
কূটননততক াপল্য  ফততফ িশ্বে ফাাংরাশ্বদ 

মভা. মতৌতদুর ইরাভ 

 

প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায মনতৃশ্বে ফতিভান যকায ৬ জানুাতয ২০২১ তাতযশ্বখ টানা ১২ ফছয মদ তযচারনায দাতে 

ারন কশ্বযশ্বছ। এ ভশ্ব যযাষ্ট্র তফলশ্ব ব্যাক াপল্য অজিন কশ্বযশ্বছ এ যকায। মই াশ্বথ ফততফ িশ্বে ফাাংরাশ্বদশ্বয বাফমূততি 

উন্নতত শ্বশ্বছ ব্যাকবাশ্বফ। আন্তজিাততক আদারশ্বতয যাশ্বয ভাধ্যশ্বভ ২০১২ াশ্বর ফাাংরাশ্বদ  তভানভায এফাং ২০১৪ াশ্বর 

ফাাংরাশ্বদ  বাযশ্বতয ভধ্যকায মুদ্রীভা তনধ িাযণ াংক্রান্ত ভাভরায তনষ্পতি ; ফশ্বগাাগশ্বয ১,১৮,৮১৩ ফগ ি তকশ্বরাতভটায 

মুদ্র-এরাকায য ফাাংরাশ্বদশ্বয াফ িশ্ববৌভ অতধকায প্রতততিত ।  

 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারশ্বয অব্যাত  ঐকাতন্তক কূটননততক প্রশ্বচষ্টায জাততয ততা ফগফন্ধু মখ মুতজবুয যভাশ্বনয ৭ ভাশ্বচ িয 

অতফাংফাদী বালণ তফশ্বেয গুরুেপূণ ি দতরর তশ্বশ্বফ ২০১৭ াশ্বরয ৩০ অশ্বটাফয ইউশ্বনশ্বকায ইন্টাযন্যানার মভভতয অফ দ্য ার্ল্ি 

মযতজস্টাশ্বয অন্তর্ভ িক্ত শ্বশ্বছ।  

 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারশ্বয উশ্বদ্যাশ্বগ এ ম িন্ত ৩৩৮ জন তফশ্বদত ব্যতক্ত  প্রততিানশ্বক ‘মুতক্তমৄদ্ধ ম্মাননা’ প্রদান কযা । 

২০১১ াশ্বর ফাাংরাশ্বদ  বাযত স্থরীভানা চুতক্ত ১৯৭৪-এয প্রশ্বটাকর স্বাক্ষয এফাং ২০১৫ াশ্বর স্থরীভানা চুতক্তয অনুভথ িন 

প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায সুদীঘ ি প্রশ্বচষ্টাযই সুপর। ইন্সট্রুশ্বভন্ট অফ মযটিতপশ্বকন এফাং মরটায অফ মভাডাতরটি স্বাক্ষশ্বযয ভাধ্যশ্বভ 

তৎকারীন ১১১টি বাযশ্বতয তছটভর ফাাংরাশ্বদশ্বয এফাং আভাশ্বদয ৫১টি তছটভর বাযশ্বতয অাং শ্ব মা। তছটভর তফতনভশ্বয 

ভাধ্যশ্বভ এয আশ্বগ নাগতযকেীন ৫০ াজাশ্বযয মফত ভানুল তাশ্বদয দীঘ ি প্রতীতক্ষত নাগতযকে রাব কশ্বয। 

 

প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায তদকতনশ্বদ িনা কশ্বযানা মভাকাতফরা প্রশ্বাজনী আন্তজিাততক শ্বমাতগতা  অাংীদাতযে 

তনতিতকশ্বে যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারশ্ব একটি 'কশ্বযানা মর' স্থাতত শ্বছ। তফতবন্ন াংস্থায াশ্বথ াফ িক্ষতণক মমাগাশ্বমাগ কশ্বয আট’য 

অতধক তফশ্বল ফ্লাইশ্বট কশ্বযানা রকডাউশ্বন তফশ্বদশ্ব আটকা ড়া ফাাংরাশ্বদত ছাত্র-ছাত্রী প্রা ১ রক্ষ ৫০ াজায ফাাংরাশ্বদতয 

মদশ্ব প্রতযাফতিন এফাং ফাাংরাশ্বদশ্ব আটশ্বক ড়া প্রা ৩০ াজায  তফশ্বদত নাগতযশ্বকয স্ব স্ব মদশ্ব মপযত াঠাশ্বনায ব্যফস্থা কযা 

। তভনমূশ্বয তনযর প্রশ্বচষ্টা  যকায মঘাতলত প্রশ্বণাদনায পশ্বর মকাতবড-১৯ আদকারীন ভশ্ব ২০২০ াশ্বরয 

জানুাতয শ্বত নশ্ববম্বয ম িন্ত মযকড ি তযভাণ ১৯.৬৯ তফতরন ডরায মযতভট্যান্স প্রফাীযা মদম মপ্রযণ কশ্বযশ্বছ। 

 

ফাাংরাশ্বদ আগাভী দু’ফছশ্বযয (২০২০-২০২২) জন্য ক্লাইশ্বভট বারনাশ্বযফর মপাযাভ (CVF)-এয মচাযম্যাশ্বনয দ 

গ্রণ কশ্বযশ্বছ। াাাত Global Centre on Adaptation-এয দতক্ষণ এতায আঞ্চতরক কাম িার ফাাংরাশ্বদশ্ব স্থান 

কযা শ্বশ্বছ। ২০২০ াশ্বরয মশ্বেম্বয ভাশ্ব ফাাংরাশ্বদ জাততাংঘ াতন্তযক্ষী ফাতনীশ্বত াতন্তযক্ষী মপ্রযশ্বণয াংখ্যা প্রথভ স্থান 

পুনরুদ্ধায কশ্বয। সৃজনীর অথ িনীততয মক্ষশ্বত্র ‘ইউশ্বনশ্বকা-ফাাংরাশ্বদ ফগফন্ধু মখ মুতজবুয যভান ইন্টাযন্যানার অযাাড ি’ 

প্রফতিশ্বনয একটি প্রস্তাফ ইউশ্বনশ্বকা কাম িতনফ িাী মফাশ্বড িয বা ফ িম্মতবাশ্বফ গৃীত শ্বশ্বছ। 

 

গত ০৬ তডশ্বম্বয ২০২০ তাতযশ্বখ ফাাংরাশ্বদ-র্ভটান কূটননততক ম্পশ্বকিয ৫০ ফছয পূততিশ্বত একটি বাচুিার অনুিাশ্বনয 

আশ্বাজন কযা । উক্ত অনুিাশ্বন ফাাংরাশ্বদ  র্ভটাশ্বনয ভাশ্বঝ অগ্রাতধকাযমূরক ফাতণজয চুতক্ত ফা তটিএ (মপ্রপাশ্বযতন্সার মট্রড 

এতগ্রশ্বভন্ট) স্বাক্ষতযত । গত ১৭ তডশ্বম্বয ২০২০ তাতযশ্বখ ফাাংরাশ্বদ  বাযশ্বতয ভশ্বধ্য প্রথভফাশ্বযয ভশ্বতা প্রধানভন্ত্রী ম িাশ্বয 

বাচুিার তিাতক্ষক াতভট অনুতিত । এই াতভশ্বট ফাাংরাশ্বদ  বাযশ্বতয ভশ্বধ্য ৭টি তিাতক্ষক দতরর স্বাক্ষতযত  এফাং এয 

ভাধ্যশ্বভ দুই প্রততশ্বফী মদশ্বয ফন্ধুেসুরব ম্পকি আয সুদৃঢ় শ্বশ্বছ। 

 

ইশ্বতাভশ্বধ্য ফগফন্ধুয “অভাপ্ত আত্মজীফনী’’ গ্রন্থটি ১৩টি বালা অনুফাদ  প্রকা কযা শ্বশ্বছ। এছাড়া আয ০৬ টি 

বালা গ্রন্থটি অনুফাদ  প্রকানায কাজ চরভান যশ্বশ্বছ। এছাড়া, ফগফন্ধু যতচত “কাযাগাশ্বযয মযাজনাভচা” গ্রন্থটি ইশ্বতাভশ্বধ্য 

অভীা বালা প্রকাতত শ্বশ্বছ এফাং ততি  মনারী বালা অনুফাদ  প্রকানায কাজ চরভান যশ্বশ্বছ। 

 

মুতজফ ফল ি উরশ্বক্ষয নাইশ্বজতযাস্থ ফাাংরাশ্বদ াই কতভশ্বনয উশ্বদ্যাশ্বগ নাইশ্বজতযান মাস্টার াতব িশ্বয একটি স্মাযক 

ডাকটিশ্বকট ফাাংরাশ্বদশ্বয যযাষ্ট্রভন্ত্রী এফাং নাইশ্বজতযায যযাষ্ট্রভন্ত্রী তজশ্বে অতনইশ্বভা বাচুিার অনুিাশ্বনয ভাধ্যশ্বভ গত ২৭ 

আগস্ট ২০২০ তাতযশ্বখ অফমুক্ত কশ্বযন। ২০১৮ াশ্বর থাইল্যাশ্বেয এতান ইনতস্টটিউট অফ মটকশ্বনারতজশ্বত (এআইটি) ‘ফগফন্ধু 

মচায’ স্থান কযা । 
 

মুতজফফল ি উরশ্বক্ষয কশ্বম্বাতডায যাজধানীয গুরুেপূণ ি স্থাশ্বন জাততয ততা ফগফন্ধু মখ মুতজবুয যভাশ্বনয নাশ্বভ ড়ক 

নাভকযণ কযায তদ্ধান্ত গৃীত । ভতযাশ্বয যাজধানী মাট ি লুইশ্ব ফগফন্ধুয নাশ্বভ একটি ড়কশ্বক ‘ফগফন্ধু মখ মুতজফ তিট’ 

নাভকযণ কযা । 
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গত ১২ তডশ্বম্বয ২০১৯ তাতযশ্বখ জাততাংঘ াধাযণ তযলশ্বদ ফাাংরাশ্বদ কতৃিক উত্থাতত “াতন্তয াংস্কৃতত’’ 

মযজ্যযশ্বরন ফ ি ম্মততক্রশ্বভ গৃীত । এ ফছয তফশ্বেয ১২৬টি মদ ফাাংরাশ্বদশ্বয এই মযজ্যযশ্বরন মকা-স্পন্সয কশ্বযশ্বছ মা এ 

মাফৎকাশ্বরয শ্বফ িাচ্চ। গত ২০ ফছশ্বযয এই মযজ্যযশ্বরন ফ িম্মততক্রশ্বভ গৃীত া প্রধানভন্ত্রীয দূযদী মনতৃশ্বে াতন্তপূণ ি তফে 

প্রততিা ফাাংরামদশ্বয অফদাশ্বনয আন্তজিাততক স্বীকৃতত। 

 

ফাাংরাশ্বদ ভানতফক কাযশ্বণ তভানভাশ্বযয ১১ রক্ষ মযাতগা জনশ্বগািীশ্বক াভতকবাশ্বফ আশ্র তদশ্বশ্বছ। কক্সফাজাশ্বযয 

মযাতগা ততফযগুতরশ্বত ক্রভফধ িভান উশ্বিগ, ভূতভধ এফাং অন্যান্য অতনতন্ত্রত ঘটনায পশ্বর মৃত্যযয মম মকাশ্বনা ঝুঁতক এড়াশ্বত 

ফাাংরাশ্বদ যকায ম িাক্রশ্বভ ১ রক্ষ মযাতগাশ্বক বাানচশ্বয স্থানান্তশ্বযয তদ্ধান্ত তনশ্বশ্বছ। মাযা মস্বচ্ছা বাানচশ্বয মমশ্বত আগ্রী 

তাশ্বদয মখাশ্বন মনা শ্বচ্ছ। িীটি উন্নশ্বন যকায ৩৫০ তভতরন ভাতকিন ডরাশ্বযয মফত তফতনশ্বাগ কশ্বযশ্বছ। গত ফছশ্বযয ১১ 

নশ্ববম্বয আন্তজিাততক আদারত (ইন্টাযন্যানার মকাট ি অফ জাতস্ট)-এ ভাভরা কশ্বয গাতম্বা এফাং এই ভাভরায শুনাতন অনুতিত  

গত ১০ তডশ্বম্বয ২০১৯ তাতযশ্বখ। শুনাতনশ্বত ফাাংরাশ্বদ তথ্য এফাং আনুলতগক শ্বমাতগতা প্রদান কশ্বয। 

 

১৯৯৭ াশ্বরয ৬ মপব্রুাতয মৄক্তযাশ্বষ্ট্রয মফাস্টন তফেতফদ্যার প্রধানভন্ত্রী মখ াতনাশ্বক ডটয অফ র তডতগ্র প্রদান কশ্বয। 

ম ফছশ্বযয ২৫ অশ্বটাফয তততন মৄক্তযাশ্বজযয Abertay Dundee তফেতফদ্যার মথশ্বক ডটয অফ তপশ্বরাতপ ম্মাননা ভূতলত 

ন। আন্তজিাততক রান্স ক্লাফ কতৃিক ১৯৯৬-৯৭ াশ্বর ‘‘Medal of Distinction’’ দক  ১৯৯৬-৯৭ াশ্বর ‘Head of 

State’ এফাং ১৯৯৮ াশ্বর ‘‘Medal of Distinction’’ ম্মাননা ভূতলত ন তততন। 

 

১৯৯৮ াশ্বর ফ িবাযতী াতন্তাংঘ মথশ্বক “ভাদায মতশ্বযা’’ পুযকায ান। একই ফছয ভাত্মা গান্ধী পাউশ্বেন কতৃিক 

‘‘এভ মক গান্ধী পুযকায’’ এফাং ইউশ্বনশ্বকা শ্বত সৄশ্ব-মফাাতন পুযকায রাব কশ্বযন। ১৯৯৯ াশ্বর তততন বাযশ্বতয তফেবাযতী 

তফেতফদ্যার মথশ্বক ‘মদতশ্বকািভ’ (ডটয অফ তরটাশ্বযচায, শ্বনাতয কাউজা) তডতগ্র এফাং ম ফছশ্বযয ২০ অশ্বটাফয অশ্বিতরা 

ন্যানার ইউতনবাত িটি কতৃিক ম্মানসূচক ডটয অফ র’ তডতগ্র রাব কশ্বযন। ১৯৯৯ াশ্বরয ১৮ তডশ্বম্ফয ঢাকা তফেতফদ্যার 

মথশ্বক ম্মানসূচক ডটয অফ র’ তডতগ্র ান তততন। 

 

২০০০ াশ্বরয ০৪ মপব্রুাতয কযাথতরক ইউতনবাত িটি অফ ব্রাশ্বর শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্র রাব কশ্বযন এফাং 

একই ফছয যাতায তর মেেত তফেতফদ্যার শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্রশ্বত ভূতলত ন। ২০০০ াশ্বরয ৯ এতপ্রর 

ম িা নডরপ ম্যাকন উইশ্বভন্স কশ্বরজ (ফতিভান নাভ ম িা েরপ কশ্বরজ) কতৃিক ার ি এ. ফাক পুযকাশ্বয ভূতলত ন। ২০০০ াশ্বরয ৫ 

মশ্বেম্বয তব্রজশ্বাট ি তফেতফদ্যার শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্র রাব কশ্বযন। তততন ২০০৯ াশ্বর ‘‘ইতিযা গান্ধী পুযকায’’ এফাং 

করকাতায এতাটিক মাাইটি মথশ্বক ‘ইতিযা গান্ধী মগার্ল্ মেক’ পুযকাশ্বয ভূতলত ন। ম ফছযই ইতিযা মভশ্বভাতযার ট্রাস্ট 

মথশ্বক ‘‘ইতিযা গান্ধী াতন্ত পুযকায’’ রাব কশ্বযন। 

 

২০১০ াশ্বর যাতায মন্ট তটা িফাগ ি মস্টট ইউতনবাত িটি শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্র রাব কশ্বযন। ২০১১ াশ্বর 

তব্রটি ার িাশ্বভন্ট কতৃিক ‘Global Diversity Award’ এফাং প্যাতযশ্বয ডাতপ তফেতফদ্যার শ্বত মগার্ল্ মভশ্বডর 

তডশ্বোভা এযাাশ্বড ি ভূতলত ন। ২০১২ াশ্বরয ১২ জানুাতয তাশ্বক বাযশ্বতয তত্রপুযা তফেতফদ্যার কতৃিক  ডটয অফ তরটাশ্বযচায 

ফা তড-তরট তডতগ্র প্রদান কযা । ২০১৪ াশ্বরয মশ্বেম্বয ভাশ্ব মৄক্তযাশ্বষ্ট্রয কশ্বন ির ইউতনবাত িটি তাশ্বক নদ প্রদান কশ্বয। ২০১৫ 

াশ্বরয ১৬ নশ্ববম্বয মশ্বযফাাংরা কৃতল তফেতফদ্যার মথশ্বক “ডটয অফ দ্য ইউতনবাত িটি’’ তডতগ্র রাব কশ্বযন। ২০১৮ াশ্বরয ২৬ মভ 

তিভফশ্বগয কতফ কাজী নজরুর তফেতফদ্যার মথশ্বক ম্মানসূচক ‘ডটয অফ তরটাশ্বযচায (তড-তরট)’ তডগ্রী ান তততন। ফগফন্ধু 

কৃতল তফেতফদ্যার শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্র রাব কশ্বযন। ব্যাতয তফেতফদ্যার শ্বত ম্মানসূচক ডটশ্বযট তডতগ্র অজিন 

কশ্বযন। তততন ২০১৮ াশ্বর Tagore Peace Award এফাং ২০১৯ াশ্বর ড. কারাভ স্মৃতত ইন্টাযন্যানার এতক্সশ্বরন্স এযাাশ্বড ি 

ভূতলত ন। 

# 

১১.০১.২০২১                                                তআইতড তপচায 

 

মরখক : উপ্রধান তথ্য অতপায,  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার। 

 


