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িময়ানমােরর দমন aিভযােন বাsচুয্ত েরািহ ােদর aিন য়তা েয আ িলক সংকেটর মাtা েপেত যােc,
তা িব েক uপলিb করার আhান জািনেয়েছন pধানমntী েশখ হািসনা।
জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর 74তম aিধেবশেনর ভাষেণ kবার pধানমntী বেলন, e সমসয্া eখন
আর বাংলােদেশ েরািহ া কয্ােmর মেধয্ সীমাবd থাকেছ না।
বাংলােদেশর  সব  pেচ া  সেtto  িবষয়িট  eখন  আ িলক  িনরাপtার  িবষয়  হেয়  দাঁিড়েয়েছ।  uপরn,
kমবধর্মান sান সংকট eবং পিরেবশগত aবkেয়র কারেণ e eলাকার পিরেবশ, sাsয্ o িনরাপtা ঝঁুিকর
সmুখীন হেc।
েরািহ া সংকেটর sায়ী সমাধােনর লেkয্ আnজর্ ািতক সmpদােয়র dত হsেkপ কামনা কেরন িতিন।
েজনােরল aয্ােসmিল হেল aনিু ত e aিধেবশেন pধানমntী েশখ হািসনা aনয্বােরর মেতা eবারo বাংলায়
ভাষণ েদন।
e  বছেরর  সাধারণ  িবতেকর্ র  িবষয়বs  হল- দািরdয্  িবেমাচন,  মানসmত  িশkা,  জলবায়ু  কমর্সূিচ  eবং
anভুর্ িkকরেণ ব পkীয় pেচ ার ujীবন।

  হাসানjুামান সাকী, িনuiয়কর্
েথেক

েরািহ া সংকট আ িলক িনরাপtার মিক https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/225901/েরািহ া...

1 of 5 9/29/2019, 10:27 AM



নাiেজিরয়ার িটজািন মহুাmাদ-বােn 74তম aিধেবশেনর সভাপিত িনবর্ািচত হন।
pধানমntী বেলন, আমরা eমন eকিট সমসয্ার েবাঝা বহন কের চেলিছ যা িময়নামােরর ৈতির।
eিট সmূর্ণর্ িময়ানমার eবং তার িনজs নাগিরক েরািহ ােদর মধয্কার eকিট সমসয্া। তােদর িনেজেদরi
eর সমাধান করেত হেব।
িতিন বেলন, েরািহ ােদর িনরাপদ, সুরিkত o সmােনর সে  েscায় রাখাiেন িনজ গৃেহ িফের যাoয়ার
মাধয্েমi e সমসয্ার সমাধান সmব।
েরািহ ােদর s-ভূেম িফের যাoয়া িনি ত করেত জািতসংেঘ চারিট psাব েদন pধানমntী েশখ হািসনা।
psাব েলা হল- েরািহ ােদর েটকসi pতয্াবাসন eবং আtীকরেণ িময়ানমারেক কাযর্কর পদেkপ gহেণর
মাধয্েম রাজৈনিতক সিদcার পূণর্ pিতফলন েদখােত হেব।
ৈবষময্মলূক  আiন  o  রীিত  িবেলাপ  কের  িময়ানমােরর  pিত  েরািহ ােদর  আsা  ৈতির  করেত  হেব  eবং
েরািহ া pিতিনিধেদর utর রাখাiন সফেরর আেয়াজন করেত হেব।
আnজর্ ািতক  সmpদায়  হেত  েবসামিরক  পযর্েবkক  েমাতােয়েনর  মাধয্েম  িময়ানমার  কতৃর্ ক  েরািহ ােদর
িনরাপtা o সুরkার িন য়তা pদান করেত হেব।
আnজর্ ািতক  সmpদােয়র  aবশয্i  েরািহ া  সমসয্ার  মলূ  কারণ েলা  িবেবচনায়  আনেত  হেব  eবং
মানবািধকার ল ন o aনয্ানয্ নশৃংসতার দায়বdতা িনি ত করেত হেব।
2017 সােলর আগেs েরািহ া জনেsাত যখন নাফ নদী েপিরেয় বাংলােদেশ আসেত  কের তার 1
মােসর মাথায় e জািতসংেঘ দাঁিড়েয় সংকেটর সমাধােন পাঁচ দফা psাব িদেয়িছেলন তা uেlখ কেরন েশখ
হািসনা।
িতিন বেলন, আিম eর আেগ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর 72তম aিধেবশন েরািহ া সমসয্া সমাধােন
কিফ  আনান  কিমশেনর  সুপািরেশর  পূণর্  বাsবায়ন  eবং  রাখাiন  pেদেশ  েবসামিরক  তttাবধােন  সুরkা
বলয় pিত াসহ পাঁচ দফা psাব েপশ কেরিছলাম।
েরািহ া সংকেটর সমাধান না হoয়ায় pধানমntী aসnি  বয্k কের বেলন, eিট বাsিবকপেki দঃুখজনক
েয েরািহ া সংকেটর সমাধান না হoয়ায় আজ e মহান সভায় e িবষয়িট আমােক পুনরায় utাপন করেত
হেc।
11  লাখ  েরািহ া  আমােদর  আ েয়  রেয়েছন।  যারা  হতয্া  o  িনযর্াতেনর  মেুখ  িময়ানমার  েথেক  পািলেয়
আসেত বাধয্ হেয়েছন।
আnজর্ ািতক  চােপর  মুেখ  েরািহ ােদর  িফিরেয়  িনেত  িময়ানমার  বাংলােদেশর  সে  চুিk  করেলo  তার
বাsবায়ন  eখনo  হয়িন।  দiু  দফায়  pতয্াবাসন  র  িদনkণ  িঠক  হেলo  তা  িপিছেয়  যায়  েসখােন
জীবেনর িনরাপtা িনেয় ভেয় থাকা েরািহ ােদর aনীহায়।
িবষয়িট  তুেল  ধের  pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলন,  েরািহ া  সমসয্া  pলিmত  হেয়  তৃতীয়  বছের  পদাপর্ণ
কেরেছ, িকn িময়ানমােরর রাখাiন pেদেশ সুরkা, িনরাপtা o চলােফরার sাধীনতা eবং সামিgকভােব
aনুkল পিরেবশ সৃি  না হoয়ায় eখন পযর্n eকজন েরািহ াo িময়ানমাের িফের যানিন।
pধানমntী তার ভাষেণ েরািহ া সংকট ছাড়াo িবিভn ৈবি ক সমসয্া েমাকােবলায় িবেশষ কের িনরাপদ
aিভবাসন, udাs সমসয্া, জলবায়ু পিরবতর্ ন, eসিডিজ eবং আথর্সামািজক unয়েনর িবষেয় বাংলােদশ
সরকােরর aবsান তুেল ধেরন।
aিধকার pিত ায় সংgামরত িফিলিsিনেদর পেk বাংলােদেশর সুদঢ়ৃ aবsান পুনবর্য্k কের িতিন বেলন-
1971 সােল  বাংলােদেশর  মিুkযুেdর  সময়  পািকsািন দখলদার  বািহনী  eবং  তােদর  sানীয়  েদাসরেদর
পিরচািলত গণহতয্ায় 30 লাখ িনরপরাধ মানষু িনহত eবং দiু লাখ নারী িনযর্াতেনর িশকার হন।
জািতসংঘ মহাসিচব আেnািনo েতেরেসর গিতশীল েনতৃেtর জনয্ তার pিত আnিরক ধনয্বাদ জািনেয়
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pধানমntী  বেলন,  আnজর্ ািতক  শািn  o  িনরাপtা  িনি ত  করেত  জািতসংেঘর  ভূিমকা  aপিরসীম।
জািতসংেঘর pিত বাংলােদেশর সমথর্ন সবর্দা aবয্াহত রাখার pতয্য় বয্k কেরন pধানমntী।
িবে র  িdতীয়  বহৃtম  শািnরkী  েpরণকারী  েদশ  িহেসেব  বাংলােদশ  শািnরkী  েমাতােয়েন  জািতসংেঘর
আhােন িনয়িমতভােব সাড়া pদান কের আসেছ, বেলন pধানমntী।
িতিন  বেলন,  জািতসংঘ  শািnরkা  কাযর্kমেক  ভিবষয্েতর  জনয্  uপেযাগী  কের  তুলেত  জািতসংঘ
মহাসিচেবর গৃহীত uেদয্ােগর pিত আমরা সমথর্ন বয্k করিছ।
pধানমntী বেলন- িবে  শািn, িsিতশীলতা eবং সমিৃd pিত ার েkেt জািতসংঘi আমােদর সব আশা-
আকাkার pতীক।
জািতর  িপতা  ব বnু  েশখ  মুিজবরু  রহমান  1974  সােল  জািতসংঘ  সাধারণ  পিরষেদর  aিধেবশেন  e
আশাi বয্k কেরিছেলন, েযাগ কেরন pধানমntী।
pধানমntী  e  সময়  সদসয্  sাধীন  েদেশর  জািতর  িপতা  ব বnুর  সাধারণ  পিরষেদ  pদt  pথম  বাংলায়
ভাষেণর udৃিত pদান কেরন।
জলবায়ু পিরবতর্ ন iসুয্ pসে  েশখ হািসনা বেলন, সদয্ সমাp ‘kাiেমট aয্াকশন সািমট’র মাধয্েম জলবায়ু
পিরবতর্ ন িবষয়ক েয কাযর্kম gহেণর েঘাষণা eেসেছ তা েটকসi unয়ন লেkয্র aংশ িহেসেব পয্ািরস
চুিkর বাsবায়নেক আরo েবগবান করেব।
িতিন বেলন, aিভেযাজন o সহনশীলতার জনয্ আমােদর দীঘর্েময়ািদ পিরকlনার aংশ িহেসেব আমরা
েডlাpয্ান-2100 gহণ কেরিছ।
বাংলােদশ  জনয্  eিট  eকিট  aথর্-pযুিkগত,  সমিnত  o  দীঘর্েময়ািদ  পিরকlনা।  eেত  খাদয্  িনরাপtা,
িনরাপদ পািন, জলবায়ু পিরবতর্ ন, েটকসi পিরেবশ, দেুযর্াগ বয্বsাপনা eবং েটকসi aথর্ৈনিতক unয়েনর
oপর িবেশষ tােরাপ করা হেয়েছ eবং সmpিত ঢাকায় aনিু ত ‘েgাবাল কিমশন aন aয্াডাপেটশন’
সভার েঘাষণা aনুযায়ী আমরা ঢাকায় eকিট ‘েgাবাল েসnার ফর aয্াডাপেটশন’ sাপেনর জনয্ কাজ
করিছ।
aিভবাসন সmেকর্  েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ িনরাপদ, সু ু  o িনয়িমত aিভবাসন িনি ত করার
লেkয্ কাজ কের যােc।
aিনয়িমত aিভবাসন o মানব পাচার eকিট ৈবি ক সমসয্া আখয্ািয়ত কের িতিন বেলন, eর মেূল রেয়েছ
জিটল o সংঘবd aপরাধ চk।
জাতীয় পযর্ােয় মানব পাচার pিতেরাধ o দমন eবং মানব পাচারসংkাn সমসয্া েমাকােবলায় বাংলােদশ
আnজর্ ািতক সহেযািগতা বিৃdর লেkয্ সmpিত মানব পাচার িবষয়ক ‘পােলরেমা েpােটাকল’-e েযাগদান
কেরেছ।
pধানমntী সরকােরর গত  10 বছেরর েবিশ  সমেয়র েদশ শাসেন েটকসi unয়ন লkয্মাtা (eসিডিজ)
aজর্ েনর পেথ বাংলােদেশর আথর্সামািজক unয়েনর িবিভn uেlখেযাগয্ িদকo তুেল ধেরন।
িতিন বেলন, আজকাল pায়শi ‘unয়েনর িবsয়’ িহেসেব আেলািচত হেc বাংলােদশ। আnজর্ ািতক িবে
নানা aিsরতা eবং িব বয্াপী kমাগত আিথর্ক মnা সেtto বাংলােদশ গত 10 বছর ধের সমৃিd বজায়
েরেখেছ।
েsকেটটর  iনেডk  2019  aনুযায়ী,  গত  10  বছের  26িট  েদেশর  তািলকায়  বাংলােদেশর  aথর্ৈনিতক
pবিৃd সেবর্াc।
গত 10 বছের বাংলােদেশর িজিডিপর আকার 102 িবিলয়ন ডলার েথেক েবেড় 302 িবিলয়ন ডলাের
দাঁিড়েয়েছ বেল জানান pধানমntী।
িতিন  বেলন,  2005-06  aথর্বছেরর  মাথািপছু  আয়  সােড়  িতন  ণ  বিৃd  েপেয়  2018-19  aথর্বছের
1909 মািকর্ ন ডলার হেয়েছ।
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eকi সমেয় ৈবেদিশক মdুার মজদু 9 ণ েবেড় 33 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার হেয়েছ বেলo জানান িতিন।
eসিডিজ বাsবায়েন সরকােরর লেkয্র pস  েটেন eেন েশখ হািসনা বেলন, eসিডিজ aজর্ েন আমােদর েয
a ীকার o েযৗথ আকাkা তার pিতফলন ঘেটেছ আoয়ামী লীেগর িনবর্াচনী iশেতহাের।
যা আমােদর জনগেণর আsা aজর্ েন সাহাযয্ কেরেছ। েয কারেণ আমরা টানা তৃতীয়বােরর মেতা সরকার
গঠন কেরিছ।
pধানমntী dততম সমেয় দািরdয্ hাসকারী েদশ েলার মেধয্ বাংলােদেশর aবsান শীেষর্ বেল uেlখ কের
বেলন, 2006 সােল আমােদর দািরেdয্র হার িছল 41 দশিমক 5 শতাংশ যা 2018 সােল hাস েপেয় 21
শতাংশ হেয়েছ eবং aিত দািরেdয্র হার 24 শতাংশ েথেক 11 দশিমক 3 শতাংেশ েনেম eেসেছ।
দিkণ eিশয়ার aনয্ানয্ েদশেক েপছেন েফেল oয়াlর্  iেকানিমক েফারােমর anভুর্ িkমূলক unয়ন সূচেক
বাংলােদেশর aবsান 34তম হেয়েছ।
েশখ হািসনা বেলন, বতর্ মান সামািজক িনরাপtা েব িনেত সমােজর aনgসর o aরিkত aংেশর pিত
িবেশষ নজর েদয়া হেয়েছ।
আমােদর িজিডিপর 2 দশিমক 58 শতাংশ সামািজক িনরাপtামলূক  কমর্সূিচেত বয্য় করা  হেc। িতিন
বেলন,  সরকার  বাংলােদেশ  নারী-পু ষ  সমতা  o  িবদয্ালেয়  শতভাগ  ভিতর্ র  মাiলফলক  aজর্ েনর  পর
মানসmত িশkার pসাের মেনািনেবশ কেরেছ।
e লেkয্ i-িশkা o েযাগয্ িশkক ৈতিরেত t pদান করায় িবদয্ালেয় ঝের পড়ার হার 50 শতাংশ েথেক
হেত 18 শতাংেশ েনেম eেসেছ।
বছেরর pথম িদেন সারা েদেশর pাথিমক eবং মাধয্িমক পযর্ােয়র িশkাথর্ীেদর হােত িবনামেূলয্ পাঠয্পুsক
তুেল েদয়ার সরকােরর বয্িতkমী uেদয্াগসহ িশkার সmpসারেণ pাথিমক েথেক ucিশkা পযর্n 2 েকািট
3 লাখ িশkাথর্ীেক uপ-বিৃtসহ িবিভn pকার বিৃt েদয়ার তথয্ uপsাপন কেরন িতিন। যার মেধয্ pায় 1
েকািট 23 লাখ মােয়র কােছ uপবিৃtর টাকা েমাবাiল েফােনর মাধয্েম েপৗঁেছ েদয়া হেc।
সব নাগিরকেক sাsয্েসবার আoতায় আনার লেkয্ সারা েদেশ pায় 18 হাজার কিমuিনিট িkিনক o
iuিনয়ন sাsয্ েকেndর েনটoয়াকর্  pিত া eবং েসখান েথেক িবনামেূলয্ 30 pকােরর oষুধ িবতরণসহ
pিতবnী,  aিটজম  eবং  িবেশষ  চািহদাসmn  মানুষ  eবং  হতদিরdেদর  িবিভn  ভাতা  eবং  সহেযািগতা
pদান eবং সরকােরর unয়ন aিভযাtায় সm ৃk করার িবেশষ পদেkেপর কথাo pধানমntী তুেল ধেরন।
িতিন বেলন, সারা েদেশ 5 হাজার 800 িডিজটাল েসnােরর মাধয্েম 600 সরকাির i-েসবা জনগেণর
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ েদয়া হেc। inারেনট বয্বহারকারীর সংখয্া 9 েকািট eবং েটিল-ঘনt 93 শতাংশ
aিতkম কেরেছ।
আমরা মহাকােশ ব বnু সয্ােটলাiট-1 uৎেkপণ কেরিছ যা pতয্n eলাকায় সmpচার েসবা সmpসারণ
সহজতর কেরেছ eবং unয়েনর জনয্ েযাগােযাগ বয্বsার unিত ঘিটেয়েছ।
সমdুসীমার সংকেটর শািnপূণর্ সমাধান বাংলােদেশর জনয্ b-iেকানিমর সmাবনার নতুন dার uেnাচন
কেরেছ বেলo pধানমntী uেlখ কেরন।
পারমাণিবক  শিkর  শািnপূণর্  বয্বহােরর  কথা  পুনবর্য্k  কের  pধানমntী  বেলন,  পপুের  আমােদর  pথম
পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকnd িনমর্াণ করিছ।
iিতমেধয্  93  শতাংশ  মানষু  িবদযু্ৎ  সুিবধার  আoতায়  eেসেছ।  েসৗরিবদযু্ৎ  বয্বহারকারী  েদশ  িহেসেব
বতর্ মােন িবে  বাংলােদেশর aবsান িdতীয়।
িতিন  বেলন,  আমরা  সmpিত  26তম  েদশ  িহেসেব  ‘ি িট  aন  দয্  pিহিবিশন  aব  িনuিkয়ার  uiপn’
aনুsাkর কেরিছ।
pধানমntী তার ভাষেণ আগামী বছর জািতসংেঘর 75তম pিত াবািষর্কীেত মানব সভয্তার জনয্ eকিট
শিkশালী জািতসংঘ pিত ায় সবাiেক সমিnত uেদয্াগ gহেণর আhান জানান, েযন তা আগামী শতেকর
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