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ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন,  ‘িবেদেশ যাওয়ার ে  তারণা বে  আমােদর নজরদাির বাড়ােত
হেব। একই সে  ব াপক চারণা চালােত হেব, কননা তারা আমােদর অথনীিতেক সমৃ  কের তুলেত
রিমেট  পাঠােনার মাধ েম ব াপক ভিূমকা রাখেছন।’

ধানম ী রাববার অিভবাসনিবষয়ক জাতীয় ি য়ািরং কিমিটর থম সভায় দয়া ভাষেণ এ কথা বেলন।
বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান নীিত ২০১৬-এর আেলােক এ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। ধানম ী

এ কিমিটর সভাপিত।

ধানম ী বেলন, তারা যন অকােল হািরেয় না যায়, সজ  তােদর িত িবেশষ দিৃ  দয়া েয়াজন।
কননা তােদর িনরাপ া ও কল ােণর িদেক নজর দয়া আমােদর দািয় , যেহতু তারা আমােদর দেশরই

নাগিরক। িতিন বেলন, বতমােন ায় এক কািট বাংলােদিশ িবে র ায় একশিট দেশ অব ান কের দেশ
রিমেট  পাঠাে , যা আমােদর দাির িবেমাচন এবং বেদিশক মু ার িরজাভ বিৃ েত ভিূমকা রাখেছ।

যারা  কােজর জ  িবেদশ যাে ,  তােদর জীবনবৃ া  সহেযােগ একিট ডাটােবজ ত করার জ ও
সংি  কতৃপ েক িনেদশ দন ধানম ী। িতিন বেলন, ‘িবেশষ কের তারা কান কােজর জ  কান
দেশ যাে , তার িববরণ থাকেত হেব।’

  বাসস
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িবেদেশ গমেন ুরা য কােজর জ  িবেদেশ যাে , তার িশ ণ এবং স দেশর ভাষার ওপর দখল
থাকার িবষেয় ােরাপ কের ধানম ী বেলন, ‘এে ে  সংি  দশ েলার সে  আলাপ-আেলাচনা
কের আমরা যৗথভােবই িশ েণর আেয়াজন করেত পাির, যমনিট অতীেতও করা হেয়েছ।’

শখ হািসনা বেলন, দেশ একে িণর দালাল ও তারকচ  রেয়েছ, যারা িবপুল অেথর িবিনমেয় িবেদেশ
লাক পাঠায়। আর িবেদেশ গমেন রুা  িদনবদেলর আশায় তােদর সব  িবি  কের, ঋণ কের টাকার
জাগান দয়। এমনও দখা গেছ, এেদরেক িবেদেশ িনেয় দালালচ  দেশ থাকা তােদর আ ীয় জেনর

কাছ থেকও চাপ েয়াগ কের অথ আদায় কের। কােজই আমােদর এই পুেরা  ি য়ািট  সিঠকভােব
নজরদািরেত আনেত হেব।

সারা দেশ সরকার ৫ হাজার ২৭৫িট িডিজটাল স টার াপেনর পরও জনগণ এসব তারেকর ফাঁেদ
পড়েছ উে খ কের ধানম ী বেলন, ‘আমরা িবেদেশ গমেন ু জনগণেক বাঝােনার চ া করিছ য, তারা
দালােলর কােছ না  িগেয়  িবেদশ যেত চাইেল  এসব িডিজটাল স টাের  িগেয়  যন  নাম  রিজে শন
করান।’ িতিন এ িবষেয় িমিডয়ােক কাযকর ভূিমকা পালেনর আ ান জানান।

শখ হািসনা বেলন, আমােদর দেশর মিহলারাও কােজর জ  িবে র িবিভ  দেশ যাে  এবং িবেদেশ
িগেয় িনযাতেনর িশকার হে । কােজই আমরা এখন তােদর জ  াটকাড এবং মাবাইল ফান িদি ,
যােত তারা এ ধরেনর েভাগ থেক বাচঁেত পাের।

তার সরকার িবেদশ গমেন েুদর জ  বাসীকল াণ ব াংক িত া কেরেছ উে খ কের ধানম ী বেলন,
যােত কের  এই ব াংক থেক ঋণ িনেয় তারা  িবেদেশ যেত পােরন।  আমােদর একিট বহৃৎ  কম ম
যবুশি  আেছ,  যােদর মেধ  অিমত স াবনা  রেয়েছ।  িতিন বেলন,  তােদরেক িবিভ  ে  িশ ণ

দােনর মাধ েম আমােদর দ  কের গেড় তুলেত হেব এবং এখন থেক আমরা দ  জনশি ই িবেদেশ
পাঠাব।

এ সে  সরকার ধান আরও বেলন, ‘ভিব েত আমরা কবলমা  জনশি  িবেদেশ পাঠাব না, কননা
আমােদরই দ  জনশি র  েয়াজন পড়েব। কারণ সম  দশজুেড় আমরা একশ িবেশষ অথৈনিতক
অ ল গেড় তুলিছ এবং আইিসিট ে র িবকাশ সাধন করিছ।’

অিভবাসনিবষয়ক জাতীয় ি য়ািরং কিমিটর সদ , রা ম ী আসা ামান খান কামাল, অথম ী আ হ ম
মু ফা কামাল, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী মা. তাজলু ইসলাম, পররা ম ী ড. এ ক
আব ল মােমন, পিরক নাম ী এমএ মা ান, া  ও পিরবারকল াণম ী জািহদ মােলক, বাসী কল াণ
ও বেদিশক কমসং ানম ী ইমরান আহমদ এবং বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন িতম ী মা.
মাহবুব আলী বঠেক িছেলন। ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান সভািট স ালনা কেরন।

ধানম ীর  কাযালেয়র  এসিডিজিবষয়ক  মুখ  সম য়ক  মা.  আবুল  কালাম  আজাদ  এবং  স  সিচব
ইহসা ল কিরমও এ সময় উপি ত িছেলন।
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