
অৈবধভােব িবেদশ যােবন না
জাপােন বাংলােদশীেদর সংবধনা অ ােন ধানম ী

কাশ : ২৯ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা  সরকােরর দওয়া বধ েযাগ- িবধার বদেল জীবেনর ঝুঁিক িনেয় অৈবধভােব
িবেদেশ না যাওয়ার জ  সকেলর িত আ ান জািনেয়েছন।

গতকাল ম লবার জাপােনর িসিট হােটেল ধানম ীর স ােন জাপােন বসবাসরত বাসী বাংলােদিশেদর
দওয়া সংবধনা অ ােন ভাষণদানকােল িতিন বেলন, ‘আিম ব ি গতভােব মেন কির অৈবধভােব িবেদেশ

যাওয়ার কােনা েয়াজন নই। ব েলাক তােদর গ ব  স েক না জেন, চাকিরর ধরন না বেুঝ ভােলা
ভিব েতর স ােন িবেদেশ পািড় জমায়।’

িতিন  বেলন,  অেনক মা ষ  তােদর ঘর-বািড়,  জিম-জমা  িবি  কের টাকা  দালােলর হােত  তুেল  িদেয়
জীবেনর ঝুঁিক িনেয় িবেদেশ যায়। অথচ তারা সিঠকভােব জােন না কাথায় চাকির হেব অথবা কত বতন
এবং িক িবধা তারা পােব।

ধানম ী দশবাসীর িত যথাযথভােব সবিকছু জেন বধভােব িবেদেশ যাওয়ার অ েরাধ জািনেয় বেলন,
থেম  িডিজটাল  কে  আপনার নাম  (িবেদেশ চাকির ত াশীেদর) িনব ন ক ন এবং  পের বাসী

কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় থেক সবিকছু জেন িবেদেশ যান।

এ সে  িতিন  বেলন,  সরকার ইেতামেধ  বাসী  কল াণ  ব াংক িত া  কেরেছ।  বধভােব  িবেদেশ
যাওয়ার জ  িবেদেশ চাকির াথীরা সখান থেক ঋণ িনেত পােরন।

 িতিন বেলন, ‘জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর ে র ধুা ও দাির মু  একিট সমৃ  ও
উ ত বাংলােদশ গড়ার মাধ েম জনগেণর মেুখ হািস ফুটােনার একটা ল  আমার রেয়েছ।’

জাপানেক বাংলােদেশর পরীি ত ব ু  ও উ য়ন অংশীদার আখ ািয়ত কের ধানম ী বেলন,  ‘জাপান
আমােদর ব ু িতম দশ এবং তারা আমােদর যু িব  দশ (১৯৭১ এর মিু যু  শেষ) পুনগঠেন চরু
সহায়তা কেরেছ।

িতিন বেলন, বাংলােদশ ও জাপােনর মধ কার গভীর স ক মাণ করেত মতায় আসার পর পর আিম
জাপান সফর কির। এ সে  িতিন সানারগাওঁ হােটল ও যমনুা নদীর ওপর ব ব ু সতু িনমাণ এবং
প া সতু িনমােণ সমী া পিরচালনায় জাপােনর অবদােনর কথা রণ কেরন।

জাপােনর আেরা  িবিনেয়াগ  কামনা  কের ধানম ী  বেলন,  ‘িবিনেয়ােগ  তােদর আকষণ  করেত আমরা
নারায়ণগে র আড়াইহাজার ও গাজীপুেরর কািলয়াৈকের জিম বরা  িদেয়িছ।’ িতিন বেলন, ব ব রু আদশ
অ সরণ কের কৃিষেক অ ািধকার দওয়ার পাশাপািশ বাংলােদশ িশ ায়েনর িদেক এিগেয় যাে ।

অ ােন বাসী  কল াণ  ও বেদিশক কমসং ান িতম ী  ইমরান আহেমদ,  পররা  িবষয়ক িতম ী
শাহিরয়ার আলম,  ই  বাসী  বাংলােদিশ সােলহ মাহা দ আেরক ও সা রা  সােবর ব ব  রােখন।
অ ান পিরচালনা কেরন জাপােন বাংলােদেশর রা দতূ রাবাব ফািতমা।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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