ভাসান চর েযেত ক্যাম্প েছেড়েছ
শত শত েরািহঙ্গা

িনউজ েডক্স : ভাসান চর েযেত ইিতমধ্েয ক্যাম্প েছেড়েছ শত শত
েরািহঙ্গা পিরবার। তারা উিখয়ার কুতুপালং প্রত্যাবাসন েসন্টাের
অবস্থান িনচ্েছ।

আজ বুধবার (২ িডেসম্বর) িবেকেল েটকনাফ ও উিখয়া ক্যাম্প হেত শত শত
েরািহঙ্গা পিরবার স্েবচ্ছায় ক্যাম্প েছেড়েছ বেল িনশ্িচত কেরেছন
সংশ্িলষ্টরা। তেব েগাটা প্রক্িরয়ািট সম্পন্ন করেত সরকার কেঠার
েগাপনীয়তা রক্ষা কের এেগাচ্েছ বেল মেন করেছন েকউ েকউ।

েখাঁজ িনেয় যায়, েটকনােফর শামলাপুর ২৩নং েরািহঙ্গা ক্যাম্েপর
িবিভন্ন ব্লক েথেক ভাসান চেরর উদ্েদেশ প্রথম ধােপ ৫ পিরবােরর ২৭
জন নারী-পুরুষ িশশুসহ েরািহঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প েছেড়েছ। এখােন
িনেয় যাওয়া হেব েমাট ২২ পিরবার।

আজ বুধবার িবকাল ৪টার িদেক ক্যাম্প ক্েলাজ কের িসআইিস অিফেসর
সামেন েমিরনড্রাইভ েথেক দু’িট িমিনবােস কের প্রেয়াজনীয় মালামালসহ
কুতুপালংেয়র
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আলম,
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েমাহাম্মদ, আব্দু শুক্কুর, জুহুরা খাতুন ও েসতারা েবগেমর
পিরবােরর ২৭ জন সদস্য।

এভােব েটকনাফ ও উিখয়ার িবিভন্ন ক্যাম্প হেত শত শত েরািহঙ্গা
পিরবার ভাসান চের যাওয়ার জন্য ক্যাম্প েছেড়েছ। তারা বর্তমােন
কক্সবাজােরর উিখয়ার কুতুপালং প্রত্যাবাসন েসন্টাের অবস্থান করেছ।

েসখান েথেক বাসেযােগ চট্টগ্রােমর েনভাল ঘােট িনেয় যাওয়া হেব।
তারপর ভাসান চেরর উদ্েদেশ রওনা হেব তারা। এমনিট জািনেয়েছন নাম
প্রকােশ অিনচ্ছুক েরািহঙ্গা কিমউিনিটর এক েনতা। এভােবই ধােপ ধােপ
বািক িনর্বািচত েরািহঙ্গারা পযার্য়ক্রেম ক্যাম্প েছেড় চেল যােব।

২৩নং ক্যাম্েপর মািঝ আবুল হােশম বেলন, “ভাসান চের যাওয়ার জন্য
কাউেক েজার করা হয়িন। বাধাও েদয়িন েকউ। তারা িনেজর ইচ্ছায়
যাচ্েছ। এ িনেয় ক্যাম্েপ েকােনা ধরেনর ৈহৈচ েনই, শান্ত রেয়েছ
ক্যাম্প।”
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হািলম বেলন, “ভাসান চের যাওয়ার জন্য তািলকাভুক্ত প্রথম ধােপ
ক্যাম্প ত্যাগ করার জন্য আসা েরািহঙ্গােদর ভাসান চের েযেত েকােনা
প্রকার েজার করা হচ্েছ িক না জানেত চাইেল উপস্িথত ৫ পিরবােরর
েরািহঙ্গা নারী-পুরুষ সদস্যরা সিদচ্ছায় যাচ্েছ বেল মত প্রকাশ
কেরন। এ ছাড়া তােদরেক প্রলুব্ধ বা েজার করা হয়িন তাও িনশ্িচত
করা হেয়েছ।”

এিদেক ভাসানচর েযেত আগ্রহী েরািহঙ্গা পিরবারগুেলােক কখন, কীভােব
িনেয় যাওয়া হেব েসই িবষেয় কথা বলেছন না সংশ্িলষ্টরা।

এ িবষেয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও ত্রাণ কিমশনােরর (আরআরআরিস)
অিফিসয়াল েমাবাইল েফােন েযাগােযাগ করার েচষ্টা করা হেলও েমাবাইল
েফান বন্ধ থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়িন।

তেব একিট সূত্র িনশ্িচত কেরেছ বৃহস্পিতবার সকােল কক্সবাজার েথেক
ভাসানচেরর উদ্েদেশ কেয়ক শত েরািহঙ্গা পিরবারেক িনেয় যাওয়ার
প্রক্িরয়া চূড়ান্ত কেরেছ সরকার। ৈদিনক আজাদী

