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বাংলােদশ  ও  নপাল  জলবায়ু  পিরবতন  এবং  াকৃিতক েযােগর  নিতবাচক  ভাব  স েক িবিভ
আ জািতক ও আ িলক ফারােম  শি শালী  ভূিমকা রাখেত একেযােগ কাজ করেব। নপাল সফররত
রা পিত আব ল হািমদ বধুবার স ায় দশিটর রা পিত িবদ া দবী ভা ডািরর বাসভবন শীতল িনবােস
ি প ীয় বঠেক এই অিভমত ব  কেরন। উভয় রা পিত ই দেশর মেধ  িবদ মান ি প ীয় স ক
বজায় রাখায় এেক অপেরর িত কৃত তা কাশ কেরন। বঠক শেষ রা পিতর স সিচব জয়নাল
আেবদীন  সাংবািদকেদর জানান,  ঢাকা  এবং  কাঠমা ডু  ই  দেশর মেধ  সড়ক,  রল,  নৗ  ও  িবমান
যাগােযাগ বিৃ র ে  আ হ কাশ কেরেছ। নপােলর রা পিত বেলন, বাংলােদশ ও নপােলর মেধ

দরূ  মা  কেয়ক িকেলািমটার। িতিন বাংলােদেশর সয়দপুর থেক নপােলর ভ পুর, িবরাটনগর অথবা
ভরবা িবমান যাগােযােগর অ েরাধ জানােল রা পিত আব ল হািমদ বেলন, এর আেগ ধানম ী শখ

হািসনা িনেজই এ াব িদেয়েছন।

বঠেক দবী  ভা ডাির  বাংলােদেশর চলমান  রাজৈনিতক ি িতশীলতা  এবং  িবিভ  ে  িবেশষ  কের
অথনীিত, িশ া, সাং িৃতক উ য়েনর ভয়ূসী শংসা কেরন। িতিন নপািল িশ াথীেদর িভসা ি য়া সহজ
ও দীঘেময়ািদ করায় বাংলােদশ সরকারেক ধ বাদ জানান। রািহ া ত াবাসন সে  রা পিত আব ল
হািমদ বেলন, বাংলােদশ দঢ়ৃভােব িব াস কের, দীঘেময়ািদ এই সম া সমাধােন নপাল বাংলােদেশর

িত সহেযািগতা অব াহত রাখেব।
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