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থাকা জরুির। িতিন uে খ কেরন সব্াধীন গণমা মi পাের eকিট েদেশর জনগণেক সি য়, সেচতন, সৃজনশীল o সরকােরর সে  
স ৃ  কের তুলেত। বৃিটশ দূত বেলন, ল েন আমরা কানাডার সহেযািগতায় িমিডয়া ি ডম িনেয় eকিট aনু ােনর আেয়াজন 
কেরিছ। 21 o 22i জুলাiেয়র oi আেয়াজেন বাংলােদেশর সাংবািদকরাo aংশ িনে ন। ল েন বসবাসরত িবeনিপর ভার া  
েচয়ার ান তােরক রহমানেক বাংলােদেশ েফরত পাঠােনা সং া  সরকােরর aনুেরাধ বৃেটন িবেবচনা করেব িকনা- eমন ে  
রা দূত বেলন, িবষয়িট বৃেটেনর আদালেতর আoতাধীন। eেত েদশিটর সরকার বা শাসেনর েকােনা ভূিমকা েনi। পূব র্সূিরেদর 
মেতা িডকসনo তােরক রহমােনর নাম না িনেয়i বেলন, েকােনা ি িবেশেষর য্াটাস (বসবােসর aব া বা aব ােনর) িবষেয় 
ম  করা আমরা সমীচীন মেন কির না। বাংলােদেশর গণমা ম বৃেটেনর েচেয় েবিশ সব্াধীনতা েভাগ করেছ- বাংলােদশ সরকােরর 
eকজন ম ীর eমন ম ে র িবষেয় দৃি  আকষ র্ণ করা হেল বৃিটশ দূত সরাসির েকােনা জবাব না িদেয় ে স ি ডম সং া  ƣবিশব্ক 
সূচক বা পিরসংখয্ান তুেল ধেরন। e েথেক তার েদেশর aব ার িবষেয় বাংলােদেশর সাংবািদকরা ভােলা ধারণা েপেত পােরন বেল 
uে খ কের হাiকিমশনার বেলন, ƣবিশব্ক গণমা ম িবষয়ক iনেডে  গণমা েমর সব্াধীনতায় বাংলােদেশর aব ান 261তম। আর 
বৃেটেনর aব ান 44তম। বৃিটশ দূত uে খ কেরন বাংলােদেশর তৃতীয় বৃহ ম র ািন বাজার বৃেটন। দু’েদেশ গত বছর বািণেজয্র 
পিরমাণ িছল 7 দশিমক 4 িবিলয়ন ডলার। বৃেটেন বাংলােদিশ প  েবেশ িবেশষ সুিবধা রেয়েছ জািনেয় হাiকিমশনার বাংলােদেশ 
বৃিটশ িবিনেয়াগ বাড়ােত িতব কতা দূরীকরেণর আহব্ান জানান। তার মেত, eখােন িবিনেয়াগ বৃি র সুেযাগ রেয়েছ। তার েদেশর 
েকা ািনগুেলারo আ হ রেয়েছ। িতিন িনেজo তােদর uৎসািহত কেরন। িক  বাংলােদেশ িবেদিশ িবিনেয়ােগর পিরেবশ খুবi 
জিটল। e ছাড়া বৃেটন েথেক েরিমেট  াি র ে ে o বাংলােদশ ভােলা aব ােন রেয়েছ। 7 তম aব ােন রেয়েছ বৃেটন। সািব র্ক 
িবেবচনায় ঢাকা-ল ন িদব্প ীয় স ক র্ েমi eিগেয় যাে  বেল ম  কেরন িতিন।  
 


