
 

      

 

 

                                       জাতীয় মানবাধিকার কধমশন 

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কধমশন আইন দ্বারা প্রধতধিত একটি সংধবধিবদ্ধ স্বািীন রাষ্ট্রীয় প্রধতিান) 

বিটিএমবি ভিন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান িাজার, ঢাকা-১২১৫ 

           ইলমইেঃ  info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮ 

 

স্মারকঃ এনএইচআরবিবি/প্রপ্রস ধবজ্ঞ-২৩৯/১৩- ১৩৮                                                                   তাবরখঃ ০৪/০১/২০২৩ 

সংবাদ ববজ্ঞবতিঃ 

বান্দরবানের লামা উপনেলায় ম্রা োতিসত্তার মানুষনের বাতিনি অতিসংন াগ ও  

ভাঙচুনরর ঘটোয় জাতীয় মানবাবিকার কবমশননর উচ্চক্ষমিা সম্পন্ন প্রতিতেতিেল ম্প্ররণ 

 

গি ০২ োনুয়াতর ২০২৩ িাতরখ রানি বান্দরবানের লামা উপনেলায় ম্রা োতিসত্তার মানুষনের বাতিনি অতিসংন াগ ও 

ভাঙচুনরর ঘটোয় ম্ক্ষাভ এবং শংকা প্রকাশ করনে োিীয় মােবাতিকার কতমশে। ঘটোর গুরুত্ব তবনবচোয় ঘটোস্থল সনরেতমনে 

পতরেশ শেপূব শক সুতেতে শষ্ট কা শক্রম গ্রহনণর সুপাতরশ প্রোনের েন্য কতমশে একটি উচ্চক্ষমিা সম্পন্ন প্রতিতেতিেল ইনিামনে ঘটোস্থনল 

ম্প্ররণ কনরনে।  

গণমােনম প্রকাতশি সংবাে ম্েনক োো  ায়, হামলার তশকার ম্রংনয়ে ম্রাপািার পািাবাসীর অতভন াগ, লামা রাবার ইন্ডাতি 

তলতমনটড ম্কাম্পাতে িাঁনের উনেে কনর েতম েখনলর েন্য ট্রাকভতিশ লাঠিয়াল বাতহেী তেনয় এনস হামলা ও লুটপাট চাতলনয়নে। 

প্রসঙ্গক্রনম উনেখ্য ম্ , গি 26 এবিল 2022 তাবরনে ম্রা োতিসত্তার মানুষনের এলাকার 350 একর জুমচানের িাকৃবতক বন পুবিনয় 

দদয়া, পাবনর ঝর্ ণা ববনষ্ট করা এবং পরবতীনত এর ফনল সৃষ্ট োদ্য ও সুনপয় পাবনর অভানব বতনটি গ্রানমর মানুনের অতযাবিক কনষ্ট 

জীবন যাপননর ববেনয় কবমশন তাৎক্ষবর্ক পদনক্ষপ বননয়বিল। দসসময় গর্মাধ্যনম িকাবশত সংবানদ উনেে করা হয় দয, লামা রাবার 

ইন্ডাবিজ বলবমনেড দীর্ ণবদন দেনক উক্ত এলাকার দরা এবং বিপুরা জননগাবষ্টনক উনেনদর দচষ্টা করনি। উক্ত র্েনায় কবমশন দেনক 

তেম্ন তলতখি বননদ ণশনা প্রোে করা হয়: 

ক) স্থােীয়ভানব ত্রাণ তবিরণ হনে মনম শ অবতহি হনলও িা প শাপ্ত েয় বনলই প্রিীয়মাে হয়। ক্ষতিগ্রস্থ সকল পতরবারনক প শাপ্ত 

খাদ্য ও পাতে এবং প্রদয়াজনীয় দক্ষনি গৃহ বনম ণার্সহ িনয়াজনীয় সহায়তা িদাননর জন্য সবচব, দূনয ণাগ ব্যবস্থাপনা ও িার্ মন্ত্রর্ালয়নক 

বলা হয়। 

ে) স্থােীয় েেনগাষ্ঠীনক  ানি ম্কােভানবই ম্কাে হয়রাতে করা ো হয় এবং অতিকানন্ডর ঘটোয় েতিিনের তবরুনে  ো ে 

আইেগি ব্যবস্থা গ্রহনণর েন্য সতচব, পাব ণতয চট্রগ্রাম ববেয়ক মন্ত্রর্ালয়নক বলা হয়। 

গ) এ ঘটোনক ম্কন্দ্র কনর ভতবষ্যনি  ানি আইে শৃঙ্খলা পতরতস্থতি ম্কাে সমস্যা ো হয় ম্স তবষনয় প্রনয়ােেীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

এবং ভুক্তনভাগীরা  ানি ম্কাে হয়রাতে তশকার ো হয় ম্স তবষনয়  ো ে ব্যবস্থা গ্রহনণর েন্য পুতলশ সুপার, বান্দরবােনক বলা হয়। 
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র্) উক্ত ঘটোর তবষনয় সাতব শক িেন্তপূব শক প্রকৃি অবস্থা প্রতিনবেে আকানর কতমশনে োতখনলর েন্য 

ম্েলা িশাসক, বান্দরবােনক বলা হয়। 

ঙ) তবষয়টি সাতব শক িত্ত্বাবিায়ে সমন্বয় এবং প্রনয়ােেীয় ব্যবস্থা গ্রহনণর েন্য ববভাগীয় কবমশনার চট্রগ্রামনক দাবয়ত্ব িদান 

করা হয়।’ 

ম্েলা প্রশাসক, বান্দরবাে ম্েনক প্রাপ্ত প্রতিনবেনে অতিকির িনের প্রনয়ােে োকায় আগামী ৩১/০১/২০২৩ িাতরনখর মনে 

কতমশেনক অবতহি করার েন্য ম্েলা প্রশাসক, বান্দরবােনক ইনিামনে বলা হয়।  

কতমশে ম্েনক তবতভন্ন েপ্তনর উতেতখি তেনে শশো প্রোে করা হনলও গি 2রা োনুয়াতর ম্শষ রানত্র পুেরায় এিরনের হামলা 

হনয়নে  া ম্কােভানবই গ্রহণন াগ্য েয়। কতমশে মনে কনর, এসব অতভন ানগর তবপরীনি কা শকর প্রশাসতেক ও আইোনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ 

ো করায় িারাবাতহকভানব এসব ঘটো ঘনট চনলনে এবং ম্রা সম্প্রোনয়র মােবাতিকার চরমভানব লতিি হনে। এ িরনের ন্যক্কারেেক 

ঘটো প্রতিহি করনি এবং ন্যায়তবচার প্রতিষ্ঠা করনি দ্রুিিার সনঙ্গ তেরনপক্ষ িেন্ত সম্পন্ন কনর েতিি ব্যতক্তনের তবরুনে আইোনুগ 

ব্যবস্থা গ্রহনণর ম্কানো তবকল্প ম্েই।  

এ ম্প্রতক্ষনি কতমশে ঘটোস্থল সনরেতমনে পতরেশ শে করার েন্য কতমশনের পাব শিয চট্টগ্রাম তবষয়ক সম্মাতেি সেস্য েোব 

কংেরী ম্চৌধুরীর ম্েতৃনত্ব, পতরচালক (অতভন াগ ও িেন্ত) ও ম্েলা ও োয়রা েে েোব ম্মাোঃ আশরাফুল আলমসহ চার সেনস্যর 

উচ্চক্ষমিাসম্পন্ন প্রতিতেতিেল ম্প্ররণ  কনরনে। পাশাপাতশ, স্থােীয় েেনগাষ্ঠীনক  ানি ম্কােভানবই ম্কাে হয়রাতে করা ো হয় এবং 

অতিকানন্ডর ঘটোয় েতিিনের তবরুনে  ো ে আইেগি ব্যবস্থা গ্রহনণর েন্য সতচব, পাব ণতয চট্রগ্রাম ববেয়ক মন্ত্রর্ালয় এবং সবচব, 

জনবনরাপত্তা ববভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয়নক এবং ক্ষতিগ্রস্থ সকল পতরবারনক প শাপ্ত খাদ্য ও পাতে এবং প্রদয়াজনীয় দক্ষনি গৃহ বনম ণার্সহ 

িনয়াজনীয় সহায়তা িদাননর জন্য সবচব, দূনয ণাগ ব্যবস্থাপনা ও িার্ মন্ত্রর্ালয়নক পি দিরর্ করা হনয়নি। 

 

 

 

ধন্যিাদান্তে, 

স্বাক্ষবরত/- 

ফারোনা িাঈদ 

উপপবরচালক 

জাতীয় মানিাবধকার কবমশন, িাাংলান্তদশ 

 

 


