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পািক ান-মধ ােচ র এনিজওসহ কেয়কিট িবেদশী সং া উ ািন িদে

শংকর মার দ ॥ পািক ান ও মধ ােচ র যৗথ মািলকানাধীন এনিজওসহ কেয়কিট িবেদশী এনিজও রািহ ােদর
িময়ানমাের িফের না যেত নানা ধরেনর ই  সামেন এেন সরকারিবেরাধী কমকাে- উ ািন দয়ার িবষেয় এক বছর
আেগই সরকারেক সতক কের িদেয় িতেবদন িদেয়েছ গােয় া সং া। গােয় া সং ার চার পৃ ার সাতদফা

পািরশ স িলত িতেবদন দািখল কেরেছ রা  ম ণালয়সহ সরকােরর উধতন মহেল। এক বছর আেগর গােয় া
সং ার িরেপাটিট েয়াজনীয় মলূ ায়ন না  করায় রািহ ারা এখন সরকােরর জ  গােদর উপর িবষেফাঁড়া হেয়
দাঁিড়েয়েছ বেল গােয় া সং ার দািব।

গােয় া সং া সূে  জানা গেছ, রািহ ােদর িময়ানমাের ফরত না যাওয়ার জ  ত াবাসনিবেরাধী েরাচনার
চার ও সবেশষ রািহ ােদর বআইনী সমােবশসহ সরকােরর ভাবমূিত িবন  হয় এমন কমকা- চালােনার পর

নেড়চেড় বেসেছ সরকার। িক  এক বছর আেগ রািহ ােদর ভাসানচের ানা েরর িস াে র িব ে  অনশেন উ ু
কেরেছ  িবেদশী  এনিজও।  যসব  িবেদশী  এনিজও  রািহ ােদর  উ ািন  িদেয়েছ  তােদর  মেধ  চারিট  িবেদশী
এনিজও-এর িব ে  িতেবদন িদেয়েছ গােয় া সং া।

সরকােরর কােছ এক বছর আেগ য িতেবদন িদেয়েছ তােত ক বাজােরর রািহ া ক াে  চারিট িবেদশী এনিজও
সরকারিবেরাধী  কমকাে-  জিড়েয় পড়ার কথা উে খ কেরেছ গােয় া  সং া। িতেবদেন উে খ করা হয় য,
রািহ ােদর নানাভােব উ ািন িদে  বসরকারী সং ার িবেদশী কমকতারা। ভাসানচের ানা েরর িস াে র িব ে
রািহ ােদর  অনশেন  উ েু র  চ া  করেছ  এনিজও েলা।  বােয়ােমি ক  প িতেত  িনবি ত  হওয়ার  িবষেয়

িন ৎসািহত করেছ রািহ ােদর। অন এ ারাইভাল িভসায় বাংলােদেশ এেসেছন এনিজও কমকতারা। এক বছর
আেগর গােয় া িতেবদেনর িবষেয় েয়াজনীয় মলূ ায়ন না করায় এখন আবার ত াবাসন ঠকােত রািহ ােদর
উ ািন িদে  িকছু এনিজও। ত াবাসন ঠকােনার চ ার পর এখন ক বাজােরর ক াে র হাজার হাজার রািহ া
সমেবত হেয় বআইনী সমােবশ করেছ। এসব সবই করেছ এনিজও েলা।

গােয় া সং ার সূে  জানা গেছ, যসব এনিজও এবং ব ি  ত াবাসনিবেরাধী সমােবশ কের রািহ ােদর না
যাওয়ার জ  েরাচনা িদে  তােদর িব ে  তদে র িনেদশ িদেয়েছ আইনশৃ লা বািহনী। রািহ া ক া েলােত
মানিবক কারেণ যসব এনিজও সাহায  করেছ তােদর অেথর উৎেসর স ান করেছ গােয় া সং া। িময়ানমাের
রািহ ােদর ফরার পিরেবশ তির হয়িন এমন েরাচনা দয়া হে । রািহ ারা যােত িনজ দেশ িফের যায় সজ

সরকােরর প  থেক টৈনিতক তৎপরতাসহ নানা উেদ াগ নয়া হে । ধানম ী শখ হািসনা মানিবক কারেণ
রািহ ােদর ক বাজাের আ য় িদেয়িছেলন। ১১ লাখ রািহ া বাংলােদেশ আসেলও এখন এিট বেড় দাঁিড়েয়েছ ১২

লােখ। কারণ গত ই বছের রািহ া ক াে  আরও এক লাখ িশ  জ  িনেয়েছ বেল গােয় া সং ার দািব।

গােয় া সং ার িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, িবেদশী এনিজও এবং িবেদশী ব ি  যারা মানিবক সাহােয র নােম
রািহ া ক া েলােত কাজ করেছ তােদর অিধকাংশই এনিজও বু েরার অ েমাদন ছাড়াই কাজ করেছন। এ ধরেনর
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কােজ ানীয় জন িতিনিধসহ মাদক ও হত া মামলার এক আসািম তােদর সহেযািগতা করেছ। রািহ ােদর িনেয়
ভাট ব াংক গেড় তালার চ া, নানা ধরেনর িবতিকত কমকা-, আইনশৃ লা পিরি িত, জাতীয় িনরাপ া, রািহ া

ক াে র শৃ লা এবং সরকােরর ভাবমিূতর জ  মিক বেল আশ া কাশ কের গােয় া সং া। এক বছর আেগ
গােয় া সং ার চার পৃ ার িতেবদেন উেঠ এেসেছ এ ধরেনর চা ল কর তথ । িতেবদনিট রা  ম ণালয়,

পিুলশ সদর দফতরসহ আইনশৃ লা বািহনীর উধতন কমকতােদর কােছ পাঠােনা হেয়েছ।

গােয় া সং ার িতেবদেন বলা হেয়েছ, ক বাজাের অব ানরত িবেদশী এনিজও কমীেদর বাংলােদেশ আগমন,
ান, পনুরায় আগমন ও গিতিবিধর িব ািরত িচ  তেুল ধরা হেয়েছ। ক বাজার জলার বালখুালী, তুপালং,

আ মুানপাড়া ও নয়াপাড়া রািহ া ক া সহ ছিড়েয়-িছিটেয় থাকা রািহ ােদর সে  সে হভাজন িবেদশী নাগিরক,
এনিজও’র গাপন তৎপরতা ল  করা যাে । এসব রােধ সাতদফা পািরশ করা হেয়েছ গােয় া িতেবদেন।
গােয় া িতেবদেন বলা হেয়েছ ধমীয় অ ভিূত ও মানিবক িবষয়েক পঁুিজ কের আ জািতক ও দশীয় য কান
াথাে ষী মহল বা মৗলবাদী, স াসী, জ ীেগা ী আ য় াথী রািহ ােদর ব বহােরর চ া চালােত পাের। এেত

ভিব েত দেশর ানীয়, অভ রীণ ও জাতীয় িনরাপ া িবিঘœত হওয়ার আশ া আেছ। রািহ ােদর মানিবক
সাহায  দয়ায় কােজ িনেয়ািজত এনিজও েলায় ানীয়েদর পিরবেত  রািহ ােদর চাকির দয়া হে । এ িনেয়ও
ানীয় নাগিরকেদর মেধ  চাপা াভ িবরাজ করেছ।

গােয় া সং ার িতেবদেন কেয়কিট এনিজও’র কথা উে খ করা হেয়েছ। এর মেধ  কােডক, এমিডএস ও
মায়াসসহ চার এনিজও। এই চার এনিজও’র িবেদশী কমকতােদর আসা-যাওয়া সে হজনক। কােডক, এমিডএস

ও মায়াসসহ চারিট এনিজও’র িবেদশী কমকতারা ঘন ঘন বাংলােদেশ আসা-যাওয়া করেছন। এসব এনিজওেত
কমরত অিধকাংশ কমকতা অন এ ারাইভাল িভসা অথবা টু ির  িভসায় বাংলােদেশ আসেছন। ায় এক মাস
অব ােনর পর পা বতী কান দেশ চেল যাে ন। সখােন িকছুিদন পার কের আবারও বাংলােদেশ এেস এনিজও’র
কােজ িনযু  হে ন। উ  বতেন এক মাস অ র অ র চাকির কের চরু অথ উপাজন করেছন। িবিনেয়াগ ও
পযটনবা ব িশিথল িভসা নীিতর কারেণ উপািজত অথ আয়কর জােলর বাইের থেক যাে । ফেল সরকার িবপুল
পিরমাণ রাজ  থেক বি ত হে ।
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