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বােস বাংলােদিশ িমেকর র কারণ যাচাই হয় না 
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 জনেদর অিভেযাগ, অেনক ে  হত ােক আ হত া বেল চািলেয় দওয়া হয়। 
 ১০ বছের ২৬ হাজার ৭৫২ কম র লাশ এেসেছ িবেদশ থেক।  
 গত ৯ মােস এেসেছ ায় িতন হাজার লাশ। 
 ওেয়জ আনাস ক াণ বাড  বলেছ, িবেদশ থেক লাশ আসা বাড়েছ। ২০০৯ থেক ২০১৮ সাল পয  

১০ বছের দেশ িবেদশ থেক লাশ এেসেছ ২৬ হাজার ৭৫২ । এ েলার মে  ২০১৫ সােল ৩ হাজার 
৩০৭, ২০১৬ সােল ৩ হাজার ৪৮১, ২০১৭ সােল ৩ হাজার ৩৮৭ ও ২০১৮ সােল এেসেছ ৩ হাজার ৭৯৩  
লাশ। 

 

সৗিদ আরব থেক গত ৩১ অে াবর ের হকম  পারিভন আ ােরর লাশ দেশ আেস। ত র সনেদ লখা িছল ‘আ হত া’। 
যিদও এ  মানেত পারেছন না পিরবােরর সদ রা। ত েদর দািব, সৗিদ আরেব যাওয়ার পর থেক িতিন অসং বার ফােন 
িনযাতেনর অিভেযাগ কেরিছেলন। পারিভেনর র কারণ আসেল কী, তা বর করার উে াগ নই সরকােরর। িবেদেশ বাংলােদিশ 
কােনা িমেকর র কারণ যাচাই কের না সরকার। পারিভেনর বািড় মািনকগে । পিরবাের স লতা ফরােত গত বছর িতিন 
সৗিদ আরেব যান, িক  ফেরন লাশ হেয়। ত র জন মাক দা বগম বেলন, পারিভন আ হত া কেরেছন—এমন খবর ত রা িব াস 

কেরন না। ত েক মের ফলা হেয়েছ সখােন। 

বাসীক াণ ম ণালেয়র অধীন সং া ওেয়জ আনাস ক াণ বােডর ত  অ যায়ী, গেড় িতিদন ১১ জন িমেকর লাশ দেশ 
আসেছ। চলিত বছেরর থম ৯ মােস িবেদশ থেক ায় ৩ হাজার লাশ এেসেছ। এর মে  মা  ৫ শতাংশ িমেকর াভািবক  
হেয়েছ। বািকরা াক,  েরাগ, ঘটনা, হত া বা আ হত ার িশকার। এর বাইের অেনক বাসীর লাশ িবেদেশই দাফন করা হয়। 
িবেশষ কের সৗিদ আরেবর ে  এমনটা বিশ দখা যায়। অিভবাসন খাত িনেয় কাজ করা সংি  ি রা বলেছন, বাসী 
কম েদর অ াভািবক  তদে  িবেদেশ বাংলােদেশর তাবাস েলার কােনা উে াগ নই। ত েদর কােজর পিরেবশ িনি ত করার 

ে ও নই কােনা নজরদাির। বছেরর পর বছর অ াভািবক  বাড়েত থাকেলও তা িতেরােধ সরকার সি য় হে  না বেল 
ত রা অিভেযাগ কেরেছন। সংি  ি রা বলেছন, দায়সারাভােব পিরবারেক র কারণ বেল দওয়াটা ব অস ানজনক। র 
কারণ অব ই সরকািরভােব যাচাই করা এবং তা িতেরােধ উে াগী হওয়া উিচত। 

ওেয়জ আনাস ক াণ বােডর মহাপিরচালক গাজী মাহা দ লহাস থম আেলা ক বেলন, িবেদেশ র কারণ কখেনা যাচাই 
কের দখা হয়িন। তাবাস এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া িনেত পাের। গত জা য়াির থেক ন পয  ১ হাজার ৭৩৭  র ত  
পযােলাচনা কেরেছ থম আেলা। এেত দখা গেছ, ৬২ শতাংশ বাসী মারা গেছন ােক। াভািবক  পাওয়া গেছ ৫ শতাংশ 

বাসীর। গত ২৭ অে াবর ঢাকায় এক সংবাদ সে লেন বাসীেদর র িবষেয় জানেত চাইেল বেদিশক কমসং ান ও 
বাসীক াণম ী ইমরান আহমদ বেলন, বাসীেদর র ে  সংি  দশ তদ  কের সনদ িদেয় থােক। এিদেক ২০১৬ 

সাল থেক চলিত বছেরর ন পয  ম াচ  থেক দেশ আসা ৩১১ নারীর লােশর ত  পযােলাচনা কেরেছ ওেয়জ আনাস ক াণ 
বাড। তােত দখা গেছ, আ হত া কেরেছন ৫৩ নারী। ১২০ জেনর াক ও ৫৬ জেনর  ঘেটেছ ঘটনায়। অিভবাসীেদর িনেয় 

কাজ করা একািধক সং া বলেছ, িনযাতন-িনপীড়েনর েখ বা  হেয়ই আ হত া কেরন নারী িমেকরা। আবার কােনা কােনা 
ে  হত ার পর আ হত া বেল চািলেয় দওয়া হে । িক  ত সত  বর হে  না। 



গত আগে  িবিভ  দশ থেক লাশ হেয় িফেরেছন ২৯৪ জন। ত েদর মে  সৗিদ আরেব মারা গেছন মৗলভীবাজােরর শিহ ল 
িময়া (২৭), মালেয়িশয়ায় িসরাজগে র আল আিমন (৩২), ওমােন ল ী েরর ভাস চ  দবনাথ (৩৩), কাতাের টা াইেলর 
আশরাফ আলী (২৭), আরব আিমরােত িকেশারগে র আরাফাত আলী (২৭), ইতািলেত শরীয়ত েরর মিনর হােসন (২৮), দি ণ 
আি কায় করানীগে র লাকমান (৩৩) ও িস া ের মারা গেছন চ দ েরর হােসন আহেমদ (২৭)। ত রা সবাই ােক মারা 
গেছন বেল সনেদ উে খ করা হেয়েছ। 

িনযািতত অেনক বাসী কম র পিরবার যাগােযাগ কের মানবািধকারকম  সালমা আলীর সে । িতিন থম আেলা ক বেলন, 
‘আমােদর নারীরা অত সহেজ আ হত া করার মেতা বল নন। অমানিবক যৗন িনযাতেনর িশকার হন নারীরা। ত েদর আ হত া 
করােনা হয়। আবার কখেনা কখেনা হত া কের আ হত া বেল চািলেয় দওয়া হয়। এ েলােক ন ছাড়া অ  িক  বলা যােব না।’ 

অিভবাসন খােতর সে  সংি  ি রা বলেছন, অ াভািবক  িতেরােধ সরকােরর উে াগী হওয়া উিচত। র ত কারণ 
অ স ান করাটা জ ির। রা , পররা  ও বাসীক াণ ম ণালেয়র যৗথ উে ােগ তাবােস িবেশষ দল তির করেত পাের 
সরকার; যারা িত   িনেয় সংি  দেশর সে  কাজ করেব। ঘটনা ল, হাসপাতােল যােব, যাচাই করেব। সংি  দেশর 
দািয় শীলেদর তদে  কােনা গািফলিত দখেল ওই দশ র সরকােরর ওপর চাপ তির করেত হেব। 

বসরকাির খােত িবেদেশ কম  পাঠােনা িত ান েলার সংগঠন বায়রার মহাসিচব শামীম আহেমদ চৗ রী থম আেলা ক বেলন, 
র কারণ অ স ােন বসরকাির এেজি েলা ত  িদেয় সহায়তা করেত পারেব। িক  এর ল দািয়  িনেত হেব সরকারেক। 

 


