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সবসসমল্লোসহর রোহমোসনর রোসহম
সহকমীবৃন্দ,
আইএলও এবং আইওএম-এর মহোপসরচোলক,
উপসিি সুসধবৃন্দ।
আসসোলোমু আ’লোইকুম এবং শুভ সকোল।
শলোবোল শফোরোম ফর মোইম্মগ্রশন অযোন্ড শিম্মভলপম্মমন্ট-এর ৯ম শীর্ ষ সম্মেলম্মন শ োগদোনকোরী সবম্মের ১২৫টি শদশ,
৩০টি’র শবসশ আন্তর্ষোসিক সংিো এবং নোগসরক ও ব্যবসোয়ী সংগঠম্মনর প্রসিসনসধগণম্মক ঐসিহোসসক ঢোকো নগরীম্মি স্বোগি
র্োনোসি।
সিম্মসম্বর মোস আমোম্মদর সবর্ম্ময়র মোস। সব ষকোম্মলর সব ষম্মেষ্ঠ বোঙোসল, র্োসির সপিো বঙ্গবন্ধু শশখ মুসর্বুর রহমোন-এর
আহ্বোম্মন সোড়ো সদম্ময় এম্মদম্মশর মোনুর্ যুদ্ধ কম্মর ১৯৭১ সোম্মলর ১৬ সিম্মসম্বর চূড়োন্ত সবর্য় অর্ষন কম্মর। আসম র্োসির সপিোর
স্মৃসির প্রসি গভীর েদ্ধো র্োনোসি। স্মরণ করসি র্োিীয় চোর-শনিোম্মক। েদ্ধো র্োনোসি ৩০ লোখ শহীদ এবং ২-লোখ সন ষোসিি মোশবোম্মনর প্রসি। ১৯৭১ সোম্মল আমোম্মদর মহোন স্বোধীনিো সংগ্রোম্মমর প্রসি সবম্মের শ সব মোনুর্ সহম্ম োসগিোর হোি বোসড়ম্ময়
সদম্ময়সিম্মলন বো সমর্ ষন যুসগম্ময়সিম্মলন িাঁম্মদর প্রসি আমরো গভীর কৃিজ্ঞিো র্োনোই।
সুসধ,
একর্ন অসভবোসী শুধু একর্ন েসমক নন। প্রসিটি অসভবোসীর বলোর মি একটি অসোধোরণ গল্প আম্মি। একর্ন
অসভবোসী খন িাঁর পসরবোর এবং শদশ িযোগ কম্মরন, িখন িাঁম্মক অম্মনক সকছু সবসর্ষন সদম্মি হয়। অসভবোসীগণ িাঁম্মদর উদ্ভোবনী
শসি, েম এবং সম্পদ ব্যবহোম্মরর মোধ্যম্মম স্বোগসিক শদম্মশর সমোম্মর্র উন্নয়ম্মন অবদোন শরম্মখ র্োম্মকন। িাঁরো িাঁম্মদর র্ীবম্মনর
সবম্মচম্ময় মূলবোন সময় অম্মের র্ে ব্যয় কম্মরন। আমরো অম্মনক সময় িাঁম্মদর মোনসবক সবর্য়গুম্মলো এবং মোনুর্ সহম্মসম্মব ন্যযনিম
অসধকোরগুম্মলোর প্রসি অবজ্ঞো প্রদশষন কসর।
সোম্প্রসিক বিরগুম্মলোম্মি অসভবোসী সংক্রোন্ত সবর্য়গুসলর প্রসি গভীর মম্মনোম্ম োগ আকর্ ষণ এবং অগ্রগসি সোসধি হম্ময়ম্মি।
আমরো এখন স্বীকোর কসর শ , অসভবোসন সবসভন্ন সম্প্রদোয়, অর্ ষনীসি এবং সমোম্মর্র মম্মধ্য শ োগসূত্র িোপন কম্মর। শোসন্ত,
সিসিশীলিো এবং প্রবৃসদ্ধর র্েও অসভবোসন সমোনভোম্মব গুরুত্বপূণ ষ।
ববসচত্রযময় এবং এই সংযুি সবম্মে, অসভবোসন অসম্ভবভোবী এবং অপসরহো ষ। অসভবোসীসহ মোনুম্মর্ মোনুম্মর্ সহমসমষিোর
র্ে ববসচম্মত্রযর শ কল্যোণ, িো সকল সমোর্ম্মক অনুধোবন করম্মি হম্মব।
ববসেক উন্নয়ন রূপকল্প ো এম্মর্ন্ডো ২০৩০ নোম্মমই সমোসধক পসরসচি, অসভবোসনম্মক শেকসই উন্নয়ম্মনর একটি গুরুত্বপূণ ষ
অনুঘেক সহম্মসম্মব স্বীকৃসি সদম্ময়ম্মি। এসব বোস্তবোয়ম্মনর র্ে আমোম্মদর স্বোম্মর্ ষর শকন্দ্রমুখীনিোম্মক সচসিি করম্মি হম্মব। একইসম্মঙ্গ
আমোম্মদর চোসহদো, প্রিযোশো, সনরোপত্তো উম্মবগ এবং সম্ভোবনোগুম্মলোর মম্মধ্য সোমঞ্জস্য সবধোন করম্মি হম্মব।
মোনুর্ শুধু কোম্মর্র র্ে নয়, বহুসবধ কোরম্মণ এক র্োয়গো শর্ম্মক অে র্োয়গোয় সবচরণ কম্মর। সবেোয়ম্মনর এ যুম্মগ, সবপুল
সংখ্যক মোনুম্মর্র সবচরণ অব্যোহি র্োকম্মব। সুিরোং আমোম্মদর সোমম্মন চযোম্মলঞ্জ হম্মি , আমরো কীভোম্মব মোনুম্মর্র চলোম্মফরো আরও
সনরোপদ, সনয়সমি ও সুশৃঙ্খল করম্মি পোসর। পোশোপোসশ সনসিি করো প্রম্ময়োর্ন শ , একর্ন ব্যসি শ ন িাঁর ইিোনু োয়ী
চলোম্মফরো করম্মি পোম্মরন।
আমোম্মদর আরও সনসিি করো প্রম্ময়োর্ন শ , প্রসিটি অসভবোসী শ ন ম ষোদো এবং সনরোপম্মদ চলোম্মফরো ও কোর্ করম্মি
পোম্মরন। িাঁম্মদর অবিো সনসব ষম্মশম্মর্, শ শকোন পসরসিসিম্মি, িাঁম্মদর অসধকোর োম্মি সুরক্ষো পোয় শস ব্যবিো করম্মি হম্মব। গি

শসম্মেম্বম্মর সনউইয়ম্মকষ আমরো এ সবর্ম্ময় ঐকমিয শপোর্ণ কম্মরসি। অসভবোসন আর শকোনভোম্মবই ‘আমোম্মদর’ এবং ‘িাঁম্মদর’
মম্মধ্যকোর সবর্য় নয়, এেো সব মোনুম্মর্র এবং সব রোম্মের সমৃসদ্ধ ও কল্যোণ সম্পসকষি সবর্য়।
সুসধবৃন্দ,
অসভবোসন একটি র্টিল মোনসবক ব্যোপোর। অসভবোসন এবং অসভবোসীম্মক ভয় পোওয়োর বো িাঁম্মদর এড়োম্মনোর শকোন
কোরণ শনই। বরং অসভবোসন সুশোসম্মন উপযুি পসরকোঠোম্মমো প্রণয়ম্মনর মোধ্যম্মম অসভবোসম্মনর রূপোন্তরমূলক সম্ভোবনোম্মক কীভোম্মব
বোস্তবোয়ন করো োয় িো আমোম্মদর শভম্মব শদখো প্রম্ময়োর্ন।
গি এসপ্রম্মল, বোংলোম্মদশ একটি ব্যোপকসভসত্তক Global Compact for Migration Governance
প্রস্তোব র্োসিসংম্মঘ শপশ কম্মরম্মি। গি শসম্মেম্বম্মর অসভবোসন ও উবোস্ত্ত্ত সংক্রোন্ত র্োসিসংঘ শীর্ ষ সম্মেলম্মন আসম এেো শদম্মখ
আনসন্দি হম্ময়সি শ , সবে আমোম্মদর মোইম্মগ্রশন কমপ্যোক্ট প্রস্তোবটি গ্রহণ কম্মরম্মি।
বিষমোম্মন আমরো সবসভন্ন রোে এবং নোগসরক সমোম্মর্র সম্মঙ্গ অসভবোসী এবং উবোস্ত্ত্ত সংক্রোন্ত একটি ব্যোপকসভসত্তক
ববসেক চুসি বো কমপ্যোম্মক্ট উপনীি হওয়োর র্ে কোর্ করসি োম্মি িো ২০১৮ সোল নোগোদ র্োসিসংঘ কর্তষক অনুম্মমোসদি হয়।
শ ম্মহতু সর্এফএমসি শীর্ ষ সম্মেলম্মনর কোর্ শুরু হম্ময়ম্মি, এক্ষম্মণ একটি নতুন চুসি প্রণয়ম্মন আসম আপনোম্মদর
উচ্চোসভলোর্ী, বোস্তববোদী এবং সোমঞ্জস্যপূণ ষ হম্মি আহ্বোন র্োনোম্মি চোই। এম্মর্ন্ডো ২০৩০-এ অসভবোসী ও উবোস্ত্ত্ত সবয়ম্ময় শ
অঙ্গীকোর আমরো কম্মরসি িো বোস্তবোয়ম্মনর র্ে আমোম্মদর একটি অনুমোনম্ম োগ্য এবং সনভষরম্ম োগ্য আন্তর্ষোসিক প্রসিসক্রয়ো
সম্পম্মকষ ধোরণো অর্ষন করম্মি হম্মব।
সময় এম্মসম্মি, এখন GFMD-শক অকপম্মে এবং সনভষম্ময় কর্ো বলম্মি হম্মব। আসম আনসন্দি শ GFMD শবশ
কম্ময়কটি গুরুত্বপূণ ষ সবর্ম্ময় শ মন- সঙ্কে ও সংঘোিময় পসরসিসিম্মি অসভবোসী, অসভবোসম্মনর সুশোসন, ববসচত্রয ও সম্প্রীসি
ইিযোসদ সবর্ম্ময় দৃসিপোি করম্মব।
আসম কৃিজ্ঞিোর সম্মঙ্গ স্মরণ করসি সপেোর সোদোরল্যোন্ডম্মক স সন অসভবোসন সুশোসন সবর্য়টিম্মক সোমম্মন সনম্ময়
এম্মসম্মিন। শ ম্মহতু ২০১৭ সোম্মল GFMD ববসেক প ষোম্মলোচনোয় প্রম্মবশ করম্মি, আমোম্মদর অবশ্যই অসভবোসীম্মদর দুঃখ-দদ ষশো
লোঘম্মব প্রসিশ্রুসিবদ্ধ হম্মি হম্মব এবং কোর্ করম্মি হম্মব।
GFMD-এর সভোপসি পম্মদ বোংলোম্মদশম্মক সমর্ ষনদোম্মনর র্ে আসম আমোম্মদর সকল বন্ধু এবং সহম্ম োগীম্মদর
আবোরও আন্তসরক ধেবোদ র্োনোসি এবং নবম GFMD শীর্ ষ সম্মেলম্মনর শুভ উম্মবোধন শঘোর্ণো করসি।
শখোদো হোম্মফর্।
র্য় বোংলো, র্য় বঙ্গবন্ধু
বোংলোম্মদশ সচরর্ীবী শহোক।
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