
জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহ ববতিক সংকট তনরসঘন পথ দদখাঘব তবিঘক 

দমািাহার দহাঘসন 

 তনইউয়ঘকে জাতিসংঘের সাধারণ পতরষঘদ দদওয়া বাংলাঘদঘের প্রধানমন্ত্রী দেখ হাতসনার বক্তব্য পতরবতিেি ববতিক 

দপ্রক্ষাপঘট সমঘয়াপঘ াগী,বাস্তবমুখী এবং তবি দনিাঘদর কাঘে প্রেংতসি হঘয়ঘে। তবঘেষ কঘর দরাতহঙ্গা সমস্যা,রাতেয়া-ইউঘেন 

যুদ্ধবন্ধ,কতিপয় দদঘের বাতণতজিক তনঘষধাজ্ঞা, ববতিক জলবায়ু সংকট দথঘক পতরত্রাঘণ িাঁর সুতনতদেষ্ট প্র প্রস্তবনা তবি দনিাঘদর 

মঘনাঘ াগ আকষ েণ করঘি সমথ ে হঘয়ঘে। পাোপাতে তময়ামনাঘরর সামতরক জান্তা কর্তেক তন োিন ,নীতপড়ঘনর স্বীকার বাংলাঘদঘে 

আতিি দরাতহঙ্গাঘদর তনজ দদঘে প্রিিাবাসন সতির্কেি প্রস্তাবসমূহ িাঘদর তনজ দদঘে প্রিিাবাসঘন রুত্বপূর্ণ ে মিতমকা রাখঘব।  

দরাতহঙ্গা সংকট তনরসঘন প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পাঁচ প্রস্তাঘবর মঘে রঘয়ঘে,ঘরাতহঙ্গাঘদর রাজননতিক ও অথ েননতিক 

সহঘ াতগিা প্রদান। তিিীয়টি হঘে, আন্তজোতিক আইঘনর প্রঘয়াগ এবং তময়ানমাঘর মানবাতধকার লঙ্ঘঘনর তবত্ঘদ্ধ লড়াই দজারদার 

করঘি আন্তজোতিক তবচার আদালঘি (আইতসঘজ) গাতিয়াঘক সমথ েন করাসহ আন্তজোতিক তবচার আদালি, আন্তজোতিক অপরাধ 

আদালি এবং জািীয় আদালঘির কা েেম বাস্তবায়ঘন সহায়িা করা। র্তিীয় প্রস্তাব, জাতিগি ও ধমীয় সংখ্যালঘুঘদর ওপর 

অব্যাহি দমন-পীড়ন বঘন্ধ তময়ানমাঘরর ওপর চাপ সৃতষ্ট প্র করা। চতুথ েটি হঘে, আতসয়াঘনর পাঁচ-দফা ঐকিমি দমঘন চলার 

অঙ্গীকার র্রঘণ তময়ানমারঘক দৃঢ়ভাঘব আহ্বান জানাঘনা। সব েঘেষ প্রস্তাব হঘে,  তময়ানমার  াঘি বাধাহীন মানতবক 

প্রঘবোতধকাঘর রাতজ হয় দসজন্য উঘযাগ দনয়া। এসময় প্রধানমন্ত্রী বঘলন, ‘গি মাঘস আমরা দীে োতয়ি দরাতহঙ্গা সংকঘটর ষষ্ঠ 

বেঘর পা তদঘয়তে। িাঘদর (ঘরাতহঙ্গা) একজনঘকও িাঘদর েঘর তফরঘি দদতখতন।’ এ সময় তময়ানমাঘরর রাজননতিক ইতিহাঘস 

দরাতহঙ্গাঘদর অবস্থাঘনর কথা তুঘল ধঘরন।, ‘আরাকাঘন, বিেমাঘন  া তময়ানমাঘরর রাখাইন রাজি তহঘসঘব পতরতচি, অষ্ট প্রম েিক 

দথঘকই দরাতহঙ্গারা বসবাস কঘর আসঘে।’ বাংলাঘদে আো করঘে  জাতিসংেসহ তবি সম্প্রদাঘয়র আশু হস্তঘক্ষঘপ বাংলাঘদঘে 

আতিি দরাতহঙ্গারা  দ্রুি তনজ দদঘে তফঘর  াঘব।  

উক্ত অনুষ্ঠাঘন বাংলাঘদঘে ১২ লাখ দরাতহঙ্গাঘদর আিয় দনয়া এবং প্রতিবের েরণাথী তেতবঘর ৩০ হাজার নবজািঘকর 

জন্ম দনয়ার িথ্যও বাংলাঘদে উপস্থাপন কঘর। ‘বাংলাঘদে আন্তজোতিক সম্প্রদাঘয়র তিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয়ভাঘব িাঘদর 

েতক্তোলী মানতবক ও রাজননতিক সমথ েঘনর জন্য র্কিজ্ঞ। তনজ দদঘে ভাঘলা এবং তনরাপদ ভতবষ্যঘির জন্য অঘপক্ষায় থাকার 

এই সমঘয় দরাতহঙ্গাঘদর ভরণঘপাষঘণর জন্য আন্তজোতিক সম্প্রদাঘয়র অব্যাহি সংহতি প্রঘয়াজন বঘল মঘন কঘর বাংলাঘদে’ 

প্রসঙ্গি: ২০১৭ সাঘল স্বঘদে দথঘক বাস্তুচ্যিি হঘয় িাঘদর গণহাঘর বাংলাঘদঘে প্রঘবঘের পাঁচ বের র্ণ ে হঘয়ঘে গি 

আগঘে।’ দরাতহঙ্গাঘদর তময়ানমাঘর তনরাপঘদ ও ম োদার সঘঙ্গ প্রিিাবাসঘনর জন্য প্রঘয়াজনীয় পতরঘবে বিতরঘি তিপাতক্ষক, 

তত্রপাতক্ষক এবং জাতিসংেসহ অন্যান্য অংেীজনঘদর তনঘয় আঘলাচনা সঘেও একজন দরাতহঙ্গাঘকও িাঘদর মার্তমিতমঘি দফরি 

পাঠাঘনা  ায়তন। তময়ানমাঘর চলমান রাজননতিক অতস্থরিা ও সেস্ত্র সংোি বাস্তচ্যিি দরাতহঙ্গাঘদর প্রিিাবাসনঘক আরও দুরূহ 

কঘর তুঘলঘে। বাংলাঘদে আো কঘর, এ তবষঘয় জাতিসংে কা েকর মিতমকা রাখঘব। 

‘আমরা দাতরদ্র্িঘমাচন, জলবায়ু পতরবিেঘনর প্রভাব প্রেমন, সংোি প্রতিঘরাধ এবং আতথ েক, তবদুিৎ ও জ্বালাতন 

সঙ্কঘটর মঘিা ববতিক প্রতিকুলিারুঘলার রূপান্তরমূলক সমাধান খ ুঁজঘি আগ্রহী। িঘব আমাঘদর উপলতি করঘি হঘব দ , োতন্ত ও 

তস্থতিেীলিা তনতিি করা ব্যতিি আথ েসামাতজক উন্নয়ন সম্ভব নয়।’ ইউঘেন ও রাতেয়ার সংোঘির অবসান এবং তনঘষধাজ্ঞা, 

পাল্টা-তনঘষধাজ্ঞার মােঘম একটি দদেঘক োতস্ত তদঘি তগঘয় নারী, তেশুসহ ও দগাটা মানবজাতিঘকই োতস্ত দদওয়া হঘে। এর 

প্রভাব দকবল একটি দদঘেই সীমাবদ্ধ থাঘক না বরং সকল মানুঘষর জীবন-জীতবকা মহাসংকঘট পতিি হয়। মানবাতধকার লতঙ্ঘি 

হয়। খায, বাসস্থান, তচতকৎসা তেক্ষা দথঘক বতিি হয়। তবঘেষ কঘর, তেশুরাই দবতে কষ্ট প্র দভাগ কঘর। িাঘদর ভতবষ্যৎ অন্ধকাঘর 

হাতরঘয়  ায়। তবি তবঘবঘকর কাঘে আঘবদন, ‘অস্ত্র প্রতিঘ াতগিা, যুদ্ধ, স্যাংেন বন্ধ কত্ন। তেশুঘক খায, তেক্ষা, স্বাস্থিঘসবা ও 

তনরাপত্তা তদন। োতন্ত প্রতিষ্ঠা কত্ন।’ বাংলাঘদে দদখঘি চায়, একটি োতন্তর্ণ ে তবি- দ খাঘন থাকঘব বতধ েি সহঘ াতগিা, সংহতি, 

পারস্পতরক সমৃতদ্ধ এবং ঐকবদ্ধ প্রঘচষ্ট প্রা।’ ‘একটি মাত্র পৃতথবী এবং ভতবষ্যৎ প্রজঘন্মর কাঘে এই গ্রহঘক আরও সুন্দর কঘর দরঘখ 

 াওয়া আমাঘদর দাতয়বপূ।’   

১৯৭১ সাঘল বাংলাঘদঘে হানাদার পাতকস্তাতন দসনাবাতহনী তত্রে লাখ মানুষঘক হিিা কঘর। দুই লাখ মাঘবাঘনর উপর 

পােতবক অিিাচার চালায়। একাত্তঘর যুঘদ্ধর ভয়াবহিা, হিিা-কুি-সংোঘি মানুঘষর দ  কষ্ট প্র-দুুঃখ-দুদ েো হয়, ভুক্তঘভাগী তহঘসঘব 

বাংলাঘদঘের জনান িা জাঘন।,  ‘আমরা যুদ্ধ চাই না, োতন্ত চাই; মানবকল্যাণ চাই। মানুঘষর অথ েননতিক উন্নতি চাই। আগামী 

প্রজঘন্মর জন্য োতন্তময় তবি, উন্নি-সমৃদ্ধ জীবন তনতিি করঘি হঘব।’ সমুন্নি রাখঘি হঘব মানতবক মূল্যঘবাধ। সবাইঘক এক 

সঘঙ্গ তনঘয় হাঘি হাি তমতলঘয় একটি উত্তম ভতবষ্যৎ বিতরর পঘথ এতগঘয় দ ঘি হঘব। 



দেখ হাতসনার ভাষঘণ রাতেয়া-ইউঘেন যুদ্ধ, োতন্ত ও তস্থতিেীলিা, জলবায়ু পতরবিেন, খায তনরাপত্তাহীনিা, দকাতভড-

১৯ মহামাতর, তফতলতস্তন এবং অতভবাসন তবষয়ক ববতিক ও বাংলাঘদঘের দৃতষ্ট প্রভতঙ্গ উঘেখঘ াগ্যভাঘব স্থান দপঘয়ঘে। প্রধানমন্ত্রী 

তবি োতন্ত তনতিি করঘি ইউঘেন ও রাতেয়ার মঘে সংোঘির অবসাঘন আলাপ-আঘলাচনার মােঘম তবঘরাধ তনষ্পতত্তঘি 

তবিঘনিাঘদর প্রতি আহ্বান জাতনঘয়ঘেন। যুদ্ধ বা একিরফা জবরদতস্তমূলক অথ েননতিক তনঘষধাজ্ঞা, পাল্টা-তনঘষধাজ্ঞার মঘিা 

ববরীপন্থা কখনও দকাঘনা জাতির মঙ্গল বঘয় আনঘি পাঘর না। পারস্পতরক আলাপ-আঘলাচনাই সঙ্কট ও তবঘরাধ তনষ্পতত্তর 

সঘব োত্তম উপায়। িাই, ইউঘেন ও রাতেয়ার সংোঘির অবসান হওয়া দরকার। তনঘষধাজ্ঞা, পাল্টা-তনঘষধাজ্ঞার মােঘম একটি 

দদেঘক োতস্ত তদঘি তগঘয় নারী, তেশুসহ ও দগাটা মানবজাতিঘকই োতস্ত দদওয়া হয়। িাই, তবি তবঘবঘকর কাঘে আঘবদন, অস্ত্র 

প্রতিঘ াতগিা, যুদ্ধ, স্যাংেন (তনঘষধাজ্ঞা) বন্ধ কত্ন। োতন্ত প্রতিষ্ঠা কত্ন।,‘বাংলাঘদঘের জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু দেখ মুতজবুর 

রহমান প্রণীি পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপায হঘে “সকঘলর সাঘথ বন্ধুবপূ, কারও সাঘথ ববরীিা নয়”। বাংলাঘদে জন্মলগ্ন দথঘকই 

এই প্রতিপায-উদ্ভূি দজাটতনরঘপক্ষ নীতি অনুসরণ কঘর আসঘে।  

এতদঘক, জাতিসংঘে প্রদত্ত  ববতিক সংকট প্রসঘঙ্গ প্রধানমন্ত্রী িাঁর প্রথম প্রস্তাঘব বঘলন, তবি দনর্তবৃন্দঘক ববতিক 

আতথ েক ও অথ েননতিক অতস্থরিা দমাকাতবলা করঘি হঘব। তজ-৭, তজ-২০, ওইতসতড, আইএফআই ও এমতডতবঘক এখন িাৎক্ষতণক 

উঘিগরুঘলা দমাকাতবলার প্রঘচষ্ট প্রা দজারদার করঘি হঘব। উঘিঘগর মঘে রঘয়ঘে এসতডতজ অথ োয়ঘনর অভাব, সীতমি আতথ েক 

সংস্থান, েমহ্রাসমান ওতডএ এবং ঋণ পতরঘসবা। তিিীয় প্রস্তাব , আমরা সংোঘির সময় খায উৎপাদন ও তবিরণ ব্যবস্থাঘক 

ক্ষতির হাি দথঘক দূঘর রাখার জন্য ভতবষ্যঘির দ  দকাঘনা উঘযাগঘক সমথ েন করঘি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। র্তিীয় প্রস্তাব, তবিবাতণজি 

পুনত্জ্জীতবি করার জন্য সাহসী ও ব্যাপক পদঘক্ষঘপর প্রঘয়াজন। তবিবাতণজি ও রপ্তাতন আঘয় তনম্নও মেমআঘয়র দদেরুঘলার 

ন্যায্য অংেীদারবপূ তনতিি করা অপতরহা ে। প্রধানমন্ত্রী িার চতুথ ে প্রস্তাব, উৎপাদনেীলিা বাড়াঘি এবং কা েকর খায সংরক্ষণ 

ও তবিরণব্যবস্থার জন্য উন্নয়নেীল দদেরুঘলার র্কতষ খাঘি তবতনঘয়াগ বাড়াঘি হঘব। নতুন ব্যবসার সুঘ াগ বিতর করঘি প্রযুতক্ত 

সহায়িা, বতধ েি ওতডএ এবং দরয়াতি অথ োয়ঘনর লঘক্ষি আমাঘদর আরও তজটুতজ ও তবটুতব সহঘ াতগিার প্রঘয়াজন। প্রধানমন্ত্রীর 

পিম প্রস্তাব, জলবায়ু সহঘ াতগিার জন্য ববতিক কাঠাঘমাঘক আরও কা েকর ও ন্যায্য করঘি হঘব। আর দেষ প্রস্তাঘব প্রধানমন্ত্রী 

বঘলন, আসন্ন কপ ২৭-এর সুঘ াগটি সবঘচঘয় ঝুঁতকর্ণ ে দদেরুঘলার উঘিগ তনরসঘন কাঘজ লাগাঘনা উতচি। প্রিিাো জাতিসংঘে 

প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষঘণ উত্থাতপি প্রস্তাব,পরামে ে স্থানীয়,আিতলক ও ববতিক সংকট তনরসঘন সহায়ক হঘব। 

দলখক: সাংবাতদক,সাধারণ সিাদক-বাংলাঘদে ক্লাইঘমট দচঞ্জ জান োতলে দফারাম 

তপআইতড তফচার 

 


