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Abstract

After the independence based on two Nation Theory’ India was partitioned in two
nations-India and Pakistan. Here religion was playing a very crucial role, mainly in
two religions Hindu and Muslim. When India became Independent a new problem
named refuge arose in the state of Punjab and west Bengal. The Pakistani Hindu
refugee (East Pakistan, West Pakistan) came to India mainly in two states, one was
Punjab another was west Bengal. After the partition of Bengal, what was the
scenario of west Bengal, in my paper I’ll discuss it and this contemporary situations,
when east Pakistani Hindu refugees came to west Bengal, what were the challenges
made by contemporary condition and as a second chief minister of west Bengal
Bidhan Chandra Roy how to handle s and what were the initiatives taken by him. As
well as how to solve these refugee problems and how much he was successful.
Key Words: Two Nation Theory, Refugee, East Pakistan, West Bengal, Partition.
১৯৪০ ালরয ভাচত ভাল রালায কংলেল ভুশ্চরভশ্চরগ দয পজরুর ক কতৃতক রথমথভ শদ শ্চফবালগয রথমতাফ
উত্থাশ্চত য় এফং এযয ভম্মদ অশ্চর শ্চজন্নায এআ রথমতালফ ুদৃঢ় ভথত লনয নযতভ পর্রুতশ্চত শ্চছর ১৯৪৩-৪৬
ভয়কার মতন্ত াম্প্রদাশ্চয়ক শ্চিযতায চযভতভ শ্চযলফ। অয এআ াম্প্রদাশ্চয়ক শ্চিযতালক াভলন শযলেআ
একশ্চদলক ভুশ্চরভশ্চরলগয শনতৃফৃন্দ  নযশ্চদলক কংলে ীলতিানীয় শনতৃফৃন্দ, এআ ভযায ভাধান স্বরূ শম নতুন
লথয ন্ধান শ্চদলয়শ্চছর, শশ্চি শ্চছর ধলভতয শ্চবশ্চিলত শদবাগ।
এযয ১৯৪৭ ালর ১৪আ অগস্ট বাযত শথলক শ্চফবক্ত লয় জন্ম শ্চনর ধলভতয শ্চবশ্চিলত গশ্চিত াশ্চকিান নাভক
যাষ্ট্র।১ এআ রথমলে উলেেলমাগয শম, শদ স্বাধীন ফায অনলন্দ াযা বাযতফলত মেন শ্চফলবায, শ্চিক তেন ফাংরা 
াঞ্জালফয ভানুললক এআ স্বাধীনতা রথমাশ্চি শআ বালফ অনন্দভুেয কলয তুরলত ালযশ্চন। কাযণ তাাঁযা স্বাধীন লর,
তাাঁলদয ভলধয লনলকআ ফা কযলত লফ ূফত  শ্চিভ াশ্চকিালনয ংেযারঘু শ্চালফ। স্বাধীন বাযতফাী ফায
দীঘত রাাআলয়য য এআ শ্চযশ্চিশ্চত তাাঁলদয কালছ শকান বালফআ কাভয শ্চছরনা। এআ রথমকায একশ্চি অলফগ 
ফাতফতালক াভলন শযলেআ শ্চফবক্ত ফাংরায ং ূফতফাংরা শথলক অা ংেয শ্চন্দু ংেযারঘু ভানুল শ্চনলজলদয
জাশ্চতত্ত্বালক শ্চিশ্চকলয় যাোয শ্চবরথমায় শ্চনলয় শ্চফবক্ত ফাংরায ং শ্চিভ ফাংরায অলত শুরু কযর।২ এআভয়
শ্চিভফাংরায ভুেযভন্ত্রী শ্চছলরন ডঃ রথমপুেচন্দ্র শঘাল। শ্চতশ্চন ূফতফলেয ংেযারঘুলদয শদতযালগয ঘিনালক
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রথমাথশ্চভকবালফ শআ গুরুত্ব শদনশ্চন। শ্চতশ্চন ভলন কলযশ্চছলরন শম, এআ ভূহুলতত ূফতফলেয শ্চিয ফিায কাযলণ শম ভত
শ্চন্দুযা শ্চিভফাংরায় চলর এললছ তাাঁযা শ্চযশ্চিশ্চত স্বাবাশ্চফক লর ুনযায় শ্চপলয মালফন। তাআ ভত ভানুললয
ূনতফানায য গুরুত্ব রথমদান না কলয শকফর ভাত্র তালদয জনয িায়ী শ্চকছু যণাথতী শ্চশ্চফয এয ফযফিা কযায ভধয
শ্চদলয়আ রথমপুেচন্দ্র শঘাল তাাঁয দাশ্চয়ত্ব ারন ীভাফদ্ধ যালেন। তায এআ রথমাথশ্চভক বালফ রথমপুেচন্দ্র শঘাললয ূফতফে
শথলক অগত ংেযারঘুলদয রথমশ্চত উদাীনতায কাযলণআ শ্চিভফলেয উদ্বাস্তু ভযায রথমশ্চত শকন্দ্রীয় যকালযয
উদাীন ভলনাবাফ রক্ষ কযা শ্চগলয়শ্চছর।৩
এযয ১৯৪৮ ালরয শগাাায শ্চদলক রথমপুেচন্দ্র শঘাল ভুেযভন্ত্রীলত্বয দ শথলক দতযালগয পলরআ, এআ ভয়
শ্চফধানচন্দ্র যায় ভূেযভন্ত্রীলত্বয দ েণ কযলরন। এআ ভয় শ্চিভফাংরায ফহুশ্চফধ ভযাগুশ্চরয ভলধয নযতভ ভযা
শ্চছর ূফতফাংরা শথলক অগত উদ্বাস্তু ভযা। মশ্চদ এআ ভযায ূচনা ভূরত স্বাধীনতা যফততীকালর শথলকআ শুরু
লয়শ্চছর। এআ রথমকায শ্চযশ্চিশ্চতলত শ্চফধানচন্দ্র যায় ূফততন ভুেযভন্ত্রীয উদ্বাস্তু ভযা ভাধালনয দূযদতীতালক শ্চিক
লথ শ্চযচারনা কযলত উলদযাগী লরন। এআ রথমলে উলেেলমাগয শম রথমথভশ্চদলক উদ্বাস্তু শ্চফবালগয বযারথমাি ভন্ত্রী
শ্চছলরন শ্চনকুঞ্জশ্চফাযী ভাআশ্চত এফং উদ্বাস্তুলদয জনয শকান স্বতন্ত্র শ্চফবাগ শ্চছরনা। ৪ এআ রথমকায একশ্চি শ্চযশ্চিশ্চতলত
শ্চফধানচন্দ্র যায় ভূেযভন্ত্রীলত্বয দাশ্চয়ত্ব েলণয য উদ্বাস্তু ভযা শভাকাশ্চফ রা কযায জনয ম্পূণতরূল অরাদা একশ্চি
শ্চডলযক্টলযলিয জনয শকান স্বতন্ত্র শ্চফবাগ শ্চালফ ব্রজকান্ত গুলক শ্চনমুক্ত কযলরন। এলক্ষলত্র এআ নতুন শ্চডলযক্টলযলিয
জনয শকান স্বতন্ত্র শ্চফবাগ শ্চছরনা। এশ্চি ুযাতন শ্চফবালগয ধীলন কাজ কযশ্চছর। শ্চফধানচন্দ্র যায়লক উদ্বাস্তু ভযায
ভাধালন এআ রথমকায একশ্চি রথমাশ্চনক কািালভা ুলযাুশ্চয ন্তুষ্ট কযলত ালযশ্চন। তাআ তেন ূণতফান ভাধযক্ষ
ব্রজকান্ত গু াআলকালিতয শ্চফচাযশ্চত শ্চালফ শ্চনমুক্ত লরন তেন শ্চফধানচন্দ্র যায় এআ শ্চফলয়শ্চিলক াভলন শযলে উদ্বাস্তু
ভযায ভাধালন শ্চকছু গুরুত্বূণত শ্চদ্ধান্ত েণ কযলরন।
উদ্বাস্তু ভযায ভাধালন এআ ভয় শ্চফধানচন্দ্র যায় শ্চিয কযলরন শম, ূফতফাংরা শথলক অগত ংেয ংেযারঘু
উদ্বাস্তুলদয জনয একশ্চি স্বতন্ত্র শ্চফবাগ িান কযলত লফ। এআ উলেযলক পর কযলত শ্চতশ্চন একশ্চি স্বতন্ত্র শ্চফবাগ
িালন উলদযাগী লরন এফং লফতাশ্চয শ্চফধানচন্দ্র যায় ূলফত রথমচশ্চরত শ্চকছু যীশ্চতনীশ্চত য শ্চযফততন ঘশ্চিলয় শ্চিয কযলরন
শম, উদ্বাস্তু শ্চফবালগয শ্চচফ  ভাধযক্ষ একআ ফযশ্চক্ত লফন।৫ অলর শ্চফধানচন্দ্র যায় উদ্বাস্তুভযায শভাকাশ্চফরা
কযলত রথমাশ্চনক কািালভালক শ্চধক গশ্চতীর কযায উলেয শ্চনলয় ুনফতান শ্চফবালগয রথমাশ্চনক কািালভায শক্ষলত্র
এআ শ্চযফততন অনলত শচলয়শ্চছলরন। ুতযাং উক্ত ঘিনাক্রভ শথলক এিা রথমভাশ্চণত য় শম, শ্চফধানচন্দ্র যালয়য বাফনা
শ্চচন্তা ফভয় গতানুগশ্চতক লথ ছন্দ কযত না। শ্চতশ্চন শ্চনজস্ব শ্চফচায ফুশ্চদ্ধ শ্চদলয়, ফিান  যশ্চিশ্চতয শ্চযলরথমশ্চক্ষলত
শমোলন শ্চযফততন অফযক, শোলন শ্চযফততন াধলন শ্চফন্দুভাত্র শ্চদ্বধালফাধ কযলতন না।৬
ফললল শ্চফধানচন্দ্র যায় উদ্বাস্তুলদয জনয স্বতন্ত্র শ্চফবাগ শ্চালফ ুনফতান দিয িান কযলরন। ১৯৪৯ ালরয
১৫ আ জুন তাশ্চযলে এআ শ্চফবালগয ভাধযক্ষ  শ্চচফ শ্চালফ শ্চযণ্ময় ফযানাজতীলক শ্চনলয়াগ কযলরন। এলক্ষলত্র
শ্চফধানচন্দ্র যায় উদ্বাস্তু ূনতফান ংক্রান্ত কালজয তত্ত্বাফধালনয জনয একশ্চি ুনফতান কশ্চভশ্চি গিন কযলরন এফং এআ
কশ্চভশ্চিয বাশ্চত লরন শ্চনলজআ। নযানয দযলদয ভলধয শ্চছলরন শ্চতচন্দ্র দাগুি, শযনুকা যায়, জীফনান্দ
বট্টাচামত, জীফনকৃষ্ণ রথমভুে। এআ ভয় শ্চফধানচন্দ্র যালয়য একান্ত রথমলচষ্টায কাযলণআ শকন্দ্রীয় যকায শ্চিভ ফাংরায
উদ্ববাস্তু ুনফতালন ফতরথমকায াাময শদফায অশ্বা শদন  লফতাশ্চয শ্চতশ্চন উদ্বাস্তু ভযায শ্চফলয়শ্চি রথমশ্চতশ্চনয়ত
রথমধানভন্ত্রী শনলরুয লে অলরাচনা কযলতন। এফং তাাঁয এআ উলদ্বলগয নযতভ শ্চনদতন শ্চছ র ১৯৪৯ ালরয ১ রা
শ্চডলম্বয রথমধানভন্ত্রী শনলরুয শরো একশ্চি শ্চচশ্চি। শমোলন শ্চতশ্চন রথমধানভন্ত্রী শনলরুলক শ্চিভফাংরালক ু নফতান শক্ষলত্র
রথমলয়াজনীয় থত শথলক ফশ্চিত কযা লে ফলর শ্চবলমাগ কলযন এফং াাাশ্চ াঞ্জাফ রথমলদলয উদ্বাস্তুলদয শ্চফলল
ুলমাগ ুশ্চফধা শদয়া লয়লছ ফলর শ্চতশ্চন শ্চচশ্চিলত উলেে কলযন।৭
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ুতযাং শ্চফধানচন্দ্র যায় ভুেভন্ত্রীলত্বয অলন শ্চধশ্চিত ফায ূফত শথলকআ শম ভযায ভধয শ্চদলয় শ্চিভফে
এশ্চগলয় মাশ্চের, শলক্ষলত্র তাাঁয ুশ্চযকশ্চিত  ুৃঙ্খশ্চরত রথমাশ্চনক কািলভা শ্চনভতালণয ভধযশ্চদলয়আ এআ ভযায
াশ্চন্তূণত ভাধান ম্ভফয শ্চছর। অয এোলনআ শ্চফধানচন্দ্র যালয়য দূযদৃশ্চষ্ট; ভানুললক ভানুল শ্চালফ গণয কযায
ভানশ্চকতা পুলি উলিশ্চছর এফং লফতায াম্প্রদাশ্চয়কতা  শ্চদ্বজাশ্চততলত্ত্বয শম ফীজ স্বাধীনতা ূফত শনতৃফগত ফন
কলযশ্চছলরন, শআ বুলরয ংলাধলন এশ্চি শ্চছর তাাঁয ননয এক রথমলচষ্টা।
উদ্বাস্তু ুনফতালন শ্চফধানচন্দ্র যালয়য বূশ্চভকা (রথমথভ ফত): এফায অা মাক স্বাধীনতায য শ্চফধানচন্দ্র যালয়য
ভুেযভন্ত্রী থাকাকারীন ভলয় উদ্বাস্তু ুনফতালনয (রথমথভ ফত) শক্ষলত্র বূশ্চভকা কী শ্চছর শআ রথমলে। শ্চফধানচন্দ্র যালয়য
উদ্বাস্তু ুনফতান শ্চফললয় রথমথভ শম উলদযাগ শ্চযরশ্চক্ষত লয়শ্চছর, শশ্চি শ্চছর ভকারীন ভলয় মত উদ্বাস্তু শ্চযফায
শ্চিভফে যকালযয অশ্রয় শ্চশ্চফয গুশ্চরলত ফিান কলযশ্চছর তালদয দ্রুত ুনফতালনয ফযফিা কযা। ১৯৪৯-৫০
থতফললত শকন্দ্রীয় যকালযয ক্ষ শথলক শ্চনলদত এর শম, উদ্বাস্তু োলত ফযাে লথতয ভাধযলভ উদ্বাস্তু ুনফতালনয দ্রুত
ফযফিা কযলত লফ। মশ্চদ শশ্চি না কযা মায় তলফ ংশ্চিষ্ট োলতয থত শপযৎ মালফ। এলক্ষলত্র শ্চফধানচন্দ্র শ্চনলদত
শ্চদলরন মালত এআ থত ম্পূণতরূল উদ্বাস্তু ুনফতান স্বালথত ফযফহৃত য় এফং শ্চতশ্চন শ্চনশ্চদতষ্ট শ্চয কিনাযয ভধয শ্চদলয়
এআ থত ফযলয়য শ্চনলদত শ্চদলরন। শ্চযকিনা নুালয শদো শগর শম, ঐভয় িায়ী অশ্রয় শ্চশ্চফয গুশ্চরলত শম ভত
উদ্বাস্তু শ্চযফায ফিান কযশ্চছর তালদয কলরআ ুনফতান শমাগয শ্চছরনা।
এলক্ষলত্র উলেেলমাগয শম এআ শমাগযতায শ্চালফ ফরা লয়শ্চছর, শমফ শ্চযফালয শ্চফধফা ফা ফৃদ্ধ ফা শ্চফধফা ভথত
ুরুল ফততভান যলয়লছ তালদযলক ুনফতান লমাগয ফরা লয়লছ। ভকারীন শ্চিভফলে অশ্রয় শ্চশ্চফয গুশ্চরলত শভাি
৭০,০০০ উদ্বাস্তু ভানুল ফততভান শ্চছর। তালদয ভলধয ৭,৫০০ জন ুনফতান লমাগয ফলর শ্চফলফশ্চচত শ্চছর। অয ফাশ্চক
৬২,৫০০ জন ভানুললয ুনফতানআ শ্চছর তৎকারীন শ্চফধানচন্দ্র যালয়য রথমাশ্চনক কািালভায ফা চযালরঞ্জ। এছাাা
শম ফ শ্চযফায ফা ফযশ্চক্ত ুনফতান লমাগয শ্চছর তালদয জনয শ্চবন্ন অশ্রয় শ্চশ্চফলযয ফলন্দাফত কযায শ্চফলয়শ্চি
শ্চফধানচন্দ্র যায় গুরুলত্বয লে শ্চফলফচনা কলযশ্চছলরন।৮
অলযকশ্চি শ্চফলয় এআ কর উদ্বাস্তু ভানুল গুশ্চরয ুনফতালনয শক্ষলত্র গুরুত্ব শদয়া লয়শ্চছর, শশ্চি র-এআ কর
উদ্বাস্তু ভানুল তীলত শকান শায লে মুক্ত শ্চছর তায শ্চবশ্চিলত একজন ফযশ্চক্ত  তায শ্চযফাযলক, তায শায লে
লে লমাগী শকান িালন ুনফতাশ্চত কযায ফযফিা কযা। এআলক্ষলত্র ূফত ফাংরা থলক অগত ংেযা রঘু উদ্বাস্তুলদয
চাযশ্চি শশ্রশ্চণলত বাগ কযা লয়শ্চছর- (ক) শ্চনন্ম- ভধযশ্চফি শশ্রশ্চণ (রথমথভ শশ্রশ্চণ); (ে) কৃশ্চলজীশ্চফ (শ্চদ্বতীয় শশ্রশ্চণ); (গ) তাাঁশ্চত
(তৃতীয় শশ্রশ্চণ) (ঘ) শজলর (চতুথত শশ্রশ্চণ)। উক্ত এআ চাযশ্চি শশ্রশ্চণয ভলধয উদ্বাস্তুযা শকান শশ্রশ্চণবুক্ত তায উয শ্চবশ্চি কলয
তালদয ফফালমাগয িান শ্চনশ্চদতশ্চষ্ট কযা লয়শ্চছর। এআলক্ষলত্র উলেেলমাগয শম, এআ চাযশ্চি শশ্রশ্চণয ভলধয শ্চনম্ন ভধযশ্চফি
শশ্রশ্চণয ভানুলআ শ্চছর শ্চধক। অয এয কাযণ শ্চালফ শ্চযণ্ময় ফযানাজতী তাাঁয শ্চফধানচন্দ্র যালয়য াশ্চন্নলধয েলে উলেে
কলযলছন শম, তেন  ূফতফলেয শ্চযশ্চিশ্চত এতিাআ োযা শ্চছরনা, শমোলন ভুরভান তযাচালযয পলর শ্চন্দুযা
বাযলত চলর অলফ। এয কাযণ শ্চছর যাজননশ্চতক লচতনতা। তাআ ফাংরালদ শ্চফবক্ত ফায য যাজননশ্চতক বালফ
লচতন শ্চনম্ন ভধযশ্চফি ভানুলগুশ্চরআ ংেযারঘু লয় ূফতফলে থাকায তুরনায় শ্চিভ ফাংরায় অল স্বাধীনতায স্বাদ
ায়ালক শ্চধক কাভয ফলর ভলন কলযশ্চছর।।৯
এআভয় শ্চফধানচন্দ্র যালয়য যকালযয াভলন শম ভযাশ্চি রথমকিরূল শদো শ্চদলয়শ্চছর, শশ্চি শ্চছর শ্চিভফলেয
অশ্রয় শ্চশ্চফয ফিানযত শ্চফার ংেযক উদ্বাস্তুলদয ুনতফালনয জনয োশ্চর জশ্চভয ফযফিা কযা। এআ ভযা ভাধালন
শ্চফধানচন্দ্র যালয়য রথমান রথমাথশ্চভক বালফ নজয শ্চদলয়শ্চছর শ্চদ্বতীয় শ্চফশ্ব মুলদ্ধয যফততী কালর, শ্চব্রশ্চি যকায কতৃতক
শ্চফশ্বমুলদ্ধয ভয় ফযফহৃত (স্ত্রস্ত্র যাো, শ্চফভান উিানাভা কযায িান) শ্চফার শ্চযভাণ জশ্চভ োশ্চর লা থাকায় এআ
জশ্চভগুশ্চর উদ্বাস্তু ুনতফালনয জনয ফযফালয ভধয শ্চদলয় এআ ভযায শ্চকছু ভাধান ম্ভফ লয়শ্চছর। শমভন াফাালত
শ্চদ্বতীয় শ্চফশ্বমুলদ্ধয জনয ফযফহৃত াজায একয জশ্চভ শ্চছর, চাদভাশ্চযলত মুলদ্ধয স্ত্রস্ত্র ভজুত যাোয জনয ঐ এরাকায
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একশ্চি শ্চফার ং শ্চতত ফিায় শ্চছর। এআবালফ অলযা শফশ্চকছু এআধযলনয জশ্চভ েুাঁলজ শফয কলয উদ্বাস্তু
ুনতফালনয জনয িান শ্চনশ্চদতষ্ট কযা শুরু র। ১০ অয শমলতু উদ্বাস্তু ুনফতালনয শক্ষলত্র উদ্বাস্তু ভানুললয শায য
গুরুত্ব রথমদালনয ভধয শ্চদলয় ুনফতান িান শ্চনশ্চদতষ্ট ত, তাআ শায লে েশ্চত শযলে জশ্চভয রথমতুরতা ফততভান শ্চছর
এফং জশ্চভ মশ্চদ ায়া শমত শলক্ষলত্র তালদয শ্চধেলণয ফাধায ম্মুেীন লত ত। এআ ভযায ভাধালন
শ্চফধানচন্দ্র যায় ূফততন আংলযজ যকায কতৃতক ততশ্চয বূশ্চভ শ্চধেণ অআলনয শ্চযফততন কলয, নতুন বূশ্চভ শ্চধেণ
অআন অনলরন। এ রথমলে উলেেলমাগয শম আংলযজ যকায কতৃতক বূশ্চভ শ্চধেণ অআন শ্চছর ভেয গশ্চত ম্পন্ন
এফং ক্ষশ্চতূযণ ফযফিায জশ্চভয ভাশ্চরকলক ক্ষশ্চতূযণ শ্চদলত ত জশ্চভয ফাজায দয নুালয। শ্চকন্তু শ্চফধানচন্দ্র যালয়য
এয নতুন অআনশ্চি শ্চছর লনক শফশ্চ নভনীয় এফং ক্ষশ্চতূযণ ফযফিায শক্ষলত্র শ্চফধানচন্দ্র যালয়য মুশ্চক্ত শ্চছর শম, জশ্চভয
দয ফৃশ্চদ্ধলত শমলতু জশ্চভয ভাশ্চরলকয শকান াত শনআ, তাআ জশ্চভয ভাশ্চরলকয জশ্চভয ফশ্চধতত দাভ াফায শকান শ্চধকায
তালদয শনআ। অলর এআ ভয় শ্চফধানচন্দ্র যালয়য শ্চফশ্চবন্ন উন্নয়নভুেী শ্চযকিনায জনয জশ্চভয দাভ ফৃশ্চদ্ধ শলয়শ্চছর,
শআলক্ষলত্র তাাঁয ভলত এআ জশ্চভয দাভ ফাাায শক্ষলত্র জশ্চভয ভাশ্চরলকয শকান াত শনআ। তাআ শ্চতশ্চন জশ্চভ শ্চধেলণয
শক্ষলত্র জশ্চভয ভাশ্চরকলক ক্ষশ্চযূযণ শ্চালফ ১৯৪৬ ালরয জশ্চভয ফাজায দয নুালয ক্ষশ্চতূযণ শদয়া লফ ফলর
নতুন অআলন উলেে কলযন। অয এআ নতুন জশ্চভ শ্চধেণ অআনলক াভলন শযলে শ্চফধানচন্দ্র যায় গলা তুরলরন
“বূশ্চভ উন্নয়ন শ্চযকিনা কশ্চভশ্চি”। এআ কশ্চভশ্চিয কাজ শ্চছর জশ্চভ শ্চধেলণয শ্চফলশ্চি তত্ত্বাফধান কযা এফং জশ্চভ
শ্চধেলণ শকান ভযায ৃশ্চষ্ট লর তায শ্চনস্পশ্চিলত বূশ্চভকা ারন কযা।
ুতযাং শ্চফধানচন্দ্র যায় এআ নতুন বূশ্চভ শ্চধেণ অআলনয ভাধযলভ একশ্চদলক শমভন। ভকারীন ভলয়য
উন্নয়লনয কাজলক দ্রুততায লে কযায রথমশ্চতফন্ধকতায দূয কযা ম্ভফ লয়শ্চছর, নযশ্চদলক ঐভয় নযতভ একশ্চি
ভযা উদ্বাস্তু ুনফতালনয জনয শ্চধেলণয কাজশ্চি লনক জ কলয তুলরশ্চছর।১১
১৯৫০ ালরয শ্চফুর উদ্বাস্তু নুরথমলফ  শ্চফধানচন্দ্র যায়:
১৯৫০ ালরয শপব্রুয়াশ্চযয রথমথভ ািালয ূলফত শ্চফধানচন্দ্র যায়  তাাঁয রথমান ূফতফাংরা শথলক অগত
উদ্বাস্তুলদয ুনফতালনয ভধযশ্চদলয়, উদ্বাস্তু ভযায শক্ষলত্র শভািাভুশ্চি স্বশ্চতয শ্চযলফ ৃশ্চষ্ট কলযশ্চছলরন। শ্চকন্তু এআ
স্বশ্চতূণত শ্চযলফলয িাশ্চয়ত্ব েুফ শফশ্চশ্চদন শ্চিশ্চতীর শ্চছরনা। ১৯৫০ ালরয শগাাায শ্চদক শথলকআ েফয এলশ্চছর শম,
ূফতফাংরায ন্তগতত ফালগয াি িলর ভুরভানলদয ালত ংেযারঘু শ্চন্দুযা তযাচাশ্চযত লে এফং শ্চন্দু
ম্প্রদালয়য ভানুললযা েুন লয়লছ। ১২ অয এআ তযাচালযয ঘিনায চযভ রু শুরু র শপব্রুয়াশ্চযয রথমথভ িা
শথলকআ। ১৩ শ্চফলল কলয েুরনা, পশ্চযদুয, মলায শজরায নভশুদ্র ভানুললয উয তযাচালযয পলর শআ িলরয
ংেয নাযী, ুরুল  শ্চশুলদয একশ্চি শ্চফার ংলয ফনাঁগা ীভান্ত শ্চদলয় শ্চিভ ফাংরায় চলর অশ্চছর। রথমথভ
শ্চদলক াশ্চকিাশ্চন এআ ঘিনা স্বীকায কযলর শ্চফধানচন্দ্র যালয়য এআ শ্চফললয় কলিায ভলনাবাফান্ন রথমশ্চতশ্চক্রয়ায পলর
ূফত াশ্চকিালনয ভূেযভন্ত্রী এআ ঘিনায কথা স্বীকায কলযন। এআ রথমকায একশ্চি শ্চযশ্চিশ্চতলত ূফতফলে শ্চন্দু
ংেযারঘুলদয য এআ ফীবৎ তযাচালযয ঘিনা দ্রুত চাশ্চযশ্চদলক ছশ্চালয় ার। এআ ফচাআলত বয়াফ দাো
ংগশ্চিত লয়শ্চছর ফশ্চযালর। এআ রথমলে একশ্চি ঘিনা শ্চফললবালফ উলেেলমাগয, একশ্চদন লন্ধলফরা শ্চফধানচন্দ্র
যালয়য কালছ েফয এর শম, েুরনা থালক ফশ্চযার মাফায একশ্চি শেলনয কলয়কশ্চি কাভযায় শুধুভাত্র যলক্তয দাগ, শছাা
াশ্চায ং বাঙা াাঁে  চুশ্চা শ্চফেন্ন বালফ ছাালনা। অয এআ ঘিনা শথলকআ শ্চফধানচন্দ্র যায় ফুলঝ শ্চগলয়শ্চছলরন,
ায ফাংরায ভানুল শ্চক ফীবৎ ফিায ভধযশ্চদলয় শোলন ফিান কযলছ। এভতাফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় শকলন্দ্রয
ভুোলক্ষী লয় না শথলক, ূফতফলেয ংেযারঘু শ্চন্দুলদয উদ্ধালয শ্চনলজআ উলদযাগী লরন। শযর শষ্টন, স্টীভায ঘাি,
অয ঢাকা শ্চফভান ফন্দলয অিলক থাকা ংেযারঘু শ্চন্দুলদয উদ্ধালযয শ্চযকিনা শুরু কযলরন। এলক্ষলত্র রথমথলভ
শ্চতশ্চন ১৬শ্চি শপ্লন বাাা কলয ঢাকায় ািালরন, এআ ভত অিলক থাকা ভানুললদয উদ্ধায কলয শ্চনলয় অায জনয।
এলক্ষলত্র উলেেলমাগয শম, শ্চফধানচন্দ্র যায় একদা এয়ায লয়জ আশ্চন্ডয়া শ্চরশ্চভলিড নাভক একশ্চি শ্চফভান ংিায
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স্বাধীনতা যফততীকালর শ্চিভফলেয উদ্বাস্তু ভযা  শ্চফধানচন্দ্র যায়

শ্চফপ্লফ ভন্ডর

রথমশ্চতিাতা  বাশ্চশ্চত শ্চছলরন এফং লফতাশ্চয শ্চফধানচন্দ্র যায় ঐ শকাম্পাশ্চনলক শিশ্চর লপান কলয মতগুশ্চর ম্ভফ শপ্লন
ঢাকায় ািালত নুলযাধ কলযলরন।  ঐ ংিালক ফরলরন শম, ঐ ভত উদ্ধাশ্চযত ভানুলগুশ্চরয কালছ শথলক শমন
শকান রথমকায থত না শনয়া য় । ১৪
শদেলত শদেলত ূফতফাংরা শথলক অগত ংেযারঘু ভানুললয ংেযা ফযাক ালয ফাালত রাগর। এআ ভত ভানুল
গুশ্চরয শদতযাগ এতিাআ জরুযী লয় উির শম, তাাঁযা শম থশ্চি াভলন াশ্চের তালক ধলযআ েয শ্চের।
শযরথ শ্চছরআ, মাযা ীভালন্তয কাছাকাশ্চছ িলর ফফা কযত তাযা ালয় শলিাঁ চলর অশ্চছর। অলর এআ
শ্চফার ংেযক ভানুললয কালছ শ্চিভফলে অায শ্চতনশ্চি থআ (জর, ির, অকা) এভন ফিায ভলধয ায়া
জ শ্চছর না। ূফত-ফাংরায এভন লনক ির শ্চছর, শমোলন মাতায়ালতয শকান ফযফিাআ শ্চছর না। এলক্ষলত্র
ূফতফলেয ফালেযগঞ্জ  পশ্চযদুয শজরায দশ্চক্ষণাংলয কথা উলেে কযা শমলত ালয। এআ িলরয গৃীন ভানুল
শ্চযফলনয বাফ শ্চফশ্চবন্ন শ্চস্টভায ঘালি একশ্চত্রত লয়শ্চছর। এআ ঘিনায কথা শ্চফধানচন্দ্র যালয়য কালছ শৌছলর,
এলক্ষলত্র শ্চতশ্চন তালদয উদ্ধালয তৎয ন। এভন ফিায় শ্চতশ্চন শ্চব্রশ্চি অভলর শ্চযফন কালমত শ্চনমু ক্ত দুশ্চি শ্চস্টভায
শকাম্পাশ্চনয (অআ.শ্চজ.এ.এন এফং শ্চফ.অআ.এ.এন) কতৃতলক্ষয লে অলরাচনায ভাধযলভ নদীয উকূলর অিলক
থালক ংেযারঘুলদয শদল শ্চপশ্চযলয় অনায শ্চযকিনা কযলরন। শ্চযকিনা নুালয উদ্ধায কালজ শ্চনমুক্ত ১৫ শ্চি
শ্চস্টভালযয ভাধযলভ ঐ ির শথলক অিক ভানুলগুশ্চরলক শ্চনলয় করকাতায শ্চবভুলে যয়ানা শদয়। ফললল একশ্চি
ুশ্চযকশ্চিত শ্চযকিনায ভধযশ্চদলয় এআ শ্চস্টভাযগুশ্চরলক করকাতায় শ্চনলয় অা য়। এআবালফ শ্চফধানচন্দ্র যালয়য
ভানফদযদী ভন এআ ধযলনয জশ্চির ভযায ভাধালন তৎয লয় উলিশ্চছর। ১৫
এআভয় াম্প্রদাশ্চয়ক শ্চিযতায এআ শ্চফবৎতা শকফরভাত্র ূফতফাংরায় ীশ্চভত শ্চছর না। ূফত ফাংরায ংেযারঘু
শ্চন্দুলদয তযাচালযয ঘিনা মেন এায ফাংরায ভানুললয কালছ এল শৌছার, তেন শ্চিভ ফাংরায় শুরু র
ংেযারঘু ভুশ্চরভ ম্প্রদালয়য উয তযাচালয শ্চফশ্চবন্ন ঘিনা। াাা, করকাতা  শ্চিভ ফাংরায শফশ্চকছু মায়গায়
এয তীব্রতা শ্চযরশ্চক্ষত র। এভতাফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় এআ শ্চিয শ্চযলফ শযালধ ঐফ িলরয রথমানলক
কাযশ্চপউ জাশ্চয কযায শ্চনলদত শ্চদলরন। ুশ্চর  শ্চভশ্চরিাশ্চয যাতায নাভালনা র। এত রথমকায একশ্চি শ্চিয শ্চযলফলয
ভলধয শ্চফবক্ত ফাংরায ভূেযভন্ত্রী এ.লক.পজলরার শাক করকাতায় এলরন শ্চফধানচন্দ্র যালয়য কালছ তাাঁয করকাতায়
িানযত শ্চযফালযয শ্চনযািা ুফলন্দাফত কযায স্বালথত। এভতফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় তাাঁয শ্চযফালযয শ্চনযািায
ম্পূণত অশ্বা শ্চদলরন এফং শ্চফরলম্ব ূলফত ফাংরায ন্তগতত ফশ্চযালর শমলত নুলযাধ কযলরন। কাযণ করকাতায়
পজরুর ক েুন কযা লয়লছ, এআ গুজলফ ফশ্চযালর দাো ফীবৎ অকায শ্চনলয়লছ। তাআ শ্চফধানচন্দ্র যায় পজরুর
কলক দ্রুত ফশ্চযালর শ্চগলয় শ্চনফতাচালয োনকায ংেযারঘু শ্চন্দুলদয তযা শযতা লধ নুলযাধ কযলরন। শল মতন্ত
পজরুর ক দ্রুত ফশ্চযালর শ্চগলয়শ্চছলরন এফং ঐ িলরয াশ্চন্ত িালন শ্চনলজলক শ্চনমুশ্চক্ত কলযশ্চছলরন।১৬
এছাাা ১৯৫০ ালর াম্প্রদাশ্চয়ক দাো একশ্চদলক শমভন ংেযারঘু ভানুল গুশ্চরলক ঘযছাাা কযলত ফাধয
কলযশ্চছর। নযশ্চদলক দুশ্চি শদলয থতননশ্চতক ফযফিালক ফযক বালফ রথমবাশ্চফত কলযশ্চছর। শ্চফললত শ্চিভফলে
এআভয় শম শ্চফুর উদ্বাস্তু ভানুললয শতাত এল লাশ্চছর তাযআ পরস্বরূ শ্চিভ ফাংরায রথমাশ্চনক  থতননশ্চতক
কািালভাশ্চি শবলঙ মাফায উক্রভ লয়শ্চছর। ১৯৫০ ালরয জুরাআ ভাল শদো শগর াযা বাযতফললত রথমলয়াজলনয
তুরনায় োদযলযয শ্চযভালনয ঘািশ্চত রথমায় দুআ রাে িলনয শ্চধক শ্চছর। াযা শদলয নযায় শ্চিভ ফাংরালত
োদযলযয বাফ ফততভান শ্চছর এফং মায পলর োদয ফন্টলনয ফযফিা শাচনীয় লয় উির। শ্চফলল কলয চালরয
শম ভজুত বাণ্ডায শ্চছর তায ফিা শ্চছর েুফআ শাচনীয়। এভন ফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় োদয লযয ফযাে ফৃশ্চদ্ধয
উলেল রথমশ্চতািাল শ্চদশ্চেলত শ্চগলয় শকন্দ্রীয় যকালযয কালছ োদযলযয ফযাে ফৃশ্চদ্ধয অলফদন যােলতন।
এআরথমলে উলেেলমাগয শম, শ্চফধানচন্দ্র যায় এআভয় তায ভন্ত্রী বায দযলদয চার কভ শ্চযভাণ োফায জনয
নুলযাধ কলযন, এভনশ্চক শ্চনলজ এআভয় বাত েয়া রথমায় ফন্ধ কলয শ্চদলয়শ্চছলরন। ১৭
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এছাাা শ্চফধানচন্দ্র যায় এআভয় একশ্চদলক শমভন ুফতফাংরা শথলক অগত উদ্বাস্তুলদয ূনফতালনয শক্ষলত্র ক্লান্ত
শ্চযশ্রভ কলযলছন, াাাশ্চ ঐভয় মাযা ূফতফে শথলক না অলত শলয বয়ানক তযাচালযয ম্মুেীন শ্চেলরন,
তাাঁলদয উদ্বালযয উলেলয রথমধানভন্ত্রী শনলরুলক জানালরন শম এআভত ংেযারঘু শ্চন্দুলদয যক্ষা কযায জনয
াভশ্চযক তলক্ষ ফযতীত শ্চদ্বতীয় শ্চফকি থ অয শনআ। এআভয় তায এআ রথমতালফ কংলেলয শফশ্চকছু শনতৃত্ব
(দতায ফেববাআ যালির, যাভারথমাদ ভুোজতী) ভত শালণ কলযশ্চছলরন। শ্চফধানচন্দ্র যায় এোলনআ শথলভ থালকন
শ্চন শ্চতশ্চন এআ ভয় ূফতফাংরায় ফিানযত ংেযারঘু ভানুলগুশ্চরলক উদ্ধালযয শ্চফশ্চবন্ন রথমতাফ শ্চদলত শুরু কযলরন।
শমভন-ংেযারঘু শ্চফশ্চনভয়; মশ্চদ ূফতফলেয শনতৃফৃন্দ শ্চন্দু ংেযারঘুলদয শ্চনযািা শ্চদলত না ালযন, তলফ শআ ভত
ংেযারঘুলদয জনয ূফতফলেয শ্চকছু জশ্চভ দের কলয শনয়া আতযাশ্চদ। এআভয় শ্চফধানচন্দ্র যায় মুলদ্ধয ম্ভাফনালক
ভাথায় শযলে তৎকারীন শনা রথমধালনয লে অলরাচনা কলযশ্চছলরন।১৮
এতদলত্ত্ব রথমধানভন্ত্রী শনলরু মুলদ্ধয ঝুশ্চক শ্চনলত চানশ্চন। তাাঁয ভলত শআ ভয় উবয় শদলয ভলধয মশ্চদ মুদ্ধ
শাত, তালর শলক্ষলত্র উবয় শদলয ভানুল বয়ংকয দাোয় জশ্চালয় ালফ এফং তায পর লফ অয ভাযাত্বক।
তাআ ম্ভফত শনলরুয উলদযালগআ াশ্চন্ত িালনয উলদলয াশ্চকোলনয তৎকারীন রথমধানভন্ত্রী শ্চরয়াকৎ অশ্চর োন ূ ফত
ফাংরায় এলরন এফং দাো ীশ্চাত িরগুশ্চর শ্চযদতন কলযন। এফং লফতাশ্চয াশ্চন্ত িালনয শচষ্টা কযলরন।
অলর শআভয় বাযত  াশ্চকিান উবয় যকাযআ ফুঝলত শলযশ্চছলরন শম এআ রথমকায একশ্চি শ্চযশ্চিশ্চত মশ্চদ
চরলত থালক; তলফ তায শ্চযণালভ মুদ্ধ শ্চফম্ভাফী।
এযয ১৯৫০ ালরয ২ যা এশ্চরথমর াশ্চকিালনয রথমধান ভন্ত্রী শ্চদশ্চে এলরন। দীঘত কলয়কশ্চদন অলরাচনায য দুআ
ফাংরায ংেযারঘু ভযা, শ্চত্রুযা  অাভ ম্পলকত উবয় যকালযয ভলধয চুশ্চক্ত স্বাক্ষশ্চযত র। ১৯ এআ চুশ্চক্তআ
“শনলরু শ্চরয়াকৎ চুশ্চক্ত” নালভ শ্চযশ্চচত র। এআ চুশ্চক্ত নুালয বাযত  াশ্চকিান যকায শ্চনজ শদলয ংেযারঘু
ভানুললয নাগশ্চযকত্ব রথমদান কযলফ এফং লফতাশ্চয াভাশ্চজক, যাজননশ্চতক, থতননশ্চতক ুলমাগ ুশ্চফধা রথমদান কযলফ।
এআ রথমলে উলেেলমাগয শম, শনলরু  শ্চরয়াকৎ চুশ্চক্তয পলর রথমথভ শ্চদলক শকন্দ্রীয় ভন্ত্রীবায শফশ্চকছু ভন্ত্রী
(যভারথমাদ ভুোজতী, শ্চক্ষশ্চতচন্দ্র শ্চনলয়াগী) এআ চুশ্চক্তয শ্চফলযাশ্চধতায় যফ ন এফং ধলয শনয়া লয়শ্চছর শ্চফধানচন্দ্র
যায়  তাাঁয ভন্ত্রীবা এআ চুশ্চক্তয শ্চফলযাশ্চধতায় দতযাগ কযলফন। শ্চকন্তু শ্চফধানচন্দ্র যায় এআ ভয় ংেযারঘু
ম্প্রদালয়য যক্তালতয ফীবৎ স্বপ্ন শথলক ভুশ্চক্ত শলত শনলরু  শ্চরয়াকৎ অশ্চরয চুশ্চক্তয ততাফরী ারলন শ্চনলজলক
শ্চনমুক্ত কলযশ্চছলরন। এআভয় শথলকআ ভূরত ূফত ফাংরা শথলক উদ্বাস্তু অগভণ লনকিা হ্রা শলয়শ্চছর এফং
শ্চফধানচন্দ্র যায় শ্চনলজ এআভয় ঢাকা শ্চগলয় ূফত ফাংরায যকালযয লে অলরাচনা কলযন, শ্চকবালফ এআ ভত
ংেযারঘু ভানুলগুশ্চরয ভলধয মতিা ম্ভফ বযা শ্চপশ্চযলয় অনা মায়। ২০
শ্চদ্বতীয় মতালয় উদ্বাস্তু ুনফতান  শ্চফধানচন্দ্র যায়:
১৯৫০ ালরয ূলফত থতাৎ বাযতফলত স্বাধীনতা রালবয যফততীকালর শকন্দ্র যকায উদ্বাস্তু ুনফতালনয শক্ষলত্র
ম্পূণত দাশ্চয়ত্ব শনফায শম রথমশ্চত্রুতশ্চত রথমদান কলযশ্চছর, ১৯৫০ ালরয শপব্রুয়াশ্চয ভা শথলক দুআ ফাংরায ংগশ্চিত
বয়ঙ্কয দাোয পলর ূফতফাংরা শথলক শম শ্চফুর ংেযক উদ্বাস্তু ভানুল শ্চিভ ফাংরায় এলশ্চছর, তালদয জনয শকন্দ্রীয়
যকায রথমদি ূলফতয নীশ্চতয শ্চযফততন কলয। এআ ভয় শকন্দ্রীয় যকায উদ্বাস্তু ভযা রথমলে নতুন নীশ্চতলত ফরা য়
শম, এআ ভয় অগত উদ্বাস্তুলদয জনয শকফরভাত্র িায়ী শ্চকছু উদ্বাস্তু শ্চশ্চফয শোরায ভধযশ্চদলয় দাশ্চয়ত্ব ীশ্চভত কযা
লফ। এলক্ষলত্র এআ উদ্বাস্তুলদয জনয শকান ুনফতালনয ফযফিা কযা লফ না। শকন্দ্রীয় যকায শবলফশ্চছর শ্চিভফলে
অগত উদ্বাস্তু ংেযা লফ দুআ রলক্ষয কাছাকাশ্চছ। শ্চকন্তু শকলন্দ্রয এআ ধাযণা শ্চিক শ্চছরনা। কাযণ এআভয় ূফতফলেয
উদ্বাস্তুলদয ংেযা দাশ্চালয়শ্চছর াাঁচরক্ষ মতন্ত। এছাাা শকন্দ্রীয় যকালযয নতুন নীশ্চতয উদ্বাস্তু অশ্রয় শদফায শক্ষলত্র
ূফতািলর ফশ্চিত যাজয গুশ্চরয দাশ্চয়ত্ব শ্চনশ্চদতষ্ট কলয শদয়া লয়শ্চছর। শ্চিয লয়শ্চছর অাভ  উশ্চালযা এআ দুশ্চি যাজয
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রথমলতযলক ২৫০০০ কলয উদ্বাস্তু দাশ্চয়ত্ব শনলফ। শ্চফায শনলফ ৫০,০০০ এফং শ্চিভফলেয বালগ লাশ্চছর ১০০০,০০০
উদ্বাস্তু। একিু গবীয বালফ রক্ষ কযলর শফাঝা মালফ শম, শকন্দ্রীয় যকালযয উদ্বাস্তু ংক্রান্ত নতুন নীশ্চত শ্চিভফলেয
ফযং বারআ লয়শ্চছর। কাযণ শআ নীশ্চতলত উদ্বাস্তুলদয বযণলাললণয দাশ্চয়ত্ব শকন্দ্রীয় যকালযয ালতআ নযত শ্চছর। ২১
এভতফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় শকন্দ্রীয় যকালযয উদ্বাস্তু ংক্রান্ত নতুন নীশ্চতয লে াভঞ্জয যক্ষা কলয উদ্বাস্তু
ভযায শ্চফশ্চবন্ন শক্ষলত্র দলক্ষ েলণয শ্চনলদত শ্চদলরন। এআভয় শ্চফধানচন্দ্র যালয়য তত্ত্বাফধালনআ শ্চকছু শ্চকছু শক্ষলত্র
কাজ শুরু র। শমভন তাাঁয তত্ত্বাফধালনআ চশ্চি যগণায উিয ীভালন্ত শ্চতনশ্চি অশ্রয় শ্চশ্চফয
শোরা র। এছাাা ডাঃ যালয়য নুলভাদন াললক্ষ যানাঘালিয কালছ ফশ্চিত শনাফাশ্চনীয জনয ফযফহৃত (শ্চব্রশ্চি
যকায কতৃতক শ্চদ্বতীয় শ্চফশ্বমুলদ্ধয ভয় ফযফহৃত) শম, যবাণ্ডায ততশ্চয লয়শ্চছর শোলন রথমায় ১৮০০ শ্চযফালযয
অশ্রয় শ্চশ্চফয গলা শতারা লয়শ্চছর এফং ঐ ভয় অলযকশ্চি শনাঘাাঁশ্চিয ন্ধান ায়া মায় (ধুফশ্চরয়ালত) শমোলন
রথমায় ৭৫,০০০ ভানুললয অশ্রয় শ্চশ্চফয গলা শতারা লয়শ্চছর। ২২
শআভয় ক্রলভআ শ্চিভফে উদ্বাস্তু ভযা এত শ্চফযাি অকায ধাযণ কযর শম , রথমধানভন্ত্রী জযরার শনলরু
এআ গবীয ভযাশ্চিলক এশ্চালয় শমলত াযলরন না। তাআ শ্চণ্ডত শনলরু ১৯৫০ ালরয ভাচত ভাল রথমথভ উদ্বাস্তু
ভযায রথমতযক্ষ শ্চবজ্ঞতা রাব কযলত শ্চিভফলে এলরন। রথমধানভন্ত্রী শনলরু শ্চফধানচন্দ্র যালয়য কালছ উদ্বাস্তুলদয
লে যাশ্চয াক্ষালতয জনয আো রথমকা কযলরন। এভতফিায় শ্চফধানচন্দ্র যায় রথমধানভন্ত্রীলক শ্চনলয় ফনগাাঁআয়
ফশ্চিত িায়ী শ্চশ্চফযগুশ্চরলত শৌছলরন। রথমধানভন্ত্রী উদ্বাস্তুলদয ভানশ্চক ফিা, তযাচালযয কাশ্চশ্চন যাশ্চয
উদ্বাস্তুলদয ভুলে শুনলরন এফং শ্চদশ্চে শ্চপলয শগলরন। রথমধানভন্ত্রী শ্চদশ্চে মাফায লয ১৯৫০ ালরয ১৫ আ ভাচত ুনযায়
শ্চিভফলে শ্চপলয এলরন। এফায শ্চতশ্চন শ্চফধানচন্দ্র যালয়য কালছ একশ্চি ফৃৎ উদ্বাস্তুশ্চশ্চফলয মাফায আো রথমকা
কযলরন। এআ ভয় শ্চফধানচন্দ্র যায় যানাঘালি ফশ্চিত কুাত কযালম্প শ্চনলয় শগলরন। এআ শ্চশ্চফলয রথমায় ৪০,০০০
উদ্বাস্তুয লে রথমদানভন্ত্রী াক্ষালতয ভলধয শ্চদলয় তালদয জীফলন ংগশ্চিত ফীবৎ তযাচালযয কাশ্চনী শুনলরন।
এআভয় উদ্বাস্তুলদয লে াক্ষালতয পলর তাাঁলদয ফীবৎ জীফন কাশ্চশ্চন রথমধানভন্ত্রীলক ফযক বালফ রথমবাশ্চফত
কলযশ্চছর। কাযণ এআ ভলয়য শ্চকছুশ্চদন লযআ শনলরু  শ্চরয়াকৎ অশ্চর চুশ্চক্তশ্চি স্বাক্ষশ্চযত লয়শ্চছর এফং লফতাশ্চয
এআভয় শ্চফধানচন্দ্র যালয়য লে উদ্বাস্তু অশ্রয়ির শ্চযদতলনয শ্চবজ্ঞতায পর শ্চালফআ ১৯৫০ ালরয য শকন্দ্রীয়
যকায কতৃতক রথমস্তুত উদ্বাস্তু নীশ্চতয শ্চযফততন াশ্চধত লয়শ্চছর। ২৩
১৯৫০ ালরয লক্টাফয ভালয যফততী কার শথলকআ ূফত ফাংরা শথলক উদ্বাস্তু জনগণ অায ংেযা ক্রভাগত
কভলত রাগর। এআ রথমকায একশ্চি শ্চযশ্চিশ্চতলত তৎকারীন শকন্দ্রীয় ুনফতান ভন্ত্রী শ্চজত রথমাদ তজন িায়ী অশ্রয়
শ্চশ্চফয গুশ্চরলত ফিানযত উদ্বাস্তুলদয ুনফতান রথমতাফ শঘালণা কযলরন শম, ১৯৫১ ালরয এশ্চরথমর ভালয ভলধয
ুনফতান ম্পূণত কযলত লফ।২৮ এআযকভ একশ্চি রথমতালফয লক্ষায় লক্ষাযত শ্চফধানচন্দ্র যায় তাাঁয রথমানলক
দ্রুত উদ্বাস্তু ুনফতালনয শ্চনলদত শ্চদলরন। তাাঁয উলদযালগআ উিয  দশ্চক্ষলণয যাঢ়ফলেয নুফতয জশ্চভলত উদ্বাস্তু
কলরানী গলা তুরলরন। এছাাা তৎকারীন শকন্দ্রীয় ভন্ত্রী যাভারথমাদ ভুোজতীয লমাশ্চগতায় শ্চফালয শ্চিািলরয
কাছাকাশ্চছ, শ্চাা ভধযরথমলদলয ীভান্তফততী েশ্চনজ ম্পলদ বযুয যায়গা িলর ফাঙাশ্চর উদ্বাস্তু কলরানী গলা
তুরলরন। ক্ষুদ্র শ্চিভ ফাংরায় ূফত ফাংরা শথলক অগত শ্চফুর ংেযক উদ্বাস্তুয ুনফতান ম্ভফ নয়, তাআ শ্চতশ্চন শ্চফকি
শ্চালফ, কৃশ্চলজীশ্চফ  ভৎজীশ্চফ উদ্বাস্তুলদয জনয অন্দভান  শ্চনলকাফয দ্বীুলঞ্জ ুনফতান ফযফিা কযলরন। এআভয়
করকাতা লযয ভলধয ষ্টদ তাব্দীয শল শথলক শ্চদ্বতীয় শ্চফশ্বমুলদ্ধ ংগশ্চিত ফায ূফত মতন্ত যাজা ভাযাজা কতৃতক
ফযফহৃত দ লনলযা ভাআর মতন্ত শ্চফতৃত ট্টাশ্চরকা, ফাগানফাশ্চা োশ্চর ফিায় লা শ্চছর। শ্চফধানচন্দ্র যালয়য যকায
এআগুশ্চরলক এআভয় রথমাথশ্চভক বালফ উদ্বাস্তুলদয িায়ী ফাবূশ্চভ গলা শতারায নুভশ্চত শ্চদলয়শ্চছলরন। যফততীকালর
এআ উদ্বাস্তু জনগণ ট্টাশ্চরকা  রথমাদ ংরগ্ন পাাঁকা জশ্চভলত ংেয কলরাশ্চন গলা তুলরশ্চছলরন। এআভয়
শ্চফধানচলন্দ্রয যকায শভৌশ্চেক বালফ ুশ্চরলয কালছ ফলরশ্চছর শম, জশ্চভ দের ংক্রান্ত শ্চবলমাগ শমন ডায়শ্চযবুক্ত না
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কযা য়। ম্ভফত বশ্চফলযলত এআ জশ্চভয উিাশ্চযকাশ্চযযা জশ্চভয ভাশ্চরকানা চাআলত ালয এআ শবলফআ ১৯৫৩ ালর শ্চতশ্চন
জশ্চভদাশ্চয দের অআন া কশ্চযলয়শ্চছলরন। ২৫
ুতযাং স্বাধীনতা যফততীকালরয শ্চিভফলেয উদ্বাস্তু ভযা  শ্চফধানচন্দ্র যায়, এআ গলফলণা ত্রশ্চিয মশ্চদ একিু
মতালরাচনা কযা মায়, তলফ রক্ষয কযা মালফ শম, স্বাধীনতা ূফত কংলে  ভুশ্চরভ শ্চরলগয রথমথভ াশ্চযয শনতৃফৃলন্দয
ক্ষভতা শরাবী যাজননশ্চতক রাাআলয়য পলর জম্ন লয়শ্চছর ধভতলক শকন্দ্র কলয গলা িা াশ্চকিাশ্চন নাভক যাষ্ট্র। অয
এআলক্ষলত্র যাষ্ট্র ৃশ্চষ্টয ভধয শ্চদলয় ভযায ভাধান না লয়, ১৯৪৭ ালরয ১৫ আ অগস্ট বাযতফলত স্বাধীনতা রথমাশ্চিয
লে লে ঘলিশ্চছর ধভতলক শকন্দ্র কলয গলা িা দুশ্চি শদলয ংেযারঘুলদয য চযভ তযচালয শ্চফযর কাশ্চশ্চন।
তাআ মেন ূফত ফাংরায ংেয ংেযারঘু শ্চন্দু শ্চনলজলদয ত্ত্বালক ফাাঁশ্চচলয় যাোয তাশ্চগলদ, শ্চনলজয ন্তান তথা
অত্মীয় শ্চযজলনয ম্ভ্রভ ফাাঁশ্চচলয় যাোয শচষ্টা চারালে, তাযা ফাস্তুাযা লয় ছুলি অলছ শ্চিভফাংরায় শ্চনলজলদয
শ্চনযাদ অশ্রলয়য অায়। এভতফিায় শ্চিভফলেয তৎকারীন ভযাকীণত যাজননশ্চতক াভাশ্চজক থতননশ্চতক ফযফিায
শতায়াক্কা না কলয, শ্চফধানচন্দ্র যায় ভানফতায োশ্চতলয, যাজননশ্চতক চক্রালন্তয শমাগয জফালফয ভধযশ্চদলয় শ্চনলজয
ভকারীন ীলতিানীয় শনতৃফৃলন্দয বুর ংলাধলন শ্চনলজলক শ্চনমুক্ত কলযলছন এফং ততক্ষণ রাাআ কলযলছন
মতক্ষণনা রথমশ্চতশ্চি উদ্বাস্তু ভানুললয নযায়শ্চফচায রথমশ্চতশ্চিত য়।
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