লিলিয়ায় ২৬ িাাংিাদেলি হত্যাকারী চক্রদক লিচাদরর আওত্ায় আনদত্ই হদি
ঢাকা ২৯ মে, ২০২০

লিলিয়ায় ২৬ িাাংিাদেলিদক গুলি কদে হত্যাে ঘটনায় জলিত্ োনিপাচােকােী চক্রদক দ্রুত্ মেপ্তাে ও িাস্তিে
আওত্ায় আনদত্ হদি। এ িযাপাদে প্রদয়াজদন িাাংদিাদেিদক আন্তজজালত্ক লিলিন্ন সাংস্থাে সহদ ালিত্া লনদত্ হদি।
কােণ লিলিয়াে এই পাচােকােী চক্র ইউদোদপ পাঠাদনাে নাদে েীঘলেন
জ
ধদে অলিিাসীদেে স্তজস্তি ও লনপীিন কেদে।
এেই সিদিষ
জ
পলেণলত্ এে লনেেজ হত্যাকাদেে লিকাে িাাংিাদেলিো।

অলিিাসন লনদয় কাজ কো িাাংিাদেদিে লিলিন্ন মিসেকালে সাংস্থাগুদিাে মজাট লসলিি মসাসাইটট ফে মলািাি
কলেটদেন্টস অন োইদেিন (লসস্তজলসএে) এক ম ৌথ লিিৃলত্দত্ এই োলি কদে।

লিিৃলত্দত্ িিা হয়, লিলিয়াে লনয়ন্ত্রণ লনদয় মেিটটদত্ িৃহ ুদ্ধ চিদে। এটট ত্াদেে অিযন্তেীন িযাপাে। লকন্তু এই সুদ াি
লনদয় িত্ প্রায় এক েিক ধদে োনিপাচােকােী চক্র মসখাদন সস্তক্রয়। ত্াো ইউদোদপ মিাক পাঠাদনাে নাদে
এককজদনে কাে মথদক িদি লত্ন মথদক চােিাখ টাকা লনদে। িূ েধযসািদেে কাদে লিলিয়াে লিলিন্ন সীোদন্ত কযাম্প
কদে ত্াো মিাকজনদক স্তজস্তি কদে মোট মোট মনৌকায় কদে ইউদোদপ মিাক পাঠাদে। প্রায়ই মসখাদন েুঘটনায়
জ
িাাংিাদেলিো প্রাণ হাোদেন। সিদিষ
জ
২৬ জন লনহদত্ে ঘটনায় মিেঁদচ াওয়া একজন িাাংিাদেলি ঘটনাে ম লিিেণ
লেদয়দেন এিাং িণোধযদেে খিদেও মসসি কথা উদঠ এদসদে। ৩৭ জন িাাংিাদেলিসহ ৪০-৪২ জন োনুষদক স্তজস্তি
কদে েুস্তিপণ আোদয়ে জনয জদিা কদেলেি োনিপাচােকােী চক্র। এই চক্রদক মেপ্তাে কদে লিচাদেে আওত্ায়
আনাে পািাপালি এে সদে জলিত্দেে সিাইদক খুদেঁ জ মিে কেদত্ লিলিন্ন মেিদক প্রদয়াজদন একসদে কাজ কেদত্
হদি।

লিলিয়া মথদক লিলিন্ন সেয় লফদে আসা িাাংিাদেলিো স্তজস্তি ও েুস্তিপণ আোয়সহ লনপীিদনে নানা ঘটনাে িণনা
জ
লেদয়দেন। আন্তজজালত্ক লিলিন্ন প্রলত্দিেন ও িণোধযদেও এসি কথা উদঠ এদসদে। এিাদি ম ন আে মকান অলিিাসী
মসখাদন প্রাণ না হাোয় আন্তজজালত্ক লিলিন্ন সাংস্থাদক মসই োলয়ত্ব লনদত্ হদি। এ িযাপাদে িাাংিাদেদিে পেোষ্ট্র
েন্ত্রণািয় ও প্রিাসী কিযাণ েন্ত্রণািয়দক মজাে িূ লেকা পািন কেদত্ হদি।

ইউএনএইচলসআদেে ত্থয অনু ায়ী, ২০১৪ মথদক এ িেদেে এলপ্রি প ন্ত
জ প্রায় সাদি লিি িাখ োনুষ িূ েধযসািে
পালি লেদয়দেন। এিাদি সািেপথ পালি লেদত্ লিদয় ১৯ হাজাদেেও মিলি োনুষ প্রাণ হালেদয়দেন, াে েদধয অদনক
িাাংিাদেলি েদয়দেন। এ িেদেে জানুয়ালে মথদক এলপ্রদিই শুধু ৬৯৩ জন িাাংিাদেলি এিাদি ইউদোদপ প্রদিি কেদত্
লিদয় আটক হদয়দেন।
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িাাংিাদেি মথদক লিলিয়ায় কেী পাঠাদনা িত্ পােঁচ িেে ধদেই িন্ধ। ত্ােপদেও কী কদে এদত্া মিাক িাাংিাদেি মথদক
লিলিয়া াদে মসই ঘটনাে ত্েন্ত কো উলচত্। েূিত্ িাাংিাদেদিে লসদিট, সুনােিঞ্জ, মনায়াখািী, োোেীপুে,
িেীয়ত্পুেসহ সুলনলেজ ষ্ট লকেু এিাকাে মিাকজন এিাদি ইউদোদপ ায়। কাদজই এই এিাকাে স্থানীয় োিাি ও
োনিপাচাে চক্রদক লচলিৃত্ কেদত্ হদি। ত্াদেে লিরুদদ্ধ িযিস্থা লনদত্ হদি িাাংিাদেিদকই।
পািাপালি আন্তজজালত্ক োনি-পাচােকােী ম চক্রগুদিা েদয়দে লিলিয়া িা অনয মেদি ত্াদেে লিরুদদ্ধও মসাচ্চাে হদত্
হদি আন্তজজালত্কিাদি। িাাংিাদেি ম দহত্ু 'পাদিেদো মপ্রাদটাকি' অনুসেথদনে
জ
লসদ্ধান্ত লনদয়দে কাদজই মসই
সুদ াি েদয়ই মিদে। েদন োখদত্ হদি থা থ িযিস্থা না লনদি এেন প্রাণহালনে ঘটনা চিদত্ই থাকদি। স্বজন হাোদত্
হদি অদনক পলেিােদক। সাংকদট পিদি িাাংিাদেদিে িািেুলত্জ। কাদজই এই েেণ াত্রা িন্ধ কেদত্ই হদি। এ িযাপাদে
সদচত্নত্া তত্লেসহ অনয সি কাদজ সেকাদেে সদে থাকদত্ প্রস্তুত্ আেো।

ম ৌথ লিিৃলত্ প্রোনকােী লসস্তজলসএে লনোপে অলিিাসন ও উন্নয়দনে তিলিক অেীকাে িািিায়দন সদচষ্ট িাাংিাদেলি
মিসেকালে সাংস্থাগুদিাে মজাট। লসস্তজলসএে-এে সেসযসেূহ হদিা ব্র্যাক, লিএনএসদক, আইআইলি, ওকুপ, ওয়ােিী,
লিএনলপএস, আসক, লিিস, লিএনিলিউএিএ, মিােসা, এলসলি, আওয়াজ, লফল্মফেলপস, কেজীলি
জ
নােী, মিিকে,
ইো, োইদেিন লনউজ এিাং এসএনএ।

—লসস্তজলসএে সেসযসেুহ—
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