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ঢোেো: বোাংলোতদতে ররোহিঙ্গো েরণোর্থী ইস্যুতে স্থোনীয় জনগণতে েোজ েরোর প্রহে েোহগদ জোহনতয়তেন আন্তজথোহেে 
গতবষে ও হবতেষজ্ঞ ে. আহলতস্টয়োর হে হব  েয ে।  

‘ররোহিঙ্গো েরণোর্থী স্মস্ুো: বোাংলোতদতে জহ ল মোনহবে জরুহর অবস্থো ও দযত্থোগ বুবস্থোপনো’ েীষথে এে আতলোচনো 
স্ভোর বক্ততবু এমন েোহগদ রদন েয ে।  

ররোববোর (২৭ জোনযয়োহর) ব্র্ুোে হবশ্বহবদুোলতয়র রস্ন্টোর ফর হপস্ অুোে জোহস্টস্ আতয়োহজে এ স্ভোয় ররোহিঙ্গো হবষতয় 
গতবষণোর হবহভন্ন হদে েয তল ধতরন হে হব েয ে। 

ররোহিঙ্গো েরণোর্থী স্মস্ুো হনতয় দীর্থহদন গতবষণো েরো এ আন্তজথোহেে হবতেষজ্ঞ বতলন, ররোহিঙ্গো ইস্যুতে বোাংলোতদে 
স্রেোর খযব দোরুণভোতব পদতেপ হনতয়তে। স্মস্ুোর এেদম শুরুতে স্রেোর, স্থোনীয় ও আন্তজথোহেে এনহজও এবাং 
দোেো স্াংস্থোগুতলো র্ভোতব ‘ররস্পন্স’ েতরতে েো স্হেুই প্রোংস্োর দোহবদোর। স্থোনীয় জনগণ ও ররোহিঙ্গোতদর জনু 
গুরুত্বপূণথ ভূহমেো ররতখতেন, েতব এখন স্ময় এতস্তে রলোেোল েহমউহনহ তে আতরো এহগতয় আস্োর।  

হনতজর গতবষণো হনতয় রদওয়ো এে উপস্থোপনোয় েয ে বতলন, বোস্স্থোন িোরোতনো এ মোনযষগুতলোতে প্রতয়োজতনর েয লনোয় 
েম স্োিো্ু স্িত্োহগেো েরো িতয়তে। আশ্রয় রদওয়ো রদে এবাং আশ্রয় রনওয়ো এ মোনযষগুতলোর দয ’হদতের জনুই 
নীহেমোলোর উন্নহে েরতে িতব। স্োিো্ু প্রোর্থীরো রেমন স্োিো্ু রপতলন রস্ই হবষতয় েোতদর মেোমে গ্রিতণর এেহ  
স্যহনহদথষ্ট বুবস্থো হনহিে েরতে িতব স্থোনীয় ও আন্তজথোহেে স্ম্প্রদোয়তে। ররোহিঙ্গো েরণোর্থীতদর আতরো রবহে স্োিো্ু 
স্িত্োহগেো েরোর জনু েুোম্প েহমহ গুতলোতে নেয ন েতর গঠন েরতে িতব। র্ন েোরো েোতদর হস্দ্ধোন্ত গণেোহিে 
এবাং হলঙ্গ ববষমুিীন হভহিতে হনতে পোতরন।  

েয ে জোনোন, গতবষণোর জনু ২০১৮ স্োতলর ২০ রফব্রুয়োহর রর্তে ১ মোচথ প্থন্ত হবহভন্ন ররোহিঙ্গো েুোতম্প আশ্রয় রনওয়ো 
েরণোর্থীস্ি স্রেোহর েমথেেথো-েমথচোরী, হবহভন্ন দোেো স্াংস্থো এবাং জোহেস্াংর্স্ি হবহভন্ন স্াংস্থোয় েমথরে আতেন এমন 
প্রোয় ২০ জন বুহক্তর স্োেোৎেোর রনন হেহন।  



উপস্থোপনো রেতষ এে প্রতরর জবোতব েয ে বোাংলোহনউজতে বতলন, ররোহিঙ্গো স্মস্ুো শুরুর পর রর্তে খযবই অল্প স্মতয় 
মোনহবে পহরহস্থহে জহ ল ও জরুহর অবস্থো ধোরণ েতরতে। আহম আমোর গতবষণোয় রদতখহে স্থোনীয় েহমউহনহ র স্তঙ্গ 
ররোহিঙ্গোতদর 'এনতগজতমন্ট' েম। দযই পতের স্বোতর্থর জনুই হনতজতদর মতধু র্োগোত্োগ এবাং স্িোয়েো বোডোতে িতব। 
স্থোনীয় এবাং আন্তজথোহেে এনহজওগুতলোতে এতেতে মূল ভূহমেো রোখতে িতব।  

অনযষ্ঠোতন স্ভোপহেত্ব েতরন ব্র্ুোে হবশ্বহবদুোলতয়র উপ-উপোচো্থ অধুোপে ম. েোহমম। হেহন বতলন, আমোতদর রদতে 
েরণোর্থী হবষয়ে রেোন স্যহনহদথষ্ট আইন রনই। েরণোর্থীরো র্ এেহ  দযত্থোগ িতে পোতর এবাং এ হবষতয় এেহ  দযত্থোগ 
বুবস্থোপনো জোেীয় হেেয র্োেতে পোতর রস্ ধোরণোই আমোতদর হেল নো। এ গতবষণো আমোতদর এ ধরতনর স্মস্ুো 
রমোেোতবলোয় গুরুত্বপূণথ হদে-হনতদথেনো রদতব বতল আহম আেো েহর।  

স্ভোয় স্রেোতরর হবহভন্ন মিণোলতয়র েমথেেথো, জোহেস্াংর্, অক্সফোম ইন্টোরনুোেনোল, ইউএস্এইেস্ি হবহভন্ন এনহজও 
স্াংস্থো এবাং গতবষে প্রহেষ্ঠোতনর প্রহেহনহধরো উপহস্থে হেতলন। এেোডোও স্মোজহবজ্ঞোন, আইন, দযত্থোগ বুবস্থোপনো এবাং 
স্োাংবোহদেেো খোতের হবহভন্ন গতবষে ও হবতেষজ্ঞরো উপহস্থে হেতলন।  

 


