
যু রাে র বাতা

ভাট িনেয় উে গ থাকেলও সরকােরর সে
কাজ করেব
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একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচন িনেয় মািকন যু রাে র উে গ আেছ। তেব বাংলােদেশর নতুন সরকােরর
সে  কাজ করেব দশিট- এমন বাতা ওয়ািশংটেনর কাছ থেক পেয়েছ ঢাকা।

বাংলােদেশ নতুন সরকার দািয়  নয়ার পর মািকন শাসেনর সে  রাজৈনিতক সংলাপ করেত পররা
সিচব  মা.  শহী ল  হক বতমােন  যু রাে  অব ান  করেছন।  িতিন  মািকন  পররা  দফতরসহ া

শাসেনর িবিভ  পযােয় বঠক করেছন।

এসব  বঠেক িনবাচনসহ  িবিভ  ই েত যু রা  হতাশা  ব  কেরেছ।  তেব  যু রা  এবারও শখ
হািসনার সরকােরর সে  কাজ কের যােব। ওয়ািশংটেন বাংলােদেশর একিট টৈনিতক সূ  িনি ত কেরেছ
এসব তথ ।

বাংলােদশ ও মািকন যু রাে র মেধ  রাজৈনিতক, বািণজ  ও িনরাপ া সহেযািগতার িবষেয় িবিভ  ধরেনর
িনয়িমত সংলাপ হেয় থােক। তেব পররা  সিচব মা. শহী ল হেকর এবােরর সফর তমন িনয়িমত কােনা
সফর নয়।

বাংলােদেশ শখ হািসনার নতনু সরকার কী  ধরেনর এেজ ডা  িনেয় কাজ করেব-  স  স েক মািকন

  মা দ কিরম
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শাসনেক অবিহত করাই এবােরর সফেরর উে । পররা  সিচব যু রাে র উে েশ রওনা হন গত ২০
জা য়াির। এরপর গত ২২ জা য়াির মািকন যু রাে র িবিভ  পযােয় আেলাচনা  হয়।

বাংলােদেশর পররা  সিচব  সাধারণত মািকন  যু রাে র পররা  দফতেরর রাজনীিত  সং া  আ ডার
সে টািরর সমক । িবিভ  সমেয় ি প ীয় স েকর সািবক িবষেয় পররা  সিচব তার সে ই আেলাচনা

কের থােকন।

মািকন পররা  দফতেরর রাজনীিত সং া  নতুন আ ডার সে টাির ডিভড ােলর সে  শহী ল হেকর
এবারই থম দখা হল। এ ছাড়া মািকন পররা  দফতেরর ি ি পাল ডপুিট অ ািস া ট সে টাির
অ ািলস ওেয়লস, িতর া দফতর, গণত  ও মিবষয়ক দফতরসহ িবিভ  পযােয় িসিরজ বঠক হেয়েছ।
এসব বঠেক নানা ই  িনেয় আেলাচনা হেয়েছ।

তেব  মািকন  সাহায  সং া  ইউএসএআইিডর  শাসক  মাক  ি েনর  সে  বঠেকর  পর  ওয়ািশংটন
শাসেনর মেনাভাব  হয়। হায়াইট হাউেসর ভাবশালী  কমকতা িলসা কািটেসর সে ও পররা

সিচেবর বঠেকর কথা  রেয়েছ।  এসব বঠক শষ কের ২৫ জা য়াির পররা  সিচব ওয়ািশংটন ত াগ
করেবন।

পররা  সিচব মা. শহী ল হক এসব বঠেক বাংলােদেশর নতুন সরকােরর িবিভ  এেজ ডা তেুল ধেরন।
শাসন িত ায় নতনু সরকােরর সিদ া, নীিত িতেরােধ অ ীকার, জি  দমন এবং রািহ া সম ার

সমাধানসহ িবিভ  ই েত বাংলােদেশর নতনু সরকােরর রাডম াপ তেুল ধেরন িতিন।

যু রাে  বাংলােদেশর কমকতারা  বলেছন,  মািকন  কমকতােদর সে  বাংলােদেশ সদ সমা  একাদশ
জাতীয় সংসদ িনবাচন িনেয়ও পররা  সিচেবর কথাবাতা হেয়েছ। িনবাচন িনেয় যু রা  উে েগর কথা
জািনেয়েছ। িডিজটাল িনরাপ া আইন িনেয়ও তােদর উে গ রেয়েছ।

মািকন  যু রাে র  প  থেক   কের  বলা  হেয়েছ-  িনবাচেন  হয়রািন,  ভয়ভীিত  দশন  এবং
সিহংসতাসহ িবিভ  অিনয়ম  ঘেটেছ  বেল  িব াসেযাগ  িরেপাট  থাকায়  যু রা  উি ।  এসব  কারেণ
িনবাচন কলিুষত হেয়েছ।

িডিজটাল িনরাপ া আইন িনেয়ও উে গ আেছ। তেব তারা এটা ল  কেরেছ য, বাংলােদেশ অথৈনিতক
বিৃ  বেড়েছ এবং িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃ  করেত সমথ হেয়েছ। পাশাপািশ জনগেণর ত াশার িত
ত সাড়া দয়- এমন শাসন ব ব া,  তা বজায় রাখা,  মানবািধকােরর িত স ান দখােনা  এবং

শি শালী গণতাি ক পিরেবশ, যা ব বসা-বািণেজ র উপযু  পিরেবেশর িন য়তা দয়।

সংি  সূ মেত, নানা িবষেয় উে গ থাকেলও বাংলােদেশর নতুন সরকােরর সে  যু রা  কাজ করেব।
কারণ  ’ দেশর  মেধ  শি শালী  ব ু  রেয়েছ।  বাংলােদেশর  ভৗেগািলক  অব ান,  রাজৈনিতক  ও
কৗশলগত ে র কারেণ যু রা  নতুন সরকােরর সে  কাজ করেব। তাছাড়া নতুন সরকার পিরি িত

স ণূ ি িতশীল করেত সমথ হেয়েছ।

২০১৪ সােলর িনবাচেন িবএনিপ অংশ না নয়ায় একতরফা ভাট হওয়ার সমেয়ও যু রা  হতাশা ব
কেরিছল।  িক  শষ  পয  ওই  সরকােরর  সে ও  যু রা  কাজ  কেরেছ।  নতুন  সরকােরর িত  বড়

িতেবশী ভারত ও চীন সমথন জািনেয়েছ।  যু রা  আ িলক শি েলার সে  একই ের কথা না
বলেলও নতনু সরকােরর সে ও কাজ করেব।

জানেত চাইেল  মািকন  যু রাে  বাংলােদেশর সােবক রা দতূ  এম  মায়নু  কিবর বহৃ িতবার রােত
যগুা রেক বেলন, ‘পররা  সিচেবর সফেরর সংলাপ হল- নতুন সরকােরর নীিতমালা কী হেব স িবষেয়
ধারাবািহক  ি য়া।  ২০১২  সাল  থেকই  িবিভ ভােব  যু রাে র  সে  বাংলােদেশর  সংলাপ  হে ।
এবােরর সংলাপও ইিতবাচক পদে প।’

িতিন আরও বেলন, ‘বাংলােদেশর রফতািন বািণেজ  যু রা  এক ন র বাজার। এই রফতািন আরও
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বাড়ােনার েযাগ আেছ। পাশাপািশ বাংলােদেশ যু রাে র িবিনেয়াগ আরও বাড়ােনার েযাগ আেছ। নতনু
কের আেলাচনা পর রেক জানার েযাগ সিৃ  কেরেছ। এটা তাই ইিতবাচক পদে প।’
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