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জািতসংঘ িমশেনর িতেবদেন িময়ানমােরর সবেচেয় aসব্  দুিট বসা িত ান িময়ানমার iেকানিমক েহাি ংস িলিমেটড 
(eমieiচeল) o িময়ানমার iেকানিমক েকা-aপােরশনেক (eমiিস) িচি ত করা হেয়েছ। oi দুিট িত ােনর মািলক 
িময়ানমােরর েজয্  সামিরক aিধনায়ক o সামিরক বািহনীর সব র্ািধনায়ক িসিনয়র েজনােরল িমন aং াiং o uপসব র্ািধনায়ক ভাiস 
িসিনয়র েজনােরল েসােয় uiন। জািতসংেঘর oi িমশন গত বছরi oi সামিরক aিধনায়েকর িবরুে  েজেনাসাiড, মানবতািবেরাধী 
aপরাধ o যু াপরােধর aিভেযাগ eেনেছ eবং তােদর িবরুে  তদ  o িবচােরর সুপািরশ কেরেছ। জািতসংঘ িমশেনর িতেবদেন 
বলা হেয়েছ, েরািহ া িনধনযে র eমieiচeল o eমiিস oষুধ, iনসুয্ের , পয র্টন, াংিককসহ a ত 231 ধরেনর বসার সে  
জিড়ত। তােদর aধীেন a ত 37িট িত ান কািচন o শান রােজয্ েজড o রুিবর খিন খনেনর কাজ েপেয়েছ। িময়ানমার বািহনীর 
সে  তয্  o পেরা ভােব স ৃ  বসা িত ানগুেলােত গুরুতর মানবািধকার ল ন, েজারপূব র্ক ম িদেত বা  করা o েযৗন 
িনপীড়েনর aিভেযাগ রেয়েছ। 

িমশেনর িবেশষ  রািধকা কুমারাসব্ামী বেলন, বসা িত ান o ে তােদর িনি ত করা uিচত েয তারা িময়ানমার সামিরক বািহনীর 
িনয় ণাধীন o ভািবত িত ানগুেলার েজড o রুিব িকনেছন না। 

েয 56িট ক ািন o সং া িময়ানমার বািহনীেক েরািহ ােদর িবরুে  aিভযােন aথ র্ায়ন কেরেছ তােদর িবষেয় িবেশষ  ি ে াফার 
িসেডািট বেলন, আ জর্ািতক আiেন তােদর িবরুে  মানবতািবেরাধী aপরাধসহ a া  aপরাধ সংঘটেন তয্  o পেরা  ভূিমকা 
রাখার কথা মাথায় েরেখi তােদর াপাের তদ  হoয়া uিচত। 

িতেবদেন েকিবেজড প o া  িময়ানমার নােমর দুিট ক ািনর নাম eেসেছ। েরািহ ােদর দুেভ র্াগ বাড়ােনার লে য্ 
বাংলােদেশর সে  িময়ানমার সীমাে  েবড়া িনম র্ােণ oi ক ািনগুেলা aথ র্ায়ন কেরেছ। িময়ানমার বািহনীর সে  েযৗথ aংশীদািরর 
কাজ করেছ eমন a ত 26িট ক ািনেক eবং িকছু না িকছু েযাগােযাগ আেছ eমন 55িট ক ািনেক িতেবদেন িচি ত করা 
হেয়েছ। জািতসংঘ িমশন বেলেছ, oi ক ািনগুেলা িময়ানমার বািহনীর আিথ র্ক স মতা বাড়ােত ভূিমকা েরেখেছ। িময়ানমার েথেক 
প  েকনা ক ািনগুেলার িচ া করা uিচত তারা িময়ানমার বািহনীর aপকেম র্ ভূিমকা রাখেছ িক না। 

 


