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পররাষ্ট্র দপ্তররর পূর্ বএশিয়া ও প্রিান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল শর্ষয়ক জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া

প্রেক্ষাপট ব্রিব্র িং
প্রেস করেসপরেটস রুম
ওয়াব্র িংটন, ব্রিব্রস
নরেম্বে ১৫, ২০১৯

সঞ্চালক: আপনারেে পব্রেচয় কব্রেরয় ব্রেচ্ছি...ইব্রন পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া...। সম্প্রব্রর্ েূেোচে
স ে প্রেরক ব্র রেরেন। েেরম ব্রর্ব্রন ব্রকেু কো বলরবন এবিং র্ােপে েরনাত্তে পরব যারবন।
ম
এটট প্রেক্ষাপট ব্রিরসরব ধো িরব। পুরো ব্রবষয়টট বলা িরি পেোষ্ট্র েপ্তরেে একযন প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম াে
র্ে

প্রেরক, টিক আরে?

পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আমো ব্রক এগুরলা এখনই ব্রবর্েণ কেরবা, না আপব্রন চান...
স্টাফ: িোাঁ, ব্রনশ্চয়ই। আপব্রন প্রযমনটা চান...।
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: উব্রন এগুরলা ব্রবর্েণ কেরর্ কেরর্ যাব্রনরয় োব্রখ, আব্রম আয পাাঁচ
মাস ধরে এ োব্রয়ত্ব পালন কেব্রে। ওই অঞ্চরল এটা আমাে চাে নম্বে স ে। কখরনা কখরনা স েগুরলাে
পব্রেকল্পনা িয় ঘটনা বা কাযকলারপে
ম
ব্রেব্রত্তরর্ (এ ঘটনায় প্রযমন পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলন,
ম
যাপারনে
‘ ু চ্ছয সিংলাপ’ ও অনে ব্রকেু ব্রবষয়) এবিং অনোনে সমরয় র্া িয় বৃিত্তে একটট পব্রেকল্পনাে অিং

ব্রিরসরব

যুক্তোরষ্ট্রে যার্ীয় ব্রনোপত্তা পব্রেকল্পনাে একটট গুরুত্বপূণ অঞ্চরল
ম
ব্রিরয় উপব্রিব্রর্ যানান প্রেওয়া র্ো
কাযকম কো।
ম
কারযই আব্রম বলরবা, এটা একটা োরুণ যায়িা। আমো ইরদা-পোব্রসব্র ক প্রকৌ ল েব্রর্রবেনও ব্রেচ্ছি।
আমো এ পযন্ত
ম প্রকমন কেব্রে র্া-ই র্ু রল ধো িরয়রে এ েব্রর্রবেরন। এোড়া যর্টা পাব্রে আপনারেে
িালনািাে কো অবোির্ োখাে কো োবব্রে। প্রেস ব্রিব্র িং এবিং এ ধেরনে কািযপত্র ব্রেরয় েু’োরবই।
আমাে অনের্ম সব্রর্ে বলরর্ কী, সবরচরয় বড় অগ্রাব্রধকাে িরি বার্মা ব্রেরয় যাওয়া। আপনারেে কারে,
ওই অঞ্চরলে কারে, কাযর্ম যােই ব্রবষয়টা যানা েেকাে র্ারেে কারেই আব্রম যর্টা সম্ভব স্পষ্টোরব
ব্রবষয়টা যানারর্ চাই। মুখ বন্ধ প্রেরখ প্রলাকযনরক আমারেে োবনা বা কাযক্রম
ম
সম্পরকম অনুমান বা
গুঞ্জরনে সুরযাি ব্রেরর্ চাই না। প্রর্া, আয এখারন আসা এবিং স্পষ্ট কোটা েকার ে সুরযাি প্রেওয়াে যনে
আপনারেে ধনেবাে।
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আব্রম আপনারেে ব্রলব্রখর্ বক্তবে পরড় প্র ানারর্ চাই। কােণ েুই সপ্তাি সমরয়ে মরধে েয়েয়টট স ে
কেরর্ িরয়রে। ব্রকেু সময় পে অরনক ব্রকেুই ঝাপসা লারি। আব্রম র্াই স রেে েব্রর্টট পরবেম মূল
পরয়ন্টগুরলা উরেখ করে যারবা। এেপে আমো সুব্রনব্রেমষ্ট ব্রবষরয়ে যনে েরনাত্তে পরব প্রযরর্
ম
পােরবা।
শুরুরর্ই আব্রম প্রটাব্রকওে মাউন্ট ু চ্ছয সিংলারপে কো বলরর্ চাই। প্রসখারন প্রব করয়কযন গুরুত্বপূণ ম
বেচ্ছক্তে সরে কো বরলব্রে আব্রম। সারবক যার্ীয় ব্রনোপত্তা উপরেষ্টা মোকমাস্টাে ু চ্ছয সিংলারপ উপব্রির্
ব্রেরলন। র্াে সরে কো বলা ও মর্ব্রবব্রনমরয়ে চমৎকাে সুরযাি ব্রেল এটা। এোড়া এ আরয়াযরনে
পার্শ্ঘটনা
ম
ব্রিরসরব যাপারনে প্রযেষ্ঠ প্রনর্ারেে সরে োরলা আরলাচনা িরয়রে আমারেে।
সব আরলাচনারর্ই আব্রম প্রযাে ব্রেরয় বরলব্রে, যুক্তোষ্ট্র-যাপান মমত্রী িরি ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চরল
াব্রন্ত, ব্রনোপত্তা ও সমৃচ্ছিে ব্রেব্রত্ত। আেও বরলব্রে প্রয, প্রেব্রসরিন্ট ট্রাম্প যাপারনে সরে আমারেে বোবরেে
গুরুত্বপূণ মমত্রী
ম
প্রযােোে কেরর্ প্রে টটে সরে কায কেরর্ অেীকােবি। আমো ২০২০ সারল এ
মমত্রীে ৬০র্ম বাব্রষকী
ম উেযাপরনে ব্রবষরয়ও আরলাচনা করেব্রে।
বাব্রণরযেে প্রক্ষরত্র আব্রম প্রযাে ব্রেরয় বরলব্রে প্রয, আমারেে সম্প্রব্রর্ স্বাক্ষব্রের্ বাব্রণযে চুচ্ছক্ত কমসিংিান
ম
সৃটষ্ট,
ব্রবব্রনরয়াি বৃচ্ছি, বাব্রণযে ঘাটব্রর্ হ্রাস এবিং নোযের্ারক এব্রিরয় ব্রনরর্ সিায়র্া কেরব।

াইেচ্ছয ও প্রিটা

ব্রনোপত্তা ব্রবষরয় যাপারনে সরে সিরযাব্রির্াে বোপারেও আরলাচনা করেব্রে আমো। আব্রম প্রযাে ব্রেরয়
বরলব্রে, ব্রিচ্ছযটাল বাব্রণরযেে বোপারে নর্ু ন চুচ্ছক্ত েুরের ে মরধে গুরুত্বপূণ ব্রম িচ্ছযটাল বাব্রণযে বৃচ্ছি কেরব।
বৃিত্তে অঞ্চরলে প্রক্ষরত্র আব্রম ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চরল অেননব্র
ম র্ক ব্রবষয়, ব্রনোপত্তা,

াসনেচ্ছক্রয়া ও

মানবসম্পরেে প্রক্ষরত্র এর্ গুরুত্বপূণ অিং
ম
ীোে িওয়াে যনে যাপানরক ধনেবাে ব্রেরয়ব্রে।
উত্তে প্রকাব্রেয়া েসরে আব্রম যাপানরক আবােও আর্শ্স্ত করে বরলব্রে প্রয, ব্রমত্ররেে সুেক্ষাে বোপারে
আমারেে অেীকারেে েৃঢ়র্া ইস্পার্কটিন। আব্রম বরলব্রে, আমারেে ব্রনরযরেে ও ব্রমত্ররেেরক প্রকারনা
িামলা বা উস্কাব্রন প্রেরক েক্ষা কেরর্ যুক্তোষ্ট্র েস্তুর্ েরয়রে। যাব্রর্সিংঘ ব্রনরষধাজ্ঞা বাস্তবায়রনে মাধেরম
উত্তে প্রকাব্রেয়াে ব্রবরুরি চাপ েরয়ারিে উরেোরি বব্রলষ্ঠ সিরযাব্রির্াে যনে যাপানরক ধনেবাে ব্রেরয়ব্রে।
ব্রবর ষ করে যািায প্রেরক যািারয অনবধ কয়লা ও প্রপরট্রাব্রলয়াম িানান্তে প্রিকারনাে প্রক্ষরত্র।
আব্রম আরলাচনায় অিং গ্রিণকােীরেে বরলব্রে, আমো ব্রনোপত্তা পব্রেষরেে েস্তাব কাযকে
ম কোে লরক্ষে
ওব্রকনাওয়ারর্ যুক্তোষ্ট্র ও ব্রমত্ররেে যুিব্রবমান োখাে যনে যাপারনে েূ ব্রমকাে ে িংসা কব্রে। যাপান ও
েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া সম্পকম ব্রবষরয় বলরর্ ব্রিরয় আব্রম উত্তে প্রকাব্রেয়াে সাম্প্রব্রর্ক প্রক্ষপণাস্ত্র ব্রনরক্ষরপে
প্রেক্ষাপরট যাপান ও েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে ব্রনোপত্তা সিরযাব্রির্া ও র্েে োিাোব্রিে গুরুরত্বে ওপে প্রযাে
ব্রেরয়ব্রে। আব্রম র্ারেে বরলব্রে, যাপান ও েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে মরধে উরত্তযনা সৃটষ্ট িরল ব্রবযয়ী িয় প্রকবল
ব্রপয়িংইয়িং, মরস্কা আে প্রবইচ্ছযিং।
প্রসখান প্রেরক ব্রিরয় আমো ব্রময়ানমারে (বামায়)
ম োয় ব্রর্নব্রেরনে মরর্া কাটাই। প্রনব্রপরিারর্ োষ্ট্রীয়
কাউরেলে অিং সান সুব্রচসি প্রযেষ্ঠ সেকাব্রে কমকর্ম
ম ারেে সরে সাক্ষার্ করেব্রে। আব্রম োখাইন েরের
অেেন্তেীণোরব বাস্তুচুের্ প্রলাকরেে একটট ব্র ব্রবরে যাই এবিং সোসব্রে প্রসখানকাে প্রোব্রিোরেে কো শুব্রন।
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আব্রম প্রেেু রন বামাে
ম নািব্রেক সমারযে প্রনর্ারেে সরে সাক্ষার্ কব্রে এবিং আেও াব্রন্তপূণ ও
ম িণর্াব্রিক
পরে বামাে
ম চলমান অগ্রিব্রর্ ব্রনরয় আরলাচনা কব্রে।
এসব সাক্ষারর্ আব্রম বামাে
ম িণর্রিে পরে উত্তেণ ও অেননব্র
ম র্ক রূপান্তরেে েব্রর্ যুক্তোরষ্ট্রে করয়ক
ে রকে েীঘ সমে
ম
রনে
ম
কো পুনবেক্ত
ম করেব্রে।
এ স ে প্রেরক বামা ম ও যুক্তোরষ্ট্রে যনিরণে মরধে চ্ছক্ত ালী প্রমলবন্ধন ও পেস্পরেে যনে শুেকামনাে
অনুেূব্রর্ে প্রোাঁয়া প্রপরয়ব্রে আব্রম।
োযধানী প্রনব্রপরিারর্ আমো ব্রিপক্ষীয় সম্পরকমে সামরন সৃষ্ট চোরলঞ্জ এবিং এগুরলা কাটটরয় সামরন
এব্রিরয় যাওয়াে উপায় ব্রনরয় প্রখালারমলা আরলাচনা করেব্রে। ব্রময়ানমােরক অব েই প্রোব্রিো ও অনোনে
যাব্রর্ির্ সিংখোলঘু যনরিাষ্ঠীে যনে পব্রেব্রিব্রর্ে উন্নয়ন এবিং বামাে
ম প্রের্রে বাস্তুচুের্ ও বািংলারের
আশ্রয় প্রনওয়া উিাস্তুরেে ব্রনোপে, প্রস্বিামূলক, মযাোপূ
ম
ণও
ম প্রটকসই ের্োবর্মরনে পব্রেরব

সৃটষ্ট কেরর্

আন্তযমাব্রর্ক সম্প্রোরয়ে সরে িার্ ব্রমব্রলরয় কায কেরর্ িরব।
এে বাইরে আমো োখাইন, ান ও কাব্রচন োযেসি বামাে
ম অরনক অঞ্চরল চলমান সব্রিিংসর্া, যার্ীয়
াব্রন্ত েচ্ছক্রয়া আবাে চাঙা কোে েরয়াযনীয়র্া এবিং সব সম্প্রোরয়ে মানুরষে ওপে সব্রিিংসর্াে
প্রনব্রর্বাচক েোব ব্রনরয় আরলাচনা করেব্রে। এসব অঞ্চরলে বাস্তুচুের্ মানুরষে কারে মানব্রবক সিায়র্া
ব্রনরয় যাওয়াে প্রক্ষরত্র বাধা অবোির্ োখা ব্রবর ষোরব পীড়াোয়ক। আব্রম বড় ধেরনে মানবাব্রধকাে
লিংঘরনে যনে োয়ী বেচ্ছক্তরেে যবাবব্রেব্রি ব্রনচ্ছশ্চর্ কোে েরয়াযনীয়র্াে ওপে আবােও প্রযাে ব্রেরয়ব্রে।
অেননব্র
ম র্ক প্রক্ষরত্র আমো সম্পকম িেীে কোে সম্ভাবে প্রক্ষত্রগুরলা ব্রনরয় কো বরলব্রে, যাে মরধে ব্রেল
োব্রয়ত্ব ীল ব্রবব্রনরয়াি ও অেননব্র
ম র্ক উন্নয়ন। এটট অন্তেুচ্ছম ক্তমূলক অেননব্র
ম র্ক েবৃচ্ছি ও উন্নর্র্ে
বেবসাব্রয়ক আচেণরক এব্রিরয় ব্রনরর্ পারে। সামব্রেক বাব্রিনীে অেননব্র
ম র্ক স্বাে ব্রম নয়ব্রির্ কেরর্ও সিায়র্া
কেরর্ পারে এটট।
বামায়
ম ব্র িব্রিেই সাধােণ ব্রনবাচন
ম
িরর্ যারি যা িরব করয়ক ে রকে মরধে প্রে টটে ব্রির্ীয় ব্রনবাচন।
ম
আমো এরর্ েধান োর্া। করয়ক ে রকে ব্রবচ্ছিন্নর্া ও সামব্রেক

াসন প্রেরক বামাে
ম প্রবব্রেরয় আসাে

অন্তবর্ীকাল
ম
চলরে। এসময় প্রে টটরক সিায়র্া অবোির্ োখাে অিং

ব্রিরসরব আমো ২০২০ সারলে

নরেম্বরেে ব্রনবাচরনে
ম
যনে ২ প্রকাটট ৪০ লাখ িলাে ব্রেচ্ছি।
আলাপ-আরলাচনাে সময় আব্রম ওই অঞ্চরলে েূ োযননব্রর্ক চোরলঞ্জগুরলাে বোপারে শুরনব্রে।
সিরযািীরেে বরলব্রে, বামাে
ম যনিরণে অবিাে উন্নয়রনে যনে যটটল যার্ীয় ও আঞ্চব্রলক চোরলঞ্জগুরলা
প্রমাকারবলায় যুক্তোষ্ট্র র্ারেে ব্রনরয় কায কেরব।
সাব্রবকোরব
ম
বলরল, এ স েটট সামরনে উরেখরযািে মাত্রাে চোরলঞ্জগুরলা সম্পরকম আমারক সরচর্ন
করেরে। র্রব একরত্র অগ্রিব্রর্ সাধন কেরর্ পােরল প্রয উন্নর্র্ে েব্রবষেরর্ে সুরযাি েরয়রে র্াও
একইসরে র্ু রল ধরেরে। বামা ম সামব্রেক মস্বের্রিে অন্ধকাে সময় প্রপেরন প্র রল এব্রিরয় চলায় ক্ররমই
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প্রে টটে প্রবব্র

সিংখেক মানুষ োিে উন্নয়রনে যনে প্রচষ্টা কেরে। এ েসরে বলা েেকাে, এটট শুধু

যুক্তোরষ্ট্রে উরেোি নয়, ওই অঞ্চরল সিরযািী যাপান, প্রকাব্রেয়া ও অনে প্রে গুরলাে কাে প্রেরক আমো
অরনক সমেনম পাচ্ছি। আব্রম সানরদ এ ব্রবষরয় আরলাচনা কেরর্ পাব্রে।
এে পে আব্রম যাই কুয়ালালামপুরে। ৩১ প্র

অরটাবে প্রে টটে পেোষ্ট্রমিীে সরে প্রেখা কব্রে। এ সময়

আব্রম বাব্রণযে, ব্রনোপত্তা, ব্র ক্ষা ও সিংস্কৃব্রর্ ব্রবষরয় আমারেে মবব্রচত্রপূণ অিং
ম
ীোেরত্বে কো প্রযারেে সরে
পুনবেক্ত
ম কব্রে। একই ব্রেরন আব্রম মালরয়ব্র য়াে ইেটটটটউট অব স্ট্র্োরটচ্ছযক অোে ইন্টােনো নাল
স্টাব্রিয-এ বক্তবে ব্রেরয়ব্রে। আব্রম আনরদে সরে যানাই প্রয, ওয়ানএমব্রিব্রব েুনীব্রর্ প্রকরলঙ্কাব্রেে সরে যুক্ত
এক ’ প্রকাটট িলাে উিাে কো সম্ভব িরয়রে যা মালরয়ব্র য়ায় প্র ের্ আসরব বরল আ া কো িরি। এ
ঘটনা মালরয়ব্র য়ায় েুনীব্রর্ প্রমাকারবলা এবিং যার্ীয় সমৃচ্ছি ও সাবরেৌমত্ব
ম
েক্ষায় আইন েরয়ারিে প্রক্ষরত্র
প্রে টটে সরে যুক্তোরষ্ট্রে চলমান স ল সিরযাব্রির্াে সম্পকমরকই র্ু রল ধেরে।
যুক্তোষ্ট্র ও মালরয়ব্র য়াে সামব্রেক বাব্রিনীিরয়ে

চ্ছক্ত ালী সম্পরকমে প্রেক্ষাপরট ৩১র

অরটাবে আব্রম

প্রে টটে উপ েব্রর্েক্ষামিী ব্রলউ ব্রচন টিংরয়ে সরেও সাক্ষার্ কব্রে। েব্রর্ বেে আমো একসরে প্রয নয়টট
সামব্রেক মিড়া কব্রে র্া এ সম্পরকমে সাক্ষে বিন করে। আে প্রকারনা প্রের ে সরেই মালরয়ব্র য়া বেরে
এর্গুরলা মিড়া করে না।
আমো মালরয়ব্র য়াে সমুদ্র ব্রবষয়ক সামেেম বাড়ারনাে অব্রেন্ন লক্ষে ব্রনরয় আরলাচনা করেব্রে। মালরয়ব্র য়াই
আমারেে ‘সামুব্রদ্রক ব্রনোপত্তা উরেোি’ র্িব্রবরলে বৃিত্তম োপক। আমো মালরয়ব্র য়াে স স্ত্র বাব্রিনীে
কমকর্ম
ম ারেে যনে এক্সরচঞ্জ সুরযাি সম্প্রসােরণে পন্থাও খুরাঁ য প্রেরখব্রে। ২০২০ অেবেরে
ম
আমো
মালরয়ব্র য়ারক আইএমইটট’ে (ইন্টােনো নাল ব্রমব্রলটাব্রে এিুরক ন অোে প্রট্রব্রনিং) আওর্ায় ১৫ লাখ
িলাে ব্রেচ্ছি।
ইরদা-পোব্রসব্র ক প্রকৌ ল ব্রবষরয় যানারর্ চাই, ৩১র অরটাবে আব্রম মালরয়ব্র য়াে ব্রবব্রনরয়াি ও উন্নয়ন
কর্ৃপ
ম রক্ষে প্রচয়ােমোন আবেুল মচ্ছযরেে সরে সাক্ষার্ কব্রে। র্াে সরে আরলাচনায় আব্রম ইরদাপোব্রসব্র ক অঞ্চরল অবকািারমা, জ্বালাব্রন ও ব্রিচ্ছযটাল অেনীব্র
ম র্ে প্রক্ষরত্র ব্রবব্রনরয়াি আকষরণে
ম
বোপারে
আমারেে মরনারযারিে ব্রবষয়টট র্ু রল ধব্রে। চীরনে সরে মালরয়ব্র য়াে অবকািারমা েকল্পগুরলাে
পযারলাচনাে
ম
প্রেক্ষাপরট আব্রম উচ্চমারনে স্বির্া ও আব্রেক
ম বযায়রযািের্াে আহ্বান যাব্রনরয়ব্রে।
উাঁচুমারনে প্রবসেকাব্রে খারর্ে প্রনর্ৃত্বাধীন উন্নয়ন উরেোি আকৃষ্ট কোে পা াপাব্র প্রযন মালরয়ব্র য়াে
সাবরেৌমত্ব
ম
অক্ষুণ োরক র্া ব্রনচ্ছশ্চর্ কোই এে উরে ে।
১ নরেম্বে আব্রম আরমব্রেকা প্রচম্বাে অব কমাস সেসেরেে
ম
সরে োর্ঃো

মবিরক ব্রমব্রলর্ িই। এরর্

মালরয়ব্র য়ায় ব্রবব্রনরয়ারিে সময় যুক্তোরষ্ট্রে মূলেরবারধে েব্রর্ব্রনব্রধত্ব কো অবোির্ োখরর্ প্রের ে
প্রকাম্পাব্রনগুরলাে েব্রর্ আহ্বান যানাই। আব্রম এ সময় উরেখ কব্রে প্রয, যুক্তোষ্ট্র এখন মালরয়ব্র য়ায়
ব্রবরেব্র ব্রবব্রনরয়ারিে বৃিত্তম উৎস। মালরয়ব্র য়ায় শুধু ২০১৯ সারলে েেমারধইম যুক্তোরষ্ট্রে ২ ’ ৮০ প্রকাটট
িলাে ব্রবব্রনরয়াি অনুরমাব্রের্ িরয়রে।
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পেোষ্ট্রমিী ও উপ েব্রর্েক্ষামিীে সরে মবিরক আব্রম উরেখ কব্রে, চীরনে নাইন িো লাইন সািে
অঞ্চরলে স্বাধীনর্া এবিং ব্রনয়মনীব্রর্ র্ো নীব্রর্ব্রেব্রত্তক বেবিাে েব্রর্ সোসব্রে িুমব্রক। আব্রম যুক্তোরষ্ট্রে এ
অবিান পুনবেক্ত
ম কব্রে প্রয, আমো সিংঘার্ চাই না, র্রব আমারেেরক সমুদ্র ব্রবষরয় চীরনে অনবধ োব্রবরক
চোরলঞ্জ কেরর্ িরব।
ব্রময়ানমারেে োখাইন োরযেে মানবাব্রধকাে পব্রেব্রিব্রর্রর্ প্রয চোরলঞ্জ সৃটষ্ট িরয়রে পেোষ্ট্রমিী ও উপ
েব্রর্েক্ষামিীে সরে মবিরক আব্রম প্রস ব্রবষরয় কাযকেোরব
ম
সাড়া প্রেওয়াে উপায় ব্রনরয়

লেসূ আরলাচনা

করেব্রে। অনেব্রেরক মালরয়ব্র য়ারক আহ্বান যাব্রনরয়ব্রে মানুষরক প্রযােপূবক
ম প্র ের্ না পািারনাে নীব্রর্ে
েব্রর্ শ্রিা েে নম কেরর্।
মালরয়ব্র য়া প্রেরক আমো পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলন
ম
ও ব্রিপক্ষীয় কাযক্ররমে
ম
যনে বোিংকরক যাই। এই
স েটট োইলোরেে সরে যুক্তোরষ্ট্রে সম্পকম আেও প্রযােোে কোে োরলা সুরযাি করে ব্রেরয়রে।
োইলোে এব্র য়ায় আমারেে এক গুরুত্বপূণ সিরযািী
ম
ও েীঘব্রে
ম রনে ব্রমত্র। প্রে টটরর্ ির্ পাাঁচমারস এটট
র্ৃর্ীয় স ে যা োইলোে ও এে যনিরণে সরে আমারেে পেীব্রক্ষর্ বন্ধুত্ব অক্ষুণ োখরর্ যুক্তোরষ্ট্রে
অেীকারেে েব্রর্ লন। ব্রিপক্ষীয় মবিকগুরলা িণর্াব্রিক েব্রর্ষ্ঠানসমূি ও মানবাব্রধকােরক সমুন্নর্
োখাে বোপারে োইলোরেে অবোির্ অগ্রিব্রর্ে েব্রর্ যুক্তোরষ্ট্রে সমেনরক
ম
প্রযােোে করেরে। িণর্াব্রিক
েব্রর্ষ্ঠানসমূি, মানবাব্রধকাে ও প্রমৌব্রলক স্বাধীনর্ারক সমুন্নর্ োখাে প্রক্ষরত্র অগ্রিব্রর্ অবোির্ োকা
োইলোরেে সরে আমারেে অিং ীোেরত্বে যনে অপব্রেিায।ম
োইলোরেে পালারমন্ট
ম
সেসেরেে সরে আবাে সাক্ষারর্ে সুরযাি িরয়রে আমাে। প্রেখা যারি িণর্াব্রিক
েচ্ছক্রয়া কায কেরে। র্াো োইলোরেে পালারমরন্ট
ম
ব্রবব্রেন্ন মর্ ও কণ্ঠস্বরেে মবব্রচত্ররক স্বাির্ যানান।
পালারমন্ট
ম
সেসেরেে সরে োইলোরেে আইন, ব্রবচাে ও মানবাব্রধকারেে মরর্া গুরুত্বপূণ ব্রম বষয়গুরলা ব্রনরয়
আরলাচনা িরয়রে আমাে। র্ারেে সরে সাক্ষারর্ে সুরযাি প্রপরয় সরন্তাষ েকা করেব্রে আব্রম। এরেে
অরনরকই েেমবারেে মরর্া প্রকারনা ব্রনবাব্রম চর্ পরে বরসরেন।
োইলোরে আমো নািব্রেক সমায ও প্রবসেকাব্রে সিংিিনগুরলাে সরেও বরসব্রে। আরলাচনায় র্ারেে
সামরনকাে সুরযাি ও কাযক্ররমে
ম
চোরলঞ্জগুরলা উরি আরস। আমো ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চলযুরড়
নািব্রেক সমারযে সরে যুক্তোষ্ট্র সম্ভাবে প্রযসব কায কেরর্ পারে র্া ব্রনরয় আরলাচনা করেব্রে।
োইলোরেে সেকাে, ব্রবরোধী েলসমূি ও নািব্রেক সমারযে সরে মবিরক আমো বার্মা ব্রেরয়ব্রে প্রয,
িণর্াব্রিক েব্রর্ষ্ঠানগুরলারক অব েই

চ্ছক্ত ালী কেরর্ িরব। প্রসই সরে সোন যানারর্ িরব

মানবাব্রধকাে ও প্রমৌব্রলক অব্রধকােরক।
োইলোরে োকাকারল আব্রম িায়ী সব্রচব বুসায়া মারেব্রলরনে সরে র্ৃর্ীয়বারেে মরর্া সাক্ষার্ করেব্রে।
এসময় আব্রম এবেে আব্রসয়ারনে প্রচয়ােমোন ব্রিরসরব সা রলেে যনে োইলোেরক অব্রেনদন যানাই।
এযনে েচুে কায কেরর্ িরয়রে র্ারেে। আব্রম পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলরনে
ম
পা াপাব্র যুক্তোষ্ট্র সেকাে ও
আমারেে বেবসায়ী মিরলে সরে োরুণোরব কায করে প্রযৌেোরব ইরদা-পোব্রসব্র ক ব্রবযরনস প্র াোম
আরয়াযন কোে যনেও োইলোেরক ধনেবাে ব্রেই।
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পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলরনে
ম
বোপারে বলরর্ প্রিরল োইলোে খুবই স ল। যার্ীয় ব্রনোপত্তা উপরেষ্টা
ও’িারয়ন প্রেব্রসরিরন্টে ব্রবর ষ েূর্ ব্রিরসরব বরলন, প্রেব্রসরিন্ট ট্রাম্প আব্রসয়ান প্রনর্ারেে ২০২০ সারল
যুক্তোরষ্ট্র একটট ব্রবর ষ ীষ সরেলরন
ম
আমিণ যাব্রনরয়রেন। বোিংকরক ও’িারয়ন লাওস, ব্রময়ানমাে,
ব্রসোপুে, োইলোে ও ব্রেরয়র্নামসি ব্রবব্রেন্ন প্রের ে প্রনর্ারেে সরে সাক্ষার্ করেন।
চ্ছক্ত ালী ও ঐকেবি আব্রসয়ারনে প্রপেরন সমেনম যুক্তোরষ্ট্রে ইরদা-পোব্রসব্র ক প্রকৌ রলে একটট
গুরুত্বপূণ ব্রম বষয়। ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চল ব্রবষরয় আব্রসয়ারনে েৃটষ্টেব্রে, এ অঞ্চল সম্পরকম আমারেে
েূেকল্প এবিং স্বির্া, অন্তেুচ্ছম ক্ত, সু াসন ও আন্তযমাব্রর্ক আইরনে েব্রর্ শ্রিাে ব্রবষয়গুরলারক এব্রিরয়
প্রনওয়াে প্রক্ষরত্র এ অঞ্চল ব্রনরয় যুক্তোষ্ট্র এবিং র্াে সিরযািীরেে েূেকল্পরক আমো এক প্রেখায় ব্রমলরর্
প্রেব্রখ। আমো এ অঞ্চরলে ওপে ব্রকেু সময় বেয় কেব, কােণ এটা ব্রেল বোিংকরক অরনক কায করেব্রে
আমো।
আব্রসয়ান অঞ্চরল যুক্তোরষ্ট্রে ের্েক্ষ মবরেব্র ক ব্রবব্রনরয়াি (এ ব্রিআই) ২৭১ ব্রবব্রলয়ন িলাে যা চীন ও
যাপারন আমারেে সচ্ছেব্রলর্ এ ব্রিআইরয়ে প্রচরয়ও প্রবব্র । বোিংকরক আমো প্রঘাষণা কব্রে প্রয, আব্রসয়ারনে
ব্রসেল উইরোরক যুক্তোরষ্ট্রে ইরলকট্রব্রনক কাস্টমস বেবিাে সরে যুক্ত কোে আরলাচনা শুরু িরয়রে।
এটট আব্রসয়ান ও যুক্তোরষ্ট্রে মরধে বাব্রষক
ম ৩৩৪ ব্রবব্রলয়ন িলারেে ব্রিমুখী বাব্রণরযেে সিংিান কেরব।
কারযই ২৭১ ব্রবব্রলয়ন িলাে ব্রবব্রনরয়াি আসরব এবিং ৩৩৪ ব্রবব্রলয়ন িলাে ব্রিমুখী বাব্রণযে িরব।
ব্রনোপত্তাে প্রক্ষরত্র আমো েব্রক্ষণ চীন সািরে চীরনে যবেেচ্ছস্তমূলক আচেণ প্রযোরব আব্রসয়ারনে
প্রে গুরলারক প্রর্ল, িোস ও মৎসেসম্পে আিেণ কেরর্ বাধা ব্রেরি র্া ব্রনরয় আরলাচনা করেব্রে। ব্রর্ন
বেরে ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চরল যুক্তোরষ্ট্রে ব্রনোপত্তা সিায়র্া ব্রেল ১ ’ ৩০ প্রকাটট িলাে যাে
প্রবব্র েোিই ব্রিরয়রে েব্রক্ষণ-পূব এব্র
ম
য়ায়। েেম আব্রসয়ান-যুক্তোষ্ট্র সামুব্রদ্রক মিড়া ও যুক্তোষ্ট্র-আব্রসয়ান
সাইবাে পব্রলব্রস িায়ালি আমারেে প্রকৌ লির্ অিং ীোেত্বরক এব্রিরয় ব্রনরয়রে।
মানবসম্পরেে প্রক্ষরত্র আমারেে ইয়ািং সাউেইস্ট এব্র য়া ব্রলিােব্র প ইব্রনব্র রয়টটে (ওয়াইএসইএএলআই)
এবিং যুক্তোষ্ট্র-আব্রসয়ান ইন্টানব্র ম প কমসূম ব্রচ আমারেে যনিণরক কাোকাব্রে আনরে। এোড়া আমো
ব্রিচ্ছযটাল অেনীব্র
ম র্ ও উরেোি গ্রিরণে প্রক্ষরত্র র্ৃণমূল পযারয়
ম সিরযাব্রির্াে মাধেরম উন্নয়নরক এব্রিরয়
ব্রনরর্ ‘আব্রসয়ান ইরনারে ন সারকমল’ চালু করেব্রে।

কারযই পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলরনে
ম
পা াপাব্র োইরেে সরে প্রযৌে উরেোরি অনুটষ্ঠর্ ‘ইরদা-পোব্রসব্র ক
ব্রবযরনস প্র াোম’ ব্রেল োরুণ সা লে। আমো এরর্ োইলোরেে সিায়র্াে ে িংসা কব্রে। আমো যুক্তোষ্ট্র
ও ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চরলে োয় এক িাযাে বেবসায়ী প্রনর্া ও প্রযেষ্ঠ সেকাব্রে কমকর্ম
ম ারক প্রপরয়ব্রে এ
প্র াোরম। যুক্তোরষ্ট্রে ব্রেরক আমো প্রপরয়ব্রেলাম বাব্রণযেমিী উইলবাে েস, আোে প্রসরক্রটাব্রে অব প্রস্টট
ব্রকে ক্রাচ এবিং ইউএসএআইব্রি, ওব্রপআইব্রস, এচ্ছক্সম বোিংক, ইউএসটটব্রিএ, অেেপ্তে
ম
ও সেকাব্রে অনোনে
সিংিাে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম ারেে। যুক্তোরষ্ট্রে ১৭ যন োষ্ট্রেূর্ ও ব্রম নেধানও এযনে স্বািব্রর্ক প্রের ে
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েব্রর্ব্রনব্রধেল ব্রনরয় বোিংকরক এরসব্রেরলন। র্াো যুক্তোরষ্ট্রে যনে র্

র্ প্রকাটট িলারেে নর্ু ন নর্ু ন

চুচ্ছক্তরক এব্রিরয় ব্রনরয়রেন। আব্রম সবাইরক ‘ইরদা-পোব্রসব্র ক ব্রবযরনস প্র াোম’-এ ব্রবর্েণ কো োট
ব্র টটট পড়রর্ উৎসাব্রির্ কেব। আব্রম ব্রনরয এটা পড়ব্রে না। আপনাো ওখারনই র্েেগুরলা পারবন। ইরদাপোব্রসব্র ক প্রকৌ ল ব্রনরয়ও একটা বড় েব্রর্রবেন েকা করেব্রে আমো। প্রসটাও আপনারেে প্রেওয়া িরব।
ওই অঞ্চরল ব্রমত্র ও অিং ীোেরেে সরে আমো যা যা কেব্রে র্া-ও আপনাো যানরর্ পােরবন।

আে আরে েুটট যাত্রাব্রবেব্রর্- প্রকাব্রেয়া ও র্ােপে চীন

প্রকাব্রেয়ায় ব্রসউরল প্রযেষ্ঠ েব্রক্ষণ প্রকােীয় প্রনর্ারেে সরে আমাে

লেসূ আরলাচনা িরয়রে। এসব

আরলাচনায় েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে সরে আমারেে মমত্রীে ব্রবষয়টট পুনবেক্ত
ম করেব্রে। এটট এখরনা ইরদাপোব্রসব্র ক অঞ্চরল াব্রন্ত ও ব্রনোপত্তাে চাব্রবকাটি। েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম ারেে সরে যাপান
ব্রবষরয় আরলাচনায় আব্রম আমারেে সচ্ছেব্রলর্ ব্রনোপত্তাে প্রক্ষরত্র চ্ছযএসওএমআইএ-ে গুরুরত্বে ওপে
প্রযাে ব্রেরয়ব্রে। েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়ারক এই গুরুত্বপূণ র্েে
ম
োিাোব্রি চুচ্ছক্তটট বাব্রর্ল না কোে অনুরোধ
যাব্রনরয়ব্রে আব্রম। আমো যুক্তোষ্ট্র-েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া-যাপান চ্ছত্রপক্ষীয় সিরযাব্রির্াে গুরুত্ব ব্রনরয়
আরলাচনা করেব্রে। যুক্তোষ্ট্র আমারেে এই গুরুত্বপূণ ব্রম মত্ররেে মরধে মধেির্া কেরর্ যারি না। র্রব
আব্রম স্পষ্টোরব বরলব্রে, যুক্তোষ্ট্র এ ব্রবষরয় প্রযািারযাি অবোির্ োখরব। আমো েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া ও
যাপানরক উরত্তযনা হ্রাস করে র্ারেে মর্পােরকেে
ম
সৃযন ীল সমাধান প্রবে কেরর্ র্াব্রিে প্রেওয়া
চাব্রলরয় যারবা। আমো মধেির্া কেরবা না। র্াে মারন ব্রকন্তু এই নয় প্রয, আমো এ েচ্ছক্রয়াে সরে যুক্ত
োকরবা না। সব্রর্ে বলরর্, আয সকারলই আব্রম আরেকটট মবিক করেব্রে এ ব্রনরয়। আমো উেয়পক্ষরক
(প্রকাব্রেয়া ও যাপান) অর্ীরর্ে মরর্া কাযকে
ম সম্পরকমে পরে ব্র রে যাওয়াে বোপারে র্াব্রিে প্রেওয়া
অবোির্ প্রেরখব্রে।
অেননব্র
ম র্ক সম্পরকমে প্রক্ষরত্র, েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়ায় োকরর্ আব্রম আোে প্রসরক্রটাব্রে ব্রকে ক্রারচে সরে
প্রকােীয় বেবসায়ী প্রনর্ারেে সরে সাক্ষার্ করেব্রে। আোে প্রসরক্রটাব্রে ব্রকে ক্রাচ যুক্তোষ্ট্র-েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া
ব্রসব্রনয়ে ইকনব্রমক িায়ালি এে যনে ব্রসউল ব্রিরয়ব্রেরলন। যুক্তোষ্ট্র ও েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া একটট প্রযৌে ব্রববৃব্রর্
ব্রেরয়রে। এরর্ আমারেে ব্রিপক্ষীয় অেননব্র
ম র্ক সম্পরকমে

চ্ছক্ত এবিং েুরের ে বব্রলষ্ঠ অেননব্র
ম র্ক

সিরযাব্রির্া ও বাব্রণচ্ছযেক সম্পরকমে সম্প্রসােণ অবোির্ োখাে অেীকাে পুনবেক্ত
ম কো িয়।
ব্রসউরল এসব মবিক োড়াও আব্রম বোিংকরক পূব এ
ম ীয় ীষ সরেলরনে
ম

াাঁরক আমাে েব্রক্ষণ প্রকােীয়

েব্রর্পরক্ষে সরে বরসব্রে। প্রসখারন আমো ইরদা-পোব্রসব্র ক অঞ্চরল যুক্তোষ্ট্র-েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া
সিরযাব্রির্ারক র্ু রল ধরে একটট প্রযৌে র্েেপত্র েকা করেব্রে। যুক্তোষ্ট্র-েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়া ব্রিপক্ষীয় সম্পকম
প্রযােোরেে উপায়সমূি ব্রনরয় আরলাচনা করেব্রে। এে মরধে ব্রেল আমারেে ইরদা-পোব্রসব্র ক প্রকৌ ল ও
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প্রকাব্রেয়াে ‘ব্রনউ সাউোন পব্র
ম লব্রস’ে মরধে ঘব্রনষ্ঠর্ে সিরযাব্রির্া। এ েুটটে মরধে অরনক অব্রেন্ন ব্রবষয়
েরয়রে।
প্র ষ ব্রবেব্রর্ ব্রেল প্রবইচ্ছযিংরয়। প্রবইচ্ছযিংরয় আব্রম চীনা েব্রর্পক্ষ উপ পেোষ্ট্রমিী প্রযিং প্রযগুয়ািংরয়ে সরে
লেসূ মবিক করেব্রে। অরনক ধেরনে ব্রবষয় ব্রনরয় কো বরলব্রে আমো। প্রযাে ব্রেরয় বরলব্রে প্রয, আমো
চীরনে সরে একটট িিনমূলক,

লব্রেব্রত্তক সম্পকম চাই। র্রব আমারেে গুরুত্বপূণ ইসু
ম েরর্ েৃটষ্টগ্রািে

অগ্রিব্রর্ প্রেখরর্ িরব। োইস প্রেব্রসরিন্ট প্রপে এবিং পেোষ্ট্রমিী পরম্পও সাম্প্রব্রর্ক ব্রকেু বক্তরবে
প্রযমনটা করেরেন, প্রর্মব্রনোরব আব্রমও চীন সেকারেে সরে আমারেে মর্পােকমেরে ব্রবষরয় খুব
প্রখালারমলা কো বরলব্রে। র্রব প্রযখারন ব্রবষয়টট আমারেে অব্রেন্ন স্বারেেম যনে োরলা, উেরয়ে স্বারেেম যনে
োরলা প্রসখারন সিরযাব্রির্াে বোপারে আমো খুবই আগ্রিী।
িিংকিং ও ব্র নচ্ছযয়ািংরয়ে বোপারে চীরনে কারে আমারেে উরিরিে কো আব্রম প্রে টটে উপপেোষ্ট্রমিীরক
যাব্রনরয়ব্রে। প্রবইচ্ছযিংরক অব েই িিংকিংরয় সিংযম চচমা অবোির্ োখরর্ িরব। র্ারেে চীন-যুক্তোযে প্রযৌে
প্রঘাষণায় উরেব্রখর্ অেীকারেে সরে সেব্রর্ প্রেরখ আচেণ কেরর্ িরব। িিংকিংরয়ে স্বায়ত্ত াসনরক েুবলম
কোে প্রচষ্টা অবোির্ োখা িরল র্া প্রকবল উরত্তযনাে আগুরন ব্রঘ-ই ঢালরব।
একইোরব ব্র নচ্ছযয়ািং েসরে আব্রম মুসব্রলম সিংখোলঘুরেে ওপে ব্রনপীড়রনে ব্রবষরয় আন্তযমাব্রর্ক
সম্প্রোরয়ে ক্রমবধমান
ম
উরিরি সাড়া প্রেওয়াে যনে চীনরক আহ্বান যাব্রনরয়ব্রে।
পােস্পব্রেক প্রলনরেরনে ব্রবষয়টটও আরলাব্রচর্ িরয়রে। প্রয প্রকারনা কূটননব্রর্ক সম্পরকমে প্রক্ষরত্র
প্রলনরেরনে ব্রবষয়টট অর্োব েকীয়। প্রেব্রসরিন্ট ট্রাম্প এ বোপারে বোবেই খুব স্পষ্ট। ব্রর্ব্রন বরলব্রেরলন,
পােস্পব্রেক প্রলনরেন র্াে ব্রেয়

ব্দ। কারযই এটা চীরন যুক্তোরষ্ট্রে ক’টনীব্রর্করেে কায কোে

স্বাধীনর্াই প্রিাক, আে যুক্তোষ্ট্র প্রেরক বব্রিষ্কারেে ব্রনরেম

িওয়া চীনা নািব্রেকরেে ব্র ব্রেরয় প্রনওয়াে

বোপারে প্রে টটে োয় প্রমরন প্রনওয়াই প্রিাক- চীন-যুক্তোষ্ট্র সম্পকমরক অব েই পােস্পব্রেক প্রলনরেন ও
নোযের্াে নীব্রর্ে ব্রেব্রত্তরর্ চলরর্ িরব। উপপেোষ্ট্রমিীে সরে এ ব্রবষয়টট গুরুরত্বে সরে র্ু লরর্ প্রপরে
আব্রম আনচ্ছদর্।
আব্রম উত্তে প্রকাব্রেয়াে

াসকরেে েব্রর্ চাপ বযায় োখাে যনে প্রবইচ্ছযিংরক আহ্বান যাব্রনরয়ব্রে। বরলব্রে

কূটননব্রর্ক সমাধারনে পে দ্রুর্ই বন্ধ িরয় আসরে। এবিং প্রবইচ্ছযিংরক অব েই র্ারেে ক্ষমর্াে মরধে পরড়
উত্তে প্রকােীয়রেে এেকম ব্রনরষধাজ্ঞা এড়ারনাে ঘটনা প্রিকারর্ িরব। চীনা সমুদ্রসীমাে মরধে উত্তে
প্রকাব্রেয়াে যািায প্রেরক যািারয কয়লা ও প্রর্ল সেবোি বন্ধ কোয় বেের্া
ম েরয়রে।
চীরন োকা িাযাে িাযাে উত্তে প্রকােীয় অব্রর্ব্রে কমীরক প্র ের্ পািারনাে বোপারে যাব্রর্সিংঘ
অনুরমাব্রের্ ২২ ব্রিরসম্বরেে সময়সীমা প্রমরন চলরর্ও আব্রম প্রবইচ্ছযিংরক আহ্বান যাব্রনরয়ব্রে। এই কমীো
ব্রপয়িংইয়িংরয়ে োযস্ব আরয়ে গুরুত্বপূণ উৎস।
ম
ব্রবষয়টট প্রর্মন খবরে আরসব্রন। র্রব এ ধেরনে কমীোচীন, োব্র য়া, মধেোচে বা আব্রিকা প্রযখারনই প্রিাক না প্রকন, েয়াবি ধেরনে বঞ্চনাে ব্র কাে িয়।
শ্রব্রমরকে সুেক্ষাে প্রয আন্তযমাব্রর্ক মান েরয়রে র্ারেে অবিা র্াে বিু প্রপেরন।
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আব্রম প্র নটাব্রনল ইসুে এবিং যুক্তোরষ্ট্র সৃষ্ট প্র নটাব্রনল সিংকরটে ব্রবষয়টট র্ু রলব্রে। চীনা সেকারেে
সাম্প্রব্রর্ক ব্রকেু প্রের ে কো উরেখ করে চীনরক মােকদ্রবে েমরন আেও সচ্ছক্রয় িওয়াে র্াব্রিে ব্রেরয়ব্রে।
আব্রম মােক ব্রিরসরব প্র নটাব্রনরলে প্রশ্রব্রণব্রবোি পুরোপুব্রে েরয়াি কোে যনে চীনরক চাপ ব্রেরয়ব্রে। উপ
পেোষ্ট্রমিী প্রযিংরক আব্রম ব্রনউ ইয়কম টাইমস মোিাচ্ছযরন সম্প্রব্রর্ েকাব্র র্ একটট েব্রর্রবেরনে কব্রপ
ব্রেরয়ব্রে। েব্রর্রবেনটটরর্ যুক্তোরষ্ট্র প্র নটাব্রনল মােক সিংকরট চীরনে ে’ব্রমকাে কো বলা িরয়রে। আব্রম
আপনারেে সবাইরক েব্রর্রবেনটট পরড় প্রেখরর্ বলরবা। প্রলখাটট পড়রল বুঝরবন প্রকন যুক্তোষ্ট্র সেকাে,
কিংরগ্রস ও যনিণ সবাে কারে এটট একটট বড় উরিরিে ব্রবষয় িরয় উরিরে।
মধয ধরে
ম
প্র ানাে যনে আপনারেে ধনেবাে।
প্রশ্ন: আপনাে উব্রচর্ আেও প্রোট স ে কো (িাব্রসে প্রোল)
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আব্রম েুঃব্রখর্। ব্রকন্তু আব্রম প্রেরবব্রেলাম সব প্রসাযাসাপ্টা োখঢাক না
করে বরল প্র লরবা।
সঞ্চালক: টিক আরে মোট! েনটা কী?
প্রশ্ন: চীনারেে সরে কো ব্রক ব্রনরয়?
আব্রম আপনারক প্রকাব্রেয়া ব্রবষরয় েন কেরর্ চাই। উত্তে প্রকােীয়ো আয যা বরলরে র্া ব্রক টিক? এখারন
আপনাো নাব্রক আরলাচনা আবাে শুরু কেরর্ চান আিামী মারস। আমাে যানা ব্রেল আপনাো যর্
ব্র িব্রিে সম্ভব আরলাচনায় বসরর্ চাইব্রেরলন। ব্রকন্তু এটা আপনাে ব্রেক প্রেরক ব্রক একটা লক্ষে? র্াে পে
আবাে যুক্তোষ্ট্র ও েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে সামব্রেক ব্রমত্রর্াে ব্রবষরয় খবে েটরলা প্রয, আপনাো নাব্রক ওো প্রয
অে প্রেয়
ম
র্া পাাঁচগুণ বাড়ারর্ বরলরেন। এটা কী একটট োরলা, ঘব্রনষ্ঠ ও অনুির্ ব্রমরত্রে আচেণ?
পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া: উত্তে প্রকাব্রেয়াে ব্রবষরয় এই েনটা আব্রম সানরদ ব্রবর ষ েব্রর্ব্রনব্রধ
ব্রবরয়িারনে ওপে প্রেরড় প্রেরবা। এে মরধে আমাে প্রঢাকাটা টিক িরব না। ব্রবষয়টা এমন প্রঘালারট প্রয র্া খুব
কারযে িরব না। কারযই আপনাো যব্রে েনটা বেিং ব্রস্টে ব্রবরয়িানরকই করুন।
প্রস্প াল প্রমযাস এব্র
ম গ্ররমন্ট (এসএমএ) ব্রনরয় আরলাচনাে ব্রবষরয় বলরবা, ট্রাম্প সেকাে বোবে প্রয কোটা
বরল আসরে -যা আমােও কো-র্া িরি এ অঞ্চরল ব্রনোপত্তা ব্রচরত্রে বেল িরল সম্পকমও বেলায়। এটা
উত্তে প্রকাব্রেয়া ও অনোনে ব্রবষরয়ে সরে যুক্ত-- প্রযমন ব্রনোপত্তা ঝু াঁ ব্রক ও িুমব্রক। সময় িরল আমো এসব
চুচ্ছক্ত পযারলাচনা
ম
কব্রে। কারযে চাপ, োেসামে ইর্োব্রে ব্রবষরয় উেয়পরক্ষে েব্রর্ নোযে আচেণ ব্রনচ্ছশ্চর্
কেরর্ আমো এগুরলা িালনািাে কব্রে। আরলাচনাে খুটাঁ টনাটট ব্রবষরয়ে কো যব্রে বরলন, েকৃর্ সিংখো ও
েচ্ছক্রয়াে কোটা বলা আমাে যনে িরব খুবই প্রবাকাব্রম। র্রব আব্রম মরন কব্রে আপনাো সবাই এটা প্রবারঝন
প্রয প্রবাঝাটা োিাোব্রি করে প্রনওয়া েুই প্রের ে স্বারেেম যনেই োরলা। এটা ব্রনচ্ছশ্চর্ কেরর্ যারর্ সম্পকমটা
োেসামেপূণ োরক...এবিং..
ম
প্রশ্ন: প্রব ..
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পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আত্মমযাো..
ম
. আত্মমযাোপূ
ম
ণ।ম
প্রশ্ন: টিক আরে, ব্রকন্তু ...ইরয়.. .
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আিা টিক আরে। বলুন।
প্রশ্ন: আপব্রন িিংকিংরয়ে কো উরেখ করেরেন। বরলরেন, আপব্রন চীরনে কারে সিংযম অনু ীলরনে
গুরুত্ব প্রযারেে সরে র্ু রল ধরেরেন। র্াো সিংযম না প্রেখারল যুক্তোষ্ট্র কী কেরব র্া ব্রক বরলরেন? প্রযমন
ধরুন, র্াো িিংকিংরয় প্রসনাবাব্রিনী বা স স্ত্র পুব্রল ইউব্রনট পািারলা? যুক্তোষ্ট্র কীোরব সাড়া প্রেরব?
চীনারেে আপব্রন কী বরলরেন এ ব্রবষরয়?
পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া: প্রেখুন, মরন িরি আপব্রন যানরর্ চাইরেন, আমো ওরেে একটা প্রেখা
প্রটরন বরল ব্রেরয়ব্রে ব্রকনা প্রয, এই োি পাে িরল এই ঘটরব, প্রসই ঘটরব। আপব্রন ব্রনশ্চয়ই প্রবারঝন প্রসটা খুব
োরলা পিব্রর্ িরব না। অব্রেজ্ঞর্া প্রেরক আমো ব্র রখব্রে, কূটনীব্রর্রর্ িেেকর্া
ম
একটট োরলা অস্ত্র। র্রব
আমারেে আগ্রি ব্রনরয় প্রবইচ্ছযিংরয়ে মরন প্রকারনা সরদি প্রনই। আমো সকল পযারয়
ম বরল আসব্রে, র্ারেে
’৯৭ প্রমরন চলরর্ িরব, অোৎ
ম ব্রকনা প্রযৌে প্রঘাষণাটট। প্রসখারন িিংকিংরয়ে স্বায়ত্ত াসন অবোির্ োকাে
কো আরে। র্াে অনেো িরল সমসো িরব। িিংকিং পব্রলব্রস অোট ও অনোনে আইরন এসব কো প্রলখা
আরে। কারযই র্াো ওই পব্রেণব্রর্ে ব্রবষরয় সরচর্ন। সুর্োিং এ ব্রনরয় ব্রবস্তাব্রের্ বলাে েেকাে আরে বরল
আব্রম মরন কব্রে না। র্রব এটুকু বব্রল, িিংকিং পব্রলব্রস অোট যব্রে পরড় প্রেরখন র্ািরল আপনাোও বুঝরবন।
আমো যব্রে মরন কব্রে িিংকিংরয়ে আে যরেষ্ট পব্রেমাণ স্ব াসন প্রনই র্ািরল বড় েকরমে অেননব্র
ম র্ক ও
অনোনে সমসো িরব।
সঞ্চালক: কোেল...
প্রশ্ন: প্রোব্রিোরেে সরে আেও োরলা আচেণ কো িরব এমন সুব্রনব্রেমষ্ট প্রকারনা ব্রনশ্চয়র্া ব্রক আপনাো
বামা ম প্রেরক আনরর্ প্রপরেরেন? অেবা আপনাো এমন ব্রকেু শুরনরেন যারর্ করে আর্শ্স্ত িরয়রেন প্রয,
প্রোব্রিোরেে সরে শুধু োরলা আচেণই না, এসব মানুষরক মানব্রবক ও অনোনে সিায়র্া ব্রেরর্ আপনাো
অব্রেিমের্া বাড়ারনাে প্রয কো বলরেন র্াে সুরযািও র্াো প্রেরব?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া : আিা। প্রেখুন...আমাে ধােণা আব্রম কূটনীব্রর্টা প্রব

োরলাই বুচ্ছঝ।

র্রব বোপাে িরি কী, এটট এমন একটট সমসো যা েীঘব্রে
ম ন ধরে চলরে। আমো অরনকব্রেন ধরে এটা
ব্রনরয় কায করে যাচ্ছি। এটট িুট করেই ব্রমরট যারব না। অিং সান সু ব্রচে সরে আমারেে মবিরকে সময়
ব্রর্ব্রন খুবই আন্তব্রেক ব্রেরলন। আমারেে অরনক ব্রবষয় ব্রনরয় আরলাচনা িরয়রে যা ব্রেল প্রব

কাযকে।
ম

স্বাোব্রবকোরবই োখাইন োযে এবিং অেেন্তেীণোরব বাস্তুচুের্ প্রোব্রিো যনরিাষ্ঠীে ব্রবষয়টট আরলাচনায়
উরি এরসরে। সু ব্রচ আমারেে উরিরিে ব্রবষয়টট স্বীকাে করেরেন। র্াাঁে - বামাে
ম ব্রেক প্রেরক এ সমসোে
সমাধারনে যনে কায চলরে। আমাে মরন িয়, আমো সকরলই এ ব্রবষরয় একমর্ প্রয, র্ারেে এ ব্রবষরয়
আেও প্রবব্র

কো উব্রচর্। েেমর্ পব্রেচয়পত্র ও নািব্রেকরত্বে ব্রবষয় েুরটা প্রেখা। এ োড়া েরয়রে সার্
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বেরেে প্রবব্র

সময় ধরে আশ্রয় ব্র ব্রবরে োকা মানুষরেে েুেম াে ব্রবষয়টট। এ সবগুরলা ব্রবষরয়ে সুোিা

কেরর্ িরব।
সুর্োিং সিসাই...োর্াোব্রর্ এ সমসোে প্রকারনা সমাধান িরব না। র্রব আব্রম মরন কব্রে, কূটননব্রর্ক েরচষ্টাে
অিং

ব্রিরসরব ব্রবষয়টট ব্রনয়ব্রমর্োরব র্ু রল ধোটা গুরুত্বপূণ।ম আে র্াই আমো এটাই করেব্রে। সু’ব্রচ আমাে

বক্তবে গ্রিণ করেরেন। আমো এখন এব্রিরয় যারবা। এ ব্রনরয় কায চাব্রলরয় যারবা।
সঞ্চালক:

েন।

প্রশ্ন: আব্রম এ ব্রবষরয়ই েন কেরর্ চাই। ির্কারলে খবে, আন্তযমাব্রর্ক অপোধ আোলর্ ব্রময়ানমারেে
ব্রবরুরি মামলা গ্রিণ কেরে। আরযমব্রন্টনায়ও আইব্রন পেরক্ষপ প্রনওয়া িরয়রে। এ ব্রবষরয় যুক্তোরষ্ট্রে
োবনা কী? যুক্তোষ্ট্র ব্রক মরন করে এটট যবাবব্রেব্রির্া ব্রনচ্ছশ্চর্ কোে একটট কাযকে
ম উপায় িরর্ পারে?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আব্রম বলরবা এটট মাত্র ির্ োরর্ে খবে। যাব্রম্বয়া, র্ােপরে - প্রবব্রসন
- ওআইব্রস এে যনে চাপ ব্রেরি। আব্রম মরন কব্রে, এই সমসোটট র্ু রল ধোে যনে এবিং এ ব্রনরয় এরিাবাে
যনে আমো যা ব্রকেুই কব্রে র্া কারয আসরব। প্রর্া আব্রম মরন কব্রে, প্রসই েচ্ছক্রয়াটট... আব্রম আইব্রসব্রসরর্
যাওয়াটা সটিক উপায় ব্রকনা র্া ব্রনরয় প্রকানও মন্তবে কেব না। শুধু বলব, এই ইসুেটট র্ু রল ধো এবিং
প্রনব্রপরিাে সেকােরক বেবিা ব্রনরর্ চাপ প্রেওয়াটা যরুব্রে। আব্রম আ া কব্রে, এ ধেরনেই আরেকটট ঘটনা
ব্র নচ্ছযয়ািংরয়ে সিংকরটে ব্রেরক একই েকম মরনারযাি প্রেওয়া িরব। প্রসখারনও একটট মুসব্রলম যনরিাষ্ঠী
েরয়রে যাো শুধু মুসলমান িওয়াে যনেই েয়ানক েকরমে েুেম াে মরধে আরে। র্াই এই সবগুরলা
ব্রবষরয়ে ব্রেরকই মরনারযাি প্রেওয়া েরয়াযন।
সঞ্চালক: কনে।
প্রশ্ন: আমাে েনও এই ব্রবষয়টট ব্রনরয়ই। (ব্রময়ানমাে) সেকাে যবাবব্রেব্রিে প্রক্ষরত্র বা বািংলারে

প্রেরক

প্রোব্রিোরেে ব্রনোপে, প্রস্বিামূলক ও মযাোপূ
ম
ণ ের্োবর্ম
ম
রনে ব্রবষরয় অগ্রিব্রর্রর্ সব্রর্েই বাধা িরয়
োাঁব্রড়রয়রে। র্ািরল অেননব্র
ম র্ক সম্পরকমে ব্রেরক প্রকন এব্রিরয় যারিন? প্রকান ধেরনে - আপব্রন ব্রক মরন
করেন না এটট একটট েুল বার্মা ব্রেরি, যখন ব্রকনা যুক্তোরষ্ট্রে বেিং প্রে টটে সেকারেে ওপে আেও চাপ
সৃটষ্ট কোই উব্রচর্- িয়রর্া অেনীব্র
ম র্রক একটা র্ম ব্রিসারব বেবিাে করে?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আিা। আইব্রিব্রপ কোম্পগুরলারর্ (অেেন্তেীণোরব উিাস্তুরেে
ব্র ব্রবে) আমো প্রযসব কো শুরনব্রে র্াে একটা িরি, প্রসখারন চাকব্রে-বাকব্রেে অোব। র্ারেে প্রকাোও
যাওয়াে যায়িা প্রনই। র্াো প্রকবল খাবাে বা অনোনে সািারযেে যনে অরপক্ষা করে বরস োরক। এটা
একটা েয়ঙ্কে যীবনযাপন। সুর্োিং আব্রম প্রবাঝারর্ চাইব্রে প্রয, আপব্রন নানাোরবই এখারন কায কেরর্
পারেন। আমাে কারে মরন িয়, প্রসখারন কলকােখানা িাপন করে এক ধেরনে অেননব্র
ম র্ক েবৃচ্ছি
ঘটারনা যায়। বামাে
ম ব্রনযস্ব ব্র ল্প ব্রবকার ে মাধেরম বা বাইরে প্রেরক ব্র ল্প এরন- প্রয প্রকারনাোরবই
অেননব্র
ম র্ক ব্রেব্রত্ত িরড় উিরর্ পারে। এে মাধেরম অন্তর্ ব্রকেু কারযে বরদাবস্ত িরব যা এসব মানুরষে
যীবনধােরনে যনে সিায়ক িরর্ পারে। প্রযখারন অেননব্র
ম র্ক চাপ োরক প্রসখারন অরনক সময়
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োযননব্রর্ক চাপও প্রেখা প্রেয়। উন্নয়রন সিায়র্া কোে যনে আমো যর্ প্রবব্র

কেরর্ পাব্রে র্র্ই োরলা।

র্রব প্রযমনটট আমাে ব্রববৃব্রর্রর্ বরলব্রেলাম, এযনে সামব্রেক বাব্রিনীরক অেনীব্র
ম র্ে বাইরে ব্রনরয় আসরর্
িরব এবিং এটট এবিং অব েই োযননব্রর্ক বেবিারকও কাযকে
ম কেরর্ িরব। আমো এ অঞ্চরল যা প্রেরখ
অেেস্ত ব্রেলাম অরনকটা প্রস যায়িায় ব্র রে প্রযরর্ িরব।
প্রশ্ন: আপনাো কী র্ারেে (বামা ম সেকাে) কাে প্রেরক এমন প্রকানও আর্শ্াস প্রপরয়রেন প্রয র্াো উত্তে
োখাইন োরযে অেননব্র
ম র্ক উন্নয়রনে অনুমব্রর্ প্রেরব? ওখারন উন্নয়রন বাধা ব্রেরি সেকাে। বা র্াো কী
বরলরে প্রয, সামব্রেক বাব্রিনীরক অেনীব্র
ম র্ প্রেরক সব্রেরয় আনাে প্রচষ্টা কেরব? আপব্রন কীোরব এই ধেরনে
ব্রবষয়রক সিায়র্া বা উন্নয়রনে সরে

র্মযুক্ত কেরর্ পােরবন?

প্রশ্ন: এই অে প্রয
ম প্রযযনে বোে র্ারর্ই বেবিাে কো িরি প্রস ব্রবষরয় আপনাে েেসা করর্াটা?
পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া: ব্রবব্রনরয়াি সম্পরকম োরলা ব্রবষয়টট িরলা এটট সেকারেে পরকরট যায় না।
েবন ব্রনমাণ
ম এবিং যিপাব্রর্ে প্রপেরন যায়। এে মাধেরম অরনক মানুরষে কমসিংিান
ম
িয়। সুর্োিং মরন িয়
সেকারেে কারে সোসব্রে অে প্রেওয়াে
ম
পব্রেবরর্ম ব্রময়ানমারে বেবসা ও ব্র ল্প খারর্ ব্রবব্রনরয়াি কো একটা
োরলা উপায়। আে োকৃব্রর্ক সম্পরে ব্রময়ানমাে খুবই সমৃি। র্াো প্রসখারন অরনক ব্রকেু কেরর্ পারে।
র্রব স্পষ্টর্ই এে যনে একটট সুেব্রক্ষর্ ব্রেব্রত্ত েরয়াযন। আে এটট একটট উরিরিে ব্রবষয়। র্রব আবােও
বলরবা, প্রসখারন েচুে সুরযাি আরে। আমো র্ারেে সারে এ ব্রনরয় কায কোে অরপক্ষা কেব্রে। এ
বোপারে মধয ধোে
ম
পোম

ম প্রেওয়া িরয়রে প্রযমনটট বোবেই বলা িরয়রে।

সঞ্চালক: আপনাে নাম?
প্রশ্ন: সাো অোমরপালস্ক, ব্রকরয়ারিা ব্রনউয। আব্রম আপনারক চ্ছযএসওএমআইএ সম্পরকম চ্ছযজ্ঞাসা কেরর্
চাই। আপব্রন আরি প্রকাব্রেয়াে নর্ু ন োষ্ট্রেূরর্ে সরে মবিরকে কো উরেখ করেব্রেরলন। প্রকােীয়ো এখনও
বলরে প্রয র্াো চুচ্ছক্তে বর্মমান প্রময়াে প্র রষ প্রবব্রেরয় আসােই কো োবরে। আব্রম যাব্রন প্রটাব্রকও আে
ব্রসওরল োকাকালীন আপব্রন এ ব্রবষরয় অরনক কো বরলরেন। র্খন বা এখন পযন্ত
ম এ ব্রবষরয় আে
প্রকােীয়রেে র্ের

প্রকারনা পব্রেবর্মন প্রেরখরেন? ব্রবর ষর্ আয সকারলে সোয় এ ব্রনরয় ব্রকেু িরয়রে?

র্াো ব্রক আরেৌ েোব্রবর্ িরয়রে না ব্রক, সব্রর্েই আপনারক বলরে প্রয, ২২ র্াব্রেরখে পে চুচ্ছক্ত প্রেরক প্রবব্রেরয়
যাওয়াে কোই টিক েরয়রে?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: আব্রম অব েই এই েনটট প্রকােীয় এবিং যাপাব্রনরেে ব্রেরক প্রিরল
প্রেব। প্রযমনটট আব্রম আরিই বরলব্রে, এটট একটট ব্রিপক্ষীয় ইসুে যা শুরু িরয়ব্রেল প্রকাব্রেয়ায় প্রযােপূবক
ম
শ্ররমে ব্রবষরয় ব্রসিান্ত ব্রনরয়। র্ােপরে এে প্রব

করয়কটট েব্রর্চ্ছক্রয়াে সৃটষ্ট িয়। এে মরধে সাম্প্রব্রর্কর্ম

েব্রর্চ্ছক্রয়াটট (এবিং যারর্ যুক্তোষ্ট্র যুক্ত) িরি চ্ছযএসওএমআইএ।
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আমো যা কেব্রে র্া িরি র্ারেে একসরে কায কেরর্ উৎসাব্রির্ কো। এ ব্রবষরয় মাঝখারন প্রেরক
েূব্রর্য়াব্রল কো... আপনাো যারনন, যুক্তোষ্ট্র বোবেই বরল এরসরে এরর্ আমারেে প্রকারনা লাে প্রনই। এরর্
র্ারেেও উপকাে িরব না। র্ারেে একরত্র বরস আেও আলাপ-আরলাচনা কো েেকাে। র্ারেে
ব্রনরযরেেই এই ব্রবষয়গুরলাে সমাধান কেরর্ িরব। এটারক উৎসাব্রির্ কেরর্ আমো যোসাধে প্রচষ্টা
কেব্রে- এসব আরলাচনা এবিং...
প্রশ্ন: ব্রকন্তু আপনাো প্রয যাপান ও েব্রক্ষণ প্রকাব্রেয়াে মরধে ব্রিপক্ষীয় আরলাচনারক উৎসাব্রির্ কোে যনে
কায কেরেন, আপনাে উরেোরিে প্রকারনা েব্রর্ লন কী এ পযন্ত
ম প্রেখরর্ প্রপরয়রেন?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: িোাঁ, প্রেখরর্ পাচ্ছি। মারন, ব্রবষয়টট র্ু রল ধেরর্ আব্রম প্রনৌ বাব্রিনীে
একটট রূপক বেবিাে কেরর্ চাই: েীঘ সময়
ম
ধরে যািারযে সামরনে ব্রেকটট িুবব্রেল। ব্রকন্তু এখন
সেুখোি আবাে ওপরেে ব্রেরক উিরর্ শুরু করেরে। যাপারনে সম্রারটে ব্রসিংিাসরন বসাে অনুষ্ঠারন
প্রযাি ব্রেরর্ প্রকােীয় েধানমিীে প্রটাব্রকও স রেে মধে ব্রেরয় এে সূচনা। র্ােপরে অব্রর্সম্প্রব্রর্, পূব এ
ম ীয়
ীষ সরেলরন
ম
েধানমিী এবিং প্রেব্রসরিরন্টে সরে ব্রিপক্ষীয় মবিক িরয়ব্রেল। ওই সাক্ষারর্ে প্রযসব েব্রব
প্রেরখব্রে র্ারর্ প্রনর্ারেে ইব্রর্বাচক ও িারসোজ্জ্বল প্রেখা প্রিরে। প্রর্া এই িরি অবিা। কারযই এখন প্রযটা
েেকাে র্া িরি প্রকবল একটা সূচনা, টিক আরে? র্ারেে এখন এমন ব্রকেু েেকাে যা সম্পকমরক আবাে
সামরনে ব্রেরক এব্রিরয় ব্রনরর্ সিায়র্া কেরব। র্াই আমো এই ব্রবষরয় আমারেে যোসাধে প্রচষ্টা কেব্রে।
আব্রম আ াবােী। র্রব আব্রম প্রযমনটট বরলব্রেলাম, আব্রম সম্ভবর্ ব্রবষয়টটে সরে প্রবব্র

ঘব্রনষ্ঠ। র্াই আব্রম

র্ারেে এ ব্রবষরয় চ্ছযজ্ঞাসা কেব।
সঞ্চালক: নাইক!
প্রশ্ন: িোাঁ, িিংকিংরয়ে সবরম ষ অবিা ব্রনরয় েন। পুব্রল এবিং ব্রবরক্ষােকােীরেে মরধে সিংঘার্ সম্প্রব্রর্
েয়ানক ব্রেরক প্রমাড় প্রনওয়াে প্রেক্ষাপরট আপনারেে ব্রিসারব প্রকানও মানব্রবক সমাধারনে সুরযাি ব্রক ম্লান
িরয় যারি? প্রযিং প্রযগুয়ািংরয়ে সরে আপনাে আরলাচনা প্রেরক চীন আিামীরর্ কী কেরর্ যারি বরল
মরন িরয়রে? ধনেবাে।
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: যুক্তোষ্ট্র বোবে বরল আসরে প্রয, সবাে আরি সব্রিিংসর্া বন্ধ িরর্
িরব। প্রকান সব্রিিংসর্াটট প্রক শুরু করেব্রেল র্া ব্রনরয় কাো প্রোড়ােুব্রড়ে অে প্রনই।
ম
এখারন কর্ ব্রবষয়ই না
কায কেরে! অসিংখে কােণ োকরর্ পারে। প্রসাযাসাপ্টা কো িরলা: সব্রিিংসর্া বন্ধ কেরর্ িরব। কো
প্র ষ। প্রকান পক্ষ োয়ী র্া ব্রবরবচে ব্রবষয় নয়। আব্রম মরন কব্রে উেয়পরক্ষই উস্কাব্রনোর্া আরে। আে প্রক
বরল প্রয এই সব্রিিংসর্াে েুইটট পক্ষ আরে ? আমাে মরন িয় এরর্ ব্রর্ন বা চােটট পক্ষ আরে। সব্রিিংসর্া
এড়ারনা প্রিরল ব্রবরক্ষারেে ব্রবষয়টট প্রমাকারবলা কো প্রযরর্ পারে। আপনারেে স্মেণ োকরর্ পারে প্রয,
একটট আইন ব্রনরয়ই েব্রর্বােটট শুরু িরয়ব্রেল যারর্ িিংকিংরয়ে প্রলাকরেে ব্রবচারেে যনে মূল েূ খরে
ের্েপরণে
ম
বেবিা ব্রেল।
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অর্ীরর্ও এ ধেরনে ঘটনা ঘরটরে। িিংকিংরয়ে বই ব্রবরক্রর্ারেে ঘটনাগুরলাে কো মরন করুন। ের্েপণম
আইনসি বা োড়াই মানুষরক প্রযাে করে িিংকিং এবিং অনোনে িান প্রেরক ব্রবচাে ও

াচ্ছস্তে যনে চীরন

ব্রনরয় যাওয়া িরয়রে। আে র্াো সেে র্াইওয়ারনে একযন অধোপক সম্পরকম প্রঘাষণা কো িরয়রে প্রয,
র্ারক ব্রকেুব্রেন ধরে আটক োখা িরয়রে। এবিং র্াই আব্রম সাধােণোরব বলরবা, আমো আেও স্বি একটট
আইব্রন বেবিা প্রেখরর্ চাই। আব্রম মরন কব্রে িিংকিংরয়ে অব্রধবাসীোও প্রসটাই চায়।
ব্রকন্তু এবাে আসুন সমসোে মূল কােণগুরলারর্ ব্র রে যাই। এই ের্েপণম আইনটটরক িিংকিংরয়ে যনিণ
র্ারেে সাবরেৌমরত্বে
ম
প্রক্ষরত্র বড় ধেরনে েব্রর্বন্ধকর্া ব্রিরসরব ব্রবরবচনা কেরে যা ব্রকনা প্রযৌে ব্রববৃব্রর্ এবিং
অনোনে ব্রবষরয়ে সরে সািংঘব্রষক।
ম সুর্োিং েেরম আসুন, সব্রিিংসর্া বন্ধ করুন, ব্রবরক্ষারেে ব্রেরক েৃটষ্ট ব্রেন,
মানুরষে সরে আরলাচনা করুন। প্রকান এক ধেরনে সমাধারন প্রপৌৌঁোরনাে যনে িিংকিং সেকাে এবিং
প্রবইচ্ছযিং কর্ৃপ
ম ক্ষরক আমো বোবে এই পোম ইম ব্রেরয় আসব্রে।
সঞ্চালক: আব্রম মরন কব্রে আপনাে আে একটট েরনে যনে সময় আরে। প্রবন!
প্রশ্ন: যুক্তোষ্ট্র ব্রক প্রকারনা এক পযারয়
ম ব্রবরক্ষােকােীরেে সিায়র্া কেরর্ যারি?
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: - এই েনটট মাত্রই চ্ছযজ্ঞাসা কো িরয়ব্রেল। র্রব এই মুিুরর্ম সবরচরয়
যোযে কায িরব এই সব্রিিংস েব্রর্বারেে পব্রেবরর্ম াব্রন্তপূণ সিংলারপে
ম
একটট ব্রের্ িরড় প্রর্ালা। ব্রকেু
সব্রিিংসর্াে ঘটনা প্রবাধিমে। র্রব এসব

লেসূ নয়। এরর্ প্রকারনা কায িয়না। আমো িিংকিং পক্ষরকও

র্া যাব্রনরয়ব্রে ...এবিং সঞ্চালক: আমো ব্রেনেুরয়ক আরি এ ব্রনরয় একটট ব্রববৃব্রর্ ব্রেরয়ব্রে।
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: িোাঁ।
সঞ্চালক: প্রবন।
প্রশ্ন: আব্রম একটট ব্রবষরয় আপনারেে োবনা যানরর্ চাই। আিামী সপ্তারি েধানমিী আরব যাপারনে
সবরচরয় প্রবব্র সময় ধরে ক্ষমর্ায় োকা েধানমিী িরর্ যারিন। যাপারন এ ধেরনে একটানা, ব্রিব্রর্ ীল
ে াসন োকাটা যুক্তোষ্ট্র-যাপান সম্পকমরক কর্টা সিায়র্া করে?
পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া: এটা একটা প্রকৌর্ু িলকে ব্রবষয়। আব্রম যানর্াম প্রয ব্রবষয়টা আসরর্
যারি। র্রব র্া এর্ ব্র িব্রিেই র্া যানর্াম না। প্রব ...আে েেমর্ এই েীঘ সময়
ম
ক্ষমর্ায় োকাে যনে
আরবরক অব্রেনদন। যাপারনে অেননব্র
ম র্ক অগ্রিব্রর্ এবিং োযননব্রর্ক ব্রিব্রর্ ীলর্াে প্রক্ষরত্র এটারক খুব
ইব্রর্বাচক ব্রবষয় ব্রিরসরবই প্রেখব্রে। যুক্তোরষ্ট্রে যনে... অব েই সম্পরকমে প্রক্ষরত্র ব্রিব্রর্ ীলর্া এবিং
ধাোবাব্রিকর্া োরলা ব্রবষয়। র্রব এে অে এই
ম
নয় প্রয, আমো ব্রবর ষ একযন োেীরক সমেনম কব্রে।
িণর্াব্রিক ব্রনবাচরনে
ম
েচ্ছক্রয়ায় যব্রে অনে প্রকারনা োেী ব্রনবাব্রম চর্ িন, আমো িণর্রিে েচ্ছক্রয়াটটরক
সমেনম কব্রে এবিং

লা ল যাে পরক্ষই যাক র্া প্রমরন ব্রনই। আে র্াই প্রয বার্মাটট আমো অরনক যায়িায়

যাব্রনরয় ব্রেচ্ছি র্া িরলা - আমো প্রকারনা ব্রবর ষ োেীরক সমেনম কেরর্ পাব্রে না।
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২০২০ সাল বড় বড় ব্রনবাচরনে
ম
বেে। আিামী যানুয়াব্রে মারস আরে র্াইওয়ারনে ব্রনবাচন।
ম
নরেম্বরে েুটট
বা ব্রর্নটট আরে। আমো এগুরলাে করয়কটট পযারলাচনা
ম
করেব্রে।
প্রশ্ন: এখারনসি।
পররাষ্ট্র দপ্তররর জ্যেষ্ঠ কমকর্ব
ব
া: িোাঁ, এবিং আমারেও ব্রনবাচন।
ম
এগুরলা ব্রবরোধপূণ িরর্
ম
পারে - কখনও
কখনও অস্বচ্ছস্তকেও। র্রব এ েচ্ছক্রয়াটট সিংেক্ষণ কো গুরুত্বপূণ।ম কােণ অনে ব্রকেু ব্রকেু প্রের

কী েকম

ব্রবকল্প আরে র্া প্রর্া আমো প্রেখব্রেই। কারযই...।
সঞ্চালক: টিক আরে র্ািরল। আমারক এবাে আপনারক উিাে কেরর্ িরব এখান প্রেরক। নািরল আব্রম
সমসোয় পড়রবা।
প্রশ্ন: আব্রম ব্রক প্রশ্ন: আপব্রন প্রযরির্ু র্াইওয়ারনে ব্রনবাচরনে
ম
কো বরলরেন, ব্রনবাচরনে
ম
েুই মাস পে আপব্রন এখন
প্রবইচ্ছযিংরয়ে আচেণরক কীোরব মূলোয়ন কেরবন? ব্রনবাচরনে
ম

লা লরক েোব্রবর্ কোে প্রচষ্টাে প্রকানও

ইব্রের্ আরে ব্রক?
পেোষ্ট্র েপ্তরেে প্রযেষ্ঠ কমকর্ম
ম া: আমাে র্া মরন িয় না। প্রবইচ্ছযিং এ ব্রনরয় প্রয অরনক কো বরলরে
প্রর্মনটা প্রেখব্রে না। র্রব প্রনপরেে ব্রকেু ঘটরে ব্রকনা, আব্রম সব্রর্েই প্রস ব্রবষরয় ব্রকেু বলরর্ পােরবা না। র্রব
প্রকারনারূপ িস্তরক্ষপ োড়া ব্রনবাচন
ম
িরর্ ব্রেরর্ আমো আবােও প্রবইচ্ছযিংরয়ে েব্রর্ আহ্বান যানারবা। কােণ
িস্তরক্ষরপে

রল কী িয় র্া অর্ীরর্ আমো প্রেরখব্রে। িয়রর্া র্াো যা পব্রেকল্পনা করে র্া সবসময়

পুরোপুব্রে কাযকে
ম িয় না।
ধনেবাে ।

