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বাংলােদশ িনেয় পরুেনা ধারণা ভলু

বাংলােদশ িনেয় পুরেনা ধারণা ভুল

১৯৭১ সােল বাংলােদশ যখন নয় মােসর র য়ী যেু র মাধ েম াধীনতা অজন কেরিছল তখন মািকন
রা িব ানী ও রাজনীিতিবদ হনির িকিস ার এ দশেক একিট ‘তলািবহীন ঝিুড়’ িহেসেব আখ া িদেয়িছেলন।

কননা, যু িব  বাংলােদশ তখন অথৈনিতকভােব বল িছল। সই পুরেনা ধারণা থেকই এখেনা অেনেক
মেন কেরন বাংলােদেশর গিরব িণর মা ষ িদেনর খাঁেজ ভারেত অ েবশ কের। সিত  বলেত, সই িদন
আর এখন নই।

ভারতীয় গণমাধ ম টিল াফ ইি ডয়ায় কািশত একিট মতামতধমী িতেবদেন এ কথা বেলেছন দবদীপ
পুেরািহত।

িতিন বেলেছন, ভারেতর সংসেদ দশিটর রা  িতম ী িনত ন  রাই মজার একিট তথ  তেুল ধেরেছন।
বেলেছন,  ২০১৯  সােলর  থম  ছয়  মােস  অৈবধ  অ েবেশর  দােয়  ৪৯৭ বাংলােদিশেক ফতার  করা
হেয়েছ। এর মেধ  ৩৭৯ জনেকই ফতার করা হয় বাংলা সীমা  থেক। তার মেত, পি ম বাংলা, আসাম,
মঘালয়, িমেজারাম ও ি পুরা সীমাে  ২০১৪ সােল ফতার অৈবধ অ েবশকারী বাংলােদিশর সংখ া িছল

২ হাজার ৪৫৫। খবর টিল াফ। িতিন আরও বেলন, যিদও অৈবধ অ েবশকারীর সিঠক সংখ া িন পণ
অস ব। তার পরও বাংলােদশ থেক অৈবধ অ েবেশর সংখ া উে খেযাগ  হাের কেম গেছ। এর কারণ
হে , বাংলােদেশর অথৈনিতক অব া। দবদীপ আরও বেলন, বাংলােদেশর অথৈনিতক অব া আেগর থেক
অেনক ভােলা। এিশয়া উ য়ন ব াংেকর তথ া যায়ী, বতমােন দশিটর িজিডিপ ৮ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ।
আর ২০২০ সাল নাগাদ এ দেশর মাথািপছু আয় ৬.৬ শতাংেশ উ ীত হেব বেল আশা করা হে । তরাং
হনির িকিস ােরর সই ‘তলািবহীন ঝুিড়’ উি িট এখন বাংলােদেশর ে  অসার। এ ে  জন ব ি র

সা াৎকার তুেল ধেরন এই লখক। তার মেধ  থম ব ি  বাংলােদেশর অিভজাত এলাকা লশােন িরকশা
চালােতন। এক দশক আেগ িতিন ভারেতর পি মবে  অৈবধভােব অ েবশ কেরিছেলন। সখােন দমদম
এলাকায় িতিন বসবাস করেতন। িক  এক দশেকও িতিন তার ভােগ র চাকা ঘারােত পােরনিন। িনরাশ হেয়

েদেশ ফেরন। বতমােন তার বয়স ৪০-এর কাঠায়। িতিন বেলেছন, যিদও িতিন কলকাতা পছ  কেরন।
িক  জীিবকার জ  িতিন আর কােনা িদনও ভারেত যােবন না। ওই িরকশাচালেকর ভাষায়, ‘এখােন কামাই
(আয়) বিশ। িতিদন আট ঘ া কাজ করেল এখােন ৮০০ থেক ১০০০ টাকা আয় করা স ব।’ ি তীয়
ব ি  ঢাকার একজন উবারচালক। বতমােন তার বয়স ৩০। িতিন শানােলন আরও মজার গ । উবারচালক
বেলন, িতিন বশ কেয়কবার কলকাতা মণ কেরেছন। সখােন িতিন গিরব অেনেকর সে ই কথা বেলেছন।
তারা জািনেয়েছন পি মবে  সারা িদন পির ম কের ১০০ িপ আয় করাই ক । অথচ বাংলােদেশর ত
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অ ল িদনাজপুেরও দিনক হািজরায় ৭০০ টাকা িদেয়ও একজন িমক পাওয়া ক সাধ  ব াপার। দবদীপ
তার িনবে  বেলেছন, এসব তথ  এটাই মাণ কের গিরব বাংলােদিশরা এখন আর অৈবধভােব ভারেত অথ
আেয়র জ  যান না। বাংলােদিশেদর িনেয় এ ধারণাটা ভুল।
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