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র োহিঙ্গো সমস্যো দ্রুত সমোধোনে ঐকমতয 

 

দীর্ ঘহদনে  র োহিঙ্গো সংকট সমোধোনে সম্মত িনেনে বোংলোনদশ ও চীে। গতকোল শুক্রবো  রবইহ ংনে বোংলোনদনশ  প্রধোেমন্ত্রী রশখ িোহসেো এবং 

চীনে  রপ্রহসনেন্ট হশ হ েহ ংনে  মনে ববঠনক এই মততকয িে। 

 

সন্ধ্যোে হদেোওউেতোই  োষ্ট্রীে অহতহি ভবনে ববঠক রশনে সোংবোহদকনদ  হিহ ংকোনল    োষ্ট্র সহচব শিীদুল িক বনলে, দুই রেতো র োহিঙ্গো 

সমস্যো সমোধোনে সম্মত িনে বনলনেে, এটি অমীমোংহসত  োখো যোনব েো। কীভোনব এই সমস্যো  সমোধোে িনব এ ব্যো োন  তোনদ  মনে রকোনেো 

হিমত রেই। র োহিঙ্গো ো অবশ্যই তোনদ  হে  রদনশ হ ন  যোনব। খব  বোসস, ইউএেহব ও হবহেহেউন  । 

 

শিীদুল িক বনলে, উভে রেতো উনেখ কন ে, এ ব্যো োন  দুই রদনশ  প্রহতহেহধ ো একসনঙ্গ কো  ক নবে এবং র োহিঙ্গোনদ  প্রতযোবোসনে তো ো 

হমেোেমোন   ও   তোনদ  'গুেউইল' (সুেোম) কোন  লোগোনব। ববঠনক প্রধোেমন্ত্রী রশখ িোহসেো বনলে, বোংলোনদশ বতঘমোনে ১১ লোখ র োহিঙ্গোনক 

আশ্রে হদনে, যো রদনশ   হ নবশ ও হে ো ত্তো  হদক রিনক একটি বড় চযোনলঞ্জ। রশখ িোহসেো বনলে, র োহিঙ্গো ো যোনত তোনদ  হে  ভূহমনত হ ন  

রযনত  োন  রস ন্য বোংলোনদশ চীনে  গুেউইল কোন  লোগোনত  োন । 

 

প্রধোেমন্ত্রী  বক্তনব্য   বোনব চীনে  রপ্রহসনেন্ট বনলে, তো  রদশ এ  আনগও র োহিঙ্গো সংকট হে সনে বোংলোনদশ ও হমেোেমোন   সনঙ্গ কো  

কন নে এবং ভহবষ্যনতও তো অব্যোিত িোকনব। চীনে  রপ্রহসনেন্ট বনলে, 'আম ো চোই র োহিঙ্গো ো র  ত যোক।' হ েহ ং বনলে, র োহিঙ্গো ইসুয 

হেনে হমেোেমোন  রযসব মন্ত্রী কো  কন ে তো ো আবো ও বোংলোনদশ স ন  আসনত  োন ে। আশো ক ো যোে, এনত এ সংকট হে সনে  আন কটি 

সুনযোগ সৃহি িনব।  

 

   োষ্ট্র সহচব বনলে, প্রধোেমন্ত্রী চীনে  রপ্রহসনেন্টনক এ সংকনট  হবেেটি অবহিত কন ে। রভো সভোেও এ আনলোচেো উনঠ আনস। হতহে বনলে, 

চীনে  রপ্রহসনেনন্ট   ক্ষ রিনক হকছু প্রশ্ন হেল। আ  প্রধোেমন্ত্রী র োহিঙ্গো সংকনট  হবহভন্ন হদক তুনল ধন ে। 

 

রশখ িোহসেো বনলে,  োখোইনে র  ত রগনল আবো  হে ীড়ে িনত  োন  বনল র োহিঙ্গো ো রসখোনে রযনত ভে  োে।  বোনব হ েহ ং বনলে, রযনিতু 

এটি আন্ত ঘোহতক দৃহি  সোমনে উঠনে রসনিতু এ  পুে োবৃহত্ত  আশঙ্কো খুবই কম। হতহে বনলে, 'আম ো এ সংকট সমোধোনে যতটো সম্ভব রচিো 

ক ব। বোংলোনদশ ও হমেোেমো  দুই রদনশই আমোনদ  র্হেষ্ঠ বন্ধু। আমোনদ  কোনে দুই রদশই সমোে, রকউ কম বো রবহশ েে।' চীনে  রপ্রহসনেন্ট 

আশ্বোস রদে, বোংলোনদশ ও হমেোেমো  দুটিই রযনিতু উন্নেেশীল রদশ, রসনিতু তো ো (চীে) দুই রদনশ  স্বোি ঘই রদখনবে। 

 

   োষ্ট্র সহচব বনলে, দুই রেতো  মনে ববঠকটি খুবই রসৌিোর্দ্ঘপূর্ ঘ  হ নবনশ অনুহষ্ঠত িনেনে। আনলোচেো হেল খুবই বন্ধুত্বপূর্ ঘ ও উ ম্ুকক্ত, যো হবহভন্ন 

সমীক র্ ও  সোেনে  বহিিঃপ্রকোশ। প্রধোেমন্ত্রীনক চীনে  রপ্রহসনেন্ট বনলে, 'আম ো   স্পন   সহতযকোন   বন্ধু িনে িোকব।'  

 

চীনে  রপ্রহসনেন্ট বোংলোনদশনক চীনে  বন্ধুপ্রহতম প্রহতনবশী উনেখ কন  বনলে, 'আম ো দুই প্রহতনবশী রদশ উন্নেনে  গুরুত্বপূর্ ঘ  য ঘোনে  নেহে।' 



হ েহ ং বোংলোনদনশ  হ হেহ  প্রবৃহি  প্রশংসো কন  বনলে, দুই রদশ   স্পন   উন্নেে রিনক হশক্ষো হেনত  োন । 

 

   োষ্ট্র সহচব বনলে, দুই রেতো গুরুত্ব আন ো  কন  বনলে, তোনদ  গন্তব্য িনলো  েগনর্  উন্নেে। হতহে বনলে, চীনে  রপ্রহসনেন্ট  োতীে েীহত ও 

আন্ত ঘোহতক উভে  য ঘোনে দুই রদনশ  মনে অহভন্ন রবোঝো ড়ো  নেনে বনল উনেখ কন ে। 

 

হ েহ ং বনলে, দুই রদশ   স্পন   চযোনলঞ্জ ও অগ্রোহধকো সমূি বুঝনত  োন । এটি সম্পনকঘ   হ  কস্ফতো  বহিিঃপ্রকোশ। চীনে  রপ্রহসনেন্ট 

বনলে, তো  রদশ সব সমে বোংলোনদনশ  উন্নেে প্রনচিো   োনশ  নেনে এবং ভহবষ্যনতও িোকনব। হতহে আশো কন ে, এটি ভহবষ্যনত আ ও গভী  

ও র ো দো  িনব। দুই রেতো বনলে, তো ো দুই রদনশ  মেকো  সম্পকঘনক েতুে উচ্চতোে হেনে যোওেো  রচিো ক নবে। 

 

চীনে বোংলোনদনশ   োষ্ট্রদূত   লুল কহ ম ও প্রধোেমন্ত্রী  বক্তৃতো রলখক ে রুল ইসলোম রপ্রস হিহ ংনে উ হ ত হেনলে।  

 

র োহিঙ্গো ইসুযনত সু হচ  সনঙ্গ কিো বলনব হসহ হস :চীনে  কহমউহেস্ট  োটি ঘ  (হসহ হস) রেতো ো র োহিঙ্গো সমস্যো সমোধোনে হমেোেমোন   

 ো তেহতক রেতোনদ  সনঙ্গ রযোগোনযোগ ক ো  প্রহতশ্রুহত হদনেনেে। গতকোল শুক্রবো  হদেোওউেতোই  োষ্ট্রীে অহতহি ভবনে প্রধোেমন্ত্রী রশখ িোহসেো  

সনঙ্গ ববঠনক হসহ হস  আন্ত ঘোহতক হবেে সম্পহকঘত হমহেস্টো  সোে তোও এই প্রহতশ্রুহত রদে। 

 

সোে তোও বনলনেে, হসহ হস রিনক তো ো র োহিঙ্গো ইসুয হেনে অং সোে সু হচ ও তো  দনল  রেতোনদ  সনঙ্গ রযোগোনযোগ ক নবে, যোনত এই সমস্যো  

শোহন্তপূর্ ঘ সমোধোে িে। যত তোড়োতোহড় সম্ভব র োহিঙ্গোনদ  প্রিম দল রযে হমেোেমোন  হ ন  রযনত  োন , রস ন্য তো ো সু হচসি হমেোেমোন   

রেতোনদ  সনঙ্গ রযোগোনযোগ ক নবে। ববঠনক     প্রধোেমন্ত্রী  ভোের্ রলখক ে রুল ইসলোম সোংবোহদকনদ  এসব তথ্য  োেোে।  

 

চীনে  ক্ষমতোসীে দনল  রেতো সোে তোও প্রধোেমন্ত্রী রশখ িোহসেো  রেতৃনত্ব  প্রশংসো কন ে। হতহে বনলে, রশখ িোহসেো  রেতৃনত্ব বোংলোনদনশ  

খুবই উচ্চ প্রবৃহি িনে, যো এই মুহূনতঘ হবনশ্ব হব ল। আগোমীনত আওেোমী লীগ এবং হসহ হস  মনে রযোগোনযোগ আ ও র্হেষ্ঠ এবং সম্পকঘ গভী  

িনব বনলও আশো প্রকোশ কন ে সোে তোও।  

 

অদূ  ভহবষ্যনত হসহ হস  একটি প্রহতহেহধ দল বোংলোনদশ স   ক নব বনল সোে তোও  োহেনেনেে। বোংলোনদশ আওেোমী লীনগ  হবহভন্ন  য ঘোে 

রিনকও প্রহতহেহধ দল চীে স   ক নব বনল হতহে আশো প্রকোশ ক নেে। হতহে বনলে, বোংলোনদশ ও চীনে  মনে এখে খুবই বন্ধুত্বপূর্ ঘ সম্পকঘ 

হব ো  ক নে। চীে সবসমে বোংলোনদনশ  উন্নেনে সিনযোহগতো হদনে যোনব। 

 

বঙ্গবন্ধু  দু'বো  চীে স ন   কিো স্ম র্ কন  প্রধোেমন্ত্রী ববঠনক বনলে, হতহে বনলহেনলে, একটো েতুে চীে িনে। এখে রসই চীেই রদখনত  োনে 

মোনুে। প্রধোেমন্ত্রী বনলে, বঙ্গবন্ধু  েোনেহ  রিনক 'েতুে চোেেো' েোনম একটি বই সম্পোদেো ক ো িনে। চীনে  ভহবষ্যৎ হেনে রস সমে বঙ্গবন্ধু 

েোনেহ নত যো হলনখহেনলে, ওই বইনত রসটি আনে। বইটি প্রকোহশত িনল রসটি চীেো ভোেোে অনুবোদ ক ো  আগ্রি প্রকোশ কন ে সোে তোও।  

 

   োষ্ট্রমন্ত্রী ে. এ রক আব্দুল রমোনমে, প্রধোেমন্ত্রী  রবস কোহ  হবহেনেোগ ও হশল্পহবেেক উ নদিো সোলমোে এ   িমোে,    োষ্ট্র প্রহতমন্ত্রী 

শোিহ েো  আলম,    োষ্ট্র মন্ত্রর্োলনে  সংসদীে  োেী কহমটি  সভো হত মুিোম্মদ  োরুক খোে,    োষ্ট্র সহচব শিীদুল িক ও চীনে বোংলোনদনশ  

 োষ্ট্রদূত এম   লুল কহ ম অনুষ্ঠোনে উ হ ত হেনলে। 

 

চীনে  বী নদ  প্রহত প্রধোেমন্ত্রী  শ্রিো :প্রধোেমন্ত্রী রশখ িোহসেো গতকোল হবনকনল হতনেে আেনমে স্কেোন  চীেো হবপ্লনব  বী নদ  স্ম নর্ হেহম ঘত 

স্মৃহতনসৌনধ পুষ্পস্তবক অ ঘনর্  মোেনম তোনদ  প্রহত শ্রিো  োহেনেনেে। 

 

পুষ্পোর্ ঘয অ ঘনর্     চীনে  স্বোধীেতো সংগ্রোনম  বী নদ  প্রহত সম্মোে  োেোনেো  অংশ হিনসনব হতহে রসখোনে হকছুক্ষর্ েী নব দাঁহড়নে িোনকে। 

এ  আনগ প্রধোেমন্ত্রী রসখোনে র ৌৌঁেনল চীনে  সশস্ত্র বোহিেী  একটি সুসহিত দল তোনক  োষ্ট্রীে সোলোম  োেোে। এ সমে দুই রদনশ   োতীে সঙ্গীত 

বো োনেো িে এবং হবউগনল করুর্ সু  রবন  ওনঠ। 

 

আ  রদনশ হ  নেে প্রধোেমন্ত্রী :চীনে  াঁচ হদনে  স কোহ  স   রশনে আ  শহেবো  রদনশ হ  নবে প্রধোেমন্ত্রী। স  কোনল হতহে হবশ্ব অি ঘতেহতক 

র ো োনম  সভোে রযোগ রদে। রশখ িোহসেো চীনে  প্রধোেমন্ত্রী হল রকহকেোংনে  সনঙ্গ ববঠনক হমহলত িে। এ    ৯টি চুহক্ত স্বোক্ষ  িে। স ন   

রশে হদনে হতহে ববঠক কন ে চীনে  রপ্রহসনেনন্ট  সনঙ্গ।  

 

 

 


