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িব ালেয়র ƣনশ হরী েরৗশন আলীর েছেল েমাজাে ল হক। িতিন িতন লাখ 86 হাজার টাকা খরচ কের িজটুিজ 
াস প িতেত মালেয়িশয়া যান। 3128 সােলর 9 আগ  eক াiেট তাঁর সে  48 জন িমক িগেয়িছেলন। 

িক  িগেয়i িবপােক পেড়ন সবাi। মালেয়িশয়ার কাজাং শহেরর েহামস ফািন র্চার কারখানায় চাকির িনেয় েগেলo 
থাকার জ  মােস েবতন েথেক েকেট রাখিছল 61 িরি ত, েলিভর জ  িনি ল 311 কের। েকােনা oভারটাiম 
হি ল না। মােস মােস eক হাজার িরি ত েথেক eভােব 361 িরি ত েকেট িনেয় যায় ছয় মাস। ক ািনর eমন 
aিনয়ম েদেখ eকসময় 48 জনi পািলেয় aৈবধ হেয় পেড়ন। েমাজাে ল কােলর ক ’েক বেলন, ‘আিম eখন 
িদেনর েবলায় িবিভ  ােন লুিকেয় কাজ কির আর রােত বেন-জ েল aব ান কির। পিরি িত eখন খুবi খারাপ, 
েদেশi েফরত আসেত হেব।’ aৈবধ aিভবাসী নরিসংদীর রায়পুরার িব াল েহােসন, শামীম েহােসন, িমরাজুল 
iসলাম জানান, িদেনর েবলায় িবিভ  িনম র্াণ িত ােন কাজ করেলo রােতর েবলায় বেন-জ েল িগেয় েকােনামেত 
রাত কাটান। তাঁরা আতে র মে  রেয়েছন ে ার হেলi ভয়ংকর িনয র্াতন সiেত হেব। তাঁেদর সে  কথা বেল 
ধারণা পাoয়া েগেছ, aৈবধ হেলo কেয়ক বছর আেগ পুিলেশর uৎপাত ছাড়াi ােম eবং পাহািড় eলাকায় 
বসবাস o uপাজর্ন করা েযত। িক  iিমে শন পুিলশ eখন aৈবধেদর ধরেত িতিট শহেরর কারখানা, ক ািন, 
মােক র্টসহ জনবহুল eলাকায় িতিদনi aিভযান চালাে । 

aৈবধ aিভবাসীরা জানান, মালেয়িশয়ার iিমে শন পুিলশ aৈবধেদর আটক করার পর ভয়ংকর িনয র্াতন চালায়। 
িনয র্াতেনর ভেয় aেনেকi েদেশ িফরেত চাে ন। িক  পারেছন না। কারণ ােভল পাস ব । তাঁেদর দািব, 
মালেয়িশয়া সরকার েযন ােভল পােসর মা েম aৈবধ aিভবাসীেদর িনজ িনজ েদেশ েফরত যাoয়ার সুেযাগ েযন 
েদয়। িকংবা আবারo িরেহয়ািরংেয়র সুেযাগ িদেয় ƣবধ করার সুেযাগ েদয়। বাসীেদর aিভেযাগ, ির িটং eেজি  
eবং মালেয়িশয়ার eকিট িসি েকট চায় না aৈবধ aিভবাসীরা ƣবধ েহাক। aৈবধেদর েদেশ েফরত পািঠেয় নতুন 
কের বাংলােদশ েথেক িমক আনেত চায় তারা। eর মা েম নতুন কের জন িত সােড় িতন েথেক চার লাখ 
টাকায় আেয়র হাতছািন রেয়েছ তােদর সামেন। oi িসি েকট মেন করেছ, aৈবধ িমকরা মালেয়িশয়ায় ƣবধ 
হেয় েগেল িনরাপেদ িবিভ  কারখানায় কাজ করার সুেযাগ পােব। eেত বাংলােদশ েথেক খুব েবিশ িমক েনoয়ার 
েয়াজন পড়েব না। মালেয়িশয়ায় বাংলােদিশ গােম র্  বসায়ী েমা. শিহদুল iসলাম বেলন, ‘e েদেশ aেধ র্ক 

aিভবাসী জািলয়ািত আর তারণার িশকার হেয় aৈবধ হেয় আেছন। eেদর ƣবধ করার াপাের মালেয়িশয়ার 
সরকােরর সে  বাংলােদশ সরকােরর েজারােলাভােব আলাপ-আেলাচনা করা uিচত।’ 

 


