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ঢাকা : দীর্ঘ ১৪ বছেরর প্রবাস জীবনেক ‘গুডবাই’ জািনেয় েদেশ িফের
যাচ্েছন েশখ েমাহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৩৭)। চলেছ েদেশ েফরার
িদনক্ষণ গণনা। িবেদেশর সব িহসাব-িনকাশ চুিকেয় িশগিগর ঢাকার প্েলন
ধরেবন িতিন।
েশখ েমাহাম্মদ নজরুল বাংলােদেশ িফের যাচ্েছন বুক ভরা হতাশা িনেয়।
সঙ্িগ এখােন গািড় চালনা েথেক শুরু কের আরিব ভাষা েশখার মেতা আরও
অেনক অিভজ্ঞতা। যা হয়েতা েদেশ েতমন েকােনা কােজই আসেব না তার।
িতিন সাধারণ শ্রিমক িহেসেব নয়, েসৗিদ আরব এেসিছেলন েপশাজীিব
িহেসেব। কাজ করেতন িরেটইল েচইন সুপার মার্েকট “আল আিজিজয়া
পান্ডা’ নােমর প্রিতষ্ঠােনর এিরয়া েকাচ িহেসেব। বাংলােদেশর
স্বপ্ন, আেগারা বা িমনাবাজােরর তুলনায় বহুগুণ বড় এই প্রিতষ্ঠােনর
৩শ’ ৪০িট ষ্েটার রেয়েছ েগাটা েসৗিদজুেড়।
েশখ নজরুল েদেশ িফরেছন অিনশ্চয়তা আর অস্বস্িত িনেয়, বলা চেল েফরা
নয়, িফরেত বাধ্য হচ্েছন িতিন।
েসৗিদ আরবজুেড় চলমান অর্থৈনিতক মন্দা, েসই সঙ্েগ আেয়র সঙ্েগ জীবন
ধারেণর ব্যয় েবেড় যাওয়ায় ক্রেমই হাঁিপেয় উেঠিছেলন িতিন। আর
পারিছেলন না। েশষ পর্যন্ত ইস্তফা িদেয় প্রথম কর্মজীবেনর সব
স্মৃিতেক েপছেন েফেল েদেশ িফরেছন িতিন।
িকন্তু েকন?
েসৗিদ আরবজুেড় এখন কােজর ক্েষত্রগুেলােত চলেছ স্থানীয় নাগিরকেদর
সর্েবাচ্চ
অগ্রািধকার।
িবেদিশ
শ্রিমকেদর
িনেয়াগকারী
প্রিতষ্ঠানগুেলােক কিঠন শর্েতর মুেখামুিখ হেত হচ্েছ। েবাঝা
চাপােনা হচ্েছ বাড়িত কেরর। ফলাফল কর্িম ছাঁটাই। িতনজেনর কাজ
একজনেক িদেয় করােত হচ্েছ, এেতই িবপত্িত। আর এ কারেণ িনজ েথেকই
েদশ ছাড়েছন ঢাকার সাভােরর েশখ েমাহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

েকবল নজরুল একা নন, ওই প্রিতষ্ঠােন উচ্চ েবতেন িসিনয়র িসষ্েটম
এনািলষ্ট িহেসেব কাজ করা উদ্ধর্তন দুই কর্মকর্তার সঙ্েগ কথা বেলও
জানা েগেলা চাকির িনেয় অিনশ্চয়তার শঙ্কা। সবার কপােলই িচন্তার
ভাঁজ।
আলাপচািরতায় িনেজরাও জানােলন চাকির িনেয় িনরাপত্তাহীনতার কথা।
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় পদার্থিবদ্যায় মাষ্টার্স করা নারায়ণগঞ্েজর
আইন উদ্িদন শ্যামল (৪২)। ১৬ বছর ধের কাজ করেছন প্রিতষ্ঠানিটেত।
িতিনও জানােলন চাকিরর বাজােরর অস্িথরতার কথা। তার মেত, আেগ আেয়র
৫০ ভাগ অর্থ সঞ্চয় করা েযত, এখন ভারসাম্যহীন সবিকছু। সঞ্চয় কমেছ,
খরচ েবেড়েছ ৬০ েথেক ৭০ ভাগ। িনত্যপণ্েয েবেড়েছ ৫ শতাংশ মূল্য
সংেযাজন কর। স্থানীয়েদর জন্েয ভর্তুিক থাকেল িভনেদিশেদর ওপর
রেয়েছ বাড়িত চাপ।
একই পেদ কর্মরত েফনীর জিহরুল হক (৪০) জানােলন আরও ভয়ানক তথ্য।
জগন্নাথ িবশ্বিবদ্যালয় েথেক ব্যবস্থাপনায় মাষ্টার্স েশেষ আইিটেত
উচ্চতর িডপ্েলামা িনেয় ১৬ বছর আেগ েযাগ িদেয়িছেলন একই
প্রিতষ্ঠােন। “গত সপ্তােহই আমােদর প্রিতষ্ঠান েথেক আড়াই শ’
িবেদিশ কর্িম একেযােগ ছাঁটাই করা হেয়েছ। ছাঁটাইেয়র তািলকা িদনিদন
দীর্ঘ হচ্েছ। েক কখন বাদ পেড়,তা িনেয় কর্মক্েষত্ের চলেছ চরম
অিনশ্চয়তা। চাকিরর িনরাপত্তা িনেয় শঙ্কায় িঠকমেতা ঘুমুেতও পারেছন
না অেনেক।’
েসৗিদ সরকার িবেদিশ কর্িম িনেয়ােগ কড়া শর্ত িদেয়েছ। কর্িম প্রিত
বছের প্রিতষ্ঠানগুেলােক বাড়িত ২ হাজার ৪শ’ িরয়াল সরকারেক িদেত
হেব। তার মােন জনপ্রিত বাংলােদিশ কর্িমর জন্েয বর্তমান মুদ্রা
মূল্যমান
টাকা।

অনুযায়ী

েকাম্পানীেক

বাড়িত

গুনেত

হেব

৫৩

হাজার

৬২০

হাজার হাজার কর্িমর িবপরীেত েসটা েযমন েবাঝা, তার িবপরীেত িবেদিশ
কর্িমর স্থেল স্থানীয়েদর িনেয়াগ েদওয়া হেল উল্েটা ভর্তুিকর
ব্যবস্থাও েরেখেছ সরকার। েয কারেণ ব্যয় সঙ্েকাচন নীিতেত চলেছ
ছাঁটাই কার্যক্রম।
‘কর্মক্েষত্ের শািররীক ও মানিসক চােপই আমরা এখন িদেশহারা। এমন
পিরস্িথিত েয, এখন েদেশ িফেরও যথাযথ কাজ িমলেব না, বয়সও ফুিরেয়
যাচ্েছ। এমন অিনশ্চয়তার কােলা েমেঘ েঢেক েগেছ আমােদর ভিবষ্যত’েযাগ কেরন জিহরুল হক।
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