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২০১৭ সােলর ২৫ আগ  িময়ানমার থেক পািলেয় আসা রািহ ােদর মে  কতজন আ য়িশিবের আেছ আর কতজন িশিবর থেক 
পািলেয় গেছ, তার িনিদ  িহসাব সরকােরর কােনা সং ার কােছ নই। যিদও আগত রািহ ােদর পিরচয়প  তির কেরিছল 
সরকার। আ য়িশিবর থেক পািলেয় যাওয়ার পেথ আইন লা র াকারী বািহনীর হােত ৫৮ হাজার ৫৮৪ জন আটক হেয়েছ। িক  
যারা ধরা পেড়িন, তােদর সং া কখেনা জানা যােব না। গত হ িতবার থম আেলায় রািহ া আ য়িশিবর েলার য িচ  উেঠ 
এেসেছ, তা উে গজনক। রািহ া আ য় াথ র সং া ১১ লাখ ২৮ হাজার ৫২৯ জন। তােদর রাখা হেয়েছ ৩৪  িশিবের। এেদর 
িনরাপ া র ায় আেছ সাত  টহলেচৗিক িকংবা ৯৫০ জন িলশ সদ । এই সীিমত লাকবল িদেয় এত িব লসং ক শরণাথ র 
ওপর নজরদাির করা স ব নয়। ত পির এসব িশিবের কােনা সীমানা াচীর বা ক টাতােরর বড়া না থাকায় ক কখন বর হেলা বা 

েবশ করল, স  যাচাই করা স ব হয় না। 

২০১৭ সােল িময়ানমার সনাবািহনীর অিভযান ও হামলার েখ যখন রািহ া জনে াত বাংলােদেশ আেস, তখন ধারণা করা 
িগেয়িছল, পিরি িত াভািবক হেল তারা িময়ানমাের ফরত যােব। িক  গত দড় বছের তার কােনা ল ণ নই। িময়ানমার 
সরকার সখােন পাড়ামা  নীিত িনেয়েছ। ফেল রািহ া শরণাথ রা মেন করেছ না য তারা সহেজ সখােন িফের যেত পারেব। এই 
অিন য়তার েযােগ একে িণর দালাল তােদর নানাভােব  কের িশিবেরর বাইের িনেয় আসেছ। অেনকেক পাচার করা হেয়েছ 
িবেদেশ। আেগ বাংলােদেশ আসা বশ িক  রািহ া ানীয় লাকজেনর যাগসাজেশ পাসেপাট বািনেয় ফলেত স ম হেয়েছ। 
স িত ঢাকার িখলে ত এলাকায় অিভযান চািলেয় িলশ ২৪ রািহ ােক আটক কের, যােদর মালেয়িশয়ায় পাঠােনার চ া করা 
হেয়িছল। এর আেগ স পেথ পাচােরর সময় ১৭০ জন নারী, ১০৭ জন ষ ও ৮৫  িশ েক উ ার করা হেয়েছ। পি কা েরর খবর 
অ যায়ী, গত এক বছের চার শতািধক রািহ া নারীেক িবেদেশ পাচার করা হেয়েছ, যােদর বিশর ভােগর কানা হেয়েছ সৗিদ 
আরব, মালেয়িশয়া, ইে ােনিশয়া। 

 িবেদেশ পাচার নয়, িশিবর থেক বিরেয় আসা রািহ ারা দেশর ভতেরও নানা জায়গায় ছিড়েয় পেড়েছ। অেনেক পিরচয় 
িকেয় কাজ করেছ। ২০১৭ সােলর ২৫ আগে র পর ১১ লাখ ২৮ হাজার ৫২৯ জন রািহ া বাংলােদেশ এেসেছ। এর আেগও 

অেনেক এেস বাংলােদেশর সামািজক জীবেন িমেশ গেছ। ানীয় লাকজেনর সে  ভাষা, খা  ও পাশােক িমল থাকায় রািহ ারা 
একবার িশিবেরর বাইের যেত পারেল তােদর ধরা ক ন। িশিবেরর বাইের থাকা রািহ ােদর সহায়তায়ই িশিবেরর বািস ারা 
বাইের আসেছ। আ য়িশিবের থাকা রািহ ােদর ওপর নজরদাির থাকেলও িশিবেরর বাইের থাকা রািহ ােদর ে  তা স ব নয়। 
এেদর কারেণ সামািজক অপরাধও বেড়েছ। রািহ ােদর িময়ানমাের ফরত যাওয়ার িবষেয় য আেলাচনা চলিছল, তারও কােনা 
অ গিত নই। এ িবষেয় আ জািতক সং া েলার নীরবতাও ঃখজনক। িব লসং ক রািহ ার আগমন আমােদর ওপর  
অথৈনিতক চাপই ি  কেরিন, সামািজক অি রতাও বািড়েয় িদেয়েছ। রািহ া িশিবর েলা অিনরাপদ থাকেত পাের না। রািহ া 
আ য়িশিবর েলার িনরাপ া জারদার করেত হেব। টহলেচৗিক ও িনরাপ ার কােজ িনেয়ািজত িলেশর সং া আরও বাড়ােত হেব। 

য়া পিরচয় িদেয় যােত কউ এখান থেক বর হেত না পাের, স জ  নজরদাির বাড়ােত হেব। ি তীয়ত, সরকারেক সসব দালাল 
চ েক েঁজ বর করেত হেব, যারা রািহ ােদর অসহায়ে র েযাগ িনেয় িবিভ  দেশ পাচার করেছ। রািহ ােদর িনরাপ া তা 
বেটই, বাংলােদেশর িনরাপ া ও সামািজক লার ােথই এই দালাল চ েক িবচােরর েখা িখ করেত হেব। 


