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শরণাথ�ী ব�ব�াপনায় �ানীয় সরকার এবং �ানীয় এনিজওসমূেহর �নতৃ� থাকেত হেব

িনজ� �িতিনিধ।। ক�বাজাের আ�য় �নওয়া �রািহ�ােদর জ� বা�বািয়ত কম�সূিচ�েলােক �টকসই করেত কম�সূিচ পিরক�না ও বা�বায়েন �ানীয়েদর সি�য় অংশ�হণ অিত জ�ির। তাছাড়া �া� অেথ�র
স�ব�বহােরর জ� মাঠ পয�ােয় �রািহ�া কম�সূিচ বা�বায়েনর দািয়� িদেত �ানীয় �িত�ান�েলােক, এেত কের পিরচালন ব�য় কেম এবং �রািহ�ারা অিধকতর পিরামান �ত�� সহায়তা �পেত পাের। �রািহ�া
সাড়াদান পিরক�না (�জআরিপ) ২০২১ িনেয় ক�বাজার িসএসও-এনিজও �ফারাম আেয়ািজত “�রািহ�া সাড়াদান পিরক�না (�জআরিপ) ২০২১: �কৃত কায�কর? নািক �ধু নােমই �কবল পিরক�নাঃ
ভিব�েতর িচ�া করার এিটই সময়: �ানীয়করণ এবং গণতাি�ক মািলকানা” শীষ�ক ওেয়িবনাের আেলাচকবৃ� এসব কথা বেলন। সং�ািটর �কা-�চয়ার �রজাউল কিরম �চৗধুরী এবং আবু �মােশ�দ �চৗধুরীর
স�ালনায় অ�ি�ত ওেয়িবনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ক�বাজার-২ সংসদীয় আসেনর সংসদ সদ� আেশক উ�াহ রিফক, এেত িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িসিনয়র সিচব, �ানীয়
সরকার িবভাগ, ক�বাজার �জলায় �কািভড ১৯ সংি�� �া��েসবা ও অ�া� সরকাির কম�সূিচর সম�য়কারী �মাঃ �হলালউ�ীন আহেমদ। ওেয়িবনাের অিতিথ িহেসেব �যাগদান কেরন ক�বাজার �জলা
�শাসক �মা. মামু�র রশীদ। অ��ােন আরও ব�ৃতা কের বাংলােদশ আওয়ামী লীগ �ক�ীয় কিমিটর ধম� িবষয়ক স�াদক, এভেভােকট িসরাজুল �মা�ফা, �জলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত এডেভােকট
ফির�ল ইসলাম, উিখয়া উপেজলা পিরষদ �চয়ারম�ান হািম�ল হক �চৗধুরী, �ানীয় ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান-�ম�ারসহ আরও অেনেক। 
ওেয়িবনাের আেয়াজকেদর প� �থেক মূল �ব� উপ�াপন করেত িগেয় �কা� �াে�র �মা. মিজবুল হক মিনর উে�খ কেরন, ২০১৭ �থেক ২০২০ এর অে�াবর পয�� �িতিট �রািহ�া পিরবােরর জ� গেড়
৪২৮ ডলার অথ� সহায়তা এেসেছ। আমােদর পয�েব�ণ অ�যায়ী �িতিট পিরবার খাদ� এবং খাদ�-বিহ�ভূত �াণ, আ�য়, িবিভ� উপকরণ ইত�ািদ সরাসির �সবা ও �াণ �পেয়েছ ১৩০ ডলােরর, অবিশ� অেথ�র
কতটু� অ�া� �সবাখােত খরচ হেয়েছ, কতটু�ই বা খরচ হেয়েছ পিরচালনা এবং ব�ব�াপনা খরচ িহেসেব- তার ��� িহসাব ��তার সে� �কাশ করা জ�ির। �রািহ�া সংকেটর �ভাব দীঘ�, তাই ��
সমেয়র জ� নয়, �রািহ�া সংকট �মাকােবলায় দীঘ�েময়াদী পিরক�না �হণ করেত হেব। পিরক�œনা �হণ ও বা�তবায়েন �ানীয়েদর অংশ�হণ না হেল �কানও উেদ�াগই �টকসই হেব না। িতিন কেয়কিট
�িনিদ�� �পািরশ তুেল ধেরন, �যমন: �রািহ�া ব�ব�াপনার জ� একিট একক কতৃ�প� থাকেত হেব, অ�ািধকার িভি�েত আ�য়েক��েলা �’তলা করার িচ�া করেত হেব, �রািহ�া কম�সূিচেত স�ৃ� সকল
সং�ােক ক�বাজােরর পিরেবশ পুন��ার এবং �ানীয়করেণর পিরক�না �কাশ করেত হেব। 
সংসদ সদ� আেশক উ�াহ রিফক বেলন, �রািহ�া কম�সূিচর জ� �কানিট �েয়াজনীয় আর �কানিট িবলািসতা �সটা িচি�ত করেত হেব, অপচয় �রাধ কের অেথ�র স��বহার করেত হেব। ক�বাজােরর উ�য়েন
সরকােরর অেনক�েলা �মগা �ক� আেছ, িক� �রািহ�া সংকট সামি�ক আথ�-সামািজক উ�য়েনর জ� �মিক �তির করেছ। জািতসংঘসহ আ�জ�ািতক স��ােয়র এখন সবচাইেত ��� িদেত হেব
�রািহ�ােদরেক িনেজর �দেশ �ফরত �নওয়ার জ� মায়ানমারেক বাধ� করার িবষেয়। 
িসিনয়র সিচব �মাঃ �হলালউ�ীন আহেমদ বেলন, মায়ানমােরর বত�মান পিরি�িতেত �রািহ�া �ত�াবসন সংকেট পেড় যােব বেলই মেন হে�, ক�বাজােরর �ানীয় মা�েষর ক� তাই দীঘ�ািয়ত হে�। সংকট
�মাকােবলায় কম�সূিচ �হেণ তাই �ানীয়েদর মতামত-অংশ�হণ �াধা� িদেত হেব। �জলা �শাসক �মা. মামু�র রশীদ বেলন, �রািহ�া কম�সূিচ�েলার কায�কর বা�বায়েন সংি�� সকেলর মেধ� �সম�েয়র
�কানও িবক� �নই। 
এভেভােকট িসরাজুল �মা�ফা বেলন, �রািহ�া ব�ব�াপনায় সম�য়হীনতা ��। �রািহ�ােদরেক আ�য় িদেয় �ানীয় জনেগা�ী ব�াপকভােব �িত��, অথচ িবিভ� কম�সূিচ �হেণ তােদর �কানও মতামত �নওয়া
হে� না। এডেভােকট ফির�ল ইসলাম বেলন, �রািহ�ারা যখন ক�বাজাের আেস তখন �ানীয় মা�েষর পাশাপািশ �ানীয় এনিজও�েলা িনেজেদর উেদ�ােগ ঝািপেয় পেড়িছেলা, তাই মাঠ পয�ােয়র কায��ম�েলা
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�ানীয় এনিজওর �নতৃতে�ই হেত হেব, কারণ তারা �ানীয়েদর �িত জবাবিদিহ কের। হািম�ল হক �চৗধুরী বেলন, জািতসংঘসহ আ�জ�ািতক এনিজও�েলা কী পিরমাণ অথ� সং�হ করেছ, �কান খােত তা খরচ
করেছ তা ��ভােব �কাশ করা উিচৎ। সব পিরক�নাই �হণ করেত হেব �ানীয় জন�িতিনিধেদর মতামেতর িভি�েত। 
�েয�াগ �ফারােমর নঈম গওহর ওয়ারা বেলন, �রািহ�া িশিবেরর জ� �েয়াজনীয় িবিভ� খাদ� পণ� ক�বাজার �থেকই সং�হ করা উিচৎ। �যমন বাইের �থেক যিদ না এেন ক�বাজার �থেকই লবণ, �টিক
ইত�ািদ সং�হ করা হয়, তেব �সটা ক�বাজােরর অথ�নীিতর জ� ���পূণ� ভূিমকা রাখেত পাের। শরণাথ�ী িবেশষ� আিসফ মুিনর বেলন, �রািহ�া কম�সূিচেত কাজ করার জণ� যারা িবেদশ �থেক আসেছন,
তােদরেক �ানীয়েদর মেধ� �যুি� ও দ�তা হ�া�র করেত হেব। অ�ফােমর �দশীয় �ধান দীপ�র দ� বেলন, বাংলােদেশই অ�া� অেনক কায��েমর ��ে� �ানীয়করণ িনি�ত করা �গেছ, তাই �রািহ�া
ব�ব�াপনােতও এটা স�ব। মাি�জার ই�টার�াশনােলর �দশীয় �ধান রাজন িঘিমের বেলন, �জআরিপ �রািহ�া ব�ব�াপনার সামি�ক িচ� তুেল ধরেত পাের না, তহিবল এবং কম�সূিচর সামি�ক িচ�
�জআরিপেত আসা �েয়াজন। ��াক িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক ব�াির�ার মনজুর �মারেশদ বেলন �লাকালাইেজশন �রাডম�াপ �িতেবদন দািখল করা হেয়েছ �ায় এক বছর আেগ, এটা �কাশ করা উিচৎ।
রাজাপালং ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান জাহা�ীর কিবর �চৗধুরী বেলন, �ানীয়েদর জ� �মাট বরাে�র ২৫% ব�য় করার কথা িছেলা, িক� �সটার বা�বতা অেনক দূের। �ীলা ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান
রােশদ �মাহা�দ আলী বেলন, �জধারিপ’র অধীেন আসা অথ� সিঠকভােব ব�বহার করা হে� িকনা, ২৫% �ানীয়েদর মেধ� ব�বহার বরা হে� িকনা তা খিতেয় �দখেত �ানীয় জন�িতিনিধেদর সম�েয় একিট
মিনটিরং দল গঠন করেত হেব।ইপসার �ধান িনব�াহী �মাহা�দ আিরফুর রহমান বেলন, �ানীয়করণ �কানও দয়া দাি�েণ�র িবষয় নয়, এটা বরং আমােদর অিধকার। আ�জ�ািতক িবিভ� চুি�মালাার আেলােক
এই �নিতক অিধকারিট �ীকৃত। জািতসংঘ সং�াসমূেহর পিরচালন ব�য় �চুর, অথচ তারা যথন �ানীয় এনিজওেক �কানও �ক� �দয়, �সখােন �কানও পিরচালন ব�য় িদেত চায় না। এটা উিচৎ নয়। মুি�
ক�বাজােরর �থান িনব�াহী িবমল �দ সরকার বেলন, �জআরিপ ২০২১ �ানীয়করণ পুেরাপুির এিড়েয় �গেছ। অিবলে� �লাকাইলাইেজশন �রাডম�াপ �কাশ করেত হেব এবং এর �পািরশ বা�বায়ন করেত
হেব। �হলপ ক�বাজােরর আবুল কােশম বেলন, �ানীয় এনিজও�েলা ��তা-জবাবিদিহতার কথা বলেলই নানাভােব তােদরেক এড়ােনার �বণতা �দখা যায় আ�জ�ািতক সং�া�েলার মেধ�। �কা� �াে�র
িনব�াহী পিরচালক �রজাউল কিরম �চৗধুরী বেলন, �রািহ�া ব�ব�াপনায় বাংলােদেশ আইএিসিসজ এবং জািতসংঘেক অব�ই আইএএসিস নীিতমালা �মেন চলেত হেব। আইএসিসিজ �যন সরকােরর সমা�রাল
সং�ায় পটিরণত না হয়, এিটেক বরং সরকােরর সহেযাগী সং�া িহসেব কাজ করেত হেব।ওেয়িবনাের আরও ব�ৃতা কেরন, রােশদা �বগম, সদ�, পালংখালী ইউিনয়ন পিরষদ, জনাব �মাজাফফর আহেমদ,
প�ােনল �চয়ারম�ান, পালংখালী ইউিনয়ন পিরষদ, আবু তােহর সভাপিত এবং জনাব মুিজবুল ইসলাম, সাধারণ স�াদক, ক�বাজার ��স �াব এবং �মাঃ িমজা�র রহমান, �চয়ারম�ান �ত�াশা ইয়ুথ �াব/
�সা�াল িমিডয়া কম�ী, এেকএম জিসম উি�ন (এডাব), রিফ�ল ইসলাম (এফএনিব), এইচ এম নজ�ল ইসলাম (বাপা ক�বাজার), এসএম আেনায়ার �হােসন (উিখয়া ��স �াব) ।
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