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ররাপ্রিঙ্গা িাংকট প্রিদর বাাংলাদেদশর েপ্রিণ-পূব বাঞ্চদল প্রিরােত্তািীিতা ও অপ্রিরতা সৃপ্রি িওোর আশঙ্কা িকাশ কদরদে ইন্টারন্যাশিাল ক্রাইপ্রিি 

গ্রুে (আইপ্রিপ্রজ)। িাংিাদতর আগাে পূব বাভািোতা ব্রাদিলিপ্রভপ্রত্তক এই আন্তদে বশীে িাংিার এপ্রশোপ্রবষেক ের্ বাদলাচিাে বলা িদেদে, বাাংলাদেদশ 

আশ্রে রিওো িাে ১১ লাখ ররাপ্রিঙ্গার অদূর ভপ্রবষ্যদত প্রেোিোদর রেরার িম্ভাবিা রিই। দূর ভপ্রবষ্যদতও বড় েপ্ররিদর তাদের িতযাবািদির 

রকাদিা লিণ রেখা র্াদে িা। এেি রিিােদট রিার অপ্রিশ্চেতা প্রিদে আশ্রে প্রশপ্রবদর অবিািরত ররাপ্রিঙ্গাদের িােলাদিাই বাাংলাদেদশর জন্য 

বড় চযাদলঞ্জ। 

গত বৃিস্পপ্রতবার রেওো পূব বাভাদি আইপ্রিপ্রজ বদলদে, েপ্রিণ-পূব বাঞ্চলীে রজলা কক্সবাজাদর ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবরগুদলার আইি-শৃঙ্খলা েপ্ররপ্রিপ্রতর 

উন্নেদির উদযাগ রিওো উপ্রচত বাাংলাদেদশর। প্রশপ্রবরগুদলাে জপ্রঙ্গিি প্রবপ্রভন্ন রগাষ্ঠী ধরাদেোঁোর বাইদর ও রবেদরাোভাদব ক্রদেই িপ্রক্রে িদে 

উঠদে। তারা শাপ্রন্তপ্রিে ব্যপ্রি ও তাদের রিতাদের ওের প্রিেন্ত্রণ আদরাদের রচিা চালাদে। এ জন্য ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবরগুদলাে প্রিেপ্রেত ও কার্ বকর 

পুপ্রলপ্রশ উেপ্রিপ্রত প্রিপ্রশ্চত করা এবাং অেরাদধর তেন্ত ও অেরাধীদের প্রবচাদরর আওতাে আিা উপ্রচত। 

বাাংলাদেশদক িতকব কদর আইপ্রিপ্রজ বদলদে, ‘এিব ইস্যয এখি প্রিষ্পপ্রত্ত করদত িা োরদল তা েীি ব রেোদে শরণার্থীদের (দরাপ্রিঙ্গা) িপ্রতর কারণ 

িদব এবাং িম্ভবত এটি বাাংলাদেদশর এই অাংদশ অপ্রিপ্রতশীলতা ও প্রিরােত্তািীিতাদক উিদক প্রেদত োদর।’ 

িপ্রতদবেদি বলা িদেদে, ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদর অবাদধ তৎেরতা চালাদে প্রবপ্রভন্ন িপ্রিাংি রগাষ্ঠী। ত্রাণ িাংিার কেীরা িন্ধ্যার আদগই প্রশপ্রবর রেদড় চদল 

র্াে শিদর। রি িেে প্রশপ্রবদরর রভতদর রেখভাল কদর র্থাদক ররাপ্রিঙ্গা রেোদিবকরা। তাদের িপ্রশিণ ও অ্ত্র  রিই। এ রেদশর আইি-শৃঙ্খলা 

রিাকারী বাপ্রিিী মূলত প্রশপ্রবদরর বাইদর প্রিরােত্তাে র্থাদক। ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদরর অদিদকই ব্যপ্রিগত প্রিরােত্তার োশাোপ্রশ জপ্রঙ্গিি প্রবপ্রভন্ন রগাষ্ঠীর 

ভীপ্রত িেশ বি, অেিরণ ও িতযা এবাং প্রবচার িা িওোর প্রবষদে উদেগ জাপ্রিদেদে। 

আইপ্রিপ্রজ বদলদে, ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবরগুদলাে িতযািি প্রবপ্রভন্ন িপ্রিাংিতা মূলত রাদতই িদট। অেরাধীরা খুব কেই আইদির আওতাে আদি। এটি 

ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদরর েপ্ররপ্রিপ্রতদক আদরা প্রবপ্রষদে তুদলদে। 



 

রেৌপ্রলক প্রিরােত্তা প্রিপ্রশ্চত িা িদল ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদর এ ধরদির েপ্ররপ্রিপ্রত অব্যািত র্থাকদব বা আদরা খারাদের প্রেদক র্াদব বদল আশঙ্কা কদরদে 

আইপ্রিপ্রজ। ২০১৮ িাদলর জুদি ররাপ্রিঙ্গা রিতা আপ্ররে উল্লাি িতযার জন্য জপ্রঙ্গদগাষ্ঠী আরাকাি ররাপ্রিঙ্গা স্যালদভশি আপ্রে ব (আরিা) োেী—

এেি ইপ্রঙ্গত কদর িপ্রতদবেদি বলা িদেদে, আরিার কােোে তার প্রজহ্বা রকদট রেলা িে। এ রেদশর প্রিরােত্তা বাপ্রিিীর িদঙ্গ রর্াগাদর্াগ র্থাকার 

অজুিাদত আপ্ররে উল্লািদক িতযার হুেপ্রক প্রেদে আিপ্রেল আরিা।  

আইপ্রিপ্রজ বদলদে, এ োদি তারা এেি রবশ কদেকজি ররাপ্রিঙ্গা রিতার িদঙ্গ কর্থা বদলদে র্োঁদের রেদর রেলার হুেপ্রক প্রেদেদে আরিা। তোঁরা 

এখি রবশ ভদে আদেি। 

িযঃিোপ্ত ব্রুদিই িের প্রিদে গত শুক্রবার প্রবদকদল গণভবদি িধািেন্ত্রী রশখ িাপ্রিিার প্রব্রপ্রোংদেও ররাপ্রিঙ্গা িিঙ্গ এদিদে। প্রতপ্রি বদলদেি, 

ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদর োদেেদে প্রিদজদের (দরাপ্রিঙ্গাদের) েদে িাংিাত িদে। এ রেদশ ররাপ্রিঙ্গাদের রকাদিা কাজ িা র্থাকার প্রবষদে ইপ্রঙ্গত কদর 

িধািেন্ত্রী বদলি, “রিখাদি রবকার আদে। রবকার র্থাকদল িািা ধরদির প্রচন্তা োর্থাে আদি। িবদচদে রর্টি আশঙ্কাজিক রিটি িদলা এদের খুব 

িিদজই জপ্রঙ্গবাদের প্রেদক প্রিদে র্াওো রর্দত োদর। িিদজ এদের ‘িাোর’ (ভাড়া) করদত োদর।” 

িাে ১১ লাখ ররাপ্রিঙ্গা রর্দিতু প্রশগপ্রগরই র্াদে িা এবাং ভপ্রবষ্যদত কদব র্াদব বা আদেৌ র্াদব প্রক িা তাও প্রিপ্রশ্চত িে, তাই তাদের অপ্রিপ্রশ্চত 

ভপ্রবষ্যদতর িভাব বাাংলাদেদশর ওের েড়দব বদলও আশঙ্কা িকাশ কদরদে আইপ্রিপ্রজ। েপ্রশ্চো অদিক রেদশর েদতা আইপ্রিপ্রজও ররাপ্রিঙ্গা 

প্রশশুদের আনুষ্ঠাপ্রিক প্রশিার স্যদর্াগ িা র্থাকার প্রবষেটি আেদল প্রিদে বদলদে, ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদর িাপ্রতষ্ঠাপ্রিক প্রশিার স্যদর্াগ রেওো উপ্রচত। এ 

প্রবষদে িািীে ও আন্তজবাপ্রতক প্রবপ্রভন্ন রগাষ্ঠীর আগ্রি ও িিেতা আদে বদলও উদল্লখ কদরদে আইপ্রিপ্রজ। 

ররাপ্রিঙ্গাদের অপ্রিপ্রে বিকাল বাাংলাদেদশ র্থাকার িম্ভাবিার িপ্রত ইপ্রঙ্গত কদর আইপ্রিপ্রজ বদলদে, ‘র্প্রেও এই রবাোগুদলার প্রকছু বাাংলাদেশ এড়াদত 

োরদব িা, তবুও োতারা বাাংলাদেদশর ওের অন্তত অর্থ বনিপ্রতক িভাব কোদিার উদযাগ প্রিদত োদর এবাং এই উদযাগ তাদের রিওোই উপ্রচত।’ 

আইপ্রিপ্রজ আদরা বদলদে, ‘আঞ্চপ্রলক প্রিরােত্তা ও প্রিপ্রতশীলতার ওের ররাপ্রিঙ্গা শরণার্থী িাংকদটর িভাব র্প্রে আদরা প্রবরূে িা িে তদব োতা 

রেশগুদলার রকবল ররাপ্রিঙ্গাদের জন্য বাপ্রষ বক োিপ্রবক িিােতা আদবেদিই িাড়া রেওো িে, ঢাকার প্রবপ্রধপ্রিদষধ িতযািার িাদেদি েীি বদেোপ্রে 

িিােতােও এপ্রগদে আিা উপ্রচত।’ 

িপ্রতদবেদি বলা িদেদে, বাাংলাদেশ িরকার ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবরগুদলাে আনুষ্ঠাপ্রিক প্রশিার ওের প্রবপ্রধপ্রিদষধ আদরাে কদরদে। 

কূটনিপ্রতক সূত্রগুদলা বলদে, ররাপ্রিঙ্গাদের প্রেদর র্াওোর েপ্ররদবশ সৃপ্রি করদত রতেি রকাদিা উদযাগ রিেপ্রি প্রেোিোর। গত বেদরর ১৫ িদভম্বর 

বাাংলাদেশ ররাপ্রিঙ্গা িতযাবািি শুরু করার জন্য িস্তুত র্থাকদলও একজি ররাপ্রিঙ্গাও প্রেোিোদর প্রেরদত রাপ্রজ িেপ্রি। ররাপ্রিঙ্গাদের ভপ্রবষ্যদতর 

কর্থা প্রচন্তা কদর এ রেদশই তাদের প্রশিা, িপ্রশিণ ও জীপ্রবকার স্যদর্াগ সৃপ্রির জন্য প্রবপ্রভন্ন রেশ ও িাংিা বাাংলাদেদশর ওের িতযাশার চাে 

বাড়াদে। 

ইিপ্রিটিউট অব কিপ্রিক্ট, ল অযান্ড রেদভলেদেন্ট িাপ্রেদজর (আইক্ল্যােদির) প্রিব বািী েপ্ররচালক ও প্রিরােত্তা প্রবদেষক রেজর রজিাদরল (অব.) 

আবদুর রপ্রশে কাদলর কণ্ঠদক বদলদেি, ‘ররাপ্রিঙ্গা আশ্রে প্রশপ্রবদর িপ্রিাংি উগ্রবাদের বীজ প্রিপ্রিত আদে। এ বীজটি র্প্রে িস্ফুটিত িদত োদর তদব 

এটি রকবল বাাংলাদেদশর জন্যই িে, েপ্রিণ এপ্রশোর জন্যই ঝুঁপ্রকদত েপ্ররণত িদব। এই ঝুঁপ্রক প্রিরিদিই বাাংলাদেশ তাদের রেরত োঠাদিার রচিা 

করদে।’ প্রতপ্রি বদলি, ‘ররাপ্রিঙ্গারা র্ত প্রেি বাাংলাদেদশর োটিদত র্থাকদব তত প্রেি তাদের প্রিদর জপ্রঙ্গবাদের ঝুঁপ্রক র্থাকদব। এখি রিই ঝুঁপ্রক 

ররাপ্রিঙ্গা প্রশপ্রবদরর েদে িীোবদ্ধ রদেদে।’ 


