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শি শালী নটওয়াক রািহ া ক াে  

জািহ র রহমান ও আব র রহমান রািহ া ক া  ের 

 

ক বাজাের আ য় নওয়া রািহ ারা িনেজেদর মে  সাব িণক যাগােযাগ আর খবর আদান দােন িব ত নটওয়াক গেড় েলেছ। তােদর 
হােত হােত এখন াটেফান। টকনাফ ও উিখয়ার ক া েলােত রেয়েছ ই ারেনট ও উ ত ি । ি িজর পাশাপািশ িক  ক াে  ড া  ও 
িডশ সংেযাগও দওয়া হেয়েছ। একািধক অনলাইন িভেত সাব িণক রািহ ােদর খবরও স চার করা হে । রািহ ােদর রেয়েছ ফস ক 
প ও পজ। এসব প ও পেজ সাব িণক ছিব, িভিডও এবং লখা আপেলাড করা হে । ফেল য কােনা ঘটনাই েতর মে  সব রািহ ার 

কােন পৗেঁছ যায়। সামািজক যাগােযাগমা েম ছড়ােনা িম া িভিডও বাতা আর সংবােদ রািহ ারা ত ভািবত হে  বেল মেন কেরন 
িবেশষ রা। শাসেনরও একই মত। এ ধরেনর ঘটনায় য কােনা সময় বড় ধরেনর সিহংসতার আশ া করা হে । উিখয়া ও টকনােফ 
িনবি ত ৩৪  ক াে র ১১ লােখরও বিশ রািহ ার অেধেকর হােতই রেয়েছ মাবাইল ফান। ানীয়েদর জাতীয় পিরচয়প  িদেয় িসম 
িনব ন কের এক িণর বসায়ী তা েল .িদেয়েছ তােদর হােত। এসব িসম বহার কের অপরাধ লক নানা কােজর অিভেযাগ উেঠেছ িক  
রািহ ার িব ে ।  মাবাইল  িসম নয়, ক া েলােত ি িজ  নটওয়ােক ই ারেনট ও ানীয়ভােব ড া  লাইনও বহার করেছ 
রািহ ারা। কেয়ক  মাবাইল অপােরটর রািহ া ক াে  মাবাইল টাওয়ারও িনমাণ কেরেছ। গত েন ক বাজার জলা আইন- লা 

কিম র সভায় এ িনেয় উে গ কাশ কের বলা হয়, প চ লােখর বিশ মাবাইল িসম বহার করেছ রািহ ারা। টকনােফর শালবাগান, 
নয়াপাড়া ও লদা এবং উিখয়ার পালং ক া  ের দখা গেছ, েত ক রািহ ার হােতই মাবাইল ফান। একািধক মাবাইল সটও দখা 
গেছ কারও কারও হােত। গত ২৫ আগ  ◌ুপালংেয় রািহ ােদর িবশাল সমােবেশর িভিডও হাজার হাজার মাবাইেল ধারণ করেত দখা 
গেছ। শাসেনর সামেনই এ কাজ চলেছ। খিলল উ াহ নােম এক রািহ া বেলন, কােনা কাগজ ছাড়াই ানীয় বাজার থেক িসম িকেনেছন 

তারা। রািহ া নতা, ক া  চয়ার ান ও ম ারেদর মাবাইল ন র ক াে র কমকতা এবং আইন- লা বািহনীর কােছও আেছ। তারা 
দরকার হেল ফােন রািহ ােদর সে  কথা বেলন। িতিন বেলন, ' মাবাইল আমােদর জ  ব দরকাির। ক াে  কােনা সম া হেল আমরা 
তাৎ িণক এনিজওকম  ও শাসনেক জানােত পাির। মাবাইল না থাকেল তা আমরা িবি  হেয় যাব।' টকনােফর মাবাইল ফান বসায়ী 
মাহা দ আলী জাহার বেলন, 'িসম েলার বিশরভাগই চ াম থেক আসা চরা বসায়ীরা িবি  করেছ। তাছাড়া ানীয় িক  বসায়ীও 

অিত নাফার আশায় অে র নােম রিজে শন কের িসম িবি  করেছ।' রািহ া জনেগা ী যন মাবাইল নটওয়াক িবধা হণ করেত না 
পাের সজ  অপােরটর েলােক ব া িনেত ২০১৭ সােল ১০ অে াবর িনেদশ দয় বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িব আরিস)। 
মাবাইল ফান অপােরটর েলােক এ িবষেয় িচ ও পা েয়েছ িব আরিস। এ ছাড়া সীমা বত  এলাকা এবং রািহ া ক াে  িসম িবি  ও 
বহার বে র জ  িবিভ  সময় িবেশষ িনেদশনা দয় সরকার।িময়ানমার সীমাে র টকনাফ, উিখয়াসহ িবিভ  এলাকায় অবি ত 

বাংলােদেশর মাবাইল ফান কা ািনর টাওয়ার েলার আওতা িময়ানমােরর ভতের ১০ িকেলািমটার পয  িব ত বেল রা  ম ণালেয় 
িরেপাট িদেয়েছ এক  গােয় া সং া। ওই িরেপােট বলা হয়, এই নটওয়ােকর কারেণ বাংলােদিশ িবিভ  মাবাইল ফান অপােরটেরর 
িসমকাড বহার হে  িময়ানমােরর ভতেরও। তাই সব অপােরটেরর টাওয়ার সীমা  এলাকা থেক সিরেয় িনেত পািরশ কের গােয় া 
সং া । পাশাপািশ জ ির িভি েত নটওয়ােকর ি েকােয়ি  কিমেয় দওয়ার জ ও অ েরাধ করা হয়। এ াপাের পের টিলেযাগােযাগ 
ম ণালেয় িচ  পাঠায় রা  ম ণালয়। িক  এখনও এ িবষেয় কােনা উে াগ নওয়া হয়িন। 



বাংলােদশ েঠােফান াহক অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত মিহউি ন আহেমদ বেলন, অৈবধভােব টিলেযাগােযাগ নটওয়াক বহার কের 
সংগ ত হে  রািহ ারা। শিনবার গণমা েম পাঠােনা এক িব িতেত িতিন বেলন, আ য় হেণর সময় টকনােফর এক িণর অসা  ি  
৫০০ থেক এক হাজার টাকার িবিনমেয় রািহ ােদর কােছ িসম িবি  কের। এ িবষেয় িনয় ক সং া বা সরকার কণপাত কেরিন। এেত 
দেশর জাতীয় িনরাপ া মিকর েখ পেড়েছ বেল মেন কেরন িতিন। ানীয়েদর অিধকার আদােয় আে ালনরত সংগঠন 'আমরা 

ক বাজারবাসী'র সম য়ক কিলম উ াহ কিলম সমকালেক বেলন, আইন অ যায়ী শরণাথ রা অৈবধভােব মাবাইল ফান বহার করেত পাের 
না। তেব রািহ ারা তা বহার করেছ। তারা িসম েলা কীভােব িনে , কারা িদে  এবং এর সে  কারা জিড়ত তা েঁজ বর করা বই 
জ ির হেয় পেড়েছ। সরকােরর এ িবষেয় কেঠার হওয়া উিচত।িতিন বেলন, রািহ ােদর মাবাইল ফান বহার করার কারেণ আমােদর 

াধীনতা, সাবেভৗম  এবং িনরাপ া যেথ  মিকর েখ পেড়েছ। সরকার ত এ াপাের পদে প হণ না করেল ভিব েত রািহ ারা আরও 
িবপ নক হেয় উঠেত পাের। কারণ ই ারেনেটর প চ া ংেয়র মা েম তই তারা লাখ লাখ লােকর সমােবশ ঘটােত পাের। অেনক রািহ া 
িময়ানমােরর সে  সরাসির যাগােযাগ র া করেছ। এেত এখানকার রা ীয় গাপন ত  ফ েসর আশ া রেয়েছ।অিভেযাগ রেয়েছ, মাবাইল 
নটওয়াক বহার কের িব াি  ছিড়েয় রািহ া ত াবাসন সফল হেত িদে  না রািহ ােদর এক  শি শালী চ । শাসন বলেছ, রািহ া 

িশিবের অৈবধ মাবাইল ফান বে  কেয়ক দফা া মাণ আদালেতর অিভযান পিরচালনা করা হেয়েছ এবং তা এখনও চলমান। এরপরও এসব 
েরা ির ব  না হওয়ায় নওয়া হে  আলাদা উে াগ।ক বাজােরর অিতির  জলা শাসক (রাজ ) মাহা দ আশরা ল আফসার 

সমকালেক বেলন, অেনেক বাংলােদিশ নাগিরকেদর নাম বহার কের অৈবধভােব মাবাইল িসম বহার করেছ। িব আরিসর মা েম এসব 
অৈবধ িসম ব  করার জ  আমরা এরই মে  উে াগ িনেয়িছ।এ াপাের িব আরিসর চয়ার ান জ ল হক সমকালেক বেলন, 'আমরা 
িবষয়  অবগত আিছ। রাববার মাবাইল ফান অপােরটর েলােক এ িবষেয় িচ  পাঠােনা হেয়েছ। সাত িদেনর মে  এ িবষেয় ব া িনেত 
বলা হেয়েছ।' িময়ানমােরর ভতের বাংলােদেশর মাবাইেলর নটওয়ােকর িবষেয় িব আরিস চয়ার ান বেলন, 'এটা টকিনক াল িবষয়। এ 
িবষেয় আমােদর িক ই করার নই।' 

সি য় একািধক অনলাইন িভ : এিদেক রািহ া ক া েলােত রািহ া ভাষায় স চার হে  একািধক অনলাইন টিলিভশন চ ােনল। এসব 
িভেত জানােনা হয় রািহ ারা রাখাইেন িফের গেলই তােদর ফতার করেব িময়ানমার সরকার।গত ২৫ আগ  রািহ া ভাষার সব 

অনলাইন িভর ধান খবর িছল উিখয়ায় রািহ া সমােবশ। খবের বলা হয়, রািহ ােদর অিধকার আদায় এখন সমেয়র াপার মা । সৗিদ 
আরব, পািক ান, মালেয়িশয়াসহ িবিভ  দশ থেক এসব িভ পিরচালনা কের বাসী রািহ ারা। আর বাংলােদশ থেক িক  রািহ া 
িভিডও েটজ ও ছিব মইেল পা েয় দয়। িভিডও েলা স াদনা কের ক  িদেয় খবর চার করা হয় অনলাইন িভ েলােত। িত  খবেরই 
লত রািহ ােদর ঐক ব  থাকা এবং কােনা অব ােতই শত না মানেল িময়ানমার না যাওয়ার পরামশ দওয়া হয়। ক া েলােত আলাদা 

আলাদা জটলা েধ রািহ ােদর 'আরাকান টাইমস', ' রািহ া িনউজ', 'আরাকান েড', ' রািহ া িভ' নােমর এসব অনলাইন িভর খবর 
দখেত দখা যায়। এরকম অ ত ১০  অনলাইন িভর স ান িমেলেছ। এসব িভেত িতিদন সংবাদ স চার করা হয়। ওেয়বসাইট ও 
ফস েকর পাশাপািশ এসব িভ ইউ উব চ ােনেলও স চার হে । এসব িভর ফস ক পেজ লাখ লাখ লাইক আেছ আবার ইউ উেবও 

লােখর ওপের সাব াইব দখা গেছ।েরািহ ােদর িনেয় খবেরর েটজ েলা আবার িবিভ  ফস ক পজ ও েপ শয়ার দওয়া হয়। এসব 
ফস ক প ও পজ িনয় ণ কের বাসী রািহ া ও ক াে  থাকা িক  রািহ া ত ণ। তারা িতিনয়ত ফস েক নানা রকম ত  দয়। 

সা িতক সমেয় রািহ া ত াবাসনিবেরাধী নানা চারণাও চালােনা হয় ফস েক। গত ২৫ আগ  সমােবেশ কেয়ক লাখ লােকর উপি িতর 
পছেন অনলাইন িভ ও ফস ক ণ িমকা রেখেছ বেল মেন কের রািহ ারা।েরািহ া সাসাই  ফর িপস অ া  িহউ ান রাইটস 

সংগঠেনর সভাপিত িহব উ াহ বেলন, রািহ ােদর অিধকাংশই মাবাইল ফান বহার কের। িক  এটা য অৈবধ তা তারা জােন না। কউ 
এখন পয  তােদর এ িবষেয় িক  বেলিন। শাসেনর লােকরাই তা তােদর সে  মাবাইেল িনয়িমত ফান কের খবরাখবর নন।িতিন বেলন, 
'বাংলােদশ ও রাখাইেনর সব খবর আমরা মাবাইল ফােন সারািবে র রািহ ােদর সে  আদান দান কির। মাবাইল ফান আমােদর জ  ব 
জ ির। আমােদর িক  আ ীয়- জন এখনও রাখাইেন আেছ। তােদর সে  আমােদর সব সময় যাগােযাগ আেছ। কখন কােক হত া করা হয় 
িকংবা ফতার করা হয় সব খবর িমিনেটর মে  আমােদর কােছ চেল আেস। িময়ানমার সরকার কী করেছ স খবরও আেছ আমােদর কােছ। 
আর এসব যাগাযাগ আমরা কির মাবাইেলর মা েম।'অনলাইন িভ ও ফস ক েপর িবষেয় িতিন বেলন, ক া েলােত খবর দখার 
কােনা েযাগ নই। িক  ক াে  িডশ থাকেলও বাংলা ভাষা ঝেত রািহ ােদর সম া হয়। ফেল বাসী ব রা রািহ া ভাষায় িক  

অনলাইন িভ চা  কেরেছ। সখােন তারা রািহ ােদর খবরাখবর দন।  

 


