
 

 

প্রবাস সসনেট  

পসৃিবীর সবসিন্ন দেনে বাাংলানেেী প্রবাসীনের সাংখ্যা সেেসেে বাড়নে। এ সব প্রবাসীরা কর্মজীবনে োো দপোয় 

েসড়নয় িাকনল সার্াসজকতার দেনে সঙ্গবদ্ধ হনত দেষ্টা কনরে, দে কারনে গনড় নে সাংগেে। একরু্খ্ী একসট সাংগেে 

েয় বহুরু্খ্ী সবসিন্ন সাংগেে। াঅর্ানের তুলোয় িারতীয় প্রবাসীদের সাংখ্যা দেদেদেনে কর্ েয় বরাং ানেক দবেী। োো 

সাংস্কসৃত  িাষায় সবসিক্ত হয়া সনে তাাঁনের র্নযয সকন্তু এত দবেী সাংগেে গড়ার প্রবেতা দেখ্া োয় ো। পাসকস্তােী 

প্রবাসীনের র্নযয সাংগেে গড়ার দেনে একসট র্সসজেরু্খ্ী প্রবেতা দোনখ্ পনড়। তনব পাকিারত উপর্হাদেে এর্ে সক 

ােয দকাে দেনের প্রবাসীদের র্ানে রাজনেসতক সাংগেে গনড় দতালার প্রবেতা দতর্ে দেসখ্সে। দস তুলোয় াঅর্ানের 

প্রবাস জীবনে রনয়নে রাজনেসতক সাংগেে সহ সার্াসজক, সাাংস্কসৃতক, দপোোরী, াঅঞ্চসলক - হানত গুনে দেষ করা োয় ো 

এর্ে াসাংখ্য সাংগেে। াঅর্ার এ সেনবেে প্রবানসর সাংগেনের াঅপাের্স্তক বযবনেে, েতুে সের্মাে বা পরুাতেদক বজমে 

করা সেনয় েয়। াঅসর্ র্নে কসর সাংঙ্গবদ্ধ হয়া র্ােনুষর সহজাত প্রবৃসি। দসাআ াঅসে েুনগ সেকষ কানলা রানত, গুহাবাসী 

র্ােষুসটদক েখ্ে বানে দটনে সেনয় দেত, তখ্ে দিনকাআ েসক্ত সঞ্চনয়র প্রনয়াজনে র্ােষু সাংঙ্গবদ্ধ হনত শুরু কনরনে। একসট 

ানেো পসরনবে বা াজাো পসরসিতর সমু্মখ্ীে হনল র্ােষু একসেত হনয় েসক্তোলী হবার দেষ্টা করনব দসটাাআ স্বািাসবক। 

সর্সযা হনে, প্রবানস াঅর্ানের সাংগসেত হবার দেনে দসাআ প্রনয়াজেসট পসরষ্কারিানব দোনখ্ পনড় ো। াআোেীাং বাাংলাদেনে 

ঐকযর্ত কিাসট বহুল াঅনলাসেত হনল প্রকতৃপনে সবাাআ সর্নল াসিন্ন গন্তনবয দপ াঁোনোর াঅন্তসরকতা দতর্ে দোআ। 

এবযাপানর সুসেসেমষ্ট দকাে যারো োো বাাঁযনে ো। দেনে োো র্ত োো পনির কারনে একতা হয়নতা ো হনত পানর, 

প্রবানস সকন্তু সব র্ত াঅর পনির দেনষ রনয়নে একসট াসিন্ন গন্তবয, োর োর্ র্াতৃিসূর্ বাাংলানেে।  

 

দেনলনবলায় াঅর্ার সাাঁতার দেখ্া পাড়ার পকুনুর, র্ার্ার কানে। র্ার্া বনলসেনলা- াঅর্ানক াঅলগািানব 

াঅাঁকনড় যনর দিনস িাকার দেষ্টা কর জানে যসরস ো, তাহনল দুজেনকাআ ডুনব র্রনত হনব। প্রবানসর সাংগেেগুসল দেনখ্, 

াঅলগা িানব াঅাঁকনড় যনর দিনস িাকার দেষ্টায় জানে যনর ডুসবনয় এবাং ডুনব র্রার দসাআ কিাসট ানেক সর্য় র্নে পনড় 

োয় । দেসখ্, প্রবানস েুিবদ্ধতার োনর্ াঅর্রা াসাংখ্য খ্ন্ডসেে জানে যনর াঅসে, সব সেনয় একসট সর্সিত দকালাজ সেে 

দোনখ্ িাসনে ো। জাপাে প্রবানস একজে করু্যসেসট সাংগেক সহদসনব াসিজ্ঞতার াঅনলানক াঅসর্ দসাআ দকালাজ সেে 

সম্পসকমত সেননাক্ত যারো বা কনেেসট সবমজনের কানে দপে করনত োাআ। 

 

১) প্রবানস বাাংলানেনের াআসতবােক িাবরূ্সতম তুনল যরার জেয, বাাংলানেেনক সাহােয-সহনোসগতা করার জেয ািবা 

সিপাসেক সম্পকম উন্নয়নের জেয দে দকাে প্রবাসী সাংগেে গনড় দতালার উনেযাগ সেনত পানরে। প্রবাসী সাংগেনের সাংজ্ঞায় 

োরসট রূ্ল সবষয় সবদবেয। ক) সবমসেন পনেনরাজে সেয়সর্ত সাযারে সেসয িারা গসেত গেতাসিক সাংগেে হনত হনব, খ্) 

সলসখ্ত পেূম গেেতি  উন্মকু্ত কােমক্রর্ িাকনত হনব (দেখ্ানে দুাআ দেনের াঅাআনের পসরসি দকাে যারা/কােমক্রর্ ান্তিমুক্ত 

করা োনবো বা এর্ে দকাে যারা/কােমক্রর্ ান্তিমূক্ত করা োনবো ো দুাআ দেনের িাবরূ্সতমর জেয দেসতবােক), গ) সুসেসেমষ্ট 

দর্য়াে সম্পন্ন সবমসেন সাত সেসয সবসেষ্ট কােমসেবমাহী পসরষে িাকনত হনব , ে) প্রসত বের কর্পনে একসট সেয়সর্ত, 

উন্মকু্ত কােমক্রর্/ােষু্ঠাে িাকনত হনব।      

 

২)  প্রবানস বাাংলানেনের একর্াে প্রসতসেসযত্বকাসর একসট র্াে সাংগেদের দেনয় একাসযক বহুরু্খ্ী সাংগেে করু্যসেসটদক 

াসযক সবকসেত  উৎপােেরু্খ্ী কদর তুলনত পানর। তনব, সম্পেূম াসিন্ন লেয  উনেেয সেনয় একাসযক সাংগেে িাকনত 

পানর ো। দকাে সেসয একাসযক সাংগেনের কােমসেবমাহী পসরষনে গুরুত্বপেূম পনে িাকার বযাপানর সাংগেনের গেেতনি 

সেনষযাজ্ঞা রূ্লক যারা সাংনোজে করা দেনত পানর। সাংগেেগুসলর পারষ্পসরক োসন্তপেূম সহাবিাে কার্য। একসট সাংগেে বা 



 

তার প্রসতসেসযরা প্রসতনবেী দকাে সাংগেনের াঅিযন্তরীে সবষনয় োক গলানব ো। দকাে প্রসতনবেী সাংগেদের সবরুনদ্ধ 

াসিনোগ বা সেন্দা প্রস্তাব কােমকসর পসরষনের পসরবনতম সাযারে সিায় গৃহীত হয়া উসেৎ।  

  

৩) বৃহির ঐকয  সর্িয় সাযনের লনেয, প্রবানসর সব সাংগেেগুসল সেনয় সর্িয় সিার াঅনয়াজে করা োয়, োর োর্ 

হনত পানর- প্রবাস সসনেট। সসনেট েব্দসটর াঅসে উৎপসি লযাসটে েব্দ দসনেক্স দিনক, োর ািম বষমীয়াে র্ােষু। াঅসের্  

দরার্াে সর্ানজ বষমীয়ােরাাআ সর্ানজর েীসত সেযমারে করনতে। এাআ ঐসতহয শুযু াআউনরাপ েয়, পাক-িারত-বাাংলানেে 

উপর্হানেনের দেনে প্রনোজয। একসট সাংগেনে বযসক্তর বয়দস দহরনের িাকনল, সাাংগেসেক কর্মকানন্ড েীেম সেনের  

াসিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী ািমাৎ বষমীয়ােরাাআ সাংগেনে প্রসতসেসযত্বরূ্লক াবিানে িানকে। দসাআ সূনে, প্রবাসী সসনেনটর সিায় 

প্রসতসট সাংগেনের সিাপসত  সাযারে সম্পােক বা সর্পেমানয়র দুাআজে কনর প্রসতসেসয াাংেগ্রহে সেনত পানরে। এ 

যরনের সিা বেনরর প্রযাে োরসট ঋতুনত োরবার াঅহবাে করা দেনত পানর। সিা াঅহবাে  সঞ্চালে করার োসয়ত্ব 

পেমায়ক্রনর্ (েূেমায়র্াে পদ্ধসতনত) সাংগেেগুসল সেনজনের র্নযয িাগ কনর সেনত পানর। প্রবাস সসনেট সেনজ দকাে সাংগেে 

েয়। 

 

৪) প্রবাস সসনেট সেননাক্ত সবষদয় সর্িয় সাযে করনত পানরাঃ 

   ক) সবসিন্ন সাংগেনের সসেক রূপনরখ্া এনক াপনরর কানে তুনল যরা। দের্ে সাংগেনের েসরে, কােমক্রর্, সেসয 

সাংখ্যা, কােমসেবমাহী পসরষনের কাোনর্া-দর্য়াে। সসনেট সিায় সতে েতুিমাাংে সাংগেনের প্রসতসেসযগে ােনুর্ােে 

কনরো এর্ে সাংগেে াাংেগ্রহে করনত পারনব ো। সসনেট সিায় সতে েতুিমাাংে সাংগেনের প্রসতসেসযগে েসে 

দকাে সবনেষ বযসক্ত সম্পনকম াঅপসি জাোয় তনব দস বযসক্ত দকাে সাংগেনের প্রসতসেসয হনল সিায় াাংেগ্রহে 

করনত পারনব ো।   

খ্) সবসিন্ন সাংগেনের প্রযাে বাৎসসরক কােমক্রনর্র (াঅেরু্াসেক তাসরখ্, িাে) সর্সিত দোষো দেয়া, োনত বৃহির 

প্রবাসী জেনগাষ্ঠীর াাংেগ্রহে সম্ভবপর হয়। পোন্তনর একাআ তাসরনখ্, একাআ সর্নয় বা একাআ িানে একাসযক 

ােষু্ঠাে  তার েনল সৃষ্ট সাংকট পসরহার করা।  

গ) প্রাকসৃতক দুনেমাগ দের্ে িসূর্কম্প, েড়, দুেমটো, দেখ্ানে পরষ্পনরর সানি দ্রুত দোগানোগ করা েরকার 

দসখ্ানে সাংগেেগুসলর র্নযয পবুমপসরকসিত কসর্উসেনকেে দোআে সেযমারে করা  প্রনয়াজে পড়নল সর্সিত 

উনেযাগ দেয়া।  

    ে) িােীয় কতৃমপে তানের কােমক্রনর্ প্রবাসীনের াঅহবাে জাোনল দসনেনে প্রবাসী সাংগেেগুসলর েসরে  

কর্মপসরসয ােেুায়ী উপনোগী সাংগেেসটদক সার্নে এসগনয় দেয়া।  

ঙ) জাতীয় সেবস উেোপে উপলনে বাাংলানেে েতূাবাস বা সর্পেমানয়র সরকাসর প্রসতষ্ঠােগুসলর াঅনয়াসজত 

ােষু্ঠানে প্রবাসী সাংগেেগুসলনক াঅর্িে জাোনোর দেনে সকল সসক্রয় সাংগেনের ান্তিমূসক্ত সেসিত করা।  

ে) সবনেনের সাংবাে র্াযযর্গুসল বাাংলানেনের িাবরূ্সতম েুন্ন করনল তার সর্সিত প্রসতবাে করা। 

ে) প্রবাসী সাংবাে র্াযযর্গুসলর সেরনপে সাংবাে পসরনবেো সেসিত করা  সসম্মসলত িানব হলুে সাাংবাসেক  

সর্সডয়া র্াসেয়ানের প্রসতহত করা।  

জ) প্রবাসী করু্যসেসটনক োলালনের দে রাত্ম দিনক রু্ক্ত রাখ্ার বযাপানর সবমাত্মক উনেযাগ দেয়া। 

ে) দে সকল বযসক্ত প্রবানস করু্যসেসট সবনরাযী বা দেে সবনরাযী কিাবাতমা বা কােমকলানপ সলপ্ত, তানের সেসিত করা 

 প্রসতহত করার জেয সর্সিত পেনেপ গ্রহে করা।  

 

৫) িােীয় এবাং বাাংলাদেেী সরকারী বা দবসরকাসর প্রসতষ্ঠােগুসলনক প্রবাস সসনেট  তার িসূর্কা সম্পনকম সর্যক যারো 

দেয়া দে াঅপার্র প্রবাসীরা োো সাংগেনে সবসিক্ত িাকনল সসেক সর্িনয়র র্াযযনর্ সেজস্ব েীনত সেযমারে  বৃহির 

ঐকয বজায় রাখ্নত সের্। সাংগেেগুসলর কােমক্রর্ পসরোলোর দেনে সরকারী বা দবসরকারী সহনোসগতা াপসরহােম, 



 

তনব দকাে সাংগেনের ািযন্তরীে সবষনয় াঅোসেত হস্তনেপ াসিনপ্রত েয়। প্রবাস সসনেনটর সিায় প্রনয়াজেনবানয 

েতূাবাস সহ, সরকাসর বা দবসরকাসর প্রসতষ্ঠােগুসলনক াঅহবাে জাোনো দেনত পানর।  

 

৬) সরকারী বা দবসরকাসর প্রসতষ্ঠােগুসলদত াসেয়র্ বা দুেমীসত পসরলসেত হনল তা উপেুক্ত িানে (দের্ে িােীয় কতৃমপে 

ািবা বাাংলানেনের পররষ্ট্র র্িোলয়, প্রবাসী কলযাে র্িোলয়, দুেমীসত ের্ে বুযনরা) জাোনোর বাপানর সসম্মসলত 

উনেযাগ দেয়া।   

 

৭) প্রবানস দে সকল সবষনয় র্তসবনরায বা র্তনিে রনয়নে, দস সব দেনে সাংোত এড়ানত াঅনলােোর দটসবনল বসা বা 

বসানো ।  

 

বাাংলায় একসট প্রবাে াঅনে- েনে সর্নল কসর কাজ হাসর সজসত োসহ লাজ। বাস্তবতা এাআ দে, াঅর্ানের পনে 

েেজনে সর্নল কাজ করাটা ানেক দেনে সম্ভব হনয় নেো। তনব াঅর্ার র্নে হয়, তার জেয এনক াপদরর োনড় দোষ 

োসপনয় সেনয় খু্ব একটা লাি হয়ো। বরাং দসাআ সবিসক্তর সুনোগ সেনয় সকেু সুসবযাবাসে দলাক র্ােখ্াে দিনক োয়ো 

দলানট। প্রবানস এনকর পর এক েল িাঙ্গা বা গড়ার সপেনে এসট একসট ােযতর্ কারে। াঅর একসট িাবকিার প্রসত 

সবার েসৃষ্ট াঅকষমে করনত োাআ- সবনেনের র্াসটনত একজে প্রবাসীাআ দেনের জেয দেষ্ঠ রাষ্ট্রেতূ। প্রবানস সবাাআ দেনের 

জেয সকেু ো সকেু করনত োে। এটা খু্ব িাল কিা। াঅর্ানের সর্সযা, াসযকাাংে দেনোআ কিাগুনলানক াঅর্রা কানজ রূপ 

সেনত পাসরো। বতমর্ানে দেনে দেনে প্রবাসীনের দে াজস্র সাংগেে গনড় উেনে, তা হয়নতা সর্নয়র প্রনয়াজে। সর্য়াআ বনল 

দেনব এগুনলা সটকনব সক সটকনব ো। এখ্ে াঅর্ানের দেটা করা উসেৎ তা হনলা, সর্িয় সাযনের র্াযযনর্ এাআ ক্রাসন্তকাল 

াসতক্রর্ করা। সেে বেনরর র্নযয বাাংলানেনের ানযমকটা ি-ূউষ্ণায়নের কারনে ডুনব দেনত পানর। াঅর্ানের এনক 

াপরনক াঅলগা িানব াঅাঁকনড় যনর দিনস িাকা সেখ্নত হনব।  

 

ডাঃ দেখ্ াঅলীরু্জ্জার্াে 

দটাসক, জাপাে। 
 


