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অভিবাসন ভবষয়ক সংলাপে বাংলাপেপের ননতৃত্ব 
 

অযান ভস. ভরচার্ড   
জনসংখ্যা, েরণার্থী ও অভিবাসন ভবষয়ক সহকারী মন্ত্রী  

 
 

মানুষ সহজে ননজের বাড়ীঘর ছেজড় ছেজে চায় না, নিন্তু িখজনা িখজনা োজি ো োড়জে 

হয় পনরনিনের িারজে বাধ্য হজয়।  অজনি বাাংলাজেশী ঘর োজড় বৃহত্তর নবজে িাজের সুজোজের 

সন্ধাজন।  এবাং বেজরর পর বের পােববেী ছেশ বামবার অভ্যন্তজরর উজত্তেনা, দ্বন্দ্ব এবাং ববষময 

ছসখানিার েনেেজি োজের সীমানা ছেজড় পালাজে বাধ্য িজরজে বাংলাজেশ,থাইলযান্ড, চীন এবাং 

আরও অজনি োয়োয়।  এই প্রপঞ্চ –- অনভ্বাসন ও পলায়ন শধ্ুমাত্র এই অঞ্চজল সীমাবদ্ধ নয়।  

অজনি বের ধ্জরই বাাংলাজেশ শরোথী ও অনভ্বাসন নবষজয় বহুপানিি সাংলাজপ ছনেৃত্ব নেজয় 

আসজে।  এ ধ্রজনর আজলাচনা বাস্তুচয যে িনেগ্রস্ত েনেেজি  রিায় আন্তেব ানেি প্রজচষ্টাজি সমথবন 

িজর।  বাাংলাজেজশর ছনেৃত্ব আবাজরা পনরলনিে হয় এই সপ্তাজহ বাাংলাজেশ সরিাজরর “ছলাবাল ছ ারাম 

 র মাইজগ্রশন এন্ড ছেজভ্লপজমন্ট” (নেএ এমনে) আজয়ােজনর মধ্য নেজয়। 

নবেবযাপী ছরিেব  সাংখযি েনেে বাস্তুচয যে হজয়জে।  অনভ্বাসন ও শরোথী নবষয়টি 

আন্তেব ানেি আজলাচনায় আজলাড়ন েুজলজে, অজনি ছোজরজশাজর আজলানচে হজয়জে।  েে ছসজেম্বজর ননউ 

ইয়জিব  োনেসাংঘ সাধ্ারে পনরষজের অনধ্জবশন ও পরবেীজে শরোথী নবষজয় ছনেৃজত্বর উচ্চ পেবাজয়র 

সভ্ায় প্রধ্ান আজলাচয নবষয় নেল এটি।  এই সপ্তাজহ ৭শ’র ছবশী কূটনননেি, সরিানর িমবিেব া 

এবাং নােনরি সমাজের প্রনেনননধ্েে ছলাবাল ছ ারাম-এ অাংশগ্রহজের েনয ঢািায় সমজবে হজয়জেন -- 

এ সাংখযা প্রথজম ো ভ্াবা হজয়নেল োর ছথজি ২শ’ েন ছবশী।  অাংশগ্রহেিারীরা অনভ্বাসজনর মযল 

িারে বুঝজে, উৎিৃষ্ট িমবসযনচ নবননময়, অাংশীোনরত্ব েঠন এবাং িন্টিািীেব সমসযার সমাধ্াজনর পথ 

খুুঁেজে েজড়া হজয়জেন।  আমরা েনেজের েীবন রিায় ছেশগুজলা িী বাস্তব পেজিপ ননজে পাজর 
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এবাং মনরয়া েনেজের উপর ননষু্ঠর পাচারিারী চজের নশিার িীভ্াজব ছরাধ্ িরা োয় ছস বযাপাজর 

িথা বজলনে।                 

ঢািায়, পযবববেী ছ ারাজমর সভ্ার মেই, আমরা আজলাচনা িজরনে িীভ্াজব অনভ্বাসজনর 

আইনী পথ বেনর িরা োয় এবাং এ ধ্ারোর প্রসার িরা োয়।  অনভ্বাসজনর সুষু্ঠ বযবিাপনা 

সজববাপনর ছে ছেশ ছথজি আসজে এবাং ছে ছেজশ োজে েইু ছেশজিই লাভ্বান িরজে পাজর।  নবজেজশ 

অবিানরে িমবেীবীজের পাঠাজনা অজথবর ওপর োজের পনরবারগুজলা ননভ্ব র িজর থাজি এবাং এই অথব 

নবজের অজনি েনরদ্রের ছেজশর েনযই অনধ্িের সম্পে অেব জনর ছোোন নেজয় থাজি ো উন্নয়ন 

সহায়োর মাধ্যজম প্রাপ্ত সাহাজেযর ছচজয়ও ছবশী।  নবজেজশ ননজয়ােিারীজের প্রজয়ােন পজড় 

অনভ্বাসীজের প্রােশনি আর েিো।  এবাং ছে সমস্ত ছেজশ শ্রনমি স্বল্পো এবাং বয়স্ক েনজোষ্ঠীর 

আনধ্িয রজয়জে অনভ্বাসীরা ছস সব ছেজশর অথবনীনেজি এনেজয় ননজে পাজর।  েজবষোয় ছেখা ছেজে 

অনভ্বাসীরা সাধ্ারেে সমাজে অনধ্িের অবোন রাজখ -- ির প্রোজনর মাধ্যজম -- ো োজের 

প্রাপ্ত সুনবধ্ার ছচজয়ও ছবশী। 

এই অনধ্জবশজন ছবশীর ভ্াে অাংশগ্রহেিারী মজন িজরন ছে োরা ছেশ ছেজড় পালাজে বাধ্য 

হজয়জে োজের সাহাজেয এবাং সুরিায় আমাজের অবশযই আরও ছবশী িাে িরা উনচে এবাং এ 

বযাপাজর আমাজের সবার আইনেে ও বননেি োয়বদ্ধো রজয়জে।  ঠিি ছেমন বাাংলাজেশ ও 

আন্তেব ানেি সম্প্রোয় এিসাজথ িাে িজরজে ছরানহ্াজের বযাপাজর অাংেীিারাবদ্ধ হজে।  শরোথী রিা 

নবজের অবশযই অগ্রানধ্িার হওয়া  উনচৎ এবাং এ চযাজলঞ্জ ছমািাজবলায় প্রজয়ােনীয় সম্পজের বযবহার 

নননিে িরা উনচৎ -- োর মজধ্য রজয়জে ছে সমস্ত ছেশ শরোথীজের আশ্রয় নেজয়জে োজের 

সহায়ো িরা।  িনেগ্রস্ত ও োনরদ্রযপীনড়ে অনভ্বাসীজের েনয আরও প্রজয়ােন আইনী প্রনেয়ায় এবাং 

ননরাপে অনভ্বাসন।  মানব পাচার, অনভ্বাসীজের এি োয়ো ছথজি আজরি োয়োয় পাচার এবাং 

প্রািৃনেি ও মানুজষর বেনর নবপেবজয়র  জল েনড়জয় নেটিজয় পড়া েনজোষ্ঠী মেবাোর সাজথ বাুঁচজে 

চায় এবাং োজের েীবজনর িে সানরজয় েীবনজি নেুন িজর সাোজে চায় ।   

স্বাভ্ানবিভ্াজবই ছেশগুজলার োজের ননজেজের সীমানা ননয়ন্ত্রজের সাববজভ্ৌম অনধ্িার রজয়জে।  

নবপজ্জনি ও অবযবিাপনাময় অনভ্বাসন েীবজনর প্রনে হুমনিস্বরুপ এবাং ো ছচারাচালানিারী, 
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পাচারিারী, এবাং অপরাধ্চেজি সমৃদ্ধশালী িজর এবাং সরিাজরর প্রনে েনেজের আিা িনমজয় ছেয়।  

োই ছহাি, নচন্তাশীল োনেসমযহ সীমানা ননয়ন্ত্রজের উপায় ও অনভ্বাসন নীনে উন্নয়জন সঠিি পথ 

খুুঁজে ছপজয়জে ো নােনরিজের, শরোথী ও অনভ্বাসীজের সুরিা ছেয়ার সাজথ সাজথ ববধ্ অনভ্বাসজনর 

সববানধ্ি সুনবধ্াও লাভ্ িজর। 

এ বেজরর “নেএ এমনে” ছসজেম্বজর োনেসাংজঘ অনুনষ্ঠে “ননউ ইয়িব  শরোথী ও অনভ্বাসন 

ছঘাষোর” আজলাচনাজি এনেজয় ননজয়জে।  এই েনলজল শরোথীজের ননরাপে, সশুৃাংখল, ও ননয়নমে 

অনভ্বাসজনর ছিজত্র ে’ুটি নভ্ন্ন চুনির আহবান িরা হজয়জে।  এই চুনির নভ্েজর নবে ছেভ্াজব 

শরোথী ও অনভ্বাসন সাংিজট প্রনেনেয়া ছেখায় ো উন্নয়জনর সম্ভাবনা রজয়জে -– েনে ছেশগুজলা 

ইনেবাচিভ্াজব এই নবষয়গুজলা গ্রহে িরজে োজের অনীহা িাটিজয় উঠজে পাজর।   

এ িারজেই আনম নবোস িনর “নেএ এমনে” এবাং নবেবযাপী অনযানয অনভ্বাসন সাংলাপ 

অপনরহােব।  এসব আজলাচনার মাধ্যজম ছেশগুজলা এিনত্রে হজয় অনভ্বাসজনর চযাজলঞ্জসমযহ ও সনুবধ্ানে 

ননজয় সমানভ্াজব আজলাচনা িরজে পাজর। 

নবেবযাপী সিল ছেজশর সরিার অনুধ্াবন িজরজে ছে এখনই সময় এ বযাপাজর িাে িরার।  

ইনেবাচি ও বাস্তবানুে ছনেৃজত্বর মাধ্যজম –- ছে ধ্রজনর ছনেৃত্ব বাাংলাজেশ প্রমাে িজর ছেনখজয়জে 

“ছলাবাল ছ ারাম  র মাইজগ্রশন এন্ড ছেজভ্লপজমন্ট” আজলাচনার আজয়ােন িজর। অনভ্বাসীরা এবাং 

ছে সমাে এর আজয়ােন িজরজে -- উভ্জয়ই এর সু ল ছভ্াে িরজব। 
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