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প্রেস তিত িং  

                                      ২০ ৯           -   ০০    

 

অর্ জনৈতিক উন্নয়নৈর পাশাপাতশ  সম্প্রীতি ও প্রসৌহানযজর প্রসতুবন্ধৈ তিতরর জন্য অতিবাসৈ এবিং সনব জাপতর তবশ্বব্যাপী অতিবাসীর 

মর্ জািা এবিং িার ও িার পতরবানরর সিস্যনির  অতিকার তৈতিি করার েিযনয় েতিবছর  ১৮ তিনসম্বর পাতিি হয় আন্তজজাতিক 

অতিবাসী তিবস। এবানরর অতিবাসী তিবনসর প্রলাগাৈ হনে সামাতজক প্রমিবন্ধনৈর জন্য অতিবাসৈ। উনেখ্য, ১৯৯০ সানির এইতিনৈ 

জাতিসিংনঘ গৃহীি হনয়তছি সকি অতিবাসী কমী ও িানির পতরবানরর সিস্যনির অতিকার রক্ষার আন্তজজাতিক কৈনিৈশৈটি।     

েতি বছনরর ন্যায় এবারও র্র্ানর্াগ্য মর্ জািায় েবাসী কল্যাণ ও তবনিতশক কম জসিংস্থাৈ মন্ত্রণািনয়র উনযানগ বািংিানিনশ উির্াতপি 

হনে আন্তজজাতিক অতিবাসী তিবস। এই উির্াপনৈ বািংিানিনশ এবানরর েতিপায  “ িক্ষ হনয় তবনিশ প্রগনি, অর্ জ ও সম্মাৈ দুই-ই 

প্রমনি” ।  বািংিানিনশর েবাসী আনয়র  ক্রমবি জমাৈ িারানক অব্যাহি রাখনি এবিং সুষ্ঠু, তৈরাপি ও তৈয়তমি অতিবাসৈ তৈতিি 

করার জন্য সরকার িক্ষিা উন্নয়নৈর উপর সব জাতিক গুরুত্ব আনরানপর প্রেতক্ষনি িক্ষিানক এ বছনরর েতিপায তৈব জাচৈ করা হনয়নছ।   

এই আন্তজজাতিক  তিবস উির্াপনৈর জন্য আগামী  ১৯ তিনসম্বর ২০১৯ িাতরনখ তিৈব্যাপী কম জসূতচর আনয়াজৈ করা হনয়নছ। 

রাজিাৈীর বঙ্গবন্ধু আন্তজজাতিক সনম্মিৈ প্রকনে সকাি ১০টায় অনুনষ্ঠয় কম জসূতচনি েিাৈ অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি র্াকনবৈ 

গণেজািন্ত্রী বািংিানিশ সরকানরর মাৈৈীয় েিাৈমন্ত্রী প্রশখ হাতসৈা। েবাসী কল্যাণ ও তবনিতশক কম জসিংস্থাৈ মন্ত্রণািনয়র মন্ত্রী 

ইমরাৈ আহমি, এমতপ এঁর সিাপতিনত্ব অনুনষ্ঠয় ের্ম পনব জ  তবনশষ অতিতর্ তহনসনব উপতস্থি র্াকনবৈ েবাসী কল্যাণ ও তবনিতশক 

কম জসিংস্থাৈ মন্ত্রণািয় সম্পতকজি সিংসিীয় স্থায়ী কতমটির সিাপতি ব্যাতরষ্টার আতৈসুি ইসিাম মাহমুি এম.তপ, এবিং  বািংিানিশ 

এনসাতসনয়শৈ অব ইন্টারন্যাশৈাি তরক্রটিিং এনজসীস (বায়রা) সিাপতি জৈাব প্রবৈজীর আহনমি এম.তপ, এবিং ইন্টারন্যাশৈাি 

অগ জাৈাইনজশৈ  র মাইনেশনৈর বািংিানিশ  তমশৈ েিাৈ গতগ জও তগগাউতর। সিায় স্বাগি বক্তব্য ে    করনবৈ মন্ত্রণািনয়র সতচব 

জৈাব প্রমাোঃ প্রসতিম প্ররজা।   

এর আনগ ১৮ তিনসম্বর ২০১৯ িাতরখ সকাি ৮টায় মাতৈক তময়া এতিনুযনয় প্রবর হনব আন্তজজাতিক অতিবাসী তিবনসর বণ জাঢ্য র যাতি।  

এবানরর উির্াপনৈর উনেখনর্াগ্য কার্ জক্রম হনে  অৈাবাসী বািংিানিতশনির জন্য বাতণতজযক গুরুত্বপূণ জ ব্যতক্ত  [তসআইতপ (এৈআরতব)] 

সম্মাৈৈা েিাৈ, তবনিশগামী  কমীনির জন্য েবতিজি জীবৈ তবমা কম জসূতচর উনবািৈ, েবাসী কমীনির প্রমিাবী সন্তাৈনির তশক্ষাবৃতি 

েিাৈ, অতিবাসৈ প্রমিা এবিং সািংস্কৃতিক অনুষ্ঠাৈ। এর পাশাপাতশ তবতিন্ন জািীয় তিতৈনক তবনশষ প্রক্রাড়পত্র েকাশ করা হনব।  

েসঙ্গি উনেখ্য প্রর্, েবাসী কল্যাণ ও তবনিতশক কম জসিংস্থাৈ মন্ত্রণািয় েতিবছর তিৈটি কযাটাগতরনি তসআইতপ (এৈআরতব) সম্মাৈৈা 

েিাৈ কনর র্ানক। তবি চযানৈনি তবনিতশক মুদ্রা প্রেরণ, বািংিানিনশ তবতৈনয়াগ এবিং বািংিানিশ প্রর্নক পণ্য আমিাৈী- এই তিৈটি 

কযাটাগতরনি এবার তসআইতপ (এৈআরতব) সম্মাৈৈার জন্য তৈব জাতচি হনয়নছ ১৪টি প্রিনশর ৪২ জৈ অৈাবাসী বািংিানিশী। অন্যতিনক, 

েবাসী ও তবনিশগামী কমীনির অতিকির সুরক্ষার জন্য মাৈৈীয় েিাৈমন্ত্রীর তবনশষ তৈনি জশৈার পতরনেতক্ষনি সরকার একটি জীবৈ 

বীমা ব্যবস্থা চালু কনরনছ । এই ব্যবস্থায় তবমা তেতময়ানমর বড় অিংশ েিাৈ করনব সরকার। 

আন্তজজাতিক অতিবাসী তিবস- ২০১৯ এর সামতেক আনয়াজৈ বািংিানিনশ  অতিবাসৈ তবষনয় ব্যাপক গণসনচিৈা সৃতষ্টসহ সুষ্ঠু, 

তৈরাপি ও তৈয়তমি অতিবাসৈ তৈতিি করার র্াবিীয় কার্ জক্রমনক আনরা প্রবগবাৈ করনব বনি আশা করা র্ায়।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


