(০১)
জুলাই ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঙ্গাললয়ার রাজধানী উলানবাঙ্ াঙ্র অনুলিত এলিয়া ইউঙ্রাপ লমটিং (আঙ্েম)-এর
১১তম েঙ্েলঙ্ন অিংিগ্রহণ কঙ্রন। েঙ্েলঙ্ন এলিয়া ও ইউঙ্রাঙ্পর উন্নয়ন, অলিবােন েিংক মমাকাঙ্বলা, বহুজালতক অপরাধ
মমাকাঙ্বলা ও মানবপাচার মরাধেহ লবলিন্ন আঞ্চললক ও আন্তজজালতক লবষয়েমূহ আঙ্লালচত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Plenary
মেিঙ্ন ÒPartnership for the future through Connectivity”-এর উপর প্রদত্ত বক্তঙ্ে উঙ্েখ কঙ্রন
“Connectivity is therefore no longer a choice for any community it is about
seizing strategic opportunity”. েঙ্েলঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির অিংিগ্রহণ ববলিক অগঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির িাবমূলতজঙ্ক
আরও উজ্জ্বল, দৃশ্যমান ও সুেিংহত কঙ্র। েঙ্েলঙ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তঙ্ের প্রলত লবি মনৃবৃঙ্ের েমর্ জন মর্ঙ্ক প্রতীয়মান হয়
মে, লবি পলরমন্ডঙ্ল একজন দূরদৃলিেম্পন্ন, বাস্তববাদী ও োহেী লবি মনতা লহঙ্েঙ্ব লতলন প্রলতিা লাি কঙ্রঙ্েন। িীষ জ পে জাঙ্য়র
ববঠঙ্কর পািাপালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মবি কঙ্য়কট মদঙ্ির রাি্র ও েরকার প্রধানগঙ্ণর োঙ্র্ ববঠক কঙ্রন।
(০২) আগস্ট ২০১৬-এ মালকজন যুক্তরাঙ্ের মাননীয় মেঙ্ে ারী অব মস্ট জন এফ. মকলর এক েিংলিপ্ত েফঙ্র বািংলাঙ্দি আঙ্েন।
মেঙ্ে ারী মকলর এেময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ তার কাে জালঙ্য় োিাৎকাঙ্ল তাঁর বললি মনৃঙ্ে খাদ্য লনরাপত্তা, স্বাস্থ্য, লিিা
এবিং অন্যান্য আর্ জোমালজক খাঙ্ত বািংলাঙ্দঙ্ির অভূতপূব জ উন্নয়ঙ্নর ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন এবিং লবি জলবায়ু পলরবতজন মরাঙ্ধ
বািংলাঙ্দঙ্ির উঙ্দ্যাঙ্গর জন্য তাঁঙ্ক ধন্যবাদ জানান। এই ববঠঙ্ক দু’মদঙ্ির মঙ্ে লনরাপত্তা েহঙ্োলগতা মজারদারেহ অন্যান্য জাতীয়,
বহুপালিক এবিং লিপালিক স্বার্ জেিংলিি লবলিন্ন লবষঙ্য় আঙ্লাচনা হয় এবিং পারস্পলরক েহঙ্োলগতা মজারদাঙ্রর উপর গুরুে আঙ্রাপ
করা হয়।
(০৩) ১৬-১৭ মেঙ্েম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ কানাডার মলিঙ্য়ঙ্ল অনুলিত মলাবাল ফাঙ্ন্ডর ৫ম লরঙ্েলনিঙ্মন্ট েঙ্েলঙ্ন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধ দঙ্লর মনৃে মদন। মলাবাল ফাঙ্ন্ডর ৫ম লরঙ্েলনিঙ্মন্ট েঙ্েলঙ্নর মূল উঙ্েশ্য লেল লবি
এইডে, েিা ও ম্যাঙ্ললরয়া মরাগ লতনট লনমূ জঙ্লর এ পে জন্ত গৃহীত কাে জেম েম্পঙ্কজ লবিবােীর দৃলি আকষ জণ করা এবিং এ েকল
েিংোমক োলধ লনমূ জঙ্ল েঙ্ব জাচ্চ পলরমাণ তহলবল েিংগ্রহ করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উঙ্িাধনী অলধঙ্বিঙ্ন তাঁর বক্তঙ্ে বঙ্লন,
অগীকার, েিংকল্প ও েিংহলতর মােঙ্ম এেব োলধ লনমূ জল করা েম্ভব।
েঙ্েলঙ্নর উঙ্িাধনী অনুিান মিঙ্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানাডার প্রধানমন্ত্রী জালস্টন ট্রুঙ্ডার োঙ্র্ এক লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন।
ববঠঙ্কর শুরুঙ্তই কানাডার প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দঙ্ির প্রধানমন্ত্রীর বললি মনৃঙ্ের ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন এবিং আগামী লদনগুললঙ্ত উিয়
মদঙ্ির মঙ্ে লবরাজমান েম্পকজঙ্ক আরও সুদৃঢ় ও সুেিংহত করার প্রতযয় েক্ত কঙ্রন। এোড়া জলবায়ু পলরবতজন, বালণজয ও
লবলনঙ্য়াগেহ লিপালিক স্বার্ জ েিংলিি লবলিন্ন লবষঙ্য় উিয়পঙ্ির মঙ্ে আঙ্লাচনা হয়।
(০৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মেঙ্েম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ অনুলিত “United Nations Summit on Refugees
and Migrants”-এর মেনালর মেিঙ্ন বক্তে রাঙ্খন। এেময় লতলন অলিবােী ও িরণার্ী ইসুযঙ্ত বািংলাঙ্দঙ্ির অবস্থ্ান লবি
দরবাঙ্র তুঙ্ল ধঙ্রন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উঙ্েখ কঙ্রন মে, অলিবােন েমস্যাঙ্ক েমলিতিাঙ্ব মমাকাঙ্বলা করঙ্ত হঙ্ল পারস্পলরক
লবিাে ও শ্রদ্ধাঙ্বাধ, মেৌর্ দায়বদ্ধতা এবিং েকঙ্লর অন্তর্ভজলক্তর লবষয়টঙ্ক গুরুে লদঙ্ত হঙ্ব। িীষ জ েঙ্েলঙ্নর অিংি লহঙ্েঙ্ব ১৯
মেঙ্েম্বর ২০১৬ তালরখ লবঙ্কঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “Global Compact for Safe, Regular and Orderly
Migration: Towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development
and Achieving Full Respect for the Human Rights of Migrants” িীষ জক একট মগালঙ্ লবল
মেিঙ্ন সুইঙ্ডঙ্নর প্রধানমন্ত্রী লম. মস্টফান লঙ্িন-এর োঙ্র্ মেৌর্-েিাপলতে কঙ্রন। লতলন প্রস্তালবত Global Compact on
Migration-এ ম কেই উন্নয়ন লিযমাত্রাগুঙ্লার ের্াের্ প্রলতফলন লনলিত করা এবিং িরণার্ী, জলবায়ু উিাস্তু ও অলিবােীঙ্দর
অলধকার সুরিার লবষয়ট লবঙ্িষিাঙ্ব লবঙ্বচনায় মনয়ার আহ্বান জানান।
(০৮)
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জালতেিংঘ মহােলচঙ্বর উঙ্দ্যাঙ্গ মেঙ্েম্বর ২০১৬-এ অনুলিত High-Level Panel on
Water-এর একট লবঙ্িষ ববঠঙ্ক অিংিগ্রহণ কঙ্রন। লতলন ২০৩০ উন্নয়ন এঙ্জন্ডার পালন েম্পদ ও স্যালনঙ্ িন েম্পলকজত

লিযমাত্রা অজজঙ্নর উঙ্েঙ্শ্য পালন োশ্রয়ী ফেঙ্লর ববলচত্রয বাড়াঙ্না, পালন েম্পঙ্দর উন্নয়ন ও দি েবস্থ্াপনা লনলিতকরঙ্ণ ের্াের্
অবকাঠাঙ্মা লনমজাণ, লাগেই পালন-প্রযুলক্তর উদ্ভাবন ও প্রোর এবিং আন্তঃেীমান্ত েহঙ্োলগতা বৃলদ্ধেহ মবি লকছু গুরুেপূণ জ সুপালরি
আন্তজজালতক েম্প্রদাঙ্য়র োমঙ্ন তুঙ্ল ধঙ্রন। উঙ্েখ্য, গত ২১ এলপ্রল ২০১৬ তালরঙ্খ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী High-Level Panel
on Water-এর একজন েদস্য লহঙ্েঙ্ব মঙ্নানীত হন।
(০৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেঙ্েম্বর ২০১৬-এ “Making Every Woman and Girl Count” িীষ জক েিায়
অিংিগ্রহণ কঙ্রন। ২১ মেঙ্েম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ UN-Women মাননীয় প্রধানমন্ত্রীঙ্ক “Planet 50-50 Champion”
লহঙ্েঙ্ব স্বীকৃলত প্রদান কঙ্র। একই অনুিাঙ্ন Global Partnership Forum তাঁঙ্ক “Agent of Change”
িীষ জক েোনজনক পুরস্কার ভূলষত কঙ্র। নারী েমাজঙ্ক উন্নয়ঙ্নর মূলধারায় েম্পৃক্ত কঙ্র একট জালতর িাঙ্ের আমূল পলরবতজন
ঘ াঙ্না এবিং নারী উন্নয়ঙ্নর েফল অলিোত্রায় লবচিণ মনৃেদাঙ্নর স্বীকৃলতস্বরূপ েিংস্থ্া দু’ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীঙ্ক এ েোঙ্ন ভূলষত
কঙ্র।
(১০)
১৪ অক্টোবর ২০১৬ তোররক্ে মহোমোন্য রোষ্ট্রপরত এবং মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর পৃথক আমন্ত্রক্ে চীক্নর রোষ্ট্রপরত রি রিনরপং এক
রোষ্ট্রীয় সফক্র বোংলোক্েক্ি আসক্ন। সফরকোক্ল গেচীক্নর রোষ্ট্রপরত, মহোমোন্য রোষ্ট্রপরত, িোতীয় সংসক্ের মোননীয় স্পীকোর এবং
মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর সোক্থ ববঠক্ক রমরলত হন। এ সফক্র গেচীক্নর রোষ্ট্রপরত ও বোংলোক্েক্ির প্রধোনমন্ত্রীর উপরিরতক্ত দু’দেক্ির মক্ে
অথ থননরতক সহক্ োরগতো, বোরেিয, রবরনক্য়োগ, রবদুযৎ ও জ্বোলোনী, তথ্য দ োগোক্ োগ প্রযুরি, দ ৌত অবকোঠোক্মো, সড়ক-দসতু, দরল
দ োগোক্ োগ ও িলপথ দ োগোক্ োগ, কৃরি সহ অন্যোন্য দেক্ে ২৭টি চুরি ও সমক্ োতো স্মোরক স্বোেররত হক্য়ক্ে। এ সফরকোক্ল গেচীক্নর
রোষ্ট্রপরতক্ক বোংলোক্েক্ির মহোমোন্য রোষ্ট্রপরত এক রোষ্ট্রীয় বনিক্ োক্ি আপ্যোয়ন কক্রন। এই সফক্রর মোেক্ম দুই দেক্ির মক্ে
রবদ্যমোন সম্পকথ আরও সুসংহত হয়।
(১১)
১৬ অঙ্টাবর ২০১৬ তালরঙ্খ “BRICS-BIMSTEC Outreach Summit” িারঙ্তর মগায়াঙ্ত অনুলিত
হয়। বািংলাঙ্দঙ্ির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িারঙ্তর প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রঙ্ণ উক্ত েঙ্েলঙ্ন অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এই Outreach
Summit-এর মূল প্রলতপাদ্য লেল: “A Partnership in Opportunities”| BRICS ও BIMSTEC
মদিেমূঙ্হর মঙ্ে উন্নয়ন েহঙ্োলগতার অলিন্ন মিত্র লচলিত করাই লেল Outreach Summit-এর মূল উঙ্েশ্য। ব্রালজল,
রালিয়া, িারত, চীন ও দলিণ আলিকার রাে ও েরকার প্রধানঙ্দর োঙ্র্ বািংলাঙ্দিেহ BIMSTEC-এর েদস্য রােগুঙ্লার রাে
ও েরকার প্রধানগণ (র্াইল্যান্ড েতীত) Outreach Summit-এ অিংিগ্রহণ কঙ্রন। BRICS ও BIMSTEC-এর
পারস্পলরক েহঙ্োলগতার লবষঙ্য় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তঙ্ে ৩ট মিঙ্ত্রর প্রলত অন্যান্য মনৃবৃেঙ্ক দৃলি মদয়ার আহ্বান জানান।
প্রর্মত, BIMSTEC মদিগুঙ্লাঙ্ত মানেেত ও ম কেই অবকাঠাঙ্মা উন্নয়ঙ্নর জন্য লবলনঙ্য়াগ প্রঙ্য়াজন। এঙ্িঙ্ত্র বািংলাঙ্দঙ্ির
লবলনঙ্য়াগ বান্ধব পলরঙ্বি, েহায়ক েরকারী নীলত এবিং বািংলাঙ্দঙ্ি ১০০ট লবঙ্িষ অর্ জননলতক অঞ্চল গঠঙ্নর লবষয়ট মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মনৃবৃেঙ্ক অবলহত কঙ্রন। লতলন BRICS-এর েদস্য মদিগুঙ্লার জন্য প্রলতলিত দুইট উন্নয়ন োিংকঙ্ক
বািংলাঙ্দঙ্ির মত মদিগুঙ্লাঙ্ত লবলনঙ্য়াঙ্গর জন্য লবঙ্িষিাঙ্ব মঙ্নাঙ্োগী হবার আহ্বান জানান। লিতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
BIMSTEC অঞ্চঙ্লর উন্নয়ঙ্নর লঙ্িয লবজ্ঞান, প্রযুলক্ত ও উদ্ভাবঙ্নর উপর মজার মদন। এোড়া লতলন BRICS ও
BIMSTEC অঞ্চল দু’টর প্রযুলক্ত, উচ্চলিিা ও গঙ্বষণামূলক প্রলতিানগুললর মঙ্ে প্রযুলক্ত উন্নয়ন ও অিংিীদালরঙ্ের আহ্বান
জানান। ৃতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BRICS ও BIMSTEC -এর েদস্য রােগুঙ্লাঙ্ত ম কেই উন্নয়ঙ্নর স্বাঙ্র্ জ লনঙ্জঙ্দর পণ্য
ও মেবার Value Chain বতরীর প্রস্তাব কঙ্রন।
(১২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫-১৬ নঙ্িম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ মরঙ্কার মারাঙ্কি িহঙ্র অনুলিত জালতেিংঙ্ঘর Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC)-Gi Conference of the Parties (COP
22)-Gi High Level Segment-এ মরঙ্কার মহামান্য রাজা His Majesty King Mohammed VI-এর
লবঙ্িষ আমন্ত্রঙ্ণ অিংিগ্রহণ কঙ্রন। উক্ত কনফাঙ্রঙ্ে ১৫ নঙ্িম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ মদয়া বক্তঙ্ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু লবপে জয়

মমাকাঙ্বলায় বািংলাঙ্দঙ্ির দৃঢ় েিংকঙ্ল্পর কর্া পুনেজক্ত কঙ্রন, একইোঙ্র্ এ েিংক মমাকাঙ্বলায় একঙ্োঙ্গ কাজ করার জন্য লবি
মনৃবৃঙ্ের প্রলত আহ্বান জানান। জলবায়ু পলরবতজনজলনত িলত মমাকাঙ্বলায় ববলিক উষ্ণতা মরাধকরণ এবিং অলিঙ্োজন লবষঙ্য়
বািংলাঙ্দি েরকার কৃজক গৃহীত নানা পদঙ্িপ ও কমজসূচীর লবষঙ্য় লতলন লবিবােীঙ্ক অবলহত কঙ্রন ।
(১৩) ২৭-৩০ নঙ্িম্বর ২০১৬ তালরঙ্খ হাঙ্গরীর রােপলত H.E. Mr. János Áder-এর লবঙ্িষ আমন্ত্রঙ্ণ মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর মনৃঙ্ে বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধদল বুদাঙ্পঙ্স্ট অনুলিত Budapest Water Summit 2016-এ অিংিগ্রহণ
কঙ্র। বহুপালিক এ েঙ্েলঙ্নর পািাপালি হাঙ্গরী লিপালিক রােীয় েফঙ্রর আঙ্য়াজন কঙ্র, ো লেল বািংলাঙ্দি ও হাঙ্গরীর মঙ্ে
েরকার প্রধান পে জাঙ্য়র প্রর্ম লিপালিক েফর। েফরকাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা হাঙ্গরীর রােপলতর োঙ্র্ োিাতেহ
মেঙ্দঙ্ির প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ আনুিালনক লিপালিক ববঠক কঙ্রন। এোড়া, লতলন হাঙ্গরীর প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ মেৌর্িাঙ্ব
Bangladesh Hungary Business Forum-এর েমাপনী অনুিাঙ্ন অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
লতন লদনোপী এ েঙ্েলঙ্ন লবি অলিবােন েম্পলকজত গুরুেপূণ জ লবষয়েমূঙ্হর উপর লবিদ আঙ্লাচনা করা হয়। েঙ্েলঙ্ন প্রাপ্ত
মতামত ও সুপালরঙ্ির লিলত্তঙ্ত এবিং অলিবােন লবষঙ্য় GFMD-এর পরবতী কমজপন্থার উপর আঙ্লাকপাত কঙ্র ÔGFMD
Chair’s SummaryÕ গৃহীত হয়। বািংলাঙ্দি কৃজক জালতেিংঙ্ঘ প্রস্তালবত অলিবােন লবষয়ক Global Compact-এর
উপর এ েঙ্েলঙ্ন গুরুেপূণ জ আঙ্লাচনা হয়। পািাপালি, অলিবােী শ্রলমকঙ্দর স্বার্ জ েিংরিণ ও তাঙ্দর সুিু অলিবােন লনলিতকরঙ্ণ
েিংলিি েকঙ্লর আরও কাে জকরী পদঙ্িপ গ্রহণ করার লবষঙ্য়ও েঙ্েলঙ্ন গুরুোঙ্রাপ করা হয়। এোড়াও, এঙ্জন্ডা ২০৩০-এর
আঙ্লাঙ্ক অলিবােন লবষঙ্য় েরকালর ও মবেরকালর অিংিীদালরে, অলিজ্ঞতা লবলনময়েহ লবলিন্ন লবষঙ্য় প্রঙ্য়াজনীয় সুপালরি প্রদাঙ্নর
জন্য একট এড-হক কলমট গঠঙ্নরও লেদ্ধান্ত হয়। উঙ্েখ্য, এবারই েব জপ্রর্ম GFMD-এর মকান িীষ েঙ্েলঙ্ন েবোয়ী
প্রলতলনলধঙ্দর অিংিগ্রহঙ্ণ “GFMD Business Mechanism” অন্তভূজক্ত করা হয় ো এ েঙ্েলঙ্নর অন্যতম অজজন।
অলিবােন লবষঙ্য় বহুপালিক এ েঙ্েলনটর লিয ও উঙ্েশ্য অজজঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির আঙ্য়াজন অতযন্ত োফল্যমলন্ডত হঙ্য়ঙ্ে। লবঙ্দিী
প্রলতলনলধঙ্দর অিংিগ্রহণ লবঙ্বচনায় নবম GFMD েঙ্েলনট লেল বািংলাঙ্দঙ্ির এ োবৎ কাঙ্লর েবঙ্চঙ্য় বড় আঙ্য়াজন। এর
ফঙ্ল লবি পলরমন্ডঙ্ল বািংলাঙ্দঙ্ির োলব জক িাবমূলতজ মেমন উজ্জ্বল হঙ্য়ঙ্ে মতমলন এ ধরঙ্নর বৃহৎ আন্তজজালতক েঙ্েলন আঙ্য়াজন
করার মিঙ্ত্র আমাঙ্দর েিমতা প্রমালণত হঙ্য়ঙ্ে।
(১৪)
২০১৬ োঙ্লর লডঙ্েম্বর মাঙ্ে বািংলাঙ্দি লবঙ্ির প্রাচীনতম আঞ্চললক েহঙ্োলগতা েিংস্থ্া অরগানাইঙ্জিন অি আঙ্মলরকান
মস্ট (ওএএে)-এর স্থ্ায়ী পে জঙ্বিঙ্কর পদ মে জাদা লাি কঙ্র। এই মে জাদা লাঙ্ির মঙ্ে লদঙ্য় ম কেই উন্নয়ন, বালণজয, লবলনঙ্য়াগ,
েন্ত্রাে লনমূ জল, আন্তজজালতক িালন্ত ও লনরাপত্তা েহ নানা লবষঙ্য় ওএএে র্ভক্ত মদিগুঙ্লার োঙ্র্ েহঙ্োলগতা বৃলদ্ধর অবালরত িার
উঙ্মালচত হঙ্য়ঙ্ে।
(১৫)
World Economic Forum (WEF)-এর লনব জাহী মচয়ারম্যান Professor Klaus Schwab-এর
লবঙ্িষ আমন্ত্রঙ্ণ ১৭-২০ জানুয়ারী ২০১৭ তালরঙ্খ সুইজারল্যাঙ্ন্ডর ডাঙ্িাে (Davos) িহঙ্র অনুলিত WEF-এর ৪৭তম বালষ জক
েিায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধদঙ্লর মনৃে প্রদান কঙ্রন। ডাঙ্িাে েঙ্েলঙ্নর প্রলতপাদ্য লবষয় লেল
‘Responsive & Responsible Leadership’। ১৭ জানুয়ালর ২০১৭ তালরঙ্খ উঙ্িাধনী অনুিাঙ্ন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীেহ আমলন্ত্রত লবিঙ্নৃবৃে, জালতেিংঘ মহােলচব, লবলিন্ন আন্তজজালতক েিংস্থ্ার প্রধান, লবলিন্ন মদঙ্ির েরকারী প্রলতলনলধবৃে,
বহুজালতক মকাম্পানী ও েিংস্থ্ার প্রধান লনব জাহী, েবোয়ী, সুিীল েমাজ এবিং গণমােঙ্মর িীষ জ স্থ্ানীয় েলক্তবগ জ উপলস্থ্ত লেঙ্লন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বালষ জক েিার ‘Shaping a New Water Economy, ‘Worlds Underwater’,
‘Harnessing Regional Cooperation in South Asia’, ‘Leading the Fight Against
Climate Change’, ‘Digital Leaders Policy Meeting on Jobs’ িীষ জক পাঁচট মেিন ও প্যাঙ্নল
আঙ্লাচনায় অিংিগ্রহণ কঙ্রন। উক্ত মেিন েমূঙ্হ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দঙ্ি লিল্প কারখানার মিঙ্ত্র ‘Go Green’ নীলত
অনুেরণ করা হঙ্ে মঙ্মজ লবিবােীঙ্ক অবলহত কঙ্রন। লতলন দালরদ্র্যঙ্ক এ অঞ্চঙ্লর অলিন্ন িত্রু লহঙ্েঙ্ব আখ্যালয়ত কঙ্র তা

দূরীকরঙ্ণর জন্য SAARC মদিগুঙ্লার মঙ্ে বালণজয বৃলদ্ধ ও েম্প্রোরণ, connectivity ও জনগমণর মঙ্ে অলধকতর
মোগাঙ্োগ বৃলদ্ধর উপর গুরুে আঙ্রাপ করার কর্া বঙ্লন। জলবায়ু পলরবতজঙ্নর লবরূপ প্রিাব মমাকাঙ্বলার লবষয়ট বািংলাঙ্দঙ্ির মঙ্তা
ঝলুঁ কপূণ জ মদিগুঙ্লার জন্য অতযন্ত গুরুেপূণ জ উঙ্েখ কঙ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দিঙ্ক ÔA Tale of Climate Ground
ZeroÕ বঙ্ল উঙ্েখ কঙ্রন। লতলন ‘লিিন ২০২১’ এবিং ‘লিিন ২০৪১’-মক োমঙ্ন মরঙ্খ আগামী ২০২১ োঙ্লর মঙ্ে বািংলাঙ্দিঙ্ক
মেম আঙ্য়র মদি এবিং ২০৪১ োঙ্লর মঙ্ে উচ্চ আঙ্য়র মদঙ্ি পলরণত করার লঙ্িয েরকাঙ্রর Digital Bangladesh
কমজসূলচর কর্া লবিবােীঙ্ক অবলহত কঙ্রন। এোড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দঙ্ি লবদ্যমান লবলনঙ্য়াগ সুলবধা ও পলরঙ্বঙ্ির কর্া
তুঙ্ল ধঙ্র লবঙ্দিী লবলনঙ্য়াগকারীঙ্দর বািংলাঙ্দঙ্ি োপকিাঙ্ব লবলনঙ্য়াগ করঙ্ত আহবান জানান।
(১৬)
০১ মফব্রুয়ালর ২০১৭ তালরঙ্খ লফলললস্তঙ্নর মপ্রলেঙ্ডন্ট জনাব মাহমুদ আব্বাে ১২ েদঙ্স্যর প্রলতলনলধদল লনঙ্য় বািংলাঙ্দঙ্ি
লতন লদঙ্নর রােীয় েফঙ্র আঙ্েন। েফরকাঙ্ল মহামান্য রােপলতর োঙ্র্ মেৌজন্য োিাতকাঙ্ল জনাব আব্বাে মুেললম লবঙ্ি জালতর
জনক বগবন্ধু মিখ মুলজবুর রহমাঙ্নর দূরদিী মনৃঙ্ের কর্া শ্রদ্ধার োঙ্র্ স্মরণ কঙ্রন। জনাব ইয়ালের আরাফাত ও লফলললস্তঙ্নর
নাগলরকঙ্দর েিংগ্রাঙ্মর প্রলত বগবন্ধু ও বািংলাঙ্দঙ্ির অলবচল েমর্ জঙ্ন লতলন গিীর কৃতজ্ঞতা প্রকাি কঙ্রন। লফলললস্তঙ্নর মপ্রলেঙ্ডন্ট
মহামান্য রােপলতঙ্ক একজন খ্যাতনামা লফলললস্তলন কলব কৃজক বগবন্ধু রলচত “অেমাপ্ত আত্মজীবনী”-এর আরলব অনুবাঙ্দর কর্া
জানাঙ্ল মহামান্য রােপলত এ মহান উঙ্দ্যাঙ্গর জন্য লফলললস্তন কৃজপিঙ্ক ধন্যবাদ জানান।
মপ্রলেঙ্ডন্ট আব্বাে গত ০২ মফব্রুয়ালর ২০১৭ তালরখ প্রধানমন্ত্রীর কাে জালঙ্য় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ একাঙ্ন্ত ববঠক কঙ্রন। পঙ্র
দু’মদঙ্ির মনৃবৃে লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন। লিপালিক ববঠককাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ োঙ্ল অনুলিত বািংলাঙ্দঙ্ির
স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীঙ্ত আমলন্ত্রত অলতলর্ লহোঙ্ব ইয়ালের আরাফাঙ্তর বািংলাঙ্দি েফরঙ্ক গিীর শ্রদ্ধার োঙ্র্ স্মরণ কঙ্রন।
লতলন লফলললস্তলনঙ্দর প্রলত ইেরাইঙ্লর আেমনাত্মক ও আগ্রােী নীলতঙ্ত গিীর উঙ্িগ প্রকাি কঙ্রন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লফলললস্তলন
ভ্রাৃপ্রলতম জনগঙ্ণর ন্যায়েিংগত স্বাধীনতা েিংগ্রাঙ্মর প্রলত বািংলাঙ্দঙ্ির অকুন্ঠ েমর্ জন পুনেজক্ত কঙ্রন।
ববঠককাঙ্ল জনাব আব্বাে লফলললস্তন ও ইেরাইল েিংকঙ্ র লি-রাে লিলত্তক েমাধাঙ্নর গুরুে তুঙ্ল ধঙ্রন এবিং এ লঙ্িয লবিজনমত
গঠঙ্ন তার েরকাঙ্রর ভূলমকার লবষঙ্য় আঙ্লাকপাত কঙ্রন। িলবষ্যঙ্ত বািংলাঙ্দি ও লফলললস্তঙ্নর মঙ্ে প্রলতরিা, লিিা, স্বাস্থ্য,
লবলনঙ্য়াগ ও েবো-বালণজয ইতযালদ মিঙ্ত্র েহঙ্োলগতা েমাগত বৃলদ্ধ পাঙ্ব বঙ্ল ববঠঙ্ক আিাবাদ েক্ত করা হয়। লফলললস্তঙ্নর
মপ্রলেঙ্ডন্ট ২০১৮ োঙ্ল ওআইলে’র পররাে মন্ত্রীঙ্দর েঙ্েলন ঢাকায় আঙ্য়াজঙ্নর লবষয় বািংলাঙ্দঙ্ির প্রালর্ জতাঙ্ক েমর্ জঙ্নর লবষঙ্য়
আিাে প্রদান কঙ্রন। ববঠক মিঙ্ষ দুই মনতার উপলস্থ্লতঙ্ত দু’মদঙ্ির মঙ্ে পররাে মন্ত্রী পে জাঙ্য় েহঙ্োলগতা লবষঙ্য় একট েমঙ্ াতা
স্মারক স্বািলরত হয়। মপ্রলেঙ্ডন্ট আব্বাে তার এই েফরকাঙ্ল মাননীয় পররাে মন্ত্রীর োঙ্র্ লিপালিক, আঞ্চললক ও বহুপালিক
লবষয়ালদ লনঙ্য়ও আঙ্লাচনা কঙ্রন।
বহুপালিক এ েঙ্েলঙ্ন অিংিগ্রহঙ্ণর পািাপালি েফঙ্রর লিতীয় লদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা জামজালনর চযাঙ্েলর এর োঙ্র্
লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন। জামজান চযাঙ্েলর দালরদ্র্য দূরীকরণ, খাঙ্দ্য স্বয়িংেম্পূণ জতা অজজন, স্বাস্থ্যঙ্েবা ও পয়ঃলনকাশািন েবস্থ্ার
উন্নয়ন, নারীর িমতায়ন, োমালজক লনরাপত্তােহ লবলিন্ন মিঙ্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুঙ্োে মনৃঙ্ে বািংলাঙ্দঙ্ির অর্ জননলতক ও
োমালজক উন্নয়ন অগ্রোত্রার ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন। লতলন লবলিন্ন ববলিক লবষঙ্য় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনৃঙ্েরও ভূয়েী প্রিিংো
কঙ্রন।
(১৭)
১৭-১৮ মফব্রুয়ালর ২০১৭ তালরঙ্খ জামজালনর লমউলনঙ্খ অনুলিত ৫৩তম Munich Security Conference
(MSC)-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অিংিগ্রহণ কঙ্রন। লমউলনঙ্খ অনুলিত এ েঙ্েলঙ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনৃোধীন বািংলাঙ্দি
প্রলতলনলধদঙ্ল মাননীয় পররাে মন্ত্রীেহ প্রধানমন্ত্রীর কাে জালয়, স্বরাে মন্ত্রণালয় এবিং পলরঙ্বি ও বন মন্ত্রণালঙ্য়র উচ্চ পে জাঙ্য়র
কমজকতজাবৃে উপলস্থ্ত লেঙ্লন। উঙ্েখ্য, এবারই বািংলাঙ্দঙ্ির মকান রাে/েরকার প্রধান এ েঙ্েলঙ্ন মোগদাঙ্নর জন্য আমলন্ত্রত
হঙ্য়লেঙ্লন ো বািংলাঙ্দঙ্ির জন্য লেল অতযন্ত েোঙ্নর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তঙ্ে খাদ্য লনরাপত্তা লনলিতকরঙ্ণর লঙ্িয জলবায়ু েলহষ্ণু জাঙ্তর খাদ্য িস্য উৎপাদঙ্ন গুরুে মদওয়ার
কর্া জানান। পালন েিংলিি SDG-এর লিযমাত্রা অজজঙ্নর পািাপালি পালন লনরাপত্তা লবধাঙ্ন পালন েবস্থ্াপনায় মলাবাল ফান্ড গঠঙ্নর
োপাঙ্র লতলন লবি মনৃবৃঙ্ের প্রলত উদাত্ত আহ্বান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নত মদিগুঙ্লাঙ্ত প্যালরে চুলক্তর আঙ্লাঙ্ক জলবায়ু
পলরবতজঙ্নর ঝলুঁ ক মমাকালবলায় তাঁঙ্দর দালয়ে পালঙ্নর জন্য অনুঙ্রাধ জানান। প্যাঙ্নঙ্ল অিংিগ্রহণকারী বক্তাগণ Climate
Vulnerable Forum (CVF) গঠঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির অগ্রণী ভূলমকার কর্া উঙ্েখ কঙ্র জলবায়ু পলরবতজন মমাকাঙ্বলায়
বািংলাঙ্দঙ্ির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃজক গৃহীত পদঙ্িঙ্পর প্রিিংো কঙ্রন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদিী ও বললি মনৃঙ্ের কর্া তুঙ্ল
ধঙ্র তারা জলবায়ুেহ অন্যান্য আঞ্চললক লবষঙ্য় দলিণ এলিয়াঙ্ত মনৃে মদওয়ার জন্য তাঁঙ্ক লবঙ্িষিাঙ্ব অনুঙ্রাধ কঙ্রন।
বহুপালিক এ েঙ্েলঙ্ন অিংিগ্রহঙ্ণর পািাপালি েফঙ্রর লিতীয় লদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা জামজালনর চযাঙ্েলঙ্রর োঙ্র্
লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন। জামজান চযাঙ্েলর দালরদ্র্য দূরীকরণ, খাঙ্দ্য স্বয়িংেম্পূণ জতা অজজন, স্বাস্থ্যঙ্েবা ও পয়ঃলনকাশািন েবস্থ্ার
উন্নয়ন, নারীর িমতায়ন, োমালজক লনরাপত্তােহ লবলিন্ন মিঙ্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুঙ্োে মনৃঙ্ে বািংলাঙ্দঙ্ির অর্ জননলতক ও
োমালজক উন্নয়ন অগ্রোত্রার ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন। লতলন লবলিন্ন ববলিক লবষঙ্য় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনৃঙ্েরও ভূয়েী প্রিিংো
কঙ্রন।
(১৮) Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২০ বের পূলতজ উপলঙ্িয ইঙ্োঙ্নলিয়ার জাকাতজায়
প্রর্মবাঙ্রর মত অনুলিত Leaders’ Summit-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনৃঙ্ে একট প্রলতলনলধদল অিংিগ্রহণ কঙ্র।
“Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous
Indian Ocean”-এ প্রলতপাদ্যঙ্ক োমঙ্ন মরঙ্খ IORA-এর েদস্য রােেমূঙ্হর মঙ্ে সুষম উন্নয়ন লনলিতকরঙ্ণ পারস্পলরক
মমলর াইম েহঙ্োলগতা মজারদার এবিং মোগাঙ্োগ বৃলদ্ধ লেঙ্লা এ িীষ জ েঙ্েলঙ্নর মূল লিয। এ েঙ্েলঙ্নর অিংি লহঙ্েঙ্ব গত ৬ মাচ জ
২০১৭ তালরঙ্খ IORA Business Summit অনুলিত হয় োঙ্ত বািংলাঙ্দি েহ েদস্য রােেমূঙ্হর িীষ জস্থ্ানীয় েবোয়ী
েিংগঠঙ্নর প্রলতলনলধগণ অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
িীষ জ এ েঙ্েলঙ্ন েদস্য রােেমূঙ্হর রাে/েরকার প্রধানগণ কৃজক IORA-এর িলবষ্যত রূপঙ্রখা লনধ জারঙ্ণ “Jakarta
Concord” এবিং এট বাস্তবায়ঙ্ন একট “Action Plan” গৃহীত হয়। এর পািাপালি, েদস্য রােেমূঙ্হর মঙ্ে লনরাপত্তা
েিংোন্ত েহঙ্োলগতা ও েমিয় বৃলদ্ধর লঙ্িয “Declaration on Preventing and Countering Violent
Extremism Concord” িীষ জক একট Declaration গৃহীত হয়। Concord-টঙ্ত েয়ট প্রালধকার মিত্র ের্াMaritime Safety & Security, Trade & Investment Facilitation, Fisheries
Management, Disaster Risk Management, Academic, Science & Technology,
Tourism & Cultural Exchanges এবিং দুট Cross-cutting issue মেমন- Blue Economy এবিং
Women’s Economic Empowerment লচলিত হয়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তঙ্ে উঙ্েখ কঙ্রন মে, বঙ্গাপোগর এবিং িারত মহাোগরীয় বলঙ্য়র উপকূলীয় মদি লহঙ্েঙ্ব বািংলাঙ্দি
ম কেই উন্নয়ন লিযমাত্রার ১৪ নম্বর লিযমাত্রায় লববৃত ম কেই েমুদ্র্ েম্পদ েবস্থ্াপনা ও সুরিা এবিং উপকূলীয় বাস্তুেিংস্থ্ান
েিংরিণ লবষঙ্য় গুরুে েহকাঙ্র কাজ কঙ্র োঙ্ে। লতলন বািংলাঙ্দঙ্ির উপর ববলিক জলবায়ু পলরবতজঙ্নর প্রিাঙ্বর কর্া উঙ্েখ কঙ্রন
এবিং এ মপ্রলিঙ্ত জলবায়ু ন্যায্যতা লনলিতকরঙ্ণ েকঙ্লর প্রলত আহবান জানান। এোড়াও লতলন দি নালবকঙ্দর একট আন্তজজালতক
পুল সৃলির লঙ্িয বািংলাঙ্দঙ্ি Indian Ocean Technical and Vocational University নাঙ্ম একট
লবিলবদ্যালয় প্রলতিার প্রস্তাব রাঙ্খন। েফরকাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইঙ্োঙ্নলিয়ার রােপলত এবিং ীলংকলিংকার রােপলতর োঙ্র্
লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন। এোড়াও জাপাঙ্নর পররাে প্রলতমন্ত্রী, েিংযুক্ত আরব-আলমরাঙ্তর প্রলতমন্ত্রী এবিং িারঙ্তর পররাে
প্রলতমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েঙ্গ মেৌজন্য োিাত কঙ্রঙ্েন।
(১৯)
০৬-০৭ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ সুইজারল্যাঙ্ন্ডর মজঙ্নিায় Human Rights Committee কৃজক বািংলাঙ্দঙ্ির
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) েিংোন্ত প্রার্লমক প্রলতঙ্বদন
লবঙ্বচনা করা হয়। উঙ্েখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনার েরকাঙ্রর প্রর্ম মময়াঙ্দ ০৬ মেঙ্েম্বর ২০০০ তালরঙ্খ ICCPR

অনুেমর্ জন করা হয় এবিং পরবতীঙ্ত ২০১৫ োঙ্ল Human Rights Committee-মত এর বাস্তবায়ন লবষঙ্য় প্রার্লমক
প্রলতঙ্বদন দালখল করা হয়।
(২০)
১১ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ বািংলাঙ্দি জাতীয় েিংেদ ২৫ মাচ জ-মক ‘জাতীয় গণহতযা লদবে’ লহঙ্েঙ্ব মঘাষণা কঙ্রন এবিং এই
লবষঙ্য়র প্রলত আন্তজজালতক স্বীকৃলত আদাঙ্য়র জন্য প্রস্তাব উত্থাপন কঙ্র ো গত ২০ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ মলন্ত্রেিায় অনুঙ্মালদত হয়।
বািংলাঙ্দঙ্ির গণহতযার আন্তজজালতক স্বীকৃলতর লবষঙ্য় জালতেিংঙ্ঘর েিংলিি কমজকতজাঙ্দর োঙ্র্ আঙ্লাচনার জন্য মহাপলরচালক
(জালতেিংঘ) গত ১৯-২৪ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ লনউইয়কজস্থ্ জালতেিংঘ েদর দপ্তর েফর কঙ্রন। এোড়া এ লবষঙ্য় ২৯ মাচ জ ২০১৭
তালরঙ্খ Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এ
“Commemorating 25 March-Ganohottya Dibosh (Genocide Day)” িীষ জক একট
আন্তজজালতক মেলমনাঙ্রর আঙ্য়াজন করা হয়।
(২১)
২০ মোচ থ ২০১৭ তোররক্ে বোংলোক্েি ও ব্রোরিক্লর মক্ে Establishment of Bilateral Consultations
Mechanism িীি থক একটি সমক্ োতো স্মোরক স্বোেররত হয়। এর ফক্ল দুই দেক্ির মক্ে রিপোরেক সম্পকথ আরও সুদৃঢ় হবোর
সুক্ োগ বতরর হয়।
(২২)
বোংলোক্েি ও ব্রোরিক্লর মেকোর প্রথম Bilateral Consultations ২০ মোচ থ ২০১৭ তোররক্ে ঢোকোয় অনুরিত
হয়। উি স োয় দুই পেই চলমোন সহক্ োরগতোর দেেগুক্লো তুক্ল ধক্র আরও নতুন নতুন দেক্ে সহক্ োরগতো বৃরির ব্যোপোক্র দিোর
দেন। রিপোরেক এই আক্লোচনোয় রোিননরতক, অথ থননরতক, সোমররক, বোরেিয ও রবরনক্য়োগ এবং কোররগরর সহক্ োরগতোর প্রসক্ে
ফলপ্রসু আক্লোচনো হয়। বোংলোক্েক্ির পে দথক্ক কৃরি, প থটন, সোংস্কৃরতক এবং কূটনীরতক প্ররিেে দকক্ের দেক্ে পোরস্পররক
সহক্ োরগতো বৃরিকক্ে চোরটি সমক্ োতো স্মোরক্কর েসড়ো হস্তোন্তর করো হয়।
(২৩) ২১ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ িারঙ্তর নয়ালদেীঙ্ত লবমেঙ্ ক েদস্যভূক্ত মদিেমূঙ্হর জাতীয় লনরাপত্তা প্রধান/উপঙ্দিা
(National Security Chiefs/Advisers) পে জাঙ্য়র ১ম ববঠক অনুলিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপঙ্দিা
(লনরাপত্তা লবষয়ক)-এর মনৃঙ্ে একট প্রলতলনলধ দল উক্ত ববঠঙ্ক বািংলাঙ্দঙ্ির প্রলতলনলধে কঙ্র। আঙ্লাচয ববঠঙ্ক ম কেই ও
বাস্তবেেত উপাঙ্য় এ অঞ্চঙ্লর অর্ জননলতক উন্নয়ন ও জনলনরাপত্তা লনলিতকরণ েরালিত করার লঙ্িয েদস্য রােেমূঙ্হর অলিন্ন
লনরাপত্তা চযাঙ্লঞ্জেমূহ মমাকালবলা করার প্রঙ্য়াজনীয়তার উপর গুরুে আঙ্রাপ করা হয়।
(২৪)
২৭ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী লন্ডনস্থ্ কমনওঙ্য়লর্ েলচবালঙ্য় কমনওঙ্য়লর্ মহােলচব Rt Hon
Patricia Scotland QC-এর োঙ্র্ এক মেৌজন্য োিাঙ্ত লমললত হন। োিাতকাঙ্ল কমনওঙ্য়লঙ্র্ গৃহীত লবলিন্ন
কাে জেঙ্ম বািংলাঙ্দঙ্ির েিংলিিতার লবলিন্ন লবষয় লনঙ্য় আঙ্লাচনা হয়।
(২৫)
োধারণ অর্ জনীলত লবিাগ কৃজক প্রণীত ÒMapping of Ministries by targets in the
implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-2020)” অনুোয়ী
Sustainable Development Goals (SDGs)-এর লিযমাত্রােমূহ অজজঙ্নর জন্য লনধ জালরত াঙ্গ জ েমূঙ্হর
লিলত্তঙ্ত লবলিন্ন মন্ত্রণালয়ঙ্ক Lead, Co-Lead এবিং Associate লহঙ্েঙ্ব দালয়ে বন্টন কঙ্র লদঙ্য়ঙ্ে। পররাে মন্ত্রণালয়
SDG-এর ৩ট লিযমাত্রার লবপরীঙ্ত Lead মন্ত্রণালয়, ১০ট লিযমাত্রার লবপরীঙ্ত Co-Lead মন্ত্রণালয় এবিং ৮৪ট
লিযমাত্রার লবপরীঙ্ত SDG মন্ত্রণালয় লহঙ্েঙ্ব কাজ করঙ্ব। মে লঙ্িয Lead Ministry লহঙ্েঙ্ব পররাে মন্ত্রণালয় তার
লনধ জালরত লিযমাত্রার লবপরীঙ্ত লনজস্ব কমজপলরকল্পনা লনধ জারঙ্ণ লনলবড়িাঙ্ব কাজ করঙ্ে। উঙ্েখ্য, পররাে মন্ত্রণালয় SDG
কমজপলরকল্পনা লনধ জারঙ্ণর জন্য ২৭ মাচ জ ২০১৭ তালরঙ্খ লবলিন্ন Co-Lead এবিং Associate মন্ত্রণালয় েমূঙ্হর েমিঙ্য় একট
আন্তঃমন্ত্রণালয় েিা আহ্বান কঙ্র। উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় েিায় আঙ্লাচনা এবিং Co-Lead এবিং Associate মন্ত্রণালয় েমূহ

মর্ঙ্ক প্রাপ্ত মতামঙ্তর লিলত্তঙ্ত SDG লবষয়ক কমজপলরকল্পনা চূড়ান্ত করঙ্ে। এোড়াও, অত্র মন্ত্রণালয় Co-Lead এবিং
Associate মন্ত্রণালয় লহঙ্েঙ্ব অন্যান্য মন্ত্রণালয়ঙ্ক SDG লবষয়ক লনয়লমত Substantive Input প্রদান কঙ্র
আেঙ্ে।
(২৬) জাপান েরকার বািংলাঙ্দঙ্ির কক্সবাজাঙ্রর লবলিন্ন িরণার্ী কযাঙ্ম্প মায়ানমার মর্ঙ্ক আগত এবিং আশ্রয়গ্রহণকারী
মায়ানমাঙ্রর নাগলরকঙ্দর মানলবক েহঙ্োলগতার জন্য দুই লমললয়ন মালকজন ডলার আলর্ জক োহায্য প্রদাঙ্নর প্রলতশ্রুলত লদঙ্য়ঙ্ে উক্ত
মানলবক োহায্য কমজসূলচ লবলিন্ন আন্তজজালতক মানবালধকার েিংস্থ্া মেমন লবি খাদ্য কজমসূলচ (WFP), আন্তজজালতক অলিবােন েিংস্থ্া
(IOM) এবিং জালতেিংঘ উিাস্তু লবষয়ক হাইকলমিন (UNHCR)-এর মােঙ্ম বাস্তবালয়ত হঙ্ব। উঙ্েখ্য, জাপান েরকার উক্ত
আলর্ জক অনুদান েরােলর বলণ জত আন্তজজালতক েিংস্থ্ােমূহঙ্ক প্রদান করঙ্ব।
(২৭)
ইন্টার পোলথোক্মন্টোরী ইউরনয়ন (আইরপইউ)-এর ১৩৬তম এক্সম্বরল গত ০১-০৫ এরপ্রল ২০১৭ তোররক্ে ঢোকোয় অনুরিত হয়
দ েোক্ন পররোষ্ট্র মন্ত্রেোলয় সমন্বয়ক্কর েোরয়ত্ব পোলন কক্র। রবক্ের ১৩১টি পোলথোক্মন্ট দথক্ক েয় িতোরধক সংসে সেস্য ও অন্যোন্য
প্ররতরনরধ সমন্বক্য় সহস্রোরধক রবক্েিী অরতরথবগ থ এ সক্েলক্ন অংিগ্রহে কক্রন। মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী দিে হোরসনোর সোরব থক রেক
রনক্ে থিনোয় বোংলোক্েি িোতীয় সংসে এবং সংরিষ্ট সকক্লর আন্তররক সহক্ োরগতোয় ১৩৬তম আইরপইউ এক্সম্বরল সফল োক্ব সম্পন্ন
হওয়োয় বরহরব থক্ে একটি উেোর গেতোরন্ত্রক ও সেমতোয় অনন্য রোষ্ট্র রহসোক্ব বোংলোক্েক্ির োবমূরতথ আক্রো উজ্জ্বল হক্য়ক্ে এবং এটি
আমোক্ের গেতোরন্ত্রক অগ্র োেোয় এক মোইলফলক রহক্সক্ব রচরিত হক্য় থোকক্ব। ১৩৬তম আইরপইউ এক্সম্বরলর প্রধোন আক্লোচয রবিয়
রেল ববিম্য দূরীকরে, রোিনীরতক্ক কোক্লো টোকোর প্র োবমুি রোেো, মোনবোরধকোর সুরেো এবং দকোন দেক্ির উপর অন্যক্েক্ির
অ োরচত হস্তক্েপ নো করো। এেোড়োও অক্নক রবিক্য় দ মন গেতন্ত্র, নোরীর েমতোয়ন, সুিোসন ইতযোরে সম্বক্েও আইরপইউ’র এবোক্রর
এক্সম্বরলক্ত আক্লোচনো হক্য়ক্ে ।
(২৮) ০৩-০৪ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ জালতেিংঙ্ঘর Committee on Migrant Workers (CMW) কৃজক
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families (ICRMW)-এর বাস্তবায়ন েিংোন্ত বািংলাঙ্দঙ্ির প্রার্লমক
প্রলতঙ্বদন লবঙ্বচনা করা হয়। উঙ্েখ্য, ২০১৫ োঙ্ল বািংলাঙ্দি CMW-এ েিংোন্ত প্রার্লমক প্রলতঙ্বদন দালখল কঙ্র। পররাে
মন্ত্রণালয় উক্ত প্রার্লমক প্রলতঙ্বদন লবঙ্বচনার জন্য উত্থালপত লবষয়েমূহ (List of Issues)-এর জবাব প্রস্তুতকরণ এবিং অন্যান্য
েকল লবষঙ্য় োলব জক েহায়তা প্রদান কঙ্র।
(২৯)
০৪ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ ঢাকার মবইলল মরাঙ্ড পররাে মন্ত্রণালঙ্য়র ‘ফঙ্রন োলিজে একাঙ্ডমীর (সুগন্ধা কযাম্পাে)
অবকাঠাঙ্মাগত উন্নয়ন’ িীষ জক প্রকঙ্ল্পর আওতায় লনলমজতে নতুন িবঙ্নর লিলত্ত প্রস্তর স্থ্াপন কঙ্রন মাননীয় পররাে মন্ত্রী।
েম্পূণ জিাঙ্ব বািংলাঙ্দি েরকাঙ্রর অর্ জায়ঙ্ন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পট নঙ্িম্বর ২০১৬ হঙ্ত লডঙ্েম্বর ২০১৮ মময়াঙ্দ বাস্তবায়ঙ্নর জন্য
পলরকল্পনা কলমিঙ্নর অনুঙ্মাদন লাি কঙ্র। অনুঙ্মালদত এই প্রকঙ্ল্পর মমা প্রাকললত েয় ৪৩ মকাট ৩ লি াকা। প্রকল্পট
বাস্তবালয়ত হঙ্ল ফঙ্রন োলিজে একাঙ্ডমীঙ্ত মদিী-লবঙ্দিী কূ নীলতকঙ্দর প্রলিিণ প্রদাঙ্নর জন্য আন্তজজালতক মাঙ্নর অবকাঠাঙ্মাগত
সুলবধা বতরী হঙ্ব।
(৩০) গত ০৭-১০ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ বািংলাঙ্দঙ্ির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা িারঙ্তর প্রধানমন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মমাদীর
আমন্ত্রঙ্ণ িারঙ্ত রােীয় েফর কঙ্রন। এট লেল িারঙ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বতজমান মময়াঙ্দ প্রর্ম লি-পালিক রােীয় েফর। মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনার িারত েফঙ্র মাননীয় পররাে মন্ত্রী, মাননীয় মুলক্তযুদ্ধ লবষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় পালনেম্পদ মন্ত্রী, মাননীয়
আইন, লবচার ও েিংেদ লবষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্ জনীলত লবষয়ক উপঙ্দিা এবিং মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রীেহ েরকাঙ্রর
মজযি কমজকতজাবৃে এবিং উচ্চ পে জাঙ্য়র ২৫৭ েদস্য লবলিি একট েবোয়ী প্রলতলনলধদল তাঁর েফরেগী হন। িারঙ্ত অবস্থ্ানকাঙ্ল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িারঙ্তর মহামান্য রােপলতর আমন্ত্রঙ্ণ রােপলত িবঙ্ন আলতঙ্র্য়তা গ্রহণ কঙ্রন। উঙ্েখ্য, িারঙ্তর রােপলত
িবঙ্ন অবস্থ্ান করার আমন্ত্রণ খুব কমেিংখ্যক লবঙ্দিী েরকার প্রধানই মপঙ্য় র্াঙ্কন।
েফঙ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িারঙ্তর মহামান্য রােপলত প্রণব মুখাজী, উপ-রােপলত হালমদ আনোরী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মমাদীর
োঙ্র্ মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন। এোড়া িারঙ্তর পররাে মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, পলিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা োনাজী এবিং িারতীয়
জাতীয় কিংঙ্গ্রঙ্ের েিাঙ্নত্রী মোলনয়া গান্ধী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন। এ েফঙ্র অলিন্ন নদীর পালন বন্টন,
পদ্মা (গগা) োঙ্রজ লনমজাণ, নদীর অববালহকালিলত্তক পালন েম্পদ েবস্থ্াপনা, েীমান্ত সুরিা, লনরাপত্তা েহঙ্োলগতা, আন্তঃঙ্োগাঙ্োগ
তর্া কাঙ্নকটলিট, জনঙ্োগাঙ্োগ, লিপিীয় বালণজয েম্প্রোরণ, উপ-আঞ্চললক েহঙ্োলগতা, লবলনঙ্য়াগ বৃলদ্ধ, লবদুযৎ-জ্বালানী খাঙ্ত
েহঙ্োলগতা ইতযালদ লবষঙ্য় লবস্তালরত আঙ্লাচনা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ োঙ্ল মহান স্বাধীনতা যুঙ্দ্ধ পালকস্তানী হানাদার
বালহনী কৃজক ২৫ মি মাচ জ কালরাঙ্ত গণহতযার লবষয়ট উঙ্েখ কঙ্র, েম্প্রলত এলদনটঙ্ক ‘গণহতযা লদবে’ লহঙ্েঙ্ব পালঙ্নর লঙ্িয
বািংলাঙ্দঙ্ির জাতীয় েিংেদ কৃজক েব জেেতিাঙ্ব গৃহীত প্রস্তাবনার কর্া জানান। লতলন গণহতযা লদবঙ্ের লবষঙ্য় আন্তজজালতক
েম্প্রদাঙ্য়র স্বীকৃলত আদাঙ্য়র প্রঙ্চিায় িারঙ্তর েহঙ্োলগতা কামনা কঙ্রন। িারঙ্তর প্রধানমন্ত্রী এ লবষঙ্য় বািংলাঙ্দঙ্ির পাঙ্ি র্াকার
প্রলতশ্রুলত েক্ত কঙ্রন।
এ েফঙ্র চলমান েহঙ্োলগতার মিত্রেমূঙ্হর অগ্রগলত পে জাঙ্লাচনার পািাপালি নতুনতর মিত্রেমূহ, মেমন মবোমলরক পারমাণলবক
েহঙ্োলগতা, লবজ্ঞান ও প্রযুলক্ত, তথ্যপ্রযুলক্ত, স্যাঙ্ লাই ও মহাকাি গঙ্বষণা, ভূ-োলত্তক জলরপ, প্রলতরিা প্রলিিণ ও েহঙ্োলগতা,
র্ভ ান ও মনপাঙ্লর োঙ্র্ পৃর্কিাঙ্ব জললবদুযৎ প্রকঙ্ল্প লত্রঙ্দিীয় অিংিগ্রহণ প্রৃতলত মিঙ্ত্র, েহঙ্োলগতার িার উঙ্মালচত হঙ্য়ঙ্ে।
বািংলাঙ্দঙ্ির অবকাঠাঙ্মাগত উন্নয়ঙ্নর জন্য িারত েরকার ৪.৫ লবললয়ন মালকজন ডলার নমনীয় ঋঙ্ণর মঘাষণা প্রদান কঙ্র, োর
মােঙ্ম প্রার্লমকিাঙ্ব লচলিত ১৭ ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হঙ্ব। এোড়াও োমলরক বালহনী খাঙ্ত িারত েরকার কৃজক ৫০০ লমললয়ন
ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান করা হঙ্ব। োিংবালদকঙ্দর উঙ্েঙ্শ্য প্রদত্ত বক্তঙ্ে িারঙ্তর প্রধানমন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মমাদী লতস্তার পালন বণ্টন চুলক্ত
বাস্তবায়ন বািংলাঙ্দি-িারঙ্তর বতজমান দুই েরকাঙ্রর আমঙ্লই েম্পালদত হঙ্ব বঙ্ল আিাবাদ েক্ত কঙ্রন। এ েফঙ্র লিপালিক
লবষঙ্য় মমা ৩৫ ট দললল (১১ ট চুলক্ত ও ২৪ ট েমঙ্ াতা স্মারক) স্বািলরত এবিং লবলনময় হয়। ববঠক মিঙ্ষ ০৮ এলপ্রল দুইঙ্দি ৬২
দফা েিংবললত একট মেৌর্ ইিঙ্তহার প্রকাি কঙ্র, োঙ্ত দুই মদঙ্ির চলমান েম্পকজ এবিং এই েম্পঙ্কজর িলবষ্যৎ লদক লনঙ্দ জিনা
সুস্পিিাঙ্ব উঙ্ঠ এঙ্েঙ্ে । লিপালিক ববঠক মিঙ্ষ েব জকাঙ্লর েব জঙ্শ্রি বাগালল জালতর লপতা বগবন্ধু মিখ মুলজবুর রহমাঙ্নর প্রলত
িারঙ্তর গিীর শ্রদ্ধা এবিং তাঁর অোধারণ মনৃঙ্ের স্বীকৃলত স্বরূপ লদেীস্থ্ ‘পাকজ স্ট্রী ’-এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘বগবন্ধু মিখ
মুলজব মরাড। একই েমঙ্য় দুই প্রধানমন্ত্রী মেৌর্িাঙ্ব বগবন্ধুর ‘অেমাপ্ত আত্মজীবনী’- এর লহেী েিংস্করঙ্ণর মমাড়ক উঙ্মাচন কঙ্রন।
দুই প্রধানমন্ত্রী এবিং পলিমবঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা োনাজী মেৌর্িাঙ্ব খুলনা-কলকাতা রুঙ্ োলত্রবাহী মরল ও বাে চলাচল এবিং লবরল
(লদনাজপুর, বািংলাঙ্দি)- রালধকাপুর (িারত) রুঙ্ পণ্যবাহী মরল চলাচঙ্লর উঙ্িাধন কঙ্রন। এোড়া বািংলাঙ্দঙ্ির মহান মুলক্তযুঙ্দ্ধ
মেেব িারতীয় েিস্ত্র বালহনী/ েীমান্তরিী বালহনীর েদস্য জীবন লবেজজন লদঙ্য়ঙ্েন, তাঁঙ্দর আত্মতযাঙ্গর স্বীকৃলত স্বরূপ ‘মুলক্তযুদ্ধ
েোননা’ প্রদাঙ্নর উঙ্েঙ্শ্য লদেীস্থ্ ‘মাঙ্নকি মেন্টাঙ্র’ বািংলাঙ্দি-িারত মেৌর্ উঙ্দ্যাঙ্গ এক অনুিাঙ্নর আঙ্য়াজন করা হয়।
অনুিাঙ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ োঙ্ল িহীদ িারতীয় েিস্ত্র বালহনী/েীমান্তরিী বালহনীর োতজন েদঙ্স্যর লনক াত্মীঙ্য়র হাঙ্ত
োইঙ্ িন এবিং েোননা পদক তুঙ্ল মদন।
েফঙ্র িারঙ্তর ‘ইলন্ডয়া ফাউঙ্ন্ডিন’ কৃজক আঙ্য়লজত েিংবধ জনা অনুিাঙ্ন প্রধান অলতলর্ লহঙ্েঙ্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
এই অনুিাঙ্ন িারতীয় জনতা পাল্ জর প্রবীণ মনতা ও দঙ্লর উপঙ্দিা পলরষঙ্দর েিাপলত ও প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এল. মক.
জ িারঙ্তর গণ্যমান্য েলক্তগণ উপলস্থ্ত লেঙ্লন।
আদিানীেহ িারতীয় মন্ত্রীবৃে এবিং িারতীয় জনতা পাল্ জর মনৃস্থ্ানীয় েলক্তবগেহ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দি ও িারঙ্তর উচ্চপে জাঙ্য়র েবোয়ী প্রলতলনলধঙ্দর অিংিগ্রহঙ্ণ লবজঙ্নে মফারাঙ্মও মোগদান কঙ্রন।
মফারাঙ্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বািংলাঙ্দঙ্ির েবোয়-বালণজয ও লবলনঙ্য়াগ বান্ধব পলরঙ্বঙ্ির লচত্র তুঙ্ল ধঙ্রন এবিং িারতীয়
েবোয়ীঙ্দর বািংলাঙ্দঙ্ি লবলনঙ্য়াঙ্গর জন্য আহ্বান জানান।

েফরকাঙ্ল ৩৫ট চুলক্ত ও েমঙ্ াতা স্মারক স্বািলরত হয়, মেগুঙ্লার বাস্তবায়ন দু’মদঙ্ির উন্নয়ঙ্ন লবঙ্িষ ভূলমকা রাখঙ্ব বঙ্ল আিা
করা োয়। পারস্পলরক েহঙ্োলগতা-লবিস্ততা-বন্ধুঙ্ের বহুমুখী েম্পকজ এই েফঙ্রর মােঙ্ম এক লবঙ্িষ উচ্চতায় উন্নীত হঙ্য়ঙ্ে।
উঙ্েখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িারঙ্তর প্রধানমন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মমাদীঙ্ক ২০১৮ োঙ্ল বািংলাঙ্দি েফঙ্র আোর আমন্ত্রণ জালনঙ্য়ঙ্েন।
(৩১) ১২-১৫ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় পররাে মন্ত্রী রুি মফডাঙ্রিঙ্নর পররাে মন্ত্রীর আমন্ত্রঙ্ণ রালিয়া েফর কঙ্রন। উক্ত
েফঙ্র লিপালিক স্বার্ জেিংলিি লবষঙ্য় ফলপ্রসূ আঙ্লাচনােহ দু’মদঙ্ির মঙ্ে গণঙ্োগাঙ্োগ মিঙ্ত্র েহঙ্োলগতা এবিং দু’মদঙ্ির েরকালর
েিংবাদ েিংস্থ্ার মঙ্ে পারস্পালরক েহঙ্োলগতা েিংোন্ত দুইট েমঙ্ াতা স্মারক স্বািলরত হয়। এোড়া মাননীয় পররাে মন্ত্রী ১৪
এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ GAZPROM-এর মচয়ারম্যান Alexey Miller এবিং ১৫ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ মেন্ট লপ াে জবাগস্থ্জ
গিন জর ম্যানিঙ্ন Leningrad Oblast এলাকার গিন জর Alexander Drozdenko-এর োঙ্র্ লিপালিক ববঠঙ্ক
লমললত হন।
(৩২) ১৩ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) েিংোন্ত বািংলাঙ্দঙ্ির প্রার্লমক প্রলতঙ্বদন জালতেিংঙ্ঘর েিংলিি কলমটঙ্ত দালখল করা হয়। উক্ত প্রলতঙ্বদঙ্ন এই
কনঙ্িনিনট বাস্তবায়ঙ্নর লবষঙ্য় বািংলাঙ্দি েরকার কৃজক গৃহীত পদঙ্িপেমূহ তুঙ্ল ধরা হয়।
(৩৩)

১৭-১৯ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী মবলারুঙ্ি েরকালর েফঙ্র োন। বািংলাঙ্দি-মবলারুি লিপালিক

েম্পকজ স্থ্াপঙ্নর রজত জয়ন্তীঙ্ত এ েফর দু’মদঙ্ির মেকার লিপালিক েম্পকজঙ্ক আরও দৃঢ় কঙ্রঙ্ে। উক্ত েফঙ্র মাননীয় পররাে
প্রলতমন্ত্রী একট Business Forum-এ বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধদঙ্লর মনৃে মদন এবিং মবলারুঙ্ির উপ-পররাে মন্ত্রী
Valentin Rybakob-এর োঙ্র্ লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন।
(৩৪) ১৮-২০ এলপ্রল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভ াঙ্নর প্রধানমন্ত্রী মিলরিং মতাবঙ্গর আমন্ত্রঙ্ণ র্ভ াঙ্ন রােীয় েফর কঙ্রন। বতজমান
েরকাঙ্রর মময়াঙ্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এট প্রর্ম র্ভ ান েফর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ েফঙ্র মাননীয় পররাে মন্ত্রী, মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর আন্তজজালতক লবষয়ক উপঙ্দিা, সূচনা ফাউঙ্ন্ডিঙ্নর মচয়ারপারেন এবিং বািংলাঙ্দঙ্ি অটজম লবষয়ক জাতীয় উপঙ্দিা
কলমটর মচয়ারপারেন োয়মা ওয়াঙ্জদ মহাঙ্েন এবিং েরকাঙ্রর উচ্চ পে জাঙ্য়র কমজকতজাগণ েফরেগী হন। েফরকাঙ্ল মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ মি এলপ্রল ‘‘International Conference on Autism and Neurodevelopmental
Disorders (ANDD 2017)”- েঙ্েলঙ্নর উঙ্িাধনী অনুিাঙ্ন প্রধান অলতলর্ লহঙ্েঙ্ব অিংিগ্রহণ কঙ্রন এবিং েঙ্েলঙ্নর
উঙ্িাধনী অনুিাঙ্ন প্রধান অলতলর্ লহঙ্েঙ্ব বক্তে প্রদান কঙ্রন। লতলন তাঁর বক্তঙ্ে অটজম আোন্ত েলক্তঙ্দর েমাঙ্জর মূলধারায়
অন্তভূজলক্তর মােঙ্ম মে জাদার েঙ্গ জীবনোপঙ্নর সুঙ্োগ কঙ্র মদয়ার জন্য কাে জকর নীলত এবিং কমজসূলচ গ্রহঙ্ণ লবঙ্ির মদিগুঙ্লার প্রলত
আহ্বান জানান। ম কেই উন্নয়ন লিযমাত্রার আঙ্লাঙ্ক অটলস্টক েলক্তঙ্দর উপঙ্োগী লিিা, লচলকৎো ও প্রলিিণ প্রদাঙ্নর মােঙ্ম
কমজেিংস্থ্াঙ্নর েবস্থ্া গ্রহণ কঙ্র তাঙ্দর অলধকার লনলিত করার প্রঙ্য়াজনীয়তার োপাঙ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তঙ্ে গুরুে
আঙ্রাপ কঙ্রন। উক্ত েঙ্েলঙ্ন লবঙ্ির ৩১ট মদি হঙ্ত উচ্চ পে জাঙ্য়র নীলত-লনধ জারকবৃে, েরকারী কমজকতজা, লবঙ্িষজ্ঞ, এনলজও ও
সুিীল েমাঙ্জর প্রলতলনলধ এবিং UNICEF, UNDP, UN WOMEN, IOM, UNESCO েহ আন্তজজালতক
েিংস্থ্ােমূঙ্হর আঞ্চললক প্রধান ও প্রলতলনলধ েমিঙ্য় আনুমালনক আড়াই িতালধক অিংিগ্রহণকারী মোগদান কঙ্রন। বািংলাঙ্দি ও
র্ভ ান েরকাঙ্রর মেৌর্ উঙ্দ্যাঙ্গ এ েঙ্েলঙ্নর আঙ্য়াজন করা হয়। বািংলাঙ্দঙ্ির সূচনা ফাউঙ্ন্ডিন, এলবললট র্ভ ান মোোইট
(ABS) এবিং লবি স্বাস্থ্য েিংস্থ্ার দলিণ-পূব জ এলিয়ার আঞ্চললক কাে জালয় এ েঙ্েলঙ্ন কালরগলর েহঙ্োলগতা প্রদান কঙ্র। এই
েঙ্েলঙ্নর প্রলতপাদ্য লেল “Developing effective and sustainable multi-sectoral
programmes for individuals, families and communities living with autism and
neuro developmental disorders”.

েঙ্েলঙ্নর উঙ্িাধনী অনুিাঙ্ন অিংিগ্রহঙ্ণর পািাপালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটজম লবষয়ক এক উচ্চ পে জাঙ্য়র মেিঙ্ন েিাপলতে
কঙ্রন। অটজম লবষয়ক জাতীয় উপঙ্দিা কলমটর মচয়ারপারেন োয়মা ওয়াঙ্জদ মহাঙ্েন উচ্চ পে জাঙ্য়র এ আঙ্লাচনা েিায়
েঞ্চালঙ্কর ভূলমকা পালন কঙ্রন। এ লবষঙ্য় উঙ্েখ্য মে, জাতীয় ও আঞ্চললক মিত্রেহ পুঙ্রা লবঙ্ি অটজম লবষঙ্য় েঙ্চতনতা বতলর
এবিং আোন্ত েলক্তঙ্দর োমালজক ও অর্ জননলতক মূলধারায় একীভূত করার লঙ্িয কাে জকরী েবস্থ্া গ্রহঙ্ণ বািংলাঙ্দি আজ মনৃস্থ্ানীয়
ভূলমকা পালন করঙ্ে। লর্ম্পুঙ্ত অনুলিত এ েঙ্েলঙ্নর মােঙ্ম বৃহত্তর আন্তজজালতক পলরমন্ডঙ্ল অটজম ও স্নায়ুলবকািজলনত েমস্যা
মমাকাঙ্বলায় বািংলাঙ্দঙ্ির মনৃে সুদৃঢ় হঙ্য়ঙ্ে। ফঙ্ল, এ েঙ্েলঙ্ন অিংিগ্রহঙ্ণর মােঙ্ম ববলিক অগঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির িাবমূলতজ
আরও উজ্জ্বল হঙ্য়ঙ্ে।
েফরকাঙ্ল র্ভ ান মপৌোবার পর ১৮ এলপ্রল ২০১৭ তালরখ দুপুঙ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভ াঙ্নর রয়যাল প্যাঙ্লে তালিঙ্চা-জিং-এ রাজকীয়
লচপঙ্েল (chipdrel) অিযর্ জনা গ্রহণ কঙ্রন। রয়যাল প্যাঙ্লঙ্ে তাঁঙ্ক র্ভ াঙ্নর মলন্ত্রেিার েদস্যগণ স্বাগত জানান। মেখাঙ্ন গাড জ
অব অনারেহ প্রচললত আনুিালনকতা মিঙ্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভ াঙ্নর মহামলহম রাজা ও রাণীর োঙ্র্ মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন। এ
েময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েঙ্গ েব জকাঙ্লর েব জঙ্শ্রি বাগালল জালতর লপতা বগবন্ধু মিখ মুলজবুর রহমাঙ্নর মদৌলহত্রী এবিং মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনার কন্যা োয়মা ওয়াঙ্জদ মহাঙ্েন এবিং তাঁর কন্যা, বগবন্ধুর মদৌলহত্র এবিং বগবন্ধুর কলনি কন্যার পুত্র জনাব
লরজওয়ান মুলজব লেলেক, তাঁর স্ত্রী মপলপ লেলেক ও দুই েন্তান, মাননীয় পররাে মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তজজালতক লবষয়ক
উপঙ্দিা এবিং েরকালর উর্ধ্জতন কমজকতজাবৃে উপলস্থ্ত লেঙ্লন।
েফঙ্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভ াঙ্নর প্রধানমন্ত্রী মিলরিং মতাবঙ্গ-এর োঙ্র্ লি-পালিক ববঠঙ্ক লমললত হন। ববঠঙ্ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রর্ম রাে লহঙ্েঙ্ব র্ভ ান কৃজক ০৬ লডঙ্েম্বর ১৯৭১ তালরঙ্খ বািংলাঙ্দিঙ্ক স্বাধীন মদি লহঙ্েঙ্ব স্বীকৃলত প্রদাঙ্নর জন্য কৃতজ্ঞতা
প্রকাি কঙ্রন। ববঠঙ্ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BBIN MVA-এর বাস্তবায়ন, র্ভ ান কৃজক বািংলাঙ্দঙ্ির চট্টগ্রাম ও মিংলা বের এবিং
বেয়দপুর লবমানবের েবহার, র্ভ ান কৃজক বািংলাঙ্দঙ্ির অিযন্তরীণ মনৌ-রু েবহার, েবোয়-বালণজয েম্প্রোরণ, আন্তঃেিংঙ্োগ,
জললবদুযৎ প্রকল্প, স্বাস্থ্য, পে জ ন, তথ্য প্রযুলক্ত এবিং লিিাখাঙ্ত েহঙ্োলগতা বৃলদ্ধকরঙ্ণর লবষঙ্য় আঙ্লাচনা কঙ্রন। লি-পালিক তর্া
উপ-আঞ্চললক/আঞ্চললক েহঙ্োলগতার মােঙ্ম দলিণ এলিয়ার মদিেমূঙ্হর োমলগ্রক উন্নয়ঙ্নর লবষঙ্য় করণীয় েম্পঙ্কজও ববঠঙ্ক
আঙ্লাচনা করা হয়। অন্যান্য লবষঙ্য়র মঙ্ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ োঙ্ল মহান স্বাধীনতা যুঙ্দ্ধ পালকস্তানী হানাদার বালহনী কৃজক
২৫ মি মাচ জ কালরাঙ্ত গণহতযার লবষয়ট উঙ্েখ কঙ্র েম্প্রলত এ লদনটঙ্ক ‘গণহতযা লদবে’ লহঙ্েঙ্ব পালঙ্নর লঙ্িয বািংলাঙ্দঙ্ির
জাতীয় েিংেদ কৃজক েব জেেতিাঙ্ব গৃহীত প্রস্তাবনার কর্া জানান। লতলন গণহতযা লবষঙ্য় আন্তজজালতক েম্প্রদাঙ্য়র স্বীকৃলত আদাঙ্য়র
প্রঙ্চিায় র্ভ াঙ্নর েহঙ্োলগতা কামনা কঙ্রন। েফরঙ্িঙ্ষ গৃহীত ‘মেৌর্ লববৃলত’-এর ৯ম দফায় এ লবষঙ্য় র্ভ াঙ্নর স্বীকৃলত ও
েহমলমজতার উঙ্েখ রঙ্য়ঙ্ে।
লি-পালিক ববঠঙ্ক র্ভ াঙ্নর প্রধানমন্ত্রী মিলরিং মতাবঙ্গ দু’মদঙ্ির মঙ্ে বালণজয, জনঙ্োগাঙ্োগ বৃলদ্ধেহ োলব জক বন্ধুেপূণ জ েম্পকজ বৃলদ্ধর
উপর লবঙ্িষ গুরুে আঙ্রাপ কঙ্রন। প্রধানমন্ত্রী মিলরিং মতাবঙ্গ র্ভ াঙ্নর মহামলহম ৪র্ জ রাজার প্রস্তালবত স্বাস্থ্য ট্রাস্ট ফান্ড-এ
বািংলাঙ্দঙ্ির পি মর্ঙ্ক েহঙ্োলগতার আহবান জানান। এোড়া ১-মমগাওয়া িমতােম্পন্ন ক্ষুদ্র্ লবদুযৎ মকন্দ্র, তথ্য প্রযুলক্ত মিঙ্ত্র
েহঙ্োলগতা, ডা া মেন্টার স্থ্াপন, লচলকৎো মিঙ্ত্র মানব েম্পদ উন্নয়ন, োিংস্কৃলতক ও পে জ ন মিঙ্ত্র পারস্পলরক েহঙ্োলগতা আঙ্রা
বৃলদ্ধর লঙ্িয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েমর্ জন কামনা কঙ্রন। র্ভ াঙ্নর প্রধানমন্ত্রী অটজম কনফাঙ্রে আঙ্য়াজঙ্ন বগবন্ধু মিখ মুলজবুর
রহমাঙ্নর মদৌলহত্রী এবিং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা োয়মা ওয়াঙ্জদ মহাঙ্েন-এর উঙ্দ্যাঙ্গর ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন। লতলন আঙ্রা উঙ্েখ
কঙ্রন, বািংলাঙ্দঙ্ির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পলরবাঙ্রর পি মর্ঙ্ক এই েঙ্েলনট র্ভ াঙ্নর জন্য উপহারস্বরূপ। লি-পালিক ববঠক মিঙ্ষ
দু’মদঙ্ির মঙ্ে েয়ট চুলক্ত/েমঙ্ াতা স্মারক স্বািলরত হয়। েফর মিঙ্ষ ২০ এলপ্রল দুইঙ্দি ২৬ দফা েিংবললত মেৌর্ লববৃলত প্রকাি
কঙ্র োঙ্ত দুইঙ্দঙ্ির মেকার লবদ্যমান বন্ধুেপূণ জ েম্পকজ, চুলক্তেমূঙ্হর তাললকা এবিং িলবষ্যৎ পলরকল্পনা ের্াের্িাঙ্ব উঙ্ঠ আঙ্ে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজধানী লর্ম্পুর ‘মহঙ্জা’ এলাকায় বািংলাঙ্দি দূতাবাে কমঙ্েক্স-এর িবন লনমজাঙ্ণর লিলত্তপ্রস্তর স্থ্াপন কঙ্রন।
লিলত্তপ্রস্তর স্থ্াপন অনুিাঙ্ন র্ভ াঙ্নর মহামলহম রাজা ও র্ভ াঙ্নর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীেহ র্ভ ান েরকাঙ্রর গুরুেপূণ জ েলক্তবগ জ উপলস্থ্ত
লেঙ্লন। উঙ্েখ্য বািংলাঙ্দি দূতাবাে কমঙ্েক্স লনমজাঙ্ণর জন্য র্ভ ান েরকার উপহার স্বরূপ ১.৫ একর জলম প্রদান কঙ্রঙ্ে।

র্ভ াঙ্নর মহামলহম ৪র্ জ রাজা লজগঙ্ম লেিংঙ্গ ওয়ািংচুক ১৯ এলপ্রল েন্ধযায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েঙ্গ লর্ম্পুর লা-মমলরলডয়ান মহাঙ্ ঙ্ল
স্বপলরবাঙ্র োিাৎ কঙ্রন। োিাৎকাঙ্ল রাজা জালতর লপতা বগবন্ধু মিখ মুলজবুর রহমাঙ্নর দূরদিী মনৃে এবিং ন্যায় লবচার লনলিঙ্ত
তাঁর অবদাঙ্নর কর্া উঙ্েখ কঙ্রন। লতলন এই অঞ্চঙ্ল লস্থ্লতিীলতা, িালন্ত প্রলতিা, একতা ও উন্নয়ন লনলিত করঙ্ত প্রধানমন্ত্রী মিখ
হালেনার উঙ্দ্যাঙ্গর ভূয়েী প্রিিংো কঙ্রন। েফরকাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ভ াঙ্নর মহামলহম রাজা, রাণী ও তাঁর পলরবার এবিং
র্ভ াঙ্নর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীঙ্ক সুলবধাজনক েমঙ্য় বািংলাঙ্দি েফঙ্রর জন্য পৃর্কিাঙ্ব আমন্ত্রণ জানান।
(৩৫) ২০-২২ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী মপাল্যান্ড-এর উপ-পররাে মন্ত্রী Ms. Joanna
Wronecka-এর আমন্ত্রঙ্ণ লিপালিক লবষঙ্য় আঙ্লাচনার জন্য মপাল্যাঙ্ন্ড েরকালর েফর কঙ্রন। এ েফঙ্র লতলন মপাল্যান্ড-এর
উপ-পররাে মন্ত্রী Ms. Joanna Wronecka-এর োঙ্র্ লিপালিক ববঠঙ্ক লমললত হন এবিং লিপালিক স্বার্ জেিংলিি লবষঙ্য়
আঙ্লাচনা কঙ্রন। মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী মপাল্যাঙ্ন্ডর পররাে মন্ত্রী H.E.Mr. Witold Waszczykowski-এর
োঙ্র্ও মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন । এোড়া মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী ের্ােঙ্ম Deputy Minister of Economic
Development, Undersecretary for Asia, Pacific, Africa etc, Minister for
Maritime Economy & Inland Navigation এবিং Minister for Social Welfare,
Family & Labour-এর োঙ্র্ লিপালিক ববঠক কঙ্রন। মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী বালণজয প্রলতলনলধদল লনঙ্য় ের্ােঙ্ম
President of Polish National Chamber, Department of Economic Cooperation
এবিং Gdansk Business Club-এর োঙ্র্ ববঠক কঙ্রন এবিং দু’মদঙ্ির মঙ্ে বালণজয ও লবলনঙ্য়াগ প্রোঙ্রর লবষঙ্য়
ফলপ্রসূ আঙ্লাচনা কঙ্রন। তাোড়া লতলন বািংলাঙ্দি ও মপাল্যাঙ্ন্ডর েবোয়ীঙ্দর একট Business Forum-এ অিংিগ্রহণ
কঙ্রন।
(৩৬) ২৪-২৬ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ Mr. Owen Jenkins, Director, South Asia and
Afghanistan, the UK Foreign and Commonwealth Office বািংলাঙ্দি েফর কঙ্রন। েফরকাঙ্ল
লতলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজননলতক উপঙ্দিা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তজজালতক েম্পকজ লবষয়ক উপঙ্দিা এবিং েলচব (লিপালিক ও
কেুযলার), পররাে মন্ত্রণালয়-এর োঙ্র্ োিাৎ কঙ্রন ।
(৩৭) ২৬ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ পররাে মন্ত্রণালয় ও মডনমাকজ দূতাবাে-এর মেৌর্ আঙ্য়াজঙ্ন ঢাকায় Green Growth
Solution িীষ জক একট কনফাঙ্রে অনুলিত হয়।
(৩৮) ২৬-২৭ এলপ্রল ২০১৭ তালরঙ্খ যুক্তরাঙ্জযর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Mr. David Cameron বািংলাঙ্দি েফর কঙ্রন।
উক্ত েফরকাঙ্ল লতলন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ োিাৎ কঙ্রন এবিং একট বতরী মপািাক কারখানা পলরদিজন,
International Growth Centre কৃজক আঙ্য়ালজত মগালঙ্ লবল ববঠক এবিং British Bangladesh
Chamber of Commerce আঙ্য়ালজত মফারাঙ্ম অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
(৩৯) মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী গত ০৯ মম ২০১৭ তালরঙ্খ যুক্তরাজয েফর কঙ্রন। লতলন বািংলাঙ্দি েরকাঙ্রর পি মর্ঙ্ক
mobileGov UK কৃজক প্রদত্ত Global Mobile Gov Award-2017 গ্রহণ কঙ্রন।
(৪০)
মাননীয় আইন, লবচার ও েিংেদ লবষয়ক মন্ত্রী এবিং মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী ১২-১৪ মম ২০১৭ তালরঙ্খ যুক্তরাজয েফর
কঙ্রন। এ েময় তারা বািংলাঙ্দি দূতাবাে লন্ডঙ্ন অনুলিত “Bangladesh Citizenship Act 2016” লবষয়ক
মতলবলনময় েিায় অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এোড়া মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী প্রধান অলতলর্ লহঙ্েঙ্ব যুক্তরাজয মদি ফাউঙ্ন্ডিন কৃজক
আঙ্য়ালজত British Bangladesh Business (BBB) Award-2017-এ অিংিগ্রহণ কঙ্রন।

(৪১)
১৫ মম ২০১৭ তালরঙ্খ রােীয় অলতলর্ িবন মমঘনায় বািংলাঙ্দি ও মালঙ্য়লিয়ার মঙ্ে পররাে েলচব পে জাঙ্য় প্রর্ম
Foreign Office Consultation (FOC) অনুলিত হয়। বািংলাঙ্দঙ্ির পঙ্ি মনৃে মদন পররাে েলচব এবিং
মালঙ্য়লিয়ার পঙ্ির মনৃে মদন মালঙ্য়লিয়ার পররাে মন্ত্রণালঙ্য়র মেঙ্ে ারী মজনাঙ্রল। উক্ত েিায় লিপালিক েহঙ্োলগতার েকল
লবষঙ্য় লবস্তালরত আঙ্লাচনা করা হয় এবিং বালণজয লবলনঙ্য়াগেহ েকল মিঙ্ত্র েহঙ্োলগতা মজারদার করার লেদ্ধান্ত মনয়া হয়।
মালঙ্য়লিয়ায় বািংলাঙ্দঙ্ির শ্রমিলক্ত রপ্তালনর লজ টু লজ োে উঙ্দ্যাঙ্গর েফল বাস্তবায়ঙ্ন প্রঙ্য়াজনীয় েবস্থ্া লনঙ্ত দুপি েেত হয়।
এোড়া মালঙ্য়লিয়ার মেঙ্ে ারী মজনাঙ্রল ১৬ মম ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় পররাে মন্ত্রীর োঙ্র্ তার কাে জালঙ্য় োিাৎ কঙ্রন।
(৪২)
গেো নেীর পোরন বণ্টন চুরি বোস্তবোয়ক্নর লক্েয গঠিত বোংলোক্েি- োরত দ ৌথ করমটি ১৬ দম ২০১৭ হোরড থঞ্জ দসতুর রনকট
দ ৌথ প্রবোহ পররমোপ সম্পন্ন কক্র, ো দ ৌথ করমটি বোৎসররক র রিক্ত কক্র থোক্ক । ১৭ দম ২০১৭ তোররে ঢোকোয় দ ৌথ করমটির
৬৬তম ববঠক অনুরিত হয়। ১৮ দম ২০১৭ তোররক্ে বোংলোক্েি- োরত দ ৌথ নেী করমিক্নর কোররগরর করমটির ববঠক অনুরিত হয়,
দ েোক্ন পররোষ্ট্র মন্ত্রেোলক্য়র প্ররতরনরধ অংিগ্রহে কক্রন।
(৪৩) ১৭ মম ২০১৭ তালরঙ্খ ঢাকায় যুক্তরাে ও বািংলাঙ্দঙ্ির মঙ্ে েম্পালদত “Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA)”-এর ৃতীয় েিায় বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধদঙ্লর েদস্য লহঙ্েঙ্ব
মহাপলরচালক (বহুপালিক অর্ জননলতক লবষয়াবলী) অিংিগ্রহণ কঙ্রন। যুক্তরাঙ্ের বাজাঙ্র বািংলাঙ্দঙ্ির পণ্য ও মেবার বাধামুক্ত
প্রঙ্বি এবিং লবলিন্ন ট্যালরফ ও নন-ট্যালরফ বাধােমূহ লনঙ্য় এ েিায় আঙ্লাচনা করা হয়। বািংলাঙ্দঙ্ি ববঙ্দলিক লবলনঙ্য়াঙ্গর অনুকূল
পলরঙ্বি েম্পঙ্কজ যুক্তরাঙ্ের প্রলতলনলধদলঙ্ক অবলহত করা হয় এবিং বািংলাঙ্দঙ্ির বাজাঙ্র যুক্তরােঙ্ক লবলনঙ্য়াঙ্গর জন্য আহবান
জানাঙ্না হয়।
(৪৪)
১৮ মম ২০১৭ তালরঙ্খ ঢাকায় ‘Sustainability Compact’-এর ৃতীয় পে জাঙ্লাচনা েিায় পররাে মন্ত্রণালঙ্য়র
প্রলতলনলধ অিংিগ্রহণ কঙ্রন। বতলর মপািাক লিল্প কারখানায় কমজরত শ্রলমকঙ্দর স্বার্ জ েিংরিণ ও সুিু কমজ পলরঙ্বি লনলিতকরঙ্ণর
জন্য Compact-এর আওতায় মে েকল উঙ্দ্যাগ পূঙ্ব জ মনওয়া হঙ্য়লেল মেগুঙ্লার অগ্রগলত লনঙ্য় এ পে জাঙ্লাচনা েিা অনুলিত হয়।
এই েিায় ‘Sustainability Compact’-এর লতনট Pillar লনঙ্য় লবস্তর আঙ্লাচনা হয় এবিং ‘Sustainability
Compact’-এর িতজেমূহ বাস্তবায়ঙ্ন বািংলাঙ্দি মে অগ্রগলত অজজন কঙ্রঙ্ে তা তুঙ্ল ধরা হয়।
(৪৫)
১৯-২১ মম ২০১৭ তালরঙ্খ পররাে মন্ত্রণালয় ও মুলক্তযুদ্ধ োদুঘর মেৌর্িাঙ্ব “৫ম বািংলাঙ্দঙ্ি গণহতযা ও লবচার” িীষক এক
আন্তজজালতক েঙ্েলঙ্নর আঙ্য়াজন কঙ্র। মাননীয় পররাে মন্ত্রী উক্ত েঙ্েলঙ্নর আনুিালনক উঙ্িাধন কঙ্রন। এ েঙ্েলঙ্নর উঙ্িাধনী
বক্তৃতায় মাননীয় পররাে মন্ত্রী যুদ্ধপরাধীঙ্দর লবচাঙ্রর জন্য গঠিত আন্তজজালতক ট্রাইবুযনাঙ্লর ববলিক স্বীকৃলতর লবষয়টও তাঁর বক্তৃতায়
তুঙ্ল ধঙ্রন। উক্ত েঙ্েলঙ্ন লবলিন্ন মদি মর্ঙ্ক আগত গণহতযা লবষঙ্য় অলিজ্ঞ আইনজ্ঞ, ইলতহােলবদ ও মানবালধকার কমীরা
অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
(৪৬)
২০-২৩ মম ২০১৭ তালরঙ্খ লরয়াঙ্দ অনুলিত ‘Arab-Islamic-American Summit’-এ মোগদাঙ্নর লঙ্িয
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেৌলদ আরঙ্বর বাদিাঙ্হর আমন্ত্রঙ্ণ মেৌলদ আরব েফর কঙ্রন। এ েফঙ্র মাননীয় পররাে মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
েফরেগী লেঙ্লন। এই িীষ জ েঙ্েলঙ্ন মেৌলদ আরঙ্বর বাদিাহ োলমান লবন আব্দুল আলজজ ও যুক্তরাঙ্ের মপ্রলেঙ্ডন্ট মডানাল্ড ট্রাম্প
এবিং লজলেলের্ভক্ত মদিেমূহেহ আরব লবি ও অন্যান্য মুেললম মদঙ্ির প্রায় ৫৫ জন রাে ও েরকার প্রধান অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এই িীষ জ
েঙ্েলঙ্নর প্রলতপাদ্য লেল ‘Together We Prevail’।

উক্ত িীষ জ েঙ্েলন উপলঙ্িয প্রদত্ত বক্তঙ্ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী েন্ত্রােবাদ ও েলহিংে জলগবাদ দমঙ্ন তাঁর েরকাঙ্রর গৃহীত বহুমূখী
পদঙ্িপ এবিং এঙ্িঙ্ত্র অলজজত োফল্য েম্পঙ্কজ অবলহত কঙ্রন। এোড়া লতলন আন্তজজালতক েন্ত্রােবাদ ও েলহিংে জলগবাদ দমঙ্ন
সুলনলদ জি চারট প্রস্তাব তুঙ্ল ধঙ্রন। প্রস্তাবগুঙ্লা হঙ্লা- ক) েন্ত্রােীঙ্দর অস্ত্র েরবরাহ বন্ধকরণ, খ) েন্ত্রােবাঙ্দ অর্ জায়ন বন্ধকরণ, গ)
মুেললম উোহর মঙ্ে বৃহত্তর ঐকয প্রলতিা, এবিং ঘ) আঙ্লাচনার মােঙ্ম েকল লবঙ্রাঙ্ধর িালন্তপূণ জ েমাধান। েফরকাঙ্ল মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাঙ্ের মপ্রলেঙ্ডন্ট মডানাল্ড ট্রাঙ্ম্পর োঙ্র্ শুঙ্িো লবলনময় োড়াও তালজলকস্তাঙ্নর মপ্রলেঙ্ডন্ট এবিং মালঙ্য়লিয়ার
প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ পৃর্কিাঙ্ব লিপালিক ববঠক কঙ্রন। এ েঙ্েলঙ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অিংিগ্রহঙ্ণর মে লদঙ্য় েন্ত্রাে ও েলহিংে
জলগবাঙ্দর লবরুঙ্দ্ধ বািংলাঙ্দঙ্ির িক্ত ও মজারাঙ্লা অবস্থ্ানঙ্ক আন্তজজালতক ও আঞ্চললক পলরমন্ডঙ্ল আঙ্রা োপকিাঙ্ব তুঙ্ল ধরা
েম্ভব হঙ্য়ঙ্ে।
(৪৭)
২১-২৪ মম ২০১৭ তালরঙ্খ ীলংকলিংকার প্রাক্তন মপ্রলেঙ্ডন্ট H.E. Mrs. Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga বািংলাঙ্দি েফর কঙ্রন। েফরকাঙ্ল লতলন "Bangladesh Institute of International
and Strategic Studies (BIISS)" কৃজক আঙ্য়ালজত "Reconciling Divided Socities,
Building Democracy and Good Governance: Lessons from Sri Lanka"-িীষ জক
মেলমনাঙ্র এবিং "বািংলাঙ্দি কৃলষ গঙ্বষণা কাউলেল (BARC)” কৃজক আঙ্য়ালজত লব্রলফিং-এ অিংিগ্রহণ কঙ্রন।
(৪৮)
২৪-২৬ মম ২০১৭ তালরঙ্খ মমলক্সঙ্কার কানকুন িহঙ্র “2017 Global Platform for Disaster Risk
Reduction” েঙ্েলঙ্ন পররাে মন্ত্রণালঙ্য়র প্রলতলনলধ অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এ েঙ্েলঙ্ন লবিোপী দুঙ্ে জাগ েবস্থ্াপনা ও ঝলুঁ ক হ্রাে
করঙ্ণ "Sendai Framework” এবিং ÒAgenda 2030”-এর আঙ্লাঙ্ক কমজপলরকল্পনা লনধ জারঙ্ণ লবিদ আঙ্লাচনা
করা হয়।
(৪৯)
২৯ মম ২০১৭ তালরঙ্খ বািংলাঙ্দি ও সুইজারল্যান্ড-এর পররাে মন্ত্রণালঙ্য়র মেকার ৩য় ববঠক (Foreign Office
Consultations) অনুলিত হয়। ববঠঙ্ক লিপালিক, আঞ্চললক এবিং বহুপালিক স্বার্ জেিংলিি লবষয় লনঙ্য় দু’পঙ্ির মঙ্ে
আঙ্লাচনা হয়।
(৫০)
পররাে মন্ত্রণালয়, েিস্ত্র বালহনী লবিাগ এবিং বািংলাঙ্দি পুললঙ্ির মেৌর্ উঙ্দ্যাঙ্গ গত ২৯ মম ২০১৭ তালরঙ্খ আন্তজজালতক
জালতেিংঘ িালন্তরিী লদবে-২০১৭ উপলঙ্িয লবলিন্ন কাে জেঙ্মর আঙ্য়াজন কঙ্র। মহামান্য রােপলত এ লদবে উপলঙ্িয বগবন্ধু
আন্তজজালতক েঙ্েলন মকঙ্ন্দ্র আঙ্য়ালজত অনুিাঙ্ন প্রধান অলতলর্ লহঙ্েঙ্ব উপলস্থ্ত লেঙ্লন। অন্যান্যঙ্দর মঙ্ে মাননীয় পররাে মন্ত্রী এ
েময় উপলস্থ্ত লেঙ্লন। এ উপলঙ্ি মাননীয় পররাে প্রলতমন্ত্রী েকাঙ্ল Peacekeepers Day Run-এর উঙ্িাধন কঙ্রন।
(৫১)
২৯-৩০ মম ২০১৭ তালরঙ্খ International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর ষা বের পূলতজ
উপলঙ্িয আঙ্য়ালজত International Conference on the Technical Cooperation
Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development-এ অিংিগ্রহঙ্ণর
জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনৃঙ্ে একট প্রলতলনলধ দল অলস্ট্রয়ার লিঙ্য়না েফর কঙ্রন। মাননীয় পররাে মন্ত্রী এবিং মাননীয় লবজ্ঞান ও
প্রযুলক্ত মন্ত্রী উক্ত প্রলতলনলধদঙ্ল অন্তর্ভজক্ত লেঙ্লন।
৩০ মম ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত েঙ্েলঙ্নর উঙ্িাধনী অনুিাঙ্ন বক্তে প্রদান কঙ্রন। বক্তঙ্ে লতলন ‘লডলজ াল
বািংলাঙ্দি’ লবলনমজাঙ্ণ লবজ্ঞান, প্রযুলক্ত ও উদ্ভাবনী িলক্তর পলরপূণ জ োবহার লনলিতকরণ এবিং লবজ্ঞানমনস্ক েমাজ গঠঙ্ন বতজমান
েরকাঙ্রর গৃহীত উঙ্দ্যাগেমূহ তুঙ্ল ধঙ্রন। এোড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লবিিালন্ত রিা, পারমাণলবক লনরস্ত্রীকরণ ও এর লবস্তার মরাঙ্ধ
বািংলাঙ্দঙ্ির দৃঢ় অবস্থ্াঙ্নর কর্া পুনেজক্ত কঙ্রন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পারমানলবক িলক্তঙ্ক ম কেই িলক্তর উৎে লহঙ্েঙ্ব উঙ্েখ
কঙ্র এর িালন্তপূণ জ েবহাঙ্রর উপর গুরুোঙ্রাপ কঙ্রন এবিং তাঁর েরকাঙ্রর মঘালষত ‘লিিন ২০২১’ এবিং ‘লিিন ২০৪১’ বাস্তবায়ঙ্নর

লঙ্িয পারমানলবক িলক্তর িালন্তপূণ জ েবহাঙ্রর মােঙ্ম বািংলাঙ্দঙ্ির ১৬ মকাট জনগঙ্ণর েমবধ জমান লবদুযঙ্তর চালহদা মম াঙ্নার
জন্য গৃহীত পদঙ্িঙ্পর লবষঙ্য় েকলঙ্ক অবলহত কঙ্রন। েঙ্েলঙ্নর োইড লাইঙ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী IAEA-এর মহাপলরচালক
Mr. Yukiya Amano-এর োঙ্র্ ববঠক কঙ্রন। এেময় IAEA-এর মহাপলরচালক বািংলাঙ্দঙ্ি পারমানলবক লবদুযৎঙ্কন্দ্র
লনমজাঙ্ণর উঙ্দ্যাঙ্গর প্রলত তাঁর ও তাঁর প্রলতিাঙ্নর পূণ জ েমর্ জন েক্ত কঙ্রন এবিং এঙ্িঙ্ত্র প্রঙ্য়াজনীয় কালরগলর ও প্রলিিণ েহঙ্োলগতা
প্রদাঙ্নর লনিয়তা প্রদান কঙ্রন।
লিঙ্য়না েফরকাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলস্ট্রয়ার প্রধানমন্ত্রী তর্া মফডাঙ্রল চযাঙ্েলর Mr. Christian Kern-এর োঙ্র্
লিপালিক ববঠক কঙ্রন। এ ববঠঙ্ক পারস্পলরক স্বার্ জ েিংলিি লবলিন্ন লবষঙ্য় আঙ্লাচনা হয়। এোড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলস্ট্রয়ার
মফডাঙ্রল মপ্রলেঙ্ডন্ট Dr. Alexander Van der Bellen-এর োঙ্র্ মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন।
(৫২)
০১ জুন ২০১৭ তালরঙ্খ োিংককস্থ্ এলিয়ান ইনলস্টটউ অব ম কঙ্নাললজ (এআইট)-মত প্রলতলিত “বগবন্ধু মচয়ার”-এর
অধীঙ্ন লপএইচলড পে জাঙ্য় গঙ্বষণা কাে জেম পলরচালনার উঙ্েঙ্শ্য গঠিত কলমটর একট েিা পররাে মন্ত্রণালঙ্য় অনুলিত হয়। উক্ত
েিায় বািংলাঙ্দিী গঙ্বষক লনব জাচঙ্নর লঙ্িয কলমট কৃজক আঙ্বদন োচাই-বাোই কঙ্র চার জন প্রার্ীঙ্ক েিংলিপ্ত তাললকাভূক্ত করার
সুপালরি করা হয়।
(৫৩) িোপোক্নর দটোরকওক্ত ০৫-০৬ জুন ২০১৭ তোররক্ে Nikkei Inc. কর্তথক আক্য়োরিত “The Future of Asia”
িীি থক ২৩ তম আন্তিথোরতক সক্েলক্ন মোননীয় পররোষ্ট্র প্ররতমন্ত্রী বোংলোক্েক্ির প্ররতরনরধত্ব কক্রন। উি সক্েলক্ন মোননীয় প্ররতমন্ত্রী
“South Asia: Opportunities and Challenges of a Global Growth Hotspot” িীি থক
একটি session এ গুরুত্বপূে থ panelist রহক্সক্ব অংিগ্রহে কক্রন। মোননীয় প্ররতমন্ত্রী তোর বিক্ব্য/interaction কোক্ল
বোংলোক্েক্ির রবর ন্ন েোক্ত রবক্িি কক্র অথ থননরতক দেক্ে দ প্রভূত উন্নয়ন সোরধত হক্য়ক্ে তোর বে থনো কক্রন। িোপোন সফরকোক্ল
মোননীয় প্ররতমন্ত্রী সক্েলক্নর পোিোপোরি িোপোক্নর পররোষ্ট্র প্ররতমন্ত্রী, জাইকার মপ্রলেঙ্ডন্ট, রময়োনমোক্রর জাতীয় লনরাপত্তা উপঙ্দিা,
িোপোক্নর কৃলষ প্রলতমন্ত্রী েহ গুরুেপূণ জ েলক্তবঙ্গরজ োঙ্র্ ববঠক কঙ্রন।
(৫৪)
০৫-০৯ জুন ২০১৭ তোররক্ে মোরকথন যুিরোক্ষ্ট্রর রনউইয়ক্কথ িোরতসংঘ সের েপ্তক্র দটকসই উন্নয়ন লেযমোেোর লেয-১৪
বোস্তবোয়ক্ন সহক্ োরগতোর উক্েক্ে রফরি ও সুইক্ডন সরকোক্রর দ ৌথ উক্দ্যোক্গ উচ্চ প থোক্য়র একটি সক্েলন অনুরিত হয়। পররোষ্ট্র
মন্ত্রেোলক্য়র দমররটোইম অযোক্ফয়োস থ ইউরনট-এর সরচক্বর দনর্তক্ত্ব ৬-সেস্য রবরিষ্ট একটি বোংলোক্েি প্ররতরনরধেল উি সক্েলক্ন
অংিগ্রহে কক্র। দটকসই উন্নয়ন লেযমোেোর লেয-১৪ বোস্তবোয়ক্নর পন্থো সনোিকরে, রবদ্যমোন সফল অংিীেোররত্ব বিোয় রোেো ও
উদ্ভোবনীমূলক ও বোস্তবসেত নতুন অংিীেোররত্ব রবরনমথোে, সংরিষ্ট সকল দেকক্হোল্ডোরক্ের সম্পৃিকরে, লেযমোেো-১৪ বোস্তবোয়ক্ন
িোতীয়, আঞ্চরলক ও আন্তিথোরতক প থোক্য় অরিথত অর জ্ঞতো রবরনময় এবং দটকসই উন্নয়ক্নর উচ্চপ থোক্য়র রোিননরতক দফোরোক্ম
ইনপুট প্রেোক্নর মোেক্ম দটকসই উন্নয়ক্নর ২০৩০ আক্লোচযসূরচর ফক্লো-আপ ও প থোক্লোচনো করো এ সক্েলক্নর মূল লেয রেল। এ
Ocean Conference-এ বোংলোক্েি ৩টি দস্বচ্ছোক্সবোমূলক অেীকোর দঘোিেো কক্রেঃ
ক)
মৎস্য ও অন্যোন্য সোমুরিক প্রিোরত সংরেে ও দটকসই উৎপোেন,
ে)
ম কেই ম্যোনক্গ্রো বন ও উপকূলীয় বনোয়ন বৃরি,
গ)
প্লোরেক ব্যোগ বতরী ও ব্যবহোর রনরিিকরে।
(৫৫) ১২-১৬ জুন ২০১৭ তোররক্ে মোরকথন যুিরোক্ষ্ট্রর রনউইয়ক্কথ িোরতসংঘ সের েপ্তক্র ‘27th Meeting of the
State Parties of the United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS)’ অনুরিত হয়। এবোক্রর স োয় অন্যোন্য রবিয়োবলীর পোিোপোরি িোরতসংক্ঘর অধীনস্ত ২১-সেস্যরবরিষ্ট
Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এর সবকটি পক্েই নতুন সেস্য
রনক্য়োক্গর লক্েয রনব থোচন অনুরিত হয়। এেোড়ো িোরতসংক্ঘর International Tribunal for the Law of the

Sea (ITLOS)-এর ৭ িন নতুন রবচোরক রনক্য়োগ সংক্রোন্ত রনব থোচনও এবোক্রর স োয় অনুরিত হয়। রবক্িি োক্ব উক্েখ্য দ ,
CLCS এর িন্য নবরনব থোরচত সেস্যগে কর্তথক গঠিত করমিক্নর রনকট বোংলোক্েক্ির মহীক্সোপোক্নর েোবী সংক্রোন্ত
Submission-টি ররর উ করো এবং তোর উপর চূড়োন্ত রোয় প্রেোন করোর েোরয়ত্ব অরপথত হক্ব। উক্েখ্য, বোংলোক্েক্ির অরধকৃত
সমুিোঞ্চক্ল ২০০ নটিকযোল মোইল একচ্ছে অথ থননরতক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)-এর বোইক্র মহীক্সোপোক্ন
(Continental Shelf) সোব থক্ ৌম অরধকোর প্ররতিোর লক্েয বোংলোক্েি ২০১১ সোক্ল এ সংক্রোন্ত তোর েোবী সম্বরলত
Submission-টি CLCS-এ দপি কক্র। বতথমোক্ন CLCS-এর Submission রবক্বচনো তোরলকোয় বোংলোক্েক্ির
Submission-টি ৫৫ নং ক্ররমক্ক অবিোন করক্ে। অন্যরেক্ক, রময়োনমোর এবং োরতও আন্তিথোরতক আেোলক্তর রোয় উক্পেো
কক্র বোংলোক্েক্ির Continental Shelf এলোকো তোক্ের েোবীকৃত Continental Shelf অন্তর্ভথি কক্র CLCS-এ
Submission তোক্ের দপি কক্রক্ে। ২০১৯ অথবো ২০২০ সোক্ল নতুন সেস্যক্ের সমন্বক্য় গঠিত CLCS কর্তথক বোংলোক্েক্ির
মহীক্সোপোক্নর েোবী সংক্রোন্ত Submission-টি ররর উ করো সোক্পক্ে এ সংক্রোন্ত চূড়োন্ত সুপোররি প্রেোন করো হক্ব।
UNCLOS-এর বোরি থক স োটিক্ত রনয়রমত অংিগ্রহক্ের মোেক্ম বোংলোক্েক্ির স্বোথ থ-সংরিষ্ট োবতীয় রবিক্য় থো থ ভূরমকো
পোলন করো সম্ভবপর হক্য়ক্ে।
(৫৬) ১৪-১৬ জুন ২০১৭ তালরঙ্খ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিখ হালেনা সুইঙ্ডঙ্নর প্রধানমন্ত্রী মস্টফান মলাফঙ্িন-এর আমন্ত্রঙ্ণ সুইঙ্ডঙ্ন
লিপালিক েরকারী েফর কঙ্রন। েফরকাঙ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইঙ্ডঙ্নর প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ একান্ত ববঠক এবিং আনুিালনক
লিপালিক ববঠক কঙ্রন। এোড়া লতলন সুইঙ্ডঙ্নর মহামলহম রাজা কালজ চতুদ জি গুস্তাফ-এর োঙ্র্ মেৌজন্য োিাৎ কঙ্রন এবিং
সুইঙ্ডঙ্নর পালজাঙ্মন্ট পলরদিজনেহ িারপ্রাপ্ত লস্পকার মতালবয়াে লবলঙ্স্ট্রাম-এর োঙ্র্ ববঠক কঙ্রন। লতলন সুইঙ্ডঙ্নর উপ-প্রধানমন্ত্রী
এবিং আন্তজজালতক উন্নয়ন েহঙ্োলগতা ও জলবায়ু লবষয়ক মন্ত্রীর োঙ্র্ োিাৎ কঙ্রন। এোড়া সুইঙ্ডঙ্নর লবচার ও অলিবােন মন্ত্রী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর োঙ্র্ োিাৎ কঙ্রন। েফঙ্রর লিতীয় লদঙ্ন Business Sweden কৃজক আঙ্য়ালজত বািংলাঙ্দি-সুইঙ্ডন
বালণজয েিংলাঙ্প লতলন অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এোড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইঙ্ডন ও ইউঙ্রাপ প্রবােী বািংলাঙ্দিীগণ কৃজক আঙ্য়ালজত
একট গণেিংবধ জনায় অিংিগ্রহণ কঙ্রন। এই েফঙ্রর ফলাফল লহঙ্েঙ্ব দু’মদি একুি িতঙ্ক বািংলাঙ্দি-সুইঙ্ডন েম্পঙ্কজর িলবষ্যৎ
রূপঙ্রখা লনধ জারণমূলক একট মেৌর্ লববৃলত প্রকাি কঙ্র।
(৫৭)
ীলংকলিংকার োম্প্রলতক বন্যা এবিং ভূলমর্ধ্ঙ্ের মপ্রলিঙ্ত বািংলাঙ্দি েরকাঙ্রর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পি মর্ঙ্ক প্রদানকৃত পাঁচ
লি মালকজন ডলার ীলংকলিংকায় লনযুক্ত বািংলাঙ্দঙ্ির হাইকলমিনার ২০ জুন ২০১৭ তালরঙ্খ ীলংকলিংকান মপ্রলেঙ্ডন্টঙ্ক হস্তান্তর কঙ্রন।
(৫৮) ২০-২১ জুন ২০১৭ তোররক্ে পররোষ্ট্র সরচব মক্হোেয় এবং মহোপররচোলক (আক্মররকোস) যুিরোষ্ট্র সফর কক্রন। সফর কোক্ল
পররোষ্ট্র সরচব মক্হোেয় Amb Thomas A. Shannon. Jr, US Under Secretary for Political
Affairs, Mr. DAS Mark C. Storella, Bureau of Population, Refugees and
Migration-এর সোক্থ যুিরোক্ষ্ট্রর দেট রডপোট থক্মক্ন্ট এবং Ms. Lisa Curtis, Deputy Assistant to the
U.S. President and Senior Director for South and Central Asia, NSC-এর সোক্থ
দহোয়োইট হোউক্ি সোেোত কক্রন। পোিোপোরি রতরন Mr. Mark Linscott, AUSTR for South and Central
Asian Affairs, Dr. Jonathon Renner at Medical Faculty Associates, GW
University Hospital এবং Ambassador Jackie Wolcott, Commissioner, USCIRF-এর
সোক্থও সোেোত কক্রন। উি ববঠক গুক্লোক্ত রতরন বোংলোক্েি ও যুিরোক্ষ্ট্রর মেকোর রবর ন্ন রিপোরেক ও চলমোন ঘটনোবলী প্রসক্ে
ফলপ্রসু আক্লোচনো কক্রন।
(৫৯)
২৮ জুন ২০১৭ তালরঙ্খ জালতেিংঘ েদর দপ্তঙ্র অনুলিত Committee on Migrant Workers (CMW)
লনব জাচঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির প্রার্ী পররাে েলচব মমাঃ িহীদুল হক েদস্য পঙ্দ েঙ্ব জাচ্চ েিংখ্যক মিা মপঙ্য় লিতীয় মময়াঙ্দ পুনঃলনব জালচত
হন। CMW-এর ৫১ট েদস্য রাঙ্ের মঙ্ে ৪৬ট রাে বািংলাঙ্দঙ্ির প্রার্ীর পঙ্ি মিা প্রদান কঙ্রন। এ জঙ্য়র মে লদঙ্য়

অলিবােন েহ লবলিন্ন বহুপালিক ইসুযঙ্ত বািংলাঙ্দঙ্ির প্রলত আন্তজজালতক েম্প্রদাঙ্য়র আস্থ্ার প্রলতফলন ঘঙ্ ঙ্ে। পররাে মন্ত্রণালয় ও
লবঙ্দিস্থ্ বািংলাঙ্দি লমিনেমূহ উক্ত লনব জাচঙ্ন বািংলাঙ্দঙ্ির প্রার্ীর পঙ্ি মজারাঙ্লা লনব জাচনী প্রচারণা চাললঙ্য়ঙ্ে। এ লনব জাচনী
প্রচারণার অিংি লহঙ্েঙ্ব পররাে েলচব গত ১৮-১৯ জুন ২০১৭ তালরঙ্খ লনউ ইয়কজ েফর কঙ্রন।
(৬০) ২৮-৩০ জুন, ২০১৭ তালরঙ্খ জামজালনর বাললজঙ্ন Global Forum on Migration and Development
(GFMD)-এর দিম েঙ্েলন অনুলিত হয়। এ েঙ্েলঙ্ন এবাঙ্রর প্রলতপাদ্য লেল ‘Towards a Global Social
Contract on Migration and Development’. উক্ত েঙ্েলঙ্ন পররাে েলচঙ্বর মনৃঙ্ে বািংলাঙ্দি প্রলতলনলধ
দল অিংিগ্রহণ কঙ্রন। জামজালন ও মরঙ্কা েরকাঙ্রর মেৌর্ েিাপলতঙ্ে এবাঙ্রর েঙ্েলন মূলত অলিবােন লবষঙ্য় প্রস্তালবত
‘Global Compact on Migration’ প্রণয়ঙ্ন গুরুেপূণ জ আঙ্লাচনা কঙ্র। েঙ্েলঙ্ন অলিবােন ও উন্নয়ন েিংলিি লবলিন্ন
লবষঙ্য়র উপর রাউন্ডঙ্ লবল আঙ্লাচনা হয়। বািংলাঙ্দি রাউন্ডঙ্ লবল মেিন ১.২ এর উপর েিাপলতে কঙ্র। মেিনটর লবষয়বস্তু লেল
From Global Agenda to Implementation-National Action Plans for Migration
Related Sustainable Development Goals (SDGs)। এোড়া বািংলাঙ্দি রাউন্ডঙ্ লবল মেিন ১.১ এ
Rapporteur-এর দালয়ে পালন কঙ্র। উক্ত মেিন গুঙ্লাঙ্ত বািংলাঙ্দি অলিবােীঙ্দর অলধকার রিায় ‘Global
Compact’ প্রনয়ঙ্ণ ফলপ্রসূ আঙ্লাচনা কঙ্র।
(৬১)
সম্প্ররত োরত সরকোর কর্তথক বোংলোক্েক্ির নোরবকক্ের োরক্তর দ দকোন সমুিবন্দর দথক্ক োরক্তর রবমোনবন্দর প থন্ত
রবনো প্রহরোয় গমনোগমক্নর অনুমরত প্রেোক্নর রবিয়টি সমোধোন করো হক্য়ক্ে। োরক্তর স্বরোষ্ট্র মন্ত্রেোলয় দনোটিরফক্কিক্নর মোেক্ম
সংরিষ্ট েপ্তরসমূহক্ক এ সংক্রোন্ত রনক্ে থিনো প্রেোন কক্রক্ে। উক্েখ্য, বোংলোক্েক্ির পররাে মন্ত্রণালয় িারতীয় কর্তথপক্ের সোক্থ এ
রবিক্য় রবর ন্ন দফোরোক্ম আক্লোচনো চোরলক্য় আসরেল। মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর সোম্প্ররতক োরত সফক্রও (এরপ্রল ২০১৭) এ রবিয়টি
আক্লোচনোয় উক্ঠ আক্স। ইক্তোপূক্ব থ বোংলোক্েক্ির নোরবকগক্ের িোহোি দথক্ক রবমোনবন্দক্র এবং রবমোনবন্দর দথক্ক িোহোি প থন্ত
গমনোগমক্নর দেক্ে োরক্তর ইরমক্গ্রিন পুরলি প্রহরোর বোেবোধকতো রেল।
(৬২) লবঙ্দিস্থ্ েকল বািংলাঙ্দি লমিঙ্ন মপ্ররণ করার জন্য Òঅনন্য েলব Unique Glimpses”, মুলজব গ্রালফক নঙ্িল
(Part 1, 2 & 3) ও “Bangladesh: on The International Stage 2016” বই লতনট েিংগ্রহ করা
হঙ্য়ঙ্ে।
(৬৩) পররোষ্ট্র মন্ত্রেোলক্য়র কূটননরতক প্রক্চষ্টোর দপ্ররেক্ত গত জুন মাঙ্ে প্রর্মবাঙ্রর মত বািংলাঙ্দি মর্ঙ্ক দুই জন কোরোরেী
জালতেিংঘ িালন্তরিা লমিঙ্ন দালয়ে পালঙ্নর জন্য লনব জালচত হন। জালতেিংঘ িালন্তরিা লমিঙ্ন েিস্ত্র বালহনী ও পুললি বালহনীর
পািাপালি কোরোরেীক্ের অিংিগ্রহঙ্ণর মে লদঙ্য় জালতেিংঘ িালন্তরিা কাে জেঙ্ম বািংলাঙ্দঙ্ির অবদান রাখার সুঙ্োগ আঙ্রা বৃলদ্ধ
পাঙ্ব।

