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311 জন, 38েশ aে াবর 284 জন, 41েশ aে াবর 264 জন eবং 42েশ aে াবর 215 জন।   
 
য্াক মাiে শন ে া ােমর ধান শিরফুল হাসান বেলন, চলিত বছর eখন পয র্  ায় 32 হাজার বাংলােদিশেক  েসৗিদ আরব েথেক 

েফরত পাঠােনা হেয়েছ। e বছেরর  েকান মােস কত কম  িফেরেছ, েসi ত  িবে ষণ কের আমরা েদেখিছ। েসে মব্র o aে াবর- 
ei দুi মােস ধরপাকড় aেনক েবিশ হেয়েছ। িতিন জানান, গত আগ  মােস েসৗিদ আরব েথেক eক হাজার 639 জন িমকেক 
েফরত পাঠােনা হেয়েছ। েসখােন েসে মব্র মােস 444৯ জন o aে াবর মােস 5773 জনেক েফরত পাঠােনা হেয়েছ। েযসব িমক 
েদেশ িফরেত বা  হেয়েছন, তােদর aেনেকi eেসেছন eকদম শূ  হােত। aেনেক িবেদেশ যাoয়ার খরেচর টাকাটাo তুলেত 
পােরনিন। েসৗিদ আরেব চলমান ei সম া সমাধােন ির িটং eেজি , িবেদশগামী িমক, দূতাবাসসহ সবাiেক eকেযােগ কাজ 
করেত হেব বেল মত েদন য্াক aিভবাসন কম র্সূিচর ei কম র্কত র্া। 
 
e াপাের oয়ারিব ফাuে শন-eর েচয়ার ান ƣসয়দ সাiফুল হক বেলন, aেনেক ি  িভসার নােম েসখােন যায়। আসেল ি  িভসা 
নােম িকছু েনi। মূলত: eক ে িণর দালােলর েযাগসাজেস িভসা ে িডং হয়। ei দালালচ  িনিদ র্  েকা ািনেত কাজ না থাকা 
সে o তােদরেক টাকা-পয়সা িদেয় িডমা  েলটার েনয়। পের oi েকা ািনর aধীেন িভসা িনেয় েসখােন িগেয় a  কাজ কের। 
িক  কাজ না েপেয় aেনেক ঘুের েবড়ায়, আর তখনi তারা ধরপাকেড়র িশকার হয়। আবার aেনেক েয েকা ািনেত কাজ কের, 
েসi েকা ািনর কাগজপ  না েদখােত পারায় ধরপাকেড়র িশকার হয়। eছাড়া বত র্মােন aথ র্ৈনিতক ম ার কারেণ aেনক মািলক 
তােদর কম েদর েছেড় েদয়। েসে ে  নতুন কম  িনেয় েগেল েসo দালালেদর কাছ েথেক িকছু টাকা পয়সা পায়। ei aব ায় 
পুরাতন কম রা কম র্হীন হেয় পেড়। সাiফুল হক বেলন, eে ে  আমােদর েলবার eটােসর দায় রেয়েছ। কারণ েকান েকা ািনেত 
বা যার aধীেন যাে  েসখােন আেদৗ কাজ আেছ িকনা তা েখাঁজ-খবর েনয়ার দািয়তব্ তােদর। িতিন আরo বেলন, u ূত পিরি িত 
েসেদেশর কতৃর্পে র সে  বেস িবষয়িট সমাধান করার জ  আমরা সরকারেক পরামশ র্ িদেয়িছ। সরকার িবষয়িট িনেয় আমােদর 
আশব্  কেরেছ।  
 
eিদেক, িবপুল সংখয্ক ei পুরুষ কম  ছাড়াo গত নয় মােস সহ ািধক নারী কম  েদশিট েথেক েফরত eেসেছ। e ত  য্াক 
মাiে শন ে া ােমর।   
 
a িদেক, গত 21 মােস িবিভ  েদশ েথেক আuট পাস িনেয় েদেশ িফেরেছন 57 হাজার 2৯2 বাংলােদিশ। eর মে  জানুয়ািরেত 
5139 জন, েফ য়ািরেত 4483 জন, মােচ র্ 4955 জন, eি েল 4157 জন, েম মােস 5315 জন, জুন মােস 353৯ জন, জুলাiেয় 
4991 জন, আগে  4744 জন, েসে মব্ের 9836 জন eবং aে াবের ৯141 জন।  
 


