অ্যালিস জি. ওয়েিস, দলিণ ও মধ্য এলিোলিষেক মালকিন ভারপ্রাপ্ত সহকারী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী। যুক্তরায়ষ্ট্রর প্রলিলনলধ্ পলরষয়দর এিীে-প্রিান্ত মহাসাগরীে অ্ঞ্চিলিষেক
সািকলমটির সাময়ন লিলন এই লিিৃলি িু য়ি ধ্য়রন ।
চেয়ারম্যান চেরম্যান, রাঙ্কিং চম্ম্বার ইয়য়ায় া ও সাবকমম্টির মবমেষ্ট সদসযবৃন্দ: আম্ায়ক দমিণ এমেয়ার
ম্ানবামিকার ইসযযয়ে সািয মদয়ে আম্ন্ত্রণ জানায়নার জনয িনযবাদ। স কম্ী গণেন্ত্র, ম্ানবামিকার ও
শ্রম্মবষয়ক বযযয়রার প্রিান স কারী ম্ন্ত্রী রবািট চেয়রার সয়ে এখায়ন উপমিে থাকয়ে চপয়র আমম্
সম্মামনে চবাি করমি।
ভারে-প্রোন্ত ম্ াসাগরীয় অঞ্চয়ে একটি ম্যক্ত ও অবাি বযবিায়ক এমগয়য় মনয়ে চপ্রমসয়েয়ের উয়দযায়গর
মভমি য়ো দমিণ এমেয়া। চেখায়ন সব চদে য়ব স্বািীন, েঙ্ক্তোেী ও সম্ৃদ্ধোেী। ম্যক্ত ও অবাি ভারেপ্রোন্ত ম্ াসাগরীয় অঞ্চেটি প্রমেষ্ঠার উয়দযাগ সফে ওয়া এবিং এ অঞ্চয়ের ম্ানযয়ষর দীর্য়ম্য়ামদ
ট
মিমেেীেো ও সম্ৃঙ্দ্ধর জনয প্রয়য়াজন জবাবমদম ম্ূেক োসন। আর এ জবাবমদম ম্ূেক োসয়নর
অনযেম্ ম্ূে উপাদান য়ব সিংমিষ্ট চদেগুয়োয়ে ম্ানবামিকায়রর জনয আম্ায়দর সম্থন।
ট আম্রা এ
অঞ্চয়ে ম্ানবামিকার পমরমিমের উন্নমে চদয়খমি। েয়ব এখয়না মবরাজম্ান েযায়েঞ্জগুয়োর বযাপায়র
েযক্তরাষ্ট্র উমিগ্ন রয়য় চগয়ি। এসব েযায়েয়ঞ্জর ম্য়িয রয়য়য়ি স্বচ্ছোর অভাব এবিং গণোমন্ত্রক প্রমেষ্ঠান,
সযেীে সম্াজ ও বযঙ্ক্তর স্বািীনোর প্রমে অপোপ্ত
ট সম্থন।
ট
একটি ম্যক্ত ও অবাি ভারে-প্রোন্ত ম্ াসাগরীয় অঞ্চে গয়ে চোোর চম্ৌমেক মবষয় য়চ্ছ আইয়নর োসন
এবিং বযঙ্ক্তর প্রমে সম্মান ও সিংখযাের্যয়দর অমিকার মনঙ্িে করার অনযকূে পমরয়বে সৃটষ্ট আর ো িয়র
রাখার বযাপায়র সরকারগুয়োর সিম্ো। েযক্তরায়ষ্ট্রর েিয য়ো এই মবষয়গুয়োয়ে প্রয়য়াজনীয় স ায়ো
চদওয়া ও ম্ানবামিকার রিা করার জনয দমিণ এমেয়ায় আম্ায়দর অিংেীদারয়দর সয়ে কাজ করা।
ভারি
ভারে একটি েঙ্ক্তোেী গণোমন্ত্রক চদে োর সয়ে েযক্তরায়ষ্ট্রর সযদৃঢ় ও ক্রম্বিম্ান
ট
চকৌেেগে অিংেীদারত্ব
রয়য়য়ি। েযক্তরাষ্ট্র-ভারে সম্পকট পমরসয়রর মদক চথয়ক মবস্েৃে ও ব ু ম্যখী। অনয সব চদয়ের ম্য়োই
আম্রা ভারয়ের সয়েও ম্ানবামিকার ও িম্ীয় স্বািীনো ইসযযয়ে সম্পৃক্ত ই। মবয়দয়ে মেশুস েযক্তরায়ষ্ট্রর
সব নাগমরয়কর কেযাণ মনঙ্িে করায় েযক্তরাষ্ট্র চে অগ্রামিকার চদয় োর সয়ে সেমে চরয়খ আম্রা
অমভভাবক কেৃক
ট মেশু অপ রণ পমরমিমের উন্নমে করার জনয ভারেয়ক োপ মদয়য় থামক।
আমম্ ভারয়ের সযেীে সম্াজ ও িম্ীয় চনোয়দর সয়ে ওয়ামেিংিন ও মদমিয়ে চবে কয়য়কটি চগােয়িমবে
ববঠয়ক অিংেগ্র ণ কয়রমি। এর সাম্প্রমেকেম্টি য়য়য়ি গে আগয়ে। আন্তজটামেক িম্ীয় স্বািীনো
মবষয়ক অযাম্বায়সের অযাি োজট সযাম্ ব্রাউনবযায়কর স ায়োয় আম্ার বযযয়রা সন্তুষ্ট। মেমন ভারেীয়
সরকায়রর সয়ে মনয়মম্ে ববঠক কয়রন এবিং এ বিয়রই পয়রর মদয়ক আবার ওই অঞ্চে সফয়রর
পমরকল্পনা করয়িন।
ভারয়ের সয়ে অিংেীদারত্ব কয়র আম্রা গমবে।
ট ভারয়ের সিংমবিান চদেটিয়ক িম্মনরয়পি
ট
ম য়সয়ব
স্বীকৃমে মদয়য়য়ি। এখায়ন চদেটির সব নাগমরকয়ক স্বািীনভায়ব িম্ পােয়নর
ট
অমিকার, ম্ে প্রকাে ও বাক
স্বািীনো এবিং আইয়নর দৃটষ্টয়ে সম্ান ম্োদার
ট
মনিয়ো চদওয়া য়য়য়ি। ভারে য়ো োরটি অনযেম্
প্রিান িয়ম্রট উৎপমিিে। চসগুয়ো য়ো: ম ন্দয, মেখ, চবৌদ্ধ ও বজন। মবয়ের েৃেীয় সয়বাচ্চসিংখযক
ট
ম্যসমেম্ িম্াবেম্বীর
ট
বাস এখায়ন। ম্যসমেম্য়দর ম্য়িয আয়ি মেয়া, সযমন্ন ও চভারা সম্প্রদায়। ভারয়ের চম্াি
জনসিংখযার কম্য়বমে মেন েোিংে ম্ানযষ মিষ্টান। েিযণীয় মবষয় য়ো, চদেটির ২৯ রায়জযর ম্য়িয মেনটি
রায়জয মিষ্টানরা সিংখযাগমরষ্ঠ। ভারয়ের গব করার
ট
ম্য়ো ই ু মদ ঐমে যও রয়য়য়ি। চদেটির সবয়েয়য়

পযয়রায়না মসনাগগটি (ই ু মদয়দর উপাসনােয়Ñঅনযবাদয়কর চনাি) ১৫৬৮ সায়ে মনমম্েট য়। মেব্বয়ের
েরণাথী ও দাোই োম্ার প্রমে দীর্মদন
ট
িয়র সম্থনট মদয়য় োওয়ার জনযও আম্রা নয়ামদমির প্রেিংসা কমর।
এই ববমেয়যযর সয়ে আরও রঙ েযক্ত কয়রয়ি চদেটির মবমভন্ন অঞ্চে ও ভাষামভমিক চগাষ্ঠী। প্রমেটি
ভারেীয় রুমপর চনায়ি এর ম্ূেয চেখা থায়ক ১৫ টি ভাষায় ো চদেটির ববমেয়যর এক দারুণ প্রদেনী।
ট েয়ব
ভারয়ে সিংখযাের্যয়দর মবরুয়দ্ধ সম িংসো ও ববষয়ম্যর র্িনা (োর ম্য়িয আয়ি গরুয়ক চকন্দ্র কয়র দমেে ও
ম্যসমেম্য়দর ওপর আক্রম্ণ) এবিং নয়টি রায়জয বেবৎ থাকা িম্ান্তরমবয়রািী
ট
আইন চদেটির সিংখযাের্যয়দর
সযরিা আইয়নর সয়ে সেমেপূণ নয়।
ট
আম্রা ভারে সরকারয়ক সাবজনীন
ট
িম্ীয় স্বািীনোর অমিকার
পযয়রাপযমর সম্যন্নে রাখা, ঝয ুঁ মকর ম্যয়খ থাকা নাগমরকয়দর সযরিার বযবিা গ্র ণ (োর ম্য়িয আয়ি আসায়ম্
নাগমরকত্ব মনয়য় প্রশ্ন ওঠার কারয়ণ রাষ্ট্র ীন য়য় পোর ঝয ুঁ মকয়ে থাকা প্রায় ১৯ োখ ম্ানযষ), সব িরয়নর
সম িংসোর মনন্দা করা এবিং সম িংসোর জনয দায়ী বযঙ্ক্তয়দর জবাবমদম র আওোয় আনয়ে উৎসাম ে
করমি।
গে চম্ ম্ায়স ভারয়ের এক ঐমে ামসক সািারণ মনবােয়ন
ট
৬৮ েোিংে চভািার োয়দর চভািামিকার
প্রয়য়াগ কয়রন। সিংসদীয় গণেয়ন্ত্রর জম্কায়ো এ প্রদেনীয়ে
ট
অিংে চনন সকে িম্, ট বণ, ট সম্প্রদায় এবিং
আথ-সাম্াঙ্জক
ট
চশ্রমণর ম্ানযষ। মনবােয়ন
ট
নারী চভািারয়দর উপমিমেও মিে েিযণীয়। ভারয়ের মবোে
আকার এবিং উন্নয়য়নর পয়থ থাকা েযায়েঞ্জগুয়োর কারয়ণ চদেটির বমেষ্ঠ সযেীে সম্াজ ও গণোমন্ত্রক
প্রমেষ্ঠানগুয়ো আরও চবমে গুরুত্বপূণ।ট এসব েযায়েয়ঞ্জর ম্য়িয রয়য়য়ি চদেটির ভারাক্রান্ত মবোর বযবিা
এবিং অননয িরয়নর চফোয়রে কাঠায়ম্া, ো ম্ায়ঝ ম্ায়ঝ আইনকানযন কােকর
ট করা ও োসনকাজ
পমরোেনার চিয়য জটিেোর সৃটষ্ট কয়র। চদেটির োর ভায়গর একভায়গর চবমে ম্ানযষ দামরদ্র্যয়রখায় বা
োর মনয়ে বাস করায় িানীয় সরকারগুয়োয়ক প্রায়ই অগ্রামিকার বািয়ে ম ম্মেম্ চখয়ে য়।
িম্মু ও কাশ্মীর
েযক্তরায়ষ্ট্রর পররাষ্ট্র দপ্তর ভারে সরকার গে ৫ আগে সিংমবিায়নর ৩৭০ নিং অনযয়চ্ছদ রদ কয়র ‘জম্ময ও
কাশ্মীর’ এবিং ‘োদাখ’ নায়ম্ দযটি চকন্দ্রোমসে অঞ্চে গঠন করার পর চথয়ক জম্ময-কাশ্মীয়রর পমরমিমে
গভীরভায়ব পেয়বিণ
ট
করয়ি। অয়নয়ক ওই পমরমিমে সম্পয়কট চেসব উয়িগ প্রকাে কয়রয়িন আম্রা
োয়ক স্বীকৃমে মদই। ওইসব উয়িয়গর ম্য়িয মিে িানীয় বামসন্দা ও োয়দর পমরবায়রর জনয উদ্ভূে মবমভন্ন
ইসযয।
ভারে সরকার ৩৭০ নিং অনযয়চ্ছদ মবয়োয়পর পয়ি েযঙ্ক্ত চদমখয়য় বয়েয়ি চে, অথননমেক
ট
উন্নয়ন
চজারদার, দযনীমে হ্রাস এবিং সম্স্ত জােীয় আইন জম্ময ও কাশ্মীয়র সম্ানভায়ব প্রয়য়াগ করার (মবয়েষ কয়র
নারী ও সিংখযাের্যয়দর চিয়য) েয়িযই ো করা য়য়য়ি। এই উয়েেযগুয়োয়ক সম্থনট করয়েও পররাষ্ট্র
দপ্তর কাশ্মীর উপেযকার পমরমিমে মনয়য় উমিগ্ন। ৫ আগে চথয়ক চসখানকার প্রায় ৮০ োখ ম্ানযয়ষর
বদনঙ্ন্দন জীবয়ন ভারে সরকায়রর মসদ্ধায়ন্তর গুরুের প্রভাব পেয়ি।
োদাখ ও জম্মযর পমরমিমের উন্নমে য়েও কাশ্মীর উপেযকা স্বাভামবক য়মন। পররাষ্ট্র দপ্তর কাশ্মীয়রর
িানীয় ম্ানযষ এবিং জম্ময ও কাশ্মীয়রর সায়বক মেন ম্যখযম্ন্ত্রীস রাজননমেক চনোয়দর আিয়কর র্িনায়
ভারে সরকায়রর কায়ি উয়িগ প্রকাে কয়রয়ি। আম্রা ভারেীয় কেৃপ
ট িয়ক ম্ানবামিকায়রর প্রমে সম্মান
চদখায়না এবিং ইোরয়নি ও চম্াবাইেস সব িরয়নর পমরয়ষবা পযয়রাপযমর মফমরয়য় চদওয়ার আহ্বান
জামনয়য়মি। কাশ্মীর উপেযকায় চপােয়পইে চম্াবাইে চসবা মফমরয়য় চদওয়া য়য়য়ি মকন্তু ইোরয়নি চসবা
এখয়না মনয়মন্ত্রে য়চ্ছ। িানীয় ও মবয়দমে সািংবামদয়করা কাশ্মীর পমরমিমে মনয়য় সমবস্তায়র সিংবাদ প্রকাে
করয়িন, মকন্তু অয়নয়কই মনরাপিাজমনে মবমিমনয়ষয়ির কারয়ণ সব জায়গায় োওয়া এবিং কাজ করার
চিয়য েযায়েয়ঞ্জর সম্মযখীন য়য়য়িন। আসে সিংখযা সম্পয়কট মনঙ্িে ওয়া কটঠন য়েও আম্রা ম্য়ন

করমি, গে দযই ম্ায়স চবে কয়য়ক াজার ম্ানযষয়ক আিক করা য়য়য়ি। েয়ব অয়নকয়কই পয়র চিয়ে
চদওয়া য়য়য়ি। সরকামর সূয়যর েথয অনযোয়ী, জন মনরাপিা আইয়ন এখয়না েে েে ম্ানযষ আিক
রয়য়য়ি। োয়দর অয়নয়কর মবরুয়দ্ধ চকায়না অমভয়োগ আনা য়মন। জন মনরাপিা আইনবয়ে আিকয়দর
দযই বির পেন্ত
ট মবনা মবোয়র বঙ্ন্দ রাখা োয়।
ভারে সরকার পমরমিমের উন্নয়ন এবিং িানীয়য়দর চিায়ভর মবষয়গুয়ো চদখার জনয চে কােক্রম্
ট
ায়ে
মনয়য়য়ি, োয়ক আম্রা স্বাগে জানাই। ১৫ আগে স্বািীনো মদবয়সর ভাষয়ণ প্রিানম্ন্ত্রী নয়রন্দ্র চম্ামদর
চদওয়া চর্াষণা পযনবযক্ত
ট কয়র ভারয়ের স্বরাষ্ট্র ম্ন্ত্রণােয় সম্প্রমে বয়েয়ি, চকন্দ্রোমসে অঞ্চে ম য়সয়ব মকিু
সম্য় েোর পর জম্ময ও কাশ্মীয়রর রায়জযর ম্োদা
ট মফমরয়য় চদওয়া য়ব। আম্রা েে দ্র্যে সম্ভব চসখায়ন
িানীয় আইনসভার মনবােন
ট
চদওয়ার অেীকার বাস্তবায়য়নর জনয ভারে সরকারয়ক উৎসাম ে করমি।
েেমে ম্ায়সর শুরুর মদয়ক চসখায়ন অল্প কয়য়কজন িানীয় রাজননমেক চনোয়ক ম্যঙ্ক্ত চদওয়া য়য়য়ি।
আো কমর এ মবষয়টি অবযা ে থাকয়ব। সরকামর অমফস, প্রাথমম্ক মবদযােয় ও কয়েজ খযয়েয়ি, েমদও
মেিাথীয়দর উপমিমে এখয়না কম্। ভারয়ের সযমপ্রম্ চকািট কাশ্মীর ইসযযয়ে ১৪ নয়ভম্বর শুনামন গ্র য়ণর
পমরকল্পনা কয়রয়ি। অনযমদয়ক জম্ময ও কাশ্মীর াইয়কািট চ মবয়াস কপাস
ট ম্াম্ো পোয়োেনা
ট
করয়ি। এই
পদয়িপগুয়ো ইমেবােক য়েও এগুয়ো র্িয়ব িায়প িায়প। আম্রা এসএম্এস এবিং ইোরয়নি চসবাস
বদনঙ্ন্দন চসবাগুয়ো েে দ্র্যে সম্ভব পযয়রা ম্াযায় োেয করয়ে ভারেয়ক চজারায়ো োমগদ চদওয়া অবযা ে
চরয়খমি।
কাশ্মীয়রর মনরাপিা পমরমিমে এখয়না উিপ্ত। চসখায়ন েরুণয়দর সয়ে মনরাপিাবাম নীর সিংর্য়ষরট র্িনা
মনয়মম্েই র্িয়ি। ভারেীয় চসনারা গে সপ্তায় কয়য়কটি বন্দযকেযয়দ্ধ চবে কয়য়কজন সয়ন্দ ভাজন
সন্ত্রাসবাদীয়ক েযা কয়রয়ি। আম্রা এ খবর চপয়য় উমিগ্ন চে, িানীয় এবিং মবয়দে চথয়ক োওয়া জমেরা
স্বাভামবক অথননমেক
ট
কম্কাণ্ডয়ক
ট
িমবর কয়র মদয়ে িানীয় অমিবাসী ও বযবসায়ীয়দর আেঙ্কে করার
চেষ্টা করয়ি। েযক্তরাষ্ট্র কাশ্মীয়রর জনগয়ণর োমন্তপূণ প্রমেবায়দর
ট
অমিকারয়ক সম্থনট কয়র। মকন্তু
সন্ত্রাসীয়দর কম্কায়ণ্ডর
ট
মনন্দা জানায় োরা মকনা সিংোপয়ক নসযাৎ করয়ে সম িংসো ও যাসয়ক ামেয়ার
করয়ে োয়।
পামকস্তান চথয়ক কাশ্মীয়র ঢুয়ক সম িংসো োোয়না সন্ত্রাসীরা পামকস্তান ও কাঙ্শ্মমর উভয়য়র েে্রু- এ ম্য়ম্ ট
পামকস্তায়নর প্রিানম্ন্ত্রী ইম্রান খান সম্প্রমে চে িযথ ট ীন মববৃমে মদয়য়য়িন আম্রা োয়ক স্বাগে জামনয়য়মি।
মনয়ন্ত্রণ চরখা (এেওমস) পার য়য় সম িংসো র্িায়ে োওয়া েস্কর-ই-োইয়য়যবা এবিং জইে-ই-চম্া াম্ময়দর
ম্য়ো সন্ত্রাসী চগাষ্ঠীগুয়োয়ক পামকস্তায়নর আশ্রয়প্রশ্রয় চদওয়া মিমেেীেোর জনয ু ম্মকস্বরূপ। োয়দর
কম্কায়ণ্ডর
ট
জনয জবাবমদম করার দায় এখয়না পামকস্তান কেৃপ
ট য়ির। আম্রা ম্য়ন কমর, পামকস্তায়নর
ম্াটিয়ে থাকা সন্ত্রাসী ও জমে চগাষ্ঠীগুয়োর মবরুয়দ্ধ ইসোম্াবায়দর চনওয়া চিকসই ও অপমরবেটনীয়
পদয়িয়পর ওপরই চকবে ভারে ও পামকস্তায়নর ম্য়িয সফে আয়োেনার মভে গয়ে উঠয়ে পায়র।
চপ্রমসয়েে ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রম্ন্ত্রী ম্াইক পয়ম্পও উভয়য়ই আয়োেনায় বসার জনয উৎসা চোগায়ে ভারেপামকস্তায়নর প্রিানম্ন্ত্রী ও পররাষ্ট্রম্ন্ত্রীয়দর সয়ে কয়য়কবার সািাৎ কয়রয়িন ও কথা বয়েয়িন। এর ম্য়িয
একটি সািায়ের র্িনা র্য়ি সম্প্রমে জামেসিংয়র্র সািারণ পমরষয়দর অমিয়বেয়নর সম্য়।
আম্রা মবোস কমর, ১৯৭২ সায়ে স্বািমরে মসম্ো েুঙ্ক্ত অনযোয়ী সরাসমর আয়োেনাই দযই চদয়ের
পারস্পমরক উয়িজনা হ্রায়সর সবয়েয়য় ভায়ো উপায়। ইমে াস বেয়ি, এিা সম্ভব। বো য়, ২০০৬-২০০৭
সায়ে চনপয়থয অনযটষ্ঠে আয়োেনার ম্ািযয়ম্ ভারে-পামকস্তান কাশ্মীরস চবে কয়য়কটি ইসযযয়ে
উয়িখয়োগয অগ্রগমে র্িায়ে চপয়রমিে। একটি কােকর
ট মিপিীয় সিংোপ প্রঙ্ক্রয়া পযনরায় শুরু করার
জনয প্রয়য়াজন পারস্পমরক আিা সৃটষ্ট করা। সীম্ায়ন্তর অপর পায়ে সন্ত্রাসবায়দ মেপ্ত জমে চগাষ্ঠীগুয়োর

প্রমে পামকস্তায়নর অবযা ে ম্দয়দর মবষয়টি এখয়না আয়োেনার পয়থ প্রিান প্রমেবন্ধকো ম য়সয়ব রয়য়
চগয়ি।
পামকস্তায়ন চদেটির ইমে ায়স ম্ায মিেীয়বায়রর ম্য়ো দযটি চবসাম্মরক সরকায়রর ম্য়িয োমন্তপূণ িম্ো
ট
স্তান্তর য়য়য়ি ২০১৮ সায়ে। এটি একটি উয়েখয়োগয অজটন এবিং আম্রা পামকস্তায়নর িানা দেবিয়রর
চবমে সম্য়য়র মনমবর্œ
ট
চবসাম্মরক োসয়নর গুরু¡ত্বয়ক স্বীকৃমে চদই। েয়ব পামকস্তান বিয়রর পর বির
িয়র োর জনগয়ণর চপিয়ন েয়থষ্ট মবমনয়য়াগ করয়ে বযথ ট য়য়য়ি। চদেটি গুে্ব
ট যপূণ সূ
ট েয়ক এ অঞ্চয়ের
অনযানয চদয়ের চেয়য় মপমিয়য় আয়ি। উদা রণস্বরূপ, জামেসিংর্ উন্নয়ন কম্সূট মের েথয অনযোয়ী
পামকস্তায়ন পাুঁে বিয়রর কম্ বয়সী মেশুয়দর ৪৫% অপযটষ্টর মেকার। ১৫ বিয়রর চবমে বয়সীয়দর ৪৩%
মনরির। ম্ায ৪৬% মেশু ম্ািযমম্ক মেিা পায়চ্ছ। আম্রা আো কমর েেম্ান আন্তজটামেক অথ ট
ে মবয়ের পমরকল্পনার আওোয় পামকস্তান চে সিংস্কারকাজ োোয়চ্ছ ো অমিকের উন্নে অথননমেক
ট
বযবিাপনা এবিং প্রবৃঙ্দ্ধর মভমি বেমর করয়ব োয়ে চদেটির গণোমন্ত্রক বযবিা ও ম্ানবামিকার পমরমিমের
উন্নমে য়ব।
সাম্প্রমেক বিরগুয়োয়ে আম্রা পামকস্তায়ন মকিু উয়িগজনক প্রবণো েিয কয়রমি। এর ম্য়িয রয়য়য়ি
সযেীে সম্াজ ও মম্মেয়ার স¡াািীনোর িান সঙ্ কযমেে য়য় পো। য়রামন, ু ম্মক এবিং আমথক
ট ও
মনয়ন্ত্রণম্ূেক বযবিাস সযেীে সম্াজ ও মম্মেয়ার ওপর োপ গেবিয়র চবয়েয়ি। আম্রা পামকস্তান
সরকারয়ক চদেটির সিংমবিায়ন উয়িমখে আইয়নর োসন ও স্বািীনোসম্ূ সম্যন্নে রাখার জনয আহ্বান
জানায়না অবযা ে রাখমি। এর ম্য়িয রয়য়য়ি ‘পেেু ন ো াফযজ ম্যভয়ম্ে’ এর ম্য়ো চনেৃত্ব ও মনরাপিা
কাঠায়ম্ার সম্ায়োেনাকারী সিংগঠনগুয়োর োমন্তপূণ সম্ায়বয়ের
ট
অমিকার। আম্রা পামকস্তায়ন
আন্তজটামেক এনঙ্জওগুয়োর সম্সযাপূণ মনবন্ধন
ট
নীমের মবষয়য় উমিগ্ন, কারণ এটি স্বনাম্িনয
প্রমেষ্ঠানগুয়োর জনযও পামকস্তায়নর জনগয়ণর উপকার কয়র এম্ন গুরুত্বপূণ কাজ
ট
করায়ক বািাগ্রস্ত
কয়র।
আম্রা এই বােটাটি চপৌৌঁয়ি মদয়ে এবিং পামকস্তায়নর জনগয়ণর জীবনম্ায়নর উন্নয়য়ন কম্রেয়দর
ট
প্রমে
সম্থনট চোগায়ে মনয়মম্ে প্রায়দমেক ও চকন্দ্রীয় সরকায়রর কেৃপ
ট ি এবিং চসই সয়ে সিংমিষ্ট অনযানয
চেকয় াল্ডায়রর চোগায়োগ কমর। এয়দর ম্য়িয রয়য়য়ি সযেীে সম্ায়জর সিংগঠন, রাজনীমেক,
আয়ন্দােনকম্ী,িম্ীয় চনো ও সািংবামদক। িম্ীয় মবোয়সর কারয়ণ পামকস্তামনয়দর ম্ানবামিকার েিংর্ন এবিং
ববষয়ম্যর মেকার ওয়ার খবর মনয়য় আম্রা এখয়না গভীরভায়ব উমিগ্ন। অয়নক চিয়য এসব অনযায়অমবোর োমেয়য়য়ি রাষ্ট্র-বম র্ভূট ে েঙ্ক্তরা। পামকস্তান েেকর-ই-জািংমভ ও চে মরক-ইোমেবান,পামকস্তায়নর ম্য়ো রায়ষ্ট্রর প্রমে প্রেযি ু ম্মক সৃটষ্টকারী অয়নক ম্ারাত্মক সন্ত্রাসবামদ সিংগঠয়নর
মবরুয়দ্ধ বযবিা মনয়য়য়ি। এিাো পামকস্তায়নর সযমপ্রম্ চকািট ২০১৮ সায়ে িম্ অবম্াননার
ট
অমভয়োগ চথয়ক
খাোস পাওয়া আমসয়া মবমবর রায় ২০১৯ সায়ের জানযয়ামর ম্ায়স ব াে চরয়খ একটি গুরুত্বপূণ পদয়িপ
ট
মনয়য়য়ি। এর ফয়ে চেষ পেন্ত
ট মেমন মনরাপয়দ চদেেযাগ করয়ে চপয়রয়িন। আদােয়ের রায়য় আন্তঃিম্ ট
সম ষ্ণযো ও িম্ীয় সিংখযাের্য চগাষ্ঠীগুয়োর অমিকার রণ না করার প্রয়য়াজনীয়োর ওপর চজার চদওয়া
য়য়য়ি। দযটিই পামকস্তায়ন িম্ীয় স্বািীনোর উন্নয়য়নর জনয জরুমর। মকিু কট্টরপন্থী ম্ য়ের চজারায়ো
মবয়রামিো সয়েও পামকস্তায়নর সরকার ম্ূেে আদােয়ের মসদ্ধান্ত সম্থয়নর
ট
পয়িই অবিান চনয়।
পামকস্তায়নর প্রিানম্ন্ত্রী ইম্রান খান চেম্নটি বয়েন, ‘আমসয়া মবমবর ম্াম্োর রায় য়য়য়ি পামকস্তায়নর
সিংমবিান অনযোয়ী।’
এরপরও পামকস্তায়নর আইন ও নীমেগুয়ো এখয়না আ ম্মদয়া সম্প্রদায়য়র প্রমে ববষম্যম্ূেক রয়য় চগয়ি।
চদেটির িম্ অবম্াননা
ট
আইয়নর অবযা ে প্রয়য়ায়গর মবষয়টি এখয়না বে িরয়নর সম্সযার সৃটষ্ট করয়ি। এ
আইয়নর চজয়র চবে মকিুসিংখযক পামকস্তামন ম্ৃেুযদণ্ড কােকয়রর
ট
অয়পিায় বা োবজ্জীবন কারাদণ্ড

চভাগ করয়ি। িম্ অবম্াননার
ট
অমভয়োগ ওঠার পর উয়িঙ্জে জনোর সম িংস আেরয়ণ মেপ্ত ওয়ার
র্িনাও র্য়িয়ি। সামবক
ট পমরমিমের কারয়ণ পররাষ্ট্রম্ন্ত্রী পয়ম্পও পামকস্তানয়ক ২০১৮ সায়ে আন্তজটামেক
িম্ীয় স্বািীনো আইয়নর আওোয় ‘কামি অব পাটিট কযোর কনসান’ ট (মবয়েষ উয়িগজনক চদে) ম য়সয়ব
মেমিে কয়রন।
িাাংিায়দি
একটি িম্মনরয়পি,
ট
উন্নয়নেীে চদে ম য়সয়ব বািংোয়দে মবেবযাপী অয়নক ম্যসমেম্-সিংখযাগমরষ্ঠ চদয়ের
জনয একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। একজন নারী সরকারপ্রিায়নর রাষ্ট্র বািংোয়দে োর স নেীেো ও ববমেয়যর
জনয গব করয়ে
ট
পায়র। এিাো বািংোয়দে অথননমেক
ট
প্রবৃঙ্দ্ধ অজটন ও দামরদ্র্য হ্রায়সর চিয়য প্রেিংসনীয়
অগ্রগমে সািন কয়রয়ি। গণোমন্ত্রক ও রাজননমেক প্রমেষ্ঠানসম্ূ এবিং ম্ানবামিকার ও চম্ৌমেক
স্বািীনোগুয়োয়ক পযয়রাপযমরভায়ব ম্ানয করার চিয়য সাম্থযট বৃঙ্দ্ধ চপয়ে উন্নয়য়নর চিয়য চদেটির
প্রেযাোর বাস্তবায়ন সম্ভব য়ব।
গে এক দেয়ক বািংোয়দয়ের জনস্বািয পমরমিমের আরও উন্নমে য়য়য়ি। চদেটি য়য়য়ি অমিকের
সম্পদোেী। ২০১৪ সাে নাগাদ বািংোয়দে স্বয়ল্পান্নে চদে (এেমেমস) চথয়ক উন্নীে ওয়ার পয়থ রয়য়য়ি।
চদেটি গে এক দেয়কর চবমে সম্য় িয়র ৭ েোিংয়ের চবমে প্রবৃঙ্দ্ধ িয়র চরয়খয়ি। বািংোয়দয়ের সরকার
বেমেক সাম্য ও অবকাঠায়ম্াগে উন্নয়য়নর চিযস সাম্াঙ্জক উন্নয়য়নর েিযম্াযাগুয়ো অজটয়ন
অেীকারবদ্ধ। প্রায় পাুঁেজয়নর একজন বািংোয়দমে দামরয়দ্র্যর ম্য়িয বাস করয়েও ম্ায দযই দেক আয়গ
জনসিংখযার প্রায় অয়িয়করই
ট
দামরদ্র্যসীম্ার মনয়ে থাকার েু েনায় ো অয়নক কম্। আরও চেসব অজটন
য়য়য়ি োর ম্য়িয রয়য়য়ি মেশুম্ৃেুযর ার মেনগুণ কম্া এবিং একই সম্য়য় ম্ািযমম্ক মবদযােয়য় ভমেটর ার
৫০% বৃঙ্দ্ধ পাওয়া।
েয়ব বািংোয়দয়ে রাজননমেক স্বািীনো এবিং চদেটির গণেয়ন্ত্রর গমেপয়থর বযাপায়র আম্ায়দর উয়িগ রয়য়
চগয়ি। আম্রা এখয়না ম্য়ন কমর সযেীে সম্ায়জর সিংগঠনগয়োয়ক েথােথভায়ব কাজ করয়ে চদওয়া, বযঙ্ক্ত
ও দেগুয়োয়ক স্বািীনভায়ব োয়দর ম্োম্ে প্রকাে করয়ে চদওয়া (অনোইয়নস ) বািংোয়দে সরকায়রর
জনয খযবই গুরুত্বপূণ।ট একইসয়ে রাজননমেক মবয়রািীয়দর জনয খযব গুরুত্বপূণ ট য়চ্ছ গণোমন্ত্রক বযবিায়
োয়দর আইনসেে ভ’মম্কা পােন করা।
সঙ্ক্রয়োর পমরসর ক্রম্েই কয়ম্ োওয়া এবিং মনয়ন্ত্রণম্ূেক খসো আইনকানযয়নর কারয়ণ সযেীে সম্ায়জর
প্রমে ু ম্মক সৃটষ্ট য়য়য়ি। োরা প্রকােয মনন্দার সম্মযখীন, োয়দর ম্য়িয আয়ি চরাম ো সিংকি চম্াকায়বোয়
কম্রে
ট ম্ানমবক স ায়ো কম্ীরাও। মেঙ্জিাে মনরাপিা আইয়নর ভয়য় সািংবামদকরা এখনও চসেফ
চসন্সরমেপ োোয়চ্ছন। ২০১৮ সায়ে এ আইনটি প্রবেটন করা য় সাইবার অপরায়ির মবোয়রর জনয। েয়ব
মকিু মকিু চিয়য বাক স্বািীনোর মবরুয়দ্ধ অমভয়োগ আনার আইমন পন্থা ম য়সয়ব কায়জ োগায়নার সযয়োগ
রয়য়য়ি আইনটিয়ে।
এই েয়িয আম্রা গণোমন্ত্রক োসনপ্রঙ্ক্রয়ার উন্নয়ন র্িায়না এবিং বযঙ্ক্ত স্বািীনো ও জােীয় মনরাপিার
ম্য়িয ভারসায়ম্যর উন্নমে করার জনয বািংোয়দয়ের সয়ে কাজ করমি। এর ম্য়িয রয়য়য়ি গণেন্ত্র,
ম্ানবামিকার ও শ্রম্ নীমে মবষয়য় মনয়মম্েভায়ব আম্ায়দর উয়িগ প্রকাে করা। আম্রা অবাি ও মনরয়পি
মনবােন
ট
মনঙ্িে করার জনয বািংোয়দয়ের চনেৃবৃয়ন্দর প্রমে আহ্বান জামনয়য়মি। সম্ম্না চবে কয়য়কটি
স য়োগী চদয়ের পাোপামে েযক্তরাষ্ট্র চদয়খয়ি, ২০১৮ সায়ের মেয়সম্বয়রর মনবােন
ট
অবাি বা মনরয়পি
চকানিাই মিে না। আম্রা উয়িগ প্রকাে কয়র বয়েমি, ওই মনবােয়নর
ট
প্রাক্কায়ে সযেীে সম্াজ, মম্মেয়া ও
মবয়রািী রাজননমেক দেগুয়োর ওপর পযমেয়ের দম্ন ও ভয়ভীমে প্রদেনট েয়েয়ি। এিাো আম্রা
বািংোয়দে জযয়ে সযোসন প্রমেষ্ঠায় স ায়ো কয়র এম্ন কম্সূট মেয়ে ে মবে সরবরা কয়রমি। এর ম্য়িয

আয়ি ম্ানবপাোরকারীয়দর মবোর করার জনয মবয়েষ আদােে প্রমেষ্ঠা করয়ে বািংোয়দয়ের মবোর
মবভাগয়ক স ায়ো। বািংোয়দয়ের মনয়জর উন্নয়ন সম্পমকটে প্রয়য়াজয়নর মবোয়র ২০১৭ সায়ের আগে
চথয়ক ৭ োয়খর চবমে চরাম োর জনয চদয়ের সীম্ান্ত খযয়ে চদওয়ার বযাপায়র প্রিানম্ন্ত্রী চেখ ামসনার
মসদ্ধান্ত েযক্তরাষ্ট্রস আন্তজটামেক স য়োগীয়দর স্বীকৃমে পাওয়ার চোগয। চরাম ো েরণাথীয়দর আশ্রয়
চদওয়ািা বািংোয়দয়ের জনয গুরুের সম্সযার সৃটষ্ট কয়রয়ি, চেটি মকনা ইমেম্য়িযই মবয়ের সবেয়য়
র্নবসমেপূণ চদেগুয়োর
ট
একটি। সরকায়রর ম সায়ব কক্সবাজায়রর িানীয় ম্ানযষয়দর প্রমে একজয়নর
িায়ন েরণাথী রয়য়য়ি দযজন। চরাম োয়দর জনয এোকার ম্ানযয়ষর অথননমেক কােক্রয়ম্
ট
মবেম্বনা ও
পমরয়বেগে িয়িমে র্য়িয়ি এবিং োরা মনয়জয়দর ভমবষযে মনয়য় চরাম োয়দর ম্য়োই অমনিয়োর
সম্মযখীন। েযক্তরাষ্ট্র এই ম্ানমবক সিংকি চম্াকায়বোর চিয়য বািংোয়দয়ের েীষিানীয়
ট
স য়োগী। ২০১৭
সায়ের আগে চথয়ক েযক্তরাষ্ট্র এজনয স ায়ো ম য়সয়ব ৬৬ চকাটি ৯০ োখ েোয়রর চবমে মদয়য়য়ি। আশু
জরুমর স ায়োর প্রয়য়াজন চম্িায়নার পাোপামে আম্রা বয়ে আসমি চে, বাম্ায়ক
ট
(মম্য়ানম্ার) অবেযই
চরাম োয়দর চস্বচ্ছাম্ূেক, মনরাপদ, ম্োদাপূ
ট
ণও
ট চিকসই প্রেযাবাসয়নর জনয অনযকূে পমরয়বে সৃটষ্ট এবিং
আনান কমম্েয়নর সযপামরেম্ে অমিকায়রর মনিয়ো মদয়ে য়ব।
প্রিানম্ন্ত্রী চেখ ামসনা চরাম োয়দর চস্বচ্ছাম্ূেক প্রেযাবাসয়নর বযাপায়র বািংোয়দয়ের অেীকায়রর কথা
বারবার চজার মদয়য় বয়েয়িন। ভাসান ের উপেযক্ত জায়গা বয়ে মনরয়পি মবয়েষজ্ঞরা মনঙ্িে না করা
পেন্ত
ট চসখায়ন েরণাথীয়দর সমরয়য় চনওয়া িমগে রাখয়ে আম্রা বািংোয়দয়ের প্রমে আহ্বান জানাই।
আঞ্চমেক মিমেেীেো, সন্ত্রাসবাদ চম্াকায়বো, মিম্যখী বামণজয, উন্নয়ন ও দামরদ্র্য হ্রায়সর পাোপামে ৭ োখ
চরাম ো েরণাথীয়ক আশ্রয় চদওয়ার চিয়য বািংোয়দে েযক্তরায়ষ্ট্রর এক গুরুত্বপূণ ইয়ন্দা-পযামসমফক
ট
স য়োগী। আম্রা চজার মদয়য় বয়েমি, গণোমন্ত্রক অমিকারসম্ূয় র প্রমে পমরপূণভায়ব
ট
শ্রদ্ধা প্রদেনট এবিং
স্বচ্ছো ও জবাবমদম র চিয়য উন্নমে করা সম্ভব য়ে ো বািংোয়দয়ের অথননমেক
ট
প্রবৃঙ্দ্ধ ও উন্নয়য়নর
প্রেযাো পূরয়ণ প্রেযিভায়ব অবদান রাখয়ব।
শ্রীিঙ্কা
গে মেয়সম্বয়র শ্রীেকার সািংমবিামনক সকয়ির োমন্তপূণ সম্ািান
ট
চদেটির গণোমন্ত্রক প্রমেষ্ঠানগুয়োর
দৃঢ়োয়কই েু য়ে িয়র। চসই সয়ে গে ইোয়র জমে সিংগঠন আইএসআইএয়সর অনযয়প্ররণায় োোয়না
জমে াম্োর পর সিংখযাের্যয়দর সযরিায় সরকায়রর েৎপরো ম্ানবামিকায়রর নীমেম্াোর প্রমে োয়দর
প্রমেশ্রুমেয়কও স্পষ্ট কয়রয়ি।
শ্রীেকার নেু ন চপ্রমসয়েে মনবােয়নর
ট
জনয চভািগ্র ণ য়ব আগাম্ী ১৬ নয়ভম্বর। আম্রা আো কমর এ
মনবােন
ট
য়ব অবাি, মনরয়পি ও সম িংসোম্যক্ত। আম্ায়দর প্রেযাো, এমেয়ার প্রােীনেম্ গণোমন্ত্রক
চদেটির জনয ম্ানানসই মেযই এ মনবােয়ন
ট
চদখা োয়ব। চদেটিয়ক আরও এমগয়য় মনয়ে স য়োমগোর জনয
আম্রা ম্ানবামিকার, োমন্ত পযনঃিাপন এবিং অন্তবেীকােীন
ট
নযায়মবোয়রর চিযগুয়োয়ে স ায়োস
মবমভন্ন চিয়য মনমবেভায়ব কাজ কয়র োব। কূিননমেক কম্কায়ণ্ডর
ট
পাোপামে আম্রা শ্রীেঙকার
গণোমন্ত্রক প্রমেষ্ঠানগুয়ো েঙ্ক্তোেী করয়ে এবিং চদেটির সযেীে সম্ায়জর সিংগঠনগুয়োয়ক স য়োমগো
করয়ে কাজ কমর। সরকামর অথ বযবিাপনার
ট
উন্নয়ন, দযনীমের মবরুয়দ্ধ েোই এবিং জবাবমদম য়ক এমগয়য়
চনওয়ার সিম্ো বাোয়েও আম্রা শ্রীেকার সয়ে কাজ করমি।
আইএসআইএয়সর অনযয়প্ররণায় ২১ এমপ্রে োোয়না জমে াম্োর পর প্রথম্মদয়ক ম্যসমেম্য়দর (এবিং
ম্যসমেম্ বয়ে অনযমম্ে চোকজন) ওপর প্রমেয়োয়ির ু ম্মক চম্াকামবোয় সরকার খযব চবমে েৎপর মিে
না। েয়ব চম্ ম্াস নাগাদ সরকার েরণাথী ও আশ্রয়প্রাথীস সিংখযাের্যয়দর সযরিায় েৎপর য় এবিং বে
িরয়নর প্রমেয়োিম্ূেক সাম্প্রদাময়ক সম িংসো চঠকায়ে সিম্ য়।

জনগয়ণর জীবনম্ান এমগয়য় মনয়ে মবমভন্ন উন্নয়ন সূেয়ক শ্রীেিংকা এ অঞ্চয়ে চনেৃত্ব মদয়য়য়ি। িীরগমেয়ে
য়েও অন্তবেী
ট মবোর প্রঙ্ক্রয়ার চিয়যও অগ্রগমে অজটন করয়ি চদেটি। জবাবমদম , নযায়মবোর ও
আয়পাসম্ীম্ািংসার চিয়য েেমে বির চজয়নভায় শ্রীেিংকার চদওয়া প্রমেশ্রুমেয়ক আম্রা স্বাগে
জামনয়য়মি। এসব প্রমেশ্রুমে বাস্তবায়য়ন কােকর
ট উয়দযাগয়ক আম্রা উৎসাম ে করব। দীর্য়ম্য়াদী
ট
োমন্ত ও
মিমেেীেোর মবষয়য় শ্রীেিংকার ম্ানযয়ষর প্রেযাো বাস্তবায়য়নর জনয অন্তবেী
ট মবোর প্রঙ্ক্রয়া অেযন্ত
গুরুত্বপূণ।ট এর পমরয়প্রমিয়ে সরকার ‘অমফস অব মম্মসিং পারসনস’-চক কােকর
ট করায় এবিং ‘অমফস অব
চরপায়রেনস’ প্রমেষ্ঠা করায় আম্রা উৎসাম ে য়য়মি। চদেটির উির ও পূবাঞ্চয়ে
ট
আমদ ম্ামেকয়দর কায়ি
জমম্জম্া চফরে চদওয়ার প্রঙ্ক্রয়া অবযা ে থাকায়ও আম্রা উৎসাম ে চবাি করমি।
েয়ব শ্রীেকার চদওয়া অনযানয প্রমেশ্রুমের বাস্তবায়ন িীর বা মকিু চিয়য বন্ধ রয়য়য়ি। এসব মবষয়য়র ম্য়িয
আয়ি সািংমবিামনক সিংস্কার, সন্ত্রাসবাদ প্রমেয়রাি আইন প্রমেিাপন, সেয ও ম্ীম্ািংসা কমম্েন গঠন এবিং
পযরয়না অপরায়ির মবোর মনঙ্িে করয়ে একটি গ্র ণয়োগয মবোমরক বযবিা বেমর। চেফয়িনযাে
চজনায়রে োয়ভন্দ্র মসেভায়ক চসনাবাম নীর কম্ান্ডার করার পর আম্রা প্রকায়েযই োো প্রকাে কয়রমি।
কারণ োুঁর মবরুয়দ্ধ ওঠা বে িরয়নর ম্ানবামিকার েঙ্ঘন এবিং েযদ্ধাপরায়ির অমভয়োগগুয়ো গুরুের এবিং
মবোসয়োগয। জামেসিংর্ এবিং অনযানয একামিক প্রমেষ্ঠায়নর নমথয়ে োুঁর মবরুয়দ্ধ এসব অমভয়োগ আনা
য়য়য়ি।
শ্রীেকা একটি গুরুত্বপূণ চনৌেঙ্ক্ত
ট
এবিং ইয়ন্দা-পযামসমফক স য়োগী চদে। আম্রা এিা স্পষ্ট কয়র বয়েমি
চে, চজনায়রে োয়ভন্দ্র মসেভার পয়দান্নমে েযক্তরায়ষ্ট্রর আইয়নর আওোয় শ্রীেকার সয়ে উভয়য়র জনয
োভজনক মিপিীয় মনরাপিা স য়োমগো কািিাুঁি করয়ে আম্ায়দর বািয করয়ব।
আম্রা শ্রীেকার সয়ে এগুয়োস অনযানয মবষয়য় কােক্রম্
ট
অবযা ে রাখার প্রেযাো কমর। চদেটির
আগাম্ী ম্ায়সর চভায়ি মেমনই মনবামেে
ট
চ ান না চকন, আম্রা আম্ায়দর ম্ানবামিকার এয়জন্ডা মনয়য়
সঙ্ক্রয় থাকব।
ননপাি
আম্রা স্বচ্ছো ও জবাবমদম বাোয়ে জােীয় ও িানীয় সরকায়রর সিম্ো বৃঙ্দ্ধর ম্ািযয়ম্ েযক্তরাষ্ট্রীয়
সরকায়রর পয়থ চনপায়ের উিরণ প্রঙ্ক্রয়া এমগয়য় মনয়ে চদেটির সরকায়রর কাজ করমি। চনপায়ের
ঐমে ামসক ও সািংস্কৃমেকভায়ব গুরুত্বপূণ িম্ীয়
ট
িানগুয়োর সিংরিণ ও সিংস্কায়রর জনয আম্রা আমথক
ট
স ায়ো অবযা ে চরয়খমি। এসব িায়নর ম্য়িয রয়য়য়ি চবৌদ্ধ ও ম ন্দয ম্ঙ্ন্দর। এিাো িম্ীয় সম ষ্ণযোয়ক
এমগয়য় মনয়েও আম্রা স য়োমগো কয়র োঙ্চ্ছ।
সরকামর কম্কেট
ট া, সযেীে সম্াজ এবিং জনগয়ণর সয়ে সম্পৃক্তোর চিয়য আম্রা চজার মদয়য় বমে চে,
চনপাে ও এর জনগয়ণর উন্নয়য়ন ম্ানবামিকার ও চম্ৌমেক স্বািীনোগুয়োর সযরিা স ায়ক ভূ মম্কা পােন
করয়ব।
গণেয়ন্ত্রর পয়থ অমভোযায় চনপাে অগ্রগমে সািন করয়ি। এর ম্য়িয রয়য়য়ি জনগয়ণর জীবনোযার ম্ান
উন্নয়ন এবিং রাজননমেক অমিকারসম্ূয় র সযরিা। আথ-সাম্াঙ্জক
ট
উন্নয়ন চদেটির ম্ানযয়ষর জীবনোযার
ম্ান উন্নয়য়ন বাস্তব ভূ মম্কা চরয়খয়ি। ১৯৯০ সায়ে চনপায়ের প্রমে এক াজায়রর ম্য়িয ১৪০ টি মেশু
োয়দর পঞ্চম্ জš§মদয়নর আয়গই ম্ারা চেে। আর চম্াি মেশুর ম্ায এক-েৃেীয়ািংে ম্ািযমম্ক স্কযয়ে ভমেট
য়ো। গে বিয়রর েথয য়ো, মেশুম্ৃেুযর ার কয়ম্ ৩২ এ চনয়ম্য়ি এবিং ম্ািযমম্ক স্কযয়ে মেশু ভমেটর ার
চবয়ে য়য়য়ি মেন-েেু থািংে।
ট

চনপায়ে ম্যক্ত ও অবাি গণম্ািযয়ম্র ইমে াস সাম্প্রমেক সম্য়য়র। চদেটির নাগমরকসম্াজ এবিং স্বািীন
সিংবাদম্ািযম্ প্রায়েই ম্যমদ্র্ে ও ইয়েকট্রমনক ম্ািযয়ম্ চকায়নারূপ বািা িাো সম্ায়োেনাম্ূেক ম্ে প্রকাে
কয়র। চনপায়ের জনগণ ও গণেয়ন্ত্রর স্বায়থ এসব
ট
নীমের সযরিা দরকার। সাম্প্রমেক সম্য়য় করা অনোইন
মম্মেয়া মনয়ন্ত্রণ আইন ও অনযানয মকিু মনয়দট ে ম্েপ্রকায়ের স্বািীনোর চিয়য প্রমেবন্ধকোর সূেনা
করয়ে পায়র বয়ে আেকা রয়য়য়ি। েয়ব চনপায়ের সরকার এ মবষয়য় জনগয়ণর উয়িয়গ সাো মদয়য়
আইনগুয়োয়ক সিংমবিায়ন চদওয়া অমিকায়রর সয়ে সেমেপূণ করার
ট
উয়দযাগ মনয়য়য়ি।
চনপায়ের সিংমবিান ও আন্তজটামেক পমরসয়র চদওয়া প্রমেশ্রুমেগুয়ো চদয়ের ম্ানযয়ষর মনজ মনজ
িম্মবোস
ট
েেট া ও প্রকাে করার অমিকায়রর মনিয়ো চদয়। েয়ব বাস্তয়ব িম্ীয় স্বািীনো এখয়না একটি
েযায়েঞ্জ। ২০১৮ সায়ে করা নেু ন একটি চফৌজদামর আইন ‘চজারপূবক
ট িম্ান্তরকরণ’
ট
মনমষদ্ধ কয়রয়ি এবিং
িম্ীয় সিংখযাের্য সম্প্রদায়য়র সদসযয়দর ঝয ুঁ মকয়ে চফয়েয়ি। চনপায়ের সরকার মেব্বেী চবৌদ্ধ সম্প্রদায়য়র
ম্ানযয়ষর ওপর মকিু মবমিমনয়ষি বামেয়য়য়ি। এর ম্য়িয আয়ি দাোইোম্ার জš§মদন প্রকায়েয পােন করার
ওপর মনয়ষিাজ্ঞা। চনপায়ের ওপর েীয়নর প্রভাব বাোর সয়ে সয়ে মেব্বেী চবৌদ্ধয়দর ওপর চদেটির
সরকায়রর মনয়ন্ত্রণ চবয়েয়ি।
মািদ্বীপ
২০১৮ সায়ে ইব্রাম ম্ চম্া াম্মদ চসামের চপ্রমসয়েে ওয়া ম্ােিীয়পর ইমে ায়স এক নেু ন অিযায়য়র সূেনা
কয়র। এর ম্ািযয়ম্ গণোমন্ত্রক োসন ও ম্ানবামিকায়রর চিয়য এক অগ্রোযায় সামম্ে য়য়য়ি চদেটি। ওই
মনবােয়ন
ট
চম্াি চভািায়রর প্রায় ৯০ েোিংেই োয়দর চভািামিকার প্রয়য়াগ কয়রন। এটি গণেয়ন্ত্রর প্রমে
ম্ােিীয়পর জনগয়ণর অেীকায়ররই সযস্পষ্ট বম ঃপ্রকাে। বিয়রর পর বির িয়র ক্রম্বিম্ান
ট
দযনীমে ও
কেৃত্ব
ট বাদী ম্য়নাভায়বর অবসান র্িায়ে চদেটির ম্ানযষ সিংস্কায়রর পয়ি চভাি মদয়য়মিে। মনবােয়নর
ট
পরপরই আম্রা চপ্রমসয়েে ইব্রাম ম্ চসামের সিংস্কার কম্সূট মের প্রমে স ায়ো এবিং চদেটির গণোমন্ত্রক
প্রমেষ্ঠানগুয়োর উন্নয়ন ও সযোসয়নর জনয ৩ চকাটি ২০ োখ েোর সরবরা কমর। এিা একটি দীর্ ট
প্রঙ্ক্রয়ার শুরুম্ায। েযক্তরাষ্ট্র সরকার ম্ােিীপয়ক স ায়োর জনয প্রস্তুে রয়য়য়ি।
ম্ােিীপ দমিণ এমেয়ার অনযেম্ উন্নে অথনীমের
ট
চদে। এখায়ন মেশুম্ৃেুযর ার কম্ এবিং মেিার ার
চবমে। চপ্রমসয়েে চসামের সরকার মবোর মবভায়গর সিংস্কারস রাজননমেক স্বািীনোয়ক এমগয়য় চনওয়ায়ক
চদয়ের অভযন্তরীণ চিয়য সবয়েয়য় বে অগ্রামিকার ম য়সয়ব মেমিে কয়রয়ি। উদা রণস্বরূপ, সরকার
সম্প্রমে চদয়ের ইমে ায়স প্রথম্ একজন নারীয়ক সযমপ্রম্ চকায়িট র মবোরক ম য়সয়ব মনয়য়াগ মদয়য়য়ি। োরা
চদেটির প্রথম্ বার অযায়সামসয়য়েনও গঠন কয়রয়ি। েয়ব নযায়মবোর, দযনীমে দম্ন এবিং গণেন্ত্রয়ক
েঙ্ক্তোেী করার জনয ম্ােিীয়পর মবোরােয়য়র চবঞ্চ ও আদােেকয়ির জনয েথােথ মেিা ও প্রমেিণ
পাওয়া মবোরক ও আইনজীবী বেমর করািা দীর্য়ম্য়ামদ
ট
েযায়েঞ্জ রয়য় চগয়ি।
ম্ানবামিকায়রর প্রমে সম্মান চরয়খই ম্ােিীপ সরকার উগ্রবায়দর েযায়েঞ্জ দম্য়ন কাজ করয়ি। ম্ােিীয়পর
পাোয়ম্য়ে
ট
সম্প্রমে সন্ত্রাসবাদ প্রমেয়রাি আইয়নর সিংয়োিনী মনয়য় মবেকট য়। ম্যক্ত গণম্ািযম্, এনঙ্জও
স ায়ো ও স্বচ্ছ আন্তজটামেক নজরদামর এয়ে সম্থনট েযমগয়য়য়ি। ম্ােিীপ সরকার মসমরয়ায় োওয়া
চসয়দয়ের চোদ্ধা ও োয়দর পমরবায়রর সদসযয়দর দাময়ত্বেীেোর সয়ে মফমরয়য় আনার প্রস্তুমে মনয়চ্ছ। এর
উয়েেয, নযায়মবোর মনঙ্িে করা এবিং মফয়র আসা বযঙ্ক্তয়দর নেু নভায়ব সন্ত্রাসবায়দ জমেয়য় পো চরাি
করা।
ভুিান

ভুিান দমিণ এমেয়ার গণেয়ন্ত্রর এক সাফেযগাুঁথা। চদেটির েেু থ রাজা
ট
২০০৮ সায়ে মনরঙ্ কযে িম্ো
েযাগ কয়র চদয়ে সিংসদীয় বযবিার পথ কয়র চদওয়ার পর চথয়ক গে বির চদেটিয়ে েৃেীয় গণোমন্ত্রক
মনবােন
ট
অনযটষ্ঠে য়য়য়ি। ২০১৮ সায়ের মনবােন
ট
বযাপকভায়ব একটি অবাি ও মনরয়পি মনবােন
ট
ম য়সয়ব
গৃ ীে য়য়য়ি। এক রাজননমেক দে চথয়ক অনয দয়ের ায়ে োমন্তপূণভায়ব
ট
িম্োর স্তান্তর য়য়য়ি।
ভুিায়নর সয়ে েযক্তরায়ষ্ট্রর আনযষ্ঠামনক চকায়না কূিননমেক সম্পকট না থাকয়েও আম্রা চদেটির সয়ে উষ্ণ
ও অনানযষ্ঠামনক সম্পকট বজায় রামখ।
আথসাম্াঙ্জক
ট
উন্নয়য়নর ম্ািযয়ম্ ভুিান চদয়ের ম্ানযয়ষর জীবনম্ায়নরও উন্নয়ন কয়রয়ি। ১৯৯০ সায়ে
চদেটিয়ে মেশুম্ৃেুয ার মিে প্রমে াজায়র ১২৭। ২০১৮ সায়ে এ সিংখযা কয়ম্ দাুঁমেয়য়য়ি ৩০- এ। গে ২০
বিয়র ভুিায়ন ম্ািযমম্ক স্কযয়ে মেিাথীর সিংখযা মেন গুণ চবয়েয়ি। এখন ৯০ েোিংে মেশু ম্ািযমম্ক স্কযয়ে
োয়। ভুিান ‘চম্াি চদেজ সযখ’ ম্াপার কথা বয়ে মবখযাে য়য়য়ি। চদয়ের ম্ানযয়ষর জীবনম্ায়নর উন্নয়য়নর
চিয়য চদেটি গবয়বাি
ট
করয়ে পায়র।
েয়ব ভুিায়নর চে চকায়না েযায়েঞ্জ চনই ো নয়। এর ম্য়িয ম্ানবপাোর একটি। গে বির আম্রা
ম্ানবপাোয়রর রা্ োিংমকিংয়য় আম্রা ভুিানয়ক েৃেীয় পোয়য়
ট (টিয়য়র ৩) চরয়খমি। এর ফয়ে চদেটির ওপর
েযক্তরায়ষ্ট্রর কয়য়ক প্রকায়রর ববয়দমেক স ায়োর চিয়য মবমিমনয়ষি আয়রামপে য়য়য়ি।
েয়ব ভুিান আম্ায়দর সয়ে স য়োমগোয় আগ্র ী। আম্রা সরকার ও সযেীে সম্ায়জর সয়ে এ সম্সযার
সম্ািায়ন কাজ করমি। আগাম্ী মেন বিয়র এ সিংক্রান্ত মকিু কম্সূট মে পমরোেনা করা য়ব। ম্ানবপাোর
মবয়রািী আইন সিংয়োিয়নর সরকামর উয়দযায়গ স ায়ো, ম্ানবপাোয়রর মেকার বযঙ্ক্তয়দর মেমিে করয়ে
একটি প্রমম্ে ম্ানদণ্ড েূ োন্ত ও ো প্রোর করা এবিং ম্ানবপাোর চম্াকায়বো মবষয়য় আইন প্রয়য়াগকারী
সিংিা ও মবোমরক কম্কেট
ট ায়দর প্রমেিয়ণর বযবিা করাই য়ব ওই কম্সূট মের উয়েেয।
উপসাংহার
জনাব চেয়ারম্যান: এই গুরুত্বপূণ উয়দযাগগুয়োয়ে
ট
অবযা ে স য়োমগোর জনয আপনায়ক এবিং এই
কমম্টির অনয সদসযয়দর িনযবাদ জানাই। দমিণ এমেয়ার এসব গুরুত্বপূণ চিয়য
ট
সম্য় ও সম্পদ
মবমনয়য়ায়গর মবষয়টি আম্ায়দর জােীয় স্বায়থরট সয়ে সম্পমকটে। আম্ায়দর চপ্রমসয়েে চে ম্যক্ত ও অবাি
ইয়ন্দা-পযামসমফক অঞ্চে গয়ে চোোর কথা কল্পনা কয়রন এসব চম্ৌমেক ম্ানবামিকায়রর প্রমে আম্ায়দর
সম্থনট চসই অঞ্চেটি গঠন করয়ে স ায়ো করয়ব। ম্ানবামিকায়রর প্রমে শ্রদ্ধা প্রমেটি ম্ানযষয়ক ম্ূেযবান
কয়র চোয়ে োর ফয়ে অমিকের অন্তভুঙ্ট ক্তম্ূেক, মিমেেীে ও সম্ৃদ্ধ সম্াজ গঠয়নর পথ প্রেস্ত য়। চেষ
পোয়য়
ট এর ফয়ে মবেজযয়ে আম্ায়দর বন্ধনগুয়ো য় দৃঢ়।
এখায়ন সািয চদওয়ার সযয়োয়গর জনয িনযবাদ। এখন আপনায়দর প্রশ্নয়ক স্বাগে জানাঙ্চ্ছ।

