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ঢাকায় সংবাদ সম্মেলম্মে যুক্তরাম্মের দক্ষিণ ও মধ্য এক্ষিয়া 

ক্ষবষয়ক  ক্ষিন্সিপাল উপ সহকাক্ষর পররােমন্ত্রীর বক্তবয 

ঢাকা , ২২ অক্টাবর, ২০১৮ 

আমার ফলপ্রসূ সফর শেক্ের এ মুহকূ্ত ে এখাক্ে আসায় আপোক্ের সবাইক্ক ধেযবাে জাোই।  

বাাংলাক্েে অক্েক দেক দেক্য়ই যুক্তরাক্ের কাক্ে গুরুত্বপূর্ ে। আমাক্ের মক্ধয রক্য়ক্ে শজারোর 

বাদর্জয ও দবদেক্য়াগ সম্পকে, সন্ত্রাসবাে েমে ও োদিরক্ষায় ঘদেষ্ঠ সহক্যাদগতা, েক্তক্তোলী উন্নয়ে 

অাংেীোরত্ব আর েুক্েক্ের োগদরকক্ের মক্ধয বযাপক শযাগাক্যাগ। 

েদক্ষর্ ও েদক্ষর্-পূব ে এদেয়ার সদিস্থক্ল অবদস্থত বাাংলাক্েে যুক্তরাে সরকাক্রর ভারত -প্রোি 

মহাসাগরীয় শকৌেক্লর মক্ধযও গুর’ত্বপূর্ ে স্থাক্ে রক্য়ক্ে। সরকাদর কম েকতোক্ের সক্ে 

ববঠকগুক্লাক্ত এটা স্পষ্ট দেল শয একটট অবাধ, মকু্ত, দবদধসম্মত ও আিসাংযুক্ত অঞ্চক্লর 

রূপকক্ের দবেক্য় যুক্তরাে ও বাাংলাক্েক্ের েৃটষ্টভদে খুবই কাোকাদে। 

এর প্রভাবোলী প্রবকৃ্তি এবাং দবকাক্ের উপর মেক্যাগ দেক্য়, োদরদ্র্য হ্রাক্স অক্ধ েক্করও শবদে 

জেক্গাষ্ঠী শেক্ক এক তৃতীয়াাংক্েরও দেক্ে কদমক্য়ক্ে। ২0২4 সাক্লর মক্ধয এলদিদস শেক্ক 

উন্নয়ক্ের লক্ক্ষয  বাাংলাক্েে এর স্থায়ী অগ্রগদতক্ক সমে েে কক্র  যুক্তরাে। েদক্ষর্ ও েদক্ষর্পূব ে 

এদেয়ায় বাদর্জয ও বাদর্ক্জযর শক্ষক্ে আঞ্চদলক শকন্দ্র দহক্সক্ব এবাং বক্োপসাগক্র দস্থদতেীলতা ও 

সমৃক্তির জেয গুরুত্বপূর্ ে ভূদমকা রাখক্ত পাক্র বাাংলাক্েে.    

যুক্তরাে সরকাক্রর ভারত -প্রোি মহাসাগরীয় শকৌেক্লর সমে েক্ে গুরুত্বপূর্ ে অবোক্ের স্বীকৃদত 

দহক্সক্ব আমরা সম্প্রদত বাাংলাক্েেক্ক ৪ শকাটট িলার শেওয়ার কো শঘাের্া কক্রদে। ‘ববক্েদেক 

সামদরক সহায়তা’ দহক্সক্ব শেওয়া এ অক্ে ে বাাংলাক্েক্ের উপকূলীয় রািার বযবস্থার মাক্োন্নয়ে, 

টহল শেৌযাে বহক্রর আধুদেকায়ে ও সম্প্রসারর্ এবাং সম্প্রসাদরত সামুদদ্র্ক কায েক্রম পদরোলোয় 

প্রদেক্ষর্ শেওয়া হক্ব। এর সবগুক্লাই আমাক্ের ‘বক্োপসাগর উক্েযাগ’ এর (শব অব শবেল 

ইদেদেক্য়টটভ) অাংে। 

বাাংলাক্েক্ের অে েেীদত গদতেীল আর তা দ্র্তু শবক্ে েলক্ে। গর্তাদন্ত্রক প্রদতষ্ঠাে ও প্রোসদেক 

কাঠাক্মাগুক্লা শজারোর করা শগক্ল তা এ শেক্ের ভদবেযৎ সাফলযক্ক এদগক্য় শেক্ব। আর এ 

কারক্র্ই আমরা বাাংলাক্েে সরকারক্ক শমৌদলক অদধকার (দবক্েে কক্র বাক ও সাংবােপক্ের 

স্বাধীেতা) রক্ষা করা এবাং জেমক্তর প্রদতফলে ঘক্ট এমে অবাধ, দবশ্বাসক্যাগয ও অাংেগ্রহর্মূলক 

দেব োেে অেুষ্ঠাক্ের বযাপাক্র শেওয়া অেীকার রক্ষা করার আহ্বাে জাদেক্য় যাক্তি। এখাক্ে অাংে 

শেওয়া ববঠকগুক্লাক্ত আদম যুক্তরাক্ের এ বাতোটট শপৌৌঁক্ে দেক্য়দে। 



আমার কক্সবাজাক্রর অদভজ্ঞতার কো বদল। শরাদহো েরর্ােী সাংকক্টর মাো ও দবোলতা 

গভীরভাক্ব অেুভব কক্রদে আদম। এই মােদবক সাংকট শমাকাক্বলায় অবযাহতভাক্ব সহৃেয়তা 

শেখাক্ো এবাং ক্ষদতগ্রস্ত মােুক্ের কাক্ে সহায়তা শপৌৌঁোক্ো দেক্তিত করার প্রক্েষ্টার জেয আদম 

বাাংলাক্েে সরকার ও এক্েক্ের জেগর্ক্ক বযক্তক্তগতভাক্ব ধেযবাে জাোক্ত োই। 

সাংকক্টর এক্কবাক্র মুক্খামুদখ ো াঁদেক্য় েতুে েরর্ােীক্ের গ্রহর্, খাবার দবতরর্ এবাং শরাদহো 

দেশুক্ের দেক্ষা ও অেযােয সুক্যাগসুদবধা যুদগক্য় যাওয়াসহ অক্েক োদয়ত্ব পালে করা জাদতসাংঘ ও 

অেযােয শবসরকাদর সাংগঠেগুক্লার কাক্জও আদম মুগ্ধ। 

শরাদহো েরর্ােীক্ের দেক্জক্ের েক্তক্ত ও অেময শেতো শেক্খও আদম দবক্তিত। তারা দেক্জরা 

মারাÍক দেে্ঠুরতার দেকার হক্য়ক্ে বা প্রতযক্ষ কক্রক্ে। দকন্তু এই শবহাল অবস্থায়ও তারা দেক্জক্ের 

আÍপদরেয় ও ঐকয ধক্র রাখক্ত সক্েষ্ট রক্য়ক্ে। 

এই সমসযা শমাকাক্বলায় যুক্তরাে বাাংলাক্েেক্ক সহক্যাদগতা করক্ত অেীকারবি। আমরা ২০১৭ 

সাল শেক্ক এ পয েি মােদবক সহায়তা দহক্সক্ব দেদেেষ্ট কক্র বাাংলাক্েেক্ক ৩৪ শকাটট ৫০ লাখ 

িলাক্রর শবদে অে ে দেক্য়দে।   

শরাদহোরা যাক্ত শস্বিায় দেজ শেক্ের বাসভূদমক্ত দেরাপক্ে ও ময োোর সাক্ে দফক্র শযক্ত পাক্র 

শসরকম অেুকূল পদরক্বে বতদর করার জেয আমরা বাম ো সরকারক্ক আহ্বাে জাোক্ো অবযহত 

রাখদে। এ লক্ক্ষয আোে কদমেক্ের সুপাদরে পদরপূর্ েভাক্ব বাস্তবায়ক্ের জেয শেেটটর সরকারক্ক 

তাদগে দেক্য় আসদে আমরা। দবক্েে কক্র  শরাদহোক্ের োগদরকত্ব পাওয়া ও স্বাধীেভাক্ব 

েলাক্ফরার অদধকার সাংক্রাি সুপাদরেগুক্লা। আর তা করক্ত আমাক্ের সাহাক্যযরও আশ্বাস 

দেক্য়দে। আমরা বাম োর দেরাপত্তা বাদহেীর শয সেসযরা সদহাংসতার জেয োয়ী তাক্ের 

জবাবদেদহতার আওতায় আোরও তাদগে দেক্য় যাক্তি।   

এই হক্ি আমার সফক্রর মূল দবেয় আর বাতো। এবার আপোক্ের প্রশ্ন শপক্ল আদম সােক্ে উত্তর 

দেক্ত পাদর।  
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