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পিরি িতেত

পুের বা

হমান, িস াপুর
বাংলােদিশরাi ব
রা ঘটনাগুেলা ঘ
। আiেনর কেঠ
য় েসায়া লাখ বা
ন বা িনম র্াণ কাজ
o হােত কলেম 
ং েপশাদার বাংল
দিশ- িবেদিশেদর
কমা  নগরী েযখ
টা েথেক েভার 7
ক সকাল 21টা প

ংলােদিশেদর বহু
ন-রাত কাজ কের
েনকটাi েপা
সব্াথ র্ সুর ায় 
বাংলােদেশর স
ফর িবিনমেয় ঢা
র aব ােনর ি
িনযু  বাংলােদেশ
বা গব র্ কের বলা
পুের আেস, িকং
সাহী হেয় বাঁকা প
েছন। তােদর ধ
র, হুি -মািনল া
ত পড়েত হয় সা

াংলােদিশ

র েথেক 
বাংলােদেশর ি
ঘটাে ন। তেব a
ঠার েয়ােগ িবশব্
াংলােদিশর বসব
জ, া  য্ািপং

িশ ণ হণ 
লােদিশেদর সংখয্
র সে  আ া e
খােন পুেরাপুির প
7টা পয র্  েমজর
পয র্  য্াে র েদ

হুল পিরিচত েমা
রন। তােদর কা
। oi েদশগুেলা
বসািয়ক স ক

স ক র্ েজারদাের
াকা-িস াপুর রাজ
িতশীলতা ধের 
শর কূটনীিতকর

লার মেতা গ  আ
ংবা eখােন আস
পেথ aথ র্ কামাi
ধা া বহুমুখী। চুি
ািরংসহ গুরুতর
াধারণ বাংলােদি

িশরাi ব

িতর কারণ হেয়
aপরাধীেদর সং
শব্াসী িস াপুের 
বাস। যােদর েব
ং aয্া  কনজারে
কের িনেজেক স
খয্াo সাম িতক
eমনিক ানীয়
পি মা ে ভার 
র পাবিলক া ে
দাকান o েমগা 

মা াফা েস ার, 
ােজর চ  িত
ার সে  িস াপুে
ক র্েক টুলস িহেস
রর য়াস রেয়েছ
জৈনিতক স ক
রাখার পাশাপাি

রা তা-i বলিছেল
আেছ। িক  কিত
সার পর aৈবধ ব
iেয়র জ  aি
চুির, লুট, জুয়া-ক
র aপরােধর সে
িশেদর। বােজ ক

বাংলােদ

য় দাঁিড়েয়েছন! 
ংখয্া বা ঘটনাগুে
বাংলােদিশেদর

বিশর ভাগi সাধ
রেভি  বা বাগােন
সাধারণ িমক
ক সমেয় বাড়েছ
পুিলেশর বয়ােন
রেয়েছ। eখােন
েপাট র্ aথ র্াৎ েমে
শিপংমলগুেলা ব

েসেভন iেলেভ
িতেযািগতা। িস
পুেরর বািণিজয্ক 
সেব বহার কর
ছ। তেব ei ক
কর্ েবশ ভােলা ে
িশ স াবনাগুেল
লন। তােদর মে

িতপয় দু তকারী
বা শটকাট পেথ
র হেয় যায়; ত

কয্ািসেনা, লটাির
 বাংলােদিশেদ

কােজ বাংলােদি
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দিশেদর

িমক িকংবা েম
েলা eখেনা সহন
র যেথ  সুনাম র
ধারণ িমক। ত
েনর কাজ eবং 
েথেক েম দ

ছ। েবশ ক’িদন a
নo েশানা েগল 
ন রাত- িদন সম
মে ােরল বা eমআ
ব  থােক। বািক

ভনo। িনরাপদ 
াপুেরর মবাজ
বা aথ র্ৈনিতক স
রেত পাের। েদন
ক’বছের েপশাদা
েবাঝাপড়ার মে
লােক কােজ লাগ
েত, eখােন থাক
ী, যারা দালাল ব
থ aথ র্ uপাজর্নক
তারাi সাধারণ ব
ির, নারী েকেল
দর স ৃ তার 
িশরা ধরা পড়েল

aে াবর 312

র িতর

 
মিডেকলসহ নান
নীয় মা ায় রেয়
রেয়েছ। সরকাির
তারা মূলত 4িট 
েমিরন বা িশিপ

 িমেক রূপা
aব ান, রাত-ি
বাংলােদিশেদর
মান। পাথ র্কয্ শু
মআরিট eবং িসিট
িক সব েখালা। 

ei নগরীেত বা
জাের ভারত, ল
স ক র্o সুদৃঢ়
নদরবারo করার
ার কূটৈনিতক ক

i রেয়েছ। যা
গােনার সুেযাগ a
কা েবিশর ভাগ 
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াির, সব্ণ র্ o েমা
বণতায় ায়শ

লo কনসুয্লার e

2৯ 
র কারণ

না কারেণ মণক
য়েছ। পুিলিশ ের
ির িহসাব মেত, 
েস ের কাজ ক

পং েস র। তেব 
া র, েছাট, বড় 
িদন খবেরর স
র শংসা। িস া
শুধু eকটাi রাত
সিট বাস আর রাত
 

বাংলােদিশ নারী-
ল া, মালেয়িশয়
। েদশগুেলা তাে
র সুেযাগ রেয়েছ
কায র্ ম eবং u
া মবাজাের 
aবািরত কেরেছ
বাংলােদিশরi 
য় বড় aে র a
কুম ণায় বা িনেজ
া বাংলােদেশর িব
াবাiল েচারাচাল
শi িব তকর 
eকেসস বা আi

ণ! 
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িবপদ 
লান, 
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সহায়তা িদেত হয় হাiকিমশনেক। েজেনভা কনেভনশন মেত েহা  কাি র তরেফ সংি  েদেশর িমশনেক e িবষেয় 
aবিহত করা হয়। তখন oi েদেশর তাৎ িণক সাড়া িদেত হয়, কনেভনশেন eর বা বাধকতা রেয়েছ। eকজন 
বাংলােদিশর জ  হেলo েপশাদার কূটনীিতকেক তখন েছাট হেত হয়। যা িস াপুেরর মেতা আiেনর শাসেনর কেঠার 
বা বায়নকারী েদেশ বড়i ল ার! বাংলােদিশেদর সে  কথা বলেত েযেয় eক কূটনীিতক বারবার বলিছেলন, eখােন েয 
পিরমাণ বাংলােদিশ রেয়েছন বা মণ কেরন, েসi তুলনায় aপরােধ ধরা পড়া বাংলােদিশর সংখয্া িনতা i নগ , পেয়  
eক পারেস  হেব। িক  িস াপুর eমন eকটা েদশ eখােন সংখয্া বা ঘটনা িবেবচয্ নয়, ভাবমূিত র্i আসল। 4 বছর আেগ 
9 জন বাংলােদিশ u বােদর মতাদেশ র্ ভািবত হেত যাে ন সে েহ ধরা পেড়েছন। তােদর িবচার হেয়েছ। েদেশ েফরত 
পাঠােনা হেয়েছ।  
 
oi ঘটনার কাছাকািছ সমেয় জি  aথ র্ায়েনর দােয় দু’জন িস াপুিরয়ােনরo েজল হেয়েছ। িক  শাসেনর খাতায় েকবল 
oi 9 ি  নয়, বাংলােদেশর নামo রেয় েগেছ। e জ  বহুিদন ভুগেত হেব। িস াপুের িমকেদর সব্াথ র্ েদখভাল কােজ 
যু  বাংলােদিশ িজয়া বলিছেলন, eখােন বাংলােদিশেদর সুনাম নানা কারেণ। থমত eরা িবশব্ , িদব্তীয়ত eরা কম র্ঠ। 
তৃতীয়ত তারা সরল eবং ক  কের ে ল বা u িতর পেথ থােক। িক  কিতপয় িব া  মানুষ oi সরল কম র্ঠ িবশব্াসীেদর 
িতিনয়ত েরাচনায় । তােদর আহব্ােন সাড়া িদেলi সব র্নাশ। িক  eর মে  সবাi িঠক থাকেত পাের না। তারা 

িব া  হেয় যায়। aপরােধ যু  হেয় যায়, িক  আবার ভােলা পেথ িফেরo আেস। তাছাড়া বড় aপরােধ িমকেদর 
স ৃ  হােতেগানা ঘটনা। যা েহড লাiন হয় বছের 3-4 বার! তার মেত, িস াপুর সরকার eবং পুিলশo জােন েবিশর 
ভাগ বাংলােদিশ সরল, িনেভ র্জাল। িনিরিবিল জীবন o কম র্ করেত চায়। আর কিতপয় দু  রেয়েছ, eরা aিতমা ায় চালাক। 
ঘুেরিফের তারাi ধড়া পেড়, শাি  পায়, েফর aপরােধ যু  হয়।  
 
আজব কা  ঘিটেয় খবেরর িশেরানাম: eক বাংলােদিশ আজব কা  ঘিটেয় িশেরানাম হেয়েছন গত আগে । ে iট 
টাiমসসহ েগাটা পূব র্ eিশয়ায় খবরিট চার েপেয়েছ। হািমদ মাতবব্র চু  নােমর oi বাংলােদিশ পাসেপাট র্ ছাড়াi েগাপেন 
মালেয়িশয়ার uে ে  িস াপুর েছেড় যাি েলন। তার e কােজ সহেযাগী িছেলন দু’জন মালেয়িশয়ান নারী। eকজন নারী 
াiেভটকার াiভ করিছেলন, a জন যা ী। চু  িছেলন গািড়র েপছেনর িসেটর িনেচ, পােপােশর িনেচ। iিমে শন 

পুিলশ গািড়িট সাচ র্ করেত িগেয় চু েক খুেঁজ পায় eবং সহেযাগীেদরসহ আটক কের। পাসেপাট র্ েদখােত না পারায় 
iিমে শন আiেনর 4িট ধারায় চু র িবরুে  মামলা হেয়েছ। তার সহেযাগীেদর িবরুে o মামলা হেয়েছ। িস াপুেরর 
িব মান আiেন চু র িবচার হেব eবং শাি  কায র্কর হoয়ার পর তােক েদেশ েফরত পাঠােনা হেব। আiন িবেশষ রা 
বলেছন- চু র িবরুে  েয সব aিভেযাগ আনা হেয়েছ তা হােতনােত মািণত। তার েজল-জিরমানা িনি ত। েদখার িবষয় 
িস াপুেরর আiেন বৃিটশ আমল েথেক েব াঘােতর শাি র েয িবধান চালু রেয়েছ েসটা তার েবলায় হেত পাের। eমন 
কেঠার শাি  খুব কম বাংলােদিশ েপেয়েছন। সাম িতককােল েতা নয়i। পুিলিশ েরকড র্ মেত, 3৯ বছর বয়সী চু  3127 
সােল aপরােধর জ  িস াপুর েথেক বিহ ত হেয়িছেলন। িতিন eখােন িনিষ  িছেলন। ফেল aৈবধ পেথi তােক 
েদশিটেত ঢুকেত হেয়েছ e াপাের পুিলশ িনি ত হেয়েছ। কাছাকািছ আেরা দু’জন বাংলােদিশ আটক হেয়েছন eক 
েস oয়াক র্ােরর aিভেযােগর ে ি েত। েগলােনর eকিট েহােটেলর oi ঘটনািট পুিলশ aিভযু েদর ডরিমটির েথেক আটক 
কেরেছ, তেব তােদর মামলািট eখেনা তদ াধীন। আগে i iিমে শন আiন ভাঙার দােয় 3 িস াপুেরর নাগিরকসহ 33 
িবেদিশ আটক হেয়েছন। eর মে  7 জন বাংলােদিশo রেয়েছন।  
হাiকিমশনার যা বলেলন: eিদেক বাংলােদিশেদর িবষেয় জানেত চাiেল িস াপুের িনযু  বাংলােদেশর হাiকিমশনার 
মু ািফজুর রহমান বেলন, তুলনামূলক বাংলােদেশর জ  িস াপুেরর মবাজার ি িতশীল। িকছু ঘটনা বাদ িদেল 
বাংলােদিশরা সুনােমর সে i আেছন। eখােন নূয্নতম ƣদিনক 29 ডলার মজুিরেত তারা কাজ কেরন। তােদর ডরিমটিরেত 
থাকাসহ জীবনযা া েমাটামুিট ভােলা। িমশেনর িতিনিধরা িনয়িমত ডরিমটির িভিজট কেরন জািনেয় হাiকিমশনার 
মানবজিমনেক বেলন, বাংলােদিশ কম েদর ƣবধ পেথ টাকা iনকাম, েরিমেট  পাঠােনা eবং িস াপুেরর আiন েমেন চলার 
জ  uৎসািহত করা হয়। কাuে িলং হয় িনয়িমত। িক  তারপেরo দু রা aপরাধ কের েগাটা েদশেক কািলমাযু  কের 
েদয়। আমরা হi িব ত। 

 


