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পিপিওটি কেন্দ্রগুপিতে অপিবাসী ের্মীতের জন্য সশরীতর প্রপশক্ষতের িপরিূরে পিতসতব প্রথর্ম অন্িাইন্ 
পপ্র-পিিার্চ া র ওপরত়েতেশন্ প্রপশক্ষে (পিপিওটি) কপ্রাগ্রার্ম আজ র্াি ু েরা ি়ে। কপ্রাতেক্টর অব 
ইপর্মগ্রােস (পিওই) র্মুম্বই এবং অন্যান্য পিওইর সিত াপিো়ে পবতেশ র্মন্ত্রে কোপিি িপরপিপের 
সীর্মাবদ্ধোর িপরতপ্রপক্ষতে এবং প্র পুির সিা়েো পন্তে এই উতেযাি পন্ত়েতে। সম্ভাবয অপিবাসীতের 
স্বাতথচ কোপিিজপন্ে পবপিপন্তেি সিজ িবার িতরও  ারা সশরীতর প্রপশক্ষতে অংশ পন্তে িারতব ন্া, 
োতের সুপবিাতথচ এবং এর প্রসার বৃপদ্ধ েরার জন্য, িরবেীোতিও অন্িাইন্ পিপিওটি র্ািু থােতব। 
 
শ্রী সঞ্জ়ে িট্টার্া চয, সপর্ব (পসপিপি এবং ওআইএ) অংশগ্রিেোরীতের উতেতশয বিবয রাতেন্ এবং 
পন্রািে ও আইন্ী অপিবাসন্ পন্পিে েরার জন্য পিপিও প্রপশক্ষতের গুরুতের উির কজার কেন্। 
সম্ভাবয অপিবাসীরা বযপিিেিাতব বা অন্িাইতন্ অংশ কন্ও়োর পবেল্প কিতে িাতরন্, পবতশেে  াতের 
িতক্ষ পিপিওটি কেন্দ্র অতন্ে েতূর। পেপন্ বতিন্, অপিবাসী ের্মীতের োতের িন্তবয কেতশর সংসৃ্কপে, 
িাো এবং পন়্ের্মোন্ুন্ সম্পতেচ  জান্ার জন্য, োতের পন্রািত্তা এবং সুরক্ষা পন্পিে েরতে পিপিও 
প্রপশক্ষে সিা়েো েরতব। এোডাও, এই প্রেল্পটি সরোর িৃিীে েিযাের্মূিে িেতক্ষিসর্মূি ক র্মন্, 
িারেী়ে সম্প্রো়ে েিযাে েিপবি (আইপসিাব্লুএফ), প্রবাসী িারেী়ে পবর্মা ক াজন্া 
(পিপবপবও়োই), ই-র্মাইতগ্রে কিােচ াি, এর্মএপিএপি কিােচ াি, প্রবাসী িারেী়ে সিা়েো কেন্দ্র 
(পিপবএসতে) এবং িারেী়ে েেূাবাস এবং েন্সুতিেগুপিতে 24x7 কিল্পিাইন্ সম্পতেচ  জান্ার সুত াি 
কে়ে।  
 
সর্মস্ত পিওই, এন্এসপিপস, রাজয সরোর, পরকু্রটিং এতজেস (আরএ) এবং পিপিওটি কেন্দ্রগুপি এই 
উতেযাি এপিত়ে কন্ও়োর জন্য প্রস্তুে  ার ফতি সবচাপিে সংেযে সম্ভাবয অপিবাসী োতের প্রিাতন্র 
আতি প্রপশক্ষে িাি েরতে িাতর। পিওই র্মুম্বাই আত়োপজে িাইপিি র্মপিউিটিতে, সশরীতর এবং 
অন্িাইন্, উি়ে কক্ষতেই সম্ভাবয অপিবাসীরা এবং অপিবাসন্ র্তক্রর সর্মস্ত অংশীোর উিপিে 
পেতিন্। এই উতেযাি সম্ভাবয অপিবাসীতের আরও উন্নে েক্ষো সরবরাি েরতব এবং অপিবাসতন্র 
সর্ম়ে োতের আরও সর্মথচ েতর েুিতব, এই পবেত়ে র্মন্ত্রোি়ে আশাবােী। 
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