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এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ 
ৈবি�কভােব গৃহীত ‘েটকসই উ�য়ন অজর্েন এেজ�া ২০৩০’ 
বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযর্ােয় সি�য় 
ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট 
উেদয্াগ। ২০১৬-র জুেন নাগিরক সমােজর বয্ি� পযর্ােয়র 
উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব যা�া শুরু কের। এ 
�য্াটফেমর্র মূল লক্ষয্ হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন 
অভী�সমূহ (এসিডিজ) বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযর্েবক্ষণ 
করা এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজ�া ২০৩০ 
বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল 
েবাঝা যায় এর সফলতার েক্ষে� বহু-অংশীজনিভিৎতক 
অংশ�হণমূলক বয্ব�া একিট গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন করেব। 
আর এই ধারণা েথেক উ�ু� হেয়ই নাগিরক �য্াটফমর্ গঠন করা 
হয়। েদশবয্াপী এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেছ এমন ১১৯িট 
সং�া বতর্মােন �য্াটফেমর্র সহেযাগী সংগঠন িহেসেব যু� 
রেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমািরর সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ 
সি�য়ভােব িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ আসেছ।
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েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর পিরবািরক পযর্ােয় এবং সামি�ক 
অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনা উভয় েক্ষে�ই উে�খেযাগয্ অবদান েরেখ 
চেলেছ। কেরানা অিতমািরর সমেয় সাধারণ �তয্াশার িবপরীেত 
২০২০ সােল েরিমটয্া� �বােহ �ায় ১৮ শতাংশ �বৃি� হেয়েছ।  
এই উ� �বৃি�র েপছেনর কারণসমূহ কী হেত পাের তা িনেয় 
নানা ধরেণর আেলাচনা হেয়েছ।  এ িবষয়সহ �বাসী কমর্ীেদর 
�াথর্ সংি�� অনয্ানয্ িবষেয় আেলাচনা করার জনয্ ১৭ জানুয়াির, 
২০২১ এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ একিট 
ভাচুর্য়াল সংলােপর আেয়াজন কের।  এই সংলােপ সমােজর 
িবিভ� েক্ষ� েথেক এই িবষেয়র সােথ স�ৃ� িবিভ� সং�ার 
�িতিনিধ ও বয্ি�বগর্–েযমন, জন�িতিনিধ, সরকাির কমর্কতর্া, 
অিভবাসন িবষয়ক গেবষণা �িত�ান, �বাসী আয় িবষেয় 
িবেশষ�, িবেদেশ অব�ারত ও েদেশ িফের আসা অিভবাসীবৃ� 
অংশ�হণ কেরন। আেলাচকবৃ� তােদর মতামত ও অিভ�তা 
তুেল ধেরন এবং সংি�� িবষেয় েবশ িকছু পরামশর্ �দান কেরন। 

অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 
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ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  

সা�িতক েরিমটয্া� �বাহ
এত টাকা আসেছ েকাথা েথেক?



অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 
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ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  
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অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 

ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  



অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 

৪

ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  



অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 

৫

ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  



অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 
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Briefing Note 02: Post-‘General Holidays’ Health Risks. (June 2020)

Briefing Note 03: New Challenges for SDGs and Budget 2020-21. (October 2020)

Briefing Note 04: Experiences From the Current Situation at the Grassroots Level. (October   
 2020)

Briefing Note 05: Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives. (October 2020)

Briefing Note 06: Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.  
 (February 2021)

Briefing Note 07: Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementatio.   
 (March 2021)

ি�িফং েনাট ০৮    : েকািভড ১৯ িটকা: বাংলােদেশ েক, কখন, কীভােব পােব? (জানুয়াির ২০২১)

Briefing Note 09: Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses? (February 2021)

Briefing Note 10: Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?  
 (February 2021)

ি�িফং েনাট ১১     : কােলা টাকা সাদা হে�: অথর্নীিতর লাভ, না �িত? (Upcoming)

ি�িফং েনাট ১২     : অবেশেষ �ুল খলুেছ: আমরা কতখািন ��ত? (Upcoming) 

ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  



অংশ ২১.৮ শতাংশ েথেক েবেড় ২৩.৭ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ।  ি�তীয় গুরু�পূণর্ উৎস মািকর্ন যু�রাে�র অংশ এ সমেয় ১৮.৪ শতাংশ েথেক কেম 
১২.৫ শতাংশ হেয়েছ।  কাতােরর অব�ান এ সমেয় দশম েথেক অ�ম �ােন এবং যু�রােজয্র অব�ান স�ম েথেক ষ� অব�ােন উ�ীত হেয়েছ। 
অনয্িদেক কুেয়েতর অব�ান প�ম েথেক স�েম েনেম েগেছ।  জুলাই-িডেস�ের বাড়িত েয েরিমটয্া� এেসেছ (যা পিরি�িত বয্াখয্ার খুব গুরু�পূণর্ 
উপাদান) তার উৎস পরীক্ষা করেল েদখা যায়, এেক্ষে�ও অিতমািরর সমেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন েনই।  েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর অংশ 
২৩.৭ শতাংেশর িবপরীেত এ সমেয় েয বাড়িত েরিমটয্া� এেসেছ তার ৩০.৪ শতাংশ এেসেছ েসৗিদ আরব েথেক।  মািকর্ন যু�রাে�র েক্ষে� এটা 
িছল ১২.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ।  অনয্িদেক মালেয়িশয়ার েক্ষে� এটা িছল ৯.৩ শতাংশ ও ১৪.৩ শতাংশ।  সুতরাং অিতমািরর মাসগুেলােত 
েরিমটয্াে�র উৎেসর েক্ষে� উে�খেযাগয্ েকান পিরবতর্ন হয়িন।  �� হেলা, তাহেল �থাগতভােব �ধান এসব উৎসেদশসমূহ েথেক েকািভডকালীন 
সমেয় বাড়িত েরিমেট� আসার েপছেনর কারণসমূহ িক িছল।  

সংলােপর ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকবৃ� এবং অনয্ানয্ অংশ�হণকারীরা উ� েরিমটয্া� �বােহর েবশ িকছু কারণ উে�খ কেরন। 

অিভবাসীেদর পিরবােরর বাড়িত চািহদা 

অিতমািরর কারেণ বাংলােদেশর অেনক পিরবােরর আয় উে�খেযাগয্ মা�ায় কেম যায়।  অেনেক কাজ হািরেয় েবকার হেয় পেড়ন এবং অেনেক 
অেপক্ষাকৃত কম আেয়র কমর্সং�ােন েযাগ িদেত বাধয্ হন।  দাির�য্ সীমার উপের থাকা অেনক পিরবােররও আয় ও জীিবকার সুেযাগ কেম যায় এবং 
অেনেকরই আয় দাির�য্ সীমার িনেচ চেল যায়।  এ অব�ায় িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব কমর্রত রেয়েছন এমন বাংলােদিশরা েদেশ কে� থাকা তােদর 
পিরবােরর জনয্ বাড়িত টাকা পাঠােনার তািগদ অনুভব কেরন।  িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান এ ে�িক্ষেত জানেত চান, 
�কৃতপেক্ষ অিভবাসী �িমকেদর স�য় েভেঙ েফলার কারেণই উ� েরিমটয্া� �বােহর সৃি� হে� িক না? েসৗিদ আরেব বসবাসরত বয্বসায়ী 
তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী এই পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, অেনক অিভবাসী �িমক তােদর সবর্েশষ স�য় েদেশ পাঠাে�ন।  এর 
েপছেন আেরকটা কারণ হল তারা িনেজেদর কমর্সং�ােনর সুরক্ষা স�েকর্ অিনি�ত।  

েরিমটয্া� �বােহর ে�ি�েত নগদ �েণাদনা

অংশীজনেদর মেধয্ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, ২০১৯ সােলর জুলাই মাস েথেক কাযর্কর সরকােরর ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা েদেশ সািবর্কভােব 
েরিমটয্া� �বাহ বৃি�েক উৎসািহত করেত বড় ভূিমকা পালন কেরেছ।  ‘িবকােশর’ মেতা িকছু েমাবাইল �য্াটফমর্ এর সােথ অিতির� ১ শতাংশ 
টাকা িদে�, যা েরিমটয্া� �বােহর ওপর ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  যারা েদেশ েফরত আসেত বাধয্ হে�ন, তােদর অেনেকই নগদ �েণাদনা 
েপেত বয্াংিকং এবং আনু�ািনক মাধয্মেকই টাকা পাঠােনার েক্ষ� িহেসেব েবেছ িনে�ন।  আেলাচনায় অংশ�হণকারীেদর েবিশরভাগই মেন কেরন, 
এসব �েণাদনা কাবর্ মােকট বা েখালা বাজার এবং হাওলা-হুি�র মাধয্েম পাঠােল েয বাড়িত টাকা পাওয়া যায় তােক পুিষেয় িদে�।  এ কারেণ 
েরিমটয্া� ে�রকরা অনানু�ািনক (ইনফমর্াল) েথেক আনু�ািনক (ফমর্াল) চয্ােনেলর িদেক ধািবত হেয়েছন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় িমউচুয়াল �া� 
বয্াংেকর বয্ব�াপনা পিরচালক ও �ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া ৈসয়দ মাহববুর রহমান বেলন, �াপেকর হােত েরিমটয্া� েপৗঁছােত এখন সবর্সাকুেলয্ মা� 
৪৮ ঘ�া সময় লােগ, যা আেগ লাগত ৭২ ঘ�া।  মানুষ এখন েমাবাইল ফাইনয্াি�য়াল সািভর্েসেসর (এমএসএফ) ওয়ােলট ও এেজ� বয্াংিকং 
সুিবধা আেগর েচেয় েবিশ �হণ করেছ।  এর ফেল আনু�ািনক চয্ােনেল েরিমটয্া� ে�রণ উৎসািহত হে�।  িতিন জানান, ে�িরত অেথর্র ‘িটেকট 
সাইজ’ �ায় ৫০ শতাংশ েবেড়েছ।  যু�রাজয্ েথেক �বাহ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ।  িতিন আরও উে�খ কেরন, ২ শতাংশ নগদ �েণাদনা এবং 
এইচ এম েরিভিনউ এ� কা�মেসর ে�রেকর িঠকানা যাচাই করার িনয়ম চালু হওয়ায় যু�রাজয্ েথেক েরিমটয্া� ১০০ িমিলয়ন েথেক েবেড় ১৫৩ 
িমিলয়েন (�ায় ৫৩ শতাংশ �বৃি�) উ�ীত হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �াি�র নীিতমালা িশিথল 

২০২০ সােলর জুলাই মােস বাংলােদশ বয্াংক েরিমটয্াে�র ওপর ২ শতাংশ �েণাদনা পাওয়ার েক্ষে� অথর্ ে�রেণর িনয়ম-কানুেনর ও সীমার 
সংেশাধন কের।  সহায়ক দিললািদ ছাড়া �েণাদনার েযাগয্ েরিমটয্াে�র উ�র্সীমা ১৫০০ ডলার (অথবা েদড় লাখ টাকা) েথেক বািড়েয় ৫ হাজার 
ডলাের (অথবা ৫ লাখ টাকা) উ�ীত করা হয়।  এর ফেল েযসব অিভবাসীেদর বাড়িত আয় (িনয়িমত কমর্সং�ােনর বাইের েথেক) রেয়েছ তােদর 
জনয্ বয্াংিকং চয্ােনেল অথর্ পাঠােনার সুেযাগ স�সািরত হয়।  নতুন সীমার িনেচ েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদরেক েকােনা দিলল (িনেয়াগ 
প�, েবতন ি�প ইতয্ািদ) জমা েদওয়ার আর �েয়াজন হয় না। 

অনানু�ািনক েথেক আনু�ািনক চয্ােনেল 

আেলাচনায় অংশ�হণকারী কেয়কজেনর মেত, বাংলােদশ বয্াংেকর সা�িতক িকছু পদেক্ষপ এবং মািন ল�ািরং �িতেরােধ সংি�� িবিধ-িবধান 
পিরপালেনর েক্ষে� কেঠার অব�ান আনু�ািনক চয্ােনেলর বয্বহার বাড়ােনার েক্ষে� ইিতবাচক �ভাব েফেলেছ।  এ ছাড়া কেয়কজন অংশ�হণকারীর 
মেত, অিতমািরর সময় অনানু�ািনক হুি�/হাওলা চয্ােনল বড় ধরেণর বাধার মুেখ পেড় েকননা মানুেষর যাতায়াত/�মণ সীিমত িছল।  এর ফেল 
অৈবধ চয্ােনল অেনক েক্ষে�ই অকাযর্কর িছল এবং ফল�িতেত ৈবধ চয্ােনেল অথর্ ে�রণ উে�খেযাগয্ হাের েবেড়েছ। 

হে�র �ভাব 

কেয়কজন অংশ�হণকারী িব�বয্াংেকর পযর্েবক্ষেণর সে� একমত েপাষণ কের বেলন, বাড়িত েরিমটয্াে�র একিট অংশ হে�র �ভােবর কারেণ 
আসেত পাের।  তারা মেন কেরন, এিট দুই উপােয় ঘেটেছ।  �থমত; অিভবাসীরা, িবেশষত মধয্�ােচয্ যারা অব�ান করেছন, তােদর মেধয্ বািষর্ক 
হ� পালেনর জনয্ স�য় কের থােকন ও েদেশ পিরবােরর সদসয্েদর েসৗিদ আরেব হ� পালেন সহায়তা করার িনিমেৎত অথর্ ে�রণ কেরন।  এ ছাড়া 
অেনক েক্ষে� েরিমটয্া� �াপক পিরবারেক েদেশ টাকা পিরেশাধ কের এর িবিনমেয় হ� যা�ীরা েসৗিদ আরেব েযেয় পিরবােরর অিভবাসীেদর কাছ 
েথেক ওই েদেশর মু�া িনেয় থােকন।  একটা বড় সংখয্ার মানুষ এ �ি�য়ার সােথ স�ৃ�, তাই েয পিরমাণ অথর্ হাতবদল হয় তা উে�খেযাগয্। 
তেব চলমান অিতমািরর কারেণ �মণ িনয়ি�ত থাকায় অিধকাংশই ২০২০ সােল হ� করেত পােরন িন।  এর ফেল হ� েকি�ক সি�ত টাকা 
�বাসীরা েদেশ পািঠেয়েছন। ২০২০ সােলর উ� েরিমটয্� �বােহর েপছেন এটাও একটা ভূিমকা েরেখেছ। 
 
েফরত আসা অিভবাসীেদর অব�া 

�য্ােকর মাইে�শন ইউিনেটর �ধান শিরফুল ইসলাম হাসান জানান, অিতমািরর কারেণ ৪ লাখ ৮০ হাজার �িমক েদেশ েফরত এেসেছ।  িনধর্ািরত 
আেলাচক িহেসেব ওেয়িবনাের অংশ িনেয় িরিফউিজ এ� মাইে�টির মুভেম�স িরসাচর্ ইউিনট (রামরু)-র েচয়ারময্ান অধয্াপক তাসনীম িসি�কী 
বেলন, অিতমািরর সময় মধয্�ােচয্র অেনক অিভবাসী �িমক চাকির হািরেয়েছন, িবেশষত যারা অনানু�ািনক িবিভ� খাত ও িনমর্াণ কােজর সে� 
যু� িছেলন।  সাধারন ধারনার িবপরীেত েযেয় িতিন বেলন, রামরু-র এক জিরেপ েদখা েগেছ, ২০২০ সােলর এি�ল-জুলাই সময়কােল ৬১ শতাংশ 
অিভবাসী পিরবার েকােনা েরিমটয্া� পান িন; েরিমটয্া� েপেয়েছ মা� ৩৯ শতাংশ পিরবার।  পুরুষ �িমকেদর ৭০ শতাংশ ওই সমেয় েকােনা অথর্ 
পাঠান িন, যা নারী �িমকেদর (সাধারণত গৃহ�ািলেত কাজ কেরন এবং অিতমািরর কারেণ অিতমা�ায় ক্ষিতর মুেখ পেড়ন িন) তুলনায় েবিশ িছল। 
িতিন বেলন, অেনক অিভবাসী �িমেকর পিরবার আিথর্ক দুরব�ার মেধয্ িদেয় যাে� এবং তারা এখন অসহায়।  তােদর অেনেক অপুি�র িশকার। 
তাসনীম িসি�কী-র েদওয়া তথয্ অনুযায়ী ৩ লাখ ২৬ হাজার অিভবাসী ৈবধ পেথ এেসেছন।  অনয্িদেক েদড় লাখ এেসেছন অৈবধ পেথ। 

সংলােপ ঢাকার বাইের েথেক যু� হওয়া েবশ কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী েদেশ তােদর অসহায় অব�া িনেয় গভীর হতাশা �কাশ কেরন। 
তারা বাংলােদেশ আটেক পের আেছন এবং সরকােরর সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচ অথবা অিভবাসীেদর জনয্ হােত েনওয়া ঋণ কমর্সূিচ েথেক তারা 
েকােনা সহায়তা পান িন বেল অিভেযাগ কেরন।  তােদর সবার স�য় কম-েবিশ েশষ হেয় েগেছ।  েমা: জিসম নােম মালেয়িশয়া েফরত একজন 
অংশ�হণকারী মালেয়িশয়া েথেক �তয্াগত ২৫ হাজােরর মেতা অিভবাসীেক সহায়তার জনয্ সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর �িত েজার আেবদন 
জানান এবং বেলন েয তারা মােলয়িশয়ায় তােদর কমর্�েল িফের েযেত চান। 

কেয়কজন েফরত আসা অিভবাসী অিভেযাগ কেরন, তারা �বাসী কলয্াণ বয্াংক েথেক েকােনা সহায়তা পান িন, যিদও তােদর ২ লাখ টাকা পযর্� 
জামানতিবহীন ঋণ পাওয়ার কথা িছল।  তারা পরামশর্ েদন, েরিমটয্া� পাঠােনার েক্ষে� তােদর আেগর েয েরকডর্ আেছ েসটােকই জামানত িহেসেব 
িবেবচনা করা েহাক। 

িবেদেশ থাকা কমর্ীেদর পিরি�িত 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই উে�খ কেরন, মধয্�ােচয্ থাকা বাংলােদিশ অিভবাসীরা তােদর কাজ িনেয় চরম অিন�য়তার মেধয্ রেয়েছন।  অেনেক 
ইেতামেধয্ কাজ হািরেয়েছন।  অেনেক তুলনামূলক িন� েবতেনর কােজ েযাগ িদেত বাধয্ হেয়েছন।  একজন অিভবাসী �িমক অিভেযাগ কেরন, 
েকােনা েকােনা েদশ নতুন কমর্ী িনেয়াগ েদওয়ার সময় অিভবাসী �িমকেদরেক ‘আউট পাস’ বা ‘ছাড়প�’ েদয়।  িতিন এেক্ষে� কমর্ীেদর �াথর্ 
সুরক্ষায় এসব েদেশ বাংলােদিশ কুটনীিতকেদর সহায়তার অনুেরাধ কেরন।  আেলাচনায় অংশ িনেয় কাতাের বাংলােদশ দুতাবােসর �ম কলয্াণ 
শাখার কাউে�লর ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান উে�খ কেরন, অিতমািরর কারেণ কাতাের ৩০ হাজার বাংলােদিশ কমর্সং�ান হািরেয়েছন।  িতিন 
জানান, এসব কমর্ীেদর সহায়তায় বাংলােদশ দূতাবাস িবিভ� উেদয্াগ িনেয়েছ।  স�িত কাতার সরকার ‘কাফালা প�িত’ িবলু� কেরেছ, যার জনয্ 
কমর্ীেদর পেক্ষ চাকির পিরবতর্ন করা সহজ হেয়েছ।  এর ফেল �মবাজার অিধকতর �িতেযািগতা িনভর্র হেয়েছ এবং অেনক অিভবাসী �িমেকর 
তুলনামূলক উ� েবতেনর চাকিরর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। 

েরিমটয্া� �বােহর �ািয়�

পিরবার পযর্ােয় এবং সামি�ক-অথর্ৈনিতক বয্ব�াপনার ে�িক্ষেত উ� েরিমটয্া� �বােহর ইিতবাচক �ভাব িনেয় সাধারণ ঐকমতয্ থাকেলও অেনেক 
মেন কেরন েয, বতর্মােনর এই েতিজ �বাহ ভিবষয্েত অবয্াহত নাও থাকেত পাের।  এর বড় কারণ, জনশি� রফতািন �াস।  অধয্াপক েমা�ািফজুর 
রহমান উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার কমর্ী কােজর উে�েশয্ িবেদশ েগেছন।  অথচ 
২০২০-২১ অথর্বছেরর �থম ৫ মােস (জুলাই -নেভ�র) েগেছন মা� ৭,৭০০ জন কমর্ী।  এর িবপরীেত অিতমািরর সময় অেনক কমর্ী েফরত আসেত 
বাধয্ হেয়েছন এবং �মণ িনেষধা�া ও কােজর সুেযাগ না থাকায় তারা বাংলােদেশ আটেক পেড়েছন।  আেলাচনায় অংশ�হনকারীেদর েকউ েকউ 
বেলন, এ িবষেয় েসৗিদ আরব ও মালেয়িশয়া িনেয়ই তােদর উে�গ েবিশ।  তেব এর িবপরীতধমর্ী মতামত আেস তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরীর কাছ 

েথেক-িতিন মেন কেরন, েসৗিদ আরেবর �মবাজাের বাংলােদিশ �িমকেদর চািহদা অবয্াহত থাকেব যিদও সা�িতক বছরগুেলােত অিভবাসী 
�িমকেদর গমেনর হার আেগর মত িছল না।  তেব সংলােপ সাধারণ ঐকমতয্ িছল েয, পিরি�িত �াভািবক না হওয়া পযর্� গ�বয্ েদশসমূেহ নতুন 
কমর্সং�ােনর সুেযাগ থাকেব সীিমত।  ফল�িতেত ২০২১ সােল জনশি� র�ািন আেগর তুলনায় কম হেব।  েরিমটয্া� �বােহর েক্ষে� নতুন কমর্ী 
যাওয়ার েচেয় েসসব েদেশ িবদয্মান �িমেকর সংখয্াই েবিশ �ভাব রােখ; িক� কমসংখয্ক �িমক যিদ আগামী কেয়ক বছর বাইের যান, তেব তা 
ভিবষয্েত েরিমেট� �বােহর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব বেল সংলােপর স�ালক উে�খ কেরন। 

অংশ�হণকারীেদর অেনেকই িবেদেশ �মবাজাের আগামী িদেনর চািহদা মাথায় েরেখ যথাযথ ��িত েনওয়ার আহবান জানান। এ িবষেয় িবিশ� 
গণমাধয্ম বয্ি�� হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ উে�খ কেরন, িনমর্াণ �িমকেদর চািহদা কমেলও �া�য্ কমর্ীেদর চািহদা বাড়েছ।  তেব কাতাের 
বাংলােদশ দূতাবােসর কমর্কতর্া মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান মেন কেরন, মধয্�ােচয্ আরও িকছুিদন অদক্ষ ও ��-দক্ষ �িমেকর চািহদা অবয্াহত 
থাকেব। 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ উে�খ কেরন, স�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১ েকািট ১০ লাখ েলােকর কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�ার িবপরীেত ৬০ লাখ 
েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ। অনয্িদেক িবেদেশ ২০ লাখ লক্ষয্মা�ার িবপরীেত �কৃতপেক্ষ ৩৫ লাখ েলােকর কমর্সং�ান হেয়েছ।  িতিন সতকর্ কেরন, 
িবেদেশ কমর্ী গমণ উে�খেযাগয্ হাের কেম েগেল অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�িলত কমর্সং�ােনর লক্ষয্মা�া অিজর্ত হেব না। 

িবেদেশ অিভবাসেনর বয্য়

অিভবাসন বয্েয়র িবষয়িট অেনেকই উৎথাপন কেরন।  অধয্াপক তাসনীম িসি�কী-র মেত একিট িভসা িকনেত গেড় ৫ হাজার ডলার বয্য় হয় এবং 
এর ৬০ শতাংশ হুি�র মাধয্েম িবেদেশ পাঠােনা হয়।  অিতমািরর সময় মূলত: অৈবধ পেথ পিরচািলত এসব েলনেদন বাধা�� হেয়েছ।  একই সে� 
মানুেষর চলাচল িনয়ি�ত থাকায় �ণর্ েচারাচালানও বাধা�� হেয়েছ।  েমা�ািফজুর রহমান অিভবাসী �িমকেদর পিরবার েয েরিমটয্া� েপেয় থােকন 
এবং অিভবাসী �িমক ে�রেণর জনয্ তােদরেক েয বয্য় করেত হয় তার তুলনামূলক তথয্ তুেল ধেরন।  িতিন অবিহত কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই 
মােস �কািশত িবিবএস-র ‘অিভবাসন বয্য় জিরপ’ অনুযায়ী বাংলােদেশ জন�িত গড় অিভবাসন বয্য় ৪ লাখ ১৭ হাজার (�ায় ৫ হাজার ডলার) 
টাকা।  গেড় এই বয্য় অিভবাসীেদর ১৭.৬ মােসর আেয়র সমান।  স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সময়কােল বছের গেড় ৭ লাখ ৪০ হাজার জন 
িবেদেশ অিভবাসী িহেসেব িগেয়েছন, এ তথয্ িবেবচনায় িনেল �িত বছর ৩.৭ িবিলয়ন ডলার অিভবাসন বয্য় হেয়েছ।  এিট স�ম প�বািষর্ক 
পিরক�নার সময়কােল বছের আসা গড় েরিমটয্াে�র (১৫.৫ িবিলয়ন ডলার) �ায় ২৪ শতাংশ।  সংলােপ অেনক অংশ�হণকারীই মা�ািতির� 
অিভবাসন বয্েয়র �িত দৃি� আকষর্ণ কেরন এবং এেক্ষে� কাযর্কর উেদয্াগ �হেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�খ কেরন।  ওয়ারিব েডভলপেম� 
ফাউে�শেনর েচয়ারময্ান ৈসয়দ সাইফুল হক, িভসা বয্বসার অবসােনর �েয়াজনীতার ওপর গুরু� আেরাপ কের বেলন, এটা অিভবাসী �িমকেদর 
�ােথর্র পিরপ�ী।  এ �সে� উে�খ করা হয় েয, এসিডিজেত (অভী� ১০.৭.১) অিভবাসন বয্য় উে�খেযাগয্ হাের কমােত সকল েদেশর �িত 
আহবান জানােনা হেয়েছ। 

অিভবাসী �িমকেদর অিধকার 

আেলাচনায় অংশ িনেয় িসিপিড-র েচয়ারময্ান অধয্াপক েরহমান েসাবহান বেলন, এ সংলােপ অিভবাসী �িমকেদর েযসব সমসয্ার িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ, েসগুেলা নতুন নয়।  এসব সমসয্া অেনক বছর ধের চেল আসেছ।  অেনক সমসয্ার উৎস কাঠােমাগত এবং সমি�গতভােব অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন না ঘটায় এ পিরি�িতর সৃি� হেয়েছ।  অিভবাসী �িমকেদর েযৗথ ভুিমকা রাখার বা মািলকানার েক্ষ� ��ত হয় িন। অনয্িদেক 
তােদর জনয্ এমন েকােনা আিথর্ক বয্ব�া গেড় েতালা হয়িন যার মাধয্েম বয্ি�গত স�য়েক িবিনেয়ােগ এেন সমি�গত বয্বসািয়ক উেদয্াগ েনওয়া 
েযেত পাের।  িতিন মেন কেরন, অিভবাসীেদর েটকসই আিথর্ক লােভর িন�য়তা েনই।  এসব িবষয় মাথায় েরেখ িতিন �বাসীেদর জনয্ িবেশষভােব 
িডজাইন করা ব� ছাড়ার ��াব েদন।  েরহমান েসাবহােনর মতামত সমথর্ন কেরন সংলােপর �ধান অিতিথ, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত সংসেদর �ায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান ও সােবক ম�ী বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশ �বাসীেদর 
পাঠােনা েরিমটয্াে�র পিরমাণ ৈতির েপাশাক রফতািনর িবপরীেত আসা নীট বা �কৃত আেয়র েচেয় েবিশ।  অিভবাসী �িমকরা েদেশ �মবাজােরর 
ওপর উে�খেযাগয্ মা�ায় চাপ �াস কেরেছন। সমি�ত কাযর্�েমর মাধয্েম ঋেণ �ািধকার, বয্বসািয়ক উেদয্াগ চালু এবং চলমান অিতমািরর 
েনিতবাচক �ভাব েমাকািবলায় সহায়তা অিভবাসীেদর অিধকার ও �াপয্।  িতিন মেন কেরন, �বাসীেদর জনয্ সরকােরর চালু করা িবিভ� কমর্সূিচর 
সুেযাগ তােদর েনওয়া উিচত।  িতিন জানান, �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সব জায়গায় শাখা েনই এবং েফরত আসা �বাসীেদর ঋণ বয্ব�াপনার জনয্ 
তােদর পযর্া� �িশিক্ষত জনবল েনই। 

সুপািরশমালা এবং সমাপনী ব�বয্ 

স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলােপ সি�য় অংশ�হেণর জনয্ �ধান অিতিথ, ব�াগণ, পয্ােনল আেলাচকগণ এবং ে�াতােদর �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক 
ধনয্বাদ জানান।  িবেশষত িবেদেশ অব�ানরত ও েফরত আসা অিভবাসী এবং েদেশর িবিভ� অ�ল েথেক যারা েযাগ েদন, তােদরেক িতিন 
িবেশষভােব ধনয্বাদ জানান। 

িতিন বেলন, সংলাপিট সা�িতক সমেয় েরিমটয্াে�র উ� �বােহর কারণ অনুস�ােনর ওপর গুরু� িদেয় আেয়াজন করা হেলও অিভবাসী 
�িমকেদর �াথর্-সংি�� অনয্ানয্ গুরু�পূণর্ িবষেয়র ওপরও িবষদ আেলাচনা হেয়েছ।  এসেবর মেধয্ রেয়েছ - ক) িনেয়াগকারী েদেশ অিভবাসীেদর 
কােজর িনরাপৎতা; খ) েদেশ আসা অিভবাসীেদর পুনরায় েফরত যাওয়ার স�াবনা; গ) েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর সংকট; ঘ) 
েকািভড-পরবতর্ী �মবাজাের চািহদা; ঙ) অিভবাসেনর বয্য়; চ) �বাসীেদর জনয্ স�য় সুিবধা; ছ) অিভবাসীেদর জনয্ ঋণ সুিবধা এবং জ) অিভবাসী 
�িমকেদর ক্ষমতায়ন এবং অিধকার সুরক্ষা। 
 
আেলাচনায় েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস।  এরমেধয্ রেয়েছ; ক) অিতমািরর েনিতবাচক অিভধােতর �ীকার অিভবাসী �িমকেদর �াথর্ সুরক্ষা এবং 
তােদর কমর্সং�ােনর িনরাপৎতায় িবেদেশ বাংলােদশ িমশনগুেলােক অিধকতর উদয্মী ভূিমকা �হণ করা; খ) �বাসী কলয্াণ বয্াংেকর সক্ষমতা বৃি� 
এবং েদেশ েফরত আসা অিভবাসীেদর ঋণ চািহদা েমটােত �েয়াজনীয় উেদয্াগ �হণ; গ) েফরত আসা অিভবাসীেদর চাকিরেত পুনবর্হােলর জনয্ 
িনেয়াগকারী েদেশর সে� িজ-টু-িজ আেলাচনা করা; ঘ) সরকােরর িবিভ� সামািজক িনরাপৎতা কমর্সূিচেত েফরত আসা অিভবাসীেদর অ�ভুর্� করা; 
ঙ) অিভবাসীরা যােত তােদর স�য় িবিনেয়ােগর মাধয্েম ভােলা আয় (িরটাণর্) েপেত পােরন তার জনয্ সমি�গত মািলকানায় িবিভ� উেদয্ােগর 
সুেযাগ সৃি� করা; চ) িবেদেশর �ম বাজাের নতুন নতুন চািহদার সােথ স�িত েরেখ �িমকেদর �িশক্ষেণর বয্ব�া করা; ছ) অিভবাসন বয্য় কমােত 
অিধকতর িজ-টু-িজ িনেয়ােগর বয্ব�া করা; এবং জ) আরও িকছু সমেয়র জনয্ িবদয্মান নগদ �েণাদনা অবয্াহত রাখা, েযেহতু এ সুিবধা 
অিধকরতর েরিমটয্া� ে�রেণ এবং আনু�ািনক চয্ােনল বয্বহার করেত অিভবাসীেদর উৎসািহত করেছ বেল �মািণত হেয়েছ।

অতীেতর িবিভ� দূেযর্াগকালীন সমেয়র অিভ�তায় েদখা েগেছ, এসব সমেয় অিভবাসীরা িনজ েদেশ পিরবারেক তুলনামূলক েবিশ অথর্ পািঠেয় 
থােকন।  তেব েকািভড-১৯ এেক্ষে� িভ�।  এ অিতমাির অিভবাসী �িমকরা েযসব েদেশ কাজ কের থােকন েসসব েদেশর অথর্নীিতেকও েবশ ক্ষিতর 
মুেখ েফেলেছ।  এ কারেণ অনুমান ও আশ�া করা হেয়িছল েয �িমকেদর আয় কেম েগেল তার একটা েনিতবাচক �ভাব অথর্ ে�রেণর ওপরও 
পরেব।  ২০২০ সােলর এি�েল িব�বয্াংক �েক্ষপন কেরিছল েয, েরিমটয্া� অ�:�বাহ কেম দাঁড়ােব ৪৪৫ িবিলয়ন ডলার, যা ২০১৯ সােলর েচেয় 
১৯.৭ শতাংশ কম।  িব�বয্াংেকর পূবর্াভাস িছল, দিক্ষণ এিশয়ােত সবেচেয় েবিশ েনিতবাচক �ভাব পড়েব; এ অ�েল ২০২০ সােল েরিমটয্া� 
�বাহ �াস েপেয় ১০৯ িবিলয়ন ডলার হেব বেল �া�লন করা হয়, যা ২০১৯ সােলর েচেয় ২২.১ শতাংশ কম।  

তেব বা�বতা হল বাংলােদেশর েক্ষে� িব�বয্াংেকর �া�লন সিঠক বেল �মািণত হয় িন।  ২০২০ সােল েরিমটয্া� েবেড়েছ ১৮.৪ শতাংশ।  চলমান 
২০২০-২০২১ অথর্বছেরর �থম ছয় মােস (জুলাই-িডেস�র, ২০২০) গত অথর্বছেরর তুলনীয় সমেয়র িনরীেখ �বৃি� িছল ৩৮.০ শতাংশ।  যিদ এ 
�বণতা অবয্াহত থােক তাহেল ২০২০-২১ অথর্বছের েরিমটয্া� �ায় ২৪ িবিলয়ন ডলাের দাঁড়ােব।  এেক্ষে� উে�খ করা েযেত পাের, পািক�ােনর 
েরিমটয্া� �বাহ িনেয়ও িব�বয্াংেকর অনুমান সিঠক �মািণত হয় িন; ২০২০ সােল েদশিটর েরিমটয্া� আেগর বছেরর তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ 
েবেড়েছ।  �ীল�ােতও েরিমেট� বৃি� েপেয়েছ, তেব তা তুলনামূলকভােব কম হাের; ২০২০ সােলর জানুয়াির-নেভ�র সময়কােল আেগর বছেরর 
তুলনায় েদশিটর েরিমটয্া� েবেড়েছ ৪ শতাংশ। 

বাংলােদেশ উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস স�েকর্ পূণর্া� ধারণা েপেত নাগিরক �াটফমর্ ১৭ জানুয়াির, ২০২১ তািরেখ এক ভাচুর্য়াল সংলােপর 
আেয়াজন কের।  েকািভেডর সময়কােল িবেদেশ অব�ানরত �বাসীরা এবং যারা বাংলােদেশ এেস আটেক পেড়েছন তারা কীভােব উ�ুত কিঠন 
পিরি�িত েমাকািবলা কেরেছন, তােদর জনয্ িক করা েযেত পাের, এসব িবষেয় সংি�� িবিভ� েগা�ীর মতামত ও সুপািরশ জানাও এ সংলােপর 
উে�শয্ িছল। 
 
নাগিরক �াটফেমর্র আ�ায়ক এবং েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-র স�াননীয় েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ সংলাপিট স�ালনা কেরন। 
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয় স�িকর্ত সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ সংলােপ 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  িনধর্ািরত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন এ িবষেয় িবিভ� িবেশষ�রা।  মু� আেলাচনায় যু� হন েসৗিদ 
আরব, কাতার, যু�রা�, ওমানসহ কেয়কিট েদেশ অব�ানরত �বাসী বাংলােদিশরা।  েফরত আসা �বাসী �িতিনিধরা েদেশর পাঁচিট অ�ল েথেক 
এই আেলাচনায় যু� হন। 

আেলাচনার িবষয় উপ�াপন কেরন িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান। িতিন �ারি�ক ব�েবয্ দৃি� আকর্ষন কের বেলন 
েয সা�িতক উ� �বৃি� সে�ও ২০২০ সােল েরিমটয্া� �বাহ স�ম প�মবািষর্ক পিরক�নার লক্ষয্মা�া েথেক িপিছেয় আেছ।  এই পিরক�নায় 
২০১৮-১৯ অথর্বছের এবং ২০১৯-২০ অথর্বছের যথা�েম ২৩.১ িবিলয়ন এবং ২৫.৪ িবিলয়ন ডলার েরিমটয্া� �াি�র লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা 
হেয়িছল।  িতিন আেরা উে�খ কেরন েয, েরিমটয্াে�র একিট বড় অংশ এেসেছ দাির�য্সীমার ওপের থাকা পিরবাের।  ২০১৬ সােলর খানা আয় ও 
বয্য় জিরেপর উদাহরণ িদেয় িতিন বেলন, েদেশর ৮.১ শতাংশ পিরবার িবেদশ েথেক েরিমটয্া� পান।  এরমেধয্ মা� ৩০ শতাংশ খানার আয় উ� 
দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয জাতীয় দাির�য্সীমা তার িনেচ; িন� দাির�য্ েরখার িনরীেখ েয দাির�য্সীমা তার িনেচর খানার সংখয্া মা� ২০ শতাংশ। 
ব�ত েরিমেট� েপেয় থােকন এমন খানার �ায় অেধর্েকর আয় দাির�য্সীমার আেয়র েদড়গুণ েবিশ।  এ �সে� িতিন বেলন, েরিমটয্া� �াপক 
খানার সংখয্া উ� দাির�য্�বণ অ�লগুেলােত তুলনামূলকভােব অেনক কম।  েযমন- েমাট েরিমটয্া� �হীতা খানার মেধয্ রংপুর ও ময়মনিসংহ 
িবভােগর হার যথা�েম ০.৪ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ।  িতিন বেলন, মেন রাখেত হেব েয, েরিমটয্াে�র ওপর িনভর্রশীল অেনক পিরবারেক 
েকািভেডর কারেন িবিভ�মুখী সমসয্ার েমাকােবলা করেত হে�।  িতিন েজার িদেয় বেলন েয, আেলাচনা শুধুমা� উ� েরিমটয্া� �বােহর কারণ ও 
উৎেসর ওপর সীমাব� না েরেখ চলমান অিতমািরর ে�িক্ষেত অিভবাসী �িমকেদর ও তােদর পিরবােরর িবিভ� উে�েগর িবষেয়ও দিৃ� েদওয়া উিচত।  

আেলাচনার সার-সংে�প 

উ� েরিমটয্া� �বােহর উৎস সমূহ 

অিতমািরর সময়কােল েদশওয়াির িবভাজেন েদখা যায়, বাংলােদেশর �ধান �ধান উৎস েদশগুেলা েথেক েরিমটয্াে�র �বােহর েক্ষে� দৃি��াহয্ 
পিরবতর্ন ঘেট িন।  েমা�ািফজুর রহমান তার উপ�াপনায় উে�খ কেরন, ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সময়কালসহ সা�িতক বছরগুেলােত �ধান 
১০িট উৎস েদশ একই রেয়েছ।  ২০২০ সােলর জুলাই-িডেস�র সমেয় েমাট েরিমটয্াে�র �ায় ৯০ শতাংশ এেসেছ ১০িট েদশ েথেক: েসৗিদ আরব 
(২৩.৭ শতাংশ), মািকর্ন যু�রা� (১২.৫ শতাংশ), সংযু� আরব আিমরাত (১০.৮ শতাংশ), মালেয়িশয়া (৯ শতাংশ), যু�রাজয্ (৮ শতাংশ), 
কুেয়ত (৭.১ শতাংশ), ওমান (৭.১ শতাংশ) কাতার (৫.২ শতাংশ), ইটািল (৩.২ শতাংশ) এবং িস�াপুর (২.৭ শতাংশ)।  

গত কেয়ক বছের (২০১৪-১৫ অথর্বছর েথেক ২০২০-২১ অথর্বছেরর জুলাই-িডেস�র) েরংিকেঙর েক্ষে�ও েতমন উে�খেযাগয্ পিরবতর্ন হয়িন। 
েসৗিদ আরব এখনও পযর্� �ধান উৎস এবং তার অব�ান অনয্ানয্ েদেশর েচেয় অেনক শি�শালী।  এর একটা বড় কারণ িবেদেশ বাংলােদিশ 
অিভবাসীেদর মেধয্ েসৗিদ আরব িনবাসীর সংখয্াই সবর্ািধক।  উপের উে�িখত সময়কােলর মেধয্ বাংলােদেশ আসা েমাট েরিমটয্াে� েসৗিদ আরেবর 
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সভাপিত 

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 
বাংলােদশ

িবেশষ অিতিথ

বয্াির�ার আিনসুল ইসলাম মাহমুদ, এমিপ 
সভাপিত
�বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান 
ম�ণালয় স�িকর্ত �ায়ী কিমিট

িবেশষ ম�বয্  

অধয্াপক েরহমান েসাবহান
েচয়ারময্ান
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)

অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান
স�াননীয় েফেলা
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)

ড. তাসিনম িসি�কী
েচয়ারময্ান 
িরিফউিজ অয্া� মাইে�টির িরসাচর্ মুভেম� 
ইউিনট (রামরু) 

জনাব এস. এম. েশিকল েচৗধুরী
েচয়ারপারসন
েস�ার ফর এনআরিব

শিরফুল ইসলাম হাসান
কমর্সূিচ �ধান, অিভবাসন
�য্াক

ৈসয়দ সাইফুল হক
েচয়ারময্ান এবং �িত�াতা সদসয্ 
ওেয়লেফয়ার এেসািসেয়শন ফর রাইটস অব 
বাংলােদিশ ইিম�া�স (ওয়ারিব)

জনাব তাজা�ুল ইসলাম েচৗধুরী
বয্বসায়ী
েসৗিদ আরব

জনাব ৈসয়দ মাহবুবুর রহমান
বয্ব�াপনা পিরচালক ও িসইও
িমউচুয়াল �া� বয্াংক

ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান
কাউে�লর, �ম কলয্াণ শাখা
বাংলােদশ দূতাবাস, কাতার

জনাব হাসান আহেমদ েচৗধুরী িকরণ
িমিডয়া বয্ি��

অিভবাসী �িমক আেলাচকব�ৃ 

জনাব শিহদুল ইসলাম সুজন
েসৗিদ আরব েথেক িফের আসা অিভবাসী

জনাব েমা: নাঈম খান
মাসকট, ওমান

জনাব েমা: জিসম
মালেয়িশয়া েথেক িফের আসা অিভবাসী

জনাব আলমগীর েহােসন
উপসাগরীয় অ�ল েথেক িফের আসা অিভবাসী

কুলসুম
েসৗিদ আরব েথেক িফের আসা অিভবাসী

জনাব বাদল হালদার
েসৗিদ আরব েথেক িফের আসা অিভবাসী

জনাব রিবন
আবুধািবেত বসবাসরত অিভবাসী

জনাব বিশর আহেমদ
িফের আসা অিভবাসী

এি�ল ২০২১

ি�িফং েনাট ��ত কেরেছন: জািকর েহােসন এবং অে�ষা জাফিরন
িসিরজ স�াদনায়: অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান
সহেযাগী স�াদক: অ� ভ�াচাযর্

ে�ি�ত ও পটভূিম 

সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ েতিজ েরিমটয্া� অ�:�বাহ এবং িবেশষত অিতমািরর সমেয় উ� 
েরিমটয্া� �বােহর স�াবয্ কারণসমূহ িনেয় িবিভ� মতামত �কািশত হেয়েছ।  জুলাই- 
িডেস�র, ২০২০ সময়কােল িবগত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় েরিমটয্াে�র পিরমাণ �ায় 
৩৮ শতাংশ েবিশ িছল। অিভবাসী বাংলােদিশ নাগিরকরা কাজ কেরেছন এমন সব মূল মূল 
েদশসমূেহ �িমকেদর আয় কেম যাওয়া এবং কমর্সং�ােনর েক্ষে� িবিভ� অিন�য়তার 
পটভূিমেত েরিমটয্া� �বােহর সা�িতক �বণতার েপছেনর কারণ অনুস�ােন বয্াপক আ�হ 
সৃি� হেয়েছ। েকউ েকউ এমন আশংকাও করেছন েয, কােলা টাকা সাদা করা এবং নগদ 
�েণাদনা েপেত বাংলােদশ েথেক পাচার হওয়া অথর্ই েরিমটয্া� আকাের েদেশ েফরত আসেছ, 
যা সা�িতক উ� �বৃি�র অনয্তম কারণ। 

বলার অেপক্ষা রােখ না েয, েরিমটয্া� �বাহ অেনক উ�য়নশীল েদেশর অথর্নীিতেত অতয্� 
গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখ থােক।  ২০১৯ সােল উ�য়নশীল েদশগুেলােত ৫৫৪ িবিলয়ন ডলােরর 
েরিমটয্া� এেসেছ। বাংলােদেশ ২০১৯ সােল েরিমটয্াে�র পিরমাণ িছল ১৮.৩৬ িবিলয়ন 
ডলার, যা েদেশর িজিডিপর �ায় ৬ শতাংেশর সমপিরমান। েনপােলর েক্ষে� এ হার অবশয্ 
আেরা অেনক েবিশ, �ায় ২৫ শতাংশ। বাংলােদশসহ েবশ িকছু উ�য়নশীল েদেশ েরিমটয্াে�র 
মাধয্েম �িত বছর ৈবেদিশক মু�ার েয আয় হেয় যােক তা ৈবেদিশক সহায়তা এবং ৈবেদিশক 
�তয্ক্ষ িবিনেয়ােগর েমাট পিরমােণর েচেয়ও েবিশ। 

চলমান অিতমািরর ে�ক্ষাপেট েরিমটয্া� �বাহ বাংলােদেশর অথর্নীিতেত নানাভােব 
উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ; েযমন: ১) অিতমািরর �ভােব �হীতা পিরবােরর আয় কেম 
যাবার ে�ক্ষাপেট এই অথর্ অিভবাসী �িমকেদর পিরবােরর আয় বৃি� কেরেছ; ২) এই অিতির� 
অেথর্র �বােহর কারেণ চািহদা েবেড়েছ এবং এর �ভাব উৎপাদন ও সরবরােহর ওপর পেরেছ 
যার ফল�িতেত অথর্নীিতেত ইিতবাচক গুণক �ভাব পেরেছ; ৩) বাংলােদেশ ৈবেদিশক মু�ার 
িরজাভর্ েবেড়েছ; ৪) বাংলােদিশ টাকার িবিনময় হার ি�িতশীল রাখেত সাহাযয্ কেরেছ।  

আেলাচকব�ৃ 

�ারি�ক উপ�াপনা 


