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রািহ া  সম া  সমাধােন  সরকারেক ফর  জাতীয়  ঐেক র আ ান  জািনেয়  ১০  দফা  পািরশ  কেরেছ
িবএনিপ। গতকাল িবকােল রািহ া সম ার ওপর এক গালেটিবল আেলাচনায় িবএনিপ মহাসিচব িমজা
ফখ ল ইসলাম আলমগীর এই আ ান জানান।

িতিন বেলন, ‘ রািহ া ই েত জািতেক ঐক ব  করেত হেব, এর কােনা িবক  নই। ঐক ব  জািতেক
িনেয়ই এই সম ার সমাধান করার জ  এিগেয় যেত হেব। রািহ ােদর িময়ানমাের ফরত পাঠােত হেল
অব ই তােদর  িনরাপ া,  নাগিরক  ও তােদর  ত াবাসেন  পিরেবশ  সৃি  করেত হেব।  সটা  সরকার
পােরিন। এই সরকােরর ব থতা, অনিভ তা, নতজা  পররা নীিত তােদর এমন জায়গায় িনেয় গেছ য,
িময়ানমােরর ােপর মেধ  পেড় গেছ এই সরকার। এখান থেক তােদর বিরেয় আসেত হেব।’ ১০ দফা

পািরেশর মেধ  আেছ, জাতীয় ঐক  সৃি ,  রািহ ােদর ত াবাসেন তােদর নাগিরক , িনরাপ া, িনেজর
মাতৃভূিমেত  অবাধ  চলাচেলর  িনি তকরণ,  ব ু িতম  রা েলােক  িনেয়  রািহ া  সম ার  সমাধােন
িময়ানমার সরকােরর ওপর চাপ সৃি  করা, ত াবাসেনর আেগ ও পের জািতসংেঘর ত াবধােন িময়ানমােরর
পিরি িত পযেব েণ েযাগ রাখা,  রািহ া ই েক ক  কের যােত জি  ও স াসবাদ সৃি  হেত না পাের
স ব াপাের সরকারেক যথাযথ ব ব া নওয়া ভৃিত। রাজধানীর লশােন লক শার হােটেল িবএনিপর

উেদ ােগ ‘ রািহ া সংকট ও বাংলােদেশর ভূিমকা’ শীষক এই গালেটিবল আেলাচনা সভার আেয়াজন করা
হয়। এেত িবএনিপ নতারা ছাড়াও যু রা , যু রাজ , চীন, কানাডা, া , অে িলয়া, জাপান, ভারত,
পািক ান, নরওেয়, ইেডন, ইজারল া ড, আফগািন ান, তরু , জািতসংঘ, ডেমাে িস ই টার াশনালসহ
িবিভ  দেশর টনীিতক ও কমকতারা অংশ নন।

দেলর সাংগঠিনক স াদক শামা ওবােয়েদর পিরচালনায় আেলাচনায় মূল ব  উপ াপন কেরন িবএনিপর
ায়ী  কিমিটর সদ  আমীর খস  মাহমুদ চৗধরুী। এেত রািহ ােদর আগমেনর াপট,  জািতসংেঘর

সােবক মহাসিচব  কিফ  আনােনর  িতেবদন  এবং  রািহ া  ত াবাসেন  তােদর  নাগিরক  ও  িনরাপ া
িনি তকরেণ নানা িদক তুেল ধরা হয়। ব ব  দন িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  ড. খ কার মাশাররফ
হােসন, ড. আব ল মইন খান, গণ া  সং ার াি  ডা. জাফ াহ চৗধরুী,  সােবক টনীিতক িরয়াজ

রহমান, অথনীিতিবদ অধ াপক মাহবুব উ াহ, সােবক রা দূত িসরাজলু ইসলাম, সােবক সিচব মাফা ল
কিরম, িশ ািবদ অধ াপক িদলারা চৗধরুী ও অধ াপক েকামল বড়য়ুা।

িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  খ কার মাশাররফ হােসন বেলন,  ‘ রািহ ােদর সস ােন দেশ ফরার
ব ব া করেত হেব। তােদর নাগিরক , তােদর িনরাপ া,  তােদর চলাচেলর াধীনতা,  তােদর বািড়-ঘর-
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স ি  িফিরেয়  দওয়ার গ ারাি ট িনি ত করেত বাংলােদশ সরকারেক শি শালী  ভূিমকা  রাখেত হেব।
আ জািতক ে  ব ু বৃি  কের িময়ারমােরর ওপর চাপ সৃি  করেত হেব। জাতীয় ঐক  ছাড়া  রািহ া
সম ার সমাধান স ব নয়।’
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