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কক্সিাজারে প্রোবিঙ্গা শেণার্থী ও স্থানীয় িাাংলারেবশরেে অিস্থা 

প্রেখরলন যুক্তোরেে নিবনযুক্ত োেেতূ 

 

ঢাকা, বিরসম্বে ০৬, ২০১৮-  বাাংলাদেদে যুক্তরাদের নবননযুক্ত রােেতূ আল ল আর. নিলার গত 

৪-৬ নিদেম্বর কক্সবাজার েফরকাদল ররানিঙ্গা েরণার্থীদের কদেকটি নেনবর ও স্থানীে জনপে 

পনরেে লন কদরন। বাাংলাদেদে তার প্রর্থি এই েফদর রােেতূ রকানারপাড়াে নগদে ‘রনা িযানে 

লযাদে’ আশ্রে রনওো অভ্যন্তরীণভ্াদব বাস্তুচ্য যত ররানিঙ্গাদের অবস্থা রেদেন। ওই ররানিঙ্গাদের 

টিক রপছদনই উঁচ্য  েীিান্ত রবড়া ততনর করা িদেদছ। রােেতূ নিলার উনেো ও রিকনাফ 

উপদজলার ররানিঙ্গা নেনবদরর রবে কদেকটি স্থাপনা পনরেে লন কদরন যার িদযয নছল স্বাস্থয 

নিননক, োেয নবতরণ রকন্দ্র, পাচ্ার ররায ও েুদয লাগ আশ্রে রকন্দ্র এবাং নেক্ষাদকন্দ্র। রেোদন নতনন 

চ্লিান ত্রাণ তৎপরতার জটিলতা ও নবোল িাত্রা েম্পদকল একটি যারণা পান। রােেতূ েম্প্রনত 

এদে রপ ৌঁছাদনা েরণার্থীদের কাছ রর্থদক িি লস্পেী কানিনী রোদনন। নতনন েরণার্থী েিেযা 

রিাকাদবলার চ্লনত নবষে ও ভ্নবষযদতর চ্যাদলঞ্জ ননদে জানতোংঘ এবাং েরকানর কি লকতলা ও 

এনজজও প্রনতনননযদের েদঙ্গ আদলাচ্না কদরন। 

 

  কক্সবাজাদরর তবিকগুদলাদত রােেতূ নিলার ২০১৭ োদলর আগস্ট রর্থদক আো 

োতলাদের রবনে ররানিঙ্গা েরণার্থীদক আশ্রে রেওোর িাযযদি বাাংলাদেদের জনগণ রয অননয 

উোরতা রেনেদেদছ তার জনয যুক্তরাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রোংো বযক্ত কদরন। রােেতূ ররানিঙ্গাদের 

নবরুদে নেৃাংেতার জনয োেী বযজক্তদের জবাবনেনিতা ননজিত করার প্রনত তার রজারাদলা েির্থ লন 

প্রকাে কদরন। এ প্রেদঙ্গ নতনন বাি লার (নিোনিাদরর) রেনাবানিনী ও েীিান্তরক্ষী বানিনীর পাচঁ্জন 

রজনাদরল এবাং রেনাবানিনীর েুটি ইউননদির নবরুদে যুক্তরাদের ননদষযাজ্ঞার কর্থা তয দল যদরন। 

রােেতূ নিলার রজার নেদে বদলন, েরণার্থী োংকদির রগাড়ার কারণগুদলার েিাযান করা 

নিোনিাদরর োনেত্ব। এর িদযয রদেদছ ররানিঙ্গাদের নাগনরকত্ব পাওোর েুদযাগ, রেদের রভ্তদর 
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চ্লাদফরার স্বাযীনতা ও জীনবকা অজলদনর েুদযাগেি আনান কনিেদনর প্রযান েুপানরেগুদলা। 

রােেতূ নিলার ননভ্লরদযাগয তদর্থযর নভ্নিদত েরণার্থীদের েমূ্পণ ল রস্বচ্ছািূলক, ননরাপে ও 

িয লাোপূণ ল প্রতযাবােদনর নবষদে বাাংলাদেদের অবযািত অঙ্গীকারদক স্বাগত জানান। 

২০১৭ োদলর আগদস্ট চ্লিান োংকি শুরু িওোর পর রর্থদক ক্ষনতগ্রস্ত ররানিঙ্গা েরণার্থী 

ও বাাংলাদেদের স্থানীে জনপেগুদলার েিােতাে যুক্তরাে প্রাে ৩৪ রকাটি ৬০ লাে িলার 

নেদেদছ। এছাড়া উন্নেন েিােতা নিদেদব নেদচ্ছ বানষ লক ২০ রকাটি িলাদরর রবনে। 

রােেতূ নিলার গত ২৯ নদভ্ম্বর রােপনত রিা. আবেুল িানিদের কাদছ তার পনরচ্েপত্র 

রপে কদরন। নতনন বাাংলাদেেদক এ অঞ্চদল যুক্তরাদের রক েলগত অাংেীোর নিদেদব বণ লনা কদর 

বদলন, যুক্তরাে-বাাংলাদেে েজক্তোলী েম্পদকলর রপছদন জিোেীল রদেদছ অনভ্ন্ন স্বার্থ ল। 

কক্সবাজাদর এই েফর িদচ্ছ বাাংলাদেদে যুক্তরাদের রােেতূ নিদেদব তার প্রর্থি েফর যা 

যুক্তরাদের কাদছ ররানিঙ্গা েরণার্থী ইেুযর গুরুত্বদকই তয দল যদর। 
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