
পররা মntী eেক আবদলু েমােমেনর সে  সাkােত িbিটশ
হাiকিমশনার eিলসন েbiক। ছিব-সংগৃহীত

িনবর্াচেনর সিহংসতা o aিনয়েমর সু ু তদn চায় লnন
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বাংলােদেশর  নতুন সরকােরর সে  কাজ করেব যুkরাজয্। eছাড়া বাংলােদেশর  eসিডিজ
বাsবায়ন o ucমধয্ম আেয়র েদেশ েপৗঁছেত সহায়তা েদেব েদশিট।

েরাববার পররা মntী eেক আবদলু েমােমেনর সে  সাkাৎকােল বাংলােদেশ িনযুk িbিটশ
হাiকিমশনার eিলসন েbiক eসব কথা বেলন। পররা  মntণালেয় ei  সাkােতর সময়
েbিkেটর (iuেরাপীয় iuিনয়ন েথেক যুkরােজয্র েবিড়েয় আসা) পর বাংলােদেশর জনয্ েদয়া
সুিবধা aবয্াহত রাখার আhান জানান মntী। eরপর িবষয়িট িনেয় পররা  মntণালয় েথেক
eকিট িববিৃত েদয়া হয়।

তেব সাkাৎ েশেষ রা দতূ সাংবািদকেদর বেলেছন, 30 িডেসmেরর িনবর্াচেন েযসব সিহংসতা
o aিনেয়েমর aিভেযাগ uেঠেছ, েস িবষেয় তারা uিdg। eর সু ু  তদn চান তারা। eরপর

  যুগাnর িরেপাটর্
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aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

িবকােল পররা মntীর সে  েদখা কেরন বাংলােদেশ িনযুk চীেনর রা দতূ ঝাং জ।ু e সময়
েরািহ ােদর pতয্াবাসেন চীেনর সহেযািগতা চাoয়া হয়।

যুkরােজয্র রা দেূতর সাkােতর পর পররা  মntণালেয়র eক সংবাদ িবjিpেত জানােনা হয়,
নতুন সরকােরর সে  যুkরাজয্ গঠনমূলকভােব সmকর্  রাখেব। েদশিটর সে  বাংলােদেশর েয
ঐিতহািসক সmকর্  রেয়েছ, আগামী িদেন তা আরo েজারদার হেব।

2021 সােলর মেধয্ ucমধয্ম আেয়র েদশ o 2030 সােলর মেধয্ েটকসi unয়ন লkয্মাtা
aজর্ েনর জনয্ সহায়তা aবয্াহত রাখেব। রা দতূ মntীেক জানান, যুkরােজয্র িবিনেয়াগকারীরা
বাংলােদেশ বয্বসা করেত আgহী, িবেশষ কের aবকাঠােমা খােত।

িববৃিতেত বলা হয়, েদেশর সামািজক-aথর্ৈনিতক unয়ন, দািরdয্িবেমাচন o নারীর kমতায়েন
uেlখেযাগয্ ভূিমকা েরেখেছন pধানমntী েশখ হািসনা।

সংবাদ িবjিpেত আরo বলা হয়, সাkাৎকােল েরািহ া pতয্াবাসেন িময়ানমাের চাপ েদয়ার
েkেt িbেটেনর pশংসা কের পররা মntী ড.  eেক আবদলু েমােমন বেলেছন,  লাখ লাখ
েরািহ ার pতয্াবাসেনর েkেt িময়ানমারেক চােপ রাখার িবষেয় যুkরােজয্র ভূিমকা িছল
iিতবাচক। তারাo চায় েরািহ ারা িনরাপেদ o েscায় েদেশ িফের যাক।

দiু  রা দেূতর সাkাৎ েশেষ পররা মntী সাংবািদকেদর সে  কথা বেলন। িবeনিপ েনতা
তােরক রহমানেক েদেশ িফিরেয় আনা হেব িক না- eমন pে র জবােব পররা মntী বেলন,
িবষয়িট আiন মntণালয় বলেত পারেব। তেব িবেদেশ পলাতক দি ত সব খুিন o aপরাধীেক
েদেশ িফিরেয় আনেত চায় সরকার।

pধানমntী েশখ হািসনার জামর্ািন সফেরর িবষেয় পররা মntী বেলন, সফেরর িবষেয় আেলাচনা
চলেছ। েসখােন েগেল েদশিটর চয্ােnলর aয্াে লা মােকর্ েলর সে  সাiড লাiেন ৈবঠক হেত
পাের। আসn ভারত সফর pসে  আবদলু েমােমন বেলন, ভারেতর সে  আমােদর সmকর্
বরাবরi ভােলা। e সফর হেব েসৗহাদর্ পূণর্ o সmpীিতর। েসখােন আেলাচনার িবষয় eখনo
চূড়াn হয়িন।

aনয্িদেক চীেনর রা দেূতর সাkাৎ েশেষ পররা  মntণালয় েথেক পাঠােনা িববিৃতেত বলা হয়,
চীন-বাংলােদশ সmকর্  নতুন ucতায় েপৗঁেছেছ। 2016 সােলর aেkাবের চীেনর েpিসেডn িশ
িজনিপংেয়র বাংলােদশ সফের েযসব িবষেয় চুিk হেয়িছল, তা বাsবায়ন করেব েদশিট। e
সময় েদশিটর সে  aথর্ৈনিতক kটনীিতেত েজার েদন মntী।
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