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েরািহ া  pতয্াবাসেনর  বতর্ মান  পিরিsিত  মলূয্ায়েন  eকিট  ‘িtপkীয়  oয়ািকর্ ং  gপ’ গেড়  তুলেত  সmত
হেয়েছ  বাংলােদশ,  চীন  o  িময়ানমার।  ei  েযৗথ  gপ  মাঠ  পযর্ােয়  pতয্াবাসনেক  সহায়তার  জনয্  কাজ
করেব। িনu iয়েকর্ র sানীয় সময় েসামবার জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর aিধেবশেনর সাiডলাiেন
চীন  o  িময়ানমােরর পররা মntীেদর  সে  ৈবঠেকর  পর  পররা মntী  ড.  e  েক  আbুল  েমােমন  e  কথা
জানান।
ঢাকায় pাp খবের জানা যায়, েরািহ াসংকট িনরসেনর pিkয়ায় আনু ািনকভােব যুk হেc চীন। eরi
aংশ  িহেসেব  বাংলােদশ  o  িময়ানমােরর  পররা মntীর  সে  ৈবঠক  কেরন  চীনা  পররা মntী  oয়াং  i।
ৈবঠক  েশেষ  পররা মntী  েমােমন  সাংবািদকেদর  বেলন,  বাংলােদশ,  চীন  eবং  িময়ানমার  েযৗথভােব
েরািহ া  pতয্াবাসন পিরিsিতর  মলূয্ায়ন  করেব।  িকছু  আপিt থাকা  সেtto  চীেনর  psােব  রািজ  হেয়েছ
িময়ানমার। aেkাবের িtপkীয় কাযর্িনবর্াহী gেপর pথম ৈবঠক হoয়ার কথা রেয়েছ।
ৈবঠেক  িময়ানমার  দািব  কেরেছ  েয,  তারা  তােদর  নাগিরকেদর  িফিরেয়  েনoয়ার  জনয্  pেয়াজনীয়  সব
পদেkপ িনেয়েছ। তেব বাংলােদশ জািনেয়েছ, িময়ানমার eখেনা েরািহ ােদর মেধয্ আsা েফরােত পােরিন।
তারা  িনজ  েদেশ  তখনi  িফরেব,  যখন  তারা  মেন  করেব—েফরার  পর  তারা  িনরাপেদ  থাকেব  o
sাধীনভােব চলােফরা করেত পারেব।
েরািহ ারা েফরত না েগেল বেড়া ধরেনর সমসয্া ৈতিরর িবষেয় পররা মntী েমােমন বেলন, eিট চীনারা
মােন eবং আজেক িময়ানমারo sীকার কেরেছ। িময়ানমার বেলেছ,    eিট  িবপjনক  পিরিsিত  ৈতির
করেত  পাের। সবেচেয়  বেড়া  কথা  হেc, িময়ানমার যত  dত  সmব তােদর  নাগিরকেদর  িফিরেয়  িনেত
রািজ হেয়েছ। ৈবঠেক িময়ানমােরর পররা  মntণালেয়র দািয়েt িনেয়ািজত িটn েসােয়, পররা  সিচব eম
শহীদলু  হক,  জািতসংেঘ  বাংলােদেশর  sায়ী  pিতিনিধ  মাসুদ  িবন  েমােমন,  িময়ানমার  aণুিবভােগর
মহাপিরচালক  েদেলায়ার  েহােসন,  জািতসংঘ  aণুিবভােগর  মহাপিরচালক  নািহদা  েসাবহান,  জািতসংঘ
মহাসিচেবর েরািহ ািবষয়ক দতূ িkিsনা বােগর্নার pমুখ uপিsত িছেলন।
pস ত, 2017 সােলর 25 আগs রাখাiেন কেয়কিট িনরাপtা েচৗিকেত হামলার পর েরািহ ােদর িব েd
পিরকিlত  িনধন  aিভযান   কের  িময়ানমার  েসনাবািহনী।  িনযর্াতন  েথেক  বাঁচেত  7  লােখর  েবিশ
েরািহ া বাংলােদেশ আ য় িনেয়েছ। আেগ-পের িমিলেয় বতর্ মােন 11 লােখরo েবিশ েরািহ া বাংলােদেশ
aবsান  করেছ।  eসব  েরািহ ােক  তােদর  জnভূিমেত  েফরােত  বাংলােদশ  o  িময়ানমােরর  মেধয্  চুিk
হেয়েছ। তেব দiু দফা েচ া কেরo pতয্াবাসন  করা যায়িন।
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