
   
pকাশ : 27 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

গত  দশ  িদন  হেলা  েদেশ  িফরেছন
হািজরা।  ei  হািজেদর  aেনেকi  পিবt
মkা-মিদনায়  aসাধু  হজ  eেজিn  o
sানীয় েমায়ােলমেদর চরম aবয্বsাপনা
o  pতারণার  েয  বনর্না  িদেcন  তা
রীিতমত  মমর্sশর্ী।  েকu  েকu
eয়ারেপােটর্  েনেম  রীিতমত  েকঁেদ
েফলেছন।  তারা  pতারক  eেজিn েলার
িবচার  দািব  করেছন।  unত  মােনর
বাসা,sাsয্সmত  ভােলা  খাবার  o  গাiড
খরেচর নােম eেজিn েলা নানা েকৗশেল
aথর্ হািতেয় িনেলo কাংিখত েসবা পানিন
হািজরা।  তােদরেক  িজিm  কের  চরম

দেুভর্ ােগ েফলা হয়।
aিভেযাগ uেঠেছ, িচিকtসা o পিরবহন সুিবধাসহ েযসব সুেযাগ-সুিবধা হািজেদর েদoয়ার কথা িছেলা তা
েদoয়া  হয়িন।  তােদর  েয  ধরেনর  বািড়েত  রাখার  pিত িত  o  pেলাভন  িদেয়  েসৗিদ  আরেব  েনoয়া
হয়,বাsেব তা হয়িন। রাখা হয় aতয্n িনmমােনর ঘের গাদাগািদ কের। পিবt কাবা শিরেফর কাছাকািছ
বািড় ভাড়ার কথা বেল তােদর রাখা হয় 5-10 িকেলািমটার দরূবতর্ী sােন। গািড়র কথা বলেলo েসখােন
গািড়  েদoয়া  হয়িন।  গাiেডর  aভােবo  aপিরিচত  জায়গায়  হািজেদর  aেনক  েভাগািnেত  পড়েত  হয়।
আবার  িকছু  eেজিnর  িব েd হজ  যাtীেদর  খাবার  না  েদoয়ার  aিভেযাগ  পাoয়া  েগেছ।  eেজিn েলা
খাবার সরবরাহ বাবদ েমাটা aংেকর aথর্ িনেলo হািজেদর িনভর্ র করেত হেয়েছ বাiের েথেক িকেন আনা
খাবােরর oপর। আবার aেনেক েদশ েথেক েনoয়া িচড়া মিুড় েখেয়i িদন পার কেরেছন।েকu েকu েসৗিদ
আরেব বাংলােদশ দতূাবাস o মkায় বাংলােদেশর হজ aিফেস িলিখত aিভেযাগ কেরo েকােনা pিতকার
পানিন।
বাংলােদশ  েথেক  েয  সব  কমর্কতর্ া  হািজেদর  েসবার  কথা  বেল  েসৗিদ  আরব  িগেয়িছেলন  তােদরo  েখাঁজ
পানিন েকান হািজ। মkা বাংলােদশ হজ িমশেনর তথয্মেত,e বছর বাংলােদশ েথেক মা আিmয়া o eম
তাiবয্া  টুয্রস  en  ােভলেসর  মাধয্েম  হেজ  যাoয়া  416  জন  হািজ  েসৗিদ  আরেবর  মkায়  সীমাহীন
মানেবতর  জীবনযাপন  করেছন।  গতকাল  পযর্n  56  িট  েবসরকাির  হজ  eেজিnর  িব েd  aিনয়েমর
aিভেযাগ েপেয়েছ বাংলােদশ হজ িমশন। 56 িট েবসরকাির eেজিnর বয্াপক aিনয়ম o দনুর্ীিতর িব েd
েযৗথ বয্বsা িনেc েসৗিদ-বাংলােদশ সরকার। হজ পালন করেত িগেয় eখন পযর্n িবিভn েরােগ আkাn
হেয় 94 জন বাংলােদিশ iেnকাল কেরেছন।
রিববার o গতকাল েসামবার িবমান বnের সাংবািদকেদর সােথ দেুভর্ ােগর কথা বলেত িগেয় কাnায় েভে
পেড়ন কেয়কজন হািজ। খুলনা,হিবগ ,চ gাম o েনায়াখালীর eকািধক হািজ বলিছেলন তােদর দেুভর্ ােগর
কথা। তারা বেলন,pিত িত রkা কেরিন aিধকাংশ eেজn।কাবা েথেক ব  দেূর িনmমােনর েহােটেল রাখা

  আেনায়ার আলদীন
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হয় তােদরেক। েযখান েথেক পােয় েহঁেট মkায় সালাত আদায় করা aসুs o বdৃেদর জনয্ pায় aসmব
িছল।  পিলিথেন  কের  গলধ:করন  aেযাগয্  পচঁা-বািস  খাবার  েদoয়া  হয়  তােদরেক।  হজ  গাiড  লাপাtা
থাকায়  হেজর  িকছু  কন  o  আহকাম  pিতপালেন  সমসয্ায়  পেড়ন  তারা।  প  েকারবািন  িনেয়o  িছল
ascতা। প  kেয়র জনয্ টাকা িনেয় হািজেদর ajােত েকারবািন েদoয়া হেয়েছ বেল জানান তারা।
েকারবািনর প র জনয্ pিতজেনর কাছ েথেক েনoয়া হয় 490 েসৗিদ িরয়াল।
েকবল  েবসরকাির  নয়,সরকাির  বয্বsাপনায়  হজ  করেত  যাoয়া  হািজেদর  খাবার  েমনেুত  িছল  ‘মুলার
েঝাল’,বািস-পচা খাবার। eিদেক হািজরা েদেশর েফরার জনয্ িশিডuল িবপযর্েয়র মেুখ পেড়েছন। eকিট
িবমান যািntক kুিটর কারেন gাuেnড হoয়ায় দদুর্শায় পেড়েছন েসi িবমােনর সব হািজ। তারা কেব েদেশ
িফরেত  পারেবন  তা  িনেয়  aিন য়তা  েদখা  িদেয়েছ।বাংলােদেশর  মিহলা  হািজ  আেমনা  খাতুন  বেলন,
আমরা মkায় eেস েপৗঁছােনার পর pিত িতর aেনক িকছুরi িমল খুেঁজ পাiিন। আমােদর পিবt কাবা
শরীেফর পােশ রাখার কথা বেলিছল িকn আলাh ঘর েথেক pায় 8 িকেলািমটার দেূর আমােদর রাখা হয়।
পিবt হারাম শরীফ িগেয় জামােতর সে  নামাজ আদায় করেত খুবi ক  হয়। খাবােরর মান eেতা িনm
বলার aেপkা রােখ না, আেরা ক  হেয়েছ আমােদর েয িবিlং e রাখা হয় েসখােন aেনক সময় পািন িছল
না।

ৈবশাখী েটিলিভশেনর uপ-বয্বsাপনা পিরচালক o pধান সmাদক িটপু আলম িমলন তার দেুভর্ ােগর িচt
তুেল ধের iেtফাকেক বেলন,বাংলােদশ সরকার সু ু  o সুnরভােব পিবt হজ পালেনর জনয্ pিতবছর নানা
পদেkপ িনেলo িকছু হজ eেজিnর pতারনা,aিনয়ম o দনুর্ীিতর কারেণ হজযাtীেদর চরম দেুভর্ ােগ পড়েত
হয়।  পিবt  কাবা  শরীেফর  খুব  কােছ  থাকার  বয্বsা  কের  িদেব  ফাiভ  sােরর  মেতা  েহােটেল  রাখা
হেব,িকn বাsেব কাবা েথেক কেয়ক িকেলািমটার দেূর িনmমােনর েহােটেল রাখা হয়। কাuেক কাuেক রাখা
হয় পাহােড়র oপের।দiু জেনর ধারনkমতা সmn েহােটল কেk গাদাগািদ কের রাখা হয় 8-10 জনেক।
খাবার েদoয়া হয় পিলিথেনর পয্ােকেট কের। েয খাবার খুi িনmমােনর। দগুর্nময় বাথ েম লাiন ধের
কেয়ক ঘnা aেপkা করেত হেয়েছ। ডায়ােবিটস েরাগী o বেয়াবdৃরা বাথ ম বয্বহার করেত না েপের
ভয়াবহ সমসয্ায় পেড়ন। খাoয়ার পািন িছেলা না. বাথ েম িটসুয্ িছেলা না। েমর েভতর দগুর্n।
িটপু  আলম  িমলন  বেলন,েকারবািনর  প  িনেয়  সবেচেয়  ascতার  আ য়  িনেয়েছন  হজ  eেজnরা।
আমােদর  কাছ  েথেক  প  kেয়র  টাকা  িনেয়  আেদৗ  তারা  েকারবািন  িদেয়েছন  িক  না  তা  িনি ত  নi
আমরা। কারন তারা ছিব েদিখেয় বেলেছন পাহােড়  ছাগল  রাখা  আেছ। আমরা  েসi প  েদখেত  েযেত
চাiেল তারা নানা টালবাহানা কেরেছন।
েনায়াখালীর েবগমগে র হাজী আবদরু রহমান বেলন,আমরা হারাম শরীফ মসিজেদ রাত কািটেয়িছ। িমনা
েযেত হািজেদর কে র েশষ িছলনা । হািজ রিহমা খাতুন কাnা জিড়ত কে  বলিছেলন, তােদর েযখােন
রাখা  হেয়িছেলা  েসটা  িছেলা  খুবi  েনাংরা  ভবন।  কােফলার  হািজেদর  ডায়ািরয়া  হেয়িছেলা।  তােদর
কেয়কজনেক আবার রাখা হয় eকিট ভবেনর আnার gাuেn। েযখােন েকােনা বাতাস চলাচেলর বয্বsা
িছেলা না। eমনিক েমাবাiেলর েনটoয়াকর্ o িছেলা না। বdৃ হািজ আবদলু kdসু বেলন, পিলিথেন েদoয়া
হয় খাবার। aেনক সময় পচা o দগুর্nযুk খাবার েখেয় aসুs হেয় পেড়ন।
হাজী  রহমত  uলাহ  বেলন,  বাংলােদশ  দতূাবাস  o  মkা  হজ  aিফেস  িলিখত  aিভেযাগ  কেরo  েকােনা
pিতকার  পাoয়া  যায়িন।েবসরকাির  বয্বsাপনার  মেতাi  সরকাির  বয্বsাপনায়  যারা  হেজ  িগেয়েছন
তােদর দেুভর্ াগo ভয়াবহ। e বছর বাংলােদশ েথেক েমাট 7 হাজার 198 জন সরকাির বয্বsাপনায় হজ
পালন  করেত  েসৗিদ  আরেব  যান।হেজর  সমেয়  মkায়  সরকাির  বয্বsাপনায়  যাoয়া  ‘e’  কয্াটাগিরর
হািজেদর জনয্ সরবরাহকৃত খাবােরর মান িনেয় aসেnাষ pকাশ কেরেছন েদেশ েফরা কেয়কজন হািজ।
pিতিদন দপুুের eকেবলা খাবােরর জনয্ হািজেদর কাছ েথেক েসৗিদ 14 িরয়াল (বাংলােদিশ টাকায় 315
টাকা) েনoয়া হেলo চািহদামেতা খাবার পানিন েকান হািজ। 
বাংলােদশ িবমােনর িবিজ 3506 নং  াiেট আসা ঠাkরগাঁেয়র iমরান েহােসন েkােভর সােথ বেলন,
মলূার েঝাল আর aধর্িসd করলা েকােনা জনেমi খাiিন। দগুর্nযুk েগাs েখেয় aেনেক aসুso হেয়েছন।
eিদেক  েজdায়  িবমান  বাংলােদশ  eয়ারলাiেnর  িফরিত  হজ  াiেটর  িশিডuল  িবপযর্েয়র  পর  হাজােরা
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

বাংলােদিশ  িবপােক  পেড়েছন।  েজdা  িবমানবnের  তােদর  রাত  কাটেছ  িনঘুর্ম।  pচ  গরেম  aসুs  হেয়
পেড়ন  aেনেক।  স ট  কাটােত  িশিডuল  াiট  বাদ  িদেয  ’eয়ার  eিশয়া’র  ভাড়া  (িলজ)  করা  িবমােন
িকছুসংখয্ক হািজেক েদেশ পাঠােনা েগেলo আসনসংখয্া কম হoয়ায় নতুন সমসয্া েদখা েদয়। গতকালo
ঢাকা-েজdা o ঢাকা-িরয়াদ েট হজ eবং িশিডuল াiট িনধর্ািরত সমেয়র aেনক েদিরেত েছেড় েগেছ।
eিদেক বাংলােদেশর ধমর্ মntণালয় pকািশত বুেলিটেন জানােনা হয়, 25 আগs পযর্n পিবt হজ পালন েশেষ
38 হাজার 616 জন হািজ েদেশ িফেরেছন। েমাট 106িট াiেট তারা েদেশ েফেরন। eর মেধয্ িবমান
বাংলােদশ eয়ারলাiেn 45িট o েসৗিদ eয়ারলাiেn 61িট রেয়েছ।
চলিত বছর সরকাির-েবসরকাির বয্বsাপনায় 1 লাখ 26 হাজার 923 জন হেজ যান। গত 10 আগs
পিবt হজ aনুি ত হয়। 17 আগs েথেক িফরিত হজ াiট  হেয়েছ। চলেব 15 েসেpmর পযর্n।
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