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জনক  ড  ॥ সােবক জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মনু বেলেছন, জারপূবক বা চু ত রািহ ােদর িনজ দশ
িময়ানমাের িনরাপদ ও মযাদাপণূ ত াবাসন িনি ত করেত স েটর একিট রাজৈনিতক সমাধান েয়াজন। শিনবার
নগরীর একিট  হােটেল  পররা ম ীর সে  বঠক  শেষ বিরেয় এেস িতিন সাংবািদকেদর বেলন,  এর একিট
রাজৈনিতক সমাধান হওয়া উিচত। খবর বাসসর।

সােবক জািতসংঘ মহাসিচব বেলন, রািহ ারা যােত তােদর িনজ দেশ অবাধ ও িনরাপেদ িফের যেত পাের তার
জ  িময়ানমার সরকােরর আরও উদার ও সহা ভিূতশীল হওয়া আব ক। এগােরা ল ািধক রািহ ােক আ য়
দয়ার জ  বাংলােদেশর উ িসত শংসা কের বেলন, বাংলােদশ সরকার এককভােব এ কাজিট করেত পারেব না।

এ কারেণ, আিম রািহ ােদর জ  জািতসংঘ সং া ও মানবািধকার সংগঠন েলার সহেযািগতা কামনা করিছ। এ
বছর বাংলােদেশ তার শষ সফরকােল ক বাজাের রািহ া িশিবর পিরদশেনর অিভ তা বণনা কের বেলন, এটা
একটা অত  বদনাদায়ক  অব া। পিরি িত  বণনা করা কিঠন ( রািহ ােদর ভাগাি ),  যা  আমার কােছ খুবই

ঃখজনক মেন হেয়েছ।

বান িক মনু জলবায়ু পিরবতন, টকসই উ য়ন ল মা ার (এসিডিজ) বা বায়ন, নারী ও যবুকেদর মতায়নসহ
সকল  িব  চ ােল  মাকােবলায়  ধানম ী  শখ হািসনার  দৃঢ়  িত িত  ও  ভিূমকার ভূয়সী  শংসা  কেরন।
বাংলােদশ  জলবায়ু  পিরবতেনর সে  অিভেযাজন কায েম যেথ  ভাল  করেছ উে খ কের সােবক  জািতসংঘ
মহাসিচব  বেলন,  জলবায়ু  অিভেযাজেন  গাটা  িবে  বাংলােদেশর  সাফেল র  ইিতহাস  রেয়েছ।  শিনবার  আিম

িডয়ােম অ ে য় াক িব িবদ ালেয়র ১৩তম সমাবতেন যাগদােনর জ  বান িক মনু ঢাকায় আেসন। রােতই
তার ঢাকা ত াগ করার কথা রেয়েছ।
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