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েরািহ া  pতয্াবাসন  িনেয়  িময়ানমােরর  aবয্াহত  aপpচােরর  pিতবাদ  o  তা  বেnর  আhান  জািনেয়েছ
বাংলােদশ। পররা  মntণালেয়র পk েথেক েরাববার েদয়া eক িববৃিতেত e আhান জানােনা হয়।
িববৃিতেত বলা হেয়েছ, িময়ানমারেক aবশয্i েরািহ া pতয্াবাসন pসে  বাংলােদেশর িব েd aেযৗিkক
pচারণা বn করেত হেব।
eেত  আরo  বলা  হয়,  িময়ানমার  েরািহ ােদর  িনেয়  মনগড়া  তেথয্র  aবয্াহত  সমােবশ,  তেথয্র
aপবয্বহার, aসমিথর্ত দািব eবং aেযৗিkক aিভেযাগ করেছ।
িময়ানমার সরকার বাংলােদেশর oপর েরািহ া সংকটেক icাকৃতভােব চািপেয় িদেত eবং রাখাiন রােজয্
সু ু  পিরেবশ বজায় রাখার বাধয্বাধকতা eড়ােত aিভযান aবয্াহত েরেখেছ।
ধারাবািহক pতয্াবাসেনর জনয্ uপযুk পিরেবশ eবং জnভূিমেত বাsচুয্ত েরািহ ােদর িফিরেয় না িনেত
aপpচার চালােc।

  যুগাnর িরেপাটর্
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15  নেভmর  eক  সংবাদ  সেmলেন  িময়ানমােরর  েsট কাuিnলর  কাযর্ালেয়র  eক  মখুপাt েরািহ ােদর
pতয্াবাসেন  সmূণর্ েপ  aসহেযািগতা  eবং  িdপkীয়  বয্বsােক  aকাযর্কর  করেত  বাংলােদেশর  িব েd
uেদয্াগ েনয়। eমনিক তারা নৃশংসতায় জিড়তেদর

জবাবিদিহতা  pসে  আnজর্ ািতক  সmpদােয়র  সাmpিতক  uেদয্ােগর  কড়া  সমােলাচনা  কেরেছ।  িববিৃতেত
বলা হয়, eিট pিতি ত সতয্ েয, েরািহ া সংকট িময়ানমাের eেকর পর eক শাসনবয্বsার িনয়মতািntক
ব না o ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর oপর ববর্র িনযর্াতেনর ফেল হেয়িছল।
সুতরাং সমাধান পুেরাপুির েসখােনi রেয়েছ। সংকট দীঘর্ািয়ত করেত eকমাt িময়ানমারi দায়ী। েরািহ া
pতয্াবাসন িবলিmত করেত চায় না বাংলােদশ।
pতয্াবাসন সংkাn চুিk বাsবায়েন বাংলােদেশর আgহ কােজর মাধয্েমi p াতীতভােব pমািণত হেয়েছ।
eেত বলা হেয়েছ, গত আগেs িময়ানমার কমর্কতর্ ােদর uপিsিতেত েরািহ ারা s  জািনেয় েদয়, রাখাiেন
িনরাপদ পিরেবশ ৈতির হেল তারা িফের যােব।
িময়ানমার  দািব  করেছ,  িকছু  েরািহ া  িফের  েগেছ।  eসব  দািব  যাচাi  করা  হয়িন।  তারা  আরo  দািব
করেছ, রাখাiেনর পিরিsিতর নািক unিত হেয়েছ।
eটা সতয্ হেল জািতসংঘ, গণমাধয্ম eবং েরািহ া েনতােদর রাখাiন পিরদশর্েনর সুেযাগ েদয়া েহাক।
aতীেত হতাশাবয্ ক aিভjতা eবং আরo বড় চয্ােল  থাকা সেtto বাংলােদশ আবারo িময়ানমােরর
সে  িdপািkক সmেকর্  জিড়ত হেয়েছ, pতয্াবাসেনর দিুট aধয্ায় েশষ কেরেছ।
রাখাiেন sাভািবকতা িফিরেয় আনা, সুরkা, নাগিরকt, চলােফরার sাধীনতা, েমৗিলক েসবা o জীিবকা
িনবর্াহসহ  েরািহ ােদর  pতয্াবাসন  েত  aনুkল  পিরেবশ  ৈতির  করার  বাধয্বাধকতা  িময়ানমােরর
রেয়েছ।
দভুর্ াগয্kেম িময়ানমার তার দায়বdতা রkায় রাজৈনিতক সিদcা pদশর্ন করেত পুেরাপুির বয্থর্ হেয়েছ।
েরািহ ােদর  িনরাপtা  িনি ত  করা  হেয়েছ  -পররা  সিচব  :  পররা  সিচব  eম  শহীদলু  হক
বেলেছন,  আমরা  শািn  o  িনরাপtায়  িব াসী।  েস  কারেণ  েরািহ ােদর  িনরাপtা  িনি েতo  আমােদর
uেদয্াগ রেয়েছ।
তেব িনরাপtার েবড়াজাল ৈতির না কেরi তােদর িনরাপtা িনি ত করা হেয়েছ। eটা িঠক েয, িনরাপtা
ছাড়া শািn pিত া সmব নয়।
েস কারেণ বাংলােদেশর পররা নীিতর েকেnd রেয়েছ শািn, িsিতশীলতা o েটকসi unয়ন। আর eসেবর
জনয্ নারীর সmৃkতার িবষয়িটo tপূণর্।
রাজধানীর েহােটল inারকিnেনnােল েরাববার eক aনু ােন শহীদলু হক e কথা বেলন। নারী, শািn o
িনরাপtা িবষেয় জাতীয় কমর্পিরকlনার uেdাধন uপলেk e আেয়াজন কের পররা  মntণালয় o iueন
uiেমন।
eেত  pধান  aিতিথ  িছেলন  পররা  সিচব।  aনু ােন  িবেশষ  aিতিথ  িছেলন  সশst  বািহনী  িবভােগর
িpিnপাল sাফ aিফসার েল. েজনােরল মাহফুজরু রহমান eবং মিহলা o িশ  মntণালেয়র সিচব কাম ন
নাহার।
aনু ােন  বkবয্  েদন  পররা  মntণালেয়র  জািতসংঘ  aনুিবভােগর  মহাপিরচালক  নািহদা  েসাবহান,
নরoেয় পররা  মntণালেয়র শািn o িনরাপtািবষয়ক িবেশষ দতূ ময্ািরটা েসারেহiম েরnিভক, iueন
uiেমেনর কািn িরেpেজেnিটভ েশােকা iিশকায়া, বাংলােদশ নারী pগিত সংেঘর pধান িনবর্াহী েরােকয়া
কিবর pমুখ।
মাহফুজরু রহমান বেলন, নারীর aংশgহণ ছাড়া শািn সmব নয়। েস কারেণ সশstবািহনী নারীর সমতা o
kমতায়েন িব াস কের। জািতসংেঘর শািn িমশেন চারশ’ নারীকমর্ী কাজ করেছন।
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কাম ন নাহার বেলন, সরকার নারীর kমতায়েন িব াসী। েস কারেণ জাতীয় নারীনীিত pণয়ন কেরেছ।
ei নীিত বাsবায়েন জাতীয় কমর্পিরকlনাo gহণ করা হেয়েছ।
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