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অরিবাসীদেি মানবারিকাি ও সুিক্ষাি ঘাটরি প্রমটাদি রবশ্বব্যাপী সংহরি গদে প্রিািাি আহ্বান জানাদিা বাংিাদেশ 

 

রনউইয়কক, ১৮ প্রম ২০২২:  

 

অরিবাসীদেি মানবারিকাি ও সুিক্ষাি ঘাটরি প্রমটাদি রবশ্বব্যাপী সংহরি গদে প্রিািাি আহ্বান জানাদিা বাংিাদেশ। আজ জারিসংঘ 

সেিেপ্তদি অনুরিি আন্তজকারিক অরিবাসন পর্ কাদিাচনা প্র ািাদমি (আইএমআিএ ) প্রগািদটরবি ববঠক-৪ েেত্ত বক্তদব্য এ আহ্বান তুদি িদিন 

পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী শাহরিয়াি আিম এমরপ। প্রগািদটরবি ববঠকটিদি রিরন প্যাদনরিস্ট রহদসদব অংশগ্রহণ কদিন। ববরশ্বক অরিবাসন কমপ্যাক্ট এি 

পাঁচটি রবষয় র্থাক্রদম: উপাত্ত, িদেি রবিান, নাজুকিা হ্রাস, ববষম্য দূিীকিণ, ও আন্তজকারিক সহদর্ারগিা -এি উপি দৃরিপাি কিা হয় ববঠকটিদি। 

েেত্ত বক্তদব্য েরিমন্ত্রী প্রজাি রেদয় বদিন, সঙ্কটময় পরিরিরিদি আটকাপো অরিবাসীসহ অরিবাসীদেি অরিবাসন র্াত্রাি ঝুঁরক ও 

নাজুকিা হ্রাস কিাি িদক্ষে সিকাি, মানবারিকাি সংিা, কনসুেদিট ও জারিসংঘ সংিাগুরিি মদে পািস্পরিক সহদর্ারগিা আিও প্রবরশ বৃরি কিা 

এখন সমদয়ি োবী। 

স্বাগরিক প্রেশ ও মাতৃভূরমি আথ ক-সামারজক উন্নয়দন অরিবাসীদেি ভূরমকাি কথা তুদি িদিন পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী। রিরন ববরশ্বক অরিবাসন 

কম্প্োক্ট ও এদজন্ডা ২০৩০ এি সমন্বয়মূিক বাস্তবায়ন রনরিি কিাি উপি প্রজাি প্রেন এবং এদক্ষদত্র অরিবাসদনি সাদথ যুক্ত সকি অংশীজন ও 

জারিসংদঘি অরিবাসন প্রনটওয়াকক এি েদচিা আিও প্রজািোি কিাি আহ্বান জানান। 

অরিবাসীদেি রবরুদি ক্রমবি কমান বণ কবাে, জারিগি রবদেষ, ভুি িে উপিাপন, কিঙ্কদিপন, ও অসরহষ্ণুিা ইিোরে রবষয়গুদিাদি আিও 

গিীিিাদব দৃরি প্রেওয়াি উপি প্রজাি প্রেন পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী। অন্তভূ করক্তমূিক মূল্যদবাি ও সরহষ্ণুিাি েচাি এরগদয় রনদি এবং অরিবাসন ও 

অরিবাসীদেি সম্প্দকক জনসািািদণি কাদে ইরিবাচক িািণা বিরি কিদি আন্তজকারিক গণমােদমি সহদর্ারগিাি পাশাপারশ আিও প্রবরশ ববরশ্বক 

সহদর্ারগিািও আহ্বান জানান রিরন। 

ইদিাপূদব ক গিকাি, আন্তজকারিক অরিবাসী সংিা (আইওএম) এি মহাপরিচািদকি সাদথ রেপারক্ষক ববঠক কদিন পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী। ববঠদক 

আন্তজকারিক ও জািীয় পর্ কাদয় অরিবাসদনি রবরিন্ন রেক ও সম্ভাব্য সহদর্ারগিাি নানা রবষয় রনদয় আদিাকপাি কিা হয়। 

উদেখ্য পিিাষ্ট্র েরিমন্ত্রী আন্তজকারিক অরিবাসন পর্ কাদিাচনা প্র ািাম (আইএমআিএ )-এ বাংিাদেশ েরিরনরিেদিি প্রনতৃত্ব রেদেন। 

প্র ািামটিদি প্রর্াগোন উপিদক্ষে আগি একারিক সেস্য িাষ্ট্রসমূদহি েরিরনরিেদিি েিানগদণি সাদথও রেপারক্ষক ববঠক কদিন রিরন। ২০২৩-২৫ 

প্রময়াদে মানবারিকাি কাউরিি রনব কাচদন বাংিাদেদশি োথীিাসহ পািস্পরিক রবরিন্ন স্বাথ ক সংরিি রবষয়ারে রনদয় আদিাচনা হয় এসকি ববঠদক। 

আন্তজকারিক অরিিাবসন রবষয়ক ‘অগ্রগরি প্রঘাষণা’ি মে রেদয় ২০ প্রম ২০২২ -এ প্রশষ হদব চাি রেনব্যাপী আইএমআিএ  এি সিা। 

উদেখ্য, আইএমআিএ  এি ‘অগ্রগরি প্রঘাষণা’ প্রকা- োরসদিদটড কিাি জন্য জারিসংদঘ রনযুক্ত বাংিাদেদশি িায়ী েরিরনরি িাষ্ট্রদূি 

িাবাব  ারিমা ও লুদেমবাগ ক এি িায়ী েরিরনরি িাষ্ট্রদূি অরিিাি প্রমইজ-প্রক মদনানয়ন েোন কদিন জারিসংঘ সািািণ পরিষদেি সিাপরি 

আব্দুোহ শারহে। 

জারিসংঘ সেিেপ্তদি অনুরিি এবাদিি আইএমআিএ  -এ বাংিাদেশ েরিরনরিেদিি অন্যান্য সেস্যগদণি মদে িদয়দেন সংসে সেস্য 

িানা প্রমাহাম্মে প্রসাহাইি ও েবাসী কল্যাণ ও ববদেরশক কম কসংিান মন্ত্রণািদয়ি সরচব ড. আহদমে মুরনরুে সাদিহীন। 
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