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১৮ জযন ২০২১

প্রজদ্ধনভা

ক্রমবর্ধমান বাস্তুচ্যুরিি রবরুদ্ধে ঘযদ্ধি দাাঁড়াদ্ধি রবশ্ব প্রনিৃবৃ ন্দদ্ধে এখনই পদদ্ধেপ রনদ্ধি হদ্ধব
জারিসংদ্ধঘি শিণার্ধী সংস্থা ইউএনএইচ্রসআি আজ রবশ্ব প্রনিাদ্ধদি েরি সরহংসিা ও রনপীড়দ্ধনি োিদ্ধণ ক্রমবর্ধমান
বাস্তুচ্যুরিি োয় এে দশে র্দ্ধি চ্িমান েবণিা বন্ধ ও এি রবপিীি পরিরস্থরি তিরি েিদ্ধি শারি, রস্থরিশীিিা ও
সহদ্ধ ারিিা বাড়াদ্ধনাি জনু িাদ্ধদি েদ্ধচ্ষ্টা ত্বিারিি েিাি আহ্বান জারনদ্ধয়দ্ধে।
ইউএনএইচ্রসআি-এি বারষধে প্রলাবাি প্রেন্ডস রিদ্ধপার্ধ আজ প্রজদ্ধনভা প্রর্দ্ধে েোরশি হদ্ধয়দ্ধে। চ্িমান মহামািী
সদ্ধেও, ২০২০ সাদ্ধি য ে, সরহংসিা, রনপীড়ন ও মানবারর্োি িঙ্ঘন প্রর্দ্ধে পারিদ্ধয় বাাঁচ্া মানয দ্ধষি সংখুা প্রবদ্ধড়
দাাঁরড়দ্ধয়দ্ধে োয় ৮ প্রোরর্ ২৪ িদ্ধে। এরর্ ২০১৯ সাদ্ধিি প্রিের্ধ সংখুা ৭ প্রোরর্ ৯৫ িাদ্ধখি প্রচ্দ্ধয়ও ৪ শিাংশ প্রবরশ।
েরিদ্ধবদদ্ধন প্রদখা প্রিদ্ধে প্র ২০২০ সাদ্ধিি প্রশদ্ধষ বাস্তুচ্যুিদ্ধদি মদ্ধর্ু আদ্ধে ইউএনএইচ্রসআি-এি মুাদ্ধন্ডদ্ধর্ি অর্ীন
২ প্রোরর্ ৭ িাখ শিণার্ধী, ৫ প্রোরর্ ৭০ িে রিরিরিরন শিণার্ধী, এবং রবরভন্ন প্রদদ্ধশ বাস্তুচ্যুি ৩৯ িে
প্রভরনজযদ্ধয়িান। এোড়া আিও ৪ প্রোরর্ ৮০ িাখ মানয ষ িাদ্ধদি রনজ প্রদদ্ধশি প্রভিদ্ধি আভুিিীণভাদ্ধব বাস্তুচ্যুি
অবস্থায় রেি। এি সাদ্ধর্ আদ্ধে ৪১ িাখ আশ্রয়োর্ধী। মহামািী ও রবশ্ববুাপী য েরবিরিি আহবাদ্ধনি পদ্ধিও
সংঘাদ্ধিি োিদ্ধণ প্র মানয দ্ধষি িৃহহীন হওয়া র্াদ্ধম রন, এই সংখুাগুদ্ধিা িািই েমাণ।
“এগুদ্ধিা শুর্য ই সংখুা নয়। এদ্ধদি মাদ্ধে েদ্ধিুেরর্ মানয দ্ধষি িদ্ধয়দ্ধে বাস্তুচ্যুি হওয়াি ঘর্না, সব হারিদ্ধয় রনিঃস্ব
হওয়া, এবং ন্ত্রণাি িল্প। শুর্য মানরবে সাহা ু নয়, িাাঁদ্ধদি দয দধশাি সমার্াদ্ধন আমাদ্ধদি মনদ্ধ াি ও র্া র্
সহায়িা রদদ্ধি হদ্ধব।“
জারিসংদ্ধঘি শিণার্ধী রবষয়ে হাই েরমশনাি রিরিদ্ধপা গ্র্ুারন্ড বদ্ধিন, “১৯৫১ সাদ্ধিি শিণার্ধী েনদ্ধভনশন ও
প্রলাবাি েম্প্ুাক্ট অন রিরিউরজস (শিণার্ধীদ্ধদি জনু তবরশ্বে সংহরি)-এি মার্ুদ্ধম আমিা বাস্তুচ্যুি ও শিণার্ধীদ্ধদি
সাহাদ্ধ ু আইনী োঠাদ্ধমা ও অনুানু উপায় পারি। রেন্তু আমাদ্ধদি এি প্রচ্দ্ধয় প্রবরশ েদ্ধয়াজন অদ্ধনে প্রবরশ
িাজননরিে সরদিা। িাহদ্ধিই বাস্তুচ্যুরিি মূ ি োিণ সংঘাি ও রনপীড়ন েমাদ্ধনা াদ্ধব”।
বি েদ্ধয়াদ্ধি বাস্তুচ্যুি মানয ষদ্ধদি ৪২ শিাংদ্ধশি বয়স ১৮ বেদ্ধিি রনদ্ধচ্। িািা স্পষ্টিই অরর্েিি েযরাঁ েদ্ধি র্াদ্ধে,
রবদ্ধশষ েদ্ধি রদ প্রোন এেরর্ সংের্ বেদ্ধিি পি বেি র্দ্ধি চ্িদ্ধি র্াদ্ধে। ইউএনএইচ্রসআি-এি নিযন ির্ু
অনয ায়ী, ২০১৮ ও ২০২০ সাদ্ধিি মদ্ধর্ু প্রমার্ ১০ িে রশশুি জন্ম হদ্ধয়দ্ধে, ািা জন্ম প্রর্দ্ধেই শিণার্ধী। িাদ্ধদি
মদ্ধর্ু অদ্ধনদ্ধেই আিামী বেিগুদ্ধিাদ্ধিও শিণার্ধী হদ্ধয়ই র্ােদ্ধব।
রিরিদ্ধপা গ্র্ুারন্ড বদ্ধিন, “এিগুদ্ধিা রশশুি জদ্ধন্মি শুরু হদ্ধি রনবধাসদ্ধনি মার্ুদ্ধম, এর্াই সংঘাি ও সরহংসিা প্রিার্
ও বদ্ধন্ধি জনু অরর্েিি েদ্ধচ্ষ্টাি োিণ হওয়াি জনু দ্ধর্ষ্ট” ।
২০২০ সাদ্ধি খন চ্িমান মহামািী সবদ্ধচ্দ্ধয় খািাপ অবস্থায় রেি, িখন ১৬০রর্িও প্রবরশ প্রদশ িাদ্ধদি সীমাি বন্ধ
েদ্ধি প্রিদ্ধখরেি, এি মদ্ধর্ু ৯৯রর্ প্রদশ সয িোি প্রখাাঁদ্ধজ পারিদ্ধয় আসা মানয ষদ্ধদি জনুও িাদ্ধদি সীমাি উন্ময ক্ত েদ্ধি
রন। এমনর্াই উদ্ধঠ এদ্ধসদ্ধে ইউএনএইচ্রসআি-এি প্রলাবাি প্রেন্ডস রিদ্ধপাদ্ধর্ধ। িবয ও রেেয প্রদশ মহামািী
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প্রমাোদ্ধবিাি পাশাপারশ মানয ষদ্ধে আশ্রয় রদদ্ধয়দ্ধে; আি উন্নি রেেয বুবস্থা রনদ্ধয়রেি প্র মনিঃ সীমাদ্ধি প্রমরর্েুাি
রিরনং, সীমাি অরিক্রদ্ধমি পি স্বাস্থু সনদ (দ্ধহির্ সারর্ধরিদ্ধের্) রেংবা সামরয়ে প্রোয়াদ্ধিন্টাইন, সহজিি রনবন্ধন
েরক্রয়া, দূ ি প্রর্দ্ধে ইন্টািরভউ প্রনয়া ইিুারদ।
খন এেরদদ্ধে রেেয মানয ষ পািাদ্ধি রিদ্ধয় সীমাি অরিক্রম েিদ্ধি বার্ু হরিি, িখন িে িে মানয ষ রনজ প্রদদ্ধশি
প্রভিদ্ধিই হরিি বাস্তুচ্যুি। এই আভুিিীণ বাস্তুচ্যুি মানয ষদ্ধদি সংখুা আদ্ধিি প্রচ্দ্ধয় আিও ২৩ িাখ প্রবদ্ধড়দ্ধে, ািা
মূ িি ইরর্ওরপয়া, সয দান, সাদ্ধহি অঞ্চদ্ধিি প্রদশগুদ্ধিা, প্রমাজারিে, ইদ্ধয়দ্ধমন, আিিারনিান ও েিরিয়াি রবরভন্ন
সংেদ্ধর্ি োিদ্ধণ বাস্তুচ্যুি হদ্ধয়দ্ধে।
পযদ্ধিা ২০২০ সাি জযদ্ধড় োয় ৩২ িাখ আভুিিীণ বাস্তুচ্যুি ও মাত্র ২ িাখ ৫১ হাজাি শিণার্ধী রনজ বারড়দ্ধি
রিিদ্ধি প্রপদ্ধিদ্ধে। এই সংখুা ২০১৯-এি িযিনায় র্াক্রদ্ধম ৪০ ও ২১ শিাংশ েম। োয় ৩৩,৮০০ শিণার্ধী
িাদ্ধদি আশ্রয় েদানোিী প্রদদ্ধশ নুাচ্ািািাইজর্ হদ্ধয়দ্ধে। িৃিীয় প্রোন প্রদদ্ধশ শিণার্ধীদ্ধদি পযনবধাসন অদ্ধনে েদ্ধম
প্রিদ্ধে, িি বেদ্ধি এই সংখুা রেি মাত্র ৩৪,৪০০ জন। এরর্ িি ২০ বেদ্ধি সবধরনম্ন – পযনবধাসদ্ধনি স্থান েদ্ধম
াওয়া ও প্রোরভর্-১৯ এি িিািি এরর্।
রিরিদ্ধপা গ্র্ুারন্ড বদ্ধিন, “এই সংের্গুদ্ধিাি সমার্াদ্ধনি জনু তবরশ্বে প্রনিাদ্ধদি এবং েভাবশািীদ্ধদি িাদ্ধদি
মিপার্ধেু, িাজননরিে অহংোি দূ দ্ধি িাখদ্ধি হদ্ধব। সংঘাি েরিদ্ধিার্ ও সমার্ান এবং মানয দ্ধষি মানবারর্োদ্ধিি
েরি সম্মান বজায় িাখার্াই বিং িাদ্ধদি উরচ্ি এই মযহুদ্ধিধ”।

প্রশষ

ইউএনএইচ্রসআি ২০২০ প্রলাবাি প্রেন্ডস রিদ্ধপার্ধ – রেেয মূ ি ির্ুিঃ
•

সািা রবদ্ধশ্ব ৮ প্রোরর্ ২৪ িাখ মানয ষ বিেদ্ধয়াদ্ধি বাস্তুচ্যুি (২০১৯-এ রেি ৭ প্রোরর্ ৯৫ িাখ) – ৪
শিাংশ বৃ রে
o

২ প্রোরর্ ৬৪ িাখ শিণার্ধী (২০১৯-এ রেি ২ প্রোরর্ ৬০ িাখ), াি মাদ্ধে আদ্ধে
▪

ইউএনএইচ্রসআি মুাদ্ধন্ডদ্ধর্ি অর্ীন ২ প্রোরর্ ৭ িাখ শিণার্ধী (২০১৯-এ রেি ২
প্রোরর্ ৪ িাখ)

▪

ইউএনআির্রিউএ মুাদ্ধন্ডদ্ধর্ি অর্ীন ৫৭ িাখ রিরিরিরন শিণার্ধী (২০১৯-এ রেি ৫৬
িাখ)

o

৪ প্রোরর্ ৮০ িে মানয ষ আভুিিীণভাদ্ধব বাস্তুচ্যুি (২০১৯-এ রেি ৪ প্রোরর্ ৫৭ িাখ)

o

৪১ িে মানয ষ আশ্রয়োর্ধী (২০১৯-এ রেি ৪১ িে)

o

৩৯ িাখ প্রভদ্ধনজযদ্ধয়িান বাস্তুচ্যুি হদ্ধয় রবরভন্ন প্রদদ্ধশ আরশ্রি (২০১৯-এ রেি ৩৬ িাখ)
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•

বিেদ্ধয়াদ্ধি বাস্তুচ্যুরি সািা রবদ্ধশ্ব িি নয় বেি র্দ্ধি রনিবরিন্নভাদ্ধব প্রবদ্ধড়ই চ্িদ্ধে। সািা পৃ রর্বীি ১
শিাংশ মানয ষ আজ বাস্তুচ্যুি। ২০১১ সাদ্ধিি িযিনায় এ সংখুা বিধমাদ্ধন রিগুণ।

•

শিণার্ধীদ্ধদি দয ই-িৃিীয়াংশ আদ্ধস মাত্র পাাঁচ্রর্ প্রদশ প্রর্দ্ধেিঃ রসরিয়া (৬৭ িাখ), প্রভদ্ধনজযদ্ধয়িা (৪০ িাখ),
আিিারনিান (২৬ িাখ), দরেণ সয দান (২২ িাখ) এবং রময়ানমাি (১১ িাখ)।

•

শিণার্ধীদ্ধদি প্রবরশিভাি – েরি ১০ জদ্ধন োয় ৯ জন (৮৬ শিাংশ) – েরিদ্ধবশী, রনম্ন ও মর্ুম আদ্ধয়ি
প্রদদ্ধশি আরশ্রি। স্বদ্ধল্পান্নি প্রদশগুদ্ধিা আশ্রয় রদদ্ধয়দ্ধে োয় ২৭ শিাংশ শিণার্ধীদ্ধদি।

•

র্ানা সাি বেি র্দ্ধি িযিস্ক সবদ্ধচ্দ্ধয় প্রবরশ সংখুে (৩৭ িাখ) শিণার্ধীদ্ধদি আশ্রয় রদদ্ধি । এি পদ্ধি
আদ্ধে র্াক্রদ্ধম েিরিয়া (১৭ িাখ), পারেিান (১৪ িাখ), উিান্ডা (১৪ িাখ) এবং জামধারন (১২ িাখ)।

•

আশ্রয় োর্ধীদ্ধদি অমীমাংরসি আদ্ধবদদ্ধনি সংখুা এখনও ২০১৯-এি মিই আদ্ধে (৪১ িাখ)। িদ্ধব
য ক্তিাষ্ট্র ও ইউএনএইচ্রসআি প্রমার্ ১৩ িে আদ্ধবদন রনবরন্ধি েদ্ধিদ্ধে, া ২০১৯ এি িযিনায় দশ িে
েম (৪৩ শিাংশ েম)।

প্রনার্িঃ
•

ইউএনএইচ্রসআি-এি প্রলাবাি প্রেন্ডস রিদ্ধপার্ধ ও এই সংক্রাি মারিরমরর্য়া পাওয়া াদ্ধব আমাদ্ধদি
রমরর্য়া প্রপদ্ধজ। রিে েরুন এখাদ্ধন।

•

প্রলাবাি প্রেন্ডস রিদ্ধপাদ্ধর্ধি সাদ্ধর্ সাদ্ধর্ই েরি বেি এেই সমদ্ধয় েোরশি হয় ইউএনএইচ্রসআি-এি
প্রলাবাি রিদ্ধপার্ধ। এই রিদ্ধপাদ্ধর্ধ র্াদ্ধে বাস্তুচ্যুি ও শিণার্ধীদ্ধদি জনু আমাদ্ধদি সািা রবদ্ধশ্বি সেি োজ,
এবং িাষ্ট্রহীন জনদ্ধিাষ্ঠীগুদ্ধিাি রববিণ।
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