
    
আরo সতকর্ তার সে  পাঠােনার পেk িবেশষjরা

pবােস যত হয়রািনেত নারী কমর্ীরা

pবােস িগেয় কে র আেয় েয নারী িমক বাংলােদেশর aথর্নীিতর চাকা সচল রাখেছন েসi িমকরাi িবেদেশ
িগেয় িশকার হেcন aমানিবক িনযর্াতেনর। কপাল েফরােত িবেদশ পািড় িদেলo নারী িমকরা েদেশ িফরেছন
লাশ হেয়। িনযর্ািতত েযসব নারী েকােনারকেম মািলেকর aতয্াচার েথেক পািলেয় েদেশ িফের আসেছন তােদর
শরীেরo িনযর্াতেনর ছাপ s । েদেশ িফের eসব িমেকর েকu েকu তােদর সে  ঘেট যাoয়া ভয়াবহ েযৗন
িনযর্াতেনর  িবষেয়  মখু  খুলেলo  লjায়  মুখ  বn  রােখন  aেনেকi।  চলিত  বছেরর  10  মােস  নানা  রকম
িনযর্াতেনর িশকার হেয় 950 জন নারী িমক েসৗিদ আরব েথেক িফের eেসেছন। আবার ei বছেররi pথম
10  মােস  েদেশ  িফেরেছ  119  জন  নারী  িমেকর  লাশ।  িবেদেশ  নারী  কমর্ীেদর  সে  ঘেট  যাoয়া  e  ঘটনা
সরকােরর সংি  মহেলর সামেন বারবার তুেল ধরা হেলo aবsার unিত হয়িন। e aবsায় সmpিত জাতীয়
সংসেদo  িবেদেশ  নারী  িমকেদর  না  পাঠােনার  েজার  দািব  uেঠেছ।  সরকােরর  সংি  মntণালয় েলাo
িবষয়িট  িনেয়  eখন  েবশ  িচিnত।  িবেদেশ  কাজ  করেত  যাoয়া  বাংলােদিশ  নারী  িমকেদর  িতন  ভােগর
eকভাগi যান েসৗিদ আরেব। e ছাড়াo নারী িমকরা জডর্ ান, oমান, কাতারসহ েবশ কেয়কিট েদেশ কাজ
করেত যান। eসব েদেশ মলূত তােদর গৃহকমর্ী িহেসেব পাঠােনা হয়। িবেশষjরা বলেছন, েসৗিদ আরবসহ েবশ
িকছু েদেশ সরকার নারীেদর ধু গৃহকমর্ী িহেসেব পাঠােc। িকn নতুন বাজাের দk নারী িমক পাঠােনার
িবষেয় সরকারেক eবার uেদয্াগ িনেত হেব। eেত িবেদেশ পাঠােনা নারী িমেকর সংখয্া িকছুটা কেম েগেলo
িচnার  িকছু  েনi।  মলূত  েসৗিদসহ  মধয্pােচয্র  েবশ  কেয়কিট  েদেশ  নারী  িমকরা  aমানিবক  িনযর্াতেনর
িশকার হেc। িবষয়িট দতূাবাস o সরকারেক জানােনা হেলo েতমন েকােনা বয্বsা িনেত েদখা যােc না।
aথচ ল া, িফিলপাiন, মালেয়িশয়া eমনিক পািকsােনর নারীেদর িনযর্াতেনর aিভেযাগ আেছ eমন েদেশ
পাঠােনা বn েরেখেছ েদশ েলার সরকার। 
eমpয়েমn aয্াn ে িনংেয়র (িবeমiিট) েদoয়া তেথয্, চলিত বছেরর জানয়ুাির েথেক েসেpmর পযর্n িবেদেশ
কাজ  করেত  েগেছন  4  লাখ  70  হাজার  265  জন  নারী  িমক।  যা  1991  সােলর  পর  েথেক  e  পযর্n
পিরসংখয্ান িহেসেব সেবর্াc। eর মেধয্ ধু েসৗিদ আরব, oমান o কাতার ei িতনিট েদেশ যথাkেম 2 লাখ
68 হাজার 112 জন, 53 হাজার 981 eবং 44 হাজার 684 জন নারী কমর্ী েগেছন। আবার চলিত বছেরর
েম মােস েসৗিদেত সবেচেয় েবিশ সংখয্ক নারী িমক যান িকn িনযর্াতেনর কারেণ েসেpmের আবার নারী
িমক  গমেনর হার  কেম  আেস। 2018 সােল aনলাiেন িমকরা েযসব aিভেযাগ কেরন  তার মেধয্ ধু

েসৗিদ আরব েথেকi িমকেদর 178িট aিভেযাগ আেস। bয্াক মাiেgশেনর তেথয্, চলিত বছেরর 10 মােস
950 জন নারী িমক েসৗিদ আরব েথেক িফের eেসেছন। িবেদেশ কাজ করেত যাoয়া 48 নারীর মতৃেদহ
েদেশ eেসেছ েসৗিদ আরব েথেক। তেব pবাসী কলয্াণ েডেkর তেথয্, িবগত কেয়ক মােস েদেশ িফেরেছন 1
হাজার 250 জন কমর্ী। 2016 সাল েথেক চলিত বছেরর aেkাবর পযর্n িবেদশ েথেক লাশ হেয় েদেশ িফেরেছ
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390 জন নারী িমক। চলিত বছর pথম 10 মােসi েদেশ eেসেছ 119 নারী িমেকর লাশ। নারী কমর্ীেদর
মেধয্ সবেচেয় েবিশ েসৗিদ আরব, জডর্ ান, েলবানন oমান o আরব-আিমরােত মতুৃয্ ঘটেছ। িনেয়াগ কতর্ ার
মাধয্েম েযৗন িনযর্াতন, apতয্ািশত গভর্ ধারেণর জনয্ আtহতয্ার ঘটনা ঘটেছ। e ছাড়াo aিতিরk কােজর
চাপ o মানিসক যntণার ফেল েsাকজিনত কারেণo তােদর মৃতুয্ হেc। জানা যায়, কাজ করেত িগেয় নারীরা
গেড়  18  ঘ ার  পির ম  েশেষ  িতন  েবলা  েখেত  পান  ধু  কেনা  িট।  eসব  কারেণ  সmpিত  নারী
িমকেদরo েসৗিদ আরেব যাoয়ার েkেt আgহ কেমেছ। গত বহৃsিতবার eক সংবাদ সেmলেন পররা মntী
e েক আবদলু েমােমন বেলন, িবেদেশ নারী িমক পাঠােনা িনেয় ঝােমলায় আেছ সরকার। eকিদেক নারী
িমকেদর aতয্াচােরর িবিভn ঘটনা ঘটেছ, aনয্িদেক েদেশর িরkুিটং eেজিn েলা িনয়মনীিতর েতায়াkা না

করায়  িবেদেশ  নারী  িমক  পাঠােনা  িনেয়  িবপােক  আেছ  সরকার।  তেব  িবেদেশ  নারী  িমক  না পাঠােনার
িবষেয় সরকার eখেনা েকােনা িসdাn েনয়িন। িতিন আরo বেলন, নারী কমর্ীরা িনযর্ািতত হেল তােদর েশlার
েহােম রাখা হয়। তােদর বলা হয়, তারা aিভেযাগ করেল মামলা করা হেব। িকn েবিশর ভাগ েkেt তারা
aিভেযাগ করেত চান না। তেব েদেশ িফরেল তারা aিভেযাগ কেরন, তােদর aতয্াচার করা হেয়েছ।
িকছু িদন আেগ সংসেদ eক pে র utের pবাসী কলয্াণ o ৈবেদিশক কমর্সংsান মntী iমরান আহমদo নারী
িমকেদর িনযর্ািতত হoয়ার িবষয়িট sীকার কেরন। িতিন বেলন, আমরা েচ া করিছ নারী িমকরা যােত

সmানজনকভােব  িবেদেশ  কাজ  করেত  পােরন।  আর  যিদ  eেকবােরi  না  করেত  পােরন  তাহেল  তােদর  না
পাঠােনার  িচnা করব।  aিভবাসী  কমর্ী  unয়ন  সংsার  (oকাপ) eকিট  গেবষণা  বলেছ,  েফরত  আসা  নারী
কমর্ীেদর 61 শতাংশ নানা ধরেনর শারীিরক িনযর্াতেনর িশকার হন। 14 শতাংশ েযৗন িনযর্াতেনর িশকার
হন। 52 শতাংশ নারীেক েজারপূবর্ক দীঘর্ সময় কােজ বাধয্ করা হয়। আর িনযর্াতেনর কারেণ aসুs হেয় েদেশ
িফের আেসন 63 শতাংশ নারী। 86 শতাংশেক িঠকমেতা েবতন েদoয়া হয় না। িরিফuিজ aয্াn মাiেgটির
মভুেমnস িরসােচর্ র (রাম ) তেথয্, েসৗিদ আরেবর েসফ েহােম eখেনা aেনক নারী েদেশ েফরার aেপkায়।
শারীিরক িনযর্াতেনর ছাপ িনেয় ব  নারী কমর্ী েদেশ িফেরেছন। তেব েবিশর ভাগ নারী কমর্ী aিভেযাগ কেরন,
তােদর oপর বািড়র মিহলা কtর্ী শারীিরক aতয্াচার করেতন।
রাম র েচয়ারময্ান ড. তাসিনম িসিdকী বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, েসৗিদ আরেব নারী িমকেদর oপর
েয শারীিরক o েযৗন িনযর্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ তােত aেনক িমক িবেদেশ েযেত ভয় পােc। নারীেদর সুরkা
িনি ত করেত িগেয় িবেদশ গমেন নারী িমকেদর সংখয্া িকছুটা কেমo যায় eেত িচnার েকােনা কারণ েনi।
সরকারেক বরং ধু গৃহকমর্ী িহেসেব নারীেদর িবেদেশ না পািঠেয় নতুন বাজাের দk নারী িমক কীভােব
পাঠােনা যায় েসিট েদখেত হেব।
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