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ঢাকা : নামমাত্র জিরমানা িদেয় মালেয়িশয়া েথেক অৈবধ অিভবাসীেদর
েদেশ েফরার েময়াদ বৃহস্পিতবার (৩০ আগস্ট) েশষ হেয়েছ। তাই
শুক্রবার (৩১ আগস্ট) েথেক মালেয়িশয়াজুেড় অৈবধ অিভবাসীেদর ধরেত
অিভযান শুরু করা হেব জািনেয়েছন েদশিটর ইিমগ্েরশন িবভােগর
মহাপিরচালক মুস্তাফার আলী।
সংবাদ সংস্থাগুেলা জানাচ্েছ, জাতীয়ভােব পিরচািলত এই অিভযােন
বাংলােদশ, ইন্েদােনিশয়া ও েনপােলর মেতা েদশগুেলার শ্রিমকরাই েবিশ
ক্ষিতগ্রস্ত হেবন। এিদেক অিধকারকর্মীরা সতর্ক কের িদেয় বেলেছন,
এমন অিভযােন মানব পাচােরর িশকার ব্যক্িতরা এবং কাগজপত্র ছাড়া
শ্রিমকরা হয়রািনর িশকার হেত পাের।
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আত্মসমর্পণ করার সুেযাগ কের েদয়। ২০১৪ সাল েথেক শুরু হওয়া এই
সাধারণ ক্ষমার আওতায় এখন পর্যন্ত আট লাখ মানুষ িনবন্ধন কেরেছ।
তেব মালেয়িশয়া সরকার সাধারণ ক্ষমার সময়সীমা ৩০ আগস্ট পর্যন্ত
েবঁেধ েদয়।
গত বৃহস্পিতবারই ওই েডডলাইন েশষ হয়। তেব এই সময় বৃদ্িধর ব্যাপাের
সরকােরর েকানও পিরকল্পনা েনই বেল জািনেয়েছন ইিমগ্েরশন িবভােগর
মহাপিরচালক মুস্তাফার আলী। িতিন বেলন, সাধারণ ক্ষমার সময়সীমা
বৃদ্িধ করা হেব না। মুস্তাফার আলী বেলন, শুক্রবার েথেকই অৈবধ
অিভবাসীেদর িবরুদ্েধ আমােদর সাড়ািশ অিভযান শুরু হেব।
মালেয়িশয়া সরকােরর িহসাব অনুযায়ী, েদশিটেত ১৭ লাখ ৈবধ শ্রিমক
রেয়েছ। তারা বলেছ, আরও প্রায় ১০ লােখর েবিশ অিভবাসী েদশিটেত
অৈবধভােব কাজ করেছ। সরকার মােঝ মধ্েযই এই অৈবধ অিভবাসীেদর ধরেত
অিভযান পিরচালনা কের থােক। চলিত বছেরর শুরু েথেক ১৫ আগস্ট
পর্যন্ত মালেয়িশয়ার ইিমগ্েরশন িবভাগ নয় হাজােরর েবিশ অিভযান
চািলেয়েছ।
তেব অিধকারকর্মীরা বলেছন, এ ধরেনর অিভযােন মানব পাচােরর িশকার

ব্যক্িতরা েবিশ ক্ষিতগ্রস্ত
কাগজপত্র থাকা অিভবাসীরাও।
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কুয়ালালামপুরিভত্িতক অিভবাসী অিধকার গ্রুপ েতনাগািনতার পিরচালক
অ্যািজল ফার্নান্েদজ বেলেছন, সরকার তােদর ভুক্তেভাগী িহেসেব নয়
বরং অৈবধ িহেসেব িবেবচনা কের, এিট অন্যায়।
িতিন বেলন, সরকার েকন অিভবাসীেদর ধরেত অিভযান চালাচ্েছ যখন
মালেয়িশয়ার জন্য তােদর অবদান অেনক? অপরাধীেদর েকন ধরা হচ্েছ না?
জাকার্তািভত্িতক িহউম্যান ট্র্যািফিকং ওয়ােচর েদউিয় খিলফা এই
অিভযান বন্ধ কের মানব পাচারকারী ও চাকিরদাতােদর টার্েগট করার
আহ্বান জািনেয়েছন। িতিন বেলন, শ্রিমকরা অপরাধী নয়। মালেয়িশয়া
সরকােরর উিচত েসইসব চাকিরদাতােদর গ্েরপ্তার করা যারা আইন না েমেন
শ্রিমক িনেয়াগ েদয়।
তেব মালেয়িশয়ার সরকার চলিত বছেরর শুরুর িদেক েঘাষণা িদেয়েছ েয
তারা মানব পাচারেরােধ একিট িবেশষ আদালত গঠন করেব।
গৃহকর্মী এবং শ্রিমকেদর জন্য বাংলােদশ, ইন্েদােনিশয়া ও েনপােলর
জনশক্িতর ওপর ব্যাপকভােব িনর্ভরশীল মালেয়িশয়া। িকন্তু মালেয়িশয়ার
ইিমগ্েরশন িবভােগর অিভযােন প্রায়ই বাংলােদিশ, ইন্েদােনিশয় ও
বার্িমজ শ্রিমকরা আটক হন।
েদশিটেত
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েদেশর েফরত পাঠােনার মেতা িবষয় ঘেট।
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