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ঢাকা: ০৫ নয়বম্বয ২০১৯ 

 

আজ ভারয়েশোয যাজধানী কুোরারাভপুয়য ফাাংরায়দ হাই কশভন এফাং শনফ যাচন কশভন ভমৌথবায়ফ আয়োশজত 

শবশি কনপায়যন্স এয ভাধ্যয়ভ প্রফাসীয়দয ভবাটায তাশরকা  জাতীে শযচে ত্র শনফন্ধন কাম যক্রয়ভয শুব উয়বাধন 

কয়যন প্রফাসী কল্যাণ  বফয়দশক কভ যসাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী ইভযান আহভদ এফাং ফাাংরায়দয়য প্রধান 

শনফ যাচন কশভনায। অনুষ্ঠান শনফ যাচন কশভয়নয শসশনেয সশচফ ভভাোঃ আরভগীয এয স্বাগত ফক্তয়েয ভাধ্যয়ভ শুরু হে 

এযয াোযয়েন্ট ভপ্রয়সয়ন্টন কয়যন এনআই শিয ভহাশযচারক শিয়গশিোয ভজনায়যর সাইদুর ইসরাভ।  

শনফ যাচন কশভনাযবৃন্দ এফাং প্রধান শনফ যাচন কশভনায ফক্তে যায়েন। এযয ভারয়েশো প্রায়েয ভিপুটি হাই 

কশভনায োশহদ আহয়ভদ, ভান্যফয হাইকশভনায শহদুর ইসরাভ,  প্রফাসী কল্যাণ  বফয়দশক কভ যসাংস্থান 

ভন্ত্রণারয়েয  সশচফ জনাফ ভসশরভ ভযজা, প্রফাসী কল্যাণ  বফয়দশক কভ যসাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী এফাং 

প্রফাসীয়দয ভয়ধ্য ভথয়ক শতনজন ফক্তে ভদন। অনুষ্ঠায়ন আয়যা উশস্থত শিয়রন প্রফাসী কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয অশতশযক্ত 

সশচফ িোঃ আহভদ ভশনরুস সায়রহীন, যুগ্ম-সশচফ পজলুয যহভান, শনফ যাচন কশভয়নয অশতশযক্ত সশচফ ভভােয়রছুয 

যহভান এফাং হাইকশভয়নয সকর কভ যকতযাবৃন্দ।  

 

অনুষ্ঠায়ন ভাননীে ভন্ত্রী ফয়রন, আজ আশভ গশফ যত ভম প্রফাসীয়দয শনয়ে আভায কাজ আজ আশভ তায়দয সায়থ শনয়ে 

জাতীে শযচেয়ত্রয কাম যক্রভ উয়বাধন কযশি। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী ভে হাশসনা জনগয়ণয ভনত্রী এফাং শতশন ভদয়  

প্রফায়স সকর জনগয়ণয কল্যাণ কাভনা কয়যন তাযই একটি উয়যাগ প্রফাসীয়দয ভবাটায শনফন্ধন কযা এফাং জাতীে 

শযচেত্র প্রদান কযা। ভাননীে ভন্ত্রী শনফ যাচন কশভনয়ক অনুয়যাধ কয়য ফয়রন মাযা প্রফায়স কাগজয়ত্রয বফধতায 

সভস্যাে ভবায়গন তায়দয ফাাংরায়দয়য নাগশযক শহয়সয়ফ জাতীে শযচেত্র প্রদান এফাং ভবাটায তাশরকাে নাভ শনফন্ধন 

কযায ভেয়ত্র ভমন সয়ফ যাচ্চ গুরুত্ব ভদো হে। ভান্যফয হাইকশভনায়যয ফয়রন দীর্ য প্রফাস চাকশয জীফয়ন সফ যত্রই শতশন 

শুয়নয়িন প্রফাসীযা জাতীে শযচেত্র চাে এফাং ভবাট শদয়ত চাে আজ ভসই কাম যক্রভ শুরু হয়ে মা ঐশতহাশসক। 

প্রফাসীয়দয কল্যায়ণ এই কাম যক্রভ শুরু কযায জন্য শতশন ফাাংরায়দ সযকায এফাং শনফ যাচন কশভনয়ক ধন্যফাদ জানান 

এফাং অনুষ্ঠায়ন উশস্থত থাকায জন্য ভাননীে ভন্ত্রী ভয়হাদে ভক কৃতজ্ঞতা  ধন্যফাদ জানান।  

 

প্রফাসী কল্যাণ ভন্ত্রণারয়েয সশচফ ফয়রন, সযকায প্রফাসীয়দয কল্যায়ণ কাজ কয়য এফাং প্রফাসী কল্যাণ  বফয়দশক 

কভ যসাংস্থান ভন্ত্রণারে কাজ কযয়ি এই ভবাটায শনফন্ধন কাম যক্রভ শুরু হয়রা এফাং এই কাম যক্রয়ভ প্রফাসী কল্যাণ ভন্ত্রণারে 

সফ যাত্মক সহয়মাশগতা শদয়ে মায়ফ। শনফ যাচন কশভনাযগণ এই কাম যক্রভ শুরু কযায এফাং সপরতা কাভনা কয়যন তাযা 

ফয়রন ভম যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে, প্রফাসী কল্যাণ  স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারেসহ অন্যান্য ভন্ত্রণারয়েয একয়মায়গ সহয়মাশগতা কয়য 

এটিয ফাস্তফােন কযয়ফ।  

 

প্রধান শনফ যাচন কশভনায ফয়রন, ফাাংরায়দয়য নাগশযক শফয়েয ভমোয়নই থাকুক তাযা জাতীে শযচে য়ত্রয আতাে 

আসয়ফ ভবাটায তাশরকায আতাে আসয়ফ এফাং শিশজটার ফাাংরায়দয়য গশফ যত নাগশযক শহয়সয়ফ সাযাশফয়ে শফচযণ 

কযয়ফ। জাতীে শযচে ত্র অতযে গুরুত্বপূণ য এফাং জীফয়নয প্রাে সফ যয়েয়ত্রই এটিয দযকায হে তাই শনফ যাচন কশভন 

সয়ফ যাচ্চ গুরুত্ব শদয়ে প্রফাসীয়দয জন্য এ কাম যক্রভ ফাস্তফােন কযয়ফ। একটি াোয য়েন্ট ভপ্রয়জয়ন্টয়নয ভাধ্যয়ভ  

শকবায়ফ কাম যক্রভটি কযা হয়ফ তা তুয়র ধয়যন। প্রফায়স অফশস্থত েশক্তগণ একটি ভাট যায়রয ভাধ্যয়ভ অনরাইয়ন তায়দয 

নাভ শনফন্ধন কযয়ফ এফাং ফাাংরায়দ ভথয়ক এয সতযতা মাচাই কযায য়য তায়দয প্রফায়স ভথয়কই আঙ্গুয়রয িা 

ভচায়েয স্ক্যান এফাং িশফ সাংগ্রহ কযা হয়ফ। তাযয ফাাংরায়দ ভথয়ক শপ্রন্ট কয়য আফায ভারয়েশোে স্মাট য কাি য 

সযফযাহ কযা হয়ফ অথ যাৎ একজন প্রফাসী ফাাংরায়দ না এয়সই ফাাংরায়দয়য জাতীে স্মাট যকাি য গ্রহণ কযয়ত াযয়ফ। 

াাাশ ভবাটায তাশরকায নাভ শনফশন্ধত হয়ফ। 

 

 

(আহভদ কফীয) 

ভাননীে ভন্ত্রীয একাে সশচফ 

 



 

 

 

 


