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নারী হকম েদর সৗিদ আরবগামী উেড়াজাহােজ েল দওয়ার পর শষ পয  ত রা দশ র কাথায় এবং কী কােজ  হন, স 
িবষেয় বাংলােদেশর আর কােনা িনয় ণ থােক না। িনযাতেনর িশকার হেয় কউ তাবােসর কােছ এেল অথবা েভাগী নারীেদর 

জেনরা কােনা অিভেযাগ করেলই  সরকার এ-সং া  ত  জানেত পাের। নারী কম  পাঠােনার েরা ি য়া  এককভােব 
সৗিদ আরেবর িনয় েণ রেয়েছ। সৗিদ আরেব নারী কম েদর পিরি িত িনেয় এ মােসর থম স ােহ বাংলােদশ তাবাস থেক 

ঢাকায় এক  িতেবদন পাঠােনা হয়। ওই িতেবদেনউে খ করা হয়, ২০১৫ সােলর জা য়াির থেক ২০১৯ সােলর অে াবর পয  
ম ােচ র এই দশ  থেক লাশ হেয় িফেরেছন ১৩১ নারী। ত েদর মে  আ হত া কেরেছন ৯৮ জন, ন হেয়েছন ৫ জন। তেব 
বসরকাির সং া ােকর ত  অ যায়ী, ওই চার বছের িনহেতর সং া ১৫২।গত ই মােস সৗিদ থেক িফের আসা ১৮ নারী কম র 

সে  কথা বেলেছ থম আেলা। ত রা ায় সবাই শারীিরক ও মানিসক িনযাতেনর িশকার হেয়েছন। ত েদর একজন ি গে র 
ডািলয়া বগম। িতিন থম আেলা ক বেলন, ১৪ মােসর বাসজীবেন শারীিরক-মানিসকসহ নানা িনযাতন সহ  করেত হেয়েছ ত েক। 
িনযাতন সহ  করেত না পের একিদন বািড়র ি তীয় তলা থেক লািফেয় পািলেয় যেত চেয়িছেলন। িক  হাত-পা ভেঙ ই মাস 
িচিকৎসা নন িরয়ােদর এক  হাসপাতােল। এরপর বাংলােদশ তাবােসর মা েম চার মাস সফ হােম (িনরাপদ আ য়েক ) 
কা েয় প  হেয় দেশ ফেরন। সৗিদ আরেব নারী কম েদর সম া িনেয় ২০১৬ সােলর মােচও িরয়ােদ বাংলােদশ তাবােসর ম 
উইং ঢাকায় বাসীক াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয় এক  িতেবদন পা েয়িছল। এেত বলা হয়, িব মান ব ায় সৗিদ 
আরেব নারী হকম  পাঠােনার ে  তা ও জবাবিদিহর অভাব রেয়েছ। তাবাস এবং জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরা 
বা ম ণালেয়র িমকা অেনকটাই গৗণ। েরাটাই একেপেশ এবং সৗিদ আরব আেরািপত। ওই িতেবদেন বলা হয়, ইে ােনিশয়া, 
িফিলপাইন বা অ া  দেশর ি র মেতা বাংলােদেশর সে  করা ি েত হকম বলেত কী বাঝােনা হেয়েছ, তা  নয়। ফেল 
হকম  ও হকতা (েসৗিদ আরেবর) উভেয়র কাজ িনেয় ত াশা ও াি র গরিমল হে । এ ছাড়া পযা  ভাষা ান না থাকায় 
হকম রা হকতার চড়া মজাজ ও শারীিরক লা নার িশকার হন। িতেবদেন িনযাতেনর িশকার হওয়া ৪২ জন নারীর কথাও 



উে খ িছল, য েদর একজন গণধষেণর িশকার হেয়িছেলন। সৗিদ আরেব নারী কম েদর কােজর িবষেয় বাংলােদেশর িনয় ণ না 
থাকার কথা ীকার কেরেছন জ া ও িরয়ােদ বাংলােদশ তাবােস দািয়  পালন করা টনীিতেকরা। ত রা থম আেলা ক বেলন, 
িবষয়  িনেয় স িত সৗিদ ম িতম ী আব ল মিজদ আল রা িদর সে  আেলাচনা কেরন বাংলােদেশর রা ত গালাম মিসহ। 
সৗিদ আরেব পৗঁছার পর নারী কম েদর িনধািরত কােজর জায়গা থেক অ  গ ে  পাঠােনার ঘটনাও ঘটেছ। এেত ত েদর স েক 
তাবাস িক  জানেত পাের না। এ িবষয় েলা যােত না ঘেট, স জ  কাযকর উে াগ িনেত সৗিদ িতম ীেক অ েরাধ জানান 

রা ত।নারী কম েদর সম ার িবষেয় িরয়ােদ বাংলােদেশর রা ত গালাম মিসহ গতকাল শিনবার েঠােফােন থম আেলা ক 
বেলন, ‘ দ ন, আজ (শিনবার) তাবােসর আ য়েকে  ১৪ বছেরর িকেশারীেক আনা হেয়েছ। ায় িতন মাস আেগ এখােন এেস স 
বরী পিরি িতেত পেড়। এখন ব ন, এই বয়েসর এক  িকেশারীেক কীভােব পাঠােনা হেলা? ক পাঠাল? এ েলার তা রাহা হওয়া 

উিচত। স িত তাবাস এক িবেশষে র মা েম ৫০ জন নারী কম র ওপর সমী া চালায়। এেত দখা গেছ, ত েদর মে  নয়জন 
সৗিদ আরেব এেসেছন কােনা রকম া  পরী া ছাড়াই। অথচ েদর সবার া সনদ আেছ।’নারী কম েদর সম া িনেয় ২৬ ও 

২৭ নেভ র ই দেশর যৗথ কািরগির কিম র বঠক হেব বেল জানান গালাম মিসহ। িতিন বেলন, ‘আমােদর কম রা যসব 
সম ার েখা িখ হে ন, তা রাহার অ েরাধ জানােনা হেব; পাশাপািশ আমরা বতন বাড়ােত বলব।’ 

তাবাস  জানায়, নপাল ১ হাজার ৬০০ িরয়াল (েসৗিদ া) বতেনর িনেচ কােনা নারী কম  পাঠাে  না। আর িফিলপাইন ১ 
হাজার ৮০০ বা ২ হাজার িরয়াল ছাড়া কােনা কম েক সৗিদ আরেব পাঠায় না। অথচ বাংলােদেশর নারী কম রা পান মা  ৮০০ 
িরয়াল (১৭ হাজার ৬০০ টাকা)।েসৗিদ আরেব নারী হকম  পাঠােনা ব  করার দািব উেঠেছ জাতীয় সংসেদও। ১২ নেভ র সংসেদর 

ে া র পেব স রক  করেত িগেয় িতনজন সাংসদ এই দািব জানান। সিদন সংসেদ জাতীয় পা র সাংসদ কাজী িফেরাজ 
রশীদ বেলন, ‘মা- বানেদর আমরা পা েয় িদি । ত রা ওইখান থেক যৗন িনযাতনসহ নানা রকম অ ায়-অত াচােরর িশকার হেয় 
অবেশেষ লাশ হেয় িফের আেসন। ম ণালয় কােনা পদে প নয় না।’নারী হকম  পাঠােত ২০১৫ সােলর ফ য়ািরেত ই দেশর 
মে  ি  সই হয়। এরপর থেক চলিত বছেরর সে র পয  ২ লাখ ৯৩ হাজার ৫৮৮ নারী সৗিদ আরেব গেছন। এই ত  
সরকােরর জনশি , কমসং ান ও িশ ণ েরার। সৗিদ আরেবর বাংলােদশ তাবােসর ত  বলেছ, এ বছেরর থম মােস দশ  
থেক সরকােরর ম তায় ফরত এেসেছন ৮ হাজার ৬৩৭ জন। তাবােসর কমকতারা বলেছন, এর বাইের আরও ায় দড় হাজার 

নারী হকম  গত ১০ মােস নানাভােব দেশ িফেরেছন।েসৗিদ আরেব নারী কম েদর সম ার িবষেয় জানেত চাইেল বাসীক াণ ও 
বেদিশক কমসং ানম ী ইমরান আহমদ থম আেলা ক বেলন, ‘আমােদর নারী কম রা যসব অিভেযাগ করেছন, সৗিদ চাজ  

অ ােফয়াসেক ডেক তা জািনেয়িছ। পাশাপািশ িরয়ােদ বাংলােদেশর রা তেক এই অিভেযাগ েলা িনেয় সৗিদ ক পে র সে  
কথা বলেত বেলিছ।’অব  নারী হকম  পাঠােনার  থেকই সৗিদ আরব বেল এেসেছ, কাজ করার মেতা শারীিরক ও 
মানিসকভােব সাম  থাকার পাশাপািশ আরিব ভাষা, সখানকার রীিতনীিত ও জীবনাচার স েক নতম ধারণা থাকেত হেব। এ 
িবষয় েলােত কখেনা জার দওয়া হয়িন। িশ েণর নােম যনেতনভােব নারীেদর পাঠােনা হে । সৗিদ আরেব কম  পাঠােনার 
িনব ন রেয়েছ ায় ৭০০ ির ং এেজি র (জনশি  র ািনকারক িত ান)। অিভেযাগ আেছ, িক  এেজি  িনয়ম না মেন 
দালালেদর মা েম নারীেদর সৗিদ আরেব পাঠায়। পাঠােনার আেগ ত েদর েয়াজনীয় িশ েণর ব া কের না।েযসব এেজি র 
মা েম িগেয় নারীরা সংকেট পেড়েছন, তােদর িব ে  ব া নওয়া হয় িক না জানেত চাইেল জনশি  র ািনকারকেদর সংগঠন 
বায়রার সাধারণ স াদক নামান আহেমদ চৗ রী থম আেলা ক বেলন, েরা ি য়াটাই সৗিদ আরেবর িনয় েণ। নারী কম রা 
যসব সম ার কথা লেছন, তার রাহা হওয়া উিচত। সরকার, জনশি  র ািনকারক ও সৗিদ ক প  িমেলই কাজ  করা 

উিচত। বাসীক াণম ী ১২ নেভ র সংসেদ বেলিছেলন, িবিভ  অিনয়েমর কারেণ ১৬০  এেজি র লাইেস  িগত, িতন  
লাইেস  বািতল করা হেয়েছ।  থেকই ধষণ, িনযাতন ও মারধেরর অিভেযাগ কের আসেছন নারী কম রা। এসব অিভেযােগর 
িবষেয় সরকার যেথ  উে াগী না হওয়ায় সম া িদেন িদেন জ ল হেয়েছ বেল মেন কেরন অিভবাসন খােতর সে   ি রা। 
ত েদর মেত, সৗিদ পিরি িতর সে  খাপ খাইেয় িনেত পযা  িশ ণ না থাকায় নারী কম রা সম ায় পড়েছন।অিভবাসনিবষয়ক 
গেবষণা িত ান িরিফউিজ অ া  মাইে টির ভেম স িরসাচ ইউিনেটর (রাম ) িত াতা চয়ারপারসন তাসনীম িসি কী থম 
আেলা ক বেলন, কেয়ক িদন পরপর নারী কম েদর িফের আসার ম  িদেয় অিভবাসেনর ক ন চহারা কাশ পাে । িনযািতত হেয় 
য রা িফের আসেছন, ত েদর সা াৎকার িনেয় অিভ  ির ং এেজি েক িচি ত কের কােলা তািলকা  কের ব া িনেত 
হেব। ি তীয়ত, া  ি র জ  তাবাস িনযািতত -একজেনর পে  সৗিদ আরেব আইিন লড়াই করার উে াগ িনেত পাের। এেত 
িনযািতত কম রা িবচার পাওয়ার জ  সৗিদ আরেবর আদালেতর ার  হেত পারেবন। 


