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কারখানাসহ িবিভ  জায়গায় চাকির েদoয়ার েলাভন েদয়। আবার কাuেক কাuেক িবেদেশ িনেয় চাকির েদoয়ার 
কথা জানায়। িময়ানমাের েযসব েরািহ া নারী তােদর আ ীয়সব্জন হািরেয় eিতম হেয় ক বাজােরর কয্াে  
আ য় িনেয়েছ, থেম তােদর টােগ র্ট কের ei চে র সদ রা। রািজ করােনার পর রিফক o মিফজ eসব 
েরািহ া নারীেক তুেল েদয় পাচারকারী চে র েমা. আi ব েমা ািকেমর হােত। eরপর বাস o ে নেযােগ ঢাকায় 
eেন তােদর িতনিট িঠকানায় তুেল েদয় েস। ei িতন িঠকানা হেলা- মানব পাচারকারী চে র সদ  oয়ািলদ 
েহােসন কাজেলর িখলে েতর ম পাড়ার বাসা, েমা. i াহীম খিলেলর গুলবােগর বাসা o ফিকরাপুেলর eকিট 
েহােটল। গুলবােগর বাসায় a ত 36 েরািহ ােক িবেদেশ পাচােরর জ  জেড়া করা হেয়িছল। 21 েম িখলে েত 
aিভযােনর ঘটনা েটর েপেয় গুলবােগর বাসা েথেক তােদর সিরেয় েনয় পাচারকারী চ ।  
 
পাসেপাট র্ ƣতিরর ি য়া :িডিবর তদ -সংি রা বলেছন, ঢাকায় েরািহ ােদর eেনi থেম তােদর বাংলা 
েশখােনার কায র্ ম কের মানব পাচারকারী চ । েতয্ক েরািহ া নারীর হােত তুেল েদoয়া হয় েদেশর eেককিট 
eলাকার ভুয়া িঠকানাসংবিলত কাগজ। েসi িঠকানা তােদর মুখ  করেত বলা হয়। েসটা স  হেয় েগেল 
পাচারকারী ei চে র a তম ধান আi ব আকবার পাসেপাট র্ aিফেসর দালােলর সে  েযাগােযাগ কের। eরi 
মে  েরািহ া নারীেদর েকােনা eকিট eলাকায় িনেয় তােদর িফ ারি  েনoয়া হয়। ভুয়া িঠকানায় তােদর জাতীয় 
পিরচয়প  o জ সনদ সং হ কের েদয় ei চ ।  
 
নারীেদর নােমর েপছেন 'আ ার' নােম aেনক পাসেপাট র্ :eকািধক u পদ  কম র্কত র্া জানান, রাজধানীর 
গুলবােগর বাসা েথেক মানব পাচারকারী চে র মূল েহাতা i াহীম খিলেলর বাসা েথেক 5৯িট পাসেপাট র্ পাoয়া 
েগেছ। oi বাসািট i াহীেমর েমেয়র জামাi েতাফা ল েহােসেনর। েজেনশুেনi শব্শুরেক oi বাসা মানব 
পাচােরর আ ানা িহেসেব বহার করেত েদয় েস। oi বাসায় জ  করা পাসেপাট র্গুেলা হেলা- নারায়ণগে র 
ফতু ার 5/7 পি ম েদoেভােগর িঠকানার িমনারা েবগম। তার বাবার নাম েদoয়া আেছ বিদ আলম o মা মাকসুদা 
েবগম। তার পাসেপাট র্ নমব্র :ie-1485149। কুিম ার সদর দি েণর রািশদা আ ার। তার বাবার নাম আলী 
আজম o মা ফিরদা েবগম বেল uে খ করা হয়। তার পাসেপাট র্ নমব্র :ie-114825৯। গাজীপুর সদেরর ডািলয়া 
নাসিরন নােমর eকজেনর পাসেপাট র্ ƣতির করা হয়। তার বাবা আবুল েহােসন সরকার o মা নাজমা েবগম। তার 
পাসেপাট র্ নমব্র :ie-12৯7385। 
 
আরo যােদর নােম পাসেপাট র্ েসখােন পাoয়া যায় তারা হেলা- েমাহা দ সােদক, জািহদ েহােসন, আেনায়ার 
সােদক, েমা. জােবর, েমা. েরাকনু, েদেলায়ার েহােসন, েমা. আলম, eনামুল হক, েমাহা দ েমা ািকম, েসািনয়া, 
জিসম uি ন, েমা. iuসুফ, েমা. iরফান, সাখাoয়াত েহােসন, জাফর আলম, হািমদুল হক, েমা. িসি ক, আিরফ 
েহােসন, আ ল েমাতােলব, রািশদা েবগম, সুিফয়া আ ার, িশফা আ ার, সালমা আ ার, সােদকা েবগম েচৗধুরী, 
নূর হািসনা, মিনরা আ ার, নূর হািসনা, িমেসস আেয়শা, মু া আ ার, সাজু, রিফকা আ ার, সািজদা আ ার, 
রুমিক আ ার, আয়শা আ ার, সুিম আ ার, সীমা েবগম, খুিদ র্শা েবগম মুখ।  
 
মূল েহাতা মালেয়িশয়া পািলেয়েছ :তদে  uেঠ eেসেছ, েরািহ া নারী পাচােরর ei চে র a তম ধান েহাতা 
আ স সবুর। 21 েম িখলে েত aিভযােনর ঘটনা েটর েপেয় oi িদন মালেয়িশয়া পািলেয়েছ েস। সবুর 
বাংলােদেশ আ য় েনoয়া পুরেনা েরািহ া। েস ভুয়া ত  িদেয় দুিট বাংলােদিশ পাসেপাট র্ িনেয়েছ। েযখােন তার 
নাম বহার করা হেয়েছ 'আ র সবুর'। তার িপতার নাম েদoয়া হেয়েছ আবদুল জিলল। ায়ী িঠকানায় েদoয়া 
আেছ বািলয়াপাড়া, 8 নমব্র oয়াড র্, ক বাজার। তার নােম eকিট পাসেপাট র্ iসুয্ করা হয় 3128 সােলর 33 
আগ । 
 



মানব পাচারকারী ei চে র আেরক েহাতা oয়ািলদ েহােসন কাজল দীঘ র্িদন মালেয়িশয়া পড়ােশানার পর েসখােন 
ƣবধ-aৈবধভােব কাজ করিছল। েসখােন থাকাকােল তার সে  পিরচয় হয় েলাকমান নােমর eক মানব 
পাচারকারীর। েলাকমােনর ঘিন  িছল নারায়ণগে র আড়াiহাজােরর িদঘলীর েমা. i াহীম খিলল। i াহীম o 
েলাকমােনর iে ােনিশয়া o মালেয়িশয়ায় লার রেয়েছ। oi লােরর মা েম তারা আ জর্ািতক মানব পাচােরর 
সে  সংি । মাস সােতক আেগ দুi েরািহ া মানব পাচারকারী দেলর সদ  আi ব েমা ািকম o আসমা 
আেরক মানব পাচারকারী কাজেলর িখলে েতর বাসায় oেঠ। তারা েসখােন সব্ামী- ী পিরচেয় থাকত। আসমা 
বাংলােদেশ আ য় েনoয়া পুরেনা েরািহ া হoয়ায় ক বাজার েথেক আনা a  েরািহ ােদর বাংলা েশখােনার কাজ 
করত। ei কােজ তােক সহায়তা করত েতাফা ল েহােসন ভুiঁয়া নােমর আেরক মানব পাচারকারী। 
 
কার পেকেট কত যায় :িডিবর িজ াসাবােদ ে ফতার আi ব েমা ািকম, কাজল, েতাফা ল o আসমা 
জািনেয়েছ, চাকিরর ফাঁেদ পেড় েযসব েরািহ ােক ঢাকায় আনা হয়, aেনক সময় তােদর পিরবােরর সদ রা খুিশ 
হেয় জন িত 31-41 হাজার টাকা মানব পাচারকারীেদর হােত তুেল েদয়। তেব eেককজেনর পাসেপাট র্ েথেক 
শুরু কের িবেদেশ পাঠােনা পয র্  খরচ পেড় েদড় লাখ টাকার কাছাকািছ। জন িত বািক aথ র্ িবিনেয়াগ কের 
আ স সবুর। eেককজন েরািহ া নারীেক িবেদেশ চার-পাঁচ লাখ টাকায় িবি  করা হয়। বািক aথ র্ চে র 
সদ রা ভাগ কের েনয়। সবুর তার মানব পাচােরর চ  সচল রাখেত েবতনেভাগী কেয়কজনেক িনেয়াগ 
িদেয়িছল। aিধকাংশ েরািহ া নারীেক থেম ভারেত েনoয়া হয়। েসখান েথেক মালেয়িশয়া o iে ােনিশয়া 
পাঠােনা হয়। আবার aেনকেক সরাসির মালেয়িশয়া o iে ােনিশয়া েনoয়া হি ল।  
 
পাচােরর জ  যােদর ঢাকায় আনা হয় :সব র্েশষ েয 35 জনেক পাচােরর জ  ঢাকায় আনা হেয়িছল তারা হেলা- 
ক বাজাের সবু া হাটা কয্াে র আ মা, বালুখালী কয্াে র আেয়শা েবগম, জামতলী কয্াে র আসমা, মুছিন 
কয্াে র সুরাiয়া েবগম, কুতুপালং কয্াে র নাজবী, জুেলখা েবগম, নূর কিলমা, শািবকা, রিফকা, হািমদা েবগম, 
ছাioমা, েসােনায়ারা, জািহদা েবগম, নূর হাবা, েসতারা, সুিফয়া খাতুন, নুন নাহার, িমনারা, েরহানা আ ার, নূর 
কেলমা মুখ। 
 
কতৃর্পে র ব  :e াপাের মামলার তদ  তদারক কম র্কত র্া িডিবর পি ম িবভােগর িডিস েমাখেলসুর রহমান 
বেলন, 'েরািহ া কয্া  েথেক েলাভন েদিখেয় ঢাকায় েরািহ া নারীেদর eেন িবেদেশ পাচার কের আসিছল 
eকিট চ । তারা তােদর পাসেপাট র্ ƣতির কের িদি ল। জ  পাসেপােট র্র াপাের আরo aনুস ান চলেছ।' 
িডিবর eিডিস হািববুন নবী আিনসুর রিশদ বেলন, 'eকিট আ ানা েথেক u ার করা 35 েরািহ ােক ক বাজােরর 
কয্াে  পাঠােনা হেয়েছ। েসখােন পাঠােনার আেগ তারা আদালেত জবানবি  িদেয়েছ।' িডিবর সহকারী কিমশনার 
হা ানুল iসলাম বেলন, 'ভুয়া ত  িদেয় েরািহ ারা িবেদেশ বাংলােদিশ পাসেপাট র্ বহার কের aপরােধ জড়াে । 
eেত েদেশর ভাবমূিত র্  হে । কীভােব তারা eত পাসেপাট র্ েপল, তা তদ  করা হে । eরi মে  eক হাজার 
েরািহ া পাচােরর কথা সব্ীকার করেছ তারা। তার মে  চারশ নারী।'  
 
 


