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aৈবধ িমক বানােনার কারখানা 
হায়দার আলী, মালেয়িশয়া েথেক িফের    

 

ƣবধ পেথ মালেয়িশয়ায় িগেয়o aসাধুেদর তারণা-কারসািজেত পেড় aৈবধ হেয় আেছ িতন লােখর েবিশ িমক। তারক 
ক ািনগুেলা িবমানব েরi িমকেদর কাছ েথেক পাসেপাট র্ েকেড় িনেয় শুরুেতi বািনেয় েফেল aৈবধ। আবার aেনকেক েয 
ক ািনেত কাজ িদেয় িনেয় যাoয়া হয়, েসটা নামসব র্সব্ ক ািন হoয়ায় কাজ করােনা হয় a  েকাথাo। মালেয়িশয়ার আiন 
aনুযায়ী তখন তারা aৈবধ হেয় যায়। েকu আবার a ায়ভােব মজুির কতর্েনর িশকার হেয় পািলেয় িগেয় aৈবধ হেয় পেড়। েকu 
aৈবধ হে  ƣবধকরণ-নবায়েন সরকার িনধ র্ািরত িফর েচেয় েঢর েবিশ দালািলর টাকা িদেত না পারায়। আবার aেনেক দালািলসহ 
বাড়িত টাকা িদেয়o ƣবধ হেত পারেছ না; পুেরা টাকা েমের িদেয় uধাo হেয়েছ দালাল। 

 

মালেয়িশয়া o বাংলােদেশ a ত 89 জন িমেকর সে  কথা বেল জানা েগেছ, তােদর 35 জনi oপেরর েকােনা না েকােনা কারেণ 
aৈবধ হেয় েগেছ। মালেয়িশয়া সরকােরর দুব র্ল িনয়ম-নীিতর সুেযাগ িনেয় aসাধু দালাল মািলক চ  ƣতির কেরেছ ƣবধকরণ o 
নবায়েনর জাঁতাকল। কায়দামেতা  িমকেদর েসi কেল েফেল িপেষ িপেষ আদায় করেছ টাকা। aেনক করুণ পিরণিতর ঘটনাo 
ঘটেছ। েদেশ জিমজমা িবি  কের ƣবধ হoয়ার জ  দালােলর হােত সরকাির িফসহ বাড়িত টাকা তুেল িদেয়িছেলন িকেশারগে র 
বািজতপুেরর বাদশা িময়া। িক  টাকা িনেয় পািলেয় যায় দালাল। হতাশা-দুি ায় ধুেঁক ধুেঁক েশেষ ‘aৈবধ িমক’ কল  িনেয়i 



মারা যান বাদশা। iuিনভািস র্িট মালয় েমিডকয্াল েস ার েথেক েদoয়া েডথ সািট র্িফেকেট বাদশার মৃতুয্র কারণ ‘ে ন ে াক’ েলখা 
আেছ। গত 9 aে াবর ei িতেবদক মালেয়িশয়ার জ েল লুিকেয় থাকা বাদশা িময়ার করুণ কািহিন শুেনেছন। ƣবধ িমকেদর 
eভােব aৈবধ হেয় যাoয়ার েপছেন বড় কারণ িহেসেব aনুস ােন uেঠ eেসেছ মালেয়িশয়ার জিটল o য়বহুল িরহায়ািরং বা 
ƣবধকরণ o িভসা নবায়ন ব া। eখােন শুধু ƣবধ হেতi eকজন িমকেক সরকাির িফ, দালািলসহ িদেত হয় তাঁর eক বছেরর 
আেয়র কাছাকািছ aে র টাকা। িভসা নবায়েনo য় করেত হয় সরকাির িফর েচেয় aসব্াভািবক েবিশ। 3127 সােলর 26 েফ য়াির 
েথেক মালেয়শীয় সরকার aৈবধ বাসী িমকেদর ƣবধ হoয়ার সুেযাগ েদয় মাiiিজ, ভুি েমঘা o iমান—ei িতনিট িত ােনর 
মা েম। 42 িডেসমব্র 3129 পয র্  ei সুেযাগ িছল। েকােনা িমকেক ƣবধ হেত হেল েযেকােনা eকিট মালেয়শীয় ক ািনর 
িনেয়াগপ  িনেয় oi িতন িত ােনর েযেকােনা eকিটেত েযেত হেব। আর ei িনেয়াগপ  পুিঁজ কেরi নতুন বসা ে েদ বেস 
দালালরা। গেড় oেঠ aেনক নামসব র্সব্ ভুয়া ক ািন। eগুেলার েবিশর ভাগi চালায় বাংলােদিশ দালালরা। কুয়ালালামপুর, জহুর 
বারু, েপনাং, কয্ামরুন হাi া সহ িবিভ  eলাকায় ঝলমেল aিফস খুেল আকৃ  কের aৈবধ িমকেদর। মালেয়িশয়া সরকােরর 
ে েধ েদoয়া িফ ƣবধকরেণর জ  িমক িত িতন হাজার 511 িরি ত আর িভসা নবায়েনর জ  দুi হাজার 311 িরি ত। িক  
দালালরা eর িদব্গুণ-িতন গুণ েবিশ আদায় কের। মালেয়িশয়ায় eকজন কি uটার iি িনয়ার গেড় মােস পাঁচ হাজার িরি ত আয় 
কেরন। বছের 71 হাজার িরি ত আয় কেরo তাঁর ƣবধকরণ o িভসা নবায়েন খরচ হয় সরকাির িফটুকুi। কুয়ালালামপুের 
বসবাসকারী কি uটার iি িনয়ার মাহবুবুর রহমান জানােলন, তাঁর মেতা িশি তজনরা িনেয়াগপ  িনেয় সরাসির চেল যান; তাi 
তাঁেদর দালািল লােগ না। িক  সারা বছের মা  21 হাজার িরি ত আয় কের eকজন িমকেক িভসা নবায়েন দালািলসহ িদেত হয় 
কম-েবিশ পাঁচ হাজার িরি ত। 

 

তেব বাংলােদশ েথেক মালেয়িশয়ায় eেস সবাi েয দুদ র্শায় পেড়েছ তা নয়। aনুস ানকােল eমন aেনক িমেকর েদখা িমেলেছ, 
যারা ভােলা ক ািনেত কাজ েপেয় েবশ ভােলা আেছ; যােদর িদনবদেলর সব্  পূরণ হেয়েছ। যারা খারাপ আেছ, তারা আসেল 
খারাপেদর পা ায় পেড়েছ। েদেশ িফের িটআiিবর িনব র্াহী পিরচালক ড. iফেতখারু ামানেক ঘটনাগুেলা জানােল িতিন বেলন, 
‘আমরা তুলনামূলক eকটা িবে ষণ কের েদেখিছলাম, ভারত-েনপােলর মেতা েদশ েথেক েযসব িমক মালেয়িশয়ায় যাে , তােদর 
aিভবাসন য় বাংলােদেশর তুলনায় aেনক কম। e েদেশ যারা মবাজার খােতর সে  স ৃ , সরকাির-েবসরকাির 
িত ানগুেলা—তােদর eক ধরেনর িসি েকট আেছ। ei িসি েকেটর জ i u  aিভবাসন েয়র িশকার হে  আমােদর েদেশর 

মানুষ।’ কুয়ালালামপুের পিরচয় হয় আেনায়ার েহােসেনর সে । মালেয়িশয়ায় েপৗঁছার সাত িদেনর মাথায় িতিন ক ািনর আবাস ল 
েথেক পািলেয় আেসন। িভসার ত  aনুযায়ী, আেনায়ােরর িনেয়াগদাতা িত ােনর নাম েপমিবনান িপeনেকেজড। িক  
িবমানব ের তােদর েকu িরিসভ কেরিন, কেরেছ েগা মাiন ে িডং নােম আেরক িত ােনর দুi কণ র্ধার রিবuল o সািবব্র। 
েসখােন থেমi যথারীিত পাসেপাট র্ েকেড় েনoয়া হয় সব বাংলােদিশ িমেকর কাছ েথেক। িতনিট াiেট েমাট ৯5 িমকেক আনা 
হয়। তােদর ম  েথেক eরi মে  57 জন পািলেয় aৈবধ হেয় পেড়েছ। ‘মেন করিছ, মালেয়িশয়ায় আসিছ, eখােন সু র রুম 
থাকেব, রুেম eিস থাকেব; ভােলা আয়, ভােলা খাoয়া—কত সব্ ! eখন হেয় েগলাম aৈবধ। পুিলেশর aিভযােনর কথা শুনেলi 
পািলেয় যাi জ েল। েকােনা েকােনা িদন কােট না েখেয়। মালেয়িশয়ায় আসার সাধ িমেট যায় সাত িদেনi’—বলেলন আেনায়ার 
েহােসন। আেনায়ার েহােসেনর সূ  ধের েসi সব িমেকর সে  কথা বেলন ei িতেবদক। নারায়ণগে র আড়াiহাজার uপেজলার 



েগাপালদীর কলাগািছয়া ােমর জজ িময়ার েছেল েমােমন িময়া (46)। ানীয় দালাল র ন শীেলর মা েম মালেয়িশয়া আেসন 
িতিন। িতনিট ক ািন ঘুের eখন কাজ েপেয়েছন eমআii ােনজেমে । গত জানুয়াির মােস 338 ঘ া কাজ করেলo েমােমনেক 
েদoয়া হয় 277 ঘ ার টাকা, যা ৯23 িরি ত। েমােমন িময়া বেলন, ‘আমরা বাংলােদেশর 48 জন কাজ করেলo েবতেনর aৈধ র্ক 
টাকাi েকেট রােখ। পাঁচ মাস আেগ মালেয়িশয়ায় eেন িতন মাস েকােনা কাজ েদয়িন। uে া বািড় েথেক 41 হাজার টাকা eেন 
েখেত হেয়েছ।’ eকiভােব তারণার িশকার কুিম ার মুরাদনগেরর জাহাপুর iuিনয়েনর সাতেমারা ােমর েমা. িরপন িময়ার েছেল 
েমা. েসিলম, টা াiেলর নাগরপুেরর েগায়াহাটা iuিনয়েনর কািলয়া ােমর আ র রহমােনর েছেল েসােহল িময়াসহ aেনেকi। 
মালেয়িশয়ার ক ািন েরকড র্ ে েট েদখা যায়, eমআii ােনজেম  জব্ালািন েতেলর টয্াংক o aবকাঠােমা িনম র্াণসহ নানা ধরেনর 
বসায় জিড়ত। মূলত েপমিবনােনর নােম আনা িমকরা কাজ করেছ eমআiiেত। িক  েবতন িদে  দালালেদর েগা মাiন। ei 
িমকেদর েবতেনর eকিট তািলকাo হােত eেসেছ কােলর ক ’র। িমকেদর েদoয়া ত  aনুযায়ী, চুি র েচেয় কম েবতন, 

কম র্ঘ া েকেট কম oভারটাiম েদoয়াসহ নানা কারেণ েগল িতন মােস eমআiiেত কাজ করা aব ায় 21 েথেক 23 জন িমক 
পািলেয় যায়। ƣবধ িভসা থাকার পরo তারা সবাi পািলেয় eখন aৈবধ। তােদর মে  a ত পাঁচজেনর সে  েটিলেফােন কথা হয় 
ei িতেবদেকর। মুরাদনগেরর েসিলম o নাগরপুেরর েসােহল িময়ার মুেখ eকi কথা—‘u  সুেদ ঋণ o জিম ব েকর টাকায় 
মালেয়িশয়ায় eেস েযন েজলখানার কেয়িদ হেয়িছ। চার মাস িদন-রাত কাজ কেরিছ; িক  টাকা িনেয়েছ েগা মাiেনর রিবuল আর 
সািবব্র। আমরা eখােন েখেত পাির না, মা-বাবা-পিরবার কে  থােক। আর দালালরা আমােদর টাকায় েভাগিবলাস কের।’ 

 

মািলকানা মালেয়শীয়র হেলo েগা মাiন চালাে  দুজন বাংলােদিশ। তােদর eকজেনর নাম সািবব্র েহােসন, আেরকজন রিবuল 
iসলাম। িমক েসিলম o েসােহল েয দুজেনর িবরুে  টাকা েমের েদoয়ার aিভেযাগ কেরন, eরা তারাi। েপমিবনান 
িপeনেকেজেডর পিরচালক সাiয়ািহদাহ মুহামাদ কােলর ক ’র সহেযাগী সংবাদমা ম মালেয়িশয়ািকিনর কােছ সব্ীকার কেরেছন, 
‘আমরা বাংলােদশ েথেক ৯5 জন কম  eেনিছ। eেদর aেনেক েগা মাiেন কাজ করেছ। কারণ েগা মাiন আমােদর সাব-ক া র, 
তােদর সে  আমােদর চুি  রেয়েছ। আর eমআii নােমর েকােনা ক ািনর কথা আিম জািন না।’ 51 জন কম  পািলেয় েগেছ 
বেলo জানান িতিন।  েপমিবনান পিরচালক েগা মাiেনর সে  চুি র কথা বলেলo তােদর কম েক a  কাজ করােনা েয aৈবধ, 
েসটা ei aনুস ানী িতেবদেনর আেগর দুিট পেব র্ মালেয়িশয়ার সব্রা ম ী o iিমে শন িবভােগর মহাপিরচালেকর বরাত িদেয় বলা 
হেয়েছ। িজটুিজ াস প িতেত মালেয়িশয়ায় যাoয়া েমাট 53 িমেকর সা াৎকার েনoয়া হয় ei aনুস ােন। তােদর মে  23 
জনi কম েবতন o aমানিবক পিরেবেশর কারেণ পািলেয় িগেয় aৈবধ হেয়েছ বেল জানায়। aৈবধ হoয়া িমকেদর eকিট বড় 
aংশ টুয্ির , িশ াথ  o েফশনাল িভসায় আসা। িভসার েময়াদ েশষ হেয় যাoয়ার পর তারা িরহায়ািরং কম র্সূিচর সুেযাগ েনয়।  

 



সাiফুল iসলাম 3126 সােল মালেয়িশয়ায় eেসেছন টুয্ির  িভসায়। মসিজদ iি য়ার পােশi eকিট ােকিজং িত ােন কাজ 
কেরন িতিন। ƣবধ হoয়ার েচ াo কেরন। দালালরা ৯ েথেক 21 হাজার িরি ত দািব কের। সাiফুল বেলন, ‘eক বছের সব খরচ 
বাদ িদেয় থােক সাত েথেক আট হাজার িরি ত। eর মে  ƣবধ হেতi যিদ চেল যায় ৯ হাজার, আবার বছর বছর িভসা নবায়ন িফ 
চার হাজার িরি ত—eসব িচ া কেরi ƣবধ হiিন।’ আবার েবিশ টাকা িদেয়o তারণার িশকার হেয় ƣবধ হেত পাের না aেনেক। 
িকেশারগে র বািজতপুর uপেজলার সরারচর iuিনয়েনর কামালপুেরর বাদশা িময়া (65) eেসিছেলন েফশনাল িভসায়। েময়াদ 
েশেষ aৈবধ হেয় কাটিছল ‘পলাতক জীবন’। eক সময় ƣবধ হেত বছেরর পুেরা স েয়র ৯ হাজার িরি ত তুেল েদন দালাল কমল 
চ  দােসর হােত। িনেজর েছেলটােকo মালেয়িশয়ায় আনেত ােমর জিম ব ক েরেখ eবং ঋণ কের আেরা আট হাজার িরি ত 
কমলেক েদন। তাঁর সব্ , িনেজ ƣবধ হেল েদেশর মািটেত িফের যােবন আর েছেল মালেয়িশয়ায় আসেব। িক  মােসর পর মাস যায়, 
বাদশা িময়ার ƣবধ হoয়া বা েছেলর িভসা—েকােনা খবরi আেস না। তাঁর পাসেপাট র্ আর টাকা িনেয় দালাল কমল চ  পািলেয় 
যায়। পুিলেশর ভেয় কুয়ালালামপুর েথেক 91 িকেলািমটার দূেরর eক জ েল গাঢাকা িদেয় থাকা বাদশার সে  গত 9 aে াবর 
সা াৎ কেরন কােলর ক ’র ei িতেবদক। কমল চে র তারণার িশকার 23 িমেকর সে  কথা বেল জানা যায়, শুধু বাদশা নন, 
আেরা 461 িমেকর ƣবধ হoয়ার সব্  ধূিলসাৎ কের সবার পাসেপাট র্ আর টাকা িনেয় পািলেয়েছ কমল। তারণার aিভেযােগ 
কমেলর িবরুে  িমকরা ানীয় থানায় eকািধক মামলা কের; িক  িকছুi হয় না কমেলর। মামলার েবশ কেয়কিট কিপ সং েহ 
আেছ কােলর ক ’র। িমকরা বেন-জ েল ঘুমােলo তারণার টাকায় কমেলর স দশালী হoয়ার িবিভ  িভিডo ফুেটজ o ছিব 
aনুস ানকােল তুেল আনা হেয়েছ। 

 

কমল চ  দােসর আেরক িশকার িকেশারগে র মা ান িময়া বেলন, ‘বসতবািড়িট িবি  কের আর চড়া সুেদ টাকা িনেয় eেসিছলাম; 
িক  eখােন eেস েদিখ পেদ পেদ তারণা। ƣবধ হoয়ার জ  পাসেপাট র্ আর পাঁচ হাজার 911 িরি ত িদেয়িছলাম কমেলর হােত। 
িক  েস পািলেয়েছ। আর আিম aৈবধ হেয় পুিলেশর ভেয় িঠকমেতা কাজ করেত পাির না, বািড়েতo টাকা পাঠােত পাির না। 
পিরবােরর েলাকজন িঠকমেতা খাoয়া-পরা েতা পাে i না, তার oপর সুেদর টাকার জ  চােপর মে  পেড়েছ। মালেয়িশয়ায় eেস 
eত কে র মে  পেড়িছ, মােঝ মােঝ মেন হয়, জীবনটা েশষ কের িদi।’—বেলi ে েদ েফেলন মা ান। পােশ বসা আলম িময়া, 
িব াল েহােসন, আেনায়ার েহােসনরাo েচােখর পািন েমােছন। আবার ƣবধকরেণi েশষ হয় না িমকেদর দুদ র্শা। েবিশ টাকা িদেয় 
ƣবধ হেয়o তারা দীঘ র্েময়ািদ ফাঁেদ পেড় যায়। কারণ ƣবধতার েময়াদ eক বছর। eরপর িতবছর েসi eকi ক ািন েথেক িভসা 
তথা oয়াক র্ পারিমট নবায়ন করােত হয় িদব্গুণ-িতন গুণ েবিশ টাকায়। কুয়ালালামপুেরর 

 

বাি  eলাকায় eমআরিট ে াের কাজ কেরন আশরাফুল। েমেহরপুেরর গাংনী uপেজলার মালশােদায়া ােমর নজরুল iসলাম o 
হাসনা বানুর েছেল আশরাফুল স িত eকিট কন াকশন ফােম র্র নােম ƣবধতা িনেয়েছন সাত হাজার 611 িরি ত খরচ কের। িক  
ƣবধতার কাগজ েপেত েপেতi েময়াদ েশষ, আবার েসিট নবায়ন করেত লাগেব িতন হাজার 511 িরি ত। আশরাফুল বেলন, ‘ƣবধ 



হoয়ার িফ আর নবায়ন িফর ভেয়i aেনেক ƣবধ হয় না। েয টাকায় মালেয়িশয়ায় eেসিছ, েসi টাকাi oঠােত পারিছ না।’ 7 
aে াবের কয্ামরুন হাi া স। পাহাং েদেশর eক পাহািড় জনপদ। দুপুর 2টায় e িতেবদক সুu  eক পাহােড়র চূড়ায়। সবিজ 
বাগােনর আগাছা পির ার করিছেলন িমক েমা. শামীম (48)। e িতেবদকেক েদেখ eিগেয় eেলন। েদেশর মানুষ েদেখ তাঁর 
মুেখ চoড়া হািস। নরিসংদীর রায়পুরা uপেজলার পাড়াতলী iuিনয়েনর ম নগর ােমর মৃত চান িময়া o ফিজলাতুে ছার েছেল 
িতিন। মা, ী, দুi েমেয় o eক েছেলেক েরেখ সংসার u ল করার আশায় সাত বছর আেগ পািড় জমান মালেয়িশয়ায়। ীর গয়না 
িবি , eনিজo েথেক ঋণ eবং ভাiেয়র কাছ েথেক ধার িনেয় দুi লাখ 96 হাজার টাকা তুেল িদেয়িছেলন ানীয় দালাল সাঈেদর 
হােত। দালালচ  টুয্ির  িভসায় তাঁেক মালেয়িশয়া েনoয়ার ব া করেলo কােজর িভসা কের েদয়িন। aেনকবার েচ া কেরেছন, 
টাকা খরচ করেলo পুেরা টাকাi েমের েদয় দালালচ । িনরুপায় হেয় পাহােড় সবিজ বাগােন িমেকর কাজ করেছন আর পুিলেশর 
ভেয় জ েল খুপিরঘর বািনেয় বসবাস করেছন সাত বছর ধের। চার মাস বয়সী েছেলেক েদেশ েরেখ eেসেছন শামীম।

  

েসi েছেলর বয়স eখন আট বছর। েছেলেক েদখার াকুলতা েচােখ-মুেখ ফুেট uঠিছল তাঁর। িতিন জানান, দীঘ র্িদন েদেশ েযেত 
পােরন না বেল পিরবােরর সদ রা কা াকািট কের। বৃ া মা সারা ণ কাঁেদন। েছেলেক eকনজর েদখেত চান। িক  েকােনা uপায় 
েনi। ‘দালালেদর তারণার কারেণi আমরা aৈবধ হেয় েগিছ। ƣবধ হেত লােগ 9-৯ হাজার িরি ত। বছর বছর নবায়ন হেত লােগ 
সােড় চার েথেক পাঁচ হাজার িরি ত। eত টাকা যিদ দালাল আর সরকারেকi িদেত হয় তাহেল আমরা খাব কী? পিরবােরর জ  
পাঠাব কী’—শামীেমর মুেখo eকi আে প। শামীম বেলন, ‘তার পরo েছেল o মােয়র টােন eকবার েদেশ েফরার েচ া কির; 
সােড় চার হাজার িরি ত জমা িদেত িগেয় দালােলর খ ের পিড়। oi দালাল আমার মেতা aেনেকর টাকা েমের িদেয় পািলেয় যায়। 
আমার আর ƣবধ হoয়াo হয় না; েদেশ েফরাo হয় না।’ সেরজিমন মালেয়িশয়া ঘুের বাংলােদেশ েফরার মাসখােনক পর গত 33 
নেভমব্র e িতেবদেকর কােছ খবর eেলা, েসi বাদশা িময়া আর েনi। সব হতাশা বুেক েচেপ পািড় জিমেয়েছন না-েফরার েদেশ। 
মালেয়িশয়ার েসi জ েলi পািলেয় েবড়ােনা aব ায় েশষিনঃশব্াস তয্াগ কেরন িতিন। বাদশা িময়ার েসi সা াৎকােরর িভিডoিচ  
আজo েমাবাiল েফােন িনেয় ঘুের েবড়াi আর সময় েপেলi চািলেয় েদিখ। েসিদন সা ােত বাদশা িময়া বেলিছেলন, ‘মেন 
করিছলাম মালেয়িশয়া eেস পিরবারটােক সুেখ রাখব। িক  আেরা েবিশ দুঃেখর সাগের েফেল িদল দালাল কমল দাস। আমােদর 
টাকা েমের কমল eখন িবলাসবহুল জীবন যাপন কের। তার aেনক বািড়-গািড় হেয়েছ। আর aস  কে  আমরা বেন-জ েল রাত 
কাটাi।’ বাদশা িময়া আেরা বেলিছেলন, ‘েকামের আর পােয় চ  থা। িচিকৎসা করােনার টাকা েনi। বািড়েত পিরবােরর 
সদ রাo aেনক কে । িক  মন গেলিন দালােলর।’ েশেষ দালােলর কােছ পাসেপাট র্িট েফরত েদoয়ার আকুিত জািনেয়িছেলন 
বাদশা। তােতo কান েদয়িন কমল। eক বুক হতাশা আর ক  িনেয় িচরতের চেল েগেলন eকজন িমক। আপনজনেদর মুখটা 
পয র্  েদখা হেলা না তাঁর। 

 


