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শবসশর্  শহি িাহর্াশনি িাশহর্ 

 

র্াননীয় র্ন্ত্রী, 

কর্ মকর্মাবৃন্দ, 

সুশধর্ন্ডলী, 

  আসসালামু আলাইকুর্। 

প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় এবং এি আওর্াধীন সকল প্রশর্ষ্ঠাদনি কর্ মকর্মা-কর্ মচাশিদেিদক 

আশর্ শুদভচ্ছা জানাশচ্ছ। এবাি সিকাি গঠদনি পি আজই প্রথর্বাদিি র্র্ এ র্ন্ত্রণালয় পশিেি মন কিশি। এ র্র্শবশনর্দয়ি 

র্াধ্যদর্ র্ন্ত্রণালদয়ি সর্স্যা ও সম্ভাবনা জানা যাদব। র্ন্ত্রণালদয়ি কাদজ গশর্িীলর্া বৃশি পাদব - এ প্রর্যািা কিশি।  

শপ্রয় সহকর্ীবৃন্দ, 

সব মকাদলি সব মদেষ্ঠ বাঙাশল, জাশর্ি শপর্া বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুি িহর্ান স্বাধীন বাংলাদেদিি প্রথর্ পঞ্চবাশষ মক 

পশিকল্পনায় কর্ মসংস্থানদক শবদিষ গু ত্ব শেদয়শিদলন। 

র্ধ্যপ্রাদচযি শবিাল ের্বাজাদি বাংলাদেিী কর্ী শপ্রিদণি জন্য জাশর্ি শপর্া কূটননশর্ক র্ৎপির্া শু  কদিন 

পািাপাশি মুসশলর্ শেিগুদলাি সাদথ সম্পকম উন্নয়দন শবদিষ র্দনাদযাগী হন। র্াঁি ঐকা  ক প্রদচষ্টায় বাংলাদেি ওআইশসি 

সেস্যপে লাভ কদি। ১৯৭৪ সাদল জাশর্ি শপর্া ওআইশস িীষ ম সদেলদন শযাগ শেন। জাশর্ি শপর্াি দূিেিী কূটননশর্ক জ্ঞান ও 

মুসশলর্ শেিসমূদহি সাদথ সম্পদকমান্নদয়ি ফদল সত্তি েিদকি র্াঝার্াশঝ র্ধ্যপ্রাদচযি ের্বাজাদি আর্াদেি কর্ী শপ্রিণ শু  হয়। 

বাংলাদেি আওয়ার্ী লীগ সিকাি সবসর্য়ই জাশর্ি শপর্াি পোঙ্ক অনুসিণ কদি প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক 

কর্ মসংস্থান খার্দক শবদিষ গু ত্ব শেদয়দি। 

১৯৯৬-২০০১ শর্য়াদে আর্িা ১২ লাদখিও শবিী কর্ীি ববদেশিক কর্ মসংস্থাদনি ব্যবস্থা কশি। ইিাক-কুদয়র্ যুদি 

মৃত্যযবিণকািী, আহর্ ও  শর্গ্রস্থ ৭০ হাজাি ৫৬৪ জন প্রবাসী কর্ীি পশিবাদিি র্দধ্য  শর্পূিণ বাবে ১৫৯৭ শকাটি ২২ ল  

৩০ হাজাি টাকা শবর্িণ কশি। 

আর্িা এখাদর্ি গু ত্ব শবদবচনা কদি শেদি প্রথর্বাদিি র্র্ ববদেশিক কর্ মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ নাদর্ একটি পৃথক 

র্ন্ত্রণালয় সৃশষ্টি কাজ শু  কশি। প্রশর্ষ্ঠালগ্ন শথদক এ র্ন্ত্রণালয় শবদেদি কর্ মসংস্থান সৃশষ্ট, অশভবাসী কর্ী ও র্াঁদেি পশিবাদিি 

কল্যাণ ও অশধকাি সুি  য় শনিলসভাদব কাজ কদি যাদচ্ছ। 

শপ্রয় সহকর্ীবৃন্দ, 

আর্িা ২০০৯ সাদল সিকাি গঠন কদি ববদেশিক কর্ মসংস্থান খার্দক থ্রাস্ট শসক্টি শহদসদব শ াষণা কশি। শবএনশপ-

জার্ার্ শজাট আি র্ত্ত্বাবধায়ক সিকাদিি অচলাবস্থা কাটিদয় শবদেদি ের্বাজাি সংি   ও সম্প্রসািদণ উদযাগ শনই। 

আর্াদেি সর্দয়াশচর্ প       ফদল এখন শবদেি ১০৬টি শেদি বাংলাদেদিি কর্ী শযদর্ পািদিন। এি আদগ শবদেদি কর্ী 

শপ্রিদণি শেদিি সংখ্যা শিল ৯৭টি। আর্িা গর্ প্রায় িয় বিদি ২৭ লাখ ৯০ হাজাি ৪৬৪ জন কর্ী শবদেদি পাঠিদয়শি। এিফদল 
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শেদি কর্ মসংস্থান, শবশনদয়াগ ও শিশর্দটন্স প্রবাহ বৃশি শপদয়দি। শিজাভ ম ২২ শবশলয়ন ডলাি িাশিদয় শগদি। শজশডশপদর্ 

শিশর্দটদন্সি অবোন ১১ েিশর্ক ১৪ ির্াংি।  

েক্ষ জনিশি গদি ত্যলদর্ ৪৭টি কাশিগশি প্র   ণ শকন্দ্র ও ৪টি ইনশস্টটিউট অব শর্শিন শটকদনালশজদর্ প্রশি   

কায মক্রর্ পশিচালনা কিা হদচ্ছ। আিও ১৭টি কাশিগশি প্রশি   শকন্দ্র ও ২টি ইনশস্টটিউট অব শর্শিন শটকদনালশজি শনর্ মাণ কাজ 

শিষ পয মাদয় িদয়দি। শেদিি প্রদর্যকটি উপদজলায় ১টি কদি কাশিগশি প্রশি   শকন্দ্র শনর্ মাদণি জন্য আর্িা প   প শনদয়শি। 

আর্িা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রশর্ষ্ঠা কদিশি যা প্রবাসী কর্ীদেি কল্যাদণ র্াৎপয মপূণ ম অবোন শিদখ চদলদি। 

আর্িা ববদেশিক কর্ মসংস্থান ও অশভবাসী কর্ী আইন-২০১৩ এবং জার্ীয়      উন্নয়ন নীশর্-২০১১ প্রণয়ন কদিশি। 

এিফদল ববদেশিক কর্ মসংস্থাদনি      স্বচ্ছর্া, জবাবশেশহর্া বৃশি শপদয়দি। প্রবাসী কর্ীদেি অশধকাি সং   র্ হদয়দি। 

প্রবাসী কর্ীদেি সর্স্যাি সর্াধান ও কাদজি সুদযাগ-সুশবধা বৃশিি জন্য নত্যন নত্যন শর্িন শখালা হদচ্ছ। আর্িা ১৫টি 

নত্যন ের্ উইং চালু কদিশি। নত্যন ের্বাজাি সম্প্রসািদণি ফদল প্রশর্ বিি প্রায় ৫ শথদক ৬ লাখ কর্ীি শবদেদি কর্ মসংস্থাদনি 

সুদযাগ সৃশষ্ট হদচ্ছ। 

আর্িা শবদেদি কর্ী শপ্রিণ কায মক্রর্দক র্থ্য প্রযুশিি আওর্ায় শনদয় এদসশি। এটুআই প্রকদল্পি সহায়র্ায় অনলাইদন 

শিশজদেিদনি র্াধ্যদর্ প্রায় ২০ লক্ষ কর্ীি ডাটাদবজ প্রস্ত্ত্তর্ কিা হদয়দি। সুদযাদগি সর্র্া শবধাদন শবদেদি শনদয়াদগি জন্য 

শজলা শকাটা অনুসিণ কিা হদচ্ছ। কশম্পউটাদিি র্াধ্যদর্ বেবচয়নশভশত্তদর্ ডাটাদবজ হদর্ কর্ী বািাই কিা হদচ্ছ। এিফদল 

অশভবাসন প্রশক্রয়ায় স্বচ্ছর্া এদসদি। ব্যয় হ্রাস শপদয়দি। শবদেিগার্ী প্রদর্যক কর্ীদক আর্িা শফঙ্গািশপ্রন্টসহ বাদয়াদর্শিক 

ডাটাসমৃি ‘স্মাট মকাড ম’ প্রোন কিশি। শবদেদি কর্ী শপ্রিদণি শক্ষদে শজ টু শজ পিশর্ চালু কিা হদয়দি। এিফদল প্রর্ািণা, 

জাশলয়াশর্ ও র্ধ্যস্বত্বদভাগীদেি শেৌিাত্ম শনয়ন্ত্রণ কিা সম্ভব হদয়দি। 

আর্িা প্রবাসী নািীকর্ীদেি সু    ও অশধকাি শনশির্ কিাি ব্যবস্থা শনদয়শি। এিফদল নািী কর্ীদেি শবদেদি 

যাওয়াি সংখ্যা বৃশি পাদচ্ছ। চলশর্ বিদি শবদেদি নািী কর্ী যাওয়াি হাি ১৮ ির্াংদি উন্নীর্ হদয়দি যা গর্ বিি শিল ১৩ 

েিশর্ক ০৮ ির্াংি। শবেশবযালদয়ি শি  , ডািাি, প্র   িলী, স্থপশর্, নাস মসহ শবশভন্ন শপিায় ৫১টি শেদি নািী কর্ীদেি 

নত্যন কর্ মসংস্থান সৃশষ্ট কদিশি। 

আর্িা শবদেি গর্দনচ্ছু নািী গৃহকর্ীদেি র্াঠ পয মায় শথদক শনব মাচন কিশি। সিকাশি খিদচ ২১ শেনব্যাপী হাউজ শকশপং 

প্রশি   শেওয়া হদচ্ছ। এ প্রশি   কায মক্রর্ ১৪টি শকদন্দ্র শু  কিা হদয়দি যা পয মায়ক্রদর্ সকল শজলায় সম্প্রসাশির্ হদব।  

জড মান, হংকং, শসঙ্গাপুিসহ র্ধ্যপ্রাদচযি অন্যান্য শেদি নািীকর্ী শপ্রিদণি জন্য ইদর্ার্দধ্য অনলাইন শিশজদেিন শিষ 

হদয়দি। ডাটাদবজ হদর্ হংকং-এ নািী কর্ী শপ্রিণ শু  হদয়দি যািা র্াদস ৪০ হাজাি টাকািও শবশি আয় কিদর্ স   হদচ্ছন। 

শবাদয়দসল ও শবএর্ইটিি র্াধ্যদর্ শবনা খিদচ জড মাদন গৃহকর্ী শপ্রিণ কিা হদচ্ছ। হংকং-এ ১ ল  নািী কর্ী শপ্রিণ কিা সম্ভব 

হদব বদল আর্াি প্রর্যািা।  

শপ্রয় সহকর্ীবৃন্দ, 

শবএনশপ জার্ার্ শজাট এবং পিবর্ী র্ত্ত্বাবধায়ক সিকাদিি িেিায়ায় শকছু অসাধু, অথ মশলপ্সু শিক্রুটিং এদজশন্স 

অন্যায়ভাদব প্রবাদস গর্দনচ্ছু কর্ীদেি কাি শথদক অশধকহাদি অথ মগ্রহণ কদি। শবদেি যাওয়াি এ শবপুল খিচ ত্যলদর্ অদনক 

প্রবাসী কর্ী শভসাি শর্য়াে শিষ হওয়াি পিও শসখাদন অনবধভাদব শথদক যান। আবাি কখনও শবশি শবর্দনি আিায় 

শনদয়াগকর্মাি কাি শথদক পাশলদয় অন্যে কাজ কিদর্ শগদয় অনবধ হদয় পদিন। 

আর্িা সিকাদি আসাি পি এ সর্স্যা সর্াধাদন ব্যাপক কূটননশর্ক প   প শনই। র্ালদয়শিয়া ও শসৌশেআিদব ১১ 

লাদখিও শবিী বাংলাদেশি েশর্কদক ববধকিদণি আওর্ায় স্বাভাশবক জীবদন শফশিদয় আশন। েী মশেন বন্ধ থাকা র্ালদয়শিয়া ও 

কুদয়দর্ি ের্ বাজাি পুনিায় চালু কশি। 

আর্িা র্ালদ্বীপ, জড মান, হংকং, ইিাক, েশক্ষণ শকাশিয়া এবং র্ালদয়শিয়াি সাদথ সর্দঝাদর্া স্মািক স্বাক্ষি কদিশি। 

আইএলও, আইওএর্ ও ‘ইউএন উইদর্ন’সহ শবশভন্ন আন্তজমাশর্ক সংস্থাি সাদথ সম্পকম উন্নর্ কদিশি। এিািা কলদম্বা প্রদসস, 

বুোদপস্ট প্রদসস, আবুধাবী ডায়ালগ ও Global Forum on Migration and Development এি সাদথ আঞ্চশলক 

পিার্ি ম প্রশক্রয়া অব্যাহর্ শিদখশি। 
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আর্াি শবদেি সফদি সবসর্য়ই প্রবাসী কর্ মসংস্থান ও র্াদেি কল্যাণ প্রাধান্য পায়। সম্প্রশর্ বাংলাদেদিি শদ্বর্ীয় 

বৃহত্তর্ ের্ বাজাি ‘সংযুি আিব আশর্িাদর্’ি সফদিও এ শবষয়টিদক আশর্ অগ্রাশধকাি শেদয়শি। ইউএই সিকাি বাংলাদেি 

শথদক কর্ী শনদয়াগ সংক্রান্ত জটিলর্া দ্রুর্ সর্াধাদনি আোস শেদয়দি। এজন্য ঢাকায় র্াঁদেি দূর্াবাদস আগার্ী বিদিি শুরুদর্ 

শলবাি এটাদি শনদয়াগ শেওয়া হদব। বাংলাদেদিি জনিশি কর্ মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুযদিা (শবএর্ইটি) ও আবুধাবীি আর্ালা 

গ্রুদপি র্দধ্য বাংলাদেি শথদক গৃহকর্ী শনদয়াদগি শবষদয় একটি সর্দঝার্া স্মািক স্বাক্ষশির্ হয়। ফদল গৃহকর্ীদেি অশধকাি ও 

শনিাপত্তা সুশনশির্ কদি শস শেদিি ১৪টি শপিায় প্রাথশর্কভাদব এক হাজাি বাংলাদেিী কর্ী শনদয়াগ পাদচ্ছন। সংযুি আিব 

আশর্িাদর্ি শবশভন্ন খাদর্, শবদিষর্ঃ Expo 2020 উপলদক্ষ শসদেদি অশধক সংখ্যক বাংলাদেশি েক্ষ ও আধা-েক্ষ কর্ী 

শনদয়াদগি জন্য আশর্ সংযুি আিব আশর্িাদর্ি শনতৃবৃন্দদক অনুদিাধ জাশনদয়শি।  

আর্িা ওদয়জ আন মাস ম কল্যাণ র্হশবল হদর্ প্রবাদস মৃত্যযবিণকািী কর্ীি লাি পশিবহন ও োফন খিচ ২০ হাজাি টাকা 

শথদক ৩৫ হাজাি টাকায় উন্নীর্ কদিশি। মৃর্ কর্ীি ওয়াশিিদেি প্রদেয় আশথ মক অনুোন ১ লাখ টাকা শথদক বাশিদয় ৩ লাখ 

টাকা কিা হদয়দি। প্রবাদস মৃত্যযবিণকািী বাংলাদেশি কর্ীি শনদয়াগকর্মা বা অন্য শকান সংস্থা হদর্ প্রাপ্য অথ ম আোয় কদি র্া 

র্াি ওয়াশিিদেি র্দধ্য শবর্িণ কিা হদচ্ছ। ওদয়জ আন মাস ম কল্যাণ র্হশবল পশিচালনা শবাড ম হদর্ অশভবাসী কর্ীি শর্ধাবী 

স  নদেি শি  বৃশত্ত প্রোন চালু কিা হদয়দি। 

আর্িা যুদিি কািদণ শলশবয়া হদর্ ৩৬ হাজাি ৩০৭ জন বাংলাদেিী কর্ীদক স্বল্পর্র্ সর্দয় শনিাপদে শেদি শফশিদয় 

এদন প্রদর্যকদক ৫০ হাজাি টাকা কদি নগে অনুোন প্রোন কদিশি। আর্াদেি এ উদযাগ শেদি-শবদেদি প্রিংশসর্ হদয়দি। 

শপ্রয় সহকর্ীবৃন্দ, 

শবদেি ১৬০টি শেদি ৯০ লাদখিও শবিী প্রবাসী বাংলাদেিীদেি পাঠাদনা শিশর্দন্টদন্সি জন্য শিশর্দটন্স অজমনকািী 

শেিসমূদহি র্দধ্য আর্িা ৮র্ স্থাদন আশি। এবিি জুলাই শথদক শসদেম্বি পয ম  ৩ র্াদস প্রবাসী কর্ীিা ৪ শবশলয়দনি উপদি 

শিশর্দটন্স শপ্রিণ কদিদিন। শবেব্যাংদকি সাম্প্রশর্ক শিদপাট ম অনুযায়ী ২০১৫ সাদল বাংলাদেদি ১৫ শবশলয়ন র্াশকমন ডলাি 

শিশর্দটন্স আসদব- যা হদব একটি নত্যন র্াইলফলক। এি সবই সম্ভব হদয়দি গর্ পাঁচ বিদি আপনাদেি শনিলস পশিেদর্ি 

ফদল। আশর্ এজন্য সং  ষ্ট সকলদক আ শিক ধন্যবাে জানাই। 

র্দব আ জমাশর্ক ের্বাজাি পশিবর্মনিীল। এ ের্বাজািদক সব মো     ষণ ও পয মদব শণি র্দধ্য িাখদর্ হদব এবং 

কর্ মদকৌিল শনধ মািণ কিদর্ হদব। শবযর্ান ের্বাজাি সং  ণ ও সম্প্রসািণ এবং নত্যন নত্যন ের্বাজাি অনুসন্ধান কাজ 

শনয়শর্র্ভাদব চাশলদয় শযদর্ হদব। ের্বাজাদিি চাশহোনুযায়ী    জনিশি বর্শিি শবষয়টিদক শবদিষ গু     সাদথ শেখদর্ 

হদব। প্রশি   ি র্ান কর্ী গ্রহণকািী শেদিি চাশহোি সাদথ সার্ঞ্জস্য শিদখ উন্নীর্ কিদর্ হদব। 

আশর্ আিা কশি, অশজমর্ অশভজ্ঞর্া, শর্ধা ও   র্াি সদব মাচচ প্রদয়াদগি র্াধ্যদর্ আপনািা এই গু ত্বপূণ ম খাদর্ি 

উন্নয়দন আিও শনদবশের্ হদবন। অশভবাসী কর্ীদেি িশিদক ব্যবহাি কদি শেদিি আথ ম-সার্াশজক উন্নয়নদক কা  র্      

শপৌৌঁদি শেদবন। 

আর্াি প্রর্যািা, প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্ মসংস্থান র্ন্ত্রণালয় সাফদল্যি এ ধািা অব্যাহর্ িাখদর্ স   হদব। 

সকদলি সশেশলর্ প্রদচষ্টায় আর্িা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ শবশনর্ মাদণি র্াধ্যদর্ উন্নর্, সমৃি জাশর্ি শপর্াি স্বদেি শসানাি 

বাংলা গদি ত্যলদবা। 

সকলদক ধন্যবাে। 

শখাো হাদফজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেি শচিজীবী শহাক। 

... 


