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েফরত পাi আমরা।' েয আ ীেয়র হাত ধের লাল িময়া িবেদেশ েগেছন েসi নূের আলম সমকালেক বেলন, 
'আলমগীর o জাহা ীর নােম দুi দালােলর মা েম লাল িময়ােক িভেয়তনাম পাঠাi। oi চ  আরo aেনকেক 
েসখােন পািঠেয়েছ। তেব কাuেক চাকির িদেত পােরিন। তারণার িশকার হেয় িভেয়তনাম যাoয়া কেয়কজন eরi 
মে  েদেশo েফরত eেসেছন। তেব যারা িফরেত পােরনিন তােদর িফিরেয় আনার কথা বেল দালাল চে র 
সদ রা টাকা দািব করেছ আবারo।' িডিবর দািয়তব্শীল সূ  জানায়, িভেয়তনােম চাকির েদoয়ার কথা বেল যারা 
তারণার ফাঁদ েপেতিছল, তারা eেককজেনর কাছ েথেক 4 েথেক 8 লাখ টাকা পয র্  েনয়। কেয়ক দফায় aথ র্ 

হািতেয়েছ তারা। পের আবার ঢাকায় aেনেকর সব্জনেক তারা eo জানায়, িবেদেশ তােদর িজি  করা হেয়েছ; 
টাকা না িদেল েসখােন িনয র্াতেনর িশকার হেবন তারা। eটা জানার পর aেনেকর সব্জন দালালেদর আবার েমাটা 
aে র টাকা িদেয়েছন।' সংি রা বলেছন, চাকির পাoয়ার আশায় িবেদেশ িগেয় তারণার িশকার হেয় বি  
বাংলােদিশেদর eকিট তািলকা করা জরুির। রাে র uে ােগ তােদর েদেশ েফরত আনা দরকার। েসটা না হেল 
তােদর িঘের আবার েযমন তারক চ  ƣতির হেব, েতমিন বি  েথেক তােদর জীবেনর eকিট গুরুতব্পূণ র্ সময়o 
ন  হেব। eে ে  পররা  ম ণালয় uে াগ িনেত পাের বেল aিভমত তােদর।  

 


