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বাংলােদশ থেক জনশি  রফতািন বাড়েছ। এে ে  এিশয়ার দশ েলার মেধ  বাংলােদেশর অব ান
ি তীয়। এ অ ল থেক জনশি  রফতািনেত শীেষ রেয়েছ ভারত।

এশীয় উ য়ন ব াংেকর (এিডিব) ‘ি লড লবার মািবিলিট অ া ড মাইে শন’ শীষক িতেবদেন এ তথ
উেঠ এেসেছ। ম লবার িতেবদনিট কাশ করা হয়।

িতেবদেন বলা হয়,  িবে র িবিভ  দেশ কমরত িবেদিশ িমকেদর মেধ  ২৪ শতাংশ ভারতীয়,  ১৭
শতাংশ বাংলােদিশ, ১৪ শতাংশ চীনা, ১০ শতাংশ পািক ািন এবং পাচঁ শতাংশ িফিলপাইেনর নাগিরক।

বাংলােদিশ িমকেদর মেধ  ৩৯ শতাংশ সলস অ া ড মােকিটং সংি  কােজর সে  জিড়ত। বািকরা
উ য়ন কােজর িমক, সফটওয় ার উ য়ন, ি েয়িটভ অ া ড মাি িমিডয়াসহ নানা কােজর সে  জিড়ত।

এেত বলা হয়, এিশয়ায় জনশি  রফতািনকারক দশ েলার শীষ ােন থাকা ভারেতর এক কািট ৭১ লাখ
িমক িবেদেশ কমরত। বাংলােদেশর ায় এক কািট িমক িবে র িবিভ  দেশ কমরত। বাংলােদেশর

পরই রেয়েছ চীেনর অব ান।

দশিটর ায় ৮৯ লাখ িমক িবেদেশ কাজ করেছ। এ ছাড়া পািক ােনর ৬০ লাখ, িফিলপাইেনর ায় ৪০

  ইকবাল হােসন
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

লাখ,  িভেয়তনােমর ৩০ লাখ,  ইে ােনিশয়ার ২২ লাখ এবং  নপােলর ১৩ লাখ িমক িবেদেশ কাজ
করেছ। বাংলােদেশর বিশরভাগ িমক উপসাগরীয় দশ েলােত কাজ কের।

এর মেধ  সৗিদ আরব, সংযু  আরব আিমরাত, ওমান, বাহরাইেন বিশ বাংলােদিশ িমক কাজ কের।
এছাড়া মালেয়িশয়া, িস াপুর, যু রা , যু রাজ সহ িবিভ  দেশ বাংলােদিশ িমক রেয়েছ।

িতেবদেন আরও বলা হয়, মলূত ভােলা কমসং ান আর ভােলা পাির িমেকর জ  িমকরা িবেদেশ যান।
এ বণতা ভারতীয়, বাংলােদিশ, পািক ািন নাগিরকেদর মেধ  বিশ ল  করা যায়।

এর বাইের িবেদেশ লখাপড়ার জ  এসব দেশর ব  মা ষ িবেদেশ পািড় জমান। বাংলােদেশর জনশি
রফতািনর গিত ধের রাখেত এবং িবিভ  দেশ জনশি  রফতািনর েযাগ পুন ার করেত িতেবদেন
ঐক ব ভােব কাজ করার িত ােরাপ করা হেয়েছ।  িব ব াপী বাসী  মা েষর সংখ া সা িতক
বছর েলােত ব াপক হাের বেড়েছ।

২০১৮ সােল বাসী মা েষর সংখ া ২৮ কািটেত দািঁড়েয়েছ। আ জািতকভােব বাসীেদর ৬০ শতাংশ
এিশয়ার। ইউেরােপ বাস করেছ ায় একই সংখ ক মা ষ।

বাসীেদর মেধ  ৬৭ শতাংশ মা  ২০িট দেশ বাস করেছ। দশ েলার মেধ  রেয়েছ- যু রা , যু রাজ ,
কানাডা, অে িলয়া, জামািন, রািশয়া ফডােরশন, া , ন, ইতািল, ইউে ন, দি ণ আি কা, তুর ,
কাজাখ ান, থাইল া ড, জডান, সৗিদ আরব, সংযু  আরব আিমরাত ও েয়ত। এিদেক দেশর বাসী
কল াণ  ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র িহসােব অ যায়ী,  ২০১৭  সােল  বাংলােদশ থেক িবে র
িবিভ  দেশ ১০ লােখর বিশ িমক বধ পেথ কাজ করেত গেছ।

এিট এক বছের জনশি  রফতািনর ে  সেবা । এ সংখ া আেগর বছেরর তলুনায় ায় ৩৩ শতাংশ
বিশ। আর িতনিট দেশই গেছ ায় সােড় আট লাখ কমী।

২০০৮ সােল আট লাখ ৭৫ হাজার ৫৫ জন কমী িবেদশ যান। জনশি , কমসং ান ও িশ ণ বু েরা
(িবএমইিট) সেূ  জানা গেছ, ২০১৮ সােল বধভােব বাংলােদশ থেক সাত লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন
কমী কাজ িনেয় িবে র িবিভ  দেশ যান। আেগর বছর এিট িছল ১০ লাখ আট হাজার ৫২৫ জন।

২০১৮ সােল বাংলােদেশর জনশি  রফতািনর ায় ৬৩ শতাংশ হেয়েছ উপসাগরীয় এবং অ সব আরব
দেশ। বািক ৩৭ শতাংেশর বিশর ভাগ দি ণ-পূব এিশয়ােত। সবেচেয় বিশসংখ ক কমী গেছন সৗিদ

আরেব।

এরপর মালেয়িশয়া, কাতার, ওমান ও িস াপুের। বাসীকল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সিচব
রৗনক জাহান  যগুা রেক বেলন,  দ  জনশি  রফতািনেত জার দয়া  হে ।  িত  উপেজলায়  দ

জনশি  তিরর উেদ াগ চলেছ। পুরেনা মবাজােরর ওপর িনভরতা কমােত নতুন বাজার তিরর চ া
করা হে ।
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