
      

11 হাজার aৈবধ িবেদিশেক েফরত পাঠােব সরকার

বাংলােদেশ 11 হাজার িবেদিশ নাগিরক aৈবধভােব রেয়েছন। সরকাির aেথর্ তােদর িনজ িনজ েদেশ েফরত
পাঠােনা হেব বেল জািনেয়েছন আiনশৃ লা-সংkাn মিntসভা কিমিটর সভাপিত o মুিkযুd িবষয়ক মntী আ
ক ম েমাজােmল হক। গতকাল sরা  মntণালেয় আiনশৃ লা-সংkাn মিntসভা কিমিটর সভা েশেষ uপিsত
সাংবািদকেদর e কথা জানান মntী।
মিুkযুd  িবষয়ক  মntী  বেলন,  aেনক  িবেদিশ  নাগিরক  e  েদেশর  িভসা  িনেয়  আেস।  পরবতর্ীকােল  িভসার
েময়াদ েশষ হেয় েগেল aেনেকi েফরত যান না। তারা েময়ােদাtীণর্ aবsায় আেছন। আমােদর গত সভায়
িসdাn িছল তােদর িচিhত করা। aতয্n সফলতার সে  আমােদর েগােয়nা সংsা তােদর িচিhত কেরেছ।
িতিন বেলন, eখন সমসয্া েদখা িদেয়েছ, oরা েয েফরত যােব তােদর কােছ টাকাo েনi। oেদর আমরা কী
করব? আমরা িসdাn িনেয়িছ সরকােরর কােছ aনুেরাধ করব িকছু টাকা বরাd েদoয়ার জনয্। যােত oiসব
aৈবধভােব বসবাসকারী েলাকেদর তােদর েদেশ েফরত পািঠেয় েদoয়া যায়। েজেল িদেয় েতা সমাধান হেc
না। oরা েয টাiেপর েলাক oেদর সmেn জােনন, েজলখানায় িগেয়o eকটা ঝােলমা সৃি  করেব। কী সংখয্ক
aৈবধ  িবেদিশ  বাংলােদেশ  আেছ-  জানেত  চাiেল  মntী  বেলন,  11  হাজােরর  মেতা  eমন  িবেদিশ  নাগিরক
আেছন। তারা েকান েদেশর- e িবষেয় িতিন বেলন, তারা িবিভn েদেশর, িবেশষ কের আি কার েদশ েলারi
েবিশ, নাiেজিরয়া, তানেজিনয়া- eসব েদেশর নাগিরক। মূলত িkিমনাল টাiেপর েলাকi েথেক যায় জািনেয়
মিুkযুd িবষয়ক মntী বেলন, ভােলা নাগিরকরা েতা থােকন না। e িবষেয় পােশ বসা sরা মntী আসাদjুামান
খান কামাল বেলন, যারা aৈবধভােব eখােন aবsান করেছন, তারা িভসা িনেয় িঠকi ঢুেকিছেলন। তােদর
িভসার  েময়াদ  েশষ  হেয়  েগেছ িকংবা  তারা  aৈবধভােব  রেয়েছন,  িকংবা  েকােনা  kাiেম  জিড়ত  হেয়েছন।
তারাi  আমােদর  েজলখানায়  রেয়েছন।  আসাদjুামান  খান  বেলন,  েজলখানায়  তােদর  সাজার  েময়াদ  েশষ
হেলo দতূাবাস েলােত েযাগােযাগ করার পরo িনেয় যােc না। যারা aৈবধভােব আেছ তারা kাiেমর সে o
জিড়ত  হেc।  ei  সংখয্া  ধু  েয  kাiেমর  সে  জিড়ত  o  তারা  কারাগাের  রেয়েছ  তা  নয়।  যারা  বয্বসা-
বািণজয্ করেত আেস  তােদর হয়েতা aজােni িভসার েময়াদ েশষ হেয় েগেছ eমন সংখয্াo আেছ। নারায়ণগ
েথেক  pতয্াহার  করা  পুিলশ  সুপার  (eসিপ)  েমাহাmদ  হা ন  aর  রশীেদর  িবষেয়  তদn  করা  হেব  বেল
সাংবািদকেদর জািনেয়েছন sরা মntী আসাদjুামান খান কামাল। গতকাল সিচবালেয় আiনশৃ লা-সংkাn
মিntসভা কিমিটর সভা েশেষ সাংবািদকেদর pে র জবােব িতিন e কথা বেলন। কিমিটর সভাপিত o মিুkযুd
িবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক সভায় সভাপিতt কেরন। গত বধুবার আপনার eকিট িভিডo ভাiরাল
হেয়েছ  eকজন  সাংবািদক  বলেতi  sরা মntী বেলন,  আমার  মেন  হয়  e  pস িট  থাক।  eটা  েতা  আমােদর
aয্াডিমিনেsিটভ  বয্াপার,  eটা  িনেয়  আপনােতর  িজjাসা  করার  দরকার  কী?  uনার  বয্াপাের  সুিনিদর্
aিভেযাগ eেসেছ েয, uিন চাঁদাবািজ করিছেলন, eকজনেক uিঠেয় িনেয় িগেয়িছেলন। তার িব েd েকােনা
বয্বsা েনoয়া হেc িকনা- e িবষেয় sরা মntী বেলন, েদখুন, িতিন uিঠেয় িনেয় েগেছন নািক কী কেরেছন,
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eটা  েতা  তদেnর  বয্াপার।  তদেnর  আেগ  আমরা  কী  বলব  িতিন  aপরাধ  কেরেছন? তদেnর  পরi  আমরা
e েলা  েখালাসা  কের  বলেত  পারব।  মিুkযুd  িবষয়ক  মntীর  সভাপিতেt  সভায়  আiনমntী  আিনসুল  হক,
বািণজয্মntী িটপু মুনিশ, জনpশাসন pিতমntী ফরহাদ েহােসন, েনৗপিরবহন pিতমntী খািলদ মাহমুদ, সংsৃিত
pিতমntী েক eম খািলদসহ aনয্ানয্ কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন।
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