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সহকমীবৃন্দ, 

কূেনীভর্তকবর্ গ, 

শেভলজর্েবৃন্দ, 

িদ্র মভহলা ও মজহাদয়র্ণ। 

 

আসসালামু আলাইকুম and very good morning to all. 

 

আপনাজদর সবাইজক আেজকর এই গুরুত্বপূণ গ ববভিক ববঠজক স্বার্র্ত োনাভি। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কম গপভরকল্পনায় 

উদু্ভর্ত শকৌেজল একটি ন্যায়ভিভিক স্থান ভনভির্ত করার লজযে বাংলাজদে এবং সুইোরল্যান্ড শ ৌথিাজব এই সিার আজয়ােন 

কজরজে। 

র্র্ত বের মার্ গ মাজস ঢাকায় অনুভষ্ঠর্ত েনভমভর্ত সংক্রান্ত ‘ববভিক শনতৃত্ব’ ববঠজক আভম উন্নয়জনর উপর অভিবাসজনর 

প্রিাব ভবষজয় আমার মর্তামর্ত তুজল ধজরভেলাম। উন্নর্ত ও উন্নয়নেীল শদেগুজলা ববভিক েনসংখ্যার পভরবর্তগন এবং এর 

ফলাফলেভনর্ত র্োজলঞ্জ কীিাজব কল্যাণকরিাজব শমাকাভবলা করজর্ত পাজর র্তা আমার বক্তজে তুজল ধজরভেলাম। পাোপাভে 

অভিবাসন এবং স্থানান্তজরর সুফল কীিাজব কাজে লার্াজনা  ায় শস ভবষজয় আমার বক্তে তুজল ধভর। 

েনসংখ্যা বৃভির সজে সজে সমাে এবং অথ গনীভর্ত ভবভিন্ন ধরজণর র্োজলজঞ্জর সম্মুখীন হজি।  

প্রযুভক্তর অগ্রর্ভর্ত এবং উৎপাদন েবস্থাপনার উন্নয়জনর সাজথ সাজথ শমৌভলক শসবার র্াভহদা ক্রমার্র্তিাজব বাড়জে।  া 

ববভিক মানব স্থানান্তজরর র্ভর্তধারাজক ভনয়ন্ত্রণ করজে। পাোপাভে অভিবাসী এবং র্তাঁজদর পভরবাজরর সদস্যজদর সামাভেক 

ভনরাপিা প্রদাজনর মর্ত ভবষয়গুজলা শোরাজলা হজি। প্রধানর্ত , বাংলাজদজের মর্ত পভরজবে নাজুক এবং উন্নয়নেীল শদেগুজলা 

এসব র্োজলজঞ্জর সম্মুখীন হজি। 

এসব র্োজলঞ্জ কা গকরিাজব শমাকাভবলার েন্য সকল উন্নয়ন পভরকল্পনার শকন্দ্রভবন্দুজর্ত অবশ্যই েনর্ণজক রাখজর্ত 

হজব। েনর্জণর ম গাদা এবং কল্যাণ ভনভির্ত করজর্ত হজব। শ সব মানুষ একস্থান শথজক অন্যস্থাজন র্মন করজেন, র্তাঁজদর 

শযজেও এো সমানিাজব প্রজ ােে।  

অভিবাসীজক শুধুমাে অথ গননভর্তক কা গক্রম বা উৎপাদজনর উপাদান ভহজসজব শদখজল র্লজব না। র্তাঁজদরজক মানুষ 

ভহজসজব র্ণ্য করজর্ত হজব। অন্যান্য নার্ভরজকর মর্ত র্তাঁজদর েন্যও সকল সু ার্-সুভবধা ভনভির্ত করজর্ত হজব। 

অজনক শদজের মর্ত বাংলাজদেও োর্তীয় ও ববভিক প গাজয় ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডায় শেকসই উন্নয়ন লযেমাো বা 

SDGs-এর অন্তর্ভ গভক্তর ভবষয়টি অর্তেন্ত গুরুজত্বর সাজথ তুজল ধরজে। সাম্প্রভর্তক সমজয় বাংলাজদে সামাভেক এবং অথ গননভর্তক 

খাজর্ত, ভবজেষ কজর, দাভরদ্রে ভবজমার্ন ও নারীর যমর্তায়জন প্রেংসনীয় অগ্রর্ভর্ত অেগন কজরজে। ভবিমন্দা সজেও ৬ ের্তাংজেরও 



 

অভধক হাজর আমাজদর ভেভেভপ বৃভি পাজি। আমাজদর অথ গনীভর্ত এভর্জয়  াজি। অভর্ত দভরজদ্রর সংখ্যা ২৯ ের্তাংজে হ্রাজসর 

লযেমাোর ভবপরীজর্ত আমরা ইজর্তামজেই ৩১ ের্তাংে অেগন কজরভে।  

সুভধবৃন্দ, 

অভিবাসীজদর সাজথ কথা বজল আভম বুঝজর্ত শপজরভে, অভিবাসন প্রভক্রয়াজক আরও ভনরাপদ, ভনয়মর্তাভন্ত্রক এবং 

কল্যাণমূলক করা প্রজয়ােন। আমাজদর আজলার্নার শকজন্দ্র থাকজর্ত হজব অভিবাসীজদর অভধকাজরর ভবষয়টি। উৎস এবং র্ন্তে 

উিয় শদজে অভিবাসন এবং অভিবাসী কমীজদর ইভর্তবার্কিাজব তুজল ধরজর্ত হজব। আমাজদর েনর্ণজক বলজর্ত হজব - 

অভিবাসন সব সমাজের েন্যই একটি প্রজয়ােনীয় উপাদান। 

এখাজন আভম কজয়কটি ভবষয় উজল্লখ করজর্ত র্াই। শ গুজলা আপনারা সম্ভাে লযে এবং সূর্ক ভহজসজব ভবজবর্না করজর্ত 

পাজরন। 

প্রথমর্ত, ২৫ শকাটির কাোকাভে অভিবাসী আে ভবিোপী কাে কজর, বসবাস কজর অথবা ভ্রমণ কজর। ভনে শদজে 

ববজদভেক মুদ্রা পাঠিজয় র্তাঁরা অথ গনীভর্তজর্ত অবদান রাখজেন। শদজে শফরার সময় র্তাঁরা কাে ও েীবজনর শ সব অভিজ্ঞর্তা, দযর্তা 

এবং োন-ধারণা ভনজয় ভফজর আসজেন, র্তার মােজমও ভনে শদজে গুরুত্বপূণ গ অবদান রাখজেন।  

ভবর্তীয়র্ত, মানুজষর এক স্থান শথজক অন্যস্থাজন র্মন অবশ্যম্ভাবী। শেকসই অথ গননভর্তক কম গকাজন্ডর েন্য মানুজষর 

অভধক হাজর স্থানান্তজরর প্রজয়ােনীয়র্তা ক্রমার্র্তিাজবই গুরুত্ব পাজি। ভবজেষ কজর উন্নর্ত শদেসমূজহর েনসংখ্যার দৃশ্যপে 

পভরবর্তগন এর অন্যর্তম কারণ। একেন অভিবাসী কমীজক উন্নয়জনর অনুঘেক ভহজসজব শদখজর্ত হজব এবং প্রভক্রয়াটিজর্ত প্রভর্তটি 

েভক্তর ম গাদা সমুন্নর্ত রাখজর্ত হজব। 

তৃর্তীয়র্ত, একেন অভিবাসী কমী  খন ভবজদজে  ান, র্তখন র্তাঁজক সামাভেক-আজবভর্ক-সাংস্কৃভর্তক শযজে এক ধরজণর 

র্তোর্ স্বীকার করজর্ত হয়। ভবজেষ কজর অভিবাসী নারী এবং বাভলকাজদর শযজে এো শবভে কজর প্রজ ােে। ভনে সমাজেও 

র্তাঁজদর ভবভিন্ন ধরজণর র্ভল ধারণার মুজখামুভখ হজর্ত হয়। র্তাঁজদর েন্য আরও সুন্দর এবং সহায়ক পভরজবে বর্তভর করজর্ত হজব। 

র্তুথ গর্ত, বাংলাজদজের মর্ত শদজে ক্রমার্র্তিাজব বৃভিপ্রাপ্ত যুব েনসংখ্যার কম গসংস্থান সৃভি একটি বড় ধরজণর র্োজলঞ্জ। 

ভবিজক এই প্রভেযণজ াগ্য যুব েনেভক্তজক সম্পদ ভহজসজব ভবজবর্না করজর্ত হজব। উন্নর্ত শদেগুজলাজক এভেয়া এবং আভিকার 

যুব েনসংখ্যাজক জ্ঞান ও দযর্তা ভবষজয় প্রস্ত্ির্ত করজর্ত এভর্জয় আসজর্ত হজব। বাংলাজদজে আমরা এই ভবোলসংখ্যক যুবক 

এবং যুব মভহলার দ্রুর্ত প্রভেযজণর েন্য ভবজেষ কম গসূভর্ গ্রহণ কজরভে। 

পঞ্চমর্ত, ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন কম গপভরকল্পনায় অংেীদাভরত্ব এবং সহজ াভর্র্তা দু’টি গুরুত্বপূণ গ উপাদান। আমাজদর 

সীমাবির্তা এবং সম্পজদর অপ্রতুলর্তা সজত্বও আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লযেমাো অেগজনর েন্য সম্পদ ও সামজথ গর শ ার্ান ভদজয় 

 াভি। স্বজল্পান্নর্ত শদেগুজলাজক সহায়র্তা প্রদাজনর েন্য উন্নর্ত শদেগুজলাজক আর শবভে কজর র্তাজদর অথ গ-জ্ঞান-প্রযুভক্ত ভনজয় 

এভর্জয় আসজর্ত হজব। 

সব গজেষ, ২০১২ সাজল ভরও-শর্ত অভিবাসীজদর সব ধরজণর অভধকার প্রদাজনর ভবষজয় ভবি সম্প্রদায় ঐকমর্তে শপাষণ 

কজরভেল। ভকন্তু বাস্তবর্তা সম্পূণ গ ভিন্ন। প্রভর্তটি অভিবাসী পুরুষ ও নারীর অভধকারজক সমথ গন ভদজর্ত হজব। 

ভপ্রয় অংেগ্রহণকারীবৃন্দ, 

আপনারা ববঠজক বসার পূজব গ আভম কজয়কটি ভবষয় সম্ভাে লযে ও সূর্ক ভহজসজব গ্রহজণর েন্য তুজল ধরজর্ত র্াই। 

- এমন উপায় ভর্ভির্ত করুন  াজর্ত অভিবাসন দাভরদ্রে ভবজমার্জন ভূভমকা রাখজর্ত পাজর, প্রবৃভি বৃভিজর্ত সহায়ক হয়, 

অসমর্তা হ্রাস কজর এবং ভবজেষ কজর নারীর যমর্তায়জন সহায়ক হয়। 

- অভিবাসন প্রভক্রয়ায়, অভিবাসীজদর ভবজেষ কজর নারী ও বাভলকাজদর েন্য সহায়ক পভরজবে সৃভি করজর্ত হজব।  

- অভিবাসী এবং র্তাঁজদর পভরবাজরর সদস্যজদর েন্য গুণর্র্ত শমৌভলক ভেযা, িজকেনাল ও কাভরর্ভর ভেযার েবস্থা 

করজর্ত হজব। 

- উৎস ও র্ন্তে উিয় শদজে  াজর্ত র্তাঁরা অবদান রাখজর্ত পাজরন, শসেন্য অভিবাসীজদর সব ধরজণর প্রস্ত্িভর্তমূলক 

ভবষজয় সহায়র্তা প্রদান করজর্ত হজব। 

- অথ গ শপ্ররণসহ অভিবাসীজদর সব ধরজণর খরর্ সব গভনম্ন প গাজয় ভনজয় আসজর্ত হজব। 

দাভরদ্রে ভবজমার্ন এবং শেকসই ও সামভগ্রক উন্নয়জনর সজে সম্পভকগর্ত ভবষয়গুজলার সজে এগুজলা ওর্তজপ্রার্তিাজব 

েভড়র্ত। এসব বাস্তবায়জনর মােজমই আর্ামী ১৫ বেজর শেকসই উন্নয়ন লযেমাো-SDGs সব শদজের েন্য একটি দূরদেী 



 

এবং ববপ্লভবক লযে ভহজসজব প্রমাভণর্ত হজর্ত পাজর। আভম মজন কভর, এগুজলা সব গেনীন এবং প্রভর্তটি শদজের ভিন্ন ভিন্ন পভরভস্থভর্ত 

ও র্াভহদা ভবজবর্নায় সমস্যার সামভগ্রক সমাধান প্রজয়ােন। 

আমার দৃঢ় ভবিাস, আপনারা আমাজদর প্রর্তোো পূরণ করজবন। আভম একটি ফলপ্রসূ আজলার্নার অজপযায় থাকলাম। 

সবাইজক আবারও ধন্যবাদ োভনজয় আভম ববভিক ভবজেষজ্ঞ ববঠজকর শুি উজবাধন শঘাষণা করভে। 

 

শখাদা হাজফে। 

েয় বাংলা, েয় বেবন্ধু 

বাংলাজদে ভর্রেীবী শহাক। 

... 


