
  
aথর্নীিতিবদেদর মেত িn বn হেল েরিমটয্াn বাড়েব িd ণ - বয্াংিকং চয্ােনেল aথর্ পাঠােনায় আgহ েনi
pবাসীেদর

pবােস মাথার ঘাম পােয় েফেল পিরবােরর কােছ টাকা পাঠােলo লাভবান হেত পারেছ না বাংলােদশ। িnর
কারেণ  uপািজর্ ত  ৈবেদিশক  মdুা  িবেদেশi  েথেক  যােc।  pেণাদনা  িদেয়o  েতমন  লাভ  হেc  না।  সামিয়ক
সুিবধার  কারেণ  বয্াংক  eিড়েয়  িnর  মাধয্েম  টাকা  পাঠােনার  pবণতা  pিতিনয়ত  বাড়েছ।  িবেশষ  কের
মধয্pাচয্ o মালেয়িশয়ার মেতা েদশ েলা েথেক বয্াংিকং চয্ােনেল ডলার পাঠােনায় আgহ েনi pবাসীেদর।
ধু তাi নয়, বাজােরর চািহদা aনযুায়ী দk জনশিk পাঠােনায় aনয্ েদশ েথেক িপিছেয় থাকা, unত িবে

জনশিk রpািন কেম যাoয়া eবং িবেদেশ িগেয় িভসা-সংkাn নানা জিটলতায় পেড় বাংলােদিশ েরিমটয্াn
েযাdারা বাজারমূেলয্র েচেয় কম মজিুরেত কাজ করায় aনয্ানয্ েদেশর মেতা বােড়িন বাংলােদেশর িমকেদর
গড় েরিমটয্াn। aথর্নীিতিবদ o িবেশষjরা বলেছন, িn বn হেল েরিমটয্াn আসেব িd ণ।
pবাসীকলয্াণ o কমর্সংsান মntণালেয়র তথয্ানুযায়ী, 1976 সােল িবেদেশ 6 হাজার 87 জন কমর্ী পািঠেয়
আনু ািনকভােব  হয় বাংলােদেশর pবাসযাtা। েস বছর েরিমটয্াn eেসিছল 2 েকািট 37 লাখ 10 হাজার
মািকর্ ন ডলার। গড় িহসাব করেল জনpিত েরিমটয্াn eেসিছল 3 হাজার 895 মািকর্ ন ডলার। 2018 সােল
pবাসীর সংখয্া দাঁড়ায় pায় 1 েকািট। েরিমটয্াn eেসেছ 1 হাজার 554 েকািট 46 লাখ 80 হাজার ডলার।
জনpিত  1  হাজার  554  মািকর্ ন  ডলার।  েমাট  েরিমটয্াn  বাড়েলo  বছের  জনpিত  পাঠােনা  ৈবেদিশক  মুdা
কেমেছ 2 হাজার 341 ডলার। মশিk রpািন o েরিমটয্াn pবাহ বলেছ, চলিত বছর েশেষ e হার আরo
কেম যাoয়ার শ া রেয়েছ। aথচ চার দশেক সারা িবে  মমজিুর কেয়ক ণ বাড়ায় েরিমটয্াno েস হাের
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বিৃd  পাoয়ার  কথা  িছল।  জনশিk  রpািন  o  েরিমটয্াn  pবাহ  িবে ষণ  কের  েদখা  েগেছ,  pবাসীকলয্াণ
মntণালেয়র মাধয্েম 1976 েথেক 2019 সােলর েসেpmর পযর্n িবেদেশ েগেছন pায় 1 েকািট 26 লাখ 70
হাজার  বাংলােদিশ।  চার  দশেক  pবাসীর  সংখয্া  1600  ণ  বাড়েলo  েরিমটয্াn  েবেড়েছ  মাt  655  ণ।
aথর্াৎ আেগ েয aথর্ দজুেন পাঠােতন, eখন পাঠান পাঁচজেন। eমনিক 1984, ’85, ’89, ’90, 2013, ’16
o ’17 সালÑ pিত বছর িবেদেশ 56 হাজার েথেক 10 লাখ নতুন জনশিk েযাগ হেলo িবগত বছেরর তুলনায়
েমাট েরিমটয্াn না েবেড় uেlা কেমেছ। 2016 সােল েদেশ েরিমটয্াn আেস 1 হাজার 360 েকািট ডলার।
2017 সােল নতুন কের িবেদশ যান 10 লাখ 8 হাজার 525 জন। িকn েরিমটয্াn না েবেড় আেগর বছেরর
েচেয় 8 েকািট ডলার কেম যায়। aথচ eিশয়ার aেনক েদশ eর েচেয় কম জনশিk পািঠেয়o কেয়ক ণ
েবিশ েরিমটয্াn আয় করেছ। িব বয্াংেকর িহসােব, 2017 সােলর নেভmর পযর্n বাংলােদেশর 90 লােখর েবিশ
pবাসী িমেকর মাধয্েম েরিমটয্াn eেসেছ 1 হাজার 400 েকািট ডলােরর মেতা। eকi সমেয় eিশয়ার েদশ
িফিলপাiন  65  লাখ  pবাসী  িমেকর  মাধয্েম  েপেয়েছ  3  হাজার  300  েকািট  ডলার।  aথর্াৎ  eকজন
িফিলপাiিন নাগিরক েযখােন পািঠেয়েছন 5 হাজার 76 ডলার, েসখােন eকজন বাংলােদিশ েরিমটয্াn েযাdা
পািঠেয়েছন 1 হাজার 555 ডলার। aথর্নীিত সিমিতর সভাপিত, ঢাকা িব িবদয্ালেয়র aথর্নীিত িবভােগর
aধয্াপক o জনতা বয্াংেকর সােবক েচয়ারময্ান aধয্াপক ড. আবুল বারকাত বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন,
‘িবেদশ যাoয়া িমেকর 50 ভাগi aদk। যােদর দk বেল পাঠােনা হেc তারাo চািহদা aনযুায়ী দk নন।
চািহদা  eক  দkতার,  আেছ  aনয্  দkতা।  মাঝাির  দk  o  কম  দk  বেল  যােদর  পাঠােনা  হেc  তারা  মূলত
aদk। দk কয্াটাগিরেত aদk যােcন aেনক। তারা কম মজিুরেত কাজ করেছন। aেনেক কাজ হারােcন।
eেত  eকিদেক  মবাজার  kিতgs  হেc,  aনয্িদেক  মাথািপছু  েরিমটয্াn  কমেছ।  িবেদেশ  দkতার  sীকৃিত
aনয্তম eকটা বয্াপার। েয দkতার pেয়াজন েনi, তা িশিখেয় পাঠােল লাভ হেব না। e ছাড়া িবেদশ েথেক
aেধর্ক টাকাi আসেছ িn-হাoলার মাধয্েম। eেত ৈবেদিশক মুdাo িবেদেশ েথেক যােc। িn বn করেল
েরিমটয্াn  িd ণ  হেয়  যােব।  তেব  েজার  কের  নয়,  বয্াংেকর  সুিবধা  বািড়েয়  করেত  হেব।  িnর  মাধয্েম
পাঠােনা টাকা তৎkণাৎ বািড়েত েপৗঁেছ েদoয়া হয়। পাঠােত চাজর্  লােগ না। মdুার িবিনময়মলূয্o েবিশ। আর
বয্াংেক  চাজর্  িদেত  হয়,  টাকা  েপেত  লাiন  িদেত  হয়,  টাকা  িনেয়  িফরেত  িনরাপtাঝঁুিক  আেছ।  মdুার
িবিনময়মূলয্o কম। আবার বয্াংেক টাকা পাঠােল পের আয়কেরর ঝােমলা হেত পাের বেল ভয় পান aেনেক। e
সমসয্া েলা দরূ করেত হেব। েসাজা কথা, ভয় o েভাগািn দরূ করেত হেব। আমদািন-বয্য় েমটােত ৈবেদিশক
মdুা দরকার। eর জনয্ বয্াংক েলা চাজর্  কাটেব েকন? uেlা pেণাদনা িদেত হেব।’
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