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হঠাৎ মবাজাের িবরতা  
ল য্মা ার েচেয় 6 লাখ কম কম  ে রণ, মালেয়িশয়া eখন ব , েসৗিদ আরেবর িভসা িবি  হে  
23-26 লাখ টাকায়, ম ােচয্র েবিশর ভাগ বাজার ব  

জুলকার নাiন  

হঠাৎ কেরi ব  হেয় যাoয়া বাংলােদেশর a তম মবাজার মালেয়িশয়ায় eক aদৃ  সংকেট আটেক আেছ 
জনশি  র ািন। িজটুিজ াস প িত ব  করার পর সব ি য়া স  হেলo পাঠােনা যাে  না িমক। েদশিটর 
aেনক িত ান িমকেদর চািহদাপ  েচেয় সংি  িবভােগ জমা করেলo িমলেছ শুধুi আশব্াস। ফেল 
মালেয়িশয়ায় ƣবধভােব জনশি  ে রণ eক রকম থমেক েগেছ। কেব খুলেব ei ব  দুয়ার তা জােন না েকu। 
িক  েথেম েনi হয়রািন। aৈবধ uপােয় পাঠােনার হাতছািন িদেয় িবিভ জেনর কােছ টাকা, পাসেপাট র্ িনেয় িনে  
দালাল চ । eকi সমেয় েসৗিদ আরবo কিমেয় িদেয়েছ জনশি  আমদািন। ফেল েসৗিদ আরেবর িভসা ে িডং 
বসা চলেছ রমরমা। িকছুিদন আেগo দালালরা েয িভসা িবি  কেরেছ ছয়-সাত লাখ টাকায়, েসi িভসার দাম 

eখন হাঁকা হে  23 েথেক 26 লাখ টাকা। 

জানা যায়, 3129 সােল ল য্মা ার েচেয় ায় 6 লাখ কম কম  পাঠােনা হয়। 3129 সােল 23 লাখ কম  
পাঠােনার ল য্মা া থাকেলo বা বতা হেলা, কম  েগেছন সােড় সাত লােখর মেতা। ei সমেয় মালেয়িশয়া o 
েসৗিদ আরব ছাড়া বািক েদশগুেলােত খুব eকটা কম  যানিন। eর মে i বছেরর েশষ িদেক ব  হেয় যায় 
মালেয়িশয়ার দুয়ার। শুধু ল য্মা ার েচেয়i কম নয়, 3129 সােল িতন বছেরর মে  সবেচেয় কম সংখয্ক কম  
িবেদেশ চাকির িনেয় েগেছন। aথচ 3128 সােল েরকড র্সংখয্ক কম র কম র্সং ান হেয়িছল। oi বছর 21 লাখ 9 
হাজার কম  িবিভ  েদেশ চাকির পান। আর 3129 সােল িবেদেশ চাকির েপেয়েছন মা  8 লাখ 45 হাজার 292 
জন। বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয় বলেছ, িবিভ  মবাজাের নানা ধরেনর সম া ƣতির হoয়ায় 
e aব ার সৃি  হেয়েছ। টােগ র্েটর েচেয় aেনক কম কম  িনেয়াগ হoয়ার েপছেন ম ণালেয়র েকােনা িট েনi। 
মবাজারগুেলােতi বড় সম া হেয়েছ। েসৗিদ আরব কম  িনেয়াগ কিমেয় িদেয়েছ। e ছাড়া ম ােচয্র কেয়কিট 

েদেশ কম  িনেয়াগ দীঘ র্িদন ধের ব  রেয়েছ। মালেয়িশয়া হঠাৎ কের গত বছেরর মাঝামািঝ কম  িনেয়াগ ব  কের 
েদয়। e ছাড়া গত বছর নেভমব্ের েসৗিদ আরব সরকার ‘েসৗিদকরণ কম র্সূিচ ( িত কারখানায় 31 শতাংশ েসৗিদ 
নাগিরক থাকা বা তামূলক)’ শুরু কেরেছ। eর মা েম বাসীেদর জ  23 ধরেনর চাকির ব  েঘাষণা কেরেছ 
েসৗিদ সরকার। eেত েস েদেশর মবাজার আে  আে  বাংলােদিশেদর জ  সংকুিচত হেয় আসেছ। iিতমে  
eসব কােজ জিড়ত বাংলােদিশরা েদেশ িফরেত শুরু কেরেছন। 

পিরসংখয্ান aনুসাের, শুধু েসৗিদ আরব নয়, ম ােচয্র চিলত বাজারগুেলার েবিশর ভােগi িনেয়াগ কেম েগেছ। 
3128 সােল েসৗিদ আরেব িনেয়াগ পায় 6 লাখ 62 হাজার িমক। তেব পেরর বছর িনেয়াগ কিমেয় েদয় েসৗিদ 
আরব। ফেল 3129 সােল eেস েসখােন িনেয়াগ পায় 3 লাখ 68 হাজােরর িকছু েবিশ। বাহরাiেন 3128 সােল 
31 হাজার কম  পাঠােনা েগেলo 3129 সােল পাঠােনা স ব হেয়েছ মা  911। 3128 সােল 31 হাজােরর েবিশ 
পাঠােনা জড র্ােন 3129-েত েগেছন মা  সােড় ৯ হাজার। কুেয়েতo র ািন কেমেছ aেধ র্ক। েসখােন 3128 সােল 
61 হাজার কম  পাঠােনা স ব হেলo 3129 সােল পাঠােনা হেয়েছ 38 হাজােরর মেতা। eক সময় দুi েথেক চার 



লাখ কম  যাoয়া আরব আিমরােত 3129 সােল কম  পাঠােনা স ব হেয়েছ মা  4 হাজার। কম র্কত র্ারা বলেছন, 
ম ােচয্র কেয়কিট েদেশ মবাজাের িকছুটা সম া রেয়েছ। সম া দূর না হoয়ার কারেণo কম  িনেয়াগ কম 
হেয়েছ। যিদo ম ণালয় সম া থাকা েদশগুেলার সে  দফায় দফায় আলাপ-আেলাচনা চািলেয় েগেছ। িক  
েকােনা কাজ হয়িন। িতিট েদশ শুধু আশা জািগেয়েছ। েদশগুেলার িতিনিধরা বাংলােদশ সফর কের আশব্াসo 
িদেয়িছেলন মবাজার খুেল েদoয়ার। তারা শুধু কথার কথাi বেলেছন, কােজর কাজ িকছু হয়িন। বাসীক াণ o 
ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালেয়র সিচব েরৗনক জাহান বেলেছন, নতুন বছের নতুন বাজার েখালার িদেকi 
সবেচেয় েবিশ গুরুতব্ েদoয়া হে । আরo কেয়কিট মবাজার চালুর জ  কাজ চলেছ। eকi সে  ব  থাকা 
মালেয়িশয়া o সংযু  আরব আিমরােত আবারo কম  পাঠােনার ি য়া েবশ eিগেয়েছ বেল জানান সিচব। 

মালেয়িশয়ায় বাজার চালু িনেয় aিন য়তা : মালেয়িশয়ার মবাজার েখালার িবষেয় মালেয়িশয়ায় সব র্েশষ েযৗথ 
oয়ািক র্ং কিমিটর ƣবঠক aনুি ত হয় গত বছর েসে মব্ের। eরপর দুi েদেশর মে  আর েকােনা ƣবঠক হয়িন। 
কুয়ালালামপুের বাংলােদশ হাiকিমশন েদশিটর কতৃর্পে র কােছ ƣবঠক আেয়াজেন আেলাচনা চািলেয় যাে । তেব 
েতমন েকােনা সফলতার খবর েনi। ম ণালয় েথেকo মালেয়িশয়া কতৃর্পে র কােছ িচিঠ িদেয় ƣবঠেকর কথা 
জানােনা হেয়েছ। িক  মালেয়িশয়া কতৃর্প  ƣবঠেকর িবষেয় iিতবাচক েকােনা সাড়া েদয়িন। ফেল মালেয়িশয়ায় 
কম  িনেয়ােগর িবষয়িট aিন য়তার মে  পেড়েছ। বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয় জািনেয়েছ, 
ঢাকার ƣবঠেকর পর কুয়ালালামপুের ƣবঠক হয়। কুয়ালালামপুেরর ƣবঠকিট ফল সূ মেন হেয়িছল। িক  িদন যত 
যাে  মালেয়িশয়ায় কম  িনেয়ােগর িবষয়িট আরo জিটল হে । মালেয়িশয়ার কতৃর্পে র কােছ ƣবঠেকর সময় েচেয় 
িচিঠ িদেলo তারা েকােনা সাড়া িদে  না। iিতমে  বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয় কেয়ক দফা 
িচিঠ িদেয়েছ। 

ƣবধ যা ার সংকেট বাড়েছ aৈবধ যা া : সংি রা বলেছন, eমিনেতi aিনয়িমত aিভবাসনo বাংলােদেশর জ  
eকটা বড় সম া। ƣবধ পেথর মবাজােরর িবরতার জ i e সংকট আবারo মাথাচাড়া িদেয় uঠেছ। বাড়েছ 
aৈবধ যা া। iuেরাপীয় কিমশেনর পিরসংখয্ান দফতর iuেরা য্ােটর পিরসংখয্ান aনুযায়ী, 3119 েথেক 3129 
পয র্  eক লােখরo েবিশ বাংলােদিশ iuেরােপর েদেশ েদেশ aৈবধভােব েবশ কেরেছন। e বছেরর শুরুেত 
ভারেতর সীমা র ী বািহনী িবeসeফ দািব কেরেছ, িত বছর ভারেত বাংলােদশ েথেক গেড় 61 হাজার নারী 
পাচার হয়। বছর িতেনক আেগo সাগর পেথ হাজােরা মানুেষর মালেয়িশয়া o থাi াে  যাoয়ার কারেণ 
বাংলােদশসহ িবশব্জুেড় আেলাচনা িছল। আবার িময়ানমােরর িবপুলসংখয্ক নাগিরক বাংলােদেশ েবশ কেরেছন। 
ফেল পাচােরর ঝুিঁক থাকেছi। ছা  o পয র্টক সািজেয় িবিভ  েদেশ েলাক পাঠােনাসহ নানা uপােয় বাংলােদশ 
েথেক িবেদেশ যাoয়ার েচ া েথেম েনi। বাংলােদশ যখন ম ম আেয়র েদেশর িদেক যাে  eবং িনরাপদ 
aিভবাসন িতি ত করেত চাiেছ, তখন eসব ঘটনা uেদব্গজনক হাের ঘটেছ। মানব পাচার o aিভবাসন িনেয় 
কাজ কেরন eমন কেয়কিট সংগঠন বেলেছ, েবিশর ভাগ মানব পাচার হয় মালেয়িশয়া, ভারত, পািক ানসহ 
iuেরােপর কেয়কিট েদেশ। eকে িণর দালােলর মা েম তারা েবিশ েবতেনর চাকিরর েলােভ িবেদশ যাে ন। 
eেত ƣবধ মবাজােরর oপর মারা ক ভাব পড়েছ। eখান েথেক u রণ না ঘটােত পারেল েদেশর বহু মানুষ 
িনঃসব্-সব র্সব্া  হেয় পড়েব। সরকার মানব পাচার িতেরাধ আiন করেলo তার েয়াগ হে  না বলেলi চেল। 
াশনাল েলেভল েশয়ািরং ফর aয্াডাপশন aব কি েহনিসভ ল aয্ােগiন  ািফিকং o িরিফuিজ aয্া  

মাiে টির মুভেম স িরসাচ র্ iuিনট (রামরু) জািনেয়েছ, aৈবধ aিভবাসন েঠকােত না পারেল িবিভ  েদেশর 
মবাজার হারােত হেত পাের বাংলােদশেক। 

  

 


