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মানব পাচাের অথনীিতর অশিন সে ত

িফেরাজ মা া ॥ অৈবধ মানবপাচাের বছের ১৪ িবিলয়ন মািকন ডলার দেশর বাইের চেল যাে  বেল এক িহসােব
উেঠ এেসেছ। বধপেথ কমসং ান যত কমেব-অৈবধ পেথ বাজারিটর পিরিধ তত বাড়েব। বতমােন বাংলােদশ থেক

িতবছর ায় ১৬ হাজার মা ষ অৈবধ পেথ ইউেরােপর িবিভ  দেশ যাে ন। এই িহসাব ইউএনিসআর নােমর
একিট সংগঠেনর। তেব এ সংখ া আরও কেয়ক ণ বিশ বেল  ধারণা করা হে । িতউিনিসয়ার উপ েল  ৩৭
বাংলােদশীর মতুৃ র খবর িব ব াপী নাড়া িদেয়েছ। িক  এ রকম ঘটনা িতিদন ঘটেছ। কান কান ঘটনার খবর
পাওয়াই যায় না। াশনাল লেভল শয়ািরং ফর এডাপশন অব কমি েহনিসভ ল এেগইন  ািফিকং ও িরিফউিজ
এ া ড মাইে টির মুভেম টস িরসাচ ইউিনেটর (রাম ) িসিনয়র গেবষক ও ইউল ােবর অধ াপক ড. জালাল উি ন
িসকদার তার গেবষণায় এ তথ  উেঠ এেসেছ। এিদেক সরকােরর প  থেক িতউিনিসয়ার উে েশ একিট িতিনিধ
দল সামবার সকােল ঢাকা ছেড়েছন বেল জানা গেছ। তারা সখােন কতজন জীিবত আেছন আর কতজন মারা
গেছন  তােদর  খাঁজ-খবর  নেবন।  মতৃেদর লাশ  িকভােব  দেশ  আনা  যায়  এ  িবষয়  িনেয়ও  কথা  বলেবন।

জীিবতেদরও দেশ িফিরেয় আনার জ  যথাযথ পদে প নেবন।

জালাল উি ন িসকদার তার গেবষণায় উে খ কেরেছন, ইউেরােপর বাজাের িতবছর ৭ থেক ৮ িবিলয়ন মািকন
ডলার চেল যাে । মালেয়িশয়ার বাজাের যাে  ৫ িবিলয়ন মািকন ডলার। এই িবশাল টাকা পাচার হে । মা ষেক
যমন পাচার করা হয় একইভােব টাকাও চেল যায়। ১০ টায়াের িবেদেশ দালাল চ  মানবপাচার কের। থমত াম
থেক লাক সং হ করা। লাক সং হ হেল তােদর স টার পেয় ট ঢাকােত িনেয় আসা। এখান থেক িবিভ  দেশর

দালাল চে র সে  যাগােযাগ াপন কের িবিভ  জনেক িবিভ  দেশ পাঠােনা হয়। তারপর তােদর একিট দেশ
িনেয় আটক রাখা হয়। সই সংি  দেশ িকছু িদন ব ী জীবন-যাপন কেরন। দালালরা তােদর কাছ থেক আরও
টাকা দািব কের। থেম ১০ থেক ১২ লাখ টাকা িদেয় েলাভেন পেড় দালােলর হাত ধের পািড় জমায় িলিবয়া,
ইরাক, িতউিনিসয়াসহ আরও কেয়কিট দেশ। বাড়িত টাকার জ  বাবা-মা িকংবা আ ীয় জনেদর কােছ ফান
কের আরও বড় অে র টাকা আদায় কের নয়। যারা বাড়িত টাকা দন তােদর নৗকায় তালা হয়। সাগর পািড় িদেয়
ইউেরাপ িনেয় যায়। সখােনও দালাল চ  রেয়েছ। তারা তােদর িরিসভ কের। এভােব একটা চইন কাজ কের।
িনিদ  জায়গায় িগেয়ও য তারা চাকির পান তা িক  না। সখােনও তারা িনযাতেনর িশকার হন। সখােনও বাড়িত
টাকা িদেত হয়। তা না হেল দাস িহেসেব থাকেত হয় তােদর। সাগর পেথ উ ত জীবেনর আশায় যারা ইউেরাপ পািড়
দন তােদর কারও ভাগ  ভাল হেল িনিদ  জায়গায় যেত পােরন। তেব অেনেকরই িবিধবাম। সাগর পািড় িদেত

িগেয় ায় িতিদন গেড় ছয়জন কের মা ষ মারা যাে । অৈবধপেথ মানবপাচােরর িবষয়িট সবেচেয় বিশ ঘটেছ
মালেয়িশয়ােত। িতিদন কেয়ক শ’ মা ষ সাগরপেথ পািড় জমাে ন। ানীয় শাসন মেন কেরন, যভােবই যাক
তবুও তারা গেছ তা। এক সময় রিমেট  পাঠােব। আসেল তারা য মতুৃ  ঝুঁিক মাথায় িনেয় যাে ন এ িবষয়িট
কউ মেন করেছন না।

এিদেক, জািতসংেঘর শরণাথীিবষয়ক সং ার (ইউএনএইচিসআর) বরাত িদেয় আ জািতক িবিভ  গণমাধ ম বলেছ,
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গত ১০ ম বার ভমূধ সাগের ওই নৗকাডিুবর ঘটনা ঘেট। নৗকাডুিবর পর িতউিনিসয়ার জেল ও নৗবািহনী ১৬
জনেক উ ার কের। এখনও উ ার অিভযান চলেছ। আহতরা বলেছন, বহৃ িতবার িলিবয়ার জায়ারা উপ ল থেক
অ ত ৭৫ জন রওনা িদেয়িছেলন ইতািলর উে েশ। গভীর সাগের পৗছঁােনার পর বড় নৗকা থেক তােদর ছাট
একিট  নৗকায়  তালা  হয়।  ছা  সই  নৗকািট  িকছু েণর মেধ ই  ঢউেয়র  তােড়  ডেুব  যায়।  িতউিনিসয়ার
নৗবািহনী ও মৎ জীবীরা ১৬ জনেক উ ার করেত সমথ হন। তােদর মেধ  ১৪ জনই বাংলােদেশর নাগিরক।

উ ার হওয়া যা ীরা বলেছন, নৗকািটেত অ ত ৫১ জন বাংলােদশী িছেলন। আর িছেলন িতনজন িমসরীয় এবং
মরে া, সাদ ও আি কার কেয়কজন নাগিরক। এই িহসাব থেক অ মান করা হে , অ ত ৩৭ জন বাংলােদশীর
মতুৃ  হেয়েছ।

ইউএনএইচিসআর বলেছ, িলিবয়া থেক ইউেরােপর যাওয়ার জ  ভমূধ সাগেরর ওই সমু  পেথ এ বছেরর থম
চার মােস অ ত ১৬৪ জন শরণাথী াণ হািরেয়েছন। িলিবয়া, ইরাক, িসিরয়াসহ আি কার নানা দেশর লােকেদর
সে  কন এভােব ইউেরাপ যাে ন বাংলােদশীরা।

সূ  জািনেয়েছ, ২০১৭ সােলর মাঝামািঝ সমেয় ভূমধ সাগর হেয় ইউেরােপ পািড় দয়ার হার িকছুটা হেলও কেমেছ।
কারণ, িলিবয়ার িনরাপ া বািহনীেক অিভবাসী অ েবেশর ওপর নজরদাির চালােনার দািয়  িদেয়েছ ইতািল। ফেল
মাঝ সমুে  কান শরণাথীেদর নৗকা নজের এেলই সিটেক আটক করার িনেদশ পায় িলিবয়ার বািহনী। িক
এরপেরও চলিত বছেরই অ ত ১৫ হাজার ৯০০ জন উ া  ইউেরােপ ঢেুকেছন বেল জানাে  ইউএনএইচিসআর।
২০১৮ সােল ভমূধ সাগর পািড় দয়ার সময় িতিদন গেড় ছয়জন াণ হািরেয়েছন।

ােকর মাইে শন িবভােগর ধান শরীফুল হাসান বেলন, আমরা অেনক সময় খুিশ থািক এই ভেব য িবেদেশ
লাখ লাখ লােকর কমসং ান হে । ২০১৭ সােল তা নতনু রকড গেড় বাংলােদশ। ওই বছর ১০ লাখ আট হাজার
৫২৫  জন বাংলােদশী  চাকির  িনেয়  িবেদেশ  গেছন।  আবার  স  বছেরই  ৫  ম  ি েটেনর ভাবশালী  দিনক
ইি ডেপনেড ট একিট সংবাদ কাশ কের। িশেরানাম িছল ‘বাংলােদশ ইজ নাও দ  িসে ল িবেগ  কাি  অব
অিরিজন ফর িরিফউিজস অন বাটস এ াজ িনউ ট টু ইউেরাপ এমারেজস’। ওই সংবােদ িলিবয়া থেক সমু পথ
পািড় দয়াসহ ইউেরােপ িকভােব অৈবধ বাংলােদশীরা েবশ করেছ, তার তথ  তুেল ধরা হয়। সমু পথ পািড় িদেয়
বা অৈবধভােব বাংলােদশীরা যমন ইউেরােপ েবশ করেছন, তমিন দশিটেত িগেয় আ য় চাওয়ার সংখ াও কম
নয়। ইউএনএইচিসআর’র তেথ  গত এক দশেক অ ত এক লাখ বাংলােদশী ইউেরােপ আ য় চেয়েছন। এর মেধ
সবেচেয় বিশ ায় ১৮ হাজার আ য় চেয়েছন ২০১৫ সােল। আেগর বছর েলা ধরেল এই সংখ া লাখ দেড়ক হেয়
যােব।

জািতসংেঘর  শরণাথীিবষয়ক  সং ার  (ইউএনএইচিসআর)  তথ  অ যায়ী,  ভূমধ সাগর  িদেয়  যত  মা ষ  েবশ
কেরেছন, সই তািলকার শীষ দশ দেশর নাগিরকেদর মেধ  ায়ই বাংলােদশও থাকেছ। চলিত বছর ওই তািলকায়
থাকা শীষ দশ েলা হেলাÑ আফগািন ান, গােয়না, মরে া, িসিরয়া, মািল, ইরাক, িফিলি ন, আইভির কা  এবং
সেনগাল। খুব াভািবকভােবই  উঠেত পাের, বাংলােদেশর নাগিরকরা কন আি কা বা যু িব  িসিরয়ার

নাগিরকেদর সে  এভােব ভমূধ সাগর পািড় িদে ন। ইউেরাপীয় কিমশেনর পিরসংখ ান দফতর ইউেরা াট-এর
পিরসংখ ান  অ যায়ী,  ২০০৮  থেক  ২০১৭  পয  এক  লােখরও  বিশ  বাংলােদশী  ইউেরােপর  দশ েলােত
অৈবধভােব েবশ কেরেছন।

িব  অথৈনিতক ফারাম স িত ত ণেদর মেধ  একিট জিরপ কেরেছ, তােত দখা গেছ আরও ভাল জীবন-যাপন
এবং পশার উ িতর জ  বাংলােদশসহ দি ণ এিশয়ার ৮২ শতাংশ ত ণই িনেজর দশ ছেড় চেল যেত চান।
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এসব ত ণ মেন কেরন না য, িনেজর দেশ তােদর ভিব ত আেছ। তাছাড়া এমিনেতই বাংলােদশীেদর মেধ
িবেদশ যাওয়ার  ভয়াবহ।

এিদেক বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সিচব রেনৗক জাহান জনক েক বেলন, আমরা অৈবধ
পেথ কমী যােত িবেদশ না যান তার জ  ৬৪ জলার ৪৯০ উপেজলায় সেচতনার কাজ কের যাি । এরপর মা ষ
কন য জীবেনর ঝঁুিক িনেয় সাগর পেথ ইউেরাপসহ িবে র িবিভ  দেশ যাে ন। এটা িকভােব রাধ করা যােব।

এটা তা কান িনয়েমর মধ  িদেয় হে  না। এরপরও আমরা এ িবষেয় কাজ কের যাি । আমরা চ া করিছ অৈবধ
অিভবাসন ব  করার।

বাসী কল াণ ম ণালেয়র জনশি , কমসং ান ও িশ ণ বু েরার (িবএমইিট) তথ  অ যায়ী, গত চার দশেক এক
কািট বাংলােদশী চাকির িনেয় িবেদেশ গেছন। আর এেদর ৭৫ শতাংশই গেছন মধ ােচ । িক  অৈবধভােব কত
লাক িবেদেশ যান তার কান িহসাব বাংলােদেশর কান দফতের নই। তেব এক যেুগরও বিশ সময় অিভবাসন ও

মানবপাচার িবষয় িনেয় সাংবািদকতা করেত িগেয় দেখিছ, সংখ ািট নহাতই কম নয়।

ম ও অিভবাসন িবেশষ  হাসান আহেমদ চৗধুরী িকরন বেলন, ইরাক, িলিবয়া, িতউিনিসয়া হেয় ভূমধ সাগর িদেয়
অৈবধভােব ইউেরাপ যাওয়ার একটা চ া িক  সবসময় পিরলি ত হে । বাংলােদশীরা কখনও বধভােব কাজ
করেত অথবা অৈবধভােব িগেয় এই মৃতু যা ায় পা বাড়ায়। সমু  যা ার নৗকায় কের ভমূধ সাগর পািড় িদেত িগেয়

িত িতনজেন একজন কের মারা যায়। মলূত এরা সবাই কেমর স ােন এই মৃতু যা ায় পা বাড়ায়।

িতিন বেলন, বাংলােদশ থেক অৈবধভােব যারা ইউেরাপ যেত চায় তােদর মেধ  বিশর ভাগই বাই-এর িভসা
িনেয় বাই িগেয় সখান থেক নতুন িটেকট কের ইরাক যায়। তারপর দালালরা ইউেরাপ পাঠােনার জ  িবিভ  পথ
ব বহার কের। এর মেধ  িলিবয়া হেয় ভূমধ সাগর িদেয় নৗকায় কের ইতািল িকংবা ইউেরাপ যাওয়ােক কম খরচ
িবধায় সই টটােক  বিশ  ব বহার কের। ইরাক বতমােন অৈবধভােব ইউেরাপ যাওয়ার একটা হােব  পিরণত
হেয়েছ। এেত আমােদর মবাজার িত ।

দেশ ত ণেদর কমমুখী িশ া দােনর মাধ েম েয়াজনীয় কমসং ান তির করাসহ জনশি  রেণর স মতা
বািড়েয়  এ  সম া  মাকােবলা  করেত  হেব। িবেদশ গমন  ই কু  কমীেদর সেচতন করেত  হেব।  যােত  কউ
অৈবধভােব সমু যা ায় জীবেনর ঝঁুিক িনেয় িবেদেশ না যায়।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

অৈবধভােব চেল যাে  কািট কািট ডলার » থম পাতা » DAILYJAN... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/421923/

3 of 3 5/14/2019 11:36 AM


