প্রেস বিজ্ঞবতিঃ
জাতীয় মানিাবিকার কবমশন, িাাংলাদেশ ০৮ জুন ২০২২ তাবরখ, িুিিার সকাল ১১ ঘটিকায়
বসরডাপ বমলনায়তদন “িাস্তুচ্যুত প্ররাবিঙ্গাদের বময়ানমাদর শাবিপূর্ ণ েতুািাসন: েবতিন্ধকতা ও
করর্ীয়” শীর্ক
ণ প্র ালদিবিল বিঠক আদয়াজন কদর। বিঠদক সভাপবতত্ব কদরন জাতীয়
মানিাবিকার কবমশদনর প্রচ্য়ারমুান নাবিমা প্রি ম, এনবডবস। মূল েিন্ধ উপস্থাপন কদরন ঢাকা
বিশ্ববিেুালদয়র আিজণাবতক সম্পকণ বিভাদ র অিুাপক ড. ইমবতয়াজ আিদমে। পুাদনবলস্ট
বিদসদি িক্তিু রাখদিন জাতীয় মানিাবিকার কবমশদনর সািক্ষবর্ক
ণ
সেসু ড. কামাল উদ্দিন
আিদমে, পররাষ্ট্র মন্ত্রর্ালদয়র বময়ানমার উইাং এর মিাপবরচ্ালক জনাি বময়া প্রমািঃ মাইনুল কবির,
ঢাকা বিশ্ববিেুালদয়র ইবতিাস বিভাদ র অিুাপক প্রমসিাি কামাল। সভায় আইওএম,
ইউএনএইচ্বসআরসি জাবতসাংদঘর অনুানু সাংস্থার েবতবনবি, এনদ্দজও/ বসবভল প্রসাসাইটির
েবতবনবি র্ বনজ বনজ মতামত উপস্থাপন কদরন।
নাবিমা প্রি ম, এনবডবস িদলন, িাাংলাদেদশ কক্সিাজাদর প্ররাবিঙ্গাদের অিস্থাদনর কারদর্ স্থানীয়
জনদ াটির জীিন ও জীবিকা বনিাি
ণ ঝু বকিঁ র মুদখ রদয়দি। বতবন িদলন, এ সাংকি বনরসদন ভারদতর
জাতীয় মানিাবিকার কবমশন ও এবশয়া পুাবসবিক প্রিারাদমর সাদে আদলাচ্নার মািুদম
আিজণাবতক পবরসদর প্ররাবিঙ্গা সাংকদি কবমশন তাদের ভূ বমকা িজায় রাখদি। বতবন আরও
িদলন,িাাংলাদেদশ আবিত প্ররাবিঙ্গাদের তৃতীয় প্রকাদনা প্রেদশ েতুাপন ণবির্দয় পদক্ষ-বিপদক্ষ বভন্ন
মতামত োকদত পাদর। তৃতীয় প্রকাদনা প্রেদশ েতুাপন করা
ণ
িদলও তাদের আত্মমর্াো
ণ ও জাবত ত
পবরচ্য় সাংকদির বির্য়টি মাোয় প্ররদখ বসদ্ধাি গ্রির্ করদত িদি। বময়ানমার আমাদের েবতদিশী
প্রেশ। তাদের সাদে কুিননবতক আদলাচ্নার মািুদম প্ররাবিঙ্গাদের মানবিক মর্াো
ণ
ও
মানিাবিকারসি বময়ানমাদর েতুািাসন করার উদেুা প্রনয়া সমীচ্ীন। এদক্ষদে জাবতসাংঘ
বিদশর্ত ইউএনএইচ্বসআর-এর এ বির্দয় গুরুত্বপূর্ ভূ
ণ বমকা রদয়দি।
মূল েিন্ধ উপস্থাপন কাদল অিাপক ড. ইমবতয়াজ আিদমে িদলন, প্ররাবিঙ্গাদের বনরাপে
েতুািাসদনর প্রভতদরই প্ররাবিঙ্গা সাংকদির সমািান রদয়দি। কবি আনান কবমশদনর সুপাবরদশ
প্ররাবিঙ্গা সাংকদির এদকিাদর মূদল র্াওয়ার পরামশ ণ বেদয়দি। প্ররাবিঙ্গা সাংকদির শুরু কদরদি
বময়ানমার, এর সমািানও বময়ানমারদকই করদত িদি। বময়ানমাদরর সামবরক জািার সদঙ্গ
আিজণাবতক পবরমণ্ডদল েরকর্াকবর্ করার েদয়াজন িদি।
পুাদনল আদলাচ্নায় অিুাপক প্রমসিাি কামাল িদলন, ঐবতিাবসক পেপবরক্রমায় প্ররাবিঙ্গা
জনদ াটি িাঙ্গালী জনদ াটির সাদে বমদল র্াদে। তাদের আলাো করার েদয়াজন আদি।
বময়ানমাদরর না বরকত্ব আইন পবরিতণন িা সাংদশািদনর মািুদম প্ররাবিঙ্গা জনদ াটির
না বরকদত্বর অবিকার বিবরদয় বেদত িদি।
কবমশদনর সািক্ষবর্ক
ণ
সেসু ড. কামাল উদ্দিন আিদমে তািঁর পুাদনল আদলাচ্নায় জানান,
প্ররাবিঙ্গাদের ওপর বময়ানমার প্রসনািাবিনীর বনর্াতন
ণ
সুস্পস্টভাদি প্রজদনাসাইড। এিাড়াও
েুভাণ ুজনকভাদি প্ররাবিঙ্গারা চ্রমপন্থা, মােক ও অস্ত্র িুিসায় জবড়দয় পড়ার ঝু বকিঁ ও রদয়দি।
িলতিঃ আিজণাবতক পবরমণ্ডদল এ অিস্থা তয দল িদর বনরাপে েতুাপর্ণ বনদ্দিত করদত িদি।
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জাতীয় মানিাবিকার কবমশন

