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িনরাপ া ঝুঁিকেত দশ, পা বতী দশ ছাড়াও িবে র অেনক দশ সম ায় পড়ার আশ া
মানিবক কারেণ আি তরা জিড়েয় পড়েছ অপরাধমলূক কমকাে ড
সামািজক ভারসাম  ন  ও দেশর ভাবমিূত ু  করেছ

গাফফার খান চৗধুরী  ॥  মশ গলার কাটঁা  হেয় দাড়ঁাে  মানিবক কারেণ  আি ত ায় এগােরা  লাখ রািহ া।
িনরাপ ার ফাকঁ গিলেয় এক ণীর াথাে ষী মা েষর সহায়তায় এরা িমেশ যাে  সমােজ। জিড়েয় পড়েছ নানা
অপরাধমূলক অৈবধ কমকাে ড। অেনেক পাসেপাট বািনেয় পািড় জমােনার চ া করেছ িবেদেশ। শী ই এ সম ার
সমাধান না হেল অদূর ভিব েত দেশ সামািজক, অথৈনিতক, া গত ঝঁুিক ও পিরেবেশর ভারসাম হীনতাসহ নানা
ধরেনর স ট সৃি  হেব। মারা ক িনরাপ া ঝঁুিকেত পড়েব সমাজ ব ব া। ধু বাংলােদশ নয়, আশপােশর দশ
ছাড়াও িবে র অেনক দশ িনরাপ া ঝঁুিকেত পড়েব বেল আশ া করা হে ।

সােবক রা পিত িজয়াউর রহমােনর আমেল রািহ ারা থম বাংলােদেশ আ য় পায়। পরবতীেত িবএনিপ-জামায়াত
সরকােরর ত  ও পেরা  মদেদ িদন িদন বপেরায়া হেয় ওেঠ তারা। দশী-িবেদশী মদেদ ইয়াবা ব বসা, চিুর,
ডাকািত, িছনতাই, রাহাজািন, অপহরণসহ নানা সামািজক অপরােধ জিড়েয় পেড়। সবেশষ এ েশ আগে র েনড
হামলা ও িসিরজ বামা হামলার মেতা রা ীয় স ােসর সে ও রািহ ােদর জিড়ত থাকার মাণ িমেল। অেনেক
বাংলােদেশর নাগিরক সেজ পাসেপাট তির কের পািড় জমাে  িবেদেশ। িবেদেশও তারা জ ী কমকাে- জিড়েয়
পড়েছ। পািক ােন বাংলােদশ  থেক  যাওয়া  রািহ ােদর একিট দল  আ ঘাতী  জ ী তির করেছ। তির করা
আ ঘাতী  জ ীেদর  পািক ান  থেক  িবিভ  দেশ  পাঠােনার  অিভেযাগ  আেছ  পিটর  িব ে ।  এেত  কের
বাংলােদেশর ভাবমিূত িবে র কােছ মারা কভােব ে র মেুখ পড়েছ। এেকর পর এক অিভযােন চলিত বছর নানা
অপরােধ  জিড়ত  ায়  িতন  শ’  রািহ া  ফতার  হেয়েছ।  আর সাত  শ’  রািহ ােক  দেশর  িবিভ  জায়গায়
আ েগাপেনর চ াকােল ধের ক াে  ফরত পাঠােনা হেয়েছ। তারপেরও তােদর অপতৎপরতা থেম নই। অদূর
ভিব েত রািহ ারা দেশর সবেচেয় বড় সম া হেয় দাঁড়াে  বেল িবেশষ েদর অিভমত। আর রািহ া সম ােক
পিরকি তভােব িজইেয় রাখেত নপেথ  কাজ করেছ দশীয় ও আ জািতক চ েলা।

ইিতহাস ও গােয় া তথ  মেত, ব  বছর ধের রািহ ারা জািতগত দা াসহ নানা িনযাতেনর িশকার। িনযািতত
রািহ া মসুিলমেদর সােবক রা পিত িজয়াউর রহমান ১৯৭৮ সােল তার শাসনামেল বাংলােদেশ আ য় দন। অথচ

িময়ানমার নােম পিরিচত দেশ ১২ শতক থেক মুসলমানরা বাস করেছ বেল ইিতহাসিবদ ও রািহ া গা ী েলার
দািব। িজয়াউর রহমােনর আমেল বাংলােদেশ আ য় পাওয়া রািহ ােদর বতমান সংখ া দাঁিড়েয়েছ ায় চার লােখ।
রািহ ােদর িব ে  িনজ দশ িময়ানমার ছাড়াও িবেদেশ নানা অপরাধ কমকাে ড জিড়ত থাকার অিভেযাগ ব

পরুেনা।

সবেশষ ২০১৭ সােলর ২৪ আগ  িময়ানমােরর রাখাইন রােজ  কেয়কিট পিুলশ চকেপা  ও একিট সনা ঘাঁিটেত
আরাকান রািহ া ালেভশন আিমর (আরসা) হামলার তর অিভেযাগ ওেঠ। এরপর থেকই সখােন সনাবািহনী
দমনপীড়ন  কের। সনাবািহনীর মারা ক িনপীড়েন বাধ  হেয় রািহ ারা িনজ দশ ছেড় জীবন বাঁচােত পািলেয়
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বাংলােদেশ আসেত থােক।

পিুলশ সদর দফতরসহ রািহ ােদর িনেয় কাজ করা িবিভ  সংগঠেনর তথ  মাতােবক, বতমান সরকার রািহ ােদর
নানা ধরেনর অপকেম জিড়ত থাকার িবষয়িট জানার পেরও িনতা ই মানিবক কারেণ তােদর আ য় দয়। বতমােন
বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ার সংখ া ায় ১১ লাখ। সরকার তােদর সব ধরেনর েযাগ- িবধা িদেয় িনধািরত
জায়গায় থাকার ব ব া কেরেছন। িক  রািহ ারা তােদর অপরাধ বণতা থেক সের যায়িন। তারা বাঙালীেদর সে
ভাষাগত পাথক  ছাড়া অেনক িকছুর িমল থাকার েযাগ িনে । তারা িবিভ  জায়গায় বাসা ভাড়া িনেয় বাঙালীেদর
সে  িমেশ যাে । িনেজেদর বাংলােদশী পিরচয় িদেয় পাসেপাট তির করেছ। এরপর তারা েযাগ বুেঝ বাংলােদশী
নাগিরক িহেসেব তির করা পাসেপাট িদেয় িবেদেশ পািড় জমাে ।

২০১৭ সােলর ১৬ িডেস র রািহ ােদর বাঙালীেদর সে  িমেশ যাওয়া ঠকােত পুিলশ সদর দফতেরর তরফ থেক
একিট িবেশষ গণিব ি  কাশ করা হয়। তােত বলা হয়, দেশর অভ রীণ িনরাপ ার ােথ শরণাথী িশিবর ছাড়া
রািহ ারা অ  কাথাও বসবাস করেত পারেব না। রািহ ােদর কান ধরেনর আ য়- য়, বাসা ভাড়া, িবেয় করা,

চাকির, বসবােসর ব ব া, অ  চেল যেত সহায়তা করা যােব না। সারােদেশ ছিড়েয় পড়ার চ াকারী রািহ ােদর
আইেনর আওতায় আনার িনেদশনা দয়া হয়। স মাতােবক দেশর িবিভ  পেয়ে ট বাড়িত ত ািশ চৗিক বসায়
পিুলশ ও র াব।

অপরােধ জিড়ত রািহ ােদর ফতাের এবং পািলেয় যাওয়া রািহ ােদর আটক করেত চলমান অিভযােন িতন শ’
রািহ া ফতার হেয়েছ। অিভযানকােল গালা িলেত পাঁচ রািহ ার মতুৃ  হেয়েছ। সাত শ’ রািহ ােক দেশর

িবিভ  জায়গায় আ েগাপেনর চ াকােল ধের ক াে  ফরত পাঠােনা হেয়েছ।

কা গােডর গােয় া িবভােগর সহকারী পিরচালক ল. কমা ডার এম হািম ল ইসলাম জনক েক জানান, চলিত
বছেরর ৩০ ম রােত  স টমািটেনর দি েণ  গভীর সাগর এলাকা থেক লারেযােগ অৈবধভােব  মালেয়িশয়ায়
পাঠােনার সময় ২৮ নারীসহ ৫৮ রািহ া নাগিরকেক ই মানবপাচারকারী চে র দালালসহ আটক করা হয়। পের
রািহ ােদর ক বাজার ক াে  পাঠােনা হয়।

পিুলশ সদর দফতর সূে  জানা গেছ, রািহ ােদর ছিড়েয় পড়া ঠকােত তােদর বােয়ােমি ক প িতেত (আ েুলর
ছাপ িনেয়) নামীয় তািলকা তির করা হেয়েছ। আ জািতক অিভবাসন সং ার (আইওএম) সহায়তায় পিরসংখ ান
বু েরা  রািহ ােদর মাির  কের।  চ াম,  ক বাজার,  বা রবান,  রাঙামািট,  খাগড়াছিড়  ও  পটুয়াখালী  জলায়
রািহ ােদর উপর আদম মাির পিরচািলত হয়। ক বাজার জলায় রািহ ােদর বিশ বসবাস। এজ  জলািটেক

৪৯িট জােন ভাগ কের তািলকা তির করা হয়। ৪৯িট জােন বসবাসকারী বাংলােদশী ও রািহ ােদর সবারই নাম
রাখা  হেয়েছ। পের ওই তািলকা  থেক  যাছাই-বাছাই  কের ধু  রািহ ােদর আলাদা  তািলকা  তির করা  হয়।
রািহ ােদর পিরচয়প  দয়া হয়। এখনও কাজ চলেছ। ক বাজােরর শরণাথী,  াণ  ও ত াবাসন কিমশেনর

িরেপাট অ যায়ী গত ১৪ ফ য়াির পয  বােয়ােমি ক প িতেত িনবি ত রািহ ার সংখ া ায় ১১ লাখ।

গত বছর রা ম ী  আসা ামান খান কামাল  িময়ানমােরর রা ম ী  লফেট া ট  জনােরল  িকয়াও  সােয়র
নতৃে  আসা একিট িতিনিধ দেলর কােছ ৮ হাজার রািহ ার একিট নামীয় তািলকা হ া র কেরন। আ জািতক

সে লন েলােত বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা রািহ া  ই েক সামেন িনেয় আসেছন। রািহ া  সম া
সমাধােন জািতসংেঘর গিঠত কিফ আনান কিমশেনর পািরশমালা বা বায়েনর উপরও  দয়ার িবষয়িটও
আেলািচত হে । তেব িময়ানমার এবং আ জািতক সং া েলার তরফ থেক আ াস দয়া হেলও রািহ া সম া
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সমাধােন দৃ মান কান অ গিত ল  করা যাে  না।

সরকােরর া  িবভােগর তথ  মাতােবক আগত রািহ ােদর মেধ  ক বাজােরর ৯৭ রািহ া এইডেস আ া ।
এইচআইিভ ভাইরাস ছড়ােনা  ঠকােত  ইেতামেধ ই টকনাফ ও  উিখয়ায় িট  ল াবেরটির াপন করা হেয়েছ।
সখােন এইডস আ া েদর শনা  কের েয়াজনীয় ব ব া নয়া হে । বাংলােদেশর মা েষর মেধ  কেলরা রাগ

না থাকেলও, রািহ ােদর মেধ  এই রাগ ল ণীয়। রািহ ােদর জ  েয়াজনীয় সেনটাির বাথ ম তির করা শষ
না হওয়ার কারেণ যখােন সখােন মলমূ  ত াগ করেছ। এজ  ডায়িরয়া, আমাশয়সহ নানা ধরেনর পািনবািহত
রাগজীবাণ ুছিড়েয় পড়ার আশ া দখা িদেয়েছ।

বন িবভােগর তথ  মাতােবক, রািহ ােদর জ  ায় আট শ’ একর পাহািড় বন কেট বসিত গেড় তালা হেয়েছ।
এেত পিরেবেশর ভারসাম  ন  হে । রািহ ারা িনিবচাের বন উজাড় কের বািড় তির করেছ। পাহাড় ও গাছপালা
কেট ফলেছ। অদূর ভিব েত এর মারা ক নিতবাচক ভাব পড়েব।

জািতসংেঘর কািশত এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৬-১৭ অথবছের বাংলােদেশ মাথািপছু আয় িছল ১ হাজার
৬০২ মািকন ডলার। মাথািপছু ব য় িছল ৭শ’ মািকন ডলার। স িহেসেব ৭ লাখ রািহ ার মাথািপছু আয় হওয়ার কথা
৮ হাজার ৯৭১ কািট টাকা। িক  আি ত িহেসেব রািহ ােদর আেয়র কান উৎস না থাকায় বাংলােদেশর মা েষর
মাথািপছু আয় কেমেছ। সাত লাখ রািহ ার পছেন সরকােরর বছের ব য় হে  ায় ৩ হাজার ৯৯২ কািট টাকা। যা
বাংলােদেশর অথনীিতর জ  একিট বড় ধরেনর অশিন সে ত। বাংলােদশ  ময়াদী আিথক সহায়তা পেলও
দীঘেময়াদী সই সহায়তা অব াহত থাকেব িকনা তা িনেয়ও সংশয় আেছ।

রািহ া সম ার িবষেয় িবিশ  িনরাপ া িবে ষক মজর জনােরল (অব) আ রু রশীদ জনক েক বেলন, রািহ া
সম া বাংলােদেশর একার সম া নয়। এিট একিট সািবক সম া। এখনও বাংলােদশ শাি পণূভােবই রািহ া
সম ার সমাধােনর পেথ হাঁটেছ। শাি পূণ সমাধান না হেল াভািবক কারেণই এ িনেয় বাংলােদেশ অি িতশীল
পিরি িতর সৃি  হেব। হয় তা কান কান আ জািতক গা ী বাংলােদশেক চােপ রাখেত বা দেশর অথৈনিতক
অ যা া  ব াহত  করেত রািহ া  সম ােক  িজইেয়  রাখার  চ া  করেছ। এেত কের এই  সম া  একিট  সময়
বাংলােদেশর অভ ের ছিড়েয় পড়ার পাশাপািশ িবে র অ া  দেশও ছিড়েয় পড়েব।

তখন অ া  দেশর জ ও রািহ ারা বড় ধরেনর িনরাপ া ঝঁুিকসহ নানা সম া সৃি র কারণ হেয় দাঁড়ােব।
অতএব রািহ া সম ােক যসব গা ী বা দশ বাংলােদেশর একার সম া বেল ভাবেছন, তােদর সই ভাবনা
সিঠক নয়। কারণ ঝঁুিক এমন একিট িবষয়, যিট এক দশ থেক অ  দেশ ছিড়েয় পেড়। এিটই াভািবক। তাই
রািহ া সম ােক ে র সে  িনেয় সবার এই সম া সমাধােন এিগেয় আসা অত  জ রী। রািহ া সম া

সমাধােনর একিটই রা া, তা হে  তােদরেক তােদর দেশ ফরত পাঠােনা। িময়ানমাের িনরাপ া িনি ত কেরই
রািহ ােদর ফরত পাঠােত হেব। অ থায় আবারও একই অব ার সৃি  হেত পাের।

িতিন আরও বেলন, রািহ ােদর পছেন পুিলশ, সনাবািহনী, িবিজিবসহ িবিভ  বািহনীর লাকজনেক কাজ করেত
হে । এেত রা ীয় ব য় বেড়েছ। এিট বাংলােদেশর সািবক অথনীিতেত নিতবাচক ভাব ফলেছ। অেনক রািহ া
বাংলােদশী পাসেপাট তির কের িবেদেশ পািড় জিমেয়েছ। তারা িবেদেশ নানা অপরাধমূলক কমকাে-ও জিড়েয়
পড়েত পাের। এেত কের বাংলােদেশর নাম  ণুœ হেব। কারণ িবেদেশ  তারা  বাংলােদশী নাগিরক িহেসেব
পিরিচত। এছাড়া রািহ ােদর কারেণ িবে র দীঘতম াকিৃতক সমু  সকত ক বাজােরর পযটন িশে  ধস নামেত
পাের। এিটও দেশর অথনীিতর জ  অশিন সে ত।
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এছাড়া রািহ ােদর মেধ  ক রপ ী মেনাভাবাপ  যবুকেদর কােছ টানার চ া করেছ িবিভ  মৗলবাদী সংগঠন।
জ ী সংগঠন েলাও এমন েযাগ নয়ার চ া করেছ। এেত কের পিরি িত আরও খারাপ হেব।

গােয় া  সূ েলা  বলেছ,  রািহ ােদর  িনেয়  বাংলােদেশর  অতীত  ইিতহাস  খকর  নয়।  কারণ  জ ী  ও  উ
মৗলবাদী গা ীর সে  রািহ ােদর যাগােযাগ, ইয়াবা, অ  ব বসা,  চিুর,  ডাকািত, িছনতাই, অপহরণসহ নানা

ধরেনর অপরােধ তােদর জিড়ত থাকার ভিূর ভূির নিজর আেছ। দীঘ সময় বসবােসর বােদ তারা আশপােশর
এলাকায় রীিতমেতা ভাব িব ার কের ফেল। তারা রািহ া সিলডািরিট অগানাইেজশন (আরএসও) নােমর একিট
সংগঠনও গেড় তুেল।

সােবক  রা পিত  িজয়াউর  রহমান  আ য়  দয়ার  কারেণ  রািহ ারা  িবএনিপ-জামায়ােতর  কাছ  থেক  বাড়িত
সহেযািগতা পত। ক বাজারসহ আশপােশর এলাকায় রািহ ােদর জ ী কমকা- চালােনা, জ ী িশ ণ দয়া,
বাংলােদেশর উ  ইসলামী দল, িজ, জএমিবসহ এ ধরেনর জ ী সংগঠন েলার সে  যাগােযাগ থাকার তথ
িবিভ  সময় গণমাধ েম কািশত হয়।

তারই ি েত ১৯৯৬ সােলর ১৯ ফ য়াির পুিলশ ক বাজােরর উিখয়ায় অিভযান চািলেয় জ ী িশ ণরত
অব ায় িজর ৪০ সদ েক িবপুল পিরমাণ ভাির অ েগালাবা দসহ ফতার কের। ফতারকতৃেদর যাব ীবন
সাজা হয়।

২০০১ সােলর জা য়ািরেত ক বাজােরর চা গাঁও আবািসক এলাকার একিট বািড়েত পিুলেশর অিভযােন রািহ া
সিলডািরিট অগানাইেজশেনর ধান ও সংগঠনিটর সামিরক শাখার ধান কমা ডার মাহা দ সিলম ওরেফ সিলম
উ াহ ওরেফ সিলম মাহা দ ভাির অ েগালাবা দসহ ফতার হয়।

গােয় া সূূে  জানা গেছ, সিলম উ াহর সে  ২১ আগ  শখ হািসনার উপর েনড হামলাকারী িজ নতা
ফাঁিফেত মৃতু  হওয়া মফুিত হা ান, মফুিত মাওলানা আ সু সালাম, এ েশ আগ  েনড হামলার অপােরশনাল
কমা ডার আবু জা াল, ভারেতর িতহার জেল ব ী সরাসির শখ হািসনার উপর েনড হামলাকারী সেহাদর ই
ভাই মুরসািলন ও মু ািকন ছাড়াও ভারতীয় শীষ জ ী নতা ওবায় লাহ, হািববলুাহ, পািক ােনর জ ী সংগঠন ল র-
ই- তয়বার নতা আিমর রজা খান, খুররম খয়ােমর সখ তা িছল। িজ ও জএমিব সিলম মাহা েদর কাছ থেক
অ ও সং হ করত।

সিলম মাহা দ আরাকােনর অিধবাসী। িতিন ক বাজার-৪ (উিখয়া- টকনাফ) আসেনর িবএনিপর সােবক এমিপ
শাহজাহান চৗধুরী,  তার সেহাদর ভাই ক বাজার জলা জামায়ােতর সে টাির জনােরল ও সােবক উপেজলা
চয়ারম ান শাহজালাল চৗধুরীর সেহাদর বান জামাই।

পরবতীেত  িবএনিপর একজন ম ীর  সরাসির  হ ে েপ  জামায়ােত  ইসলামীর  য়াত  ক ীয়  নতা  ব াির ার
কারবান আলীর সহেযািগতায় িজর ৪০ সদ  ছাড়াও সিলম মাহা দ জািমেন ছাড়া পেয় যায়। তােদর জািমেন

সহেযািগতা কেরিছেলন শীষ ছয় জ ীর অ তম আ রু রহমান ও িসি ল ইসলাম বাংলাভাই। ছাড়া পাওয়ােদর
অিধকাংশই এখনও আ েগাপেন। পরবতীেত পুিলশ  ও র ােবর হােত ১২ জন ফতার হয়। সবেশষ সিলম
মাহা দ জাপােন িছল।

সূ িট  বলেছ,  সিলেমর জ ী কমকা ড  এখােনই শষ নয়। যু াপরাধ মামলায় ফাঁিসেত  মৃতু  হওয়া িবএনিপ-
জামায়াত জাট সরকােরর সােবক িশ ম ী মিতউর রহমান িনজামীর িনয় ণাধীন চ ােমর িজয়া সারখানা থেক
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ভয়ুা ভাউচাের বামা তিরর কাঁচামাল িহেসেব ব ব ত ায় ১২শ’ টন রক সালফার সিরেয় ফেল ম ীর িনেয়াগ দয়া
জএমিব  সদ  মাহা দ সালাফী।  সই রক  সালফােরর একিট  অংশ  চ ােমর পাহাড়তলীর আহেল  হািদস

মসিজেদ জমা করা হয়। সখােন সই রক সালফার কােঠর তির িবেশষ বাে  কের জএমিবর সামিরক শাখার
কােছ পাঠােনারও দািয়  পালন করিছল সিলম মাহা দ।

সই রক সালফােরর তির বামা িদেয় ২০০৫ সােলর ১৭ আগ  দেশর ৬৩ জলা (মু ীগ  বােদ) অ ত পাঁচ
শ’িট জায়গায় অ ত পাঁচ শ’িট বামা একেযােগ িবে ারণ ঘিটেয় িছল জএমিব। বামার িবে ারণ ঘটােনা হেয়িছল
হাইেকাট, ীমেকাট,  জলা আদালত, িবমানব র, বাংলােদেশ  থাকা মািকন দূতাবাস, জলা শাসক, জলা
পিুলশ পােরর কাযালয়, স াব ও সরকারী-আধাসরকারী পণূ াপনার কােছ। এেত ইজেনর মতুৃ  হয়।
আহত হেয়িছেলন ই শতািধক মা ষ। বাংলােদেশ বসবাসকারী রািহ ােদর নানা অপতৎপরতা থেম নই।

বাংলােদশী পাসেপাট বািনেয় আ লু কিরম টু ডা নােমর এক রািহ া বতমােন পািক ােন অব ান করেছ। তার ধান
কাজই হে , বাংলােদশ থেক পািক ান যাওয়া জ ীেদর আ য় ও জ ী িশ েণর ব ব া করা। িশ ণ শেষ
তােদর িবিভ  দেশও পাঠােনার ব ব া কেরন আ লু কিরম। বাংলােদেশর জএমিবর কারাব ী আমীর জামায়ােত
ইসলামীর ক ীয় শরূা কিমিটর সােবক সদ  মফুিত মাওলানা সাই র রহমান জাফেরর ই মেয়র জামাতােকও
পািক ােন আ য় ও জ ী িশ ণ দয়ার কােজ সহেযািগতা কেরন আ লু কিরম। বড় মেয়র জামাতা শিফ ল
কিবর পািক ান থেক আ ঘাতী িশ ণ িনেয় দেশ ফরার পর িডিব পুিলেশর হােত ফতার হয়। অপর মেয়র
জামাতা  ইজাজ ওরেফ কারিগল  জ ী  িশ ণ ক াে ই  িশ ণ  নয়ার সময় পািক ান  আিমর চালােনা  এক
অিভযােন িনহত হন।
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