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চায় আমরা ততজনেক িদেয় েদব।’ পররা ম ী বেলন, ‘আমরা ায় 61 হাজােরর তািলকা িদেয়িছ। তারা মা  িতন হাজার 
561 জেনর নাম পািঠেয়েছ। শুরু করুক। আমরা চাi, eকটু তাড়াতািড় যাক। কারণ না েগেল তােদর ভিব ৎ খুব সুেখর 
হেব না eবং ei a েলর শাি  িবি ত হেব। শাি  ছাড়া আমরা আমােদর ল য্ aজর্ন করেত পারব না।’ গতকাল বুধবার 
স য্ায় eকািধক কূটৈনিতক সূ  বলেছ, েছাট পিরসের eমনিক আট-দশজেনর eকিট দলo যিদ িফের যায় তাহেল তারা 
aবাক হেবন না। গত নেভমব্র মােস থম দফা েরািহ া তয্াবাসন uে াগ েভে  যাoয়ার পর বাংলােদশ চীনেক e 
ি য়ায় যু  কেরেছ। ভারতo চাiেছ, তয্াবাসন শুরু েহাক। তা ছাড়া িময়ানমােরর িম  িথেয়া গত মােসর েশষ স ােহ 

বাংলােদশ সফেরর সময় বেলেছন, িময়ানমার আট হাজার েরািহ ােক রাখাiেনর বািস া বেল সব্ীকার কেরেছ। তারা 
েযেকােনা সময় িফরেত পাের। কূটৈনিতক সূ গুেলা বলেছ, গত নেভমব্র মােস তয্াবাসন শুরুর িত সে o েকu না 
েফরায় মাণ হেয়েছ িময়ানমােরর oপর েরািহ ােদর আ ার ঘাটিত আেছ। eবারo বাংলােদশ তার েচ ার েকােনা িট 
রাখেত চায় না। a িদেক িময়ানমারo তয্াবাসন শুরুর িবষয়িট িবশব্েক েদিখেয় চাপমু  হেত চায়। 

eিদেক গত ম লবােরর ধারাবািহকতায় গতকাল বুধবারo আেরা 325 পিরবােরর েরািহ া সদ  aিভ  সুের সুর িমিলেয় 
বেলেছ, ‘ রা eহন ন-যাi য্ম।’ aথ র্াৎ আমরা িময়ানমাের eখন িফের যাব না। e িনেয় গত দুi িদেনর েসব্ ায় 
তয্াবাসেনর াপাের সা াৎকাের 346িট েরািহ া পিরবার গতকাল পয র্  তােদর েদেশ িফরেত না সূচক জবাব িদেয়েছ। 

আজ বৃহ িতবারo েরািহ ােদর ধারাবািহক সা াৎকার হেণর কম র্সূিচ a াহত থাকেব। কম র্কত র্ারা আশাবাদী, েশষ 
মুহূেত র্ হেলo যিদ কারo সুমিত িমেল! তেব সা াৎকার পেব র্ কেয়কিট েরািহ া পিরবার েসব্ ায় েদেশ িফের যাoয়ার i ার 
কথা জানােলo পের eসব পিরবােরর েলাকেদর আর খুেঁজ পাoয়া যায়িন। তেব e িবষয়িট সরকােরর শরণাথ , াণ o 
তয্াবাসন কিমশনার (আরআরআরিস) সব্ীকার করেত রািজ হনিন। িনভ র্রেযাগয্ সূে  জানা েগেছ, কেয়কিট পিরবার 

িময়ানমাের িফের েযেত আ হ কাশ কেরিছল। িক  সা াৎকার পব র্ েশেষ তয্াবাসনিবেরাধী েরািহ ারা তা জানেত 
েপের তােদর হুমিক েদয়। eরপর তারা তােদর স িত তয্াহােরর কথা জানায়। eিদেক আরআরআরিস েমাহা দ আবুল 
কালাম গতকাল স য্ায় সংবাদ সে লেন বেলেছন, ‘শাি পূণ র্ভােব তয্াবাসেনর জ  সব আেয়াজন রেয়েছ। ঘুনধুম 
লসীমা  িদেয়i তয্াবাসন করা হেব।’ 

িতিন বেলন, েরািহ ােদর িনরাপ া িদেয়i সীমা  পার কের েদoয়া হেব। e জ  েয়াজনীয়সংখয্ক যানবাহন eবং 
েরািহ ােদর খাবার-দাবােরর ব াo রাখা থাকেব। eিদেক জািতসংেঘর শরণাথ  সং ার (iueনeiচিসআর) 
কম র্কত র্ােদর কােছ েরািহ ােদর তয্াবাসেন aস িতর কথা জানােনা িনেয় ক বাজার সীমা  eলাকায় েতালপাড় সৃি  
হেয়েছ। eলাকাবাসীo া ক সুের েরািহ ােদর ভাষায় বলেছ, ‘ রা eহন ন-যাi য্ম’। তারা aিভেযাগ কেরেছ, 
eগুেলা মহল িবেশেষর েশখােনা বুিল। ানীয় েলদা বাজােরর েদাকািন নুরুল আলম e সে  বেলন, ‘eত িদন শুনিছ 
েরািহ ারা েদেশ িফরেব। িক  eখন েফরার তািরখ িনধ র্ারেণর পের আকি ক কী হেলা েয তারা িফরেব না?’ ানীয়েদর 
aেনেক সংঘােতরo আশ া কাশ কেরেছ। েটকনােফর ীলা iuিনয়েনর নবিনব র্ািচত েচয়ার ান রােশদ েমাহা দ আলী 
গতকাল স য্ায় কােলর ক েক বেলন, ‘দীঘ র্িদন ধের aব ােনর কারেণ eলাকার েলাকজন েরািহ ােদর িত aিত  হেয় 
uঠেছ িদন িদন। তাi আমােদর eলাকাবাসী aধীর আ েহ aেপ ায় রেয়েছ েরািহ ােদর েদেশ িফের যাoয়ার কাজিট শুরু 
করার জ ।’ 

 


