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েয ত িট পাo
eরা eমনi ‘
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া মাণ আদ

শাি র আoত
u িত কের ট

eসব িবষেয় ক
uেদব্গজনক। 
িতিন আেরা ব

কােলর ক ’র
uপেজলার বা
বাজার’। রাখা
িনেলi জানা য

ক বাজার-েট
েবশপেথi ব

eসেবর িবে

য় আি ত ে
ের েরািহ ািশিবের
দর বসা-বািণজয্
মলার আসািম হাজ

আহমদ, ক বাজ

তুপালংেয় বন িবভ

নবতা’র সুেযােগ আ
রািহ ােদর eকিট a
িশ-িবেদিশ eনিজ
জ  েরািহ ােদর e

রi েরািহ ােদর a
েছ। কেয়ক িদন ধ
oয়া েগেছ, তা হে
েদশে িমক’ েয িম

বসা-বািণজয্ কর
দালত aিভযান চািল
তায় আেস না। eম
টাকার পাহাড় গড়ে

ক বাজােরর েজল
আিম শুেনi তা গু

বেলন, ‘েদেশর চ

র aনুস ােন শুধু e
ালুখালী েরািহ া আ
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যােব বাজারিটর েদ
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েরািহ ােদর
রর aেনেকi েক

জয্ ‘িছনতাi’  
াজােরর েবিশ 

জার    

 

ভােগর জায়গায় ের

আ য় িনেয় বসা-
aংশ। আিথ র্ক শি
o o নানা সং ার 
eনিজoগুেলার সরব

aেনেকi বেন েগেছ
ধের ক বাজােরর u
ে  বাংলােদেশর মা
িময়ানমার েথেক িন

রেত ানীয় েলাকজ
িলেয় েভজাল-aিনয়
মন aিভেযাগ আর 
েছ েরািহ ারা। e র

লা শাসক েমা. ক
গুরুেতব্র সে  িবেব
চিলত আiন সবার

eকিট েরািহ া আ
আ য়িশিবরেকি ক
রিটর আদেলi করা
দাকািনরা সবাi েক

িট eম জাফর আল
ব ান। e বাজােরর
সবাi েরািহ া। 

র aেনেকi 
কািটপিত  

েরািহ া িজয়াবুেল

-বািণজয্সহ নানা ক
ি  েযমন েবেড়েছ 
সে  স েক র্র সূে
বরাহ করা দা, খ

ছ েকািটপিত। ানী
uিখয়া-েটকনাফ সী

মািটেত গড়া 43িট ি
নতয্ বহায র্ প  e

জনi শুধু েদেশর চ
য়েমর জ  জিরমান
ে াভ েঝেড়েছ া
রকম aব ায় েরাি

কামাল েহােসন গত
বচনায় িনেয়িছ। e 
র জ i সমান। ত

য়িশিবেরi eক ড
ক e বসায়ীরা িম
রা হেয়েছ েদাকানপ
কািট েকািট টাকার 

লম আরাকান সড়েক
র 311 েদাকােন a

36 আ

আজ ‘কাল

লর বািড়। ছিব : 

কম র্কাে র মা েম
তােদর, েতমিন েব

সূে  আ জর্ািতক স
া o শাবল eখন 

নীয় েলাকজেনর েক
সীমা  eলাকা ঘুের
িশিবেরর েরািহ াে

eেন েদাকােন েতাে

চলমান আiেনর আ
ানাসহ শাি  েদন।
ানীয় েলাকজন। ত
িহ ারা েদেশ িফের

তকাল শিনবার স য্
িবষেয় কেঠার পদ

তাi চিলত আiেন

ডজেনরo েবিশ েক
মেল রাখাiেনর eক
পাটo। থম দশ র্েন
মািলক। 

কর বালুখালী বাজা
a ত 211 েথেক 3

আগ , 312৯ 

লেকuেট’ 

কােলর ক   

ম শি শালী হেয় u
বেড়েছ ানীয় ভ

সখয্o েবশ েজারােল
েরািহ া স াসীেগা

কািট েকািট টাকার 
র িপেল চমকােনা e
েদর েদাকানগুেলােত
েল। 

আoতায় রেয়েছ। 
। িক  e ে ে  ের
তারা বলেছ, দাপেট
র েযেত চাiেব েক

য্ায় কােলর ক েক
দে প িনেত সরক
নi ব া েনoয়া 

কািটপিত েরািহ া 
কিট িস  বাজাের
েন মেনi হেব না ে

ার েথেক বালুখালী
311 েকািট টাকার

uেঠেছ ক বাজােরর
ভাবশালী েলাকজেন
লা হেয় uেঠেছ। প
গা ীগুেলার শি র 

র বসা-বািণজয্ না
eসব ত  জানা ে
েত e েদেশর েকাে

ানীয় েলাকজেনর
রািহ ারা যত a া
টর সে  বসা-বা
কন?’ 

ক বেলন, ‘আসেল 
কােরর ঊধব্র্তন কতৃর্
হেব।’ 

বসায়ীর েখাঁজ িম
রর নােম eখােনo 
েতমন eকটা িকছু

ী 2 নমব্র েরািহ া আ
র প সাম ী রেয়েছ

রর uিখয়া-েটকনােফ
নর সে  নানা স
পাহাড় েকেট ঘরদুয়
eকিট বড় হািতয়া

নানা েকৗশেল তারা
েগেছ। আেরা uে
েনা প  েশাভা পায়

র েদাকানপাট o 
ায়i করুক না েকন

বািণজয্ কের শৈনঃ 

িবষয়গুেলা aতয্
তৃর্প েক aবিহত ক

িমেলেছ। uিখয়া 
গেড় তুেলেছ ‘বিল
। িক  eকটু েখাজঁ

আ য়িশিবেরর 
েছ বেল জানা েগেছ

ফ 
কর্। 

দুয়ার 
ার হেয় 

া 
খেযাগয্ 
ায় না। 

িত ােন 
কন, 

শৈনঃ 

 
করব।’ 

িল 
জ 

ছ। 



বালুখালীর ানীয় বািস া গফুর u াহর মািলকানাধীন জিমেত েতালা oi দুi শতািধক েদাকােন িবি র েবিশর ভাগ প i িময়ানমার, চীন o 
থাi াে  ƣতির। জিমর মািলক গফুর u াহ বাজােরর েদাকান েথেক িত মােস আয় কেরন পাঁচ ল ািধক টাকা। বিল বাজারিটর পােশ রেয়েছ 
আেরা eকিট বড় বাজার। েসi বাজােরo েকািটপিতর সংখয্া েনহাত কম নয়। িবসিম াহ ে ার নােমর eকিট েদাকােনর মািলক হে ন েরািহ া 
জাহা ীর। িতিন বালুখালীেত বেসi িময়ানমার-েটকনাফ সীমা  বািণেজয্র নােম প  আমদািন কেরন েটকনাফ লব র িদেয়। েটকনাফ সীমা  
িদেয় িময়ানমার েথেক e েদেশ গরু আনার বসাo eখন eকেচিটয়া তােদর দখেল। 

eকi eলাকার ‘ছােদক ে াের’ েকািট েকািট টাকার বসা করেছন েরািহ া iি স। বাংলােদেশর আiন aনুযায়ী eকজন ি  বসা িত ান 
চালােত েগেল তােক েদেশর নাগিরকতব্, জাতীয়তা সনদ, েহাি ং টয্া , জিমর হালনাগাদ খাজনা আদােয়র মাণপ সহ aেনক িকছুর েয়াজন 
হয়, িক  েরািহ ােদর eগুেলার িকছুi েনi। তেব ে িবেশেষ তারা eকদম ি  াiেল কি uটােরর মা েম ƣতির করা ভুয়া কাগজপ  দািখল 
কেরi বসা কের যাে । েটকনাফ লব র িদেয় eসব েরািহ া বসায়ী িময়ানমােরর রাজধানী iয়া ন, িবভাগীয় শহর আিকয়াব o মহকুমা 
শহর ম  েথেক প সাম ী সীমা  বািণেজয্র আoতায় িনেয় আসেছ। 

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, েরািহ া বসায়ীরা েটকনােফর ানীয় সীমা  বািণজয্ বসায়ীেদর নােম o িসaয্া eফ eেজি র মা েমi িময়ানমার 
েথেক প  আমদািন করেছ। েরািহ ারা িময়ানমােরর বািস া হoয়ায় তারা েস েদেশর বসা-বািণজয্সহ লাভ-েলাকসােনর েহরেফর eখানকার 
বসায়ীেদর েচেয় েবিশ জােন। e কারেণ েরািহ ারা িময়ানমার েথেক আমদািন করা প সাম ী িবি  করেত আ হী েবিশ। বিল বাজাের িগেয় 

েদখা েগেছ, েদাকানগুেলা চায়িনজ o িময়ানমােরর শাট র্, লুি , া , ছাতা েথেক শুরু কের েমাবাiল েফানেসটসহ iেলক িনক পে  সাজােনা। 
আেছ িময়ানমােরর আচার, জুতা- াে ল, সুপাির, ছাতা। েদাকানগুেলােত বাংলােদেশর বাজাের িবি  হoয়া িকছু েবারকা o থান কাপড় েদখা 
েগেছ। 

বালুখালীর বিল বাজাের েরািহ া িসরাজ eকজন বড় মােপর বসায়ী। তেব েদাকােন তাঁেক কম েদখা যায়। তাঁর সব্জনরাi েদাকান চালায়। বিল 
বাজাের রেয়েছ oসমান, আলী িময়া, আেনায়ার শাহ, নােসরসহ আেরা কেয়কজন েরািহ া েকািটপিত। eসব েদাকািনর কােরা কােছ েকােনা ে ড 
লাiেস  েনi। তােদর িদেত হয় না েকােনা রাজসব্o। e জ  িদন িদন তারা বসার লােভ ফুেল uঠেছ; আর ানীয় বসায়ীরা হেয় পড়েছ 
েকাণঠাসা। 

বালুখালী বাজাের eক মুি েযা ার স ান নুরুল আবসার েচৗধুরী কােলর ক েক আফেসােসর সুের বেলন, ‘আমােদর বাবারা যু  কের e েদশ 
সব্াধীন কেরিছেলন। আজ সব্াধীন েদেশ আমরাi েযন পরাধীন, আর আি ত েরািহ ারা সব্াধীন।’ িতিন আেরা বেলন, বালুখালী বাজাের আিলফ 
ে িডং নােম তাঁর eকিট ফেটা য্াট o কি uটােরর েদাকান আেছ। েসটা িদেয়i তাঁর সংসার চলত। েদাকানিট চালােত িগেয় িতিন সরকােরর 
যাবতীয় শত র্ েমেন চেলন, িক  পােশর িশিবেরর েরািহ ারা েকােনা টয্া  ছাড়াi কি uটােরর েদাকান খুেল বেসেছ য ত । eসব কারেণ েবশ 
িকছুিদন ধেরi বসায় িত গুেন যাে ন িতিন। দুঃেখর সে  িতিন বেলন, মােঝমে  া মাণ আদালেতর aিভযান হয়। িক  aিভযােনর মুেখ 
পেড় শুধু ানীয় েলাকজন। শাি o তারাi েভাগ কের। েরািহ ােদর ধােরকােছo া মাণ আদালত যান না। 

সেরজিমেন িগেয় েদখা েগেছ, েরািহ ািশিবরগুেলােত েছাট-বড় 21 েথেক 26 হাজার েদাকান বেসেছ। eসেবর মািলক িশিবেরর েরািহ ারা। 
েরািহ ারা েযসব াণ েপেয় থােক েসসব ােণর u তাংশo তােদর েদাকােন িবি  করা হয়। ানীয় েলাকজনi eসেবর ে তা। eসব িনেয় 22 
ল ািধক েরািহ ার সবাi aথ র্ৈনিতকভােব কমেবিশ eখন িনেজর পােয় দাঁিড়েয় েগেছ। 

সব্েণ র্র বসাo eখন েরািহ ােদর হােত। eক মাস আেগ বালুখালী িশিবেরর eক েরািহ ার কাছ েথেক িতন েকিজ সব্েণ র্র eকিট চালানসহ িবপুল 
aে র টাকা u ার করা হয়। েদখা েগেছ, িতিট িশিবেরi কেয়ক ডজন সব্েণ র্র েদাকান রেয়েছ। iয়াবার কারবার aেনক আেগ েথেকi রেয়েছ 
েরািহ ািশিবের। মানবপাচারo েরািহ ােদর eকিট চে র eকেচিটয়া বসা eখন। মানবপাচার o iয়াবার কারবােরর সে  জিড়ত কেয়ক হাজার 
েরািহ া।িশিবেরর যাবতীয় oষুেধর বসাo পুেরাপুির িনয় ণ করেছ েরািহ ারা। িতিট িশিবের প ী িচিকৎসক eবং oষুেধর ডজন ডজন 
েদাকান রেয়েছ। েহন েকােনা পে র বসা েনi, যা েরািহ ারা করেছ না। েটকনােফর মুচনী িশিবেরর eকজন েরািহ ার রেয়েছ 26িট 
িসeনিজচািলত টয্াি । মুচনী eলাকার ামবাসী আলী আহমদ লাiন ান িহেসেব eসব টয্াি র ভাড়া তদারিকর দািয়তব্ পালন কের আসেছন। 

েটকনাফ-uিখয়ার সােবক eমিপ a াপক েমাহা দ আলী জানান, মা  দুi বছর আেগ আ য় েনoয়া িতজন েরািহ াi আজ aথ র্ৈনিতক 
মাপকািঠেত বাংলােদিশ ামবাসীেদর aেনক েপছেন েফেল িদেয়েছ। বাংলােদিশেদর মানবতার সুেযাগ িনেয় তারা আেখর গুিছেয় িনে । িতিন 
বেলন, কেয়ক বছর আেগ আসা েরািহ ারা দুi বছর আেগ আসা েরািহ ােদর সহেযািগতা িদেয় যাে  েযেকােনা কােজ। নতুন েরািহ ারা সুিবধা 
েবিশ েভাগ করেছ। eনিজoগুেলা নানা কম র্সূিচর নােম দফায় দফায় েরািহ ােদর নগদ টাকা দােনর সুেযাগ িনেয়েছ শাসন েথেক। eেত 
েরািহ ারা নগদ টাকা হােত েপেয় বসা-বািণেজয্ সার ঘটােনার সুেযাগ েপেয়েছ।সবেচেয় uেদব্েগর িবষয়িট হে , আিথ র্ক ছাড়াo েরািহ ারা 
েদশীয় a শ  িনেয়o িশিবরগুেলােত েবশ শি শালী। শুরু েথেকi কাজকেম র্র নােম তারা িবিভ  eনিজo েথেক দা, খ া, কুড়াল, শাবলসহ 
নানা সর াম িনেয়েছ। eসব সর ামেক eখন eক ধরেনর a  িহেসেব বহার করা হে । গত দুi বছের 54িট হতয্া মামলায় eক হাজােরর 
েবিশ আসািম েরািহ ারা। e ছাড়া তােদর িবরুে  582িট মামলা রেয়েছ। 


