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চুি  কেরo aরি ত িমক 
হায়দার আলী, মালেয়িশয়া েথেক িফের    

 

মালেয়িশয়ার মািটেত গত বছেরর 4 aে াবর পা রাখেত না রাখেতi েশানা েগল eক ‘গরম’ খবর। িটয়ং টট নােম eক 
ি ি ং কারখানায় চলেছ িমক aসে াষ। আর েসটা বাংলােদিশ িমক aধুয্িষত কারখানা। oi িদন দুপুের 
কুয়ালালামপুেরর মসিজদ iি য়া eলাকার ডাি u েহােটেল বেস ানীয় সাংবািদক o aিভবাসন িবেশষ  েগৗতম রায় 
বলেলন, ‘চেলন ভাi, eখানকার যুবলীগ েনতা াuন েসােহেলর কােছ যাi; তাহেলi সব জানেত পারেবন।’ei াuন 
েসােহল হেলন আশফাকুল iসলাম েসােহল, া ণবািড়য়ার সরাiেলর েছেল। 2৯৯7 সােল কুয়ালালামপুের eেস 
মালেয়শীয় েমেয় িবেয় কের েস েদেশর নাগিরকতব্ িনেয় eখােনi বসবাস করেছন। েপশায় ফািন র্চার বসায়ী েসােহল 
পািরবািরক েনশায় পেড় িবেদশিবভুiঁেয় রাজনীিত করেলo িমকদরিদ িহেসেব পিরিচত িতিন। তাi তাঁর সে  ব তব্ 
হেয়েছ িববাহসূে  মালেয়িশয়ায় বসবাসকারী িমকদরিদ সাংবািদক েগৗতেমর। িবেকেলi েগৗতেমর সে  রoনা হi বুিকত 
িবনতাং eলাকার eকিট ের েরে । েসখােন বেস াuন েসােহেলর কােছ জানা েগল িব ািরত। ঘটনাটা সংে েপ 
দাঁড়ায়—িটয়ং টেট পুরেনা পাচঁ শতািধক বাংলােদিশ িমেকর সে  িজটুিজ াস প িতেত যাoয়া আেরা 25৯ জন িমক 
যু  হেয়েছ 9-21 মাস হেলা। িক  তারা েকu চুি  aনুযায়ী েবতন পাে  না। েবতেনর eক হাজার eবং oভারটাiেমর 
511-611 িরি ত েথেক থাকা, ঋণ, েলিভ, iuিটিলিট iতয্ািদ খােতর নাম কের েকেট েরেখ মাস েশেষ 911-৯11 িরি ত 
কের েদoয়া হে  িমকেদর। aথচ চুি েত েলিভ বা িভসা নবায়েনর িফ েদoয়ার কথা ক ািনর। আর ঋণ বেল িকছু না 
থাকেলo েসটা চািপেয় িদেয় টাকা কাটা হে । 3129 সােলর 23 আগ  কাজ ব  েরেখ eসেবর িতবাদ জানায় 
িমকরা। েসখােন কম র্রত খালােতা ভাiেয়র কােছ ঘটনা জানেত েপের াuন েসােহল জানান বাংলােদশ হাiকিমশেন। 



বারবার জািনেয়o েকােনা সাড়া না েপেয় iফেতখারুল আলম নােম eক িমক েফসবুেক য্াটাস িদেয় আ হতয্ার হুমিক 
েদন। তখন টনক নেড় হাiকিমশেনর। ঘটনা েল েদৗড়ান েলবার uiংেয়র কম র্কত র্া িসলিভ সুগুমারান o েমা. মুকেসদ 
আলী। িক  েসখােন িগেয় তাঁরা িমকেদর সে  কথা না বেল ভােলা-ম  েখেয়েদেয় মািলকপে র সে  দহরম-মহরম 
কের চেল আেসন। পের মািলকপ  oi িদনi ছয় িমকেক েদেশ পািঠেয় েদoয়ার uে াগ েনয়। বুঝেত েপের চারজন 
পািলেয় যায়। বািক দুজনেক পাoনা েবতন-ভাতা না িদেয়i েদেশ পািঠেয় েদoয়া হয়। aথচ েসটাo চুি র সু  ল ন। 

 

eভােব মালেয়িশয়ার মািটেত বাংলােদিশ িমকেদর সে  পেদ পেদ চুি  ল ন কের েশাষেণর নানা ঘটনা শুেন পরিদনi 
রoনা হi েসলাংগর শহের িটয়ং টট করখানায়। aেনক েচ া কের েভতের ঢুকেত না পারেলo েবাঝা েগল, কারখানার 
পিরি িত থমথেম। সময় ন  না কের েগলাম িমক ডরিমটিরেত। িক  ভেয় মুখ খুলেত নারাজ তারা, যিদ েদেশ পািঠেয় 
েদয়! eখােন 51-56 িমিনট েথেক, িমকেদর মানেবতর জীবেনর িচ  েদেখ ছুটলাম পািলেয় যাoয়া চার িমেকর েখাঁেজ। 
েফােন েযাগােযাগ কের কাজাং শহের পাoয়া েগল দুজনেক—iফেতখারুল আলম o eস eম মিনর। মুখ শুিকেয় কাঠ 
হoয়ার েজাগাড় তাঁেদর। কা ারু  কে  জানােলন তাঁেদর সে  তারণা আর িতবাদ করার করুণ পিরণিতর েসi ঘটনা। 
iফেতখার বলেলন, ‘চুি েত কম েদর আবাসেনর ব া মািলকপে র করার কথা থাকেলo চারজন ধারণ মতার 
eেককিট রুেম 27 েথেক 31 জনেক গাদাগািদ কের রাখা হে  কেয়িদেদর মেতা। তার oপর মাস েশেষ েবতন েথেক 
আবাসন বাবদ টাকা েকেট রাখা হে । িতবাদ করেল তািমল িনরাপ ার ী িদেয় িনয র্াতন চালােনা হয়।’ 

কম েদর েবতেনর রিসদগুেলােতi ফুেট আেছ ক ািন কতৃর্পে র চুি  ল েনর ভয়ংকর িচ । নরিসংদীর সদর uপেজলার 
েনায়াপাড়া ভিগরতপুর ােমর আলী েহােসেনর েছেল eস eম মিনর েদেশ থাকেত ছা লীেগর েনতা িছেলন। সুদশ র্ন 
েছেলিট েলখাপড়া েফেল স ল জীবেনর আশায় পািড় জমান মালেয়িশয়ায়। কয্াথারিসস ির িটং eেজি র মা েম সােড় 
িতন লাখ টাকা খরচ কের 3128 সােলর িডেসমব্ের িটয়ং টট ি ি ং কারখানায় চাকির িনেয় আেসন। eস eম মিনেরর সে  
চুি পে  ক ািনর পে  সব্া র কেরন িনেয়াগকত র্া েটং েজাক হং; ক ািনর eনআরআiিস নমব্র-751821126৯19; 
িঠকানা-েলাট 31319 বাটু 84/5, জালান কাপার, েকলাং 53211, েকলাং েসলাংগর। নিথপ  ে েট েদখা যায়, 3129 
সােলর eি ল মােস eস eম মিনেরর ƣদিনক 49.57 িরি ত কের মজুির িহেসেব েবতন eেসিছল ৯72.41 িরি ত। 
oভারটাiম হেয়িছল 651.95 িরি ত। সা ািহক ছুিটর িদেন aিতির  কাজ করায় আেরা েপেয়িছেলন 97.65 িরি ত। oi 
মােস েমাট eক হাজার 699.99 িরি ত েবতন পাoয়ার কথা মিনেরর, যা বাংলােদিশ টাকায় 44 হাজােররo েবিশ। িক  
নানা ছুতায় টাকা কাটায় ক ািন েথেক মিনর েপেয়েছন eক হাজার 299.99 িরি ত, যা বাংলােদিশ 35 হাজার ৯11 
টাকার মেতা। মিনেরর াংক aয্াকাuে  জমা েদoয়া েবতেনর রিসদ েথেক েদখা যায়, ঋণ েদিখেয় েকেট েনoয়া হেয়েছ 
411 িরি ত, বাংলােদিশ টাকায় যা ছয় হাজার 411 টাকা। আর iuিটিলিট চাজর্ 61 o লিজং চাজর্ 61 িরি ত েকেট রাখা 
হেয়েছ। 



 

eস eম মিনর বলেলন, ‘ক ািন েথেক eক টাকাo ঋণ িনiিন, িক  েবতন েথেক মােস মােস টাকা কাটা হেয়েছ। 
চুি েত থাকার খরচ ক ািনর নােম থাকেলo িত মােস 61 িরি ত কের েকেট েনয়।’ িটয়ং টেটর eফ1574 নমব্েরর কম  
আ ল মা ােনর 3129 সােলর eি ল মােসর েবতন রিসেদ েদখা যায়, 36 িদেনর ƣদিনক েবিসক ৯72.61 িরি ত+86 
ঘ া oভারটাiেমর 651.95 িরি ত—েমাট 2613.45 িরি ত েবতন-ভাতা পাoয়ার কথা। িক  েলান 411 িরি ত, লিজং 
61 o iuিটিলিট 61 িরি ত েদিখেয় তাঁর েবতন েথেক েকেট রাখা হেয়েছ 511 িরি ত। aথ র্াৎ oi মােস মা ান েবতন 
েপেয়েছন 2213.45 িরি ত। eকiভােব oi িতন খােত 511 িরি ত েকেট িনেয় oi ক ািনর eফ1546 নমব্েরর কম  
েহােসন েমাহা দ আলমগীরেক oi মােসর েবতন-ভাতা েদoয়া হেয়েছ 2299.99 িরি ত। aথচ মিনর, মা ান, 
আলমগীর—িতন িমেকর সে  িটয়ং টেটর করা চুি র েকােনািটেতi oi িতন খােতর খরচ কম র কাছ েথেক েনoয়ার 
কথা েলখা েনi। বরং বলা আেছ, oi সব খরচ মািলকপ  বহন করেব। আবার মা ােনর রিসেদ 37িটর জায়গায় 36িট 
েবিসেকর িবষেয় জানা যায়, aসু তার কারেণ eক িদন aনুপি ত েথেক পরিদন eেস িনয়মমািফক ছুিটর দরখা  িদেলo 
তাঁর eক িদেনর েবিসক েকেট রাখা হয়, যা চুি র সু  ল ন। আর আলমগীেরর রিসেদ রিববােরর 23 ঘ া oভারটাiম 
ভাতার িহসাব করা হেয়েছ েবিসেকর েদড় গুণ ধের। িক  চুি  ে েট েদখা যায়, সা ািহক ছুিটর িদন oভারটাiম পাoনা 
হoয়ার কথা েবিসেকর দুi গুণ িহসােব। eভােব িটয়ং টেটর 22 জন িমেকর েবতেনর রিসদ ে েট েদখা যায়, চুি র 
বরেখলাপ কের নানা ছুতায় টাকা েকেট পাoনা মজুিরর aেধ র্ক বা eক-তৃতীয়াংশ কম র াংক aয্াকাuে  জমা েদoয়া 
হয়। আেরক িমক সাiফুল iসলাম বলেলন, ‘ থম মােসর েবতেনর রিসদ েদেখ সুপারভাiজারেক জানােনার পরo 
েকােনা িতকার পাiিন। পেরর মােস েবতন কম েদoয়ায় দল ে েধ আমরা ােনজারেক জানাi; িতিনo েকােনা সমাধান 
েদনিন। িনরুপায় হেয় সবাi কাজ ব  কের িদi। িক  সমাধান েতা হয়iিন, uে া aেনেকর শাি  হেয়েছ।’ 

 

আেনায়ার েহােসন নােমর eকজন িমক বেলন, ‘হাiকিমশেনর েলাকজন আমােদর কথা না শুেন ক ািনর েলাকেদর সে  
ভূিরেভাজ কেরন আর আমােদর বেলন, মুখ বুেজ কাজ করেত, নiেল েদেশ চেল েযেত হেব।’ ক ািনস কিমশন aব 
মালেয়িশয়ার oেয়বসাiেট েদখা যায়, িটয়ং টেটর িনব ন নমব্র 1119178264৯3। eিটর ব াপনা পিরচালক তান জক 
হং, মহা ব াপক িনকশন আu iয়ং o িবপণন শাসিনক ব াপক আনসন আu iয়ং। eখােন aফেসট িডসেপনসার, 
কাট র্ন iতয্ািদ ƣতির হয় বলা আেছ। কােলর ক ’র প  েথেক মালেয়িশয়ািকিন িটয়ং টট কতৃর্প  বরাবর  পািঠেয় 
aিভেযাগগুেলার াপাের জানেত চাiেল তারা েকােনা সাড়া েদয়িন।চুংগাi লালং েপটািন eলাকার ‘েমিডকয্াল রাবার 
ডা  eসিডeন িবeiচিড’র িমক েমা. হািফজuি ন িতিদন ৯ ঘ া কাজ করেলo েকােনা oভারটাiম ভাতা পান না। 

িমরাজুল iসলাম নােম আেরক িমক বেলন, ‘সকাল ৯টা েথেক aিফস কের ছুিট পাi 7টায়। িতিদন eক ঘ া কের 
েবিশ কাজ করােলo েবতন পাi েসi eক হাজার িরি ত। দুজেনরi েবতেনর রিসেদ তােদর কথার মাণ েমেল। েদেশ 



িফের রামরুর েচয়ারপারসন তাসিনম িসি কীেক কেয়কিট চুি প  েদখাi eবং িমকেদর aিভ তা জানাi। িকছু পরামশ র্ 
িদেয় িতিন বেলন, হাiকিমশেনর কম র্কত র্ারা পারত চুি র শত র্ ল েনর িবষেয় শ  aব ান িনেত, ম আদালেত মামলায় 
সহেযািগতা করেত িকংবা আ জর্ািতক মানবািধকার সংগঠেনর সহেযািগতা িনেত। চুি র শত র্ মানােনার ে ে o 
হাiকিমশন uে াগী হেত পাের। 

হাiকিমশেনর কম র্কত র্া েমা. মুকেসদ আলীর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন বেলন, ‘িটয়ং টেট িমক ধম র্ঘেটর খবর 
েপেয় আমরা সেরজিমন তদ  করেত িগেয় জানেত পাির, কারখানায় কাজ করা aব ায় েমাবাiেল কথা বলা, িসগােরট 
খাoয়া, ক ািনর েদoয়া জুতা না পরায় aেনক িমেকর েবতন েথেক টাকা কাটা হেয়িছল।’ িক  িজটুিজ াস প িতেত 
যাoয়া িতিট িমেকর কাছ েথেকi নানা খােত েকন চুি  েভেঙ টাকা কাটা হয়?—  করেল জবােব িতিন বেলন, 
‘ক ািনেত কাজ করেল েতা ক ািনর আiন েমেন চলেত হেব। oেদর আiন েভেঙেছ বেলi ছয়জনেক েদেশ পািঠেয় 
েদoয়ার uে াগ েনয় ক ািন।’ চুি পে  বলা আেছ, শুধু েফৗজদাির aপরাধ করেলi িমকেক েদেশ েফরত পািঠেয় 
িদেত পারেব া  পাoনা িমিটেয়। েমাবাiেল কথা বলা আর ক ািনর জুতা পের aিফস না করা িক েফৗজদাির aপরাধ?’ 
eমন ে র u র না িদেয় মুকেসদ আলী বেলন, ‘েদখুন, oেদর েদেশর আiন না মানেল েতা oরা ব া েনেবi। 
সবাiেক েতা আর েদেশ পািঠেয় েদoয়া হয়িন।’ ‘ei ক ািন েথেক পািলেয় যাoয়া eবং েদেশ েফরত পাঠােনা িমকেদর 
aিভেযাগ, আপনারা িমকেদর সব্াথ র্ না েদেখ, িমকেদর সে  কথা না বেল ক ািন কতৃর্পে র প  িনেয়েছন eবং 
তােদর সে  ভূিরেভাজ কের চেল eেসেছন...।’ 

eবার হাiকিমশন কম র্কত র্া বেলন, ‘eটা িম া aিভেযাগ। আমরা oেদর সে o কথা বেলিছলাম।’ 21 িদেনর মালেয়িশয়া 
সফের েয 89 জন বাংলােদিশ িমেকর সে  কথা হেয়েছ, তােদর কাছ েথেক পাoয়া ত -uপা  িবে ষেণ েদখা যায়, 49 
শতাংশ িমকi চুি  aনুযায়ী েবতন-ভাতা পায় না। সবেচেয় েবিশ aিভেযাগ—39 জনi বেলেছ, মালেয়িশয়ায় যাoয়ার 
পর িনেয়াগকত র্ার প  েথেক তােদর পাসেপাট র্ েকেড় েনoয়া হেয়েছ, যা চুি র 31 ধারার 2 uপধারার সু  ল ন। oi 
uপধারায় বলা আেছ, ‘িনেয়াগকত র্া কম র পাসেপাট র্ িনেজর েহফাজেত রাখেত পারেবন না।’ পেরর uপধারােতi বলা 
আেছ, কম  সব সময় পাসেপাট র্ িনেজর সে  রাখেব। যিদ েকােনা কারেণ পাসেপাট র্ হািরেয় বা ন  হেয় যায়, তেব কম  
িনজ খরেচ তা আবার কের েনেব। চুি র 31 ধারার 4 uপধারায় কম র পাসেপাট র্ িনেয়াগকত র্ার কােছ রাখার িকছু শত র্ 
uে খ আেছ—2. িচিকৎসার সুিবধার জ , 3. িভসা আেবদেনর েয়াজেন (সামিয়ক িনেয়াগ), 4. িবেদিশ কম র 
পিরচয়প  ƣতিরর জ  o 5. িভসা নবায়েনর েয়াজেন কম র পাসেপাট র্ িনেয়াগকত র্া সামিয়ক সমেয়র জ  রাখেত 
পারেবন, তেব oi সব কাজ েশষ হoয়ার পর কম েক তার পাসেপাট র্ েফরত িদেত হেব। িক  aনুস ােন মাণ েমেল, e 
পয র্  বাংলােদিশ যত িমক ƣবধভােব মালেয়িশয়ায় েগেছ, সবার কাছ েথেক িবমানব েরi পাসেপাট র্ েকেড় েনoয়া 
হেয়েছ। 

িজটুিজ াস প িতেত স িত বাংলােদেশর ােসজ aয্ােসািসেয়টস ির িটং eেজি র মা েম মালেয়িশয়ায় িগেয় 91 জন 
িমেকর পাসেপাট র্ হাতছাড়া হেয়েছ। তােদরi eকজন কুি য়ার েখাকসার শািহন রানা। েদেশ িফের গত 35 aে াবর তারঁ 

সে  কথা হয় েফােন। িতিন বেলন, ‘মালেয়িশয়ার িবমানব ের নামার পর iিমে শন পার হoয়ার আেগi আমােদর কাছ 
েথেক পাসেপাট র্ েকেড় েনয় ক ািনর েলাকজন।’ নরিসংদীর রায়পুরার আলাuি ন িময়া বেলন, ‘পাসেপাট র্ েনoয়ার পর 
ছয় মাস েপিরেয় েগেছ, েফরত েদয়িন।’ রামরুর পিরচালক ঢাকা িবশব্িব ালেয়র a াপক িস আর আবরার বেলন, 
‘েযেকােনা েদেশর আiন aনুযায়ী েকােনা aিভবাসী িমেকর পাসেপাট র্ েকেড় েনoয়া আiনবিহভূ র্ত। িমকেক মতাহীন 
করেত শুরুেতi পিরকি তভােব eটা করা হয়।’ য্াক মাiে শন ােমর ধান শিরফুল হাসান বেলন, ‘পৃিথবীর েকােনা 
আiনi eকজেনর পাসেপাট র্ আেরকজেনর েকেড় েনoয়ার aনুমিত েদয়িন। aথচ মালেয়িশয়ায় eটা aহরহ করা হে । 
eটা eক ধরেনর িজি  েকৗশল। েবতন-ভাতা যাi েদoয়া েহাক, িমক েযন ক ািন েছেড় চেল না যায়। eর িবরুে  
মালেয়িশয়া পুিলশ িকংবা আদালেত aিভেযাগ করেল aব i ব া হেত পাের। চুি র আেরক বড় বরেখলাপ হেলা—
eক ক ািনর নােম কম  eেন আেরক জায়গায় কােজ খাটােনা। ei িমকেদর aব া হয় আেরা করুণ। কারণ oরা 
aথ র্াৎ িদব্তীয় ক ািন আর তখন চুি র পেরায়া কের না, েযেহতু তােদর সে  oi কম র েকােনা চুি  হয়িন। তাi থম 
িদন েথেকi েশাষণ-ব নার িশকার হয় িমকরা। আেরা ভয়াবহ ঘটনা পাoয়া যায় েসরামবাংেয়র ডায়নােকারাল aেয়ল 



aয্া  গয্াস ক ািনেত। 3129 সােলর েসে মব্ের iuিনক ােভলস নােমর ির িটং eেজি র মা েম সােড় িতন েথেক 
চার লাখ টাকা কের িদেয় eখােন eেস চরম িবপােক পেড় 2৯3 জন িমক। ডায়নােকারােলর নােম িভসা কের েনoয়া 
হেলo েসখােন তােদর েকােনা কাজ েদoয়া হয় না। কারখানা েথেক 21-23 িকেলািমটার দূের গুদােমর মেতা eকিট ঘের 
েরেখ চুি র বরেখলাপ কের তােদর eেকক দলেক eেকক জায়গায় কােজ েদoয়া হয়। তােদরi eকজন রাজু িময়া 
বলেলন, ‘পিরবােরর সুেখর জ  সব িকছু িবি  কের মালেয়িশয়া eেস eখন পেথর িভখাির হাoয়ার aব া। েগাডাuেনর 
মে  গাদাগািদ কের থাকেত হে । েদেশর বািড়েত পাoনাদাররা চাপ িদে । পিরবারo আেছ কে । আমােদরo eখােন 
িতন েবলা খাবার েজােট না। িকছু চাল আর আলু িদেয়েছ মািলকপ । তা-i েখেয় আিছ।’ 

জালালuি ন েমা া বলেলন, ‘জ ল েথেক শাকসবিজ কুিড়েয় িনেয় েকােনা মেত রা া কের খাি । ডায়নােকারাল 
ক ািনেত িভসা হেলo কাজ েদয় a  ক ািনেত। েসখােন িকছু িদন কাজ করার পর আবারo আেরক ক ািনেত েনয়।’ 
ডায়নােকারােলর পিরচালক রুiেবন aিভেযাগগুেলা aসব্ীকার কের মালেয়িশয়ািকিনেক বেলন, ‘oরা িনম র্াণ িমক, 
িসআiিডিব ি ন কাড র্ ছাড়া কম র্ েল েযেত পাের না। কাজ শুরুর দুi মাস আেগ ei কাড র্ েদoয়া হয়। েমিডকয্াল, ি কার 
o ি ন কােড র্র পর তারা কােজর েযাগয্ হয়। ei দুi মাস আমরা িমকেদর সব িকছু িদেয় েয জায়গায় রািখ, েসটা 
বাংলােদশ হাiকিমশেনর েলবার কনসুয্লার পিরদশ র্ন কের তয্য়ন কেরেছন। িমকেদর েবতন-ভাতা আিফন াংেকর 
মা েম পিরেশাধ করা হেয়েছ।’ িবি ত হেত হয়, সা াত্কার েদoয়া 53 জন িমেকর মে  39 জনi বেলেছ, তােদর 
সে  েকােনা চুি i হয়িন। িক  uভয় সরকােরর eমoiu aনুযায়ী িমেকর সে  িনেয়াগকত র্ার চুি  করা বা তামূলক, 
যা েলখা আেছ বাংলােদেশর বাসীক াণ ম ণালয় েথেক ির িটং eেজি গুেলার কােছ পাঠােনা িনেয়াগানুমিতপে র 2 
নমব্র শেত র্i। বায়রার সােবক মহাসিচব মনসুর আহেমদ বেলন, ‘আসেল চুি  eকটা সi কিরেয় েনoয়া হয়। িক  েবিশর 
ভাগ ে ে i িমকেদর হােত েদoয়া হয় না। িকছু ভােলা ক ািন চুি র কিপ িমকেক েদয় eবং েচ া কের চুি  
aনুযায়ী পাির িমক েদoয়ার। যােদর চুি র কিপ েদoয়া হয় না, তােদরi মূলত a  ক ািনেত কাজ িদেয় কম েবতন 
ধিরেয় েদoয়া হয় eবং বািকটা আ সাৎ করা হয়।’ aিভবাসীেদর aিধকার িনেয় কাজ করা আ জর্ািতক সংগঠন ‘নথ র্-
সাuথ iিনিশেয়িটভ’-eর aয্াি য়ান েপেরiরার কােছ মালেয়িশয়ািকিন জানেত েচেয়িছল, aিভবাসী িমকেদর সে  েকu 
চুি  ভ  করেল মালেয়িশয়ার আiন কী বেল? জবােব েপেরiরা বেলন, মালেয়িশয়ার আiেন aেনক সম া আেছ। ƣবধ 
কাগজপ সং া  ঝােমলায় আদালেত eেল aিভবাসীেদর আiিন সহায়তার ব া েনi eখােন। েয আiনগুেলা রেয়েছ, 
েসগুেলা িনি তভােবi যেথ  নয়। িমক aসে ােষর মুেখামুিখ হেল ক ািনগুেলা oেদর oয়াক র্ পারিমট বািতল কের েদয় 
eবং তু  aিভেযােগ েদেশ েফরত পাঠায়। িমকেদর আiন aনুযায়ী ছাটঁাi করা হেলা িক না তা যাচাi করার ব া 
iিমে শেনর েনi। ƣবষ o আেছ। aিভবাসীেদর দুi স াহ আটক বা িরমাে  রাখা যায়; িক  মালেয়শীয়েদর দুi িদেনর 
েবিশ রাখা যায় না। oi দুi স ােহ aেনক িকছুi ঘটেত পাের। কম র্ঘ ার েহরেফর কের মালেয়শীয় ক ািন িবেদিশ 
িমকেদর েকােনা ছুিট o সা ািহক ব  না িদেয় টানা খাটােত পাের। মালেয়িশয়ায় িনযু  বাংলােদেশর হাiকিমশনার 

শহীদুল iসলােমর কােছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর 21 লাখ িমকo যিদ eখােন থােক eবং কমপে  2 
শতাংশ িমকo যিদ সম ায় পেড়, তবু সংখয্া দাঁড়ায় 21 হাজার। eত িমেকর েদখভাল করার মেতা জনবল আমােদর 
েনi। eখােন আমােদর বড় দুব র্লতা আেছ।’ আপনার কম র্কত র্ােদর ডাকেলo যান না; কখেনা েগেলo মািলকপে র সুিবধা 
িনেয় চেল আেসন—িটয়ং টেটর িমকেদর ei aিভেযাগ তুেল ধরেল হাiকিমশনার বেলন, ‘e িবষয়টা আমােক খিতেয় 
েদখেত হেব।’ 

 


