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কাতারে নিরেরেে নিপে ডেরক আিরেি িাাংলারেনিো  

 

কাতারে প্রিাসী িাাংলারেনিো নিরেরেে নিপে নিরেোই ডেরক আিরেি। অথচ কাতারে িাাংলারেনিরেে যরথষ্ট সুিাম েরেরে। চাে লারেেও 

ডিনি িাাংলারেনি এেি কাতারে কম মেত। এে মরে োক্তাে, ইনিনিোে, পনেকল্পিানিে, নিক্ষক, ইমামো এোরি মাথা উঁচু করেই প্রনতরযানগতাে 

টিরক আরেি। চট্টগ্রাম নিশ্বনিদ্যালরেে ইনতহারসে অোপক ে. হানিবুে েহমাি কাতারেে েন্ম ইনতহাস পারে নেরেরেি। েচিা করেরেি িো 

এক ইনতহাস। গরিষণা করে প্রমাণ করেরেি কাতাে কেিও পোধীি নেল িা। তাই ১৯৭১ সরি ডেিটি স্বাধীি হরেনেল িরল ডয ইনতহাস নলনপিদ্ধ 

হরেনেল এটা সঠিক ইনতহাস িে।  

কাতাে সেকারেে নসনিেে গরিষক ে. হানিবুে েহমারিে ডিতৃত্বাধীি একেল গরিষক েীর্ মকাল গরিষণা করে ডিে করেরেি, ১৮৭৮ সরিে ১৮ই 

নেরসম্বে হরে কাতারেে োতীে নেিস। ২০০৭ সরিে ২১ডি জুরিে এক ডর্াষণাে ১৮ই নেরসম্বে োতীে নেিস নহরসরি পানলত হরে। এে আরগ 

৩ো ডসরেম্বে স্বাধীিতা নেিস নহরসরি পানলত হরতা। একেি িাাংলারেনি নহরসরি এটা নিিঃসরেরহ গরি মে নিষে। কাতাে সেকাে ে. হানিবুে 

েহমারিে কারেে স্বীকৃনত নেরেরে িািাভারি।  

 

এই যেি িাাংলারেনিরেে অিস্থাি তেি ডসোরি িাাংলারেনিোই িতুি সাংকট ততনে কেরেি। িাাংলারেি ডথরক মােক এরি নিমািিেরে ধো 

পড়রেি। এই মুহূরতম ১৫২ েি িাাংলারেনি মােক কােিারেে সরে যুক্ত থাকাে কােরণ কাোগারে েরেরেি। এ োড়া কাতারেে নতিটি কাোগারে 

িািা অপোরধ ডেরল েরেরেি ২৩২ েি িাাংলারেনি। অনত সম্প্রনত করেক ডকনে গাঁোসহ দুই িাাংলারেনি ধো পড়াে র্টিাে িরড়চরড় িরসরে 

প্রিাসি। ডচক োনলোনত, নভসা োনলোনত, অপহেণ, সেে োস্তাে োকানতে সরে িাাংলারেনিো েনড়ত েরেরেি- এটা অরিকটা গা-সওো হরে 

নগরেনেল। নকন্তু মােক ব্যিসাে সরে িাাংলারেনিো েনড়রে পড়াে এোিকাে দূতািাসও অরিকটা নিব্রত।  

োষ্ট্রদূত আসুে আহরমে এই প্রনতনিনধরক িরলি, েিিনক্ত েপ্তানিরত কাতাে গুরুত্বপূণ ম ভূনমকা পালি কেরে। ডেনমরটরেে নেক ডথরকও আমো 

উপরে। ডলাকসাংখ্যাও আসরে। নকন্তু দুভ মাগ্য হরে, মােক নিষেক অপোরধ েনড়রে যাওোে ভািমূনতমে একটা সাংকট ততনে হরে। ঢাকা ডথরক 

যেি তাো আসরে তারেে কারে পাওো যারে গাঁো, ইোিা, আনিমসহ িািা ধেরিে মােক। োষ্ট্রদূত িরলি, এোরি আট লাে ভােতীে, েে লাে 

ডিপানল ও িাাংলারেরিে চাে লাে মানুষ েরেরেি।  

 

পনেসাংখ্যারিে নেক ডথরক আমো তৃতীে। ডেরল ডেো যাে িাাংলারেনিো িাস্টম। আমো ডয কথাটা শুনি, িাাংলারেনিো িরল থারকি, ‘তারেেরক 

িাঁসারিা হরেরে। ঢাকাে এোেরপারট ম ধো পরড় িা, এোরি এরস ধো পরড়।’ তাে মরত ঢাকা নিমািিেরে িেেোনে েরুনে। তা িা হরল এই 

সাংকট িাাংলারেিরক এক কঠিি ঝুঁনকে মরে ডিরল ডেরি।  

িাাংলারেনি কনমউনিটিে ডিতা ইনিনিোে আরিাোে ডহারসি আকে িরলি, এমনিরত শ্রমিাোে সাংকরটে মরে েরেরে। আমো যনে আমারেে 

ভারলাটা িা বুনি তাহরল নিপে আসরত পারে ডয ডকারিা সমে। কনমউনিটিে পক্ষ ডথরক আমো সনিনলতভারি ডচষ্টা কেনে অপোরধে মাত্রা 

কমারত। নতনি িরলি, মােক কীভারি এরেরি আসরে তা ডেেরত হরি নিমািিেে কতৃমপক্ষরক। পনেনস্থনত ডমাকানিলাে কনমউনিটিে তেি ডথরক 

ডিি নকছু পেরক্ষপ ডিো হরেরে। এে মরে কাউরেনলাং অন্যতম।  

 

িাাংলারেি ডথরক আসা মনহলাোও িািা অপোরধে সরে েনড়রে ডগরেি। এে মরে পাঁচেি মনহলাে সাো হরেরে নিনভন্ন অপোরধ। নিল্পী 

আক্তাে িারমে এক মনহলাে যািজ্জীিি কাোেণ্ড হরেরে হতযাকারণ্ডে সরে েনড়ত থাকাে অনভরযারগ। অপহেণ, চুনে ও অনিনতক কম মকারণ্ড নলপ্ত 

হওোে নিনভন্ন ডমোরে সাো হরেরে অন্যরেে।   

ওনেরক প্রনতরযানগতা নেরে ডযি অপোধ িাড়রে। অপোরধে তানলকাে ব্রাহ্মণিানড়ো ও মাোেীপুে ডেলাে ডলাকেি িীরষ ম। এই দুই ডেলা ডথরক 

আগতরেে সম্পরকম এোিকাে পুনলিও ডিি সতকম। ইনতমরেই ‘ব্রাহ্মণ’  আে  ‘মাোে’ এই দু’টি িাম তারেে কারে ডিি পনেনচত।  

 

নিরিষ দ্রষ্টব্য, েিিনক্ত েপ্তানি িন্ধ হেনি, তরি সাংখ্যা করমরে। েক্ষ েিিনক্তে চানহো েরেরে ডেিটিরত। িাাংলারেি ইো কেরল এই সুরযাগ 

নিরত পারে। মুসনলম ডেি নহরসরি িাাংলারেরিে গ্রহণরযাগ্যতা কাতারে অরিকোনি।  


