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সৗিদ  আরব  থেক  আরও  ১২৫  বাংলােদিশ  দেশ  িফেরেছন।  বার  রাত  ১১টা  ২০  িমিনেট  সৗিদ
এয়ারলাইনেসর এসিভ ৮০৪ িবমানেযােগ দেশ ফেরন তারা। এ িনেয় নেভ র মােসর িতন স ােহ মাট ২
হাজার ৬১৫ বাংলােদিশ দেশ িফরেলন। িবমানব েরর বাসীকল াণ ড  ও ােকর তথ  অ যায়ী, চলিত
বছেরর  ১০  মােস  সৗিদ  আরব  থেক  দেশ  িফেরেছন  ২১  হাজার  বাংলােদিশ।  নারায়ণগ  জলার
আড়াইহাজােরর আফজাল (২৬) মা  আড়াই মাস আেগ ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ কের সৗিদ আরব
িগেয়িছেলন। একিদন ঘর থেক বিরেয়িছেলন বাজার করার জ , িক  পথ থেক ধের দেশ পািঠেয় দওয়া
হয় তােক, যিদও আকামা বা কােজর অ মিত িছল তার। আফজােলর মেতা া ণবািড়য়ার কাম ল ৪ লাখ
৬০ হাজার টাকা খরচ কের আড়াই মাস আেগ সৗিদ আরব িগেয়িছেলন। তােকও দেশ িফরেত হেলা শূ
হােত। ই বছর সলুেন কাজ কেরেছন িম ার ন ন মার। কােজর অ মিতর ময়াদ শষ হওয়ার আেগই
িনেয়াগকতা  কিফলেক সােড়  ছয়  হাজার  িরয়াল  িদেয়িছেলন। িক  অ মিতর  ময়াদ  আর  বােড়িন  তার।
পুিলেশর হােত ন ন ফতার হেল কিফলেক ফান কেরন িতিন। িক  কিফল আর ন েনর দািয়  ননিন।
এেত  তােকও  শূ  হােত  দেশ  িফরেত  হেলা।  একই  পিরি িতর  িশকার  হেয়  দেশ  িফরেত  হেলা

া ণবািড়য়ার ম টু িময়া, সাই ল ইসলাম, নরিসংদীর নাইম, হিবগে র ফা ক হােসন ও ঢাকার সাইফুল
ইসলামেক। দেশ ফরা এ কমীেদর অেনেকরই অিভেযাগ, আকামা বা কােজর অ মিত তিরর জ  কিফলেক
টাকা দওয়া হেলও কিফল আকামা কের দনিন। পুিলেশর হােত ফতােরর পর কিফেলর সে  যাগােযাগ
করা হেলও িতিন ফতার হওয়া কমীেদর দায়দািয়  ননিন। বরং িতিন শাসনেক এেদর িভসা বািতল কের
দেশ পািঠেয় িদেত বেলেছন।

াক অিভবাসন কমসূিচর ধান শিরফুল হাসান বেলন, চলিত বছর এখন পয  ২২ হাজার বাংলােদিশেক
সৗিদ আরব থেক ফরত পাঠােনা হেয়েছ। চলিত মােসর িতন স ােহ িফরেলন ২ হাজার ৬১৫ জন। ায়

সবাই  খািল  হােত  িফেরেছন।  যারা  কেয়ক মাস  আেগ িগেয়িছেলন,  তােদর কউই খরেচর টাকা  তুলেত
পােরনিন। তারা সবাই ভিব ৎ িনেয় ি ায় পেড়েছন।

আপেডট : ২৪ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক

সৗিদ থেক আরও ১২৫ জন িফরেলন|477435|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/477435/2019-11-24

1 of 1 11/24/2019, 11:21 AM


