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ধানম ীর সে  বঠক

জনক  ড  ॥ রািহ া স েট বাংলােদশেক জারােলা সহেযািগতা অব াহত রাখা  হেব বেল আ াস িদেয়েছন
অে িলয়ার পররা ম ী মিরস পইন। বহৃ িতবার রাজধানীর হােটল ই টারকি টেন টােল ধানম ী শখ হািসনার
সে  সৗজ  সা ােত িতিন এ কথা বেলন। খবর িবিডিনউেজর।

পের  ধানম ীর  স  সিচব  ইহসা ল  কিরম  সাংবািদকেদর  বেলন,  ‘মিরস  পইন বেলেছন,  রািহ া  ই েত
অে িলয়া বাংলােদশেক জারােলা সহেযািগতা অব াহত রাখেব। আমরা চাই রািহ ারা তােদর দেশ িফের যাক।’
ঢাকায় ইি ডয়ান ওশান িরম এ ােসািসেয়শেনর (আইওআরএ) ু ইেকানিম িবষয়ক ম ী পযােয়র সে লেন যাগ
িদেত বাংলােদেশ এেসেছন মিরস পইন। এরই মেধ  ক বাজােরর রািহ া আ য় ক  পিরদশন কেরেছন িতিন।

স সিচব বেলন, সৗজ  সা ােত ধানম ী বেলেছন মানিবক কারেণ িময়ানমার থেক আসা রািহ ােদর আ য়
দয়া হেয়েছ। ধানম ী বেলন, আমরা িময়ানমােরর সে  আেলাচনা কেরিছ এবং রািহ ােদর িফের যাওয়ার িবষেয়

চিু ও কেরিছ। িক  তা এখনও বা বায়ন হয়িন। রািহ ারা আমােদর জ  বড় বাঝা উে খ কের শখ হািসনা
বেলন, রািহ ারা িময়ানমােরর নাগিরক এবং তােদর অব ই িনজ দেশ িফের যেত হেব।’ শখ হািসনার নতৃে
বাংলােদেশর নারীেদর মতায়েনর শংসা কেরন মিরস পইন। িতিন বেলন,  বাংলােদেশর ধানম ীর মেতা
িতিনও ি েকট ভ । আগামী বছর অে িলয়া ি েকট দল বাংলােদশ সফর করেব বেল মিরস পইন আশা কাশ
কেরন। সৗজ  সা ােত বাংলােদেশর পররা ম ী এেক আব ল মােমন, ধানম ীর মখু  সিচব নিজবরু রহমান,
পররা  সিচব শহী ল হক উপি ত িছেলন। এর আেগ একই হােটেল আইওআরএ সে লেন আসা িবিভ  দেশর

িতিনিধ দেলর ধানরা ধানম ীর সে  সৗজ  সা াত কেরন। স সিচব ইহসা ল কিরম বেলন, ধানম ী
তােদর  বাংলােদেশ  াগত  জািনেয়  সে লেন  অংশ হণ  করায়  ধ বাদ  জানান।  িতিনিধদেলর  ধানরা
বাংলােদেশর আিতেথয়তার শংসা কেরন। সে লন থেক ‘ঢাকা ঘাষণা’ ক সমথন দয়ার কথাও বেলন তারা।
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