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Myanmar agrees to engage UNHCR in repatriation process
Myanmar has agreed to engage UNHCR in the Rohingya repatriation and rehabilitation process
which Dhaka sees as a progress.
Bangladesh already remains engaged with the UNHCR, the UN refugee agency, to take support
for smooth repatriation of Rohingyas from Bangladesh to Myanmar which Myanmar did not
want.
"It's big progress that Myanmar got engaged with UNHCR. The UN has confirmed it to us. They
are in discussion on the issue," State Minister for Foreign Affairs M Shahriar Alam told reporters
on Thursday.
He said the government will send the new set of list consisting names of Rohingyas as Myanmar
responded on first list.
He was talking to reporters after attending a seminar on the theme- 'Upcoming 45th Council of
Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Dhaka: Revisiting A
Shared Journey' in the city.
The government will soon send the second list consisting of upto 10,000 names of Rohingyas to
Myanmar as part of the repatriation process.
"It is a continuous process. We are preparing the list. We are sending lists of Rohingyas step by
step," Relief and Refugee Repatriation Commissioner Mohammad Abul Kalam said on
Wednesday night.
He, however, did not want to tell the number saying they will continue to work on the issue as
over 1 million Rohingyas are living in Bangladesh.
Bangladesh already handed over a list of 1,673 Rohingya families (8,032 individuals) to
Myanmar to start the first phase of repatriation of the displaced people to their homeland in
Rakhine state. Myanmar side, however, verified less than 400 of those and there is no sign of
their repatriation yet.
Some 700,000 Rohingyas have taken shelter in Bangladesh since last August following an army
crackdown that the United Nations has likened to ethnic cleansing. On January 16, Bangladesh
and Myanmar signed a document on 'Physical Arrangement' which will facilitate the return of
Rohingyas to their homeland from Bangladesh but there is no significant progress over
repatriation. The 'Physical Arrangement' stipulates that the repatriation will be completed
preferably within two years from the start of repatriation. -UNB
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Rohingya crisis to get focus in OIC
Myanmar has agreed to engage UNHCR in the Rohingya repatriation and rehabilitation process
which Dhaka sees as a progress, reports UNB.
Bangladesh already remains engaged with the UNHCR, the UN refugee agency, to take support
for smooth repatriation of Rohingyas from Bangladesh to Myanmar which Myanmar did not
want.
“It’s big progress that Myanmar got engaged with UNHCR. The UN has confirmed it to us.
They are in discussion on the issue,” State Minister for Foreign Affairs M Shahriar Alam told
reporters on Thursday.
He said the government will send the new set of list consisting names of Rohingyas as Myanmar
responded on first list.
He was talking to reporters after attending a seminar on the theme- ‘Upcoming 45th Council of
Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Dhaka: Revisiting A
Shared Journey’ in the city.
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Myanmar agrees to pick UNHCR for Rohingya repatriation
FE Report
In a breakthrough, Myanmar has finally agreed to engage the United Nations High
Commissioner for Refugees to help repatriate the Rohingyas.
State minister for foreign affairs Shahriar Alam disclosed this Thursday.
Quoting the UNHCR officials, he said that Myanmar has recently contacted the UNHCR seeking
a meeting with them to discuss the repatriation mechanism.
Shahriar, who was talking to the reporters after a discussion meeting on the upcoming OIC
foreign ministers' meeting in the capital, termed the development 'very positive'.
"Earlier, on November 23, last year, when we signed an agreement with Myanmar on
repatriation, they vehemently disagreed to include the UNHCR or the UN in the (repatrtaition)
process. Now they have agreed. So definitely it is a very positive and significant initiative from
their side," the minister said.
The minister, however, made it clear that the government was not at all dismayed over missing
the January 23 deadline for repatriation.
After the first joint working group meeting in Naypyitaw on January 15-16, Bangladesh and
Myanmar agreed to start the repatriation from January 23 and end the process in two years.
"The repatriation would be completed preferably within two years from the commencement of
repatriation," the foreign ministry said in a statement, following the first joint working group
meeting (JWG) in Naypyitaw on January 15-16
"We are not worried over the delay as we are on the right track," he said, adding that since the
process should be sustainable and voluntary, Bangladesh preferred to keep patience.
"We could repatriate 100 or 200 Rohingyas out of the 1.2 million to Myanmar to keep the
deadline. But had they returned again due to the lack of a conducive environment there, the
entire process would have been jeopardised." "Since we want a sustainable and safe return such a
delay should not bother us as we are on the right track", the minister said explaining the reasons
for the delay
"We have also been provoked by other side, but we have kept our patience and have not been
derailed. We know the world community is with us and all the human rights organsiations of the
world are supporting us", he added.
Referring to his recent meeting with the UN secretary general, Shahriar noted that a delegation of
the UN Security Council may visit Bangladesh soon to observe the Rohingya situation.

Responding to a question, the state minister said Bangladesh did not request any OIC member
country to house the refugees, neither any of them volunteered to do so.
But Saudi Arabia had legalised 250 thousand Rohingya refugees who fled Myanmar since 2012,
he said.
Over 1.2 million Rohingyas, termed by the UN "the most persecuted people on the earth", fled
their native homes in the Rakhaine state of Myanmar in the face of massive crackdown against
them by the Myanmar security forces since August 25 last year.
Earlier, addressing a discussion meeting titled 'Upcoming 45th session of the Council of Foreign
Ministers of OIC' Shahriar said the problems of terrorism and violent extremism, sectarian
violence, hatred, prejudice and Islamophobia were triggering humanitarian crises with forced
displacements, affecting the rights and dignity of Muslim minorities like the Rakhine Muslims of
Myanmar.
These are OIC's priorities, he said.
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS), the state-run think-tank,
organised the meeting.
The meetings of the Permanent Finance Committee, Economic, Social, Cultural and Family
Affairs Commission (ICECS), and the senior officials in Jeddah this month largely discussed
these resolutions seeking to find solutions and approaches to the ongoing problems of the
Muslim Ummah.
"We see these issues being approached under four broad ranges of draft resolutions: those
relating to peace, conflict resolution, mediation and security; those relating to OIC economic and
development agenda; those relating to minorities and humanitarian questions and those relating
to OIC reforms," said the state minister.
mirmostafiz@yahoo.com
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Reforms for OIC proposed over ‘ineffectiveness’
Conflict resolution centre in offing; Turkey for NATO like entity
DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Against the backdrop of widespread criticism of the Organisation of the Islamic Conference
(OIC) for its ineffectiveness, member states have now proposed to reform the second largest
inter-governmental group to make it more functional with positive impact on the Muslim
Ummah.
“There is a proposal for a study to reform the OIC,” Foreign Secretary Shahidul Haque told a
seminar on ‘Upcoming 45th Council of Foreign Ministers (CFM) of OIC, Dhaka: Revisiting a
Shared Journey’ organised by the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies
(BIISS) at Bangabandhu International Conference Centre yesterday.
The CFM will take place in the capital on May 5 and 6 and preparations on both programme and
content parts are well on course, he said.
The foreign secretary informed that there are a number of proposals on various aspects of the 57member body and 10 issues that will be discussed by the CFM and a special committee.
Turkey has put forward a proposal of creating an OIC entity like North Atlantic Treaty
Organisation (NATO), which has been and will be debated, he said, adding that it has also
proposed to establish a conflict resolution centre.
“The mediation centre will be in Turkey. Nothing is finalised yet. It will be done if adopted by
the CFM,” said Haque.
Aside from the foreign ministers of the member states, foreign ministers of Canada and a
European country have been invited to attend the 45th CFM, he said.
Regarding the Rohingya crisis, the foreign secretary said that unlike in the previous CFMs, this
time there will be a three-page resolution on the issue as the OIC has finally realised that there is
something fundamentally wrong with the Rohingyas.
On May 4, the government will arrange a visit to Cox’s Bazar for those who are interested to see
for themselves the conditions of Rohingyas and many have already shown interest in this regard,

he said. Speaking as chief guest at the programme, State Minister for Foreign Affairs Shahriar
Alam said that a comprehensive reform of OIC and its system is a crying need of the day both
for greater efficiency, dynamism and clout of the organisation.
“Bangladesh along with some other brotherly countries are working hard with their thoughts and
proposals for OIC reforms in a number of areas - rules and procedures, organisational and
secretariat issues, their roles and mechanisms, recruitment rules, transparency initiatives,
efficiency enhancement, observership and operationalisation of a number of new statutes, bodies
and institutes are coming under these efforts,” he said.

“The Rohingya problem in its humanitarian and human rights aspects is going to get prominence.
In fact, there will be a separate sideline session on the humanitarian challenges of the Muslim
world with special focus on the Rohingyas on May 6, 2018,” he added.
Presided over by BIISS Chairman Ambassador Munshi Faiz Ahmad, the seminar was addressed,
among others, by Prof Syed Anwar Hussain, Prof Akmal Hussain, former foreign secretaries
Ambassador Mohammad Mohsin and Touhid Hossain, and Ambassador Muhammad Zamir,
while BIISS Director General delivered the address of welcome.
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US to work closely
Says Acting Under Secretary Heather Nauert
Diplomatic Correspondent
The United States has said it will continue to work closely with Bangladesh for the voluntary,
dignified and safe return of the Rohingyas to their homes in Myanmar.
US Acting Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs Heather Nauert
said this during the Independence Day reception on Wednesday at Bangladesh Embassy in
Washington, DC.
“Our cooperation in responding to the Rohingya crisis is the fruit of a strong bilateral
relationship that we seek to enhance even further,” Heather said.
The close bond between Bangladesh and the US has never been more essential and Bangladesh's
leadership more vital during this tragic humanitarian crisis, she said.
Recollecting her maiden overseas visit to Bangladesh last November as the spokesperson for the
US state department, Heather said she was deeply moved during her visit to Cox's Bazar to see
how the people of Bangladesh have opened their doors and their hearts to the Rohingyas fleeing
violence in Myanmar.
“Bangladesh has the profound gratitude of the American people for all that you have done and
continue to do [so] to provide comfort to those in such great need,” she said.
Earlier, Heather placed a wreath at the bust of Bangabandhu installed on the chancery premises.
Referring to her visit to Bangabandhu Museum in Dhaka, she said Bangabandhu in his
celebrated speech on March 7 in 1971 said, “Whether Bengali or non-Bengali, Hindu or Muslim,
all are brothers, and it is our responsibility to ensure their safety.”
“Let us honour his [Bangabandhu's] wisdom and spirit and strive together for a peaceful,
prosperous Bangladesh where all are considered brothers and sisters and guaranteed their rights,”
Heather said.
Mohammad Ziauddin, Bangladesh ambassador to USA, said Prime Minister Sheikh Hasina has a
firm stance on secularism. The political and humanitarian support accorded to Bangladesh by the
US in the case of the 7,00,000 Rohingyas fleeing ethnic cleansing reflects the strong bond
between the two countries.
Diplomats from foreign missions, US government officials, politicians, intellectuals,
businessmen, high civil and military officials, senior journalists and members of the Bangladeshi
community attended the reception at Bangabandhu Auditorium in the evening.
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OIC FMs Dhaka meet May 5-6
Rohingya issues to get prominence
Diplomatic Correspondent
Foreign ministers of the OIC member countries are likely to discuss in a meeting in Dhaka
sustainable repatriation of forcibly displaced Myanmar nationals to their home in Rakhine.
The 57-member Organisation of Islamic Cooperation is set to hold a meeting of its highest policy
making body Council of Foreign Ministers in Dhaka on May 5 and 6.
A good number of foreign ministers are expected to visit the Rohingya camps in Cox’s Bazar on
May 4.
he foreign ministers are also expected to discuss a plan for bringing reforms in the OIC for
getting the organisation ready for pragmatic steps in discharging its responsibilities.
‘There is a proposal for holding a study on reforming the OIC to see things what we have to do,’
foreign secretary M Shahidul Haque said on Thursday at a seminar preparatory to the meeting of
the foreign ministers.
The ministers might assess the possibility of another proposal for establishing a centre for
building capacity of the OIC member countries on conflict resolution, he said.
State minister M Shahriar Alam said Rohingya problem ‘is going to get prominence’ for
humanitarian and human rights aspects of the exodus
from Myanmar.
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies organised the seminar with its
chairman Munshi Faiz Ahmad in the chair.
Former Dhaka University professors Akmal Hossain, Syed Anwar Hossain, former foreign
secretaries Mohammad Mohsin and Touhid Hossain and former ambassador Muhammad Zamir,
among others, participated in the discussion.
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Myanmar agrees to UNHCR initiative for
Rohingya repatriation
Tribune Desk

State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam addresses a seminar on the upcoming OIC Foreign Ministers'
Meeting, at Bangabandhu International Conference Centre on Thursday; March 29, 2018

'A hurried repatriation might lead to problems'
Myanmar has finally agreed to the initiative by the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) on the repatriation of Rohingya refugees in Bangladesh, said State Minister
for Foreign Affairs Md Shahriar Alam.
The minister made the statement at the end of a seminar at Bangabandhu International
Conference Centre on Thursday afternoon, regarding the upcoming Organisation of Islamic
Cooperation (OIC) 45th Foreign Ministers’ Meeting in May this year.
When asked about when Myanmar would begin the repatriation process, the foreign minister
said: “That is up to Myanmar. I cannot answer that.”

Over 1.8 million Rohingya refugees have been registered so far, Shahriar Alam said. “Our
countries signed a deal on the physical arrangement for repatriation two months ago, but the
process has not begun yet. We are not upset about this, as a hurried repatriation might lead to
problems.
“Even though progress has been slow, we are on the right path. We gave shelter to the Rohingyas
for the sake of humanity. We submitted a list of 8,032 Rohingyas at the last OIC Foreign
Ministers’ Meeting on February 16 for their repatriation. This time we will submit a second list,”
the minister added, hailing the meeting as a good platform for such discussions.
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Rohingya issue

Myanmar agrees to engage UNHCR in repatriation process
By UNB, DHAKA
Myanmar has agreed to engage UNHCR in the Rohingya repatriation and rehabilitation process
which Dhaka sees as a progress.
Bangladesh already remains engaged with the UNHCR, the UN refugee agency, to take support
for smooth repatriation of Rohingyas from Bangladesh to Myanmar which Myanmar did not
want.
"It's big progress that Myanmar got engaged with UNHCR. The UN has confirmed it to us. They
are in discussion on the issue," State Minister for Foreign Affairs M Shahriar Alam told reporters
on Thursday.
He said the government will send the new set of list consisting names of Rohingyas as Myanmar
responded on first list. He was talking to reporters after attending a seminar on the theme'Upcoming 45th Council
of Foreign Ministers (CFM) of the Organization of Islamic
Cooperation (OIC) Dhaka: Revisiting A Shared Journey' in the city. The government will soon
send the second list consisting of upto 10,000 names of Rohingyas to Myanmar as part of the
repatriation process. "It is a continuous process. We are preparing the list. We are sending lists of
Rohingyas step by step,"Relief and Refugee Repatriation Commissioner Mohammad Abul
Kalam told UNB on Wednesday night.
He, however, did not want to tell the number saying they will continue to work on the issue as
over 1 million Rohingyas are living in Bangladesh. Bangladesh already handed over a list of
1,673 Rohingya families (8,032 individuals) to Myanmar to start the first phase of repatriation of
the displaced people to their homeland in Rakhine state. Myanmar side, however, verified less
than 400 of those and there is no sign of their repatriation yet. Some 700,000 Rohingyas have
taken shelter in Bangladesh since last August following an army crackdown that the United
Nations has likened to ethnic cleansing. On January 16, Bangladesh and Myanmar signed a
document on 'Physical Arrangement' which will facilitate the return of Rohingyas to their
homeland from Bangladesh but there is no significant progress over repatriation. The 'Physical
Arrangement' stipulates that the repatriation will be completed preferably within two years from
the start of repatriation.
The State Minister said the current Rohingya crisis and the challenges facing the Muslim
Ummah-the conflicts, division, tension and instability of the Muslim world-will get focus in the
45th Council of Foreign Ministers (CFM) of the OIC to be held here in May next. "Protection of
their (Rohingyas) rights and fundamental freedoms, will, therefore, remain a major
preoccupation of this CFM," he said. Certainly, Shahriar Alam said, the problems of terrorism
and violent extremism, sectarian tendencies, hatred, prejudice and Islamophobia, massive
humanitarian crises with forced displacements seriously-affecting the rights and dignity of
Muslim minorities like the Rakhine Muslims of Myanmar, persistent poverty and socioeconomic backwardness of Muslim societies are OIC priorities. The way the CFM is addressing

these issues are through resolutions and proposals regarding political, economic, social, cultural
and family affairs issues that are now under finalisation, he said. The meetings of the Permanent
Finance Committee, Economic, social, cultural and Family Affairs Commission (ICECS), and
the Senior Officials in Jeddah this month have largely discussed these resolutions seeking to find
solutions and approaches to the ongoing problems of the Muslim Ummah.
"We see these issues being approached under four broad ranges of draft resolutions: those
relating to peace, conflict resolution, mediation and security; those relating to OIC economic and
development agenda; those relating to minorities and humanitarian questions and those relating
to OIC reforms," said the State Minister.
The Bangladesh International Institute of Strategic Studies (BIISS) organised the seminar. The
Rohingya problem in its humanitarian and human rights aspects is going to get prominence.
There will be a separate sideline session on the humanitarian challenges of the Muslim world
with special focus on the Rohingyas on May 6, and prior to that a visit to the Rohingya makeshift
camps in Cox's Bazar will take place on May 4.
A comprehensive reform of the OIC and its system is a crying need of the day both for greater
efficiency, dynamism and clout of the Organisation, said the State Minister. "Bangladesh along
with some other brotherly countries are working hard with their thoughts and proposals for OIC
reforms in a number of areas," he said.
These are rules and procedures, organisational and Secretariat issues, their roles and
mechanisms, recruitment rules, transparency initiatives, efficiency enhancement, observership
and operationalisation of a number of new statutes, bodies and institutes are coming under these
efforts. "Discussions on these are going to take place in Dhaka," said the State Minister adding
that they have many expectations.
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‘ রািহ া ত াবাসন িনি েত সহেযািগতা চাওয়া হেব’
টৈনিতক

িতেবদক

পররা
িতম ী শাহিরয়ার আলম বেলেছন, আগামী ম মােস ঢাকায় আ জািতক ইসলািমক সং ার
(ওআইিস) পররা ম ীেদর সে লেন ওআইিসর অ ভু
সব েলা দেশর কােছ রািহ া ত াবাসন
িনি ত করেত সহেযািগতা চাওয়া হেব। গতকাল এক সিমনাের িতিন এসব কথা বেলন। শাহিরয়ার
আলম বেলন, ম মােস ঢাকায় ওআইিসর পররা ম ীেদর সে লন অনুি ত হেব। রািহ া সংকট
সমাধােন ওই সে লনেক কােজ লাগােত চায় ঢাকা। ওআইিসর পররা ম ীেদর কােছ ঢাকার প
থেক
আেবদন থাকেব, রািহ া ইসু েত িময়ানমােরর িত চাপ সৃি করেত, যােত রািহ া ত াবাসন
িনি ত হয়।
শাহিরয়ার আলম বেলন, রািহ া সংকট সমাধােন বাংলােদশ মানিবকভােব য সহায়তা চািলেয় যাে
তা ওআইিসর সদস রা েলােক এরই মেধ অবিহত করা হেয়েছ। রািহ া সংকেটর পিরি িত
সেরজিমন দখােত আগামী ৪ ম ক বাজােরর একািধক রািহ া িশিবর পিরদশেন ওআইিসর
পররা ম ীেদর িনেয় যাওয়া হেব। িতিন আরও বেলন, বাংলােদশ উ য়েনর য মাইলফলক ছুঁ েয়েছ তা
ওআইিসর পররা ম ীেদর সে লেন তু েল ধরা হেব। পাশাপািশ মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেত
ইসলািমক এই সং ার কােছ সহেযািগতা চাওয়া হেব।
পররা
িতম ী জানান, রািহ া ত াবাসন িনি ত করেত বাংলােদশ জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক
হাইকিমশেনর (ইউএনএইচিসআর) সে
সমেঝাতা
ারেক া র কেরেছ। িময়ানমার জািনেয়েছ
তারাও এ িবষেয় ইউএনএইচিসআেরর সে সমেঝাতা ারেক া র করেব। তেব কেব নাগাদ করেব
স িবষেয় িকছু বেলিন। এক ে র জবােব িতিন জানান, রািহ া ত াবাসেনর জন বাংলােদশ থেক
এক তািলকা এরই মেধ িময়ানমারেক দওয়া হেয়েছ। িক িময়ানমােরর প থেক ওই তািলকার
িবষেয় এখেনা িকছু জানােনা হয়িন।
িতিন আরও জানান, রািহ া
ত াবাসেনর জন বাংলােদশ িময়ানমারেক দওয়ার জন ি তীয়
তািলকা িনেয় কাজ করেছ। এ
এক
চলমান ি য়া। রািহ া ত াবাসন িনি েত বাংলােদশ
আশাবাদী।
ইসলািম সে লন সং ার (ওআইিস) পররা ম ীেদর ৪৫তম সে লন ঢাকায় অনুি ত হেব। আগামী
ম মােস এই সে লন অনুি ত হেব। আইভির কাে র অথৈনিতক রাজধানী আিবদজােন ওআইিস
পররা ম ীেদর ৪৪তম সে লেন এ িস া নওয়া হয়।
আিবদজােন ওআইিস পররা ম ীেদর ৪৪তম সে লেন বাংলােদশ
িতিনিধদেলর নতৃ
িদে ন
পররা ম ী এ এইচ মাহমুদ আলী। আইভিরেকাে র িসেড
আলাসােন ওয়াতারা সামবার এ
সে লেনর উে াধন কেরন।
সে লেন ঢাকায় ওআইিস পররা ম ীেদর ৪৫তম সে লন আেয়াজেনর জন বাংলােদশ
াব িদেল
সদস দশ েলায় পূণ-সমথন জানায়। ায় সােড় িতন দশক পর ঢাকায় এ সে লন আবার অনুি ত

হেত যাে । এর মধ িদেয় বাংলােদশ ওআইিস য়কা’র অংশ এবং আগামী িতন বছেরর ওআইিস’র
৮ সদস িবিশ িনবাহী কিম র ভাবশালী সদস হেলা।
পররা ম ী মাহমুদ আলী বাংলােদেশর জনগণেক এ স ান দওয়া ও ধানম ী
সরকােরর ওপর পুনরায় আ া রাখার জন সদস রা েলােক ধন বাদ জানান।
িবপুলসংখ ক সদস রাে র পররা ম ীরা ও পযেব ক রা , িবিভ
সং া েলার িতিনিধরা ৪৪তম সে লেন অংশ নন।
সে লেন চলিত বছেরর

িতপাদ হে

‘সংহিতপূণ িবে

তা ণ , শাি

ওআইিস

শখ হািসনার

িত ান ও আ জািতক

ও উ য়ন’।

সে লেন তা েণ র বৃহ র ভূ িমকা ও অংশ হেণ শাি , উ য়ন ও ইসলািম সংহিতর
ে র ওপর
জার দওয়া হয়। পররা ম ী সে লেন ইসলািম িবে র সংহিত, ঐক ও মতেভদ দূর করার
েয়াজনীয়তার ওপর
আেরাপ কের এক িববৃিত দন। িতিন মুসিলম িবে র অেঢল স েদর
স বহার ও
ততর উ য়েনর পথ অনুসরেণর েয়াজনীয়তার ওপরও
ােরাপ কেরন। িতিন
বেলন, উ য়ন অেনক সমস ার সমাধান কের।
পররা ম ী বৃহ র আ ঃওআইিস বািণজ ও িবিনেয়ােগর পরামশ দন এবং বশ কেয়ক বছর আেগ
বাংলােদেশর
ািবত এক ইসলািমক কমন মােকেটর গ েব পৗঁছার লে
অ ািধকারমূলক বািণজ
ও এফ এ বা বায়েনর আ ান জানান।
ওআইিস সদস রা েলার মেধ সেবা ম
াক স িবিনমেয়র ওপর
ােরাপ কের উ য়ন ও
দাির িবেমাচন, আ ঃধম য় স ীিত, শাি র া ও শাি
িত া, নারীর মতায়ন, স াস ও উ প া
দমন, া
ও িশ া ইত ািদ
ে সাফেল র কািহনী িবিনমেয় বাংলােদেশর আ েহর কথা কাশ
কেরন পররা ম ী মাহমুদ আলী।
সে লেন অংশ হণকারী বাংলােদশ িতিনিধ দেল আরও রেয়েছন, পররা সিচব মা. শহীদুল হক,
সৗিদ আরেব বাংলােদেশর রা দূত ও ওআইিস’র িপআর গালাম মিস মুখ।

যুগা র, ৩০ মাচ ২০১৮
রািহ া

ত াবাসন

জািতসংঘেক যু
পররা

করেত রািজ িময়ানমার

িতম ী

যুগা র িরেপাট
রািহ া

ত াবাসেন জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক সং া ইউএনএইচিসআরেক যু

রািজ হেয়েছ বেল জািনেয়েছন পররা
িতম ী বেলন, রািহ ােদর

িতম ী শাহিরয়ার আলম। িবষয়

ফরত পাঠােনার

িতিন জানান, ম’র থম স ােহ

বাংলােদেশ আসেবন। ওই সে লেন রািহ া ও অ ািধকার বািণিজ ক ইসু

মুসিলম রাে র
ে র সে

িতিনিধ

তু েল ধরেব

বৃহ িতবার এক সিমনার শেষ সাংবািদকেদর ে র

িতম ী এসব কথা বেলন। িতিন আরও জানান, ওআইিসভু

ক বাজাের রািহ া ক া

ই রেয়েছ।

(অগানাইেজশন অব ইসলািমক কা-

অপােরশন) দশ েলার পররা ম ীেদর বঠক বাংলােদেশ হেত যাে । ৫৭

জবােব

আশাব ক উে খ কের

ি য়ায় ধীরগিত হেলও তা স ক লে

থমবােরর মেতা ওআইিসভু

বাংলােদশ। ব ব ু আ জািতক সে লন কে

করেত িময়ানমার

দেশর

িতিনিধরা ৪

ম

পিরদশেন যােবন।

ওআইিসভু
দশ েলার পররা ম ী পযােয়র সে লন সামেন রেখ বাংলােদশ ই
উট অব
ই ারন াশনাল অ া
ােটিজক
ািডজ (িবআইআইএসএস) এ সিমনােরর আেয়াজন কের। এেত
িবিভ
দশ ও আ জািতক সংগঠেনর িতিনিধরা অংশ নন। সভাপিত কেরন মু ী ফাইজ
আহেমদ।
রািহ া ত াবাসন সে পররা
িতম ী বেলন, দি ণ এিশয়ার ইউএনএইচিসআেরর ধান আমােক
জািনেয়েছন, িময়ানমার তােদর সে
যাগােযাগ করেছ।
রািহ ােদর পুনবাসেন িময়ানমার
ইউএনএইচিসআরেক পােশ চায়। িতিন বেলন, িময়ানমার সরকার ইউএনএইচিসআেরর সে যু হেয়েছ,
এটা আশার কথা। এ পিজ ভ উেদ ােগর মধ িদেয় সমস ার সমাধান হেব।
িতম ী আরও বেলন, রািহ া ফরােনার অ গিত ধীর হেলও সুিনিদ লে
আেছ। ধেযর সে
আমােদর মাকােবলা করেত হেব। কােনা িকছু েতই আমরা িবচিলত হব না। িব আমােদর সে
আেছ। মানিবক দৃি েকাণ থেক আমরা আ য় িদেয়িছ, মানিবক দৃি েকাণ থেক তােদর দখভাল
করব। িতিন বেলন, রািহ া ফরােত থম দফায় দুই মােসর একটা সময়সীমা িনধারণ করা
হেয়িছল। সখান থেক দু-এক মাস বাড়িত লেগেছ। এেত আমরা িবচিলত নই। িবষয় স ক পেথ
আেছ। সামেন জািতসংেঘর িনরাপ া পিরষেদর এক দল বাংলােদেশ আসেব। সই সে জািতসংেঘর
ি ং িম ংেয় রািহ ােদর সহায়তায় কীভােব বাংলােদেশর পােশ থাকা যায়, স িবষেয় আেলাচনা
হেব। িতিন আরও বেলন, আজ ১০০ নািক ২০০ রািহ া গল, তা আমােদর কােছ বড় নয়। আমরা
বারবার বেলিছ, রািহ া সংখ া ায় ১১ লাখ। এর মেধ ১০০, ২০০ বা ৫ হাজার রািহ ােক পা েয়

দয়ার পর কােনা সমস া হেল এবং তারা যিদ আবার িফের আেস, তাহেল এ
বাধার মুেখ পড়েব। এ িবষয় েত আমরা
িদি ।
রািহ
রািহ
ক
রািহ
এবং

ি য়া বড় ধরেনর

ােদর ফরােত িব বাসী বাংলােদেশর পােশ আেছ জািনেয় িতম ী বেলন, ৮ হাজার ৩২ জন
ার তািলকা িময়ানমারেক িদেয়িছলাম। সখান থেক পযায় েম দুই ধােপ তারা বেলেছ, তািলকা
আেছ। তেব িকছু নােমর
ে তেথ র ঘাটিত আেছ। িশগিগরই ি তীয় তািলকা দয়া হেব।
ােদর িময়ানমার ছাড়া অন কােনা দেশ পাঠােনার িবষেয় বাংলােদশ কাউেক
াব দয়িন
কউ বাংলােদশেক
াব দয়িন বেলও জানান িতিন।

আস
ওআইিস সে লন
সে
িতম ী বেলন, থমবােরর মেতা ওআইিসভু
দশ েলার
পররা ম ীেদর বঠক বাংলােদেশ হেত যাে । ৫৭ মুসিলম রাে র িতিনিধ বাংলােদেশ আসেবন।
এটা খুবই বড় ইেভ । িবেশষ কের এ সে লন িঘের আমােদর অেনক
িত আেছ, আবার এ
সে লন িঘের আমােদর অেনক ত াশাও আেছ। িতিন বেলন, মুিসলম রা েলার সমস া িনেজেদরই
সমাধান করেত হেব। িনেজেদর একতাব
থাকেত হেব। দুঃখজনক সত , পৃিথবীেত ওআইিসভু
দশ েলায় এখন রাজৈনিতক সংকট বিশ। সই িবষয় েলা আেলাচনা হেব। িশ া ও অন ান খােত
আমােদর উ য়ন এবং আইিডিবর লান বাংলােদেশর উ য়েন ভূ িমকা রােখ, সসব িবষয় আেলাচনা
হেব। সািবকভােব রািহ া িনেয় আেলাচনা হেব। এ মুহূেত ১০ লাখ ৮০ হাজার িনবি ত রািহ া,
যােদর বিশরভাগ বাংলােদেশ চেল এেসেছ। এ িবষয় িনেয় আেলাচনা হেব। রািহ ােদর ক লাঘেব
দশ েলা কী সহায়তা করেত পাের, তা-ও আেলাচনা হেব। িতিন আরও বেলন, ওআইিসভু
দশ েলায় বাংলােদশ মু বািণজ বা অ ািধকার িভি েত বািণেজ র সুিবধা যন পায়, অেনক আগ
থেকই এ আেলাচনা হেয় আসেছ। স িবষয় েত
দয়া হেব। তেব কাজ খুব সহজ নয়, তা
বাঝা যাে । বািণেজ র
ে সব রা ই িনেজেদর াথেক অ ািধকার দয়।
িতম ী বেলন, শতকরা ৭০ ভাগ রিমেট
ওআইিসভু
দশ েলা থেক আেস। সই িহসােব
ওআইিসর
বাংলােদেশ সবসময় িছল, আেছ এবং থাকেবও। নতু ন কের সৗিদ আরব, কাতার,
েয়ত, ওমােন জনশি র বাজার উ ু
কেরিছ। সই দৃি েকাণ থেকও এ সিমনার জ ির। তেব
যেহতু এ সে লেন
ধু বাংলােদেশর এেজ া থাকেব তা নয়, ওআইিসভু
৫৭
রাে র সমস া
সমানভােব
পােব। এ সমেয় ওআইিস সে লন বাংলােদেশর জন মযাদাকর বেলও আখ ািয়ত
কেরন িতিন।

সমকাল, ৩০ মাচ ২০১৮
সিমনাের পররা

িতম ী

ওআইিসেত তালা হেব রািহ া সংকট স
টৈনিতক

িতেবদক

আগামী ম মােস ঢাকায় অনুি তব ওআইিস পররা ম ীেদর সে লেন জারােলাভােব তু েল ধরা হেব
রািহ া সংকট

স । গতকাল বৃহ

পররা ম ী সে লন সামেন

িতবার ব ব ু আ জািতক সে লন

রেখ আেয়ািজত

কে

আগামী ওআইিস

সিমনাের এ কথা বেলন পররা

িতম ী শাহিরয়ার

আলম।
িতিন বেলন, আগামী ম মােসর

েত ঢাকায় ওআইিস দশভু

অনুি ত হেব। বাংলােদেশর প
িময়ানমাের

থেক

দশ েলার পররা ম ীেদর সে লন

রািহ া সংকেটর আেদ াপা

তু েল ধের

ত াবাসেন ভূ িমকা রাখার আ ান জানােনা হেব। এ ছাড়া আগামী ৪

দেশর পররা ম ীেদর ক বাজাের

রািহ া ক া

পিরদশেন িনেয় যাওয়া হেব।

জানান, এর আেগ জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক সং া ইউএনএইচিসআেরর সে
সহায়তা

রািহ ােদর

িবষেয়

বাংলােদেশর

সমেঝাতা হেয়িছল।

এখন

িময়ানমারও

ত

ম ওআইিসভু
িতম ী আরও

রািহ া

ত াবাসেন

ইউএনএইচিসআেরর

সে

সমেঝাতায় রািজ হেয়েছ।
সিমনাের পররা

ম ণালয় এবং বাংলােদশ ইনি

কমকতারা অংশ নন।

উট অব

ােটিজক

ািডজসহ িবিভ

সং ার

জনক , ৩০ মাচ ২০১৮

িময়ানমার রািহ া ইসু েত জািতসংেঘর সে কাজ করেত স ত
সিমনাের পররা

িতম ী ॥ ম মােস ঢাকায় ওআইিস পররা ম ী সে লন

াফ িরেপাটার ॥ আগামী ম মােস ঢাকায় অনুি ত হেত যাে
ইসলামী সহেযািগতা সং ার
(ওআইিস) পররা ম ীেদর ৪৫তম সে লন। এই সে লেন জারােলাভােব উপ াপন করা হেব
রািহ া স েটর িবষয় । বৃহ িতবার রাজধানীর ব ব ু আ জািতক সে লন কে এক সিমনাের
এ কথা জানান পররা
িতম ী মাঃ শাহিরয়ার আলম। ওই সে লেনর িবষেয়ই এই সিমনােরর
আেয়াজন করা হয়।
পররা
িতম ী বেলন, ওআইিসর পররা ম ী পযােয়র সে লেন রািহ া ইসু
জারােলাভােব তু েল
ধরা হেব। কবল তা-ই নয়, রািহ া ত াবাসন িনি েত িকছু করার জন ও সংি
দশ েলার িত
আ ান জানােনা হেব। সে লেন অংশ িনেত আসা পররা ম ীেদর ৪ ম ক বাজাের রািহ া িশিবর
পিরদশন িনেয় যাওয়া হেব উে খ কের শাহিরয়ার আলম বেলন, ওআইিসভু
দশ েলার
পররা ম ীেদর কােছ রািহ া আ েয়র িদক থেক বাংলােদেশর মানিবকতার িবষয় তু েল ধরা হেব।
িতিন জানান, রািহ া ত াবাসন িনি ত করার জন আমােদর সে জািতসংঘ শরণাথ িবষয়ক
হাইকিমশেনর (ইউএনএইচিসআর) সমেঝাতা হেয়িছল। এখন িময়ানমারও সং া র সে এ িবষেয়
কাজ করেত রািজ হেয়েছ।
রাখাইন থেক াণ বাঁচােত পািলেয় আসা রািহ ােদর ত াবাসেন জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক
হাইকিমশনেক (ইউএনইচিসআর) অ ভু
করেত িময়ানমার স ত হেয়েছ বেল জািনেয় শাহিরয়ার
আলম জানান, িময়ানমার বলেছ, বাংলােদেশর দয়া রািহ ােদর াথিমক তািলকায় তেথ র ঘাটিত
আেছ। তারা (িময়ানমার) শী ই ি তীয় দফা আেরক তািলকা দেব।
গত মােস িময়ানমাের জািতসংেঘর িতিনিধ দেলর সফেরর সময়ও রািহ া ত াবাসন ি য়ায়
ইউএনএইচিসআরেক অ ভু
করেত স ত িছল না িময়ানমার। জািতসংেঘর ওই িতিনিধ দেল
বাংলােদেশর পররা সিচব মাঃ শহীদুল হকও িছেলন। স সময় িময়ানমার থেক িফের এেস শহীদুল
হক সাংবািদকেদর জািনেয়িছেলন, থম িদেক স ােহ ১৫শ’কের রািহ া নেব িময়ানমার। পের এ
সংখ া বাড়েব।
এর আেগ রািহ ােদর তােদর িনজ ভূ িমেত ফরােত দুই দেশর উ পযােয়র কমকতারা িময়ানমােরর
রাজধানী নিপেডােত দুই িদেনর বঠেক বেসন। পের দুই দেশর কমকতােদর মাঠপযােয়র কায ম
করেত এক
‘িফিজক াল এ াের েম ’ চু ি ও া িরত হয়। চু ি েত বলা হয়, যাচাই-বাছাই
কের রািহ ােদর িময়ানমাের ত াবাসন আগামী ২ বছেরর মেধ স
করা হেব। এছাড়া
িময়ানমােরর পররা ম ণালয় ১৯৮০ সােল দুই দেশর সীমা চু ি অনুযায়ী ‘সে হভাজন রািহ া’
স াসীেদর হ া র করেত বাংলােদেশর িত আ ান জানায়।

তেব জািতসংঘ রািহ ােদর ফরত িনেত িময়ানমার নানা টালবাহানা করেছ বেল অিভেযাগ কের
আসেছ। রাখাইেন রািহ া িনধেনর ঘটনােক িময়ানমােরর পূবপিরকি ত এবং কান জািতেগা ীেক
িনি
কের দয়ার ‘পাঠ পু কীয় উদাহরণ’ বেলও আখ া িদেয়েছ সং া ।
স িত সং া র মহাসিচব আ িনও েতেরস বেলেছন, রািহ ােদর ফরত পাঠােনা িময়ানমার অস ব
কের তু েলেছ। সখােন (রাখাইন) রািহ ােদর ফরত যাওয়ার মত কান িনরাপদ পিরি িতও নই।
স ত, ২০১৭ সােলর ২৫ আগ
রাখাইেনর কেয়ক িনরাপ া চৗিকেত কিথত হামলার ধুয়া
রািহ ােদর ওপর ব াপক নৃশংসতা চালায় িময়ানমার সনাবািহনী। দশ র কতৃ প
দািব
আসেছ, রািহ া স াসীেদর িব ে অিভযান চালােনা হেয়িছল। তখন থেক িনযাতন িনপীড়ন
ােণ বাঁচেত বাংলােদেশ পািলেয় আেস আনুমািনক ৮ লােখর বিশ রািহ া। বতমােন
ক বাজােরর সীমা বত িবিভ ক াে
বসবাস করেছ।

তু েল
কের
থেক
তারা

কােলর ক , ৩০ মাচ ২০১৮
রািহ া ইসু েত পররা

িতম ী

ত াবাসন ি য়ায় ইউএনএইচিসআরেক িনেত রািজ নিপেডা
টৈনিতক

িতেবদক

রািহ া ত াবাসন ি য়ায় জািতসংঘ শরণাথ সং ােক (ইউএনএইচিসআর) যু
করেত িময়ানমার
স ত হেয়েছ বেল জািনেয়েছন পররা
িতম ী মা. শািহরয়ার আলম। িতিন গতকাল বৃহ িতবার
ঢাকায় ব ব ু আ জািতক সে লন কে
এক সিমনার শেষ সাংবািদকেদর এ কথা জানান।
আগামী ম মােস ঢাকায় অনুে য় ইসলামী সহেযািগতা সং ার (ওআইিস) পররা ম ী পযােয়র
৪৫তম বঠকেক সামেন রেখ ওই সিমনার অনুি ত হয়। সখােন পররা
িতম ী বেলন, ঢাকায়
অনুে য় ওআইিসর বঠেক রািহ া ইসু
পােব।
রািহ ােদর িফিরেয় িনেত িময়ানমার কেব থেক কাজ
বেলন, এ িময়ানমােরর িবষয়। তাঁর পে বলা স ব নয়।

করেব—জানেত চাইেল পররা

িতম ী

এযাবৎ ১০ লাখ ৮০ হাজােররও বিশ রািহ া িনব ন স
হেয়েছ উে খ কের শািহরয়ার আলম
জানান, িময়ানমােরর সে
ত াবাসন চু ি
সই হওয়ার পর তােদর এখেনা ফরত পাঠােনা যায়িন।
বাংলােদশ এ িনেয় িবচিলত নয়। বরং বাংলােদশ মেন কের, তিড়ঘিড় কের ফরত পাঠােল সমস া
হেত পাের। িতিন বেলন, ‘অ গিত ধীের হেলও আমরা ক পেথ আিছ। ি য়া
ক পেথ আেছ।
মানিবক কারেণ আমরা রািহ ােদর আ য় িদেয়িছ। গত ১৬ ফ য়াির িময়ানমােরর সে
রা ম ী
পযােয়র বঠেক আমরা আট হাজার ৩২ জন রািহ ার তািলকা িদেয়িছলাম। এখন আমরা ি তীয়
তািলকা দব।’
সিমনাের পররা
িতম ী বেলন, ঢাকায় অনুে য় ওআইিসর পররা ম ী পযােয়র বঠেক রািহ া
সংকেটর পাশাপািশ স াস ও সিহংস উ বাদ, সা দািয়কতা, ঘৃণা, ইসলামভীিতর মেতা সমস া েলা িনেয়
আেলাচনা হেব।
ওআইিসর ায়ী অথিবষয়ক কিম , অথৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক ও পািরবািরক িবষয়ক কিমশন
এবং স িত জ ায় জ
কমকতা পযােয়র বঠেক মুসিলম উ াহর চলমান সমস া এবং স েলা
সমাধােনর উপায় িনেয় এরই মেধ আেলাচনা হেয়েছ। ঢাকায় ওআইিসর বঠেকও এসব িবষেয়
আেলাচনা হেব।

মানবজিমন, ৩০ মাচ ২০১৮
িবস-এর সিমনার

ওআইিসর সং ার, রািহ া সংকট ঢাকা সে লেনর মুখ আেলাচ আগামী ম মােস ঢাকায় অনুে য় ওআইিস পররা ম ী পযােয়র সে লেন (িসএফএম) রািহ া
সংকেটর িবষয়
ে র সে আেলাচনা হেব বেল জািনেয়েছন পররা
িতম ী মা. শাহিরয়ার
আলম এমিপ। আর পররা সিচব মা. শহীদুল হক জািনেয়েছন, রািহ া মুসলমানেদর ওপর বম েদর
ববর িনযাতন ে এবারই থম এক সবস ত
াব পাস করেত যাে ৫৭ রাে র ওই জাট।
সম িত জ ায় মুসিলম িবে র ওই জােটর জ
কমকতােদর বঠেক
ােবর খসড়ার িবষেয়
একমত হেয়েছ সব সদস রা । কােনা ব িত ম না হেল ঢাকায় পররা ম ীেদর সে লেন
াব
আনু ািনকভােব গৃহীত হেব। সিচব এ-ও জানান, ওআইিসর সং ার ে অেনক িদন ধের আেলাচনা
চলেছ। ঢাকা সে লেন এ মুখ আেলাচ হওয়ার ইি ত দন িতিন।
রািহ া সংকট, মুসিলম উ াহর নানা চ ােল , িবভাজন, অি রতা ও
েক সামেন রেখ আগামী ৫
ও ৬ই ম বাংলােদেশ ওআইিসর ৪৫তম পররা ম ী পযােয়র সে লন হেত যাে । সে লনেক সামেন
রেখ বৃহ িতবার গেবষণা িত ান বাংলােদশ ইনি
উট অব ই ারন াশনাল অ া
ােটিজক
ািডজ (িবস) এক সিমনােরর আেয়াজন কের। সকাল থেক মধ া অবিধ ব ব ু আ জািতক
সে লন কে চলা ওই সিমনাের ধান অিতিথর ব ৃ তা কেরন পররা
িতম ী। সখােন িতিন
বেলন, রািহ ােদর অিধকার এবং মৗিলক াধীনতা র ার িবষয়
িসএফএম-এর ধান ল
থাকেব। িতিন বেলন, স াসবাদ, চরমপ া, সাম দািয়ক বণতা, ঘৃণা, সং ার এবং ইসলােমােফািবয়া,
জারপূবক িবি তাসহ ব াপক মানিবক সংকট মুসলমান সংখ ালঘুেদর
ও মযাদা
তরভােব
ভািবত করেছ। এ কারেণ িময়ানমােরর রাখাইন মুসলমানসহ মুসিলম সমােজ িবদ মান দাির এবং
সামািজক-অথৈনিতক প াদপদতার িবষেয় ওআইিসর অ ািধকার রেয়েছ। শাহিরয়ার আলম বেলন,
রাজৈনিতক, অথৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক ও পািরবািরক ইসু েলার িস া ও
ােবর মাধ েম
িসএফএম সমাধােনর চ া করেছ। এই িস া েলা এখন চূ ড়া করার অেপ ায় রেয়েছ। চলিত
মােস জ ায় অনুি ত ায়ী িফন া
কিম , অথৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক ও পািরবািরক িবষয়ক
কিমশন (আইিসইিসএস) এবং িসিনয়র কমকতােদর বঠেক মুসিলম উ াহর চলমান সমস া িনেয়
সমাধান এবং প া িনেয় আেলাচনা হয়। িতম ী বেলন, আমরা এই ইসু েলা সমাধােনর জন চার
বৃহৎ পিরসের খসড়া
াব িনেয়িছ- শাি , সংঘােতর সমাধান, মধ তা এবং িনরাপ া, ওআইিস
অথৈনিতক এবং উ য়ন িবষয়, সংখ ালঘু এবং মানিবক িবষয় এবং ওআইিস’র সং ার। মানিবক ও
মানবািধকােরর িদক থেক রািহ া সমস ােক
ে র সে িবেবচনা করা হে । িতম ী বেলন,
িত ােনর বৃহ র দ তা, গিতশীলতার জন ওআইিস’র এবং এর প িতর ব াপক সং ার েয়াজন।
িতিন বেলন, বাংলােদশ ও াতৃ িতম কেয়ক
দশসহ তােদর িচ াভাবনা এবং
াবনা িনেয় ওআইিস
সং ােরর জন কেঠার েচ া ও পির ম করেছ। িবস চয়ারম ান রা দূত মুি ফেয়েজর সভাপিতে
অনু ােন াগত ব ব রােখন িত ােনর মহাপিরচালক মজর জনােরল এেকএম আবদুর রহমান।

উে াধনী সশেন ওআইিসর ইিতহাস িবষেয় ব ৃ তা কেরন ইিতহাসিবদ েফসর ড. সয়দ আেনায়ার
হােসন। ওয়ািকং সশেন ঢাকা িব িবদ ালেয়র েফসর ড. আকমল হােসন, ওআইিসর মানবািধকার
কিমশেনর সদস রা দূত মাহা দ জিমর, সােবক পররা সিচব রা দূত মাহা দ মহিসন, মা.
তৗিহদ হােসন পূব িনধািরত িবষেয়র ওপর ব ৃ তা কেরন। উ ু
সশেন
, আেলাচনা, মতামত
ব
কেরন সােবক পররা
িতম ী আবুল হাসান চৗধুরী, সােবক পররা সিচব শমেসর মিবন
চৗধুরী, া ন সনা কমকতা ও রা দূত আমছা আিমন, ি ল া জানািল সােলহ আহেমদ মুখ।
দিশ-িবেদিশ টনীিতক, িশ ািবদ, গেবষক, সােবক ও বতমান সামিরক- বসামিরক কমকতা, ত ণ
গেবষক ও িবিভ িব িবদ ালেয়র িশ াথ রা সিমনাের উপি ত িছেলন।
বাংলােদশ

িতিদন, ৩০ মাচ ২০১৮

অবেশেষ জািতসংেঘর অ ভু ি েত রািজ িময়ানমার
রািহ া ত াবাসন
টৈনিতক িতেবদক
বাংলােদেশ পািলেয় আসা রািহ ােদর িফিরেয় নওয়ার চলমান
ি য়ায় অবেশেষ জািতসংঘেক
অ ভু
করেত রািজ হেয়েছ িময়ানমার। তারা জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক সং ােক
(ইউএনএইচিসআর) যু
করেছ বেল জািনেয়েছন পররা
িতম ী শাহিরয়ার আলম। গতকাল
ঢাকায় ইসলািমক জাট ওআইিসর পররা ম ীেদর আস সে লনিবষয়ক এক সিমনার শেষ িতিন
এসব কথা বেলন।
শাহিরয়ার আলম বেলন, ‘দীঘ সময় ধের রািহ া ত াবাসেনর িবষয় েলা িনেয় বাংলােদশ ও
িময়ানমােরর মেধ
আেলাচনা হে ।
থমিদেক িময়ানমার
কােনা ড েমে ই ইউএন বা
ইউএনএইচিসআরেক অ ভু
করার কথা িলখেত রািজ িছল না। তেব আমরা আমােদর অংেশ
অ ভু ি র কথা িলেখিছলাম। আমরা ইিতমেধ জািতসংঘ সং ােক স ৃ কেরিছ। আশার কথা হে ,
িময়ানমার সরকার এখন ইউএনএইচিসআেরর সে যু
হেয়েছ। এটা জািতসংঘ আমােদর িনি ত
কেরেছ। এটা একটা খুবই বড় ইিতবাচক
উেদ াগ বা পদে প। এই উেদ াগ েলার মধ িদেয়
আশা কির সমস া েলার সমাধান হেব।’ গত বছেরর ২৫ আগ
িময়ানমােরর রাখাইন রােজ
রািহ ােদর িব ে অিভযান
কের সনাবািহনী। এরপর গণহত া, িনযাতন, ধষণ, িনযাতেনর মুেখ
সাত ল ািধক রািহ া বাংলােদেশ আ য় নয়। তােদর িফিরেয় িনেত িময়ানমার সরকােরর সে
সমেঝাতা ারেক সই কের বাংলােদশ।

ইে ফাক, ৩০ মাচ ২০১৮

ওআইিস পররা ম ীেদর ঢাকা সে লেন রািহ া ইসু িবেশষ
পােব
ত াবাসন িবলে
িবেশষ িতিনিধ

িবচিলত নই :শাহিরয়ার আলম

মুসিলম দশ েলার জাট ওআইিসর পররা ম ীেদর আস ঢাকা সে লেন রািহ া সংকট ইসু িবেশষ
পােব। বাংলােদশ এই সে লেন রািহ া ইসু
জারােলাভােব উপ াপন করেব। পাশাপািশ
রািহ া ত াবাসন ি য়া
ত ও িনি তভােব স
করেত পররা ম ীেদর এই সে লেন
াব
দওয়া হেত পাের।
আগামী ৫ ও ৬ ম ঢাকায় ওআইিস পররা ম ীেদর ৪৫তম সে লন িসএফএম অনুি ত হেব।
গতকাল বৃহ িতবার ব ব ু আ জািতক সে লন কে
িসএফএম সে লন িবষেয় এক সিমনার
অনুি ত হয়। পররা
িতম ী শাহিরয়ার আলম সিমনােরর উে াধনীপেব ধান অিতিথর ব ব
রােখন। সিমনাের
টনীিতক, রা দূত, িবেশষ , গেবষক, ঊ তন সামিরক বসামিরক আমলাসহ
িবিশ জনরা ব ব রােখন।
বাংলােদশ ইনি
উট অব ই ারন াশনাল এ
ােটিজক
ািডজ (িবস) গতকােলর
আেয়াজন কের। সভাপিত কেরন িবস চয়ারম ান মু ী ফেয়জ আহমদ।

সিমনার

পররা
িতম ী শাহিরয়ার আলম সিমনােরর িবরিতেত সাংবািদকেদর বেলন, িসএফএম সে লেন ৫৭
মুসিলম দেশর পররা ম ী ও িসিনয়র কমকতারা অংশ িনেবন। এতবড় সে লেনর আেয়াজন বড়
ঘটনা। এই সে লন িনেয় আমােদর ত াশা অেনক।
ধানম ী শখ হািসনা মুসিলম উ ার ঐেক র উপর
িদেয়েছন। মুসিলম িব েক ঐক ও
সমেঝাতার মাধ েম এ েত হেব। িনেজেদর সমস া িনেজেদরই সমাধান করেত হেব। ১১ লাখ মুসিলম
রািহ ােক বাংলােদশ আ য় িদেয়েছ। ওআইিস শ ভােব এ ব াপাের সা ার হেব। রািহ ােদর
মানেবতর জীবন দূর করার ব াপাের আেলাচনা হেব। বাংলােদশ ওআইিসেত
পূণ ভূ িমকা রাখেছ।
আমরা িফিরেয় িনেত ৮০৩২ জন রািহ ার তািলকা িদেয়িছ। সহসা আেরক তািলকা দব। থম
তািলকা িনেয় যাচাই বাছাই করেছ িময়ানমার।
িতিন আেরা বেলন, চু ি
অনুযায়ী ত াবাসন কায ম িবলি ত হেলও আমরা িচি ত বা িবচিলত
নই। স কপেথই অ গিত হে । িবিভ উ ািন সে ও ফরােনা ি য়া এিগেয় যাে । মানিবক
কারেণ রািহ ােদর আ য় িদেয়িছ।
ত তােদর ফরােত হেব। িময়ানমার ত াবাসন কায েম
জািতসংঘ শরণাথ সং া ইউএনএইচিসআর- ক যু কেরেছ। তারা কাজ করেছ।
সিমনােরর সমাপনীপেব পররা সিচব শহীদুল হক বেলন, রািহ া ইসু েত এখন ওআইিসর ভূ িমকা
জারােলা ও ইিতবাচক। ইেতামেধ তা
হেয়েছ। এই সংগঠেনও িভ মত, প, সাব
প আেছ।

তারপরও বাংলােদশ ওআইিস ে ঐকমত আেছ। আস িসএফএম সে লেন রািহ া ইসু েত আেরা
জারােলা ভূ িমকা আশা করিছ। সে লেনর আেগর িদন ৪ ম িবেদিশ িতিনিধরা ক বাজাের
রািহ া িশিবর পিরদশন করেবন। উে াধনীপেব ওআইিস বিহভূ ত কানাডা ও অন এক
দেশর
পররা ম ী িবেশষ অিতিথ িহেসেব যাগ দেবন।
সিমনাের িবিভ িবষেয় ব উপ াপন ও মু আেলাচনায় অংশ নন অধ াপক সয়দ আেনায়ার
হােসন, ড. আকমল হােসন, রা দূত মাহা দ জিমর, মাহা দ মহিসন, তৗিহদ হােসন, শমেশর মািবন
চৗধুরী, আসমা আিমন, জনােরল (অব:) জিহর উি ন, আবুল হাসান চৗধুরী, সােলহ আহেমদ মুখ।

