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িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর আথর্-সামািজক aবsার uপর েকািভড-19 eর pভাব 

েpkাপট 
কেরানা ভাiরােসর (COVID-19) pাdভর্ােবর ফেল িবশব্বয্াপী sাsয্খােত জrরী aবsা eবং aথর্ৈনিতক মnা চলেছ। বািণজয্, 
িবিনেয়াগ, pবৃিd eবং কমর্সংsান সবিকছু kিতgs হেc। সবেচেয় েবিশ kিতgs হেc আnজর্ািতক ম বাজার o aিভবাসীরা। 
আnজর্ািতক ম সংsা (আieলo) পূবর্াভাস িদেয়েছ কেরানা’র কারেণ িবশব্বয্াপী pায় 190 িমিলয়ন েলাক চাকির হারােব। গত কেয়ক 
মােস (েফbrয়াির-েম 2020) পাঁচ লেkরo aিধক aিভবাসী বাংলােদেশ েফরত eেসেছন। েবিশরভাগ aিভবাসী েফরত eেসেছন 
মধয্pাচয্ eবং iuেরাপ েথেক। pায় eক হাজার aিভবাসী েদেশ eবং িবেদেশ কেরানা ভাiরাস dারা আkাn হেয় মারা েগেছন। 
গেবষণায় েদখা েগেছ েয িবেদশী থাকা pবাসীরা লকডাuন বা aবেরােধর ফেল েবকারt, kধুা, আবাসন সংকট eবং সংkমেণর 
ঝুঁিকেত রেয়েছ। পাশাপািশ েয aিভবাসীরা িফের eেসিছল তারা সামািজক ৈবষময্, সামািজক েমrকরণ, aথর্ৈনিতক সংকট, চরম 
aিনশ্চয়তা eবং aিsিতশীলতার মুেখামুিখ হেয়েছন। iিতমেধয্ সরকার eবং েবসরকাির unয়ন aংশীদাররা িবিভn পদেkপ িনেয়েছন 
যার ফেল জনগেণর মেধয্ আsা o sিs ৈতির হেয়েছ।  িবেশষjরা মেন কেরন েয, ei uেদয্াগgিল পযর্াp নয় eবং ei িবষেয় আরo 
বয্াপকভােব কাজ করা uিচৎ। 
 
গেবষণা পdিত 
ei গেবষণায় gণগত eবং পিরমাণগত পdিত gহণ করা হেয়েছ। েসেকnাির তেথয্র জনয্; aিভবাসন সংিশ্লষ্ট বi, িনবর্ািচত জানর্াল, 
সংবাদ মাধয্েম pকািশত খবর eবং aনলাiেন pকািশত িনবngিল পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ। pাiমাির তথয্ সংgেহর জনয্ gগল ফমর্েস 
eকিট আধা কাঠােমাগত pশ্নপt ৈতির করা হেয়িছল। ei জিরপিট aনলাiেন পিরচািলত হয়। শুধ ুমাt িফের আসা aিভবাসী eবং 
তােদর পিরবােরর সদসয্রা ei জিরেপ aংশgহণ কের। ei সমীkায় সবর্েমাট 55 জন িবেদশ েফরত aিভবাসী aংশgহণ কের। ei 
গেবষণার আর eকিট aনয্তম পdিত িছল gণগত জিরপ বা েকআiআi।  গেবষণায় িতনিট েকআiআi পিরচািলত হেয়িছল।  গেবষণার 
লিkত eলাকা িছল চট্টgাম িবভাগ।  
 
িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর বয্িkগত েpাফাiল 
utরদাতােদর গড় বয়স 18 েথেক 40 eবং eর পিরমাণ 87 শতাংশ। utরদাতারা সবাi পুrষ eবং তারা চট্টgাম, কkবাজার, 
কুিমlা eবং রাঙ্গামািট েজলার িবিভn uপেজলার aিধবাসী। eিট grtপূণর্ েয pায় 83 শতাংশ িবেদশ েফরত aিভবাসীর সেবর্াc 
িশkার েলেভল িছল eস.eস.িস। ei aিভবাসীরা িবেদেশ সাধারণত েসলসময্ান, বাগােনর কাজ, াiিভং, বাবুিচর্, িনমর্াণ িমক, 
খnকালীন কাজ eবং েহােটল বা েরেsাঁরায় কাজ করেতন। গেবষণা েথেক জানা েগেছ েয pায় 30% utরদাতারা aনানুষ্ঠািনক খােত 
কাজ করেতন eবং মাt 3% aিভবাসী বয্বসা করেতন। utরদাতােদর 95% মধয্pাচয্ েথেক েফরত eেসেছন। aিধকাংশ aিভবাসী 
েদেশ িফের আসার কারণ হল বাৎসিরক ছুিট uপেভাগ। কেরানা ভাiরােসর কারেণ তারা আটেক পেড়েছন eবং গnবয্ েদেশ আর েফরত 
েযেত পারেছন না। eটা গেবষণার aনুসnান েথেক pাp eকিট aনয্তম ফলাফল।  



iপসা (iয়ং পাoয়ার iন েসাশয্াল eয্াকশন)।                                                                                             pকাশকালঃ জুন, 2020 খর্ীঃ 

 
aিধকাংশ utরদাতারা পাঁচ বছেরর aিধক সময় ধের uপিরuk েদশ সমূেহ কাজ কেরেছন। েবিশরভাগ utরদাতাi েফbrয়াির 

েথেক মাচর্ 2020 e সমেয় েদেশ িফেরেছন। 
 
িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর সামািজক েpাফাiল 
সাধারণত, aিভবাসীরা েদেশ িফের আসেল, তারা তােদর পিরবার, আtীয়sজন eবং pিতেবশীর কাছ েথেক েবশ dা o েsহ 
েপেয় থােকন। গেবষণায় েদখা েগেছ েয, ei সমেয় িবেদশ েফরত aেনক aিভবাসী সামািজক ৈবষেময্র িশকার হেয়িছেলন, 
তােদরেক কেরানা ভাiরাস ছিড়েয় েদoয়ার aিভেযােগ aিভযুk করা হেয়িছল। aেনক েkেt তােদরেক সামািজকভােব আলাদা 
করা হেয়েছ eবং কারo কারo বািড়েত লাল পতাকা ঝুলােনা হেয়িছল বেল aিভেযাগ uেঠেছ। ei গেবষণায় aংশgহণকারী েকান 
aিভবাসী eবং তােদর পিরবােরর সদসয্রা কেরানা ভাiরােস সংkিমত হয়িন। eবং pায় 65% িবেদশ েফরত aিভবাসী 14 িদেনর 
েহাম েকায়ােরিnন পালন কেরেছন। িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর eকিট বড় aংশ বেলেছন তারা সরকাির বা েবসরকািরভােব েকান 
ধরেনর সহায়তা পানিন। 
 

 
 
িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর aথর্ৈনিতক েpাফাiল 
গেবষণায় েদখা েগেছ aিভবাসীেদর মািসক গড় আয় 30,000 টাকা। পুrষ aিভবাসী িমকরা তােদর আেয়র 30% েথেক 40% 
েদেশ পাঠােতন। তােদর মেধয্ মাt িকছ ুসংখয্ক িনেয়াগকতর্ােদর কাছ েথেক আবাসন eবং পিরবহন সুিবধা েপেতন। ei িবেদশ 
েফরত aিভবাসীরা েবিশরভাগi ঋণgs। িবেদেশ যাoয়ার সময় pায় 40% aিভবাসী ঋণ িনেয়িছেলন। eখনo পযর্n 49% 
aিভবাসী ঋেণর টাকা পিরেশাধ করেত পােরনিন। aবাক করা িবষয় হেলা, 75% utরদাতা তােদর আয় েথেক eখন পযর্n েকানo 
aথর্ বা সmদ জমা করেত পােরিন। utরদাতার aিধকাংশi তােদর পিরবােরর eকমাt uপাজর্নkম সদসয্। aেনক িবেদশ েফরত 
aিভবাসীর সঞ্চয় o নগদ টাকা েশষ হেয় eেসেছ। সরকাির ছুিট eবং েযাগােযাগ সীমাবdতার কারেণ তারা sানীয় পযর্ােয়o েকােনা 
কাজ পােcন না যার ফেল িবেদশ েফরত aিভবাসীরা eখন মারাtক আিথর্ক সংকেটর মুেখামুিখ হেয় পেড়েছন।  
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িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর জনয্ ei মুহূেতর্ ঝঁুিকর িবষয়সমূহ 
গেবষণায় েদখা েগেছ েয, pায় 80% utরদাতা ছুিটেত েদেশ eেসিছেলন। িকnt েকািভড-19 o দীঘর্ লকডাuেনর কারেণ তারা 
আটকা পেড় েগেছন eবং eখন আর েফরত েযেত পারেছন না। pায় 90% utরদাতারা আবার েসi েদেশ েফরত েযেত চায় 
েযখােন তারা আেগ কাজ করিছল। eিট আশার কথা েয, 84% utরদাতার eখনo oয়াকর্ পারিমট রেয়েছ। তেব, eকিট বড় aংশ 
eখেনা িনেয়াগকতর্ার সােথ েযাগােযাগ করেত পােরিন। সুতরাং, িনেয়াগকতর্ার সােথ পুনরায় সংেযাগ sাপন করা eখন খুবi 
grtপূণর্ eকিট িবষয়। 

 
দীঘর্ সরকাির ছুিটর কারেণ, িকছ ুজrির পিরেষবা সরবরাহকারী সংsাgিল বয্তীত সমs সরকারী aিফস eবং িরk ুিটং eেজিn 
সমূহ বn রেয়েছ। ei মুহূেতর্ aিভবাসীরা েজলা কমর্সংsান o জনশিk aিফস (েডেমা) eবং িরk ুিটং eেজিnর সােথ েযাগােযাগ 
করেত পারেছন না। ফলsrপ, তারা চরম aিনশ্চয়তা eবং aিsিতশীলতার মেধয্ পেড়েছন। ei সমs pিতষ্ঠানসমূহ সীিমত 
আকাের চালু করেত হেব। 

েবিশরভাগ pতয্াবতর্নকারীরা তােদর পিরবােরর eকমাt uপাজর্নkম সদসয্। তােদর সmিt বলেত শুধু বসতিভটা o সামানয্ িকছু 
আবািদ জিম রেয়েছ। aেনেক আবার তা বnধক েরেখ িবেদেশ যাবার aথর্ জিুগেয়িছেলন। eখন পযর্n aেনেক aিভবাসী ঋেণর 
টাকা পিরেশাধ করেত পােরনিন। ei মহামারীেত তারা দািরেdয্র dষ্ট চেkর মেধয্ পেড়েছন। 

pায় 60% utরদাতারা বেলেছন েয, তারা িবেদশ েথেক আসার সময় েয aথর্ সেঙ্গ িনেয় eেসিছেলন তা েশষ হেয় েগেছ। শতকরা 
20 ভাগ utরদাতারা মেন কেরন েয, তােদর কােছ েয aথর্ আেছ তা িদেয় আর eক মাস চলেত পারেবন। aেনক aিভবাসী আবার 
আtীয় sজন কাছ েথেক টাকা ধার করা শুr করেছন। aেনেক আবার পািরবািরক খরচ কিমেয় আনার েচষ্টা করেছন।  

aেনক িবেদশ েফরত aিভবাসী সামািজক ৈবষেময্র মুেখামুিখ হেয়েছন o কেরানা ভাiরােস আkাn হবার ঝুঁিকেত আেছন। 



 

 

agা◌ািধকারমূলক িবষয়সমূহ   

iিতমেধয্, সরকােরর িবিভn গৃহীত পদেkপ জনমেন আsা o সmাবনার েkt ৈতরী কেরেছ। গেবষণায় িকছ ুagািধকারমূলক িবষয়
িচিhত করা হেয়েছ। ei িবষয়gিল িবেদশ েফরত aিভবাসী o তােদর পিরবােরর aিধকার রkায় o কলয্ােণ িবেবচনা করা uিচত
eবং যত তাড়াতািড় সmব কাযর্কর করেত হেব। 

 ঝুঁিকপূণর্ aিভবাসী o তােদর পিরবাের জrরী খাবার, sাsয্ সুরkা uপকরণািদ o নগদ aথর্ সরবরাহ করা,
যােদর সঞ্চয় েনi, বা যারা aিভবাসেনর জনয্ বয্বhত ঋণ eখনo পিরেশাধ কেরনিন তােদরেকo জrরী
েসবার আoতায় িনেয় আসা। ঝুঁিকপূণর্ aিভবাসীেদর eকিট ডাটােবiজ ৈতির করা। সরকােরর সামািজক
সরুkা কমর্সূচীর আoতায় ঝঁুিকপূণর্ aিভবাসীেদর anভুর্k করা। 

 

 েয সব aিভবাসীেদর িভসা বা কােজর চুিkর েময়াদ রেয়েছ িকnt িনেয়াগকতর্ার সােথ েযাগােযাগ করেত
পারেছন না েস সব aিভবাসীর িনেয়াগকতর্ার সােথ তাঁেদর সংেযাগ sাপন কের িদেত সহায়তা করা o
pেয়াজনীয় uপকরণািদ িনিশ্চত করা। েয সব িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর িভসার েময়াদ েশষ হেয় েগেছ
তােদর drত িভসা নবায়েনর বয্বsা করা।  
 

 িবেদশ েফরত aিভবাসীরা eখন তােদর সঞ্চয়gিল খরচ কের জীিবকা িনবর্াহ করেছন। পিরিsিত sাভািবক
হেল তারা যখন আবার িবেদশ যােবন তখন আিথর্ক সমসয্ার সmুখীন হেত পােরন। সুতরাং, িবেদশ েফরত
aিভবাসীরা আবার িবেদেশ যাoয়ার সময় হেল তােদর আিথর্ক সহায়তা েযমন-িবমােনর িটেকেটর খরচ, িভসা
নবায়ন খরচ, di মােসর জীিবকা িনবর্ােহর বয্য় সরবরাহ করা। 

 aেনক aিভবাসীর িভসার/কােজর চুিkর েময়াদ েশষ হেয় েগেছ eবং তােদর aেনেক sানীয়ভােব পুনবর্াসেনর
পিরকlনা করেছ। ei সমs িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর aথর্ৈনিতক সহায়তা, বয্বসািয়ক সহায়তা o
pিশkেণর বয্বsা করা। aেনক েkেt, aিভবাসীেদর তাঁেদর দkতার িভিtেত কােজর সংsান করেত হেব। 
 

 িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর আিথর্ক o সামািজকভােব পুনঃpিতষ্ঠা করেত হেব। aিভবাসীেদর aিধকার o
মযর্াদা pিতষ্ঠা করেত হেব। কেরানাভাiরাস  (েকািভড-19) সংkমেণর জনয্ িবেদশ েফরত aিভবাসীেদর
দায়ী করা যােব না।  

 

 েয সব aিভবাসী িমকরা েদেশ আসেত চাiেছন বা িবেদেশ িবপদgs তােদরেক েদেশ িফিরেয় আনার
বয্বsা করেত হেব। জrরী/মহামাির aবsায় েদেশর বাiের িনয়িমত-aিনয়িমত সকল aিভবাসীেদর সুরkা,
িনরাপtা িনিশ্চত করেত হেব। eবং ei িবষেয় আেরা বয্াপক আকাের গেবষণার pেয়াজন রেয়েছ। 
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