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৫ মোর্কিন র্িক্নটর যো বক্ে গেক্েন 

কূটননর্িক র্রক্ োট িোর  

 

ঢোকোয় ৬ র্িক্নর িফক্র ব্যস্ত িময় কোটিক্য় গেক্েন যুক্তরোক্ের র্নউ ইয়কি গেক্টর ৫ র্িক্নটর। িফরকোক্ে র্িকোর র্িরীন িোরর্মন 

গ ৌধুরী, প্রধোনমন্ত্রীর উ ক্িষ্টো এই টি ইমোম,  ররোে মন্ত্রণোেয় িম্পর্কিি  িংিিীয় স্থোয়ী কর্মটির িভো র্ি গে. কক্ণ িে (অব.) ফোরুক 

খোন এবং আওয়োমী েীক্ের আন্তর্িোর্িক র্বষয়ক িম্পোিক ড. িোম্মী আেক্মিিে িরকোর ও িরকোর্র িক্ের র্বর্ভন প  য িোক্য়র 

প্রর্ির্নর্ধ, নোের্রক িমোর্, ব্যবিোয়ী িংেঠক্নর কিিো ব্যর্ক্ত, কূটনীর্িক, র্িক্ষোর্থীক্ির িক্ে র্ির্রর্ ববঠক েক্য়ক্ে িোক্ির।  ররোেমন্ত্রী 

ড. এক্ক আবদুে গমোক্মক্নর আমন্ত্রক্ণ এই প্রর্থম িেবদ্ধভোক্ব িফক্র আিো র্নউইয়কি গেক্টর র্িক্নটররো বোংেোক্িক্ির ভূয়িী প্রিংিোই 

কক্রনর্ন, এখোনকোর র্বর্ভন প িমস্যো ও িংকক্টর িমোধোক্ন মোর্কিন প্রিোিক্নর কোয িকর  িক্ক্ষ  গ্রেক্ণ ‘দূর্িয়োর্ে’র অেীকোর কক্র 

গেক্েন। অিযন্ত প্রভোবিোেী মোর্কিন ওই র্িক্নটরক্ির িফরক্ক িোর্থ িক করক্ি যর্থোিম্ভব গ ষ্টো কক্রক্ে বোংেোক্িি। িোক্ির ঘুক্র গিখোক্নো 

েক্য়ক্ে ঢোকোর  োক্ির গর্েো নোরোয়ণেঞ্জ, বন্দর নেরী  ট্টগ্রোম এবং প্রবোিী অধুযর্ষি র্িক্েক্টর অ রূ  গিৌন্দর্য্ি এবং অ োর িম্ভোনোর 

গক্ষত্রগুক্েো। ক্রমবধ িমোন েোক্ম িন্ট র্িল্প, ঐর্িেযবোেী  ো-র্িল্প এবং বোংেোক্িক্ির িম্ভোবনোর নতুন খোি ‘ট্যযর্রর্ম’ র্বষক্য়ও িোক্ির র্িফ 

করো েক্য়ক্ে। িোরো ঘুক্র গবর্রক্য়ক্েন  ো বোেোনগুক্েো। বির্র গ োিোক্কর একোর্ধক কোরখোনোও  র্রিি িন কক্রক্েন।  

িফক্রর িমো নী েক্ে কক্সবোর্োক্রর গরোর্েেো কযোম্প  র্রিি িন কক্র িরর্র্মক্ন গিক্খক্েন বোস্তুচ্যযিক্ির অবস্থো। রোখোইক্ন িোক্ির 

ও র  েো বব ির অিযো োর ও র্নয িোিক্নর করুণ কোর্েনীগুক্েো শুক্নক্েন। িরনোর্থী, ত্রোণ ও পূনব িোিন কর্মিনোরিে  মোনর্বক িেোয়িো 

র্নর্িক্ি িোর্য়ত্বপ্রোপ্ত মোঠ প্রিোিক্নর কম িকিিোক্ির িক্েও মি র্বর্নময় েক্য়ক্ে। র্িক্নটরক্ির গিখোক্ন িোরো বোংেোক্িক্ির ১১ েোখ 

গরোর্েেোর বড় গবোঝো েোঘক্ব আন্তর্িোর্িক িম্প্রিোক্য়র আরও গর্োরোক্েো  িক্ক্ষ  কোমনো কক্রক্েন। 

র্িক্নটররো যো বক্ে গেক্েন: বোিি র্োনোয়- ঢোকো েোড়োর আক্ে র্নউইয়কি গেক্টর র্িক্নটর িক্ের প্রধোন লুইি গি োেক্ভিো বক্েন, আিো 

করর্ে গয গরোর্েেোরো গযন র্ময়োনমোক্র র্ফক্র গযক্ি  োক্রন গি র্ন্য র্ময়োনমোক্রর উ র  ো  বোড়োক্ি গফডোক্রে প্রর্ির্নর্ধক্ির প্রর্ি 

আমরো আহ্বোন র্োনোব। ২০- ২৬ অক্টোবর বোংেোক্িি িফরকোরী গেট র্িক্নট প্রর্ির্নর্ধ িক্ের অন্যরো েক্েন- র্েরয় গকোমর্র, গর্মি 

গকোউর্ফি, গকর্ভন এি  োকিোর ও র্ন র্ি র্েউ। এেোড়োও প্রর্ির্নর্ধ িক্ের িক্ে র্িন র্ন েোফ িিস্য র্েক্েন। লুইি অনুধোবন 

কক্রক্েন গয র্বক্ের িব বড় গিি র্বক্িষি র্িল্পন পি গিিগুক্েোর উর্ ি গরোর্েেো িংকক্টর একটি গটকিই িমোধোক্নর উ োয় গবর 

করক্ি র্ময়োনমোক্রর উ র ব্যো ক  ো  গিয়ো। র্ির্ন বক্েন, ‘র্ময়োনমোক্রর উ র আন্তর্িোর্িক  োক্ র ঘোটর্ি রক্য়ক্ে এবং এই িংকট 

অর্থ িোৎ গরোর্েেোক্ির িোক্র্থ যো ঘটক্ে র্বক্ের িরবোক্র িো যর্থোযর্থভোক্ব তুক্ে ধরো েক্ে নো। র্ির্ন গরোর্েেোক্ির িোক্র্থ র্ক েক্ে িো র্বক্ের 

মোনুষক্ক র্োনোক্নোর উ র গুরুত্বোক্রো  কক্রন। লুইি বক্েন, এই িফক্রর  র আমরো গরোর্েেোক্ির িোক্র্থ র্ক ঘক্টক্ে এবং বোংেোক্িি যো 

করক্ে িো র্বক্ের িরবোক্র তুক্ে ধরব।’ এই গেট র্িক্নটর মোনর্বক র্িক র্বক্ব নো কক্র িীর্মি িম্পি িক্েও গরোর্েেোক্ির আশ্রয় ও 

িেোয়িো গিয়োয় বোংেোক্িক্ির ভূয়িী প্রিংিো কক্রন। র্ির্ন বক্েন, বোংেোক্িি বির্নক র্ভর্িক্ি প্রোয় ১১ েোখ গরোর্েেোক্ক আশ্রয়, 

খোবোর ও র্নরো িো র্িক্য় যোক্ে। আমোক্ির এই িংকক্টর গটকিই িমোধোন গবর করক্ি েক্ব। প্রর্ির্নর্ধ িক্ের র্িক্নটর গকোউর্ফি 

বক্েন, বোংেোক্ির্িরো গরোর্েেোক্ির গযভোক্ব আশ্রয় র্িক্য়ক্ে, র্বক্ের অক্নক গিিই এই বিোন্যিো গিখোয় নো। এটো অক্নক বড় িযোে। 

র্ির্ন আক্রো বক্েন, ‘আর্ম র্বেোি কর্র, এটো বোংেোক্ির্ি মোনুক্ষর  োর্রর্ত্রক ববর্িষ্টয। মোনবর্োর্ির প্রর্ি িোক্ির স্বর্িেোর 

বর্েঃপ্রকোি। র্ময়োনমোক্র গিনোবোর্েনীর িমন ীড়ক্নর  র ২০১৭ িোক্ের ২৫ আেে কক্সবোর্োর গর্েোয় নতুন কক্র গরোর্েেোরো 

বোংেোক্িক্ি আশ্রয় গনয়। র্োর্িিংঘ এই ঘটনোক্ক ‘র্োর্িেি র্নর্ম িে’ ও অন্যোন্য মোনবোর্ধকোর িংেঠনগুক্েো ‘েণেিযো’ র্েক্িক্ব 

আখ্যোর্য়ি কক্রক্ে।  

 


