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আiনশৃ লা বািহনীর সদ রা জািনেয়েছন, aিববািহত নারীেদর িবেয়র েলাভন েদিখেয় মালেয়িশয়া িনেয় 
যাoয়া হে । আবার েযসব নারীর সব্ামী মালেয়িশয়ায় তারাo েয েকানভােব মালেয়িশয়া েযেত দালালেদর সে  
েযাগােয়াগ কের aৈবধভােব সাড়রপেথ মালেয়িশয়া যাoয়ার েচ া করেছ। জানা েগেছ, মায়ানমার বািহনীর 
গণহতয্া eবং িনয র্াতেনর কারেণ বাংলােদেশ পািলেয় আসা েযসব েরািহ ার aথ র্ৈনিতক aব া ভােলা eবং সব্ ল 
িছল েসসব পিরবােরর তরুণ o যুবক সদ রা ভােলা চাকির পাoয়ার িম া আশব্ােস েযেকান মূে  জীবেনর ঝুিঁক 
িনেয় হেলo aৈবধভােব সাগরপেথ ম াচয্ িকংবা মালেয়িশয়া েযেত তৎপর। aেনক তরুণী o কম বয়সী িবধবা 
নারীরাo মালেয়িশয়া েযেত িতিনিয়তi েচ া কের। েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, েরািহ া িশিবের পিলিথেনর ঝুপঁিড় 
ঘর েথেক েবরুেত চায় যুবক o তরুণেদর eমন i া জানার পর কয্া িভি ক পাচারকারী দালালরা িবিভ  
েলাভেন মালেয়িশয়া েযেত i কেদর uদুব্  কের। eমনিক কয্াে  থাকেল eকিদন মায়ানমাের েফরত েযেত 

হেব বেলo ভয় েদখায়। ফেল aেনক েরািহ া তােদর কথামেতা মালেয়িশয়া েযেত আ হী হেয় oেঠ। থেম 
েযেত রািজ করােনা হয়। eরপরi মালেয়িশয়া েযেত রািজ হoয়ােদর কাছ েথেক দশ েথেক িবশ হাজার টাকা 
‘েটােকন মািন’ আদায় করা হয়। চুি  হয় মালেয়িশয়া েপৗঁেছ েগেল বািক টাকা েনয়া হেব। কয্াে র দালালেদর 
মে  মায়ানমার েথেক আসা েরািহ ারা েযমন আেছ েতমিন রেয়েছ সুেযাগ স ািন ানীয় দালালo। িবেদশ েযেত 
রািজ হoয়া েরািহ ােদর কয্া  হেত েবর কের েরািহ া দালালরা তােদর ানীয় দালালেদর হােত তুেল েদয়। 
আর ানীয় দালালরা সুেযাগ বুেঝ লার বা েনৗকায় সাগের aব ান করা জাহােজ তুেল েদয়ার েচ া চালায়। 
ে িবেশেষ তারা ধরা পড়েলo aেনক ে ে  সফল হয় বেল দািব কেরেছন মালেয়িশয়ার জ  কয্া  েছেড় 
যাoয়া aেনেক। 

aিভেযাগ রেয়েছ, মানবপাচারকারী চে র খ ের পেড় সাগরপেথ মালেয়িশয়া েযেত িগেয় aেনক েরািহ া 
তারণারo িশকার হেয়েছন। েকান জবাবিদিহতা েনi েজেনi uদব্া  eসব েরািহ ার কাছ েথেক টাকা হািতেয় 

িনেত িম া তে র আ য় েনয় দালালরা। তারা সাগের লার aেপ া করেছ uে খ কের টাকা হাতায়। ধরা না 
পেড় তীের েপৗঁেছ েগেল পাচারকারীরা েরািহ ােদর মালেয়িশয়া িনেয় যাবার নােম লাের তুেল সাগের দু-িতন িদন 
ঘুিরেয় েটকনােফর েকান না েকান eলাকায় নািমেয় েদয় eবং বেল েয, তারা মালেয়িশয়ার তীের েপৗঁেছেছ। মাস 
খােনক আেগ শাহপরীর দব্ীপ পি ম চের eমন eকিট ঘটনায় aধ র্শত েরািহ ােক u ার কের িবিজিব o পুিলশ। 
পের তােদর কয্াে  েফরত পাঠােনা হয়। aপর eক সূ  মেত, জন িত টাকা হােত চেল eেল আiনশৃ লা 
বািহনীর পিরিচত েকান িবভােগর সদে র ত  িদেয় জেড়া হoয়া েরািহ ােদর ধিরেয় েদয়া হয়। e সময় 
দালালরা সটেক পেড়। eেত িকছু না কেরi eকিট েমাটা aে র টাকা আয় হয় চে র। সু র জীবেনর সব্  o 
তারণার মােঝo শৃ লাবািহনীর তৎপরতায় aেনেক সাগর তীেরi মালেয়িশয়া যা ার iিত টানেলo 

‘মানবপাচার’ েচ া থামেছ না। তেব, পাচােরর সে  জিড়ত মূলেহাতােদর ে ফতার করা না েগেল সাগরপেথ 
মালেয়িশয়া পাচার ব  হেব না বেল মেন কেরন সেচতন মহল।  

েটকনােফর 3 িবিজিব াটািলয়েনর ভার া  aিধনায়ক েলফেট া  কেন র্ল সরকার েমাহা দ েমা ািফজুর রহমান 
বেলন, সীমাে  েয েকান aপতৎপরতা েঠকােত িবিজিবর কেঠার aব ান রেয়েছ। পাচারকারী চে র সদ েদর 
িচি ত কের তােদর আটক করার েচ া চলেছ বেল িতিন uে খ কেরন। ক বাজার র য্াব কয্াে র iনচাজর্ েমজর 
েমেহদী হাসান বেলন, কয্া িভি ক গেড় oঠা পাচারকারী চে র সদ েদর িচি ত করেত েগােয় া তৎপরতা 
চলেছ। aেনক দালাল িচি ত হেয়েছ। আশা কির ত সমেয়র মে  তােদর আiেনর আoতায় আনা স ব 
হেব।েকা গাড র্ েস মািট র্ন ে শন কমা ার েল. কমা ার েশখ মাহমুদ হাসান বেলন, েদেশর সাগরপথ সুর া 
রাখেত কাজ করিছ। সাগরপেথ মালেয়িশয়ায় মানবপাচার েঠকােত েকা গাড র্ সজাগ রেয়েছ। ক বাজােরর 
aিতির  পুিলশ সুপার iকবাল েহােসন জানান, সাগরপেথ েযসব পেয়  িদেয় মানবপাচােরর আশ া আেছ, 
েসখােন পুিলেশর নজরদাির বাড়ােনা হেয়েছ। েখাঁজ েনয়া হে  পাচারকারী চে র সদ েদর াপাের। ত 
তােদর আiেনর আoতায় িনেয় আসা হেব।  


