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প্রেস বিজ্ঞবি 

 

যুক্তরাষ্ট্র-িাাংলাদেশ  অাংশীোবরত্ব সাংলাপ বিষয়ক প্রযৌথ বিিৃবি 

 

ঢাকা, জুন ১২- যুক্তরাষ্ট্র ও বাাংলাদেশ সরকার গত ১০ জনু, ২০১৯ তাররদে ওয়ারশাংটন রিরসদত 

৭ম যুক্তরাষ্ট্র-বাাংলাদেশ অাংশীোররত্ব সাংলাপ আদয়াজন কদর। এদত যযৌথভাদব সভাপরতত্ব কদরন 

বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্রসরিব যমা. শহীেুল হক এবাং যুক্তরাদষ্ট্রর রাজনীরত রবষয়ক আন্ডার 

যসদেটারর অব যেট যিরভি যহইল। এদত েুদেদশর সরকার রনরাপত্তা, উন্নয়ন, মানরবক সহায়তা 

ও েুদয যাগকালীন ত্রাণ এবাং সন্ত্রাসবাে যমাকাদবলা রবষদয় ঘরনষ্ঠ সহদযারগতার ওপর যজার রেদয় 

যটকসই অাংশীোররদত্বর রবষদয় অঙ্গীকার পুনব যযক্ত কদর। েুদেদশর সরকার একটট অবাধ, উনু্মক্ত, 

অন্তভভ যক্তক্তমূলক, শারন্তপূণ য ও রনরাপে ইদদা-পযারসরিক অঞ্চদলর রবষদয় অরভন্ন লক্ষ্যদক এরগদয় 

রনদত ঘরনষ্ঠ সহদযারগতা িালাদত একমত হয়। 
 

বনরাপত্তা সহদযাবিিা 

 

সভায় েুই যনতা সন্ত্রাসবাদের অবযাহত িযাদলঞ্জ এবাং রনরাপত্তাগত লক্ষ্য পূরদণর প্রদিষ্টার 

পাশাপারশ মানবারধকার রবষয়ক বাধযবাধকতাগুদলা যমদন িলার গুরুদত্বর রবষদয় একমত হন। 

যুক্তরাষ্ট্র বাাংলাদেশদক েুদেদশর মদধয রবরনময় হওয়া যগাপনীয় সামররক তদথযর সুরক্ষ্ার রবষদয় 

আদলািনা অবযাহত রাোর অনুদরাধ কদর। বাাংলাদেশ এ আদলািনার ধারা অবযাহত রােদত 

আগ্রহ প্রকাশ কদর। সভায় েুদেদশর সরকার সাইবার রনরাপত্তা সাংোন্ত লক্ষ্য ও উদেশযগুরল 

পরস্পরদক অবরহত কদর এবাং এই রবষদয় পারস্পররক স্বাথ য এরগদয় যনওয়ার জনয সহদযারগতা, 

প্ররশক্ষ্ণ এবাং কাররগরর সহায়তার যক্ষ্ত্র েরতদয় যেেদত সম্মত হয়। 

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পক্ষ্ কাংদগ্রদসর অনুদমােন সাদপদক্ষ্ বদঙ্গাপসাগর অঞ্চদল সমুদ্রসীমা রবষয়ক 

সদিতনতা বকৃ্তি, জলেসুযতা প্ররতদরাধ এবাং আঞ্চরলক রনরাপত্তা রবষদয় সমন্বদয়র জনয 

বাাংলাদেশদক রনরাপত্তা সহায়তা বকৃ্তি করার অঙ্গীকার কদর। যুক্তরাষ্ট্র রবশ্ববযাপী শারন্তরক্ষ্া 

অরভযাদন বাাংলাদেদশর শীষ যস্থানীয় ভূরমকার প্রশাংসা কদর। েুই প্ররতরনরধ েল একটট 

অপাদরশনাল-যলদভল আনমযানি এয়ারেযািট রসদেম (ইউএএস) রবষয়ক যযৌথ অঙ্গীকারটটও 

এসময় তভ দল ধদর। জারতসাংঘ বারহনীদত যসনা সরবরাহকারী যেশ রহদসদব বাাংলাদেশ এবাং 

সক্ষ্মতা গঠদন সহায়তাকারী রহদসদব যুক্তরাষ্ট্র এদত যযৌথভাদব ভূরমকা রােদব। ২০১৯ সাদলর 

মাদিয রনউইয়দকয জারতসাংদঘর শারন্তরক্ষ্া রবষয়ক মন্ত্রী পয যাদয়র ববঠদক ওই অঙ্গীকার করা 

হদয়রছল। 
 

প্ররাবহঙ্গা সঙ্কট 

 

https://bd.usembassy.gov/


Embassy of the United States of America 

Dhaka, Bangladesh 
Public Affairs Section 

 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PUBLIC AFFAIRS SECTION 

TEL: 88-025566-2000  
E-MAIL: DhakaMediaRequests@state.gov WEBSITE: https://bd.usembassy.gov/ 

যুক্তরাষ্ট্র বাম যা (রময়ানমার) যথদক আসা েশ লাদের যবরশ শরণাথীদক অবযাহতভাদব আশ্রয় রেদয় 

যাওয়ায় বাাংলাদেদশর আন্তররকতার প্রশাংসা কদর। বাাংলাদেশও যুক্তরাষ্ট্রদক তার অবযাহত 

সহায়তার জনয ধনযবাে জানায়। যুক্তরাদষ্ট্রর এ সহায়তার মদধয রদয়দছ ২০১৭ সাদলর আগে 

যথদক বাাংলাদেশ ও রময়ানমারদক মানরবক সহায়তা রহদসদব যেওয়া ৪৯ যকাটট ৪০ লাে িলাদরর 

যবরশ অথ য সহায়তা। েুই সরকার বাম যার (রময়ানমাদরর) জনয এ সমসযার মলূ কারদণর সমাধান 

করা এবাং যরারহঙ্গাদের যস্বচ্ছামূলক, রনরাপে, ময যাোপূণ য ও যটকসই প্রতযাবাসদনর পররদবশ সৃটষ্ট 

করার অতীব প্রদয়াজনীয়তার ওপর যজার যেয়। যুক্তরাষ্ট্র যজারপূব যক বাস্তুিভ যরতর রশকার হদয় 

সামরয়কভাদব বাাংলাদেদশ বসবাসরত যরারহঙ্গাদের জনয আরও সহায়তার বযবস্থা করার প্রদিষ্টায় 

আন্তজযারতক সম্প্রোয়দক যুক্ত করার অঙ্গীকার কদর। যুক্তরাষ্ট্র ও বাাংলাদেশ সরকার শরণাথী 

যরারহঙ্গা ও তাদের আশ্রয় যেওয়া স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক সহায়তাোন অবযাহত রাো ও এ সাংকদটর 

সমাধাদনর জনয বাম যার (রময়ানমাদরর) ওপর কায যকর িাপ সৃটষ্ট করদত জারতসাংঘ ও আন্তজযারতক 

সম্প্রোয়সহ রবশ্ব সম্প্রোদয়র সদঙ্গ ঘরনষ্ঠভাদব কাজ কদর যযদত সম্মত হয়। 
 

সুশাসন 
 

যুক্তরাষ্ট্র ও বাাংলাদেশ প্ররতরনরধ েল মত প্রকাশ ও সভা-সমাদবদশর অরধকার সম্পরকযত রবরভন্ন 

রবষদয়ও আদলািনা কদর। বাাংলাদেশ পক্ষ্ আইদনর শাসদনর প্ররত তাদের অঙ্গীকার পুনব যযক্ত কদর 

এবাং বাাংলাদেশ সরকার মানবারধকার ও েুনীরতরবদরাধী বযবস্থার ওপর যজার যেদব- এ মদম য 

প্রধানমন্ত্রী যশে হারসনার যেওয়া যঘাষণা যজারাদলাভাদব তভ দল ধদর। যুক্তরাষ্ট্র মানবারধকাদরর 

সুরক্ষ্াোন ও মানবপািার প্ররতদরাধ করায় প্রদিষ্টা যজারোর করার জনয বাাংলাদেশদক তারগে যেয় 

এবাং রিক্তজটাল রনরাপত্তা আইদনর করতপয় ধারা রনদয় উদেগ প্রকাশ কদর। যুক্তরাষ্ট্র সরকার 

বাাংলাদেদশ ২০১৮ সাদলর যশষরেদক মানবপািার রবষয়ক জাতীয় কম যপররকল্পনা গহৃীত হওয়ার 

রবষয়টটদক স্বাগত জারনদয় এটট বাস্তবায়দনর তারগে যেয়। 

অথ যননরতক ও উন্নয়ন সহদযারগতা 

যুক্তরাষ্ট্র বাাংলাদেদশর প্রশাংসনীয় অথ যননরতক প্রবকৃ্তি এবাং ২০২৪ সাদল স্বদল্পান্নত যেশ যথদক 

উন্নয়নশীল যেদশ প্রতযারশত উত্তরদণর প্রশাংসা কদর। বাাংলাদেশ অবকাঠাদমা ও জ্বালারন প্রকদল্প 

প্রতযক্ষ্ ববদেরশক রবরনদয়াগ সহজ করার জনয গহৃীত পররকল্পনাগুরল যুক্তরাষ্ট্রদক অবরহত কদর। 

বাাংলাদেশ আশা প্রকাশ কদর, রবদশষ অথ যননরতক অঞ্চল প্ররতষ্ঠার িদল যুক্তরাষ্ট্র যথদক আরও 

প্রতযক্ষ্ ববদেরশক রবরনদয়াগ (এিরিআই) উৎসারহত হদব। যেশটট ইরতমদধযই বাাংলাদেদশ 

এিরিআই এর বহৃত্তম উৎসগুদলার অনযতম।  

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্ররত ঢাকায় অনুটষ্ঠত যেি উইন্ডস বারণজয রমশদনর মদতা উদেযাদগর মাধযদম 

বাাংলাদেদশ  যসদেদশর যবসরকারর োদতর অাংশগ্রহণদক সমথ যন যেওয়া অবযাহত রাোর অঙ্গীকার 

কদর। উভয় যেশ নযাযয, পারস্পররক এবাং উভদয়র জনয লাভজনক বারণদজযর মাধযদম বারণক্তজযক 

সম্পকয সম্প্রসারদণ কাজ করদব। বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর লক্ষ্যসমূহ পূরদণ সহায়তা করদত 

যুক্তরাষ্ট্র এোদন যসদেদশর বযবসারয়ক কায যেম এরগদয় যনওয়া অবযাহত রােদব। অনযরেদক 

যুক্তরাষ্ট্র আন্তজযারতক শ্রম সাংস্থার (আইএলও) মানেণ্ড ও অনুশীলদনর সাদথ সঙ্গরত যরদে শ্রম 

অরধকার ও কম যদক্ষ্দত্রর রনরাপত্তার রবষয়গুদলাদত অগ্রগরত অবযাহত রােদত বাাংলাদেশদক 

আহ্বান জানায়। 
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উপসাংহার 

 

ওয়ারশাংটদনর সভায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাাংলাদেশ সরকার একটট রস্থরতশীল ও সমৃি ইদদা-পযারসরিক 

অঞ্চলদক এরগদয় রনদত রনরাপত্তা ও অথ যননরতক সহদযারগতা এবাং যেশগুদলার জনগদণর 

পরস্পদরর মদধয সম্পকয যজারোদর কাজ করদত একমত হদয়দছ। েুদেশ উভদয়র জনয 

সুরবধাজনক সমদয় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাাংলাদেদশর মদধয ৮ম অাংশীোরত্ব সাংলাপ/পাটযনাররশপ 

িায়ালগ অনুষ্ঠাদনর জনযও একমত হয়। 
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