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জনক  ড  ॥ িময়ানমােরর পর এখন ভারত ও সৗিদ আরব থেক বাংলােদেশ আসেছ রািহ ারা। এরই মেধ
ভারত থেক ায় দড় হাজার রািহ া সীমা  পািড় িদেয় ক বাজােরর তুপালং রািহ া ক াে  আ য় িনেয়েছ।
দালােলর সহায়তায় রােতর আঁধাের পািলেয় আসা এসব রািহ া অিভেযাগ করেছন, ভারেতর আ য় িশিবের তােদর
ধরপাকড় করা হে । পাশাপািশ বাংলােদেশর পাসেপাট থাকার অিভেযাগ তুেল সৗিদ আরবও রািহ ােদর আটক
কের বাংলােদেশর িদেক ঠেল িদে । খবর ওেয়বসাইেটর।

বতমােন নানা অজুহােত ভারত ও সৗিদ আরব থেকও আসেছ রািহ ারা। স িত ১৩ রািহ ােক বাংলােদেশ
ফরত পািঠেয়েছ সৗিদ আরব। এসব রািহ ার ায় সকেল ৫ থেক ৭ বছর সৗিদ আরেবর িবিভ  ােন অব ান

করিছল। আরও ১৫০ রািহ ােক বাংলােদেশ ফরত পাঠােনার চ া করা হে  বেল জানা গেছ। এসব রািহ ােদর
কােছ  বাংলােদেশর  পাসেপাট  পাওয়ার  দািব  করেছ  সৗিদ  কতৃপ ।  এছাড়া  আরব  আিমরাত,  ইে ােনিশয়া,
পািক ান, অে িলয়া,  মালেয়িশয়া, কানাডাসহ িবিভ  দশ থেক রািহ ারা বাংলােদেশ  অব ান করা আ ীয়-

জেনর কােছ ফরত আসার চ া করেছ বেল িনভরেযাগ  সূে  জানা গেছ।

িময়ানমােরর  রাখাইন  থেক  ৫-৬  বছর  আেগ  বাংলােদশ  হেয়  ভারেত  পািড়  দয়া  রািহ ারা  এখন  আবারও
বাংলােদেশ পািলেয় আসেছ। দীঘিদন ভারেতর জ -ুকা ীর, অসম, নয়ািদ ী ও হায়দরাবাদসহ িবিভ  রােজ র
আ য় িশিবের  থাকা  এসব  রািহ ারা  রােতর আধঁাের  দালােলর সহায়তায়  সীমা  পািড়  িদে ।  ক বাজােরর

তপুালং ানিজট ক াে  আ য় নয়া রািহ ারা জািনেয়েছন, ভারত সরকার রািহ ােদর জার কের িময়ানমাের
ফরত পাঠাে  এমন খবের তারা পািলেয় বাংলােদেশ এেসেছন। িময়ানমােরর রাখাইন রােজ র রািহ ােদর বিশর

ভাগই বাংলােদেশ আ য় নয়ায় জনেদর খঁুজেত ভারত থেক তারাও বাংলােদেশ চেল এেসেছন। ভারেত থাকা
অ  রািহ ারাও এখন বাংলােদশমখুী বেল জািনেয়েছন তারা।
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