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স ৌদি সেক্েক্ের খবর 

স ৌদি আরক্ব বোাংলোক্িদি গৃহকর্মী দিক্ োক্ে ধ  

স ৌদি আরক্ব বোাংলোক্িদি গৃহকর্মী দিক্ োক্ে ব্যোপক ধ  সিখো দিক্ ক্ে। উভ  সিক্ি িোলোলক্ির (ক্রোকোর) অদধক লোভ করোর প্রবণতো, 

শ্রদর্মকক্ির পর্ যোপ্ত প্রদিক্ষণ ও সপিোিোদরক্ের অভোব হ দবদভন্ন কোরক্ণ সিিটিক্ত বোাংলোক্িদি শ্রদর্মকক্ির গৃহকর্মী দহক্ ক্ব দিক্ োে 

সি োর হোর কক্র্মক্ে ৩০ িতোাংি। স্থোিী  একটি দিদিকক্ক উদ্ধৃত কক্র এ খবর দিক্ ক্ে স ৌদি সেক্েে। খবক্র বলো হ , স ৌদি আরক্ব 

বোাংলোক্িদি শ্রদর্মকক্ির একটি বড় অাংি গৃহকর্মী দহক্ ক্ব চোকদর কক্রি। কর্ম সবতি ও দিক্ োে প্রদি ো  কর্ম খরচ হও োর কোরক্ণ 

অক্িক স ৌদি পদরবোর গৃহকর্মী দহক্ ক্ব বোাংলোক্িদিক্ির অদধক পেন্দ কক্রি। বতযর্মোক্ি বোাংলোক্িদি গৃহকর্মীক্ির  োধোরণত ৮০০ সেক্ক 

১২০০ স ৌদি দর োল সবতি সি ো হ । সিিটির সবি কক্ কটি দিক্ োে অদিক্ র র্মোদলকরো র্মক্ি কক্রি, স ৌদি আরক্ব পোঠোক্িোর আক্ে 

বোাংলোক্িদি গৃহকর্মীক্ির পর্ যোপ্ত প্রদিক্ষণ সি ো হ  িো। বোাংলোক্িক্ির দিক্ োে অদি গুক্লোও এদিক্ক িের সি  িো।  

স ৌদি আরক্বর একটি দিক্ োে প্রদতষ্ঠোক্ির র্মোদলক ইরোদহর্ম আল র্মোদেি বক্লি, বোাংলোক্িি সেক্ক গৃহকর্মী সি োর প্রদি ো খুবই 

অক্েোেোক্লো। পোিোপোদি বোাংলোক্িক্ির দিক্ োে অদি গুক্লো স ৌদি আরক্বর  ক্ে সবোঝোপড়ো দিক্েরো িো কক্র স েন্য িোলোল দিক্ োে 

করক্ত সবদি আগ্রহী। দতদি আক্রো বক্লি, দকছু বোাংলোক্িদি গৃহকর্মী দতি র্মোক্ র ‘প্রক্বিিোদর দপদর ড’ সিষ হও োর আক্েই সিক্ি 

দিরক্ত চোি। এ ব কোরক্ণ বোাংলোক্িি সেক্ক গৃহপদরচোদরকো দিক্ োে ৩০ িতোাংি কক্র্ম সেক্ে। অেচ এক  র্ম  প্রো  ৫০ িতোাংি 

গৃহকর্মী বোাংলোক্িি সেক্ক দিক্ োে সি ো হক্তো।  

স ৌদি আরক্বর আক্রকটি দিক্ োে প্রদতষ্ঠোক্ির র্মোদলক সর্মোহোম্মি আল বোকোদর্ম শ্রদর্মক দিক্ োে প্রদি ো  উভ  সিক্ি িোলোল  াংযুক্ত 

করোর  র্মোক্লোচিো কক্রি। দতদি বক্লি, এ ব িোলোল দিক্ োক্ের খরচ বোদড়ক্  দিক্  অক্র্োগ্য গৃহকর্মী পোঠোক্ে। এ েোড়ো, বোাংলোক্িক্ি 

শ্রদর্মক দিক্ োক্ের দি দর্মত প্রদি োও অক্িক েটিল। সকিিো, দিক্ োে চুদক্ত স্বোক্ষক্রর আক্ে কর্তযপক্ষ অক্িক অনুক্র্মোিি ও স্বোক্ষর চো ।  

 


