
Fourth edition of the Conference of the Protectors of 

Emigrants (September 10, 2021) 
September 10, 2021 

_________________________________________________________________________________ 

অভিবাসীদের সুরক্ষার সদেলদের চতুর্থ  সংস্করণ ( 10 সসদেম্বর, 
2021) 
সসদেম্বর 10,2021 

অভিবাসীদের সুরক্ষার সেলদের চতুর্থ সংস্করণটি 10ই সসদেম্বর 2021 -এ অেুভিত হদেদে, এই 

ভেেটি অভিবাসে আইে, 1983 প্রণেদের তাভরদের সাদর্ ভিদল যাে।  

 

ভবদেশ িন্ত্রণালদের প্রভতিন্ত্রী শ্রী ভি িুরলীধরে িলূ বক্তবয প্রোে কদরে।অভতিারীর প্রভতবন্ধকতার 

ভবরুদে জাভতর একসাদর্ কাজ করাদক পযথদবক্ষণ কদর ভতভে বদলদেে সয, " এিে একটা সিদে 

আিাদের সািদে সয সুদযাগ আসদে যেে ভবশ্ব সতকথ তার সাদর্ স্বিাভবক অবস্থাে ভিদর আসদে তার 

জেয প্রস্তুভত সেবার এটাই সঠিক সিে এবং এবং অভিবাসীদের সরুক্ষার বা সপ্রাদটক্টরস অব 

ইভিগ্র্যান্টস(ভপওই) সম্ভাবয সদবথাত্তি সুরক্ষা এবং কলযাণ প্রোদের সিে ভশদে কিথরত শ্রভিকদের 

অভিবাসেদক সহজতর করা উভচত হদব।"   

  

সহজলিযতা এবং অংশীোভরদের উপদর ইউদক-র সাদর্ স্বাক্ষভরত সিৌ, জাপাদের সাদর্ 14টি সসক্টদর 

সুভেভেথষ্ট েক্ষ শ্রভিকদের উপদর এিওভস এবং িারত ও সপাতুথ গাদলর িদধয েক্ষ জেশভক্তর 

সহজলিযতার উপদর সাম্প্রভতক কাদল িভন্ত্রসিার অেুদিােদের উপদর ভিভত্ত কদর আিাদের যুবসিাজ 

এবং শ্রভিকদের েতুে ভেশা ও সুদযাগ সম্পদকথ  অবভহত করার সক্ষদে ভপওইএস-এর একটি গুরুেপূণথ 

িূভিকা রদেদে।   

 

প্রবাসী িারতীে ভবিা সযাজো (ভপভবভবওোই), ভপ্র-ভিপাচথ ার ওভরদেদন্টশে সেভেং (ভপিওটি) এবং 

ইভিোে কভিউভেটি ওদেলদিোর িাি( আইভসিব্লুএি)বা িারতীে সিাজ কলযাণ তহভবল ও ই-

িাইদগ্র্ট প্লাআটিদিথর িত ভবভিন্ন কলযাণকািী প্রকেগুভলদক আধভুেক এবং পভরিাজথ ে করার প্রদচষ্টাদক 

চাভলদে যাওো উভচত।  



শ্রী সঞ্জে িট্টাচাযথয, সভচব (ভসভপভি এবং ওএলএ) তার বক্তদবয, অভতিারীর সিদে ভবদেশদর্দক 

হাজার হাজার েেুথশাগ্র্স্থ পভরযােী শ্রভিকদের ভিভরদে আেদত ভপওইএস-এর ইভতবাচক িূভিকা 

পালেদক স্বীকার কদরদেে। ভতভে উদেে কদরদেে সয, ই িাইদগ্র্ট, সযটি একটি অেলাইে প্লাটািিথ, 

ভপওই অভিসগুভল, পাসদপাটথ  অভিসগুভল,িারতীে েতূাবাসগুভল, অভিবাসে েপ্তর এবং ভবদেদশ 

কিথসংস্থােদক ভেেন্ত্রণ কদর এিে সব অেযােয সংস্থাগুভলদক একীিূত কদরদে, সসটিদক আরও জেভপ্রে 

করা এবং সহজ ও উৎসাহপ্রেেক কদর সতালার িাধযদি শভক্তশালী করা হদেদে। ভতভে আরও বদলে, 

পূবথ এভশো, ইউদরাপ এবং অেযােয  সেদশ  েতুে  অভিবাসে কভরদিাদরর  স্বীকৃভতস্বরূপ  ই -

িাইদগ্র্ট  প্লযাটিিথ  এেে  সব সেদশর জেয উন্মকু্ত করা হদেদে। 
 
ভপওই সদেলদের পণূথাং অভধদবশদে যুগ্ম-সভচব (ববদেভশক কিথসংস্থাে)এবং অভিবাসীদের িহাসুরক্ষক, 
শ্রী টি আিথস্ট্রং, ভবদেশ িন্ত্রণালদের অেযােয আভধকাভরকগণ এবং সতদরাজে অভিবাসীদের সরুক্ষক 
(ভপওই) ভপভিওটি ও অেযােয কলযাণকািী পেদক্ষপ এবং ভেরাপে ও আইেী অভিবাসেদক সহজতর 
করার জেয ভবদেশিন্ত্রণালে দ্বারা আউটভরচ সপ্রাগ্র্াি (ভবদেশ সম্পকথ )ভেদে আদলাচো কদরে। পদর, 
সরভজস্টািথ  ভরকু্রটিং এদজভিস অযাদসাভসদেশদের প্রভতভেভধরা অভধদবশদে সযাগোে কদরে এবং ভেরাপে 
ও আইেী পভরযােদক আরও শভক্তশালী করা এবং সশাষণ, প্রতারণা ও সবোইেী অভিবাসে অর্বা 
িােব পাচার সরাদধ,দয ভবষদের উপদর সোেীে ভবদেশ প্রভতিন্ত্রী এবং সভচব(ভসভপভি ও ওএলএ) 
তাদের বকৃ্ততাে সজার আদরাপ কদরভেদলে, ভবভিন্ন পেদক্ষদপর উপদর তাদের পরািদশথর আোে প্রোে 
কদরে। 

ভেউ ভেভে 
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