
রািহ ােদর হােত অ  তেুল িদে  এনিজও
ই বছের িনেজেদর ে  িনহত ৪৩, ব কযুে  িনহত আরও ৩২

মানিবক কারেণ আ য় া  রািহ ারা িদন িদন বাংলােদেশর জ  মিক হেয় দাড়ঁাে । রািহ ােদর একিট
অংশ সব ধরেনর অমানিবক ও অপকেমর সে  যু  হেয় বরী পিরেবশ সৃি  কের যাে  িতিনয়ত। আর
তােদর এমন অপরাধমূলক কােজ ত  ও পেরা ভােব ই ন িদেয় যাে  দিশ-িবেদিশ এনিজও েলা।
এনিজও েলাই এখন রািহ ােদর হােত অ  তুেল িদে । কােনা কােনা এনিজও নগদ অথ িবতরণ কের
পেরাে  অ  সং েহ  রািহ ােদর  সহেযািগতা  করেছ  বেলও  অিভেযাগ  রেয়েছ  সরকাির  গােয় া
সং া েলার কােছ। এ অব ায় দেশর শাসন ও আইনশৃ লা র াকারী বািহনী রেয়েছ উি । অিতস িত
খাদ দেশর পররা ম ী ড. এ ক আব ল মােমনও আশ ার সে  বেলেছন, সরকােরর খবু ঘিন  একিট

নন-গভনেম ট  অরগাইনাইেজশন  (এনিজও)  রািহ ােদর  হােত  অ  তুেল  িদে ।  আরও  নানা  এনিজও
িত ান  এেত ই ন  িদে ।  িবষয় েলা  খিতেয়  দখা  হে ।  যারা  রািহ ােদর  এমন  অৈনিতক কােজ

সহেযািগতা করেছ, সই সব িত ান বা ব ি েক িচি ত কের আইেনর আওতায় এেন শাি  িনি ত করা
হেব।

৩০ আগ  বার স ায় জািতর িপতার শাহাদাতবািষকী ও জাতীয় শাক িদবস উপলে  িসেলেট এক
আেলাচনা  সভায় এমন অিভেযাগ কেরন পররা ম ী। িতিন   রােখন,  রািহ ােদর জাতীয়  পিরচয়প
নই।  অথচ  তারা  কীভােব  এত েলা  সলেফান  ব বহার  করেছ?  তার  দািব,  রািহ ারা  কবল  য

বাংলােদেশর সম া তা নয়, এটা গাটা িবে র সম া। এ সম া দীঘ ায়ী হেল কারও লাভ হেব না। সবাই
িত  হেব।

আপেডট : ৯ সে র, ২০১৯ ০০:০০

ফা ক তােহর, চ াম
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রািহ ােদর হােত নগদ টাকা তেুল দওয়ার িবষয়িট েত াভািবক িছল। আর তােদর হােত অ  তুেল
দওয়ার িবষয়িট সবার নজের আেস গত ২৫ আগ  রািহ া িনযাতেনর ই বছর পূিতকােল। ২৬ আগ

উিখয়ার কাটবাজার ভালিুকয়া সড়েক কামােরর দাকােন বানােনার সময় রািহ ােদর সরবরােহর জ  তির
করা ছয় শতািধক দশীয় অ  (ধারােলা িনড়ািন) উ ার কের শাসন। এনিজও বু েরােক অবগত না কের
‘মুি  ক বাজার’ নােমর এক এনিজও গাপেন ওইসব অ  তির কের তা রািহ ােদর মেধ  সরবরােহর

িত িনি ল। তাই ২৯ আগ  ‘মুি  ক বাজার’-এর ছয়িট কে র সব ধরেনর কায ম িগত ঘাষণা
কের এনিজও বু েরা। এর বাইের শাসন ও এনিজও বু েরার নজরদািরেত রেয়েছ আরও ৪১িট এনিজও।
রািহ া ক াে  তােদর কায েম অেনকটা িনেষধা া জাির হেয়েছ।  উে খেযাগ  এনিজও েলা হে Ñ

ডিশপ,  এনিজও ফারাম ফর পাবিলক হলথ, আল মারকাতলু  ইসলাম,  ল কাই ডেনস বাংলােদশ,
আহমিদয়া  িমশন,  ামীণ  কল াণ,  অ যা া,  নটওয়াক  ফর  ইউিনভাসাল  সািভেসস  অ া ড  রাল
অ াডভা েম ট,  আ ামা আবুল খােয়র ফাউে ডশন, ঘরনী, ইউনাইেটড সা াল অ াডভা েম ট,  পালস,
বুেরা-বাংলােদশ,  এসএআর,  আিসয়াব,  এিসএলএিব,  এসডি উএিব,  াকম,  এফিডএসআর,  জমজম
বাংলােদশ,  আমান,  ওব াট  হলপাস,  হ  ক বাজার,  শাহবাগ  জােময়া  মাদািনয়া  কািসমুল  উলমু
অরফােনজ,  ডেভলপেম ট  ইনি িটউট  ফর  সা াল  অ া ড  িহউম ান  অ ােফয়াস,  িলডারস,  লাকাল
এডেুকশন  অ া ড  ইেকানিমক  ডেভলপেম ট  অগানাইেজশন,  অ ােসািসেয়শন  অব  জানাল  অ াে াচ
ডেভলপেম ট,  িহউম ান  এইড অ া ড  িরিলফ  অগানাইেজশন,  বাংলােদশ খলাফত  যুব  মজিলশ,  হাপ

ফাউে ডশন,  ক াপ আনামুর,  টকিনক াল  অ ািসে  ইনকরেপােরশন,  গরীব,  এিতম া  ফাউে ডশন
ভৃিত। সরকােরর এনিজও িবষয়ক বু েরার ধান ক এম আব স সালাম জািনেয়েছন, এসব এনিজওর

কােনা কােনািট তহিবল না পাওয়ার কারেণ কাজ চালােত পারেছ না। আর নতনু কের যারা তহিবল পেয়
আেবদন করেছ, তােদর অ মিত দওয়া হে  না। এিদেক িদন যত যাে  ততই অবনিতর িদেক গড়াে
ক বাজােরর উিখয়া- টকনােফর ৩২িট রািহ া িশিবেরর আইনশৃ লা পিরি িত। রািহ ােদর কােছ নগদ
টাকা ও অ শ  িদন িদন সহজলভ  হেয় ওঠায় পিরি িত িনয় েণর বাইের চেল যাে । মানবতার দাহাই
িদেয় যােদর আ য় িদেয়েছন ানীয় বািস ারা, রািহ ারা এখন তােদর কােছ িবষেফাড়ঁা হেয় দািঁড়েয়েছ।
ইয়াবা পাচার, ডাকািত-চুির ও হত াসহ িবিভ  অপরােধ গত ই বছের চার শতািধক মামলা হেয়েছ। এসব
মামলার আসািম এক হাজােরর বিশ রািহ া। এমন পিরি িতেত পরবতী িদন েলা  িনেয় শি ত ানীয়
বািস ারা।  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনী  সূে  জানা  যায়,  গত ই বছের রািহ া  িশিবের  িনেজেদর
মধ কার ে  িনহত হেয়েছন ৪৩ জন রািহ া। এ ছাড়া ‘ব কযুে ’ আরও ৩২ রািহ ার িনহত হওয়ার
কথা  জািনেয়েছ  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনী।  ২০১৭ সােলর  ২৫  আগে র  পর  থেক বাংলােদেশ

েবেশর পর ডাকািত, অপহরণ, ধষণ, চুির, মাদক ও মানব পাচারসহ রািহ ােদর িব ে  মামলা হেয়েছ
৪৭১িট। এর মেধ  মাদক মামলা  ২০৮, হত া  মামলা  ৪৩ ও নারী-সং া  মামলা  হেয়েছ ৩১িট। এসব
মামলায় আসািম ১ হাজার ৮৮ রািহ া। তাই এেদর িনয় ণ করা না গেল ত াবাসন ি য়া আরও কিঠন
হেয় পড়েব বেল মেন করেছ ানীয় সেচতন মহল। এিদেক আবারও রািহ া িশিবের অপতৎপরতা চালােত
বাংলােদেশ  এেসেছ  সরকােরর  অ েমাদনহীন  জামািনর  এনিজও  ‘অ াকিটভ  জােগন’।  িবতিকত  এই
এনিজওর কমকতারা রািহ ােদর মেধ  নগদ টাকা িবতরণ কেরন। অ াকিটভ জােগনসহ িবিভ  এনিজওর
দওয়া নগদ টাকা কােনা কােনা রািহ া সাগরপেথ মালেয়িশয়ায় যেত দালালেদর হােত তেুল িদে ।

আবার কউ কউ এসব টাকা িদেয় দেশ তির অ  সং হ কের ডাকািত, মাদক ব বসাসহ িবিভ  অপকম
কের যাে । এ ছাড়া নামসব  িবেদিশ এনিজও িরভাত, ইিলকদার, ানীয় ডাল ই টার াশনালসহ বশ
কেয়কিট এনিজও রািহ া  িশিবের নগদ টাকা  িবতরণ কের আসেছ শাসেনর চাখ ফািঁক িদেয়। যিদও
রািহ ােদর মেধ  নগদ টাকা িবতরেণর কােনা িনয়ম নই। অিভেযাগ রেয়েছ, এসব নামসব  এনিজওর

কিতপয় কমকতােক রািহ া িশিবের িনেয় আেস গাজীপুেরর ট ীর জামায়ােত ইসলামী পিরচািলত তা’িম ল
িম াত  মা াসার  সােবক  অধ  ও  দলিটর  কন  শিফ াহ  মাদানীর  ছেল  তাওিহদ  ও  ডাল
ই টার াশনােলর ধান সাই ল ইসলাম িরজভী। কেয়ক মাস আেগ ডাল ই টার াশনােলর িবিভ  অপকম
গণমাধ েম  উেঠ  এেল  িকছিুদন  গা  ঢাকা  দন  তাওিহদ  ও  সাইদ।  স িত  আবারও  ক াে  তারার
নােম- বনােম অপতৎপরতা  কেরেছন বেল গােয় া সূে  জানা গেছ। শাসন ও পুিলশ সূে  জানা
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গেছ, ‘অ াকিটভ জােগন’ নােম বাংলােদশ সরকােরর অ েমাদন া  কােনা িবেদিশ এনিজও নই। এই
নােম কােনা এনিজও রািহ া ক াে  কমকা- চালােল কেঠার ব ব া নেব সরকার। িবষয়িট িনেয় সতক
রেয়েছ শাসন। স ত, ২০১৭ সােল ২৪ আগ  রােত রাখাইেনর ৩০িট িনরাপ া- চৗিকেত একেযােগ
হামলার ঘটনা ঘটেল এর িতি য়ায় িময়ানমার সনাবািহনী রািহ ােদর ওপর ব াপক িনপীড়ন  কের।
পরিদন ২৫ আগ  াণ বাচঁােত বােনর ােতর মেতা বাংলােদেশ েবশ করেত থােক রািহ ারা। বতমােন
উিখয়া- টকনােফর ৩৪িট ক াে  ১১ লােখর বিশ রািহ া  অব ান  করেছ। জািতসংেঘর তথ  অ যায়ী,
উিখয়া- টকনােফ আি ত রািহ ার সংখ া ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৫৭ জন।
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