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শাি র ায় সফল ভূিমকা রাখেত জািতসংঘ ব থ - গওহর িরজভী
টৈনিতক িতেবদক
ধানম ীর আ জািতকিবষয়ক উপেদ া ড. গওহর িরজভী বেলেছন, জািতসংঘ িবে শাি
িত ায় সফলভােব
ভূিমকা রাখেত ব থ হে । এর ধান কারণ, জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর িস া নওয়ার কােনা মতা
নই। িনরাপ া পিরষেদ িস া
হেণ ায়ী সদ েদর ভেটা মতা বািতল এবং জািতসংেঘর নীিত ও
কাঠােমাগত সং ার দািব কের িতিন বেলন, অব ই িস া িনেত হেব সাধারণ পিরষেদ, িনরাপ া পিরষদ সটা
পযেব ণ এবং িবেবচনা করেত পাের মা ।
গতকাল সামবার বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
ােটিজক ািডজ- িবস আেয়ািজত
আ জািতক শাি িদবেসর আেলাচনায় ড. গওহর িরজভী এ কথা বেলন। িতিন আরও বেলন, এ মুহূেত রািহ া
সংকট িবে র মেনােযােগর ক িব েত রেয়েছ। িময়ানমােরর রাখাইন রােজ জািতগত িনধনযে উি িব ।
বাংলােদেশ শরণাথী সংকট বল হওয়া িনেয়ও আ জািতক স দায় উি । িক তােদর এই উে গ, মেনােযাগ
কতিদন থাকেব, সটাই এখন বাংলােদেশর জ ভাবনার িবষয়। িবে র মেনােযাগ ধের রাখার দািয় পররা
ম ণালেয়র বেলও মত দন িতিন।
িবস চয়ারম ান মু ী ফােয়জ আহেমেদর সভাপিতে এ আেলাচনা অ ােন িনরাপ া িবে ষক ইশফাক ইলাহী
চৗধুরী, ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অধ াপক দেলায়ার হােসনসহ িবিভ
টৈনিতক
িমশেনর িতিনিধ এবং শীল সমােজর িতিনিধরা অংশ নন। অ ান স ালনা কেরন িবেসর মহাপিরচালক
মজর জনােরল এ ক এম আব র রহমান।
গওহর িরজভী বেলন, জািতসংেঘ ১৯৩ সদে র সাধারণ পিরষেদর িস া
হেণর মতা নই। িস া নয়
িনরাপ া পিরষেদর ায়ী সদ পাঁচিট ভাবশালী দশ। এ দশ েলা যখন কােনা িবষেয় িস া নয়, তখন
তারা িনজ িনজ দেশর াথেকই াধা
দয়। আবার তােদর ােথর িব ে গেল ভেটা মতা েয়াগ কের
তা আটেক দয়।
িতিন
াব িদেয় বেলন, িস া নওয়ার মতা অব ই সাধারণ পিরষদেক িদেত হেব, কারণ এখােন িস া
হেণর ে িবে র সব দেশর ই ার িতফলন ঘটেব। এ িস া িনরাপ া পিরষেদ িবেবচনার জ
যেত
পাের। যমন বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ কােনা আইন পাস করেল তা িবেবচনার জ রা পিতর কােছ যায়।
িতিন বেলন, িনরাপ া পিরষেদর ায়ী সদে র সংখ া বাড়ােত হেব এবং অব ই ভেটা মতা রিহত করেত
হেব। এখােনও য কােনা িস া িবেবচনার ে ' মজিরিট' বা অিধকাংেশর মতেক হণ করেত হেব। এই
গণতাি ক চচার ভতের না এেল জািতসংেঘর পে িবে শাি , কল াণ িত ায় কাযকর ভূিমকা রাখা ায়
অস বই থেক যােব।
গওহর িরজভী বেলন, রািহ া সংকট িনেয় সাধারণ পিরষেদ আেলাচনা হেয়েছ, িনরাপ া পিরষেদ আেলাচনা
হেয়েছ। উভয় পিরষদই িময়ানমাের জািতগত িনধনযে র িন া কেরেছ। িক এই িনধনয বে িনরাপ া
পিরষদ কােনা কাযকর িস াে আসেত পােরিন।
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িনরাপ া পিরষদ রািহ া ই েত কাযকর পদে প িনেত ব থ : ধানম ীর
উপেদ া
টৈনিতক িতেবদক
ধানম ীর আ জািতক িবষয়ক উপেদ া ড. গওহর িরজভী বেলেছন, রািহ া ই েত িব সং ার ব থতা
পির ারভােব ফুেট উেঠেছ। িব
জািতস

নতৃবৃ

রাখাইেন গণহত া চালােনা হেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরেছন।

মহাসিচব, পাপ, এমনিক িনরাপ া পিরষদও রাখাইেন িময়ানমার িনরাপ া বািহনীর অিতির

েয়ােগর িন া জািনেয়েছ। িক
পদে প বা

সেবা

শি

সং া িহেসেব িনরাপ া পিরষদ রািহ া ই েত কাযকর কােনা

াব হেণ ব থ হেয়েছ। িতিন বেলন, সং ােরর মাধ েম িনরাপ া পিরষেদর পিরিধ স সারণ করা

েয়াজন। বতমােন এিট সারা িব েক িতিনিধ করেছ না।
আ জািতক শাি
ািটিজক

িদবস উপলে

গতকাল রাজধানীর বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড

ািডস (িবআইআইএসএস) িমলনায়তেন এক সিমনাের গওহর িরজভী এসব কথা বেলন।

িবআইআইএসএস এবং রাটাির ই টার াশনাল িডি
এেত

াগত ব ব রােখন িবআইআইএসএেসর মহাপিরচালক মজর জনােরল আব র রহমান। সভাপিত

কেরন রাটাির রমনা ােবর

িসেড ট এয়ার কেমাডর (অব:) ইসফাক ইলাহী চৗধুরী।

জািতসে র সং ােরর ওপর

ােরাপ কের

িনরাপ া পিরষেদর য কান
আেলাচনার পর

াব

সাধারণ পিরষদেক

মতা িদেত হেব। িনরাপ া পিরষদ কান ই েত

াব হেণ ব থ হেল তা সাধারণ পিরষেদ পাঠােব। সাধারণ পিরষদেক আেলাচনা কের একিট

পিরষদ এবং িনরাপ া পিরষেদর মেধ
বতমােন সাধারণ পিরষেদ কােনা
কােনা

ধানম ীর উপেদ া বেলন, জািতস

হণ বা বজেনর

িস াে উপনীত হেব। এভােবই জািতস

নিতক

- ৩২৮১ যৗথভােব এই সিমনােরর আেয়াজন কের।

সাধারণ পিরষদেক

মতাধর করা যায়। এর মধ িদেয় সাধারণ

মতার ভারসাম আসেব।
াব

হণ করা হেলও তার আইনগত বাধ বাধকতা নই। এর বড় জার

ভাব রেয়েছ। িনরাপ া পিরষেদ পাঁচ ায়ী ও দশ অ ায়ী সদ
াব পাস হয়। িক

ায়ী সদ েদর মেধ

আটেক িদেত পাের। যু রা , ি েটন,

রেয়েছ। এেত সংখ াগির

যেকােনা একিট দশ ভেটা

মতা

ভােট

েয়াগ কের

াব

া , রািশয়া ও চীন িনরাপ া পিরষেদর ায়ী সদ । আর অ ায়ী

সদ রা ভৗেগািলক অব ান িবেবচনায় িনিদ সমেয়র জ

িনবািচত হয়।

গওহর িরজভী বেলন, িনরাপ া পিরষেদর ায়ী সদ রা তােদর িনেজেদর াথ এবং ভূ- রাজৈনিতক কৗশেলর
বাইের িগেয় কােনা

াব

হণ কের না। এিট অত

ঃখজনক। স িত রািহ া ই েত চীন ও রািশয়ার

অব ান িব বাসী দেখেছ। িতিন বেলন, িময়ানমােরর রাখাইেন গণহত া চলেছ।
রািহ া স দায়েক জািতগতভােব িনমূেলর চ া চলেছ। তােদর নৃশংসভােব হত া করা হে । জািতস
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মানবািধকার কাউি ল এিটেক জািতগত িনধেনর পাঠ পু কীয় দৃ া
িনরাপ া পিরষদ কােনা ধরেনর

াব হেণ ব থ হেয়েছ।

িতিন বেলন, িনরাপ া পিরষেদ িব স দােয়র কৃত িতিনিধ
মতা জািতস
অ

িহেসেব অিভিহত কেরেছ। এরপরও

হে

না। ায়ী সদ েদর ভেটা নাকচ করার

সাধারণ পিরষদেক িদেত হেব।

ােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অধ াপক ড. দেলায়ার হােসন ‘শরণাথী সম

ও

শাি র িত মিক’ িবষয়ক ধারণাপ উ াপন কেরন।
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রািহ া ই েত আমরা িময়ানমােরর সে আেলাচনা কের যাি
আেলাচনা সভায় গওহর িরজভী
াফ িরেপাটার
ধানম ীর আ জািতকিবষয়ক উপেদ া অধ াপক ড. গওহর িরজভী রািহ া ই েত জািতসংঘেক িসিকউিরিট
কাউি ল গঠন করার আ ান জািনেয়েছন। দীঘিদেনর রািহ া ই েক ায়ী সমাধােনর িত জািতসংঘসহ িব
স দায়েক এিগেয় আসার িবষেয় জার িদেয়েছন। এই সম ােক দীঘেময়াদী করার চ া করা উিচত হেব না।
রাখাইেন যা ঘটেছ তা গণহত া। এই গণহত ােক কানভােবই িব সমথন করেত পাের না। িময়ানমােরর িত
আ জািতক স দােয়র চাপ সৃি হেল রািহ া সম া সমাধান হেত বাধ । সরকােরর প থেক নানা উেদ াগ
নয়া হেয়েছ। আমরা িময়ানমােরর সে আেলাচনা কের যাি । ইেতামেধ আেলাচনা অেনক দূর এিগেয় গেছ।
রাখাইন রােজ লাখ লাখ মা ষেক বা চু ত করা হেয়েছ। হত া, ধষণ করা হেয়েছ হাজার হাজার নারী- পু ষেক।
ইিতহােসর এমন গণহত া কানভােবই সমথন যাগ নয়। সামবার িবআইআইএসএস অিডটিরয়ােম
‘আ জািতক শাি িদবস ২০১৭’ শীষক সিমনাের িতিন এ কথা বেলন।
ইনি িটউট অব ই টার াশনাল এ া ড
ােটিজক ািডজ (িবআইআইএসএস) ও রাটারী ই টার াশনাল
িডি
৩২৮১ বাংলােদশ কতৃক যৗথভােব আেয়ািজত ‘আ জািতক শাি িদবস ২০১৭’ শীষক এক সিমনােরর
আেয়াজন করা হয়। এ বছর আ জািতক শাি িদবেসর িতপাদ িবষয় হে ‘টুেগদার ফর িপস রসেপ ,
সফিট এ া ড িডগিনিট ফর অল’। আ জািতক শাি িদবেসর মূল ল
হে
গাটা িবে র জনগেণর
অংশ হণমূলক িতিনিধে র মাধ েম অিভবাসী ও শরণাথীেদর িত সমথন গেড় তালা। ধানম ীর
আ জািতকিবষয়ক উপেদ া অধ াপক ড. গওহর িরজভী সিমনাের ধান অিতিথ িহেসেব সিমনাের ব ব
রােখন। িবআইআইএসএেসর মহা- পিরচালন সিমনাের মজর জনােরল এেকএম আ ুর রহমান াগত ব ব
রােখন। রাটািরয়ান এফএইচ আিরফ সংি
ব ব রােখন। সিমনাের রাটারী াব রমনার িসেড ট এয়ার
কেমাডর (অব) ইশফাক ইলাহী চৗধুরী সভাপিত কেরন। সিমনাের সব শেষ ধ বাদ জানান রাটারী াব
ামলীর রাটািরয়ান এমএম আিবদ উ াহ।
ড. গওহর িরজভী বেলন, জািতসংঘ িবেশ^ শাি
িত ায় সফলভােব ভূিমকা রাখেত ব থ হে । এর ধান
কারণ হে , জািতসংেঘ সাধারণ পিরষেদর িস া নয়ার কান মতা নই। িতিন িনরাপ া পিরষেদ িস া
হেণ ায়ী সদ েদর ভেটা মতা বািতল এবং জািতসংেঘর নীিত ও কাঠেমাগত সং ার দািব কেরন িতিন।
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অব ই িস া িনেত হেব সাধারণ পিরষেদ, িনরাপ া পিরষদ সটা পযেব ণ এবং িবেবচনা করেত পাের মা ।
যমন বাংলােদেশ জাতীয় সংসেদ কান আইন পাস হেল তা িবেবচনার জ রা পিতর কােছ পাঠােনা হয়। এই
মুহূেত রািহ া স ট িবেশ^র মেনােযােগর ক িব েত রেয়েছ। িবশ^ িময়ানমােরর রাখাইন রােজ জািতগত
িনধনযে উি । বাংলােদেশ শরণাথী স ট বল হওয়া িনেয়ও আ জািতক স দায়ও উি । িক তােদর এই
উে গ, মেনােযাগ কতিদন থাকেব সটাই এখন বাংলােদেশর জ ভাবনার িবষয়। িবেশ^র মেনােযাগ ধের
রাখার দািব পররা ম ণালেয়র বেলও িতিন মত দন। িবেশ^ এ মুহূেত সব রাে র জ ই জািতসংেঘর ভূিমকা
পূ ণ। িবশ^বাসীর ভাল- ম সব িকছুর সে জািতসংঘ জিড়েয় আেছ। জািতসংেঘর েয়াজনীয়তা
অ ীকার করার কান উপায় নই। িক বা বতায় দখা যাে , িবেশ^ িবিভ ােন সংঘাত িনরসন এবং শাি
িত ায় জািতসংঘ সফলভােব ভূিমকা রাখেত ব থ হে । এর কারণ হে , জািতসংেঘ ১৯৩ সদে র সাধারণ
পিরষেদর িস া
হেণর মতা নই। িস া নয় িনরাপ া পিরষেদর ায়ী সদ পাঁচিট ভাবশালী দশ।
এই দশ েলা যখন কান িবষেয় িস া নয় তখন তারা িনজ িনজ দেশর াথেকই ধা দয়। আবার তােদর
ােথর িব ে গেল ভেটা মতা েয়াগ কের তা আটেক দয়। ফেল িনরাপ া পিরষেদর িস া িনেয় িবতক
থেকই যায়। িবতেকর কারেণ বধতার
িটও সামেন চেল আেস।
সিমনাের িট ব উপ াপন করা হয়। বাংলােদশ সনাবািহনীর সােবক চীফ অব জনােরল াফ ল.
জনােরল (অব) মাঃ মাই ল ইসলাম উপ াপন কেরন ‘ জািতসংেঘর শাি র া িমশন’ এর ওপর একিট ব ।
অ
ব িট উপ াপন কের ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অধ াপক ড. দেলায়ার হােসন।
তার বে র িশেরানাম িছল ‘শরণাথী সম া এবং শাি র িত মিক’। এই বে রািহ া শরণাথীেদর নানা
ঃখ- দশার িচ তুেল আনা হয়। রািহ ােদর ওপর য জুলুম, িনযাতন করা হে Ñ চালােনা হে গণহত া।
এখােন কী কের শাি র কথা বলা যায়। আ জািতক িব এমন একিট ল ই েত যত দূর এিগেয় আসার কথা
সিদক থেক কান িকছুই করা হে না। িময়ানমােরর ওপর এখন পয কান কার চাপ সৃি করা হয়িন।
ােমর পর াম িময়ানমার সনাবািহনী পুিড়েয় িদেয়েছ। নারীেদর ধষণ করা হে । পু েদর হত া কের নদীেত
ফেল িদে । শাি র বাণী এখােন নীরেব কাঁেদ। রাখানইন রােজ উ ূত সিহংসতা এবং জািতগত িনধেনর
ফল প িনযািতত িময়ানমােরর নাগিরকেদর বাংলােদেশ মাগত অ েবেশর ওপর আেলাকপাত করা
হেয়েছ। সিমনাের এমন পিরি িতর মাকােবলায় এবং বি ক শাি িত ায় আ জািতক মহলেক সি য় ভূিমকা
পালন করার জ আ ান জানােনা হয়। এ
াপেট িবআইআইএসএেসর মহাপিরচালক বেলন, িবে শাি
িত ার জ
েয়াজন সংলাপ ও পার ািরক সহেযািগতামূলক িবিভ উেদ াগ। যার মূল িভি হেব মা েষর
িত স ান, য় িবচার, সংহিত এবং মানবািধকার।
সিমনাের িবিভ ম ণালেয়র উধতন কমকতাকতারা, িবিভ দূতাবােসর িতিনিধ, উধতন সামিরক বসামিরক
কমকতাগণ, িবিভ
িত ােনর গেবষকবৃ , িবিভ জাতীয় এবং আ জািতক সং ার িতিনিধগণ, িশ ািবদ,
ব বসায়ী িতিনিধ, অবসর া রা দূতগণ এবং গণমাধ ম কমীগণ উপি ত িছেলন। সিমনাের উ ু
আেলাচনায় অংশ িনেয় িময়ানমার পিরি িতর িবেশষ নজর দয়ার জ িব স দায়েক আ ান জানান।
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সংবাদ, ১০ অে াবর ২০১৭
মা েষর ভাগ িনধারণ করেছ এক শতাংশ মা ষ

জািতসংেঘর গঠনতে র পিরবতন েয়াজন
শাি িদবেসর আেলাচনায় ব ারা
িনজ বাতা পিরেবশক
পৃিথবীর এক শতাংশ মা ষ বািক ৯৯ শতাংশ মা েষর ভাগ িনধারণ করেছ। এই অব ার উে ারণ করেত হেল
জািতসংেঘর গঠনতে পিরবতন েয়াজন। গতকাল ‘আ জািতক শাি িদবস ২০১৭’ উপলে আেয়ািজত এক
সিমনাের ব ারা এমন ম ব কেরন।
বাংলােদশ ইনি িটউট অফ ই টার াশনাল অ া ড ািটিজক ািডজ (িবফ) এবং রাটাির ই টার াশনাল
যৗথভােব িবআইআইএসএস অিডটিরয়াম এই অ ােনর আেয়াজন কের। সিমনাের ধান অিতিথ িহেসেব
উপি ত িছেলন ধানম ীর আ জািতক িবষয়ক উপেদ া অধ াপক ড. গওহর িরজভী। এয়ার কেমাডর (অব.)
ইশফাক ইলাহী চৗধুরীর সভাপিতে
াগত ব ব রােখন িবআইআইএসএস এর মহাপিরচালক মজর
জনােরল এেকএম আব র রহমান। এ ছাড়াও ম ণালেয়র ঊ তন কমকতা, িবিভ দূতাবােসর িতিনিধ,
ঊ তন সামিরক ও বসামিরক কমকতাসহ িবিভ পশার ব ি বগ অ ােন অংশ হণ কেরন। ‘টুেগদার ফর
িপস : রসেপ , সফিট অ া ড িডগিনিট ফর অল’ িবষয়েক িতপাদ কের এবােরর আ জািতক িদবস পািলত
হে ।
গওহর িরজভী বেলন, ৭০ বছর আেগ অেনক ত াশা িনেয় জািতসংঘ িতি ত হেয়িছল। সং ািটর িবিভ
অ সংগঠন সফলতার সে ই অেনক মানবেসবামূলক কাজ কের যাে । সে হ নই ৭০ বছের পৃিথবী অেনক
এিগেয় গেছ। িক ঃখজনক হেলও সত , ৫ জন িনরাপ া পিরষেদর সদ তােদর িনেজেদর াথ এবং ভূরাজৈনিতক কৗশেলর বাইের িগেয় কান রজুেলশন হণ কের না। যমনিট আমরা দেখিছ অিতস িত
রািহ া ই েত িনরাপ া কাউি েলর আেলাচনায়। সখােন চীন এবং রািশয়ার অব ান িব বাসী দেখিছ।
িতিন বেলন, িময়ানমাের রািহ া িনযাতন িনেয় জািতসংেঘর মহাসিচব, িনরাপ া পিরষেদর সদ সহ সবাই
িন া কেরেছ। িক জািতসংঘ এই সম া সমাধােন এখনও কাযকর পদে প িনেত পােরিন। এই অব া চলেত
থাকেল পৃিথবীর আ া জািতসংেঘর ওপর থেক আ া উেঠ যােব। তাই জািতসংেঘর গঠনতে পিরবতন দরকার।
তার মেত, জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশনেক িনরাপ া কাউি েলর য কান
াব হণ বা বজেনর উপের
মতা িদেত হেব। িনরাপ া কাউি ল কান ই েত আেলাচনার পর রজুেলশন হেণ ব থ হেল তা সাধারণ
পিরষেদ পাঠােব। এবং সাধারণ পিরষদ সখােন আেলাচনা কের কান একিট িস াে উপনীত হেব। এভােবই
জািতসংঘ সাধারণ পিরষদেক মতাবান করা যােব। যার মধ িদেয় সাধারণ পিরষদ এবং িনরাপ া পিরষেদর
মেধ এক ধরেনর ভারসাম আসেব।
িবআইআইএসএস- এর মহাপিরচালক বেলন য, িবে শাি
িত ার জ
েয়াজন সংলাপ ও পার িরক
সহেযািগতামূলক িবিভ উেদ াগ, যার মূল িভি হেব মা েষর িত স ান, ায় িবচার, সংহিত এবং
মানবািধকার।
ব ারা বেলন, বতমােন পৃিথবীর ১ শতাংশ মা ষ ৯৯ শতাংশ মা েষর ভাগ িনধারণ করেছ। পৃিথবীর ৮৬
শতাংশ শরণাথী বাস করেছ উ য়নশীল দেশ বািক ১৪ শতাংশ শরণাথী বাস করেছ উ ত দেশ। এর অথ িত
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১০ জেন মা ১ জন শরণাথী উ ত িবে র িবধা পেয় থােকন, বািকরা থােকন বি ত। তারা বেলন, পৃিথবীর
অ শরণাথীেদর সে রািহ া শরণাথীেদর মূল পাথক হেলা তারা কান দেশর নাগিরক নয়। বাংলােদশ আজ
এই িনযািতত জনেগা ীর পােশ দাঁিড়েয়েছ। বাংলােদশ এই সম ার শাি পূণ সমাধান চায়।
উ
ারক সিমনাের ২িট ব উপ ািপত হয়। বাংলােদশ সনাবািহনীর সােবক িচফ অফ জনােরল াফ ল.
জনােরল (অব.) মা. মাই ল ইসলাম ‘জািতসংেঘর শাি র া িমশন’ এর ওপর থম ব িট উপ াপন
কেরন। ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অধ াপক ড. দেলায়ার হােসন ‘শরণাথী সম া
এবং শাি র িত মিক’ এর ওপর ি তীয় ব িট উপ াপন কেরন।

থম আেলা, ১০ অে াবর ২০১৭
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মানবজিমন, ১০ অে াবর ২০১৭
গওহর িরজভীর হতাশা

জািতসংঘ সং ােরর

াব

টৈনিতক িরেপাটার
রািহ া ই েত জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদর রজুেলশন

হেণর ব থতায় হতাশা ব

আ জািতক স ক িবষয়ক উপেদ া ড. গওহর িরজভী জািতসংেঘর সং ােরর

কের

ধানম ীর

াব কেরেছন। িতিন বেলন, এই

ব থতা আমােদর দিখেয় িদেয়েছ জািতসংেঘর সং ার কেতাটা জ ির। িতিন িনিদ ভােব সং ােরর কেয়কিট
পািরশ উ াপন কেরন। আ জািতক শাি িদবস উপলে
সামবার আেয়ািজত এক সিমনাের িতিন এ

রাজধানীর ই াটন িবআইআইএসএস িমলনায়তেন

াব কেরন।

অিধেবশনেক িনরাপ া কাউি েলর যেকােনা

াব

ধানম ীর উপেদ া বেলন, জািতসংেঘর সাধারণ

হণ বা বজেনর উপের

িনরাপ া কাউি ল কােনা ই েত আেলাচনার পর রজুেলশন

মতা িদেত হেব। তার মেত

হেণ ব থ হেল তা সাধারণ পিরষেদ আসা

উিচত। এবং সাধারণ পিরষদ সখােন আেলাচনা কের কােনা একিট িস াে উপনীত হেব। এভােবই জািতসংঘ
সাধারণ পিরষদেক

মতাবান করা যােব। যার মধ িদেয় সাধারণ পিরষদ এবং িনরাপ া পিরষেদর মেধ এক

ধরেনর ‘ভারসাম ’ আসেব। গওহর িরজভী বেলন, িনরাপ া পিরষেদর ায়ী ৫ সদ
ভূ- রাজৈনিতক কৗশেলর বাইের িগেয় কােনা রজুেলশন

তােদর িনেজেদর াথ এবং

হণ কের না। যিট অত

ঃখজনক। যমনিট

আমরা দেখিছ অিত স িত রািহ া ই েত িনরাপ া কাউি েলর আেলাচনায়। সখােন চীন এবং রািশয়ার
অব ান িব বাসী দেখেছ। ড. িরজভী বেলন, িময়ানমােরর রাখাইেন গণহত া চলেছ। রািহ া স দায়েক
জািতগতভােব িনধেনর চ া চলেছ। তােদরেক নৃশংসভােব হত া করা হে । জািতসংঘ যােক জািতগত িনধেনর
ট টবুক িহেসেব উে খ কেরেছ। এরপরও িনরাপ া পিরষদ কােনা ধরেনর রজু েলশন
এই িনরাপ া পিরষেদ িব বাসীর

কৃত

িতিনিধ

পাওয়ার রেয়েছ তােক ওভার ল করার জ
ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
সিমনােরর আেয়াজন কের। এেত
রাটাির
ব

াব, রমনার

নই ম ব কের িতিন বেলন, ায়ী ৫ সদে র য ভেটা

জািতসংঘ সাধারণ পিরষদেক

ােটিজক

মতা িদেত হেব। বাংলােদশ

ািডজ (িবস) এবং রাটাির ই টার াশনাল যৗথভােব এ

ধান অিতিথর ব ত
ৃ া কেরন

ধানম ীর উপেদ া ড. গওহর িরজভী।

িসেড ট এয়ার কেমাডর (অব.) ইসফাক ইলাহী চৗধুরীর সভাপিতে

উপ াপন কেরন সনাবািহনীর সােবক িচফ অব

ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর
জনােরল এেকএম আ ুর রহমান অ

ােন

হেণ ব থ হেয়েছ।

সিমনাের পৃথক

াফ ল. জনােরল (অব.) মা. মাই ল ইসলাম এবং

েফসর ড. দলওয়ার হােসন। িবস মহাপিরচালক মজর

াগত ব ৃতা কেরন। রাটািরয়ান এফ এইচ আিরফ, রাটািরয়ান

িপিপ এমএম আিদদ উ াহ ছাড়াও িবিভ দূতাবােসর
গেবষক ও িশ ািবদ মুখ আেলাচনায় অংশ নন।

িতিনিধ, সামিরক- বসামিরক কমকতা,

টনীিতক,
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ইে ফাক, ১০ অে াবর ২০১৭

রািহ া সংকট িনেয়

াব হেণ জািতসংঘ ব থ

ড. গওহর িরজভী
ইে ফাক িরেপাট
রািহ া সংকট িনেয় জািতসংঘ িনরাপ া পিরষদ
াব হেণ ব থ হওয়ায় াভ কাশ কেরেছন ধানম ীর
আ জািতক স ক িবষয়ক উপেদ া ড. গওহর িরজভী। িতিন বেলেছন, এই ব থতা দিখেয় িদেয়েছ
জািতসংেঘর সং ার কতটা জ ির। গতকাল সামবার আ জািতক শাি িদবস উপলে বাংলােদশ ইনি িটউট
অব ই টার াশনাল এ ড ােটিজক ািডজ (িবআইআইএফএস) ও রাটাির ই টার াশনাল আেয়ািজত এক
সিমনাের ধান অিতিথর ব েব িতিন এ কথা বেলন।
ধানম ীর উপেদ া বেলন, িনরাপ া পিরষেদর ায়ী পাঁচ সদ তােদর িনেজেদর াথ এবং ভূ- রাজৈনিতক
কৗশেলর বাইের িগেয় কােনা
াব হণ কের না। এটা চচা অত
ঃখজনক। রািহ া ই েত িনরাপ া
পিরষেদর আেলাচনায় চীন এবং রািশয়ার অব ান িব বাসী দেখেছ। িতিন বেলন, জািতসংেঘর সাধারণ
অিধেবশনেক িনরাপ া পিরষেদর য কােনা াব হণ বা বজেনর মতা িদেত হেব। িনরাপ া পিরষদ কােনা
ই েত আেলাচনার পর
াব হেণ ব থ হেল তা সাধারণ পিরষেদ পাঠােব এবং সাধারণ পিরষদ সখােন
আেলাচনা কের কােনা একিট িস াে উপনীত হেব। এভােবই জািতসংঘ সাধারণ পিরষদেক মতাবান করা
যেত পাের। এটা স ব হেল সাধারণ পিরষদ এবং িনরাপ া পিরষেদর মতার মেধ এক ধরেনর ভারসাম
আসেব।
ড. িরজভী বেলন, িময়ানমােরর রাখাইেন গণহত া চলেছ। রািহ া মুসিলমেদর জািতগতভােব িনধেনর চ া
চলেছ। জািতসংঘ যােক জািতগত িনধেনর ট টবুক িহেসেব উে খ কেরেছ। এরপরও িনরাপ া পিরষদ কােনা
ধরেনর
াব হেণ ব থ হেয়েছ। এই িনরাপ া পিরষেদ িব স দােয়র কৃত িতিনিধ নই। ায়ী পাঁচ
সদে র য ভেটা মতা রেয়েছ তােক ভািবত করার জ জািতসংঘ সাধারণ পিরষদেক মতা িদেত হেব।
িতিন বেলন, রািহ া সংকট সমাধােন আ জািতক চাপ অব াহত রাখেত হেব। এরই মেধ বাংলােদশ এিটেক
আ জািতক অ েন িনেয় যেত স ম হেয়েছ। বািক কাজিট পররা ম ণালয়েক এিগেয় িনেয় যেত হেব। এ
ব াপাের বশ িকছু ি প ীয় টৈনিতক পদে প হণ করা হেয়েছ। তেব ব প ীয় আেলাচনা ও চাপ খুবই
দরকার।
িবআইআইএসএস অিডটিরয়ােম আেয়ািজত এ সিমনাের সভাপিত কেরন এয়ার কেমাডর (অব.) ইসফাক
ইলাহী চৗধুরী। সিমনাের ব উপ াপন কেরন সনাবািহনীর সােবক িচফ অব াফ ল. জ. (অব.) মই ল
ইসলাম ও ঢাকা িব িবদ ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অধ াপক ড. দেলায়ার হােসন,
িবআইআইএসএস মহাপিরচালক মজর জনােরল এেকএম আ ুর রহমান। অ ােন াগত ব ৃতা কেরন
রাটািরয়ান এফএইচ আিরফ ও এম আব াহ।
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The Daily Star, 10 October 2017

UN needs reform
PM's adviser for effective UN actions for global peace
Staff Correspondent
UN General Assembly should have the power to overrule the resolutions of the Security Council
as it is failing to take actions necessary for global peace, Prime Minister's International Affairs
Adviser Gowher Rizvi said yesterday.
"The United Nations has to retain its legitimacy. For this to happen, the UN General Assembly
should be given the power to overrule the Security Council," he said.
Stressing the need for reforms in the world forum, Rizvi said, "Rohingya crisis is a clear
manifestation of where the world stands today."
The UN permanent members are more concerned about their own national interests despite rising
conflicts in various parts of the world, he added.
The observations came when over 5 lakh Rohingyas fled violence in Myanmar's Rakhine state to
Bangladesh as Myanmar's security forces began a crackdown on Rohingyas after Rohingya
insurgents attacked 30 police posts and an army base on August 25.
Rights bodies found evidence that Myanmar army burnt down over 200 Rohingya villages and
killed hundreds of Rohingya men, raped women and forced them to flee to Bangladesh.
The UN termed it "textbook example of ethnic cleansing", while rights bodies accused Myanmar
of genocide and crimes against humanity.
The UN Security Council, which could impose sanctions or authorise the use of force for peace
failed to take any action because of opposition from China and Russia in a meeting in late
September.
Such actions required unanimous passage of a resolution with no negative vote by any of its
permanent members -- US, Britain, France, China and Russia.
Gowher Rizvi, who has worked in Oxford, Williams College in Massachusetts, Asia Society in
New York, Ford Foundation and Harvard Kennedy School, said the UN had contributed a lot to
make the world a better place, but it was still threatened by the dangers of wars, displacement,
poverty and injustice.
"Therefore, reform in UN is absolutely necessary," said Rizvi at a seminar on the occasion of
International Day of Peace jointly organised by Rotary International District 3281 Bangladesh
and Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) at the latter's auditorium.
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The UN is supposed to reflect united conscience of the world, but today's reality in the UN does
not represent the conscience, he said, suggesting that the UN General Assembly should be given
the power to overrule the Security Council's decision.
He said the system could be like a parliament where majority of the members have the final say
on any decision made by the president. Such a system could truly reflect the representation of the
world community, Rizvi added.
"Otherwise, we are in great danger," he warned. He also suggested expansion of the 15-member
Security Council of UN, but did not elaborate.
He said the pressure from the international community on Myanmar authorities must continue
until a solution was reached.
Academics and foreign relations experts at the seminar said the world was witnessing one of the
biggest refugee and migrant crisis since World War II.
Delwar Hossain of the international relations department of Dhaka University said fragility in
governance, social and economic injustice, priority of national and political interests by the
governments lead to such conflicts.
According to the UN Refugee Agency, an unprecedented 65.6 million people around the world
are displaced. Among them are nearly 22.5 million refugees, while there are 10 million stateless
people denied of basic rights.
Bangladesh, despite not being a rich country, is dealing with nearly 9 lakh Rohingyas who are
creating huge pressure on local resources.
Abul Hasan Chowdhury, former state minister for foreign affairs, suggested that Rizvi visit
Beijing, New Delhi and Moscow to mobilise stronger support for a lasting solution to the crisis
of the Rohingya, who are denied citizenship and other basic rights in Myanmar.
He suggested that Bangladesh deal with Myanmar on multilateral basis.
Lt Gen (retd) Md Mainul Islam said while peacekeeping is a critical role in conflict zones, global
authorities need to address the root causes of such conflicts.
Rotary Club of Ramna President Air Cdre (retd) Ishfaq Ilahi Choudhury, BIISS Director General
Maj Gen AKM Abdur Rahman, Rotary International District 3281 Bangladesh's District
Governor FH Arif also spoke.
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The Daily Sun, 10 October 2017

‘UNSC fails to play due role in resolving Rohingya crisis’
Staff Correspondent
International Affairs Adviser to the Prime Minister Prof Dr Gowher Rizvi on Monday said the
United Nations Security Council has failed to take effective actions and pass a resolution for
bringing an end to Rohingya crisis.
Though the UNSC condemned the persecution of Rohingyas and termed it genocide and ethnic
cleansing, it has failed to take concrete measures to solve the crisis, he added.
Rizvi was speaking as the chief guest at a commemorative seminar on the International Day of
Peace 2017 at Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in the city.
The BIISS and Rotary International District 3281 Bangladesh jointly arranged the event.
Rizvi said after 70 years of its inception, the UN has played tremendous roles to make the world
a better place. But it has also failed in many cases to establish peace across the world.
That’s why the world is still threatened with dangers that opposing to peace, he continued.
The adviser went on saying that the collective aggregation of world conscience made the UN
important and unique besides legitimising its activities.
But the reform of the UN is a must as today is different from the time when it started its journey,
he maintained.
In this regard, we have to expand the UNSC, as it’s permanent members are failing to work for
world peace going beyond their national interests, he observed.
Rizvi also said Bangladesh has so far achieved tremendous success in tackling Rohingya crisis,
but the foreign ministry has to do more to make these achievement sustainable.
He also underscored the need for continuation of international pressure on Myanmar over the
Rohingya crisis.
Terming the UNSC totally unrepresentative of the global population, he said the UNGA must be
empowered so that it can overrule the veto of the UNSC with the majority votes.
Presided over by Air Commodore (retd) Ishfaq Ilahi Choudhury, Major General AKM Abdur
Rahman, BIISS director general, delivered welcome speech at the event.
Lt General (retd) Md Mainul Islam, former chief of general staff of Bangladesh Army, and Prof
Dr Delwar Hossain of Dhaka University presented two keynote papers on the occasion.
Roterians MM Abed Ullah and FH Arif also spoke at the event, among others.
12

The dailyobserver, 10 October 2017

UN reform needed for global peace, says Gowher Rizvi
Staff Correspondent
Prime Minister's International Affairs Adviser Dr Gowher Rizvi wants reforms in the United
Nation's Security Council (UNSC) through expanding the numbers of the council's members and
having rights by the general assembly to overrule the Security Council resolution.
He said, "We need a reformed Security Council and without its necessary reforms, we cannot
establish a peaceful world."
Rizvi told this while he was addressing a seminar as chief guest organised by Bangladesh
Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in collaboration with Rotary International
District 3281 titled "International Day of Peace 2017" in the city on Monday.
Gowher Rizvi, while speaking at a programme in Dhaka, also labeled the role of Russia and
China at the latest UN Security Council meeting as a 'failure of the organisation'.
The theme of the day was "Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All" which
focuses on engaging and mobilising people throughout the world to show support for migrants
and refugees.
The PM advisor said, "Security Council will have to be expanded and the P5 countries' roles
have to be modified. For the problems of the five veto member countries, he said, the council has
failed to perform its proper duty. The PM's International Affairs Adviser said the world leaders
have highly praised the Bangladesh Prime Minister and people for their extraordinary role for
sheltering the forcibly displaced citizens of Myanmar.
He said at the UN's existing legitimacy it is not easy for Bangladesh to get quick legal support in
solving the Rohingya crisis.
The PM advisor said UNSC condemned the killings of Rohingya people in Myanmar and this
brutality was termed as ethnic cleansing and a textbook example of barbaric killings by
Myanmar army.
Major General AKM Abdur Rahman, Director General of the BIISS (DG, BIISS) delivered his
welcome speech followed by remarks of Rtn FH Arif, District Governor, RID 3281, Bangladesh
while the seminar was chaired by Air Cdre Ishfaq Ilahi Choudhury, President Rotary Club of
Ramna.
Vote of thanks was delivered by Rtn PP MM Abed Ullah, Rotary Club, Shayamoli, Dhaka and
two papers were presented in the seminar by Lt Gen md Mainul Islam, former chief of general
staff of Bangladesh Army titled "United Nations Peacekeeping Operations" and another one by
Dr Delwar Hossain, Professor of the Department of International Relations, Dhaka University
titled "Refugee Crisis and Threat to Peace".

13

The Independent, 10 October 2017
ROHINGYA CRISIS

UN has failed, says Gowher
UNGA should be given power to overrule veto
DIPLOMATIC CORRESPONDENT
The United Nations has failed with regard to the Rohingya crisis due to the geopolitical and
bilateral interests of the five permanent members of the UN Security Council (UNSC) with veto
powers, prime minister’s international affairs adviser Gowher Rizvi said yesterday. Placing great
emphasis on the reform of the global body, he described the five permanent members as ‘totally
unrepresentative’ and said that if the UN general assembly should be empowered to overrule the
veto by permanent members to retain the legitimacy of the global body. He also noted
that the UNSC, though condemned the atrocities in Rakhine State by Myanmar security forces,
failed to pass any resolution or failed to act due to matters related to geopolitics and bilateral
interests.
The prime minister’s adviser was addressing as chief guest at a commemorative seminar on
‘International Day of Peace 2017’ jointly organised by Bangladesh Institute of International and
Strategic Studies (BIISS) and Rotary International District 3281, Bangladesh at the BIISS
auditorium. Although the day fell on September 21, the event could not be organised on that day
due to the ongoing Rohingya crisis.
Presided over by Ramna rotary club president air commodore (retd) Isfaq Ilahi, the seminar was
addressed, among others, by BIISS director general AKM Abdur Rahman, Rotary International
District 3281 Bangladesh governor FH Arif and Abed Ullah of Shyamoli rotary club.
Lt gen (retd) Mainul Islam, former chief of general staff of Bangladesh army, made a
presentation on ‘United Nations Peacekeeping Operations’ at the event while Delwar Hossain,
professor of international relations at Dhaka University, gave a presentation on ‘Refugee Crisis
and Threat to Peace’ at the seminar attended by academics, former and serving civil and military
officials and members of diplomatic corps.
“Rohingya crisis is the clear manifestation where the global body has failed,” Adviser Rizvi said,
adding that ‘the world conscience has aroused due to ethnic cleansing, genocide and inhuman
treatment of Rohingyas by the Myanmar security forces’.
“The world has condemned it. Even, the UNSC condemned it. But, they failed to take actions,”
he said.
“P-5 is totally unrepresentative of people. And, members of the UNSC have their geopolitical
and own interests. The reform of the UN is absolutely necessary,” said the adviser, adding that
the UNGA is representative.
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And, he put forward a proposal that the UNGA should be given the power to overrule the veto by
the permanent members.
Stressing the need for expansion of the UNSC to make it more representative, Rizvi said that
without reform, even harder work will not bring any difference as the permanent members have
their own interests.
He, however, advocated for the necessity of the existence of the global body, saying, “The world
is a much better place due to the UN. A world without UN is unimaginable.”
On the ASEAN’s role, he mentioned that the majority of the population of the countries
belonging to the group are Buddhists.
The adviser said that despite the government’s efforts to develop a good bilateral relationship,
Dhaka failed to open a direct dialogue with Myanmar.
“Bilateralism is absolutely vital...But, we need to internationalise this,” he added.
Rizvi further said that Prime Minister Sheikh Hasina may not be visiting Moscow, Delhi,
Beijing, but she is working on telephone and through the country’s missions abroad.
“We are mobilising. But, can we sustain?” he said. The adviser laid emphasis on the proactiveness of the foreign ministry to build up on the sympathy the country received from across
the world on the issue.
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