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জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন (ভিআরএম) ভবষয়ক উি সহকারী মন্ত্রী ভরচার্ড অলব্রাইটের 

বাংলাটেশ সফর 

ঢাকা, ১৫ নটিম্বর, ২০১৮- যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন (ভিআরএম) ভবষয়ক উি 

সহকারী মন্ত্রী ভরচার্ড অলব্রাইট গত ১০ থর্থষ্ট্রক ১৫ নষ্ট্রিম্বর বাংলাষ্ট্রেশ সফর কষ্ট্ররন। ভরচার্ড অলব্রাইট ১১ 

থর্থষ্ট্রক ১৩ নষ্ট্রিম্বর কক্সবাজাষ্ট্রর থরাভহঙ্গা শরণার্থী ভশভবর ও স্থানীয় কভমউভনটট িভরেশ ডন কষ্ট্ররন। ভবেযমান 

িভরভস্থভতর মূলযায়ন এবং স্থানীয় বাংলাষ্ট্রেভশ ও থরাভহঙ্গাষ্ট্রের সষ্ট্রঙ্গ সরাসভর কর্থা বলাই ভিল তার এ সফষ্ট্ররর 

লক্ষ্য। ঐ থরাভহঙ্গা শরণার্থীষ্ট্রের মষ্ট্রযয ভকিু অভত সম্প্রভত ভময়ানমার থর্থষ্ট্রক এষ্ট্রস থি ৌঁষ্ট্রিষ্ট্রি। 

কক্সবাজার সফষ্ট্ররর সময় উি সহকারী মন্ত্রী অলব্রাইট কুনািাড়া বর্ডার ক্রভসং, ইউএনএইচভসআর 

ট্র্যানজজট থসন্টারসহ কষ্ট্রয়কটট থরাভহঙ্গা শরণার্থী ভশভবর এবং ভচভকৎসাষ্ট্রসবা, খ্ােয ভবতরণ ও িুটিসহ ভবভিন্ন 

সহায়তা থেওয়া কষ্ট্রয়কটট থকন্দ্র ঘষু্ট্রর থেষ্ট্রখ্ন। র্ভিউএফভি,ইউভনষ্ট্রসফ,থরর্ ক্রস এবং আন্তজডাভতক 

অভিবাসন সংস্থাসহ (আইওএম) যুক্তরাষ্ট্রের ভবভিন্ন সহষ্ট্রযাগী সংস্থা এগুষ্ট্রলা বাস্তবায়ন কষ্ট্ররষ্ট্রি।   মন্ত্রীর 

সষ্ট্রঙ্গ ভিষ্ট্রলন ইউএসএআইভর্ ভমশন িভরচালক থর্ভরক ব্রাউন। যুক্তরাষ্ট্রের মানভবক সহায়তা কম ডসূভচ 

থেখ্াষ্ট্রশানা এবং সরকার, জাভতসংঘ এবং এনজজওগুষ্ট্রলার গুরুত্বিূণ ড অংশীোরষ্ট্রের সষ্ট্রঙ্গ সাক্ষ্াত করষ্ট্রত 

ভিআরএম এর কম ডকতডারা থয ভনয়ভমত সফর কষ্ট্ররন, ভরচার্ড অলব্রাইষ্ট্রটর সফরটট ভিল তারই অংশ। 

২০১৭ সাষ্ট্রলর আগস্ট মাষ্ট্রস চলমান সংকট শুরু হওয়ার ির থর্থষ্ট্রক যুক্তরাে থরাভহঙ্গা শরণার্থী এবং তাষ্ট্রের 

আশ্রয় থেওয়া স্থানীয় বাংলাষ্ট্রেভশষ্ট্রের সহায়তা করষ্ট্রত ৩৪ থকাটট ৫০ লাখ্ র্লাষ্ট্ররর থবভশ  সহায়তা ভেষ্ট্রয়ষ্ট্রি। 

এ িাড়াও জষ্ট্রয়ন্ট থরসিন্স প্ল্যান ২০১৮ -থত এ িয ডন্ত জমা িড়া থমাট অষ্ট্রর্থ ডর ৪০ শতাংশ অনুোন যুক্তরাে        

ভেষ্ট্রয়ষ্ট্রি।  

যুক্তরাে থরাভহঙ্গা শরণার্থীষ্ট্রের জনয সীমান্ত উন্মুক্ত থরষ্ট্রখ্ ২০১৭ সাষ্ট্রলর আগষ্ট্রস্ট রাখ্াইন রাষ্ট্রজয সভহংসতা 

িভড়ষ্ট্রয় িড়ার ির থর্থষ্ট্রক সাত লাষ্ট্রখ্র থবভশ থরাভহঙ্গারা শরণার্থীষ্ট্রক আশ্রয় থেওয়ার থক্ষ্ষ্ট্রে বাংলাষ্ট্রেশ 

সরকাষ্ট্ররর উোরতার প্রশংসা কষ্ট্রর।  েুগ ডত থরাভহঙ্গাষ্ট্রের কাষ্ট্রি মানভবক সহায়তা থি ৌঁিাষ্ট্রনা ভনজিত করষ্ট্রত 

বাংলাষ্ট্রেশ থয অবযাহত থচিা চাভলষ্ট্রয় যাষ্ট্রে যুক্তরাে তারও প্রশংসা কষ্ট্রর। 

যুক্তরাে ১৫ নষ্ট্রিম্বর থর্থষ্ট্রক হাজার েুষ্ট্রয়ক থরাভহঙ্গা শরণার্থীর প্রতযাবাসন শুরু করার ভবষষ্ট্রয় বাংলাষ্ট্রেশ ও 

ভময়ানমাষ্ট্ররর থয র্থ িভরকল্পনার ওির ঘভনষ্ঠিাষ্ট্রব নজর রাখ্ষ্ট্রি। আমরা ইউএনএইচভসআর এর এ 

মূলযায়ষ্ট্রনর সাষ্ট্রর্থ একমত থয, ভময়ানমাষ্ট্ররর িভরভস্থভত এখ্ষ্ট্রনা শরণার্থীষ্ট্রের প্রতযাবতডষ্ট্রনর জনয িুষ্ট্ররা   

অনুকূল নয়।  ভময়ানমাষ্ট্ররর সংভিি এলাকার িভরভস্থভত িাষ্ট্রলািাষ্ট্রব থবাঝা এবং শরণার্থী ও অিযন্তরীণিাষ্ট্রব 

বাস্তুচুযত থলাকষ্ট্রের ভফষ্ট্রর যাওয়ার বযািাষ্ট্রর সুভচভন্তত ভসদ্ধান্ত থনওয়ার জনয থেশটটষ্ট্রত অবায প্রষ্ট্রবশাভযকার 



প্রষ্ট্রয়াজন। বুষ্ট্রঝ শুষ্ট্রন, ভনরািষ্ট্রে, থেোয় এবং ময ডাোিণূ ডিাষ্ট্রব প্রতযাবাসষ্ট্রনর বযািাষ্ট্রর বাংলাষ্ট্রেশ সরকাষ্ট্ররর 

অবযাহত অঙ্গীকার এবং ইউএনএইচভসআর থক প্রতযাবাসন প্রজক্রয়ার থনতৃষ্ট্রত্ব রাখ্াষ্ট্রক আমরা োগত 

জানাই। 

উি সহকারী মন্ত্রী অলব্রাইট সরকাভর কম ডকতডাষ্ট্রের সষ্ট্রঙ্গ ববঠষ্ট্রক ভময়ানমার ভগষ্ট্রয় সষ্ট্ররজভমন সফষ্ট্ররর 

গুরুত্ব তুষ্ট্রল যষ্ট্ররন। জাভতসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচভসআর-ও এরকম িরামশ ড ভেষ্ট্রয়ষ্ট্রি।   যাষ্ট্রত  

থরাভহঙ্গা শরণার্থীরা তাষ্ট্রের থিষ্ট্রড় আসা গ্রাম ও ভময়ানমাষ্ট্ররর ট্র্যানজজট স্থািনাগুষ্ট্রলা ভনষ্ট্রজ থেষ্ট্রখ্ থেোয় 

ভফষ্ট্রর যাওয়ার বযািাষ্ট্রর েজনষ্ট্রের সষ্ট্রঙ্গ বষু্ট্রঝ শুষ্ট্রন ভসদ্ধান্ত ভনষ্ট্রত িাষ্ট্রর। 
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