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েরািহ ােদর নগরী েটকনাফ uিখয়া  
 
পাহাড় েকেট পাকা রা া, কংি েটর ি জ, আরিসিস িপলােরর ভবন, আেছ হাট-বাজার 
িবপিণিবতান ল মা াসা হাসপাতাল, িবদুয্েতর আেলায় ঝলমেল জনপদ, কেব িফরেব েকu জােন 
না 
িমজর্া েমেহদী তমাল, uিখয়া (ক বাজার) েথেক িফের  

 

েরািহ া কয্াে  আরিসিস িপলার িদেয় গেড় েতালা হে  ভবন -বাংলােদশ িতিদন  

ক বাজােরর েটকনাফ-uিখয়ায় গােয় গা লাগােনা aসংখয্ েছাট বড় পাহাড়। েয িদেক েচাখ যায়, েসিদেকi শুধু 
সবুজ আর সবুজ। আকােশ েহলান িদেয় থাকা eসব পাহােড়র গিহন aর  ব  াণীর aভয়ার । েয কারেণ 
িকছুদূর পরপরi বন িবভােগর সতকর্তা মূলক িবলেবাড র্ েচােখ পেড়। পথচারীরা সাবধােন পথ পািড় িদত a রকম 
eক aনুভূিত িনেয়। eমন দৃ  িছল 25 মাস আেগ। িময়ানমার েথেক িনয র্াতেনর িশকার হেয় পািলেয় আসা 
েরািহ ােদর ঠাiঁ িদেত িগেয় ভাঙাগড়ার মুেখ পেড় পাহাড়। ক বাজার uিখয়ার েসi সবুজ eখন ধু-ধু মরুভূিম। 
সময় গড়ার সে  সে  েসখানকার পিরি িতo পাে  েযেত থােক। ততর সমেয়র মে  চমেক oঠার মেতা 
পিরবত র্ন েসখােন। পাহাড় েকেট পাকা রা া, কংি েটর ি জ, আরিসিস িপলােরর ভবন গেড় েতালা হেয়েছ। 
iিতমে  েসখােন গেড় uেঠেছ হাটবাজার, িবপিণিবতান, ল, মা াসা  o হাসপাতাল। সকাল-িবকাল শত শত 
দািম িজপ মাiে াবাস িসeনিজ চািলত aেটার চলাচেল মুখিরত থােক িশিবর। কখেনা কখেনা দীঘ র্ যানজেটo 
পড়েত হয় পাহােড়র বুক িচের গেড় oঠা সড়েক। স য্া হেলi ƣবদুয্িতক খুিঁটর মাথায় জব্েল oেঠ আেলা। তখন 
ঝলমেল eক জনপদ। আর eভােব গেড় uেঠেছ নতুন eক নগরী। শুধু েরািহ ােদর। aেনেকi বেলন ‘েরািহ া 
নগরী’। uিখয়ার বালুখালী পি মপাড়া, জুেমরছড়া, থাiংখালীর ল াখালী, ময়নারেঘানা, তাজিনরমারেখালা, 
কুতুপালংেয়র মধুরছড়া, লমব্ািশয়ার পাহাড় ঘুের েদখা েগেছ নতুন নগরী গেড় oঠার নানা ঘটনা। 3128 সােল 
েরািহ া aনু েবেশর সময় বা তার িকছু পের eসব ােন েযেত যু  করেত হেতা। হাঁটু সমান কাদা িডিঙেয় 



পাহােড় আ য় িনত েরািহ ারা। তখেনা দুগ র্ম eলাকায় খাবার েপৗঁছত না। পািনর জ  হাহাকার করত মানুষ। 
eবার েদখা েগল েসi পাহােড়র বুক িচের, কয্াে র িভতর িদেয় েক-ে েক চেল েগেছ পাকা রা াঘাট। েযখােন 
আেগ পা রাখেত ভয় েপেত হেতা, েসখােন aবলীলায় চলেছ মালবাহী িবশাল াক, যা ীবাহী বাস, দািম িজপ, 
aেটািরকশা, ভয্ানসহ a া  যানবাহন। আেগ েযখানটায় নালা িছল, েসi পাহািড় নালার oপর eখন কংি েটর 
ি জ হেয়েছ। শুধু oখানটায় না, eমন ি জ হেয়েছ আরo aেনকখােন। আে প কের uিখয়ার েলর eকজন 
িশ ক বলেলন, eমন eকটা ি েজর জ  সংসেদ আমােদর eমিপরা কতi না কথা বেলন। কত যু  করেত হয় 
েদেশর তয্  a েলর মানুেষর জে । িক  eখােন েয়াজেনর আেগi ি জ কালভাট র্ ƣতির হেয় েগেছ। 

গত স ােহ uিখয়া বাজাের ে তা-িবে তােদর সে  কথা বেল জানা যায়, কেয়ক বছর আেগo uিখয়ােতi িছল 
বড় বাজার। িক  েসi েজৗলুস eখন আর েনi। কুতুপালং েরািহ া িশিবেরর সামেন o িভতের বড় বাজার বেস। 
েরািহ া িশিবেরর িভতর সব্ণ র্াল ার, সাধনী েথেক শুরু কের সব পে রi েদাকান আেছ। oi েদাকানগুেলার 
ে তা-িবে তা সবাi েরািহ া। িশিবেরর িভতর 23 লােখর েবিশ েরািহ ার জীবন-জীিবকা িঘের িবশাল 
aথ র্ৈনিতক কম র্কা  পিরচািলত হে । 

মানিবক সহায়তা িহেসেব িবেদশ েথেক েয েকািট েকািট টাকা আেস তার ায় পুেরাটাi য় হয় েরািহ া িশিবের। 
ানীয় বািস ােদর সামেন িদেয় েদিশ-িবেদিশ eনিজo o জািতসংেঘর িবিভ  সং ার শত শত গািড় েরািহ া 

িশিবের যাতায়াত কের। মানিবক সহায়তার কম র্যে  িনেয়ািজত েদিশ কম েদর বড় aংশi uিখয়া o েটকনােফর 
বাiেরর। েভােরর আেলা ফুটেত না ফুটেতi কয্া  নােমর নগরীর েমােড় েমােড় বাজার বেস। টাটকা শাক-সবিজ 
আর মাছ িকেন ঘের েফের েরািহ ারা। পুরান ঢাকার মেতা পািরবািরক  বসা তােদর। iueনeiচিসআর বা 
আioeম eর ƣতির কের েদoয়া ঘেরর eকপাশ বহৃত হে  থাকা-খাoয়ার কােজ, a  পাশ েদাকানদািরেত। 
eসব েছাটখােটা েদাকান ছাড়াo কয্াে র মে  েবশিকছু বড় ায়ী বাজার গেড় uেঠেছ। ােমর মানুেষরা পাড়ার 
েদাকােন েয়াজনীয় িজিনস না েপেয় েযমন গে  যায়, aেনকটা েতমন। েরািহ াকয্া  নামক নতুন নগরীেত 
গেড় oঠা গে  খাবার েহােটল েথেক শুরু কের জুেয়লািরর েদাকান- সবi আেছ। iেলক িনকস প , জামা-
কাপড়, জুতা, oষুধ, জব্ালািন কাঠ, গয্ােসর িসিল ার, দা- িট-কুড়াল, রড-িসেম , ƣদনি ন জীবেনর সব, 
সবিকছুi পােবন eখােন। eমন িক তােদর হােট িবিভ  হাতুেড় ডা াররাo বেস। েকu েকu আেস আ েব র্িদক 
প  িনেয়। eক কথায় জমজমাট বসা-বািণজয্। 

বাজার ঘুের েদখা যায়, ei বাজােরর a ত 51 ভাগ প i আসেছ িময়ানমার েথেক; েচারাi পেথ। ােকেটর 
গােয় েস েদেশর ভাষায় েলখা পে র বণ র্না a ত তাi মাণ কের। বািক পে র (িবেশষ কের খা প ) 
aেধ র্কi িবিভ  সং ার কাছ েথেক পাoয়া িরিলফ বা াণসাম ী যা েয়াজেনর তুলনায় েবিশ হoয়ায় িবি র জ  
েদাকােন তুেলেছ তারা। সব্াভািবক ভােবi  জােগ- eেদর ে তা কারা? টাকা-i বা পায় েকাথায়? জানা েগেছ, 
iueনeiচিসআর eর ‘কয্াশ ফর oয়াক র্’ নােম েকােনা eক কে র আoতায় বহু আেগ েথেকi েরািহ ারা 
কােজর িবিনমেয় টাকা পায়। a া েদরo eমন ক  আেছ। েরািহ ােদর মে  aেনেকর পিরবােরর eক বা 
eকািধক সদ  ম াচয্সহ িবিভ  েদেশ থােক। িনয়িমত টাকা পাঠায়। e ছাড়া ক বাজােরর ানীয় 
জন িতিনিধেদর সে  (েচয়ার ান, েমমব্ার) েযৗথ িবিনেয়ােগ েদাকানদািরর মেতা ei েছাটখােটা বসা-বািণজয্o 
করেছ তারা। সুতরাং eেদর টাকার aভাব েনi। eেদর ে তা ানীয় ক বাজারবাসীo। e ছাড়া িময়ানমার েথেক 
আসা iি স সoদাগর eকজন বড় বসায়ী িছেলন। বালুখালীেত িতিন েদাকান িদেয়েছন। বড় েদাকান। তার 
eখােন রেয়েছ দুিট গুদাম। a  িদেনi তার বসা বড় হেয়েছ। eখন িতিন পাiকাির মাল িবি  কেরন। aধ র্ 
েকািট টাকার মেতা মালামাল রেয়েছ তার েদাকােন। 



দুপুর গিড়েয় িবকাল হoয়ার আেগi কয্া  ছাড়েত হয় eনিজo, আieনিজoসহ িবশাল টাকার িবিনমেয় যারা 
েরািহ ােদর েসবা েদন (চাকির কের) তােদরেক। তেব ei িনয়ম না েমেন aেনেক েথেকo যান। পড়  িবকােল 
েরািহ া নগরীেত িকছুটা শা  পিরেবশ েনেম আেস। পাড়াগাঁেয়র মেতাi কয্া  নােমর ei নগরীেত গেড় oঠা 
হাট-বাজাের িসেনমার আসরo বেস। পড়  িবকােল েছেলরা গে  আেস িটিকট েকেট িহি  িসেনমা েদখেত। 
স য্া নামেতi রা ার েমােড় েমােড় বসােনা ƣবদুয্িতক খুিঁটেত জব্েল uঠল বািত। a কার পাহাড় আেলািকত কের 
েজেগ uঠল আেরক জনপদ। নগরীেত েবশিকছু েমাবাiল েকা ািনর টাoয়ারo বসােনা হেয়েছ। েসগুেলার মাথায় 
েজানািকর মেতা জব্লেছ লাল-নীল বািত। 

বালুখালী কয্া  ঘুের েদখা েগেছ, েসখােন গেড় uেঠেছ িনuমােক র্ট। েসানা, েমাবাiল েথেক শুরু কের eমন 
েকােনা মূ বান সাম ী েনi েয েসখােন েবচা-েকনার েদাকান েনi। বািম র্জ ভাষায় েদাকােনর নাম রেয়েছ। গেড় 
uেঠেছ ল মা াসা। েকােনা েকােনা েল েরািহ া ভাষােতi িশ াপাঠ চলেছ। 

ডাি ueফিপ, iueনeiচিসআরসহ েবশ িকছু ভাবশালী eনিজo সং ার িবিভ  aবকাঠােমা িনম র্ােণর uে ে  
পাহাড়গুেলা েকেট াড়া করা হয়। eখেনা পাহাড় কাটা হে । uিখয়া uপেজলা সদর রাজাপালং iuিনয়েনর 
ব পশু াণীর aভয়ার  মধুরছড়া, লমব্ািশয়া eলাকায় aধ র্শত বুলেডাজার িদেয় পাহাড় েকেট ে িণ পিরবত র্ন 
করা হে , আর aধ র্শত ডা ার গািড়েত কের মািটগুেলা a  িনেয় যাoয়া হে । সরজিমন পাহাড় কাটার 
ঘটনা ল ঘুের েসখােন মািট কাটার কােজ িনেয়ািজত েরািহ া িমকেদর সে  কথা বেল জানা যায়, তারা ƣদিনক 
511 টাকা মজুিরেত পাহাড় কাটেছ। e সময় েসখােন uপি ত eনিজo সং া আioeম eর সুপারভাiজার েমা. 
শরীফ জানান, িতিদন িতন হাজার েরািহ া িমক মািট কাটার কাজ করেছ। পাহাড় কাটার aনুমিত েনoয়া 
হেয়েছ িকনা জানেত চাoয়া হেল িতিন oi সুপারভাiজার ঊধব্র্তন কতৃর্পে র সে  েযাগােযাগ করেত বেল েসখান 
েথেক সের পেড়ন। ঘটনা ল ল াখালী েথেক েরািহ া কয্াে র সড়কপেথ ায় 6 িকেলািমটার u ের রাজাপালং 
iuিনয়েনর মধুরছড়া o লমব্ািশয়া eলাকায় ঘুের েদখা যায়, ায় aধ র্শত বুলেডাজার পাহাড় েকেট ে িণ পিরবত র্ন 
করেছ। 

 


