
    
আরo আেছ েরািহ া শরণাথর্ী 15 লাখ, িবহাির 5 লাখ

েদেশ িদন িদন বাড়েছ aৈবধ িবেদিশর সংখয্া। েরািহ া o িবহাির ছাড়া eকিট েগােয়nা সংsার িহসােব aৈবধ
িবেদিশর সংখয্া মাt 21 হাজার। িকn িবিভn েবসরকাির সংsা বলেছ, ধু িবেদিশ aৈবধ িমেকর সংখয্া
বাংলােদেশ 10 লাখ। eকািধক েবসরকাির সংsার িহসাব aনযুায়ী, শরণাথর্ী েরািহ া, িবহাির eবং aৈবধ
িবেদিশ িমিলেয় e সংখয্া হেব 30 লােখর েবিশ। কারণ িহেসেব বলা হেয়েছ, নজরদাির aেপkাকৃত কম থাকায়
িবেদিশরা  পযর্টন  িভসায়  eেস  পাসেপাটর্  িছঁেড়  েফেল  েথেক  যােcন  বাংলােদেশ।  aনয্িদেক  সরকাির  o
েবসরকাির  সংsার  পিরসংখয্ােন  eত  ফারাক  িনেয়  p  তুেলেছন  aেনক  িবেশষj।  তারা  বলেছন,
aিভবাসীেদর সিঠক পিরসংখয্ান না থাকেল জাতীয় িনরাপtা মিকর মেধয্ পড়েত পাের। dততর সমেয়র
মেধয্ aিভবাসী িনেয় eকিট িবেশষািয়ত সংsা গঠন করার বয্াপাের মত িদেয়েছন তারা। aিভবাসন িনেয়
কাজ কেরন eমন aেনক িবে ষক বলেছন, দীঘর্িদন ধের িবহািরেদর যntণা সহয্ করেছ রা । eবার েযাগ
হেয়েছ িবশাল েরািহ া-বহর। aৈবধ িবেদিশর সংখয্া বাড়েত থাকায় চাপ পড়েছ েদেশর aথর্নীিতেত। aৈবধ
িবেদিশরা েদেশ aবsান কের নানা aপকেমর্ জড়ােcন। eর বাiের িবিভn pিত ােন aৈবধভােব কাজ করায়
বড় aে র রাজs েথেক বি ত হেc রা ।
aপরাধিবjানী o ঢাকা িব িবদয্ালেয়র আiন িবভােগর aধয্াপক েশখ হািফজরু রহমান কাজর্ ন বাংলােদশ
pিতিদনেক  বেলন,  ‘আিম  যখন  সুiজারলয্ােn  িছলাম  তখন  িতন  মাস  anর  anর  েসখানকার  iিমেgশন
িবভাগ আমার কােছ িচিঠ পাঠাত eবং আমােক তােদর aিফেস ডাকত। িবেদিশেদর িবষয়িট মিনটিরংেয়র
জনয্ আমােদর েদেশo িবেশষািয়ত eকিট সংsা pেয়াজন। যারা েকবল e কাজিটi করেব। নয় েতা eর দায়
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সাখাoয়াত কাoসার o েগালাম রাbানী
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রা েকi িনেত হেব।’
eকািধক সূেt জানা েগেছ, েদেশ 30 লাখ িবেদিশ বসবাস করেছন। eর মেধয্ 10 লােখর েবিশ িবেদিশ িমক
aৈবধভােব কাজ করেছন বাংলােদেশ। সবেচেয় েবিশ িবেদিশ িমক কাজ কেরন েপাশাক খােত। যিদo eকিট
েগােয়nা সংsার িহসাব বলেছ, aৈবধভােব েদেশ aবsান করা িবেদিশ নাগিরেকর সংখয্া মাt 20 হাজার
713 জন। ৈবধভােব েদেশ aবsান করেছন pায় 61 হাজার। তেব েবসরকাির গেবষণা সংsা েসnার ফর
পিলিস  ডায়ালেগর  (িসিপিড)  2015  সােলর  eক  গেবষণায়  েদখা  েগেছ,  pায়  5  লাখ  ভারতীয়  নাগিরক
বাংলােদেশ  কাজ  কেরন।  তারা  তােদর  েদেশ  eক  বছের  3  দশিমক  76  িবিলয়ন  ডলার  পািঠেয়েছন,  যা
বাংলােদিশ মুdায় pায় 30 হাজার েকািট টাকার সমান।
e  ছাড়া  2018  সােল  যুkরা িভিtক  eকিট  গেবষণা  সংsা  িপu  িরসাচর্  েসnার  তােদর  গেবষণায়  uেlখ
কেরেছ, বাংলােদেশ কমর্রত িবেদিশ নাগিরেকরা ৈবধ পেথ বছের pায় 200 েকািট ডলার েরিমটয্াn বা pবাসী
আয়  িনেয় যান, যা বাংলােদিশ  মdুায়  সােড় 16 হাজার েকািট টাকার েবিশ। রpািনমুখী  ৈতির েপাশাকসহ
িবিভn খােত eসব িবেদিশ নাগিরক কাজ কেরন।
aৈবধভােব  বাংলােদেশ  বসবাসকারীেদর  মেধয্  পািকsান,  ভারত,  নাiেজিরয়া,  ঘানা,  কে া,  তাioয়ান,
িময়ানমার, িফিলপাiন, িলিবয়া, iরাক, আফগািনsান, আলেজিরয়া, চীন, তানজািনয়া, আি কা, uগাnা o
ল ার নাগিরকরাi েবিশ। সব িমিলেয় pায় 55িট েদেশর নাগিরক বাংলােদেশ কাজ করেলo েগল আগs

পযর্n  eকিট েগােয়nা সংsার  িহসােব ভারেতর 10  হাজার  227  জন,  চীেনর  3  হাজার  652,  েনপােলর  1
হাজার 518, পািকsােনর 421, ল ার 534, রািশয়ার 348, দিkণ েকািরয়ার 610, utর েকািরয়ার
406, েসামািলয়ার 122, যুkরাে র 415 eবং যুkরােজয্র 203 জন aৈবধ নাগিরক বাংলােদেশ aবsান
করেছন।
eসব েদেশর ৈবধ নাগিরক রেয়েছন ভারেতর 10 হাজার 483, চীেনর 6 হাজার 281, েনপােলর 1 হাজার
211  জন,  পািকsােনর  517,  রািশয়ার  443,  ল ার  1  হাজার  558,  যুkরােজয্র  2  হাজার  627  eবং
যুkরাে র 4 হাজার 496 জন।
eিদেক eকািধক িমক সংগঠেনর েনতারা বলেছন, গােমর্n, কেmািজট েটkটাiল িমল, oেভন o িনটoয়য্ার
inািs, েসােয়টার ফয্াkির, বািয়ং হাuস, মােচর্ nাiিজং েকাmািন িমিলেয় pায় 10 লাখ িবেদিশ কাজ কেরন
েপাশাক  খােত।  যিদo  aিধকাংশ  aৈবধভােবi  কাজ  করেছন।  e  ছাড়া  ফয্াশন  হাuস,  খাদয্  uৎপাদন  o
িবপণনকারী  েকাmািন, ফািনর্চার  েকাmািন,  েপালি  খাদয্ uৎপাদন  pিত ান, চামড়াজাত pিত ান eবং
িরসাচর্  pিত ােন কাজ করেছন aেনক aৈবধ িবেদিশ।
eিদেক  সmpিত  aৈবধ  aিভবাসী  িনেয়  জানেত  চাiেল  sরা মntী  আসাদjুামান  খান  কামাল  বাংলােদশ
pিতিদনেক বেলন, ‘েদখুন, e িবষয়িট মলূত পররা  মntণালয় েদেখ থােক। আটেক পড়া পািকsািনেদর েতা
পািকsান িনেত চাiেছ না।’ িসিপিড eবং aনয্ানয্ েবসরকাির pিত ােনর তেথয্র িবষেয় জানেত চাoয়া হেল
িতিন বেলন, ‘e িবষয়িট আমরা খিতেয় েদখব।’
জানা  েগেছ,  িবেদিশ  নাগিরকেদর  কােজর  aনমুিত  েদয়  বাংলােদশ  িবিনেয়াগ  unয়ন  কতৃর্ পk  (িবডা),
বাংলােদশ  রpািন  pিkয়াকরণ  a ল  কতৃর্ পk  (েবপজা) o  eনিজoিবষয়ক  বযু্েরা।  েবিশর  ভাগ  েkেt  ei
aনমুিত েনoয়া হয় িবডার কাছ েথেক। 2016 সােলর েসেpmর েথেক চলিত বছেরর আগs পযর্n িবডায়
নতুন  o  েময়াদ  বিৃdসহ  িনবিnত  িমক  pায়  23  হাজার  854  জন।  জানা  েগেছ,  রpািন  pিkয়াকরণ
a ল েলােত আড়াi হাজােরর মেতা িবেদিশ নাগিরক কাজ কেরন। eনিজo বযু্েরার aনমুিত িনেয়o কাজ
করা িবেদিশ কমর্ীর সংখয্া পাঁচশর েবিশ।
িবেদিশ কমর্ীর oয়াকর্  পারিমট েদoয়ার িবষেয় জানেত চাiেল বাংলােদশ িবিনেয়াগ unয়ন কতৃর্ পেkর (িবডা)
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িনবর্াহী  সদসয্  নাভাস  চnd  ম  ল  বেলন,  2016  সােলর  েসেpmর  েথেক  চলিত  বছেরর  আগs  পযর্n  িশl
aিধশাখায় নতুন eবং েময়াদ বিৃdসহ েমাট oয়াকর্  পারিমট রেয়েছ 14 হাজার 91 জন কমর্ীর। e ছাড়া eকi
সমেয় বািণজয্ aিধশাখায় নতুন eবং েময়াদ বিৃdসহ েমাট oয়াকর্  পারিমট রেয়েছ 9 হাজার 763 জন কমর্ীর।
eিদেক 2018 সােলর েফbয়ািরেত জাতীয় সংসেদ বাংলােদেশ 85 হাজার 486 জন িবেদিশ নাগিরক কাজ
কেরন বেল তথয্ িদেয়িছেলন sরা মntী আসাদjুামান খান কামাল।
েরািহ া 15 লাখ : বাংলােদেশ েরািহ ার সংখয্া কত? e িনেয় নানা কথা রেয়েছ। sরা  মntণালেয়র সবর্েশষ
তথয্  aনযুায়ী,  িনবিnত  েরািহ ার  সংখয্া  11  লাখ  18  হাজার  259  জন।  জািতসংঘ  শরণাথর্ী  সংsা
iueনeiচিসআেরর িহসাব (আগs পযর্n) aনুযায়ী, েরািহ ার সংখয্া 9 লাখ 13 হাজার 80 জন। eর মেধয্
েরিজsাডর্  34  হাজার  665  জন  eবং  গণনাকৃত  8  লাখ  78  হাজার  415  জন।  sানীয়  সূt েলা  বলেছ,
িময়ানমার েথেক পািলেয় বাংলােদেশ আ য় েনoয়া েরািহ া শরণাথর্ীর সংখয্া eখন 15 লােখর েবিশ। 2017
সােলর আগেs িময়ানমার েসনাবািহনীর aিভযােনর মুেখ পািলেয় বাংলােদেশ আেস pায় 10 লাখ েরািহ া।
eর আেগ pায় 5 লাখ েরািহ া 1978 সাল েথেক কেয়ক ধােপ বাংলােদেশ আ য় েনয়।
sানীয় ভাষয্ aনযুায়ী, 1992 সােল যারা বাংলােদেশ eেসিছল তারা oi সময় aেনেকi েভাটার হেয়িছেলন। e
ছাড়া 1996 সােলর সংসদ িনবর্াচেনর আেগ ৈতির করা েভাটার তািলকায় েসi pমাণ পাoয়া যায়। েদখা
েগেছ, কkবাজার o চ gাম a েলর pিতিট আসেন asাভািবক হাের েভাটরসংখয্া েবেড়িছল। যিদo 2008
সােল ছিবসহ েভাটার তািলকা করার সময় িনবর্াচন কিমশন aেনক েরািহ ােক বাদ িদেয়েছ।
িবহািরর  সংখয্া  5  লাখ  :  1992  সােল  মkািভিtক  রােবতা  আল  iসলাম  নােম  eকিট  eনিজo  বাংলােদেশ
বসবাসকারী uদুর্ভাষী িবহািরেদর oপর জিরপ পিরচালনা কের। জিরপ aনযুায়ী, oi সময় েদেশর 17 েজলার
70িট  কয্ােmর  জনসংখয্া  িছল  pায়  2  লাখ  সােড়  37  হাজার।  বতর্ মােন  e  সংখয্া  5  লাখ  ছািড়েয়েছ  বেল
জািনেয়েছন eসিপিজআরিসর (sােnড পািকsািনজ েজনােরল িরপয্াি েয়শনস কিমিট) সাধারণ সmাদক eম
শoকত আলী।
তার দািব, হাi েকােটর্ র রায় aনযুায়ী িবহািরেদর নাগিরকt েদoয়া হেলo তারা নাগিরেকর েকােনা সুিবধা
পােcন না। েগেজট না হoয়ায় পাসেপাটর্  aিধদফতর তােদর পাসেপাটর্  করেত aনমুিত িদেc না। িতিন বেলন,
‘আমােদর  আটেক  পড়া  পািকsািন  বলা  হেলo  আসেল  আমােদর  পূবর্পু ষরা  eেসিছেলন  ভারেতর  িবহার,
পাটনা o uিড়ষয্া েথেক। নানা িনযর্াতেনর কারেণi েতা তারা ভারত ছাড়েত বাধয্ হেয়িছেলন।’
কর ফাঁিকেত জিড়ত 72 হাজার িবেদিশ : বাংলােদেশ 85 হাজােরর েবিশ িনবিnত িবেদিশ বয্বসাসহ িবিভn
কােজ িনেয়ািজত। তােদর মেধয্ মাt 13 হাজার িবেদিশ আয়কর েদন। aথর্াৎ বািক সােড় 72 হাজার িবেদিশ
কর ফাঁিকেত জিড়ত। জানা েগেছ, pিতবছর 5 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার িদেত হেc কমর্রত িবেদিশেদর। aথর্াৎ
রাজs আেয়র 30 শতাংশi িনেয় যােcন িবেদিশরা।
জানা েগেছ, sরা  মntণালেয়র তথয্ানযুায়ী েদেশ 85 হাজার 486 জন িবেদিশ নাগিরক কমর্রত থাকেলo
িবেদিশেদর  জনয্  িনধর্ািরত  ঢাকার  কর  a ল-11-েত  pায়  13  হাজার  িবেদিশ  িরটানর্  জমা  েদন।  eিটেক
িবেদেশ পাঠােনা েরিমটয্ােnর সে  aস িতপূণর্ বেল মেন করেছ জাতীয় রাজs েবাডর্  (eনিবআর)।
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