সাের সাের কিফন আসেছ, বাংলােদিশ িমকরা িক িব ািয়ত
দুিনয়ার মদাস?
Prothom Alo
িলেখেছন ফারুক oয়ািসফ (তািরখ: রিব, 2009-04-19 20:43)
কয্ােটগরী: bগরbগর
‘খুিঁ জয়া েদেশর ভুঁ i,/ o েমার িবেদিশ যাদু/ েকাথায় রিহিল তু i ’ েপােড়াজিম,
িট eস eিলয়ট

বড় যুেdর শহীদ
েপেটর যুd বড় যুd েসi যুেdর শহীেদরা দেল দেল ঘের িফরেছ েদেশ মরেল
খািটয়া েপত, িবেদেশ মরায় কিফন েপেয়েছ, িবমােনর েদালায় চেড় িফরেত
েপেরেছ, ei যা সাntনা eর আেগo লাি ত-বিহ ৃ ত িমকেদর রkাk
pতয্াবতর্ ন আমরা েদেখিছ eখন লাশ হoয়াo েদখেত হেলা গত সpােহ eেসেছ
42 জেনর লাশ বছেরর pথম িতন মােস eেসেছ 635 আর গত বছর eেসেছ
দুi হাজার 237 জেনর মৃতেদহ eগুেলা সরকাির িহসাব িহসােবর বাiের
আরo মৃতুয্ থাকা aসmব নয় বড় বৃ পড়েল মািট েকঁ েপ oেঠ, িবেদশ-িবভুঁ iেয়
aসহায় aবsায় লা না o িনযর্াতেন মের যাoয়া eত sেদিশ িমেকর মৃতুয্েত
জািত িক েকঁ েপ uেঠেছ? iরাক যুেdর সাত বছের িনহত হেয়েছ চার হাজার
274 জন মািকর্ ন েসনা তােতi িক কঁ াপন মািকর্ ন সমােজ! আর িক aনড়
aকিmত আমােদর মহাশেয়রা টনক নােমর eকটা বs নািক কতর্ াবয্িkেদর
থাকা লােগ, eত মৃতুয্ েদেখ েসi িজিনসিট িক সামানয্মাt নেড়েছ? মােছর
মােয়র নািক পুtেশাক থাকেত েনi মাছিpয় বে র াতারা তাi কঁ ােদনoিন,
নেড়নoিন oi লাশগুেলা তাi aনাদের েনেমেছ িবমান েথেক, aনাদেরi রoনা
হেয়েছ িনজ িনজ gােমর েমেঠা পেথ e েদেশ সব মৃতুয্ সমান নয় তাi বেল
কারo কাnা েলানা আর কারo কাnা কষা, তা েতা নয়!

যার দান েবিশ েস নয়, যার েভাগ েবিশ েস-i িভআiিপ
যুগটা বাজােরর বাজাের সবাi সমান নয়, েতমিন সব মরণo নয় eখােন
যার aবদান েবিশ েস নয়, েয েবিশ েভাগ কের েস-i মযর্াদাবান-kমতাবান
খাপছাড়া েশানােলo কথাটা সিতয্ বাংলােদেশ eককভােব pবাসী িমেকরাi
সবেচেয় বড় ৈবেদিশক মুdা uপাজর্ নকারী 2005-06 aথর্বছের তঁ ারা
সরকািরভােব pায় 35 হাজার েকািট টাকা (পঁাচ িবিলয়ন ডলার) পািঠেয়েছ,
যা oi সমেয়র িবেদিশ সাহােযয্র িতন গুণ eবং িজিডিপর 7.73 শতাংশ
2006-07 aথর্বছের e a pায় 50 হাজার েকািট টাকা (ছয় িবিলয়ন
ডলার) ছাড়ায় েবসরকাির পেথ হুিn iতয্ািদ িদেয় আসা টাকা েযাগ করেল
a টা আরo বােড়।
িকn e তথয্ দািবেয় েরেখ ফাটােনা হয় েয গােমর্n মািলেকরাi সেবেচেয় েবিশ
ডলার আেনন। গত বছের গােমর্nস েথেক েরিমটয্াn eেসেছ সাত িবিলয়ন
ডলােরর িকছু েবিশ ei টাকার aেধর্কi আবার oi িশেlর কঁ াচামাল আমদািন
বাবদ িবেদেশi েফরত যায় e ছাড়া েশৗিখন মণ o িবলাসী dবয্ kরয়সহ বহু
পেথ oi খােতর আরo টাকা েদশছাড়া হয় তা বাদ িদেলo e খােত আমরা
পািc 3.5 িবিলয়ন ডলার aনয্িদেক pবাসী িমকেদর েথেক eেসেছ 6.4
িবিলয়ন ডলার eর পুেরাটা েথেক যােc, খাটেছ o aথর্নীিতর আকার
বাড়ােc aথচ গােমর্n মািলকেদর সেবর্াc সুিবধা েদoয়া হয়, আয়কর মokফ
করা হয়, তঁ ােদর কারখানা পাহারা েদয় র◌্ যাব, িবিডআর আিথর্ক মnার
aজুহােত তঁ ােদর আবদার েমেন 600 েকািট টাকা িতপূরণ েদoয়া হয়, েদoয়া
হয় জিম-ঋণ কত কী! aথচ িব মnার িদেন িতপূরণ পাoয়ার হক েদেশর
গােমর্n িমক আর pবাসী িমকেদরi েবিশ গােমর্nস খােতর eেহন কদর
িবিজeমieর জনয্ তােদর িনজs বািহনী পযর্n আেছ, আেছ eমিপ-মntী,
সরকার দিরd িকছু gামীণ আtীয়-পিরজন ছাড়া pবাসী িমকেদর আর েকহ
নাi তাi রk-ঘাম পািন কেরo তােদর েসবায় বরাd েকবল কঁ াচকলা!

‘আিম বnী কারাগাের...’
তােদর uপাজর্ েন ভাগ বসায় িরkু িটং eেজিn নােমর নতু ন মধয্stেভাগী eত
িদেয়-থুেয়o চাকির নােমর েসানার হিরেণর েখঁাজ সবাi পায় না, তােদর sান
হয় িবেদেশর কারাগার বা মিশিবের গত শিনবারo e রকম eকজন
pতািরত িমক iখিতয়ার মালেয়িশয়া েথেক লাশ হেয় িফেরেছন মালেয়িশয়ায়
তঁ ার ঠঁাi হয় বিnিশিবের, aতঃপর িনমর্ম pহার o েপাকামাকেড়র মেতা মৃতুয্
আিশর দশেকর েশেষ মুিজব পরেদশীর ‘আিম বnী কারাগাের...’ গানিট
pবাসীেদর মেধয্ খুব জনিpয় হেয়িছল eেতi pমাণ, পরবাস তােদর কােছ
কারাবােসর েথেক েবিশ িকছু মেন হেতা না
anহীন দুদর্শার aফু রান ফিজলত
তাi যার দুঃখ-যntণার েশষ েনi, তারi নাম pবাসী বাংলােদিশ িমক তােদর
anহীন দুদর্শার গl িক কাuেক বয্িথত o লিjত কের? েয শতর্ যk
ু িবেদিশ
সাহােযয্র জনয্ আমােদর aেঢল সুদ o নানা ধরেনর িত পুষেত হয়, েসi
সাহাযয্কারীেদর আমরা ডািক ‘দাতা’ বেল দাতােদশগুেলার েহিজেপিজরাo
eখােন রাজকীয় aভয্থনর্ া পান aথচ িবেদিশ সাহােযয্র িতন গুণ েবিশ িদেয়o
িমেকরা পায় চাকেরর বয্বহার eেদর েবিশর ভাগi েসi কৃ ষকেদর সnান,
যােদর কলয্ােণ েদশবাসী আজo েখেত পায় তা করেত িগেয় ei pাচীন জীবিট
িদনেক িদন শুিকেয় যায়, িভেটমািট হারায় যতবারi gােম েগিছ, েদেখিছ
হাি সার, সামানয্ বst গায়, খাটেত খাটেত kঁ েজা হoয়া কৃ ষকেদর eেদর
সnােনরাi িভটামািট েবেচ ভাগয্ েফরােত িবেদেশ পািড় জমায় eবং তারা
তােদর িপতা-িপতামহেদর মেতাi pকৃ ত দাতা তােদর পাঠােনা টাকায়i
যাবতীয় আমদািন হেয় থােক, েশাধ করা হয় তথাকিথত দাতােদর ঋণ o eর
সুদ ei খাতেক িঘের pায় 20 লাখ েলােকর pাiেভট েসkর গেড় uেঠেছ। gােম
নগদ টাকার েযাগানo eরাi েযাগায় তােত কমর্সংsান হয় আজকাল gােম
gােম েয খামার, েপািl, িফশাির o পাকা বািড়-ঘর-বাজার uঠেছ, তােতo
eেদরi েষাল আনা aবদান তােদর টাকায় পিরবােরর েলাকজন েজাত-জিম

বাড়ায়, কৃ িষেত আধুিনক যntপািত আেস বয্য়বহুল কৃ িষর যুেগ চাষাবােদর
িবকােশ েরিমটয্ােnর কঁ াচা টাকার aবদান িবপুল।
পিরতয্k o দুঃখী e তরুণরাi আমােদর সময়েয়র নায়ক
সাধারণত তরুেণরাi িবেদেশ যায় eবং eেদর েবিশর ভােগরi বয়স 15 েথেক
30 eরা রাে র পিরতয্k সnান eরা ভাল মেতা িশkার সুেযাগ পায়িন
তাi আেগর েচেয় eখন aদk িমক যাoয়ার হার েবিশ যাoয়ার আেগ বা
pথম দফায় িফেরi তারা িবেয় কের িবেয়র পর আবার চেল যায় eেদর
stীরা তােদর তরুণ sামীেদর মেতাi দুঃসহ o িনঃস জীবন কাটায় তার পরo
েরাজেগের sামী তার হােতi টাকা পাঠায় বেল পিরবাের o gােম oi stীরা
আলাদা মযর্াদা েভাগ কের তােদর oপর হিmতিm কেম eবং তারাo
েছেলেমেয়েদর sেল
ু পাঠায় eবং পিরবােরর sাsয্ িনেয় মেনােযাগী হয় িবেদেশ
মবাজার সৃি েতo তােদর aবদান aসামানয্ eেদর সি ত টাকায়i gামীণ
সমােজ গিত আেস আর গ হেয় যায় েছােটা শহর eভােব নগরায়েণo eেদর
ভূ িমকা েচােখ পড়ার মেতা eতসব আেয়াজেন জাতীয় u পাদন বােড় eবং
েবকারেtর চাপ কেম িকn েদখার দৃি েনi বেল সব কৃ িতt চেল যায়
eনিজoগুেলার েকােল তারাi বাহবা পায় আর চাষার ঘেরর েসানার সnােনরা
পায় aপমান-িনযর্াতন আর uেপkা।
পেরর ধেন েপাdাির
েদেশর pায় 50-60 লাখ pবািস িমকেদর টাকা পাঠােনার সুবেnাবs পযর্n
সরকার কেরিন তােদর কর মokফ হয় না, িকn তােদর ডলার িদেয়i
eমিপ-আমলােদর জনয্ িবনা শুেl গািড় আেস আieলoর দািব, েরিমটয্ােnর
পঁাচ শতাংশ oi সব িমকেদর aিধকার রায় বয্য় করেত হেব আজেক
িমকেদর িনজs সংsা থাকেল তার মাধয্েম তারা বােজট pণয়ন িকংবা
সরকাির নীিত pণয়েনর সময় চাপ pেয়াগ করেত পারেতা aনু পাদনশীল
েসনাবািহনীরo িনজs বয্াংক থাকেত পারেল pবাসীেদর তা থাকেব না েকন?
েসi বয্াংেক তারা টাকা জমা রাখত, ঋণ িনত eবং তােদর সি ত টাকায় বড়
বড় িবিনেয়াগ o pকlo হেত পারত িকn েয েলাকিট 5-10 বছেরর জনয্

ঁ েগেছ, েস কীভােব েদেশ িফের বড় িকছু
বাiের থাকেছ, যার সব সুেতা িছেড়
করার িচnা করেত পাের? তাi িবেদেশ েখেয় না-েখেয় জমােনা টাকার সেবর্াtম
বয্বহােরর সুেযাগ তােদর হয় না িকn তােদর ধেন পেরর েপাdাির ভালi চেল।
তারা সাবর্েভৗমtহীন রাে র মদাস
eখােনi আিম গুরত
ু র eকিট aিভেযাগ তু লেত চাi েয েদেশর নাগিরেকরা
িবেদশ-িবভুঁ iেয় হাজাের হাজাের aপঘােত মের, যােদর জীবন েকবলi
‘দাসজীবেনর’ করুণ আখয্ান, েসi েদশ o েসi রা সাবর্েভৗম o কাযর্কর হয়
কী কের? নাগিরকেদর সে ei শেতর্ i রাে র চু িkবd সmকর্ েয রা সব
নাগিরকেকi সমান েচােখ েদখেব eবং সবারi জীবেনর সুরkা, sাভািবক মৃতুয্র
িন য়তা eবং সmদ aজর্ ন o জীিবকার িনরাপtা েদেব eটাi সাবর্েভৗমেtর
েগাড়ার কথা pবাসী িমকেদর েবলায় eর গুরত
ু র বরেখলাপ হেয়েছ রা
েদেশ বা িবেদেশ তােদর জীবন o জীিবকার িনরাপtা িদেত বয্থর্ হেc তারা
মারা যােc aনয্ েদেশর মািলেকর েশাষেণ o পুিলেশর িনযর্াতেন aথর্া aনয্
রাে র সাবর্েভৗম মতা তােদর জীবন িনেc, েশাষণ করেছ রাে র সাবর্েভৗম
মযর্াদার pিতফলন হয় তার নাগিরকেদর সাবর্েভৗম aিধকােরর মেধয্ িদেয়
aথচ e রা িবেদেশ তার নাগিরকেদর aিধকােরর রkাকবচ িহেসেব aেকেজা
তাহেল p , ei রা কার eবং তা েকান িবচাের কাযর্কর? কার সাবর্েভৗমেtর
aিধকার eখােন রিkত হয়, আর কার সাবর্েভৗম দািব eখােন বািতল হয়,
তার িনিরেখi e pে র utর িমলেব pবাসীেদর লােশর িমিছল বলেছ, রা
তােদর পােশ েনi িঠক েযমনটা ঘটেছ িময়ানমােরর েরািহ ােদর েবলায় তােদর
রা তােদর তয্াগ কেরেছ pবােস আমােদর িমকেদরo আজ েরািহ া-দশা
েকােনা দািয়tশীল রা ্ র তার নাগিরকেদর eমন aমানিবক পিরণিতেত uদাসীন
থাকার aথর্ েসi রা সাবর্েভৗম নয়, েসi রা বয্থর্ রা e রকম aবsায়i
েসi রাে র গিরব নাগিরেকরা িব ািয়ত দুিনয়ার সুলভ মদাস বেন যায়,
তারা হারায় sাধীন মানুেষর আiনী aিধকার ei মদাসেদর রk-মাংস
েখেয়i িব ািয়ত পুিঁ জবােদর েসৗধ আেরা uঁচু হয়

িকn eটা আমােদর জাতীয় লা না o জাতীয় য্ােজিড আমরা eর িবিহত
চাi আমরা মেন কির, সব মৃতুয্i সমান eবং সবার a “i সমান েলানা
নoগঁার পtীতলার মালেয়িশয়া েফরত iখিতয়ােরর মা-বu ei সতয্ জােনন,
িকn মহাশেয়রা মেন হয় জােনন না।

