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রিোহিঙ্গো প্রত্যোবত্তন হনয়ে হিয় োর্ ত ফাঁস হবহিত্ 

অ্যোময়নহি ও  র্ তয়বক্ষকিো 

দুই বছয়ি মোত্র ৫ লোখ রিোহিঙ্গো রফিত্ রনেো হনয়ে আহসেোয়নি ফাঁস িওেো হিয় োয়র্ তি কড়ো হনন্দো জোহনয়েয়ছ মোনবোহিকোি হবষেক 

আন্তজতোহত্ক সংগঠন অ্যোময়নহি ইন্টোিন্যোশনোলসি হবহিন্ন  র্ তয়বক্ষক। ওই হিয় োয়র্ ত রসনোবোহিনীি নৃশংসত্োে রর্সব রিোহিঙ্গো 

রেশছোড়ো িয়েয়ছন, রসই নৃশংসত্োি হবষে উয়েখ কিয়ত্ ব্যর্ তত্োে হবিে প্রকোশ কয়িয়ছ অ্যোময়নহি। এ সংস্থোি হমেোনমোি হবষেক 

গয়বষক লিো িোই বয়লয়ছন, এমন রপ্রক্ষো য়র্ রিোহিঙ্গোয়েি প্রত্যোবত্তন হনিো ে, রেচ্ছোে ও মর্ তোেোি সয়ঙ্গ ঘর্য়ব এমনর্ো িোবো 

িোস্যকি। বোত্তো সংস্থো এএফহ ’রক উদ্ধৃত্ কয়ি এ খবি হেয়েয়ছ হসঙ্গোপুয়িি অ্নলোইন দ্য রেইর্স র্োইমস।  

এয়ত্ বলো িে, আহসেোয়নি ইমোয়জতহর রিস র অ্যোড অ অ্যোয়সসয়মন্ট মম (আহসেোন-ইআিএম) প্রণীত্ ওই হিয় োর্ ত রেখয়ত্ র য়েয়ছ 

এএফহ । এয়ত্ দুই বছয়িি ময়ে ৫ লোখ রিোহিঙ্গো প্রত্যোবত্তয়নি রর্ কর্ো বলো িয়েয়ছ ত্োয়ত্ রসনোবোহিনীি নৃশংসত্োি হবষয়ে 

 র্ তয়বক্ষকয়েি ময়ে সংশে রেখো হেয়েয়ছ। ওই হিয় োয়র্ ত িোখোইয়ন চলমোন গৃিযুয়েি হবষেও অ্বজ্ঞো কিো িয়েয়ছ। এমন হক হনর্ তোহত্ত্ 

মুসহলময়েি ‘রিোহিঙ্গো’ হিয়সয়বও উয়েখ কিো িেহন।  

এ নীহত্ অ্বলম্বন কয়ি র্োয়ক হমেোনমোি।  

এএফহ  হলয়খয়ছ, ২০১৭ সোয়লি আগি রর্য়ক হনর্ তোহত্ত্ িয়ে কম য়ক্ষ ৭ লোখ ৪০ িোজোি রিোহিঙ্গো রেশ রর্য়ক  োহলয়ে বোংলোয়েয়শ 

এয়স আশ্রে হনয়েয়ছন। হকন্তু এই হিয় োয়র্ ত ত্োয়েিয়ক রর্িোয়ব তুয়ল িিো িয়েয়ছ ত্োয়ত্ বোংলোয়েয়শ অ্বস্থোনকোিী এসব রিোহিঙ্গো 

শিণোর্ী ভুল য়র্  হিচোহলত্ িয়ব। হবয়রোিীয়েি মূয়লোৎ োর্য়নি নোয়ম হমেোনমোয়িি রসনোবোহিনী িোখোইয়ন রিোহিঙ্গোয়েি হবত্োহড়ত্ 

কয়িয়ছ। সীমোয়ন্তি এ োয়ি  োঠিয়ে হেয়েয়ছ েমন ীড়য়নি মোেয়ম। এয়ক্ষয়ত্র ত্োিো রবশ কয়েক েফো হনর্ তোত্নয়ক রবয়ছ হনয়েয়ছ। 

ব্যো কিোয়ি িত্যো, িষ তণ ও অ্হিসংয়র্োয়গি ে য়ক্ষ প্রমোণ িয়েয়ছ। জোহত্সংয়ঘি ত্েন্তকোিীিো এয়ক গণিত্যো হিয়সয়ব অ্হিহিত্ কয়ি 

হমেোনমোয়িি শীষ ত রজনোয়িলয়েি হবরুয়ে হবচোয়িি আহ্বোন জোহনয়েয়ছ। রিোহিঙ্গো প্রত্যোবত্তন হনয়ে ২০১৭ সোয়লি নয়িম্বয়ি বোংলোয়েশ ও 

হমেোনমোয়িি ময়ে একম চুহি েোক্ষহিত্ িয়েয়ছ। এ  র্ তন্ত অ্গ্রগহত্ ওইটুকুই। রকোয়নো রিোহিঙ্গো হনিো ত্তো ও অ্হিকোি রফিত্ নো 

 োওেোি আশঙ্কোে হমেোনমোয়ি রেচ্ছোে হফয়ি রর্য়ত্ িোহজ নে। এ অ্বস্থোে ‘হপ্রহলহমনোহি হনডস অ্যোয়সসয়মন্ট ফি হিপ্যোহিয়েশন ইন 

িোখোইন রির্, হমেোনমোি’ ৫ লোখ রিোহিঙ্গোি রফিত্ র্োওেো হনয়ে কোজ কয়ি। হমেোনমোি রিোহিঙ্গো শিণোর্ীয়েি সংখ্যো এই ৫ লোখ 

হিসোয়বই েীকোি কয়ি। হকন্তু বোংলোয়েশ ও হমেোনমোয়িি রেেো সংখ্যোি রচয়ে এই সংখ্যো অ্য়নক কম।  

ওই হিয় োয়র্ ত রিোহিঙ্গোয়েি মসৃণ ও হনেমত্োহিক প্রত্যোবত্তয়ন হমেোনমোয়িি উয়দ্যোয়গি ূয়েসী প্রশংসো কিো িয়েয়ছ। এখোয়ন উয়েখ্য, 

রিোহিঙ্গো প্রত্যোবত্তন প্রহিেো হবলহম্বত্ িওেোি জন্য বোংলোয়েশয়ক েোেী কয়ি হমেোনমোি। 

 


