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বাংলােদেশর উ য়েন দৃ মান ও পূণ  ভূিমকা  পালন কের চেলেছ অিভবাসন খাত। এই খােতর
ধারাবািহক সাফল  ও ফেলর কারেণই বদেল গেছ ামীণ জনপদ। াম পযােয় আজ য অথৈনিতক-
সামািজক পিরবতন, সই পিরবতেন অিভবাসীেদর অসামা  ত াগ ও অবদান জিড়ত রেয়েছ। দাির
িবেমাচেনর ে  এই খােতর অজন অেনক। আর তাই তা স িত য ২২ শতাংশ দাির  াস পেয়েছ
তার মেধ  বেদিশক কমসং ােনর ভােব ৬ শতাংশ দাির  িবেমাচন হেয়েছ বেল তীয়মান। (সূ  :

রিণকা, বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় ২০১৮)

 থেক এখন পয  মাট ১২ িমিলয়ন বাংলােদিশ কমী িবে র ১৬৮িট দেশ কমসং ান লাভ কেরেছ।
গত ২০১৭ সােল বেদিশক কমসং ান খােত উে খেযাগ  হার বিৃ  িছল এক বহৃৎ অজন। এেত দখা যায়
৪৬ বছেরর রকড ভেঙ ২০১৭ সােল ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জেনর িবেদেশ কমসং ান হেয়েছ। স
তুলনায়  গত  বছের বেদিশক কমসং ান  িকছুটা  কম  হেলও  তেব  রিমট া  এেসেছ  অেনেক বিশ।
আমােদর  জাতীয়  অথনীিতেতও  রিমট াে র  অবদান  অন ীকায।  ২০১৭-১৮  সােল  বাংলােদিশ
অিভবাসীরা ১৪৯৫৬.৭৩ িমিলয়ন ইউএস ডলার রিমট া  রণ কের। যা মাট জাতীয় উৎপাদেনর ৭
শতাংশ। এ খাত থেক অিজত অথ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগর ৯ ণ এবং বেদিশক সহায়তার ৭ ণ।

হাসান আহেমদ চৗধরুী িকরণ
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এই খােতর সবেচেয় বড় িবধা হেলা এখােন ত  বা পেরা ভােব তির পাশাক, চামড়া, ঔষধ িশ
খােতর মেতা বড় কােনা অথৈনিতক িবিনেয়াগ করেত হয় না। ধ ু মবাজার খঁুেজ বর করা এবং িনরাপদ
অিভবাসনই বড় কাজ। রিমট া  িনেয় আসেছ বেল য খাত েলােক আমরা বিশ পূণ  িহেসেব
িচি ত কির সই গােম টস, ঔষধ, চামড়া, পাট ইত ািদ খােত িক  সরকারেক চরু পিরমাণ িবিনেয়াগ
করেত হয়।  েদ ঋণ দান,  িশ  এলাকা িনমাণ,  অবকাঠােমাগত িবধা বিৃ সহ নানা ধরেনর

ত  ও পেরা  েণাদনা িদেত হয়। ত পির, এসব খাত থেক অিজত অথ দেশর জনগেণর কল ােণ
ভােবর মা াও অত বিশ না। অথচ বেদিশক কমসং ান খােত সরকােরর িবিনেয়াগ সামা  হেলও এ

খােতর অিজত অথ টকসই উ য়ন ল মা ার েত কিট অভী  অজেনর ে  সরাসির অবদান রাখেছ।
গত বছর পাশাক খাত থেক আয় হেয়েছ ৩৫০০ কািট ইউএস ডলার যখােন কমরত আেছ মাট ৪৩
লাখ কমী।  এই আয় দেশর সামি ক অথনীিতেত ভাব রাখেলও টকসই উ য়েনর জ  বেদিশক
কমসং ানই অিধক পূণ। কননা িমক অসে াষ, বষম মলূক মজিুর, িন মােনর কােজর পিরেবশ,
মানস ত অবকাঠােমার অভাব কািটেয় উঠেত পােরিন পাশাক খাত। এছাড়া এই িশে  ঋণ খলািপর
সংখ া বিৃ  ও িবেদেশর বাজার হাতছাড়া হওয়ার চ ােল ও দেশর টকসই উ য়েন এই খােতর অবদান
সং িচত হেয় আসেছ।

একইভােব ঔষধ র ািন কের গত বছর আমােদর আয় ১৭৫ কািট ইউএস ডলার। এই িশে  ত  ও
পেরা ভােব িনেয়ািজত কমীর সংখ া ায় ২৫ লাখ। বেদিশক কমসং ান খােতর তুলনায় যা অিত অ ।
এ ছাড়া নানিবধ কারেণ এ িশ ও ঝঁুিকর মেধ  রেয়েছ। ২০৩০ সােলর পর মধা  ছাড় উেঠ গেল
অিতির  িফ দান করেত হেব এবং তখন  দােম ঔষধ র ািন স ব হেব না। ি তীয়ত, এই িশে র
কাচঁামােলর ৮০ শতাংশই চীন ও ভারত থেক আমদািন করেত হয়। এখােন উে খ , বেদিশক কমসং ান
ছাড়া ায় সকল িশে র জ ই আমােদরেক অ  দেশর কাঁচামােলর ওপর িনভরশীল থাকেত হয়। ফেল,
২০১৭-১৮ অথবছের বাসী আেয় ১৭ শতাংশ বিৃ  হেলও বেদিশক মু ার িরজাভ ায় ২৯১ কািট
ডলার কেম িগেয়েছ।  তরাং  বেদিশক মু ার িরজােভর ভারসাম  র ার ে ও  বাসী  আয় িবরাট
অবদান রাখেছ যা দেশর টকসই উ য়ন রাি ত করেছ।

অপরিদেক দখা যাে , বেদিশক কমসং ান তথা বাসীেদর পাঠােনা অথ  থেক অিজত গত বছেরর
মাট আয় ১৫৫০ কািট ইউএস ডলার। এ খােত কমরত মাট বাংলােদিশর সংখ া ১২ িমিলয়ন। িতিট
বাসী পিরবােরর উ য়ন হে  তােদর িরত অথ িদেয়। স ােনর ণগত িশ া দান, া স ত বািড়,
ািনেটশন তথা জীবনমান উ য়েনর জ  ব য় হে । সািবকভােব টকসই উ য়ন রাি ত হে ।

অিভবাসন খাত এখন আেগর মেতা নই। িডিজটালাইেজশন হওয়া এবং বি ক ব িবধ নীিত- কৗশেলর
পিরবতেনর কারেণ  এই খােতর উ য়ন ও ব ব াপনায় নতনু নতুন অেনক িবষয় যু  হেয়েছ। বি ক
অেনক নীিতেক আমেল িনেয়ই এখন সরকােরর সে  দেশর ির িুটং এেজি েলােক কাজ করেত হে ।
এ খােতর সব কায মেক ,ু  , জবাবিদিহতামলূক ও গিতশীলতা আনয়েনও য অেনক সাফল
এেসেছ তা বলাই বা ল । তেব িনরাপদ ও আইনা গ অিভবাসনও এখন সমেয়র দািব বলেল ভুল হেব
না।

এ খােতর যমন ঢর সাফল  রেয়েছ তমিন এ খােত এখনও অেনক ধরেনর অব ব াপনা-অিনয়ম আেছ
যা  এই  খাতেক এখেনা  নানা  িবষেয়  িব  করেছ।  স িত  বসরকাির  গেবষণা  িত ান  িসিপিড
বাংলােদেশর  অিভবাসন  খােতর ছয়িট  সম া  িচি ত  কেরেছ।  এ েলা  হেলা  িবেদশ  গমেনর  ে
মধ েভাগীেদর দৗরা  ও উ  খরচ,  কািরগির ও ভাষাগত অদ তা,  রিমট া  পাঠােনার ে
উ হাের  িফ,  দেশ পাঠােনা  রিমট াে র মাধ েম  টকসই  িবিনেয়াগ  না  করা,  বাসী  কমজীবীেদর
সামািজক র ার ব ব া না থাকা এবং িনযাতন বা অ া  কারেণ দেশ িফের আসার পর সামািজক

হণেযাগ তার ে  বাধা াি ।  বলা  হে ,  ২০৩০ সােলর মেধ  টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ)
অজন করেত হেল এসব সম ার সমাধান েয়াজন। অিভবাসন খােতর সে  অভী  ৮ ( শাভন কাজ ও
অথৈনিতক বিৃ ) এবং অভী  ১০ (অসমতা াস) সরাসির জিড়ত। এ ছাড়াও অিভবাসন খােতর সে
অভী  ১,  অভী  ৩,  অভী  ৪,  অভী  ৫,  অভী  ১৩,  অভী  ১৬ এবং  অভী  ১৭-এর ত ভােব
স কযু । এসব সম া সমাধােন িবে র িবিভ  দেশর সে  সরকােরর টৈনিতক স েকা য়ন এবং
বসরকাির খােতর সহেযািগতায় িবেদশগামীেদর কািরগির ও ভাষাগত দ তা বিৃ  করা েয়াজন বেল

িবেশষ রা বলেছন।
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তেব যা-ই হাক না  কন এখেনা আমােদর নতুন মবাজার এবং িনরাপদ ও আইনা গ অিভবাসেনর
িদেকই বিশ নজর িদেত হেব। বলা েয়াজন এখেনা আমােদর মবাজার মধ ােচ র দেশর ওপরই
বিশ িনভরশীল। িক  সময় এেসেছ এই বৃ  থেক বর হওয়ার। তেব কখনই ঘের বেস মবাজার তির

করা যােব না। এর জ  সবার আেগ েয়াজন ব াপক টৈনিতক অনুস ান। তেব এিট সত  এই খাত
িনেয় আেগ খুব বিশ গেবষণা হয়িন। ফেল অেনক িকছুই অ রােল থেক যত। িক  এ খােতর সািবক
উ য়েন এখন সবাই সা ার। নীিত-িনধারক থেক  কের সবাই এখন এ খােতর মযাদা ও ায়িবচার
িনেয়  যেথ  কনসান।  সবেশষ বছের আ জািতক অিভবাসী িদবেস  মলূ সø◌াগান িছল  ‘আিভবাসীর
অিধকার-মযাদা ও ায়িবচার’। একসময় অিভবাসীেদর মযাদা ও ায়িবচাের িবষয়িট িছল এেকবােরই
উেপি ত।

নানা  থাকা সে ও বেদিশক কমসং ান খােত আমােদর য শংসনীয় অ গিত সখােন সরকােরর
উেদ াগ ও সহেযািগতা যমন রেয়েছ তমিন এই খােতর কৃত ব বসায়ীেদর ম রেয়েছ। সরকােরর সব
মহলই  এই  খাতেক এিগেয়  িনেত  সেচ  থেকেছ।  িবেশষ  কের সবেশষ বাসীকল াণ  ও  বেদিশক
কমসং ানম ী,  বষীয়ান  রাজনীিতিবদ  নূ ল  ইসলাম  িবএসিসর  েচ ার  কােনা  ঘাটিত  িছল  না।
একইভােব এই ম ণালেয়র সিচব রৗনক জাহান, জনশি  ও কমসং ান ও িশ ণ বু েরার মহাপিরচালক
মা.  সিলম রজা,  বােয়েসল-এর ব ব াপনা পিরচালক মরণ মার চ বতী,  ওেয়জ আনাস কল াণ
বােডর মহাপিরচালক গাজী মাহা দ জুলহাস এনিডিস িনর র চ া কের যাে ন এ খােত আেরা গিতর

স ার করেত।

সই ধারাবািহকতায় শখ হািসনার নতুন মি সভায় অ ভু  দীঘ ছয় বার সংসদ সদ  িনবািচত হওয়ার
পর থমবােরর মেতা বাসী কল াণ ম ণালেয়র দািয়  পেলন বষীয়ান রাজনীিতিবদ ইমরান আহেমদ
এমিপ। রাজনীিতর ময়দােন িযিন স ন, মািজত ব ি  িহেসেব পিরিচত। আেলািকত এক মা ষ। িক
মি  হণ কের এর আেগ কখেনা মি সভায় যাগ দনিন। এবারই থম। বষীয়ান এই রাজনীিতিবদ
িসেলেটর জ া- গায়াইনঘাট- কা ানীগ  থেক থম সংসদ সদ  হন ’৮৬ সােল। এর পর িতিন ‘৯১
সােল ফর জয়ী হন। ’৯৬ সােল উপিনবাচেন জয়ী হেয় আবার সংসেদ আেসন। এর পর ২০০৮, ২০১৪
এবং সবেশষ ২০১৮ সােলও িতিন িবপুল ম াে ডট িনেয় জয়ী হেয়েছন।

থমবােরর মেতা বাসীকল াণ ম ণালেয়র মেতা একিট পূণ ম ণালেয়র িতম ী িহেসেব দািয়
পাওয়ার পর িতিন বাসীেদর কল ােণ  সব চ ােল  মাকািবলা করার ঘাষণা দন। গত ৮ জা য়াির

বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সভাকে  কমকতােদর সে  েভ া িবিনময়কােল িতিন
আরও বেলন, “সরকার ‘িভশন ২০২১’ বা বায়েনর লে  িনরলসভােব কাজ করেছ। মাননীয় ধানম ী
শখ হািসনার িনেদেশ বাসীেদর কল ােণ েয়াজনীয় আরও ব াপক উেদ াগ হণ করা হেব। রিমট া

বিৃ র অ যা া অব াহত রাখেত সব ধরেনর উেদ াগ নওয়া হেব।”  অব ই তার এ ব ব  সবাইেক
নতনু কের আশাবাদী কেরেছ।

এমিডিজর সাফেল র আেলােক এসিডিজেত টকসই উ য়নেক এবার বশ দাশিনক িভি  দওয়া হেয়েছ।
সখােন ভােব উ ারণ করা হেয়েছ কাউেক বাদ িদেয় নয়, সবাইেক সে  িনেয় উ য়ন করেত হেব।
কউ উ য়েনর ধারা থেক িপিছেয় থাকেব না। একই সে  মা েষর াধীনতা, সাম , শাসন, র া,

মানবািধকােরর কথা বলা হেয়েছ।  টকসই উ য়ন রাি ত করেত হেল বেদিশক কমসং ােনর ওপর
অিধকতর নজর িদেত হেব। আমােদর মেন রাখেত হেব িতবছর ২০ লাখ কমী নতুন মবাজাের যাগ
িদে । িক  এেদর জ  েয়াজনীয় কমসং ােনর জ  টকসই কােনা অভ রীণ ব ব া এখেনা গেড়
ওেঠিন। ফেল বেদিশক কমসং ান ব াপক স সারণ এবং একই সােথ িনরাপদ অিভবাসন আমােদর
বকারে র সব ব  ঘিুচেয় িদেত স ম। একই সে   িবিনেয়ােগ অিধক বেদিশক কমসং ান

আরও  বিশ  টকসই  উ য়নেক রাি ত  করেত  পাের।  স  কারেণই  শখ  হািসনা  সরকােরর অত
পরীি ত,  বষীয়ান  রাজনীিতিবদ  ইমরান  আহেমদ  চৗধরুী  এ  ম ণালেয়র দািয় া  হওয়ায়  ির িুটং
এেজি , অিভবাসী ত াশীসহ সবার মােঝ এক নতনু ত াশা তির হেয়েছ।

ইমরান আহেমদ এক িনভৃতচারী সফল রাজনীিতিবদ এবং ব বসায়ী। সেবাপির িশি ত এক আধিুনক
িচ ার সং িৃতবান মা ষÑ যা িতিন পািরবািরক ঐিত  ও আিভজাত  থেকই অজন কেরেছন। ভীষণ রকম
অ মুখী  হওয়ার কারেণ  বারবার জন িতিনিধ  িহেসেব  িনবািচত হেলও িতিন  িনেজেক সভােব  কাশ
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