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'মােস আড়াiশ পাun ভাড়া িদেয় eকিট বাসার িসিটং রেুমর ে াের ঘমুাi।  েখেয়-না-েখেয় েকােনা 
মেত িদন কাটাi। েদশ েথেক েয সামানয্ টাকা িনেয় eেসিছলাম তা িদেয় ভাড়া িদিc। েশষ হেয় 
েগেল িকভােব ভাড়া েদেবা। েকাথায় থাকেবা। 15িদন হয় লnন eেসিছ। pিতিদন সকাল েথেক রাত 
পযর্n  জব েসnারগেুলােত ধণর্া িদিc। িকn েকােনা কাজ পািcনা। হােতর টাকা েশষ হেয় েগেল 
রাsায় না েখেয় থাকা ছাড়া আর েকােনা uপায় থাকেবনা ।”  

কথাগেুলা ঢাকা িসিট কেলেজর সােবক  ছাtী শামীমা আলম 
সিুমলার। e pিতেবদেকর সােথ কথা হয় পূবর্ লnেনর িbকেলেনর 
িpnেলট ি েটর শাহনান জব en eমpয়েমn েসnাের। ঢাকার 
িমরপুেরর বািসnা সিুমলা লnন eেসেছন পেনেরা িদন আেগ। 
বলেলন, সােড় 7লাখ টাকা খরচ কের লnন eেসেছন। ঢাকার 
মিতিঝল eলাকার নাহার মােকর্ েট (4থর্ তলা) iuেক িভসা 
িরিফuজড-েসnার তার িভসা pেসিসং কেরেছ। পূবর্ লnেনর 
oেয় াহয্ােম বাঙালী মািলকানাধীন কেলেজ ভিতর্ হেয়েছন। নােম মাt 
eকিট কেলজ। েছাট েছাট কেয়কিট রমু। 
েসখােন িকছু েডs-েব  ছাড়া আর িকছুi েনi। aথচ কেলেজর 
aফার েলটার o িভসা pেসিসং েসnাের কতনা আকাশ kসমু সেুযাগ-
সিুবধার কথা বলা হেয়িছেলা। বলা হেয়িছেলা েহাে ল আেছ। 
eয়ারেপাটর্  েথেক িগেয়i েহাে েল oঠেত পারেবা। িকš◌ু‘ িহে া 
eয়ারেপােটর্  পা রাখেতi বাsবতা বঝুেত শরু ুকরলাম। যতিদন যােc 
ততi বঝুেত পারিছ বাsবতা কােক বেল। েলখাপড়া আর কেলজ 
বলেত eখােন িকছুi েনi। িভসা pেসিসং েসnার েথেক বলা হেয়িছেলা 
লnেন থাকা-খাoয়া  o aেথর্র েকােনা aভাব হেবনা। eখােন 
েপৗছেত পারেলi কাজ পােবা। কােজর েকােনা aভাব েনi। ঘnাpিত 7পাun কের oেয়েজস পােবা। 
িকn eখন েদখিছ বাংলােদশ েথেক eখােন কাজ পাoয়া আেরা ক ন। আিম যিদ সােড় 7 লাখ টাকা 
খরচ কের না আসতাম তাহেল আজi েদেশ িফের েযতাম। eখন িফের িগেয় বাবা মার সামেন 
িকভােব মখু েদখােবা। জািননা কপােল িক আেছ? 
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শাহনান জব েসnাের ম লবার দপুুের যখন সিুমলার সােথ কথা হিcেলা তখন তীেথর্র কােকর মেতা 
সািরবdভােব েসখােন বসািছেলন aসংখয্ ছাt, যারা িটআর-4 eর আoতায় sুেডn িভসা পdিত 
চালরু পর লnন eেসেছন। সকেলরi দিৃ  জব েসnােরর ময্ােনজার o তার েটিলেফানিটর িদেক। 
কােজর জনয্ েলাক েচেয় িক েকােনা েফান কল আেস। হঠাত হয়েতাবা কাজ েচেয় েকu eকজন েফান 
করেলা তখনi সকল আনিnত হেয় oেঠন েবাধহয় eকিট কাজ পাoয়া েগেলা। িকn েদখােগেলা েকােনা 
কেজর জনয্ নয়, কাজ pাথ র েফান কল। eভােবi সকাল 10টা েথেক রাত 8টা পযর্n pিতিট জব 
েসnাের ছাtেদর uপেচপড়া ভীড়। 
জব েসnােরর ময্ােনজার আবলু কালাম আজাদ বেলন, আমার aিফস যতkন েখালা থােক ততkনi 
ছাtরা বেস থােক। তােদর সােথ সারািদন কথা বেল আিম হয়রান। মেুখর দেুচায়ােল বয্াথা হেয় 
েগেছ। িতিন য়ার েথেক পয্ারািসটামল েবর কের েদিখেয় বেলন, pিতরােত oষধু েখেত হয়। eক 
হাজােররo েবশী ছাtছাtীর eকিট তািলকা েদিখেয় িতিন বেলন, আমার কােছ সকলi নাম কানা 
িদেয় যােcন। pিতিদন বারবার eেস েখাজ িনেcন, aনবরত েফান করেছন। সকেলরi চাoয়া eকi। 
কাজ চাi, eকিট কাজ, েযেকােনা ধরেনর কাজ। পয়সার িবিনমেয় কাজ নয়, চাi খািনকটা 
মাথােগাজার ঠাi আর দেুবলা খাবার বেnাবs। িকn কাজ পােবা েকাথায়? বেৃটেন েযখােন িব মnার 
কারেন pিত িমিনেট 7জন েলাক চাkরী হারােcন েসখােন জব আসেব েকাথা েথেক? আবলু কালাম 
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আজাদ বেলন, িদেন গেড় eকিট কাজo িদেত পািরনা। আমার বড়i খারাফ লােগ। দeুকজেনর 
কাnাকািট েদেখ আমার ঘের িনেয় থাকার জায়গা িদেয়িছ। িতিন বেলন, aবsা eতi খারাফ েয, 
লnেন িবশাল িসেল  কিমuিনিট থাকা সেto িসেলট েথেক আসা ছাtরা কাজ পােcনা। থাকা-
খাoয়ার বয্বsা করেত হেনয্ হেয় ঘেুর েবড়ােc। আবলু কালাম আজাদ বেলন, গত কিদেন িসেলট 
েথেক আগত 40জন ছাtী তার কােছ কােজর জনয্ ধনর্া িদেয়েছন। ei aবsা শধু ুতার eকিট জব 
েসnােরi নয়, পূবর্ লnেন বাঙালী মািলকানাধীন েয 10/15িট জব েসnার আেছ সবগেুলারi eকi 
িচt। 
শাহনান জব েসnাের েয কজন ছােtর সােথ কথা হয় তার মেধয্ আেরা eকজন হেলন িধমান শাহ। 
েদেশর বািড় bাmনবািড়য়া। েতজগাঁo কেলেজ aনাসর্ (মােকর্ িটং) 2য় বেষর্ পরীkা িদেয় লnন 
eেসেছন। ভিতর্ হেয়েছন িbকেলেনর িkফটন েহােটেলর uপের aবিsত eসিডeস কেলেজ। িভসা 

pেসিসং বাবদ তােক গণুেত হেয়েছ সােড় 7লাখ 
টাকা। মািলবাগেমােড় েপ লপােmর িবপরীেত 
aবিsত eকিট বািড়েত থােকন জািমল নােম 
eক বয্ািk। িতিনi pেসিসং কেরেছন। লnন 
eেস যখন কেলেজ েগেলন েদেখন eসবেতা 
েকােনা কেলজনা। বাংলােদেশর pাiমারী 
sলoেতা eরেচেয় aেনক বড়ু । eকিট 
ের ু েরেnর uপের দiুিট রেুম িকছু েডs-েব  
বিসেয় নামমাt eকিট কেলজ। িতিন িভসা 
pেসিসং বাবদ েয সােড় 7লাখ টাকা িদেয়েছন 
তার মেধয্ eক বছেরর িটuশন িফ an র্ভুk। 
িকn কেলজ কতৃর্ পk বলেছন, না আিমেতা 
মাt 6 মােসর িটuশন িফ েপেয়িছ। বািকটা 
না িদেল ছাtt বািতল কের েদেব। িধমান 
w`‡b K¬vm, we‡K‡j †i¯Zuivq KvR Avi wbwkiv‡Z 
jÛbevmx ‡Kvb ỳivZ¥xq ev gvwj‡Ki Mvoxi †cQ‡b 
ivÎxevm| we‡jZevmx ỳfv©Mv QvÎiv, †Kb nvq G hZbv!
শাহ জািমেলর সােথ েযাগােযাগ করেল জািমল বেলেছন, eসব eমিনেতi বলেছ। বলেলi িক িদেত 
হয়? িকn◌ু কেলজ কতৃর্ পk বলেছন বাকী 6 মােসর িফ িদেতi হেব।eখন িতিন কী করেবন েভেব 
পােcননা। আসার সময় েদশ েথেক সামানয্ টাকা eেনিছেলন। oগেুলা িদেয় আপাতত থাকা-খাoয়া 
o  পেকট খরচ চালােcন। eকিট ছাt ময্ােস আেছন।  pিত সpােহ থাকা-খাoয়া,িবদযু্ত, গয্াস, 
েটিলেফান, inারেনট িবল বাবদ পিরেশাধ করেত হয় 60/70 পাun। যা বাংলােদশী টাকা সpােহ 
pায় 7 হাজার টাকা। pিত সpােহ 7 হাজার খরচ হেল েদশ েথেক আনা aথর্ েশষ হেয় যােব 
ক’িদেনi। তখন িক করেবন? কাজ পাoয়ার েকােনা লkন েনi। কী করেবন েভেব পােcন না 
িতিন। eেতা পয়সা খরচ কের eেসেছন? েদেশ িফের েগেল বাবা মােক মখু েদখােবন িকভােব? 
জব েসnাের আেরা কথা হয় েনায়াখালী েথেক আগত লnন িরিডং কেলেজর  ছাt আিরফ আহমেদর 
সােথ। জানােলন  তারা 2/3 জেনর থাকার েকােনা জায়গা েনi। রাত 10টা পযর্n পােকর্ থােকন। 
িকn eরপর আর থাকা যায়না, কারন পােকর্ র েগiট বn কের েদয়া হয়। তখন েকােনা মসিজেদ 
আ য় েখাঁজেত হয়। গত রাত eকিট মসিজেদর বারাnায় 4/5জন ছাt eকসােথ ঘিুমেয়িছেলন। 
সকােল oেঠ েদেখন রােত তার মািনবয্াগ o জররুী কাগজপt চুির হেয় েগেছ। পেকেট eক টাকাo 
েনi। সকােল eক gাস পািন েখেয় জব েসnাের eেসেছন। িবেকল পযর্n িকছু খানিন। 
সনুামগ  সদেরর েষালঘেরর বািসnা কাজী সালাহ uিdন eেসেছন 7 লাখ টাকা খরচ কের। ভিতর্ 
হেয়েছন লnেনর বাঙালী মািলকানাধীন কেলেজ। িতন সpাহ হয় কাজ েখাঁজেছন। িকn পােcননা। 
eকিট ের ু েরেn কাজ েপেলo eকিদন কের িফoে◌ eেসেছন। ের ু েরেnর কাজ করার েকােনা aভয্াস 
েনi। তাi eখন িক করেবন? ের ু েরn ছাড়া আর েকাথাo েকােনা কাজo েনi। মিুnগ  েথেক 
eেসেছন সিুম। েমেয় হoয়ায় তার জীবন আেরা কে র। েছেলরা eক রেুম গাদাগািদ কoে◌ থাকেত 
পারেলo তােক থাকেত হয় িসে ল রেুম। eেত তােক পয়সা িদেত হয় েবশী। সােড় 3 মাস হয় 
আসার। েকােনা কাজ পােcনা। বn বাnবেদo সােথ কথা হেল কাnা ছাড়া আর িকছু আেসনাু । 
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িবিভn সেুt জানা েগেছ, e পযর্n 30 হাজার ছাt-ছাtী লnন eেসেছন। pিতিদন বাংলােদশ েথেক 
েযসকল াiট লnন আসেছ তার pেতয্কিটর 90ভাগ যাtীi হেcন বাংলােদশী ছাt। িভসা pেসিসং 
eর নােম বাংলােদেশ eকিট দালালচk েমাটা aংেকর aথর্ কািমেয় িনেc। েযখােন মাt সােড় 3 
হাজার পাun িটuশন িফ িদেয় কেলেজ ভিতর্ হoয়া যােc েযখােন িভসা pেসিসং eর নােম ছাtেদর 
কাছ েথেক 7 েথেক 10 টাকা হািতেয় িনেc। 
eিদেক লnেনর aেনক কেলেজর 
ছাtেকাটা েশষ হoয়ার পরo aফার 
েলটার েদয়া aবয্াহত থাকায়  aেনক 
ছাtেক িহে া eয়ারেপাটর্  েথেক িফিরেয় 
েদয়া হেc। 8/10 লাখ টাকা খরচ 
কেরo sেpর লlেন পা রাখা 
হেcনা। aপরিদেক বাংলােদশ েথেক 
আসা িকছু চতুর ছাt ক ন বাsবতা 
েদেখ pতারনার পথ েবেছ িনেয়েছ। 
সকােল তারা চেল যােc িহে া 
eয়ারেপােটর্ । বাংলােদশ েথেক েযসকল 
ছাt আসেছন তােদরেক সহেযািগতার 
আ াস িদেয় বnt গেড় সেুকৗশেল ু
পাসেপাটর্ সহ জররুী কাগজপt িনেয় uধাo হেc বেল aিভেযাগ পাoয়া েগেছ। 

MÖvgvÂ‡j d‡ji evMv‡b KvR Ki‡Z hv‡e, Mvoxi R‡b¨ A‡c¶v

cÖwZ‡e`K t Avey mv‡jn, jÛb, 03/10/2009 
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