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রামরুর েচয়ারপারসন ড. তাসিনম িসি কী বেলন, দুi েদেশর চুি র আেলােকi aিভবাসন য় িনধ র্ারণ করা হেয়িছল। েসটা 
পুনিন র্ধ র্ারণ করেত হেল uভয় েদেশর জেয়  oয়ািক র্ং কিমিটর ƣবঠেক িনধ র্ািরত হoয়ার কথা। দুi েদেশর ƣবঠেক aনুেমাদন না 
িনেয়i eমন সাকু র্লারিট িকভােব ম ণালয় িদেয়েছ েসটা িনেয়o তদ  হoয়া uিচত। আiিন ি য়ার মে  আনা uিচত। uভয় 
েদেশর মে  স ািদত চুি র আেলােক aিভবাসন য় িনধ র্ািরত হেয়িছল, বাড়ােলo uভয় েদেশর সংি েদর মে  ƣবঠেকর 
মা েমi েসটা চূড়া  করেত হেব।  eটা eকতরফা েকােনা েদেশর করা aব i েবআiিন। 

aিভেযােগ িঢেলঢালা তদ  : eসব ঘটনা িনেয় মালেয়িশয়ায় আনু ািনক aিভেযােগর পিরে ি েত তদ  হেয়েছ; aিভযু েদর 
িবচােরর আoতায় আনা হেয়েছ; মূল েহাতা দাতুক েসির আিমন েদশ েছেড় পািলেয় েগেছন িক  েয েদেশর িমকেদর দুদ র্শার 
কারেণ eত িকছু, েসi বাংলােদেশ মামলা হেলo eখন পয র্  তদ i েশষ হয়িন; িবচার ি য়া েতা দূেরর কথা। হাiেকােট র্র িনেদ র্েশ 
গিঠত তদ  কিমিটর ধান বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালেয়র যু  সিচব ফজলুর রহমােনর কােছ a গিত জানেত 
চাiেল গতকাল শিনবার িতিন ei িতেবদকেক বেলন, ‘হাiেকােট র্র িনেদ র্শ থাকায় েকােনা ম  আিম করেত পাির না।’ 

গত 29 জুলাi িনধ র্ািরত তািরেখ িতেবদন দািখল কেরেছন িক না জানেত চাiেল তােতo িতিন aপারগতা কাশ কেরন। 

দুদেকর aনুস ান কম র্কত র্া েমা. শিফu াহর েমাবাiল েফােন গতকাল েযাগােযাগ করা হেল েসিট ব  পাoয়া যায়। পের 21 
eেজি র িবষেয় aিভেযাগিট তদারককারী দুদেকর পিরচালক কাজী শিফকুল আলমেক িজে স করেল িতিনo বেলন, ‘eখেনা 
aনুস ান চলেছ, e সময় তাi আমরা েকােনা ম  করেত পাির না।’ 

oপােরo সব্াথ র্বািজ : কােলর ক ’র aনুস ােন বাসী কম েদর দুদ র্শার িদব্তীয় বড় কারণ িহেসেব uেঠ eেসেছ মালেয়িশয়া সরকােরর 
জিটল-কুিটল o য়বহুল ƣবধকরণ-নবায়ন প িত। সাতপাঁচ িবেবচনা না কের তারাo িবেদিশ িমকেদর িরহায়ািরং বা ƣবধকরণ o 
িভসা নবায়েনর দািয়তব্ িদেয় েদয় মা  িতনিট িত ানেক—মাiiিজ, ভুি েমঘা o iমান। e ে ে o বািণজয্ eকেচিটয়াকরেণর 
কুফল েভাগ করেত হয় বাংলােদিশ িমকেদর। িনয়ম করা হয়, ƣবধ হেত হেল েযেকােনা eকিট মালেয়শীয় ক ািনর িনেয়াগপ  
লাগেবi। ei সুেযােগ েযাগয্ ক ািনর পাশাপািশ ােঙর ছাতার মেতা গিজেয় oেঠ ভুয়া o নামসব র্সব্ ভূির ভূির ক ািন। েসগুেলার 
মূল মািলক মালেয়শীয় হেলo িনেয়াগপ  বািণেজয্ িভেড় যায় বাংলােদিশ দালালরা। ei দালালেদর েবিশর ভাগi দুম র্িতস  
সােবক িমক। তাi তারা ভােলা কেরi জােন সব্েদিশেদর মাথায় কাঁঠাল েভেঙ খাoয়ার aপেকৗশল। সব্েদিশ ির িটং eেজ েদর 
মেতা তারাo িমকেদর বােট েফেল তােদর কাছ েথেক আদায় কের মালেয়িশয়া সরকার িনধ র্ািরত িফেয়র েচেয় িদব্গুণ-িতন গুণ েবিশ 
aথ র্। বছর েশেষ িভসা নবায়ন করেত িগেয়o aসহায় িমকেদর গুনেত হয় বাড়িত টাকা। eভােব েশািষত হেত হেত িনঃেশষ হেয় 
আেস িমেকর াণশি । েসসব ঘটনার িব ািরত আমােদর ei ধারাবািহক িতেবদেনর িবগত পব র্গুেলােত েলখা হেয়েছ। 
মালেয়িশয়ায় aিভবাসী িমকেদর aিধকার িনেয় কাজ করা আ জর্ািতক সংগঠন ‘নথ র্-সাuথ iিনিশেয়িটভ’-eর পিরচালক aয্াি য়ান 
েপেরiরা বেলন,  eসব ক ািন স েক র্ মালেয়িশয়া সরকার জােন, কারণ যাচাi-বাছাi কেরi eগুেলার aনুেমাদন েদয় তারা। 
হাজার হাজার আেবদন পেড়, aেনকগুেলা বািতল হেয় যায়। েযগুেলা aনুেমািদত হেলা, েসগুেলা তদারিক করার েকu েনi। eিট 
দুঃখজনক েয ম aিভবাসেনর সে  যু  দুিট ম ণালয় ভােলাভােব সহেযািগতা কের না, বরং তারা িতদব্ ী। দুন িতর জ o 
মালেয়িশয়া িবশব্খয্াত। তাi aিভবাসী িমকেদর aনুেমাদন িনেয় পদ র্ার আড়ােল aেনক িকছু ঘেট। ক ািনগুেলার aপকেম র্র 
েপছেন কারা আেছ তােদর খুেঁজ েবর করা হয়িন eবং eিট আমােদর করেত হেব। 

মালেয়িশয়া সরকােরর িনয়মানুযায়ী েকােনা িত ােনর িবেদিশ িমক দরকার হেল থেম eকিট চািহদাপ  পাঠােত হয় সংি  
ম ণালেয়। তখন ম ণালেয়র দািয়তব্ oi চািহদাপে র সব ব  িঠক িক না যাচাi কের তেবi সংি  েদেশর দূতাবােস পাঠােনা। 
িক  েসটা যথাযথভােব করেল বাংলােদিশ িমকেদর ei দুরব া হoয়ার কথা নয়—েসটাo aয্াি য়ান েপেরiরার ব ে  uেঠ 
eেসেছ।  

দাতুক আিমন িসি েকট সে  য্ােকর মাiে শন ােমর ধান শিরফুল iসলাম হাসান বেলন, পুেরা aসব্  eকিট ি য়ায় 
বাংলােদশ েথেক কম  েনয় মালেয়িশয়া। ei ি য়ার সে  েসখানকার কত বড় বড় ি  জিড়ত িছল, েসটা িক  পির ার। 
মালেয়িশয়া েজেনশুেনi দাতুক েসির আিমেনর িসি েকটেক কম  পাঠােনার aনুমিত িদেয়িছল। েস েদেশর বত র্মান সরকােরর 



u পয র্ােয়র কিমিটর তদ  িতেবদেন eবং আমােদর গেবষণায়o eসব জািলয়ািত o শীষ র্ ি েদর জিড়ত থাকার ত -uপা  uেঠ 
eেসেছ। eমনিক কম  েনoয়ার ে ে  জািলয়ািতর ঘটনায় মালেয়িশয়ার iিমে শন কম র্কত র্ােদর সাজাo হেয়েছ। 

মালেয়িশয়ার সব্রা ম ী মিহuি ন iয়ািসন eবং iিমে শন িবভােগর মহাপিরচালক জাiিম দাuদ ei aনুস ােন কােলর ক ’র 
সহেযাগী সংবাদমা ম মালেয়িশয়ািকিনেক পৃথকভােব oi েদেশ বাংলােদিশ িমকেদর তািরত হoয়ার ঘটনা তাঁেদর জানা আেছ 
বেল সব্ীকার কেরেছন—েসিট ei ধারাবািহক িতেবদেনর আেগর eকিট পেব র্ ছাপা হেয়েছ। 

িনি য় হাiকিমশন : ‘ƣবেদিশক কম র্সং ান o aিভবাসী আiন 3124’-eর 35 ধারায় বলা আেছ, ‘িবেদেশ বাংলােদশ িমশেনর 
মক াণ uiংেয়র দািয়তব্ া  কম র্কত র্া সংি  েদেশ কম র্রত বাংলােদিশ aিভবাসী কম েদর কম র্ ল পিরদশ র্ন কিরেবন eবং 
েয়াজেন িনেয়াগকত র্ার সিহতo সা াৎ কিরেবন।’ 

oi আiেন সরকােরর িতিনিধতব্কারী দূতাবােসর oপর বাংলােদিশ িমকেদর সব্াথ র্ সংর েণর আেরা aেনক দািয়েতব্র কথা বলা 
আেছ। েয ক ািনেত িমক যাoয়ার কথা, েসখােন চুি র শত র্ানুযায়ী সব িকছু িঠকঠাক আেছ িক না যাচাi কের eরপর চািহদাপে  
সব্া র িদেয় েদেশ পাঠােনার কথা হাiকিমশেনর। িক  েস কাজটা েয যথাযথ হয় না তা িমকেদর নামসব র্সব্ ক ািনর খ ের পড়ার 
ঘটনাগুেলাi মাণ েদয়। আiন িদেয় aিপ র্ত দািয়েতব্র িত িব মা  ে েপর নমুনা মালেয়িশয়ায় িনযু  বাংলােদশ হাiকিমশেনর 
কম র্কত র্ােদর কম র্কাে  কখেনা কাশ েপেত েদেখনিন িবপদ  েকােনা িমক। বরং aনুস ানকােল িমকরা কােলর ক ’র কােছ 
aিভেযাগ কের জািনেয়েছন হাiকিমশেনর কম র্কত র্ােদর িবমাতাসুলভ আচরেণর নানা ঘটনা, যার িকছু তুেল ধরা হেয়েছ ei 
ধারাবািহক িতেবদেনর আেগর eকিট পেব র্। 

মালেয়িশয়ায় িনযু  বাংলােদশ হাiকিমশনার শহীদুল iসলাম eসব িবষেয় বেলন, েলবার uiংেয়র কম র্কত র্ারা যতটা পােরন 
করেছন। আর যাঁরা করেছন না, তাঁেদর িবষেয় েখাঁজ েনoয়া হেব eবং েয়াজেন ব া েনoয়া হেব। 

হাiকিমশনার বেলন, ‘িঠকভােব কাজ করার ে ে  আমােদর েলাকবেলর সংকট কট।’  

aিভবাসী িমকেদর কে র কথা তুেল ধরেল সিচব বেলন, ‘আগামীেত aিভবাসীেদর ক  লাঘেবর িবষেয় েজারােলা ভূিমকা েনoয়া 
হে । িমকেদর সে  েকােনা ধরেনর তারণার খবর েপেলi লাiেস  বািতলসহ কেঠার ব া েনoয়া হেব। েকােনাভােবi 
দুন িতর সে  জিড়ত থাকেল আমােদর কম র্কত র্ােদর ছাড় েদoয়া হেব না।’ 

িনয় ণহীন ির িটং eেজি  : aিভবাসী আiেন  বলা আেছ, ‘কম র্সং ান চুি র ে ে  ির িটং eেজ  ƣবেদিশক িনেয়াগকারীর 
িতিনিধ িহেসেব গ  হiেবন eবং চুি সং া  দায়-দািয়েতব্র জ  u  ির িটং eেজ  eবং িনেয়াগকারী েযৗথ eবং পৃথকভােব 

দায়ী থািকেবন।’ 

িক  আiেনর ei িনেদ র্শনা েয বা েব uেপি ত তা ei ধারাবািহক িতেবদেনর পেব র্ পেব র্ বিণ র্ত হেয়েছ। পাশাপািশ া পােরি  
i ার াশনাল বাংলােদেশর (িটআiিব) 3127 সােলর eক গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়েছ, aিভবাসী কম েদর কাছ েথেক ির িটং 
eেজি র িবরুে  া  aিভেযােগর eকিট বড় aংশi eকিদেক িন ি  হয় না বেলi েদখা যায়; a িদেক িন ি  হoয়া 
aিভেযােগর পিরে ি েত তািরতেদর িতপূরণ পুেরাটা আদায় হয় না। 

ির িটং eেজি গুেলার সংগঠন বায়রার মহাসিচব শামীম আহেমদ েচৗধুরী েনামােনর কােছ তারণার িবষেয় জানেত চাiেল গত মােস 
ei িতেবদকেক িতিন বেলন, oi িদনগুেলােত আিম সংগঠেনর েনতৃেতব্ িছলাম না। তাi আিম েকােনা ম  করেত চাi না। তেব 
আগামী িদনগুেলােত কম েদর সে  সব ধরেনর তারণা ব  করেত যুি  কােজ লাগােত চাi। iিতমে  েসটা aেনকটা eিগেয়েছ। 
েজলা পয র্ােয় াংেকi সরকার িনধ র্ািরত টাকা জমা িদেয় কম রা সরাসির eেজি র মা েম িবেদশ েযেত পারেব; েকােনা দালােলর 
কােছ ধরনা িদেত হেব না।     



চুি র কিপ uধাo! : েয প িতেত মালেয়িশয়ায় িমক িগেয় eত দুদ র্শার মে  পেড়েছ, েসi িজটুিজ াস সমেঝাতা ারেক কী 
আেছ েদখার জ  হে  হেয় খুেঁজo তার হিদস েমেলিন। ারেকর eকিট কিপ হােত eেলo তােত িকছু পাoয়া যায়িন; মূল 
শত র্গুেলার ে ে  েরফার করা হেয়েছ মূল িজটুিজ চুি েত। েসi চুি র েখাঁেজ বাসীক াণ ম ণালেয় eকািধক িদন ঘুেরo 
দািয়তব্শীলেদর কােছ েসিট পাoয়া যায়িন। গত মােচ র্ e িতেবদেকর সামেনi কেয়কজন কম র্কত র্ার সে  কথা বেলo েপেলন না 
সিচব েরৗনক জাহান। িতিন বেলন, ‘েযেহতু eটা িনেয় আদালেত মামলা চলেছ, e জ  ei কিপিট আমরা িদেত পারব না।’ পের 
িতিন জানান, আসেল চুি িট aেনক আেগর বেল ম ণালেয় েকাথাo পাoয়া যাে  না। ‘eসব চুি র কিপ েতা oয়েবসাiেট থাকার 
কথা’ জানােল সিচব বেলন, ‘eটা েকন েনi, আিম েখাঁজ িনেয় েদখিছ।’ বায়রার সােবক সভাপিত আবুল বাশার, বত র্মান মহাসিচব 
শামীম আহেমদ েচৗধুরী েনামানসহ aেনেকর সে  েযাগােযাগ কেরo চুি র কিপ পাoয়া েগল না। সােবক সভাপিত বলেলন, 
‘বায়রার সােবক েসে টাির রুহুল আিমন সব্পনসহ 21 eেজি i কম  পািঠেয়িছল, তােদর কােছi িছল চুি র কিপ। তারা বায়রায় 
েকােনা কিপ েদয়িন।’ eকi কথা বলেলন বায়রার সােবক মহাসিচব মনসুর আহেমদ o আেরক সােবক মহাসিচব আলী হায়দার 
েচৗধুরী। 

 


