আন্তর্জািতক
সহায়তার
প্রধানমন্ত্রীর

আহ্বান

েরািহঙ্গােদর প্রত্যাবাসন প্রক্িরয়ায় সহায়তা করেত আন্তর্জািতক
সম্প্রদােয়র প্রিত আবারও আহ্বান জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা। িতিন বেলন, আমরা অিবলম্েব েরািহঙ্গােদর প্রত্যাবাসন চাই
এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ িবশ্বসম্প্রদােয়র উিচত িময়ানমাের তােদর
প্রত্যাবাসেন সহায়তা করা।

মার্িকন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্িটেফন ই িবগান বৃহস্পিতবার িবকােল
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্েগ তার সরকাির বাসভবন গণভবেন েসৗজন্য সাক্ষাৎ
করেত েগেল িতিন এ আহ্বান জানান। খবর বাসস।

ৈবঠক েশেষ প্রধানমন্ত্রীর প্েরস সিচব ইহসানুল কিরম সাংবািদকেদর
ব্িরফ কেরন। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘািয়ত েরািহঙ্গা সংকেটর স্থায়ী
সমাধান চায় উল্েলখ কের স্িটেফন ই িবগান বেলন, ‘আমরা এই ইস্যুেত
বাংলােদেশর প্রিত আমােদর সমর্থন অব্যাহত রাখব।’

প্রধানমন্ত্রী উল্েলখ কেরেছন, েজারপূর্বক বাস্তুচ্যুত েরািহঙ্গা
জনেগাষ্ঠীর ১১ লােখরও েবিশ েলাক বাংলােদেশ রেয়েছ। িতিন বেলন,
‘এিট আমােদর জন্য অিতিরক্ত েবাঝা। সমস্যািট িময়ানমার ৈতির কেরেছ
এবং আমরা তােদর সঙ্েগ সংলাপ করিছ- তােদর উিচত তােদর নাগিরকেদর
িফিরেয় েনয়া।’

েশখ হািসনা বেলন, েরািহঙ্গা ইস্যু একিট সামািজক সমস্যা এবং
িময়ানমােরর
িবপুলসংখ্যক
বাস্তুচ্যুত
নাগিরক
কক্সবাজাের
আশ্রয়িশিবরগুেলায় বাস করেছ। িতিন বেলন, ‘িকছু মহল অসামািজক
কার্যকলােপ জিড়ত হেত তােদর ভুলপেথ চািলত করেত পাের। সুতরাং আমরা
অিবলম্েব তােদর স্বেদেশ প্রত্যাবাসন করােত চাই।’

প্রধানমন্ত্রী
ও
মার্িকন
উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী
যুক্তরাষ্ট্ের
আত্মেগাপেন থাকা সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসািম বঙ্গবন্ধুর খুিন রােশদ
েচৗধুরীেক িফিরেয় আনার িবষয়িট িনেয়ও আেলাচনা কেরন।

এ িবষেয় স্িটেফন ই িবগান জানান, মার্িকন অ্যাটর্িন েজনােরল অিফস
িবষয়িট পর্যােলাচনা করেছ। িতিন আরও বেলন, েকািভড-১৯ পিরস্িথিত
স্বাভািবক হওয়ার পের বাংলােদিশ িশক্ষার্থীেদর িভসা েসবা আবার
চালু করা হেব।

বুধবার বাংলােদশ সফের আসা মার্িকন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলন, িতিন
ইেতামধ্েয বাংলােদেশর কর্মকর্তােদর সঙ্েগ অর্থৈনিতক সহেযািগতার
িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কেরেছন।

মার্িকন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্িটেফন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার
েনতৃত্েব বাংলােদেশর অভাবনীয় অর্থৈনিতক স্িথিতশীলতা এবং অগ্রগিতর
ভূয়সী প্রশংসা কেরন। বাংলােদশ িবপুল পিরমােণ ৈবেদিশক িবিনেয়াগ
আকৃষ্ট করেছ উল্েলখ কের িতিন বেলন, যুক্তরাষ্ট্র জ্বালািন খােত
বাংলােদেশর সঙ্েগ সহেযািগতা আরও েজারদার করেত চায়। ঢাকায় িনযুক্ত
মার্িকন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর িমলার এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সিচব
ড. আহমদ কায়কাউস ৈবঠেক উপস্িথত িছেলন।

ইন্েদা-প্যািসিফক অঞ্চেল বাংলােদশ যুক্তরাষ্ট্েরর গুরুত্বপূর্ণ
অংশীদার : মার্িকন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্িটেফন িবগান বেলেছন,
ইন্েদা-প্যািসিফক অঞ্চেল বাংলােদশ যুক্তরাষ্ট্েরর গুরুত্বপূর্ণ
অংশীদার। েকািভড-১৯ িবরুদ্েধ লড়াইেয় বাংলােদশেক সহায়তা েদেব
যুক্তরাষ্ট্র।

এক্েষত্ের যুক্তরাষ্ট্র িটকা উৎপাদন করেল তার িবতরেণ বাংলােদেশর
প্রাপ্যতার িবষয় িবেবচনা করা হেব। েরািহঙ্গা সংকট িনরসেন
বাংলােদেশর সঙ্েগ কাজ করেব যুক্তরাষ্ট্র। িবিভন্ন িবষেয় একত্ের
কাজ অব্যাহত রাখেব দুই েদশ।

বৃহস্পিতবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অিতিথ ভবন পদ্মায় এক েযৗথ সংবাদ
সম্েমলেন িতিন এ কথা বেলন। স্িটেফন িবগান বেলন, বাংলােদেশ এটা
তার প্রথম সফর। বাংলােদেশর জনগেণর সঙ্েগ যুক্তরাষ্ট্েরর জনগণ
িনিবড়ভােব কাজ কের।

বাংলােদেশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র িটেমর সঙ্েগ আিম বুধবার রােত
ৈবঠক
কেরিছ।
ভারত
মহাসাগর
ও
প্রশান্ত
মহাসাগরীয়
অঞ্চেল
যুক্তরাষ্ট্ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল বাংলােদশ।

িবগান বেলন, েকািভড-১৯িবেরাধী লড়াইেয় বাংলােদশ ও যুক্তরাষ্ট্র
একত্ের কাজ করেব। িটকা উদ্ভাবন হেল তার িবতরণ গুরুত্বপূর্ণ িবষয়।
বাংলােদশ ইন্েদা-প্যািসিফক িবজেনস েফারােম েযাগ েদেব।

িতিন জানান, যুক্তরাষ্ট্েরর িময়ািম শহের নতুন কনসুেলট চালু করেব
বাংলােদশ। যুক্তরাষ্ট্ের বাংলােদিশ সম্প্রদােয়র জন্য এই কনসুেলট
কাজ করেব।

িতিন বেলন, েরািহঙ্গা সংকট িনরসন করা একটা বড় চ্যােলঞ্জ। এই সংকট
েমাকােবলায় বাংলােদেশর সঙ্েগ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ করেব মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলােদেশর
অনুেরােধ
বঙ্গবন্ধুর
খুিন
রােশদ
েচৗধুরীেক
যুক্তরাষ্ট্র েফরত পাঠােব িক না জানেত চাইেল িতিন বেলন, এিট একিট
আইিন িবষয়। আইনগত পর্যােলাচনা করার মাধ্যেম িসদ্ধান্ত হেব।

তেব িতিন এও বেলন েয, এই িবষয়িট তার মন্ত্রণালেয়র িবষয় নয়। তাই
এটা িনেয় িবস্তািরত িকছু বলা তার পক্েষ সম্ভব নয়। বাংলােদেশ
যুক্তরাষ্ট্েরর িবিনেয়াগ েজারদার করা হেব বেল জািনেয়েছন িবগান।

েবইগােনর সঙ্েগ আনুষ্ঠািনক ৈবঠক কেরেছন পররাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী

শাহিরয়ার আলম। এ সময় দ্িবপক্ষীয় রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক সম্পর্েকর
িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ।

এসেবর
মধ্েয
রেয়েছ
বািণজ্য,
িবিনেয়াগ,
জনস্বাস্থ্য
খােত
সহেযািগতা, কৃিষ ও জ্বালািন খােত সহেযািগতা িনেয় আেলাচনা হয়। এ
সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সিচব, িবডার িনর্বাহী েচয়ারম্যান,
পররাষ্ট্র ও বািণজ্য সিচব, িপিপিপ’র িসইওসহ অন্যরা এ সময় উপস্িথত
িছেলন।

এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর েবসরকাির খাতিবষয়ক উপেদষ্টা সালমান এফ
রহমান উপস্িথত িছেলন। ভারত সফর েশেষ দু’িদেনর সফের বুধবার িবগান
ঢাকায় আেসন। মার্িকন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্িটেফন িবগান বাংলােদেশ
অর্থৈনিতক স্িথিতশীলতার প্রশংসা কেরন।

১০০ েভন্িটেলটর েদেব আেমিরকা : স্বাস্থ্য ও পিরবারকল্যাণ মন্ত্রী
জািহদ
মােলক
এমিপ
বেলেছন,
আেমিরকা
বাংলােদেশর
পরীক্িষত
বন্ধুরাষ্ট্র। েদেশর
পােশ দাঁিড়েয়েছ।

েয

েকােনা

দুর্েযােগ

আেমিরকা

বাংলােদেশর

এবােরর েকািভড েমাকােবলা করেতও আেমিরকা বাংলােদেশর সার্িবকভােব
নানা খােত সহায়তা কের যাচ্েছ। এরই ধারাবািহকতায় আগামী কেয়ক িদেনর
মধ্েযই আেমিরকা বাংলােদেশর েকািভডসহ অন্যান্য িচিকৎসােসবা িদেত
নতুন ও অত্যাধুিনক অন্তত একশিট েভন্িটেলটর েদেব।

বৃহস্পিতবার েবলা ৩টায় রাজধানীর কুর্িমেটালা েজনােরল হাসপাতােল
ভ্যান্িটেলটর েমিশন ও গ্যাস অ্যানালাইজার েমিশন হস্তান্তর
সংক্রান্ত এক ৈবঠক েশেষ প্েরস ব্িরিফংেয় এসব কথা বেলন
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জািহদ মােলক।

ৈবঠেক
িছেলন

বাংলােদেশর পক্েষ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্েগ আরও উপস্িথত
আইিসিট মন্ত্রণালেয়র প্রিতমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক,

স্বাস্থ্য অিধদফতেরর মহাপিরচালক অধ্যাপক ডা আবুল বাশার েমাহাম্মদ
খুরিশদ আলমসহ অন্য কর্মকর্তারা।

যুক্তরাষ্ট্েরর পক্েষ েসই েদেশর িডপার্টেমন্ট অব স্েটেটর েডপুিট
েসক্েরটাির িম. স্েটেফন এডওয়ার্ড িবগান, বাংলােদেশ িনযুক্ত ইউএসএ
অ্যাম্বােসডর িম. আর্ল আর িমলারসহ অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
উপস্িথত িছেলন।

ৈবঠেক আগামী িদেন ভ্যাকিসন উৎপাদন শুরু হেল আেমিরকার পক্ষ েথেক
বাংলােদশেক সব ধরেনর সহায়তার আশ্বাস েদন েডপুিট েসক্েরটাির িবগান
এবং বাংলােদেশর পক্েষ দ্রুত ভ্যাকিসন েপেত আেমিরকা সরকার সব
ধরেনর সয়াহতা করেব বেলও জানান িতিন।

অনুষ্ঠােনর েশষ পর্যােয় বাংলােদেশর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কােছ দুিট
অিত উন্নত গ্যাস অ্যানালাইজার েমিশন হস্তান্তর কেরন ইউএসএ েডপুিট
েসক্েরটাির স্েটেফন এডওয়ার্ড িবগান ও বাংলােদেশ িনযুক্ত ইউএসএ
অ্যাম্বােসডর িম. আর্ল আর িমলার।

ধর্ষণ প্রিতেরােধ কেঠার ব্যবস্থা িনন- িবিপএিটিস’র প্রিশক্ষেণর
সমাপনী অনুষ্ঠােন
ব্যবস্থা গ্রহেণর
সৃষ্িটর
হািসনা।

জন্য

প্রধানমন্ত্রী : ধর্ষণ প্রিতেরােধ কেঠার
পাশাপািশ এই অপরােধর ব্যাপাের জনসেচতনতা

প্রশাসনেক

িনর্েদশ

িদেয়েছন

প্রধানমন্ত্রী

েশখ

িতিন বেলেছন, এ ধরেনর ঘটনা (ধর্ষণ) েরাধ করার ব্যাপক ব্যবস্থা
িনেত হেব। সব েথেক বড় কথা- মানুেষর মােঝও জনসেচতনতা সৃষ্িট করা
দরকার।

সরকার ধর্ষেণর সর্েবাচ্চ শাস্িত িহেসেব মৃত্যুদণ্েডর িবধান
সংযুক্ত কের অধ্যােদশ জাির কেরেছ উল্েলখ কের িতিন বেলন, ‘ইদানীং
ধর্ষণটা ব্যাপকভােব হচ্েছ এবং প্রচারও হচ্েছ। এটার যত েবিশ

প্রচার হয়, প্রাদুর্ভাবটাও তত বােড়।’

বৃহস্পিতবার
সকােল
সাভাের
বাংলােদশ
েলাকপ্রশাসন
প্রিশক্ষণ
েকন্দ্েরর (িবিপএিটিস) ৭০তম বুিনয়ািদ প্রিশক্ষণ েকার্েসর সমাপনী
এবং সনদ িবতরণ অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন এ কথা
বেলন।

গণভবন েথেক িভিডও
িবভােগর
িবভাগীয়
প্রধানমন্ত্রী।

প্রশাসেনর

কনফােরন্িসংেয়র মাধ্যেম অনুষ্ঠানস্থলসহ ৭িট
কিমশনােরর
কার্যালেয়র
সঙ্েগ
সংযুক্ত
হন

নবীন

কর্মকর্তােদর

উদ্েদেশ

িতিন

বেলন,

‘প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত আপনারাই আগামী িদেনর কর্ণধার হেবন। আপনারাই
েদশটােক পিরচালনা কের এিগেয় িনেয় যােবন। আজেকর যারা নতুন
প্রজন্ম, তারই একচল্িলেশর উন্নত বাংলােদশ গড়ার ৈসিনক।

মুক্িতযুদ্েধর

েচতনায়

েদশপ্েরেম

উদ্বুদ্ধ

হেয়

আপনারা

অর্িপত

পাওয়ার

অিধকার

রেয়েছ।

দািয়ত্ব যথাযথভােব পালন করেবন।

সরকারপ্রধান

বেলন,

‘মানুেষর

ন্যায়িবচার

কারণ আিম জািন েয, িবচার না েপেল কী কষ্ট। আমার বাবা-মা, ভাই,
ভ্রাতৃবধূ-তােদরেক যখন হত্যা করা হয়, খুিনেদরেক ইনেডমিনিট েদয়া
হেয়িছল। আমার িবচার চাওয়ার েকােনা অিধকার িছল না। আিম েকন,
পঁচাত্তেরর ১৫ আগস্ট যারা িনহত হেয়িছেলন, তােদর পিরবােরর কােরারই
িবচার চাওয়ার েকােনা অিধকার িছল না।’

িতিন বেলন, ‘আমার বাবা-মা, ভাই মারা েগেছ, আিম একটা মামলাও করেত
পািরিন। আমার েসই অিধকারটাও িছল না। এই সংস্কৃিত বাংলােদেশ েযন
আর না থােক।’

েশখ হািসনা বেলন, েদশ স্বাধীন হওয়ার পর জািতর িপতা যুদ্ধিবধ্বস্ত
েদশ পুনর্গঠনকােল সংস্কােরর মাধ্যেম স্বাধীন েদেশর উপেযাগী িসিভল
সার্িভস গঠেনর পদক্েষপ গ্রহণ কেরন।

এ সময় সরকাির কর্মকর্তােদর উদ্েদেশ েদয়া জািতর িপতার একিট
ভাষেণরও উদ্ধৃিত েদন প্রধানমন্ত্রী। জািতর িপতা তার ভাষেণ
বেলিছেলন, ‘আপিন চাকির কেরন, আপনার মাইনা েদয় ওই গিরব কৃষক,
আপনার মাইনা েদয় ওই গিরব শ্রিমক, আপনার সংসার চেল ওই টাকায়, আিম
গািড় চিড় ওই টাকায়, ওেদর সম্মান কের কথা বেলন, ওেদর ইজ্জত কের
কথা বেলন, ওরাই মািলক।’

প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘আজেক যারা নবীন কর্মকর্তারা প্রিশক্ষণ
িনেয়েছন, তােদর িকন্তু ওই কথাটাই মেন রাখেত হেব েয, এই েদেশর
গিরব মানুষ যারা বা এখনও তৃণমূেল যারা পেড় রেয়েছন, তারাই এেদেশর
মািলক। আর তােদর ঘর েথেকই েলখাপড়া িশেখ আজেক উেঠ এেসেছন। কােজই,
েসিদেক লক্ষ েরেখ তােদর েসবা করাটাই হেব সব েথেক বড় দািয়ত্ব।’

বঙ্গবন্ধুকন্যা

বেলন,

জনগেণর

েদারেগাড়ায়

সরকাির

েসবা

েপৗঁেছ

েদয়ার লক্ষ্েয জািতর িপতা তার দ্িবতীয় িবপ্লব কর্মসূিচর অংশ
িহেসেব সব মহকুমােক েজলায় উন্নীত কের প্রত্েযক েজলার জন্য ‘েজলা
গভর্নর’ িনযুক্ত কেরন। কারণ, ক্ষমতার িবেকন্দ্রীকরণই িছল জািতর
িপতার মূল লক্ষ্য।’
িতিন বেলন, েকােনা মানুষ গৃহহীন থাকেব না, েকােনা িশশুই পথিশশু
থাকেব না, প্রত্েযক িশশুরই একটা িঠকানা হেব এবং েলখাপড়া ও
প্রিশক্ষেণর মাধ্যেম কর্মসংস্থান কের জীবেন যােত দাঁড়ােত পাের,
তার ব্যবস্থা আমােদর কের েযেত হেব।’

প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘েসই চর কুকির-মুকির েথেক শুরু কের সারা েদশ
েযন িডিজটাল সংেযােগর আওতায় আসেত পাের, েসই উদ্েযাগ আমরা িনেয়িছ।
েদশ িডিজটাল হেয়েছ বেলই কেরানাভাইরাস পিরস্িথিতর মধ্েয দূর েথেক
আপনােদর সঙ্েগ সংযুক্ত হেয় কথা বলেত পারিছ।’

িতিন বেলন, কেরানাভাইরােসর প্রাদুর্ভাব েদখা েদয়ার পরপরই আিম
িনর্েদশ িদেয়িছলাম েয, আমােদর খাদ্য উৎপাদন বাড়ােতই হেব। েয
কারেণ েদেশ েকােনা খাদ্য সংকট হয়িন। অর্থনীিতর চাকা েযন সচল
থােক, েস ব্যবস্থা েযমন আমােদর করেত হেব এবং সঙ্েগ সঙ্েগ েদশটা
েযন এিগেয় েযেত পাের, েসটাও আমােদর মাথায় রাখেত হেব।

প্রধানমন্ত্রী
বেলন,
‘িবিপএিটিস
কর্তৃক
প্রস্তুতকৃত
েভৗত
অবকাঠােমা পুনর্িনর্মাণ ও আনুষঙ্িগক সুিবধা সম্প্রসারেণর মাধ্যেম
িবিপএিটিস’র সক্ষমতা বৃদ্িধকরণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবািয়ত
হচ্েছ। তারই ধারাবািহকতায় ২০তলািবিশষ্ট ‘বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব
একােডিমক ও প্রশাসিনক ভবন’ এর নকশা ইেতামধ্েয অনুেমাদন েদয়া
হেয়েছ। আমরা চাচ্িছ, আমােদর এই প্রিশক্ষণ েকন্দ্রটা েযন একিদেক
েযমন দৃষ্িটনন্দন হয় এবং েসখােনর প্রিশক্ষণ ব্যবস্থাটাও েযন
িবশ্বমােনর হয়। আর এখােন প্রিশক্ষণপ্রাপ্তরা সমগ্র িবশ্েব েযন
একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেত পােরন।’

িসিভল প্রশাসেনর নবীন কর্মকর্তােদর উদ্েদেশ প্রধানমন্ত্রী বেলন,
‘আপনারা বাংলােদশেক এমনভােব গেড় তুলেবন, েযন েদশ আর েকােনািদন
িপিছেয় না যায়।’

িতিন বেলন, ‘প্রত্েযকিট মানুেষর জীবেনই একটা িদক দর্শন থাকেত হয়।
সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য থাকেত হয়। লক্ষ্যিবহীন জািত েযমন এেগােত পাের
না, েতমনই িদকহারা জািত েকােনা িঠকানা খুঁেজ পায় না। কােজই,
েসিদেক লক্ষ্য েরেখই সব পিরকল্পনা িদেয় েগলাম। যােক আপনারাই
সামেন এিগেয় িনেয় যােবন।’ অনুষ্ঠােন স্বাগত বক্তব্য েদন
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেয়র সিচব েশখ ইউসুফ হারুন। িবিপএিটিস’র
েরক্টর েমা. রািকব েহােসন প্রধানমন্ত্রীর হােত ৭০তম বুিনয়ািদ
েকার্েসর ফলাফল হস্তান্তর কেরন এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্েষ
অনুষ্ঠােন সনদ িবতরণ কেরন।

এবােরর ৬ মােসর েকার্সিটর েশষ এক মাস কেরানার কারেণ অনলাইেন
সমাপ্ত করা হয়। েযখােন ১৬১ জন নারীসহ ৬৬৩ জন প্রিশক্ষণার্থী
অংশগ্রহণ কেরন। এর মধ্েয ৫০ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী েসন্টার অব

এক্িসেলন্স সনদপ্রাপ্ত হন।

