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অৈবধ িবেদিশর সং া কত 
ফিসহ উ ীন মাহতাব 

 

িতন বছর আেগ পািক ান থেক ছয় মােসর পযটন িভসায় বাংলােদেশ এেসিছেলন আমান খান (ছ নাম)। পযটন িভসায় এেলও ওই 
সময় এক  িত ােন চাকির  কেরন িতিন। এরপর তার িভসার ময়াদ শষ হেলও আর দেশ িফের যানিন িতিন। িভসা ছাড়া 
অৈবধভােব অব ান কের িবিভ  জায়গায় চাকির কের যাে ন ওই পািক ািন।  এ পািক ািনই নন, িভসা ময়ােদা ীণ হেলও 
বাংলােদেশ অৈবধভােব অব ান করেছন বশ কেয়ক হাজার িবেদিশ। এেদর মে  ায় ১৬  দেশর নাগিরক রেয়েছন। তেব এসব 
িবেদিশ কখন, কীভােব, কী উে ে  এ দেশ কেছ, তার স ক ত  নই সরকােরর কােছ। এেদর স ক সং া রা  ম ণালেয়র 
সংি  শাখার কােনা কমকতারও জানা নই। তেব অৈবধভােব অব ান করা িবেদিশ নাগিরকেদর িভসার ময়াদ বাড়ােনা-সং া  
অসং  আেবদন রা  ম ণালেয়র র া সবা িবভােগর ইিমে শন শাখায় জমা পেড়েছ। আেবদেন ত  গরিমল থাকায় অেনকটা 
সম ায় পেড়েছন কমকতারা। এসব িবষয় মাথায় িনেয় শষ পয  নেড়চেড় বসেছ গােয় া সং া েলা। অৈবধভােব অব ান করা 
িবেদিশেদর ওপর নজরদাির বাড়ােনা হে । এসব িবেদিশর স ক পিরসং ান ও তােদর স িকত ণ ত  সং হ করা হে ।  
সংি  ে  জানা গেছ, বাংলােদেশ অব ান করা িবেদিশ নাগিরকেদর অেনেকর পাসেপাটসহ কােনা কাগজপ ই বধ নই। এর 
পরও তারা গাপেন িবিভ  িত ােন কাজ কের যাে ন। সরকারেক কােনা ভ াট বা কর দন না তারা। অথচ এ দেশর নাগিরেকর 
চেয়ও তারা বিশ েযাগ- িবধা ভাগ করেছন। অৈবধভােব উপািজত অথ তারা িনজ দেশ পাঠাে ন।  

এসব ত  উে খ কের েয়াজনীয় ব া নওয়ার জ  বশ কেয়কবার অথ ম ণালয়েক িচ  িদেয়েছ জাতীয় রাজ  বাড 
(এনিবআর)। এ ছাড়া িবেদিশ নাগিরকেদর আিথক লনেদন ও জি  অথায়েনর িবষয় ভােব পযেব েণর জ  অথ ম ণালয় 
থেক এক  িবেশষ ম গঠন করা হয়। বাংলােদেশ ওয়াক পারিমট ছাড়া অব ান করা িবেদিশ নাগিরকেদর কায ম, তােদর ভ াট 

ও া  ফ িক দওয়ার িবষেয় ওই ম কাজ কেরিছল। েমর অ স াের বিরেয় আেস- বাংলােদেশ অব ানকারী ায় ১৫ হাজার 
িবেদিশর িভসার ময়াদ শষ হেয় গেছ। যােদর বিশরভাগই পযটন িভসা িনেয় বাংলােদেশ এেসিছেলন। তেব এ  স ক 
পিরসং ান নয়, সং া আরও বিশ হেত পাের।  
জানা গেছ, িবেদিশরা পযটন িভসায় বাংলােদেশ এেস কখেনা িনেজর পাসেপাট ি েড় ফেল, আবার কখেনা িভসার ময়াদ থাকা 
অব ায়ই নানা 'অপতৎপরতা' চালায়। তারা রাজধানীর অিভজাত এলাকায় অব ান কের িবিভ  িত ােন কাজ করেছন। তারা 
রাজধানীর লশান, বনানী, উ রার মেতা অিভজাত এলাকা েলােত থাকেছন। তারা িবিনেয়াগকারী পিরচেয় অিভজাত হােটেল উেঠ 
িবেদেশ লাক পাঠােনা, বাংলােদেশ ন ন বসা িত ান খালার আ াস ও চাকিরর েলাভন দিখেয়ও সাধারণ মা েষর সে  

তারণা করেছ।  তাই নয়, এসব িবেদিশ নাগিরক অ , ণ ও মাদক চারাচালান, অৈবধ িভওআইিপ বসা, িবিভ  দেশর জাল 
নাট তির, ডলার জািলয়ািত, এমনিক জি  তৎপরতায়ও িনেজেদর জড়াে  বেল অিভেযাগ রেয়েছ। বাংলােদেশ অব ানরত 

পািক ান, িলিবয়া, চীন, নাইেজিরয়া, ভারতসহ কমপে  ১৬  দেশর কেয়ক হাজার নাগিরক অৈবধভােব অব ােনর পাশাপািশ 
অপরাধ লক কমকাে  জিড়ত বেল গােয় া সং া েলা মাণ পেয়েছ।  



 
সা িতক িক  ঘটনার াপেট িঁক ণ ও অৈবধ িবেদিশ নাগিরকেদর িবষেয় সরকার ে র সে  পযােলাচনা করেছ। 
রাজধানী ঢাকা, চ ামসহ অ া  এলাকায় িবেদিশেদর আবাস ল ও েয়াজনীয় ত -উপা  যাচাই করা হে । তেব ত  স ক না 
থাকেল ঢাকায় তােদর তাবােসর মা েম সম া সমাধােনর িবষয় িনেয়ও পযােলাচনা করা হেব। এরপর তাবাস েলা পদে প না 
িনেল গােয় া সং ার পািরশ আমেল িনেয় অৈবধ বসবাসকারীেদর িব ে  আইনগত ব া নেব সরকার।  
 
সৗিদ আরব, মালেয়িশয়াসহ িবিভ  দেশ িবেদিশেদর ওপর কড়া নজরদাির থাকেলও বাংলােদেশ এ ধরেনর উে াগ কখেনাই 
নওয়া হয়িন।  ঘটনা েম কােনা িবেদিশ আটক হেলই তখনই নেড়চেড় বেস আইন- লা বািহনী। 

 
জানেত চাইেল রা ম ী আসা ামান খান কামাল বেলন, 'িভসার ময়াদ উ ীণ িবেদিশ যসব নাগিরক বাংলােদেশ অব ান 
করেছন, তােদর অেনেকই ফর িভসার জ  আেবদন কেরেছন। এসব আেবদন যাচাই-বাছাই সােপে  অ েমাদন দওয়া হেব। তেব 
কউ যােত সমাজিবেরাধী কােনা কমকা  না চালােত পাের, সজ  তােদর ওপর নজর রাখা হে । তারা যন কােনা অপরাধ লক 

কােজও জড়ােত না পাের স িবষেয় সতক রেয়েছ সরকার। যােদর িব ে  অপরােধর ত - মাণ পাওয়া যােব, তােদর িব ে  ব া 
নওয়া হে ।' 

 
এক ে র জবােব রা ম ী বেলন, কতজন িবেদিশ বাংলােদেশ অব ান করেছন, তার পিরসং ােন হয়েতা গরিমল থাকেত পাের। 
তেব এখন স  স কভােব সংর েণর জ  আ িনক ডাটােবজ ত করা হে । কারা কখন দেশ কেছন বা বর হে ন স ত  
ডাটােবেজ সংর ণ থাকেব। তখন অৈবধভােব অব ান করার েযাগ থাকেব না।  

 


