
সাগরপেথ মানব পাচার চ

শীত মৗ ম  হওয়ায় সাগরপথ এখন শা । ফেল আবারও সি য় হেয় উেঠেছ সমু পেথ মানব পাচার
চ । ‘ টকনাফ টু মালেয়িশয়া’য় পাচার ও তারণার িশকাের পিরণত হেয়েছ িময়ানমার থেক পািলেয় আসা
রািহ া  জনেগা ী  ও অসেচতন মা ষ। নারী-পু ষ-িশ  িনিবেশেষ কখেনা ায় আবার কখেনা  উ ত

জীবনযাপেনর  লােভ পেড়  লু  হেয়  পাচার  হে  সাগরপেথ।  টকনাফ থেক সমু পেথ  রািহ া  ও
বাংলােদিশ নাগিরকরা কােনা কােনা সময় পৗেঁছও যাে  থাইল া ড, মালেয়িশয়া ও ীল ার মেতা দেশ।
আবার তারণার িশকার হেয় পাচারকারীেদর হােত জীবনও িদেত হে  এসব ভাগ াে ষী িনরীহ মা ষেক।
িবেদেশ পৗেঁছ দওয়ার নােম সংঘব  দালালরা টাকা-পয়সা হািতেয় িনেয় লাের কের সাগেরর মাঝপেথ
-এক রাত ঘুিরেয় নািমেয় িদে  দেশর িভতেরর কােনা  ীেপ। আবার ঘটনার িশকার হেয় ইিতপূেব

অেনেকর হেয়েছ সিললসমািধ। এর পরও থামেছ না সমু পেথ িবেদেশ পািড়  দওয়ার নােম মানব পাচার।
িবিজিব,  কা গাড,  পুিলশ ও ক বাজার জলা  শাসেনর পে  জানােনা  হেয়েছ,  মানব পাচার রােধ
আইনশৃ লা র াকারী বািহনী সজাগ রেয়েছ। আর এ কারেণই পাচােরর অপতৎপরতা ও িবিভ  ঘটনা ধরা
পড়েছ। শাসন সূে  জানা গেছ, ২০১৭ সােলর ২৫ আগ  থেক রািহ া-ঢল  হেল ওই বছেরর শষ
িদেক ইি নচািলত নৗকায় কের িবপুলসংখ ক রািহ া সমু পেথ িভনেদেশ পািড় িদেত িত নয়। জীবন
বািজ রেখ পাচারকারীেদর সহায়তায় গভীর সমু পেথ একসময় তারা পািড় দয় থাইল া ড, মালেয়িশয়ার
উে েশ। পরবতী সমেয় গভীর সমুে  অব ানরত িফিশং লাের উেঠ এেদর কউ পৗঁেছেছ মালেয়িশয়ায়,
কউ  থাইল া ড,  আবার  কউ  ীল ায়।  পেথ  ঘটনাকবিলত  হেয়  লার  বা  নৗকাডিুবেত  াণ  গেছ

অেনেকর। এ ঘটনার পর সরকার কেঠার পদে প হণ করেল স সময় মানব পাচার িকছটুা কেম আেস।
তখন রািহ া জনেগা ী ছাড়াও দেশর িবিভ  াে র িপিছেয় থাকা অেনক যুবকেক টােগট কের দালাল
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চ ।  এেদর  অেনকেক  পাচােরর  আেগই  টকনাফ  ও  ক বাজােরর  িবিভ  জায়গা  থেক উ ার  কের
আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনী। এবার  মৗ ম  হেত না  হেতই ক বাজােরর টকনােফর িবিভ
পেয় ট িদেয় আবারও  হেয়েছ মানব পাচার।

 তৎপর রেয়েছ পাচারকারী দেলর সদ রা। এরই মেধ  পাচার হওয়ার পেথ অেনেক ধরা পেড়েছ। এেদর
মেধ  নারীর সংখ াও খবু একটা কম নয়। সবেশষ ২৪ নেভ র সাগরপেথ মালেয়িশয়া িনেয় যাওয়ার চুি েত
৪১  জন  রািহ ােক লাের  তােল  দালাল  চ ।  লাের  কের  সারা  রাত  সাগের  ঘুিরেয়  মালেয়িশয়ার
সমু তীর  বেল  রােতর  আঁধাের  তােদর  মেহশখালীর  সানািদয়ার  মগচের  নািমেয়  দওয়া  হয়।  এরপর
মালেয়িশয়ায় এেস পেড়েছ বেল তােদর নািমেয় ত পািলেয় যায় লােরর মািঝ ও দালাল চ । খবর পেয়
তােদর উ ার কের পুিলশ।

এ সে  মেহশখালী থানার অিফসার ইনচাজ (ওিস) ভাষ চ  ধর উ ার রািহ ােদর বরাত িদেয় জানান,
সানািদয়ার  মগচের  বাংলােদশ  অথৈনিতক অ ল  ( বজা)  কতৃপে র  তির  করা  অেনক বাসা  রেয়েছ।
সখােন রােত বািত লিছল। দূর থেক এসব বািত ঝলমল করেত দখা যাি ল। আর সই বািত দিখেয়

দালাল চে র সদ রা রািহ ােদর বাঝায় এটাই মালেয়িশয়া।
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