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লস্ত্র ংঘাতে প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষায় রনরাপত্তা পররেতক আরও কায যকর পেতক্ষপ গ্রতের আহ্বান জানাতা বাংাতেল। 

 

রনউইয়কয, ২৫ প্রম ২০২২: 

  

 “প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষা বাংাতেতল  একটি গুরুত্বপূে য জােীয় অগ্রারিকার। আমরা এই অগ্রারিকারতক লরিলাী করার 

প্রক্ষতে বিরতের েতেষ্টা গ্রতে েরেশ্রুরেবদ্ধ ”-আজ জারেংঘ রনরাপত্তা পররতে ‘লস্ত্র ংঘাতে প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষা ’ লী যক 

রবেতকয েেত্ত বিতে এক কথা বতন জারেংতঘ রনযুি  বাংাতেতলর স্থায়ী েরেরনরি রাষ্ট্রদূে রাবাব ফারেমা। উন্মুি রবেকযটির 

আতয়াজন কতর রনরাপত্তা পররতের েরে প্রম মাতর ভাপরে যুিরাষ্ট্র।  

 

 মানরবক কাতজ রনতয়ারজে কমীতের েতবলারিকার েেযাখ্যান এবং োতের উপর ামার প্রেক্ষাপতে রনরাপত্তা  পররে প্রয ক 

ম্ভাে বাস্তবম্মে েবস্থা গ্রে করতে পাতর প্র ম্পতকয আতােনা করা য় উন্মুি রবেকযটিতে।  

 

 বাংাতেতলর স্থায়ী েরেরনরি উতেগ েকাল কতর বতন, েমান ংঘাে, েীঘ যারয়ে মানরবক ংকে এবং ক্রমবি যমান প্রজারপূব যক 

বাস্তুচ্যযরের প্রেক্ষাপতে প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষা  একটি গুরুের েযাতঞ্জ তয় োঁরিতয়তে। যখন ক্রমাগে মানরবক োরো বািতে েখন 

েতবলারিকার একটি বি েযাতঞ্জ। 

 

 রময়ানমাতরর অরনরিে রনরাপত্তা পরররস্থরের কারতে প্ররারঙ্গাতের েেযাবাতন রবম্ব তে উতেখ কতর রাষ্ট্রদূে বতন , “ আমরা 

উরেগ্ন প্রয রময়ানমাতরর পরররস্থরে প্রবামররক নাগররকতের জন্য , রবতল কতর জারেগে ও িমীয় ংখ্যাঘুতের জন্য অেযন্ত অরনরাপে 

যার বাস্তব উোরে তে প্ররারঙ্গাজনপ্রগাষ্ঠী ” রময়ানমাতর জারেংঘ এবং অন্যান্য মানরবক ংস্থার েতবলারিকাতরর অনুমরে না প্রেওয়ার 

রবয়টিতে উতেগ েকাল কতরন রাষ্ট্রদূে ফারেমা। 

 

 প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষায় বাংাতেতলর েরেশ্রুরে এবং এই েরেশ্রুরে বাস্তবায়তন বাংাতেলী লারন্তরক্ষীগে প্রয োরয়ত্বলী 

ভূরমকা পান কতর েততেন ো তুত িতরে রাষ্ট্রদূে ফারেমা। রেরন আরও বতন , “ বাংাতেতলর োয় াে াজার লারন্তরক্ষী রবরভন্ন 

েযাতরঞ্জং রমলতন কাজ করতে। োরা প্রবামররক এাকার রনরাপত্তা েোন করতে , রনররবরেন্ন মানরবক প্রবা রনরিে করতে। স্বাস্থয ও 

ামারজক প্রবা েোতন ায়ো  করতে , করমউরনটির াতথ ম্পকয বজায় রাখতে এবং নারী ও যুব মাজতক ক্ষমোরয়ে করতে।  

 

দুভযাগ্যবলে লারন্তরক্ষী এবং মানরব ক কমীরা ক্রমবি যমানভাতব আক্রমতের ক্ষযবস্তুতে পররেে তে এবং োয়লই ভু ও 

রবভ্রারন্তমূক েথ্য এ ক আক্রমেতক উতক রেতে। এ েতঙ্গ রাষ্ট্রদূে ফারেমা বতন , জারেংতঘর ংরিষ্ট ংস্থাগুতাতক এ িরতের 

ঘেনা প্রমাকারবায় আরও কায যকর প্রযাগাতযাগ প্রকৌল তেরর করতে তব । লারন্তরক্ষা রমলনমূত ‘প্রবামররক নাগররকতের সুরক্ষা’র প্রক্ষতে 

প্রয ম্যাতেে রতয়তে প্র অনুযায়ী পয যাপ্ত ম্পতের ংস্থান রনরিে করার উপর প্রজার প্রেন রেরন।  

 

 ংঘাতে ংরিষ্ট ক পক্ষ যাতে আন্তজযারেক মানরবক আইনমূ প্রমতন েত প্র রবতয় আরও তেেনো বৃরদ্ধর আহ্বান জা নান 

রাষ্ট্রদূে ফারেমা। আন্তজযারেক মানরবক আইন ঙ্ঘতনর প্রক্ষতে অপরািীরা যাতে জবাবরেরোর আওোয় আত ো রনরিে করার গুরুতত্বর 

উপরও প্রজার প্রেন রেরন। রেরন আরও বতন , “ প্রবামররক নাগররক , স্কু, াপাো এবং মানরবক কাতজ রনতয়ারজে কমীগেতক োতগ যে 

কতর যারা ামা োায় , প্রকাতনা  অযুাতেই োতের ক্ষমা করা যাতব না। এ ক ামার েেন্ত ও জবাবরেরো রনরিে করতে তব ”। 

 

 েস্য রাষ্ট্রমূতর জােীয় রবোররক েবস্থাতক আরও লরিলাী করা এবং েতয়াজনীয় প্রক্ষতে আন্তজযারেক রবোর আোে ও 

আন্তজযারেক অপরাি আোে আন্তজযারেক জবাবরেরো েবস্থাতক মথ যন প্রজাগাতনার জন্য েস্য রাষ্ট্রমূতর েরে আহ্বান জানান 

বাংাতেতলর স্থায়ী েরেরনরি।  

*** 


