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স ৌদি আরব সেকে শ্রদিে সেরত 

দু'সিকের িালালচকের োরকেই দবপি 

 

স ৌদি আরব ও বাাংলাকিকের আিি ব্যব ায়ীকির টাো বানাকনার সিদেকন পদরেত হকয়কেন  বাাংলাকিদে েিীরা। 'দি দি া'র (পেন্দিকতা োজ 

সনওয়ার সুদবধার দি া) নাকি েিীকির স ৌদি পাঠিকয় তাকির োে সেকে টাো হাদতকয় দনকে দুই সিকের িালালরা। জনেদি খাকতর এ অদনয়ি 

অজানা না হকলও বকে সোকনা উকযাগ সনই।  

 

জনেদি খাত  াংদিষ্ট ব্যদিবগ গ, সেরত আ া েিী ও স ৌদি আরকব োো দূতাবা  েি গেতগাকির  কে েো বকল জানা সগকে , েীিাকব েিী আনা-

সনওয়া েকর হাজার সোটি টাো োিাকে দুই সিকের িালালরা। তারা জানান,  রোর দনধ গাদরত ব্যয় এে লাখ ৬৫ হাজার টাো হকলও এেজন 

েিীকে স ৌদি পাঠাকত পাঁচ লাখ টাো পর্ গন্ত সনয় বাাংলাকিকের দরক্রুটিাং একজদিগুকলা।  

 

েিীপ্রদত একজদির ব্যয় ৭০ সেকে ৭৫ হাজার টাো। বাদে টাো র্ায় দুই সিকের িালালকির পকেকট। আইনানুর্ায়ী িণ্ডনীয় অপরাধ হকলও 

একজদি ও িালালরা স ৌদি সেকে 'দি া দেকন' েিী পাঠায়। এেটি দি া দেনকত সিড় সেকে দুই লাখ টাো দিকত  হয় স ৌদিকত োো চেকে। 

 

এই চে স ৌদির দনকয়াগোরীকে (েদেল) টাো দিকয় অদতদরি েিীর চাদহিা সনয়। সোকনা দনকয়াগোরীর দু'জন েিীর প্রকয়াজন হকল তাকে 

দিকয় ১০ জকনর চাদহিাপত্র সনয়। প্রদতটি চাদহিাপকত্রর জন্য বাাংলাকিদে টাোয় এে লাখ টাো দিকত হয়। এ টাোর জন্যই প্রকয়াজন না োেকলও 

বাাংলাকিে সেকে েিী সনয় স ৌদি দনকয়াগোরীরা। 

 

দনকয়াগোরীর চাদহিাপকত্র দি া ও োকজর অনুিদত (আোিা) পান বাাংলাকিদে েিীরা। বাাংলাকিদে েিী স ৌদি আরকব োকজ সর্াগ সিওয়ার 

েকয়ে িা  পর তাকে তাদড়কয় সিয় দনকয়াগোরী। তার োে সেকে সর্ টাো সনওয়া হয়, তা সেকেই দু-দতন িাক র সবতন সিওয়া হয়। আবার 

দেছু সেকত্র অতযাচার, অদনয়দিত সবতকনর োরকে েিীই োজ সেকড় পাদলকয় র্ান। এ োরকে ওই েিী অববধ হকয় র্ান। তাকে সিকে সেরত 

পাঠাকনা হয়। এরপর তার জায়গায় দনকয়াগোরী নতুন আকরেজন েিী সনয়। তার োে সেকেও এেই প্রদেয়ায় টাো সনওয়া হয়।  

 

দেছু দিন ধকর স ৌদি সেকে েিী সেরকতর ঢল সনকিকে। শুে ও েদনবার ২৪ ঘণ্টায় সিকে দেকরকেন ৩৭৩ জন। ব্র্যাকের অদিবা ন েি গসূদচর 

দহ াব অনুর্ায়ী, চলদত বের প্রায় ১৮ হাজার েিী সিকে দেকরকেন। ব্র্যাকের অদিবা ন েি গসূদচর প্রধান েদরফুল হা ান  িোলকে বকলন, মূলত 

দতনটি োরকে েিীরা সেরত আ কেন। প্রেি োরে, েিীরা দবকিে র্াওয়ার  িয় িালালরা তাকির প্রকলািন সিখায় দি দি ায় পাঠাকনা হকে। 

সর্খাকন ইো োজ েরকত পারকব। স ৌদি আরকবর আইকন সর্ েদেকলর অধীকন োকজর জন্য আোিা হকয়কে, স খাকনই োজ েরকত হকব। দেন্তু 

েিীরা িাকলা সবতন দোংবা অতযাচাকরর োরকে েি গস্থল পদরবতগন েকরন। এ োরকে তারা অববধ  হকয় পকড়ন।  

 

দিতীয় োরে হকে, বাাংলাকিদে েিীরা সর্ সবতকন চােদর দনকয় স ৌদি আরব র্ান, তা দিকয় দবকিে র্াওয়ার খরচ তুলকত পাকরন না দি ার 

সিয়াকি। তাই অকনকে বাড়দত আকয়র আোয় আকরেটি োজ েরকত দগকয় অববধ হকয় পকড়ন। তকব  াম্প্রদতে  িকয় সিখা র্াকে, ববধ আোিা 



ও দনয়ি সিকন োোর পরও অকনেকেই সেরত পাঠাকনা হকে।  

 

েদরফুল হা ান বকলন, প্রেি দুটি োরকে েিী সেরত পাঠাকনা বকে অদিবা ন ব্যয় েিাকত হকব। দি া সেনাকবচা বে েরকত হকব। এেজন েিী 

েি টাোয় দবকিে সর্কত পারকল, দতদন খরচ সতালার জন্য েি গস্থল পদরবতগন েরকবন না। বাড়দত আকয়র জন্য অববধিাকব োজ েরকবন না। 

তৃতীয় োরে বকে  রোরকে কূটবনদতে প্রকচষ্টা চালাকত হকব। জানকত হকব, সেন ববধ োগজ োোর পরও েিীকির সেরত পাঠাকনা হকে। 

 

গত শুেবার সিকে সেরা ৩৭৩ েিীর িকে ১৬ জকনর  কে েো বকলকেন  িোল প্রদতকবিে। তাকির এেজন নারায়েগকের রূপগকের  াইফুল 

ই লাি জানান, দতদন দতন লাখ ২০ হাজার টাোয় স ৌদি আরব দগকয়দেকলন। বাদেরা জানান, চার সেকে েয় লাখ টাো খরচ হকয়কে। তাকির 

িকে শুধু এেজন বলকত সপকরকেন, দতদন সোন দরক্রুটিাং একজদির িােকি দবকিে দগকয়দেকলন। বাদেরা জানকতনই না, সোন একজদি, েী োজ 

েরকত তাকির দবকিে পাঠিকয়দেল।  

 

প্রবা ী েল্যাে িন্ত্রোলকয়র এেজন উপ দচব  িোলকে বকলন, বাাংলাকিকে সবোরকের োরকে অদধোাংে যুবে দবকিে সর্কত িদরয়া। দেন্তু 

তারা জাকনন না, েী োকজ সোন একজদি তাকে দবকিে পাঠাকে। েিীকির দবকিে পাঠাকনার আকগ সর্ প্রদেেে সিওয়ার েো, তা দিকত পারকে 

না িন্ত্রোলয়।  াত দিকনর এেটি নািোওয়াকে প্রদেেে দিকয় তাকে 'িে ' েিী দহক কব দবকিে পাঠাকনা হকে। দেন্তু দতদন দেছুই জাকনন না। না 

সজকন, দি দি ার প্রকলািকন বাদড়-জদি দবদে েকর দবকিে র্ান।  

 

গত বেকরর নকিম্বকর স ৌদি আরব দগকয়দেকলন লক্ষ্মীপুকরর রািগকের েদরি উদিন। দতদন দরয়াকির এেটি সিাোকন দবেয় েিীর চােদর 

েরকতন। েদরি জানান, তার গ্রাকির জুকয়ল নাকির এে ব্যদির িােকি চার লাখ খরচ েকর স ৌদি আরব র্ান। সে তার েদেল, তা সোকনাদিন 

সিকখনদন। আোিার জন্য প্রদত িাক  ৩০০ দরয়াল (েয় হাজার টাো) দিকতন। পুদলেকে দিকতন ২০০ দরয়াল। তার সবতন দেল সিড় হাজার 

দরয়াল। ১১ িাক  বাদড় পাঠান ১০ হাজার দরয়াকলর িকতা। দবকিে র্াওয়ার খরকচর চার লাকখর িকে দুই লাখ এখনও তুলকত পাকরনদন।  

 

েদরি জানান, স ৌদি দগকয় জানকত পাকরন স ৌদি আরকবর এে নাগদরেকে সিড় লাখ টাো দিকয় তার জন্য আোিা সজাগাড় েকরদেকলন জুকয়ল। 

তারপর িাকিগলা  ট্র্যাকিল  নাকির এেটি দরক্রুটিাং একজদির িােকি তাকে স ৌদি সনওয়া নয়। স ৌদির সর্ নাগদরে তাকে আোিা দিকয়দেকলন, 

তাকে সোকনা দিন সিকখনদন েদরি। এ অবস্থায় স খাকন ধরা পকড়ন দতদন।  

 

লাখ লাখ টাো খরচ েকর দবকিকে দগকয় েিীরা প্রতাদরত , দনর্ গাদতত হকয় সিকে সেরত একলও একত একজদির িায় সিকখন না দরক্রুটিাং 

একজদিগুকলার  াংগঠন বায়রার িহা দচব োিীি আহকিি সচৌধুরী সনািান। দতদন  িোলকে বকলন, স ৌদির দনকয়াগোরী আোিা সিয়, েিীর 

দি া হয়, তারপর একজদি েিী পাঠায়। েদেকলর েিী দনকয়াগ সিওয়ার  েিতা রকয়কে দে-না তা র্াচাইকয়র েিতা একজদির সনই। এ োজ  

 রোরকে েরকত হকব। এেজন দনকয়াগোরীর র্তজন েিী দনকয়াগ সিওয়ার  েিতা রকয়কে , ঠিে ততজন েিী পাঠাকল ৮০ িাগ  িস্যার 

 িাধান হকয় র্াকব।  

 

তকব বায়রার  াকবে এে  িাপদত  িোলকে বকলন, দি া সেনাকবচা নতুন দেছু নয়। তা  রোর, িন্ত্রোলয় হ  বার জানা। দতদন বের পাঁকচে 

আকগ স ৌদি আরকব েিী পাঠিকয়কেন প্রদতটি আোিা দতন লাখ টাোয় দেকন। এই ব্যব ায়ী জানান, বাাংলাকিকের জনেদি রপ্তাদনোরেরাই এ 

অবস্থার সৃদষ্ট েকরকেন।  

 

দতদন উিাহরে দিকয় বকলন, এেজন স ৌদি নাগদরকের হয়কতা বা াবাদড়কত দোংবা প্রদতষ্ঠাকন দু'জন েিীর প্রকয়াজন। দেন্তু বাাংলাকিদে ব্যব ায়ীরা 

আোিা সিওয়ার জন্য র্খন তাকে টাো সিয়, তখন স  ১০ জন েিীর চাদহিা সিখায়। ১০ জন েিী দনকয়, তার টাো সেকেই তাকে সবতন সিয় 

েকয়ে িা । তারপর তাদড়কয় সিয়।  

 

তকব এ অদিকর্াগ নােচ েকর বায়রার িহা দচব োিীি বকলন, এ োজ একজদি নয়,  াধারে িালালরা েকর। র্ারা আত্মীয়-স্বজকনর িােকি 

দবকিে র্ান তারাই মূলত এ ধরকনর প্রতারোর দেোর হন। দতদন উিাহরে দিকয় বকলন, অদধোাংে সেকত্র সিখা র্ায়, এেজন বাাংলাকিদে স ৌদি 

আরকব সর্খাকন োজ েকরন স খাকন দতদন দনকয়াগোরীকে টাো দিকয় েকয়েটি আোিা সবর েকরন। ওই আোিা দিকয় আত্মীয়-স্বজন দোংবা 

গ্রাকির প্রদতকবেীকির দবকিে দনকয় র্ান। এর িােকি দতদন দনকজর দবকিে র্াওয়ার  খরচ সতাকলন। দেন্তু েদতগ্রে হন তার িােকি স ৌদি র্াওয়া 

ব্যদি। সর্ একজদি দি া প্রক   েকরকে তাকেও এর িায় দনকত হয়।  

 

স ৌদি সেকে সিকে েিী সেরকতর ব্যাপাকর প্রবা ী েল্যােিন্ত্রী ইিরান আহিি বকলন, এ সিকে এেটি চে রকয়কে। তারা বকল, 'সেকনা িকত দতন 

িা  োে।' এরপর আর তাকির িায় সনই। এই চেকে ধরকত তিন্ত েরার েো বকলকেন িন্ত্রী।  

 

নারায়েগকের  াইফুল ই লাি গত শুেবার সেরত এক কেন। গত জানুয়াদরকত দতদন সিেটিকত দগকয়দেকলন। তার গ্রাকির িালাল উ িান তাকে 

বকলদেল, দি দি ায়, িাকলা সবতকন োকজর সুকর্াগ রকয়কে। দবকিে র্াওয়ার আকগ দতন দিকন স্বাস্থয পরীো, আঙুকলর োপ ও 'প্রদেেে' সনন। 



তাকে সেউ বকলদন, দি দি া বকল দেছু সনই।  াইফুল জানান, স ৌদির আল বাহাত এলাোয় এে বা ায় দতদন গাদড় চালাকতন। তাকে দিকন ২১ 

ঘণ্টা োজ েরাকনা হকতা। োকজর চাপ  ইকত না সপকর দতন িা  পর োজ সেকড় সিন। দরয়াকি সিকট্র্াকরকলর দনি গাে প্রেকে শ্রদিকের োজ সনন। 

স খান সেকে ধরা পড়ার পর তাকে সিকে সেরত পাঠাকনা হয়।  

 

 াইফুল জানাকলন, স ৌদি আরবজুকড় তার িকতাই হাজার হাজার বাাংলাকিদে রকয়কেন, র্ারা েকয়ে িা  োজ েকর েদেকলর োে সেকে 

পাদলকয়কেন। এ ব্যাপাকর দূতাবা  সেকেও সোকনা  হকর্াদগতা পাওয়া র্ায় না।  

 

সগাপালগকের সিােক িপুকরর  ম্রাট সেখ জানান, দতদন ববধিাকব আড়াই বের স ৌদি দেকলন। আইন সিকন  রোদর দে দিকয় েদেল পদরবতগন 

েকরকেন। এ দে েদেকলর সিওয়ার েো োেকলও, দুই বেকর দতদন েয় হাজার দরয়াল (এে লাখ ২০ হাজার টাো) দিকয়কেন। এখনও তার 

আোিার  াত িা  সিয়াি রকয়কে। গত ১৬ অকটাবর নািাজ সেকে ি দজি সেকে সবর হওয়ার পর তাকে আটে েকর সজকল সনয় পুদলে। 

স খাকন বাাংলাকিে দূতাবাক র এে েি গেতগা এক দেকলন।  ম্রাট তার পা জদড়কয় ধকরন। েি গেতগা জবাব সিন, আল্লাহর োকে দবচার সিওয়া োড়া 

দেছু েরার সনই তাকির। আইন অনুর্ায়ী েদেল তাকে োদড়কয় সনওয়ার েো। দেন্তু সোন না োোয় ও দূতাবাক র  হকর্াদগতা না পাওয়ায় 

েদেকলর  কে সর্াগাকর্াগ েরকত পাকরনদন দতদন।  

 

এ অদিকর্াকগর জবাকব স ৌদি আরকব বাাংলাকিকের রাষ্ট্রদূত সগালাি িদ হ  িোলকে বকলন, দরয়াি, সজিা ও িাম্মাি সজল পদরিে গকনর অনুিদত 

রকয়কে দূতাবাক র েি গেতগাকির। স ৌদি আরকব ২২ লাখ বাাংলাকিদে রকয়কেন। দেন্তু দূতাবাক র  ব দিদলকয় জনবল িাত্র ৭২ জন। শ্রি উইাংকয় 

রকয়কে ১৬ জন। এত েি জনবল দিকয় েিীকির  ব অদিকর্াগ সোনা ও দনষ্পদি েরা র্ায় না।  

 

রাষ্ট্রদূত জানান, বাাংলাকিদে েিীকির সিকে পাঠাকনার অদিকর্াগ সপকল স ৌদি  রোকরর োে সেকে জবাব সনওয়া হয়। স ৌদি  রোর দিদিও ও 

েদব হ দূতাবা কে প্রিাে দিকয়কে সর্, সিকে পাঠাকনা েিীরা দিোবৃদি ও হোকরর োজ েরকে। তখন বাাংলাকিকের দেছু েরার োকে না।  

 

 

 


