
 / ১৯ অে াবর ২০১৯ 

রািহ া সংকট: স য় ভেঙেছন ২৮% ানীয় মা ষ 
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ই বছর আেগও এই জিমেত ধান ও লবণ উৎপাদন করেতন ানীয় চািষরা। এসব জিমেত রািহ ারা বসিত াপন করায় আর 
কােনা ধরেনর চাষাবাদ করা স ব হে  না। গতকাল িবেকেল টকনােফর ীলা ইউিনয়েনর মাচনী ােম। ছিব: থম 

আেলােরািহ ােদর কারেণ ক বাজার জলার বন িম, েপয় পািনর উৎস ও িষজিম যমন ংস হে , তমিন ানীয় মা েষর 
জ   খা িঁকও তির কেরেছ। েক থাকার তািগেদ জলার টকনাফ ও উিখয়ার ানীয় বািস ােদর মে  ২৮ শতাংশ স য় 
ভেঙেছন, অেনেক গয়নাও িবি  কের িদেয়েছন। রািহ ারা লনা লকভােব স ায় ম িবি  করায় িদনম িরর কােজও িপিছেয় 

পড়েছন ানীয় বািস ারা। 

১৫ অে াবর কািশত ‘ বি ক খা সংকট িতেবদন-২০১৯’ শীষক িতেবদেন এসব ত  উেঠ এেসেছ। জািতসংেঘর খা  ও িষ 
সং া, ই ার াশনাল ড পিলিস িরসাচ ইনি উট, রা  সরকােরর বেদিশক উ য়ন সং া ইউএসএআইিড, িব  খা  
কম িচ, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন, ইউিনেসফসহ মাট আট  আ জািতক সং া যৗথভােব িতেবদন  কেরেছ। জািতসংেঘর মহাসিচব 
আে ািনও েতেরস এই িতেবদেনর িমকা িলেখেছন। িতেবদেনর িমকায় জািতসংঘ মহাসিচব বেলন, জলবা  পিরবতনজিনত 
েযাগ, অথৈনিতক সংকট ও -সংঘাত িবে র দাির েক আরও বািড়েয় িদে । এসব সংকট মাকািবলায় একসে  লড়াই করেত 

হেব। দাির  র করার সং ােম সবাইেক একেযােগ কাজ করার আ ান জানান িতিন। িতেবদেন ক বাজােরর ানীয় ও রািহ া 
জনেগা ীর আথসামািজক অব া স েক বলা হেয়েছ, আ জািতক সং া েলা রািহ ােদর খা  ও অ া  সহায়তা িদে । 
িশিবের আসার পর ৯১ শতাংশ রািহ ার খা  পিরি িত আেগর চেয় উ ত হেয়েছ। িক  রািহ ারা আসার পর ানীয়েদর খাবার 
কনার সাম  কেম গেছ। িত ১০  পিরবােরর মে  ৭  পিরবােরর খা  কনার সাম  কেম গেছ। সামি কভােব ই 

উপেজলার ৪৮ শতাংশ ানীয় জনেগা ীর হােত খাবার কনার মেতা যেথ  অথ নই। উিখয়া ও টকনােফর জনসং া সােড় ৫ 
লােখর িক  বিশ। আর রািহ ারা রেয়েছ ায় ১১ লাখ। 

টকনােফর নয়াপাড়া রািহ া িশিবেরর পােশর িন ােমর বািস া নবী হােসন থম আেলা ক বেলন, ত র চার িবঘা ফসিল 
জিমেত রািহ ারা ২২  ঘর েলেছ। মানবতার কারেণ ঘর লেত থেম িতিন বাধা দনিন। পের রািহ ারা সখােন মাট ৩৫  
ঘর তােল। থম কেয়ক মাস রািহ ারা মােস ৫০০ টাকা কের ভাড়া িদত ত েক। পের আর তারা ভাড়া দয় না। আবার জিমও 
ছােড় না। ওই জিমেত িতিন ধান ও লবণ চাষ করেতন। এ অব ায় আিথক সংকেট রেয়েছন িতিন। ক বাজােরর ানীয় জনেগা ীর 
সংকেটর িবষয়  উেঠ এেসেছ ‘ বি ক খা সংকট িতেবদন-২০১৯’ শীষক িতেবদেন টকনােফর ীলা ইউিনয়েনর জািদ ড়া, 

িন, নয়াপড়া, লদা, দমদিময়া, আলীখািল ােমর ি মািলকানাধীন ফসিল জিমেত এবং হায়াইক ং ইউিনয়েনর িনয়া 
এলাকায় সরকাির খাসজিমেত রািহ ারা ঘর েল থাকেছ। উপেজলা িষ কমকতা মা. শহী ল ইসলাম বেলন, টকনাফ 
উপেজলার িবিভ  এলাকায় রািহ ােদর বসিতর কারেণ সবিজ ও ধােনর উৎপাদন আেগর চেয় কেম গেছ। এেত ানীয় ষেকরা 
সম ার েখ পেড়েছন। িতেবদেন বলা হয়, ানীয়েদর মািলকানাধীন ১০০ হ র িষজিমেত আর চাষাবাদ করা যাে  না। 
সখােন রািহ া বসবাস  কেরেছ। অ িদেক িষজিমেত সেচর পািন পাওয়া যাে  না। ফেল সামি কভােব িষকাজ ায় ব  

হওয়ার পেথ। ক বাজােরর া িতক পিরেবশ ংেসর িচ  েল ধের িতেবদেন বলা হয়, টকনাফ ও উিখয়ার ই হাজার হ র 
বন িম ংস হেয় গেছ। সখান থেক উজাড় হেয়েছ ৭ লাখ ৫০ হাজার কিজর সমপিরমাণ কাঠ। ানীয় সব ক  পািনর ছড়া 
িষত ও ায় ব  হেয় গেছ। 

টকনাফ উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালেয়র ত  বলেছ, ানীয় বািস ােদর এক  অংশ নাফ নদী থেক মাছ ধরত। ২০১৭ 
সােলর নেভ র থেক নদীেত মাছ ধরা েরা ির ব  রেয়েছ। এ অব ায় যসব জেল নদীেত মাছ ধরেত, তারা বকার হেয় 
পেড়েছন। ানীয় বািস ােদর অিধকার িনেয় কাজ করা ‘ রািহ া িতেরাধ কিম র’ আ ায়ক মাজাে ল হক থম আেলা ক 
বেলন, ‘আমরা েত মানিবক কারেণ রািহ ােদর আ য় িদেয়িছ। িক  এখন তােদর কারেণ আমােদর জীবন-জীিবকা, পিরেবশ ও 



িত সব ংস হেয় যাে । সরকােরর উিচত ত তােদর িনেজেদর দেশ ফরত পাঠােনার ব া করা।’ অব  িতেবদেন 
সামি কভােব বাংলােদেশর খা  পিরি িতর উ িত হেলও  রািহ া জনেগা ীর কারেণ ক বাজার জলায় খা িঁক তির 
হেয়েছ বেল উে খ করা হেয়েছ। এ কারেণ িবে র খা িঁকেত থাকা ৪৫  দেশর তািলকায় বাংলােদেশর নামও উেঠ এেসেছ। এ 
িবষেয় াণ ও েযাগ ম ণালেয়র জ  সিচব মা. শাহ কামাল গতকাল িবেকেল েঠােফােন থম আেলা ক বেলন, ক বাজার 
এলাকার সামি ক দাির  পিরি িতর উ য়েনর এক  পিরক না হে । িতেবদেন বলা হেয়েছ, রািহ ােদর িশিবর েলা য 
এলাকায় গেড় উেঠেছ স  িণঝেড়র জ  মারা ক িঁক ণ। ায় ১১ লাখ রািহ ার মে  ৬ লাখ ২৮ হাজার রািহ াই 
িণঝেড়র জ  মারা ক িঁক ণ এলাকায় বসবাস করেছ। রািহ া িশিবের কাজ করা দশীয় এনিজও েলার জােটর সম য়কারী 

ও কা াে র িনবাহী পিরচালক রজাউল কিরম চৗ রী থম আেলা ক বেলন, রািহ া সম া এখন বাংলােদেশর জ  উ য়ন ও 
িনরাপ া সম ায় প িনেয়েছ। রািহ া িশিবর এলাকার বিশর ভাগ িশ া িত ােন িশ াথ রা যাে  না। অেনক ল-কেলজ ব  
হেয় গেছ। ওই এলাকার েরা িতেবশ ব া ংস হেয় এখন বড় ধরেনর িবপযেয়র জ  অেপ া করেছ। ফেল েরা 
ক বাজারেক র া করেত এক  সামি ক পিরক না করেত হেব। 


