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অপরােধ।  ইেতামেধ  রািহ ারা  ামা েল ‘ ছেল ধরা’  নােম  িচি ত হেয়েছ।  কাথাও কাথাও তারা
আতে র কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ।  রািহ ােদর িঘের এক িণর দালাল গা ীও গিজেয় উেঠেছ। তারা
বাংলােদেশর জাল পাসেপাট  তির,  নাগিরক  দান,  িবেদেশ বধ বা  অৈবধভােব পাচার করা ছাড়াও
রািহ ােদর িশ   চিুরর কােজ ব বহার করেছ বেল অিভেযাগ পাওয়া গেছ।

এ সে  জানেত চাইেল রা ম ী আছা ামান খান কামাল ইে ফাকেক বেলন, রািহ ারা আে  আে
সারােদেশ ছিড়েয় পড়েছ। রািহ ােদর িনয় ণ করা সরকােরর জ  ক সাধ  হেয় দাঁিড়েয়েছ। তেব এসব
রািহ া ও দালালেদর য কান মেূল  িতহত করা হেব। কান ধরেনর আইন-শংৃখলা পিরি িতর অবনিত

করেত দওয়া হেব না।  এেদর িপছেন  কারা  কাজ করেছ তার অ স ান চলেছ জািনেয় ম ী  বেলন,
ইেতামেধ  অেনক রািহ ােক দেশর িবিভ  অ ল থেক ধের আবার িশিবের ঢকুােনা হেয়েছ। সরকার
রািহ ােদর উপর কেঠার নজর রাখেছ বেলও িতিন দািব কেরন।

তেব সংি  সূ েলা জািনেয়েছ, রািহ ােদর আ য় দওয়ার সময় সরকােরর প  থেক হােটল, রা া,
যানবাহেন সাব িণক নজরদাির ও ত ািশর ব ব া রাখার কথা বলা হেলও বা েব তা অেনকটাই িশিথল।
এ েযােগ এক িণর দালাল গা ী রািহ ােদর িনেয় বধ-অৈবধ বািণিজ ক কমকা   কের িদেয়েছ।

ক া  ছেড়  পালাে  রািহ ারা:ক বাজােরর উিখয়া- টকনােফর ি শিট ক াে  ১১  লােখর বিশ
রািহ া আ য় িনেয়েছ। িময়ানমােরর সামিরক জা ার িনযাতেনর িশকার হেয় বাংলােদেশর িবিভ  সীমা

পেয় ট িদেয় ঢেুক পড়া এসব রািহ ারা িতিদন ক া  ছেড় পালাে ন। ইদানীং দেশর িবিভ  া
থেক িতিনয়ত রািহ া আটেকর খবর পাওয়া যাে । কােজর খাঁজ ছাড়াও শরণাথী িশিবেরর মানেবতর

  ামল সরকার
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জীবন থেক মিু  পেত ও ধনী হওয়ার আশায় ানীয় দালাল চে র সহেযািগতায় িবেদশ পািড় দওয়ার
ই ায় অেনক রািহ া ক া  ছেড় যাে ন। দেশর িবিভ  ােন ছিড়েয় পড়া রািহ ারা মােঝমেধ  আটক
হেলও বিশরভাগ ে  দালালরা ধরা ছায়ঁার বাইেরই থেক যাে । উিখয়ার রািহ া ক া েলােত
কাটঁাতােরর বড়া দওয়ার কথা থাকেলও তা এখনও বা বায়ন হয়িন।

জানা গেছ, রািহ ারা যােত দেশর মলূ জনে ােত িমেশ যেত না পাের সজ  টকনাফ থেক উিখয়া
পয  বসােনা হেয়েছ বশ কেয়কিট চকেপা । পুিলশ, িবিজিব ও অ া  সং ার দািয় া  কমকতারা
এসব চকেপাে  ত ািশ চালান। তেব এত সতকতার পরও রািহ ারা ছিড়েয় পড়েছ অ া  এলাকায়।
জিড়েয় পড়েছ িবিভ  পশায়। উিখয়ার ফিলয়া পাড়া সড়ক িদেয় িতিদন ভাের রািহ ােদর কােজর
স ােন বর হেত দখা যায়। আইন-শৃ লা বািহনীর এক িণর সদ  টাকার িবিনমেয় তােদর অবােধ
বাইের যেত দন বেল অিভেযাগ রেয়েছ। ানীয় দাকািনরা জানান, রািহ ারা আসার পর বারকার িবি
বেড় গেছ। ক াে র নারীরা বারকা পেড়ন। বারকা পেড় দেশর িবিভ  াে  চেল যাওয়ার িবধা

আেছ।

সূ  জানায়, চলিত বছর রাজশাহীেত বারকা পের পাসেপাট করেত িগেয় দালালসহ পুিলেশর হােত আটক
হেয়েছন এক রািহ া ত ণী। বছর খােনক আেগ ঢাকার সূ াপুর থানার পুিলশ একিট হােটল থেক ৫/৬
জন রািহ া নারীেক উ ার কের।

এিদেক খুলনাসহ িবিভ  জলায় রািহ া আর ছেল ধরা আত  িদন িদন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছ।
িতিদনই জলার কান না কান ােন ছেল ধরা (িশ  চার) রািহ া সে েহ এলাকাবাসীর গণিপটিুন বা

লা নার িশকার হে ন এ দেশরই বয়  িভ কু ও মানিসক রাগীরা। ইেতামেধ  ছেল ধরা সে েহ
ডুমিুরয়া উপেজলায় গণিপটিুনেত ষােটা  এক রািহ া বৃ র মতৃু র খবর পাওয়া গেছ।

ক বাজােরর  পুিলশ  পার  এিবএম  মা দ  হােসন  এ  সে  বেলন,  রািহ ারা  িনরাপ া  বািহনীর
চকেপা  এিড়েয় পাহাড়-জ েলর ভতর িদেয় এলাকা থেক বিরেয় যাে । তারা এখন লাকাল ভাষা

িশেখ  গেছ।  পাশাক  লাকালেদর  মেতা  পড়েছ।  চকেপা  িদেয়  ই-চারজন  যারা  আসেছ  তারা
ভােব জায়গার নাম বলেছ।

সূ মেত,  সাধারণভােব  ধরা  পড়েল  ক াে  ফরত্  পাঠােনা  হেলও  ইয়াবা  িনেয়  ধরা  পড়েলই  ধু
রািহ ােদর জল হাজেত পাঠােনা হে ।  উেঠেছ যসব রািহ া ক া  ছেড় দেশর ত  অ েল

যাে  তােদর িব ে  কন আইিন ব ব া নওয়া হে  না।

জানা গেছ, গত বহৃ িতবার রােত চ াম রল শন থেক ঢাকাগামী তুণা িনিশথা এ ে স েন
উঠার া ােল এক রািহ া পিরবার িজআরিপ পুিলেশর হােত ধরা পেড়। মা ও ই মেয় এবং তােদর
মামাসহ  মাট  ৪ জন ঢাকা  যাওয়ার জ  তুব  ােভল  অ া ড টু রস  এেজি র িতিনিধ  জয়াবলু
হােসেনর সে  চ াম  রল শেন অব ান নয়। এ সময় িজআরিপ সদ েদর সে হ হেল তারা

িজ াসাবাদ  কেরন। এক পযােয় তারা  ীকার কেরন য মধ ােচ  যাবার জ  তুপালং ক া
থেক পািলেয় এেসেছন। নগরীর িরয়াজুি ন বাজার পািখ গিলর এই এেজি  থেক আ লু হািকেমর

মাধ েম মধ ােচ  যাওয়ার জ  রািহ ারা মাটা অে র টাকা লনেদন কেরেছ। জাল পাসেপাট তির
করেত তােদর ঢাকায় পাঠােত জয়াবলুেক ব বহার করিছল হািকম।

স ত, ক াে র রািহ ােদর িনয় েণ গত বছেরর জনু থেক িনব ন কায ম  কের জািতসংঘ।
এপয  আড়াই ল  রািহ ােক পিরচয়প  িদেয়েছ সং ািট। বািকেদর পিরচয়প  দােনর ি য়া চলেছ
বেল জানা গেছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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