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মালেয়িশয়ার শ্রমবাজার

হচ্েছ

বাংলােদিশ কর্িমেদর জন্য মালেয়িশয়ার শ্রমবাজার িশগিগরই উন্মুক্ত
হেত যাচ্েছ। মালেয়িশয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী দাতুক েসির এম
সারাভানান আজ বৃহস্পিতবার প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান
মন্ত্রী ইমরান আহমেদর সােথ এক ভার্চূয়াল ৈবঠেক শ্রমবাজার
উন্মুক্তকরেণ সম্মিত জািনেয়েছন।

অনলাইেন অনুষ্িঠত এ ৈবঠেক বাংলােদিশ কর্িমেদর জন্য স্থিগত েঘািষত
মালেয়িশয়ার শ্রমবাজার বাংলােদেশর জন্য পুনরায় উন্মুক্তকরণ,
সমেঝাতা স্মারক স্বাক্ষর, কর্িম িনেয়ােগর ক্েষত্ের অনলাইন
িসস্েটম চালু , কর্িম প্েররেণ িরক্রুিটং এেজন্েটর সম্পৃক্ততা,
পরবর্তী জেয়ন্ট ওয়ার্িকং গ্রুেপর সভা আেয়াজন ও েকািভড-১৯
পিরস্িথিতেত
আটেক
পড়া
বাংলােদিশ
কর্িমেদর
মালেয়িশয়ায়
প্রত্যাগমনসহ উভয় েদেশর পারস্পিরক স্বার্থ সংশ্িলষ্ট িবষয়ািদ
িনেয় আেলাচনা হয়। এ সময় েকািভড-১৯ পিরস্িথিত উন্নত হেল বাংলােদশ
েথেক তার েদেশ কর্িম িনেয়াগ প্রক্িরয়া পুন:শুরু হেব বেল আশাবাদ
ব্যক্ত কেরন মালেয়িশয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী।

সভায় উভয় মন্ত্রী সুষ্ঠু শ্রম অিভবাসেনর স্বার্েথ বাংলােদশ হেত
সকল ৈবধ িরক্রুিটং এেজন্েটর তািলকা মালেয়িশয়ায় প্েররণ করা হেব
এবং মালেয়িশয়ার পক্ষ েথেক েসসব তািলকা হেত উপযুক্ত সংখ্যক
িরক্রুিটং এেজন্ট িনর্বাচন করা হেব বেল একমত েপাষণ কেরন।
িরক্রুটেমন্ট প্রক্িরয়ায় ডাটােবইজ েথেক কর্িম সংগ্রহ, ব্যাংিকং
চ্যােনেলর মাধ্যেম ন্যায্য সার্িভস মূল্য প্রদানসহ পুেরা
প্রক্িরয়া একিট সমন্িবত অনলাইন িসস্েটেমর মাধ্যেম মিনটিরং করার
ব্যাপােরও উভয় মন্ত্রী সম্মত হন।

কর্িম িরক্রুটেমন্ট প্রক্িরয়ায় মিনটিরং কার্যক্রম েজারদার করার
িবষেয়ও উভয় মন্ত্রী অিভমত ব্যক্ত কেরন। মালেয়িশয়ায় বাংলােদিশ

কর্িমেদর িরক্রুটেমন্ট ও সংশ্িলষ্ট কার্যক্রম িবষেয় উভয় েদেশর
মধ্েয িশগিগরই জেয়ন্ট ওয়ার্িকং গ্রুেপর িমিটং করার িবষেয়ও
উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মালেয়িশয়ায়
অিনয়িমতভােব অবস্থানরত বাংলােদিশ কর্িমেদর িনয়িমতকরেণর িবষেয় েস
েদেশর মানব সম্পদ মন্ত্রীর ব্যক্িতগত সহেযািগতা কামনা কেরন।

প্রবাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক কর্মসংস্থান সিচব ড. আহেমদ মুিনরুছ
সােলহীন, মালেয়িশয়ায় িনযুক্ত বাংলােদশ হাইকিমশনার েমা. শিহদুল
ইসলাম, িবএমইিটর মহাপিরচালক েমা. শামসুল আলম, অিতিরক্ত সিচব বিশর
আহেমদ এবং কাউন্েসলর (শ্রম) েমাহাম্মদ জিহরুল ইসলাম অংশগ্রহণ
কেরন।

মালেয়িশয়ার পক্েষ েসেদেশর মানবসম্পদ মন্ত্রণালেয়র েসক্েরটাির
েজনােরল দাতুক জািমল িবন রাকন, েডপুিট েসক্েরটাির েজনােরল এ.
মািনয়াম , পিলিস িডিভশেনর আন্ডার-েসক্েরটাির ড. নুর মাজিন িবনিত
আবদুল মািজদ ও ইন্টারন্যাশনাল িডিভশেনর আন্ডার-েসক্েরটাির ড.
জািক িবন জাকািরয়া এেত অংশগ্রহণ কেরন।

