
ভয় র হেয় উেঠেছ রািহ ারা
৩০িট িশিবের ইয়াবাসহ মাদক িবি র িচি ত আখড়া, িময়ানমােরর ‘ইয়াবা ডন’ রািহ ারা এখন আ য়
িশিবের, মানব পাচার-খেুনাখিুন-অপহরণ, চাদঁাবািজ

গত বােরর ঘটনা। টকনােফ পুিলেশর সে  সংঘষ বােধ ইয়াবা ব বসায়ীেদর। তমুুল ব কযুে  িতন
মাদক পাচারকারী িনহত হন। তারা হেলন- হািমদ (২২), সাম ল আলম (৩৪) ও ল আলম (২৩)। পুিলশ
খাজঁ িনেয় জানেত পাের িনহত িতনজনই রািহ া। তারা টকনােফর ল াদা রািহ া িশিবেরর বািস া িছল

বেল জািনেয়েছন টকনাফ থানার ওিস দীপ মার দাস। এর কেয়ক িদন আেগ ক বাজােরর টকনােফ
৫০ হাজার ইয়াবা বিড়সহ ১৮ জনেক ফতার কের মাদক ব  িনয় ণ অিধদফতেরর সদ রা। এর মেধ
১৩ রািহ া  নাগিরেকর পট থেক ৪৩ হাজার ইয়াবা  বিড় জ  করা হয়। উপেজলার ীলা  ইউিনয়েনর
চৗধরুীপাড়া এলাকায় অিভযান চািলেয় এই ১৮ জনেক ফতার করা হয়।

চলিত মােস ঢাকার হজরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের নয় হাজার ইয়াবা বিড়সহ ই রািহ ােক
আটক কের িবমানব র আমড পুিলশ। তােদর কােছ বাংলােদেশর নাগিরকে র পিরচয়প  পাওয়া  যায়।
িবমানব র  আমড পুিলেশর  অিতির  পুিলশ পার  (অপস অ া ড িমিডয়া)  আলমগীর  হােসন  এ তথ
জানান। খাজঁ িনেয় জানা যায়, ক বাজােরর উিখয়া ও টকনােফ রািহ া শরণাথী িশিবর েলায় মাদেকর
ব াপক িব ার ঘেটেছ। ৩০িট িশিবের ইয়াবাসহ মাদক িবি র িচি ত আখড়া আেছ পাচঁশর বিশ। শরণাথী
িশিবেরর বাইেরও রািহ ারা  ইয়াবা বহন করেছ। ই দেশর একিট শি শালী নটওয়াক এেদর িনয় ণ
করেছ বেল জানা  গেছ। রািহ া  শরণাথীেদর একাংশ মাদক ব বসা,  পিরবহন ও িশিবেরর ঘর েলােত
এসব মজতু রাখেছ। জলা গােয় া পুিলেশর তির করা ইয়াবা ব বসায়ী ও চালানকারীেদর য তািলকা
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িমজা মেহদী তমাল ও আয়বুলু ইসলাম
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তােত  ১৩ জন  নতৃ ানীয়  রািহ া  শরণাথীরও  নাম  রেয়েছ।  সংি রা  বলেছ,  ইয়াবা  পাচােরর  সে
বাংলােদশ ও িময়ানমার ই দেশরই কিতপয় ভাবশালী ব ি  জিড়ত। আর স কারেণ এটা ব  হে  না।
শরণাথী  িশিবেরর  এই  পিরি িতেত  উি  ানীয়  অিধবাসীরা।  উিখয়ার  নাগিরক  সমােজর  প  থেক

ধানম ীর দফতের ারকিলিপও দওয়া হেয়েছ। এেত রািহ া শরণাথী িশিবেরর বাইের চলাচল িনয় ণ
করা, বাইের থেক িশিবেরর িভতের যাতায়াত পযেব ণ, ইয়াবার িব ার ব  করার জ  শাসিনক উেদ াগ
জারদার করাসহ ২১ দফা দািব জানােনা হয়। এরপর কড়াকিড় ব ব া নওয়া হেলও রািহ ােদর ইয়াবা

ব বসা ব  হয়িন। খাজঁ িনেয় জানা গেছ, সবেশষ সনা িনযাতেনর মুেখ িময়ানমার থেক পািলেয় আসার
আেগ সখােন রািহ ােদর অেনেকই িছেলন ‘ইয়াবা ডন’। সীমা  পািড় িদেয় বাংলােদেশ আসার পর িকছু
িদন চপুচাপ থাকেলও ই দেশর সই িসি ডেকট ফর সি য় হেয় উেঠেছ।

এ িনেয় ক াে র কেয়কজন রািহ ার সে  এ িতেবদেকর কথা হয়। তারা জানান, উিখয়ার িবিভ  ক াে
এ চে র সে  জিড়ত অ ত সহ ািধক রািহ া রেয়েছন। তােদর সে  িময়ানমােরর রাখাইন স দােয়র
যাগােযাগ রেয়েছ। সূ িট বলেছ,  িময়ানমার থেক রােতর আঁধাের ইয়াবা  ও মাদেকর চালান  সীমাে র

কাটঁাতােরর পােশ িনেয় আেস িসি ডেকেটর সদ রা। পের বাংলােদেশ অব ানরত রািহ ারা সীমা  থেক
মাদেকর চালান িনেয় আেস। এভােব িতিনয়ত কািট টাকার ইয়াবা ঢুকেছ উিখয়ার িবিভ  রািহ া ক াে ।
পের  ইয়াবার  চালান  েযাগ  বুেঝ  িচি ত  িসি ডেকট  সদ রা  দেশর  িবিভ  ােন  পাচার  কের।  তেব
িসি ডেকেটর গডফাদাররা  থেক যায় ধরােছায়ঁার বাইের। ধু ইয়াবা ব বসাই নয়,  মানব পাচােরর মেতা
জঘ  অপরােধর  সে ও তারা  জিড়ত। ক াে  িনেজরা  খেুনাখিুনও কের।  এ  পয  রািহ ােদর  মেধ
পার িরক হামলা ও পিরকি ত খেুনর ঘটনায় িনহত হেয়েছ অ ত ৩৮ জন। এ ছাড়া আইন েয়াগকারী
সং ার  হােত  মাদকসহ  িবিভ  অপরােধ  ডজনখােনক  রািহ া  িনহত  হেয়েছ।  িবপুলসংখ ক  রািহ া
জনেগা ীেক সামাল িদেত িহমিশম খাে  ও আইনশৃ লা  বািহনী। ক বাজার জলার উিখয়া- টকনােফ
আ য় পাওয়া রািহ ারা ভয় র হেয় ওঠায় ানীয় শাসন ও বািস ারা আতি ত। তােদর নানা অপরােধর
কারেণ ধু ক বাজারই নয়, দেশর অ া  অ েলর বািস ারাও আতে  রেয়েছ। এেদর হামলার িশকার
হে ন ানীয় সাধারণ মা ষ থেক পুিলশ, এনিজও কমকতা, দিশ-িবেদিশ সাংবািদক ও াণ সহায়তা িদেত
আসা িবিভ  সং ার িতিনিধরা। সংি রা বলেছ, ধু ক বাজােরই নয়, সারা দেশই আতে র নাম এখন
রািহ া। রািহ া ক াে র চারপাশ খালা থাকায় ায় িতিদনই পালাে  তারা। সারা দেশ কেয়ক লাখ
রািহ া এভােব ছিড়েয় পেড়েছ। এ পয  দেশর িবিভ  অ ল থেক ৫৬ হাজার রািহ ােক আটক কের

ক াে  ফরত পািঠেয়েছ আইনশৃ লা বািহনী। আরও ায় িতন লাখ রািহ া দেশর িবিভ  এলাকায় নানা
পিরচেয়  আ েগাপেন  রেয়েছ।  তারা  ইয়াবা  বচােকনাসহ  নানা  অপরাধ  করেছ।  পিরচয়  গাপন  কের
পাসেপাট তির কের িবেদশ পািড় দওয়ারও চ া চালাে  তারা। িদন িদন এ পিরি িতর অবনিত ঘটায়
সরকার ও শাসনেক ভািবেয় তেুলেছ। উিখয়ার িবিভ  ক াে র রািহ ােদর িনয় েণ রাখেত পাচঁিট পুিলশ
ক া  াপন করা  হেলও পিরি িত সামাল দওয়া  তােদর পে  স ব হে  না। সূ  জানায়,  রািহ ারা
অবােধ অপরাধ কের বড়াে । গিহন অরেণ  গেড় তুেলেছ অপরােধর গরাজ । মাদক ও অ  পাচােরর
মেতা কােজ তারা জিড়ত। ানীয় পুিলশ ও অ া  শাসেনর প  থেক বলা হেয়েছ, বতমােন য অব ায়
রািহ ােদর রাখা হেয়েছ, তােদর িনয় েণ রাখা স ব হে  না। তােদর মেধ  হানাহািন, সংঘষ, খনু, ম
বেড়ই চলেছ। রািহ ারা খুবই বপেরায়া ও িহং । বড় ধরেনর সংঘেষর আশ া করেছ ানীয় শাসন।
দেশর িনরাপ ার ােথ রািহ ােদর িনরাপ া ব নীেত রাখা ছাড়া কােনা িবক  নই। উিখয়া থানার ওিস
মা. আবুল খােয়র বেলন, উিখয়ায় রািহ া ক া েলায় পাচঁিট পুিলশ ক া  াপন করা হেয়েছ। এসব

ক াে  ায় িতন শতািধক পুিলশ সদ  িনেয়ািজত আেছন। ক াে  অ ীিতকর ঘটনা েলা সামাল িদেত
পুিলশেক িহমিশম খেত হে ।
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