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uঠেছ িবেদেশ পাঠােনার নােম বািণেজয্র। আর ei িবেদশ পাঠােনার ে ে  সবেচেয় েবিশ আেলাচনায় আসেছ ‘ভারেতর তীথ র্ ান 
মণ’ o ‘েসৗিদ আরেব পিব  হজ পালন’ িনেয়। মা  েদড় বছের ায় eক হাজার নাস র্ পয র্ায় েম ei দুi uে ে  িবেদশ মেণর 

আেদশ েপেয়েছন। িতিদনi eমন কেয়কিট ছুিটর aনুেমাদন িদে ন ত া িশকদার। eর বাiের আেরা েবশ কেয়কজন নাস র্ িবেদশ 
মণ কেরেছন িশ ণসহ নানা েপশাগত কােজ। eর েপছেনo aনুেমাদন বািণেজয্র কথা ছড়ায়। 

গত মােসর মাঝামািঝ সমেয় ত া িশকদােরর িবরুে  িবিভ  aিভেযােগর aনুস ান শুরু হেয়েছ। দুন িত দমন কিমশন (দুদক) সব্া য্ 
ম ণালয়েকo িবষয়িট জািনেয়েছ। সব্া য্ ম ণালয় েথেক িকছুিদন আেগ eকিট তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ বেল িনি ত কেরেছ 
ম ণালেয়র দািয়তব্শীল সূ । 

জানেত চাiেল ত া িশকদার কােলর ক েক বেলন, ‘আিম যখন দািয়েতব্ িছলাম না তখন শুেনিছ তীথ র্ মেণর ছুিটর আেবদন কের 
নাস র্েদর aেনক িদন ঘুরেত হেতা। দু-িতন মাস আেগ আেবদন কেরo ছুিট পাoয়া েযত না। তাi আিম ি য়ািট aেনকটা সহজ 
কের িদেয়িছ। কারণ তােদর ছুিট কাটােনার aিধকার আেছ। িক  ধম য় কােজর কথা বেল েকu a  কােজ যায় িক না, েসটা কখেনা 
মিনটর করা হয়িন।’ 

ছুিটর aনুেমাদেনর েপছেন আিথ র্ক েলনেদেনর ে  মহাপিরচালক বেলন, ‘ছুিটর সময়সীমা o ম েরর তািরেখ eক-আধটা ভুল হেত 
পাের; িক  আিথ র্ক েলনেদেনর িবষয় আেছ বেল মেন হয় না। তা ছাড়া আিম সাকু র্লার িদেয়o জািনেয় িদেয়িছ, েকu েযন ei দ ের 
েকােনা রকম েলনেদন না কের। তার পরo েকu িদেল েসটা কােক িকংবা েকন েদয় বুিঝ না।’ 

সব্া য্ ম ণালেয়র eকািধক সূ  জানায়, িকছুিদন আেগ নািস র্ং o িমডoয়াiফাির aিধদ েরর মহাপিরচালক ত া িশকদারসহ আেরা 
িতন-চারজন ভাবশালী কম র্কত র্া-কম র্চারীর eকিট চে র িবষেয় বদিল o পদায়ন বািণেজয্র aিভেযাগ আেস ম ণালেয়। িকছু 
গণমা েমo e িবষেয় নানা ত  কাশ পায়। তেব eসেবর মে  সবেচেয় চা কর ঘটনা হেয় uেঠেছ ‘ভারেতর তীথ র্ ান মণ’ 
o ‘েসৗিদ আরেব পিব  হজ পালেনর’ জ  ায় eক হাজার সরকাির নাস র্েক িবেদশ মেণর সুেযাগ কের েদoয়া; যার আড়ােল 
আিথ র্ক েলনেদেনর aিভেযাগ আেলািচত হয় মুেখ মুেখ। e ছাড়া িলিখত aিভেযােগ মহাপিরচালক ত া িশকদােরর িবরুে  েখয়াল-
খুিশমেতা বদিল, হয়রািন, েকনাকাটা o পিরবহন বহাের দুন িতর aিভেযাগo জমা হেয়েছ ম ণালেয়; যিদo e ে ে  ম ণালেয়র 
েকােনা কম র্কত র্ারo জিড়ত থাকার আেলাচনা রেয়েছ। িবেশষ কের সব র্েশষ েবশ কেয়কজন নাস র্েক হজ o িশ েণর জ  কেয়কিট 
েদেশ পাঠােনার ে ে  সব্া য্ o পিরবার ক াণ ম ীর িপeসসহ eকািধক কম র্কত র্ার নাম uেঠেছ। 

তেব e িবষেয় সব্া য্ম ীর িপeস oয়ােহদুর রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘িবেদেশ েলাক পাঠােনা িনেয় আেগ েথেকi নানা ধরেনর 
aিনয়ম o িবশৃ লা িছল। eমনিক েলনেদেনর aিভেযাগo িছল; যার সবটাi aিধদ র েথেক করা হয়। eখােন আমার নাম েকন 
জড়ােনা হেলা, তা বুঝেত পারিছ না।’ িতিন বেলন, ‘ িশ েণর নােম সব্ামী- ী েবড়ােত যােব, েসটা েতা হেত পাের না। আবার 
eকi ি  বারবার যােব a রা সুেযাগবি ত হেব, েসটাo েকন হেব। eসব িবষেয় eবার eকিট নীিতমালা করা হেয়েছ। নতুন 
নীিতমালায় নািস র্ং aিধদ েরর কােরা কােরা সব্াথ র্গত সম া হoয়ায় তারা aস  হেয় থাকেত পাের।’ 

aিধদ েরর িবেদশ মণ সং া  aনুেমাদেনর কমপে  েদড় বছেরর নিথপ  ে েট েদখা যায়, ায় িত কম র্িদবেসi কাuেক না 
কাuেক ‘ভারেতর তীথ র্ ান মণ’ বা ‘ েসৗিদ আরেব পিব  হজ পালেন’ যাoয়ার aনুেমাদন িদেয়েছন মহাপিরচালক ত া িশকদার। 
িতিন e িবষেয় বেলন, ‘আিম eখন েথেক ei িবেদশ মেণর পুেরা িবষয়িট মিনটিরংেয়র আoতায় িনেয় আসব, যিদo আমার 
eখােন েলাকবেলর ঘাটিত আেছ। aেনক আেবদেনর সবগুেলাi যাচাi-বাছাi করাo কিঠন াপার। তেব সব aিভেযাগi িঠক নয়।’ 

 


