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ভূর্মকা 

জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু সিখ মুর্জবুর র মাবনর স্যগভীর প্রজ্ঞা ও স্যদূরপ্রসারী র্িন্তা র্নিঃসর্রি দূরদিী র্নবদ িিনা “সবার সাবর্ বন্ধুত্ব, 

কারও সাবর্ ববর্রিা নয়”-এই নীর্ির উপর র্ভর্ি কবর বঙ্গবন্ধুর স্যব াগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনার স্যদৃঢ় ও স্যদি সনতৃবত্ব 

বঙ্গবন্ধুর “সসানার বাংলা” স্বপ্ন পূরবণ সারা র্ববের সাবর্ কূেননর্িক কম িকাণ্ড সফলিার সাবর্ িার্লবয়  াবে সরকার। র্বগি  বছবর নানা 

অসাধারণ কৃর্িবত্বর মধ্য র্দবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০২১ এবং ২০৪১ এর রূপকল্প বাস্তবায়বন সরকার স  নানার্বধ পর্রকল্পনা ও পদবিপ 

গ্র ণ কবরবছ িাবি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূর্মকা রাখবি সিম  বয়বছ। উন্নয়বনর এই অগ্র াত্রায় র্বগি ২০১৮ সাবল আমরা উন্নয়নিীল 

সদবির ম িাদায় উন্নীি  বি সিম  বয়র্ছ। এ র্বষবয় জার্িসংবঘ বাংলাবদবির সর্িয় কূেননর্িক কম িকাণ্ড আমাবদর সফলিার দ্বাবর সপ ৌঁবছ 

র্দবয়বছ। বাংলাবদিবক একটি িার্ন্তর্প্রয়, প্রগর্িিীল এবং দার্য়ত্বিীল রাষ্ট্র র্ বসবব প্রর্িষ্ঠায় সরকাবরর পররাষ্ট্রনীর্ি ও কূেননর্িক কম িকান্ড 

পর্রিালনার মাধ্যবম প্রর্িববিী ও অন্যান্য রাবষ্ট্রর সবঙ্গ র্দ্বপার্িক সম্পবকির ইর্িবািক মাত্রাসমূ  আরও সজারদার  বয়বছ। নতুন নতুন 

ববর্েক িুাবলঞ্জ সমাকাববলায় আন্তজিার্িক মূলধারায় বর্লষ্ঠ উপর্স্থর্ি বজায় সরবখ আঞ্চর্লক ও উপ-আঞ্চর্লক স ব ার্গিা দৃঢ়করবণ সরকার 

উবযাগী ও স্যসমর্িি ভূর্মকা পালন কবরবছ। বিিমান সরকার সরার্ ঙ্গা প্রিুাবাসবন মানর্বক কূেনীর্ির সফল ও বাস্তবসম্মি প্রবয়াবগর 

এক যুগান্তকারী উদা রণ সৃর্ি কবরবছ। প্রায় ১১ লি সরার্ ঙ্গাবদর র্নজ সদবি আশ্রয় র্দবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিার স  অনন্য দৃিান্ত 

স্থাপন কবরবছন িা র্ববের ইর্ি াবস র্বরল। এ সকল সফলিার সমর্িগি ধারাবার্ কিায় র্ববের মানর্িবত্র বাংলাবদি একটি উন্নয়নিীল 

রাষ্ট্র র্ বসবব প্রর্ির্ষ্ঠি  বয়বছ। 

 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন 

 

২০১৭-১৮ অর্ িবছবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অজিনসমূ  র্বর্ভন্ন অঞ্চল/ইস্যুর্ভর্িক আকাবর র্নবে আবলািনা করা  ল: 

 

 দর্িণ এর্িয়া: 

 

 ১১ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ বাংলাবদবির পি সর্বক ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ি ভারি ও িাবের স  র্ উবযাবগ নয়ার্দল্লীবি আবয়ার্জি 

‘Solar Summit: International Solar Alliance Founding Conference’ এ অংিগ্র ণ কবরন, স খাবন  ২৩টি 

সদবির রাষ্ট্র/সরকার প্রধান এবং ৯টি সদবির মন্ত্রী প িাবয়র সনতৃবৃন্দ অংিগ্র ণ কবরন।   

 ২৫-২৬ মে ২০১৮ তারিখে বাাংলাখেখেি োননীয় প্রধানেন্ত্রী মেে হারিনা ভািখতি োননীয় প্রধানেন্ত্রী শ্রী নখিন্দ্র মোেীি আেন্ত্রখে 

ভািখতি পরিেবঙ্গ িফি কখিন। উক্ত িফখি োননীয় প্রধানেন্ত্রী পরিেবখঙ্গি োরি রনখকতখন রবশ্বভািতী রবশ্বরবদ্যালখয় 

বাাংলাখেখেি অর্ থায়খন নবরনরে থত "বাাংলাখেে ভবন"-এি উখবাধন কখিন। এি পাোপারে রতরন রবশ্বভািতী রবশ্বরবদ্যালখয়ি 

রনয়রেত িোবতথখন ‘Guest of Honour’ রহখিখব ম াগোন কখিন। এটি রিল োননীয় প্রধানেন্ত্রীি বতথোন মেয়াখে রবতীয় 

বাখিি েত ভািত িফি। োননীয় প্রধানেন্ত্রীি এ িফখি তাি িখঙ্গ জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু মেে মুরজবুি িহোখনি করনষ্ঠা কন্যা 

এবাং োননীয় প্রধানেন্ত্রীি মিাট মবান মেে মিহানা, োননীয় রেক্ষােন্ত্রী, োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী, োননীয় িাংস্কৃরত রবষয়ক েন্ত্রী িহ 

অন্যান্য গণ্যোন্য ব্যরক্তবগ থ িফিিঙ্গী হন। 

 আিানখিাখল অবরিত কাজী নজরুল রবশ্বরবদ্যালয় এক রবখেষ িোবতথন অনুষ্ঠাখন োধ্যখে োননীয় প্রধানেন্ত্রীখক িম্মানসূচক 

ডক্টি অব রলটাখিচাি (রড.রলট) উপারধখত ভূরষত কখি।  

 বাংলাবদবির ভূ-সক িলগি অনন্য অবস্থাবনর স্যব াগ র্নবয় বাংলাবদিবক দর্িণ এর্িয়া ও দর্িণ পূব ি এর্িয়ার সসতুবন্ধন ও 

স াগাব াবগর সকন্দ্র র্ বসবব পর্রণি করার লবিু সরকার র্বমসবেক, সাকি, IORA -সি সর্িয় অংিগ্র বণর মাধ্যবম পারস্পর্রক 

অংিীদার্রত্ব সৃর্ির লবিু কাজ করবছ। বাংলাবদবির সফল কূেনীর্ির ফলশ্রুর্িবি  িার প্রর্িববিী ভারি, সনপাল ও ভুোবনর 

সাবর্ পার্নসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং র্বদ্যুৎ/জল র্বদ্যুৎ স ব ার্গিা ও সড়ক ও সরল স াগাব াগ সম্পর্কিি উপ-আঞ্চর্লক 
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স ব ার্গিার নতুন সিত্র উবমার্িি  বয়বছ  াবি আঞ্চর্লক সংব াগ (Regional Connectivity) ও পার্ন র্বদ্যুৎ উৎপাদন 

ও সাধারণ নদীসমূব র স  র্ ব্যবস্থাপনার উবযাগ সনয়া  বয়বছ।   

 সাকি ও র্বমসবেক: 

 

 2১ মিখেম্বি 201৭ তারিখে রনউইয়কথ-এ অনুরষ্ঠত জারতিাংখেি 7২তে িাধািে অরধখবেখনি mvBW jvB‡b mvK© 

পিিাষ্ট্রেন্ত্রীখেি অনানুষ্ঠারনক ববঠক অনুরষ্ঠত হখয়খি। োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী বাাংলাখেে প্ররতরনরধ েখলি মনতৃত্ব মেন।  উক্ত ববঠবক 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মায়ানমাবরর রাখাইবন সরার্ ঙ্গা জনবগাষ্ঠীর উপবর িলমান অমানর্বক র্ন িািবনর র্বষবয়  আবলাকপাি 

কবরন।  

 ২৯ নবভম্বর-০৩ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ SAARC Exhibition and Workshop on Handicraft এবং SAARC 

Cultural Festival on Traditional Dance বাংলাবদি আবয়াজন কবর।   

 ১১-১৩ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ Heads of SAARC Statistical Organizations (SAARCSTAT) িীষ িক ৯ম সভা 

বাংলাবদি সরকাবরর আবয়াজবন ঢাকায় অনুর্ষ্ঠি  য়।  

 গি ১৯-২১ সম ২০১৮ িার্রবখ Exposure Visit of Farmers on Community Engagement of Seed 

Sovereignty for Resilient Agriculture in South Asia বাংলাবদবির বগুড়ায় অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 সাবকির আওিায় আঞ্চর্লক সসন্টার র্ বসবব সব িপ্রর্ম ঢাকায় প্রর্ির্ষ্ঠি সাকি কৃর্ষ সকন্দ্র (SAARC Agriculture Centre)-

সক বিিমান সরকাবরর আমবল কৃর্ষবিবত্র গববষণা, উন্নয়ন নীর্ি পর্রকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আরও ির্ক্তিালী করা  বয়বছ। 

 ২০১৭-১৮ অর্ িবছবর িাখকথি জাতীয় মফাকাল পখয়ন্ট রহখিখব পিিাষ্ট্র েন্ত্রোলখয়ি িাকথ োো বাাংলাখেখেি রবরভন্ন 

েন্ত্রোলয়/রবভাগ এি িাখর্ িেন্বখয়ি োধ্যখে িরচবালয় এবাং রবরভন্ন Regional Centre ও Specialized Body এি 

রবরভন্ন মিখক্টািাল ও মটকরনকযাল করেটিি িভা,  গ্রুপ, মিরেনাি, ওয়াকথেপ, রিখপারজয়াে, প্ররেক্ষে, কনফাখিন্স 

বাাংলাখেখেি অাংেগ্রহে রনরিত কখিখি। 

 ১০-১১ আগস্ট ২০১৭ িার্রবখ ১৫িম র্বমসবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প িাবয়র ও ১০ আগস্ট ২০১৭ িার্রবখ ১৮িম র্বমসবেক উর্ধ্িিন 

কম িকিিাবদর সভা (পররাষ্ট্র সর্িব প িাবয়র) অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী প িাবয়র সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উর্ধ্িিন 

কম িকিিাবদর সভায় পররাষ্ট্র সর্িব বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব সদন। র্বমসবেকবক আবরা ির্ক্তিালী ও কা িকরীকরবণর 

র্বষবয় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাবদবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্ক্তগি আগ্র  এবং প্রর্িশ্রুর্ির র্বষবয় সভাবক অবর্ ি কবরন। 

বাংলাবদবির জন্য এ সভা সর্বক অন্যিম উবল্লখব াগ্য প্রার্ি  ল বাংলাবদি কতৃিক মবনানীি প্রার্ী রাষ্ট্রদূি সমািঃ সর্ দ্যল 

ইসলামবক র্বমসবেক এর পরবিী ম াসর্িব র্ বসবব র্নবয়াগ প্রদান করা। 

 ২২-২৩ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় “International Workshop on Blue Economy” আবয়াজন 

কবর। এখাবন র্বমসবেবকর সদস্যবদিসমূব র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র উর্ধ্িিন কম িকিিাগণ অংিগ্র ণ কবরন। সমুদ্রসম্পদ 

ব্যবস্থাপনায় র্বর্ভন্ন কার্রগর্র র্দক র্নবয় উক্ত ওয়াকিিবপ আবলািনা করা  য়। 

 ১৯-২০ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ শ্রীলংকার কলবম্বাবি “Third BIMSTEC Ministerial Meeting on Poverty 

Alleviation” অনুর্ষ্ঠি  য়। এ সভায় বাংলাবদবির মাননীয় অর্ ি ও পর্রকল্পনা প্রর্িমন্ত্রীর সনতৃবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধ দল 

অংিগ্র ণ কবরন। উক্ত সভায় “Poverty Alleviation-এর Plan of Action” গৃ ীি  য়। 

 ১৩-১৫ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় “Workshop on Cyber-Crime and Cyber-Security for BIMSTEC 

Member Countries” অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত ওয়াকিিপ-এ র্বমসবেক এর সদস্য সদিসমূব র প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ অংিগ্র ণ কবরন। 

 ২৮ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কতৃিক “Second Meeting of National Security Chiefs of 

BIMSTEC Countries” আবয়াজন করা  য়। উক্ত ববঠবক র্বমসবেক সদস্যভুক্ত সদিসমূব র র্নরাপিা প্রধানগণ অংিগ্র ণ 

কবরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নরাপিা র্বষয়ক উপবদিার সভাপর্িবত্ব সন্ত্রাসবাদ দমবনর লবিু র্বমসবেক সদস্যভুক্ত সদিসমূব র 

জনগণবক প্রির্লি ও অপ্রির্লি-উভয়প্রকার র্নরাপিা ঝৌঁর্ক সর্বক মুক্ত সরবখ এ অঞ্চবল িার্ন্ত, উন্নয়ন ও সমৃর্ির অব্যা ি ধারা 

বজায় রাখার জন্য একব াবগ কাজ করার প্রর্িশ্রুর্ি ব্যক্ত কবরন। 
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 ০৫ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কতৃিক “Special Meeting of the BIMSTEC Joint Working 

Group on the Establishment of the BIMSTEC Permanent Secretariat” িীষ িক ববঠক আবয়াজন করা 

 য়। উক্ত সভায় র্বমসবেক সদস্যভুক্ত সদিসমূব র প্রর্ির্নর্ধগণ, র্বমসবেক সর্িবালয়বক ির্ক্তিালীকরবণর লবিু আর্র্ িক ও 

প্রিাসর্নক র্বষবয় র্কছু গুরুত্বপূণ ি স্যপার্রিমালা বিরী কবরন  ার আবলাবক পরবিী সভাগুবলাবি গুরুত্বপূণ ি র্সিান্ত গৃ ীি  য়।   
 

 বর্ িঃপ্রিার: 

 

 জনকূেনীর্ি কা িিবমর অংি র্ বসবব “Visit Bangladesh” সপ্রাগ্রাবমর আওিায় ০৯টি সদবির ২৮ জন গণমাধ্যমব্যর্ক্তত্ব, 

উন্নয়নকমী, গববষক, র্বের্বযালবয়র অধ্যাপক, সলখক ও স্যিীল সমাবজর স্বনামধন্য ব্যর্ক্তবগ ি ১৩-১৯ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ 

বাংলাবদি সফর কবরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঙ্গবন্ধুর “অসমাি আত্মজীবনী” গ্রন্থটি আরবী, ফরাসী, র্ র্ন্দ, জাপানীজ, স্পুার্নি, জাম িান, রার্িয়ান, উদ্য ি এবং তুর্কি ভাষায় 

অনুবাদ ও প্রকাি করা  য়  

 মুর্ক্তযুিকালীন গণ িুা র্বষয়ক Bangladesh Genocide Revisited নামক পুর্স্তকা, র্সটিবজন িাে িার এবং কনস্যুলার 

সসবাসিা  উপলবি সবি র্কছু সপাস্টার প্রকাি করা  বয়বছ। 

 র্ববদিস্থ বাংলাবদি র্মিনসমূব র মাধ্যবম প্রাি ৪৪ জন র্ববদিী সাংবার্দক ও র্মর্িয়া ব্যর্ক্তবত্বর র্ভসা আববদবনর র্ভর্িবি র্ভসা 

সংিান্ত অনুবমাদন প্রদান করা  য়। 

 র্প্রন্ট ও ইবলকট্রর্নক র্মর্িয়ায় কম িরি সাংবার্দকবদর আববদবনর র্ভর্িবি ৮৫ জন সাংবার্দকবক সাকি র্স্টকার প্রদাবনর ব্যবস্থা 

সনয়া  য়। 

 জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু সিখ মুর্জবুর র মাবনর ৭ মাবি ির ঐর্ি ার্সক ভাষণস  অন্যান্য ভাষণসমূ , িাঁর জীবনীর্ভর্িক 

প্রামাণ্যর্িত্রসমূ  এবং িাঁর জীবনীগ্রন্থসমূ  র্ববদিস্থ সকল বাংলাবদি র্মিবন সপ্ররণ করা  য়। 

 সরকাবর সাফল্য এবং উন্নয়নমূলক প্রামাণ্যর্িত্রসমূ  র্ববদিস্থ সকল বাংলাবদি র্মিবন সপ্ররণ করা  য়। 

 ‘বাংলাবদি িাবয়র্র ২০১৮’ এবং ‘কুাবলন্ডার ২০১৮’ এর মুদ্রণ, প্রকািনা এবং র্বিরণ করা  য়। 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠাবনর র্মর্িয়া কভাবরজ প্রদান এবং সপ্রস র্রর্লজ সপ্ররণ করা  য়। 

 

 দর্িণ-পূব ি এর্িয়া: 

 

 ৬ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প িাবয় বাংলাবদি ও র্াইল্যাবন্ডর মবধ্য স  র্ কর্মিবনর ৭ম সভা অনুর্ষ্ঠি  য়। এ 

সভায় বাংলাবদবির পবি সনতৃত্ব সদন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল  াসান মা মুদ আলী, এম.র্প. এবং র্াইল্যাবন্ডর পবি সনতৃত্ব 

সদন র্াইল্যাবন্ডর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Don Pramudwinai। 

 আন্তজিার্িক সম্প্রদাবয়র দার্য়ত্বিীল সদস্য র্ বসবব সরার্ ঙ্গাবদর মানর্বক স ায়িা র্নর্িিকরবণর লবিু আন্তজিার্িক 

প্রর্িষ্ঠানসমূব র সাবর্ এবং প্রর্িববিীস্যলভ সম্পিক বজায় সরবখ িাবদর সেকসই প্রিুাবাসবনর লবিু র্ময়ানমার সরকাবরর সাবর্ 

র্ববদিী অর্ির্র্গবণর উবেবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর র্ির্ফং প্রদান। র্ববদিী অর্ির্র্গণ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাবর্ ফবোবসিবন অংি সনন। 
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র্নরলসভাবব কাজ কবর  াবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরার্ ঙ্গা প্রিুাবাসবন র্ময়ানমাবরর সাবর্ র্িনটি র্দ্বপার্িক সমব ািা স্মারক 

স্বাির্রি  বয়বছ  াবদর র্ভর্িবি সরার্ ঙ্গাবদর  ািাই-বািাই প্রর্িয়া িলমান রবয়বছ। সরার্ ঙ্গা প্রিুাবাসবন আন্তজিার্িক জনমি 

গবড় িলার লবিু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সজার কূেননর্িক িৎপরিা িার্লবয়  াবে।  

 ০২-০৩ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ র্ময়ানমাবরর Union Minister at the State Counselor’s Office U Kyaw 

Tint Swe ঢাকা সফর কবরন। সফরকাবল র্ির্ন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাবর্ ববঠক কবরন। উক্ত ববঠবক সাম্প্রর্িক সমবয় 

বাংলাবদবি আশ্রয় সনয়া র্বপুল সংখ্যক বলপূব িক বাস্তুচ্যুি র্ময়ানমার নাগর্রকবদর িাবদর স্ববদবি র্ফর্রবয় র্নবয়  াবার র্বষবয় 

র্বস্তার্রি আবলািনা কবরন।

 ০৯ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকাস্থ র্বর্ভন্ন সদবির রাষ্ট্রদূিগবণর  ¨D‡Ï‡k“Diplomatic Briefing” এর আবয়াজন Kiv

nq।  D³ weªwds-G মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী  সরার্ ঙ্গা িরণার্ীবদর বাংলাবদবি প্রবববির  ালনাগাদ িথ্য এবং র্ময়ানমার সস্টে 

কাউর্েলর অর্ফবসর মন্ত্রীর সাম্প্রর্িক বাংলাবদি সফবরর সমবয় বাস্তুচ্যুি সরার্ ঙ্গাবদর র্ময়ানমাবর প্রিুাবাসন প্রর্িয়ার 

আবলানিনার ব্যাপাবর রাষ্ট্রদূিগণবক অবর্ ি কবরন।

 ১৫১৬- অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ মালবয়র্িয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi 

বাংলাবদি সফর কবরন।  

 ২৩ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ বাংলাবদবি আশ্রয় সনয়া বাস্তুচ্যুি র্ময়ানমার নাগর্রকবদর র্ময়ানমাবর সফরি পাঠাবনার জন্য চ্যর্ক্ত 

স্বাির্রি  য়।  

 ৩-৫ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ কবম্বার্িয়ার প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রবণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কবম্বার্িয়ায় সরকার্র সফর কবরন। িাঁর এ 

সফরকাবল উভয় সদবির প্রধানমন্ত্রী প িাবয় র্দ্বপার্িক ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 বাংলাবদবি আশ্রয় সনয়া বাস্তুচ্যুি র্ময়ানমার নাগর্রকবদর স্ববদবি র্ফর্রবয় সনয়ার ব্যাপাবর গঠিি জবয়ন্ট ওয়ার্কিং গ্রুবপর প্রর্ম 

ববঠবক অংি র্নবি পররাষ্ট্র সর্িববর সনতৃবত্ব বাংলাবদবির একটি প্রর্ির্নর্ধদল র্ময়ানমার সফর কবরন এবং ১৬ জানুয়ার্র ২০১৮ 

িার্রবখ Physical Arrangement স্বাির্রি  য়। 

 ২৭-২৯ জানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রবণ ইবন্দাবনর্িয়ার রাষ্ট্রপর্ি বাংলাবদি সফর কবরন। 

 ১৮-২০ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ বাংলাবদবি আশ্রয় সনয়া র্ময়ানমার নাগর্রকবদর প্রিুাবাসবনর র্বষবয় Terms of 

Reference চূড়ান্তকরবণর লবিু র্ময়ানমাবরর পররাষ্ট্র সর্িব U Mzint Thu -এর সনতৃবত্ব ছয় সদবস্যর একটি প্রর্ির্নর্ধদল 

বাংলাবদি সফর কবরন। 

 ২৮ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ মালবয়র্িয়ার কুয়ালালামপুবর বাংলাবদি ও মালবয়র্িয়ার মবধ্য র্দ্বিীয় FOC অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 ৪-৬ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ বাংলাবদি এবং র্ভবয়িনাবমর মবধ্য কূেননর্িক সম্পকি স্থাপবনর পয়িার্ল্লি বছর পূর্িি উপলবি 

বাংলাবদবির ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ির আমন্ত্রবণ র্ভবয়িনাবমর রাষ্ট্রপর্ি বাংলাবদবি রাষ্ট্রীয় সফর কবরন। 

 ১১-১৩ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ র্সঙ্গাপুবরর  প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রবণ বাংলাবদবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্সঙ্গাপুবর সরকার্র সফর কবরন। 

সফরকাবল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্সঙ্গাপুবরর প্রধানমন্ত্রীর সবঙ্গ র্দ্বপার্িক ববঠক কবরন। এছাড়াও সফরকাবল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

র্সঙ্গাপুবরর রাষ্ট্রপর্ির সাবর্ সস জন্য সািাৎ কবরন। 

 ১৪-১৬ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ র্াইল্যাবন্ডর এর্িয়ান ইেটিটিঊে অব সেকবনালর্জ (এ.আই.টি.) -সি  জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু সিখ 

মুর্জবুর র মাবনর সম্মাবন প্রর্ির্ষ্ঠি ‘বঙ্গবন্ধু সিয়ার’ -এর উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন অংিগ্র বণর জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সনতৃবত্ব 

একটি প্রর্ির্নর্ধদল র্াইল্যাবন্ড সফর কবরন। 

 ১১-১৩ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ র্ময়ানমাবরর Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement, 

Dr. Win Myat Aye এর সনতৃবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধদল বাংলাবদি সফর কবরন। সফবরর অন্যিম প্রধান উবেে র্ছল 

বাংলাবদবি আশ্রয় সনয়া র্ময়ানমার সর্বক সজারপূব িক বাস্তুচ্যুি জনবগাষ্ঠীবক র্ফর্রবয় সনয়ার ব্যাপাবর বাংলাবদবির সাবর্ 

সম্পার্দি Agreement এর আবলাবক র্ময়ানমার সরকাবরর প্রস্তুর্ির ব্যাপাবর সংর্িিবদরবক অবর্ ি করা। 

 ২৮-২৯ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ জার্িসংবঘর র্নরাপিা পর্রষবদর একটি প্রর্ির্নর্ধদল বাংলাবদি সফর কবরন। সফবরর অংি 

র্ বসবব িারা  কক্সবাজার সফর কবর র্জবরালাইন এবং কুতুপালং কুাম্প পর্রদি িন কবরন এবং সরার্ ংগাবদর সাবর্ আবলািনা 

কবরন। 
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 ১৭ সম ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় বাংলাবদবি আশ্রয়গ্র ণকারী বলপূব িক বাস্তুচ্যুি র্ময়ানমার নাগর্রকবদর প্রিুাবাসবনর র্বষবয় 

বাংলাবদি ও র্ময়ানমাবরর মবধ্য গঠিি “স  র্ ওয়ার্কিং গ্রুপ”-এর র্দ্বিীয় ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়।

 ২৮-৩১ সম ২০১৮ িার্রবখ র্াইল্যাবন্ডর রাজকন্যা Princess Maha Chakri Sirindhorn বাংলাবদি সফর কবরন। 

সফরকাবল র্াই রাজকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবর্ সস জন্য সািাৎ কবরন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাবর্ ববঠক কবরন।

 পূব ি এর্িয়া ও প্রিান্ত: 

 

 সরার্ ঙ্গা িরণার্ীবদর জন্য র্ববের র্বভন্ন সদবির সমর্ িন আদায় এবং িায়না সরকাবরর পি সর্বক সরার্ ঙ্গা িরণার্ীবদর জন্য 

মানর্বক স ায়িা প্রার্ি র্নর্িি করা  বয়বছ। 

 ২৭ সসবেম্বর ২০১৭ এবং ২১-২২ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ জাপাবনর পররাষ্ট্র র্বষয়ক সংসদীয় উপমন্ত্রী Iwao Horii দ্য’বার 

বাংলাবদি সফর কবরন। 

 এসর্ির্জ ২০৩০ এর আবলাবক অভুন্তরীণ অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি অজিবনর লবিু র্বর্ভন্ন সদি এবং কূেনীর্িকবদর সাবর্ স াগাব াগ 

স্থাপবনর অংি র্ বসবব ১৩ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ ‘Japan Bangladesh Public Private Joint Economic 

Dialogue’ এর র্ভর্িবি ঢাকায় ‘Joint Group of Tax and Foreign Exchange Issue’ এর উপর একটি সবম্মলন 

আবয়াজন করা  য়। 

 নবভম্বর ২০১৭ সি জাপাবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Taro Kono বাংলাবদি সফর কবরন। 

 ১৮-১৯ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ িীবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Wang Yi বাংলাবদি সফর কবরন। 

 ২১ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ অবের্লয়ার সাবর্ বাংলাবদবির ২য় FOC অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 এর্প্রল ২০১৮ সি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা ‘Global Women’s Leadership Award 201’ গ্র বণর জন্য 

অবের্লয়া সফর কবরন। এসময় র্ির্ন অবের্লয়ার প্রধানমন্ত্রী Malcolm Turnbull এর সাবর্ র্দ্বপিীয় সভায় অংি সনন। 

 সম ২০১৮ সি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইি. মা মুদ আলী জাপান সফর কবরন। 

 জুন ২০১৮ সি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইি. মা মুদ আলী িীন সফর কবরন। 

 

 জার্িসংঘ: 

 

 ০৭ই মাি ি ১৯৭১-এ প্রদি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু সিখ মুর্জবুর র মাবনর ঐর্ি ার্সক ভাষণটিবক ইউবনবকা র্ববের গুরুত্বপূণ ি প্রামান্য 

ঐর্ি ু র্ বসবব স্বীকৃর্ি র্দবয়বছ। জার্ির র্পিার এই ঐর্ি ার্সক ভাষণ ইউবনবকার ‘সমবমার্র অব যা ওয়ার্ল্ি ইন্টারন্যািনাল 

সরর্জস্টাবর' অন্তভু িক্ত করা  য় । 

 ১৮-২৫ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ যুক্তরাবষ্ট্রর র্নউইয়বকি অনুর্ষ্ঠি জার্িসংবঘর সাধারণ পর্রষবদর ৭২ িম অর্ধববিবন মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর সনতৃবত্ব বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবরন। ২১ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জার্িসংঘ 

সাধারণ পর্রষবদর সাধারণ র্বিকি পবব ি (General Debate) প্রদি বক্তবব্য সরার্ ঙ্গা সমস্যা সমাধাবন স্যর্নর্দ িি ৫-দফা প্রস্তাব 

তুবল ধবরন। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাঁর ভাষবণ ১৯৭১ সাবল আমাবদর সদবি পার্কস্তার্ন দখলদার বার্ নী পর্রিার্লি 

ভয়াব িম গণ িুার কর্া তুবল ধবর এ গণ িুার আন্তজিার্িক স্বীকৃর্ির দাবী জানান।  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্বে িার্ন্তবি 

বাংলাবদবির অবদানবক স্যসং ি করার লবিু ‘জার্িসংঘ িার্ন্ত র্বর্নম িাণ ি র্ববল’ এক লি মার্কিন িলার অনুদাবনর সঘাষণা 

সদন। এছাড়া র্ির্ন জার্িসংঘ ম াসর্িব কতৃিক প্রস্তার্বি স  ন র্নপীড়ণ সংিান্ত Voluntary Compact -এ সমর্ িন প্রদান 

কবরন এবং এ সপ্রর্িবি গঠিি ‘র্ভকটিম সাবপাে ি ি র্ববল’ প্রিীকী অনুদান র্ বসবব এক লাখ মার্কিন িলার অনুদাবনর সঘাষণা 

কবরন।  

 র্ময়ানমার  বি র্ন িািবনর র্িকার  বয় পার্লবয় আসা সরার্ ঙ্গাবদর সার্ব িক পর্রর্স্থর্ি অনুধাববনর লবিু জি িাবনর রানী, তুরবকর 

ফাস্টি সলর্ি, কানািার স কারী উপমন্ত্রী, ইরাবনর উপ-স্বাস্থুমন্ত্রী, জার্িসংঘ ম াসর্িব, র্বেব্যাংবকর সপ্রর্সবিন্ট, জার্িসংঘ 

র্নরাপিা পর্রষবদর প্রর্ির্নর্ধ দল, জার্িসংঘ িরণার্ী র্বষয়ক  াই কর্মিনার, জার্িসংঘ মানবার্ধকার কাউর্েবলর র্ময়ানমার 

র্বষয়ক সস্পিাল র ুাবপাটি িয়ার, জার্িসংঘ কতৃিক প্রর্ির্ষ্ঠি Independent International Fact Finding Mission 
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on Myanmar (IIFFM) -এর সদস্যবৃন্দ, আন্তজিার্িক অর্ভবাসন সংস্থার ম াপর্রিালক, UN Women এর র্নব িা ী 

পর্রিালক, UNFPA এর র্নব িা ী পর্রিালক, জার্িসংবঘর মানবার্ধকার র্বষয়ক স কারী ম াসর্িব, জার্িসংঘ ম াসর্িববর 

গণ িুা প্রর্িবরাধ র্বষয়ক র্ববিষ দূি, জার্িসংবঘর Emergency Relief Coordinator, ইউর্নবসফ এর র্নব িা ী 

পর্রিালক, ইউবরাপীয় ইউর্নয়বনর মানর্বক স ায়িার্বষয়ক কর্মিনার, জার্িসংঘ ম াসর্িববর Sexual Violence in 

Conflict সংিান্ত র্ববিষ প্রর্ির্নর্ধ, আন্তজিার্িক সরি িস এবং সরি র্িবসন্ট সসাসাইটির ম াপর্রিালক, International 

Red Cross Committee (ICRC) -এর সভাপর্ি Peter Maurer, জার্িসংঘ মানবার্ধকার র্বষয়ক  াই কর্মিনাবরর 

কা িালবয়র প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর র্বর্ভন্ন সমবয় কক্সবাজারস্থ সরার্ ঙ্গা িরণার্ী কুাম্প পর্রদি িন কবরন এবং 

সরকাবরর প্রর্ির্নর্ধবদর সাবর্ ববঠক কবরন। 

 সরার্ ঙ্গা সমস্যার িার্ন্তপূণ ি ও সেকসই সমাধাবন র্ময়ানমাবরর উপর িাপ সৃর্ির লবিু বাংলাবদি জার্িসংঘ সাধারণ পর্রষদ, 

জার্িসংঘ র্নরাপিা পর্রষদ, জার্িসংঘ মানবার্ধকার কাউর্েলস  সকল আন্তজিার্িক ও আঞ্চর্লক সফারাবম কূেননর্িক প্রবিিা 

অব্যা ি সরবখবছ। বাংলাবদবির র্নরর্বর্েন্ন কূেননর্িক প্রবিিার ফবল ২০১৭-১৮ অর্ িবছবর সরার্ ঙ্গা র্বষবয় জার্িসংঘ সাধারণ 

পর্রষবদ ১টি, সাধারণ পর্রষবদর তৃিীয় কর্মটিবি ১টি এবং জার্িসংঘ মানবার্ধকার কাউর্েবল ৪টি সরজুুবলিন গৃ ীি  য় এবং 

জার্িসংঘ মানবার্ধকার কাউর্েবল সরার্ ঙ্গা সমস্যা সমাধাবন একটি র্ববিষ সভা আবয়াজন করা  য়।  

 সরার্ ঙ্গা সমস্যা র্নরসবন ২০১৩ সাবল মন্ত্রীসভা কতৃিক গৃ ীি “র্ময়ানমার িরণার্ী ও অর্নবর্ন্ধি র্ময়ানমার নাগর্রক র্বষয়ক 

জািীয় সক িল পত্র”-এর দ্রুি বাস্তবায়বন গঠিি োকবফাবস ির সভাপর্ি র্ বসবব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ অর্ িবছবর োকবফাবস ির 

০৯ টি সভা পর্রিালনা কবরবছ।  

 ২৫ সি মাি ি স  মুর্ক্তযুি িলাকালীন গণ িুা ির্া ম ান মুর্ক্তযুি সম্পবকি সম্যক ধারণা প্রদাবনর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র 

উবযাবগ বাংলাবদবি র্নযুক্ত কুেননর্িক র্মিবনর প্রধানবদর ১০ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ মুর্ক্তযুি  াদ্যঘর পর্রদি িন করাবনা 

 বয়বছ। এ সময় ৪৩টি র্মিন এবং ৩টি আন্তজিার্িক সংস্থার কূেনীটিকরা  মুর্ক্তযুি  াদ্যঘবরর র্বর্ভন্ন গ্যালার্র ঘুবর সদবখন। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র উবযাবগ ম ান মুর্ক্তযুি িলাকালীন সংঘটিি গণ িুা র্বষয়ক  াবিীয় িথ্য উপাি সম্বর্লি একটি সর্িত্র 

পুর্স্তকা এবং এ সংিান্ত র্ভর্িও প্রস্তুি করা  বয়বছ। 

 সরার্ ঙ্গা পর্রর্স্থর্ির বাস্তব র্িত্র অনুধাববনর লবিু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র উবযাবগ গি ১৩ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ বাংলাবদবি 

অবর্স্থি কূেনীর্িকবৃন্দবক (৪২ দূিাবাস এবং ৪ টি আন্তজিার্িক সংস্থার  প্রধান) কক্সবাজারস্থ সরার্ ঙ্গা কুাম্পগুবলা পর্রদি িন 

করাবনা  য়। এছাড়া, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ২০১৭-১৮ অর্ িবছবর ০৬ বার বাংলাবদিস্থ র্ববদিী কূেনীর্িকবৃন্দবক সরার্ ঙ্গা সমস্যা 

র্বষবয় র্ির্ফং প্রদান কবরন।  

 পারমাণর্বক অস্ত্র র্নরস্ত্রীকরণ এবং পারমানর্বক ির্ক্তর িার্ন্তপূণ ি ব্যব াবরর প্রর্ি সমর্ িবনর ধারাবার্ কিায় বাংলাবদবির পবি 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গি ২০ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ র্নউইয়বকির জার্িসংঘ সদরদিবর Treaty on the Prohibitions 

of Nuclear Weapons -এ স্বাির কবরন। 

 ৮ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি UNESCO এর এর্ক্সর্কউটিভ সবাি ি এর র্নব িািবন বাংলাবদি ২০১৭-২১ সময়াবদ এর্ক্সর্কউটিভ 

সবাি ি সদস্য র্ বসবব র্নব িার্িি  য়।  

 বাংলাবদি ০৯ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ International Covenant on the Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR) -এর অধীবন  Committee  on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) -

এর র্নকে প্রারর্িক প্রর্িববদন জমা সদয়। এর ধারাবার্ কিায় ১৫-১৬ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ সজবনভায় CESCR কতৃিক 

বাংলাবদবির ICESCR সংিান্ত প্রারর্িক প্রর্িববদন (Initial Report) -এর র্বববিনা সভা অনুর্ষ্ঠি  য়। মাননীয় পররাষ্ট্র 

প্রর্িমন্ত্রী জনাব সমািঃ িা র্রয়ার আলম এমর্প সনতৃবত্ব উক্ত সভায় বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ ইিার্লর সরাবম অনুর্ষ্ঠি আন্তজিার্িক কৃর্ষ উন্নয়ন ি র্বল (IFAD) -এর 

Governing Council -এর ৪১িম অর্ধববিবন অংিগ্র ণ কবরন। এই সভায় মূল প্রববন্ধ র্ির্ন কৃর্ষবিবত্র বাংলাবদবির অজিন 

ও সাফবল্যর কর্া তুবল ধবরন। গ্রামীণ যুবির্ক্তর উন্নয়বন সরকাবরর গৃ ীি নানা পদবিপ, দর্রদ্র ও প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নয়বন র্বর্নবয়াবগর গুরুত্ব এবং পল্লী জনগবণর িমিায়বন স্থানীয় সরকাবরর ভূর্মকার র্বষবয়ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবলাকপাি 
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কবরন। IFAD অনুষ্ঠাবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্স্থর্িবি বাংলাবদবির উির-মধ্যঞ্চলীয় ছয়টি সজলার ২৫ টি উপবজলায় দর্রদ্র 

ও প্রার্ন্তক জনবগাষ্ঠীর সিমিা বৃর্ির লবিু অবকাঠাবমা ও বাজার উন্নয়বনর র্নর্মি ‘Promote Resilience of 

Vulnerable Through Access to Infrastructure, Improved Skills and Information 

(PROVATi3)’-িীষ িক একটি প্রকল্প চ্যর্ক্ত স্বাির্রি  য়। 

 ১৬ এর্প্রল ২০১৮ সি ECOSOC এ অনুর্ষ্ঠি র্িনটি র্নব িািবন বাংলাবদি জয় লাভ কবর। Asia-Pacific Group to 

Commission on the Status of Women (CSW) -এ ২০১৯-২০২৩ সময়াবদ, UNICEF -এর Executive 

Board -এ ২০১৯-২০২১ সময়াবদ এবং UN Women -এর Executive Board -এ ২০১৯-২০২১ সময়াবদ বাংলাবদি 

প্রর্ির্নর্ধত্ব করার জন্য র্নব িার্িি  য়।  

 জার্িসংঘ িার্ন্তরিা কা িিবম বাংলাবদবির অংিগ্র বণর ৩০ বছর পূর্িি উপলবি িার্ন্তরিায় বাংলাবদবির অজিন সমূ  

আন্তজিার্িক অঙ্গবন তুবল ধরার জন্য ২৫ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ র্নউইয়কিস্থ  জার্িসংঘ সদরদিবর জার্িসংবঘর ম াসর্িব ও 

জার্িসংঘ সাধারণ পর্রষবদর সভাপর্ির অংিগ্র বণ একটি Thematic Display এর আবয়াজন করা  য়।  

 ২৬-২৮ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ অবের্লয়ার র্সির্নবি অনুর্ষ্ঠি ‘2018 Global Summit of Women’ িীষ িক সভায় 

‘Global Summit of Women’ কতৃিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবক ‘Global Women’s Leadership Award’ প্রদান 

করা  য়। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পুরকার সমগ্র নারীজার্ির উেুবে উৎসগ ি কবরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাঁর বক্তবব্য র্ববে 

নারীর অর্ধকার আদাবয় িার দফা প্রস্তাব তুবল ধবরন  া সভায় স স্রার্ধক অংিগ্র ণকারী কতৃিক ব্যাপকভাবব প্রিংর্সি  য়।  

 ১৪-১৫ সম ২০১৮ িার্রবখ স্যইজারল্যাবন্ডর সজবনভায় মানবার্ধকার সংিান্ত বাংলাবদবির তৃিীয় Universal Periodic 

Review (UPR) -এর সভা অনুর্ষ্ঠি  য়।  এই সভায় মাননীয় আইনমন্ত্রীর সনতৃবত্ব মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রীস   র্বর্ভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রর্ির্নর্ধবৃবন্দর সমিবয় একটি উচ্চ প িাবয়র বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। এই সভায় 

জার্িসংবঘর সদস্য রাষ্ট্র সমূ  বাংলাবদবি মানবার্ধকার পর্রর্স্থর্ি এবং মানবার্ধকার র্বষবয় বাংলাবদি সরকাবরর র্বর্ভন্ন 

পদবিপবক সাধুবাদ জানান এবং সরকাবরর ভূর্মকার প্রিংসা কবরন। পািাপার্ি র্নয়মানু ায়ী রাষ্ট্রসমূ  র্কছু স্যর্নর্দ িি স্যপার্রি 

প্রদান কবর। িাছাড়া রাষ্ট্রসমূ  সরার্ ঙ্গাবদর আশ্রয় ও মানর্বক সা ায্য প্রদাবনর জন্য বাংলাবদি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী 

প্রিংসা কবরন।  

 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তজিার্িক িার্ন্তরিী র্দবস-২০১৮ পালবনর র্নর্মি ২৯ সম ২০১৮ িার্রখ সকাল সবলা Peacekeeping 

Run এর উবদ্বাধন কবরন। একই র্দবন বঙ্গবন্ধু আন্তজিার্িক সবম্মলন সকবন্দ্র সিস্ত্র বার্ নী র্বভাগ ও পুর্লবির স ব াবগ আবয়ার্জি 

জার্িসংঘ িার্ন্তরিী র্দববসর মূল অনুষ্ঠাবন ম ামান্য রাষ্ট্রপর্ি প্রধান অর্ির্র্ র্ বসবব উপর্স্থি র্ছবলন।  

 

 আবমর্রকা: 

 

 ১-৫ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ বাংলাবদি ও যুক্তরাবষ্ট্রর মধ্যকার র্দ্বপার্িক 6th Bangladesh-USA Partnership 

Dialogue ঢাকায় অনুর্ষ্ঠি  য়। বাংলাবদি এবং যুক্তরাবষ্ট্রর প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব প্রদান কবরন  র্ািবম পররাষ্ট্র সর্িব সমািঃ 

ি ীদ্যল  ক ও Under Secretary of State for Political Affairs, Thomas A. Shannon Jr। ববঠকসমূব র 

র্নবোক্ত র্বষয়াবলী আবলার্িি  য়: 

 র্দ্বপার্িক বার্ণজু ও র্বর্নবয়াগ, বাংলাবদর্ি পবণ্যর শুল্কমুক্ত-বকাোমুক্ত বার্ণজু স্যর্বধা, জ্বালার্নখাবি যুক্তরাবষ্ট্রর র্বর্নবয়াগ, 

এলএনর্জ োর্ম িনাল র্নম িাণ। 

 Indo-Pacific অর্ িননর্িক কর্রবিার, Belt and Road Initiative-স  আঞ্চর্লক সংব াগ বৃর্িকবল্প অন্যান্য 

পদবিপ। 

 র্নরাপিা স ব ার্গিা, Model Prosecution Unit প্রর্িষ্ঠা, Acquisition & Cross-servicing Agreement, 

General Security of Military Information Agreement, জার্িসংঘ িার্ন্তরিা র্মিবন বাংলাবদবির 

অংিগ্র ণ বৃর্ি ইিুার্দ।   

 কৃর্ষ, র্িিাস  অন্যান্য খাবি বাংলাবদি কতৃিক প্রস্তার্বি MoU। 

 উন্নয়ন ও িাসনকা ি, বাংলাবদবির আসন্ন জািীয় র্নব িািন। 
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 মানবার্ধকার, শ্রর্মক অর্ধকার, ICT আইন। 

 সরার্ ঙ্গা সংকে। 

 ৩ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ যুক্তরাবষ্ট্রর ওয়ার্িংেন র্ি.র্স. সি বাংলাবদি ও যুক্তরাবষ্ট্রর মবধ্য 6th USA-Bangladesh 

Security Dialogue অনুর্ষ্ঠি  য়। বাংলাবদবির প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব প্রদান কবরন আবমর্রকা অনুর্বভাবগর ম াপর্রিালক 

র্মজ্ আর্বদা ইসলাম এবং যুক্তরাবষ্ট্রর প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব প্রদান কবরন Acting Deputy Assistant Secretary, 

Department of State, Michael Miller । ববঠকসমূব  আবলার্িি উবল্লখব াগ্য র্বষয়াবলী র্নেরূপ: 

 প্রর্িরিা স ব ার্গিা। 

 র্দ্বপার্িক সামর্রক সম্পকি।  

 িার্ন্তরিা, সন্ত্রাস দমন ও নাগর্রক স্যরিা স ব ার্গিা, মানবার্ধকার রিা, Counterterrorism and Countering 

Violent Extremism (CT/CVE), D-ISIS Coalition Structure and Activities ও এর কা িিম, 

Logistics Support Agreement (LSA)। 

 র্বর্নবয়াগ, গুরুত্বপূণ ি আঞ্চর্লক র্বষয়াবলী।    

 ২২ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় বাংলাবদি ও কানািার মবধ্য 4th Bilateral Consultations অনুর্ষ্ঠি  য়। বাংলাবদি 

এবং কানািার প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব প্রদান কবরন  র্ািবম পররাষ্ট্র সর্িব সমািঃ ি ীদ্যল  ক ও Donald Bobiash, 

Assistant Deputy Minister for Asia Pacific, Global Affairs Canada। ববঠকসমূব  র্নবোক্ত উবল্লখব াগ্য 

র্বষয়াবলী আবলার্িি  য়: 

 সরার্ ঙ্গা সংকে। 

 জার্িসংঘ িার্ন্তরিা র্মিবন বাংলাবদবির অবদান। 

 কনস্যুলার র্বষয়াবলী। 

 র্দ্বপার্িক র্বষবয় প্রস্তার্বি MoU, Air Services Agreement। 

 সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদর্ববরাধী কা িিম। 

 বাংলাবদবির আসন্ন সংসদীয় র্নব িািন। 

 অর্ িননর্িক স ব ার্গিা ও উন্নয়ন স ায়িা, র্দ্বপার্িক বার্ণর্জুক সম্পকি, বববদর্িক র্বর্নবয়াগ। 

 মানবার্ধকার কম িসূিী, শ্রর্মক অর্ধকার, জলবায়ু পর্রবিিন ও সমসামর্য়ক ববর্েক। 
 

 পর্িম এর্িয়া: 

 

 বাংলাবদি ও মধ্যপ্রাবিুর সদিগুবলার মবধ্য ভ্রাতৃপ্রিীম সম্পকি র্বযমান। এ অঞ্চবলর সদিগুবলার সাবর্ আমাবদর সজার কূেননর্িক 

িৎপরিার ফবল সস র্দ আরব, সংযুক্ত আরব আর্মরাি, কুবয়ি, বা রাইন, সলবানন ও জি িাবন দীঘ ির্দন ধবর বন্ধ র্াকা শ্রমবাজার 

বাংলাবদিীবদর জন্য উমুক্ত  বয়বছ  ার ফলশ্রুর্িবি মধ্যপ্রািু এখন বাংলাবদবির সব িবৃ ৎ শ্রমবাজার। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদিী র্দকর্নবদ িিনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র কূেননর্িক উবযাবগ উপ-সাগরীয় সদিসমূ  (Gulf 

countries) সর্বক বাংলাবদবি র্বর্নবয়াবগর সিাবনা সৃর্ি  বে।   

 ২০১৭ সাবলর সসবেম্বর মাবস ওমাবনর সাবর্ এলএনর্জ আমদার্ন র্বষবয় একটি সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়। 

 ০২ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ সংযুক্ত আরব আর্মরাবির সাবর্ বাংলাবদবি র্বমান িলািল র্বষবয় র্দ্ব-পার্িক চ্যর্ক্ত স্বাির্রি  য়। 

 ২৩ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ জি িাবনর রাণী রার্নয়া আল আব্দুল্লা  বাংলাবদি সফর কবরন। 

 ২২ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ বাংলাবদবি র্নযুক্ত সস র্দ রাষ্ট্রদূি এবং ০৭ আগি ২০১৭ িার্রবখ  সস র্দ আরববর সসনাপ্রধান মননীয় 

প্রধানমন্ত্রী’র সাবর্ সস জন্য সািাৎ ও ববঠক কবরন। 

 ০৬ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ এফর্বর্সর্সআই ও সস র্দ আরববর আল-ফানার গ্রুবপর মবধ্য বাংলাবদবি (৪০-১০০ সমগাওয়াে) 

সস রর্বদ্যুৎ সকন্দ্র স্থাপবনর র্বষবয় একটি সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়।  
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 অবটাবর-র্িবসম্বর ২০১৭ সময়কাবল মাননীয় স্বাস্থুমন্ত্রীর সাবর্ ইরাবনর উপ-স্বাস্থুমন্ত্রীর ববঠক; মাননীয় সবসামর্রক র্বমান ও 

প িেন মন্ত্রীর সাবর্ সংযুক্ত আরব আর্মরাবির র্বমানমন্ত্রীর ববঠক এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রীর সাবর্ ইরাবনর উপ-পররাষ্ট্র 

মন্ত্রীর সস জন্য সািাৎ ও ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 ০৪ জানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ কুবয়বির সসনাপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র সাবর্ সস জন্য সািাৎ ও ববঠক কবরন। 

 ০৪-০৬ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ সংযুক্ত আরব আর্মরাবির সাবর্ ৪র্ ি স  র্ অর্ িননর্িক কর্মিবনর ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 ০৬ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ সংযুক্ত আরব আর্মরাবির সাবর্ বাংলাবদবির FOC র্বষবয় একটি সমব ািা স্মারক স্বাির্রি 

 য়।  

 ০৫ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ কুবয়বির শ্রমমন্ত্রীর সাবর্ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী শ্রমবাজার সম্প্রসারণ র্বষবয় একটি র্দ্বপার্িক ববঠক 

কবরন। 

 ১৩-১৪ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ সস র্দ আরববর সাবর্ ১২িম স  র্ অর্ িননর্িক কর্মিবনর ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়। 

 ১৫ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ সস র্দ আরববর সাবর্ জনির্ক্ত রিার্ন র্বষবয় স  র্ সেকর্নকুাল কর্মটির র্দ্বিীয় ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়।  

 ২৫ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ র্ফর্লর্স্তবনর ফািাহ্ মুভবমন্ট- এর ম াসর্িব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র সাবর্ সস জন্য সািাৎ ও ববঠক কবরন। 

 ৫-৬ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ৪৫িম ওআইর্স পররাষ্ট্রমন্ত্রীবদর সবম্মলবনর সাইি লাইবন সস র্দ আরববর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং 

কুবয়ি, সংযুক্ত আরব আর্মরাি, ওমান ও ইবয়বমবনর পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রীবদর সাবর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ববঠক কবরন।  

 ১৭-১৮ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ আবুধার্ববি সংযুক্ত আরব আর্মরাবির সাবর্ গৃ কমী সপ্ররণ সংিান্ত সমব ািা স্মারক 

চূড়ান্তকরবণর লবিু র্দ্বপার্িক ববঠক অনুর্ষ্ঠি  য়।  

 ১৮ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ সংযুক্ত আরব আর্মরাবির সাবর্ গৃ কমী সপ্ররণ সংিান্ত সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়।  

 ০৫ সম ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় কািার দূিাবাস র্নম িাবণর জন্য জর্ম  স্তান্তর সংিান্ত সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়।  

 ১৬ সম ২০১৮ িার্রবখ “Gulf Shield-I” এ স াগদান উপলবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সস র্দ আরব সফর কবরন। 

 ১১ জুন ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায় সস র্দ আরববর র্মিন প্রধাবনর সাবর্ প্রবাসী কল্যাণ সর্িব র্দ্বপার্িক ববঠক কবরন।  

 পর্িম ইউবরাপ ও ইউবরাপীয় ইউর্নয়ন: 

 

 ২১ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ র্নউ ইয়বকি অনুু্র্ষ্ঠি জার্িসংঘ সাধারণ পর্রষবদর ৭২িম অর্ধববিবনর সাইি লাইবন বাংলাবদি 

ও ইউবরাপীয় ইউর্নয়বনর মবধ্য Standard Operating Procedures (SOPs) স্বাির্রি  য়। বাংলাবদবির পবি মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল  াসান মা মুদ আলী, এম.র্প. এবং ইউবরাপীয় ইউর্নয়বনর পবি Dimitris Avramopoulos, 

Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship এই SOPs স্বাির কবরন। 

 ইউবরাবপ অর্নয়র্মি  বয় পড়া বাংলাবদিীবদর সফরি আনার জন্য ইইউ এর সাবর্ সম্পার্দি SOPs এর বাস্তবায়ন এবং 

অর্ভবাসন নীর্ি প্রণয়বন IOM ও Human Development Research Centre (HDRC) এর সাবর্ কাজ করা  বে।  

 ১৪ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় বাংলাবদি ও সিনমাবকির মবধ্য Bilateral Consultations অনুর্ষ্ঠি  য়। এ সময় দ্য’সদবির 

মবধ্য Memorandum of Understanding on Bilateral Consultation/Strategic Dialogue র্বষয়ক একটি 

সমব ািা স্মারক এবং Political Declaration regarding Denmark’s Support to Cox’s Bazar in the 

Wake of Rohingya Crisis র্বষয়ক একটি সঘাষণাপত্র স্বাির্রি  য়। 

 ১৯ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ High Representative of the European Union for Foreign Affairs and 

Security Policy/Vice President of the Commission, Federica Mogherini এবং জাম িানী ও স্যইবিবনর 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরার্ ঙ্গা র্বষবয় বাংলাবদবির প্রর্ি পূণ ি স ব ার্গিা প্রকাবির উবেবে বাংলাবদি সফর কবরন।  

 ৩০ নবভম্বর ২০১৭ সর্বক ০২ র্িবসম্বর ২০১৭ সময়কাবল ভুাটিকাবনর His Holiness Pope Francis বাংলাবদবি সরকার্র 

সফর কবরন।

 প্রায় দ্য’বছর  াবৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় University of Cambridge এর সাবর্ বাংলাবদবি একটি Policy Simulation 

Innovation Lab প্রর্িষ্ঠার লবিু কবয়ক দফা আবলািনা সিবষ চূড়ান্ত করা  বয়বছ। ‘প্রস্তার্বি Cambridge Policy 

Innovation Lab-সক Bangabandhu-Cambridge Policy Innovation Lab Program-র্ বসবব নামকরণ 
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এবং পরবিীবি University of Cambridge- এ ‘Bangabandhu Chair’ প্রর্িষ্ঠা করার লবিু জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু 

সিখ মুর্জবুর র মান সমবমার্রয়াল ট্রাস্ট  বি প্রবয়াজনীয় সম্মর্ি পাওয়া র্গবয়বছ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং University of 

Cambridge -এর মবধ্য চূড়ান্তকৃি ‘Research Collaboration’ Contract  টি স্বািবরর জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্র ণস  প্রর্ম প িাবয়র কা িিম বিিমাবন চূড়ান্ত প িাবয় রবয়বছ। 

 ২০১৮ সাবল ইউবরাবপর র্বর্ভন্ন সদবি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী-এর সফবরর ফবল র্দ্বপার্িক সম্পকি 

সম্প্রসারবণর পািাপার্ি সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান প িাবয় সফবরর সিত্র বির্র  য়।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সাবলর সফব্রুয়ার্র মাবস ইিার্ল ও ভুাটিকান র্সটি-সি সরকার্র সফর কবরন।  

 ঢাকায় স্যইজারল্যাবন্ডর সপ্রর্সবিন্ট, সিনমাবকির িাউন র্প্রে এবং যুক্তরাজু-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফবরর পািাপার্ি ইউবরাবপর 

র্বর্ভন্ন সদবির উচ্চ প িাবয়র সনতৃবৃন্দ বাংলাবদি সফর কবরবছন।  

 র্দ্বপার্িক সকল গুরুত্বপূণ ি র্বষয়াবলী আবলািনার জন্য ২০১৮ সাবল নরওবয় (অসবলা), র্ফনল্যান্ড (ঢাকা), ইউবরার্পয়ান ইউর্নয়ন 

(ঢাকা) এবং সনদারল্যান্ডস (য স গ) -এর সাবর্ ফবরন অর্ফস/ র্িবলাম্যাটিক কনসালবেিে এবং যুক্তরাজু (লন্ডন) -এর সাবর্ 

সক িলগি আবলািনা অনুর্ষ্ঠি  য়। এ সকল আবলািনার মূল লিু র্ছল কা িকর স াগাব াগ বৃর্ির মাধ্যবম ইউবরাবপর র্বর্ভন্ন 

সদবির সাবর্ িলমান র্দ্বপার্িক সম্পকি ও স ব ার্গিাবক আবরা র্বস্তৃি ও গভীর করার মাধ্যবম সা ায্য ও উন্নয়ন স ব ার্গিা 

র্ভর্িক সম্পকিবক বার্ণজু ও র্বর্নবয়াগ র্ভর্িক অংিীদার্রত্বমূলক সম্পবকি উন্নীি করা। এরই অংি র্ বসবব বাংলাবদি নরওবয়র 

সাবর্ আবাসন র্বষয়ক একটি সমব ািা স্মারক স্বাির কবরবছ। 

 ববর্েক র্বর্ভন্ন র্বষবয় ইর্িবািক সবা াপড়া, িলমান সরার্ ঙ্গা সমস্যা সমাধাবন ইউবরার্পয়ান ইউর্নয়ন এবং ইউবরাবপর 

সদিসমূব র অব্যা ি স ব ার্গিা, সফলিার সাবর্ অর্ভবাসন ব্যবস্থাপনা এবং র্দ্বপার্িক বার্ণজু ও র্বর্নবয়াবগর উবল্লখব াগ্য 

বৃর্ির মাধ্যবম বাংলাবদবির সাবর্ ইউবরার্পয়ান ইউর্নয়ন এবং ইউবরাবপর সদিসমূব র সম্পকি নতুন মাত্রা লাভ কবরবছ। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনার সনতৃবত্ব বিিমান সরকার ইউবরার্পয়ান ইউর্নয়ন ও ইউবরাবপর সদিগুবলার সাবর্ বাংলাবদবির 

র্দ্বপার্িক সম্পকি ও স ব ার্গিা আবরা বৃর্ির লবিু ইবিাপূবব ি গৃ ীি “Broader Engagement with Europe Policy” 

বাস্তবায়বন অর্ধকির কূেননর্িক িৎপরিা পর্রিালনা কবরবছ। 

 বাংলাবদবির সপািাকর্িবল্পর কম িপর্রববি উন্নয়বন ইউবরাপীয় ইউর্নয়বনর স ব ার্গিা অব্যা ি রাখার জন্য সজার কূেননর্িক 

প্রয়াস সনয়া  বয়বছ।  এই কম ি-পর্রববি সম্পবকি  বর্ র্ব িেবক আেস্ত কবর যুক্তরাবষ্ট্রর র্জএসর্প  পুনব ি াল এবং  ইইউ ও কানািায় 

র্বযমান র্জএসর্প স্যর্বধা  ব াল  রাখবি সংর্িি সকবলর সাবর্ একব াবগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করবছ। 

 

 পূব ি ইউবরাপ ও র্সআইএস: 

 

 ২৩-২৮ জানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ উজববর্কস্তাবনর অর্ িনীর্ি র্বষয়ক উপমন্ত্রী Mubin Mirzaev-এর সনতৃবত্ব একটি 

প্রর্ির্নর্ধদল বাংলাবদি সফর কবরন।  

 ২১-২২ জানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ রার্িয়ার কৃর্ষ র্বষয়ক উপমন্ত্রী Sergey Levin-এর সনতৃবত্ব একটি প্রর্ির্নর্ধদল বাংলাবদি 

সফর কবরন। উক্ত সফরকাবল প্রর্ির্নর্ধদল বাংলাবদবির মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় বার্ণজুমন্ত্রীর সাবর্ সস জন্য সািাৎ 

কবরন। 

 ১৬ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ র্নউ ইয়বকি একটি স  র্ ইিবি ার স্বািবরর মাধ্যবম আনুষ্ঠার্নকভাবব কবসাবভার সবঙ্গ বাংলাবদবির 

কূেননর্িক সম্পকি স্থার্পি  য়।  

 মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী ১৬-১৯ সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ কবসাবভা প্রজািন্ত্র-এর স্বাধীনিা সঘাষণার দিম বার্ষ িকী উপলবিু 

আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন স াগদাবনর উবেবে কবসাবভা এবং পরবিীবি আলববর্নয়া সফর কবরন। উক্ত সফরকাবল র্ির্ন কবসাবভার 

রাষ্ট্রপর্ি, কবসাবভা এবং আলববর্নয়ার গুরুত্বপূণ ি মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজননর্িক সনতৃবৃবন্দর সবঙ্গ ববঠক কবরন।  

 মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী ০৮-১০ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ তুকিবমর্নস্তান-এ র্দ্বপিীয় সফর করবন। উক্ত সফরকাবল র্ির্ন 

তুকিবমর্নস্তান-এর প্রর্ম ভাইস-বপ্রর্সবিন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী Rasit Meredow -এর সাবর্ ববঠক করবন। 

 এর্প্রল িার্রবখ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রার্িয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রবণ রার্িয়া সফর কবরন এবং র্দ্বপিীয় 

স্বার্ িসংর্িি র্বষবয় আবলািনা কবরন।  
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 মাননীয় পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী ০১৮ িার্রবখ আজারবাইজান, উজববর্কস্তান, িার্জর্কস্তান ও তুরবক র্দ্বপিীয় সফর 

কবরন। উক্ত সফরকাবল র্ির্ন আজারবাইজাবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Elmar Maharram oglu Mammadyarov এবং 

উজববর্কস্তাবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Abdulaziz Kamilov Khafizovich -এর সাবর্ ববঠক কবরন এবং িাসখবন্দ একটি 

Business Forum-এ অংিগ্র ণ কবরন। এছাড়া র্ির্ন িার্জর্কস্তাবনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Aslov Sirodjidin 

Muhridinovich ও তুরবকর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mevlüt Çavuşoğlu-এর সাবর্ র্দ্বপিীয় ববঠক কবরন।  

 

 আঞ্চর্লক সংস্থাসমূ : 

 

 ৭-৮ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে রফরলপাইখনি িাজধানী ম্যারনলায় 24th ASEAN Regional Forum (ARF)-এি ববঠক 

অনুরষ্ঠত হখয়খি। োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী আবুল হািান োহমুে আলী উক্ত ববঠখক বাাংলাখেে প্ররতরনরধেখলি মনতৃত্ব মেন। 

 েরক্ষে মকারিয়াি রিউখল ২১-২২ মিখেম্বি ২০১৭ তারিখে Asia-Europe Meeting (ASEM) Economic 

Ministers’ Meeting অনুরষ্ঠত হয়। বাাংলাখেখেি োননীয় বারেজযেন্ত্রী জনাব মতাফাখয়ল আহখেে উক্ত রেটিাংখয় বাাংলাখেে 

প্ররতরনরধেখলি মনতৃত্ব মেন। 

 ০১-০৮ নখভম্বি ২০১৭ তারিখে ৬৩তে কেনওখয়লর্ পাল থাখেণ্টািী কনফাখিন্স (রিরপরি) াাকাখত অনুরষ্ঠত হয়। োননীয় 

প্রধানেন্ত্রী ০৫ নখভম্বি ২০১৭ তারিখে আনুষ্ঠারনকভাখব এ িখম্মলন উখবাধন কখিন। কেনওখয়লর্ পাল থাখেণ্টািী 

এযাখিারিখয়েনভুক্ত ৫২টি মেখেি স্পীকাি, মডপুটি স্পীকাি ও িাংিে িেস্যিহ ৬০০ জখনিও মবরে প্ররতরনরধ উ ক্ত কনফাখিন্স-

এ অাংেগ্রহে কখিন।   

 োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী আবুল হািান োহমুে আলী ২০-২১ নখভম্বি ২০১৭ তারিখে রেয়ানোখিি মনরপখোখত অনুরষ্ঠত 13th Asia-

Europe Meeting (ASEM) Foreign Ministers’ Meeting-এ বাাংলাখেে প্ররতরনরধেখলি মনতৃত্ব মেন। ২৩ নখভম্বি 

২০১৭ তারিখে োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী এবাং রেয়ানোখিি মেট কাউখন্সলখিি েপ্তখিি েন্ত্রী রনজ রনজ মেখেি পখক্ষ 

“Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State” েীষ থক রবপারক্ষক ব্যবিা/চুরক্ত 

স্বাক্ষি কখিন। 

 ০১-০২ োচ থ ২০১৮ তারিখে “8th ASEM (Asia-Europe Meeting) Culture Ministers’ Meeting (ASEM 

CMM8)” বুলখগরিয়াি িাজধানী মিারফয়াখত অনুরষ্ঠত হখয়খি। আাংকািাি বাাংলাখেে দূতাবাি উক্ত রেটিাংখয় বাাংলাখেখেি 

প্ররতরনরধত্ব কখি। 

 এরেয়া-ইউখিাপ ফাউখেেন (আখিফ) এি ৩৭তে মবাড থ অব গভন থিস্ রেটিাং ৩০ নখভম্বি ২০১৭ হখত ০১ রডখিম্বি ২০১৭ তারিখে 

রভখয়তনাখে অনুরষ্ঠত হয়। রভখয়তনাখে রনযুক্ত বাাংলাখেখেি িাষ্ট্রদূত উক্ত রেটিাংখয় বাাংলাখেখেি প্ররতরনরধত্ব কখিন। 

 ১৩-১৫ জানুয়ািী ২০১৮ বাাংলা একাখডরেখত ‘আিজথারতক বাাংলা িারহতয িখম্মলন ১৪২৪’ অনুরষ্ঠত হয়। এ িখম্মলখন বাাংলাখেে 

িিকাখিি গুরুত্বপূে থ প্ররতরনরধিহ বাাংলাখেে ও ভািখতি রবরেষ্ট িারহরতযক ও রেল্পীগে অাংেগ্রহে কখিন। োননীয় প্রধানেন্ত্রী ১৩ 

জানুয়ািী ২০১৮ তারিখে ওিোনী স্মৃরত রেলনায়তখন এ িখম্মলন উখবাধন কখিন। ১৫ জানুয়ািী ২০১৮ তারিখে বাাংলা একাখডরেি 

নজরুল েখে ভািখতি িাখবক িাষ্ট্রপরত প্রেব মুোজএ  এ িখম্মলখনি িোপনী অনুষ্ঠাখন ম াগ মেন।  

 মিাোরনয়াি বুোখিখে ০৭-০৮ জুন ২০১৮ তারিখে এরেয়া-ইউখিাপ ফাউখেেন (আখিফ)-এি ৩৮তে গভরন থাং মবাখড থি রেটিাং 

অনুরষ্ঠত হখয়খি। বারল থখন অবরিত বাাংলাখেে দূতাবাি  উক্ত রেটিাং-এ বাাংলাখেখেি প্ররতরনরধত্ব কখি। 

 োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী গত ৪ আগে ২০১৮ তারিখে রিঙ্গাপুখি অনুরষ্ঠত 25th ASEAN Regional Forum এি ববঠখক 

বাাংলাখেে প্ররতরনরধেখলি মনতৃত্ব মেন। ববঠখকি রিরিট অরধখবেখন োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী তাঁি রববৃরত প্রোন কখিন । রতরন 

মিারহঙ্গা িেস্যা িোধাখন রেয়ানোখিি িাখর্ িপারেত চুরক্তি কর্া উখেে কখি রেয়ানোি  াখত িাোইখন অরত দ্রুত িহায়ক 

পরিখবে সৃরষ্ট কখি মিারহঙ্গাখেি দ্রুত প্রতযাবািন শুরু কখি, মি ব্যাপাখি কা থকিী ব্যবিাগ্রহখেি তারগে মেন।  

 ০৪-06 অখক্টাবি ২০১৮ পিিাষ্ট্র েন্ত্রোলয় ও রবখেেি বাাংলাখেে রেেনিমূহ ‘৪র্ থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা’ বে থাাযভাখব আখয়াজন 

কখি। াাকায় আখয়ারজত উন্নয়ন মেলাি প্রর্ে রেখন াাকাি রবখেেী রেেনিমূখহি প্ররতরনরধখেি উপরিরতখত এক আখলাচনা িভা 
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এবাং েধ্যাহ্নখভাখজি আখয়াজন কিা হয়। পিিাষ্ট্র িরচব, াাকাি রবখেেী দূতাবাখিি প্ররতরনরধবৃন্দ, বাাংলাখেখেি উন্নয়ন িহখ াগী 

িাংিািমূহ ও রনব থারচত রকছু রবরনখয়াগকািী উক্ত আখলাচনায় অাংেগ্রহে কখিন। তািপি তাঁিা মেলাি েলিমূহ পরিেে থন কখিন। 

 ১৮-১৯ অখক্টাবি ২০১৮ তারিখে মবলরজয়াখেি িাজধানী ব্রাখিলখি এরেয়া-ইউখিাপ রেটিাং (আখিে) এি ১২তে েীষ থ িখম্মলন 

অনুরষ্ঠত হয়। োননীয় পিিাষ্ট্রেন্ত্রী উক্ত িখম্মলখন বাাংলাখেে প্ররতরনরধেখলি মনতৃত্ব মেন। এ েীষ থ িখম্মলখনি মূল প্ররতপাদ্য রিল 

“Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges”। এবাখিি িখম্মলখন এরেয়া ও ইউখিাপ এই দুই 

অেখলি েখধ্য ব্যবিা ও বারেখজযি প্রিাি, কাখনরক্টরভটি, মটকিই উন্নয়ন, িাইবাি রিরকউরিটি, অরভবািন, পিোণু অস্ত্র 

রনিস্ত্রীকিে, বহুপারক্ষক বারেজয ব্যবিা, োনবারধকাি, পারন ব্যবিাপনা, োদ্য রনিাপত্তা, নািীি ক্ষেতায়ন, োরিদ্র্য দূিীকিে, 

জলবায়ু পরিবতথন এবাং মিারহঙ্গা প্রতযাবািনিহ নানা ইস্যযখত িহখ ারগতা বাড়াখনাি লখক্ষয গুরুত্বপূে থ আখলাচনা  হয়। 

 

 বহুপিীয় অর্ িননর্িক র্বষয়াবলী: 

 

  ১২ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ সবলর্জয়াবমর িাবসলস-এ ইউবরাপীয় ইউর্নয়ন-বাংলাবদি স  র্ কর্মিবনর ৮ম সভা অনুর্ষ্ঠি  য়। 

সভায় ইউবরাপীয় ইউর্নয়ন এবং বাংলাবদবির মবধ্য র্বযমান ব্যবসা-বার্ণজু, র্বর্নবয়াগ, স্যষ্ঠু অর্ভবাসন ব্যবস্থাপনা, অর্ িননর্িক 

স ব ার্গিা, র্নরাপিা, জলবায়ু পর্রবিিন, গণিার্ন্ত্রক প্রর্িষ্ঠানসমূব র ির্ক্তিালীকরণ, নারীর িমিায়ন র্বষবয় পারস্পর্রক 

অর্ভজ্ঞিা র্বর্নময় এবং ভর্বষ্যৎ করণীয় র্নবয় আবলািনা  য়।  

 ২৮-২৯ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় বাংলাবদবির সভাপর্িবত্ব সিল্টা সকায়ার্লিবনর ২য় মন্ত্রী প িাবয়র সবম্মলন অনুর্ষ্ঠি  য়। 

এ সবম্মলবনর প্রর্িপায র্ছল ‘‘Sustainable Delta for life’’। সবম্মলবন র্মির, িাে, জাপান, সমাজার্ম্বক, র্ফর্লপাইন, 

সনদারল্যান্ডস, দর্িণ সকার্রয়া এবং র্ভবয়িনামস  সিল্টা সকায়ার্লিবনর সদস্য সদিসমূ  অংিগ্র ণ কবর। সবম্মলবন সিল্টা 

সকায়ার্লিবনর ‘ঢাকা সঘাষণাপত্র’ গৃ ীি  য়।  

 ২১ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ র্নউইয়বকি জার্িসংঘ সদরদিবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা িাবের সপ্রর্সবিন্ট এমানুবয়ল 

ম্যািৌঁ-র আমন্ত্রবণ িাে কতৃিক আবয়ার্জি Global Pact for the Environment িীষ িক সবম্মলবন অংিগ্র ণ কবরন। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পর্রবিিবনর িুাবলঞ্জ সমাকাববলায় বাংলাবদবির গৃ ীি পদবিপসমূ  তুবল ধবরন এবং ববর্েক চ্যর্ক্তবি 

‘ক্লাইবমে জার্স্টস’-বক অগ্রার্ধকার র্দবয় দৃঢ় ও কা িকর আইর্ন কাঠাবমা প্রনয়বণর র্বষবয় র্বে সনতৃবৃবন্দর দৃর্ি আকষ িণ কবরন। 

 ২৪ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র বহুপার্িক অর্ িননর্িক র্বষয়াবলী অনুর্বভাবগর উবযাবগ ও ইউবরার্পয়ান 

ইউর্নয়বনর স ব ার্গিায় “Bangladesh Perspective on Climate change: Global Perspective, Policies 

and Actors” িীষ িক সভা অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত সভায় র্ববে ও বাংলাবদবি Climate Displacement সংিান্ত র্বষবয় গৃ ীি 

র্বর্ভন্ন পর্লর্স ও পদবিপ র্নবয় আবলািনা  য়।  

 ২৯-৩০ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় ‘Achieving Sustainable Graduation for the LDCs’ িীষ িক এক উচ্চ 

প িাবয়র আন্তজিার্িক সভা অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত সভায় ১৫টি স্ববল্পান্নি সদিস  ২৫টি সদবির প্রর্ির্নর্ধ, জার্িসংবঘর কম িকিিাবৃন্দ, 

র্বেব্যাংক, র্বর্ভন্ন গববষণা প্রর্িষ্ঠানস  অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যর্ক্তবগ ি অংিগ্র ণ কবরন।  স্ববল্পান্নি সদি সর্বক উিরবণর প্রর্িয়া, 

উিরবণর ফবল উদ্ভূি সিাব্য িুাবলঞ্জ ও ঝৌঁর্ক র্কভাবব  র্া র্ পর্রকল্পনা ও সক িলগ্র বণর মাধ্যবম সমাকাববলা কবর সেকসই 

উন্নয়ন অজিন করা  ায় সস র্বষবয় এ সভায় সম্যক আবলািনা করা  য়। এ সবম্মলনটি স্ববল্পান্নি সদবির িার্লকা সর্বক সয উিরণ 

 বয়বছ অর্বা িীঘ্রই উিরণ করবি  াবে এমন সদিসমূব র মাব  অর্ভজ্ঞিা ও জ্ঞান র্বর্নমবয়র উপযুক্ত লুােফম ি র্ বসবব কাজ 

কবরবছ। 

 ০৬-১৭ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ জাম িার্নর বন-এ অনুর্ষ্ঠি জার্িসংবঘর ‘Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC)’ -এর ২৩িম অর্ধববিবন পর্রববি ও বন মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী আবনায়ার স াবসন মঞ্জু 

বাংলাবদবির  প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব সদন এবং সবম্মলবনর High Level Segment-এ বাংলাবদবির পবি বক্তব্য প্রদান 

কবরন। বাংলাবদিস  স্ববল্পান্নি এবং জলবায়ু ঝৌঁর্কপূণ ি সদিসমূব র পবি সবম্মলবনর র্বর্ভন্ন সসিবন সর্িয়ভাবব অংিগ্র ণ কবর 

বাংলাবদি সজারাবলা বক্তব্য প্রদান কবর। 

 ১১-১৩ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা িাবের সপ্রর্সবিন্ট এমানুবয়ল ম্যািৌঁ (Emmanuel Macron), 

জার্িসংঘ ম াসর্িব এন্টর্নও গুবেবরস (António Guterres) এবং র্বেব্যাংবকর সপ্রর্সবিন্ট র্জম ইয়ং র্কম (Mr. Jim 
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Yong Kim)-এর স  র্ আমন্ত্রবণ প্যার্রবস অনুর্ষ্ঠি ‘One Planet Summit’-এ অংিগ্র ণ কবরন। প্যার্রস জলবায়ু চ্যর্ক্ত 

গৃ ীি  ওয়ার দ্যই বছর পূর্িি উপলবিু One Planet Summit -এর আবয়াজন করা  য়। 

 ১০-১৩ র্িবসম্বর ২০১৭ িার্রবখ আবজির্ন্টনার বুবয়ে আয়াস ি -এ World Trade Organization (WTO) -এর একাদি 

মন্ত্রী প িাবয়র সভা অনুর্ষ্ঠি  য়।  সভায় বাংলাবদিস  স্ববল্পান্নি সদিসমূব র বার্ণজু স্বার্ ি সংর্িি র্বর্ভন্ন র্বষয় র্ববিষ কবর 

রুলস অব অর্রর্জন, সসবা খাবি সপ্রফাবরনর্িয়াল মাবকিে একবসস প্রদান, মৎস্যখাবি ভতুির্ক, র্বর্নবয়াগ স জীকরণ, ই-কমাস ি  

এবং প্রযুর্ক্ত র্বর্নময়স  নানা গুরুত্বপূণ ি র্বষবয় আবলািনা করা  য়।   

 ২৩-২৬ জানুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ স্যইজারল্যাবন্ডর িাবভাস-এ অনুর্ষ্ঠি  World Economic Forum(WEF) -এর ৪৮িম 

বার্ষ িক সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইি. মা মুদ আলী, এম.র্প. বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদবলর সনতৃত্ব সদন। WEF এর সভার 

প্রর্িপায র্ছল ‘Creating a shared future in the fractured world’। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী “Securing peace 

and stability in the Asian century” িীষ িক একটি প্যাবনল সসিবন অংিগ্র ণ কবরন স খাবন র্ির্ন বাস্তুচ্যুি 

সরার্ ঙ্গাবদর র্নরাপিা, ম িাদা এবং সম্মাবনর সাবর্ র্নজ সদি র্ময়ানমাবর প্রিুাবাসবনর র্বষবয় র্বে সম্প্রদায়বক এর্গবয় আসার 

আ বান জানান।  

 ০৮-০৯ জুন ২০১৮ িার্রবখ কানািার কুইবববক অনুর্ষ্ঠি ‘G-7 Outreach Session’-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংিগ্র ণ কবরন। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত সবম্মলবন বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদবলর প্রস্তুর্ি ও সমিয়মূলক কাবজ প্রবয়াজনীয় স ায়িা প্রদান কবর।   

 

 সমুদ্র অর্ িনীর্ি:  

 

 ১০-২১ জুলাই ২০১৭ িার্রবখ যুক্তরাবষ্ট্রর র্নউইয়কিস্থ জার্িসংঘ সদর দির-এ অনুর্ষ্ঠি ‘International legally binding 

instrument under the UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biological 

diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)’ র্বষবয় গঠিি Preparatory Committee 

(Prep Com) -এর িতুর্ ি ও চূড়ান্ত অর্ধববিবন সর্িব (সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) -এর সনতৃবত্ব বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল 

অংিগ্র ণ কবর। 

 ০২-০৩ আগস্ট ২০১৭ িার্রবখ ইবন্দাবনর্িয়ার বার্ল-সি অনুর্ষ্ঠি ‘7th Indian Ocean Rim Association (IORA) 

Bi-Annual Committee of Senior Officials (CSO)’ সভায় সর্িব - র্দ্বপার্িক (এর্িয়া ও প্রিান্ত) -এর সনতৃবত্ব 

বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধ দল অংিগ্র ণ কবর। 

 ০৭-১৮ আগস্ট ২০১৭ িার্রবখ জুামাইকার র্কংস্টবন অনুর্ষ্ঠি ‘International Seabed Authority (ISA)’ -এর ২৩িম 

অর্ধববিবন ISA Assembly -এর বিিমান সভাপর্ি সর্িব (সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) অংিগ্র ণ কবরন। 

 ৭-৮ সসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ পতুিগাবলর র্লসববন অনুর্ষ্ঠি ‘The Ocean and Human Health’ িীষ িক মন্ত্রী-প িাবয়র 

সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পর্রববিি সর্িব (সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) -এর সনতৃবত্ব বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ 

কবর। 

 ৫-৬ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ ইউবরাপীয় ইউর্নয়ন এর উবযাবগ মাল্টা’র ভুাবলো-সি অনুর্ষ্ঠি ‘Our Ocean 2017’ িীষ িক 

সবম্মলন-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সনতৃবত্ব বাংলাবদবির প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 

 ০৯-১৩ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ র্সঙ্গাপুবর অনুর্ষ্ঠি ‘Waste Management and Reduction of Marine Litter’ 

িীষ িক সসর্মনার-এ সর্িব (সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) অংিগ্র ণ কবরন। 

 ১৪-১৮ অবটাবর ২০১৭ িার্রবখ দর্িণ আর্িকা’র িারবান-এ অনুর্ষ্ঠি ‘17th Council of Ministers Meeting 

(COMM) of the Indian Ocean Rim Association (IORA)’ ও সংর্িি অন্যান্য সভাসমূব  বাংলাবদবির 

প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 

 ২৭ অবটাবর ২০১৭ ইং িার্রবখ দর্িণ আর্িকার িারবাবন অনুর্ষ্ঠি ভারি ম াসাগরীয় বলয় সংস্থায় মন্ত্রীপ িাবয়র ববঠবক 

বাংলাবদবির প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 
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 ৩১ অবটাবর - ০১ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ ভারবির সগায়া-সি অনুর্ষ্ঠি ‘Goa Maritime Conclave’ িীষ িক সভায় সর্িব 

(সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) অংিগ্র ণ কবরন। 

 ২২-২৩ নবভম্বর ২০১৭ িার্রবখ ঢাকায় “র্দ্বিীয় আন্তজিার্িক ব্লু-ইবকানর্ম িায়লগ” আবয়াজন করা  য়। 

 ৭-১১ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ জুামাইকার র্কংস্টবন অনুর্ষ্ঠি ‘International Seabed Authority (ISA)’  -এর ২৪িম 

অর্ধববিবন বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 

 ২০-২১ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ মর্রিাবস অবর্স্থি IORA সদরদিবর অনুর্ষ্ঠি ‘Workshop to Support Institutional 

Strengthening in the IORA Secretariat’ -এ IORA সর্িবালয় -এর সিমিা বৃর্ি র্বষয়ক প্রস্তাবসমূ  প্রণয়বন 

সর্িব (বমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) -এর সনতৃবত্ব বাংলাবদবির প্রর্ির্নর্ধদল সর্িয় অংিগ্র ণ কবর। 

 ২৬-২৯ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ মর্রিাবস অনুর্ষ্ঠি ‘Ministerial Conference on Maritime Security in the 

Western Indian Ocean Region’-এ  বাংলাবদি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 

 ১১-১৪ জুন ২০১৮ িার্রবখ মার্কিন যুক্তরাবষ্ট্রর র্নউইয়কিস্থ জার্িসংঘ সদর দিবর অনুর্ষ্ঠি ‘28th Meeting of the State 

Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’-সি সমর্রোইম 

অুাবফয়াস ি ইউর্নবের সর্িব -এর সনতৃবত্ব বাংলাবদবির একটি প্রর্ির্নর্ধদল অংিগ্র ণ কবর। 

 ২১-২২ জুন ২০১৮ িার্রবখ শ্রীলংকা’র কলবম্বাবি অনুর্ষ্ঠি ‘Regional Symposium on Sustainable 

Development Goal 14 – Life below Water (Blue SDG)’ -এ সর্িব (সমর্রোইম অুাবফয়াস ি ইউর্নে) অংিগ্র ণ 

কবরন। 

 ৩০ জুন ২০১৮ িার্রবখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইউবরাপীয় ইউর্নয়বনর স  র্ উবযাবগ ঢাকায় ‘ব্লু-ইবকানর্ম’ র্বষয়ক কম িিালা 

আবয়াজন করা  য়। 

 ২০১২ ও ২০১৪ সাবল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র প্রবিিার ফবল র্ময়ানমার এবং ভারবির সাবর্ বাংলাবদবির সমুদ্রসীমা মামলার 

র্নষ্পর্ির ফবল বাংলাবদি সব িবমাে ১,১৮,৮১৩ বগ ির্কবলার্মোর সমুদ্র অঞ্চল লাভ কবরবছ  া মূল ভূখবন্ডর ৮০.৫১ ভাগ। িারই 

ধারাবার্ কিায় ববঙ্গাপসাগবর বাংলাবদবির জলসীমায় সিাবনাময় সকল সামুর্দ্রক সম্পদ আ রবণর সিমিা বৃর্িবি ২০১৮ 

সাবল ভারি ও িীবনর সাবর্ ‘ব্লু ইবকানর্ম’ এবং ‘সমর্রোইম সসটবরর উন্নয়বন স ব ার্গিা’ র্বষয়ক দ্য’টি সমব ািা স্মারক 

স্বাির্রি  বয়বছ।  

 জার্িসংবঘর ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)’ -এ বাংলাবদি কতৃিক দাবীকৃি 

ম ীবসাপাবনর ন্যায্য প্রাপ্যিা র্নর্িিকরবণ সদিী ও র্ববদিী র্ববিষজ্ঞবদর সনতৃবত্ব ম ীবসাপান সাবর্মিন কর্মটি পুণগ িঠন করা 

 য়। 

 জার্িসংবঘর ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)’ -এ বাংলাবদি কতৃিক দাবীকৃি 

ম ীবসাপাবনর চূড়ান্ত সীমানা র্নধ িারণ সংিান্ত র্বষবয় CLCS  বি চূড়ান্ত ‘No-objection Agreement’ প্রার্ির র্নর্মবি 

ভারি ও মায়ানমার-এর সাবর্ স াগাব াগ করা  য়। 

 জার্িসংবঘর ‘Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)’ -এ বাংলাবদি কতৃিক দাবীকৃি 

ম ীবসাপাবনর ন্যায্য প্রাপ্যিা র্নর্িিকরবণ সদিী ও র্ববদিী র্ববিষজ্ঞবদর সনতৃবত্ব ম ীবসাপান সাবর্মিন কর্মটির প্রর্ম সমিয় 

সভা আবয়াজন করা  য়। 

 

 কনস্যুলার সসবা: 

 ১,৭৯,৩১২টি পুর্লি র্ক্লয়াবরে সনদ; ১,১৯,৮৭৯টি র্িিা সনদ; ৫,৫৬৯টি আম-সমাক্তারনামা/র্ববদিী সনদ এবং ২,১০,৮০৪টি 

র্বর্বধ নর্র্পত্র সিুায়ন করা  বয়বছ। 

 ৪,১১৬টি আম-সমাক্তারনামা দর্লবলর পুনিঃসঠিকিা  ািাই করা  বয়বছ। 

 ৬,০৯৩টি সনাে ভারবা; ৩,৪৭৯টি সলোর অব ইবরািাকিন; ৬০৪টি সাকি র্ভসা র্স্টকার এবং ৮৪১টি কূেননর্িক পাসবপাে ি ইস্যু 

করা  বয়বছ। 

 ২৬৪টি অর্ফর্সয়াল পাসবপাে ি ইস্যু অনুবমাদন করা  বয়বছ। 
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 ২৩৩টি কূেননর্িক পাসবপাে ি এবং ৪১টি অর্ফর্সয়াল পাসবপাে ি বার্িল করা  বয়বছ। 

 আন্তজিার্িক সংস্থাসমূ : 

 

 

 বাংলাবদি অিুন্ত সফলভাবব গি ০৫-০৬ সম ২০১৮ িার্রবখ ঢাকায়  ৪৫িম ওআইর্স পররাষ্ট্র মন্ত্রী প িাবয়র সবম্মলন (র্সএফএম) 

আবয়াজন কবর। সাবড় র্িন দিক পবর বাংলাবদবি আবয়ার্জি এই সবম্মলন উবদ্বাধন কবরন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা  ার 

মধ্য র্দবয় বাংলাবদি এক বছর কাল র্সএফএম সভাপর্ির দার্য়ত্ব লাভ কবরবছ। সবম্মলবন নানা আবলািনার পািাপার্ি সরার্ ঙ্গা 

প্রবে বাংলাবদবির সজারাবলা অবস্থান তুবল ধরা  য় এবং এ র্বষবয় িক্ত দ্যটি সরজল্যুিন গৃ ীি  য়। ওআইর্সর সনতৃত্ব  গ্র ণ 

বাংলাবদবির ভাবমূর্িি প্রভুি সমুন্নি কবরবছ।  

 

             ৪৫িম ওআইর্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবম্মলন (র্সএফএম)-এ ঢাকায় ওআইর্সভুক্ত সদিগুবলার পররাষ্ট্রমন্ত্রীবদর সাবর্  

           মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা। 

 

 ১৮-২০ এর্প্রল ২০১৮ িার্রবখ লন্ডবন অনুর্ষ্ঠি ২৫িম কমনওবয়লথ্ িীষ ি সবম্মলবন (CHOGM-2018) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সনতৃবত্ব বাংলাবদবির প্রর্ির্নর্ধদল সর্িয়ভাবব অংিগ্র ণ কবর। সবম্মলবন আর্ িসামার্জক সিবত্র বাংলাবদবির উন্নয়ন, নারীর 

িমিায়নস  বাংলাবদবির র্বর্ভন্ন অজিন ও সবস্ট প্রাকটিবসর উদা রণ তুবল ধরা  য় । পািাপার্ি সরার্ ঙ্গা সংকে র্নরসবন 

কমনওবয়লর্ভুক্ত সরকারপ্রধানগণ বাংলাবদবির পবি িাবদর দৃঢ় সমর্ িন ব্যক্ত কবরন। 

 
১৯ এর্প্রল ২০১৭ লন্ডবন কমনওবয়লথ্ ভুক্ত সদিসমূব র সরকারপ্রধানবদর সাবর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ  ার্সনা। 
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 আর্িকা: 

 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৭-২৮ সফব্রুয়ারী ২০১৮ িার্রবখ মরবকাবি র্দ্বপার্িক সফর কবরন। উক্ত সফবর মরবকার সাবর্ 

“Convention on Avoidance of Double Taxation” র্বষবয় চ্যর্ক্ত এবং Foreign Office Consultation 

(FOC) র্বষবয় সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়। 

 বাংলাবদি ও র্মিবরর মধ্যকার প্রর্ম এফওর্স রাষ্ট্রীয় অর্ির্র্ভবন সমঘনায় ২৫ মাি ি ২০১৮ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি  য় এবং উক্ত 

এফওর্সবি Foreign Service Academy, Ministry of Foreign Affairs of the Government of the 

People’s Republic of Bangladesh ও the Institute for Diplomatic Studies of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt-এর মবধ্য একটি সমব ািা স্মারক স্বাির্রি  য়।  

 স্যদাবন করাট ফার্ম িং র্বষবয় BIDA-এর সিয়ারম্যাবনর সনতৃবত্ব ১২ সদস্যর্বর্িি একটি Implementation Taskforce 

গঠিি  য় এবং উক্ত র্বষবয় Taskforce-এর কা িিবম উবল্লখব াগ্য অগ্রগর্ি সার্ধি  বয়বছ। 

 আর্িকা ম াবদবির ৬টি সদবির সাবর্  ১৪টি চ্যর্ক্ত ও সমব ািা স্মারবকর উপর কা িিম িলমান রবয়বছ  ার একটি িার্লকা  

র্নবে সর্ন্নববর্িি  ল: 

 র্মিবরর সাবর্ 

(i) Preferential Trade Agreement for the Elimination of Double Taxation with Respect to 

Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance 

(ii) Investment Cooperation 

(iii)Agreement on Economic and Technical Cooperation 

 বাংলাবদি সরকার ও মার্ল সরকাবরর মবধ্য “Agreement between the Government of the Peoples’ 

Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Mali on Visa-free Visit 

for Persons Holding Diplomatic and Official or Service Passports”  

  মর্রিাবসর সাবর্  

(i) Bilateral Air Service Agreement (BASA) 

(ii) Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investment 

(iii)Agreement on the Transfer of Prisoners between the Republic of Mauritius and the 

People’s Republic of Bangladesh 

 

 স্যদাবনর সাবর্  

(i) Agreement of Cooperation between the Sudan News Agency (SUNA) and Bangladesh 

Sangbad Songstha (BSS) 

(ii) Memorandum of Understanding (MoU) on Animal Resources and Fisheries between 

Bangladesh and Sudan 

 বাংলাবদি ও আলবজর্রয়ার মবধ্য সরাসর্র আকাি পবর্ স াগাব াগ িাল্যর জন্য “Air Service Agreement between 

Bangladesh and Algeria-Air Connectivity”  

 দর্িণ আর্িকার সাবর্  

(i) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government 

of the People’s Republic of Bangladesh on Extradition 

(ii) Treaty between the Government of the Republic of South Africa and the Government 

of the People’s Republic of Bangladesh on Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters 
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(iii)Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the 

Government of the People’s Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders 

of Diplomatic and Official Passports 

(iv) MOU between the Government of the Republic of South Africa and the Government 

of the People’s Republic of Bangladesh on the Establishment of Regular Diplomatic 

Consultations 
 

 নীর্ি ও সংগঠন: 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র কুািার বর্ ভূ িি সগবজবেি কম িকিিা এবং নন-বগবজবেি কম িিারীর র্নবয়াগ ও পবদান্নর্ি কা িিম 

বাসত্মবায়বনর লবিু “পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কম িিারী র্নবয়াগ র্বর্ধমালা, ২০১৮” প্রণয়বনর র্নর্মি সকল প্রিাসর্নক প্রর্িয়া 

সম্পন্নপূব িক আইন মন্ত্রণালবয় সগবজবের জন্য সপ্ররণ করা  বয়বছ। 

 মালবয়র্িয়ার সজা র বা রু, নরওবয়র অসবলা এবং যুক্তরাবষ্ট্রর সলার্রিাবি বাংলাবদবির ০৩(র্িন) টি নতুন র্মিন স্থাপবনর 

র্নর্মি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বভাবগর অনুবমাদন গ্র ণ করা  বয়বছ।  

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং র্ববদিস্থ বাংলাবদি র্মিনসমূব র সাংগঠর্নক কাঠাবমাবি র্বর্সএস (পররাষ্ট্র র্বষষক) কুািাবরর ৬০ 

(ষাে)টি পদ সৃজন করা  বয়বছ। 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং র্ববদিস্থ বাংলাবদি র্মিনসমূব  কম িরি কম িকিিা-কম িিারীবদর প্রর্ম পদায়বনর সিবত্র সপাষাক ভািা 

পুনিঃর্নধ িারণ করা  বয়বছ। 

 র্ববদিস্থ বাংলাবদি র্মিনসমূ  ির্া নয়ার্দল্লী, লন্ডন, সবইর্জং, সোর্কও, মবকা, র্রয়াদ এবং ওয়ার্িংেন র্ির্সস্থ বাংলাবদি 

দূিাবাস/ াইকর্মিন এবং র্নউইয়িকস্থ বাংলাবদি স্থায়ী র্মিবন সিপুটি  াইকর্মিনার/র্মর্নস্টার পদম িাদার কম িকিিাবদর 

অনুকূবল সাব িির্ণক সরকার্র গার্ড়র স্যর্বধা প্রার্ধকারভুর্ক্তকরণ এবং উর্ল্লর্খি র্মিনসমূব র সাংগঠর্নক কাঠাবমাবি একটি কবর 

সসিান কার অন্তভু ির্ক্তকরণ ও একটি কবর স্ববদির্ভর্িক গাড়ীিালবকর পদ সৃজন করা  বয়বছ। 

 র্ববদিস্থ বাংলবদি র্মিনসূব র জন্য স্থানীয়র্ভর্িক কম িিারী র্নবয়াগ এবং িাবদর আর্র্ িক স্যর্বধার্দ প্রাপ্যিা সংিান্ত সাধারণ 

নীর্িমালা প্রস্ত্িিকরবণর র্নর্মি খসড়া নীর্িমালা প্রণয়ন করা  বয়বছ। 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র অর্ধনস্থ বাংলাবদি ফবরন সার্ভ িস একাবিমীবি অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন প্রর্িিণ সকাবস ি প্রর্িিণার্ীবদর বদর্নক 

প্রর্িিণ ভািার  ার ৩৫০/- োকা  বি ৬০০/- োকায় পুনিঃর্নধ িারণ করা  বয়বছ। 

 েবরাবন্টা ও র্সিনী-বি নবস্থার্পি বাংলাবদি কনস্যুবলে সজনাবরল স্থাপবনর সকল প্রিাসর্নক প্রর্িয়া সম্পন্নকরবণর মাধ্যবম 

র্মিনসমূব র কা িিম িাল্য করা  বয়বছ । 

 স্টাফকার র্ব ীন িাসখন্দ, র্সট ৌঁবয়,  ুানয়, বাগদাদ, র্লসবন ও ওয়ারি-এর সংগঠন ও সারঞ্জাম িার্লকাবি ০১ (এক) টি স্টাফকার 

অন্তভু িক্তকরণ ও ০১ (এক) টি কবর স্থানীয়র্ভর্িক গার্ড়িালবকর পদ সৃজন করা  বয়বছ। 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয় কম িরি র্বর্ভন্ন প িাবয়র সমাে ৭১ (একাির) জন কম িকিিা-কম িিারীর সদবির অভুন্তবর র্বর্ভন্ন প্রর্িিবণ 

অংিগ্র ণ এবং ২১ (একুি) জন কম িকিিার সদবির বার্ বর প্রর্িিণ কম িসূিীর ব্যবস্থাপনা করা  বয়বছ। 

 র্বর্বধ: 

 র্ববদবির মাটিবি বাংলাবদবির র্মিনসমূব র একটি অন্যিম প্রধান কাজ  ল প্রবাসীবদর সসবাপ্রদান এবং স্বার্ ি সংরিণ করা।  

বদনর্ন্দন কেুুলার সসবাপ্রদান ছাড়াও গি বছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র্লর্বয়ায় আেক ২২৫ জন বাংলাবদর্ি নাগর্রকবক বাংলাবদবি 

প্রিুাবিিবন স ায়িা কবরবছ।  

 িীন সর্বক নারী পািাবরর র্িকার এক বাংলাবদর্ি গাবরা রমণীবক সসখাবন অবর্স্থি দূিাবাবসর স ায়িায় উিার করা  য়।  

 পৃর্র্বীর র্বর্ভন্ন সদবি এখন র্বপুল পর্রমাণ প্রবাসী বাংলাবদর্ি স্থায়ী/অস্থায়ীভাবব বসবাস করবছন। িাঁবদর আরও উন্নিির সসবা 

প্রদাবনর স্যর্বধাবর্ ি গি বছর র্সির্ন ও েরবন্টাবি বাংলাবদি কনস্যুবলে সখালা  য়। আরও পাঁিটি বাংলাবদি দূিাবাস সখালার 

প্রর্িয়া িলমান রবয়বছ। 
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 ইউবরাবপর অবপিাকৃি নূিন একটি সদি কবসাবভাবি অবনক বাংলাবদিী প্রবাসী অবস্থাবনর কারবণ িাবদর স্বার্ ি রিায় ১৬ 

সফব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ সসবদবির সাবর্ বাংলাবদবির কূেননর্িক সম্পকি স্থার্পি  য়।  

 

পর্রবিবষ বলা  ায় স , সরকাবরর বর্লষ্ঠ পররাষ্ট্রনীর্ি ও সর্িয় কূেননর্িক কম িকাবণ্ডর ফবল বাংলাবদি আজ র্বে পর্রমন্ডবল 

একটি উন্নয়নিীল, গণিার্ন্ত্রক, অসম্প্রদার্য়ক ও প্রগর্িিীল কা িকর রাষ্ট্র র্ বসবব স্বীকৃর্ি লাভ কবরবছ। 

****** 
 


