
 
 
 

শামলাপরুে আথর্সামাজিক পনুিস াগেণ  প্রকল্প 

একটি স্থানীয়  অথসনীজিে উন্নয়রন রোজিঙ্গা  ও বাাংলারেশীরেে 

মারে একত্রীকেণ 
 

 
পটভূজম ও আত্মপক্ষ র্মথসন 

 
স্থানীয় ২২, ৯০, ০০০ জনগণের সাণে ২০১৭ সাণের আগস্ট মাণস  মায়ানমাণর  ঘণে যাওয়া 
অন্তপ্রবাণে   ৬,৫৫,৫০০  ররাহেঙ্গাণের  কারণন  কক্সবাজার এখন বাাংোণেণের সবণেণয় একটি 
নাজকু রজো। অপহুি, স্বাস্থয এবাং অপযযাপ্ত খাবাণরর কারণে  এই রজোর অেযনীহির 
হনম্নগহির  মানেণ্ড  বাাংোণেণের অনয রজোর িুেনায়  জািীয় গড়পরিাণক োর মাহনণয়ণে। 
 
“রজ, আরহপ; ররাহেঙ্গা হেউণমণেহরয়ান ক্রাইহসস অফ মােয /হিণসম্বর ২০১৮” এর মণি, দ্রুিসমণয় েরনােী বহৃি 
পাওয়াণি কক্সবাজার রজোর েহিেহেণকর জনগণের উপণর মারাত্মক প্রভাব পণড়ণে। হবণেষ কণর বাজার 
বযবস্থা, শ্রম প্রহিদ্বহিিা, বনেনূযিা আর মদু্রাস্ফীহি। 
 
অনযহেণক এই হরণপােয  অনুযায়ী বাাংোণেেী এবাং  ররাহেঙ্গা েরোেী  একই বাজাণরর গ্রােক। িাোড়া এই নিুন 
অন্তঃপ্রবাণে  বােুখােী ও  কুিুপাোংক কযাণের  আণেপাণে িাণের বযবসায়ীক হবহনণয়াগ বাড়াণনার হনহমণে 
অণনকণগাণো রোে এবাং মাঝারী ধরণের বযবসায়ীর জন্ম েণয়ণে । যাই রোক এই ঘন জনসাংখযার কারণে 
েরোেীণের োহেোসমেু  রমোণনা যাণে না, ফণে পহরণবণের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ণে। হবণেষ কণর 
বনেনূযিা, পাহনর উৎস হনেিৃ  েওয়া এবাং রাস্তায় যানজে। 
 
িাই বিয মাণন স্থানীয় জনগে এবাং েরোেী উভণয়র সাোণযয প্রণয়াজন একটি  হবকল্প আেযসামাহজক বযবস্থার 
উন্নয়ণনর একটি  মণিে,   উভয় জনসাংখযাণক উপকৃি করণি পাণর এরূপ নকো তিহর  করা আর পরীিা করা 
খবুই প্রণয়াজন েণয় পণড়ণে। 
 
হবণেষ পাইেে প্রকণল্পর মাধযণম হবহভন্ন  প্রণয়াজনীয়িার সম্ভাবনা  যাোই এবাং অেযনীহির উন্নয়ন এর জণনয 
কক্সবাজার রজোয় যা যা প্রণয়াজন িার উপর সমীিাকরা।   
 
 বিয মান িেয অনুযায়ী, োমোপণুর এরকম অণনক প্রকল্প করা রযণি পাণর। সাম্প্রহিক সমণয় সবণেণয় রবহে 
পাওয়া হনভয রণযাগয  িেয অনুযায়ী ‘’ রজ,   আর হপ ফর ররাহেঙ্গা  হেউণমণেহরয়ান ক্রাইহসস মােয /হিণসম্বর 
২০১৭’’ হরণপাণেয  উণেখ করা েয় রয,   রেকনাফ উপণজোর োমোপুর গ্রাণম বিয মাণন প্রায় ৯৯০০ 
ররাহেঙ্গা  েরোেীর বসবাস। আর মৎস এবাং কৃহষর  উপর হনভয রেীে এই গ্রাণম প্রায় ৩০ োজার রোণকর 
বসবাস। ররাহেঙ্গা জনগে  োমোপণুর অস্থায়ী একটি কযাণে  োণকন এবাং মাণঝ মাণঝ (অববধ এবাং সাময়ীক) 
কাজকময রপণয় োণকন। 'এক্সণেঞ্জ ফাউণেেন এর রেপেে' জহরপ অনযুায়ী প্রহি ৫ জন ররাহেঙ্গাণের ২ জন, 
পহরবাণরর অণনক সেসযণের মণধয অেযবনহিকভাণব সফে এরুপ বা যারা রকাণনা না রকানভাণব সামহয়ক কাজ 
করণে িাণের উপর হনভয রেীে এবাং অণনণকই সাোযয সামগ্রী হবহক্র কণর েণেন। িারা এইসব কাজ করণেন 
যহেও িাণের স্থানীয় অেযনীহিণি ভূহমকা রাখার অণনক রযাগযিা এবাং রমধা রণয়ণে। 

 



লক্ষ ও প্রর্াে 

 
উণেহখি প্রস্তাণবর েিসমেু েে, অেযবনহিক কমযকাে বহৃিণি আেযসামাহজক পনুরুিাণর  বাাংোণেহে এবাং 
বাোইকৃি ররাহেঙ্গা েরোেীণের হনণয় রযৌেভাণব কাজ করা।  
 
এই েি অজয ন সম্ভব েণব একটি প্রহক্রয়ার মাধযণম যা  বিয মান স্থানীয় পেয, বাহেজয আর বাজাণরর োহেো 
অনযুায়ী  হনণম্ন উণেখ করা েে।  
 
* আভযন্তহরন ও বাইণরর, বিয মান ও ভহবষযৎ মৎসয হেল্প হেহিি করন।  
 
* েিিার অভাব পরুণন আর োকহরর োহেো রমোণি নকো তিরী করন। 
 
* োমোপণুরর স্থানীয় অেযবনহিক উন্নয়ণন এিেক রেহনাং এর বযবস্থা। 
  
* োিা উৎসসমেু হরেযাণনহোং, হবহনণয়াগ ফােণক উদ্বি কণর িুদ্র ঋে আর িুদ্র বাহেণজযর সহৃি। 
 
* যহে সম্ভব েয় িােণে কর আওিাধীন বযবস্থার পণর েরোেীণের কণমযর উপর হনণষধাজ্ঞা েরুীকরন। 
 
প্রস্তাহবি এই পাইেে প্রকল্প প্রায় ৫০০   বাাংোণেহে আর ররাহেঙ্গাণক উপকৃি করণি যণেি পহরমাে অনেুাণনর 
োবী রাণখ, এটি ২০১৬ সাণে স্থাহপি  জিয ান কেযাক্ট এর মি কাজ করণব রযটি হসহরয়ান েরোেীণের জণনয 
আোো অেযবনহিক রজান কণরহেে। 
  
যাইণোক, রযণেিু োমোপণুরর এই প্রস্থাহবি প্রকল্পটি অণনক রবহে সেজ আর রেকসই, িাই এটিণক সারা পহৃেবীর 
েরোেীণের একটি মণিে প্রহিহক হেণসণব ধরা রযণি পাণর। 
  
এই প্রণজণক্টর প্রেম উণেেযই  েণব, োমোপরু এোকার  বাাংোণেহে এবাং ররাহেঙ্গাণের মাণঝ একটি গভীর জহরপ 
োোণনা, হবণেষকণর বযাবসায়ী,স্থানীয় কিৃপি,  আর অনযানয হবহনণয়াগকারীণের যাণি একটি কাযযকর 
রবসোইন িেয,প্রসার আর  সঠিক েিয হনধযারন করা যায় প্রস্থাহবি পাইেে প্রকল্পটির জণনয। 

 

প্রাথজমক গরবষনা কার্সক্রম 

 
স্থানীয় কিৃপণির আর সািাি োিাণের  যোযে সেণযাগীিা রপণি জহরপ পহরোেনা করণব এক্সণেঞ্জ 
হবণেষজ্ঞররা, সাণে োকণব িাণের সেণযাগী সাংঘেন MOAS  যাণের কক্সবাজার রজোয় হবহভন্ন গণবষো আর 
অপাণরেণনর অহভজ্ঞিা রণয়ণে,  িারা িাৎিহেক োণগযে উেরোিাণের কাে রেণক   কাাংহিি েি অজয ন 
করণি পারণব।  
 
অহভজ্ঞ এবাং প্রহেিে প্রাপ্ত রোকবে হেণয়, প্রশ্ন এবাং আণোেনার মাধযণম হনণম্ন উণেহখি  েি অহজয ি েণব। 
 
* োমোপণুরর বিয মান স্থানীয় উৎপােন আর বাজাণরর প্রগহি হেহিি করন, রযমন, মৎস হেণল্পর বাইণর 
সম্ভাবনায়ময় অেযবনহিক কাযযক্রম হক আণে িা, হবহভন্ন উণেযাগিা আর বিয মান বাহনণজযর েযাণনে আর গ্রােক, 
হবেযমান বাজার হনয়ন্ত্রন আর আর সাংস্করন, নিুন বাজার সহৃির সাণে উৎপােন বহৃি, বাাংোণেণে আর 
আন্তজয াহিক ভাণব উণেযাগ রনওয়া, তবহেেক রকাোহন কিৃক কক্সবাজার রজোয় উৎপােণনর কময সহৃি করা 
সম্ভাবয কর প্রহক্রয়ার মাধযণম, এবাং বিয মান অেযনীহিণক তবহেত্র্যময় কণর রিাো ও নিুন নিুন রিত্র্ তিহর 
করা।  
 
* োমোপণুরর মৎস হেণল্পর বাইণর কাণজর োহেো অনযুায়ী রকান েিিার কমহি োকণে িা হেহিিকরে। 
 
* ররাহেঙ্গা েরোেীণের হেিাগি রযাগযিা, কাহরগহর হেিার প্রহেিে , পবুয কাণজর অহভজ্ঞিার উপর জহরপ 
োোণনা। 
 



* নিুন প্রহিভার প্রহিস্থা করা যাণি বাোইকৃি ররাহেঙ্গা উন্নি প্রহেিণনর মাধযণম হবণেষ অেযবনহিক কাযযক্রম 
সফেভাণব োোণি পাণর।  
 
* রকান আইনগি হরহভেন োকণে িার আণোকপাি করা যাণি বাোইকৃি ররাহেঙ্গা জনসমহি শ্রম, হবহনণয়াগ 
আর বাহেণজয সণুযাগ পায়।  
 
* বিয মান কাণজর ও বাহনণজযর অবস্থান হেহিিকরে এবাং নিুন বাহেহজযক পহরকল্পনা বাস্তবায়ন যাণি ভহবষযৎ 
বাোইকৃি ররাহেঙ্গা সণুযাগ পায়। 
 
এক্সণেঞ্জ এর েুেণেরা জহরপ রেণক পাওয়া ফোফণের উপর হভহে কণর স্থানীয় কিৃপি আর  রস্টকণোল্ডারণের 
সাণে (কক্সবাজাণর কাযযরি আন্তজয াহিক ও স্থানীয়  সাংস্থা)  একটি গণবষোমেুক আণোেনা করা েণব।  
 
  পরবিীণি একটি   বাস্তবসম্মি হরণপােয  প্রস্তুি করা েণব রযখাণন  পাইেে প্রকল্পটির জণনয কাযযকরসেন 
ধারাবাহেক সপুাহরে রপে করা েণব।   
 
পরবহিয ণি এই হরণপােয  হবহভন্ন সাংস্থা, োিা সাংস্থা  (ECHO, Europe Aid, World Bank, Asian 
development Bank, হদ্বপিীয় োিা সে) বাাংোণেে আর আন্তজয াহিক  প্রাইণভে ফাউণেেন,  িুণে ঋন সাংস্থার 
সাণে রেয়ার করা েণব, এই উণেণেয রয যাণি পাইেে প্রকল্পটি শুরু করণি কাহরগহর আর আহেযক সেণযাগীিা 
পাওয়া যায়। 
        
 

                                                               Project co-initiators:  

Solon Ardittis: sardittis@eurasylum.org 

Christopher Catrambone: cpcatrambone@moas.eu 

 

Xchange:www.xchange.org 

Maria Jones: mjones@xchange.org 

 

MOAS:www.moas.eu 

Christina Lejman: clejman@moas.eu 

 

Eurasylum:www.eurasylum.org 

Solon Ardittis: sardittis@eurasylum.org 
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