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আন্তর্জাতিক অতিবাসী তিবস উ লদ্ে আর্দ্কর এ অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি সবাইদ্ক আমার আন্ততরক শুদ্িচ্ছা। আতম শুদ্িচ্ছা 

র্ানাই পৃতিবীর তবতিন্নপ্রাদ্ন্ত কম জরি বাংলাদ্িদ্ের সকল অতিবাসী িাইদ্বানদ্ির।  

মহান তবর্য় তিবদ্সর প্রাক্কাদ্ল আতম বাংলাদ্িদ্ের শ ৌরবময় স্বাধীনিা সংগ্রাম ও মুতুদ্দ্ র সকল বীর েহীদ্ির প্রতি 

 িীর শ্র া র্ানাতচ্ছ। শ্র া র্ানাতচ্ছ সব জকাদ্লর সব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান এবং চার র্ািীয় 

শনিার প্রতি। আতম েহীি  তরবাদ্রর সিস্য এবং দ্ াহি মুতুদ্ া াদ্ির প্রতি  িীর সহমতম জিা র্ানাই।  

এক সময় ঘরকুদ্ণা তহদ্সদ্ব বাঙাতলর বিনাম তিল। কাদ্র্র র্ন্য  তরবার- তরর্ন শিদ্ে একটু দূদ্রর েহদ্র শ দ্ি বাঙাতল 

ঘদ্রর শিদ্লদ্মদ্য়দ্ির অনীহা তিল।  

আর্ আর শসতিন শনই। প্রায় ৭০ লাখ বাঙাতল বিজমাদ্ন তবদ্ের তবতিন্ন প্রাদ্ন্ত বসবাস করদ্ি। কাদ্র্র শখোঁদ্র্ তকংবা 

 োদ্োনার র্ন্য বাঙাতল আর্ িতেদ্য়  দ্েদ্ি তবদ্ের তবতিন্ন িাদ্ন। পৃতিবীর প্রায় সব ক'টি মহাদ্িদ্ে আর্ বাঙাতলর সরব তবচরণ। 

বাংলাদ্িদ্ের এমন শকান গ্রাম বা মহল্লা  াওয়া  াদ্ব না, শ খান শিদ্ক শকউ না শকউ তবদ্িদ্ে অবিান করদ্িন।  

তবদ্িদ্ে অবিান করদ্লও আমাদ্ির শবতের িা  প্রবাসী িাইদ্বানদ্ির মনটা  দ্ে িাদ্ক শিদ্ের মাটিদ্ি। কষ্ট কদ্র শ  

অি জ িোঁরা উ ার্জন কদ্রন, িা  াঠিদ্য় শিন শিদ্ে। িোঁদ্ির  াঠাদ্না অি জ শিদ্ের অি জনীতিদ্ি গুরুত্বপূণ জ অবিান রাখদ্ি।  

তবেব্যা ী অি জননতিক মন্দার কারদ্ণ অি জননতিক েতুধর অদ্নক শিে  খন নানা সমস্যায় র্র্জতরি, িখনও অি জননতিক 

চাকা সচল রাখদ্ি আমাদ্ির অতিবাসী িাইদ্বাদ্নরা গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা  ালন কদ্রদ্িন।  

 ি বির িোঁরা ১০ তবতলয়ন মাতকজন িলাদ্রর শবতে অি জাৎ ৭০ হার্ার শকাটি টাকা শিদ্ে  াঠিদ্য়দ্িন। এ বির আমরা আো 

করতি শরতমদ্টদ্ের  তরমাণ ৭৪ হার্ার শকাটি টাকা িাতেদ্য়  াদ্ব।  

িোঁদ্ির কষ্টাতর্জি আয় শিদ্ক শপ্রতরি অদ্ি জ  দ্ে উদ্ঠদ্ি আমাদ্ির শরকি জ এক হার্ার শকাটি িলাদ্রর ববদ্িতেক মুদ্রার 

তরর্াি জ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাদ্ির শিেটা শিাট।  াো াতে আমাদ্ির প্রাকৃতিক সম্পদ্ির  তরমাণও অিযন্ত সীতমি। এই সীতমি সম্পদ্ির শিদ্ে 

১৬ শকাটি মানুদ্ষর উ দ্ু কম জসংিাদ্নর ব্যবিা করা একটা কঠিন কার্।  

প্রতি বির শিদ্ের শ্রমবার্াদ্র শ  নতুন র্নেতু শ া  হদ্চ্ছ, িোঁদ্ির  দ্িা দ্ু কম জসংিাদ্নর ব্যবিা তনতিি করদ্ি 

শিদ্ে কম জসংিান সৃতষ্টর  াো াতে অতিতরু িে র্নেতুদ্ক তবে কম জসংিান বার্াদ্র প্রদ্বদ্ের সুদ্ া  সৃতষ্ট করদ্ি হদ্ব।   

ববদ্িতেক কম জসংিাদ্নর শেদ্ে িে কমীর চাতহিা বৃত   াদ্চ্ছ। িে কমীর মাধ্যদ্ম অতর্জি শরতমট্যাদ্ের  তরমাণও 

অদ্নক শবেী। এর্ন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালদ্য়র মাধ্যদ্ম প্রতেেণ প্রতিষ্ঠান িা ন কদ্র অতধক হাদ্র িে র্নেতু শপ্ররদ্ণর র্ন্য 

উদ্যা  গ্রহণ করা হদ্চ্ছ।  



আমরা  তি আমাদ্ির র্নসংখ্যাদ্ক প্রতেেদ্ণর মাধ্যদ্ম র্নসম্পদ্ি ূপ ান্ততরি করদ্ি  াতর, িাহদ্ল আমাদ্ির আর্দ্কর 

এই র্নসংখ্যা সমস্যা আর সমস্যা িাকদ্ব না। তবদ্ের অদ্নক শিদ্েই কম জেম ও িে র্নেতুর অিাব রদ্য়দ্ি। আমরা িে কমী 

 াঠাদ্নার মাধ্যদ্ম একতিদ্ক শ মন সংতিষ্ট শিদ্ের চাতহিা শমটাদ্ি  াতর, অন্যতিদ্ক আমরা তনদ্র্রাও অি জননতিকিাদ্ব লািবান 

হদ্ি  ারব। িািাো, তবদ্িদ্ে একর্ন িে কমীর শবিন-িািা একর্ন অিে কমীর শচদ্য় অদ্নক শবতে।  

এর্ন্য বিজমান সরকার মানবসম্পদ্ির  িা ি উন্নয়দ্নর মাধ্যদ্ম িে র্নেতু  দ্ে শিালার উদ্যা  গ্রহণ কদ্রদ্ি। 

সরকাতর-শবসরকাতর   জাদ্য় তবতিন্ন শেদ্ি প্রতেেদ্ণর ব্যবিা করা হদ্চ্ছ।  

আমরা নতুন নতুন কম জসংিান বার্ার খ ুঁদ্র্ শবর করার উদ্যা  গ্রহণ কদ্রতি। তবতিন্ন শিদ্ে অবিানরি আমাদ্ির 

অতিবাসী কমীরা শ ন প্রদ্য়ার্নীয় কা র্ ে তনদ্য় ববধিাদ্ব িাকদ্ি  াদ্র িার ব্যবিা করা হদ্চ্ছ।  

 াো াতে আমাদ্ির প্রবাসী িাইদ্বানদ্ির তবতিন্ন সমস্যা সমাধান ও সুদ্ া -সুতবধা বৃত র র্ন্য নতুন নতুন তমেন শখালা 

হদ্চ্ছ। কদ্য়কটি শিদ্ে নতুন ‘‘শলবার এযাটাদ্চ'' তনদ্য়া  শিওয়া হদ্য়দ্ি। তবদ্িদ্ে অবতিি বাংলাদ্িে তমেনসমূহদ্ক আরও আন্ততরক 

ও িেিার সদ্ঙ্গ শসবার মান বাোদ্ি তনদ্ি জে শিওয়া হদ্য়দ্ি।  

র্নেতু আমিানীকারক শিেগুদ্লাদ্ি অবতিি আমাদ্ির দূিাবাদ্সর মাধ্যদ্ম শসখানকার চাতহিা তনূপ দ্ণর তনদ্ি জে 

শিওয়া হদ্য়দ্ি। িাদ্ির চাতহিা অনু ায়ী িে র্নেতু বিতরর র্ন্য প্রতেেদ্ণর ব্যবিা করা হদ্য়দ্ি। আমরা ইউদ্রা , িতেণ 

আদ্মতরকা, আতিকাসহ তবতিন্ন শিদ্ে নতুন নতুন শ্রম বার্ার খ ুঁর্তি।  

সুতধবৃন্দ,  

            বাংলাদ্িে কৃতষ প্রধান শিে। আমাদ্ির রদ্য়দ্ি তবোল, িে কৃতষ শ্রতমক। আমাদ্ির এ কৃতষ শ্রতমক ব্যবহার কদ্র 

তবদ্িদ্ের মাটিদ্ি চাষাবাি করার  তরকল্পনা হাদ্ি তনদ্য়তি। তবদ্েষ কদ্র শ সব শিদ্ে তবপুল  তরমাণ কৃতষ র্তম অনাবািী  দ্ে 

রদ্য়দ্ি, শসখাদ্ন অংেীিাতরদ্ত্বর তিতিদ্ি চাষাবাি করদ্ল আমরা তনদ্র্রা শ মন লািবান  ারব, শিমতন সংতিষ্ট শিেগুদ্লাও 

লািবান হদ্ব। আর্দ্ক তবেব্যা ী শ  খায সঙ্কট, িা দূর করা সম্ভব হদ্ব।  

আমাদ্ির সরকার এ ব্যা াদ্র কার্ শুরু কদ্রদ্ি। আতিকার কদ্য়কটি শিদ্ের সদ্ঙ্গ আলা -আদ্লাচনা চলদ্ি। আমরা 

আো করতি, তে ত রই এ ব্যা াদ্র ইতিবাচক সাো  াওয়া  াদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

বাংলাদ্িদ্ের র্নেতু রপ্তাতন ও ববদ্িতেক কম জসংিান খািদ্ক সম্প্রসারণ ও  তিেীল করদ্ি শবসরকাতর উদ্যাুা ণ 

অিযন্ত বতলষ্ঠ ভূতমকা  ালন করদ্িন। এর্ন্য আতম িাদ্েঁরদ্ক আন্ততরক ধন্যবাি ও অতিনন্দন র্ানাই।  

 াো াতে, অদ্নক র্নেতু রপ্তাতনকারদ্কর তবরুদ্  নানা অতনয়ম ও অতিদ্ াদ্ র শেষ শনই। অদ্নদ্কই ভূয়া ওয়াকজ 

 ারতমদ্টর মাধ্যদ্ম তনরীহ র্ন ণদ্ক তবদ্িদ্ে  াঠিদ্য় িোঁদ্িরদ্ক প্রিাতরি কদ্রন। আমাদ্ির বহু দ্বক তবদ্িদ্ের কারা াদ্র 

অসহনীয় তিন কাটাদ্চ্ছ। অদ্নদ্ক তনতি জষ্ট  তরমাণ তি'র চাইদ্ি অদ্নক শবতে টাকা আিায় কদ্রন।  

এ ধরদ্ণর কম জকাদ্ের তবরুদ্  আতম কদ্ঠার ব্যবিা গ্রহদ্ণর তনদ্ি জে তিদ্য়তি। আমরা এ ব্যা াদ্র নতুন আইন প্রণয়দ্নর 

উদ্যা  তনদ্য়তি। প্রিারণার সদ্ঙ্গ র্তেিদ্ির তবরুদ্  কদ্ঠার োতির ব্যবিা করা হদ্চ্ছ।   

আমরা র্নেতু রপ্তাতন খাদ্ি স্বচ্ছিা ও র্বাবতিতহিা প্রতিতষ্ঠি করদ্ি চাই। এ ব্যা াদ্র সরকাতর-শবসরকাতর শকান 

  জাদ্য়ই  াতিলতি সহয করা হদ্ব না।  

প্রবাসীদ্ির কল্যাদ্ণ আমরা তবতিন্ন কম জসূতচ গ্রহণ কদ্রতি। তবদ্িদ্ে  াওয়ার ব্যয় তমটাদ্নার র্ন্য সহর্ েদ্িজ ঋণ প্রিাদ্নর 

ব্যবিা করা হদ্চ্ছ। প্রবাসী কমীদ্ির সহায়িা এবং তবতনদ্য়াদ্ র র্ন্য 'প্রবাসী ব্যাংক' িা ন করা হদ্চ্ছ।  

প্রবাসীরা  াদ্ি ববধ চযাদ্নদ্ল সহদ্র্ িাদ্েঁর অতর্জি অি জ শিদ্ে  াঠাদ্ি  াদ্রন শসর্ন্য তবতিন্ন শিদ্ে ব্যাংদ্কর োখা শখালা 

হদ্য়দ্ি। এসব ব্যাংক শিদ্ক ২৪ ঘন্টার মদ্ধ্য শপ্রতরি অি জ শিদ্ে আত্মীয়-স্বর্দ্নর কাদ্ি শ োঁদ্ি  াদ্চ্ছ।   

আমরা প্রবাসীদ্ির র্ন্য স্মাট জ কাি জ চালু করতি। এ কাদ্ি জ একর্ন তবদ্িে ামীর সকল িথ্য িাকদ্ব। প্রবাসীদ্ির শিাটার 

করার ব্যা াদ্র আমরা আইন প্রণয়ন কদ্রতি।  



৩০ লাখ েহীদ্ির রু আর ২ লাখ মা-শবাদ্নর সম্ভ্রদ্মর তবতনমদ্য় আমরা আমাদ্ির তপ্রয় মাতৃভূতমর স্বাধীনিা অর্জন 

কদ্রতি। র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাদ্নর স্বপ্ন তিল মানুদ্ষর অি জননতিক মুতু অর্জদ্নর মাধ্যদ্ম একটি সুখী-সমৃ  

শসানার বাংলা  দ্ে শিালার। ঘািদ্করা বঙ্গবন্ধুদ্ক হিযার মাধ্যদ্ম শস স্বপ্ন বািবায়ন করদ্ি শিয়তন।  

আমরা ূপ কল্প ২০২১ বািবায়দ্নর মাধ্যদ্ম বাংলাদ্িেদ্ক একটি ক্ষুধা, িাতরদ্রয ও তনরেরিামুু, অসাম্প্রিাতয়ক, 

আধুতনক বাংলাদ্িে তহদ্সদ্ব প্রতিতষ্ঠি করদ্ি চাই। আমাদ্ির এ কাদ্র্ সবাইদ্ক একদ্ াদ্  কার্ করার উিাি আহবান র্ানাতচ্ছ।  

সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাি র্াতনদ্য় ‘‘আন্তর্জাতিক অতিবাসী তিবস-২০১০'' এর শুি উদ্বাধন শঘাষণা করতি।  

শখািা হাদ্ির্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক। 

--- 

 


