
নয্াম সেmলেন pধানমntী

   

আজারবাiজােনর  বাk  কংেgস  েসnাের  গতকাল  মালেয়িশয়ার  pধানমntী  ড.  মাহািথর  েমাহাmেদর  সে
িdপkীয় ৈবঠক কেরন pধানমntী েশখ হািসনা -বাসস

আnজর্ ািতক  সmpদায়েক  েরািহ া  সংকট  সমাধােনর  আhান  জািনেয়  pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলেছন,
িময়ানমােরর  নাগিরকেদর  িনরাপtা  o  মযর্াদার  সে  তােদর  িনজভূিমেত  েscায়  িফের  যাoয়াi  সংকেটর
eকমাt সমাধান। e সংকট েকবল বাংলােদেশ নয়, eর বাiেরo aিsিতশীলতা ৈতির করেছ  বেল িতিন uেlখ
কেরন। বাসস। েজাট িনরেপk আেnালন নয্ােমর শীষর্ সেmলেন pধানমntী গতকাল আজারবাiজােনর বাk
কংেgস  েসnাের  সমসামিয়ক  িবে র  চয্ােল  েমাকািবলায়  সমিnত  o  পযর্াp  পদেkপ  িনি েত  ‘বাnংু
নীিতমালা’  সমnুত  রাখা  িবষেয়  eক  সাধারণ  আেলাচনায়  e  কথা  বেলন।  আথর্-সামািজক  সাফলয্  সেtto
বাংলােদশ  বতর্ মােন  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  o  েরািহ া  সংকটÑ e  দিুট  চয্ােল  েমাকািবলা  করেছ  uেlখ  কের
pধানমntী বেলন, ‘েরািহ া সংকট eকিট রাজৈনিতক সংকট eবং eর মূল গভীরভােব িময়ানমাের েpািথত।
তাi eর সমাধানo িময়ানমােরর aভয্nেরi খুঁজেত হেব।’
আnজর্ ািতক সmpদায়েক েরািহ া সংকট েকবল বাংলােদেশ নয়, eর বাiেরo aিsিতশীলতা ৈতির করেত পাের
sরণ কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, ‘আমরা বতর্ মােন 11 লােখর েবিশ েরািহ ােক আ য় িদিc। eেত আমােদর
েদশ  eবং  eর  বাiেরo  aিsিতশীলতা  ৈতিরর  সmাবনা  রেয়েছ।  আমরা  e  সংকট  সমাধােন  আnজর্ ািতক
সmpদােয়র সহায়তা কামনা করিছ।’ জলবায়ু পিরবতর্ েনর িব প pভাব pসে  েশখ হািসনা বেলন, ‘ৈবি ক
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u ায়েনর েkেt বাংলােদেশর দায় খুবi নগণয্ হoয়া সেtto েদশিট জলবায়ু পিরবতর্ েনর মারাtক pভােব
pবলভােব  kিতgs  হেc।’  িতিন  আরo  বেলন,  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  েমাকািবলায়  আnজর্ ািতক  সmpদায়  o
িবেশষ  কের  unত  েদশ েলােক  তাi  aবশয্i  জািতসংেঘর  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  িবষয়ক  ে মoয়াকর্
কনেভনশেনর  pিত  পূণর্  সmান  জানােত  হেব।  pধানমntী  েশখ  হািসনা  aনয্  সদসয্  েদশ েলার  সরকার  o
রা pধান eবং সরকাির pিতিনিধেদর সে  বাk কংেgস েসnােরর pয্ানাির হেল নয্াম সেmলেনর uেdাধনী
পেবর্ েযাগ িদেয়েছন।  গতকাল আজারবাiজােনর বাk কংেgস েসnাের েজাট িনরেপk আেnালেনর (নয্াম)
18তম  সেmলন   হেয়েছ।  েফারােমর েচতনা সমnুত রাখার  eবং  সদসয্ রা েলার  মেধয্ পারsিরক
সহেযািগতা  েজারদারকরেণর  লেkয্  e  সেmলন  aনিু ত  হেc।  sানীয়  বাk  কংেgস  েসnাের  120িট
unয়নশীল রাে র েফারাম নয্ােমর দiু িদনবয্াপী ei সেmলেনর uেdাধন কেরন আজারবাiজােনর েpিসেডn
iলহাম eিলেয়ভ।
pধানমntী েশখ হািসনা সকাল 10টায় সেmলন sেল eেস েপৗঁছেল আজারবাiজােনর েpিসেডn তােক sাগত
জানান। aনয্ িব েনতােদর মেধয্ সেmলেন আরo েযাগ িদেয়েছন iরােনর েpিসেডn হাসান হািন, িকuবার
েpিসেডn  িম েয়ল  িডয়াজ-কয্ােনল,  মালেয়িশয়ার  pধানমntী  ড.  মাহািথর  েমাহাmদ,  িজবুিতর  েpিসেডn
iসমাiল oমর, ঘানার েpিসেডn নানা আkেফা-আে া, েনপােলর pধানমntী েকিপ শামর্া oিল, পািকsােনর
েpিসেডn  আিরফ  আলভী,  ভারেতর  ভাiস  েpিসেডn  eম  েভনকাiয়া  নাiডু,  তুকর্ েমিনsােনর  েpিসেডn
রবাং িল  েবরিদমহুােমেদা,  েচয়ারময্ান  aব  িদ  েpিসেডিn  aব  বসিনয়া  aয্াn  হােজর্ েগািভনার  বািকর

iজেতেবেগািভচ, আফগািনsােনর েpিসেডn আশরাফ গিন eবং িলিবয়ার pধানমntী ফােয়জ মsুাফা আল-
সারাজ। েভেনজেুয়লার েpিসেডn eবং নয্ােমর বতর্ মান েচয়ারপারসন িনেকালাস মাদেুরা সেmলেনর uেdাধনী
পেবর্ sাগত ভাষণ েদন। তার ভাষেণর পরi আজারবাiজােনর েpিসেডn iলহাম eিলেয়ভ সবর্সmিতkেম
আগামী িতন বছেরর জনয্ নয্াম েচয়ারময্ান িনবর্ািচত হন। েচয়ারময্ান িনবর্ািচত হoয়ার পরi pদt ভাষেণ
িতিন নয্ামেক বাংডুং আদেশর্র িভিtেত গেড় েতালার a ীকার বয্k কেরন। eিদেক pধানমntী েশখ হািসনা
িবকােল হায়দার eিলেয়ভ েসnাের আজারবাiজােনর েpিসেডn আেয়ািজত আনু ািনক সংবধর্নায় েযাগদান
কেরন।
মালেয়িশয়ার pধানমntী েরািহ া হতয্াযেjর িবচােরর দািব জািনেয়েছন :  িময়ানমাের  েরািহ া
হতয্াযেjর িবচার দািব কের মালেয়িশয়ার pধানমntী ড. মাহািথর েমাহাmদ বেলেছন, e সমসয্া সমাধােন যা
pেয়াজন মালেয়িশয়া eবং aনয্ আিসয়ানভুk রা েলা তার সবিকছুi করেব। িতিন বেলন, ‘আিম মেন কির,
িময়ানমােরর েরািহ ােদর oপর গণহতয্া চালােনা হেয়েছ eবং eর িবচার হেত হেব।’ 18তম নয্াম সেmলেনর
সাiড লাiেন গতকাল িবকােল বাংলােদেশর pধানমntী েশখ হািসনা eবং মালেয়িশয়ার pধানমntী ড. মাহািথর
েমাহাmেদর মেধয্ aনিু ত িdপkীয় ৈবঠেক মাহািথর e দািব কেরন।
েরািহ া  সমসয্া  সমাধােন  কাজ  কের  যােব  েতহরান  :  iরােনর  েpিসেডn  হাসান  হািন  বেলেছন,
েতহরান েরািহ া সমসয্া সমাধােন িময়ানমােরর oপর আnজর্ ািতক চাপ সৃি েত কাজ কের যােব। িতিন বেলন,
‘আমরা  েরািহ া  সমসয্া  সমাধােন  eবং  বাংলােদশ  েথেক  িময়ানমােরর  নাগিরকেদর  েফরত  েনoয়ার  জনয্
িময়ানমােরর oপর আnজর্ ািতক চাপ বাড়ােত pেয়াজনীয় সবিকছুi কের যাব।’
বাk কংেgস েসnাের 18তম নয্াম সেmলেনর সাiড লাiেন গতকাল িবকােল বাংলােদেশর pধানমntী েশখ
হািসনার  সে  ৈবঠেক  iরােনর  েpিসেডn  e  আ াস  েদন।  ৈবঠেকর  পের  পররা  সিচব  েমা.  শহীদলু  হক
সাংবািদকেদর িbফ কেরন।

েরািহ ােদর pতয্াবাসনi eকমাt সমাধান|469158|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/469158/2019-10-26

2 of 2 10/31/2019, 2:29 PM


