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SUMMARY

The four-part series was designed by community members in Narsingdi, Narayananj and

Kishoreganj as part of the IOM X Roadshow. The videos explain how Bangladeshis can check the

legality of their visas prior to migrating abroad for work. The videos are rights free and will be

disseminated online, on television and at community events. If you or someone you know is thinking

of migrating abroad, visit IOMX.org/BD to find out how to check the legitimacy of your visa.

Driven by factors including flooding, drought and a lack of employment opportunities, over 11.1
million Bangladeshis have migrated abroad for work since the 1970s. The International Organization
for Migration (IOM) and the United States Agency for International Development (USAID) today
premiered a series of videos to help protect Bangladeshi migrant workers from human trafficking and
exploitation when abroad.

The videos were developed by IOM X – IOM and USAID’s innovative campaign to prevent human
trafficking and exploitation – during a series of participatory workshops that took place in Narsingdi
from January to August of this year. The process, called the IOM X Roadshow, brings together
stakeholders to identify an issue negatively impacting the community and develop a solution for it.

“The United States is clear on its stance towards human trafficking and exploitation: we will not
tolerate it, and we will tackle it from every angle. Through the IOM X Roadshow, we are able to
empower migrants to make safer migration decisions before they leave home, and this reduces their
vulnerability to human trafficking when they go abroad,” said Marcia Bernicat, U.S. Ambassador to
Bangladesh.

“The issue identified in Narsingdi was that Bangladeshis are migrating abroad for work with the wrong
visas, such as tourist or Hajj visas, often facilitated by unregistered Dalals,” said Tara Dermott,
Program Leader, IOM X. “This makes Bangladeshi migrants extremely vulnerable to human
trafficking and exploitation once they arrive in the country they want to work in.”

Without the correct visa, Bangladeshi migrants may face mistreatment from their employers including
delayed or no salary payments, long working hours, restrictions on mobility, breached contracts, no
medical treatment, physical and sexual exploitation, and poor working conditions.



“We don’t go into communities and say ‘this is your problem, and this is what you have to do about it’.
Who would listen to us if we did? Instead, our approach with the IOM X Roadshow is to facilitate
dialogue within a community, and help develop tools they need to address the solution. The videos
we are launching today give a very clear message to aspirant Bangladeshi migrants: If you or
someone you know is thinking of migrating abroad, visit IOMX.org/BD to find out how to check the
legitimacy of your visa,” said Sarat Dash, Chief of Mission, IOM Bangladesh.

The IOM X Roadshow was made possible through the support of IOM X’s partners, the Ministry of ’
Welfare and Overseas Employment and the Ministry of Home Affairs, People’s Republic of
Bangladesh, the U.S. State Department, USAID, Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP), the
Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) and the District Employment and Manpower
Office (DEMO). IOM X was supported by its media partners, ATN, Robi and Radio Today and creative
agency, Asiatic.

“The Government of Bangladesh supports all efforts that will help protect Bangladeshi migrants from
abuse abroad – and this starts at home. The videos produced by the IOM X Roadshow were
informed by Bangladeshis, for Bangladeshis. Having the right visa to work abroad is critical, and we
support the efforts IOM is making to ensure aspirant migrants verify the validity of their visas before
leaving the country,” said H. E. Nurul Islam, BSC, Minister of Expatriates’ Welfare and Overseas
Employment, People’s Republic of Bangladesh.

The video series includes three PSAs (four minutes each) featuring true stories from returned
migrants. The Migrant Life Stories of “Shahjalal”, “Masuda” and “Moshiul” will inspire aspirant
migrants to ensure they migrate safely and legally. Also in the series is a five-minute music video for
the song “This Way, That Way: An IOM X Music Video”. Through this catchy tune, audiences will
learn why safe migration is important, and how to practice it. The videos, featuring popular actor and
director Mir Shabbir, are rights free and available free for broadcasters, radio stations, schools and
any other organizations that wish to use them. Contact IOMX@iom.int to request copies.

To view the IOM X videos, please visit IOMX.org/BD

If you or someone you know is thinking of migrating abroad, visit IOMX.org/BD to find out how to
check the legitimacy of your visa.

Factbox

Since 1976, more than 11.1 million Bangladeshis have migrated abroad for work[1], to 157 different
countries.[2]
The most popular destinations for Bangladeshi migrants are India, the Middle East (particularly
Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Oman)[3] and Malaysia.
Factors that drive this migration are a lack of employment opportunities in Bangladesh, as well as
the prevalence of natural disasters such as floods and droughts.[4]

mailto:IOMX@iom.int


In 2016, Bangladeshi migrant workers remitted US$13.6 billion to help support their families.[5]
About 77 per cent of Bangladeshi migrants are between 18-35 years old.[6]
Most migrant Bangladeshi women work in domestic work (70%), whereas the primary sector of work
for Bangladeshi men is in the construction sector (46%).[7]
Bangladesh is primarily a source country for men, women, and children subjected to forced labor
and sex trafficking. Before their departure, many migrant workers assume debt to pay high
recruitment fees; this places migrant workers at risk of debt bondage. Some recruitment agencies
and agents also commit recruitment fraud, including contract switching, in which they promise one
type of job and conditions but then change the job, employer, conditions, or salary after arrival.[8]

# # #
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এই চার অংেশর িভিডওিট IOMX রাডেশা-এর অংশ িহেসেব নরিসংদী, নারায়ণগ  এবং িকেশারগে র অ েলর
ানীয় জনেগা ীেদর ারা পিরকি ত ।

এই িভিডওেত দখােনা হেয়েছ অিভবাসী বাংলােদশীরা কী কের িবেদেশ যাবার আেগ তােদর িভসার বধতা যাচাই
করেত পারেব।
এই িভিডওিট ািধকারমু  এবং অনলাইেন, টিলিভশেন এবং িবিভ  ানীয় অ ােন চািরত হেব।
যিদ আপিন বা আপনার পিরিচত কউ িবেদেশ যেত চান তেব এই িঠকানায় দখুন IOMX.org/BD এবং জা ন কী
কের িভসার বধতা যাচাই করেত হয়।

ঢাকা, ২ নেভ র ২০১৭: িবগত ১৯৭০ সাল থেক ব া, খরা, কােজর অভাব এমন নানা কারেণ ায় ১১.১
লােখরও বিশ বাংলােদশী িবেদেশ কােজর স ােন িগেয়েছন। আ জািতক অিভবাসন সং া, The International
Organization for Migration (IOM)  the United States Agency for International Development
(USAID)             
মানব পাচার ও িনযাতন থেক িনেজেদর র া করেত পাের ।

এই িভিডও েলা IOM X তরী কেরেছ । IOM X, এিট IOM ও USAID এর যৗথ উ াবনী চারণা যােত মানব
পাচার ও িনযাতন ব  হয়। এই বছেরর জা য়ারী থেক আগ  মােসর মেধ  বশ িকছু কমশালার আেয়াজন করা
হয় নরিসংদীেত। এই ি য়ািট IOM X রাডেশা নােম পিরিচত। এখােন িবিভ  অংশেভাগীেদর একি ত কের
সমােজ িবদ মান একিট িবষয় িচি ত করা হয়, যা সবার উপর নিতবাচক ভাব ফলেছ এবং এর সমাধান িক
হেত পাের স িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

IOM X  ,     “  য িবষয়িট িচি ত হয়, তা হেলা বাংলােদশীরা
িবেদেশ অেনক সময় ভুল িভসা িনেয় যায়, যমন টুির  িভসা, হ  িভসা, ছা  িভসা ইত ািদ যা অিনবি ত
দালালরা তােদর িদেয় থােক। ফেল বা ালীরা য দেশ কাজ করেত যায় সখােন তারা মানব পাচার ও িনযাতেনর
িশকার হওয়ার ভয়াবহ ঝুঁিকেত পেড় ।”

সিঠক িভসার অভােব কমে ে  তারা চাকরীদাতা কতৃক নানা বষেম র স ুখীনও হয়, যমন দরীেত বতন বা
বতন না পাওয়া, অিধক সময় কাজ করা, চলাচেল বঁাধা, চুি র শত ভ , িচিক সার েযাগ না পাওয়া, শারীিরক
ও মানিসক িনযাতন এবং িতকুল কােজর পিরেবশ।



বাংলােদেশ যু রাে র রা দূত মাশা বািনকাট বেলন “যু রা মানব পাচােরর ও িনযাতেনর িব ে  কেঠার
মেনাভাবেপাষণ কের। আমরা মানব পাচােরর মত অপরাধ কখেনাই স  কির না। সকলিদক থেক এেক িতহত
করা হেব । IOM X-এর রাডেশা-এর মাধ েম িবেদেশ গমনকারীেদর িনরাপদ অিভবাসন স েক িস া  িনেত পাের
এবং এেত কের িবেদেশ যাবার পেথ তােদর মানব পাচােরর িশকার হবার ঝুঁিকও াস পায়।”

আইওএম বাংলােদেশর িমশন ধান, শর  দাস বেলন “আমরা িবিভ  এলাকায় িগেয় বিল না এইিট আপনােদর
সম া, এবং এর সমাধান করেত আপনােক িক করেত হেব। আমােদর এই কথা ক মানেব? বর , IOM X -এর
মাধ েম আমােদর কমেকৗশল হে , আমরা তােদর মেধ  িবিভ  িবষেয় আেলাচনার পিরেবশ সৃি  কির এবং
সম ার সমাধােনর উপযু  উপকরণ তরী করেত সহায়তা কির। যােত তারা িনেজরাই সম া সনা  কের ও
সমাধান করেত পাের। আমরা য িভিডও েলা আজেক উে াধন করিছ, তা িবেদেশ যেত ই ুকেদর  পির ার
তথ  দয়। যিদ আপিন অথবা আপনার পিরিচত কউ কােজর জ  িবেদেশ যেত চান, তেব IOMX.org/BD
ওেয়বসাইটিট দখুন এবং িভসার বধতা িকভােব পরী া করেবন স িবষেয় জা ন।

IOM X -            সহায়তায়, িত ান িল
হে , বাংলােদশ সরকােরর বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয়, রা  ম ণালয়, যু রাে র ট
িডপাটেম , ইউএসএআইিড, অিভবাসী কমী উ য়ন সং া (OKUP), জনশি , কমসং ান ও িশ ণ বু েরা
(িবএমইিট), এবং জলা কমসং ান ও জনশি  অিফস (িডইএমও)।

IOM X       ,   ,   .  ,
এবং ি েয়িটভ এেজ ী, এিশয়ািটক।

বাংলােদশ সরকােরর বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র মাননীয় ম ী, ল ইসলাম, িবএসিস
বেলন, ‘‘বাংলােদশ সরকার বােস অব ানকারী অিভবাসীেদর িনযাতন থেক র া করেত গৃহীত সকল উেদ গেক
সমথন কের এবং এই িনযাতেনর সূ পাত হয় দেশর মেধ ই। IOM X রাডেশা-এর িভিডও িচ িল তরী হেয়েছ
বাংলােদশী অিভবাসীেদর ারা এবং বাংলােদশী অিভবাসীেদর জ । িবেদেশ িনরাপেদ কাজ করেত যেত সিঠক
িভসা অপিরহায, এবং আমরা IOM X-এর এই উেদ াগেক াগত জানাই, যােত কের িবেদেশ যেত ই ুক
অিভবাসীরা দশত ােগর পূেব তােদর িভসা যাচাই করেত পাের।

এই িভিডও িসিরজিটেত িতনিট গে  িতনজন অিভবাসীর সত  কািহনী দখােনা হেয়েছ ( িতিট গে র ব া ীকাল
১.৩০ িমিনট). শাহজালাল, মা দা ও মিসউেলর অিভবাসেনর কািহনী অ েদর বধভােব িবেদেশ যাবার জ
সেচতন কের তুলেব। এই িভিডও িলর সােথ আেরা রেয়েছ একিট িতমধুর গান: ’িনয়ম অিনয়েমর গ ’। এই
গানিট েন াতা ও দশেকরা বধভােব অিভবাসেনর  উপলি  করেত পারেব এবং িকভােব িনরাপেদ
িবেদেশ যেত হয়। এই িভিডও িল জনি য় অিভেনতা ও নাট  পিরচালক মীর সাি র উপ াপন কেরেছন। এই
িভিডও িল ািধকারমু  এবং যেকান মাধ েম চােরর জ  ব বহারেযাগ , যমন, টিলিভশন, রিডও, ুল
এবং অ  যেকান সং া এিট ব বহার ও চার করেত পারেব। িভিডও িলর কিপ পেত যাগােযাগ ক ন
IOMX@iom.int  
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আপিন বা আপনার পিরিচত কান ব ি  অিভবাসন করেত ই ুক হেল িভসার বধতা িকভােব পরী া করেত হয়
তা জানেত দখেত বলুন IOMX.org/BD

তথ কিণকা:



১৯৭৬ সাল থেক ১১.১ লে রও বিশ বাংলােদশী ১৫৭িটরও বিশ দেশ অিভবািসত হেয়েছ।
বাংলােদশীেদর কােছ কােজর জ  সবেচেয় জনি য় দশ েলা হল ভারত, মধ েদশ ( সৗিদ আরব, সংযু  আরব
আিমরাত ও ওমান) এবং মালেয়িশয়া।
যসব কারেন বাংগালীরা বােস কােজর স ােন যায় তা হল দেশ কমসং ােনর অভাব এবং িবিভ  াকৃিতক
েযােগর া ভাব যমন ব া, খরা।

২০১৬ সােল বাংলােদশী অিভবাসীরা বাংলােদেশ ায় ১৩.৬ িবিলয়ন মািকন ডলার পািঠেয়েছ তােদর পিরবােরর
সহায়তার জ ।
ায় ৭৭ শতাংশ অিভবাসীেদর বয়স সীমা ১৮- ৩৫ বছেরর মেধ ।

অিধকাংশ অিভবাসী মিহলারা গৃহ ালী কােজ িনযু  (৭০ শতাংশ) যখােন অিধকাংশ অিভবাসী পু ষ িনমাণিশ
খােত িনযু  (৪৬ শতাংশ)
াথিমকভােব বাংলােদশ নারী, পু ষ ও িশ েদর বলপূবক ম ও দহব বসায় িনযু  কের অথ উপাজন কের।

িবেদেশ যাবার পূেব অেনক অিভবাসী কমীরা িবেদেশ কমসং ােনর জ  িবরাট ব য় বহন করেত িগেয় ঋেণ জজিরত
হয়। ফেল তারা ঋণ দাসে র ঝুঁিকেত পেড় যায়। িকছু িকছু িনেয়াগকারী সং া এবং তােদর এেজ রা চাকরী দবার
সময় তারণা কের, যার মেধ  রেয়েছ চুি  পিরবতন, যখােন তারা একধরেনর কােজর ও কম পিরেবেশর কথা
বেল অথচ িবেদেশ পৗছােনার পের কাজ, চাকরীদাতা, কম পিরেবশ বা বতন পা ায়

# # #
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"The issue identified in Narsingdi was that Bangladeshis are migrating abroad for work with
the wrong visas, such as tourist or Hajj visas, often facilitated by unregistered Dalals. This
makes Bangladeshi migrants extremely vulnerable to human trafficking and exploitation once
they arrive in the country they want to work in."
— Tara Dermott, Program Leader, IOM X

"The United States is clear on its stance towards human trafficking and exploitation: we will not
tolerate it, and we will tackle it from every angle. Through the IOM X Roadshow, we are able to
empower migrants to make safer migration decisions before they leave home, and this
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reduces their vulnerability to human trafficking when they go abroad."
— Marcia Bernicat, U.S. Ambassador to Bangladesh
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ABOUT IOM X

IOM X is the International Organization for Migration’s (IOM) innovative campaign to encourage safe migration
and public action to stop exploitation and human trafficking.

The campaign leverages the power and popularity of media and technology to inspire young people and their
communities to act against human trafficking. IOM X moves beyond raising awareness to effecting behaviour
change by applying a Communication for Development (C4D), evidenced-based and participatory framework to
tailor messaging for its activities.

The campaign is produced in partnership with the United States Agency for International Development (USAID).

Learn more at IOMX.org
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