
এশিয়া অঞ্চলের দেিসমূলের বৈলেশিক কর্ মসংস্থান এৈং চুশিশিশিক শ্রশর্ক সংক্রান্ত  

র্ন্ত্রী পর্ মালয়র ৪র্ ম পর্ মালোচনা সিা - উলবাধন অনুষ্ঠান  

িাষণ  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী  

দিখ োশসনা  

ঢাকা, বুধৈার, ০৭ বৈিাখ ১৪১৮, ২০ এশপ্রে ২০১১  

 

শৈসশর্ল্লাশের রাের্াশনর রাশের্  

জনাৈ সিাপশি,  

আইওএর্'র র্োপশরচােক,  

উপশস্থি অশিশর্বৃন্দ,  

সুশধবৃন্দ,  

আসসাোমু আোইকুর্। And Very Good Morning to All of You.  

এশিয়া অঞ্চলের দেিসমূলের বৈলেশিক কর্ মসংস্থান এৈং চুশিশিশিক শ্রশর্ক সংক্রান্ত র্ন্ত্রী পর্ মালয়র ৪র্ ম পর্ মালোচনা 

সিার উলবাধন অনুষ্ঠালন উপশস্থি সৈাইলক আশর্ আন্তশরক শুলিচ্ছা জানাশচ্ছ।  

এশিয়া অঞ্চলের দেিসমূে সর্শিগিিালৈ শৈশ্বব্যাপী সৈলচলয় দৈশি শ্রশর্ক সরৈরাে কলর র্ালক। এ অঞ্চলের অলনক 

দেলির অর্ মনীশিলি অশিৈাসী শ্রশর্কগণ উলল্লখলর্াগ্য অৈোন দরলখ চলেলেন।  

শকন্ত্ি শৈশ্বায়লনর ফলে দ্রুি পশরৈিমনিীে অর্ মৈনশিক ও রাজৈনশিক দপ্র্াপল  অশিৈাসন প্রশক্রয়া নতুন নতুন চযালেলের 

সম্মুখীন েলচ্ছ। এসৈ চযালেে দর্াকাশৈোর জন্য আর্ালের র্লে অশধকির পারস্পশরক সেলর্াশগিা প্রলয়াজন। এ দপ্র্াপল  এ 

সলম্মেন, র্া কেলবা প্রলসস শেলসলৈ পশরশচি, অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম ভূশর্কা পােন করলৈ ৈলে আশর্ আিা কশর।  

এ অঞ্চলের দেিগুলো দর্লক প্রশি ৈের প্রায় ২.৫ শর্শেয়ন র্ানুষ কালজর সন্ধালন শৈলেলি পাশি জর্ান। ঐসৈ গন্তব্য-

দেলির আর্ ম-সার্াশজক উন্নয়লন অশিৈাসী শ্রশর্কগণ গুরুত্বপূণ ম অৈোন-দরলখ চলেলেন। পািাপাশি দেলি দরশর্ট্যান্স পাঠিলয় এৈং 

শৈলেলি অশজমি ে্িা দেলি শফলর কালজ োগালনার র্ােলর্ িাঁরা শনজ শনজ দেলির আর্ ম-সার্াশজক উন্নয়লনও অৈোন রাখলেন।  

২০০৯ সালে শৈলশ্বর অশিৈাসী শ্রশর্কলের দরশর্ট্যালন্সর পশরর্াণ শেে প্রায় ৪১৪ শৈশেয়ন র্াশকমন ডোর। এরর্লে 

ৈাংোলেিসে উন্নয়নিীে দেিগুলোলি দগলে ৩১৬ শৈশেয়ন র্াশকমন ডোলরর দৈশি  দরশর্ল ন্স।  

আর্ ম-সার্াশজক উন্নয়লন শৈলশ্বর অলনক দেলিই অশিৈাসী শ্রশর্কলের অৈোন অন্যান্য খালির অৈোনলক োশিলয় র্ালচ্ছ। 

ৈাংোলেলি, অশিৈাসী শ্রশর্কলের দপ্রশরি দরশর্ল ন্স আর্ালের জািীয় উন্নয়লন গুরুত্বপূণ ম ভূশর্কা পােন করলে।  

শৈশ্বব্যাপী অর্ মৈনশিক র্ন্দা সলেও ২০১০ সালে আর্ালের দরশর্ল লন্সর পশরর্াণ শেে ১০ শৈশেয়ন ডোলররও দৈশি। 

শৈলেলি কর্ মরি শ্রশর্ক িাইলৈানলের দপ্রশরি দরশর্ল ন্স আজলক বৈলেশিক মুদ্রা আলয়র দ্লে আর্ালের শবিীয় বৃেির্ উৎস। এর 

পশরর্াণ জািীয় আলয়র প্রায় ১১ িিাংি। আর্রা এ খািলক থ্রাস্ট খাি শেলসলৈ শচশিি কলরশে।  

ৈিমর্ালন ৈাংোলেলির ৭.৫ শর্শেয়লনর দৈশি কর্ী শৈলেলি কাজ করলেন। জািীয় অর্ মনীশিলি অৈোন রাখার জন্য এসৈ 

শ্রশর্ক িাই-দৈানলের প্রশি আশর্ কৃিজ্ঞিা জানাশচ্ছ। পািাপাশি আর্ালের শ্রশর্কলের কাজ করার সুলর্াগ প্রোলনর র্ােলর্ িাঁলের 

জীৈনর্ান উন্নয়লন সোয়িা করার জন্য আশর্ শনলয়াগোিা দেিগুলোর প্রশিও কৃিজ্ঞিা জানাশচ্ছ।  

সুশধবৃন্দ,  

সর্লয়র পশরক্রর্ায় শৈশ্বব্যাপী শ্রশর্ক অশিৈাসন ৈহুোংলি বৃশি দপলয়লে। শকন্তু গন্তব্য দেিসমূলে শ্রশর্করা র্ালি র্র্ মাোর 

সলে কাজ করলি পালরন িা আর্ালের শনশিি করলি েলৈ।  

কারণ শৈলেলি শগলয় অলনকসর্য় আর্ালের শ্রশর্কলেরলক শৈশিন্ন ধরলনর েয়রাশন এৈং দুঃখ-কলির সম্মুখীন েলি েয়। 

শৈলিষ কলর শনলয়াগ প্রশক্রয়ায় সর্য় িাঁরা শৈশিন্ন ধরলনর েয়রাশনর শিকার েলয় র্ালকন।  



এ কর্া সিয দর্, গি েিলক এসৈ শৈষলয় আর্রা র্লর্ি অগ্রগশি অজমন কলরশে। িলৈ র্র্ মাোসম্পন্ন অশিৈাসলনর দর্ 

আেি ম শচে, িা দর্লক আর্রা এখনও অলনক দূলর রলয়শে। আশর্ আিা কশর, এই সলম্মেলনর র্ে শেলয় এশিয়ার দেিগুলোর জন্য 

আর্রা একটি কার্ মকর অশিৈাসন ব্যৈস্থাপনা বিশর করলি স্র্ েৈ। র্া শৈলেলি অশিৈাসী শ্রশর্কলের স্বার্ ম সুর্ায় কার্ মকর 

ভূশর্কা পােন করলৈ।  

সুশধবৃন্দ,  

ৈাংোলেিসে এ অঞ্চলের শৈশিন্ন দেি দর্লক শৈলেলি শ্রশর্ক পাঠালনার দ্লে অৈনশিক শনলয়াগ প্রশক্রয়া একটি ৈি 

সর্স্যা। অলনলকই দৈকারত্ব এৈং েশরদ্রযিার অশিিাপ দর্লক মুশি দপলি শৈলেলি র্াওয়ার জন্য র্শরয়া েলয় ওলঠ।  

এক ধরলনর অসৎ র্েস্বত্বলিাগী এই সুলর্াগ শনলয় শৈলেলি দর্লি আগ্রেী র্ানুলষর কাে দর্লক অশিশরি চাজম আোয় 

কলর। িাঁলেরলক শৈশিন্নিালৈ প্রিাশরি করার দচিা কলর।  

অলনক সর্য় দেখা র্ায় ৈাইলর পাঠালনার পর িাঁলেরলক দর্ কাজ ৈা দৈিন-িািা দেওয়া েয়, িা প্রেি িিমাৈেীর সলে 

সার্েস্যপূণ ম নয়। আৈার শৈলেলি শগলয় কাজ না দপলয় অলনলক র্ানলৈির জীৈন-র্াপন করলি ৈাে েয়।  

বৈলেশিক শনলয়াগ র্শন র করা এৈং এখালি অশনয়র্ ৈন্ধ করার কাজটি খুৈ সেজ নয়। কারণ, এ া শুধু শনজস্ব দেলির 

আইন-কানুলনর র্লেই সীর্াৈি নয়। এরসলে গন্তব্য দেলিরও সংশিিিা রলয়লে।  

এ সলম্মেলন শৈলেিী শনলয়াগকারী দেিসমূলের প্রশিশনশধগণও অংি শনলচ্ছন। অশিৈাসী কর্ীলের সর্স্যা সর্াধালন িাঁলের 

এ আগ্রেলক আশর্ সাধুৈাে জানাশচ্ছ। আশর্ র্লন কশর উৎস ও গন্তব্য উিয় দেলির স্বালর্ মই অশিৈাসী শ্রশর্কলের েয়রাশন ৈন্ধ করা 

উশচৎ।  

ৈাংোলেলি অশিৈাসী কর্ীলের স্বার্ ম সুর্া এৈং শনলয়াগকারী এলজশন্সগুলোলক শনয়ন্ত্রলণ জন্য শৈশিন্ন পেল্প গ্রেণ করা 

েলয়লে। িলৈ এসৈ পেল্লপর সফেিা দপলি েলে এ সংক্রার্ত্ম আইলনর কলঠার ৈাস্তৈায়ন প্রলয়াজন।  

শৈলেলি কর্ী পাঠালনার দ্লে আলরকটি ৈি সর্স্যা েলচ্ছ অশিশরি চাজম আোয়। এ সর্স্যার সর্াধালন আর্রা একটি 

শৈলিষজ্ঞ কশর্টি গঠন কলরশে। এই কশর্টি অশিৈাসলনর শৈশিন্ন পর্ মালয় সম্ভাব্য সলৈ মাচ্চ খরচ কী েওয়া উশচি িা শনধ মারণ করলৈ। 

আর্রা আিা করশে আজলক দর্ প্রৈাসী কল্যাণ ব্যাংক উলবাধন েলি র্ালচ্ছ, শৈলেলি কর্ী দপ্ররলণর খরচ হ্রালস এ ব্যাংক সোয়ক 

ভূশর্কা পােন  করলৈ।  

িলৈ দকান একক দেলির পল্ শৈলেলি শ্রশর্ক পাঠালনার দ্লে এসৈ শৈশিন্নমুখী অৈনশিক কর্ মকান্ড এৈং অশনয়র্ ৈন্ধ 

করা সম্ভৈ নয়। এজন্য আর্ালের দর্ৌর্ উলযাগ গ্রেণ করলি েলৈ। শৈলেলি কর্ী দপ্ররলণর দ্লে সৈ মশনম্ন চাজম শনধ মারণ, িাঁলের 

দৈিন-িািা ও গ্রেণলর্াগ্য কালজর িিমাৈেী ঠিক করা, ন্যযনির্ চুশির দর্য়াে, স্বাস্থযলসৈা এৈং অন্যান্য সাধারণ কল্যালণর ব্যাপালর 

আর্ালের সর্শিগি শসিান্ত শনলি েলৈ।  

আশর্ আিা কশর ৪র্ ম র্ন্ত্রী পর্ মালয়র পর্ মালোচনা সিায় এ শৈষয়গুলো শনলয় শৈস্তাশরি আলোচনা েলৈ। আশর্ জানলি 

দপলরশে দর্ জরুশর পশরশস্থশি দর্াকাশৈোয় করণীয় সম্পলকম একটি দগােল শৈে বৈঠকও এখালন অনুশষ্ঠি েলি র্ালচ্ছ।  

শেশৈয়ায় সাম্প্রশিক সঙ্কল র ফলে ৈাংোলেিসে অন্যান্য দেলির অশিৈাসী কর্ীলের অৈণ মনীয় দিাগাশন্তর শিকার েলি 

েলয়লে। এ ধরলনর পশরশস্থশি দর্াকাশৈোয় আর্ালের করণীয় শনধ মারণ করা জরুশর। শেশৈয়া পশরশস্থশি দর্লক এটি অিযন্ত পশরস্কার 

েলয়লে দর্, এ ধরলনর জটিে পশরশস্থশি দর্াকাশৈোর জন্য একটি কার্ মকর কর্ মপশরকল্পনা এৈং দকৌিে র্াকা প্রলয়াজন।  

শেশৈয়ায় অশস্থশিিীে পশরশস্থশির ফলে তৃিীয় শৈলশ্বর দেিসমূলের অশিৈাসী কর্ীরাই সৈ মপ্রর্র্ ্শির সম্মুখীন েলয়লেন। 

অলনলকই িাঁলের পাসলপা মসে জরুশর কাগজপে, শনজস্ব শজশনসপে এৈং সলৈ মাপশর িাঁলের জর্ালনা  াকা-পয়সা এৈং দৈিন-

িািাশে োিাই দেলি শফরলি ৈাে েলয়লেন।  

গি দফব্রুয়াশর র্ালসর শুরুলি শেশৈয়ায় অিান্ত পশরশস্থশি সৃশির পর দর্লক এ পর্ মন্ত প্রায় ৩৫ োজার কর্ীলক আর্রা দেলি 

দফরি শনলয় এলসশে। এখনও অলনলক দেলি শফলর আসার অলপ্ায় রলয়লেন।  

আন্তজমাশিক অশিৈাসন সংস্থাসে সংশিি অন্যান্য সংস্থা র্ারা ৈাংোলেলির শ্রশর্কলের দেলি শফশরলয় আনলি সেলর্াশগিা 

কলরলেন, িালের প্রশি আশর্ কৃিজ্ঞিা জানাশচ্ছ। এ শৈিাে সংখ্যক ্শিগ্রস্ত শ্রশর্কলের কর্ মসংস্থালনর উপায় খু ুঁলজ দৈর করা 

প্রলয়াজন। আশর্ এ ব্যাপালর আন্তজমাশিক অশিৈাসন সংস্থাসে সংশিি সকেলক সেলর্াশগিা প্রোলনর অনুলরাধ জানাশচ্ছ।  



সুশধবৃন্দ,  

এশিয়ার অশিৈাসী কর্ীলের একটি শৈিাে অংি নারী। অলনক সর্য় পুরুষ কর্ীলের তুেনায় িাঁলের অৈস্থা খাশনক া 

নাজুক র্ালক। নারীলের দৈশির িাগই প্রধানিুঃ গৃেকর্ী এৈং দসশৈকা শেলসলৈ শনলয়াগ দপলয় র্ালকন। িাঁলের কালজর পশরলৈলির 

কারলণই র্শেোরা শৈশিন্ন ধরলনর ৈঞ্চনার শিকার েলয় র্ালকন। শৈলিষ কলর র্াঁরা গৃেকলর্ ম শনলয়াশজি র্ালকন, িাঁরা একাকীলত্ব 

দিালগন এৈং েীর্ ম সর্য় কাজ করলি ৈাে েন। অশিৈাসী নারী কর্ীলের সুর্ার জন্য আর্ালের শৈলিষ দৃশি শেলি েলৈ।  

অশিৈাসী কর্ী এৈং িাঁলের পশরৈালরর অশধকার সংর্ণ সংক্রান্ত আন্তজমাশিক কনলিনিন রলয়লে। িলৈ এ পর্ মন্ত 

ৈাংোলেিসে র্াে ৩৭টি দেি এ কনলিনিলন স্বা্র কলরলে। অশিৈাসী কর্ীলের অশধকার র্ার জন্য একটি নীশির্াো ও 

গাইডোইন বিশরর দ্লে এ কনলিনিন গুরুত্বপূণ ম ভূশর্কা পােন করলি পালর। িলৈ আশর্ শৈশ্বাস কশর, অশিৈাসী শ্রশর্কলের স্বার্ ম 

র্ার শৈষয়টি স্বলেি দর্লকই শুরু েওয়া প্রলয়াজন।  

এশিয়ার দেিগুলোর র্লে অশিৈাসন সংক্রান্ত অলনকগুলো সাধারণ সর্স্যা শৈরাজর্ান। এগুলো েলচ্ছ, অশিৈাসন প্রশক্রয়ায় 

অশনয়র্, অশিশরি চাজম আোয়, স্বল্প ে্িাসম্পন্ন এৈং অশনয়শন্ত্রি খালি সম্পৃিকরণ, কর্ীলের অজ্ঞিা ইিযাশে।  

এসৈ চযালেে দর্াকাশৈোয় আর্রা সৈাই কাজ করশে। িলৈ র্র্ মাোসম্পন্ন অশিৈাসলনর ধারনা দর্লক আর্রা এখনও 

অলনক দূলর। আশর্ আিা করশে এই বৈঠক দর্লক একটি সর্লয়াপলর্াগী এৈং ৈশেষ্ঠ সুপাশরির্াো গ্রেণ করা েলৈ। এসৈ 

সুপাশরির্াো শৈযর্ান সর্স্যা সর্াধালন ইশিৈাচক ভূশর্কা পােন করলৈ ৈলে আশর্ আিা রাশখ।  

সৈাইলক আৈারও শুলিচ্ছা জাশনলয় আশর্ এশিয়া অঞ্চলের দেিসমূলের বৈলেশিক কর্ মসংস্থান এৈং চুশিশিশিক শ্রশর্ক 

সংক্রান্ত র্ন্ত্রী পর্ মালয়র ৪র্ ম পর্ মালোচনা সিার শুি উলবাধন দর্াষণা করশে।  

একইসলে, এই সুশধ সর্ালৈি দর্লক আশর্ প্রৈাসী কল্যাণ ব্যাংলকরও শুি উলবাধন দর্াষণা করশে। প্রৈালস ৈসৈাসরি 

ৈাংোলেলির নাগশরকলের দসৈা প্রোলনর জন্য এ ব্যাংকটি সম্পূণ মিালৈ শনলৈশেি র্াকলৈ।  

শৈলেলি র্াওয়ার খরচ দর্ ালনার জন্য অলনলক সোয়-সম্পশি শৈশক্র করলি অর্ৈা ৈন্ধক রাখলি ৈাে েন। এখন দর্লক 

র্াঁরা শৈলেলি র্ালৈন, এ ব্যাংক দর্লক িাঁরা জার্ানিশৈেীন ঋণ শনলি পারলৈন। পািাপাশি প্রৈাস দর্লক এ ব্যাংলকর র্ােলর্ কর্ 

খরলচ ও সেলজ দেলি দরশর্ল ন্স দেলি পাঠালি পারলৈন।  

এোিা প্রৈাস দর্লক শফলর আসা কর্ীরা এ ব্যাংলকর র্ােলর্ নতুন নতুন প্রকল্প গ্রেণ করলি পারলৈন। র্ালি িাঁরা দেলিই 

শনলজলের পািাপাশি অন্যলেরও কর্ মসংস্থালনর সুলর্াগ বিশর করলি পালরন। আশর্ আিা কশর আর্ালের এ প্রৈাসী কল্যাণ ব্যাংক এ 

অঞ্চলের অন্যান্য দেলির জন্য একটি আেি ম উোেরণ শেলসলৈ কাজ করলৈ। সৈাইলক আৈারও ধন্যৈাে।            

দখাো োলফজ।  

জয় ৈাংো, জয় ৈেৈন্ধু।  

ৈাংোলেি শচরজীৈী দোক ।  

.....  

 


