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রািহ া ই েত বাংলােদেশর িত াে র
সমথন অব াহত থাকেব

ধানম ীর সে  সৗজ  সা া কােল রা দূত
কাশ : ২৮ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাংলােদেশ  িনযু  াে র  নবিনযু  রা দতূ  িজন-ম ািরন  ও  বেলেছন,  রািহ া  ই েত  া
বাংলােদেশর িত সমথন অব াহত রাখেব। বধুবার সকােল ধানম ী শখ হািসনার সে  তার কাযালেয়
সৗজ  সা া কােল  িতিন  এ  কথা  বেলন।  বঠক  শেষ  ধানম ীর  স  সিচব  ইহসা ল  কিরম

সাংবািদকেদর ি ফ কেরন।

াে র টকসই  ালািন নীিতর কথা  উে খ কের রা দতূ  বেলন,  তারা  বাংলােদেশর ালািন  ে
সহেযািগতা করেত আ হী। ােটলাইট ব ব -ু২ উ পেণ বাংলােদশেক সহেযািগতার িবষেয়ও িতিন
আকা া ব  কেরন। িতিন পার িরক িবধােথ বাংলােদেশর সে  তার দেশর অথৈনিতক সহেযািগতা
জারদার করার িবষেয়ও আ হ দখান। েযাগ ব ব াপনায় বাংলােদেশর ভিূমকার ভূয়সী শংসা কের

ফরািস রা দতূ বেলন, এ িবষেয় বাংলােদেশর স মতা বিৃ  পেয়েছ।

এর উ ের শখ হািসনা বেলন, তার সরকার সা িতক ঘিূণঝড় ‘বলুবলু’র সমেয় উপ লীয় এলাকা থেক
২২ লাখ মা ষেক িনরাপদ আ েয় সিরেয় আেন। জলবায়ু পিরবতেনর িব প ভাব মাকািবলায় িনজ
অথায়েন জলবায়ু া  ফা ড গঠেনর স  উে খ কের ধানম ী বেলন, তার সরকার দেশর বনা ল
বিৃ র উেদ াগ হণ কেরেছ। তার সরকােরর সকল উ য়ন পিরক নাই ামিভি ক উে খ কের শখ
হািসনা বেলন, দেশর ৯৪ শতাংশ মা ষ এখন িব েতর িবধার আওতায় এেসেছ এবং দািরে র হার
উে খেযাগ হাের াস পেয়েছ। বাংলােদেশর াধীনতাযেু  াে র সরকার ও জনগেণর অবদােনর কথা

রণ কেরন ধানম ী এবং সােবক ফরািস িসেড ট জ াক িশরােকর সে  তার বঠেকর কথাও রণ
কেরন  িতিন।  বঠেক তারা  ু  ইকনিমর অথনীিতর স াবনা,  নদী  খনন এবং  িল  সমতার িবষেয়ও
আেলাচনা কেরন। ধানম ীর মখু  সিচব মা. নিজবরু রহমান এ সময় উপি ত িছেলন।
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