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পিরষেদর  74তম
aিধেবশেন
pধানমntী  েশখ
হািসনা  তার
ভাষেণ  েরািহ া
সমসয্ার
দীঘর্েময়ািদ
সমাধােন চার দফা
psাবনা  তুেল
ধরেবন।  sানীয়
সময়  ম লবার
িবকােল  িনuiয়েকর্
জািতসংঘ  সদর
দpের
িময়ানমােরর
েরািহ া  সংখয্ালঘু
পিরিsিত  িনেয়
aনিু ত

ucপযর্ােয়র  eকিট  aনু ােন  ei  েঘাষণা  েদন  pধানমntী।  জািতসংেঘ  বাংলােদেশর  sায়ী  িমশন  eবং
oআiিস  েসেkটািরেয়ট  েযৗথভােব  ei  aনু ােনর  আেয়াজন  কের।  আগামী  27  েসেpmর  kবার
জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ বাংলায় ভাষণ েদেবন pধানমntী েশখ হািসনা।
েরািহ া  সমসয্ার  সমাধােনর  oপর  tােরাপ  কের  pধানমntী  চার  দফা  psাবনা  e  aনু ােন  uেlখ
কেরন। e েলা  হেc: েরািহ ােদর েটকসi pতয্াবতর্ ন িবষেয় িময়ানমারেক aবশয্i তােদর রাজৈনিতক
iেc  সুs  করেত  হেব।  eজনয্  েরািহ ােদর  েফরত  িনেত  িময়ানমার  কতৃর্ পk  কী  করেছ  েসটাo
সুs ভােব বলেত হেব। ৈবষময্মূলক আiন o চচর্ া পিরতয্াগ করেত হেব eবং েরািহ া pিতিনিধেদর utর
রাখাiন রােজয্ ‘যাo eবং েদখ’ ei নীিতেত পিরদশর্েনর aনমুিত িদেয় িময়ানমার কতৃর্ পkেক aবশয্i
তােদর মেধয্ আsা ৈতির করেত হেব।
রাখাiন  রােজয্  আnজর্ ািতক  সমpদােয়র  েবসামিরক  পযর্েবkক  েমাতােয়ন  কের  িময়ানমার  কতৃর্ পkেক

  শহীদলু iসলাম, িবেশষ
pিতিনিধ, যুkরা
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aবশয্i েরািহ াসহ সবার িনরাপtা o সুরkার িন য়তা িবধান করেত হেব eবং আnজর্ ািতক সমpদায়েক
aবশয্ িনি ত করেত হেব েয, েরািহ া সংকেটর মলূ কারণ eবং েরািহ ােদর িব েd সংঘিটত নশৃংসতা
দরূ করা হেয়েছ।
জািতসংেঘর  সাধারণ  পিরষেদর  72তম  aিধেবশেনo  িতিন  েরািহ া  সংকট  িনরসেন  পাঁচ  দফা  psাব
utাপন কেরিছেলন বেল িতিন uেlখ কেরন। e pসে  িতিন বেলন, েসi psােব কিফ আনান কিমশেনর
সুপািরশসমূেহর  পিরপূণর্  বাsবায়নসহ  রাখাiন  রােজয্  eকিট  েবসামিরক  িনরাপদ  পযর্েবkণ    eলাকা
pিত ার psাবo িছল।
েরািহ া সংকট eকিট রাজৈনিতক সমসয্া uেlখ কের aনু ােন pধানমntী বেলন, e সংকেটর সমাধান
িময়ানমােরর েভতেরi খুঁেজ েপেত হেব। েশখ হািসনা বেলন, েজারপূবর্ক িনবর্ািসত 11 লাখ িময়ানমােরর
েরািহ া নাগিরকেক আ য় িদেয়েছ বাংলােদশ। মানিবক িদক িবেবচনা কের আমরা আমােদর সীমাn খুেল
িদেয়িছলাম যা iসলােমর ৈনিতক িশkা। আ য় gহণকারী েরািহ ােদর েমৗিলক সব pেয়াজন েমটােত eবং
তােদর েদেশ েফরত না যাoয়া পযর্n সmব সকল ধরেনর পদেkপ aবয্াহত রাখেব বাংলােদশ।
মালেয়িশয়ার  pধানমntী  ড.  মাহািথর  েমাহাmদ,  oআiিসর  মহাসিচব  ড.  iuেসফ  িবন  আহেমদ  আল-
oথাiেমন eবং সৗিদ আরেবর পররা মntী ড. ibািহম িবন আবদলু আিজজ আল-আসাফ aনু ােন বkবয্
েদন।
aনু ােন  যুkরা ,  যুkরাজয্,  কানাডা,  জামর্ািন,  েবলিজয়াম,  iuেরাপীয়  iuিনয়ন,  সুiেডন,
েনদারলয্াnস, তুরs, িস াপুর, kেয়ত, সািবর্য়া, িফিলপাiন, গািmয়াসহ িবিভn েদেশর মntী o pিতিনিধরা
েযাগ েদন।
নয্ায়সংগত িব  pিত ায় গাnীর আদশর্

aনসুরণ pেয়াজন :pধানমntী

মহাtা  গাnীর  150তম  জnবািষর্কী  uপলেkয্  ‘েনতৃt  :সমসামিয়ক  িবে  মহাtা  গাnীর  pাসি কতা’
শীষর্ক eক aনু ােন েযাগ িদেয় pধানমntী েশখ হািসনা বেলেছন, মহাtা গাnীর মানিবক আদশর্ o নীিত
সব িবভাজন দেূর েঠেল নয্ায়সংগত িব  pিত ায় ভূিমকা রাখেব। কারণ সntাসবাদ o সিহংসতা, ঘৃণা o
ধমর্াnতা মানব জািতেক আেগর েচেয় aেনক েবিশ িবভk করেছ।
sানীয় সময় গত ম লবার জািতসংেঘর iেকাসক েচmাের জািতসংেঘ ভারতীয় sানীয় িমশন আেয়ািজত
aনু ােন pধানমntী বেলন, ‘আমরা eমন eক পৃিথবীেত বাস করিছ, েযখােন ঘৃণা o েগাঁড়ািম সntাসবােদর
িদেক  পিরচািলত  করেছ।  সিহংস  চরমপnা  মানব  জািতেক  আেগর  েচেয়  আেরা  েবিশ  িবভk  করেছ।
িব বয্াপী  kুধা,  দািরdয্  o  জলবায়ু  পিরবতর্ েনর  pভােবর  মেতা  চয্ােল েক  কাযর্করভােব  েমাকািবলায়
গাnীিজর জীবনদশর্ন eবং সব মানেুষর pিত তার aটল িব াস আজo আমােদর eকিtত করেত পাের।’
িতিন বেলন, মহাtা গাnী eকজন সিতয্কােরর েদশেpিমক, eকজন রা নায়ক eবং eকজন সাধু। িতিন
তার জীবন মানব জািতর জনয্ utসগর্ কেরেছন। িতিন িছেলন আশার আেলা, anকােরর আেলা eবং
হতাশার  tাণকতর্ া।  pধানমntী  বেলন,  ‘যখনi  আিম  ব বnুর  কয্ািরশময্ািটক  েনতৃt,  তার  তয্াগ  o
মানেুষর পেk সংgােমর িদকিট লk কেরিছ, তখনi আিম তার মেধয্ মহাtা গাnীর সে  aেনক বেড়া িমল
খুেঁজ েপেয়িছ।’
েশখ হািসনা বেলন, ‘িময়ানমার েথেক িনযর্াতেনর িশকার হেয় পািলেয় আসা 11 লােখরo েবিশ েরািহ ােক
আ য় িদেয়েছ বাংলােদশ। সmেদর slতা o aনয্ানয্ তর চয্ােল  থাকা সেtto আমরা ভােলাবাসা o
মমতা  েদিখেয়  িবপুলসংখয্ক  েরািহ ােক  আ য়  েদoয়ার  িসdাn  িনেয়িছ,  েয  ণিট  আমরা  ব বnু  o
মহাtা গাnীর মেধয্ েদেখিছ।’
ভারেতর pধানমntী নেরnd েমািদ, িস াপুেরর pধানমntী িল িহেসন লং, দিkণ েকািরয়ার েpিসেডn মনু
েজ-iন,  িনuিজলয্ােnর  pধানমntী  েজিসnা  আেডর্ ন  ছাড়াo  aনু ােন  সাতিট  েদেশর  েpিসেডn  o
pধানমntী e বkবয্ েদন।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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