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হিকোর ড. হশরীন শোরহিন র ৌধুরী বোাং োদেদশ আশ্রয়গ্রির্কোরী বোস্তচ্যযত্ ররোহিঙ্গোদের হনরোপে ও শোহিপূর্ ণ প্রত্যোবোসন হনহিদত্ 

রজোরোদ ো ভূহিকো রোখদত্ তুরদের প্রহত্ আহ্বোন জোহনদয়দেন। বোাং োদেদশ হনযুক্ত তুরদের রোষ্ট্রদূত্ রেভহরি ওজতুকণ ২ এহপ্র  

িঙ্গ বোর সাংসে ভবদন হিকোদরর সদঙ্গ সোক্ষোৎ করদ  হিকোর এ আহ্বোন জোনোন। সোক্ষোৎকোদ  ত্োরো হিপক্ষীয় সম্পদকণোন্নয়ন, 

সাংসেীয় কোর্ ণক্রি, ররোহিঙ্গোদের হনরোপে ও শোহিপূর্ ণ প্রত্যোবোসন, ও ব্যবসো বোহর্দজযর প্রসোর হনদয় আদ ো নো কদরন। এ সিয় সাংসে 

সহ বো দয়র ঊর্ধ্ণত্ন কি ণকত্ণোরো উপহিত্ হেদ ন। 

হিকোর ড. হশরীন শোরহিন র ৌধুরী বদ ন, রজোরপূব ণক বোস্তচ্যযত্ ররোহিঙ্গোদের আশ্রয় হেদয় প্রধোনিন্ত্রী রশখ িোহসনো িোনবত্োর নবিোর 

উদমো ন কদরন। হবদের অন্যোন্য রেদশর ন্যোয় তুরেও ররোহিঙ্গোদের জন্য িোনহবক সিোয়ত্োয় এহিদয় এদসদে। তুরদের ফোর্স্ণ র হডর 

রনতৃদে এক প্রহত্হনহধে  ররোহিঙ্গো কযোম্প সদরজহিদন পহরেশ ণন করোয় হিকোর তুরদের প্রহত্ কৃত্জ্ঞত্ো জোনোন। প্রধোনিন্ত্রী রশখ 

িোহসনোর রনতৃদে বোাং োদেদশ অভূত্পূব ণ উন্নয়ন িদয়দে উদেখ কদর ড. হশরীন শোরহিন র ৌধুরী বদ ন, বোাং োদেদশ এখন হবহনদয়োদির 

ইহত্বো ক পহরদবশ রদয়দে। এ সিয় হত্হন রোষ্ট্রদূদত্র িোধ্যদি তুরদের ব্যবসোয়ী সিোজদক বোাং োদেদশ ওষুধ, তত্হর রপোশোক ও 

আইহসটি খোদত্ হবহনদয়োদির আহ্বোন জোনোন।  

রোষ্ট্রদূত্ রেভহরি ওজতুকণ বদ ন, ওষুধ হশদে সোরোহবদে বোাং োদেশ সুনোি অজণন করদত্ সক্ষি িদয়দে। ওষুধ হশদে বোাং োদেদশর 

সোফল্য অনুকরর্ীয় উদেখ কদর হত্হন বদ ন, খুব শীঘ্রই তুরে িদত্ িন্ত্রী পর্ ণোদয়র একটি প্রহত্হনহধে  এ রেদশর ওষুধ হশদের হবকোশ 

রেখদত্ বোাং োদেশ সফর করদবন। রোষ্ট্রদূত্ বদ ন, ঐহত্িোহসকভোদব বোাং োদেদশর সদঙ্গ তুরদের কৃহি, সাংস্কৃহত্ ও ব্যবসো বোহর্দজযর 

সোিঞ্জস্য রদয়দে। এ ধোরোবোহিকত্োয় সাংসেীয় তিত্রী গ্রুপ িঠন করদত্ তুরে খুবই আিহরক। তুরে হবেোস কদর দু’রেদশর সাংসে 



সেস্যির্ পোরিহরক িত্হবহনিয় ও অহভজ্ঞত্ো হবহনিদয়র িোধ্যদি সম্পকণদক নতুন উচ্চত্োয় হনদয় রর্দত্ পোদরন। এ সিয় হত্হন 

বোাং োদেদশ ব্যবসো বোহর্জয প্রসোদর ভূহিকো রোখদবন বদ  হিকোরদক অবহিত্ কদরন। 

 


