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সরোহিঙ্গোপ্টের এনআইহি কোি ড প্রোহি তেপ্টে দুেক 

জোহিয়োত হেহিপ্টকট হনর্ ডোচন অহিপ্টেই! 

রোপ্টেদুি তুষোর, চট্টগ্রোম    

 

‘ভূত’ হক তোিপ্টি ‘েরপ্টষ’র সেতপ্টরই? চট্টগ্রোপ্টম সরোহিঙ্গোপ্টের র্োংিোপ্টেপ্টের জোতীয় পহরচয়পত্র (এনআইহি) প্রোহি হনপ্টয় সকপ্টিঙ্কোহরর 

ঘটনোর তেপ্টে দুেপ্টকর েি হনহিত িপ্টয়প্টে সে চট্টগ্রোম আঞ্চহিক হনর্ ডোচন অহিপ্টে র্প্টেই এই অপকম ড চোহিপ্টয়প্টে একটি জোহিয়োতচক্র। 

চট্টগ্রোম সজিো হনর্ ডোচন অহিপ্টের কম ডকতডো-কম ডচোরীপ্টের অেত আট সেপ্টক ১০ জন এনআইহি কোি ড জোহিয়োহত এর্ং সমোটো অপ্টঙ্কর 

অপ্টে ডর হর্হনমপ্টয় সরোহিঙ্গোপ্টের এনআইহি কোি ড র্োহনপ্টয় সেওয়োর কোপ্টজ জহিত। একই েপ্টঙ্গ কোি ড জোহিয়োহত ও সেই ঘটনো তেপ্টে 

েোহয়প্টে অর্প্টিিোর সুস্পষ্ট প্রমোণও সপপ্টয়প্টে দুেপ্টকর তেে কহমটি। 

গত ১১ সেপ্টেম্বর সেপ্টক গতকোি রহর্র্োর পে ডে টোনো হতন কোে ডহের্ে আঞ্চহিক হনর্ ডোচন অহিে, আঞ্চহিক পোেপ্টপোট ড অহিে ও হেটি 

করপ্টপোপ্টরেপ্টনর একটি কোউহিির কোে ডোিয় অহিপ্টে তেে সেপ্টষ এ েিোপ্টির মপ্টেই প্রোেহমক তেে হরপ্টপোট ড জমো হেপ্টত েোপ্টে দুনীহত 

েমন কহমেন (দুেক) গঠিত তেে কহমটি। একই েপ্টঙ্গ তঁরো আপ্টরো হর্স্তোহরত তেপ্টের জন্য আপ্টর্েন জোনোপ্টর্ন র্প্টি জোহনপ্টয়প্টেন হতন 

েেপ্টের তেে কহমটির প্রধোন ও দুেক েমহিত সজিো কোে ডোিয়, চট্টগ্রোম-২-এর েিকোরী পহরচোিক রতন কুমোর েোে। হতহন র্প্টিন, 

‘প্রোেহমক তেপ্টে সরোহিঙ্গোরো এনআইহি পোপ্টে সেটো হনহিত িপ্টয়হে। এই এনআইহি কোি ড হনর্ ডোচন অহিে সেপ্টকই েরর্রোি করো 

িপ্টয়প্টে। কোরণ এনআইহি কোপ্টি ড সে নম্বর ব্যর্িোর করো িপ্টয়প্টে তো একেম ইউহনক, সেই নম্বর হকন্তু ভুয়ো নো। এটো র্োহিপ্টরর কোপ্টরো 

মোেপ্টম পোওয়ো েম্ভর্ নো।’ 

হর্স্তোহরত তেপ্টের অনুপ্টমোেন সপপ্টি অেত চোর ে সেপ্টক পঁচ ে সরোহিঙ্গোপ্টক হনপ্টয় তেে করো িপ্টর্ র্প্টি জোনোন রতন কুমোর েোে। হতহন 

আপ্টরো র্প্টিন, ‘সেখো েোপ্টর্ সরোহিঙ্গোপ্টের জন্ম হনর্ন্ধন েনে সপপ্টত েমেংখ্যক সমম্বোর ও সচয়োরম্যোনও তেপ্টের আওতোয় আেপ্টর্। আেো 

করহে হর্স্তোহরত তেপ্টে পুপ্টরো হেহিপ্টকটপ্টক হচহিত করপ্টত পোরর্। পুপ্টরো ঘটনোটি একটি আপ্টিোিন সৃহষ্টকোরী তেে িপ্টর্।’ 

দুেপ্টকর তেপ্টের হর্ষপ্টয় চট্টগ্রোম আঞ্চহিক হনর্ ডোচন কম ডকতডো সমোিোম্মে িোেোনুজ্জোমোন র্প্টিন, ‘সে-ই তেে করুক, আমোপ্টের িক্ষ্য িপ্টে 

এনআইহি িোটোপ্টর্ইপ্টে সকোপ্টনো সরোহিঙ্গো েোকপ্টর্ নো। জোহিয়োহতর েোপ্টে েোরোই জহিত েোকপ্টর্ কোউপ্টক েোি সেওয়ো িপ্টর্ নো।’ 

আঙুপ্টির েোপ ও সচোপ্টখর আইহরে েোিো একজপ্টনর স্মোট ডকোি ড অন্যজনপ্টক হেপ্টয় সেওয়ো, ভুয়ো এনআইহি কোি ড ইসুয করোেি হর্হেন্ন 

অহেপ্টেোপ্টগ আপ্টগও চট্টগ্রোম আঞ্চহিক হনর্ ডোচন অহিেপ্টকহিক একোহধক তেে কহমটি িপ্টয়প্টে। তপ্টর্ আজ পে ডে সকোপ্টনো তেে কহমটি 

সকোপ্টনো হেহিপ্টকটপ্টক হচহিত হকংর্ো কোউপ্টক েরোেহর সেোষী েোব্যস্ত কপ্টরহন। আর হনর্ ডোচন কহমেপ্টনর এমন অর্প্টিিোর কোরপ্টণই 



জোহিয়োত হেহিপ্টকট আপ্টরো েহিেোিী িপ্টয়প্টে র্প্টি মপ্টন কপ্টরন তেে কহমটির েেে ও দুেক েমহিত সজিো কোে ডোিয়, চট্টগ্রোম-২-এর 

উপেিকোরী পহরচোিক সমো. েরীি উহিন। হতহন র্প্টিন, ‘েহে আপ্টগর তেেগুপ্টিোপ্টত সেোষীপ্টের হচহিত কপ্টর েোহস্তমূিক ব্যর্স্থো সনওয়ো 

িপ্টতো তোিপ্টি জোহিয়োতচক্র এত সর্পপ্টরোয়ো িওয়োর সুপ্টেোগ সপত নো।’ 

হনর্ ডোচন অহিেপ্টকই সেের্ কোরপ্টণ েপ্টেি 

২০১৫ েোপ্টি সেোটোর তোহিকো িোিনোগোপ্টের েময় হকছু ল্যোপটপ উধোও িপ্টয়হেি। গতকোি রহর্র্োর দুেপ্টকর কোপ্টে ল্যোপটপ িোরোপ্টনোর 

কেো স্বীকোর করো িয়। এর মপ্টে িোহরপ্টয় েোওয়ো একটি ল্যোপটপ্টপর আইহি নম্বর ৪৩৯১। প্রোেহমক তেপ্টে এই ল্যোপটপ সেপ্টকই 

পুহিপ্টের ক্রেিোয়োপ্টর হনিত কুখ্যোত সরোহিঙ্গো িোকোত নূর আিপ্টমর স্মোট ডকোি ড ইসুয িপ্টয়হেি র্প্টি হনহিত িপ্টয়প্টে দুেক। ধোরণো করো 

িপ্টে, েোম্প্রহতক েমপ্টয় িোকী আকতোরেি সে ৪৬ জন সরোহিঙ্গো সকোপ্টনো ধরপ্টনর কোগজপত্র েোিো এনআইহি েোে ডোপ্টর তথ্য আপপ্টিোি 

কপ্টরপ্টে সেই কোজও এই ল্যোপটপ সেপ্টক িপ্টয়প্টে। ওই েময় অেত েয়টি ল্যোপটপ গোপ্টয়র্ িপ্টয়হেি। অেচ ল্যোপটপ গোপ্টয়প্টর্র সকোপ্টনো 

তথ্য চট্টগ্রোম হনর্ ডোচন কোে ডোিপ্টয় সনই। 

দুেক েিকোরী পহরচোিক রতন কুমোর েোে র্প্টিন, ‘হনর্হন্ধত ল্যোপটপ েোিো এনআইহি তথ্য েোে ডোপ্টর আপপ্টিোি সেওয়ো েোয়। েরকোহর 

কোপ্টজ ব্যর্হৃত এমন গুরুেপূণ ড হজহনে িোহরপ্টয় সগপ্টে, আর সেই সরকি ড হনর্ ডোচন কোে ডোিপ্টয় সনই। েোনোয় সকোপ্টনো হজহিও করো িয়হন।’ 

গতকোি রহর্র্োর দুেপ্টকর তেেেি চট্টগ্রোম আঞ্চহিক কোে ডোিপ্টয় সগপ্টি ৪৩৯১ নম্বর আইহির ল্যোপটপেি েয়টি ল্যোপটপ পঁচিোইে 

হনর্ ডোচন অহিপ্টের সটকহনকযোি অপোপ্টরটর সমোস্তিো িোরুক হনপ্টয়প্টেন র্প্টি সজিো হনর্ ডোচন অহিে সেপ্টক তথ্য সেওয়ো িয়। হকন্তু দুেপ্টকর 

তেে কহমটি তোত্ক্ক্ষ্হণক অনুেন্ধোপ্টন সেই তথ্য েঠিক নয় র্প্টি জোনপ্টত সপপ্টরপ্টে। এ প্রেপ্টঙ্গ দুেপ্টকর উপেিকোরী পহরচোিক সমো. েরীি 

উহিন কোপ্টির কণ্ঠপ্টক র্প্টিন, ‘হনর্ ডোচন অহিে এপ্টিোপ্টমপ্টিো তথ্য হেপ্টয় আমোপ্টের হর্ভ্রোে করপ্টে। অহিহেয়োি ল্যোপটপ হমহেংপ্টয়র 

মপ্টতো একটো মোরোত্মক ইসুয অেচ তোরো জোপ্টনই নো। আমরো এমন হর্ভ্রোহেকর তথ্য সেওয়োর হর্ষয়টিও হেহরয়োেহি সেখর্।’ 

প্রোেহমক তেপ্টেই সজিো হনর্ ডোচন অহিপ্টের আট সেপ্টক ১০ জন কম ডকতডো-কম ডচোরী এনআইহি কোি ড জোহিয়োহত ও সরোহিঙ্গোপ্টের মপ্টে 

েরর্রোপ্টির েপ্টঙ্গ জহিত েোকোর প্রমোণ সপপ্টয়প্টেন র্প্টি হতহন জোনোন। তপ্টর্ তেপ্টের স্বোপ্টে ড এখনই নোম প্রকোে করপ্টত চোন নো। 

ল্যোপটপ িোরোপ্টনোর হর্ষপ্টয় জোনপ্টত চোইপ্টি চট্টগ্রোম হেহনয়র সজিো হনর্ ডোচন কম ডকতডো সমো. মুনীর সিোেোইন খোন কোপ্টির কণ্ঠপ্টক র্প্টিন, 

‘২০১৫ েোপ্টি সেোটোর তোহিকো িোিনোগোপ্টের েময় হকছু ল্যোপটপ হমহেং িপ্টয়প্টে। কয়টি িোহরপ্টয়প্টে সেটো তেে কপ্টর সেখপ্টত িপ্টর্। 

কোরণ সেই েময় আহম চট্টগ্রোম হনর্ ডোচন অহিপ্টের েোহয়প্টে হেিোম নো।’ 

সেই েময় চট্টগ্রোম সজিো হনর্ ডোচন অহিপ্টের েোহয়প্টে হেপ্টিন সখোরপ্টেে আিম। র্তডমোপ্টন এনআইহি উইংপ্টয়র পহরচোিক (র্োপ্টজট) 

সখোরপ্টেে আিপ্টমর সনতৃপ্টে এনআইহি উইং সেপ্টক পঁচ েেেহর্হেষ্ট সটকহনকযোি তেে কহমটি গত েিোপ্টি এনআইহি কোি ড 

জোহিয়োহতর হর্ষয়টি তেে কপ্টর সগপ্টেন। তোই হনর্ ডোচন কহমেপ্টনর তেপ্টে ল্যোপটপ িোরোপ্টনোর হর্ষয়টি উপ্টে এপ্টি অর্প্টিিোর েোয় তঁর 

ঘোপ্টিও র্তডোপ্টর্। 

 


