িতন মােস পাল্েট েগেছ উিখয়ােটকনােফর দৃশ্যপট

কায়সার হািমদ মািনক, উিখয়া : িময়ানমাের সংঘাত সৃষ্িটর িতন মাস
হেলও বন্ধ হয়িন বাংলােদেশ েরািহঙ্গা অনুপ্রেবশ। প্রিতিদন েটকনাফউিখয়ার িবিভন্ন সীমান্ত এলাকা িদেয় শত শত েরািহঙ্গা বাংলােদেশ
ঢুকেছ। শুধু আগস্েটর েশষ িদক েথেক এখন পর্যন্ত ৭ লােখর েবিশ
েরািহঙ্গা অবস্থােনর কারেণ জাতীয় িনরাপত্তা িনেয় শঙ্কার মধ্েয
পেড়েছ স্থানীয় প্রশাসন। দিরদ্রতার সুেযােগ এসব েরািহঙ্গােক জঙ্িগ
তৎপরতার সােথ জড়ােনা হেত পাের বেল আশংকা তােদর।
গত িতন মােসই েযন পর্যটন এলাকা কক্সবাজােরর েটকনাফ ও উিখয়া
উপেজলার পুেরা দৃশ্যপট পাল্েট েগেছ। আেগ েযখােন রাস্তার দু’পােশ
িছেলা পাহািড় ঘন বন জঙ্গল। িকন্তু এখন েসখােন হাজার হাজার
েরািহঙ্গা বসিত। শুধু রাস্তার পােশ নয়। মূল সড়ক েথেক অন্তত িতন
িকেলািমটার অভ্যন্তেরও রেয়েছ েরািহঙ্গা বসিতর সাির।
িতন মােস সাত লােখর েবিশ েরািহঙ্গা আসার পরও এখেনা বন্ধ হয়িন
অনুপ্রেবশ। প্রিতিদন েটকনােফর শাহপরী দ্বীেপর পাশাপািশ উিখয়ার
আঞ্জুমান পাড়া সীমান্ত িদেয় অনুপ্রেবশ করেছ েরািহঙ্গারা। ফেল
েদখা িদচ্েছ নানা ধরেণর সামািজক সংকট।
কক্সবাজার অিতিরক্ত েজলা ম্যািজস্ট্েরট খােলদ মাহমুদ বেলন,
‘েদেশর যারা স্থানীয় জনগণ আেছ তােদর সঙ্েগ েরািহঙ্গােদর িকছুটা
সামািজক সমস্যা েদখা িদচ্েছ। এলাকার যারা জনপ্রিতিনিধ আেছন
তােদরেক িদেয় আমরা এ সমস্যার সমাধান করার েচষ্টা কের যাচ্িছ।’
৩৪ িবিজিব ভারপ্রাপ্ত অিধনায়ক েমজর ইকবাল আহেমদ বেলন, ‘উিখয়া এবং
েটকনােফ যারা বসবাস করেছন, তােদর জন্য এই জায়গাটা অত্যন্ত

অিনরাপদ হেয় েগেছ। কারণ তারা কর্ম হািরেয় েফলেছ। েরািহঙ্গা আসার
কারেণ তারা কাজ পাচ্েছ না।’
গত ২৫েশ আগস্ট িময়ানমােরর রাখাইন রাজ্েযর ২৪িট পুিলশ ফাঁিড় ও
একিট েসনা ক্যাম্েপ একেযােগ হামলা চালায় স্বায়ত্বশাসেনর দািবেত
লড়াইরত েরািহঙ্গা িভত্িতক সংগঠনগুেলার েজাট আরসা। আর এর েজর ধের
িময়ানমার েসনাবািহনী েরািহঙ্গােদর ওপর িনর্যাতন শুরু করেল সাত
লােখর েবিশ েরািহঙ্গা বাংলােদেশ পািলেয় আেস। এ অবস্থায় চরম
দািরদ্র সীমার িনেচ বসবাসকারী েদশান্তরী এসব েরািহঙ্গা ভয়ংকর হেয়
উঠেত পাের বেল শঙ্কা আইনশৃঙ্খলা বািহনীসহ স্থানীয় প্রশাসেনর।
কক্সবাজার েটকনাফ থানা পিরদর্শক (অপােরশন) েশখ আশরাফুজ্জামান,
‘েরািহঙ্গারা নানা রকেমর অপরােধর সঙ্েগ যুক্ত হেত পাের।’
কক্সবাজার েটকনাফ উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা জািহদ েহােসন
িছদ্িদক বেলন, ‘জঙ্িগ হেত পাের। তােদর এই দািরদ্রতা ব্যবহার কের
সামািজক অপরাধ মূলক কােজ িলপ্ত হেত পাের। তারা েযেনা অপরাধ মূলক
িকছু না করেত পাের, েসজন্য আমরা সজাগ আিছ।’
আইন শৃঙ্খলা পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রেণ আশ্রয় িশিবরিভত্িতক নতুন ৫িট
পুিলশ ক্যাম্প স্থাপেনর িসদ্ধান্ত িনেয়েছ সরকার। েস সােথ
েরািহঙ্গােদর মিনটিরংেয় কাজ করা হচ্েছ বেল জানান কক্সবাজার
অিতিরক্ত পুিলশ সুপার আফরাজুল হক টুটুল।
উিখয়া উপেজলার কুতুপালং, বালুখালী, থাইংখালী, পালংখালী, েটকনােফর
েহায়াক্যং, উনিছপাং, শাপলাপুর এবং বান্দরবােনর তমব্রু এলাকায়
অবস্থান রেয়েছ নতুন পুরাতন ১২ লােখর েবিশ েরািহঙ্গা। আর এসব
এলাকায় স্থানীয় বািসন্দার সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ।

