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বাংলােদেশ আি ত রািহ ােদর ত াবাসেন িময়ানমার সহায়ক পিরেবশ তির করেব বেল আশা কাশ
কেরেছন রা পিত মা. আব ল হািমদ। গতকাল সামবার িময়ানমােরর নতনু রা দূত উ অং িকয়াও মাই
ব ভবেন পিরচয়প  পশ করেত গেল রা পিত এ আশার কথা বেলন।

রা পিতর সসিচব মা.  জয়নাল আেবদীন জানান,  নতনু রা দূতেক াগত জািনেয়  রা পিত বেলেছন,
িময়ানমার  বাংলােদেশর  িতেবশী  দশ।  বাংলােদশ  সব  সময়  িতেবশীেদর  সে  স ক  উ য়নেক
অ ািধকার দয়।

রা পিত  বেলন,  ‘ রািহ ারা  বাংলােদেশর  জ  বড় সম া।  বাংলােদশ  এ সম ার  শাি পূণ  সমাধােন
িব াসী।’ আব ল হািমদ আশা কাশ কেরন, িময়ানমার এমন একটা পিরেবশ সৃি  করেব, যােত িবতািড়ত
রািহ ারা ি েত ও সস ােন িনজ দেশ িফের যেত পাের।

িময়ানমােরর  সে  বাংলােদেশর  বািণজ -িবিনেয়াগ  স ক  য ব িদেনর  এবং  এর স াবনাও য যেথ
উ ল, স কথা তুেল ধের রা পিত হািমদ এ স াবনা কােজ লাগােত রা দূতেক উেদ াগী হওয়ার পরামশ
দন।

িময়ানমােরর  নতুন  দূত  বেলন,  িতিনও  বািণজ -িবিনেয়াগ  স ক  স সারেণ  কাজ  করেত  আ হী।
বাংলােদেশ দািয়  পালেন রা পিতর সািবক সহেযািগতা ত াশা কেরন িতিন।

এর আেগ িভেয়তনােমর নতুন রা দূত ফাম িভেয়ত িচেয়ন রা পিতর কােছ পিরচয়প  দন। রা পিত তােঁক
বেলন, বাংলােদেশর সে  িভেয়তনােমর স ক অত  চমৎকার। ২০১৮ সােল িভেয়তনােমর িসেড ট ান
দাই কায়াংেয়র বাংলােদশ সফর ই

দেশর স কেক নতনু উ তায় িনেয় গেছ।

ই দেশর বািণজ  এরই মেধ  এক িবিলয়ন ডলাের উ ীত হেয়েছ এবং তা আেরা বাড়ার যেথ  েযাগ
আেছ  ম ব  কের  রা পিত  বেলন,  নতনু  রা দূত  এ লে  সবা ক য়াস  চালােবন  বেল  িতিন  আশা
করেছন।

িভেয়তনােমর রা দূত বেলন, তারঁ দশ বাংলােদেশর সে  ি প ীয় স কেক খবুই  দয়। এই স ক
মা েয় আেরা দৃঢ় হে ।

পের রািশয়ায় িনযু  বাংলােদেশর নতনু রা দূত কাম ল আহসান রা পিতর সে  সা াৎ কেরন। সূ  :
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িবিডিনউজ।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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