
Fourth edition of the Conference of the Protectors of 
Emigrants (September 10, 2021) 
September 10, 2021 
 

প্ৰৱাসী ৰক্ষকৰ সন্মিলনৰ চতুৰ্থ চক্ৰ (চচপ্তেম্বৰ 10, 2021) 
চেপ্তেম্বৰ 10, 2021 
 
প্ৰৱাসী ৰক্ষকৰ 4তম সন্মিলন 10 চেপ্তেম্বৰ 2021 তান্মৰপ্তে অনুন্মিত কৰা হয়, ন্মি তান্মৰেত 1983 েনৰ 
প্ৰৱাসী আইন স্থাপন কৰা হহন্মিল। 

মাননীয় ন্মিপ্তেশ ন্মিষয়ক ৰান্মযিক মন্ত্ৰী, শ্ৰী ন্মি মূৰলীধৰপ্তে মুল িাষে প্ৰোন কপ্তৰ। এয়া লক্ষি কন্মৰ চি 
চেশেপ্তন এপ্তকলপ্তে কাম কন্মৰপ্তি মহামাৰীৰ প্ৰতিাহ্বানৰ হসপ্তত িুুঁযাৰ িাপ্তি, চতওুঁ কয় চি এয়া সঠিক সময় 
আমাৰ সিুেত থকা সুপ্তিােপ্তিাৰৰ িাপ্তি প্ৰস্তুত চহাৱাৰ এপ্তন এেন পৃন্মথৱীত ন্মি সাৱধানতাপ্তৰ 
স্বািান্মৱকতালল উিন্মত আন্মহপ্তি আৰু প্ৰৱাসীৰ ৰক্ষপ্তক (ন্মপঅ’ই) শ্ৰন্মমকসকলৰ অন্মিিাসন সাধন কন্মৰি 
লাপ্তে চশ্ৰি সম্ভাৱি সুৰক্ষা আৰু মংেল প্ৰোন কন্মৰ। 

ন্মপঅ’ইসকলৰ এক গুৰুত্বপূেণ িূন্মমকা আপ্তি আমাৰ িুৱোম আৰু শ্ৰন্মমকসকলক নতুন েতিিস্থান আৰু 
সুপ্তিােৰ ন্মিষপ্তয় অৱেত কৰাত, েলােল আৰু অংশীোৰীত্বৰ ওপৰত িুক্তৰাযিৰ হসপ্তত স্বাক্ষৰ কৰা 
িুযািুন্মযৰ স্মাৰকপত্ৰ; 14টা েণ্ডত যাপনৰ হসপ্তত ন্মিপ্তশষ েক্ষতাৰ কমীৰ ওপৰত সহপ্তিান্মেতাৰ স্মাৰপত্ৰ 
আৰু িাৰত আৰু পটুণ েলৰ মাযত েক্ষ মানৱ শন্মক্ত েলােলৰ ওপৰত চশহতীয়া মন্ত্ৰীসিাৰ অনুপ্তমােনৰ 
ন্মিন্মিত। 

প্ৰৱাসী িাৰতীয় িীমা চিাযনা (ন্মপন্মিন্মিৱাই), প্ৰাক-েমন ন্মেকেশণন প্ৰন্মশক্ষে (ন্মপন্মিঅ’টি) আৰু 
িাৰতীয় সম্প্ৰোয় মংেল পুুঁন্মিৰ (আইন্মেিান্মিউএফ) েপ্তৰ ন্মিন্মিন্ন মংেল আুঁেন্মন, আৰু ই-মাইপ্তেট মঞ্চ 
নৱীকৰে আৰু সংপ্তশাধনৰ প্ৰপ্তেষ্টাসমূহ অিিাহত থান্মকি লান্মেি। 

সন্মেি (ন্মেন্মপন্মি আৰু অ’আইএ), শ্ৰী সিয় িট্টাোিণিই ন্মনযৰ মন্তিিত আমাৰ ন্মপঅ’ইসমূহৰ ধনাত্মক 
িূন্মমকা ন্মেনাক্ত কপ্তৰ মহামাৰীৰ সময়ত িহু হাযাৰ পীন্মিত প্ৰব্ৰযনকাৰী কমীক ন্মিপ্তেশৰ পৰা উিতাই 
অনাৰ চক্ষত্ৰত। চতওুঁ উপ্তেে কপ্তৰ চি ই-মাইপ্তেট িিৱস্থা, এক অনলাইন মঞ্চ ন্মি ন্মপঅ’ই কািণালয়, 
পািপটণ  কািণালয়, িাৰতীয় অন্মিিান, অন্মিিাসন কািণালয় আৰু ন্মিপ্তেশত ন্মনিুন্মক্ত ন্মনয়ন্ত্ৰে কৰা আন 
কািণালয়সমূহ একন্মত্ৰত কপ্তৰ, শন্মক্তশালী কৰা হহপ্তি িহুপ্ততা চকৌশলৰ চিাপ্তেন্মে ইয়াৰ যনন্মপ্ৰয়তা িৃন্মি 
কন্মৰিলল আৰু ইয়াক উৎসান্মহত কন্মৰিলল। চতওুঁ লেপ্তত কয় চি ই-মাইপ্তেট মঞ্চ এন্মতয়া সকপ্তলা চেশৰ 
িাপ্তি মুকন্মল কৰা হহপ্তি পূৱ এন্মেয়া, ইউপ্তৰাপ আৰু আন চেশসমূহলল নতুন প্ৰব্ৰযন কন্মৰিৰ ন্মেনাক্তৰ 
হসপ্তত। 



ন্মপঅ’ই সন্মিলনৰ আৰম্ভন্মে েক্ৰত, িুটীয়া সন্মেি (ন্মিপ্তেশ ন্মনিুন্মক্ত) আৰু প্ৰৱাসীসকলৰ ৰক্ষক প্ৰধান, শ্ৰী 
টি আমণষ্ট্ৰং োংোন, ন্মিপ্তেশ ন্মিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ আন ন্মিষয়া আৰু 13যন প্ৰৱাসীৰ ৰক্ষপ্তক (ন্মপঅ’ই), 
ন্মপন্মিঅ’টি আৰু আন মংেল চকৌশলত আৰু ন্মিপ্তেশ ন্মিষয়ক মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাযি প্ৰোৰ অনুিান (ন্মিপ্তেশ 
সম্পকণ) আপ্তলােনা কপ্তৰ ন্মনৰাপে আৰু আইনেত প্ৰব্ৰযন সাধনৰ িাপ্তি। ন্মপিত, পন্মিকৃত এপ্তযন্মি চোটৰ 
প্ৰন্মতন্মনন্মধসকপ্তল সন্মিলনেনত চিােোন কপ্তৰ ন্মনৰাপে আৰু আইনেত প্ৰব্ৰযন অন্মধক শন্মক্তশালী কন্মৰিলল 
আৰু চশাষে, ঠেন আৰু চি-আইনী প্ৰব্ৰযন িা মানৱ চোৰাং কাৰিাৰ চৰাধ কন্মৰিলল ন্মিন্মিন্ন চকৌশলত 
ওপৰত িাি আৰু পৰামশণ ন্মিন্মনময়ৰ িাপ্তি, এক ন্মিষয় ন্মি মাননীয় ন্মিপ্তেশ ন্মিষয়ক ৰান্মযিক মন্ত্ৰী আৰু 
সন্মেপ্তি (ন্মেন্মপন্মি আৰু অ’আইএ) ন্মনযৰ িাষেত উপ্তেে কন্মৰন্মিল। 

নতুন ন্মিল্লী 
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