
মানব পাচাের ১৫ চ
আনসার ও িবিজিবর সহায়তা চেয় রা  ম ণালেয় বাসীকল াণ ম ণালেয়র িচিঠ, িতন পাচারকারী

ফতার

ইমরান খান ২০১৮ সােলর র িদেক দালােলর মাধ েম িলিবয়ায় যান। িলিবয়া থেক ইউেরােপ যেত
পািড় দন ভূমধ সাগর। গল বছেরর ১৬ আগ  ৮৪ জন যা ী িনেয় একিট নৗকা অৈবধ পেথ যা া কের
ইউেরাপ অিভমুেখ। সাগের যা ীেদর অনাহাের কােট পাচঁ িদন। ধুা  ও তৃ ায় তােদর নােজহাল অব া।
অ  হেয় পেড়ন ইমরানসহ কেয়কজন। দৃি সীমায় ধরা  দয় না  সাগেরর িকনারা। িদগ পােন তািকেয়
িদশাহারা আেরাহীরা। ধুঁেক ধুঁেক ইমরান একসময় ঢেল পেড়ন মৃতু র কােল। পের িদকহীনভােব ভাসেত
থাকা  নৗযা ীেদর  সে  দখা  হয়  মা া  কা গােডর।  সবাইেক উ ার  কের তারা  িনেয়  যান  শরণাথী
িশিবের। আর মৃতেদর নওয়া হয় মা া সরকাির মেগ। এরপর কেট যায় আট মাস। পিরবার ইমরােনর আর
কােনা খবর পায় না। কী হেয়েছ ইমরােনর? বঁেচ আেছন নািক নই? কােনা সংবাদ না পেয় পিরবার

তােক ‘মৃত’ ধের িনেয়িছল। ি য়জেনর স ান না পেয় যখন হারােনা শাক িকছটুা িফেক হেত  করল
তখনই পিরবােরর কােছ খবর আেস ইমরােনর স ান পাওয়া গেছ। দূর ইউেরাপীয় ীপরা  মা ার মেগ
আেছ ইমরােনর লাশ। গত ৯ ম রােত িলিবয়ার উ র-পি মা লীয় জুয়ারা উপ ল থেক একিট বড় নৗকা
ইতািলর উে েশ যা া কেরিছল। গভীর রােত ভূমধ সাগের িতউিনিসয়ার জলসীমানায় ওই নৗকা থেক ায়
৭৫ জনেক একিট ছাট নৗকায় তুেল দওয়া হয়। নৗকািট িছল রাবােরর তির। আয়তেন ছাট। ৩০-৪০
যা ী বহেন স ম এই নৗকা ৭৫ জেনর ভার সইেত পারল না। যা ীরা ওঠার ১০ িমিনেটর মেধ  নৗকা ডুেব
৬০ জেনর মৃতু  ঘেট। তার মেধ  ৩৯ জেনর তািলকা কাশ কেরেছ সরকার। উ ারকৃত ১৭ জেনর মেধ ও
১৪ জন বাংলােদিশ রেয়েছন। নৗকািট ডেুব যাওয়ার পর তারা ায় আট ঘ া ঠা ডা পািনেত ভেস িছেলন।

আপেডট : ১৮ ম, ২০১৯ ০০:০০

সাখাওয়াত কাওসার
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এভােব সমুে  ডুেব বাংলােদিশ  অিভবাসীেদর মৃতু র ঘটনা  থম নয়। কেয়ক বছর আেগ মালেয়িশয়ায়
যাওয়ার পেথ ব  বাংলােদিশ সাগের ডেুব মারা  যান। ধু  সমু পেথ নয়,  গম ম পেথ,  তষুারপেথ ও
বনজ ল পার হেত িগেয়ও অেনেক মারা গেছন। যারা জীবেনর ঝুঁিক িনেয় গ েব  পৗঁছান, তােদরও হয়
পািলেয় থাকেত হয়, িকংবা ঠাইঁ হয় কারাগাের। যারা ভাগ াে ষী ত ণেদর ‘উ ল জীবেনর’  দিখেয়
মৃতু র মুেখ ঠেল িদল, এমন ১৫িট চে র গডফাদােরর বিশর ভাগই থেক যাে ন ধরােছায়ঁার বাইের।
মােঝমেধ  ি তীয়, ততৃীয় িণর সদ রা আইন েয়াগকারী সং ার সদ েদর কােছ ধরা পড়েছন। গত
কেয়ক মাস  আেগ  পুিলেশর  অপরাধ  তদ  িবভাগ  মানব পাচােরর  পৃ েপাষকতার  অিভেযােগ  তজগাওঁ
কেলেজর িশ ক মাহা দ  আেছমেক ই দফায়  ফতার  করেলও  অ  কেয়ক িদেনর  মেধ ই িতিন
জািমেন বর হেয় আেসন। গতকাল র াব ফতার কের িট চে র িতন সদ েক। এরা ভূমধ সাগের িনহত
৩৯  জন বাংলােদিশেক পাচার  কেরিছেলন। অ িদেক,  ১০িটর  বিশ  চ  দেশর িবিভ  এলাকা  থেক
সহজসরল মিহলােদর উ ত পিরেবশ ও নানা েযাগ- িবধার কথা বেল গহৃকমী িহেসেব মধ ােচ  পাঠাে ।
তেব িকছিুদন পরই সব  হািরেয় তারা  দেশ িফের আসেত বাধ  হে ন। চলিত মােসই পাচারকারীেদর
িবষেয় বডার গাড বাংলােদশ ও আনসার বািহনীর হালনাগাদ তথ  সং েহ রা  ম ণালয়েক িচিঠ িদেয়
অ েরাধ কেরেছ বাসীকল াণ ম ণালয়।

ইউএনএইচিসআেরর তথ া যায়ী চলিত বছেরর থম িতন মােস িলিবয়া থেক সাগরপেথ ইউেরােপ যাওয়ার
চ া কেরেছন এমন অিভবাসীেদর িত িতনজেনর মেধ  একজেনর মৃতু  হেয়েছ। তেব এ বছেরর জা য়াির
থেক ১০ ম পয  ১৭ হাজার অিভবাসী ভূমধ সাগর পািড় িদেয় ইউেরােপ পৗঁেছেছন। এই যা াপেথ ায়

৫০০  অিভবাসীর  মৃতু  হেয়েছ।  গত  বছেরর  ি তীয়ােধ  ভূমধ সাগর  পািড়  িদেয়  ইউেরােপ  পৗঁছােনা
অিভবাসীর মেধ  উে খেযাগ সংখ ক বাংলােদিশ রেয়েছন।

বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান  ম ণালেয়র িভিজল া  টা েফাস িবভােগর ধান  অিতির  সিচব
নািজবুল  ইসলাম বেলন,  ‘মানব পাচারকারীেদর খুঁেজ বর  করা  রা  ম ণালেয়র কাজ।  তেব ির িুটং
এেজি র মাধ েম কউ মানব পাচেরর িশকার হেল তা আমরা খিতেয় দিখ। স িত ির িুটং এেজি র ভুয়া
পিরচয় িদেয় কে ািডয়া ও রািশয়া পাঠােনার নােম টাকা হািতেয় নওয়ার অিভেযােগ আমরা র াবেক সে
িনেয় প ন এলাকা থেক ই তারকেক আইেনর আওতায় িনেয় এেসিছ। ভুল তথ  িদেয় িবেদেশ গহৃকমী
পাঠােনার  িবষয়িটেক  আমরা  সহকাের  দখিছ।  স িত  একিট  ির িুটং  এেজি েক জিরমানা  করা
হেয়েছ। আরও িকছু অিভেযাগ আমােদর কােছ এেসেছ। এ েলা খিতেয় দখা হে ।’ িতিন আরও বেলন,
‘িবিজিব ও আনসার বািহনীর মাধ েম পাচারকারীেদর তথ  আদায় করা  স ব। কারণ সারা  দেশই মাঠ
পযােয় আনসার বািহনীর সদ  এবং সীমাে  িবিজিবর সদ রা সদা সতক থাকায় তােদর মাধ েম দশ এ

ে ও উপকৃত হেত পাের। এ িবষেয় কেয়কিদন আেগই আমরা রা  ম ণালেয়র সহেযািগতা চেয় িচিঠ
িলেখিছ।’  সূ  বলেছন,  পাচারকারীরা  রািহ ােদর  পাশাপািশ  িকছু  বাংলােদিশেকও  চ াম,  ক বাজার
উপ লীয় এলাকার কমপে  ৬০ ান িদেয় মাছ ধরার নৗকায় কের মালেয়িশয়া িনেয় যাে । উ াল সাগর
পািড় িদেয় অেনেকই মালেয়িশয়া পৗঁছােত পারেলও সখােন আবার তারা পুিলেশর হােত আটক হে ন।
স িত  মালেয়িশয়ার  পুিলশ  সাগরপেথ  যাওয়া  ৫৬  জনেক  আটক  কেরেছ।  বাংলােদশ  কা গাড
বে াপসাগর  িদেয়  মাছ  ধরার  নৗকায়  মালেয়িশয়া  যাওয়ার  চ াকােল  টকনাফ  থেক  কেয়ক  দফায়
৩০০-এর  বিশ  রািহ াসহ  কেয়ক  বাংলােদিশেক  আটক  কেরেছ।  ক বাজার  শহেরর  িনয়াছটা,
িফশািরঘাট, নািজরােটক, সিমিতপাড়া, মেহশখালীর সানািদয়া, গারকঘাটা, তবুেজাম, ধলঘাটা, উিখয়ার
সানারপাড়া,  রজরুখাল,  ইনানী,  ছপটখালী,  মনখালী,  টকনােফর বাহারছড়া,  সাবরাং,  শাহপরীর ীপ,

ক িপয়া,  শামলাপুর,  সদেরর  ঈদগাওঁ,  খু শ ল,  চৗফলদী,  িপএমখালী,  চকেঘালারপাড়া,  মাঝরপাড়া,
পি মপাড়া, কাটাবিনয়া, খেুররমুখ, হা রছড়া, জাহাজপুরািরয়া, প য়া, চ ােমর বাশঁখালী, আেনায়ারা,
পিটয়ার  মেতা  পেয় ট  িদেয়  মানব  পাচারকারীরা  এখেনা  সি য়।  ১২০  িকিম  উপ ল  িনরাপদ রাখেত
কা গাড, িবিজিব ও পুিলশ তৎপর থাকেলও পাচারকারী চ  তােদর চাখ ফািঁক িদেয় নৗকায় মা ষ তুেল

িনেয়  যাে । অ িদেক,  দশব াপী  ছিড়েয়  িছিটেয় থাকা  পাচারকারীেদর িবিভ  পযােয়র সদ রা  গিরব
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মিহলােদর ভুিলেয় ভািলেয় উ ত জীবেনর  দিখেয় মধ ােচ  পাঠাে । িত জেনর িবপরীেত তারা
পেয় যাে  একিট িনিদ  অে র কিমশন। একইভােব চে র হাতােদর পেকেট ঢুকেছ মাটা অে র টাকা।

র ােবর গােয় া শাখার ধান ল. কেনল মাহাবুব আলম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আমরা অেনক
চে র স ান পেয়িছ। তেব এখনই তােদর নাম কাশ করেত চাি  না। তাহেল তারা সতক হেয় যােব।
তেব মানব পাচারকারী িসি ডেকট িনেয় আমােদর কাজ অব াহত রেয়েছ।’ পুিলশ সদর দফতেরর শাল

াইম িডিভশেনর অিতির  উপমহাপিরদশক মা. রজাউল করীম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘মানব
পাচার আেগর তলুনায় অেনক কেমেছ। এ িবষয়িটেত বাংলােদশ পুিলশ অত  িসিরয়াস।’

িতন পাচারকারী  ফতার :  সাগরপেথ মানব পাচারকারী  একিট চে র িতন সদ েক ফতার কেরেছ
র াব।  তারা  হেলন  শিরয়তপুেরর  আ াস মাতু র  (৩৯),  িসেলেটর  এনামুল  হক  তালকুদার  (৪৬)  ও
া ণবািড়য়ার আব র রা াক ভূইয়া (৩৪)। র ােবর আইন ও গণমাধ ম শাখার পিরচালক মুফিত মাহমুদ

খান  বেলন,  ‘বৃহ িতবার  রাত  ৩টা  থেক  গতকাল  সকাল  ৬টা  পয  অিভযান  চািলেয়  রাজধানীর
আব াহপুর  থেক  আ াসেক,  িখলে ত  থেক  এনামুলেক  ও  িবমানব র  এলাকা  থেক  রা াকেক

ফতার করা হয়। অৈবধভােব ইতািল যাওয়ার পেথ ভূমধ সাগের নৗকাডুিবর িশকার বাংলােদিশরা  এই
মানব পাচার চে র খ ের পেড়িছেলন।’  জানা  গেছ, িসেলেটর িজ াবাজাের ইয়ািহয়া  ওভারিসজ নােম
একিট এেজি  আেছ এনামুেলর। িতিন ১০-১২ বছর ধের মানব পাচাের জিড়ত। আব র রা াক চার-পাচঁ
বছর ধের এনামুেলর দালাল িহেসেব কাজ করিছেলন। আ াসও -িতন বছর ধের মানব পাচারকারী চে র
দালাল িহেসেব কাজ করেছন। তারা িমথ া আ াস িদেয় িবেদেশ কমসং ােনর েলাভন দিখেয় দীঘিদন
যাবৎ এই অপরােধর সে  স ৃ । সংঘব  চ িট িবেদিশ চে র যাগসাজেশ অৈবধভােব ইউেরােপ লাক
পািঠেয় আসিছল। বৃহ িতবার রােত িসেলেটর ফ গু  থানায় এনামুলসহ পাচঁজেনর নাম উে খ কের
একিট মামলা কেরেছন ভূমধ সাগের িনহত আব ল আিজেজর বড় ভাই মিফজ উ ীন।
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