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প্রেস বিজ্ঞবি
বসলেলে রাষ্ট্রদূলের সফলর িাাংোলদলে ইলদা-প্যাবসবফক
অাংেীদাবরত্ত্ব প্র ারদার
ঢাকা, ২৪ অলটাির, ২০১৯ - বাাংলাদেশ ও যুক্তরাদের মদযে ক্রমবযমান
ধ
অাংশীোররত্ত্ব এবাং একটি মুক্ত
ও অবায ইদদা-প্োরিরিক অঞ্চদল দেশটির দকৌশলগত গুরুদের ওপ্র দ ার রেদত রােেূত রমলার ২১২৩ অদটাবর রিদলি িির কদরন।
রােেূত রমলার দশভরদনর রবরবয়ানা গোি প্ল্োন্ট প্ররেশনধ কদরন এবাং দশভরন বাাংলাদেদশর দেরিদেন্ট
দনইল দমনজ দ র িদে িাক্ষাৎ কদর যুক্তরাে ও বাাংলাদেদশর মদযে বারি ে ও রবরনদয়াগ বৃজির রবষদয়
কথা বদলন। রবরবয়ানা প্ল্োন্ট প্ররেশদনর
ধ
িময় রােেূত রমলারদক ানাদনা হয়, দশভরন রকভাদব
বাাংলাদেদশ তাদের রবরভন্ন িহায়ক েরতষ্ঠাদনর মাযেদম বাাংলাদেদশর জ্বালানী স্বাযীনতা বৃজি কদর ইদদাপ্োরিরিক দকৌশদলর অথননরতক
ধ
ও রনরাপ্ত্তা স্তদে অবোন রাখদে। এ দেদশ োকৃরতক গোদির িবদেদয়
বড় উৎপ্ােনকারী হওয়ায় রতরন দশভরনদক অরভনদন ানান। দশভরন গোদির দমাি অভেন্তরীি
উৎপ্ােদনর ৫৫ শতাাংদশর দবরশ উৎপ্ােন কদর থাদক। রতরন বাাংলাদেরশ নাগররক রনদয়াদগ দশভরদনর
অেীকাদরর েশাংিা কদরন। েরতষ্ঠানটির কমীবারহনীর ৯৫ শতাাংশই বাাংলাদেরশ। তাোড়া এটির
করদপ্াদরি িামাজ ক োয়বিতা কমিূধ রেগুরল অথননরতক
ধ
উন্নয়ন, রশক্ষা ও স্বাস্থ্ে উদেোদগ ভূ রমকা রাখায়
স্থ্ানীয় নদগাষ্ঠী উপ্কার দভাগ করদে।
রােেূত রমলার রিদলি রশল্প ও বরিক িরমরতর (রিদলি দেম্বার অি কমাি এন্ড
ধ
ইন্ডারি - এিরিরিআই)
ননশদভাদ অাংশ দনন। ননশদভা কাদল রােেূত রমলার এিরিরিআই-এর প্ররোলনা প্ররষে এবাং
রিদলদির বেবিায়ী িম্প্রোদয়র রবরশষ্ট িেিেদের িদে এক োিবন্ত আদলােনায় অাংশ দনন। এ িময়
যুক্তরাে ও বাাংলাদেদশর মদযে মুক্ত, নোযে ও প্ারস্পররক বারি ে রকভাদব আরও বৃজি করা যায় এবাং
যুক্তরাদের েরতষ্ঠানগুদলার বারি ে ও রবরনদয়াদগর নে বাাংলাদেদশর আদরা দবরশ খাত উন্মুক্ত করদত েুই
দেশ রকভাদব দযৌথভাদব কা করদত প্াদর – এিব রবষয় আদলারেত হয়।
রতরন রিদলদির রবভাগীয় করমশনার দমাস্তারি র
ু রহমান এবাং রিদলদির উপ্ করমশনার কা ী এমোেুল
ইিলাদমর িদে িাক্ষাৎ কদর উত্তর-প্ূবাঞ্চলীয়
ধ
রিদলি অঞ্চদল মানব প্াোররবদরাযী প্েদক্ষপ্ রনদয়
আদলােনা কদরন। রতরন ানান, মানব প্াোর দরাদয বাাংলাদেদশর িদে কা করা এবাং প্াোদরর কবল
দথদক রক্ষা প্াওয়া বেজক্তদের নে রকভাদব দিবা বাড়াদনা ও িহ দলাভে করা যায় যুক্তরাে িরকাদরর
শীষ অগ্রারযকার।
ধ
রিদলদি অবস্থ্ানকাদল রােেূত রমলার রাতারগুল রবদশষ ীবনবরেত্র্ে িাংরক্ষি এলাকা (এিরবরিএ) ঘুদর
দেদখন। যুক্তরাদের অনুোন োকৃরতক েুদযাদগ
ধ িাড়া দেওয়া এবাং প্ররদবশ িুরক্ষায় বাাংলাদেদশর িামথেধ
রকভাদব বৃজি কদরদে, দিিা প্যদবক্ষি
ধ
করদত রতরন দিখাদন যান। এটি এবাং োকৃরতক েুদযাগ
ধ
দমাকাদবলায় বাাংলাদেদশর িামথেধ বৃজিদত ইউএিএআইরের অনোনে েদেষ্টা এই অঞ্চদল যুক্তরাে এবাং
বাাংলাদেদশর প্ররদবশগত অগ্রারযকার এরগদয় দনদব।
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ইদদা-প্োরিরিক অঞ্চদল যুক্তরাদের লক্ষে হদলা াতীয় িাবদভৌমদের
ধ
েরত শ্রিা, আইদনর শািন,
বা াররভরত্তক অথনীরত
ধ
এবাং মুক্ত, নোযে এবাং প্ারস্পররক বারি ে নীরত উৎিারহত করদত একটি িবপ্ক্ষীয় উদেোগ যা বাাংলাদেশিহ এ অঞ্চদলর দেশগুদলার িদে ঘরনষ্ঠ িহদযারগতার মাযেদম প্ররোরলত
হদব।
বাাংলাদেরশ ও আদমররকানদের মদযে িহদযারগতা, িাংলাপ্ এবাং প্ারস্পররক দবাঝাপ্ড়া বাড়াদনার লদক্ষে এ
বের এ দেদশ যুক্তরাদের বহু উদেোদগর একটি রােেূত রমলাদরর রিদলি িির এবাং এটি মুক্ত ও অবায
ইদদা-প্োরিরিক অঞ্চদল বাাংলাদেদশর দকৌশলগত গুরুে তু দল যরদে।
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