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স ৌদি আরক্ব ধরপোকড় চলক্েই 

প্রদিদিনই সিক্ে দিরক্েন বোাংলোক্িদে কর্মীরো 
 

 

 াং োক্র  চ্ছলিো আনক্ি র্মোত্র পাঁচ র্মো  আক্ে স ৌদি আরব দেক্েদেক্লন কুদড়গ্রোক্র্মর আকর্মি আলী, দকন্তু িাঁর স ই স্বপ্ন এখন দুঃস্বপ্ন। 

িাঁর অদিক্ োে, আকোর্মোর সর্মেোি আক্রো ১০ র্মো  থোকক্লও িাঁক্ক  সিরি পোঠিক্ে সিওেো হক্েক্ে। শুধু আকর্মি আলীই নন, আক্রো 

২০০ বোাংলোক্িদে বোধ্য হক্ে েি শুক্রবোর রোক্ি স ৌদি আরব সথক্ক সিক্ে সিরি এক্ ক্ে।  

সিক্ে সিরো কর্মীক্ির প্রবো ী কল্যোণ সেক্ের  হক্ োদেিোে দবর্মোনবন্দক্র জরুদর খোবোর-পোদন হ দনরোপক্ি বোদড় সপৌৌঁেোক্নোর জন্য 

 হোেিো প্রিোন কক্র ব্র্যোক র্মোইক্গ্রেন প্রগ্রোর্ম। িোক্ির সিওেো িথ্য অনু োেী, চলদি বেক্র এ প যন্ত ১৬ হোজোক্রর সবদে বোাংলোক্িদে 

শ্রদর্মকক্ক স ৌদি আরব সথক্ক সিরি আ ক্ি হক্েক্ে। এর র্মক্ধ্য চলদি র্মোক্ ই ওক্েজ আন যো য কল্যোণ সবোক্ে যর  হক্ োদেিোে ৮০৪ জন 

দিক্র এক্ ক্ে। জোনুেোদর সথক্ক এ প যন্ত স ৌদি আরক্ব বোাংলোক্িদে কর্মী সেক্ে দই লোখ ৬৮ হোজোর ১১২ জন। 

শুক্রবোর সিরি আ ো সেোপোলেক্ের  ম্রোট সেখ বক্লন, ‘আর্মোর কোেজপক্ত্রর সর্মেোি থোকোর পরও আর্মোক্ক সজোর কক্র পোঠিক্ে 

দিক্েক্ে স ৌদি আরক্বর পুদলে। আট র্মোক্ র আকোর্মো দেল, নোর্মোজ পক্ড় সবর হক্লই পুদলে আর্মোক্ক সগ্রপ্তোর কক্র কোেজপত্র সচক নো 

কক্রই সিক্ে পোঠিক্ে সিে।’ 

সিরি আ ো  োইফুল ই লোক্র্মর বোদড় নোরোেণেক্ে। দিদন বক্লন, ‘আকোর্মোর সর্মেোি সিখোক্নোর পক্রও আর্মোক্ক সিক্ে পোঠোক্নো হে। 

র্মোত্র ৯ র্মো  আক্ে স ৌদি আরক্ব দেক্েদেলোর্ম,  োক্ড় চোর লোখ টোকো খরচ কক্র স খোক্ন  োই। দকন্তু ওই খরক্চর টোকো উঠোক্নোরও  র্মে 

সপলোর্ম নো। িোর আক্েই সজোর কক্র পোঠিক্ে দিল।’ 

চট্টগ্রোর্ম সজলোর আব্দুল্লোহ বক্লন, ‘আকোর্মো তিদরর জন্য আট হোজোর দরেোল জর্মো দিক্েদেলোর্ম কদিলক্ক। দকন্তু পুদলে সগ্রপ্তোক্রর পর 

কদিলক্ক অক্নকবোর সিোন দিক্লও কদিল সকোক্নো সর পন্স কক্রদন। সেক্ে সিক্েই দিক্র আ ক্ি হক্লো।’ 

সিরি আ ো শ্রদর্মকরো জোনোে, স ৌদি আরক্ব প্রদিদিনই ধরপোকড় চলক্ে। লোক্খো প্রবো ী শ্রদর্মক্কর র্মক্ধ্য সগ্রপ্তোর আিঙ্ক দবরোজ করক্ে। 

দবক্েে কক্র বোাংলোক্িদে শ্রদর্মকরো অক্নক্কই সগ্রপ্তোর আিক্ঙ্ক বো োর বোইক্র  োক্চ্ছ নো। এবোক্রর অদি োন দনক্ে সবদে িে কোজ করক্ে, 

আক্ে শ্রদর্মকক্ির ধরক্লও কোেজপত্র ঠিক থোকক্ল সেক্ড় সিওেো হক্িো। দকন্তু এবোক্রর অদি োক্ন সকউ ধরো পড়ক্ল আর েোড় সনই। 

কোেজপত্র ঠিক থোকক্লও সিক্ে সিরি পোঠিক্ে সিওেো হক্চ্ছ। িোরো বক্ল, বোাংলোক্িে  রকোক্রর উদচি সিেটির উচ্চ প যোক্ে  াংদিষ্টক্ির 

 ক্ে এ দনক্ে কথো বলো। 

সিড় বের আক্ে  োক্ড় পাঁচ লোখ টোকো খরচ কক্র িোলোক্লর র্মোধ্যক্র্ম স ৌদি আরব  োন বগুড়োর আির্মিীদি উপক্জলোর আবু 

 



বোক্েদজি। স খোক্ন দেক্ে এি দিন কোজও করদেক্লন দিদন। স ৌদি আরব  োওেোর অক্ধ যক টোকো িাঁর উক্ঠও এক্ ক্ে। দকন্তু এরই র্মক্ধ্য 

 ব এক্লোক্র্মক্লো হক্ে সেল। দিদন জোনোন, একদিন দপুক্র খোবোর সকনোর জন্য রোস্তোে সবর হক্ল স ৌদি আরক্বর পুদলে িাঁক্ক আটক 

কক্র। কক্েক দিন সজক্ল সথক্ক ৭ অক্টোবর সিক্ে সিক্রন। বোক্েদজি বক্লন, স ৌদি আরব  োওেোর  র্মে প্রবো ী কল্যোণ ব্োাংক সথক্ক 

এক লোখ টোকো ঋণ কক্র এবাং সিোকোন দবদক্র কক্র বোদক টোকো  াংগ্রহ কক্র স ৌদি আরব দেক্েদেক্লন, দকন্তু এখন শূন্য হোক্ি দিরক্ি 

হক্েক্ে। 

এদিক্ক েি ৬ জুলোই স ৌদি আরক্বর পদত্রকো স ৌদি সেক্জক্ট প্রকোদেি এক প্রদিক্বিক্নর িথ্য অনু োেী, ২০১৭  োক্লর নক্িম্বর র্মোক্  

স ৌদি কর্তযপক্ষ অববধ অদি োন শুরুর  র্মে সিেটিক্ি শ্রর্ম দবদধ ও ব বো  াংক্রোন্ত অন্যোন্য দবদধ লঙ্ঘনকোরীর  াংখ্যো দেল ৩৪ লোখ ৪০ 

হোজোক্ররও সবদে। ২০১৭  োক্লর নক্িম্বর র্মো  সথক্ক েি জুন র্মো  প যন্ত স ৌদি আরব কর্তযপক্ষ অন্তি আট লোখ ৫৮ হোজোর ৩৫৫ জন 

দবক্িদেক্ক স ৌদি আরব সথক্ক বদহষ্কোর কক্র। 

স ৌদি সপ্র  এক্জদন্স েি জুলোই র্মো  প যন্ত ৩৪ লোখ ৪৩ হোজোর ৪৫৫ জন দবক্িদেক্ক আটক করোর িথ্য জোদনক্েদেল। এক্জদন্স জোনোে, 

মূলি িোক্ির আটক ও বদহষ্কোর অদি োন পদরচোলনো করো হক্েক্ে স ৌদি আরবক্ক অপরোধীমুক্ত করোর লক্ষয দনক্ে। 

কূটবনদিক সূত্রগুক্লো জোনোে, স ৌদি আরব কর্তযপক্ষ অববধিোক্ব অবস্থোনকোরী দবক্িদেক্ির দবরুক্ে কক্ঠোর অবস্থোন দনক্েক্ে। স ৌদি 

আরক্ব চোকদরর বোজোর দিন দিন কঠিন হক্ে পড়ক্ে। দনর্ম যোণ হ দবদিন্ন দেক্ে দবক্িদে কর্মীক্ির চোদহিো কর্মক্ে। পোদকস্তোক্নর দিদবউন 

পদত্রকোে েি  প্তোক্হ প্রকোদেি এক প্রদিক্বিক্ন বলো হক্েক্ে, ২০১৪  োল সথক্ক স ৌদি আরব দিন লোখ ২৫ হোজোক্ররও সবদে 

পোদকস্তোদন নোেদরকক্ক বদহষ্কোর কক্রক্ে। 

ব্র্যোক অদিবো ন কর্ম যসূদচর প্রধোন েদরফুল হো োন বক্লন, ‘সিরি আ ো কর্মীরো স  ব বণ যনো দিক্চ্ছন িো খুবই র্মর্ম যোদন্তক। আক্ে দি 

দি োর নোক্র্ম দেক্ে এক দনক্েোেকিযোর বিক্ল আক্রক জোেেোে কোজ করক্ি দেক্ে ধরো পড়ক্ল অক্নক সলোক সিরি আ ি, দকন্তু এবোর 

অক্নক্কই বলক্েন, িাঁক্ির আকোর্মো থোকোর পক্রও সিরি পোঠোক্নো হক্চ্ছ। দবক্েে কক্র  োওেোর কক্েক র্মোক্ র র্মক্ধ্যই অক্নকক্ক 

দিরক্ি হক্চ্ছ,  াঁরো খরক্চর টোকোর দকছুই তুলক্ি পোক্রনদন। দরক্রুটিাং এক্জদন্সগুক্লোক্ক এই িোে দনক্ি হক্ব। পোেোপোদে নতুন কক্র সকউ 

স ন দেক্ে এর্মন দবপক্ি নো পক্ড় স টো দনদিি করক্ি হক্ব।’ 

 


