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মপ্রস ধবজ্ঞধতঃ  

মরাধিঙ্গালের মেরালত পররাষ্ট্র মন্ত্রণােয়লক আরও মবধশ সধিয় ভুধমকা পােন করার আহ্বান 

চেমান মরাধিঙ্গা সংকলে বাংোলেলশর ধনরাপত্তা ও স্থানীয় জনগলণর মানবাধিকার সুরক্ষার স্বালথ ে মরাধিঙ্গালের দ্রুততম সমলয়র মলে 

নাগধরকত্ব ও ধনরাপত্তাসি ধনজ মেলশ ধেধরলয় মনওয়ার জন্য ধময়ানমালরর ওপর জাতীয় ও আন্তজোধতক সম্প্রোলয়র মােলম অধিকতর 

চাপ সৃধি করলত বাংোলেলশর পররাষ্ট্র মন্ত্রনােয়লক আরও মবধশ সধিয় ভূধমকা পােন করার আহ্বান জাধনলয়লেন জাতীয় মানবাধিকার 

কধমশলনর মচয়ারম্যান কাজী ধরয়াজুে িক। ধতধন বলেন, “ধময়ানমালর গণিতযার স্বীকার িলয় বাংোলেলশ পাধেলয় আসা মরাধিঙ্গালের 

আশ্রয় ধেলয় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মানবতার দৃিান্ত স্থাপন কলর বাংোলেশলক ধবশ্ব েরবালর প্রশংধসত কধরলয়লেন। ১২ োখ মরাধিঙ্গা 

জনলগািীলক েীর্ ে সময় োেন করা বাংোলেলশর পলক্ষ কিসাে। এলত মেলশর ধনরাপত্তা হুমধকর সমু্মখীন ও কক্সবাজার অঞ্চলের স্থানীয় 

জনগলণর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃধি িলয়লে। আর তাই সম্প্রধত মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মরাধিঙ্গালের মেরালত জাধতসংর্সি আন্তজোধতক 

সম্প্রোলয়র সিল াধগতাসি ৩ েো প্রস্তাব ধেলয়লেন।” 

কাজী ধরয়াজুে িক আরও বলেন, “মরাধিঙ্গালের মানবাধিকার সুরক্ষায় মরাধিঙ্গা কযালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনােয়, দুল োগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনােয়, 

স্বাস্থয মন্ত্রণােয়সি অন্যান্যরা  থা থ ভূধমকা পােন কলর  ালে। তলব মরাধিঙ্গালের মেরালত মূে ভূধমকা পােন করলত িলব পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণােয়লক। ধময়ানমার মোক মেখালনা একটি চুধি স্বাক্ষর কলরলে। এখলনা একজন মরাধিঙ্গাও মেরত মনয়ধন মেশটি। এ ধবষলয় পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণােলয়র গৃিীত ব্যবস্থা দৃশ্যমান নয়। জাধতসংলর্ প্রেত্ত প্রিানমন্ত্রীর প্রস্তাব বাস্তবায়লনর েলক্ষয এবং মরাধিঙ্গালের মানবাধিকার ও 

নাগধরকত্বসি ধনজ মেলশ প্রতযাবতেলন ধময়ানমালরর ওপর অথ েননধতক অবলরািসি চাপ সৃধিলত কূেননধতক তৎপরতা বৃধদ্ধ, মরাধিঙ্গালের 

মানধবক ধবপ েলয়র ধবষলয় ধবশ্ববাসীর মলনাল াগ আকষ েলণ প্রলয়াজলন একাত্তলরর ন্যায় আন্তজোধতক কনসাে ে এবং আন্তজোধতক সলম্মেন 

আলয়াজনসি অন্যান্য কম েতৎপরতা চাধেলয় মগলে মরাধিঙ্গা সংকলের সমািান সম্ভব বলে আমরা ধবশ্বাস কধর। আমরা মরাধিঙ্গা 

সংকলের শুরু মথলক মানবাধিকালরর চরম েঙ্ঘলনর োলয় ধময়ানমার মসনাবাধিনীর আন্তজোধতক আোেলত ধবচালরর োধব জাধনলয় 

এলসধে। আমরা মলন কধর, এই ধবচার প্রধিয়া শুরু িলে ধময়ানমার মরাধিঙ্গালের মানবাধিকার ধেলয় ধনজ মেলশ ধেধরলয় ধনলব।” 
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