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যথাযথ পদে প িনে । eরপরo িবেদেশ কম  পাঠােনার ে ে  aিভবাসন য় িনেয় সবেচেয় েবিশ জিটলতা 
েপাহােত হে । ei পিরি িত েথেক u রেণর জ  aিভবাসন য় কমােনা, সরকাির দেলর সব র্েশষ িনব র্াচনী 
iশেতহার aনুযায়ী িত uপেজলা েথেক 2 হাজার কম র িবেদেশ কম র্সং ান করা, eসিডিজ, স ম প বািষ র্ক 
পিরক না o ে াবাল ক য্া  ফর মাiে শেনর a ীকার aনুযায়ী িনরাপদ, সুশৃ ল, িনয়িমত o দািয়তব্শীল 
aিভবাসন িনি ত করা, ম aিভবাসেন িনেয়ািজত ির িটং eেজ গুেলার কায র্ েম তদারিক eবং ম 
aিভবাসেন িনেয়ািজত ম সব্তব্েভাগী o দালালেদর জবাবিদিহর কাঠােমােত আনেত হেব বেল মেন কেরন 
সংি রা।  
 
ম aিভবাসন সং া  নিথপ  পয র্ােলাচনা কের 311৯-3127 সাল পয র্  িবেদেশ কম  পাঠােনার eবং েরিমটয্া  
াি র eকিট িচ  পাoয়া েগেছ। 311৯ সােল িবেদেশ বাংলােদিশ কম  িছল 5 লাখ 86 হাজার 389 জন। 

েরিমেট  eেসেছ 21 হাজার 282 দশিমক 84 িমিলয়ন ডলার। 3121 সােল কম  গমেনর হার কেম 4 লাখ ৯1 
হাজার 813 জেন েনেম eেলo oi বছর েরিমটয্া  eেসেছ 22 হাজার 5 দশিমক 84 িমিলয়ন ডলার। 3122 
সােল কম  েগেছ 6 লাখ 79 হাজার 73 জন, েরিমটয্া  eেসেছ 23 হাজার 279 দশিমক 1৯ িমিলয়ন ডলার। 7 
লাখ 8 হাজার 8৯9 জন কম  েগেছন 3123 সােল। oi বছর েরিমটয্া  আয় হেয়েছ 25 হাজার 274 দশিমক ৯৯ 
িমিলয়ন ডলার। 3124 সােল 5 লাখ ৯ হাজার 364 জন কম র িবপরীেত েরিমটয্া  eেসেছ 24 হাজার 943 
দশিমক 24 িমিলয়ন মািক র্ন ডলার। 3125 সােল কম  েগেছন 5 লাখ 36 হাজার 795 জন, েরিমটয্া  eেসেছ 25 
হাজার ৯53 দশিমক 68 িমিলয়ন ডলার। 3126 সােল েগেছন 6 লাখ 66 হাজার 992 জন, েরিমটয্া  আয় 
হেয়েছ 26 হাজার 381 দশিমক ৯৯ িমিলয়ন মািক র্ন ডলার। 3127 সােল 8,68,842 জন কম র িবপরীেত 
eেসেছ 24 হাজার 71৯ দশিমক 88 িমিলয়ন ডলার। eভােব িতবছর কম  পাঠােনার হার বাড়েলo েরিমটয্া  
তুলনামূলকভােব বৃি  পায়িন। িবেশষ রা বলেছন, বাসী কম েদর eকিট aংশ aৈবধভােব েদেশ aথ র্ পাঠােনায় 
েরিমটয্া  বােহর হাের ি তাব া রেয়েছ।  
 
তেব িবদায়ী বছের কম  গমেনর হার uে খেযাগয্ভােব কেমেছ। সরকাির িহসাব aনুযায়ী, 3128 সােল aিভবাসী 
কম  িছল 21 লাখ। েরিমটয্া  eেসেছ 24 দশিমক 63 িবিলয়ন ডলার। 3129 সােল aিভবাসী কম র সংখয্া কেম 
দাঁিড়েয়েছ 8 লাখ 45 হাজাের। e বছর নারী কম র সংখয্া িছল 2 লাখ 2 হাজার 7৯6 জন। িবদায়ী ei বছের 
েরিমটয্া  eেসেছ 26 দশিমক 58 িবিলয়ন মািক র্ন ডলার। সংি রা জানান, ম ােচয্ মবাজার সংকুিচত 
হoয়ায় গত বছর কম  গমেনর হার কেমেছ। ei সংকট েমাকােবলার জ  নতুন মবাজার স সারেণ তৎপরতা 
চালাে  ম ণালয়। জাপানসহ সাতিট েদেশর মবাজার খুলেছ িশগিগর। eকi সে  িসেসলস, িফিজ, সুদান, 
পালাo, েপা া  o আলেজিরয়ায় জনশি  রফতািন িবষেয় চূড়া  আেলাচনা চলেছ।  
 
ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জানান, সব্াধীনতার পর জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর কূটৈনিতক তৎপরতায় 
ম ােচয্র মুসিলম েদশগুেলার সে  সমেঝাতা হয়। েসi সূে  স র দশেকর মাঝামািঝ সমেয় ম ােচয্ 
বাংলােদেশর কম  পাঠােনা শুর হয়। ব ব ক া ধানম ী েশখ হািসনা থমবার মতায় eেস 3112 সােল 
বাসী ক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয় িত ার পর িবশব্ াপী বাংলােদিশ কম েদর কম র্সং ােনর সুেযাগ 

বাড়েত থােক। e ম ণালেয়র aধীেন বত র্মােন চলমান ক  রেয়েছ আটিট- eর মে  ছয়িট িবিনেয়াগ eবং দুিট 
কািরগির ক । e ছাড়া ম aিভবাসেনর াপাের ম ণালেয়র মা েম 25িট েদেশর সে  সমেঝাতা ারক o 
চুি  হেয়েছ। 2৯87-3129 সাল পয র্  ম aিভবাসেনর সংখয্া 2 েকািট 33 লাখ। e সমেয় েরিমটয্া  পাoয়া 
েগেছ ায় 24 লাখ 76 হাজার েকািট টাকা।  


