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পুনবাসন ায়ী হে  না, িফের এেস ফর আেগর পশায়

াফ িরেপাটার ॥ রাজধানীেক িভ কুমু  করার পাশাপািশ িভ াবিৃ  থেক দশেক মু  করার ল  িনেয় ২০১০
সােল িভ কুেদর পুনবাসেনর ক  হােত নয় সরকার। গত ৯ বছেরও এই ক  থেক কাি ত ফল আেসিন।
এর মেধ  একািধকবার উেদ াগ িনেয় িকছু িকছু িভ কুেক িনজ িনজ জলায় িবক  কমসং ােনর মাধ েম পুনবািসত
করা হয়। তেব সই পনুবাসন ায়ী হয়িন। অেনক িভ কুই ফর িফের এেসেছন আেগর পশায়। সংি রা বলেছন,

েয়াজনীয় জনবেলর অভােব মিনটিরং করেত না পারায় এই ক  থেক ফল িমলেছ না। এই কে র বরা ও
বছর বছর কমেছ।

সমাজেসবা অিধদফতর বলেছ, ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দেশর কাতাের ওঠার যাগ তা অজন করেলও
হতদির  জনেগা ীর িভ াবৃি  দেশর এিগেয় যাওয়ার পেথ অ তম িতব কতা। সমাজেসবা অিধদফতেরর
পিরসংখ ানই বলেছ, সারােদেশ ায় সােড় সাত লাখ িভ কু রেয়েছন। এেদর অেধেকরই বাস রাজধানীেত। তেব
বসরকারী িহসােব সারােদেশ িভ েুকর সংখ া ১০ লােখরও বিশ। িভ াবিৃ র মেতা অমযাদাকর পশা থেক এই

জনেগা ীেক িনবৃ  করেতই ২০১০ সােলর আগে  িভ কু পনুবাসেনর ক  হােত নয় সমাজকল াণ ম ণালয়।

‘িভ াবিৃ েত  িনেয়ািজত  জনেগা ীর  পনুবাসন  ও  িবক  কমসং ান’  শীষক  এই  কে  র িদেক  ব াপক
তাড়েজাড় কের িভ কু ও ভবঘেুরেদর জিরপ করা হয়, াম মাণ আদালত পিরচালনা কের তােদর পুনবাসেনর
চ াও করা হয়। িক  চার বছেরর মাথায় ি িমত হেয় পেড় স কায ম। ওই কে  থম চার বছের ২৪ কািট

৮২ লাখ টাকা বরা  দয়া হেলও িভ কুেদর পুনবাসেনর উেদ াগ তমন ফল সূ হয়িন। পের সমেয়র সে  সে
এই কে  সরকােরর বরা  কেমেছ।

সমাজেসবা অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী, ২০১০ সােলর আগে  িভ কু পনুবাসন ক  চালু হেলও তা তমন
ব াপকতা পায়িন। পের ২০১৭-১৮ অথবছের এেস থমবােরর মেতা দেশর ৫৮ জলায় এই কে র আওতায়
অথ পাঠােনা হয়।

অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী,  িভ কু  পুনবাসন কে র জিরপ পিরচালনা ও  অ া  আ ষি ক ব য় িহসােব
২০১০-১১ অথবছের বরা  দয়া হয় ৩ কািট ১৬ লাখ টাকা, এর মেধ  ব য় হয় এক কািট ৮২ লাখ টাকা। এর
পেরর অথবছের (২০১১-১২) কে  ছয় কািট ৭০ লাখ টাকা বরা  দয়া হেলও ব য় হয় মা  ৪৮ লাখ ৯৬ হাজার
টাকা। এই টাকায় পাইলট আকাের ময়মনিসংেহ ৩৭ জন ও জামালপেুর ২৯ জন িভ কুেক পুনবাসন করা হয় ও
তােদর জ  িবক  কমসং ােনর ব ব া কের দয়া হয়।

পের ২০১২-১৩ অথবছের এই কে  ১০ কািট টাকা বরা  থাকেলও আ ষাি ক খােত খরচ হয় মা  িতন লাখ
৬২ হাজার টাকা। এর পেরর অথবছের বরা  কেম দাঁড়ায় এক কািট টাকায়, তেব এ বছর কান অথছাড় করা হয়িন

কে । অথাৎ ২০১২-১৩ অথবছের কে র আওতায় নামমা  িকছু কাজ হেলও ২০১৩-১৪ অথবছের এই
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কে র কান কাজই হয়িন।

এর পেরর িতন অথবছেরই এই কে  বরা  িছল ৫০ লাখ টাকা কের। এর মেধ  ২০১৪-১৫ অথবছের এই
কে র আওতায় সাত লাখ ৯ হাজার টাকা ব য় করা হয় রাজধানীর রা ায় বসবাসরত শীতাত ব ি েদর সরকারী

আ য়েকে  নয়ার কােজ। ২০১৫-১৬ অথবছের ানীয়ভােব ২৫১ জন িভ কুেক পুনবাসন করার জ  জলা
শাসক ও অিধদফতেরর উপ-পিরচালকেদর মাধ েম ব য় করা হয় ৪৯ লাখ ৯৭ হাজার টাকা। আর ২০১৬-১৭

অথবছের ৯ জলায় ৪১০ উপকারেভাগীর জ  খরচ করা হয় বরাে র ায় পেুরাটাই।

অিধদফতেরর তথ  বলেছ, পেরর ই অথবছর অথাৎ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অথবছের িতন কািট টাকা কের
বরা  িছল  িভ কু  পনুবাসন কে । ই  অথবছেরই বরাে র পুেরাটাই  খরচ  হেয়েছ। এর মেধ  ২০১৭-১৮
অথবছের  ই  হাজার ৭১০  জন িভ েুকর পুনবাসেনর জ  অথ  পাঠােনা  হয়  ৫৮  জলায়। পেরর অথবছের
একইসংখ ক িভ েুকর পুনবাসেনর জ  টাকা পাঠােনা হয় ৩৮ জলায়।

সমাজেসবা অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী, ২০১৭-১৮ অথবছের ৫৮ জলা থেক জলা শাসক ও জলা সমাজেসবা
কাযালেয়র যৗথ া িরত চািহদাপে  ই লাখ িতন হাজার ৫২৮ জন িভ কুেক পনুবাসেনর জ  ৪২২ কািট ২২
লাখ টাকা বরা  চাওয়া হয়। এর িবপরীেত পেরর অথবছের বরা  পাওয়া যায় মা  িতন কািট টাকা।

িভ কুমু  হয়িন রাজধানী ॥ িভ কু পনুবাসন কে র অ তম উে  িছল রাজধানী ঢাকােক িভ কুমু  করা।
এই কে র পিরচালক জানান, ঢাকায়  িভ াবিৃ  ঠকােত াথিমকভােব সরকার িকছু  এলাকােক  িভ কুমু
ঘাষণা কের। এলাকা েলার মেধ  রেয়েছ িবমানব ের েবশ পেথর পবূ িদেকর চৗরা া, িবমানব র পিুলশ ফাঁিড়

ও এর আশপােশর এলাকা, হােটল র ািডসান সংল  এলাকা, িভআইিপ রাড, বইিল রাড, হােটল সানারগাঁও ও
হােটল ই টারকি টেন টাল সংল  এলাকা এবং টৈনিতক জান। এসব ােন িভ কুমু  াগ া ড লাগােনা হয়,

র িদেক িলফেলটও িবতরণ করা হয়, করা হয় মাইিকংও।

িভ কুমু  ঘাষণার  পরও  িবমানব র,  িভআইিপ  রাড  বা  টৈনিতক  জান েলা  িভ কুমু  হয়িন।  বরং
ভু েভাগীরা বেলন, র িদেক িভ কুেদর আনােগানা এসব এলাকায় কম থাকেলও এখন কােদর সংখ া বেড়েছ।
িভ েুকর আনােগানা শাসেনর ক িব  খাদ সিচবালেয়র গেটও রেয়েছ।

রাজধানীর িবিভ  ান ঘেুর দখা গেছ, পণূ সড়ক েলার িসগ াল, ফটুপাত, বাজার, রল ও বাস শন,
এমনিক ফুটওভার ি জ থেক  কের আ ডারপাসও চেল গেছ িভ কুেদর দখেল। িভ কুেদর সংখ া বেড়
যাওয়ায় য ত  িব তকর পিরি িতেত পড়েত হে  সাধারণ মা ষেক। হয়রািনরও িশকার হেত হে  তােদর।

িশ েদর িভ াবিৃ  িনেয় আদালেতর িনেষধা াও রেয়েছ। িক  স িনেদশনাও এখন আর বা বায়ন হেত দখা যায়
না। রাজধানী অেনক ফুটপাথ িসগ ােলই কমেবিশ িশ েদর িভ া করেত দখা যায়।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, সমাজকল াণ অিধদফতেরর উেদ ােগ য সংখ ক িভ কুেক পুনবাসেনর আওতায় ােম
িকংবা িবিভ  আ য়েকে  পাঠােনা হেয়িছল, তা কান ফল বেয় আেনিন। পনুবািসত িভ কুরা আ য়েক  থেক
পািলেয় ফর িভ াবিৃ েত িফেরেছন। িভ কুেদর ধরেত াম মাণ আদালেতর কায মও এখন আর দৃ মান নয়।
এ ে  বরা  আর জনবেলর অভাবেক দায়ী করেছন ক  পিরচালক মাহা দ শাহজাহান।

িতিন বেলন, কে  য সামা  বরা  িছল, তা িদেয় গতবছের ২০িটর মেতা াম মাণ আদালত পিরচালনা করা
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হয়। এর মাধ েম ২২০ জন িভ কুেক আটক কের এেদর ৬৯ জনেক সরকারী আ য়েকে  রেখ িশ েণর ব ব া
করা হয়। তেব বরাে র অভােব ব াপক পিরসের এই কায ম চালােনা স ব হে  না। িনয়িমত াম মাণ আদালত
পিরচালনাও স ব হে  না।

এ সে  মিহলা আইনজীবী সিমিতর সােবক সভাপিত ও মানবািধকার কমী এ াডেভােকট সালমা আলী বেলেছন,
আইেনর যথাযথ েয়াগ না থাকায় ভবঘুের ও িনরা য় ব ি  ও িভ কুেদর সংখ া িদন িদন বাড়েছ। এেদর কারেণ
রা াঘােট  চলাচেল  অেনেকই  অ িবধার  মুেখ  পড়েছন।  আইন েয়াগ িকংবা  সরকােরর য উেদ াগ আেছ তা
বা বায়ন না করেত পারেল টকসই উ য়ন ল মা া অজেনও এর ভাব পড়েব।

সচল নই আ য়েক ও ॥ ভবঘুের, িভ কু ও আ য়হীনেদর জ  দেশর িবিভ  ােন মাট ছয়িট আ য়েক
থাকেলও এর মেধ  পাঁচিট কান রকেম সচল রেয়েছ বেল জািনেয়েছ সমাজ সবা অিধদফতর। এই ব ব ার মাধ েম
গত ৯ বছের ৬ হাজার ১৪৭ জন ভবঘেুর ও িভ কু সরকাির িবধা পেয়েছ বেল জািনেয়েছন ক  পিরচালক
মাহা দ শাহজাহান। িতিন বেলন, এসব আ য়েকে র পছেন ায় আট কািট টাকা ব য় হেয়েছ। িক  জনবল ও

বােজেটর ঘাটিতর কারেণ আ য়েক েলা চাল ুরাখা কিঠন হেয় পেড়েছ।

সািবকভােব িভ কু  পুনবাসন ক  িনেয় জানেত চাইেল সমাজকল াণিবষয়ক ম ী ামান আহেমদ দািব
কেরন, িভ কু পুনবাসন কে র কায ম অব াহত আেছ। এই ক েক আরও ব াপক পিরসের িনেয় যেত চান
তারা।

ামান আহেমদ বেলন, সরকার হতদিরে র সংখ া শেূ  নািমেয় আনেত চায়। িবষয়িটেত  িদি  আমরা।
শী ই তারাকা া এলাকায় একিট ভবঘেুর আ য়েক  বড় আকাের চাল ুকরার পিরক না রেয়েছ সরকােরর।
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