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ােণর েলােভ েরািহ া সাজেছ বাঙািলরা 
বাংলােদিশ েছনুয়ারা েবগম েরািহ া শরণাথ  তািলকায় রেয়েছন িভ  নােম 

কয্াে র েনতারা e কােজ সাহা  করেছ— 

তােদর কাড র্ বািতল হেব :শরণাথ  কিমশনার 

সায়ীদ আলমগীর, ক বাজার  

েরািহ ােদর জ  দ  িবিভ  ধরেনর সহেযািগতা o ােণর েলােভ িকছু বাংলােদিশ নাগিরক েরািহ া সাজেছ। শরণাথ  কয্াে  
েরািহ ােদর িনব েনর জ  েয ডাটােবজ েখালা হেয়িছল েসখােন িকছু বাংলােদিশ নাম a ভুর্  কেরেছ। আবার aেনক বাসী 
বাংলােদিশ রাখাiেনর িবিভ  eলাকার o া া (েচয়ার ান) o সমাজ ধানসহ আশপােশর eলাকা স েক র্ ত -uপা  সং হ কের 
িবেদেশ রাজৈনিতক সহেযািগতা পাবার েচ া চালাে । সংি েদর সে  কথা বেল eমন সব ত  জানা েগেছ। নাম কােশ aিন ক 
ানীয়রা জানান, uিখয়া-েটকনােফ শরণাথ  কয্াে  াণ o মানিবক সহায়তা পাবার আশায় েরািহ া েসেজেছ কেয়কশ বাংলােদিশ। 

দির  িকছু বাংলােদিশ ােণর েলােভ পিরচয় েগাপন েরেখ েরািহ া তািলকায় নাম তুেলেছ। আবার aব াসমপ  িকছু বাংলােদিশo 
তারণা করেছ। তািলকাভু  হেয় তারা শরণাথ  কয্া  েথেক িনয়িমত াণo িনে । কয্া  িনয় ণকারী েরািহ া েনতারা aেথ র্র 

িবিনমেয় েরািহ া সাজেত সহেযািগতা করেছ বেল জানা েগেছ। 

েটকনাফ uপেজলার েলদা, নয়াপাড়া, শামলাপুর o uিখয়ার   িশিবেরর েরািহ া েনতােদর েদoয়া তে র সতয্তা সব্ীকার কেরেছন 
ক বাজার শরণাথ  াণ o তয্াবাসন কিমশনার েমা. আবুল কালামo। িতিন বেলন, বাঙািলেদর েরািহ া সাজার িবষয়িট খিতেয় 
েদেখ তােদর কাড র্ বািতল করা হেব। eকiসে  তােদর িবরুে  আiিন ব াo হণ করা হেব বেল uে খ কেরন িতিন। 
aনুস ােন জানা েগেছ, 33শ পিরবােরর 24 হাজার েরািহ া েটকনােফর শামলাপুর েরািহ া িশিবের বাস করেছ। তেব 34 নমব্র ei 
িশিবরিটর সে  a  িশিবেরর তফাত্ হেলা, eখােন বাঙািল আর েরািহ া eকi ােম থােক। ei িশিবেরর পােশ aবি ত নয়াপাড়া 
িশলখালী াম। েসখােন 2 নমব্র oয়ােড র্ িটনেশড iেটর ঘের বাস করেছন eক বাঙািল নারী। তােদর আিথ র্ক aব া েবশ ভােলা। ei 
নারী eকিদেক বাংলােদেশর সব কায র্ েম aংশ িনে ন, a িদেক শরণাথ  িহেসেব সব ধরেনর সুেযাগ-সুিবধাo েভাগ করেছন। 
বাংলােদিশ জাতীয় পিরচয়পে  েদoয়া ত  aনুযায়ী তার নাম েছনুয়ারা েবগম, বয়স 51। সব্ামী আবদুল হক। পিরচয় নমব্র 
332৯876৯6618। আবার িবশব্ খা  সং ায় েরািহ ােদর ডাটােবেজ িতিন নাম িদেয়েছন রিহমা। সব্ামী কিরম u াহ।শুধু তাi নয়, 
ানীয় দুi বাংলােদিশ িশশু স ানেক িনেজর স ান বািনেয় েরািহ া ডাটােবেজ নাম েঢাকান ei নারী। তােদরo দুিট পিরচয়, দুi 

নাম।  আহমদ (21), েরািহ া কােড র্ েরেদায়ান eবং ফােতমা আ ার (৯), েরািহ া কােড র্ েরেহনা েবগম। শুধু েছনুয়ারা েবগমi নয়, 
e েরািহ া িশিবের শতািধক বাঙািল eকiভােব েরািহ া েসেজ সাহা  সং ার সহেযািগতা িনে । aিভযু  েছনুয়ারা েবগম িনেজেক 
িময়ানমােরর নাগিরক পিরচয় িদেয় িবশব্ খা  সং ার কাড র্ েদিখেয় বেলন, আিম aেনক পুরেনা েরািহ া। ােণর মা েম েকােনা রকম 
সংসার চেল। আিম েতা বাংলােদিশ না। ei নারীর সব্ামী আবদুল হক থেম তার ীেক মানিসক েরাগী বেল দািব করেলo পের সব 
aপকম র্ সব্ীকার কের েদাষ চািপেয় েদন ীর oপর।শামলাপুর েরািহ া িশিবেরর েনতা আবুল কালাম জানান, তার িশিবের 
aধ র্শতািধক বাঙািল েরািহ া েসেজেছ। িবষয়িট কতৃর্প েক জানােনা হেয়েছ। পুেরা েরািহ া িশিবেরর িহসাব করেল ei সংখয্া দুi 
শতািধক হেব।‘েরািহ া’র পিরচয় েনoয়া িশশু আহমেদর বাবা শামসুল আলম বেলন, তার স ানেক েজার কের িনেয় ানীয় েছনুয়ারা 
েবগম িনেজর স ান বািনেয় েরািহ া সািজেয়েছ। eিট খুবi ল াজনক। ানীয় জন িতিনিধ েমাহা দ iuনুছ বেলন, eলাকায় 
েবশিকছু বাঙািলর েরািহ া সাজার খবর আিম শুেনিছ। িবষয়িট কতৃর্প েক aবিহত করা হেয়েছ। ei িশিবর সংল  েমৗলিভপাড়া 
ােমর বািস া নুরুল আলেমর ী েছমন বাহার (55)। িতিন আিমনা খাতুন (4৯) পিরচেয় েরািহ া েসেজেছন। িতিন বেলন, 

েরািহ ারা আসার পর েথেক আমােদর সংসার চালােত খুবi ক  হে । কারণ ফসিল সব জিম তােদর দখেল চেল েগেছ। েয কারেণ 
বা  হেয় িনেজর বাঙািল পিরচয় েগাপন েরেখ েরািহ া েসেজ াণসহ িবিভ  সাহা  সং হ করিছ। েটকনাফ uপেজলা িনব র্াহী 
কম র্কত র্া েমা. রিবuল হাসান বেলন, শামলাপুেরর িবষয়িট শুেনিছ। aিভেযাগ খিতেয় েদেখ পরবত  পদে প েনoয়া হেব। 


