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সংসদ িরেপাটার ॥ সৗিদ আরবসহ িবিভ  দেশ গৃহ িমকেদর শারীিরক িনযাতন ও হত ার ঘটনায় সংসেদ িবেরাধী
দেলর সদ েদর তােপর মেুখ পেড়ন বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ানম ী ইমরান আহমদ। এ িনেয় সংসেদ
িবেরাধী  দেলর সংসদ সদ রা অিবলে  সৗিদ আরেব নারী  িমক  পাঠােনা  বে র দািব  জানান। জবােব ম ী
বেলেছন, িবষয়িট িনেয় আপনােদর (িবেরাধী দল) থেক সরকার বিশ িচি ত। ইেতামেধ  এ িবষেয় উেদ াগ নয়া
হেয়েছ। ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  ম লবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ে া র পেব এ
সং া  থম িট উ াপন কেরন গণেফারােমর সংসদ সদ  লতান মাহা দ মন র আহেমদ। এরপর 
কেরন  িবেরাধী  দল  জাতীয়  পািটর  সংসদ  সদ  মুিজবলু  হক  চু  ও  কাজী  িফেরাজ  রশীদ।  আর এই  
উ াপনকােল নারী িমকেদর িনযাতন-িনপীড়েনর বণনা িদেত িগেয় রীিতমেতা ব তৃা  িদেয় ফেলন। এ িনেয়
অিধেবশন কে   সমেয়র জ  উে জনা ছিড়েয় পেড়।

 রাখেত দাঁিড়েয় লতান মাহা দ মন র  রেখ বেলন, দেশর মান-মযাদা, ঐিত  র ার ােথ মিহলা
িমক না পািঠেয় পু ষ িমকেক পাঠান। তাহেল ভাল হেব, দেশর মানও বাঁচেব, আমােদর মান ই তও বাঁচেব।

পািরবািরক পিরেবশ র থাকেব। দেশর মযাদা অ ু  থাকেব। ব ব রু ে র বাংলােদশ মাথা উচঁ ুকের দাঁিড়েয়
থাকেব, না হেল আমরা দাসে র বাংলােদেশ পিরণত হব।

জবােব ম ী ইমরান আহমদ বেলন, সবিকছু যভােব িচ া করা হয়, সভােব হয় না। সৗিদ, মালেয়িশয়া যখােনই
বেলন মবাজার অ যায়ী ওনারা যভােব চায়, সই িহেসেবই তা িমক পাঠােত হেব। না হেল পাঠােনার দরকার
নই। যখন বলা হয় মা ষ পাঠাও, মা ষ চাইেল তা মা ষ পাঠাব। না চাইেল ওখােন ঠেল তা মা ষ পাঠােত পারব

না।
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