
সৗিদেত নারীকমী পাঠােনা বে র িবপে  সংসদীয় কিমিট
কািশত: ২৬ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ িনযাতেনর এেকর পর এক ঘটনা কােশর পর সৗিদ আরেব নারী িমক পাঠােনা বে  সংসদ
সদ  থেক  কের িবিভ  মহল থেক দািব উঠেলও িবপে  মত িদেয়েছ সংসদীয় কিমিট। সংসদীয় কিমিট
সৗিদ আরবসহ িবিভ  দেশ নারী িমক পাঠােনা অব াহত রাখার পে  অব ান িনেয়েছ। তেব, তারা অিধকতর
র া িনি ত করার পরামশ িদেয়েছ। সামবার সংসদ ভবেন অ ি ত বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান

ম ণালয়  স িকত  সংসদীয়  কিমিটর  বঠেক  িবেদেশ  নারী  িমক  পাঠােনা  িনেয়  আেলাচনা  হয়।  খবর
িবিডিনউেজর।

কেয়ক বছর আেগ বাংলােদশ সৗিদ আরেব নারী িমক পাঠােনা র পর থেক সেদেশ গৃহকতার হােত নানা
ধরেনর িনযাতেনর খবর আসেত থােক। িক  সরকােরর প  থেক তােত  দয়া হি ল না।

এ বছর জা য়াির থেক আগ  পয  আট মােস ৮৫০ জন নারী দেশ িফের আসার পর তােদর মুেখ সখােন যৗন
িনপীড়নসহ নানা ধরেনর িনযাতেনর খবর গণমাধ েম আসার পর িবিভ  নারী সংগঠন সরব হয়।

র ণশীল দশিটেত নারী কমী না পাঠােনার দািব জােরেশাের ওঠার পর স িত জাতীয় সংসেদ আেলাচনায় বশ
কেয়কজন সংসদ সদ  সৗিদ আরেব আর কান নারী গৃহকমী না পাঠােনার দািব তােলন।

তেব সংসদীয় কিমিটর সভাপিত আিন ল ইসলাম মাহমুদ সামবােরর বঠেকর পর সাংবািদকেদর বেলন, নারী
িমক পাঠােনা বে র পে  আমরা নই। আমরা মেন কির, তােদর পাঠােনা অব াহত রাখেত হেব ।

তেব যসব অিভেযাগ আেছ স েলা ে র সে  িবেবচনা করেত হেব। নারী িমকেদর িনরাপ ার ওপর জার
িদেত হেব।

সংসদীয় কিমিটর বঠেক থাকা এক কমকতা বেলন, সৗিদ আরেব নারী িমক পাঠােনার ব  করা-না করার িবষয়
িট প  রেয়েছ বেল জানােনা হয়। একিট প  ব  করার পে । আবার অেনেক এটা চালু রাখেত বলেছ।

যারা নারী িমক পাঠােনা ব  করেত চাে ন, তােদর একিট অংেশর অসৎ উে  থাকেত পাের বেলও কিমিটর
বঠেক উে খ করা হয়।

২০১৪ সােলর জুন থেক এ পয  ৭৪িট দেশ কাজ িনেয় আট লাখ ৬৮ হাজার ৩৬৩ জন নারীকমী গেছন। এর
মেধ  সৗিদ আরেব গেছন ৩ লাখ ৩০ হাজার ৫৯০ জন।

সৗিদ আরেব নারী  িমকেদর িনযাতেনর খবের সরকার  িচি ত  জািনেয় বাসী  কল াণম ী  ইমরান আহেমদ
স িত সংসেদ বেলিছেলন, ঢাকায় সৗিদ আরব দূতাবােসর শাজ দ  এ ােফয়াসেক ডেক িবষয়িট জানােনা হেয়েছ।
সৗিদ আরেব বাংলােদেশর িযিন রা দূত রেয়েছন, তােকও িনেদশনা দয়া হেয়েছ ওই দেশর পররা  ম ণালেয়
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িবষয়িট তালার জ ।

সংসদীয় কিমিটর বঠেক জানােনা হয়, সৗিদ আরেব কমরত গৃহকমী সং া  অভাব-অিভেযাগ নেত বিতত
অনলাইন ব ব া  মুসােনদ  (সহায়তা)  ২০১৫ সাল থেকই কাযকর রেয়েছ। এই ব ব ায় িনযািতত গৃহকমীরা
অনলাইেন আেবদন করেত পাের। তেব, এই ব ব া এখনও যেথ  সার পায়িন। এটার সার ঘটেল গৃহকমীরা
এক ধরেনর র া পেত পােরন।

সংসদ সিচবালেয়র এক সংবাদ িব ি েত বলা হয়, িবেদেশ কমরত িনযািতত নারীকমীেদর িনযাতনেরােধ সরকার
বা রা ধানেদর সে  যাগােযাগ র া কের নারী িমকেদর িনযাতন রাধ করার ব ব া হেণর জ  কিমিট

পািরশ কেরেছ।

বঠেকর কাযপ  থেক জানা গেছ গত ১০ বছের ৪০ হাজার লাশ িবেদশ থেক আনা হেয়েছ। লাশ পিরবহন ও
দাফেন ৯৫ কািট ৩৩ লাখ টাকা ব য় হেয়েছ এবং তােদর পিরবারেক ৭২০ কািট ২৮ লাখ টাকা অ দান দান
করা হেয়েছ।

বঠেক কিমিট  বাসী  কল াণ ব াংকেক আধুিনক ও যুেগাপেযাগী  করার লে  ব াংেকর জনবল বৃি র  ব ব া
হেণর জ  কিমিট পািরশ কের।

বঠেক িবেদশ ফরত কমীেদর িবমানব ের হয়রািন দূর করার িবষেয় মিনটিরং কায ম জারদারসহ েয়াজনীয়
পদে প হেণর পািরশ করা হয়।

কিমিটর সভাপিত আিন ল ইসলাম মাহমুেদর সভাপিতে  সংসদ ভবেন অ ি ত বঠেক কিমিটর সদ  বাসী
কল াণ  ও  বেদিশক  কমসং ানম ী  ইমরান  আহমদ,  মায়াে ম  হােসন  রতন,  মৃণাল  কাি  দাস,  আেয়শা
ফরদাউস, পংকজ নাথ ও ইকবাল হােসন অংশ নন।
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