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 রািহ া ত াবাসন র কথা িছল গত ১৫ নেভ র 
 রািহ ােদর রাখাইেন পাঠােনার ি য়া  করা যায়িন 
 এখন বাংলােদেশর উ ক  হওয়ার সময় হেয়েছ 
 জািতসংেঘর িবেশষ ত ইয়াংিহ িল বাংলােদেশ এেসেছন 

ত াবাসেনর জ  িময়ানমার সহায়ক পিরেবশ তির না করায় গত বছেরর নেভ ের িনধািরত সময় অ যায়ী রািহ ােদর রাখাইেন 
পাঠােনার ি য়া  করা যায়িন। বাংলােদেশর িনবাচেনর পর ন ন সরকার মতায় এেস এ িনেয় যখন মেনােযাগী হেব, এমন 
সময়টােত রাখাইেন আরাকান আিমর সে  সংঘােত জিড়েয় পেড়েছ িময়ানমােরর িনরাপ া বািহনী। এেত রাখাইেনর িনরাপ া 
পিরি িত খারাপ হেয়েছ। এমন পিরি িতেত রািহ ােদর িফিরেয় িনেত অিন ক িময়ানমার য িক  করেব না, সই আশ াটা 
আবার জারােলা হে । ত াবাসেনর  িনেয় অিন য়তার এ সময়টােত ভারত থেক অ ত দড় হাজার রািহ া এেসেছ 
বাংলােদেশ। আবার সৗিদ আরেব অৈবধ হেয় পড়া আড়াই শ রািহ া বাংলােদেশ আসার হর নেছ। এ অব ায় বাংলােদশেক 
িময়ানমােরর িব ে  উ ক  হওয়ার পরামশ িদেয়েছন আ জািতক স ক িবে ষেকরা। এিদেক িময়ানমােরর মানবািধকারিবষয়ক 
জািতসংেঘর িবেশষ ত ইয়াংিহ িল বাংলােদেশ এেসেছন। গত শিনবার ঢাকায় এেস পরিদন পররা ম ী এ ক আ ল মােমেনর 



সে  বঠেকর পর িতিন রািহ া পিরি িত দখেত ক বাজার গেছন। লত রািহ ারা কমন আেছ, তা িনেয় জািতসংেঘর 
মানবািধকার পিরষেদর অিধেবশেন িতেবদন দেবন ইয়াংিহ িল। ওই িতেবদন তিরর িতর জ  িতিন থাই া  সফর শষ 
কের বাংলােদেশ এেসেছন। ইয়াংিহ িল িনরেপ  নন, এই অিভেযাগ েল ২০১৭ সােলর িডেস র থেক ত র সফেরর ওপর 
িনেষধা া িদেয়েছ িময়ানমার। তাই বাংলােদশ, থাই া  ের রািহ ােদর সবেশষ অব া িনেয় িতেবদন তির করেবন িতিন। 
গত কেয়ক িদেন ঢাকা ও ইয়া েনর টৈনিতক েলােত যাগােযাগ কের জানা গেছ, রািহ া ত াবাসেনর ে  এখন ল 

িমকাটা িময়ানমারেকই িনেত হেব। কারণ, সহায়ক পিরেবশ তির হেয়েছ এটা িনি ত না হেল রািহ ােদর ায় পাঠােনার 
েযাগ নই। রািহ া ত াবাসেন িময়ানমােরর িমকাই য জ ির, সটা কােনা রকম রাখঢাক না রেখই ীকার কেরেছন 

পররা ম ী আ ল মােমন। গত রাববার ইয়াংিহ িলর সে  বঠেকর পর সাংবািদকেদর ে র উ ের আ ল মােমন বেলন, 
‘আমরা চাই তােদর (িময়ানমার) সে  স ক আরও ভােলা হাক। িক  একটা ঘটনা আমােদর অত  কে  রেখেছ। আমরা 
মানিবক কারেণ এেদর িনেয়িছ। এ সম ার সমাধান করা আমােদর একার দািয়  নয়। এটা িথবীর বড় বড় সব দেশর দািয় ।’ 
রািহ ােদর ওপর শংসতার অিভেযােগ িময়ানমােরর সনাবািহনীর িবচােরর িবষেয় আ জািতক স দােয়র ক ও সা িতক 

মাস েলােত জারােলা নয়। এ পিরি িতেত সােবক টনীিতক ও আ জািতক স ক িবষেয়র িবে ষেকরা মেন কেরন, এত িদন 
পচাপ থেক রািহ া সংকেটর সমাধান গিত পায়িন। তাই বাংলােদেশর উ ক  হওয়ার সময় হেয়েছ। তা ছাড়া ভারত ও সৗিদ 

আরেবর সে  স ক যেহ  সা িতক বছর েলােত যেথ  ভােলা, তােদর সে  ‘নীরব টনীিতর’ পথ ধের রািহ ােদর 
বাংলােদেশ আসা ব  করেত হেব। 

পররা  ম ণালেয়র দািয় শীল কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, আ ল মােমন পররা ম ী িহেসেব দািয়  নওয়ার পর 
অ া  িবষেয়র মেতা অ ািধকার িবষয় িহেসেব রািহ া পিরি িত স েক নেছন। তা বাঝার চ া করেছন। তেব এ সংকট 
সমাধােন বাংলােদশ এখন পয  যখােন রেয়েছ, তা িদেয় সম ার সমাধান না-ও হেত পাের। তাই বাংলােদেশর কৗশেল পিরবতন 
আনা উিচত বেল পররা  ম ণালেয়র কারও কারও মত। জানেত চাইেল সােবক পররা সিচব মা. তৗিহদ হােসন গতকাল থম 
আেলােক বেলন, ‘ রািহ া সংকট সমাধােনর জ  এত িদন তা আমরা প থেকিছ। আ জািতক স দায় এ সম া সমাধােন 
যতটা সা ার িছল, িতেবশী িময়ানমােরর িবষেয় আমরা গলাটা  কিরিন। এেত তা কােনা ফল আেসিন। কােজই আমােদর 
উ ক  হওয়ার সময় হেয়েছ।’ তৗিহদ হােসন মেন কেরন, রািহ া সংকেট ভারত  মানিবক সহেযািগতায় িনেজেদর সীিমত 
রেখেছ। কােজই রািহ ােদর ভারত থেক আসা বে  সরকার কী করেব, সটার িস া  টৈনিতক পযােয় হেব না। এ িস া  হেব 

সেবা  রাজৈনিতক পযায় থেক। তেব সৗিদ আরেবর ে  সরকারেক বলেত হেব তােদর সব সংকেট বাংলােদশ পােশ থেকেছ। 
এবার তােদর বাংলােদেশর পােশ থাকার পালা। কারণ, স ক কখেনা একেপেশ হেত পাের না। পার িরক দওয়া- নওয়ার মে ই 
স ক এিগেয় চেল। বাংলােদেশর টনীিতকেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, ভারত থেক রািহ ােদর বাংলােদেশ চেল আসা ব  
করেত িদি র সে  ‘নীরব টনীিত’র কথা ভাবেছ ঢাকা। এমনিক সীমা  পিরেয় রািহ ারা যােত ভারত থেক বাংলােদেশ 
আসেত না পাের, তা িনেয় িবিধিনেষধ আেরােপর কথাও ঢাকা িবেবচনা করেছ। ঢাকা িব িব ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর 
অ াপক িস আর আবরার গতকাল থম আেলােক বেলন, ‘ রািহ ােদর সীমা  পিরেয় বাংলােদেশ চেল আসার াপাের ভারতেক 
এখন পয  কােনা ম  করেত িনিন। যেহ  রািহ ারা বাংলােদেশর নাগিরক নয়, কােজই তােদর এ দেশ পা েয় দওয়াটা 
ভারেতর “ িতেবশী লভ” মেনাভােবর পিরচায়ক নয়। আর সৗিদ আরব থেক রািহ ােদর ফরত পাঠােনার িবষেয় সরকারেক 
সা ার হেত হেব। সৗিদ সরকারেক  কেরই বলা উিচত, ইেয়েমেনর মেতা “অ ায় ে ” আমরা সমথন িদেয়িছ। কােজই 

স কটা কােনাভােবই য একেপেশ হেত পাের না, এটা তােদর সরাসির বলা উিচত।’ ঢাকার টৈনিতক েলা বলেছ, সা িতক 
বছর েলােত সৗিদ আরেবর সে  স ক যেথ  ভােলা। ইেয়েমেন সৗিদ ন াধীন অিভযান, আইএসিবেরাধী জাটসহ নানা 
উে ােগ ম ােচ র দশ েক কােনারকম রাখঢাক না কেরই বাংলােদশ সমথন িদেয় আসেছ। এ িবষয় েলা িবেবচনায় িনেয় 
সৗিদ আরবেক বলার সময় এেসেছ, এমিনেতই রািহ ােদর িনেয় সংকেট আেছ বাংলােদশ। অৈবধ হেয় পড়া রািহ ােদর 

বাংলােদেশ পা েয় আপাতত ন ন সংকট তির করা ক হেব না। তেব সৗিদ আরেবর সে ও িবষয়  ঢাকেঢাল না িপ েয় করার 
পে ই মত বাংলােদেশর টনীিতকেদর।  
 

েরখায় চার িদন ৩১ রািহ া : া ণবািড়য়ার কসবা উপেজলার গাপীনাথ র ইউিনয়েনর কািজয়াতলী এলাকার বাংলােদশ-
ভারত সীমাে র ২০২৯ িপলােরর কাছ িদেয় ৩১ জন রািহ ােক বাংলােদেশ শ াক করার চ া করেছ ভারতীয় সীমা র ী 
বািহনী (িবএসএফ)। চার িদন ধের সীমাে র েরখায় অব ান করেছ তারা। গত রাববার ই দফা অিধনায়ক পযােয় পতাকা 
বঠক হেলও কােনা ফল বর হয়িন। ওই রািহ ােদর রেয়েছ জ ু-কা ীেরর া  কাড ও শরণাথ  কাড। িবিজিবর ২৫ 
াটািলয়ন অিধনায়ক গালাম কিবর থম আেলােক বেলন, েরখায় অব ানকারীেদর হােত ভারতীয় শরণাথ  ও রশন কাড 

আেছ। পতাকা বঠেক এ েলা উপ াপন করা হেয়েছ। তেব িবএসএেফর দািব, এরা ভারেতর নাগিরক না। 


