
িবেদেশ িমশন েলার কী কাজ
াি ডংেয়র নােম নামসব  রাডেশা বা আেলাচনা, কমািশয়াল উইংেয়র ব থতা িব  িমিডয়া থেক িবি ,

লবার উইংেয়র সবা পান না বাসী িমকরা

িবেদেশ িমশন েলার কী কাজ

নতনু  িবিনেয়াগ,  বািণজ  স সারণ  ও  মবাজার  তির,  িবেদেশ  আপেদ-িবপেদ বাংলােদিশেদর  পােশ
দাড়ঁােনা,  সেবাপির  দেশর  নাম  বৃি র  ে  উে খেযাগ  ভূিমকা  রাখেত  পারেছ  না  টৈনিতক
িমশন েলা। ধু নামসব  রাডেশা বা আেলাচনা অ ােনর বাইের সিত কার ‘বাংলােদশ াি ডং’-এ ায়
ব থ পশাদার টনীিতকরা। িবেদশিবভঁুইেয় খেট-খাওয়া  মা ষ েলা  িনজ দেশর দূতাবােস িগেয় ায়ই
িশকার হে ন ভাগাি - ব বহােরর। িক  িবে র অ  দেশর বাসীেদর জ  দূতাবাস তােদর ব ।ু এমন
পিরি িতেত টৈনিতক িমশন েলার কাযকািরতা িনেয়ই উেঠেছ ।

ইউেরােপর দশ েন ায় এক যুেগর বিশ সময় ধের থােকন জিমর সরকার। সখােন তার বসবােসর
জ  ায়ী  রিসেড  কাড  রেয়েছ।  কেয়ক দফায়  তা  নবায়নও  হেয়েছ।  িক  এবার  িতিন  পেড়েছন
মহাসমুে ।  আটেক গেছ  কাড  নবায়ন।  কারণ িফ ার  ি ট  জিটলতায়  আটেক আেছ  তার  পাসেপাট।
দূতাবাস থেক পাসেপাট না পাওয়ায় চরম ভাগাি েত পেড়েছন জিমেরর মেতা েনর শতািধক বাসী।
তােদর রিসেড  কাড বািতল হেয়  যায় িকনা  তা  িনেয় ি ায় তারা। ওমান  বাসী  সাইফলু ইসলাম
বেলন, অ  দেশর লােকরা যখন দেখ বাংলােদিশরা িনজ দেশর দূতাবােসই স ান পায় না, তখন স
দেশর মা ষজনও আমােদর কমীেদর অস ান কের। আমরা যিদ িনেজর দেশর লাকেক মযাদা না িদই,

তাহেল অ  দশও দেব না। আমােদর অথনীিতেত যারা  এত অবদান রাখেছ, তােদর স ান দওয়াটা
জ ির।  মালেয়িশয়া  বাসী  িসকা ার  আবু জাফর বেলন,  বাংলােদেশর  বাসী  িমকেদর  বিশরভাগই

িশি ত। তাই তারা যখন িনেজেদর পাসেপাট বা অ া  সবা িনেত যান তখন তােদর সহজ ভাষায়
বুিঝেয়  বলা  েয়াজন।  িক  দূতাবােসর কমকতােদর দখাই পাওয়া  যায়  না। দখা  পেলও বিশরভাগ

ে ই কমকতারা ভােলা ব বহার কেরন না। বাসীেদর অিভেযাগ, কথায় কথায় বলা হয়, বাসীরা দেশর
অথনীিত সচল রাখেছ। িক  বা েব বাসীরা কাথাও তমন মযাদা পান না। কমীেদর িবেদশ যাওয়ার পেথ
ভাগাি ,  সখােন  যতিদন  থােক  তখন  ভাগাি ,  ফরার  পরও  ভাগাি ।  তেব  সবেচেয়  কে র  িবষয়
বিশরভাগ সময় দূতাবােস সাহােয র জ  গেল সখােন পেদ পেদ ভাগাি , অস ান ও অবেহলা করা হয়।
মঘন  দশ েলােত  থাকা  বাসীেদর  সাধারণ  অিভেযাগ,  দূতাবােসর  িন পদ  কমচারী  ও  সাধারণ

কমকতােদর সে  দালালেদর যাগসাজেশ িসি ডেকেটর মাধ েম নীিত হয়। িসি ডেকেটর মাধ েম টাকা
িদেল সহেজই কাজ হয়, না হেল বছেরর পর বছর ঘুরেত হয়। অথচ এসব অিভেযাগ দওয়ার জ  খুঁজেলও
পদ  টনীিতকেদর সে  দখা করারই েযাগ হয় না সাধারণ বাসীেদর। দূতাবােস জনবল িনেয়ােগ য
ম ণালয় েলা  কাজ করেছ তােদর মেধ  সম েয়র অভাব,  সইসে  দূতাবােসর কমকতােদর েয়াজনীয়

িশ ণ না  থাকায় যথাযথ সবা  িনি ত করা  যাে  না বেল মেন কেরন যু রাে  বাংলােদেশর সােবক
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জলুকার নাইন
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রা দূত মায়নূ কিবর। িতিন বেলন, এে ে  িট িবষেয় নজর দওয়া েয়াজন। থমত, য ম ণালয় েলা
এই দূতাবাস েলায় লাক পাঠায়, ঢাকায় তােদর মেধ  একটা সম য় করা। বাংলােদেশ এই সম েয়র যেথ
অভাব আেছ। ি তীয়ত, যারা দূতাবােস কাজ করেত যােবন, তােদর জ  যেথাপযু  িশ েণর ব ব া করা।
যন তারা নতনু দেশ, নতুন পিরেবশ, সং িৃত, শাসিনক ব ব া ও কােজর ধরেনর সে  সহেজই খাপ

খাইেয় িনেত পােরন। যারা এই িশ েণ উ ীণ হেবন, ধু তােদরেকই িমশেন পাঠােনা েয়াজন। না হেল
একই ধরেনর ঘটনার পুনরাবৃি  হেব বেল িতিন আশ া কেরন।

লবার উইংেয়  যেত চায়  না  ৭৪ শতাংশ িমক :  দূতাবােস েয়াজনীয় সবা না পাওয়ার অিভেযাগ
নতনু নয়। িবে র িবিভ  দেশ কমরত বাংলােদিশ অিভবাসীেদর কাি ত সবা িদেত পারেছ না িবেদেশ
বাংলােদশ  দূতাবােসর  ম  উইং েলা।  অব  অেনক  ে  এখন  দূতাবাসমুখীই  হন  না  বাসীরা।
আইএলওর  ‘দ  হামকািমং  :  াফাইিলং  দ  িরটািনং  মাইে ট  ওয়াকাস  অব বাংলােদশ’  শীষক এক
গেবষণায় দখা  গেছ, িবেদেশ অব ান করা বাসী বাংলােদিশর মেধ  ৭৪ দশিমক ৫ শতাংশই কােনা
সম ায়  পড়েল ানীয় দূতাবােসর সহায়তা  নন না। বাসী  খাতসংি রা  বলেছন,  িবে র ২৫িট দেশ
বাংলােদেশর ২৯িট ম উইং রেয়েছ। তেব এসব ম উইংেয় পযা  জনবল না থাকায় বাসী বাংলােদিশরা

ত ািশত সবা পাে ন না। ফেল নানাভােব তারা ভাগাি র িশকার হে ন। সৗিদ আরব বাসী ব বসায়ী
রাহাত  আহেমদ মধ ােচ র  কেয়কিট  দেশ  িনেজর অিভ তার  বণনা  িদেয়  বেলন,  দূতাবােস  সাধারণ
কমীেদর সা াৎ  পাওয়াটাই র। আর িমশেনর দািয়ে  থাকা  টনীিতকরা  সাধারণ বাসীেদর কােছ
রীিতমেতা  আকােশর  চাদঁ।  হােত  গানা  জাতীয়  কেয়কিট অ ােন  ধু  ব ব  দওয়ার  সময়ই তােদর
দখেত পাওয়া যায়। তাও আমি ত বাসীরাই সই েযাগ পান।

ব থতা  বািণিজ ক উইংেয়র :  বাংলােদশ থেক সাধারণত ৫৭িট দেশ পণ  ও সবা র ািন হেয় থােক।
এসব দেশ র ািনর ল মা া পূরণ হেল অিজত হয় র ািনর সামি ক ল মা া। িবেদেশ বাংলােদেশর

টৈনিতক িমশন েলােত আবার  বুেঝ বশ কেয়কিট বািণিজ ক উইং রেয়েছ। এসব উইংেয়র কাজই
হেলা সংি  দেশ বাংলােদেশর বািণজ  স সারেণ নানামুখী  উেদ াগ হণ করা। িক  বিশরভাগ উইং
কাজিট সিঠকভােব করেত পারেছ না। বািণিজ ক িমশন েলার এই ব থতা নতনু নয়। গত অথবছের ৫৭
গ েব র ২৫িটেতই অিজত হয়িন ল মা া। তেব বািক ৩২িট গ েব  র ািন আেয়র ল মা া অিত ম
কেরেছ। এর মেধ  ১২িট িমশেন ভােলা বৃি  অিজত হেয়েছ। িমশন েলা হে  বািলন, টািকও, িস াপুর,

য়ালালামপুর,  প ািরস,  মে া,  ম ািনলা,  জাকাতা,  াকেহাম,  রাবাত,  কাঠমা ডু ও কলে া। বাংলােদশ
র ািন উ য়ন বু েরার (ইিপিব) হালনাগাদ তেথ  এসব জানা গেছ।

িবি  স উইং  :  িব  িমিডয়ায় বাংলােদেশর ভাবমূিত বাড়ােনার উে ে  িবে র ৮ পূণ দেশ
বাংলােদশ িমশেন স উইং রাখা হেলও সই িব  িমিডয়া থেকই ায় িবি  অব ায় রেয়েছ উইং েলা।
িবেদিশ মূলধারার  কােনা  সাংবািদক যিদ িকছু  জানেত চান  িতিন  থেমই গেল সাচ  িদেয়  বাংলােদশ
হাইকিমশন বা দূতাবােসর ওেয়বসাইেট যােবন। ফেলা করেবন বাংলােদশ দূতাবাস বা িমশেনর টুইটার। িক
সভােব এ েলার কােনাটাই নই, থাকেলও তা আপেডট নয়। আবার বাংলােদশ িনেয় মািকন বা ি িটশ

গণমাধ েমর খবেরর সই একই ধরেনর নিতবাচক ধারা চলেছ বছেরর পর বছর। যুেগর পর যুগ স উইং
থাকেলও নানা কারেণ এই ধারার পিরবতন স ব হয়িন।
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