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দেশ কন িবেদিশ পশাজীবীেদর চািহদা বাড়েছ? 

ড. মসবাহউি ন আহেমদ 

বাংলােদেশর জনসং া বেড় চলেছ িতিদন।  এ দেশ পা া িদেয় বাড়েছ মা েষর চািহদা। য পিরমাণ চাকিরর বাজার 
দরকার, তাও তির করা স ব হে  না অেনকাংেশ। অথচ, একটা সময় এ দেশর উ  িশি তরা িবে র িবিভ  দেশ যেতন মানব 
স দ উ য়েন, িশ ণ বা াস িনেত। স র- আিশর দশেক ম ােচ , া ন, সািভেয়ত ইউিনয়েন সবেচেয় বিশ যেতন এ 
দেশর মধাবী ত েণরা। স সময় আমােদর িশ কেদর কদর ও ািত ’ই িছল বশ। অত  নােমর সে  অিজত অথ স  

কেরেছ আমােদর অথনীিতেক। জারদার কেরেছ রিমেট  বাহ। স সময় ম ােচ র দশ েলার সামািজক, অথৈনিতক ও 
িশ ার মান িছল না ক। গেবষণার অব া িছল ভয়াবহ। আমােদর গেবষক, িবেশষ রা তােদর ২০/২৫ বছর ধের উ  স ানীেত 

িশ ণ ও িশ াদােনর মা েম তােদর মােঝ দ  ও মধাবী একটা দল তিরর মা েম অিভভাবেকর মেতা দািয়  পালন 
কেরিছল। আজ ম ােচ র সই দশ েলার িদেক তাকােল অবাক হেত হয়। অভ রীণ শি  ও মধাবীেদর কােজ লািগেয় সব 
ঘাটিত কা েয় উেঠেছ তারা। ি  কেরেছ িনেজেদর দ  জনবল, গেবষক। আিথক সা য় ঘ েয় অবদান রেখেছ িনেজেদর 
অথৈনিতক উ য়েন। 

িতন দশক পর আর তমন ডাক পেড় না এ দেশর িবেশষ েদর। কন এমন হেলা? এক  গভীের খিতেয় দখা যাক িবষয় র। ৩ 
দশিমক ৬ িমিলয়ন িশ াথ  উ  িশ ায় িশি ত এেদেশ। এর মে  িবেশষািয়ত িত ান মিডক াল, িষ, েকৗশলী, ট টাইল, 
লদার এমনিক ফ াশন িডজাইন ইি িনয়ািরং িব িব ালয় িতি ত হেয়েছ এ দেশ। এ সব িত ােনর সরকাির েলােত িশ াথ র 

স ক সং া জানা গেলও বসরকাির েলােত ত  পাওয়া ক ন। অত  ঃেখর সে  বলেত হে , বিশরভাগ িশ াথ ই পড়েছ 
 এক  সা িফেকট পাওয়ার উে ে । য িবষেয় পড়েছ তারা— সই িবষয় েত গভীর আ হ ি  বা কমে  ি  করেত 

পারিছ না আমরা। তাই িবষয়িভি ক দ  ও বা ব উপেযািগতাস  িশ াথ  পাি  না তমন একটা। আবার যারা িক টা দ  ও 
মধার া র রাখেছন তারা উ  বতেন চেল যাে ন িবেদেশ। এর ফেল এক  িবশাল তা ি  হেয়েছ গত ই দশেক। আবার, 

এই েযাগটা কােজ লািগেয়েছ অেনেক। যাগােযাগ, অবকাঠােমা বা উ য়েনর কথা বেল অসং  িবেদিশ এখন িনেজেদর কমে  
তির কের িনেয়েছ এেদেশ। তােদর ওয়াক পারিমট িনেয়ও  আেছ। ইদানীং িক  ইংিলশ িমিডয়াম েল সাদা চামড়ার 

িশ কেদর িনেয়াগ িদেয় অিভভাবকেদর ি  আকষণ ও িনেজেদর াি ং করেছ ল ক প । তােদর অ ািবিল , কায়ািল , 
পারিমশন, আয় ও রিমেট  খিতেয় দখা দরকার। 

িব াপী রিম া  বােহর দশিভি ক পিরসং ান িনেয় মািকন গেবষণা িত ান িপউ িরসােচর সবেশষ িতেবদেন বলা 
হেয়েছ, আমােদর এই বাংলােদশ থেক বছের ১৭ হাজার কা  টাকা বা সম-পিরমাণ বেদিশক া চেল যাে  দেশর বাইের। 
পিরসং ান অ সাের, ১৬  দেশর নাগিরকরা এক বছের বধ উপােয় বাসী আয় বা রিম া  িহেসেব বাংলােদশ থেক িনেয় 
গেছন ২০১ কা  ৩০ লাখ মািকন ডলার। বাংলােদিশ ায় এর পিরমাণ ায় ১৬ হাজার ৮৫৭ কা  টাকা। িব ল পিরমাণ এই 

অথ গেছ আশপােশর ৬/৭  দেশ। সবেচেয় বিশ গেছ চীন, ইে ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, ভারত, রা  ও িভেয়তনােম। 
বাংলােদেশ বতমােন কমেবিশ ায় ১০ লাখ িবেদিশ নাগিরক কাজ করেছন। আর আিথক খাত সংি েদর মেত, বধ পেথর বাইের 

িত বছর ায় ৩০ হাজার কা  টাকা িবেদেশ রিম া  যাে । বেদিশক া দেশর বাইের চেল যাওয়ার হার ও পিরমাণ িত 
বছরই বাড়েছ। কারণ িতিদন গেড় বাংলােদেশ আসা আট হাজার িবেদিশ নাগিরেকর ায় অেধকই দীঘ ময়ােদ অথ উপাজেনর 
সে  জিড়ত হে ন। এেত একিদেক যমন বসরকাির িত ান েলর শীষ ানীয় পদ েলা চেল যাে  িবেদিশেদর দখেল, তমিন 
বাংলােদেশর ক ািজত বেদিশক া চেল যাে  সীমানার বাইের। িপউ িরসােচর িতেবদেন আেরা বলা হেয়েছ, ২০১৬ সােল 
বাংলােদশ থেক মাট ২০১ কা  ৩০ লাখ মািকন ডলার রিম া  িবিভ  দেশ পাঠােনা হেয়েছ। এর মে  চীেন গেছ সেবা  ৯ 
কা  ৪৭ হাজার ডলার। ি তীয় সেবা  ইে ােনিশয়ায় ২ কা  ৭৫ হাজার ডলার, তীয় সেবা  মালেয়িশয়ায় ১ কা  ৯৬ হাজার 

ডলার, চ থ সেবা  ভারেত ১ কা  ১৪ হাজার ডলার ও প ম সেবা  রাে  পাঠােনা হেয়েছ ৯৩ হাজার মািকন ডলার। এ ছাড়া 
িভেয়তনােম ৮৩ হাজার ডলার, নপােল ৬১ হাজার, থাই াে  ৫৭ হাজার, জাপােন ৫০ হাজার, নরওেয়েত ৪১ হাজার, রােজ  



২৯ হাজার, িময়ানমাের ২৮ হাজার, ািজেল ২০ হাজার, অ াি য়া অ া  বার ডায় ৮ হাজার, লাওেস ৬ হাজার এবং কে ািডয়ায় ৪ 
হাজার মািকন ডলার রিম া  বাংলােদশ থেক পা েয়েছন সসব দেশর নাগিরকরা। এই পিরসং ান বধ পেথ পাঠােনা অেথর। 
তেব বাংলােদেশর আিথক খাত সংি েদর ধারণা, বা েব এই অেথর পিরমাণ ায় ৩০ হাজার কা । 

বাংলােদেশ ক কতজন িবেদিশ অথ উপাজেন িনেয়ািজত আেছন এর কােনা স ক পিরসং ান নানা মা েম খ জ কেরও পাইিন। 
এক এক জায়গায় এক এক রকম। এক র সে  আেরক র সং ার িমল পাওয়া যায় না। সরকাির- বসরকাির ই খােতর িহসাব 
ই রকম। এ িবষয়টা আশ ার। িবেদিশ নাগিরকেদর কােজর অ মিত দওয়া বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা), 

বাংলােদশ র ািন ি য়াকরণ অ ল ক প  (েবপজা) ও এনিজওিবষয়ক েরার কােছ িনবি ত িবেদিশর সং া ১৫ হাজােরর 
মেতা। অ িদেক, গত বছর রা  ম ণালয় থেক জাতীয় সংসেদ দওয়া ত মেত, বাংলােদেশ কাজ করা িবেদিশ নাগিরকেদর 
মে  রেয়েছন ৮৫ হাজার ৪৮৬ জেনর মে  ভারতীয় ৩৫ হাজার ৩৮৬ জন, চীেনর ১৩ হাজার ২৬৮ জন, জাপােনর ৪ হাজার ৯৩ 
জন, কািরয়ার ৪ হাজার ৯৩ জন, মালেয়িশয়ার ৩ হাজার ৩৯৫ জন ও লংকার ৩ হাজার ৭৭ জন। বািকরা অ া  দেশর। তেব 

ে র খবর, িত বছর ৭ থেক ১০ লাখ িবেদিশ বাংলােদেশ আেসন। এর ায় অেধক কাজ বা বসা কেরন। এভােব িবিভ  খােত 
কমরত িবেদিশেদর অেনেকই পযটক িহেসেব বাংলােদেশ এেসিছেলন। তারা কাথাও িনবি ত নন। 

 দ  বাংলােদিশ কম র অভাব থাকায় মাি াশনাল কা ািন েলার বাইের দশীয় অেনক কা ািনও এখন িবেদিশেদর িদেক 
কঁেছ। বাংলােদশ গােম  কে ািজট ট টাইল িমল, ওেভন ও িনটওয় ার ই াি , সােয়টার ফ া ির, বািয়ং হাউস, 

মােচ াইিজং, বসরকাির িব  ক , আ জািতক কাদাির িত ান, ফ াশন হাউস, খা  উ পাদন ও িবপণনকারী কা ািন, 
মাবাইল ফান কা ািন, এয়ারলাই , ফািনচার কা ািন, পালি  খা  উ পাদন িত ান, চামড়াজাত িত ান, ব জািতক তল-
াস কা ািন, িমিডয়া িরসাচ িত ান ও িব াপনী সং াসহ িবিভ  মাি াশনাল কা ািনেত ায় ১০ লাখ িবেদিশ কাজ 

করেছন। এক  কা ািনেত ৫ জন বাংলােদিশ কমকতার মাট বতেনর চেয়ও বিশ বতন ও েযাগ- িবধা পেয় থােকন 
এেককজন িবেদিশ কমকতা। এ ছাড়া রাজধানীর িবিভ  এলাকায় ছাট-বড় বািয়ং হাউজ েল গােম স বসা করেছন চীনা, 
ভারতীয় ও িবেদিশরা।  তাই নয়, নােম- বনােম ানীয় অেনক গােম  কারখানার মািলকও িবেদিশ নাগিরকরা। এর বাইের 
আরও নানান ধরেনর আমদািন-র ািন বসার সে  জিড়েয় রেয়েছন তারা। 

এ িবষয়  বশ ভাবাে  আমােক। তেব িক আমােদর মানস ত, সময়-উপেযাগী িশ া ব া নই। এর জবাব ক দেব? একিদেক 
দেশর ভতের বকার এবং িশি ত বকােরর সং া যখােন কট, সখােন দশ থেক অথ চেল যেত দখেত হে । তেব দেশর 
ভতের যারা া েয়ট হে ন, তারাও উপ  মানস  নন। এখনও ৫০ বছর আেগর সেকেল িসেলবােস পড়ােশানা হয় অেনক 

িব িব ালেয়। আমরা একিদেক া েয়শন শষ করােদর এক- তীয়াংশেক বকার দখেত পাি , অ িদেক দেশর ভতেরই 
িবেদিশেদর কাজ করেত দখিছ এবং তারা দশ থেক মাটা অংেকর অথ িনেয় যাে ন। একিদেক এম য়াররা েফশনাল লাক 
জঁেছন, দেশর িভতের পাে ন না। অ িদেক িবেদিশ েফশনালরা আমােদর এখােন কাজ করেছন, আমােদর জায়গা েলা তােদর 

িদেয় িদেত হে , এটা বই ভা জনক। 

লখক : িশ ািবদ ও গেবষক 

  


