আন্তর্জাত্রিক অত্রিবাসী ত্রিবস - প্রপ্রক্ষাপট বাাংলাচ্িশ
আবুল বাশার
২০০০ সাচ্লর ৪ ত্রিচ্সম্বর র্াত্রিসাংচ্ের ৫৫িম সাধারণ পত্ররষচ্ির সিায় ১৮ ত্রিচ্সম্বর আন্তর্জাত্রিকিাচ্ব অত্রিবাসী ত্রিবস
পালচ্ের ত্রসদ্ধান্ত প্রেয়া হয়। প্রসই প্রেচ্ক অত্রিবাসী কমজীচ্ির মর্জািা প্রিাে, অত্রধকার সাংরক্ষণ ও প্রিচ্শর অেজেীত্রিচ্ি িাচ্ির
অবিাে শ্রদ্ধার সচ্ে স্মরণ করচ্ি এবাং অত্রিবাসীচ্ির অত্রধকার প্রত্রিষ্ঠায় র্াত্রিসাংে ২০০০ সাল প্রেচ্ক ১৮ ত্রিচ্সম্বর আন্তর্জাত্রিক
অত্রিবাসী ত্রিবস ত্রহচ্সচ্ব পালে কচ্র আসচ্ে। এর আচ্ে সমগ্র ত্রবচ্ে অত্রিবাসী শ্রত্রমচ্কর দুচ্িজাে, দুিজশা এবাং িাচ্ির ওপর
সত্রহাংসিা, ত্রেপীড়ে ও ত্রের্জািে প্রবচ্ড় র্াওয়ার পত্ররচ্প্রত্রক্ষচ্ি এবাং ‘অত্রিবাসী শ্রত্রমচ্কর অত্রধকার- মােবাত্রধকার’ ত্রেত্রিি করার
লচ্ক্ষে র্াত্রিসাংচ্ের সাধারণ পত্ররষি ১৯৯০ সাচ্লর ১৮ ত্রিচ্সম্বর একত্রট অত্রিবাসী সেি অনুচ্মািে কচ্র। র্াত্রিসাংচ্ের সিস্যিুক্ত
প্রত্রিত্রট প্রিশও ত্রিবসত্রট পালে কচ্র আসচ্ে। ত্রবচ্ের অন্যান্য প্রিচ্শর মচ্িা বাাংলাচ্িশও বোপক কমজসূত্রযর মাধেচ্ম ত্রিবসত্রট পালে
কচ্র োচ্ক। িচ্ব বাাংলাচ্িচ্শ ১৯৯৭ সাল প্রেচ্ক ত্রসত্রিল সমার্ আন্তর্জাত্রিক অত্রিবাসে ত্রিবসত্রট পালে কচ্র আসচ্ে। েি যার বের
ধচ্র সরকার এ ত্রিবসত্রট পালে করচ্ে।
এবার আসা র্াক অত্রিবাসচ্ের ইত্রিহাচ্স। প্রসই প্রাগেত্রিহাত্রসক কাল প্রেচ্ক মানুষ িাচ্লািাচ্ব বাাঁযার আশায় ত্রের্ বাসস্থাে
প্রেচ্ড় অন্যি পাত্রড় র্ত্রমচ্য়চ্ে। একত্রবাংশ শিাব্দীচ্িও মানুচ্ষর এক স্থাে প্রেচ্ক অন্য স্থাচ্ে যলাযল প্রেচ্ম প্রেই। বরাং সমচ্য়র
পত্ররবিজচ্ের সচ্ে িা েিুে রূপ ত্রেচ্য়চ্ে। অত্রিবাসচ্ের ধরচ্ে অচ্েক পত্ররবিজে এচ্সচ্ে। এখে শুধু আর কচ্য়ক হার্ার বা লাচ্খা
বেত্রক্ত েয়, কচ্য়ক প্রকাত্রট প্রলাক সাের- মহাসাের পাত্রড় ত্রিচ্ে, প্ররলপচ্ে বা অগবধ পচ্ে সীমান্ত প্রপত্ররচ্য় ত্রেচ্র্র প্রসৌিাচ্েের
সন্ধাচ্ে। ত্রবচ্শষজ্ঞচ্ির মচ্ি, বিজমাচ্ে ত্রবচ্ের ৩৫ র্চ্ের মচ্ধে ১ র্ে অত্রিবাসী হচ্ে— ত্রর্ত্রে ত্রেচ্র্র মািৃিূত্রম প্রেচ্ড় অন্য
প্রকাচ্ো প্রিচ্শ যাকত্রর ও বসবাস করচ্েে। পৃত্রেবীচ্ি মানুচ্ষর ইত্রিহাস বচ্ল প্রমাট র্েসাংখোর ৫ শিাাংশ আত্রিবাসী বা উপর্াত্রি। এ
ত্রহসাচ্ব বাত্রক ৯৫ শিাাংশ অত্রধবাসীচ্ক অচ্েচ্ক অত্রিবাসী ত্রহচ্সচ্ব বণজো কচ্র। এ কারচ্ণ পৃত্রেবীর র্েচ্োষ্ঠীর ইত্রিহাসচ্ক
র্ার্াবচ্রর ইত্রিহাস ত্রহচ্সচ্ব ত্রযত্রিি কচ্রচ্েে। অত্রিবাসে প্রত্রিয়ার প্রাযীে ও বিজমাে রূপ ত্রিন্ন হচ্লও পুচ্রা ত্রবচ্ের মানুষ সমচ্য়র
সচ্ে সচ্ে েিীর প্ররাচ্ির মচ্িা প্রবহমাে। মােবসিেিার এ েত্রি র্ি সাবলীল হচ্ব, এ সিেিার উত্কষজ িি বাড়চ্ব। র্ত্রিও
ত্রবেি কচ্য়কশ’ বেচ্রর ইত্রিহাচ্স প্রিখা র্াচ্ে, মােচ্বর এ েত্রি িচ্মই সঙ্কুত্রযি হচ্ে। শুধু ত্রিসা সাংিান্ত র্ত্রটলিা েয়,
অন্যান্য ত্রবষয়ও এর সচ্ে র্ুক্ত হচ্ে। এচ্কক প্রিশ িার ক্ষমিা কুত্রক্ষেি করচ্ি, অন্য প্রিচ্শর ওপর ববষমে বর্ায় রাখচ্ি মােব
যলাযচ্লর অবাধ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করচ্ে।
ওয়াত্রশাংটচ্ের মাইচ্গ্রশে পত্রলত্রস ইেত্রিত্রটউচ্টর এক সমীক্ষায় প্রিখা র্ায়, সাংর্ুক্ত আরব আত্রমরাচ্ির প্রমাট র্েসাংখোর
৭১ শিাাংশ অত্রিবাসী অেজাি্ অন্য অঞ্চল প্রেচ্ক আসা অত্রধবাসী। এ োড়া অচ্েত্রলয়ার ৪০ শিাাংশ প্রলাক অত্রিবাসী। ত্রশচ্পান্নি
প্রিশগুচ্লাচ্ি অত্রিবাসচ্ের ত্রহত্রড়ক শুরু হচ্য়ত্রেল মূলি ১৯৭০- এর িশচ্কর মাঝামাত্রঝ সমচ্য়, েব্বইচ্য়র িশচ্কর প্রশষ প্রাচ্ন্ত
অত্রিবাত্রসিচ্ির প্রমাট সাংখোটা প্রপৌাঁচ্ে ত্রবচ্ের প্রমাট র্েসাংখোর ৩ শিাাংচ্শ। আর এখে িা দুই ও ত্রিে শিাাংচ্শর মাঝামাত্রঝ।
ত্রবেবোাংচ্কর িেে অনুর্ায়ী, উন্নয়েশীল প্রিশগুচ্লাচ্ি অত্রিবাসী কমজীচ্ির পাঠাচ্ো প্রবাসী আয় ওইসব প্রিচ্শর উন্নয়ে কার্জিচ্ম
আন্তর্জাত্রিক সাহার্ে িহত্রবচ্লর পত্ররমাণ প্রেচ্কও অচ্েক প্রবত্রশ। এসব প্রিচ্শর অেজেীত্রির মূল যাত্রলকাশত্রক্তর অন্যিম প্ররত্রমটোন্স।
প্রিশগুচ্লার আন্তর্জাত্রিক বাত্রণচ্র্ের প্রক্ষচ্িও গুরুত্বপূণজ িূত্রমকা রাচ্খ প্রবাসীচ্ির পাঠাচ্ো আয়। আন্তর্জাত্রিক অত্রিবাসচ্ের হার েি
২০০০ সাচ্ল ত্রিে শিাাংশ ত্রেল এবাং িা েি ১০ বেচ্র অচ্েক প্রবচ্ড়চ্ে। ত্রকন্তু প্রস িুলোয় অত্রিবাসী মানুচ্ষর অত্রধকার প্রত্রিষ্ঠার
সুচ্র্াে প্রিমে একটা বাচ্ড়ত্রে।
বিজমাচ্ে এত্রশয়ার প্রায় সাচ্ড় ৬ প্রকাত্রট অত্রিবাসী শ্রত্রমক ত্রবত্রিন্ন প্রিচ্শ কমজরি আচ্ে। প্রত্রিবের প্রায় ৩০ লাখ এত্রশয়ার
শ্রত্রমক এই শ্রমবার্াচ্র র্ুক্ত হচ্ে। মূলি িত্রক্ষণ এত্রশয়া এবাং িত্রক্ষণ- পূবজ এত্রশয়ার একত্রট বড়সাংখেক শ্রত্রমক োলফিুক্ত প্রিশ,
উত্তর আচ্মত্ররকা, ইউচ্রাপীয় ইউত্রেয়চ্ের সিস্যিুক্ত প্রিশ, মালচ্য়ত্রশয়া, িত্রক্ষণ প্রকাত্ররয়াসহ ত্রবত্রিন্ন প্রিচ্শ কমজরি। এই
শ্রমবার্াচ্র বাাংলাচ্িচ্শর শ্রত্রমকরা ত্রেমজাণ শ্রত্রমক, প্রপাশাক শ্রত্রমক, েৃহকমজী ত্রহচ্সচ্ব কমজরি। বাাংলাচ্িচ্শর সরকাত্রর িেে
অনুর্ায়ী, বিজমাচ্ে প্রায় ৭০ লাচ্খর প্রবত্রশ শ্রত্রমক ত্রবত্রিন্ন প্রিচ্শ কমজরি। এত্রশয়ার মচ্ধে সবচ্যচ্য় প্রবত্রশ অত্রিবাসী যীচ্ের। এরপচ্রর
অবস্থাচ্ে রচ্য়চ্ে িারি। প্রবাসীচ্ির পাঠাচ্ো আচ্য়র ত্রিক প্রেচ্কও এ দুত্রট প্রিশ সবচ্যচ্য় প্রবত্রশ প্ররত্রমটোন্স সাংগ্রহকারী প্রিশ। িত্রক্ষণ
এত্রশয়ার প্রিশগুচ্লার মচ্ধে বাাংলাচ্িচ্শর প্রত্রিদ্বন্দ্বী িারি, প্রেপাল, পাত্রকস্তাে ও িুটাে। মধেপ্রাযে, মালচ্য়ত্রশয়াসহ ত্রবত্রিন্ন
প্রিচ্শর র্েশত্রক্ত রপ্তাত্রের প্রক্ষচ্ি এসব প্রিচ্শর সচ্ে প্রত্রিচ্র্াত্রেিায় প্রপচ্র উঠচ্ে ো বাাংলাচ্িশ।
প্রাচ্যের আন্তর্জাল পত্রিকা অত্রিবাস - www.japanbangladesh.com - www.ovibash.com

বাাংলাচ্িচ্শ অত্রিবাসে ত্রেচ্য় সাম্প্রত্রিক সমচ্য়র আচ্লাত্রযি ত্রবষয় র্েশত্রক্ত রপ্তাত্রের িয়াবহ মন্দা। বিজমাচ্ে বাাংলাচ্িচ্শ ববধ পচ্ে
র্েশত্রক্ত রপ্তাত্রে খাি প্রেচ্ক বেচ্র প্রায় সাচ্ড় ১১ ত্রবত্রলয়ে িলার বা ৮০ হার্ার প্রকাত্রট টাকা আয় হয়। অগবধ পচ্েও আচ্স এর
প্রযচ্য় কম েয়। সরকাচ্রর ত্রহসাচ্ব প্রায় ৭০- ৭৫ লাখ মানুষ ত্রবচ্িচ্শ কার্ কচ্র। সম্পূণজ প্রবসরকাত্রর খাচ্ির উচ্িোক্তাচ্ির প্রচ্যষ্টায়
র্েশত্রক্ত খাচ্ি আমাচ্ির সাফলে অত্রর্জি হচ্য়চ্ে। সরকাচ্রর সামান্য উচ্িোচ্ের ফচ্লই এ আয় ত্রদ্বগুণ করা সম্ভব। পত্ররকত্রপি
উচ্িোে ত্রেচ্ি পারচ্ল মাি পাাঁয বেচ্র শুধু র্েশত্রক্ত রফিাত্রে আয় ৫০ ত্রবত্রলয়চ্ে উন্নীি করা সম্ভব। েি দু’বেচ্র প্রিচ্শর প্রিিচ্র
সরকাত্ররিাচ্ব কমজসাংস্থাে বিত্রর হচ্য়চ্ে মাি ২৩ হার্ার প্রলাচ্কর। অেয েি প্রায় ত্রিে বেচ্র ত্রবচ্িচ্শ প্রেচ্েে প্রায় ১১ লাখ
বাাংলাচ্িত্রশ। অিক্ষ কমজীচ্ির প্রবত্রশরিােই কার্ কচ্রে মধেপ্রাচ্যের প্রিশগুচ্লায়। ত্রকন্তু বিজমাচ্ে সম্ভাবোময় এ খাি িয়াবহ সাংকচ্ট
পচ্ড়চ্ে। েি ৩- ৪ বের ধচ্র যলচ্ি োকা অযলাবস্থা প্রকচ্ট র্াওয়ার লক্ষণ প্রেই। অত্রপ্রয় হচ্লও সত্রিে প্রর্, বাাংলাচ্িচ্শর প্রধাে
শ্রমবার্ার সবগুচ্লা প্রায় বন্ধ হচ্য় আচ্ে। প্রসৌত্রি আরব, মালচ্য়ত্রশয়া, কুচ্য়ি, কািার একসময় প্রলাক প্রেয়ার প্রক্ষচ্ি
বাাংলাচ্িশচ্ক অগ্রাত্রধকার ত্রিচ্লও এখে এচ্কবাচ্রই মুখ ত্রফত্ররচ্য় প্ররচ্খচ্েে। এসব প্রিশ এখে প্রলাক ত্রেচ্ে ত্রহন্দু প্রধাে প্রিশ প্রেপাল
ও িারি প্রেচ্ক। এখে আমাচ্ির একমাি বার্ার সাংর্ুক্ত আরব আত্রমরাি।
বাাংলাচ্িচ্শর স্বাধীেিার পর প্রেচ্ক সুিীেজ ৪০ বেচ্র, বাাংলাচ্িশ এচ্সাত্রসচ্য়শে অব ইন্টারন্যাশোল ত্ররিুত্রটাং
এচ্র্ত্রন্সস(বায়রা) এর সিস্যচ্ির সহায়িায় প্রায় ৮০ লাখ বাাংলাচ্িত্রশ কমজী ত্রবত্রিন্ন প্রপশায় পৃত্রেবীর ত্রবত্রিন্ন প্রিচ্শ কমজরি রচ্য়চ্ে।
ত্রিচ্সম্বর ২০১০ পর্জন্ত িাচ্ির প্রপ্রত্ররি ববচ্িত্রশক মুদ্রার পত্ররমাণ প্রায় ৮০ ত্রবত্রলয়ে িলার। বিজমাচ্ে আমাচ্ির ববচ্িত্রশক মুদ্রার
ত্ররর্ািজ িাাঁত্রড়চ্য়চ্ে প্রায় ১০ ত্রবত্রলয়ে িলার। প্রকবল ২০১০ সাচ্ল প্রপ্রত্ররি ববচ্িত্রশক মুদ্রার পত্ররমাণ ১১ ত্রবত্রলয়চ্ের প্রবত্রশ, র্া প্রমাট
ববচ্িত্রশক সাহাচ্র্ের ৭ গুচ্ণর অত্রধক এবাং ত্রর্ত্রিত্রপচ্ি এর অবিাে ১২ শিাাংশ।
বিজমাে বাচ্র্ট প্রাক্কলেকাচ্ল প্রিচ্শর আয় মাোত্রপেু ৬৯০ িলার ধরা হচ্য়চ্ে। ত্রবচ্িচ্শ কমজরি ৭৫ লাখ কমজী প্রিচ্শ
অবস্থাে করচ্ল িাচ্ির র্ীত্রবকা ত্রেবজাচ্হর র্ন্য েূেেিম ১০০ টাকা ত্রহসাচ্ব বেচ্র ৩৬ হার্ার ৫০০ টাকা খরয হচ্লও ৩.৩৯ ত্রবত্রলয়ে
মাত্রকজে িলার খরয হচ্িা, ফচ্ল ৯.০২ ত্রবত্রলয়ে + ৩.৩৯ ত্রবত্রলয়ে = ১২.০৫৯ ত্রবত্রলয়ে মাত্রকে
জ িলার র্ািীয় আয় হ্রাস প্রপি
অেজাি্ মাোত্রপেু আয় ১৩ শিাাংশ হ্রাস প্রপি। ৬৫ লাখ অত্রিবাসী কমজী ৬৫ লাখ পত্ররবাচ্রর িাত্ররদ্রে ত্রবচ্মাযে, ত্রশক্ষা, স্বাস্থে
সচ্যিেিা ও উন্নিির র্ীবে বেবস্থার প্রচ্যষ্টা ত্রেচ্য়চ্ে। িারা প্রিচ্শর অিেন্তচ্র োকচ্ল প্রিচ্শ প্রবকারত্ব বৃত্রদ্ধ, সামাত্রর্ক, সন্ত্রাস
ও ত্রেরাপত্তা ত্রবত্রিি হচ্িা। িাই বাচ্র্চ্ট প্রোত্রষি ত্রিত্রর্টাল বাাংলাচ্িশ েড়ার লচ্ক্ষে ত্রবে শ্রমবার্াচ্রর যাত্রহিা অনুর্ায়ী স্বেিা ও
দ্রুিিার সচ্ে অত্রধকহাচ্র িক্ষ ও প্রপশার্ীবী কমজী প্রপ্ররচ্ণর র্ন্য র্ািীয়িাচ্ব সচ্বজাচ্চ গুরুত্ব প্রিয়া একান্ত অপত্ররহার্জ। আমাচ্ির
প্রযত্রলি বার্াচ্র ত্রলত্রবয়া, বাহরাইে, র্িজাে োড়াও প্রসৌত্রি আরব, কািার, কুচ্য়ি, ওমাে, মালচ্য়ত্রশয়া অচ্েকত্রিে প্রেচ্ক
প্রায় বন্ধ হচ্য় আচ্ে। িাই আর্ আমাচ্ির সময় এচ্সচ্ে েিুে শ্রমবার্াচ্রর সন্ধাে কচ্র প্রসখােকার যাত্রহিা অনুর্ায়ী শ্রমবার্ার
বিত্রর করা।
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