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রািহ া িশিবের িময়ানমার িতিনিধদল
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নাগিরক  ছাড়া  িময়ানমাের িফরেত  নারাজ  ক বাজাের আ য়  নওয়া  রািহ ারা।  গতকাল  শিনবার
িময়ানমােরর পররা সিচব িম ট থু’ য়র নতৃ াধীন িতিনিধদল ক বাজােরর িশিবের আেলাচনার জ
গেল রািহ া নতারা এ কথা জানান।

বাংলােদেশ আ য় নওয়া রািহ ােদর ত াবাসেন করণীয় িনধারেণ গতকাল উিখয়ার রািহ া  িশিবর
পিরদশন কের িময়ানমােরর ১৯ সদে র উ পযােয়র িতিনিধদলিট। রািহ ারা কােনা দৃ মান িভি
ছাড়া িময়ানমাের িফরেত রািজ না হওয়ায় গতকাল ই দফা বঠক হয়। বঠেক ত াবাসন ই েত যৗথ
সংলােপর িস া  িনেয়েছ িময়ানমােরর িতিনিধদল ও রািহ ারা। এই সংলােপ িময়ানমার ও রািহ া

িতিনিধ  ছাড়াও  বাংলােদশ ও আ জািতক সং ার িতিনিধরা  অংশ নেবন।  তেব কেব  নাগাদ  এই
সংলাপ অ ি ত  হেব,  তা  এখেনা  চড়ূা  হয়িন।  এ  তথ  িনি ত  কের  ক বাজার শরণাথী,  াণ  ও

ত াবাসন কমকতা (আরআরআরিস) মা. আবলু কালাম বেলন, ত াবাসন একিট জিটল ি য়া। তাই
হঠাত্ এিট সমাধান হেব এমন আশা করা হ। আজেকর (শিনবার) বঠেক যৗথ ডায়ালেগর কথা উেঠ
এেসেছ। রিববারও িবষয়িট িনেয় বঠক হেব।

িময়ানমােরর  পররা সিচব  িম ট  থু’ য়র  নতৃে  িতিনিধদলিট  িবমানেযােগ  গতকাল  সকাল  ১০টায়
ক বাজাের পৗঁছায়। িবমানব ের িতিনিধদলেক াগত জানান ক বাজার াণ ত াবাসন কাযালেয়র
অিতির  কিমশনার শাম ে াজা, অিতির  জলা শাসক এস এম সরওয়ার কামালসহ শাসেনর শীষ
কমকতারা। এরপর িতিনিধদলিট িবমানব র থেক হােটল রেয়ল িটউিলেপ যায়। সখান থেক পুর
দড়টার  িদেক  যায়  উিখয়ার  তপুালং  রািহ া  ক া  পিরদশেন।  রািহ া  ক া  পিরদশন  শেষ
রািহ ােদর সে  আেলাচনায়  অংশ নন িতিনিধদেলর সদ রা।  সখােন  রািহ া  সংি  সরকাির

কমকতারা ছাড়াও রািহ ােদর ৩৫ জেনর একিট িতিনিধদল িছল। এেদর মেধ  সাত জন নারী ও ২৮
জন পু ষ রািহ া িছেলন।

বঠেক অংশ নওয়া  রািহ া  নতারা  বেলন,  ঘ া  িতেনেকর বঠকিট  ই  দফায়  চেল।  আেলাচনায়
িময়ানমােরর  িতিনিধরা  রািহ ােদর  িনজ  দেশ  িফের  যেত  আ ান  জানান।  িফের  গেল  সখােন
রািহ ােদর কী ধরেনর েযাগ- িবধা দওয়া হেব, স িবষেয় তারা ধারণা দন। পররা সিচব িম ট থু

বেলন, ‘আমরা আপনােদর িফিরেয় িনেত এেসিছ। রাখাইেন আপনােদর জ  ঘরবািড়, লুসহ যাবতীয়
েযাগ- িবধার ব ব া করা হেয়েছ। আপনারা  ( রািহ া) িময়ানমাের িফের যান।’ তেব তার কথায় আ

হেত পােরনিন রািহ া নতারা। 

িময়ানমােরর িতিনিধদেলর পিরদশনকােল উিখয়ার তুপালংেয়র ক াে  িবে াভ কের রািহ ারা। তারা
তখন বলেত থােক, ‘আমরা বাঙািল নই, আমরা রািহ া। িময়ানমােরর নাগিরক িহেসেব আমােদর িফিরেয়
িনেত হেব। অ থায় আমরা িফের যাব না। আমােদর মা- বানেদর য িনযাতন করা হেয়েছ, তার ু

  ক বাজার িতিনিধ ও উিখয়া
সংবাদদাতা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িবচার চাই। যারা আমােদর ওপর িনযাতন চািলেয়েছ, তােদরও িবচার করেত হেব।’ রািহ ােদর িব াস ও
আ া অজন করেত না পারায় িময়ানমােরর িতিনিধদলিট জািনেয়েছ, আেলাচনা অব াহত থাকেব।

িবকাল ৫টার িদেক বঠক শষ হেলও িময়ানমােরর িতিনিধদেলর কউ গণমাধ েমর সে  কােনা কথা
বেলনিন। কেয়কজন রািহ া এবং ক বাজার শরণাথী াণ ও ত াবাসন কমকতা মা. আবলু কালাম
জানান,  বঠেক  ত াবাসন  ই েত  যৗথ  ডায়ালেগ  স িত  িদেয়েছন  িময়ানমােরর  িতিনিধরা।

িতিনিধদলিট আজ রিববার রািহ া িহ  ক া  পিরদশন শেষ গণমাধ েমর সে  কথা বলেত পাের বেল
জািনেয়েছন িতিন।

উে খ , ২০১৭ সােলর ২৫ আগে র পর থেক িময়ানমার থেক পািলেয় বাংলােদেশ আ য় নয় ায়
সােড় ৭ লাখ রািহ া।  এর আেগ িবিভ  সমেয় আেরা  ৫ লােখর বিশ রািহ া  বাংলােদেশর িবিভ
এলাকায় আ য় িনেয় আেছ। রািহ া সংকট সমাধােন ২০১৭ সােলর ২৩ নেভ র ই দেশর মেধ  একিট
চিু  সই হয়। ওই চিু  অ যায়ী, ই দেশর মেধ  ২০১৭ সােলর ১৯ িডেস র ঢাকায় অ ি ত বঠেক
রািহ া ত াবাসেন যৗথ ওয়ািকং কিমিট গঠন করা হয়। চিু  া েরর ই মােসর মেধ  ত াবাসন
ি য়া  হওয়ার কথা থাকেলও এখন পয  তা  হয়িন।

সূ মেত, আগামী সে ের অ ি তব  জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর অিধেবশন র আেগ আ জািতক
চাপ  কমােত  চায়  িময়ানমার।  স  লে ই  বাংলােদেশ  িতিনিধদল  পািঠেয়েছ  তারা।  গত  বছরও
িময়ানমােরর উ পযােয়র একিট িতিনিধদল ক বাজােরর িশিবের িগেয় রািহ ােদর সে  কথা বেলিছল।
এরপরও ত াবাসন ি য়ায় কােনা অ গিত হয়িন। 

এিদেক মাহা দ আবলু কালাম জািনেয়েছন, িময়ানমােরর িতিনিধদলিটর সে  আিসয়ােনর (দি ণ-পূব
এিশয়ার  ১০িট  দেশর  আ িলক জাট)  েযাগ  ব ব াপনািবষয়ক মানিবক  সহায়তা  ক  বা  আহা
স টােরর একিট িতিনিধদলও রেয়েছ।
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