


এই �কাশনায় �কািশত মতামত েলখেকর এবং এ� আ�জৰ্ািতক অিভবাসন সং�া (আইওএম)  
- এর মতাদেশৰ্র সােথ সামঞ্জস্যপণূৰ্ নাও হেত পাের। এই �কাশনায় েযসব সংজ্ঞা ব্যব�ত হেয়েছ 
এবং েযসব উপকরণ উপ�ািপত হেয়েছ তা েকান েদশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকার আইনগত মযৰ্াদা 
বা এর কতৃৰ্ পক্ষ, অথবা এর সীমা� বা সীমােরখা স�েকৰ্  আইওএম-  এর মতামেতর �িতফলন
নয়।

আইওএম এই মলূনীিতেত িব�াসী েয, মানিবক ও িবিধস�ত অিভবাসন সকেলর জন্য কল্যাণ বেয় 
আেন। এক� আ�ঃরা��য় সংগঠন িহেসেব আইওএম, আ�জৰ্ািতক পিরম�েল এর সহেযাগীেদর 
িনেয় অিভবাসন কাযৰ্�েমর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় অিভবাসন িবষেয় সেচতনতা বৃি�, অিভবাসেনর 
মাধ্যেম আথৰ্সামািজক �বৃি� অজৰ্ন, এবং অিভবাসীেদর সািবৰ্ক কল্যাণ সাধন ও মানিবক মযৰ্াদা 
িনি�ত করা ইত্যািদ িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে�।  

ৈবি�ক চ� ি�র এই সংিক্ষ� সং�রণ� ��ত করা হেয়েছ "সাে�ইেনবল িরইি�ে�শন এ� 
ইম��ভড মাইে�শন গভেনৰ্� (�ত্যাশা)" �কে�র আওতায়, এবং বাংলােদশ সরকার ও  
বাংলােদেশ জািতসংঘ মাইে�শন েনটওয়ােকৰ্ র সহেযািগতায়। �ক��র অথৰ্ায়ন কেরেছ 
ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন, এবং বা�বায়েন আেছ আইওএম। এর িবষয়ব�সমহূ সবেক্ষে�  
ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর মতামত �িতফিলত কের না।
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িনরাপদ, সশুৃ�ল ও িনয়িমত 



২  ।  িজিসএম

ৈবি�ক  চ�ি�
আ�জৰ্ািতক অিভবাসেনর 
সামি�ক ও িব��ত পিরে�িক্ষত 
িবেবচনায় রাখা এক� 
আ�:সরকারীয় ঐি�ক চ�ি�।

�ি�য়া
উ�া� ও অিভবাসী স�িকৰ্ ত 
'িনউইয়কৰ্  েঘাষণা’র আেলােক 
২০১৮-এর ১০ ও ১১ িডেস�র 
মরে�ােত সরকার�ধান এবং উ� 
পযৰ্ােয়র �িতিনিধগেণর 
স�িত�েম চ�ি�� গহৃীত হয়। 

জনেগা��েকি�কতা, আ�জৰ্ািতক 
সহেযািগতা ও রা��য় সাবৰ্েভৗমে�র 
মেতা মলূনীিতর িভিত্তেত �ণীত এ 
চ�ি�� আ�জৰ্ািতক অিভবাসন 
িবষেয় এক� সামি�ক (৩৬০°) 
�পেরখা েদয়। চ�ি�� ২৩� 
উে�শ্য ও ১৮৭� িনিদৰ্ � কাযৰ্�ম 
স�িলত।

িবষয়ব�

ভ�িমকা
অিভবাসী েক্ষ� এবং উৎস ও 
গ�ব্য রা�সমহূেক অিভবাসন 
অেনক সেুযাগ ও সিুবধা েদয়। তেব 
িন�মােনর অিভবাসন ব্যব�াপনা 
নানাধরেণর চ্যােলঞ্জ স�ৃ কের।

লক্ষ্য
ঝঁুিক ও চ্যােলঞ্জ েমাকািবলায় 
অিভবাসেনর সেবৰ্া� সিুবধা 
িনি�ত করেত আ�জৰ্ািতক 
সহেযািগতার �াথিমক �্যাটফমৰ্ 
িহেসেব কাজ করা। 

ৈবি�ক চ� ি�: ধারণা



 ৩ । িজিসএম

জনেগা��েকি�ক আ�জৰ্ািতক সহেযািগতা

আইেনর শাসন

েজ�ার সংেবদনশীলতা 'সম� সরকার' েকৗশল

'সম� সমাজ' েকৗশল

জাতীয় সাবৰ্েভৗম�

মানবািধকারেটকসই উ�য়ন

িশ�র �িত সংেবদনশীলতা

িনেদৰ্শক মলূনীিতসমহূ



৪ । িজিসএম

১.   �মাণিনভৰ্ র নীিত �ণয়েনর জন্য আবশ্যক তথ্য-উপাত্ত  সং�হ ও ব্যবহার।
২.  �েদশ ত্যােগ মানুষেক বাধ্য কের এমন েনিতবাচক িনয়ামক ও কাঠােমাগত ��র �ভাব �াস।
৩.  অিভবাসেনর সকল �ের স�ক ও সমেয়ািচত তথ্য �দান।
৪.  সকল অিভবাসীর আইনী পিরচেয়র �মাণ ও তেথ্যর পযৰ্া�তা িনি�তকরণ।
৫.  িনয়িমত অিভবাসেনর প�া�েলা সহজলভ্য ও নমনীয় করা।
৬.  ন্যায্য ও ৈনিতক িনেয়াগ এবং েশাভন কাজ িনি�ত করেত সহায়তা।
৭.  অসহায়� েমাকােবলা ও লাঘব করা।
৮.  িনেখাঁজ অিভবাসীেদর জীবন রক্ষার জন্য সমি�ত আ�জৰ্ািতক পদেক্ষপ �হণ।
৯.  অিভবাসী পাচার ব� করেত ৈবি�ক কাযৰ্�মেক শি�শালী করা।
১০. আ�জৰ্ািতকভােব মানবপাচার েরাধ, েমাকােবলা ও িনমূৰ্ল করা।
১১. সীমা� ব্যব�াপনায় সংহিত, সরুক্ষা ও সম�য় িনি�ত করা।
১২. অিভবাসন �ি�য়া�েলার িনভৰ্ রেযাগ্যতা ও পবূৰ্াভােসর ব্যব�া শি�শালী করা।
১৩. িডেটনশন বা আটক করােক েশষ প�া িহেসেব িবেবচনা করা।
১৪. অিভবাসেনর �িত� পযৰ্ােয় কনস্ুযলার সরুক্ষা, সহায়তা ও সহেযািগতা বৃি�।
১৫. অিভবাসীেদর জন্য েমৗিলক েসবাসমহূ পাওয়ার ব্যব�া করা।
১৬. পণূৰ্ অ�ভ�ৰ্ ি� ও সামািজক সংহিতর জন্য অিভবাসী ও সমােজর ক্ষমতায়ন।
১৭. সকল �কার ৈবষম্য দরূ করা এবং তথ্য-�মাণিভিত্তক ইিতবাচক আেলাচনা উৎসািহত করা।
১৮. দক্ষতা উ�য়েন িবিনেয়াগ এবং দক্ষতা, েযাগ্যতা ও সক্ষমতার পার�িরক �ীকৃিত �রাি�ত 

করা।
১৯. সকল েদেশ েটকসই উ�য়েন অিভবাসী ও �বাসীরা েযন পেুরাপিুর অবদান রাখেত পাের েসই 

পিরেবশ ৈতির করা।
২০. �ত, িনরাপদ ও কম খরেচ েরিমেট� পাঠােনার সবু্যব�া করা ও অিভবাসীেদর আিথৰ্ক 

অ�ভ�ৰ্ ি� িনি�ত করা।
২১. িনরাপদ �ত্যাবতৰ্ ন ও পনুেরক�ীকরণ �রাি�ত করেত সহায়তা।
২২. সামািজক িনরাপত্তা �� এবং অিজৰ্ত সিুবধা�েলার বহনেযাগ্যতার জন্য প�িত �িত�া।
২৩. িনরাপদ, সশু�ৃল ও িনয়িমত অিভবাসেনর জন্য আ�জৰ্ািতক সহেযািগতা ও ৈবি�ক 

অংশীদাির� শি�শালী করা।   

অিভবাসন িবষয়ক ৈবি�ক চ� ি�র
২৩� উে�শ্য



৫ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
আ�জৰ্ািতক অিভবাসন িবষয়ক ৈবি�ক �মাণিভিত্তেক শি�শালী করা; 
এই উপাত্ত েযন গেবষণা, নীিতিনধৰ্ারণ এবং আেলাচনােক সসুংহত কের তা িনি�ত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসেনর সকল পযৰ্ােয় তথ্য-উপাত্ত উ�ত করেত সামি�ক েকৗশল বা�বায়ন করা;
খ.  অিভবাসন পিরসংখ্যান ও জাতীয় ডাটা িসে�ম উ�য়ন করা;
গ.   তথ্য সং�হ, িবে�ষণ ও িবতরেণ সক্ষমতা বৃি�র জন্য ৈবি�ক কমৰ্সিূচ িবকাশ;
ঘ.   েটকসই উ�য়ন ২০৩০ এেজ�া স�েকৰ্  অবিহত করেত তথ্য-উপাত্ত সং�হ এবং িবে�ষণ;
ঙ.  িবদ্যমান ৈবি�ক এবং আঞ্চিলক ডাটােবস এবং আমানেতর সহেযািগতা এবং সমথৰ্ন করা;
চ.   অিভবাসন স�িকৰ্ ত গেবষণা ও �িশক্ষেণর জন্য আঞ্চিলক েক� �াপন;
ছ.  জাতীয় �মাির ও জিরপ অিভবাসন স�িকৰ্ ত িবষয়�িলেক সংহত কের জাতীয় তথ্য 

সং�েহর উ�িত;
জ.  অিভবাসন স�িকৰ্ ত তথ্য সং�েহর জন্য পিরবার, �মশি� এবং অন্যান্য জিরপ পিরচালনা;
ঝ.  অিভবাসন স�িকৰ্ ত পিরসংখ্যােনর জন্য রা��য় ইউিনট এবং জাতীয় পিরসংখ্যান দ�েরর 

মেধ্য সম�য় বৃি� করা;
ঞ.  েদশিভিত্তক অিভবাসন ে�াফাইল সংকলন ও ব্যবহার করা;
ট.   গেবষণা, অধ্যয়ন এবং জিরপ িবকােশর জন্য উৎস, �ানিজট ও গ�ব্য েদেশর সংি�� 

অংশীদারেদর সহেযািগতা করা।

�মাণিনভৰ্ র নীিত �ণয়েনর জন্য আবশ্যক তথ্য সং�হ ও ব্যবহার।উে�শ্য
০১



৬ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
অনুকূল রাজৈনিতক, আথৰ্-সামািজক এবং পিরেবশগত পিরি�িত ৈতির করা; 
েটকসই উ�য়েনর জন্য ২০৩০ এেজ�া বা�বায়ন ও িনি�ত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া এবং সংি�� এেজ�ার �ত বা�বায়ন উৎসািহত করা;
খ.  অিভবাসেনর মলূ চািলকাশি� ও িনয়ামক�েলা লাঘব করা;
গ.   ভিবষ্যৎ ঝঁুিক ও �মিক িনণৰ্য় করেত মিনটিরং শি�শালী করা যা অিভবাসন 

আে�ালন�িলেক �ভািবত করেত পাের;
ঘ.   েটকসই অথৰ্ৈনিতক �বৃি�,ৈবেদিশক িবিনেয়াগ এবং মানুেষর জীবন-মান উ�য়েনর জন্য 

অনুকূল পিরি�িত স�ৃেত  িবিনেয়াগ করা;
ঙ.  েবকার� কমােত ও েমধা পাচার েরােধ মানবস�দ উ�য়েন িবিনেয়াগ করা;
চ.   ক্ষিত�� জনগেণর সহনশীলতা এবং আত্মিনভৰ্ রশীলতার জন্য মানিবক সহায়তা �দানকারী 

ও উ�য়ন সং�া�েলার মধ্যকার েযৗথ সহেযািগতা বৃি�;
ছ.  জ�ির অব�া িবষয়ক ��িত ও জাতীয় দেূযৰ্াগ েমাকােবলার েক্ষে� অিভবাসীেদর িবেবচনায় 

রাখা;          
জ.  অিভবাসনজিনত �ানা�েরর েযৗথ িবে�ষণ, ম্যািপং ও ধারণা লাভ;
ঝ.  �াকৃিতক দেুযৰ্াগ, জলবায়ু পিরবতৰ্ ন এবং পিরেবশগত অবনিতর েক্ষে� �েক থাকার 

েকৗশল ৈতরী করা;
ঞ.  দেুযৰ্াগ ��িতমলূক েকৗশল এবং �শমন ব্যব�ায় সহেযািগতার েক্ষে� বা�চ� ্যিতেক 

িবেবচনায় িনেয় সসুংহত করা;
ট.   দেুযৰ্ােগ ক্ষিত�� ব্যি�েদর অসহায়� কমােনার প�িত উ�য়ন;  
ঠ.   অকি�ক বা �মা�েয় সংঘ�ত �াকৃিতক দেুযৰ্ােগ অিভবাসন সং�া� চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় 

েকৗশল �ণয়ন করা।

�েদশ ত্যােগ মানুষেক বাধ্য কের এমন েনিতবাচক িনয়ামক ও 
কাঠােমাগত ��র �ভাব �াস।

উে�শ্য
০২



 
 

অ�ীকার:  
অিভবাসন স�িকৰ্ ত যথাযথ তথ্য সহজলভ্য করা; 
এই তথ্য ব্যবহার যা অিভবাসন নীিত ৈতরীেত উ�তর স�াবনা ও িন�য়তা সরবরাহ কের। 

কাযৰ্�ম:
ক.  িনয়িমত অিভবাসন উৎসািহত করেত জাতীয় ওেয়বসাইট চাল ুকরা;
খ   অিভবাসেনর ধারা স�েকৰ্  আঞ্চিলক এবং আ�জৰ্ািতক তথ্য িবিনময়েক উৎসািহত করা;
গ.   অিভবাসেনর �টসমেূহ তেথ্যর সহজলভ্যতা িনি�ত করা;
ঘ.   সদ্য আসা অিভবাসীেদর তথ্য ও আইিন পরামশৰ্ �দান করা;
ঙ.  ব�ভািষক এবং েজ�ার সংেবদনশীল তথ্য �চার করা ও �িশক্ষণ সংগ�ত করা।

অিভবাসেনর সকল �ের স�ক ও সমেয়ািচত তথ্য �দান।উে�শ্য
০৩

 

অ�ীকার:  
সকল ব্যি�বেগৰ্র আইনী পিরচয় িনি�ত করা; 
অিভবাসীেদর নাগিরক িনব�ন দিললপ� এবং নিথভ��করণ িনি�ত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিনবি�ত ব্যি� বা নাগিরকেদর এবং �বাসী নাগিরকেদর কথা িবেবচনা কের নাগিরক 

িনব�ন প�িতসমূেহর উ�িত সাধন করা;
খ.  পিরচয়প� ও নিথ জািলয়ািত �িতেরাধ করেত �মণ সং�া� নিথসমেূহর সম�য় সাধন;
গ.  অিনবাসী নাগিরকেদর যাবতীয় িবষেয় পযৰ্া� দা�িরক তথ্য িনি�ত করা;
ঘ.   ব্যি�গত নিথর অ্যাে�স সহজতর করা;
ঙ.  রা�হীনতা �িতেরােধ সসুংহত পদেক্ষপ েনয়া;
চ.   অিভবাসীেদর েম�িলক েসবা ও অিধকার উ�ত করেত েসবা সরবরাহ েক��িলেত 

জাতীয়তার �মােণর �েয়াজনীয় িবষয়ািদ সহজ ও পিরমাজৰ্ন করা;
ছ.  �ানীয় পযৰ্ােয় কিমউিন�েত অিভবাসীেদর অংশ�হণ সহজ করা এবং ই-েরিজে�শন কাডৰ্  

চাল ুকরা।

সকল অিভবাসীেদর আইনী পিরচেয়র �মাণ ও তেথ্যর পযৰ্া�তা 
িনি�তকরণ।

উে�শ্য
০৪

৭ । িজিসএম



৮ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
িনরাপদ, সশু�ৃল ও িনয়িমত অিভবাসেনর জন্য িবদ্যমান প�া�েলােক িব��ত ও ৈবিচ�্যপণূৰ্ করা। 

কাযৰ্�ম:
ক.  মানবািধকার িভিত্তক এবং েজ�ার সংেবদনশীলতা �েমর গিতশীলতা িবষয়ক ি�পািক্ষক, 

আঞ্চিলক ও ব�পািক্ষক চ� ি� করা;
খ.  আ�জৰ্ািতক ও ি�পািক্ষক সহেযািগতামলূক পদেক্ষপ �হেণর মাধ্যেম �েমর গিতশীলতা 

�রাি�ত করা;
গ.   �মবাজােরর চািহদা ও দক্ষতা অনুযায়ী িনয়িমত অিভবাসেনর জন্য িবদ্যমান প�া�েলা 

সংেশাধন;
ঘ.   েজ�ার �িতি�য়াশীল �ম-গিতশীলতা িবষয়ক পিরক�নাসমেূহর জন্য সহজ অিধকার 

গঠন;
ঙ.  জাতীয় অথৰ্নীিতেত চািহদা অনুযায়ী �মদক্ষতা গেড় েতালা;
চ.   কাযৰ্করী ি�লস-ম্যািচং িনি�ত করেত িনেয়াগ সং�া� �ি�য়া সহজতর করা;
ছ.  অিভবাসীগণ �েবশ ও অব�ােনর জন্য িবদ্যমান জাতীয় এবং আঞ্চিলক অনুশীলন�েলার 

িবকাশ করা বা গেড় েতালা;          
জ.  �াকৃিতক দেুযৰ্াগ, জলবায়ু পিরবতৰ্ ন এবং পিরেবেশর অবক্ষেয়র কারেণ বা�চ� ্যত 

অিভবাসীেদর জন্য সমাধান েজারদার করা;
ঝ.  দক্ষতার সকল পযৰ্ােয় পিরবােরর সােথ পনুিমৰ্লেনর অিধকার �িত�া করা;
ঞ.  িশক্ষা-িবষয়ক িবিনময় ও �ানা�েরর সেুযাগ বৃি�।

িনয়িমত অিভবাসেনর প�া�েলা সহজলভ্য ও নমনীয় করা।উে�শ্য
০৫



৯ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
িবদ্যমান িনেয়াগ সং�া� ব্যব�াসমেূহর ন্যায্যতা ও ৈনিতকতা পযৰ্ােলাচনা এবং সম� অিভবাসী 
কম�েদর সরুিক্ষত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  �ম অিধকার, েশাভন কাজ ও েজারপবূৰ্ক �েমর েক্ষে�  আ�জৰ্ািতক উপকরণ�েলার 

বা�বায়ন শি�শালী করা;
খ.  সংলােপর মাধ্যেম �েমর গিতশীলতার সেবৰ্াত্তম চচৰ্ া�েলা িচিহ্নত করা;
গ.   সরকাির ও েবসরকাির িনেয়াগ �দানকারী সং�া�েলার উপর পিরবীক্ষণ ও নজরদাির 

েজারদার করা;
ঘ.   অংশীদািরে�র মাধ্যেম অিভবাসীেদর জন্য িলিখত িনেয়াগপ� িনি�ত করা;
ঙ.  মানবািধকার ও �ম অিধকার লি�ত হেল জাতীয় আইেনর �েয়াগ;
চ.   ন্যায্য ও ৈনিতক িনেয়াগ প�িত এবং েশাভন কােজর নীিতমালার �েয়াগ শি�শালী করা;
ছ.  অিভবাসীেদর িনয়�ণ ক্ষমতা বৃি�েত িনেয়াগ প�িত ও শতৰ্ াবলীেক শি�শালী করা;       
জ.  অিভবাসীেদর কােজর চ� ি� এবং �মণ বা পিরচয় সং�া� কাগজপ� বােজয়া� অথবা 

আটেক রাখা িনিষ� করা;
ঝ.  অিভবাসীেদর মানস�ত �ম অিধকার ও সরুক্ষা �দান;
ঞ.  অনানু�ািনক অথৰ্নীিতেত কমৰ্রত অিভবাসীেদর কাযৰ্কর িরেপা�ৰ্ং, অিভেযাগ এবং সমাধান 

পাওয়ার উপায়�েলা সহজ করা;
ট.   ে�া�াম এবং নীিতমালায় নারী অিভবাসীেদর িবেশষ চািহদা ও অবদান সবসময় িবেবচনায় 

রাখা;
ঠ.   স�ুু ও ৈনিতক িনেয়ােগর জন্য আ�জৰ্ািতক মলূনীিত এবং িনেদৰ্ িশকা�েলার সােথ িমল েরেখ 

জাতীয় নীিতমালা ও কমৰ্সিূচ উ�ত করা।

ন্যায্য ও ৈনিতক িনেয়াগ এবং েশাভন কাজ িনি�ত করেত 
সহায়তা।

উে�শ্য
০৬



১০ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
ক্ষিত�� অিভবাসীেদর পােশ দঁাড়ােনা এবং েজ�ার িনিবৰ্েশেষ সবসময় িশ�েদর সেবৰ্া� �াথৰ্ 
িনি�ত করা;
ভ��েভািগ িবেবচনায় িশ�েদর �াথৰ্েক সেবৰ্া� ��� িদেয় েজ�ার সংেবদনশীল প�িতর
�েয়াগ। 

কাযৰ্�ম:
ক.  অিন�াকৃত উপােয় অিভবাসীেদর িবপদ �ােস নীিতমালা পযৰ্ােলাচনা; 
খ.  িবপদাপ� অব�ায় অিভবাসীেদর সহায়তায় যথাযথ নীিতমালা �ণয়ন;
গ.   নারী ও  িশ� (েছেলেমেয়) অিভবাসীেদর িবেশষ �েয়াজনীয়তা িচিহ্নত করা এবং 

দবুৰ্লতা�িল সমাধােন নীিতমালা �ণয়ন;
ঘ.   অিভবাসী কম�েদর কমৰ্�ল সং�া� অসহায়� ও িনপীড়ন েমাকােবলা করার জন্য আইন 

এবং কােজর শতৰ্ ািদ পযৰ্ােলাচনা;
ঙ.  আইিন, �শাসিনক ও িবচািরক �ি�য়ায় অিভবাসী িশ�েদর সরুক্ষায় িবিভ� নীিতমালা ও 

প�িত �িত�া;
চ.   অিভবাসেনর সকল পযৰ্ােয় স�ীহীন ও িবি�� হেয় যাওয়া িশ�েদর সরুক্ষা �দান;
ছ.  অিভবাসীেদর জন্য সলুভ ও �াধীন আইিন সহায়তা সহজলভ্য করা;           
জ.  অিনয়িমত অব�া েথেক অিভবাসীেদর উত্তরণ সহজ করা;
ঝ.  অিভবাসীরা েযন সহেজই 'অিনয়িমত' েথেক 'িনয়িমত' অব�া েপেত পােরন, েসরকম 

অিভগম্য ও সহজ প�িত �ণয়ন করা;
ঞ.  সংকেটর স�ুখীন অিভবাসীেদর জন্য কনস্ুযলার সরুক্ষা ও মানিবক সহায়তা িনি�ত করা;
ট.  অসহায় পিরি�িতেত থাকা অিভবাসীেদর িচিহ্নতকরেণ ও সহায়তা �দােন কতৃৰ্ পক্ষ এবং 

সংি�� অংশীদারেদর স�ৃ� করা;
ঠ.   অসহায় পিরি�িতেত থাকা অিভবাসীেদর চািহদা�েলা ত� েল ধের, তােদর সহায়তায় জাতীয় 

সাড়াদান কাযৰ্�েমর উ�য়ন।

অিভবাসীেদর অসহায়� েমাকােবলা ও লাঘব করা।উে�শ্য
০৭



১১ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর জীবন রক্ষা এবং মতৃ� ্য/আঘাত �িতেরােধ আ�জৰ্ািতক সহেযািগতা;
মতৃ বা িনেখাঁজ ব্যি�েদর সনা� করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসীেদর অনুস�ান ও উ�ার িবষয়ক সকল �ি�য়া �ণয়ন করা;
খ.  অিভবাসীেদর ঝঁুিক কমােত নীিত ও আইন পযৰ্ােলাচনা করা;
গ.   িবপদ�� অিভবাসীরা েযন অিবলে� পিরবােরর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন তার সবু্যব�া 

করা;
ঘ.   িনেখঁাজ অিভবাসীেদর অনুস�ােন তােদর পিরবারেক কনস্ুযলার সহেযািগতাসহ আ�ঃেদশীয় 

সম�য় চ্যােনল �িত�া; 
ঙ.  মতৃেদেহর সকল তথ্য েক�ীয় ডাটােবেস সংরক্ষণ, এবং পিরবােরর কােছ খবর েপৗ�েছ েদয়া;
চ.   অিভবাসীেদর মতৃেদহ িনজ েদেশ েফরত আনার িন�য়তা �দান।

িনেখাঁজ অিভবাসীেদর জীবন রক্ষার জন্য সমি�ত আ�জৰ্ািতক 
পদেক্ষপ �হণ।

উে�শ্য
০৮

 

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর পাচার েরােধ েযৗথভােব গৃহীত পদেক্ষপ�েলােক সসুংহত করা;
পাচােরর িশকার অিভবাসীেদর িব�ে� েযেনা েফৗজদাির মামলা দােয়র না হয় - তা িনি�ত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  �ল, সম�ু ও আকাশপেথ অিভবাসী পাচার িবষয়ক �েটাকেলর অনুেমাদন, বা�বায়ন ও 

সংেশাধন �রাি�ত করা; 
খ.  আ�জৰ্ািতক, আঞ্চিলক এবং ি�পািক্ষক পযৰ্ােয় তথ্য ও জ্ঞােনর আদান �দান;
গ.   পাচার হওয়া ব্যি�েদর িচিহ্নত ও সহায়তা �দান করার জন্য িল�-সংেবদনশীল এবং 

িশ�-সংেবদনশীল সহেযািগতামলূক �েটাকল �িত�া করা; 
ঘ.   অিভবাসীেদর পাচারেক েফৗজদাির অপরাধ িহেসেব �িত�া করা;
ঙ.  ‘অিভবাসীেদর পাচার’ এবং ‘মানব পাচার’ এর মেধ্য পাথৰ্ক্য করা এবং পথৃক পথৃক 

অপরােধর জন্য পথৃক পথৃক পদেক্ষপ �হণ;
চ.   অিভবাসন চ� জেুড় অিভবাসীেদর পাচার েরাধ করেত এর সােথ স�ৃ� সকল রা� ও 

অংশীদারেদর সহেযািগতায় পদেক্ষপ �হণ।

অিভবাসী পাচার ব� করেত ৈবি�ক কাযৰ্�মেক শি�শালী করা।উে�শ্য
০৯



১২ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
সক্ষমতা ও আ�জৰ্ািতক সহেযািগতা শি�শালী কের মানব পাচার �িতেরাধ, িনধন ও িনমূৰ্েল 
আইনগত ও অন্যান্য পদেক্ষপ �হণ;
পাচােরর িশকার হওয়া অিভবাসীেদর িচিহ্নতকরণ, সরুক্ষা ও সহায়তা �দান।

কাযৰ্�ম:
ক.  নারী ও িশ�সহ মানব পাচার �িতেরাধ, িনমূৰ্ল ও এর সােথ জিড়ত ব্যি�েদর শাি� �দান 

িবষয়ক �েটাকেলর অনুেমাদন ও বা�বায়ন;
খ.  মানব পাচার েরােধ জািতসংেঘর ৈবি�ক কমৰ্পিরক�না বা�বায়ন;
গ.   পাচােরর িশকার হওয়া ব্যি�েদর িচিহ্নত কের তােদর সরুক্ষা ও সহায়তার লেক্ষ্য মানব 

পাচারকারী েনটওয়াকৰ্ �েলার অিনয়িমত অিভবাসেনর �ট�েলা পরীক্ষা করা;
ঘ.   আ�ঃেদশীয় এবং আঞ্চিলক ব্যব�ার মাধ্যেম �াসি�ক তথ্য এবং মানব পাচার েরােধ 

সহেযািগতা েজাড়দার করা;
ঙ.  ঝঁুিকেত থাকা বা অিভবাসেনর িশকার হওয়া নারী, প�ুষ, েছেল/েমেয়েদর সিুনিদৰ্ � 

িবপদাপ�তা েমাকােবলায় পদেক্ষপ �হণ করা;
চ.   অিভবাসন নীিত, অিভবাসন আইন এবং পিরক�নার েক্ষে� আ�জৰ্ািতক আইন সােপেক্ষ 

মানব পাচােরর সংজ্ঞা িনধৰ্ারণ করা;
ছ.  পাচারকারীেদর িবচার কাযৰ্কর করেত এবং ক্ষিত��েদর অপরাধী িহেসেব গণ্য না করার 

জন্য আইন ও প�িত েজারদার করা;     
জ.  মানব পাচােরর িশকার হওয়া অিভবাসীেদর পনু��ার, সরুক্ষা ও সহায়তা �দান এবং গ�ব্য 

েদেশ তােদর �ায়ী বা সামিয়কভােব বসবােসর অনুমিত �দান করা;
ঝ.  মানব পাচােরর লক্ষণ�িল সনা�করেণ জাতীয় এবং �ানীয় তথ্য িসে�ম এবং �িশক্ষণ 

কমৰ্সচূী চাল ুকরা;
ঞ.  মানব পাচােরর ঝঁুিক ও িবপদসমহূ স�েকৰ্  অিভবাসীেদর সেচতনতা বৃি�েত �চার কাযৰ্�েম 

চালােনার জন্য িবিনেয়াগ।

আ�জৰ্ািতকভােব মানবপাচার েরাধ, েমাকােবলা ও িনমূৰ্ল করা।উে�শ্য
১০



১৩ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
সমি�ত প�িতেত েদেশর সীমা��েলা পিরচালনা করা;
জাতীয় সাবৰ্েভৗম�, আইেনর শাসন ও অিভবাসীেদর মযৰ্াদা রক্ষা কের, এমন সীমা� পিরচালনা 
নীিতমালা কাযৰ্কর করা। 

কাযৰ্�ম:
ক.  আ�জৰ্ািতক, আঞ্চিলক এবং আ�ঃআঞ্চিলক সীমা� পিরচালনার জন্য পার�িরক  

সহেযািগতার মা�া বৃি�;
খ.  সমি�তভােব সীমা� পিরচালনার জন্য উপযু� কমৰ্েকৗশল ও প�িত বা�বায়ন; 
গ.   সীমা�বত� বাছাই, �ত� যাচাই এবং সাক্ষাৎকােরর �ি�য়ার জন্য আনুষি�ক জাতীয় 

প�িত�েলা পিরমাজৰ্ন ও সংেশাধন;
ঘ.   সীমা� ব্যব�াপনা েজারদার করেত �যুি�গত সহেযািগতা চ� ি� বা�বায়ন;
ঙ.  অিবি�� বা িবি�� িশ�েদর েক্ষে� সেবৰ্াত্তম �াথৰ্ রক্ষার িবষেয় িশ� সরুক্ষা �দানকারী 

কতৃৰ্ পেক্ষর িনযুি� িনি�ত করা;  
চ.   অিনয়িমত �েবেশর িনেষধাজ্ঞা�িল যথাযথ িকনা তা পযৰ্েবক্ষণ করা এবং আ�জৰ্ািতক 

আইেনর সােথ পেুরাপিুর সামঞ্জস্যপণূৰ্ িকনা তা িনধৰ্ারেণর জন্য �াসি�ক আইন পযৰ্ােলাচনা 
ও সংেশাধন;

ছ.  আ�জৰ্ািতক সীমা� অিত�মকারী ব্যি�েদর িচিকৎসার জন্য আ�ঃসীমা� সহেযািগতা 
উ�য়ন ।

সীমা� ব্যব�াপনায় সংহিত, সরুক্ষা ও সম�য় িনি�ত করা।উে�শ্য
১১



১৪ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর মলূ্যায়েন আইিন িন�য়তা এবং অনুমানেযাগ্যতা বৃি�।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসীেদর �েয়াজনীয় িবষয় ও প�িত�িলর ��তা বৃি� ও সহজ করা; 
খ.  �থম সাড়াদানকাির এবং সরকাির কমৰ্কতৰ্ ােদর জন্য আ�ঃআঞ্চলীয় িবেশষ মানবািধকার 

এবং মানিসক আঘাত সামলােনার উপর �িশক্ষেণর ব্যব�া করা;
গ.  েজ�ার-সংেবদনশীল এবং িশ�-সংেবদনশীল েরফারাল�েলা আেরা উ�ত করা;
ঘ.   �থম �েবেশর / ইিমে�শেনর �ান�েলােত অিভবাসী িশ�েদর �ত িচিহ্নত করা এবং 

�েয়াজেন িশ� সরুক্ষা �দানকারী কতৃৰ্ পেক্ষর কােছ পাঠােনা িনি�ত করা;
ঙ.  িম� অিভবাসী আে�ালেনর �সে� অিভবাসীেদর অিধকার ও বাধ্যবাধকতা স�িকৰ্ ত তথ্য 

�চার।

অিভবাসন �ি�য়া�েলার িনভৰ্ রেযাগ্যতা ও পূবৰ্াভােসর ব্যব�া 
শি�শালী করা।

উে�শ্য
১২



১৫ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
েযেকােনা অিভবাসনজিনত আটক অব�া েযেনা যথাযথ প�িত অনুসরণ কের অনুেমািদত 
কমৰ্কতৰ্ ােদর মাধ্যেম হয় তা িনি�ত করা;
আ�জৰ্ািতক আইেনর সােথ স�িতপণূৰ্ প�িত�েলােক অ�ািধকার েদয়া।
  
কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসীেদর আটেক নজরদাির বাড়ােনা এবং মানবািধকার ল�ন �িতেরােধর প�িত�েলা 

উ�ত করা;
খ.  আটকাব�ায় মানবািধকার িভিত্তক িবক� ব্যবহাের ইিতবাচক চচৰ্ া�েলা িব��ত করা;
গ.   আটেকর িস�া��িল আ�জৰ্ািতক মানবািধকার আইন অনুসাের হয় তা িনি�ত করার জন্য 

�াসি�ক আইন, নীিত ও চচৰ্ া�েলা পযৰ্ােলাচনা ও সংেশাধন করা;
ঘ.   েয সম� অিভবাসী আটকাব�ায় বা আটক হেত পাের েসসকল অিভবাসীেদর ন্যায়িবচার 

পাওয়ার অিধকার িনি�ত করা;
ঙ.  আটকাব�ায় থাকা সকল অিভবাসীেক তােদর আটক থাকার কারণ অবগত করা এবং 

তােদর অিধকার স�েকৰ্  অবিহত করা;
চ.   অিভবাসীেদর উপর আটকাব�ার েনিতবাচক ও দীঘৰ্েময়ািদ �ভাব �াস;
ছ.  আটকাব�া পিরচালনায় িনেয়ািজত সকল সরকাির কতৃৰ্ পক্ষ এবং েবসরকাির সং�া�েলা 

যােত মানবািধকােরর িবষয়�েলা িবেবচনায় িনেয় কাজ কের, তা িনি�ত করা;
জ.  অিভবাসী অব�ায় িশ�েদর অিধকার, তােদর �ােথৰ্র সেবৰ্া� সরুক্ষা �দান এবং  িশ�র �িত 

��াশীল থাকা।

িডেটনশন বা আটক করােক েশষ প�া িহেসেব িবেবচনা করা।উে�শ্য
১৩



১৬ । িজিসএম

  

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর অিধকার ও �াথৰ্রক্ষােথৰ্ কনস্ুযলার সরুক্ষা ও সহায়তা শি�শালী করা;
অিভবাসী এবং কতৃৰ্ পেক্ষর মেধ্য েযাগােযাগ বৃি�েত কনস্ুযলার সহেযািগতা গেড় েতালা।

কাযৰ্�ম:
ক.  কনস্ুযলার সক্ষমতা গেড় ত�লেত সহেযািগতা, কনস্ুযলার কমৰ্কতৰ্ ােদর �িশক্ষণ এবং েসবা 

�দােনর ব্যব�া করা;
খ.  অিভবাসেনর সেবৰ্াত্তম চচৰ্ া ও তথ্য িবিনময় করেত ৈবি�ক এবং আঞ্চিলক েফারােম সংি�� 

কনস্ুযলারেদর এবং অিভবাসন �িতিনিধেদর স�ৃ� করা;
গ.   েযখােন রা��েলার কূটৈনিতক উপি�িত েনই, েসখােন কনস্ুযলার সহায়তা এবং �িতিনিধ� 

সং�া� চ� ি� স�াদন করা;
ঘ.   ঝঁুিকেত থাকা অিভবাসী নাগিরকেদর িচিহ্নত করা, সরুক্ষা ও সহায়তা �দােন কনস্ুযলার-এর 

কমৰ্দক্ষতা বৃি� করা;
ঙ.  িবেদেশ অবি�ত নাগিরকেক উৎস েদেশ িনব�েনর সেুযাগ �দান, যােত তারা তথ্য, েসবা 

এবং সহায়তা েপেত পাের;
চ.   অিভবাসীেদর জ�ির িভিত্তেত েরিমেট� সং�া� েসবাসমহূ �াি� িনি�েত কনস্ুযলার 

সহায়তা �দান করা।

অিভবাসেনর �িত� পযৰ্ােয় কনস্ুযলার সরুক্ষা, সহায়তা ও 
সহেযািগতা বৃি�।

উে�শ্য
১৪

 

অ�ীকার:  
সকল অিভবাসী েযন েমৗিলক েসবা�েলা সহেজ েপেত পাের এবং তােদর মানবািধকার চচৰ্ া 
করেত পাের তা িনি�ত করা;
অিভবাসীেদর জন্য সমানুপািতক ও ৈবধ আইিন েসবাসমেূহর িবতরণ ব্যব�া েজারদার করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসীেদর িব�ে� পিরেসবা িবতরণ েযেনা ৈবষম্যমলূক না হয়, তা িনি�ত করেত আইন 

কাযৰ্কর করা;
খ.  পিরেসবা �দানকারী এবং অিভবাসন কতৃৰ্ পেক্ষর মেধ্য পার�িরক সহেযািগতা, অিনয়িমত 

অিভবাসীেদর অসহায়� যােত বৃি� না কের তা িনি�ত করা;
গ.   �ানীয় পযৰ্ােয় সামি�ক েসবােক� �িত�া;
ঘ.   অিভেযাগ �াি�, তদ� ও িনরীক্ষেণর জন্য �ত� �িত�ানসমহূেক মেনানীত করা।
ঙ.  অিভবাসীেদর জন্য �া�্যনীিত অ�ভ�ৰ্ � করা;
চ.   অিভবাসী িশ� এবং যুবকেদর মানস�ত িশক্ষা �দান।

অিভবাসীেদর জন্য েমৗিলক েসবাসমহূ পাওয়ার ব্যব�া করা।উে�শ্য
১৫



 

অ�ীকার:  
সমােজর সি�য় সদস্য িহেসেব অিভবাসীেদর ক্ষমতায়েনর মাধ্যেম অ�ভ�ৰ্ ি�মলূক সংহত সমাজ 
গেড় েতালা;
জনগেণর আ�া ৈতিরর মাধ্যেম ৈবষম্য �াস করা, েম�করণ এিড়েয় সমােজর সকল সদেস্যর 
কল্যাণ সসুংহত করেত অিভবাসন নীিতমালা শি�শালী করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  গ�ব্য েদেশর নাগিরক ও অিভবাসীেদর মেধ্য সং�� িত, ঐিতহ্য এবং সা�দািয়ক রীিতনীিতর 

িভিত্তেত পার�িরক সহাব�ান িনি�ত করা; 
খ.  অিভবাসীেদর িনজ েদশ ত্যােগর পেূবৰ্ এবং গ�ব্য েদেশ আগমেনর পরবত� কাযৰ্�ম িহেসেব 

সমেয়াপেযািগ পদেক্ষপ �হণ করা;
গ.   সমােজ অিভবাসীেদর এক�ীকরেণর মাধ্যেম ��, মধ্য ও দীঘৰ্েময়াদী লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা;
ঘ.  অিভবাসী কম�েদর �মবাজাের অংশ�হেণর সেুযাগ িদেয় জাতীয় অথৰ্নীিতেত অবদান রাখার 

সেুযাগ �দান করা;
ঙ.  িল� ৈবষম্য িনমূৰ্ল কের অিভবাসী নারীেদর ক্ষমতায়ন করা;
চ.  অব�ানরত সমােজ অিভবাসীেদর েদশীয় সং�� িত স�েকৰ্  ধারণা িদেত কিমউিন� েস�ার বা 

কমৰ্সিূচ �িত�া করা; 
ছ.  অিভবাসী এবং �হণকারী স�দায়�িলর দক্ষতা (সাং�� িতক ও ভাষাগত দক্ষতা) িবকাশ 

করা;
জ.  অিভবাসী ও গ�ব্য েদেশর পার�িরক েবাঝাপড়ার সিুবধােথৰ্ সামািজক অনু�ান আেয়াজেনর 

মাধ্যেম ব�-সং�� িতর কমৰ্কা� �চলন করা;
ঝ.  অিভবাসী িশ�েদর জন্য �� েলর পিরেবশ স�ুর ও িনরাপদ করা এবং অিভবাসী িশ�েদর 

সহায়তা করা;

পূণৰ্ অ�ভ�ৰ্ ি� ও সামিজক সংহিতর জন্য অিভবাসী ও সমােজর 
ক্ষমতায়ন।

উে�শ্য
১৬

 

অ�ীকার:  
সকল �কার ৈবষম্য, িন�া ও িবেরািধতা, বণৰ্বাদ, জািতগত ৈবষম্য, সিহংসতা, িবেদশভীিত এবং 
সম� অসিহ�ুতা দরূ করা;
অিভবাসন স�িকৰ্ ত এক� উ��� ও �মাণিনভৰ্ র গণ-আেলাচনা �চার করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসীেদর ব্যপাের ঘণৃা ছড়ায় এমন অপরাধেক আইেনর আওতায় আনা;
খ.  সংঘ�ত অপরােধর �িতবােদ অিভবাসীেদর ক্ষমতায়ন করা;
গ.  �াধীন, বা�ব এবং উ�মােনর �িতেবদন সংবাদমাধ্যেম �চার িনি�ত করা;
ঘ.  �িতেরাধ, সনা�করণ এবং �িতি�য়া কমােত অিভবাসীেদর জািতগত, নৃেগা��গত এবং 

ধম�য় পিরচয় িনি�ত করার ব্যব�া করা;
ঙ.  অিভবাসীেদর, িবেশষত নারীেদর জাতীয় ও আঞ্চিলক অিভেযাগ ও �িতকার ব্যব�া স�েকৰ্  

জানেত সহায়তা করা;
চ.  অিভবাসীেদর ব্যাপাের জনসাধারেণর স�ক দ�ৃভি� গঠেন সেচতনতামলূক �চারণা করা;
ছ.  অসিহ�ুতা ও ৈবষম্য দরূ করেত অিভবাসী, �ানীয় েনতৃবৃ�, িশক্ষা ও েসবা �দানকারীেদর 

স�ৃ� করা। 

সকল �কার ৈবষম্য দরূ করা এবং তথ্য-�মাণিভিত্তক ইিতবাচক 
আেলাচনা উৎসািহত করা।

উে�শ্য
১৭



 

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর কমৰ্সং�ান উ�ত করার জন্য দক্ষতা বৃি� করা।
 
কাযৰ্�ম:
ক.  দক্ষতার �ীকৃিত ও মানদ� িনধৰ্ারণ করা;
খ.  সনদ �দােনর ��তা এবং জাতীয় েযাগ্যতার সামঞ্জস্যতা �চার করা; 
গ.   পার�িরক �ীকৃিতমলূক চ� ি� বা অন্যান্য চ� ি�েত ি�পািক্ষক, আঞ্চিলক বা ব�পািক্ষক 

�ীকৃিতর িবধান অ�ভ�ৰ্ � করা;
ঘ.   দক্ষতা মলূ্যায়ন করেত বা আেরা ভােলাভােব তা শনা� করেত উ�ত �যুি�র ব্যবহার করা; 
ঙ.  জাতীয় কতৃৰ্ পেক্ষর �িশক্ষণ সক্ষমতা বৃি�েত িবিভ� েদেশর মেধ্য ৈবি�ক দক্ষতার 

অংশীদাির� গেড় েতালা;
চ.   পার�িরক দক্ষতা িবকােশর সেুযাগ�িল সক্ষম করার জন্যা, আ�ঃ-�ািত�ািনক েনটওয়াকৰ্  

এবং সহেযাগী কাযৰ্�ম �হণ করা;
ছ.  দক্ষতা বৃি�, গিতশীলতা এবং সঞ্চালন তরাি�ত করেত ি�পািক্ষক অংশীদািরে�র চ� ি� করা;
জ.  েবসরকারী খাত এবং িনেয়াগকারীেদর মােঝ সহেজই করা স�ব এমন েজ�ার সংেবদনশীল 

দক্ষতা িবকােশ ও মানানসই  কাযৰ্�েম সহেযািগতা করা;
ঝ.  অিজৰ্ত দক্ষতার �ীকৃিত িনি�ত করেত অিভবাসী কম�েদর িনেয়াগকারী পিরবতৰ্ েনর ক্ষমতা 

বৃি� করা;
ঞ. অিভবাসীেদর মেধ্য পার�িরক দক্ষতা মলূ্যায়েন উপায় উ�াবন করা; 
ট.   অিভবাসীেদর দক্ষতা, �াি� ও �ীকৃিত স�েকৰ্  অবিহত করা;
ঠ.   অিভবাসী কমী েদৰ্ র  িব��তা, দক্ষতা ও েযাগ্যতা স�েকৰ্  ধারণা পাওয়া যায় এমন �মানক 

ও তথ্য ব্যব�ার উ�য়ন করা।

দক্ষতা উ�য়েন িবিনেয়াগ এবং দক্ষতা, েযাগ্যতা ও সক্ষমতার 
পার�িরক �ীকৃিত �রাি�ত করা।

উে�শ্য
১৮

 

অ�ীকার:  
অিভবাসীেদর অিভবাসেনর সিুবধা�েলােক কােজ লাগােত সক্ষম করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  েটকসই উ�য়ন িবষয়ক ২০৩০ এেজ�া এবং আি�স আবাবা অ্যাকশন এেজ�া কাযৰ্কর ও 

িনি�ত করা;
খ.  অিভবাসনেক েটকসই উ�য়ন পিরক�নার অংশ করা;
গ.   েটকসই উ�য়েনর জন্য অিভবাসন সং�া� গেবষণায় িবিনেয়াগ করা;
ঘ.   অিভবাসী ও �বাসীেদর অব�ানসমহূ তােদর িনজ েদশ�েলােত ত� েল ধরা;
ঙ.  অিভবাসীেদর উেদ্যা�া হেত সহায়তা করার জন্য কাযৰ্�ম �হণ করা;
চ.   অিভবাসী ও �বাসীেদর জন্য সহেজ েবাঝা যায় এমন আিথৰ্ক, ে��ােসবী বা জনিহতকর 

তথ্য ও িনেদৰ্ িশকা সরবরাহ করা;
ছ.  অিভবাসীেদর �েদেশ রাজৈনিতক অংশ�হণ িনি�ত করা;
জ.  উৎস, গ�ব্যেদশ এবং িনজ কিমউিন�র জন্য কােজ লােগ এমন সিুবধা�েলা �চার করা;
ঝ.  অিভবাসীেদর জ্ঞান ও কমৰ্দক্ষতা �েয়ােগ এবং েস জ্ঞান সঞ্চালেন সক্ষম কের েতালা;
ঞ. জ্ঞান এবং দক্ষতা �ানা�েরর জন্য উৎস েদশ এবং গ�ব্য েদশ�িলর মেধ্য অংশীদাির� গেড় 

েতালা।

সকল েদেশ েটকসই উ�য়েন অিভবাসী ও �বাসীরা েযন পুেরাপুির 
অবদান রাখেত পাের েসই পিরেবশ ৈতির করা।

উে�শ্য
১৯



 

অ�ীকার:  
�ত, সলুভ এবং িনরাপদ েরিমেট� �বাহ নীিতমালা িনধৰ্ারণ করা যােত তা অিভবাসী কম� এবং 
তােদর পিরবােরর উপকাের আেস;
অিভবাসী কম�, তােদর পিরবােরর ও েদেশর েটকসই উ�য়েন েরিমেটে�র �পা�রকৃত �ভাব 
অনুকূল করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  েরিমেট� ে�রেণর ব্যয় ৩ শতাংেশর কম করা এবং ২০৩০ সােলর মেধ্য ৫ শতাংেশর েবিশ 

ব্যয় হওয়া কিরেডার�েলা �ত্যাহার করা;
খ.  অংশীদািরে�র এক� ���পণূৰ্ �াটফমৰ্ িহেসেব জািতসংেঘর আ�জৰ্ািতক পিরবার 

েরিমেট� িদবস এবং েরিমেট�, িবিনেয়াগ ও উ�য়ন িবষেয় আইএফএিড েফারামেক সমথৰ্ন 
করা;

গ.   েরিমেট� বাজােরর আইন-িবিধ একি�ত করা এবং কিরেডার�িলর সােথ েরিমেট� 
অবকাঠােমার আ�ঃকাযৰ্কািরতা বৃি� করা; 

ঘ.   সহায়ক নীিত এবং িনয়�ণমলূক কাঠােমা �াপন করা এবং েসই সােথ �িতেযািগতামলূক 
বাজােরর উ�িত ও িনরাপত্তা �দান করা;

ঙ.  েরিমেট� ে�রেণ িল� ৈবষম্য দরূীকরেণ উ�াবনী �যুি�গত সমাধান; 
চ.   েরিমেট� �ানা�র ব্যেয়র িবষেয় অিভগম্য তথ্য সরবরাহ; 
ছ.  েরিমেট� ে�রকেদর িবিনেয়ােগর জন্য আিথৰ্ক কমৰ্সিূচ �ণয়ন করা;
জ.  নারীেদর আিথৰ্ক �াক্ষরতা �িশক্ষণ, আনু�ািনক �ানা�র িসে�ম এবং আিথৰ্ক েসবাসমহূ 

�হেণ সক্ষমতা ৈতির করা; 
ঝ.  অিভবাসীেদর জন্য সহেজ অিভগম্য আিথৰ্ক পিরেসবা ও ব্যাংিকং ব্যব�া �ণয়ন করা।

�ত, িনরাপদ ও কম খরেচ েরিমেট� পাঠােনার সবু্যব�া  ও 
অিভবাসীেদর আিথৰ্ক অ�ভ�ৰ্ ি� িনি�ত করা।

উে�শ্য
২০

১৯ । িজিসএম



২০ । িজিসএম

 

অ�ীকার:  
িনরাপদ ও মযৰ্াদাপণূৰ্ �ত্যাবতৰ্ ন িনি�ত করা;
অিভবাসীেদর যথাযথভােব �হণ ও পাঠােনা িনি�ত করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  িনরাপদ ও মযৰ্াদাপণূৰ্ �ত্যাবতৰ্ েনর জন্য সহেযািগতার কাঠােমা ৈতির করা;
খ.  েজ�ার সংেবদনশীল এবং িশ� বা�ব �ত্যাবতৰ্ ন ও পনুেরক�ীকরণ কাযৰ্�ম �চার করা;  
গ.   িনরাপদ ও মযৰ্াদাপণূৰ্ �ত্যাবতৰ্ ন এবং পনূঃঅ�ভ�ৰ্ ি�র জন্য নাগিরকেদর সনা�করণ এবং 

�মণ নিথ েজাগােত সহেযািগতা;
ঘ.   কনস্ুযলার কতৃৰ্ পক্ষ এবং �াসি�ক কমৰ্কতৰ্ ােদর মেধ্য সহেযািগতা গেড় েতালা এবং িনরাপদ 

ও মযৰ্াদাপণূৰ্ �ত্যাবতৰ্ েন বা পণূঃঅ�ৰ্ভ� ি�েত সহায়তা করা;
ঙ.  অন্য েয েকানও েদেশ থাকার আইনী অিধকার েনই এমন অিভবাসীেদর �ত্যাবতৰ্ ন েযেনা 

িনরাপদ ও মযৰ্াদাপণূৰ্ হয়, তা িনি�ত করা;
চ.   িবেদশেফরত অিভবাসীেদর িনরাপত্তা, মযৰ্াদা ও মানবািধকােরর িন�য়তা �দােনর লেক্ষ্য 

পযৰ্েবক্ষণ ব্যব�া শি�শালী করা;
ছ.  িশ�েদর �ত্যাবতৰ্ ন এবং পনূঃঅ�ৰ্ভ� ি�র �ি�য়া�িল যােত িশ�েদর সেবৰ্াত্তম �ােথৰ্ 

পিরচািলত হয়, তা িনি�ত করা;
জ.  িবেদশেফরত অিভবাসীেদর েটকসই পনুেরক�ীকরণ �রাি�ত করা;
ঝ.  েয সকল কিমউিন�েত অিভবাসীরা েফরত আেস তার চািহদাসমহূ িচিহ্নত করা।

িনরাপদ �ত্যাবতৰ্ ন ও পুনেরক�ীকরণ �রাি�ত করেত সহায়তা।উে�শ্য
২১



 

অ�ীকার:  
অিভবাসী কম�রা েযেকােনা েদেশ কাজ করেত েগেল েযন িনজ েদেশর জন্য �াপ্য সামািজক 
সরুক্ষা ও সিুবধা পায় েসজন্য সহায়তা করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  অিভবাসী এবং নাগিরকেদর জন্য ৈবষম্যহীন জাতীয় সামািজক সরুক্ষা ব্যব�া বজায় রাখা; 
খ.  অিভবাসী কম�েদর জন্য তােদর অিজৰ্ত সিুবধা�েলা সহজলভ্য করেত সামািজক সরুক্ষা 

চ� ি� সমা� করা;
গ.   অিভবাসীেদর মযৰ্াদা এবং অিজৰ্ত সিুবধাসমহূ অিভবাসী কল্যাণ তহিবেল একীভ�ত করা। 

সামািজক িনরাপত্তা �� এবং অিজৰ্ত সিুবধা�েলার বহনেযাগ্যতার 
জন্য প�িত �িত�া।

উে�শ্য
২২

 

অ�ীকার:  
ৈবি�ক চ� ি�েত ও অ�ীকার বা�বায়েন আ�জৰ্ািতক সহায়তায় মাধ্যেম অিভবাসন �রাি�ত 
করেত সহায়তা করা;
ৈবি�ক চ� ি� বা�বায়েন, �িত� েদশ েয সকল �িতব�কতার স�ুখীন হে� তার িব�ে� েযৗথ 
ব্যব�া �হণ করা।

কাযৰ্�ম:
ক.  �িত� েদেশ আিথৰ্ক ও কািরগির সহেযািগতার মাধ্যেম �িত� েদশেক এই ৈবি�ক চ� ি� 

বা�বায়েন সহায়তা করা;
খ.  েটকসই উ�য়ন িবষয়ক ২০৩০ এেজ�া বা�বায়ন �রাি�ত করেত পার�িরক সহায়তা বৃি� 

করা; 
গ.   ৈবি�ক চ� ি� বা ে�াবাল ক�্যা� এর কাযৰ্কর বা�বায়েনর জন্য আ�জৰ্ািতক সহেযািগতার 

�েয়াজনীয়তা সনা� করেত  �ানীয় কতৃৰ্ পক্ষেদর স�ৃ� করা; 
ঘ.   ে�াবাল ক�্যাে� বিণৰ্ত �িত�িত�িল বা�বায়েন সকল েদশেক সহায়তা করার জন্য 

সক্ষমতা বৃি�র �ি�য়া করা;
ঙ.  অিভবাসেনর েক্ষে� নীিতগত সমস্যার কাি�ত সমাধােনর জন্য, আ�জৰ্ািতক আইেনর সােথ 

স�িত েরেখ অংশীদাির�েক েজাড়দার করা।

িনরাপদ, সশুৃ�ল ও িনয়িমত অিভবাসেনর জন্য আ�জৰ্ািতক 
সহেযািগতা ও ৈবি�ক অংশীদাির�সমহূ শি�শালী করা।

উে�শ্য
২৩

২১ । িজিসএম



বা�বায়ন এবং পযৰ্ােলাচনা :
ি�পািক্ষক, আঞ্চিলক ও ব�পািক্ষক সহেযািগতা �রাি�ত করার মাধ্যেম ৈবি�ক চ� ি�� (িজিসএম) 
বা�বািয়ত হেব। জািতসংঘ মহাসিচেবর িনেদৰ্শনায় �িতি�ত জািতসংঘ অিভবাসন েনটওয়াকৰ্  এ�  
বা�বায়েন কাযৰ্কর সহায়তা করেব।  

এ সং�া� সক্ষমতা বৃি�েত যথাযথ প�িত �িত�ার িস�া�ও েনয়া হেয়েছ। এ প�িতর মলূ ৈবিশ�্য 
�েলার মেধ্য থাকেব:
ক.  চািহদা-িনভৰ্ র, কাে�ামাইজ্ড ও সমি�ত সমাধােনর জন্য এক� েযাগােযাগ বা কােনকশন হাব
খ.  �ক�িভিত্তক সমাধানসমহূ বা�বায়েন �ারি�ক অথৰ্ায়েনর জন্য এক� �াটৰ্আপ ফা�  
গ.  অনলাইেন অবােধ তথ্য-উপাত্ত িবিনমেয়র জন্য এক� ে�াবাল নেলজ �্যাটফমৰ্

যােদর সে� সহেযািগতা ও পাটৰ্নারিশেপর িভিত্তেত চ� ি�� বা�বািয়ত হেব তােদর মেধ্য রেয়েছ: 
সকল অিভবাসী, নাগিরক সমাজ, অিভবাসী ও ডায়াসেপারা সং�া, ধমৰ্িব�াস িনভৰ্ র সং�া, �ানীয় 
কতৃৰ্ পক্ষ ও কিমউিন�, েবসরকাির খাত, ে�ড ইউিনয়ন, সংসদ সদস্য, �াজ্ঞজন, গণমাধ্যম ও 
অন্যান্য অংশীদার। তাছাড়াও, বা�বায়েনর �িত� পযৰ্ােয় জািতসংঘ অিভবাসন েনটওয়াকৰ্   
�েয়াজনীয় সহায়তা েদেব। সদস্য রা��েলার চািহদামািফক এ� সক্ষমতা বৃি� এবং িনয়িমত 
ফেলা-আপ ও পযৰ্ােলাচনায়ও অবদান রাখেব।

েনটওয়াকৰ্ �র সম�য়কারী ও েসে�টািরেয়ট িহেসেব আ�জৰ্ািতক অিভবাসন সং�া (আইওএম), 
কাজ করেব। এ� জািতসংেঘর িবিভ� সং�ার দক্ষতা ও অিভজ্ঞতার আেলােক পিরচািলত হেব।

ফেলা-আপ  এবং পযৰ্ােলাচনা
জািতসংেঘর সাধারণ সভায় ি�বািষৰ্ক িরেপাটৰ্ েপশ করার জন্য মহাসিচব মেহাদয়েক অনুেরাধ করা 
হেয়েছ। এই লেক্ষ্য 'অিভবাসন িবষেয় উ�পযৰ্ােয়র সংলাপ'েক পনুিবৰ্ন্য� কের এর নামকরণ করা 
হেব 'আ�জৰ্ািতক অিভবাসন পযৰ্ােলাচনা েফারাম'।

২০২২ সাল েথেক �িত চার বছর অ�র েফারাম� অনুি�ত হেব। েফারােম সদস্য রা��েলা চ� ি� 
বা�বায়েনর অ�গিত িনেয় আেলাচনা ও মতিবিনময় করেব। �ধান সম�য়কারী িহেসেব, 
আইওএম-এর মহাপিরচালক িনয়িমত আঞ্চিলক পযৰ্ােলাচনা আেয়াজেন সহায়তা   করেবন।

িনজ িনজ অঞ্চেল বা েদেশ ৈবি�ক চ� ি��র বা�বায়ন পযৰ্েবক্ষণ ও অ�গিত পযৰ্ােলাচনা করেত 
সংি�� আেলাচনামলূক �ি�য়া, �্যাটফমৰ্ ও সং�ােক আম�ণ জানাই।
 
আরও তেথ্যর জন্য েযাগােযাগ ক�ন:

বাংলােদশ েসে�টািরেয়ট
বাংলােদশ জািতসংঘ অিভবাসন েনটওয়াকৰ্
বািড় ১৩/এ, েরাড ১৩৬, �লশান-১, 
ঢাকা ১২১২, বাংলােদশ
ইেমইল: BDUNMNS@iom.int 

েসে�টািরেয়ট
জািতসংঘ অিভবাসন েনটওয়াকৰ্
১৭ �ট েডস মিরেলানস, ১২১৮ �্যা�-স্যােকােন�, সইুজারল্যা�
ইেমইল: unmignet@iom.int 



আ�জৰ্ািতক অিভবাসন সং�া (আইওএম)
বািড়# ১৩/এ, েরাড# ১৩৬, �লশান- ১

ঢাকা- ১২১২, বাংলােদশ
েটিলেফানঃ +৮৮ ০২ ৯৮৮৯৭৬৫

ফ্যা�ঃ +৮৮ ০২ ৮৮১৭৭০১
ইেমইলঃ IOMDhaka@iom.int

ওেয়বসাইটঃ http://bangladesh.iom.int
                           /IOMBangladesh


