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রযোহঙ্গো আত্মহযচয় ংকট ও রযোহঙ্গো ভযো হনযনন বোযনতয বহূভকো 

রখ আহপ ইকফোর 

কোযী অধযোক, ইহতো হফবোগ, হফনফকোনন্দ ভোহফদযোরয়, ফধধভোন, হিভফঙ্গ, বোযত 

Abs tr act 

       In the south-east Asia Rohingya issue has given seminal importance in the social, 

political as well as religion perspective.  Due to being deported from previously known as 

Burma or modern-day Myanmar, Rohingyas are taking shelter in neighboring countries. 

They are one of the oldest inhabitants of Myanmar, but according to Myanmar, they are 

‘Bengalee’ and they have migrated from Bangladesh and illegally settled in Myanmar. By 

showing this reason, the citizenship of Rohingyas was canceled according to the Myanmar 

Citizenship Act of 1982. However historians say that the Rohingya lived in the Arakan 

region since the eighth century. Rohingya Muslims also participated in Burmese's 

independence movement evenly with the Burmese. By the principle of ‘Divide and Rule', 

under the rule of imperialism, the English sowed the seeds of divisions among the people 

living in Burma. On January 4, 1948 Burma gained independence. Rohingya or Arakanese 

Muslims were not included in the Constitution of Myanmar, 1947 though one hundred forty 

tribes of Burma were included in the Constitution. Displaced from their origin a large 

number of Rohingya enter India, apart from taking shelter in different neighboring 

countries. India has to make decisions regarding Rohingya, keeping in mind the importance 

of India's internal security and friendly relations with Myanmar. In the international stage 

India is taking decision to keep the balance in respect of international relationship. India is 

trying to solve the problem by social development of the Rakhine region. 
 

Keywords: Rohingya, Refugee, Rakhine, Myanmar Citizenship Act of 1982, Kaladan 

Multi-Modal Transit Transport Project, United Nations, Kofi Annan Commission. 
 

     ফতধভোন হফনে হফনল কনয ূফধ এহয়োয অনযতভ আনরোচয হফলয় র রযোহঙ্গো উদ্বোস্তু ভযো। রযোহঙ্গোযো হিভ 

যোখোইন প্রনদনয উত্তযোংন ফফোকোযী একহট জোহতনগোষ্ঠী। ধনভধয হফেোন এযো অহধকোংই ভুরভোন। আজনকয 

যোখোইন যোজয হছর ইহতোনয আযকোন যোজয, মোয অংন হছর ফৃত্তয চট্টগ্রোনভয একোং এফং রপনী ও রনোয়োখোরী 

অং।
১
 ধোযণো কযো য় রযোহঙ্গো নোভহট এননছ আযোকোননয যোজধোনী ররোং রথনক, ররোং> রযোয়োং> রযোয়োইহঙ্গয়ো> 

রযোহঙ্গো।
২
  আযোকোন রযোোঙ্গ নোনভও হযহচত। তখনকোয কহফ-োহহতযনকযো আযোকোননক রযোোঙ্গ যোজ ফনর 

অহবহত কনযনছন। হফনল কনয আরোওর, ভগন ঠোকুয, রদৌরত কোহজ প্রভুনখয ররখোয় রযোোঙ্গ নেয উনেখ 

আনছ।
৩
 ১৬ তনকয কহফ রদৌরত কোজীয ‘তী ভয়নো ররোয চন্দ্রোনী’ কোনফয রযোোঙ্গ যোজ ফো আযোকোননয হযচয় 
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পুনট উনঠনছ এবোনফ, ‘কণধপুর নদী কূনর আনছ এক ুযী, রযোোঙ্গ নগয নোভ স্বগধ অফতোহয। তোোনত ভগধ ফং 

ক্রনভ ফুদ্ধোচোয। নোভ শ্রী ুধভধ যোজো ধভধ অফতোয।’ রক্ষণীয় কোনফয যোজোনক ভগধ ফংীয় ফরো নয়নছ। প্রঙ্গত 

উনেখয, আযোকোনন রফৌদ্ধযো ‘ভগ’ নোনভ হযহচত। আযোকোননয োহহতযকযোও ভগ ও ভগধ অহবন্ন অনথধ ফযফোয 

কনযনছন।
৪
  

 

      ১৯৮২-য হভয়োনভোয নোগহযকত্ব আইন অনুোনয রযোহঙ্গোনদয নোগহযকত্ব ফোহতর নয় মোয়। রমখোনন ফরো য় 

১৮২৪ োনরয আনগ রথনকই মোযো ফোভধোই ফফো কনযনছ তোযোই হভয়োনভোনযয অহধফোী। হভয়োনভোয যকোয ১৩৫ 

হট জোহতনগোষ্ঠীনক ংখযোরঘু জোহত হননফ স্বীকৃহত হদনরও রযোহঙ্গোযো এই তোহরকোয অন্তবুধক্ত নয়। হভয়োনভোয 

যকোনযয ভনত রযোহঙ্গোযো ফোংরোনদী  , মোযো অবফধ বোনফ হভয়োনভোনয ফফো কযনছ।
৫ 

তোনদয ভনত রযোহঙ্গোযো 

১৮২৪ এয নয ফোভধোয় উহিত য় অথধোৎ প্রথভ ইঙ্গ-ফভধী মুনদ্ধয নয তোনদয আগভন। মহদও ইহতো হবন্ন কথো 

ফনর। অনননক রযোহঙ্গোনদয আযোকোননয আহদ ফোহন্দো প্রভোণ স্বরূ আযোকোনন ভুরভোননদয আগভননয ইহতোনয 

নঙ্গ রযোহঙ্গোনদয ইহতোনক মুক্ত কনযন, রমনতু রযোহঙ্গোযো অহধকোং ধনভধ ভুরভোন। আযোকোনন ভুরভোননদয 

আগভননয ইহতোন রদখো মোয় আযফীয়, োযহয়োন, োঠোন, ভুঘর, ফোঙোহর হফহবন্ন জোহতনগোষ্ঠীয ভোনুনলয আগভন 

ঘনট। রযোহঙ্গোযো নোনোন জোহতনগোষ্ঠীয ংহভশ্রনণ এফং োংস্কৃহতক আদোন প্রদোননয ভধয হদনয় একহট ংকয হকন্তু 

স্বতন্ত্র জোহত নয় উনঠনছ।
৬ 
রযোহঙ্গোনদয হভয়োনভোনযয স্বতন্ত্র জোহতনগোষ্ঠী প্রভোনণ নৃতোহিক ফযোখযোও অনননক উিোন 

কনযনছন। 
 

     আযোকোনন ইরোনভয প্রথভ দোধনণয ইহতো জোনো মোয় ভধযমুনগয হফখযোত ুুঁহথ যচহয়তো ফহযদ ো কতৃধক 

যহচত ‘োনোহপ-খোইয়োোহয’ ুুঁহথ রথনক। চতুথধ খহরপো জযত আরী(যোাঃ)এয ুত্র জযত ভুোম্মদ হফন োনোহপ 

কোযোফোনরয মুনদ্ধ যোহজত নয় ৬৮০ হিস্টোনে সনয-োভন্ত হননয় উত্তয আযোকোননয আযফ ো োড়োয় (ফতধভোন 

ভংডু) োহজয ন। র ভয় এই অঞ্চনর যোজত্ব কযনতন খোইয়োোহয নোনভ এক নোযী। যফতধীনত োনোহপ-

খোইয়োোহযয ভনধয মুদ্ধ য় এফং খোইয়োোহয যোহজত ন। োনোহপ খোইয়োোহযনক হফফো কনযন এফং খোইয়োোহযয 

কর আনুোযী ইরোনভ দীহক্ষত য়। এবোনফ আযোকোনন ইরোনভয মোত্রো শুরু য়।
৭ 
    

 

     চন্দ্র ফংীয় যোজো ভত ইং চনন্দয যোজত্বকোনর (৭৮৮-৮১০হি.) আযফ ফহণকনদয রফ কনয়কহট জোোজ যোভহফ 

দ্বীনয কোনছ রবনঙ নড়। কহথত আনছ আযফীয় ফহণকযো ‘যভ’ ‘যভ’ (দয়ো কযো) ধ্বহন হদনয় িোনীয়নদয োোময 

কোভনো কনয। জনগন এনদয যভ জোহতয ররোক ফনর ভনন কনয। এই যভ েই হফকৃত নয় রযোয়োং নয়নছ ফনর 

রযোহঙ্গোনদয হফেো। আযোকোন যোজো এই ফহণকনদয আযোকোনন ফফো কযোয আনুভহত প্রদোন কনযন।
৮  

আযফীয় 

ভুরভোনগণ িোনীয় যভণীনদয হফনয় কনয িোয়ী বোনফ ফফো কনয। 
 

     আযোকোনন ফৃৎ ংখযোয় ভুহরভনদয আগভন ঘনট রোউক-উ যোজফংনয নযহভখরো ওযনপ রভোোম্মদ 

রোরোইভোন োনয ভোধযভ।
 
১৪০৬ হিস্টোনে ফোভধোয যোজো রভঙ রো ওয়োই (MENG-TSHWAI) হত্র োজোয সনয 

হননয় আযোকোন আক্রভন কযনর নযহভখরো োহরনয় এন তৎকোরীন ফোংরোয যোজধোনী রগৌনড় আশ্রয় রনন।
৯
 তখন 

ফোংরোয ুরতোন হছনরন ইহরয়ো োী ফংনয তৃতীয় ুরতোন হগয়োউহিন আমভ োহ্  (১৩৮৯-১৪১৪ হি.)। 

যফতধীকোনর ুরতোন জোরোরুহিন ভুোম্মদ ো (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ হি.) ১৪৩০ হিস্টোনে ওয়োরী খোুঁনক ২০ 

োজোয সনয হদনয় নযহভখরোনক োোময কযোয উনিনয োঠোন। ওয়োরী খোুঁ হফেোঘোতকতো দ্বোযো নযহভখরোনক ফন্দী 

কনয হননজনক ুরতোন ফনর রঘোলণো কনয।
১০ 

ুরতোন
 
জোরোরুহিন ওয়োরী খোুঁনক োনয়স্তো কযোয জনয ুনযোই হহদ্ধ 

খোননয রনতৃনত্ব ৩০ োজোয সনয রপ্রযণ কনযন। ওয়োরী খোুঁ যোহজত ও হনত ন। নযহভখরো রোরোইভোন োহ্  নোভ 

ধোযণ কনয আযোকোননয হংোনন আনযোণ কনয রহঙ্গনয়ত রথনক ররোং-এ যোজধোনী িোনোন্তয কনযন এফং রোউক-

উ যোজফং প্রহতষ্ঠোয ভোধযনভ ফোংরোয কযদ যোজয হননফ োনকোমধ হযচোরনো কযনত থোনকন।
১১ 

আগত রগৌহড়য় 

সনযদর রোউক-উ ফংনয অধীনন চোকযী গ্রন কনয আযোকোনন িোয়ীবোনফ ফহত িোন কনয।
১২  

এই ভয় 
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আযোকোন স্বোধীন নরও রগৌনড়য ুরতোননক ফোৎহযক কয প্রদোন কযত। ফোংরোয ুরতোননয প্রহত কৃতজ্ঞতো স্বরূ 

আযোকোন যোজোযো তোনদয ভুদ্রোয় একহদনক যোজোয ভুহরভ নোভ, হংোনন আনযোণকোর অযহদনক ‘কনরভো’ 

রখোদোই কযত।
১৩

 এই ভয় আযোকোনন ইরোনভয রফ প্রচোয-প্রোয ঘনট। 
       

     যফতধীকোনর রগৌনড়য স্বোধীন যোজহক্তয তন ঘটনর রোউক-উ ফংনয রজফুক ো হযূণধ স্বোধীনতো রঘোলণো 

কনযন। রজফুক ো হক্তোরী রভোঘরনদয প্রহতনযোধ কযোয জনয আযোকোননয ভগ রফৌদ্ধনদয হননয় তুধহগজ 

প্রহক্ষকনদয োোনময একহট রনৌফোহনী গনড় রতোনরন। তোযো রনৌমুদ্ধ হফদযো অজধননয োোোহ জরদুযফৃহত্তনতও 

োযদধী নয় ওনঠ।
১৪ 

এই ভগ জরদুযযো ধনম্পদ রুঠ কযোয োনথ ূফধ ও দহক্ষণ ফনঙ্গয ফহু নোযী-ুরুলনদযও ধনয 

হননয় রমত।
১৫  

রযোোঙ্গ যোজ তোনদয আযোকোননয দুগধভ জঙ্গর হযষ্কোয কনয কৃহল উনমোগী কনয রতোরোয কোনজ 

হননয়োহজত কযত। এবোনফ ফোঙোহর ভুরভোননদয হননয় আযোকোনন এক হফুর জনহক্ত গনড় রতোরো য়।
১৬ 

 
 

     ঔযঙ্গনজনফয োনথ ক্ষভতোয দ্বনে ভুখর মুফযোজ োহ্  ুজো ১৬৫৯ হিস্টোনেয খোনুয়োয মুনদ্ধ মূ্পণধবোনফ 

যোহজত ন।
১৭

 হতহন চট্টগ্রোভ কক্সফোজোয নয় আযোকোনন রোয়ন কনযন। োহ্  ুজো তদোহনন্তন আযোকোননয যোজধোনী 

ররোং এন রৌুঁছোনর
১৮

 আযোকোননয তরুন যোজো চন্দ্র--ুধভধো তোনক যোজকীয় অহবফোদন জোনোন । কথো হছর আযকোন 

যোজো চন্দ্র--ুধভধো োভুহদ্রক জোোনজ কনয োহ্  ুজো ও তোুঁয অনুগত ফোহনীনক হফত্র ভক্কো নগযীনত রৌহছনয় রদফোয 

ফযফিো কনয রদনফন। কহথত আনছ ুজোয ুন্দযী কনযো আনভনোনক ত্নী হননফ োওমোয অহবরোল রথনক ুজোয 

নঙ্গ যোজোয হফনযোধ ফোনধ।
১৯

 ুজো যোজোনক ক্ষভতো চুযত কযোয লড়মনন্ত্র হরপ্ত ন। লড়মন্ত্র প্রকো রনর ুজোনক তোুঁয 

হযফোয ও দরফর হনীডন কনয ভোযো ম।
২০

 শুধভুোত্র োভোনয কনমকজন গ্রোভোঞ্চনর োহরনয় হগনম হনদোরুণ 

তযোমজ্ঞ রথনক হনস্তোয োম। হকন্তু রকোন ভুগর যোজকুভোয ফো যোজকুভোযী জীহফত হছনরন নো। 
 

     োহ্  ুজোয ক্ষ অফরম্বননয দোনয় র মুনগয প্রখযোত কহফ আরোওরনকও কোযোগোনয রমনত য়।
২১

 র ঘটনো কহফ 

আরোওর ফণধনো কনযনছন ‘য়পুর ভুরক ফহদউজ্জোভোন’ কোফযগ্রনে। তনফ হতহন অহবনমোগ অস্বীকোয কনয ফনরনছন 

হভজধো নোভক এক োহনষ্ঠয লড়মনন্ত্র তোয ভনতো অননকনকই তখন রজনর রমনত নয়হছর। ো ুজো তযোয য 

অহিযতোয ুনমোনগ অননক লড়মন্ত্রকোযী তখন যোজোয কোন বোযী কনযহছনরন ভুরভোননদয হফরুনদ্ধ। ো ুজোয তযো 

এফং কহফ আরোওনরয রজনর মোওয়ো ম্পনকধ কহফ আরোওর হরনখনছন, ‚তোয োনছ োো জুো নৃ কুনরেয। সদফ 

হযোক আইর রযোোঙ্গ য। রযোোঙ্গ নৃহত নঙ্গ সর হফম্বোদ। আনোয রদোল রোনস্ত োইর অফোদ। মনতক 

ভুরভোন তোন নঙ্গ হছর। নৃহতয োহস্ত োইর ফধনরোক ভইর। হভজধো নোনভ এক োী তয ধভধভ্রষ্ট। োনরত উহঠর 

োী ররোক কহয নষ্ট। মোয নঙ্গ হছর তোয হতর ভন্দবোফ। অফোনদ নষ্ট কহয োইর নকধ রোব। ভযণ হনকনট জোহন 

ইচ্ছোগত ো। রমজনন কযএ রই নকধ ভোনগ আ। এহজদ প্রকৃহত রই দোীয নন্দন। হভথযো কহ কত ররোক কযোইর 

ফন্ধন। আয়ুমুক্ত ফ ভুক্ত কহযর অিোনন। োযোহ ধভধনোহ ভহযর সভর োর িোনন। হফনো অযোনধ রভোনয হদর ো 

ছোনয। নো োইয়ো হফচোয হড়রুং কোযোগোনয। ফহুর মন্ত্রণো দুাঃখ োইরুং ককধ। গবধফো হম্পর ঞ্চো হদফ।‛ 
 

      ১৭৮৪ হিস্টোনে ফোভধোয আরোংোয়ো ফংনয োরোজযফোদী োক রফোধোয়ো ৩০ োজোয সনয হননয় আযোকোন 

আক্রভন কনয। আযোকোনীযো োভন্ত যোজোনদয অনুনপ্রযণোয় ফোদযমন্ত্র ফোহজনয় ফভধীনদয স্বোগত জোনোয়।
২২

 ক্ষভতো 

দখনরয নযনযই রফোধোয়ো আযোকোনীনদয উয ফযোক রোলণ-হনমধোতন শুরু কনয। প্রোয় কনয়ক রক্ষ আযোকোনী 

প্রোণ বনয় চট্টগ্রোভ রজরোয় োহরনয় আন।
২৩

 এনদয ভনধয যোখোইন রফৌদ্ধ ও ভুহরভ রযোহঙ্গো উবয় ম্প্রদোনয়য 

ভোনুলই হছর। 
 

     হিহট ইস্ট-ইহিয়ো রকোম্পোহনয োরোজযফোদী ভোনহকতো এফং ফোভধোয জহঙ্গ ভননোবোনফয কোযনণ ১৮২৪ হিস্টোনে 

৫ই ভোচধ প্রথভ ইঙ্গ-ফভধী মুদ্ধ শুরু য়।
২৪

 ১৮২৫ এয এহপ্রর ভোনয ভনধয ভস্ত আযোকোন হিহট অধীনন আন।
২৫

 

১৮২৬ োনরয ২৪ রপব্রুয়োহয রযঙু্গন রথনক ৪৫ ভোইর দুনয অফহিত ইয়োন্দোফু নোভক গ্রোনভ একহট চুহক্তয ভোধযনভ 
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প্রথভ ইঙ্গ-ফভধী মুনদ্ধয ভোহপ্ত ঘনট। ইয়োন্দোফু চুহক্ত অনুোনয ফভধীযোজ আোভ এফং এয অধীনি এরোকো ও ভহণুনযয 

উয রথনক ভস্ত দোফী প্রতযোোয কনয, আযোকোন এফং রটনোনহযভ প্রনদ ইংনযজ ইষ্ট ইহিয়ো রকোম্পোহননক রছনড় 

হদনত যোহজ য়, কোছোড ও সজহন্তমো অঞ্চনর স্তনক্ষ নো কযনত ম্মত য়, মুনদ্ধয ক্ষহতূযণ ফোফদ ইংনযজনক এক 

হভহরয়ন োউি স্টোহরং হদনত ফোধয য় এফং হিয য় আবোনত একজন ফৃহট রযহনডন্ট অফিোন কযনফন এফং 

রকোরকোতোয় একজন ফভধীদূত িোয়ীবোনফ অফিোন কযনফন।
২৬ 

 

    ১৮৫২-৫৩ োনর হদ্বতীম ইঙ্গ-ফভধী মুনদ্ধ হিহটনযো ভৃদ্ধোরী রগু প্রনদ দখনর হননম হননত ক্ষভ ম।
২৭

 

১৮৮৫ োনর তৃতীম ইঙ্গ-ফভধী মুনদ্ধয য হিহটযো মূ্পণধ হভমোনভোয কযোয়ত্ত কযনত ক্ষভ য়। এযই রয ধনয 

আরোংোয়ো যোজফংনয (১৭৫২-১৮৮৫ হি.) তন ঘনট। ফোভধো হিহট োরোজযবুক্ত ওয়োয় ফোভধোয প্রোহনক 

কভধকোনেয অননক কোঠোনভোগত হযফতধন োহধত য়। ফোভধোয় বোযতীয়নদয জনয নোনোহফধ কভধংিোননয ৃহষ্ট য়। 

হফহবন্ন রোয ফহু বোযতীয়য ফোভধোয় আগভন ঘনট। রমনতু ভুদ্রোহড় হন্দু ধনভধ ো ফনর হফনফহচত নতো, পনর 

এই ভস্ত ফহযোগতনদয অহধকোংই হছর ইরোভ ধভধোফরম্বী।
২৮ 

১৯২১ হিস্টোনে ফোভধোয় এক হভহরয়ন বোযতীনয়য 

ভনধয অনধধক হছর বোযতীয় ভুহরভ, ফভধী হছর এগোনযো হভহরয়ননয হকছু রফহ।
২৯  

ফোভধো হিহট োরোজযবুক্ত নরও 

আযোকোনীনদয বোনগযয রকোন হযফতধন ঘনট হন। প্রথভ ইঙ্গ-ফভধী মুনদ্ধ আযোকোনীযো হিহটনদয নক্ষ রমোগ হদনরও 

হিহটযো ফোভধো দখর কনয আযোকোননক ফোভধোয োনথ একীবূত কনয যোনখ। পনর আযোকোনীনদয যোজবনহতক অফিোন 

অহযফহতধত থোনক।
৩০ 

 

     আযোকোননয হতত জহভনক আফোদনমোগয কনয রতোরোয জনয হিহট যকোয কতৃধক আযোকোন হতত জহভ 

অধযোনদ আইন, ১৮৩৯ ও ১৮৪১ এফং রগু হতত জহভ অধযোনদ আইন, ১৮৬৫ জোহয কযো য়। ‚Waste land 

grants were issued by Government under the Arakan waste land grant rules of 1839 and 

1841 and the Pegu waste land grant rules of 1865 with the object of causing an influx of 

population and extension of cultivation in Arakan by new setters.” (Smart, R.B, Burma 

Gazetteer, Akyab District, Vol.A, Rangoon, 1957) এই অধযোনদনয আওতোয় হিহট যকোয চট্টগ্রোভ 

রথনক ফহু ররোকনক আযোকোনন হননয় এন হতত জহভ হফতযনণয ভোধযনভ ুনফধোননয ফযফিো কনয। এযো অভোনুহলক 

হযশ্রনভয ভোধযনভ আযোকোননয গবীয অযণয ও হতত অঞ্চর ভূনক ভোনুনলয ফফোনমোগয কনয রতোনর। হফহবন্ন 

ূনত্র এনদযনক চট্টগ্রোভ রথনক আগত ফরো নরও প্রকৃত নক্ষ এনদয অহধকোং হছর ১৭৮৪ োনরয য আযোকোন 

রথনক চট্টগ্রোনভ োহরনয় আো রযোহঙ্গোনদয ফংধয।
৩১ 

 

     ১৮২৪ োনরয য আযও হকছু কোযণ আযোকোনী উদ্বোস্তুনদয ুনযোয় আযোকোনন হপনয আনত উৎোহত 

কনযহছর। ফোস্তুহবটোয প্রহত প্রনতযক ভোনুনলয আকলধণ থোনক, মো অননকনক আযোকোনন হপযনত আকহলধত কনয। 

এছোড়ো চট্টগ্রোভ অঞ্চনরয তীি রফকোয ভযো ও অথধবনহতক ংকনটয রপ্রহক্ষনত আযোকোননয ফযফোহয়ক ুহফধো ও 

ভজুযীয উচ্চোয তোনদয হনজ বূনভ হপযনত উৎোহত কনয।
৩২ 

১৮৮৭ োনর চট্টগ্রোভ রজরোয একজন শ্রহভনকয 

সদহনক গড় ভজুহয হছর ৯ টোকো ১২ আনো, একই ভয় আযোকোননয আহকয়োনফ একজন শ্রহভনকয সদহনক গড় ভজুহয 

হছর ১৫ টোকো।
৩৩ 

 

     
প্রথভ হফেমুনদ্ধয য অথধবনহতক কোযনণ ফভধীনদয গ্রোভ রথনক নয আোয প্রফণতো রদখো মোয়। নযয কভধ 

জগনত বোযতীয়নদয প্রোধোনয থোকোয় ফভধীযো তীি প্রহতনমোহগতোয ম্মুখীন য়।
৩৪

 এইভয় ফোভধোয় জোতীয়তোফোদী 

আনন্দোরননয তীিতো রক্ষয কযো মোয়। বোযনতয ভনতোই হিহট যকোয ফোভধোয জোতীয়তোফোদী আনন্দোরননক দুফধর 

কযোয জনয োম্প্রদোহয়ক হফনবনদয তো রখনর। ফোভধোয জোতীয়তোফোদী আনন্দোরননয রলোগোন হছর ‘Burma for 

Burmese’। হকন্তু হিহট যকোয এনক প্রচোয কনয ‘Burma for the Buddhist Burmans’ এফং ‘Burmese 

Muslims are foreign immigrants or Kolas’ রলোগোন রূন। হিহট যকোনযয এই নীহত ফোভধোয 
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ভুরভোননদয হনযোত্তো হফহিত কনয রতোনর, মো অতীনত হছর নো। হিহট যকোযই ুনকৌনর ফোভধোয জোতীয়তোফোদী 

আনন্দোরনন ভুরভোন হফনযোধী োম্প্রদোহয়ক রচতনো প্রনফ কহযনয় রদয়। ১৯৩০ োনরয ফভধী-বোযতীয় দ্বন্ধ, ১৯৩৮ 

োনরয রফৌদ্ধ-ভুহরভ দোঙ্গো, ১৯৪২ োনর আযোকোনন রযোহঙ্গো তযো প্রবৃহত হিহট যকোনযয ৃষ্ট োম্প্রদোহয়কতোয 

পরশ্রুহত।
৩৫ 

 

     ১৯৪৭ োনর োহকস্তোন ৃহষ্টয আনগ, মখন োহকস্তোন সতহযয ম্ভোফনো রদখো রদয় আযোকোনন রযোহঙ্গোযো 

োহকস্তোননয নঙ্গ মুক্ত ওয়োয ইচ্ছো ফযক্ত কনয। রযোহঙ্গো রনতোযো হজন্নোয োনথ এহফলনয় সফঠকও কনযন। হজন্নো এই 

প্রস্তোনফ ম্মত ন হন।
৩৬

 কোযণ হতহন ফোভধোয অবযন্তযীণ হফলনয় স্তনক্ষ কযনত যোজী হছনরন নো। হকন্তু রযোহঙ্গোনদয 

এই প্রয়ো আযোকোননয অনয জোহতনগোষ্ঠীযো রভনন হননত োনয হন। রযোহঙ্গোনদয এই আচযণনক রফইভোহন হননফ 

রদখো য়। 
 

      ১৯৪৭ োনরয ১রো রপব্রুয়োযী অনুহষ্ঠত যোনরং নম্মরনন হদ্ধোন্ত য় ফোভধো একহট ফহুজোহতক রদ হননফ 

আত্মপ্রকো কযনফ। ১৯৪৮ োনরয ৪ঠো জোনুয়োযী ফোভধো স্বোধীনতো রোব কনয। ফোভধো ংহফধোনন ১৪০হট জোহতয নোভ 

থোকনরও রযোহঙ্গো ফো আযোকোহন ভুরভোননদয নোভ অন্তবুধক্ত য় হন। ংহফধোনন ১৪০হট জোহতয উনেনখয য 

‘ইতযোহদ’ ফনর রল কযো নয়নছ। ফোভধো ংহফধোননয ১১(১) ধোযো অনুোনয ১৮২৩ োনরয ূফধ নত মোযো জোহতগত 

ফো রগোষ্ঠীগত বোনফ ফোভধোয় ফফো কযনছ তোযো ফুহনয়োদী জোহত হননফ স্বীকৃত।
৩৭

 এই হননফ আযোকোনী 

ভুরভোনযোও ফোভধোয নোগহযক। হকন্তু রচোযোগত বোনফ বোযতীয় ফো ফোংরোনদহনদয োনথ হভর থোকোয় তোনদয ফোঙোহর 

প্রভোনণয রচষ্টো চনর আনছ।
 

 

     এথহনক আইনডহন্টহটয কতকগুহর সফহনষ্টয কথো রেডহযক ফোথধ ফনরন, রমভন সজহফক স্ব-হচযিোহয়কতো, রভৌহরক 

ংস্কৃহত, োংস্কৃহতক রূন একতো অনুবফ কযো, হননজনদয একহট হনহদধষ্ট নৃনগোষ্ঠীয দয ফনর ভনন কযো, অনয 

রগোষ্ঠীযও তোনদয তোই ভনন কযো ইতযোহদ।
৩৮

 রযোহঙ্গোযো হননজনদয স্বতন্ত্র জোহতনগোষ্ঠীয ভনন কনয, তোনদয হনজস্ব 

বোলো-ংস্কৃহত যনয়নছ, অনযযোও তোনদয স্বতন্ত্রতোনক স্বীকৃহত রদয়। অতএফ রযোহঙ্গোযো একহট স্বতন্ত্র নৃনগোষ্ঠী।
৩৯

 

হভয়োনভোয যোনে যোে ফযফিোনোয দোহয়নত্ব যনয়নছ ফভধীযো, রমখোনন োংস্কৃহতক, জনতোহিক ও ধভধীয় ংখযোরঘু 

হননফ রযোহঙ্গোযো োভোহজক, অথধবনহতক, যোজবনহতক বোনফ হহছনয় যনয়নছ। এই হফচোনয আন্তজধোহতক ভোকোহঠনত 

রযোহঙ্গোযো হভয়োনভোনয একহট স্বতন্ত্র আহদফোী রগোষ্ঠী হননফ স্বীকৃহত প্রোয।
৪০ 

ডোচ নৃহফজ্ঞোনী রনর বোন্দোনকযনখোনফ 

ফনরন, মোযো প্রজনেয য প্রজে একই বূহভনত জে ও ভৃতুযফযণ কনয, তোযো রই বূহভয হতযকোনযয বূহভুত্র।
৪১

 

রযোহঙ্গোযোও আযোকোনন কনয়ক প্রজে ধনয ফফো কযনছ, তোনদয উত্তয ুরুলযোও কনয়ক প্রজে ধনয রখোনন 

ফফো কনযনছ, রখোননই জে হননয়নছ। ুতযোং রযোহঙ্গোযোও আযোকোননয বুহভনরোক (বূহভুত্র)।
৪২ 

 

     ১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ এফং ২০১৬ োনর ংঘহটত হংোয দ্বোযো হফুর ংখযক রযোহঙ্গো হভয়োনভোয রথনক 

হফতোহযত য়। তোযো ফোধয য় োেধফতধী রদগুহরনত আশ্রয় হননত, হফনল কনয ফোংরোনদন। হভয়োনভোয যকোনযয 

প্রহত অহবনমোগ এই হংো যোে কতৃধক আনয়োহজত। জোহতংঘ ও হউভযোন যোইট ওয়োচ হভয়োনভোনয রযোহঙ্গোনদয 

উয চোরোননো দভন ও হনমধোতননক জোহতগত হনভূধরতো আখযো হদনয়নছ।
৪৩ 

মহদও হভয়োনভোয যকোয এনক জোহতগত 

ংঘোত অথধোৎ রফৌদ্ধ যোখোইননদয নঙ্গ ভুরভোন রযোহঙ্গোনদয ংঘোত হোনফ রদখোননোয রচষ্টো কযনছ।         -

                                                                                            

                                                                                              

                                       
৪৪

  
 

     ২০১২ োর রথনক োুঁচ রক্ষ রযোহঙ্গো হভয়োনভোয তযোগ কযনত ফোধয য়। এয ভনধয প্রোয় চহে োজোয রযোহঙ্গো 

বোযনত অবফধ বোনফ প্রনফ কনয। UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees) 



রযোহঙ্গো আত্মহযচয় ংকট ও রযোহঙ্গো ভযো হনযনন বোযনতয বূহভকো          রখ আহপ ইকফোর 
 

Volume- VII, Issue-IV                                                    April 2019           56 

নহথবুক্ত বোযনত আশ্রয়গ্রণকোযী রযোহঙ্গোয ংখযো রলোর োজোয।
৪৫

 বোযত যকোয হফহবন্ন ভয় শ্রীরঙ্কোয তোহভর 

উদ্বোস্তু, ফোংরোনদহ উদ্বোস্তু, হতব্বহত উদ্বোস্তু, োহকস্তোন-আপগোহনস্তোননয ংখযোরঘু উদ্বোস্তুনদয জনয হফনল ফযফিো গ্রণ 

কনযনছ। হকন্তু রযোহঙ্গো প্রনঙ্গ আবযন্তযীণ হনযোত্তোজহনত প্রশ্নহচহ্ন আয হভয়োনভোনযয নঙ্গ বোযনতয ফনু্ধত্বূণধ 

ম্পকধ বোযতনক রযোহঙ্গো ভযোয় হবন্ন অফিোন হননত ফোধয কনযনছ। 
 

      রযোহঙ্গোনদয ভযোনক রকন্দ্র কনয হফহবন্ন ভয় রফ হকছু ন্ত্রোধভধী ংগঠন গনড় ওনঠ। স্বোধীন হভয়োনভোনয 

শুরুনতই রভোোম্মদ জোপয কোওয়োননয রনতৃনত্ব হফকু্ষব্ধ রযোহঙ্গো মুফকনদয হননয় স্ত্র ভুজোহদ হফনদ্রো রদখো রদয়। 

রযোহঙ্গো হরডোহযহট অগধোনোইনজন (RSO) তোনদয জহঙ্গ কভধকোনেয জনয ফোংরোনদন হনহলদ্ধ। ফতধভোনকোনর 

রযোহঙ্গো প্রনঙ্গ রম ন্ত্রোফোদী ংগঠনহটয নোভ হফনল হযহচত তো র আযোকোন োরনবন আহভধ (ARSA)। 

মোনদয রঘোহলত রক্ষয রযোহঙ্গোনদয জনয স্বোধীন আযোকোন যোজয প্রহতষ্ঠো কযো। এই রগোষ্ঠীয রনতৃনত্ব যনমনছ আতোউেো 

নোনভ একজন রযোহঙ্গো। তোয জে োহকস্তোননয কযোচীনত।
৪৬

 এই ধযনণয ংগঠননয নঙ্গ োহকস্তোননয রস্কয-ই-

সতয়ফো ফো অনয ংগঠননয রমোগোনমোগ থোকো অস্বোবোহফক নয়। এই ূত্র ধনযই বোযনতয স্বযোে ভন্ত্রণোরয় কতৃধক ুহপ্রভ 

রকোনটধ একহট রপনোভো জভো হদনয় রযোহঙ্গোনদয বোযনতয হনযোত্তোয জনয 'হফজ্জনক' আখযো হদনয় তোনদয 

প্রতযধনণয নক্ষ যকোনয ফক্তফয তুনর ধযো য়। রপনোভোয় স্বযোে ভন্ত্রণোরয় দোহফ কনয, রযোহঙ্গোনদয জহঙ্গ 

মৃ্পক্ততো হননয় গুরুত্বূণধ তথযপ্রভোণ যনয়নছ। ওই তথযোনুমোয়ী, োহকস্তোননয জহঙ্গ ংগঠনগুনরো ও আইএনয নঙ্গ 

রযোহঙ্গোনদয রমোগোনমোগ যনয়নছ।
৪৭ 

রপনোভোয় আনযো উনেখ কযো নয়নছ, রযোহঙ্গোযো শুধু রদনয হনযোত্তো নয়, 

এই ফহষ্কোনযয নঙ্গ আন্তজধোহতক কূটনীহতও জহডত। তোই যকোনযয হদ্ধোনন্তয ফযোোনয ুহপ্রভ রকোনটধয স্তনক্ষ 

কযো উহচত নয়। যকোনযয একটো হচন্তো জম্মু-কোশ্মীয যোনজয ফড় ংখযক রযোহঙ্গো যণোথধীনদয উহিহত।      
 

     রযোহঙ্গো ভযোহটয নঙ্গ রম দুহট রদ ফ রথনক রফহ জহড়ত, তোযো র হভয়োনভোয আয ফোংরোনদ। রযোহঙ্গোযো 

হননজনদয হভয়োনভোনয ফুহনয়োদী ফোহন্দো ফনর দোহফ কযনরও হভয়োনভোয যকোয তো অস্বীকোয কনয। আয প্রমুক্ত 

হংোয ম্মুখীন নয় হফুর রযোহঙ্গো যণোথধী ঢর রননভনছ ফোংরোনদন। হভয়োনভোয ও ফোংরোনদ উবয় রদই 

বোযনতয প্রহতনফী আফোয উবয় রদনয নঙ্গ বোযনতয হফনল ফনু্ধত্বূণধ কূটবনহতক ম্পকধ যনয়নছ। এই দুই 

ম্পনকধয ভনধয বোযোভয রযনখ বোযতনক রযোহঙ্গো ঙ্কনটয ভোধোনন হদ্ধোন্ত হননত নচ্ছ। ১ োজোয ৬৪৩ 

হকনরোহভটোয দীঘধ বোযত-হভয়োনভোয ীভোনন্তয হতনহট যোজয ভহণুয, নোগোরযোি ও হভনজোযোনভয জহঙ্গ দভন কযনত 

হভয়োনভোনযয নমোহগতো প্রনয়োজন। ২০১৫ োনর ভহণুয বোযতীয় হনযোত্তো ফোহহনয ওয নোগো হফনদ্রোীযো 

আক্রভণ কনয। এযয বোযতীয় ফোহনী ইয়োঙ্গুননয ম্মহতনত হভয়োনভোয ীভোনন্ত রগোন অহবমোন চোরোয়।
৪৮

 বোযত 

এই ভনঝোতো ক্ষহতগ্রস্ত রোক তো কখননোয় চোইনফ নো।  
 

     বোযত-হভয়োনভোয অথধবনহতক ম্পকধ হফনল বোনফ ভজফুত। বোযনতয অবযন্তনয িরনথ উত্তয-ূফধ যোজযগুহরয 

নঙ্গ রমোগোনমোনগয একভোত্র থ হহরগুহড়য ভোধযনভ, মো ‘হচনকন রনক’ নোনভ হযহচত। উত্তয-ূফধ যোজযগুহরয নঙ্গ 

রমোগোনমোনগয জনয হহরগুহড় ও ফোংরোনদনয উয হনবধযতো কভোননোয জনয হফকল্প থ হননফ ৪৮৪ হভহরয়ন 

ডরোনযয ‘কোরোদোন ভোহি-ভনডর ট্রোহিট ট্রোিনোটধ রপ্রোনজক্ট’ রনওয়ো নয়নছ। এয ভোধযনভ হভয়োনভোনযয হবতয 

হদনয় কোরোদোন নদী ফযফোয কনয যোখোইননয ফন্দয হতওনয় রথনক উত্তয-ূফধ বোযনতয হভনজোযোনভয ভধয হদনয় 

রম্বো একহট ফহুভোহত্রক রমোগোনমোগ িোননয হযকল্পনো যনয়নছ।
৪৯

 এয পনর রহদয়ো ফন্দনযয হফহবন্ন ণয যোহয 

হতওনয় ফন্দনযয ভোধযনভ বোযনতয রনবন হস্টোনধ (অরুণোচর প্রনদ, আোভ, রভঘরয়, ভহণুয, হভনজোযোভ, 

নোগোরযোি ও হত্রুযো) রৌুঁছোননো ম্ভফ নফ। এই রপ্রোনজক্ট রকোরকোতো ও হতওনয়য ভনধয দূযত্ব প্রোয় ১৩২৮ 

হকনরোহভটোনযয ভনতো কহভনয় রদনফ। বোযত-হভয়োনভোয অথধবনহতক ম্পকধনক ভজফুত কযনত হতওনয়য কোনছ 

রেোর ইকননোহভক রজোন (SEZ) গঠনন বোযত দনক্ষ কনযনছ।
৫০

 ১৪০০ হকনরোহভটোয দীঘধ হতওনয়-গয়ো বোয়ো 

হভনজোযোভ, আোভ, হিভফঙ্গ গযো োই রোইননয হযকল্পনো রনওয়ো নয়নছ। খযচ আনুভোহনক হতন হফহরয়ন 
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ডরোয।
৫১

 বোযত হদ্ধোন্ত হননয়নছ দুহট জরহফদুযৎ প্রকল্প হনভধোনণ হভয়োনভোযনক োোময কযোয।
৫২

 এই প্রকনল্প 

(TCHP) ১৮০০ রভগোওয়োট হফদুযৎ উৎোদন কযো নফ হিয কযো নয়নছ। বোযনতয রক্ষয আহয়োন রদগুহরয নঙ্গ 

ফোহণহজযক রমোগোনমোগ ফোড়োননো। এই রক্ষযূযনণ প্রোয় ১৩০০ হকনরোহভটোয দীঘধ বোযত রথনক থোইরযোি মধন্ত 

ড়কথ হনভধোনণয হযকল্পনো রনওয়ো নয়নছ। এই ড়কথ হভয়োনভোনযয উয হদনয় রগনছ।
৫৩

   

 

 
 

ুত্র0 http://notesforupsc 3102. blogspot.com/ 3102/10/ india-myanmar-thailand-trilateral.html 
 

     আন্তজধোহতক যোজনীহতনত বোযনতয অনযতভ প্রহতক্ষ র চীন। আফোয চীননয োনথ হভয়োনভোনযয ম্পকধ খুফই 

গবীয। চীননয প্রশ্রনয়য কোযনণ হভয়োনভোনযয োভহযক যকোয আন্তজধোহতক হননলধোজ্ঞোনক রতোয়োক্কো কনয হন। চীন 

হভয়োনভোনয অথধবনহতক হফহননয়োগ, হযকোঠোনভোগত উন্নয়ন, প্রমুহক্তগত োয়তো, অস্ত্র হফক্রয়, োভহযক প্রহক্ষণ 

ইতযোহদ নোনোন ধযনণয কভধকোনেয নঙ্গ মুক্ত। ১৯৮৮ রথনক জোনুয়োযী ২০১৭ মধন্ত হভয়োনভোনয চীননয হফহননয়োনগয 

হযভোণ ১৮.৫৩ হফহরয়ন ডরোয।
৫৪

 চীন আহকয়োফ উকূনর হকয়োউকোহপউ ফন্দয হনভধোণ কনযনছ। আযোকোননয 

উকূনর রতর ও গযো আহফষ্কৃত নয়নছ। রম গযো ও রতর রনওয়োয জনয চীন আযোকোন রথনক তোয কুনহভং প্রনদ 

মধন্ত োই রোইন িোন কনযনছ। আনর চীননয রক্ষয রতর আভদোহনয থ হননফ ভোরোক্কো প্রণোরীয উয তোয 

হনবধযতো কভোননো। ইনন্দোননহয়ো ও ভোরনয়হয়োয ভোনঝয রু ভুদ্র প্রণোরীহট নচ্ছ ভোরোক্কো প্রণোরী। এই প্রণোরী র 

বোযত ভোোগয রথনক প্রোন্ত ভোোগয ও চীন োগনয মোওয়োয প্রধোন ও ংহক্ষপ্ততভ ভুদ্রথ। চীননয জ্বোরোহন 

রতনরয চোহদোয তকযো ৮০ বোগই এই নথ ভধয প্রোচয রথনক চীনন আন। আফোয এই নথই চীননয প্রহতক্ষ 

আনভহযকোয রনৌঘোুঁহট হঙ্গোুয ও বোযনতয োভহযক ঘোুঁহট রোটধনেয়োনযয উহিহত। এই জনয চীননয নজয হফকল্প 

ফযফিোয হদনক।
৫৫

 চীন হভয়োনভোনয ফনথনক ফড় হফহননয়োগকোযীয োোোহ ফনথনক ফড় অস্ত্র হফনক্রতোও। ২০১৩ 

রথনক ২০১৭ োনরয ভনধয হভয়োনভোনযয ৬৮ তোং অস্ত্র চীন রমোগোন হদনয়নছ।
৫৬

 রযোহঙ্গো ইুযনত হভয়োনভোনযয 

হফনযোহধতো কনয এনতো ফড় ফোজোয োতছোড়ো কযোয রকোন অহবপ্রোয় চীননয রনই। ফযং চীন জোহতংনঘ রযোহঙ্গো 

ইুযনত কর ভয় হভয়োনভোনযয োথ হদনয়নছ। বোযনতয প্রহতনফী রদ হভয়োনভোনয চীননয এভন হক্রয় উহিহত 

বোযনতয কোনছ অস্বহস্তকয। কোযণ চীননয অনযতভ রক্ষয র বোযনতয প্রহতনফী রদগুহরয উয প্রবোফ িোন কনয 

বোযতনক হঘনয রপরো। তোই বোযতনক আন্তজধোহতক রক্ষনত্র হভয়োনভোনযয নঙ্গ ফনু্ধত্বূণধ ম্পকধ িোনন হফনল নজয 

হদনত নচ্ছ। 
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     হভয়োনভোনযয নঙ্গ বোযনতয ফনু্ধত্বূণধ ম্পকধ থোকনরও বোযত রযোহঙ্গো ভযো ভোধোনন উদোীন নয়। এয 

কোযণ রমভন বোযনত রযোহঙ্গো যণোথধীয উহিহত, ফোংরোনদনয োনথ ুম্পকধ রতভনই অতীনত উদ্বোস্তু ভযোয় 

বোযনতয ভোনহফক অফিোন। ২০১৭-য ১৭ই ননবম্বয ভুহরভ যোেগুহরয রজোট ‘ওআইহ’য আহ্বোনন জোহতংনঘয 

োধোযণ হযনদয থোডধ কহভহটনত রবোটোবুহটয আনয়োজন কনয জোহতংঘ। এনত হভয়োনভোনয রযোহঙ্গোনদয উয 

োভহযক অহবমোন ফনন্ধয প্রস্তোফ ো য়। রবোটোবুহটনত চীন ও যোহয়ো হভয়োনভোনযয নক্ষ রবোট হদনরও বোযত 

রবোটদোন রথনক হফযত থোনক।
৫৭ 

এখোনন প্রশ্ন উঠনত োনয বোযত রকন রবোটদোনন হফযত থোকর? রক্ষণীয় রযোহঙ্গো 

হযহিহত হননয় রবোটোবুহটয আনয়োজন কযোয জনয প্রস্তোফ আনন ভুহরভ যোেগুনরোয রজোট ‘ওআইহ’, রম ‘ওআইহ’য 

গুরুত্বূণধ দয র োহকস্তোন এফং অতীনত োহকস্তোন ‘ওআইহ’রক কোশ্মীয প্রনশ্ন ফযফোয কনযনছ। ‘ওআইহ’য 

মধনফক্ষক যোে হননফ ফহুফোয অননক দয রদ বোযনতয নোভ প্রস্তোফ কযনরও োহকস্তোননয হফনযোহধতোয় তো ম্ভফ 

য় হন। প্রোয় ২০ রকোহট ভুরভোননয আফো ওয়ো নিও বোযনতয নোভ রখোনন রনই। তোই ‘ওআইহ’ কতৃধক রকোন 

হফরনক বোযত ফধদো অম্মহতই হদনয় এননছ, হকন্তু এফোয এই উনযোক্ত সফঠনক অম্মহত জোনোয় হন বোযত ফযং 

রবোটদোনন হফযত রথনকনছ। বোযত যকোহয বোনফ ‘রযোহঙ্গো’ েহট ফযফোয কনয নো। প্রঙ্গত রো তোুঁয হভয়োনভোয 

পয কোনর ‘রযোহঙ্গো’ েহট ফযোফোয কনযন হন। তোুঁয ফক্তফয হছর রমনতু হভয়োনভোনযয রযোহঙ্গো েহট হননয় আহত্ত 

আনছ তোই হতহন েহট ফযোফোয কনয আনরোচনোয থহট ফন্ধ কযনত চোন হন।
৫৮ 

 ২০১৬ োনর রযোহঙ্গোনদয উয 

ংঘহটত হনমধোতননয হফলনয় জোহতংনঘয োনফক ভোহচফ কহপ আনোননয রনতৃনত্ব একহট কহভন গহঠত য়। 

২০১৭ োনরয ২৩র আগস্ট কহভন হযনোটধ র কনয। হযনোনটধ রযোহঙ্গোনদয নোগহযকত্ব প্রদোন, হভয়োনভোনয 

তোনদয অফোধ চরোনপযোয অহধকোয প্রদোন, রযোহঙ্গো যণোথধীনদয হপহযনয় হননয় ুনফধোননয কথো ফরো নয়নছ।
৫৯

 

রজননবোয় জোহতংঘ ভোনফোহধকোয কোউহিনরয ৩৬তভ অহধনফনন বোযত ুেষ্টবোনফ ‘কহপ আনোন কহভন’-এয 

ুোহয ফোস্তফোয়ননয ভোধযনভ ংকনটয ভোধোন রচনয়নছ। বোযত যকোয ‘রজননবো কননবনন’এ ফোংরোনদনয 

নক্ষ রজোযোনরো অফিোন হননয়নছ রমখোনন চীন, যোহয়ো যোহয হভয়োনভোনযয ক্ষোফরম্বন কনযনছ।
৬০

   ২০১৭ োনর 

বোযত রযোহঙ্গো যণোথধীনদয যোখোইনন রপযত োঠোনত এফং অনুকূর হযনফ সতহযনত হভয়োনভোনযয নঙ্গ উন্নয়ন 

প্রকল্প চুহক্ত ই কনয। এনত রযোহঙ্গোনদয জনয ফোহড় হনভধোনণ হভয়োনভোয যকোযনক োোনমযয কথো ফরো য়। চুহক্ত 

অনুমোয়ী এযকভ ২৫০হট ফোহড় হনভধোনণয কথো যনয়নছ। এয ভনধয প্রথভ ধোন ৫০হট ফোহড় হনভধোনণয কোজ রল য়, 

রমগুহর ২০১৮-য হডনম্বনয যোেহত যোভনোথ রকোহফন্দ হভয়োনভোয পযকোনর আনুষ্ঠোহনকবোনফ হভয়োনভোয যকোনযয 

কোনছ স্তোন্তয কনয।
৬১

 বোযনতয যযোে হচফ হফজয় রগোখনর রযোহঙ্গো যণোথধীনদয জনয হদ্বতীয় দপো ভোনহফক 

োয়তো রদওয়োয রঘোলণো কনযন। এয আওতোয় হফনল কনয নোযী ও হশুনদয জনয োোতোর হনভধোণ কযনফ বোযত। 

ফলধো রভৌুভনক হফনফচনো কনয হফহবন্ন ত্রোণ োয়তোয রঘোলণোও কনযন হতহন।
৬২

 যোখোইন প্রনদনয ভযোয রমভন 

হনযোত্তোয হদক আনছ, রতভনই যনমনছ ভোনহফকতোয ইুয ও োভোহজক উন্নমন। রকোনও হফলমই কভ গুরুত্বূণধ নম, 

বোযত রচষ্টো কযনছ ওই অঞ্চনরয োভোহজক উন্নমন ঘহটনম ভযোয ভোধোননয। 
 

     রযোহঙ্গো যণোথধীনদয হননয় হফেফযোী রম আনরোড়ননয ৃহষ্ট নয়নছ, তোয হযণহত রম কী নফ র ফযোোনয আজ 

অনননকই হন্দোন। ফতধভোন উদ্ভূত হযহিহতনত রযোহঙ্গো ভযোয ভোধোন অননক রফহ জহটর ও কহঠন নয় 

নড়নছ। প্রহতনফহ ও ফৃৎ যোে হননফ হফদযভোন রযোহঙ্গো ভযো ভোধোনন বোযনতয ইহতফোচক বূহভকো অতযন্ত 

গুরুত্বূণধ। বোযত ফোংরোনদ ও হভয়োনভোয দু’রদনযই বোনরো ফনু্ধ। পনর ফোংরোনদ ও হভয়োনভোনযয ভনধয চরভোন 

ভযো ভোধোনন বোযত গুরুত্বূণধ বূহভকো োরন কযনত োনয। ফোংরোনদও এ হফলনয় বোযনতয ূণধ ভথধন আো 

কনয। এখন রযোহঙ্গো ভযোহট ফোংরোনদনয জনয ভোনহফক ভযো ৃহষ্ট কনযনছ। কনয়ক রোখ রযোহঙ্গোয বযণ-রোলণ 

ও প্রহতোরননয দোহয়ত্ব ফোংরোনদনয কোুঁনধ নড়নছ। ফোংরোনদনয ভনতো একটো উন্নয়নীর রদনয নক্ষ দ রোখ 

রযোহঙ্গো যণোথধীয রছনন ফছনযয য ফছয োজোয োজোয রকোহট টোকো ফযয় কনয অহনহদধষ্টকোনরয জনয তো চোহরনয় 

মোওয়ো অম্ভফ। ংকট ভোধোনন কভধহযকল্পনো হনধধোযনণ বোযত অফযই তোয জোতীয়, আঞ্চহরক এফং আন্তজধোহতক 



রযোহঙ্গো আত্মহযচয় ংকট ও রযোহঙ্গো ভযো হনযনন বোযনতয বূহভকো          রখ আহপ ইকফোর 
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স্বোথধনক গুরুত্ব রদনফ- এটোই স্বোবোহফক। রযোহঙ্গো ইুযনত বোযত 'রচক অপ ফযোনরি' নীহত অনুযণ কযনছ এটো 

তোনদয যোজবনহতক স্ট্র্যোনটহজ। কোনযো োনথ ত্রুতো কনয রকোন ভযোয ভোধোনন বোযত নো এহগনয় ফনু্ধত্বূণধ 

উোনয় কূটবনহতক প্রহক্রয়োয় রটোয ভোধোন কযনত চোইনছ। রম কোযনণ বোযনতয প্রথভ রকোননো যোেহত হননফ 

যোভনোথ রকোহফন্দ হভয়োনভোয পনয হগনয় রযোহঙ্গোনদয হননয় োভোহজক কভধকোনে অং রনন। রযোহঙ্গো ভযোয ভূর 

ভোধোন নত নফ হভয়োনভোনযয হবতনয যোখোইন প্রনদনয ভনধয এফং এয কোমধকয ও গ্রণনমোগয হদ্ধোন্ত হদনত 

নফ একভোত্র হভয়োনভোয যকোযনক। হভয়োনভোয যকোনযয ওয আন্তজধোহতক চো প্রনয়োগ কনযই ম্ভফ রযোহঙ্গোনদয 

হনজ রদন প্রতযোফতধন। োধোযণত জোহতংনঘয হনযোত্তো হযলনদ ফ ংকট ভোধোননয রচষ্টো কযো য়। হনযোত্তো 

হযলনদয হম্মহরত হদ্ধোন্ত কোমধকয কনয ংকট হনযন কযনত য়। ফৃৎ যোেগুনরোয রবনটো রদয়োয অহধকোয 

অননক ভয় হঠক হদ্ধোনন্তয ওয ফোধো নয় দোুঁড়োয়। জোহতংঘ আন্তজধোহতক দোহয়ত্বপ্রোপ্ত ংিোগুনরো এনকয য 

এক হফফৃহত হদনয় মোনচ্ছ। একহদনক তোযো ফরনছ হভয়োনভোযনকই হপহযনয় হননত নফ এই রযোহঙ্গোনদয, আফোয 

অনযহদনক ফরনছ যোখোইনন এখনও হপনয মোওয়োয ভনতো হিহতীর হযহিহত রনই। এই হযহিহত সতহযয দোহয়ত্ব 

হননত নফ হফনেয ক্ষভতোোরী রদগুহরনক। বোযত যোখোইননয োভোহজক উন্নমন ঘহটনয় অনুকূর হযহিহত িোননয 

রচষ্টো কযনছ। হফনদভন্ত্রী ুলভো স্বযোজ ২০১৮য রভ ভোনয হভয়োনভোয পযকোনর রযোহঙ্গোনদয হভয়োনভোনয হপহযনয় 

আনোয ফযোোনয রজোয রদন। এটো হঠক রম হফেফযোী হভয়োনভোনযয হফরুনদ্ধ একটো রনহতফোচক হযহিহত সতহয নয়নছ। 

অননক ফড় রদ ও রকোম্পোহন হভয়োনভোনয হফহননয়োগ কযোয হফলয়হট ুনহফধনফচনো কযনছ। এই হযহিহতনত হভয়োনভোয 

ফোধয নচ্ছ রযোহঙ্গোনদয হপহযনয় রনওয়োয রঘোলণো কযনত। হকন্তু নোনোন নতধয ভোধযনভ র কনয়ক রক্ষ রযোহঙ্গো 

যণোথধীনদয ভনধয ভোত্র কনয়ক োজোযনক নোগহযকত্ব হদনত স্বীকৃত নচ্ছ, তোও ‘ফোঙোহর’ ফনর তোহরকোবুক্ত কনয। 

ুতযোং হভয়োনভোনযয হফরুনদ্ধ রম আন্তজধোহতক চো সতহয নয়নছ তোনক অফযোত যোখনত নফ, মোনত হভয়োনভোয 

স্বতন্ত্র ‘রযোহঙ্গো জোহত’ হযচয়নক রভনন হননয় রযোহঙ্গোনদয নোগহযকত্ব প্রদোন কনয। আন্তজধোহতক কূটনীহতয োপরয 

আয হভয়োনভোয যকোনযয শুবফুহদ্ধ জোগযণ রযোহঙ্গো ভযোয এই জহটর হযহিহতয ভোধোনন োোময কযনত োনয।  
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