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ঢাকা : কেঠার অবস্থােন মালেয়িশয়া ইিমগ্েরশন , েসপ্েটম্বর েথেক
জঙ্গেল অিভযান শুরু হেব । কেঠার অবস্থােন মালেয়িশয়া ইিমগ্েরশন ,
েসপ্েটম্বর েথেক জঙ্গেল অিভযান শুরু হেব । কেঠার অবস্থােন
মালেয়িশয়া ইিমগ্েরশন , েসপ্েটম্বর েথেক জঙ্গেল অিভযান শুরু হেব ।
অৈবধ বসবাসকারীেদর সঙ্েগ আমরা েকােনা আপস করব না , এবং অৈবধ
শ্রিমক িনেয়াগ দাতােদর েকান ছাড় িদব না , বেল হুঁিশয়ার িদেলন
মালেয়িশয়ার ইিমগ্েরশন এর মহাপিরচালক দাতুক শ্রী েমাস্তফা আলী।
আমরা শুধু অৈবধ শ্রিমকেদর েদাস িদেবা না , কারন িনেয়াগ দাতােদর
জন্য শ্রিমকরা আজ অৈবধ ।গত ৮ই জুলাই সাংবািদকেদর সঙ্েগ আলাপকােল
িতিন বেলন ,আমরা জািন অৈবধ শ্রিমকরা বর্তমান েকাথায় অবস্থান করেছ
(গিহন জঙ্গেল ও ব্িরেজর িনেচ) । আমরা সব সময়ই খবর রািখ , আগামী
৩০ আগস্েটর মধ্েয আত্মসমর্পণ ( ৩+১ ) এর আওতায় যিদ অৈবধ শ্রিমকরা
েদশত্যাগ না কের তাহেল কেঠার ব্যবস্থা েনয়া হেব । শুধু অৈবধ
শ্রিমেক নয় বরং আমরা তােদর িনেয়াগ দাতােদর ও গ্েরফতার করেবা ।
অৈবধ শ্রিমক এবং িনেয়াগ দাতােদর সঙ্েগ েকােনা আপস করব না ।
িতিন আেরা বেলন , জানুয়াির ২০১৭ েথেক ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত
িবিভন্ন েদেশর শ্রিমকরা আত্মসমর্পণ (৩+১ ) এর আওতায় ১ লক্ষ্য ৩
হাজার ৫শত ৭৪ জন েদেশ িফের েগেছন । আমরা অৈবধ শ্রিমক এবং িনেয়াগ
দাতােদর ৩০ই আগস্ট পর্যন্ত সময় েবঁেধ িদেয় বেলিছ , যার যার
দুতাবাস েথেক ট্রােভল পাস ইস্যু কের েদেশ যাওয়ার জন্য । যিদ এই
িনর্েদশ মানেত ব্যর্থ হয় তাহেল তােদর িবরুদ্েধ কেঠার অবস্থােন
আমরা , এবং েকান প্রকােরই আপস করা হেব না । আইেনর প্রিত
শ্রদ্ধাশীল থাকেত হেব সবাইেক । এিদেক মালেয়িশয়ার অিভবাসন িবভােগর
ব্যাপক ধরপাকড় অিভযােনর তীব্র প্রিতবাদ জািনেয়েছন মালেয়িশয়ার
একজন এমিপ । গত কেয়ক িদন আেগ মালেয়িশয়ার ঐ এমিপ বেলন , বর্তমান
অিভবাসন িবভাগ শ্রিমকেদর সঙ্েগ কুকুেরর মেতা আচরণ করেছ যা
বর্তমান সরকােরর (পাকাতান হারাপান ) মানানসই নয় ।

গত ১ জুলাই েথেক শুরু হওয়া েমগা-থ্ির অিভযান বন্েধর আহ্বান
জািনেয়েছ
মালেয়িশয়ান
বার
কাউন্িসল।শুক্রবার
সরকারেক
অৈবধ
অিভবাসীেদর িবরুদ্েধ অপােরশন বন্েধর আহ্বার জািনেয় মালেয়িশয়ান
বার কাউন্িসল সভাপিত জর্জ ভুরুগুেস বেলন, েবিশরভাগ অিভবাসীর ৈবধ
নিথ গ্রহেণর েকােনা উপায় েনই। তােদর িনেয়াগকর্তােদর উপর িনর্ভর
করেত হয়।এিদেক চলমান েমগা থ্িরর অিভযােন ইেতামধ্যই প্রায়় িতন
হাজার শ্রিমকেক গ্েরফতার করা হেয়েছ । যার বাংলােদেশর আেছন প্রায়
এক হাজােরর মেতা । গ্েরফতার করা হেয়েছ ৪৫ জন িনেয়়াগ কারীেক।
এিদেক চলমান অিভযােন অিধকাংশ িনেয়াগকারীরা তােদর অৈবধ শ্রিমকেদর
আত্মসমর্পেণর মাধ্যেম (৩+১) িবিভন্ন েদেশর শ্রিমকেদর যার যার
েদেশ পািঠেয় িদচ্েছন । অেনক িনেয়াগকারী এই প্রিতেবদকেক জানান ,
িবগত িদেন শুধু শ্রিমকেদর গ্েরফতার করা হেতা িকন্তু বর্তমােন
িনেয়াগকারীেকও গ্েরফতার করা হচ্েছ যার কারেণ আমরা অৈবধ শ্রিমকেদর
যার যার েদেশ পািঠেয় িদচ্িছ । এ সমস্যা িদন িদন আরও প্রকট হচ্েছ
। তাই আমরা আর েকান িরস্ক িনেত চায় না ।
এ ব্যাপাের কথা হয় , একজন ট্রােভল এেজন্ট মািলেকর সঙ্েগ , িতিন
জানান বর্তমােন প্রিতিদন আমােদর ট্রােভল এেজন্ট েথেক কমপক্েষ ২০
েথেক ৩০ জন শুধু যাওয়ার িটিকট েকেট যাচ্েছ , যা িবগত িদেন িছল না
। অন্যিদেক অিভবাসন িবভােগর অিভযােন িবিভন্ন েদেশর শ্রিমকরা
বর্তমােেন জঙ্গেল আস্থায়ী ঘর বািনেয় শুকনা খাবার িনেয় মানবতার
জীবন যাপন করেছ । আবার অেনেকই ঘর েথেক েবর হচ্েছন না । চািরিদেক
িনস্তব্ধতা েনই আেগর মত আর শীেদ ছুিটর িদেন আড্ডাা েদওয় । এ
ব্যাপাের কথা হয় মালেয়িশয়ায়় িববািহ মুিদ ব্যবসায়ী বাংলােদশী
আলীর সঙ্েগ ।
পাহাং েজলার কুয়ান্তান শহেরর আলী এই প্রিতেবদকেক জানান , িবগত
িদেন প্রিতিদন আমার েদাকােন ২ েথেক ৩ হাজার মালাই িরংিগত (
৪০হাজার েথেক ৬০ হাজার টাকা) িবক্রয় হইত বাংলােদিশ মালামাল ।
বর্তমােন অিভবাসন িবভােগর অিভযােন গ্েরফতার আতঙ্েক েকােনা
খিরদ্দার ই আেসনা । েকানরকম ১০০ েথেক ২০০ মালাই িরংিগত (টাকা
২০০০ েথেক ৪০০ টাকা) িবক্রয় হয়। বর্তমােন মালেয়িশয়ার িবিভন্ন
জায়গায় বাংলােদশীেদর ব্যবসায়ী প্রিতষ্ঠােনর িভিডও কের তা িবিভন্ন
েসাশ্যাল িমিডয়ায় প্রচার করা হচ্েছ এবং পরবর্তীেত ইিমগ্েরশন
িবভােগর অিভযােন বাংলােদশী মািলকানাধীন ওই েদাকানগুেলা বন্ধ কের
েদয়া হচ্েছ ।
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