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oi াiেট। aেনেকর পরেন eকi রেঙর িট-শাট র্; aেনেকর মাথায় কয্াপ—সবi িমেকর িচ । সবার েচােখ-মুেখ দাির য্জেয়র 
সব্ া ন। 

ঘ া চােরক পর মালেয়িশয়ার কুয়ালালামপুর িবমানব ের নামেতi aল েণ সূচনা—যার যার ক ািনর েলাক eেস কাগজপে র 
সে  িনেয় িনল পাসেপাট র্o। আর েসi সে  িমকেবশী সব্ িবেভার ei ব স ানেদর ললােট েয aদৃ  িসল পড়ল ীতদােসর, তা 
েটর েপল না েকu। 

েটর পাoয়া েগল মালেয়িশয়ায় 21 িদেনর সেরজিমন aনুস ােন। ায় দুi হাজার 211 িকেলািমটার ঘুের, 26িট ক ািন-ফয্া ির 
পিরদশ র্ন কের eবং আেরা 45িটর নিথপ  ে েট a ত 89 জন িমকসহ 252 ি র সে  কথা বেল থম েয সতয্ u াটন করা 
েগল তা হেলা—জীিবকার স ােন মালেয়িশয়ায় আসা বাংলােদিশ িমকেদর ায় সবাi আজ ‘আধুিনক ীতদাস’। েদেশ থাকেত 
তারা িছল মা-বাবার আদের-শাসেন েবেড় oঠা, aভােব-aনটেন পথহারা, ভাi-েবান-পিরজেনর ‘আশার গুেড় বািল’ েদoয়া eেককটা 
িদশাহারা স ান; আজ তারা মালেয়িশয়ার সব্ রেথ েভেস আসা িমকরূপী eক eকজন ীতদাস। আর মালেয়িশয়ায় ei দাস 
বসা চলেছ রীিতমেতা ক ািন খুেল ািত ািনকভােব। 

িবমােন েদখা হoয়া েসােহল বা a  িমকরা েক েকাথায় েগেছ, েখাঁজ রাখা স ব হয়িন। তেব তােদর মেতাi হতভাগা eকদল 
বাংলােদিশ িমেকর স ান িমলল 21 aে াবর িবেকল সােড় 

5টায় 
কুয়ালালামপুের eক দালােলর aিফেস িগেয়। 226/4 কামপং পা ান eলাকায় eসeনিট েপর চারতলা ভবেনর িনচতলায় কােচর 
দরজা তালাব । পেকট েগট খুেল a কার ি িড় েবেয় oপের uঠেতi েদখা েগল, িদব্তীয় o তৃতীয় তলার দরজাo তালাব । চতুথ র্ 
তলায় eকিট েখালা দরজা িদেয় েভতের ঢুকেতi েচােখ পেড়, eকদল েলাক েমেঝেত শুেয়-বেস আেছ। তারা বাংলােদশ েথেক 
eেসেছ eকটু আেগi। oi তলায় চারিট ঘর, eকিট রা াঘর আেছ। a  িতনিট ঘেরo eকi দৃ । কুিম া o নরিসংদীর দুজন 
িমক সাiফুল iসলাম o েমাবারক েহােসন বলেলন, ‘আমােদর মালেয়িশয়ায় আনা হেয়েছ ক ািনর চাকিরর জ । িক  েকাথাo 

না িনেয় বাবুেলর ei aিফেস আটেক রাখা হেয়েছ। িকছু টাকা পাoনা আেছ, েসটা পিরেশাধ না করেল নািক আমােদর ছাড়া হেব 
না।’ িব াল নােমর eক িমক বেলন, ‘গত রােতi আমরা 27 জন eকসে  বাংলােদশ েথেক eেসিছ। eয়ারেপােট র্i পাসেপাট র্ 
েকেড় িনেয় েকােনা কারখানায় না িনেয় eখােন আটেক রাখা হেয়েছ।’ েকান কারখানায় কী কােজর জ  eেসেছন—জানেত চাiেল 
েকu িকছুi বলেত পােরন না; শুধু বেলন, ‘সব জােন বাবুল ভাi।’ 

জানা েগল, ei aিফেসর ‘বস’ শহীদুল iসলাম বাবুল, মালেয়িশয়ায় িযিন ‘িচটার বাবুল’ নােম পিরিচত। eক মালেয়শীয়র সে  
aংশীদািরর িভি েত আদম বসা চািলেয় আসেছন িতিন। ভবেনর িনেচর দুিট ে াের aিফস, oপেরর দুিটেত a ায়ী আবাসন। 
িবেদশ েথেক কম  eেন eখােনi রাখা হয়। পের সুিবধামেতা eেককজনেক eেকক কারখানায় িবি  কের বা ভাড়া িদেয় i ামেতা 
কাজ করােনা হয়। 



েদেশ িফের িরিফuিজ aয্া  মাiে টির মুভেম স িরসাচ র্ iuিনেটর (রামরু) পিরচালক o ঢাকা িবশব্িব ালেয়র a াপক িস আর 
আবরারেক িবষয়িট জানােল িতিন eকবােকয্ বলেলন, ‘eটা েতা দাসতব্; আধুিনক দাসতব্। আেগ ীতদাসেক েযভােব আটেক রাখা 
হেতা, ায় েস রকমi আটেক রাখা হে  তােদর।’ 

মালেয়িশয়ায় ঘুের েযসব বাংলােদিশ ীতদােসর েদখা েমেল, তােদর aব া খয্াত ঔপ ািসক হাoয়াড র্ ফাে র াট র্াকাস-
ীতদাসেদর েচেয়o করুণ। াট র্াকাস চলি িট যাঁরা েদেখেছন, তাঁরা ei িতেবদেকর েচাখ িদেয় মালেয়িশয়ায় েদখা আধুিনক 

দাসেতব্র িচ টা েদেখ িনেলi বুঝেবন, কতটা করুণ েসi জীবন। 4 aে াবর কুয়ালালামপুর িবমানব ের েনেমi িমকেদর পাসেপাট র্ 
েকেড় েনoয়ার ঘটনায় দাসেতব্র েয aদৃ  শৃ ল েচােখ েভেস oেঠ, পেরর 21 িদেনর মেণ েস েদেশর সাতিট রাজয্-েজলা-শহেরর 
পরেত পরেত েদখা েগেছ, িকভােব েসi শৃ েল আে পৃে  ে িচেয় েগেছ িমকজীবন। দুi হাজার 211 িকেলািমটার ঘুের েবাঝা 
েগেছ, eখােন পেদ পেদ পাতা রেয়েছ িমক েশাষেণর িবিচ  ফাঁদ। 

5 aে াবর ানীয়  সময় দুপুর আড়াiটায় েসেল ার শহেরর িটয়ং টট ি ি ং i াি জ িলিমেটেডর িমক ডরিমটিরেত িগেয় েদখা 
েগল, আনুমািনক 27x23 ফুট আকােরর eেককিট ঘের 31 জন িমক গাদাগািদ কের বসবাস করেছ। e রকম ায় 51িট ঘের 911 
িমেকর বসবাস। িতিট ঘেরর 31 জন বািস ার জ  eকিট কের বাথরুম। 6 aে াবর কুয়ালালামপুেরর পু াজায়ায় পুল ান 

েহােটেলর িমক ডরিমটিরেত িগেয় েদখা যায়, িমকেদর eকিট গািড়েত তুেল কেয়িদর মেতা কের িনেয় যাoয়া হে  কম র্ েল। 
গািড়েত পাহারায় আেছ তািমল িনরাপ ার ী। জানা েগল, িডuিট েশেষ oভােবi আবার তােদর িদেয় যাoয়া হয় বাস ােন। আর ei 
কড়া পাহারার uে —দাসরূপী িমকরা যােত পালােত না পাের। 7 aে াবর সকাল 22টার িদেক পাহাং রােজয্র কয্ামরুন 
হাi াে  eকদল বাংলােদিশ কৃিষ িমেকর েদখা েমেল ঢাকার বি র মেতা বি ঘের। ে ড়া পিলিথন িদেয় বানােনা eেককটা ঘের 
মািটেত ভাঙা েচৗিক েপেত ঘুমােনার ব া, তার িনেচi ে ড়া কাগজ িবিছেয় খাবােরর আেয়াজন, েসখােনi বা াসহ িবড়ােলর 
েঘারাঘুির, াঁতে েত ঘেরর eক েকােণ কাপড় িদেয় িঘের ‘িমিন মসিজদ’ বািনেয় নামাজ পড়ার েচ া চলেছ। 25 aে াবর রাত সােড় 
৯টার িদেক জহুর বারু েদেশর বাতু েকলান eলাকায় বাংলােদিশ দালালেদর নামসব র্সব্ ক ািন েগা মাiন e ার াiেজর eকিট 
গুদােম েদখা েমেল, িমি  কুমড়া আর ডােলর ব ার ূেপর পােশ 35 জন িমকেক দুi সািরেত বেস কাঙািলেভােজর মেতা কের 
খাoয়ােনা হে । খাবােরর েমনু—সাদা ভাত, কুমড়াঘ  আর পাতলা ডাল। িমকরা েখেয়েদেয় oi গুদােমর মে  ব ার ূেপর 
পােশi পিলিথন িবিছেয় শুেয় পড়েলন। eরপর 9 aে াবর রােত মালেয়িশয়ার কাজাং শহেরর পােশ eকিট জ লাকীণ র্ eলাকায়  

 িগেয় পিড় eক মম র্ দ দৃে র সামেন। eখােন জ েলর েভতর েডরা েগেড়েছ নানাভােব aৈবধ হেয় পড়া eকদল িমক। 
বাংলােদেশর েবেদপ ীর মেতা জরাজীণ র্ ছাuিনঘের তারা রােতর ধাের েকােনা মেত লুিকেয় েথেক িদেন কম র্ েল চেল যায়। তােদর 
েচােখ-মুেখ ভয়, েচহারায় uেদব্গ। ei েডরায় 21-23 জন িমক eকজনেক পাহারায় েরেখ িতন-চার ঘ ার জ  পালা কের ঘুিমেয় 
েনয়। 

21 িদেনর মালেয়িশয়া মেণর সময় পেদ পেদ েচােখ পেড় e রকম িমকেবশী আধুিনক ীতদাসেদর মানেবতর জীবন। 

গত 6 aে াবর স য্ায় কুয়ালালামপুের েদখা হয় িজদান হাoলাদার জিনর সে । বােগরহােটর হুমা ন কিবর হাoলাদােরর েছেল জিন 
মালেয়িশয়ায় পা রােখন 3128 সােলর 28 eি ল। ি নােরর চাকির েদoয়ার কথা বেল তাঁেক কুয়ালালামপুের িনেয় যায় ানীয় 
িত ান িপeসeল িরেসােস র্স। িক  কথা রােখিন িনেয়াগদাতা। দুi বছের সাতিট িত ােন কাজ করােনা হয় তাঁেক। িবিভ  খাত 

েদিখেয় তাঁর েবতন-ভাতা েথেক ায় aেধ র্কটা েকেট রাখা হয়। 

31 বছেরর ei যুবক বেলন, ‘eখােন আসার পর eেকর পর eক িত ােন দােসর মেতা বহার করল আমােদর, িক  িঠকমেতা 
েবতন েপলাম না। েপৗেন দুi বছেরর মাথায় িভসা নবায়েনর জ  চার হাজার িরি ত দািব কের; িদiিন বেল পাসেপাট র্ েফরত না 
িদেয়i আমােক ক ািন েথেক েবর কের েদয়।’ 

জিনর কােছ থাকা কাগজপ  ে েট eবং তাঁর সে  কথা বেল জানা যায়, মালেয়িশয়ায় আসার পর eকটা ঘের 21-23 জেনর সে  
গাদাগািদ কের থাকেত িদেয় চার িদন পর তাঁেক থেম কাজ েদoয়া হয় পু াজায়ার পাঁচতারা েহােটল পুল ান কুয়ালালামপুর িসিট 
েস াের। ি নােরর পিরবেত র্ েদoয়া হয় িকেচেনর কােজ। িকছুিদন কের েসটা বদেল েদoয়ার আেবদন করেল oরা বেল, িতন 
মােসর েবতেনর টাকা ক ািনেক িবনা শেত র্ িদেত হেব। িনরুপায় হেয় তা-i কেরন জিন। পের তাঁেক আেরক পাঁচতারা েহােটল 
iকুেয়েটািরয়াল েপনাংেয় ি নােরর কাজ েদoয়া হয়। eখােনo তাঁর পাির িমক েথেক aেধ র্ক টাকা েকেট রােখ িপeসeল। ei 
ক ািন িজদান জিনেক সব র্েশষ ভাড়ায় খাটায় কুয়ালালামপুর শহেরর িসলকা িচরাস েহােটেল। e বছর জানুয়াির মােস িপeসeল 



েথেক েদoয়া িজদােনর েবতন রিসেদ েদখা যায়, িচরাস েহােটেল 26 িদন কােজর েবতন ধরা হেয়েছ ৯12.46 িরি ত; িক  েদoয়া 
হেয়েছ 361.62 িরি ত। েবতন কাটার খাতগুেলা েদখােনা হেয়েছ—েমiনেট া  57, েপনাি  611, aয্াডভা  211 িরি ত—
েমাট 761.55 িরি ত। 

িজদা ন জিন বেলন, ‘oi মােস আিম 35 িদন কাজ কেরিছ; িক  েবতন ধরা হেয়েছ 26 িদেনর, েসখান েথেকo েকেটকুেট েশষ। 
ei টাকায় িনেজ খাব নািক েদেশ পাঠাব? ঋণi বা িকভােব েশাধ করব!’ 

eকi ক ািনর আেরা ছয়জন িমক eকi ধরেনর aিভেযাগ কেরেছন ei িতেবদেকর কােছ। তেব তাঁরা চাকির হারােনা o েদেশ 
েফরত যাoয়ার ভয় েথেক তাঁেদর নাম কাশ না করার aনুেরাধ জানান। তাঁেদর eকজন বেলন, িতিন কাজ করেতন পু াজায়ার 
পাঁচতারা মােনর পুল ান েহােটেল। পের eক হাজার 611 িরি ত বাড়িত িদেয় কাজ েপেয়েছন তামু েহােটেল। ei েহােটেল তাঁর 
সহকম েদর েবতন মােস আড়াi হাজার িরি ত হেলo িপeসeল তাঁেক িদে  েদড় হাজার কের। েসটা েথেকo নানা খাত েদিখেয় 
িত মােস েকেট েনoয়া হে  611 িরি ত কের। a  পাঁচজন জানান, তাঁেদর কাজ করােনা হে  েপনাংেয়র iকুেটািরয়া েহােটেল। 

aথচ চুি  aনুযায়ী িজদান জিনসহ তাঁেদর সবারi কাজ পাoয়ার কথা িপeসeল ক ািনেত। িক  মালেয়িশয়ায় eেস সব্চে i েদখা 
েগল, িপeসeেলর েনi েকােনা িশ -কারখানা বা িনজসব্ েকােনা কম র্ ল। তারা িমক eেন িবিভ  কারখানায় কােজ িদেয় কিমশন 
আদায় কের। 27 জন িমেকর িবিভ  ােন কাজ করার ছিবসহ নিথপ  ei িতেবদেকর সং েহ আেছ। 

মালেয়িশয়ায় বাসী িমকেদর aিধকার িনেয় কাজ করেছন কয্ারাম eিশয়ার সােবক সমনব্য়কারী হারুন-uর রিশদ। তাঁরo ভা , 
ক ািনরূপী দালালেদর তারণার কারেণ aেনক কারখানায়i বাংলােদিশ িমকরা ীতদােসর মেতা বহৃত হে । দালাল 
ক ািনগুেলা a  িত ােনর সে  েবিশ েবতেন চুি  কের িমকেদর কম েবতন ধিরেয় িদেয় বািকটা আ সাৎ কের; আবার েসi 
কম েবতন েথেকo নানা ছুতায় টাকা েকেট েনয়। 

িপeসeল িরেসােস র্েসর oেয়বসাiট ে েট েদখা েগল, ামসাং iেলক িনকস, পুল ান েহােটল, লাফাজর্ িসেম সহ েবশ িকছু 
বহুজািতক ক ািন তােদর াহক। তােদর ক ািন ফাiেল ‘িবেদিশ জনশি  সরবরাহকারী’ পিরচয় থাকেলo কােলর ক ’র 
মালেয়শীয় সহেযাগী সংবাদমা ম ‘মালেয়িশয়ািকিন’র কােছ িপeসeেলর পিরচালক লেগসরন দািব কের ন, তাঁেদর ক ািন ‘সািভ র্স 
ভাiডার’ িহেসেব কাজ কের থােক। aনুস ােন পাoয়া aিভেযাগগুেলা িতিন েবমালুম aসব্ীকার কেরেছন। 

ei িপeসeল কী কের সব্নামধ  eসব িত ােন িমক সরবরােহর নােম দাস বসা চািলেয় যাে , কারা তােদর েদাসর িহেসেব 
কাজ করেছ, জানার জ  েদেশ িফের aনুস ােন নািম। জানা যায়, বাংলােদশ জনশি , কম র্সং ান o িশ ণ বুয্েরার (িবeমiিট) 
aনুেমাদন েপেয়i 3128-29 aথ র্বছের বাংলােদশ েথেক 24৯ িমক পাঠােনা হেয়েছ িপeসeেল। িহসাব ে েট েদখা যায়, oi দুi 
বছের িজটুিজ াস প িতেত িপeসeল পাঁচিট ির িটং eেজি র মা েম বাংলােদশ েথেক কম  েপেয়েছ 24৯ জন। 3128 সােলর 7 
মাচ র্ 31 জন eবং 39 জুন আেরা 31 কম  িপeসeেল পাঠােনার জ  aনুেমাদন েদoয়া হয় iuিনক ােভলসেক। oi বছর ৯ 
eি ল রািবব্ i ার া শনাল 36 জন eবং 6 জুন কয্াথারিসস i ার াশনাল পাঠায় 3৯ জন; 3129 সােলর 39 জুন o 33 নেভমব্র 
স ির i ার াশনাল পাঠায় 36 জন eবং 3৯ নেভমব্র ােসজ aয্ােসািসেয়টস পাঠায় 26 জন। আেরা জানা েগেছ, ei িমকরা 
িপeসeেল চাকির িনেয় েগেলo েকu েসখােন কাজ করেছ না; তােদর িবিভ  ক ািনেত েবচােকনা কের o ভাড়া খািটেয় দাস বসা 
চালােনা হে । 

বাংলােদেশর বাসীক াণ ম ণালয় েথেক ির িটং eেজি গুেলােক েদoয়া ‘িজটুিজ াস প িতেত মালেয়িশয়ায় কম  
িনেয়াগানুমিতপে  শত র্ জুেড় িদেয় বলা হেয়েছ, ‘কম েদর চাকিরর শত র্াবিল মালেয়িশয়ার ম আiেনর িবধােনর সে  সংগিতপূণ র্ 
হেত হেব।’ 

মালেয়িশয়ার ‘eম য়েম  (েরসি ক শন) aয্া  2৯79, েযিট 2৯99 সােল সংেশািধত হেয়েছ, তােত বলা আেছ, ‘ƣবধ eম য়েম  
পারিমট ছাড়া মালেয়িশয়ায় েকােনা িবেদিশ িমক কাজ করেত পারেব না। পারিমট ছাড়া িনেয়াগo িদেত পারেব না েকােনা মািলক। 
পারিমেট েয কােজর uে খ রেয়েছ, তার বাiের েকােনা কােজ oi িমকেক িনেয়ািজত করা যােব না।’ 

oi আiেন মজুির কতর্েনর াপাের বলা আেছ, ‘ভুেল কাuেক েবিশ টাকা েদoয়া হেল েসিট েফরত েনoয়া যােব। তেব িনবি ত 
েকােনা িমক সংগঠেনর চাঁদা, ঋেণর িকি  বা সুদ পিরেশাধ বাবদ মজুির কাটেত হেল িমেকর িলিখত aনুমিত লাগেব।’ aি ম 
সমনব্েয়র ে ে  সুদসহ কতর্ন, a  েকােনা ি র পাoনা বাবদ  



 

ক ািনর েকােনা প  েকনার জ  মজুির কাটা যােব না।’ 

মালেয়িশয়ার সব্রা ম ী মিহuি ন iয়ািসন মালেয়িশয়ািকিনর কােছ বেলেছন, আuটেসািস র্ং ক ািনগুেলা গত বছর েথেক ব  কের 
েদoয়া হেয়েছ। 

বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান সিচব ড. েরৗনক জাহানo জানােলন, েকােনা কম েক eক ক ািনেত চাকির িদেয় a  
েকাথাo কােজ েদoয়া িজটুিজ াস চুি  aনুযায়ী েকােনাভােবi েকu পাের না। 

মালেয়িশয়ায় eভােব িমকেদর িনেয় দাস বসা চালাে  মূলত দুi ধরেনর ক ািন। িপeসeেলর মেতা িমক আমদািনর ক ািন 
আর িমক ƣবধকরণ-নবায়েনর ক ািন। e রকম হাজারখােনক ক ািন আেছ মালেয়িশয়ায়। eগুেলার মে  িকছু মালেয়শীয় 
নাগিরেকর মািলকানাধীন, পিরচালনা কের তারাi। িকছুর আবার মািলকানা মালেয়শীয়েদর নােম হেলo বসা চালায় দালাল িহেসেব 
পিরিচত বাংলােদিশরা। আবার aেনক বাংলােদিশ িনেজরাi ক ািন খুেল ei বসা করেছ। e রকম ায় 611 বাংলােদিশর েখাঁজ 
পাoয়া েগেছ aনুস ােন। তােদর েবিশর ভাগi মালেয়শীয় েমেয় িবেয় কের নাগিরকতব্ িনেয় ƣবধভােবi aৈবধ কারবার চািলেয় 
যাে । 



েকােনা িমক aৈবধ 
হেয় পড়েল তােক ƣবধ করার লাiেস  িনেয় বেসেছ ei ক ািনগুেলা। aনুস ান বেল, ei লাiেসে র আড়ােল আসেল oত েপেত 
আেছ দাসেতব্র ফাঁদ। চাকিচকয্ময় aিফসসব র্সব্ ক ািনগুেলা িনেজেদর কম  িহেসেব ƣবধ কের িনেলo িমকেক ীতদােসর মেতা 
কাজ করায় a  েকাথাo। কারণ িনেজেদর েকােনা িশ -কারখানাi েনi। থাকেলo খুব নগ । চািহদা েবিশ েদিখেয় তারা aিতির  
িমক ƣবধকরেণর লাiেস  িনেয়েছ। aথচ মালেয়িশয়ার আiেন eক ক ািনর িমকেক a  েকাথাo কাজ করােনা স ণ র্ 

েবআiিন। e ধরেনর ক ািনেত ƣবধ হেয়o িমকিট জিড়েয় যায় দাসেতব্র শৃ েল। 

গত 21 aে াবর কুয়ালালামপুেরর আমাপাং পেয়ে  েকeফিসর সামেন েদখা হয় আেরক বাসী িমেকর সে । দালাল নুরুল 
iসলােমর েসাস র্ ে ড ক ািনর িনেয়াগপ  িনেয় মাi-iিজর মা েম িফ ারo কেরন িতিন। 3129 সােলর 9 জানুয়াির িনব ন কের 
িভসাসহ পাসেপাট র্ হােত পান 21 aে াবর। নাম না েলখার aনুেরাধ জািনেয় ei িমক  কে  বেলন, ‘সােড় আট হাজার িরি ত 
িদেয় িভসাসহ পাসেপাট র্ েপলাম; িক  িভসার েময়াদ আেছ দুi মাস। আবারo চার েথেক পাঁচ হাজার িরি ত িদেয় িভসা নবায়ন 
করেত হেব। েসাস র্ ে ড ক ািনর নােম ƣবধ হেলo কাজ করিছ a  িত ােন।’ 

কুিম ার রিহম িময়া, টা াiেলর কািলহাতীর িমজানুর রহমান o া ণবািড়য়ার iকবাল েহােসন—ei িতন িমকo নুরুল iসলাম o 
তাঁর ভাi আবুল েহােসেনর েসাস র্ ে ড o তামা ফােম র্র নােম সাত হাজার িরি ত কের িদেয় ƣবধ হেয়েছন। তাঁেদর কে o ে ােভর 
সুর—‘নুরুল iসলাম-আবুল েহােসনরা আমােদর মেতা হাজার হাজার িমেকর মাথায় কাঁঠাল েভেঙ খাে ; িবলাসবহুল গািড়-বািড়েত 
থাকেছ আর আমরা েখেয় না েখেয় িদন কাটাি ।’ 

oi িদনi eকটু দূেরi নূরুল iসলােমর aিফেস িগেয় েবিশ টাকা েনoয়ার িবষেয় জানেত চাiেল িতিন aসব্ীকার কেরন। 
aিভেযাগকারী িমেকর পাসেপােট র্র ছিব েদখােল নূরুল iসলাম হাঁক েছেড় বেলন, ‘আিম েতা েবিশ টাকা িনiিন; ei েতামরা েকu 
িনেয়ছ নািক?’ aিফেসর েলাকজন িনরু র থাকেল িতিন বেলন, ‘আ া, আিম খুেঁজ েদখব েক েবিশ িনেয়েছ।’ 

িমক aিভবাসন িবেশষ  কয্ারাম eিশয়ার সােবক সমনব্য়ক হারুন-uর রিশদ বেলন, ‘নামসব র্সব্ eসব ক ািনেত দুi ল ািধক 
বাংলােদিশ িমক ƣবধ হেয় a  িত ােন কাজ করেছ। 

মালেয়িশয়ায় িমক আমদািনর সাতিট আর ƣবধকরণ-নবায়েনর 41িট ক ািন o তােদর ডরিমটিরেত aনুস ানকােল বাংলােদেশর 
24 জন তরুণ-যুবেকর ীতদাস-জীবেনর করুণ কািহিন সরাসির েশানা স ব হেয়েছ। 

oi 41িট ক ািনর েরকড র্ ে েট তারণার নানা ত  পাoয়া যায়। 41িটর মে  21িট ক ািনর েকােনা aি তব্i খুেঁজ পাoয়া 
যায়িন। েয 31িটর নামমা  aি তব্ রেয়েছ, তার মে  ৯িট ািপত হেয়েছ 3123 েথেক 3128 সােলর মে , েয সমেয় মালেয়িশয়া 
সরকার aৈবধ িবেদিশ িমকেদর ƣবধকরেণর uে াগ েনয়। aি তব্মান 31িট ক ািনর কাগজপে  েদখা যায়, 22িটেতi 
েশয়ারেহা ারেদর মে  বাংলােদিশ রেয়েছ 29 জন আর মালেয়শীয় o চীনা 86 জন। বািক ৯িটেত মািলকানা না থাকেলo চালাে  
বাংলােদিশরা। 



গত বছেরর aে াবের ৯5 জন যুবক মালেয়িশয়ায় eেসিছল ােসজ aয্ােসািসেয়টস ির িটং eেজি র মা েম। তােদর িভসা 
হেয়িছল েপমিবনান eনেকেজেডর নােম। িক  েসi ক ািনেত তােদর চাকির হয়িন। তারা িবি  হেয় যায় েগা মাiন ে িডংেয়র 
কােছ। ei ক ািন জহুর বারুেত eকিট গুদােমর মেতা ঘের েরেখ তােদর কাজ করায় িবিভ  িত ােন। তােদরi eকজন কুি য়ার 
েছেল রানা। েদেশ িফের েফােন েযাগােযাগ করেল কা ার সুের িকছু eকটা করার আকুিত জািনেয় রানা বেলন, ‘আমরা ৯5 জন 
িমক ভয়ংকর িবপেদ আিছ। আমােদর eখন কুয়ালালামপুেরর eকিট েমে া েরল ক ািনেত কাজ করােনা হে । জুন মােসর েবতন 

েথেক েবিশর ভাগ টাকাi েকেট িনেয় েগেছ দালাল রিবuল o সািবব্র।’ 

েগা মাiন েথেক েদoয়া রানার গত মােসর েবতেনর রিসেদ েদখা যায়, তাঁেক কাজ করােনা হে  eনeসেক পা ান নােমর 
ক ািনেত। ƣদিনক 22 ঘ া িহেসেব 36 িদেনর মজুির েদখােনা হেয়েছ eক হাজার 611 িরি ত। eক ঘ া oভারটাiেমর িবল চার 
িরি ত eবং eনিসeiচ 21 ঘ ায় 61 িরি ত। eভােব oi মােস সব র্েমাট মজুির eেসেছ eক হাজার 665 িরি ত। েসখান েথেক 
েহাে ল খরচ 61 িরি ত, aয্াডভা  311, aয্াডভা  iটু 361, েহা  511—eভােব ৯11 িরি ত েকেট তাঁেক েদoয়া হয় মা  
765 িরি ত। আবার আiনত ƣদিনক আট ঘ ার েবিশ কাজ করােনা হেল oভারটাiেমর িহসাব মূল েবতেনর েদড় গুণ কের ধরার 
কথা থাকেলo রানার ƣদিনক কম র্ঘ ার মে i েসটা েগাঁজািমল েদoয়া হেয়েছ। 

রানার েবতন রিসদi বেল িদে , তাঁর মেতা িমকেদর িকভােব েবচােকনা কের, ম-মজুির েশাষণ কের ‘e যুেগর ীতদাস’ বািনেয় 
েরেখেছ। 

েগা মাiন ে িডংেয়র ব াপেকর সে  েদখা করেল মালেয়িশয়িকিনেক িতিন িনি ত কেরন, েপমিবনান eনেকেজেডর মা েম 
েগা মাiন কম  সরবরাহ কের থােক। েপমিবনােন aিতির  িমক আেছ eবং তােদর হােত বত র্মােন খুব েবিশ কাজ েনi। e 
কারেণi তারা আuটেসািস র্ং করেছ। িতিন ei ি য়ােক ƣবধ দািব কেরন। 

িক  মালেয়িশয়ার aিভবাসন দ েরর মহাপিরচালক জাiিম দাuেদর সা াৎকার েথেক জানা েগেছ, ei ি য়া aৈবধ। ‘েকােনা 
ভু েভাগী িমক পুিলশ বা iিমে শন িবভােগ aিভেযাগ করেল আমরা ব া েনব’—বেলন িতিন। 

মালেয়িশয়ায় বাংলােদিশ িমকেদর ei দুরব ার কথা তুেল ধরেল িরিফuিজ aয্া  মাiে টির মুভেম স িরসাচ র্ iuিনেটর পিরচালক 
o ঢাকা িবশব্িব ালেয়র a াপক িস আর আবরার বেলন, ‘eটাi েতা দাসতব্। eকজন িমেকর েমর ফসেলর oপর তাঁর িনয় ণ 
না থাকােকi দাসতব্ েবাঝায়। 

মালেয়িশয়ায় ীতদােস রূপা িরত িমকেদর সব্জনরা েদেশর মািটেত েক েকমন আেছন জানার জ  যখন ei িতেবদক েজলায় 
েজলায় ঘুরেছন, তখনi বজ পােতর মেতা খবরিট eেলা—িপeসeেলর েসi কম  িজদান জিন েদেশ িফের eেসেছন। আেছন 
আশুিলয়ার িজরােবােত eক আ ীয়র কােছ। েকন, িকভােব eেলন—জানার জ  আবার ছুটলাম িজরােবা। িগেয় েদিখ, eকিট চােয়র 
েদাকােনর েবে  বেস শূ  দৃি েত তািকেয় আেছন িজদান। েদখা হেতi জিড়েয় ধের কা া। বলেলন, ‘আজ 28 eি ল। দুi বছর 
আেগ ei 28 eি েলi পা েরেখিছলাম মালেয়িশয়ায়। কত সব্  িছল—িনেজর পােয় দাঁড়াব; মা-বাবা-েবােনর মুেখ হািস েফাটাব। 
িক  েকাথায় oসব! আেরক দফা বািড়র জিম েবেচ দালােলর হােত চার হাজার িরি ত ঘুষ তুেল িদেয় পাসেপাট র্ িফের েপেয় েকােনা 
রকেম পািলেয় বাঁিচ।’ 

aেনক রাত পয র্  কথা হেলা িজদােনর সে । েবাঝা েগল, মালেয়িশয়ার সব্  তাঁর িছ িভ । eবার িজদােনর সামেন আেরক 
দুঃসব্ —ঋেণর েবাঝা। সব্ে র মালেয়িশয়ায় যাoয়ার জ  িতন লাখ টাকা ঋণ করেত হেয়িছল। eখন েসi টাকা েশাধ করেবন 
িকভােব? 

 


