
শরণার্থী বা উদ্বাস্তু(Refugee) 

 

Refugee একজন ব্যক্তি ক্তিক্তন ক্তনজ ভূক্তি ছেড ়ে অর্থবা আশ্রডি়ের সন্ধাডন অন্য ছেডশ অস্থাি়ে়ীভাডব অবস্থান কডরন। জাক্তিগি সক্ত িংসিা, ধিীি়ে 

উগ্রিা, জাি়ীি়েিাডবাধ, রাজননক্তিক আেশশগি কারডণ সিাজবদ্ধ জনডগাষ্ঠ়ীর ক্তনরাপত্তা ়ীনিাই এর প্রধান কারণ। ক্তিক্তন শরণার্থী বা উদ্বাস্তুরূডপ 

স্থানান্তক্তরি  ন, ক্তিক্তন আশ্রি়েপ্রার্থী ক্ত ডসডব পক্তরক্তিি  ন। আশ্রি়েপ্রার্থী ব্যক্তির স্বপডে িার োব়ীগুড াডক রাষ্ট্র কর্তশক স্ব়ীকৃি  ডি  ডব।
[১]

  

৩১ ক্ত ডসম্বর, ২০০৫ সা  পি শন্ত আফগাক্তনস্তান, ইরাক, ক্তসডি়েরাক্ত ওন, িাি়োনিার, ছসািাক্ত ি়ো, েক্তেণ সুোন এবিং ক্তফক্ত ক্তস্তন ক্তবডের প্রধান শরণার্থী 

উৎসস্থ  ক্ত ডসডব পক্তরক্তিক্তি ছপডি়েডে।
[২]

 আইক্ত ক্তপ অনুিাি়ে়ী ক্তবডের সবডিডি়ে ছবক্তশ শরণার্থী ব্যক্তি এডসডে েক্তেণ সুোন ছর্থডক, িা প্রাি়ে ৫ ক্তিক্ত ি়েন। 

জনসিংখ্যা অনুপাডি সবডিডি়ে ছবক্তশ আইক্ত ক্তপ রডি়েডে আজারবাইজাডন। ছসখাডন ২০০৬ সাড র িথ্য ছিািাডবক প্রাি়ে আট  ে শরণার্থী অন্যত্র 

আশ্রি়ে ক্তনডি়েডে। 

১৯৫১ সাড  জাক্তিসিংঘ কর্তশক শরণার্থীডের িি শাো ক্তবষি়েক সডে ডন অনুডেে ১এ-ডি সিংক্তেপ্ত আকাডর শরণার্থীর সিংজ্ঞা তুড  ধরা  ি়ে। একজন 

ব্যক্তি িক্তে গভ়ীরভাডব উপ ক্তদ্ধ কডরন ও ছেখডি পান ছি, ক্তিক্তন জাক্তিগি সক্ত িংসিা, ধিীি়ে উন্মােনা, জাি়ীি়েিাডবাধ, রাজননক্তিক আেশশ, 

সিাজবদ্ধ জনডগাষ্ঠ়ীর সেস্য  ওি়োি়ে িাডক ঐ ছেডশর নাগক্তরডকর অক্তধকার ছর্থডক দূডর সরাডনা  ডে; ছসখাডন ব্যাপক ভি়ে-ভ়ীক্তিকর পক্তরডবশ 

ক্তবদ্যিান এবিং রাষ্ট্র িাডক পি শাপ্ত ক্তনরাপত্তা ক্তেডি ব্যর্থ শ  ডে ; িখনই ক্তিক্তন শরণার্থী ক্ত ডসডব ক্তবডবক্তিি  ন।
[৪]

 ১৯৬৭ সাড র সডে ডনর খস ়ো 

েক্ত ড  উদ্বাস্তুর সিংজ্ঞাডক ক্তবস্তৃি করা  ি়ে। আক্তিকা ও ল্যাটিন আডিক্তরকাি়ে অনুক্তষ্ঠি আঞ্চক্ত ক সডে ডন যুদ্ধ এবিং অন্যান্য সক্ত িংসিাি়ে আক্রান্ত 

ব্যক্তি কর্তশক ক্তনজ ছেশিযাগ করাডকও এর অন্তর্ভ শি করা  ি়ে।  

এই সিংজ্ঞাি়ে শরণার্থীডক প্রাি়েশই ভাসিান ব্যক্তিরূডপ অন্তর্ভ শি করা  ি়ে। সডে ডন গৃ ়ীি সিংজ্ঞার বাইডর ছর্থডক িক্তে যুডদ্ধর কারডণ ক্তনি শািন-

ক্তনপ়ী ়েডন আক্রান্ত না  ডি়েও িার্তভূক্তি পক্তরিযাগ কডরন অর্থবা, ছজারপূব শক ক্তনজ ভূক্তি ছর্থডক ক্তবিাক্ত ়েি  ন - িা ড  িারা শরণার্থী ক্ত ডসডব ক্তবডবক্তিি 

 ডবন। 

ছরাক্ত ঙ্গা জনডগাষ্ঠ়ী 

১৯৯১-৯২ সাড  আ ়োই  োক্তধক মুসক্ত ি ছরাক্ত ঙ্গা শরণার্থী বাি শার (বিশিান: িাি়োনিার) সািক্তরক জান্তার ক্তনি শািন-ক্তনপ়ী ়েন ছর্থডক মুক্তি ছপডি 

বািং াডেডশ আশ্রি়ে ছনি়ে। িাডের অডনডকই ক্তবশ বের িাবৎ বািং াডেডশ অবস্থান করডে। বািং াডেশ সরকার িাডেরডক দু'টি ভাডগ ভাগ কডরডে। 

শরণার্থী কযাডে অবস্থানকার়ী স্ব়ীকৃি ছরাক্ত ঙ্গা এবিং বািং াডেশ়ী সম্প্রোডি়ের সাডর্থ ক্তিডশ িাওি়ো অস্ব়ীকৃি ছরাক্ত ঙ্গা জনডগাষ্ঠ়ী রডি়েডে। 

কক্সবাজাডরর নি়োপা ়ো এবিং কুতুপা িং এ াকার দু'টি কযাডে ক্তত্রশ  াজার ছরাক্ত ঙ্গা বাস করডে।  

আরাকান রাজয ছর্থডক গি কডি়েক িাডস ছরাক্ত ঙ্গাডের উপর ব্যাপক ক্তনি শািডনর ফড  িাডের বািং াডেডশ অনবধ অনুপ্রডবশ অব্যা ি রডি়েডে। 

কড ার ক্তনবক্তন্ধকরণ আইডন ছরাক্ত ঙ্গাডের নাগক্তরকত্ব, ি াডফরাি়ে ক্তবক্তধক্তনডষধ আডরাপ, ভূক্তি বাডজি়োপ্তকরণ, বাি শার ছবৌদ্ধডের অবস্থাডনর জন্য 

ছজারপূব শক উডেেকরণ, ২০০৬ সাড র ছশষ পি শাডি়ে পক্তিিাঞ্চ ়ীি়ে আরাকাডনর ৯টি িসক্তজডের আডশপাডশ অবকা াডিাগি প্রকল্প গ্র ণ এর জন্য 

োি়ে়ী বড  ধারণা করা  ি়ে। 

ক্তবে শরণার্থী ক্তেবস ব ডি ছবাঝাডনা  ি়ে প্রক্তি বের জুন িাডসর ২০ িাক্তরখ, িা ক্তবেজুড ়ে শরণার্থীডের অিানক্তবক অবস্থাডনর প্রক্তি আন্তজশাক্তিক 

ছনর্তবৃডের সডিিনিা সৃক্তির জন্য পা ন করা  ি়ে। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7_%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80#cite_note-1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80#cite_note-2
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A3%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7_%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80#cite_note-4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B2
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%97&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA&action=edit&redlink=1
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