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ক োভিড-19 চলো োলীন ভনরোপদ, আইনগত, স্মোর্ট এবং স্থোয়ী আর্ন্টজোভত
অভিবোসননর বযোবস্থোপনোয় সমর্ট হওয়োর কেনে পররোষ্ট্র মন্ত্রন র িূ ভম ো
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ক োভিড-19 আর্ন্টজোভত

অভিবোসননর কেনে ভবনেষ চযোনলঞ্জ ততভর

মী ভিনর আসনত বোধ্য হনয়নে যভদও অভধ্ োংে িোরতীয়
োজ

নরনে এবং অনন

িোরতীয়

মী কদেোর্ন্নর আশ্রয়দোতো কদনে কর্ন

নর যোনে।

ভনরোপদ, আইনগত এবং

স্থোয়ী অভিবোসন এর পভরনবে ততভর

উদ্ভূ ত চযোনলনঞ্জর কমো োভবলো

রনত পররোষ্ট্র মন্ত্র

রনত এবং ক োভিড-19 এর িনল

সংভিষ্ট সব পনের সোনর্ ঘভনষ্টিোনব

োজ

নর

চনলনে।
আশ্রয়দোতো কদেগুভলর সোনর্, ভবনেষ
অংেীদোররো িোরতীয়

নর উপসোগরীয় কদেগুভলর সোনর্ পরোমনেটর সময় আমোনদর

মী এবং কপেোদোরনদর তোৎপযটপূ্ট অবদোননর

প্রেংসো

নরনে এবং তোনদর

ভিনর যোওয়োর কেনে সোদর অিযর্টনো জোভননয়নে। প্র ৃ তপনে ভ েু কেনে ইভতমনধ্যই ইভতবোচ
কদখো কগনে কযমন স্বোস্থয ও ভডভজর্োল কেনে

মী ও কপেোদোরনদর অভিবোসন পুনরোয় পূবটোবস্থোয়

ভিনর আসোর প্রব্তো। ই-অভিবোসন সহ তবনদভে
আমোনদর যুগ্ম প্রনচষ্টোর িনল িোরতীয় অভিবোসী

প্রব্তো

অভিবোসন মঞ্চগুভলন

মীনদর

সংযুভি রন্র কেনে

োনজর সম্ভোবনোর উন্নভত ঘনর্নে। িোরতীয়

মী এবং কপেোদোরনদর জনয নতু ন কেে এবং নতু ন গর্ন্বয উদ্ভূ ত হনে।
অভিবোসন পদ্ধভতনত ভনবন্ধী ৃ ত ভননয়োগ োরী সংস্থোর গুরুত্বপূ্ট িূ ভম োন
এ

স্বী ৃ ভত ভদনয় পররোষ্ট্র মন্ত্র

গুে ভনভদট ষ্ট ক োভিড-19 সম্পভ ট ত েোড় ভদনয়নে কযমন বযোঙ্ক গযোরোভি 50%

31মোচট 2021পযটর্ন্ লোইনসন্স বোড়োন, অভিস কেনসর ভনয়নম নমনীয়তো ইতযোভদ
অর্টননভত

যোনত এই

পভরভস্থভতনত ভননয়োগ োরী সংস্থোর অসুভবধ্োর লোঘব হয় এবং এমন ভ

চলো োলীন আর্ন্টজোভত
এই

মোন, ভবনোমূনলয

অভিবোসনন

পূবটোবস্থোয় ভিভরনয় আনোর কেনে তোনদর

ক োভিড-19

োজ নমট সোহোযয হয়।

মটপন্থোগুভল প্রচভলত এবং নতু ন কেনে এবং গর্ন্নবয অভিবোসীনদর ভিনর যোওয়ো শুরু

অনপেো ৃ ত িোল পভরনবে প্রদোন

রনব।

ঠিন

রনত

পররোষ্ট্র মন্ত্র
পেগুভলন

প্রস্তোভবত

িভবষযৎ সম্পভ ট ত নতু ন অভিবোসন মযোননজনমি ভবল ততভর

ভননয় অভধ্নবেনও সংগঠিত

ক োভিড-19 চলো োলীন পররোষ্ট্র মন্ত্র
চোলু রোখনত সহোয়তো

রনে যো েীঘ্রই উপস্থোপন

রনত সংভিষ্ট

রো হনব।

ভনরোপদ, আইনগত, স্মোর্ট এবং স্থোয়ী আর্ন্টজোভত

অভিবোসন

নর।

ভনউ ভদভি
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and
may be referred to as the official press release.

