
 

িবিভ  ােন ছিড়েয় পড়া 31 হাজার েরািহ ােক কয্াে  েফরত 
কািশত: 38 - েম, 312৯ 23:11 e. eম. 

শংকর কুমার েদ ॥ বাংলােদেশর িবিভ ােন ছিড়েয় পেড় ভয় র o িবপয র্য়কর পিরি িতর সৃি  করেছ িময়ানমার েথেক আসা শরণাথ  
িহসােব আি ত েরািহ রা। গত eক বছের কয্া  েথেক পািলেয় েদেশর িবিভ ােন ছিড়েয় পড়ার পর আটক কের কয্াে  েফরত 
পাঠােনা হেয়েছ 31 হাজার েরািহ ােক। েরািহ ােদর কয্া  েথেক পািলেয় আসেত সাহা  করার aিভেযােগ আটক কের া মাণ 
আদালেতর মা েম শাি  েদয়া হেয়েছ িতন শতািধক দালালেক। বাংলােদেশর ভুয়া পাসেপাট র্ ƣতির কের পািড় জমাে  িবেদেশ। 
বাংলােদেশ আি ত েরািহ ারা নানা মাদকসহ নানা ধরেনর aপরােধ জিড়েয় পড়েছ। মানিবক কারেণ আ য় েদয়া েরািহ ােদর 
কয্া  েথেক যােত েদেশর িবিভ ােন ছিড়েয় পড়েত না পাের েসজ  eক ডজন ত ািশ েচৗিক বিসেয়, পুিলশ হরা িদেয়, 
েগােয় া নজরদাির কেরo তােদর কয্াে  রাখা যাে  না। েগােয় া সং ার eক িতেবদেন ei ধরেনর ত  িচ  ফুেট uেঠেছ। 
েগােয় া সং ার সূে  জানা েগেছ। শিনবার ঢাকার শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব র েথেক ে ফতার করা হয় দুi নারী েরািহ া। 
িবমােন uঠার আেগ তােদর আচরেণ সে েহ আটক করা হয় তােদর। গত eি ল মােসর মাঝামািঝেত ঢাকা েথেক দুi নারীর 
পাসেপাট র্ করা হয়। তােত eকজেনর বািড় চ াম eবং a জেনর বািড় নারায়ণগ  েদখােনা হেয়েছ। বাংলােদেশর নাগিরক 
েদিখেয় ভুয়া ত  িদেয় পাসেপাট র্ ƣতির কের িবেদেশ যাoয়ার আেগ আটক করা হয় দুi নারী েরািহ ােক। oi দুi নারীর সে  
দালাল িছল, যারা েকৗশেল সটেক পেড়েছ। েরািহ ােদর িঘের eক ে ণীর দালাল েগা ীo গিজেয় uেঠেছ। তারা বাংলােদেশর জাল 
পাসেপাট র্ ƣতির, নাগিরকতব্ দান, িবেদেশ ƣবধ বা aৈবধভােব পাচার করেছ বেল জানা েগেছ। 

শুধু তাi নয়, চ াম নগরীর েকােতায়ািল থানার কাজীর েদuড়ী, ে িডয়াম o সািক র্ট হাuেসর আশপােশর eলাকা েথেক 65 
েরািহ া নারীপুরুষ o িশশুেক আটক করা হেয়েছ। eসব েরািহ ােক ক বাজার কয্াে  েফরত পািঠেয়েছ পুিলশ। তারা িভ া করার 
নােম মানুষেক িবর  করত। eলাকায় সাধারণ পথচারী, ের েরে  আসা েলাকজেনর পথেরাধ কের টাকা আদায় করত। রমজান 
শুরুর পর তােদর েদৗরা য্ আরo েবেড় যায় বেল পুিলেশর দািব। 

সব্রা  ম ণালেয়র eকজন কম র্কত র্া বেলন, েরািহ ারা েমi সারােদেশ ছিড়েয় পড়েছ। েরািহ ােদর িনয় ণ করা সরকােরর জ  
ক সা  হেয় দাঁিড়েয়েছ। তেব eসব েরািহ া o দালালেদর িতহত করাo কিঠন হেয় পড়েছ। আiনশৃ লা পিরি িতর aবনিত 
ঘটাে  েরািহ রা। aেনক েরািহ ােক েদেশর িবিভ  a ল েথেক ধের আবার িশিবের ঢুকােনা হেয়েছ। সরকার েরািহ ােদর oপর 
কেঠার নজর রাখেছ বেল সব্রা  ম ণালয় oi কম র্কত র্ার দািব। 

পুিলশ সদর দফতর সূে  জানা েগেছ, েরািহ ােদর আ য় েদয়ার সময় সরকােরর প  েথেক েহােটল, রা া, যানবাহেন সাব র্ িণক 
নজরদাির o ত ািশর ব া রাখার িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। ক বাজােরর uিখয়া-েটকনােফর ি শিট কয্াে  22 লােখর েবিশ েরািহ া 
আ য় িনেয়েছ। িময়ানমােরর সামিরক জা ার িনয র্াতেনর িশকার হেয় বাংলােদেশর িবিভ  সীমা  পেয়  িদেয় ঢুেক পড়া eসব 
েরািহ ারা িতিদন কয্া  েছেড় পালাে ন। েদেশর িবিভ  া  েথেক িতিনয়ত েরািহ া আটক হে । কােজর েখাঁজ ছাড়াo 
শরণাথ  িশিবেরর মানেবতর জীবন েথেক মুি  েপেত o ধনী হoয়ার আশায় ানীয় দালাল চে র সহেযািগতায় িবেদশ পািড় েদয়ার 
i ায় aেনক েরািহ া কয্া  েছেড় যাে ন। েদেশর িবিভ  ােন ছিড়েয় পড়া েরািহ ারা মােঝমে  আটক হেলo েবিশরভাগ ে ে  
দালালরা ধরা েছাঁয়ার বাiেরi েথেক যাে । uিখয়ার েরািহ া কয্া গুেলােত কাঁটা তােরর েবড়া েদয়ার কথা থাকেলo তা eখনo 
বা বায়ন হয়িন। 

পুিলশ সদর দফতর সূে  জানা েগেছ, েরািহ ারা যােত েদেশর মূল জনে ােত িমেশ েযেত না পাের েসজ  েটকনাফ েথেক uিখয়া 
পয র্  বসােনা হেয়েছ েবশ কেয়কিট েচকেপা । পুিলশ, িবিজিব o a া  সং ার দািয়তব্ া  কম র্কত র্ারা eসব েচকেপাে  ত ািশ 
চালান। তেব eত সতকর্তার পরo েরািহ ারা ছিড়েয় পড়েছ a া  eলাকায়। জিড়েয় পড়েছ িবিভ  েপশায়। uিখয়ার ফিলয়া পাড়া 
সড়ক িদেয় িতিদন েভাের েরািহ ােদর কােজর স ােন েবর হেত েদখা যায়। আiনশৃ লা বািহনীর eক ে ণীর সদ  টাকার 
িবিনমেয় তােদর aবােধ বাiের েযেত েদন বেল aিভেযাগ রেয়েছ। েরািহ ারা আসার পর েবারকার িবি  েবেড় েগেছ। কয্াে র 



নারীরা েবারকা পেড়ন। েবারকা পেড় েদেশর িবিভ  াে  চেল যাoয়ার সুিবধা আেছ। পুিলেশর eকজন কম র্কত র্া বেলন, চলিত বছর 
েদেশর িবিভ ান েথেক েবারকা পের পাসেপাট র্ করেত িগেয় দালালসহ পুিলেশর হােত আটক হেয়েছন েরািহ া তরুণী। ঢাকার 
সূ াপুর থানার পুিলশ eকিট েহােটল েথেক কেয়কজন েরািহ া নারীেক u ার করার ঘটনার নিজরo আেছ। e ছাড়াo েদেশর িবিভ  
েজলার েকান না েকান ােন েছেল ধরা (িশশু েচার) েরািহ া সে েহ eলাকাবাসীর গণিপটুিন বা লা নার িশকার হে ন e েদেশরi 
বয়  িভ ক o মানিসক েরাগীরা। েরািহ ারা িনরাপ া বািহনীর েচকেপা  eিড়েয় পাহাড়-জ েলর েভতর িদেয় eলাকা েথেক 
েবিরেয় যাে । তারা eখন েলাকাল ভাষা িশেখ েগেছ। েপাশাক েলাকালেদর মেতা পড়েছ। েচকেপা  িদেয় দুi-চারজন যারা আসেছ 
তারা ভােব জায়গার নাম বলেছ। সাধারণভােব ধরা পড়েল কয্াে  েফরত পাঠােনা হেলo iয়াবা িনেয় ধরা পড়েলi শুধু 
েরািহ ােদর েজল হাজেত পাঠােনা হে । েযসব েরািহ া কয্া  েছেড় েদেশর তয্  a েল যাে  তােদর িবরুে  আiনী ব া 
েনয়ার পরo েরািহ ােদর কয্া  েছেড় পালােনা েঠকােনা যাে  না, ছিড়েয় িছিটেয় পড়েছ েদেশর সব র্ , নানা ধরেনর aপরােধ 
জিড়েয় পড়েছ েরািহ ারা। 
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