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এএফডি’র ডরসিোর্ ট 

ররোডিঙ্গোসের অডিকোর ডিষয়ক অডফে 

িসের ডিসে টশ িোাংলোসেসশর 

 

ররোডিঙ্গোসের অডিকোর ডিষয়ক ‘আরোকোি ররোডিঙ্গো রেোেোইটি ফর ডিে অযোন্ড ডিউম্যোি রোইর্সের’ (এআরএেডিএইচ) প্রিোি কোর্ টোলয় 

িে করোর ডিসে টশ ডেসয়সে িোাংলোসেশ কর্তটিক্ষ। িরির্তী ডিসে টশ িো রেয়ো ির্ টন্ত এর অডফে র্তোলোিদ্ধ কসর রোখোর কথো িলো িসয়সে। 

আশ্রয়ডশডিসর ররোডিঙ্গো শরণোথীসের এই োংগঠসির রির্তোসের প্রডর্ত এমি ডিসে টশ ডেসয়সেি কম টকর্তটোরো। ররোডিঙ্গোসের এক মুখিোত্র 

এমির্ো েোডি করসলও র্তোসের অডফে িে কসর রেয়োর কথো অস্বীকোর কসরসেি িোাংলোসেসশ শরণোথী ডিষয়ক কডমশিোর মোিবুি আলম 

র্তোলুকেোর। ডর্তডি িসলসেি, কর্তটিক্ষ ডিডম টর্ত িহুমুখী কোসে ব্যিিোসরর উিসর্োগী কডমউডিটি রেন্টোসর ডমটিাং করসর্ত িলো িসয়সে 

ররোডিঙ্গো েম্প্রেোসয়র রির্তোসের। আমরো রকোসিো অডফে িে কডরডি। র্তোই িসল আমরো এমি রকোসিো ডকছু অনুসমোেি করি িো, র্ো 

শরণোথী ডশডিসরর েোডি টক আইিশৃঙ্খলো িডরডিডর্তসক প্রসের মুসখ রফসল। এ খির ডেসয়সে অিলোইি এএফডি।  

 

 

এসর্ত িলো িয়, কক্সিোেোসর আর্সক িড়ো ররোডিঙ্গোসের কথো িলোর মূলকণ্ঠ ডিসেসি আত্মপ্রকোশ কসরডেল এআরএেডিএইচ। দুই 

িেসররও রিডশ েময় আসগ ডময়োিমোসরর রেিোিোডিিীর নৃশাংের্তো রথসক িাঁচসর্ত, িোডলসয় ঢসলর মসর্তো িোাংলোসেসশ আশ্রয় রিয় প্রোয় ১০ 

লোখ ররোডিঙ্গো শরণোথী। র্তোসের আশ্রয় রেয় িোাংলোসেশ। ডকন্তু র্তোসের ডিষসয় অধির্ ট ক্রমশ িোড়সে িোাংলোসেসশ। এমিই এক 

রপ্রক্ষোিসর্র মসে ওই ডিসে টশ রেয়ো িসয়সে িসল েোডি করো িসয়সে।  

 

এআরএেডিএইসচর মুখিোত্র েোসয়ে উল্লোি শুক্রিোর গণমোেমসক িসলসেি, কযো্প  ইিচোেট আমোসের অডফে র্তোলোিদ্ধ কসর রোখোর 

ডিসে টশ ডেসয়সেি। েমসির্ত িওয়োর আসগ অনুমডর্ত ডিসর্ত িলো িসয়সে। ডর্তডি আসরো িসলি, এ কোরসণ র্তোসের গ্রুসির েিরকম কম টকোণ্ড 



িডগর্ত রসয়সে। উসল্লখ্য, ডশক্ষক রথসক অডিকোরকমী িসয় ওঠো রমোডিি উল্লোি রির্তত্ব ডেসছেনি এআরএেডিএইসচর। শরণোথীসের 

গুরুত্বপূণ ট রির্তো ও আন্তেটোডর্তক ির্ টোসয়র ডমটিাংগুসলোসর্ত ডর্তডি িসয় উসঠসেি মুখিোত্র। ডিসের েিসচসয় িড় শরণোথী ডশডির কুতুিোলাংসয় 

িাঁশ ও র্তোরপুডলি ডেসয় গসড় রর্তোলো র্তোসের অডফসে মোসে মসেই ররোডিঙ্গো েম্প্রেোয়সক ডিসয় ডমটিাং িয়।  

 

ডকন্তু এ িের আগস্ট মোসে ডময়োিমোসরর রেিোিোডিিীর নৃশাংের্তোর ডির্তীয় িষ টপূডর্তটসক স্মরণ কসর রোখোর েন্য প্রোয় দুই লোখ শরণোথীসক 

ডিসয় র যোডলর রির্তত্ব রেি রমোডিি উল্লোি। র্তোরির রথসকই ডর্তডি কড়োকডড়র আওর্তোয় িসড়ি। ওই ডিশোল র যোডল আশ্রয়েোর্তো 

িোাংলোসেডশ িোিীয় েম্প্রেোসয়র মসে আর্তঙ্ক সৃডি কসর। িোাংলোসেডশ িোিীয় এেি েম্প্রেোয় দুটি িোিোডড় শিসর ররোডিঙ্গোসের তুলিোয় 

োংখ্যোলঘুসর্ত িডরণর্ত িসয়সেি। ওই শির দুটিসর্ত গোেোগোডে কসর ডর্তি িেি ডশডিসর িেিোে করসেি ররোডিঙ্গোরো। ররোডিঙ্গোসের ওই 

ডিশোল র যোডল এিাং একই মোসে প্রর্তযোির্তটি প্রডক্রয়ো ব্যথ ট িওয়োর ির শরণোথীসের ডিরুসদ্ধ অডির্োি শুরু কসর িোাংলোসেশ কর্তটিক্ষ। ওই 

অঞ্চসল উচ্চ মোত্রোর ইন্টোরসির্ সুডিিো িে কসর রেয়ো িয়। িড় িড় িেডর্তর চোরডেসক কাঁর্োর্তোসরর রিড়ো ডিম টোসণ ডিসে টশ রেয়ো িয় 

রেিোিোডিিীসক।  

 

উসল্লখ্য, রোখোইসি ডময়োিমোসরর রেিোিোডিিীর নৃশাংের্তো, গণির্তযোর ডিরুসদ্ধ র্তথ্য প্রমোণ োংগ্রসির েন্য ২০১৭ েোসলর রশসষর ডেসক 

গঠি করো িয় এআরডিএেএইচ। ওডেসক ‘লোকিোউি’ ডিসয় উসিগ প্রকোশ কসরসেি ররোডিঙ্গো েম্প্রেোসয়র এক রির্তো। ডর্তডি িসলি, এই 

অডফে িসলো আমোসের েম্প্রেোসয়র আশো ও আকোঙ্ক্ষোর একটি প্রর্তীক। এর্ো িে কসর রেয়ো িসি আমোসের অডিকোসরর িসক্ষ 

লড়োইসয়র ওির মোরোত্মক ক্ষডর্তকর। 

 


