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েরািহ া  সংকট  সমাধােন  iতািল  িময়ানমােরর  oপর  চাপ  aবয্াহত  রাখেব  বেল  জািনেয়েছন  েদশিটর
ৈবেদিশক সmকর্ িবষয়ক আnার েসেkটাির ময্ানিলo েদ েsফােনা। েরােম ম লবার পররা মntী ড. e
েক আবদলু েমােমেনর সে  সাkাৎকােল িতিন e কথা জানান। pধানমntী েশখ হািসনােক iতািল সফের
েদশিটর pধানমntী িজuেসপ কেn আমntণ জািনেয়েছন বেলo আনু ািনকভােব জানান িতিন।
পররা  মntণালেয়র সংবাদ িবjিpেত eসব তথয্ জানােনা হয়। িবjিpেত বলা হয়, পররা মntী ড. eেক
আবদলু েমােমন বতর্ মােন iuেরােপ সরকাির সফের রেয়েছন। eিদন িতিন আমntণ জানােনায় pধানমntীর
পেk আnার েসেkটাির ময্ানিলoেক ধনয্বাদ জানান eবং বেলন, pধানমntী েশখ হািসনা aদরূভিবষয্েত
পারsিরক সুিবধাজনক সমেয় িdপািkক iতািল সফর করেত পারেল খুিশ হেবন।
ৈবঠেক  পররা মntী  েরািহ া  সংকট  eবং  জ ির  িভিtেত  সmানজনক  o  sায়ীভােব  বাংলােদশ  েথেক
তােদর  িনরাপেদ  িফিরেয়  িনেত  িময়ানমােরর  oপর  আnজর্ ািতক  সmpদােয়র  শk  চাপ  aবয্াহত  রাখার
pেয়াজনীয়তার  কথা  তুেল  ধেরন।  e  সময়  iতািলর  আnার  েসেkটাির  iuেরাপীয়  iuিনয়ন  eবং
পৃথকভােব e সমসয্ার dত সমাধােন চাপ aবয্াহত রাখার আ াস েদন। িতিন েরািহ ােদর আ য় েদয়ার
েkেt বাংলােদেশর ভূিমকার pশংসা কেরন eবং  েরািহ ােদর  পেk  iতািল  সরকার  সমথর্ন  রেয়েছ বেল
uেlখ কেরন। েমােমন িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর আকৃ  করেত িবেশষ aথর্ৈনিতক a ল, oয়ান sপ
সািভর্ স eবং িশl sাপেন pেদয় কর pেণাদনাসহ সরকােরর িবিভn uেদয্ােগর কথা uেlখ কের iতািলর
uেদয্াkােদর বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর আhান জানান।
েরািহ া  সংকট  িনরসেন  েজারােলা  চাপ  সৃি েত  আnজর্ ািতক  সmpদােয়র  pিত  আhান  :  পররা মntী  ড.
েমােমন েরািহ া সংকট িনরসেন িময়ানমােরর oপর েজারােলা চাপ সৃি র জনয্ জািতসংঘসহ আnজর্ ািতক
সmpদােয়র  pিত  আhান  জািনেয়েছন।  েরােম  েসামবার  জািতসংেঘর  িব  sাsয্  সংsার  (ডিbueফিপ)
িনবর্াহী পিরচালক ডয্ািভড িবয়াসিল eবং সংsার িনবর্াহী েবাডর্  েpিসেডn রা দতূ িহসাম েমাহােমেদর
সে  ৈবঠেক e আhান জানান পররা মntী। ei সংকেটর সমাধােনর জনয্ ডিbueফিপ সmাবয্ সবিকছুi
করেব বেল আ াস েদন দiু কমর্কতর্ া। তারা pায় 11 লাখ েরািহ ােক আ য় িদেয় pধানমntী েশখ হািসনার
িবেশষ মানিবক আচরেণর জনয্ বাংলােদেশর pশংসা কেরন।
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