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ানীয় পুিলশ o a া  শাসেনর প  েথেক বলা হেয়েছ, বত র্মােন েয aব ায় েরািহ ােদর রাখা হেয়েছ, তােদরেক িনয় েণ রাখা স ব হে  
না। তােদর মে  হানাহািন, সংঘষ র্, খুন, গুম েবেড়i চলেছ। েরািহ ারা খুবi েবপেরায়া o িহং । বড় সংঘেষ র্র ঘটনা ঘটােনার আশ া রেয়েছ 
বেল ানীয় শাসন iে ফাকেক জািনেয়েছ। েদেশর িনরাপ ার সব্ােথ র্ েরািহ ােদর িনরাপ া েব িনেত িনধ র্ািরত জায়গায় রাখা ছাড়া েকান িবক  
েনi। েক িক বলেলা েসিদেকo নজর েদoয়ার েয়াজন েনi বেল ানীয় শাসেনর কম র্কত র্ারা জািনেয়েছন। 

েটকনাফ uপেজলার িনব র্াহী কম র্কত র্া েমা. রিবuল হাসান বেলন, েরািহ ারা িদেন িদেন েযভােব েবপেরায়া হেয় uঠেছ, তােদরেক িনধ র্ািরত ােন 
িনরাপ া েব িনেত রাখার জ  সময় সময় শীষ র্ শাসেনর কােছ জানােনা হেয়েছ। 

সব্রা ম ী েমা. আসাদু ামান খান কামাল জানান, শুরু েথেক আমরা বেল আসিছ েয েরািহ ারা কত েবপেরায়া। eরা eতটা ভয় র হেয় uঠেছ 
েয, তারা আiন-শৃ লা র াকারী বািহনীর িনয় েণর বাiের চেল যাে । eটা শুধু বাংলােদেশর িনরাপ ার জ  হুমিক নয়, আশপােশর রাে র 
জ  চরম হুমিক। িনধ র্ািরত ান েরািহ ােদর চারিদেক কাটা তােরর েবড়া িদেয় পুিলশসহ আiন-শৃ লা বািহনীর িনরাপ া েব িনেত রাখার জ  
আমরা বেল আসিছ। eর বাiের থাকেল তারা স াসী হেয় uঠেব। eসব িবষয়গুেলা আমরা আ জর্ািতক মহলেক জািনেয়িছ। তােদর জ  
িনধ র্ািরত জায়গা করা হেয়েছ। েসখােন িচিকত্সাসহ সব্া য্স ত ব া করা হেয়েছ। িক  েসখােন তােদরেক েনoয়া স ব হে  না। েরািহ ােদর 
যত ত তােদর জ ভূিমেত পাঠােনা স ব তেতাi বাংলােদশসহ িবেশব্র িনরাপ ার জ  ম ল। তেব বত র্মােন েয aব ায় েরািহ ারা রেয়েছ, 
চারিদেক কাঁটাতােরর েবড়া িদেয় তােদর িনরাপ া েব িনেত রাখার কায র্ ম চলেছ। 

ানীয় শাসন েথেক জানা যায়, েটকনাফ o uিখয়া uপেজলা কয্াে  েরািহ ারা ানীয় বািস ােদর হুমিক িদে  েয, েতামরা eখেন বসা 
বািণজয্ করেত পারেব না। চাষাবাদo করেত পারেব না। কারণ েতামােদর সরকার আমােদর খাoয়া-দাoয়ায় সাহা  করেছ না। আমােদর সাহা  
করেছ eনিজo o িবেদিশরা। ানীয় বািস ারা e ধরেনর aিভেযাগ ানীয় শাসেনর কােছ িলিখত আকাের জািনেয়েছ। aিভেযাগকারীেদর 
মে  রেয়েছন uিখয়া uেজলার বালুখালীর ফিরদ আলম বুলু, তাজিনমার েখালা eলাকার েহলাল o সিফu াহ কাটা eলাকার আ স সালাম। 

eক ে ণীর eনিজo েরািহ ােদর ei eলাকায় থাকার জ  নানাভােব ভািবত কের আসেছ। eসব eনিজoর কারেণ েরািহ ারা স াসসহ 
জি বােদর মেতা ভয় র কম র্কাে  িল  হে । আর eসব কােজ aথ র্ েযাগান িদে  oi সব eনিজo। ভাসানচেরর মেতা সু র িনরাপদ পিরেবেশ 
েরািহ ােদর জ  ত রাখা হেলo eনিজoগুেলার কারেণ েরািহ ােদর ানা র করা স ব হে  না। ei eনিজoগুেলা আ জর্ািতক মহেল 
েরািহ ােদর িনেয় িম া ত  ছড়াে । েরািহ ােদর সাহা -সহেযািগতার নােম eরা েকািট েকািট টাকা আ সাত্ কের আসেছ। আর eনিজo 
কম র্কত র্ারা সমু  ƣসকেত িবলাসবহুল জীবন-যাপন করেছন। 

পুিলশসহ ানীয় eকািধক সূ  জানায়, েটকনাফ o uিখয়ার েরািহ া িশিবের সাতিট কের স াসী বািহনী আেছ। eর মে  েটকনােফর আবদুল 
হািকম বািহনী েবিশ তত্পর। ei বািহনীর সদ রা মুি পণ আদােয়র জ  যখন-তখন েলাকজনেক aপহরণ কের। 3127 সােলর 24 েম 
েটকনােফর মুছনী েরািহ া িশিবেরর পােশ শালবন আনসার কয্াে  হামলা চালায় হািকম বািহনী। e সময় আনসার কমা ার আলী েহােসন 
তােদর গুিলেত িনহত হন। তারা লুট কেরিছল আনসােরর 22িট আে য়া  o 8 শতািধক গুিলo। 

শু বার েভাররােত েটকনােফ িতন েরািহ া পুিলেশর সােথ ব কযুে  িনহত হেয়েছ। তারাo স িত eক েরািহ া িশশুেক aপহরণ কের 6 লাখ 
টাকা মুি পণ দািবর aিভেযােগ aিভযু  িছল বেল জানান েটকনাফ থানার oিস দীপ কুমার দাশ। তারাo েরািহ া হািকম ডাকােতর দলভূ  
থাকেত পাের বেল aিভমত েরািহ া ভূ েভাগীেদর। 

পুিলেশর আiিজ ড. েমাহা দ জােবদ পােটায়ারী বেলেছন, েরািহ ারা শুধু আ িলক নয়, ƣবিশব্ক িনরাপ ার জ  বড় হুমিক। ক বাজার েজলার 
বাiের শুধু েরািহ া কয্াে র িনরাপ ার জ  ায় 22শ’ পুিলশ েমাতােয়ন রেয়েছ। সে  রেয়েছ a া  আiন-শৃ লা বািহনী। তারপরo 
েরািহ ােদর িনয় েণ রাখা যাে  না। 


