
সৗিদ আরেব বাসীেদর নাগিরক  লােভর েযাগ

বাসীেদর  জ  নাগিরক  লােভর  েযাগ  কের  িদেয়েছ  সৗিদ  সরকার।  তলিনভরতা  থেক  বিরেয়
অথৈনিতক অ গিতর লে  িবিভ  ধরেনর সামািজক ও অথৈনিতক সং াের কাজ  কেরেছ মধ ােচ র
দশ সৗিদ আরব। দশিটর বতমান বাদশাহ মাহা দ িবন সালমােনর নতেৃ  এই সং ারয  চলেছ। এর

নাম দওয়া হেয়েছ িভশন-২০৩০। ধনাঢ  ও স দশালী বাসীেদর টানেত একিট িবেশষ আবাসন  ক
চালু কেরেছ সৗিদ আরব। অথনীিতর চাকা সচল রাখেত এিট করা হেয়েছ। গত স াহ থেক চালু হওয়া

ক েক মািকন যু রাে র ি নকােডর অ প িহেসেব বলা হে । এর মাধ েম সৗিদ আরেবর নাগিরক
পােবন ধনী বাসীরা। ঘাষণার পরিদন থেক অনলাইেন এ জ  আেবদন হণ  কেরেছ সৗিদ আরব।
সখােন বলা হেয়েছ, কউ যিদ সৗিদ আরেব ায়ী নাগিরক  পেত চান তাহেল একবাের ৮ লাখ সৗিদ

িরয়াল (বাংলােদিশ ১ কািট ৭৮ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬ টাকা) িফ পিরেশাধ করেত হেব। এ িফ এক বছেরর।
তেব নবায়নেযাগ  আবািসকতার জ  িদেত হেব ১ লাখ িরয়াল (বাংলােদিশ ২২ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫৩
টাকা)। আরও বলা হেয়েছ, এ ক  অ যায়ী বাসীরা কােনা ধরেনর র ছাড়াই সৗিদেত ব বসা-
বািণজ  পিরচালনা, স ি  য় ও জনেদর জ  র িভসা িনেত পারেবন। িবে ষকরা বেলেছন, এ

কে র মাধ েম স দশালী আরব বংেশা তূ ও ব জািতক কা ািন েলা ব াপকভােব লাভবান হেব। যারা
ায়ী  আবাসন  ছাড়াই  বছেরর  পর  বছর  ধের  সৗিদ  আরেব  বসবাস  কের  দীঘ  ময়ােদ  ব বসা-বািণজ

পিরচালনা করেত চান। এ ছাড়া তলিনভরতা থেক বিরেয় অথৈনিতক বিচ  আনেত সৗিদ আরব নতনু
এ ক  চালু করল। গত মােস দশিটর মি সভায় নতনু এ কে র অ েমাদন দওয়া হেলও অনলাইেন
আেবদন হণ  হেয়েছ স াহখােনক আেগ। মধ ােচ র র ণশীল এ দশিটেত বতমােন ায় ১ কািট

বাসী  রেয়েছন। িমক ও মানবািধকারকমীরা বলেছন, দশিটেত িবিভ  ধরেনর িনয়মনীিতর বড়াজােলর
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মা ফা কাজল, সৗিদ আরব থেক িফের
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মেধ ই বসবাস করেছন বাসীরা। তারা সাধারণত দশিটেত সৗিদ আরেবর একজন িনেয়াগকতার ের
কাজ কেরন। সৗিদ আরেবর মিদনায় কমরত ব জািতক কা ািনর কমকতা িদলদার হােসন বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন, কাজ শেষ এ দশ ত াগ এবং সৗিদেত ফরার জ  পাশাপািশ িভসা পেতও েরর
অ মিত েয়াজন। তেব জীবনযাপেনর ব য় ভয়াবহভােব বৃি  পাওয়ায় সা িতক বছর েলােত বাসীেদর
সৗিদ ত ােগর িকছ ু মাণ পাওয়া গেছ।

বাসীেদর জ  কেয়কিট খাত িনিদ  কের কমে  সীিমত করায় এবং অিতির  িফ আেরােপর কারেণ
সখােন  দশত ােগর  ঢল   হয়।  এ  ছাড়া  সৗিদ  সরকার  অৈবধ  বাসীেদর  ধরেত  কেঠার  অিভযান

পিরচালনা করেছ। এ কারেণ গত ই বছের কেয়ক লাখ অৈবধ বাসীেক িনজ দেশ ফরত পাঠােনা হয়।
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