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েরািহ া eখন গলার কাঁটা  
দুi বছের পাে  েগেছ িচ , ানীয়রা aসহায়, বাড়েছ aপরাধ, বিহিব র্েশব্র নানামুখী রাজনীিত 
জুলকার নাiন o আi বুল iসলাম, ক বাজার েথেক  

 

কয্াে  নতুন নতুন ঘর বানাে ন েরািহ ারা -েরােহত রাজীব  

ায় দুi বছের গলার কাঁটা হেয় েগল িময়ানমার েথেক বাংলােদেশ আ য় েনoয়া েরািহ ারা। eকিদেক েরািহ া িশিবের aপরাধ 
কম র্কা- সীমা ছািড়েয়েছ। a িদেক সব র্নাশা মাদেকর তুড়ঘের পিরণত হেয়েছ কয্া গুেলা। aিনি ত ভিব ৎ িনেয় থাকা 
eেককিট কয্া  হুমিক হেয় েদখা িদে  আ িলক িনরাপ ার ে ে । iিতমে  সমূেল িবন  হেয়েছ ক বাজার o পাব র্তয্ চ ােমর 
িব ীণ র্ a েলর পাহারেঘরা নয়নািভরাম পিরেবশ-ƣবিচ য্। eখন ন  হে  সামািজক স ীিত। ানীয় বাংলােদিশ নাগিরকেদর সে  
েরািহ ােদর সিহংস আচরণi েযন েসখােন ভিবত  হেয় দাঁিড়েয়েছ। িবপদ  েরািহ ােদর িত সবার আেগ হাত বাড়ােনা 
ানীয়রাi eখন েকাণঠাসা। গত কেয়ক িদন ক বাজােরর িবিভ  েরািহ া কয্া  ঘুের eসব ত  পাoয়া েগেছ। েরািহ া সংকট 

িনেয় কূটৈনিতক o শাসিনক দািয়েতব্ থাকা কম র্কত র্ারা বলেছন, দুi বছর আেগ মানবতার জ  নিজরিবহীন দৃ া  াপন কেরi 
সীমা  খুেল িদেয়িছল বাংলােদশ সরকার। েসi িদন েথেক আি ত েরািহ ােদর সুেযাগ-সুিবধা িনি েত সাে র সেব র্া  েচ া কের 
যাে  বাংলােদশ। iিতমে  বাংলােদেশর েকাষাগার েথেক েরািহ ােদর েপছেন য় করা হেয়েছ 83 হাজার েকািট টাকারo েবিশ। 
বাংলােদেশ আ েয়র জ  আসা েরািহ ােদর আরo ভােলা থাকার সুেযাগ সৃি র জ  শত শত িবেদিশ সং ােকo কাজ করার 
aবািরত সব্াধীনতা িদেয়েছ বাংলােদশ সরকার। িক  েস সুেযাগ কােজ লািগেয় ‘েরািহ া কূটনীিত’ িনেয় আ জর্ািতক িবিভ  মহল শুরু 
কেরেছ নানা ধরেনর েখলা। a ায়ী কয্া  িচর ায়ী করার ei েখলা েরািহ ােদর িদন িদন বাংলােদেশর গলার কাঁটায় পিরণত 
করেছ। ব  হেয় যাে  ায় সব ‘eি ট রুট’- বলেছন কূটনীিতকরা। 

ক বাজােরর uিখয়া o েটকনােফর 45িট আ য়িশিবের বত র্মােন ায় 22 লাখ িনবি ত েরািহ া আেছ। 3128 সােলর 36 আগে র 
পর িময়ানমােরর রাখাiন রাজয্ েথেক তারা eেস ক বাজাের আ য় েনয়। তােদর েফরত পাঠােত 33 আগ  সব ধরেনর িত 
েনoয়া হয়। িক  তারা েযেত না চাoয়ায় তা স ব হয়িন। eর আেগ গত বছর 26 নেভমব্রo আেরক দফা িত েনoয়া হেয়িছল। 
িক  িবে াভ-সমােবেশর কারেণ েস দফায়o তয্াবাসন ভ-◌ুল হেয় যায়। িদব্তীয় দফায়o শুধু িনজ মুেখ i ার বিহঃ কাশ কের 
েদেশ েফরা েথেক ে েচ যাoয়া eবং েস জ  েকােনা ধরেনর চাপ aনুভব না করা েরািহ ারা যারপরনাi খুিশ। ক বাজাের জ  
েনoয়া eবং েবেড় oঠা a াপক আতাuর রহমান েচৗধুরী মেন কেরন, তয্াবাসেনর বড় ধরেনর uে াগ িনেয়o পরপর দুবােরর 
থ র্তা েরািহ ােদর সিহংস েসব্ াচারী আচরেণ ভাব েরেখেছ। e কারেণi বাজার েথেক তুেল িনেয় ানীয় রাজৈনিতক েনতােক গুিল 

কের হতয্ার মেতা েরামহষ র্ক ঘটনা তারা ঘিটেয়েছ বেল মেন কেরন িতিন। 

শুধু তা-i নয়, eকসময় েরািহ ােদর খাবার আর আ য় িদেয় িবশব্ াপী শংিসত হoয়া ক বাজােরর মানুষ eখন uিদব্  o িবর । 
তােদর মে  েরািহ ািবেরাধী মেনাভাব ছড়াে  দাবানেলর মেতা। তয্াবাসন িগত হoয়ায়  ক বাজােরর সাধারণ মানুষ। তারা 
বলেছন, েরািহ ােদর িভেড় eলাকার মজীবী মানুষ েবকার হেয় পেড়েছ। হাট-বাজাের িজিনসপে র দাম েবেড় যাে । ক বাজার 
বাঁচাo আে ালেনর সাধারণ স াদক আয়াছুর রহমান বেলন, েরািহ ােদর কারেণ eলাকায় শাি -শৃ লা o পিরেবশ িবপ  হে । 
মানুষ e িনেয় uিদব্ । aেনেক ভুল পিরচেয় পাসেপাট র্ বািনেয় িবেদেশ চেল যাে ন। 



গেবষণায় েরািহ ােদর আ েয়র েনিতবাচক ভাব : িবিভ  সব্ীকৃত সং া o িত ােনর গেবষণা িতেবদেন েরািহ া সংকেটর িবিভ  
রকম িবরূপ ভােবর ত  uেঠ eেসেছ। iueনিডিপর eক গেবষণায় েদখা যায়, ক বাজােরর দুi-তৃতীয়াংশ মানুষ বেলেছন, তারা 
েরািহ ােদর কারেণ সরাসির িত  হেয়েছন। জিরেপ aংশ েনoয়া েটকনােফর শতভাগ eবং uিখয়ার 91 শতাংশ মানুষ বেলেছন, 
তারা েরািহ ােদর কারেণ িত । য্ােকর গেবষণা িতেবদন বলেছ, 3128 সােলর িডেসমব্ের ানীয় 6 শতাংশ মানুষ বেলিছেলন, 
েরািহ ােদর আ য় েদoয়া িঠক হয়িন। িক  চলিত বছর eি েলর জিরেপ তা েবেড় 91 শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ। ei িবপুলসংখয্ক 
মানুষ েরািহ ােদর আ য় েদoয়ােক বড় ভুল বলেছন। iueনিডিপ eবং পিলিস িরসাচ র্ iনি িটuট aব বাংলােদেশর (িপআরআi) 
গেবষণায় েদখা যায়, েরািহ ােদর জ  েটকনাফ o uিখয়ার দাির য্ বৃি  েপেয়েছ ায় 4 শতাংশ। ানীয় শাসন eবং সংি  
কম র্কত র্ারা তােদর সমেয়র 61 শতাংশi য় কেরন েরািহ ােদর িবিভ  িবষয় িনেয়। ফেল ানীয়রা েসবাবি ত হে ন। 

বনভূিম ধব্ংস o জীবৈবিচ য্ uজাড় : ক বাজার দি ণ বন িবভাগ সূে  জানা যায়, uিখয়া o েটকনােফর সবুজ পাহােড় েরািহ ারা 
ঝুপিড়ঘর ƣতির কের বসবাস শুরু কের। তােদর ei ঘর ƣতিরেত েকেট েফলা হেয়েছ পাহািড় েছাট-বড় aসংখয্ গাছপালা। 
eকসমেয়র সবুজ পাহাড় পিরণত হয় বৃ শূে । ফেল হুমিকর মুেখ পেড়েছ েসখানকার পিরেবশ, বনভূিম o জীবৈবিচ য্। পাহােড় 
েরািহ ােদর বসিত াপন করেত িগেয় িত  হেয়েছ eিশয়ান হািতর আবাস ল o িবচরণে o। e ছাড়া িত মােস 
েরািহ ােদর রা াবা ার কােজ ছয় হাজার 911 টন জব্ালািন কাঠ েয়াজন। েরািহ ারা ei জ¦◌ালািন কাঠগুেলা পাহািড় বনা ল 
েথেক সং হ কের। 

গত মােসর 4 জুলাi ক বাজােরর দি ণ বন িবভাগ েথেক চ াম বন সংর ক দফতের পাঠােনা eক িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
3128 সােলর 36 আগে র পর েথেক ক বাজােরর uিখয়া-েটকনােফ েরািহ ার ঢল নােম। oi সময় আসা eবং পুরেনা 22 
ল ািধক েরািহ া uিখয়ার কুতুপালং, বালুখালী, বালুখালী ঢালা, ময়নারেঘানা, থাiংখালী তাজিনমার েখালা, হািকমপাড়া, জামতিল 
বাঘেঘানা, শিফu াহ কাটা eবং েটকনােফর চাকমারকুল, uনিচ াং, েলদা, েমৗচনী, জািদমুরা o েকরানতলী eলাকাসহ বন িবভােগর 
েগেজটভু  ায় 7 হাজার 271 eকর বনভূিমেত বসিত াপন কের। বনভূিমেত েরািহ ােদর eভােব বসিত াপেনর কারেণ টাকার 
িহসােব সৃিজত eবং াকৃিতক বেনর িত হেয়েছ 567 েকািট 9 লাখ টাকা। eকiভােব জীবৈবিচে য্র য় িতর পিরমাণ 2 হাজার 
51৯ েকািট 59 লাখ টাকা। েস িহসােব বনজ o জীবৈবিচে য্র িতর পিরমাণ টাকার িহসােব 2 হাজার 976 েকািট 67 লাখ টাকা। 
দৃ মান কু ভাব রা াঘােট : শুধু বনভূিম বা জীবৈবিচে য্ নয়, ক বাজােরর uিখয়া o েটকনােফ েরািহ া বসিত মারা ক ভাব 
েফেলেছ ক বাজার-েটকনাফ সড়েকo। 8৯ িকেলািমটােরর ei সড়েক ানীয়েদর বহন করা গািড় চলেছ। পাশাপািশ চলেছ 
েটকনাফ লব েরর প বাহী িনয়িমত পিরবহন। eকi সে  e সড়েক যাতায়াত করেছ েরািহ ােদর াণ o মালামাল বহনকারী 
শত শত ভারী যানবাহন। কয্াে  কম র্রত িবিভ  েদিশ-িবেদিশ সং ার a ত আড়াiশ গািড়o e সড়েক চলাচল কের। তাi সড়েক 
যানজট েযমন বাড়েছ, a িদেক সড়ক েভেঙ বড় বড় গেত র্র সৃি  হেয় যান চলাচেল aনুপেযাগী হেয় পেড়েছ। 

 


