
প্রত্যাগত্ নারী শ্রমিকদের পাদে সরকার 

মুহাম্মে ফয়সুল আলি 

 

বৈদেমেক কি মসংস্থান ৈাংলাদেদের আর্ মসািামিক প্রপ্রক্ষাপদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ ম। মৈদেদে কি মসংস্থান শুধু প্রেদের প্রৈকারত্ব হ্রাসই কদর 

না, একই সাদর্ মৈদেদে কি মরত্ প্রৈাসীদের প্রপ্ররর্কৃত্ প্ররমিদেন্স প্রেদের অর্ মনীমত্র চাকাদক সচল রাখদে। িামত্র মপত্া ৈঙ্গৈন্ধু প্রেখ মুমিবুর 

রহিাদনর প্রনতৃদত্ব প্রেে স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধমৈধ্বস্ত ৈাংলাদেদের অর্ মনীমত্ পুনরুদ্ধার করার লদক্ষয কূেননমত্ক ত্ৎপরত্ার িাধ্যদি বৈদেমেক 

কি মসংস্থান ও কিী প্রপ্ররর্ মৈষদয় িধ্যপ্রাদচযর মুসমলি প্রেেসমূদহর সাদর্ সিদঝাত্া সৃমি হয়। ত্ারই ধারাৈামহকত্ায় সত্তর েেদকর িাঝািামঝ সিয় 

প্রর্দক িধ্যপ্রাদচযর প্রেেসমূদহ ৈাংলাদেমে কিী গিন শুরু হয়।ৈাংলাদেদের নারী শ্রমিকরা মনদির ভাগ্য ৈেলাদত্ চাকমর করদত্ মৈদেে যান। প্রেদের 

িন্য ৈদয় আদনন বৈদেমেক মুদ্রা। আর অদনদক োলাদলর খপ্পদর পদে মৈদেদে পামে মেদয় হদয়দেন মনিঃস্ব। অদনদক প্রযৌন, োরীমরক, িানমসক 

মনয মাত্দনর মেকারও হদয়দেন। অমভৈাসী নারী শ্রমিকদের কি মস্থদল এভাদৈই নানারকি চযাদলঞ্জ প্রিাকামৈলা কদর কাি করদত্ হয়।  

 

ৈহুকাল আদগ প্রর্দকই অমধক উপািমন আর উন্নত্ িীৈন িীমৈকার আোয় পুরুদষর পাোপামে নারীরাও প্রৈাদসর মৈমভন্ন কদি ম মনদিদের 

মনদয়ামিত্ কদর শ্রি অমভৈাসন প্রমিয়ার সাদর্ িমেত্ হদয় পদেদে। ৈাংলাদেদের প্রপ্রক্ষাপদে নারীর শ্রি অমভৈাসন খুৈই গুরুত্বপূর্ ম একটি মৈষয়। 

মৈপুল িনদগাষ্ঠীর এইদেদের শ্রিৈািাদর প্রমত্ৈের প্রায় ২০ লাদখরও প্রৈমে নারী ও পুরুষ কিী যুক্ত হদে। ত্ার তুলনায় কি মসংস্থাদনর হার এদকৈাদর 

কি। ত্াই এর মৈরাে একটি অংে প্রমত্ৈের কি মহীন হদয় পদে। কি মহীন র্াকদল স্বাভামৈকভাদৈই সিাদি নানারকি সিস্যার সূত্রপাত্ হয়। ত্খন 

আিাদেরদক একরকি ৈাধ্য হদয়ই ভাৈদত্ হয় শ্রি অমভৈাসদনর কর্া। যমেও স্বাধীনত্ার পরপরই আিাদের প্রেদের নারীরা প্রেদের অভযন্তদর নানা 

কি মদক্ষদত্র প্রযাগোন কদর পামরৈামরক স্বেলত্া ও প্রেদের অর্ মনীমত্দত্ মনরন্তর অৈোন রাখা শুরু কদরদে। অদনক আদগই ৈাংলাদেদের নারী কিীদের 

শ্রি অমভৈাসন শুরু হদয়মেল ত্দৈ আনুষ্ঠামনকভাদৈ ১৯৯১ সাল প্রর্দক ৈাংলাদেদের নারীরা সরাসমর শ্রি অমভৈাসদনর সাদর্ যুক্ত হদয় পদে।অর্ মাৎ 

ৈাংলাদেদে আনুষ্ঠামনকভাদৈ মৈদেদে নারীকিী প্রপ্ররর্ শুরু কদর। ৈাংলাদেদের নারীকিীদের বৈদেমেক কি মসংস্থাদনর হার কখদনা প্রৈদেদে, কখদনা 

কদিদে। আৈার কখদনা ৈন্ধ হদয় প্রফর চালু হদয়দে। নারীকিী প্রপ্ররদর্র এই উত্থানপত্দনর ধারায় ৈাংলাদেে সরকার প্রায় ২০-২৫ টি প্রেদে নারীকিী 

মৈদেদে চাকুমরর িন্য প্রপ্ররর্ কদরদে। আিরা ত্াদের শ্রিঘাদির প্ররমিদেন্সও প্রপদয়মে প্রচুর। ত্াদের প্ররমিদেন্সই আিাদের মৈকােিান অর্ মনীমত্দক 

প্রেমখদয়দে নতুন গমত্পর্। 

  

ৈাংলাদেদের নারীকিীদের শ্রি অমভৈাসদনর সাদর্ যুক্ত হওয়ার প্রর্িমেককার ইমত্হাস অত্ো সুখকর মেলনা। ত্খন প্রযসৈ নারীকিী 

মৈদেদে প্রযদত্ন ত্াদের অমধকাংেই মেদলন অেক্ষ। ত্াদের অদনদকই প্রেদের অভযন্তদর প্রকান মনয়মিত্ চাকমর ৈা কদি ম মনযুক্ত মেদলন না। ত্াদের 

অদনদক সিাি সংসাদরর নানা প্রমত্কূলত্ার মুদখামুমখ হদয় পমরৈাদরর হাল ধরার আোয় ৈাধ্য হদয় পামে িমিদয়মেদলন মৈদেদে। এদের িদধ্য প্রকউ 

প্রকউ মৈদেদের িাটিদত্ নানা ঘাত্-প্রমত্ঘাত্ সহয কদর কি মস্থদল হামসমুদখ কাি কদর প্রগদেন। আর হামস ফুটিদয়দেন প্রেদে প্ররদখ যাওয়া অসহায় 

পমরৈাদরর মুদখ। ৈীরদত্বর সাদর্ মনি কি মস্থদল েক্ষত্ার প্রিার্ মেদয়দেন। প্রেংসাও প্রপদয়দেন প্রচুর। আপন কদর মনদয়দেন মৈদেেদক,আপন হদয়দেন 

মৈদেদের িানুদষর। অমিমত্ অদর্ ম প্রেদে গদেদেন স্বদের মিঁমে। প্রসই মসমে প্রৈদয় এমগদয় প্রগদে প্রেদের অর্ মনীমত্। প্রমত্দৈেীর কাদে হদয়দেন অনুকরর্ীয় 

উোহরর্। 

সফল প্রহান আর মৈফল প্রহান-এরা কাদরা না কাদরা িা প্রৈান। ব্যর্ ম হদলও এরা প্রকউ প্রফলনা নয়। এরা প্রকানভাদৈই ৈাংলাদেদের িন্য 

োয় ৈা প্রৈাঝা নয় ৈরং এরা ৈাংলাদেদের িানৈসম্পে। সরকার ত্াদেরদক এইভাদৈই মূল্যায়ন কদর। ত্াই সরকার ত্াদের প্রপ্রমরত্ অর্ ম আর অমিমত্ 

প্রিধা, েক্ষত্া, অমভজ্ঞত্াদক কাদি লামগদয় প্রেদের উন্নয়দন উৎসগ ম করদত্ চায়। এ লদক্ষয সরকাদরর সিাি কল্যার্ এৈং িমহলা ও মেশু মৈষয়ক 

িন্ত্রর্ালয়দক সাদর্ মনদয় প্রত্যাগত্ নারীকিীদের পুনৈ মাসদন প্রৈাসী কল্যার্ ও বৈদেমেক কি মসংস্থান িন্ত্রর্ালয় একটি প্রকল্প হাদত্ মনদয়দে। যার 

িাধ্যদি প্রত্যাগত্ নারীকিীদের সৈধরদনর সািামিক মনরাপত্তাসহ প্রেদেই সম্মানিনক কি মসংস্থাদনর সুদযাগ ঘেদৈ। সরকার ওদয়ি আন মাস ম কল্যার্ 

প্রৈার্ ম আইন-২০১৮ নাদি একটি আইন পাস কদরদে। এদত্ ৈলা আদে- ওদয়ি আন মাস ম প্রৈার্ ম মৈদেদে কি মরত্ প্রকান নারী অমভৈাসী কিী মনয মাত্দনর 

মেকার, দুঘ মেনায় আহত্, অসুস্থত্া ৈা অন্যদকান কারদর্ মৈপেগ্রস্ত হদল ত্াদের উদ্ধার ও প্রেদে আনয়ন, আইনগত্ ও মচমকৎসাগত্ সহায়ত্া মনমিত্ 

প্রেওয়া, এোো প্রেদে প্রত্যাগত্ নারীকিীদের সািামিক ও অর্ মননমত্কভাদৈ পুনৈ মাসন ও পুনিঃপ্রমত্ষ্ঠার িন্য প্রকল্প গ্রহর্ ও ৈাস্তৈায়ন এৈং প্রেদে 

মৈদেদে প্রসফদহাি ও প্রহল্প প্রর্স্ক পমরচালনা করদত্ পারদৈ। ৈাংলাদেে সরকার নতুন কদর হংকং, ির্ মান, প্রলৈানন, ওিানসহ কদয়কটি প্রেদের সাদর্ 

মৈমভন্ন প্রসক্টদর নারীকিী প্রপ্ররদর্র কায মিি সংিান্ত চুমক্ত কদরদে। অন্যান্য প্রেদেও নারী কিী প্রপ্ররদর্র িন্য মৈদেদে ৈাংলাদেদের শ্রিৈািার মৈস্তাদর 

প্রদচিা অব্যাহত্ প্ররদখদে। পুরুষকিীর তুলনায় নারীকিীর শ্রি অমভৈাসন একটু কঠিন ও ঝুঁমকপূর্ ম। মসর্ও সনদের ১১.৫ নং ধারায় অমভৈাসী নারী 

শ্রমিকদের কি মসংস্থাদনর প্রক্ষদত্র, কি মদক্ষদত্র সিঅমধকার ও সিিয মাো সম্পদকম ৈলা আদে-স্বাক্ষরকারী সেস্য রাষ্ট্রসমূহদক নারীকিীদের প্রিনন 

স্বাস্থযসহ স্বাস্থয সুরক্ষা এৈং কি মদক্ষদত্র মনরাপত্তার অমধকার মনমিত্ করদত্ হদৈ।  

 
সরকার নারীকিীদের মনরাপে, মনয়মিত্ ও মনয়িত্ামন্ত্রক অমভৈাসন মনমিত্ করদত্ প্রৈাসী কল্যার্ িন্ত্রর্াল  মৈমভন্ন পেদক্ষপ গ্রহর্ 

কদরদে। প্রযিন গৃহকি ম প্রপোয় মৈদেে গিদনচ্ছু কি মক্ষি নারী কিীদের ৈয়স ২৫-৩৮ ৈের মনধ মারর্ করা হদয়দে। এদক্ষদত্র ত্াদের কিপদক্ষ তৃত্ীয় 

প্রশ্রমর্ পাস হদত্ হদৈ, প্রযন ত্ারা নাি, প্রিাৈাইল নম্বর মলখদত্ পাদর। ত্াদের মিমনং ব্যৈস্থা প্রিারোর করা হদয়দে। ত্াদের সিস্যা ও অমভদযাগ দ্রুত্ 

সিাধাদনর িন্য মৈএিইটিদত্ অমভদযাগ প্রসল গঠন, িন্ত্রর্ালয় ও েপ্তরসমূদহ অনলাইন অমভদযাগ ব্যৈস্থাপনা ও প্রৈাসৈন্ধু কলদসন্টার চালু করাসহ 

মৈদেেস্থ ৩০টি শ্রিকল্যার্ উইং সমিয় ভূমিকা পালন কদর চদলদে। নারী কিীদের মনরাপত্তা মনমিত্ করার িন্য প্রসৌমে আরদৈর মরয়াে, প্রিদ্দা ও 

ওিাদন অৈমস্থত্ ৈাংলাদেে দূত্াৈাদসর ত্ত্ত্বাৈধাদন চারটি প্রসফ প্রহাি প্রমত্ষ্ঠা করা হদয়দে। হাউস মকমপং প্রকাদস মর প্রমেক্ষর্ ব্যৈস্থা আরও সহিত্র 

ও ফলপ্রসূ করার লদক্ষয ই-লামন মং প্রমেক্ষদর্র আওত্ায় প্রিাৈাইল অযাপস বত্মর করা হদয়দে। গৃহকি ম প্রপো ব্যত্ীত্ আকষ মর্ীয় প্রপো মহদসদৈ গাদি মন্ট 

প্রেদর্ ৩৭টি টিটিমসদত্ েয় িাস প্রিয়ামে প্রমেক্ষর্ প্রোন করা হদে। অসুস্থ নারী কিীদের সংমিি প্রেদে মচমকৎসার ব্যৈস্থা করার পাোপামে প্রদয়ািদন 

প্রেদে প্রফরত্ এদন মচমকৎসা করা এৈং এ খাদত্ সদৈ মাচ্চ এক লাখ োকা পয মন্ত আমর্ মক সাহায্য প্রেওয়া হদে। মৈদেদে নারী কিীদের অমভৈাসন 

মনরাপে করার লদক্ষয মৈমভন্ন প্রেদের সদঙ্গ সম্পামেত্ চুমক্ত অনুসাদর ৈাংলাদেে নারী কিী পাঠাদনার িন্য অনুদিামেত্ মরক্রুটিং এদিদন্টর প্রাক-



প্রযাগ্যত্া মহদসদৈ ওই মরক্রুটিং এদিদন্টর অত্ীত্ কায মিি, সুনাি, মৈদেদে কিী পাঠাদনার সংখ্যাসহ অন্যান্য মৈষয়দক মৈদৈচনা করা হদে। ত্াোো 

নারী কিীদের সুরক্ষায় নারী কিী পাঠাদনার অনুদিােনপ্রাপ্ত মরক্রুটিং এদিদন্টর কাে প্রর্দক ১৫ লাখ োকা িািানত্ রাখা হদে। ত্াোো প্রেদের ৪২টি 

প্রিলায় মৈদেে গিদনচ্ছু কিীদের প্রসৈা সহি করার লদক্ষয মফঙ্গার মপ্রন্ট কায মিি মৈদকদ্রীকীকরর্ করা হদয়দে। ফদল ওই ৪২ প্রিলার কিীদের মফঙ্গার 

মপ্রদন্টর িন্য ঢাকায় আসার প্রদয়ািন হয় না। এোো কিীদের সঠিক পন্থায় মৈদেে গিন এৈং গন্তব্য প্রেদের আৈহাওয়া, কি মপমরদৈে, স্বাস্থযমৈমধ, 

আইন-কানুন/মৈমধ-মৈধান, করর্ীয় ৈা ৈিমনীয়, বৈধ পদর্ প্ররমিট্যান্স প্রপ্ররর্, উপামিমত্ অদর্ মর সঠিক মৈমনদয়াগ প্রভৃমত্ সম্পদকম ধারর্া প্রোদনর িন্য 

৬০টি টিটিমস ও েয়টি আইএিটিদত্ মপ্র-মর্পারচার প্রেমনং (মপমর্টি) পমরচালনা করার পাোপামে অনলাইদন মভসা প্রচমকং সুমৈধা প্রোন করা হদে।  

ৈাংলাদেে সরকার ওদয়ি আন মাস ম কল্যার্ প্রৈাদর্ মর অর্ মায়দন কমভর্-১৯ িহািামরকাদল মৈদেে প্রত্যাগত্ নারী অমভৈাসী কিীদের পুনৈ মাসন 

কি মসূমচ গ্রহর্ কদরদে, যার প্রিয়ােকাল ২০২১ সাদলর ১ এমপ্রল প্রর্দক ২০২২ সাদলর ৩১ িাচ ম  পয মন্ত। এ কি মসূমচর উদদ্দশ্য মৈদেে প্রত্যাগত্ নারী 

কিীদের পুনৈ মাসন, অর্ মননমত্ক কি মকাদে সম্পৃক্তকরদর্ সহায়ত্া, কি মসংস্থান সৃমি, পমরৈাদরর প্রেকসই উন্নয়ন ও সুরক্ষা মনমিত্ করা, অমধকার ও 

িয মাো প্রমত্ষ্ঠা করা, অর্ মননমত্ক সেলত্া আনয়ন, সন্তানদের উচ্চমেক্ষা গ্রহদর্র সুদযাগ সৃমি, মৈদেদে অমিমত্ েক্ষত্া জ্ঞান কাদি লাগাদনা এৈং 

সাইদকা প্রসাশ্যাল সাদপাদে মর সুদযাগ সৃমি করা। এই কি মসূমচ ত্াদের অমধক পমরিাদর্ প্ররমিট্যন্স পাঠাদত্ উৎসামহত্ করদৈ। প্রেদে প্রফরত্ আসার পর 

প্রেদের কি মসংস্থাদনর সদঙ্গ মনদিদের িামনদয় প্রনয়া ত্াদের িন্য অদনক প্রক্ষদত্র কিকর হদয় পদে। এ কি মসূমচর িাধ্যদি প্রেদের কি মসংস্থাদনর সদঙ্গ 

ত্াদের অন্তর্ভ মক্ত করা এৈং ত্াদের িনিঃসািামিক অৈস্থার উন্নমত্ করা সম্ভৈ হদৈ। এ কি মসূমচদত্ ত্থ্য যাচাই-ৈাোই, চূোন্তকরর্, প্রচারর্া ও 

উদু্বদ্ধকরর্ করার পাোপামে এককালীন প্রদর্ােনা প্রোন করা হয়। এরই িদধ্য কমভর্-১৯ িহািামরকাদল ৬২ প্রিলার মৈদেে প্রত্যাগত্ ৯৫০ নারী 

অমভৈাসী কিীদক পুনৈ মাসদনর লদক্ষয ২০ হািার োকা কদর আমর্ মক প্রদর্ােনা প্রোন করা হদয়দে (সূত্র: প্রৈাসী কল্যার্ প্রর্স্ক, হযরত্ োহিালাল 

আন্তিমামত্ক মৈিানৈন্দর)। প্রৈাসী ৈাংলাদেমে নারী কিীদের প্রেদে প্রফরত্ আনার প্রক্ষদত্র মনদয়াগকত্মা কতৃমক অপারগত্া প্রকাে অর্ৈা খরচ ৈহদন 

আমর্ মক অসািথ্যমদর কারদর্ ত্াদের প্রেদে প্রফরত্ আনার খরচ কল্যার্ প্রৈার্ ম ৈহন কদর র্াদক। এর ৈাইদরও প্রমত্ অর্ মৈের নারী কিীদের প্রেদে প্রফরত্ 

পাঠাদনার িন্য মৈদেেস্থ ৈাংলাদেে মিেদনর প্রৈার্ ম প্রর্দক অর্ ম ৈরাদ্দ প্রেয়া হয়। 

ৈাংলাদেদের মত্নটি আন্তমিামত্ক মৈিানৈন্দদর প্রৈাসী কল্যার্ প্রর্স্ক এৈং প্রিলা প্রোসদকর কায মালদয়র প্রৈাসী কল্যার্ োখার িাধ্যদিও 

িনসদচত্নত্া সৃমিসহ মনরাপে অমভৈাসন মনমিত্ করার কাি চলদে। প্রত্যাগত্ নারীকিীরা মৈিানৈন্দদর আসার সাদর্ সাদর্ প্রৈাসী কল্যার্ প্রর্দস্কর 

িাধ্যদি প্রিমর্দকল সুমৈধাসহ নানা সহায়ত্া, প্রৈাসী কল্যার্ ব্যাংদকর িাধ্যদি পুনৈ মাসদনর ব্যৈস্থা করদে। আর সৈার িন্য রদয়দে মৈপদের সার্ী 

২৪ হেলাইন প্রৈাসৈন্ধু কল প্রসন্টার যার নাম্বার (+88 01784 333 333, +88 01794 333 333 এৈং +88 02-

9334888)। প্রকানরকি প্রত্ারর্ার ঘেনা ঘেদল ত্াদের োমস্তর আওত্ায় আনা হদে। এোো অমভৈাসী নারী কিীদের প্রসৈা প্রোদনর িন্য 

মৈদেেস্থ ৈাংলাদেে দূত্াৈাদস শ্রিকল্যার্ উইংদয়র সংখ্যা ১৬ প্রর্দক ৈামেদয় ৩০টিদত্ উন্নীত্ করা হদয়দে। অসেল প্রৈাসী কিীর সন্তানদক মেমক্ষত্ 

িনসম্পদে রূপান্তমরত্ করদত্ ত্াদের প্রিধাৈী সন্তানদের ওদয়ি আন মাস ম কল্যার্ প্রৈাদর্ মর অর্ মায়দন ২০১২ সাল প্রর্দক মপইমস, প্রিএসমস, এসএসমস ও 

এইচএসমস অর্ৈা সিিান কযাদেগমরদত্ বৃমত্ত প্রোন করা হদে।   

প্রসৌমে আরৈ মনিঃসদন্দদহ ৈাংলাদেদের একটি ৈদো শ্রিৈািার এৈং ভ্রাতৃ প্রমত্ি মুসমলি প্রেে। প্রস িন্য আিাদের শ্রমিকরাও প্রসখাদন প্রযদত্ মকছুো 

স্বােন্দযদৈাধ কদর। আিরা প্রসৌমে আরৈদক প্রয শ্রদ্ধার অৈস্থাদন প্ররদখমে মনিয় প্রসৌমে আরৈ প্রস সম্মাদনর মূল্যায়ন করদৈ। এদত্ দুই প্রেেই লাভৈান 

হদৈ। প্রসৌমে আরৈসহ প্রহাস্ট প্রেেগুদলাদক আন্তিমামত্ক আইন প্রিদন চলদত্ হদৈ। এদত্ কদর কিীদের প্রৈাস িীৈন স্বমস্তর হদৈ। সরকার মৈদেে 

গিদনচ্ছু কিীদের প্রদয়ািনীয় প্রমেক্ষর্ গ্রহর্ কদর েক্ষ হদয় মৈদেে গিদনর িন্য সদচত্নত্ামুলক মলফদলে, বুকদলে, প্রপাস্টার মৈত্রর্ও টিমভ 

কিামে ময়াল, নাটিকা ইত্যামে প্রেে মন এর িাধ্যদি প্রচার কায মিি অব্যাহত্ আদে। নারীর মনরাপে অমভৈাসন মৈষদয় পৃর্কভাদৈ টিমভ কিামে ময়াল ও 

নাটিকা প্রস্তুত্পূৈ মক ইদলকেমনক  মিমর্য়া, িন্ত্রর্ালয় ও েপ্তর/সংস্হার ওদয়ৈসাইে, প্রফইসবুক প্রপইিসহ তৃর্মূল পয মাদয় প্রচার করা হদে। 

এোো  িন্ত্রর্ালয় ও েপ্তর/ সংস্হার ত্থ্যৈহুল Website রদয়দে। Website ব্যৈহার কদর প্রেদের িনসাধারর্ মৈদেদে কি মসংস্হান সম্পমকমত্ 

পদ্ধমত্ ও যাৈত্ীয় মেক মনদে মেনামূলক ত্থ্যামের মৈষদয় সম্যক ধারনা লাভ করদত্ পাদর। 

 

ৈাংলাদেদের নারী সিাদির অর্ মননমত্ক মুমক্ত ও প্রেকসই সািামিক অৈস্থান সৃমি করদত্ নারী কিীদের অমভৈাসন অত্যন্ত িরুরী। 

লক্ষর্ীয় প্রয, মৈগত্ সিদয় নারী কিীদের অমভৈাসন মৈমভন্ন কারদর্ ব্যাহত্ হওয়ায় নারী পাচাদরর ঘেনা ঘেদত্া। অমভৈাসন ও িানৈ পাচার এদক 

অপদরর সাদর্ খুৈই ঘমনষ্ঠভাদৈ িমেত্। অমভৈাসন ব্যাহত্ হদল িানৈ পাচার প্রৈদে যাদৈ-এোই স্বাভামৈক। সকল প্রমত্কূলত্া ও প্রমত্ৈন্ধকত্া দূর 

কদরদত্ পারদল অমভৈাসী নারী শ্রমিকরা আনদন্দর সাদর্ ত্ারা ত্াদের কি মস্হদল কাি করদত্ পারদৈ। 

# 

০৭.০৪.২০২২          মপআইমর্ মফচার 


