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িময়ানমার েথেক েজারপূবর্ক বাsচুয্ত েরািহ ারা বাংলােদিশ পাসেপাটর্  েপেত মিরয়া হেয় oেঠেছ। চ gােমর
দিুট পাসেপাটর্  aিফেস গত কেয়কমাস ধের আেবদনসহ eেকর পর eক েরািহ া ধরা পড়েছ। pাp তেথয্
জানা যায়, দিুট কাযর্ালেয় গত eিpল েথেক আগs মাস পযর্n শতািধক আেবদনকারীেক েরািহ া সেnেহ
আটক করা হয়। বাংলােদিশ পাসেপাটর্  িনেয় িবেদেশ যাoয়ার সময়o aেনক েরািহ া ধরা পেড়। গত সpােহ
নগরীর  আকবর  শাহ  eলাকা  েথেক  বাংলােদিশ  পাসেপাটর্ সহ  িতন  েরািহ ােক  আটক  কের  পুিলশ।  তারা
তুরেsর িভসার আেবদন করার জনয্ ঢাকায় যািcল বেল sীকার কেরেছ।
aনয্িদেক বাংলােদিশ পাসেপাটর্  বািগেয় iিতমেধয্ িবেদেশ পািড় জমােনা েরািহ ার সংখয্াo েনহােয়ত কম
নয় বেল জািনেয়েছন সংি রা। পুিলশ o পাসেপাটর্  aিফেসর ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা বলেছন, আটক হoয়া
বয্িkেদর pেতয্েকর কােছi oয়াডর্  কাuিnলর aথবা iuিপ েচয়ারময্ােনর সনদ পাoয়া েগেছ। eর সব
সনদ জাল নয়। তেব ভুয়া নাম, িঠকানা বয্বহার কের দালােলর মধয্sতায় েরািহ ারা জাতীয় পিরচয়পt
o  জnসনদ  ৈতির  করেছন।  িবপুল  aেথর্র  িবিনমেয়  eক  ে িণর  aসt  জনpিতিনিধ  েরািহ ােদর
বাংলােদিশ সনদ পাoয়ার সুেযাগ কের িদেcন। েরািহ ােদর বাংলােদিশ নাগিরক বানােনার pিkয়ায় েজলা
িনবর্াচন  কাযর্ালেয়র  aসt  কমর্কতর্ া—  কমর্চািররাo  িপিছেয়  েনi।  aিভেযাগ  রেয়েছ,  দালাল  চেkর
সহেযািগতায় েভাটার তািলকায় েরািহ ােদর নাম anভুর্k করা হেc। সmpিত বnকুযুেd িনহত েরািহ া
ডাকাত  নরূ  েমাহাmদ  oরেফ  নরূ  আলেমর  কােছ  বাংলােদিশ  জাতীয়  পিরচয়পেtর  sাটর্  কাডর্  পাoয়ার
িবষয়িট সারােদেশ বয্াপক আেলাড়ন সৃি  কেরেছ। েরািহ ারা যােত জাতীয় পিরচয়পt বা পাসেপাটর্  েপেত
না পাের েসজনয্ oয়াডর্  পযর্ােয় সনদ েদoয়ার েkেt যাচাi-বাছাi pিkয়ায় আেরা সতকর্ তা aবলmেনর
pেয়াজন  রেয়েছ  বেল  সংি রা  aিভমত  বয্k  কেরন।  e  ধরেনর  aপকেমর্  জিড়ত  জনpিতিনিধেদর
িব েd আiনানগু বয্বsা gহণ করা uিচt বেল তারা uেlখ কেরন।

  শামীম হািমদ, চ gাম aিফস
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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।
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েরািহ ারা যােত বাংলােদিশ পাসেপাটর্  েপেত না পাের েসজনয্ চ gাম মহানগর পুিলশ 18 দফা িনেদর্শনা
িদেয়েছ।  নগর  পুিলেশর  িবেশষ  শাখার  uপ-কিমশনার  আবদলু  oয়ািরশ  বেলন,  আমরা  তদnকারী
কমর্কতর্ ােদর  েয  িনেদর্শনা  িদেয়িছ, েস েলা  aনুসরণ করেল  ভুয়া  িঠকানা  বয্বহার  কের  েকu  পাসেপাটর্
সংgহ  করেত  পারেব  না।  eসব  িনেদর্শনায়  বলা  হেয়েছ,  2000  সােলর  আেগ  যােদর  জn  তােদর  েkেt
aবশয্i জাতীয় পিরচয়পt জমা িদেত হেব। তা aনলাiেন যাচাi কের যাচাiকারী কমর্কতর্ ার sাkর িনেত
হেব।  apাp  বয়s  eবং  যােদর  eনআiিড  েনi,  তােদর  মা-বাবার  eনআiিড  যাচাi  করেত  হেব।
আেবদনকারীর  ছিব  যাচাiেয়র  পাশাপািশ  oয়াডর্  কাuিnলেরর  সনদ,  সতয্ায়নকারীর  পিরচয়  eবং
সতয্ায়ন কেরেছন  িকনা  তা  িনি ত  হেত  হেব।  িনিদর্  িঠকানায়  তথয্  পাoয়া  না  েগেল  আেবদনকারীর
ভূিমহীন  সনদ,  তার  িব েd  েকােনা  েফৗজদাির  মামলা  আেছ  িকনা,  েসসব  তথয্o  যাচাi  করেত  হেব।
eছাড়া  আেবদনকারীেক  েচেনন  eমন  sানীয়  দiু  বয্িkর  নাম  o  েমাবাiল  নmর  িনেত  বলা  হেয়েছ
তদnকারী কমর্কতর্ ােদর। 
জানা েগেছ, সmpিত চ gােমর দিুট পাসেপাটর্  aিফস েথেক পিরচয় েগাপনকারী েবশ কেয়কজন পাসেপাটর্
আেবদনকারী  েরািহ ােক  আiনশৃ লা  বািহনীর  হােত  তুেল  েদoয়া  হয়।  eর  মেধয্  গত  22  আগs
সীতাkে র  জ ল  লিতফপুর  eলাকার  িঠকানা  বয্বহার  কের  পাসেপােটর্ র  আেবদন  কেরন  েমা.  ফয়সাল
নােম eক বয্িk। িতিন জnিনবnন o বাংলােদিশ জাতীয়তা সনদ জমা িদেলo আ েুলর ছাপ িদেত েগেল
তা  েরািহ া  শরণাথর্ীেদর  ডাটােবেজ  থাকা  আঙুেলর  ছােপর  সে  িমেল  যায়।  eেত  pমািণত  হয়  িতিন
েরািহ া। চ gাম িবভাগীয় পাসেপাটর্  aিফেস গত 5 েসেpmর শিফkল হাi নােম আেরকজন ধরা পেড়ন।
িতিনo  জাতীয়  পিরচয়পt  o  জাতীয়তা  সনদ  জমা  েদন।  তেব  পাসেপাটর্  কমর্কতর্ ােদর  সেnহ  হেল
িজjাসাবােদ িনেজেক েরািহ া বেল sীকার কেরন শিফkল। গত 22 আগs সুমাiয়া আkার নােম আটক
eক েরািহ া নারীর পাসেপাটর্  আেবদেনর সে  েদoয়া জnিনবnন সনদিট iসুয্ করা হেয়েছ চ gাম নগরীর
পাঠানটুিল oয়াডর্  েথেক। পাঁচলাiশ পাসেপাটর্  কাযর্ালয় সূt জানায়, তােদর হােত েরািহ া সেnেহ আটক
28 জেনর মেধয্ 12 জন তােদর পাসেপাটর্  আেবদেনর সােথ জাতীয় পিরচয়পt জমা েদয়, বািকরা িদেয়েছ
জnিনবnন সনদ।
চ gাম িবভাগীয় পাসেপাটর্  o িভসা aিফেসর পিরচালক আবু সাiদ বেলন, েরািহ ারা তােদর পাসেপাটর্
আেবদেনর  সে  জnিনবnন,  জাতীয়তা  সনদ  o  জাতীয়  পিরচয়পt  জমা  িদেcন।  e েলা  েকােনা  না
েকােনা জনpিতিনিধর েদoয়া। e েলা িকn জাল সনদ নয়। তাi আেবদনকারীেক আiনগতভােব ধরার
েকােনা  সুেযাগ  থােক  না।  িকn  আেবদনকারীর  চালচলন  o  কথাবাতর্ ায়  সেnহ  হেল  আমরা  তােদরেক
েরািহ া িহেসেব শনাk কের পুিলেশর হােত তুেল িদিc।
পাঁচলাiশs আ িলক পাসেপাটর্  কাযর্ালেয়র uপ-পিরচালক আল আিমন মধৃা বেলন, েরািহ ারা যােত জn,
জাতীয়তা  সনদ  eবং  জাতীয়  পিরচয়পt  সংgহ  করেত  না  পাের  েসজনয্  মাঠ  পযর্ােয়র  সবাiেক  সতকর্
থাকেত হেব। েকােনা বয্িkেক সনদ েদoয়ার আেগ তার েদoয়া তথয্ সিঠক িকনা, েসটা জনpিতিনিধরা
যাচাi কের িনেল েরািহ ারা পাসেপােটর্ র জনয্ সহেজ আেবদন করেত পারেব না।
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