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Indo-Pacific bloc a blessing for interregional trade: US
S Asia trade to quadruple to over $100b with barriers removed, says American official
FE Report

A United States emissary said in Dhaka Tuesday a newly propounded instrument styled IndoPacific Strategy could help Bangladesh and other regional countries raise interregional trade
manifold.
Terming very prosperous the Indo-Pacific region that stretches from the U.S. West Coast through
the Bay of Bengal, Deputy Assistant Secretary of State Dan N. Rosenblum noted that this vast
bloc represents more than half the global population and more than half the global economy.
While delivering a lecture on 'The United States and the Indo-Pacific region' at Bangladesh
Institute of International and Strategic Studies (BIISS), he said despite this rapid growth, South
Asia lags behind Southeast Asia in terms of intraregional trade and connectivity.
The US Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of South and Central Asia, extrapolated
facts from the history of this subcontinent to draw a contrast between its past harmony and
present disharmony.
For centuries South Asia had been a region bound together by the exchange of goods, people,
and ideas. But today it is one of the least economically integrated regions in the world, he told
his Dhaka audience-incidentally in the wake of various developments on the Pacific front, where
the US has a strong trade-and-strategic presence.

"Intraregional trade has languished, sitting at around five per cent of the total trade. Compare that
with ASEAN, where interregional trade stands at 25 per cent of total trade," he said to make his
point.
Citing World Bank estimation, Mr. Rosenblum said with barriers removed and streamlined
customs procedures, interregional trade in South Asia would nearly quadruple from the current
$28 billion to over $100 billion.
"Bangladesh would stand to benefit better than most from greater regional connectivity, both in
terms of soft and hard infrastructure. Currently less than three percent of Bangladesh's exports go
to India and other countries in South Asia," he added.
Bangladesh's recent socioeconomic success for reaching lower-middle-income status after
consistently achieving growth rates of more than 6 per cent for the past 10 years came into
reference.
In the lecture, moderated by BIISS Chairman Ambassador Munshi Faiz Ahmed, he revealed the
policy of the strategy that will not force any country to take any decision.
"All countries should be playing by the same sets of rules commonly agreed by them. That's
what the Indo-Pacific policy is."
Asked whether the strategy is to contain China -- an emerging economic superpower close by the
Pacific -- the US Deputy Assistant Secretary of State termed it a positive strategy that would
open up more trades, connecting more countries, and ensure maritime safety by jointly
addressing the challenges.
"It's not about containing China or creating any negative impacts to any country," he said.
About recent Rohingya crisis, he appreciated Bangladesh's efforts sheltering them and assured of
continuation of US support for resolving the problem, arising from a crackdown on the minority
community in Myanmar. US Ambassador in Bangladesh Marcia Bernicat also spoke at the meet.
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Right condition in Rakhine need for Rohingya return: US
By UNB, DHAKA
The United States has said it will continue to call upon the Myanmar government to create right
conditions in Rakhine so that Rohingyas can voluntarily return to their homes safely from
Bangladesh.
"We'll continue to call on Myanmar government to create right conditions in Rakhine State that
will facilitate safe return of Refugees," said visiting Deputy Assistant Secretary in the US State
Department's Bureau of South and Central Asian Affairs Daniel N Rosenblum.
He made the remarks while responding to a set of questions after delivering a lecture on 'The
United States and the Indo-Pacific Region' here on Tuesday.
US Ambassador Marcia Benicat and BIISS Director General AKM Abdur Rahman, among
others, spoke with BIISS Chairman Munshi Faiz Ahmad in the chair.
Rosenblum said they strongly applaud the government of Bangladesh's response to the Rohingya
crisis and its generosity in giving Rohingyas shelter in the country. "We appreciate the efforts
that the government is making to ensure that assistance reaches refugee camps," said the US
Deputy Assistant Secretary. "Everybody knows we've spoken out strongly about the atrocities,"
he said adding that they will keep speaking out, will keep providing assistance and keep
recognising the sacrifices Bangladesh made in dealing with tragedy.
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) hosted the event at its
conference room in the afternoon.
Rosenblum also said the US wants to work with Bangladesh and other like-minded nations to
build a prosperous, secure, and interconnected Indo-Pacific.
"The United States is committed to working with nations in South Asia or the broader region,"
he said.
Rosenblum said concerted efforts by many partners will be needed if they are to connect these
vast regions together in the interest of common prosperity and opportunity.
The US diplomat highly appreciated Bangladesh for peacefully resolving its maritime disputes
with India and Myanmar. "Bangladesh is a model in this respect."
Despite rapid growth, Rosenblum said, South Asia lags behind Southeast Asia in measures of
intraregional trade and connectivity.
"For centuries, South Asia was a region bound together by the exchange of goods, people, and
ideas. But today it's one of the least economically integrated regions in the world," he said.
The World Bank estimates that with barriers removed and streamlined custom procedures,
interregional trade in South Asia would nearly quadruple from the current $28 billion to over
$100 billion.
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Bangladesh requires balanced foreign relations: US
Diplomatic Correspondent
A visiting senior US diplomat on Tuesday said Bangladesh ‘needs’ to maintain a balanced
foreign relations while dealing with other countries with same set of rules. ‘Bangladesh needs a
balanced relationship’, in which everyone should be seen through a same set of rules, said US
deputy assistant secretary for south and central Asia Daniel Rosenblum at a lecture in Dhaka.
‘We are not asking countries to choose between us and someone else,’ he said while replying to
questions after the lecture, ‘we are affirming the importance of national sovereignty with a right
kind of balance in external relations.’
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies organised the lecture where retired
and serving diplomats, military officials and academicians were present. Stressing the need for
sovereign control of development projects, he said the host country must be able to exercise
oversight over construction, and ultimately must maintain its sovereignty over these key pieces
of public infrastructure.
Indicating toward implementation of mega projects by taking huge foreign loan, Rosenblum said
‘maintaining sovereignty is key to avoid’ what US secretary [of state Rex] Tillerson has
described as ‘predatory economics’.
In order for infrastructure to be truly transformative, he said, it must meet internationally
accepted standards and norms and be sustainably financed.
While borrowing or even simply accepting money with the lifecycle cost in mind, the US official
said the authorities require to ensure that there are no surprise expenses or that a potentially
transformative project not become a drain on public finances.
Infrastructure can become extremely expensive when the host country invests substantial
resources to maintaining and repairing substandard work, he said.
Rosenblum also stressed the need for Bangladesh’s trade in South Asia while maintaining greater
regional connectivity, both in terms of soft and hard infrastructure. Currently less than three per
cent of Bangladesh’s exports go to India and other countries in South Asia.
He also gave importance on maintaining rule of law and basic international norms, legally
binding codes of conduct developed in accordance with international law to allow countries to

ensure their own security, to help keep sea lanes open for the movement of increasingly high
volumes of trade, and to respond quickly to natural disasters.
On points of South China Sea, he said the US would reinforce commitment to freedom of the
seas and the peaceful resolution of territorial and maritime disputes in accordance with
international law.
BIISS chairman Munshi Faiz Ahmad moderated the discussion, where US ambassador Marcia
Bernicat and BIISS director general Major General AKM Abdur Rahman also spoke.
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Atrocities in Rakhine

US supports documenting efforts to bring perpetrators to justice
DIPLOMATIC CORRESPONDENT
The United States is supporting the efforts to document the evidences of atrocities occurred in
the Rakhine State of Myanmar that may be used when the perpetrators will be brought to justice.
“We are bearing witness and supporting efforts to document the atrocities that occurred, so when
the time comes to bring individuals to justice, there will be record and record of authoring of that
information,” US Ambassador Marcia Bernicat said yesterday while replying to questions in
relations to putting more pressure on Myanmar to take hundreds of thousands of Rohingyas
back. She was speaking at a programme organised by the Bangladesh Institute of International
and Strategic Studies (BIISS) at its auditorium in the capital.
Washington is committed to continue supporting the efforts, she said, adding that US secretary of
state Rex Tillerson ‘called (for) a finding on ethnic cleansing in very rapid order about what was
happening in Myanmar’.
The ambassador was replying to a volley of questions from the audience after a lecture on ‘The
United States and the Indo-Pacific Region’ by US Deputy Assistant Secretary of State for South
and Central Asia Daniel N Rosenblum.
“We have never lifted military sanctions against the Burmese government. So, the sanction is in
place. In addition, we have imposed targeted sanctions on sitting military individuals we believe
are responsible,” she said.
The US has already put significant pressure and stepped up its efforts including additional
sanctions as part of Washington’s efforts to ‘help’ the Myanmar government take back its
people, she added.
Deputy Assistant Secretary Rosenblum said Washington is supportive of the negotiations and
agreement between Bangladesh and Myanmar about the repatriation, but laid emphasis on
voluntary and dignified return of the
Rohingyas. “We welcome the commitment of the government of Burma to take back the refuges
when it is safe. We continue to call on Myanmar to create the right condition in Rakhine state
that will facilitate safe return of refugees,” he said.
“You know Secretary Tillerson has made some strong comments and continues speaking out
against the atrocities that have been committed in the Rakhine state,” said the official.
He also stressed the need for the Myanmar military to ensure the safety of the returnees as
pledged by the civilian government.
“We will keep speaking up and recognising the sacrifices Bangladesh has made in dealing with
this terrible tragedy,” he added.

In his lecture, the US deputy assistant secretary said that the success of the Indo-Pacific region
‘is not an abstract concept to us but one that we care about very deeply’.
“And it’s something I know that Bangladesh, strategically located at the crossroads between
South and Southeast Asia, cares a great deal about as well,” he said.
During the question and answer sessions, many in the audience pointed out that Bangladesh
always has to balance in terms of its relationship with US, China and India, as Dhaka has strong
relationship with all these three countries.
Responding to these questions, the US official said that Washington is not asking Bangladesh to
chose anybody and that it is the sovereign right of a country to choose as long as fair play,
transparency and accountability are ensured.
“We are not asking countries to choose countries. We are reaffirming country’s sovereignty as to
how you want to arrange your relationship with other countries,” said Rosenblum.
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Building Prosperous, Secure Indo-Pacific Region
US to work with BD, like-minded nations: Rosenblum
Staff Correspondent
The United States (US) wants to work with Bangladesh and other like-minded nations to build a
prosperous, secure and an interconnected Indo-Pacific region, said visiting Deputy Assistant
Secretary in the US State Department's Bureau of South and Central Asian Affairs Daniel N
Rosenblum.
"The US is committed to working with nations in South Asia or the broader region," said
Rosenblum at a lecture program in the city hosted by Bangladesh Institute of International and
Strategic Studies (BIISS) on Tuesday titled, "The United States and the Indo-Pacific Religion".
In the program among others was present Director General of the BIISS Major General AKM
Abdur Rahman and US Ambassador in Dhaka Marcia Bernicat while the program was chaired
by Ambassador Munshi Faiz Ahmad, Chairman of the Board of Governors of the BIISS.
Rosenblum in his speech said concerted efforts by many partners will be needed if they are to
connect the vast regions together in the interest of common prosperity and opportunity.
The US official highly appreciated Bangladesh for peacefully resolving its maritime disputes
with India and Myanmar. He said, "Bangladesh is a model in this respect."
Rosenblum, who took over the charge of the current role this month, arrived here on Sunday
night. His other engagements are not known yet.
He said the US is intensifying dialogue with different countries in the Indo-Pacific region and he
hopes problems could be solved in peaceful process.
He said the US seeks maritime cooperation in the region and Bangladesh can play an important
role in this regard.
Regarding Rohingya crisis he said, "We are concerned about Bangladesh's generosity in giving
shelters to Rohingya people coming Myanmar and we are already providing financial supports to
the people."
He said more data should be collected against individuals who committed crime in Myanmar.
He said, "The United States is committed to working with any nation in South Asia or the
broader region that shares our vision of a stable and prosperous Indo-Pacific where sovereignty
is upheld and a rules-based system respected. We look forward to working with Bangladesh and
other like-minded nations."
Until October 2017, he was responsible for managing US policy and diplomatic relations with
the five Central Asian states-- Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan.
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Create environment for voluntary return of Rohingyas
US State Dept official urges Myanmar
Unb, Dhaka
The United States has said it will continue to call upon the Myanmar government to create
necessary conditions in Rakhine so that Rohingyas can voluntarily return to their homes safely
from Bangladesh.
“We'll continue to call on Myanmar government to create right conditions in Rakhine State that
will facilitate safe return of Refugees,” said visiting Deputy Assistant Secretary in the US State
Department's Bureau of South and Central Asian Affairs Daniel N Rosenblum.
He made the remarks while responding to a set of questions after delivering a lecture on “The
United States and the Indo-Pacific Region” in Dhaka yesterday.
US Ambassador Marcia Benicat and BIISS Director General AKM Abdur Rahman, among
others, spoke with BIISS Chairman Munshi Faiz Ahmad in the chair.
Rosenblum said they strongly applaud the government of Bangladesh's response to the Rohingya
crisis and its generosity in giving Rohingyas shelter in the country.
“We appreciate the efforts that the government is making to ensure that assistance reaches
refugee camps,” said the US Deputy Assistant Secretary.
“Everybody knows we've spoken out strongly about the atrocities,” he said, adding that they will
keep speaking out, will keep providing assistance and keep recognising the sacrifices Bangladesh
made in dealing with the tragedy.
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) hosted the event at its
conference room in the afternoon.
Rosenblum also said the US wants to work with Bangladesh and other like-minded nations to
build a prosperous, secure, and interconnected Indo-Pacific.
“The United States is committed to working with nations in South Asia or the broader region,”
he said.
Rosenblum said concerted efforts by many partners will be needed if they are to connect these
vast regions together in the interest of common prosperity and opportunity.
The US diplomat highly appreciated Bangladesh for peacefully resolving its maritime disputes
with India and Myanmar. “Bangladesh is a model in this respect.”
Despite rapid growth, Rosenblum said, South Asia lags behind Southeast Asia in measures of
intraregional trade and connectivity.

“For centuries, South Asia was a region bound together by the exchange of goods, people, and
ideas. But today it's one of the least economically integrated regions in the world,” he said.
The World Bank estimates that with barriers removed and streamlined customs procedures,
interregional trade in South Asia would nearly quadruple from the current $28 billion to over
$100 billion.
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US supports only voluntary return of Rohingyas: State dept official
Senior Correspondent,
A US state department official has said in Dhaka that his country acknowledges the efforts
Bangladesh has made in dealing with the Rohingya crisis but is supportive to 'only the voluntary
return' of the refugees to the Rakhine State.
Deputy Assistance Secretary of State Dan Rosenblum, speaking in Dhaka on Tuesday, also said
Washington would continue speaking out as part of putting pressure on the Myanmar
government to solve the crisis.
“We strongly applaud the government of Bangladesh’s generosity in taking the Rohingya
refugees and giving them shelter,” Rosenblum, who looks after the department's south and
central Asian affairs, said.
“We are also supportive to the (Bangladesh’s) efforts to cooperate with Myanmar to discuss
repatriation process provided that, of course, that ensures only those who want to voluntary
return home are able to do so,” he said at the Bangladesh Institute of International and Strategic
Studies or BIISS.
“And they can do so in safety and dignity. If these principles are applied, we strongly support
that process going forward,” he said while speaking on the ‘US and the Indo-Pacific region’ at
the dialogue organised by the BIISS.
About 700,000 Rohingya refugees have fled to Bangladesh after the Myanmar military cracked
down on the Muslim minority in response to militant attacks on security forces on Aug 25.
The United Nations described the operation as the ethnic cleansing of Rohingyas, an allegation
Myanmar denies.
Representatives of different embassies including China and Russia, former ambassadors of
Bangladesh, think-tank, academia and researchers were present, among others, at the programme
chaired by Munshi Faiz Ahmed, Chairman, Board of Directors, of BIISS.
Rosenblum also welcomed the commitment made by the leaderships in Burma to accept the
return of refugees when it is safe.
“We continue to call upon the government of Myanmar to create the conditions in Rakhine State
that will facilitate the safe return of refugees.
“We’ll keep speaking out. We’ll continue providing our assistance and also keep recognising the
sacrifice Bangladesh has made in dealing with the terrible crisis,” he said.

Speaking on the Indo-Pacific region, he said, the US was exploring “deeper partnerships” on
both security and infrastructure in the Indo-Pacific region with the like-minded countries
including Japan, India, Australia.
“And we welcome other countries that want to advance prosperity and security, and strengthen
the rule of law in the region to join with us,” he said.
“The more we all coordinate on issues like maritime domain awareness, humanitarian assistance,
disaster relief, cybersecurity and economic development, the more the nations in the Indo-Pacific
benefit.
“Concerted effort by many partners will be needed if we are to connect this vast region in the
interests of common prosperity and opportunity,” he said.
Replying to a question, he said, their efforts to deepen the engagements in the region was not to
contain China as interpreted by the many analysts.
“We are not asking countries to choose between ours and someone else. We are affirming the
importance of national sovereignty regarding how would you arrange your relationships with the
rest of the world,” he said.
He, however, in his written statement stressed on the freedom of the seas, peaceful resolution of
territorial and maritime disputes by international law, referring to the South China Sea on which
China has disputes with its neighbours.
He said the strength of the Indo-Pacific region has always been the “varied and complex”
interactions among diverse peoples, governments, economies, and cultures.
“The United States is committed to working with any nation in South Asia or the broader region
that shares our vision of a stable and prosperous Indo-Pacific where sovereignty is upheld and a
rules-based system respected,” he said.
“We look forward to working with Bangladesh and other like-minded nations to realize our
shared goals of building a more prosperous, secure, and interconnected Indo-Pacific.”
US Ambassador in Dhaka Marcia Bernicat, who was also present during the dialogue, added
that: “We have all of us overlapping relations, but to suggest that one relationship is objectively
more important than the others would be extremely short-sighted”.
“History will measure our argument that we should never make that mistake,” she said.
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রািহ া স ট সমাধােন িময়ানমারেক আরও চাপ দেব আেমিরকা
উপসহকারী পররা ম ী ড ান রােজন ুম
টৈনিতক িরেপাটার
মািকন যু রাে র পররা দফতেরর উপ- সহকারীম ী ড ান রােজন ুম বেলেছন, রািহ া স ট সমাধােন
িময়ানমােরর ওপর আরও চাপ বৃি করেব মািকন যু রা । রাখাইেন নৃশংসতার জ দায়ী িময়ানমােরর
জনােরলেদর ওপর িবিধ িনেষধ আেরাপ করেব দশিট। এছাড়া আ জািতক িবিধ অ যায়ী ইে া- শা
মহাসাগরীয় অ েলর ি িতশীলতা ও উ য়েন মািকন যু রা অ ীকারাব বেল জািনেয়েছন িতিন। ম লবার
রাজধানীর ই াটেন বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই টার াশনাল এ া ড
ােটিজক ািডজ (িবস) িমলনায়তেন
‘মািকন যু রা ও ইে া- শা মহাসাগরীয় অ ল’ শীষক এক ব ৃতায় িতিন এসব কথা বেলন।
ঢাকায় সফররত মািকন যু রাে র পররা দফতেরর উপ- সহকারী ম ী ড ান রােজন ুম িবস িমলনায়তেন ই
ঘ াব াপী ব ব রােখন। এ সময় িবিভ
ে র উ র দন িতিন। িবস আেয়ািজত এই অ ােন মািকন
যু রাে র ঢাকায় িনযু রা দূত মাশা বািনকাট, িবস চয়ারম ান রা দূত মু ী ফেয়জ আহমদ ও িবস
মহাপিরচালক মজর জনােরল এ ক এম আ ুর রহমান মুখ ব ব রােখন।
অ ােনর ে া র পেব মুেখামুিখ হেয় ড ান রােজন ুম বেলন, রাখাইেন শাি পূণ পিরেবশ বজায় ও িনরাপেদ
রািহ ােদর িফিরেয় নয়ার জ আমরা আ ান জািনেয় আসিছ। তেব রািহ া স ট সমাধােন িময়ানমােরর
ওপর আরও চাপ বাড়ােত মািকন যু রা কাজ করেছ। সখােনর নৃশংসতার জ দায়ী সামিরক কমকতােদর
ওপর িবিধ িনেষধ আেরাপ করেব যু রা । এ িবষেয় আমরা আমােদর কাজ অব াহত রেখিছ।
এ সময় অ ােন উপি ত মাশা বািনকাট বেলন, রাখাইেন নৃশংসতার জ মািকন যু রাে র উে গ রেয়েছ।
আমােদর পররা ম ী র িটলারসন রাখাইেনর নৃশংসতার পছেন দায়ীেদর িচি ত করেত িনেদশ িদেয়েছন।
আমরা এ িবষেয় কাজ করিছ। এছাড়া রািহ ােদর জ আিথক সহায়তাও অব াহত রেখেছ মািকন যু রা ।
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সমু পথ উ ু

রাখার তািগদ

টৈনিতক িরেপাটার
ায় িফের যেত আ হী রািহ ােদর রাখাইেন িনরাপদ ও মযাদাপূণ ত াবাসেনর সহায়ক পিরেবশ সৃি েত
িময়ানমােরর ওপর যু রাে র চাপ অব াহত থাকেব। একই সে রািহ ােদর জািতগতভােব িনমূল চ ায়
তােদর ওপর চালােনা ববরতার জ দায়ী বমী সনা সদ েদর িবচােরর দািবেতও বরাবেরর মেতা সা ার
থাকেব া
শাসন। ঢাকা সফরকারী মািকন উপ- সহকারী পররা ম ী ডিনেয়ল রােজন াম রাজধানীর
ই াটেন দয়া একক ব ৃতা অ ােন এমনটাই জািনেয়েছন। বাংলােদশ ই িটিটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
ােটিজক ািডজ (িবস) ‘যু রা ও ইে া- প ািসিফক অ ল’ শীষক ওই ব ৃতার আেয়াজন কের। সখােন
সােবক পররা ম ী ও জ রাজনীিতিবদ ড. কামাল হােসনসহ দেশর িবিভ পযােয়র িতিনিধ, সামিরকবসামিরক কমকতা, গেবষক, িশ ািবদ এবং আ জািতক স েকর িশ াথীরা অ ােন অংশ নন। িবস
চয়ারম ান মুি ফেয়জ আহমেদর সভাপিত ও স ালনায় অ ােন াগত ব ৃতা রােখন িত ােনর
মহাপিরচালক মজর জনােরল এ ক এম আব র রহমান।
জা য়ািরেত মািকন
ট িডপাটেমে টর দি ণ ও মধ এিশয়া দখভােল দািয় া উপ- সহকারী ম ী
রােজন ােমর থম বাংলােদশ সফর উপলে আেয়ািজত একক ব ৃতা অ ােন িতিন ইে া- প ািসিফক
অ েলর িত যু রাে র িত িতর িবিভ িদক িনেয় কথা বেলন। এ অ ল তথা বাংলােদেশর সমুদয় সাফেল
যু রাে র বড় অংশীদাির রেয়েছ উে খ কের িতিন বেলন, আ জািতক শাি ও িনরাপ া র ায় বাংলােদেশর
অবদানেক যু রা উ পযােয় মূল ায়ন কের। দীঘ ব ৃতায় িতিন এ অ েলর অভূতপূণ সাফল সে ও বািণজ
এবং যাগােযােগর ে এখেনা িপিছেয় থাকার িবষয়িট উে খ কের বািণজ বাড়ােত সমু পথ উ ু রাখার
তািগদ দন। ব ৃতা শেষ ে া র সশেন অভ াগত ধীজনেদর অেনেক ‘সমু পথ উ ু রাখার’ আ ােনর
ব াখ া চান। কউ কউ এ- ও
কেরন এ অ েল চীেনর ভাববলয়েক িনয় ণ করেত যু রা ‘সমু পথ
উ ু রাখার’ এ তািগদ িদে িক- না? জবােব অত
খালাখুিলভােবই া
শাসেনর ওই িতিনিধ বেলন,
না, চীনেক িনয় ণ করার উে ে নয় বরং ইিতবাচক কারেণই আমরা এিট বলিছ। িতিন ব ৃতায় যমনিট
বেলিছেলন, ে া র পেবও তার পুন ে খ কেরন। বেলন, একিট দেশর িনজ িনরাপ া এবং বািণজ বৃি েত
সমু পথ উ ু রাখা খুবই
পূণ। ওই দেশ বা অ েলর িবিভ
েযােগ ত সাড়া দয়ার জ এিট
জ ির। ব ৃতা ও ে া র পেব মািকন ওই কমকতা বাংলােদেশর সে যু রা সহ িবিভ দেশর িবদ মান
স ক, িরিজওনাল কােনিটিভিট, ালানী িনরাপ া, জলবায়ু পিরবতেনর ভাব এবং মািকন বাজাের বাংলােদিশ
পেণ র িজএসিপ িবধা ফরত পাওয়া না পাওয়া িনেয় কথা বেলন। তার মেত, বাংলােদশ তার িনজ
াথ এবং
সাবেভৗম অব ান থেকই য কােনা দেশর সে স ক রাখেব- এটা াভািবক। িগত থাকা িজএসিপ িবধা
পুনবহােলর ে উপ- সহকারী ম ীর পাশাপািশ ঢাকা মািকন রা দূত মাশা বািনকাট কথা বেলন। রা দূেতর
ভা মেত, এলিডিস কাি েলা এ িবধা পায়। িক বাংলােদশ এলিডিস থেক েমই মধ ম আেয় উ ীত
হওয়ার পেথ রেয়েছ। তাছাড়া িজএসিপ িবধায় ি প ীয় বািণেজ র ভারসােম র িবষয়িটও িবেবিচত হয়। সািবক
িবেবচনায় ২০১৮ সােল বাংলােদেশর িজএসিপ ফরত পাওয়া কিঠন, তেব এিট হেল আ যজনক হেব না।
অ ােন বা চু ত রািহ ােদর আ য় িদেয় বাংলােদশ য মহা ভবতা দশন কেরেছ তার ভূয়সী শংসা কেরন
মািকন ওই িতিনিধ। বাংলােদেশর সে যু রাে র স ক িবষেয় িতিন বেলন, সবার অংশ হেণ একিট সমৃ ও
িনরাপদ বাংলােদশ গড়েতই আমরা উভয় জািত কাজ করিছ। এ অ েলর স েক মািকনীেদর স েকর িবষেয়
িতিন বেলন, িসেড ট া , সে টাির িটলারসনসহ আমােদর জ
িতিনিধেদর ব ৃতা এবং গত িডেস ের
কািশত জাতীয় িনরাপ া কৗশেল এই অ েলর উে খ রেয়েছ। ইে া- প ািসিফক অ েলর সাফল কােনা

িবমূত ধারণা নয় বরং এ িবষেয় যু রা খুবই য শীল উে খ কের িতিন বেলন, দি ণ ও দি ণপূব এিশয়ার
সি েল কৗশলগত অব ােন থাকা বাংলােদেশর িবষয়িট যু রা অেনক
িদেয় থােক। যু রাে র পি ম
উপ ল থেক বে াপসাগর পয ইে া- প ািসিফক অ েলর িব ৃিত উে খ কের িতিন বেলন, িনরাপ ার ে
এ অ েলর সে যু রাে র দীঘতম সমু সীমা রেয়েছ এবং বশ কেয়কিট দীঘ ময়াদী ম ী- জােটর সে
ওয়ািশংটেনর চুি রেয়েছ। এই অ েল যু রাে র অ তম অত াধুিনক নৗ ইউিনট, প ািসিফক ি ট রেয়েছ। যা
এ অ েলর সমমনা দশ েলার সে অসংখ যৗথ মহড়া কেরেছ এবং ায় িতিট দেশর সামিরক বািহনীর
জ
িশ ণ পিরচালনা কেরেছ। এই অ ল জি বাদ মাকািবলা এবং ভারত সাগর থেক দি ণ চীন সাগর
পয িনি তভােব নৗ- চালনার াধীনতা এবং বি ক িনয়ম মেন চলার ে িবেশষত
পূণ উে খ কের
িতিন বেলন, এই সে আমরা বাংলােদেশর সে আমােদর িনরাপ া অংশীদািরে র কদর কির। বৃহ র
আ িলক যাগােযােগর ফেল িত ািনক ও অবকাঠােমাগতভােব বাংলােদশ সবেচেয় বিশ লাভবান হেত পারত
উে খ কের িতিন বেলন, অথৈনিতক বৃি র াথিমক পূবশত হে আইেনর শাসনিবিধ ও মৗিলক আ জািতক
িনয়েমর জ আ িলক িত িত। আ জািতক আইেনর সে সাম
পূণ, অথপূণ, আইন- িভি ক আচরণিবিধ
দশ েলােক তােদর িনজ িনরাপ া, অিধক হাের বািণজ বৃি েত সমু পথ উ ু রাখা, েযােগর সময় ত
সাড়া দয়ার ব াপাের খুবই
পূণ। একিট িনরাপদ এবং ায়ী আ িলক পিরেবশ ি িতশীল অথৈনিতক
বৃি র জ
েযাগ সৃি কের যা মা ষেক দাির
থেক বর কের এেন মধ িব পযােয় পৗঁেছ দয়। সমু
সীমার িবেরাধ িন ি েত বাংলােদশ একিট আদশ উে খ কের িতিন বেলন, ২০১২ সােল বাংলােদশ- িময়ানমার
এবং ’১৪ সােল বাংলােদশ- ভারত সমু সীমা িবেরােধর ব ু পূণ সমেঝাতা মাণ কের য আ জািতক আইন
মেন িকভােব শাি পূণভােব সমাধান করা যায়। এ অ েলর উ য়েন জাপান, ভারত, অে িলয়ার মেতা সমমানিসকতার অ া
দেশর সে যু রা কাজ করেছ জািনেয় িতিন বেলন, সামুি ক এলাকা স েক
সেচতনতা বৃি , সাইবারিসিকউিরিট, এবং মানিবক সহায়তা, েযাগ াণ এবং অথৈনিতক উ য়নই তােদর
স েকর মূল ফাকাস। যু রা দি ণ এিশয়া বা বৃহ র অ েলর য কােনা দেশর সে কাজ করেত যু রা
অ ীকারব জািনেয় িতিন বেলন, সমৃ শালী, িনরাপদ, এবং একিট আ ঃেযাগােযােগর ে সি িহত ইে াপ ািসিফক অ ল তিরই আমােদর ল ।

সংবাদ, ৩১ জা য়াির ২০১৮

আেলাচনার মাধ েম রািহ া সম ার সমাধান চায় যু রা
িনজ বাতা পিরেবশক
আেলাচনার মাধ েমই রািহ া সম ার সমাধান চায় যু রা । তেব অতীেতর মেতাই রািহ া িবষেয় যু রা
বাংলােদেশর পােশ থাকেব বেল জািনেয়েছন মািকন যু রাে র পররা দফতেরর দি ণ ও মধ এিশয়া িবষয়ক
ডপুিট অ ািসসেট ট সে টাির অব
ট ড ািনেয়ল এন রােজন ুম। গতকাল ‘িদ ইউনাইেটড
টস অ া ড িদ
ইে া- প ািসিফক িরিজয়ন’ শীষক একক ব ৃতা অ ােনর পর
- উ র পেব িতিন একথা জানান।
ব ৃতায় িতিন যু রা ও ইে া- প ািসিফক অ েল জাট এবং অংশীদাির
িত ার িত
আেরাপ কের
বেলন, িব ৎ উৎপাদন এবং সমুে র িনরাপ া র ায় বাংলােদশ ও যু রা একসে কাজ কের ই দেশর
স কেক আরও জারদার করেত পাের।
বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
ােটিজক ািডজ (িবআইআইএসএস) আেয়ািজত ব ৃতা
অ ােন িতিন এই ম ব কেরন। অ ােন সভাপিত কেরন িবআইআইএসএস- এর চয়ারম ান মু ী ফেয়জ
আহমদ এবং াগত ব ব রােখন িবআইআইএসএস- এর মহাপিরচালক মজর জনােরল এেকএম আব র
রহমান। অ ােন আরও উপি ত িছেলন যু রাে র রা দূত মািসয়া ি েফনস ুম বািনকাট।
আেলাচনায় যু রাে র রা দূত বািনকাট বেলন, যসব সনা সদ রাখাইেনর হত াে র সে জিড়ত িছল সসব
সনা সদে র উপর মণ িনেষধা া আেরাপ করা ছাড়াও ভিব েত তােদর িবচােরর আওতায় আনা হেব।
িজএসিপ িবধা স েক িতিন বেলন, েদেশর বািণজ ঘাটিত কমেল বাংলােদশ এমিনেতই িজএসিপ িবধা
পােব
ড ািনেয়ল এন রােজন ুম বেলন, যু রাে র পররা নীিতেত িতিট দশ সমান
পায়, সটা বাংলােদশ
হাক অথবা চীন। তেব বাংলােদেশর সে িনরাপ া ও বািণিজ ক অংশীদাির েক যু রা িবেশষ
িদেয়
থােক। তাই গত নেভ ের িসএলিডিপর একিট দল বাংলােদশেক তরলীকৃত কৃিতক গ াস (এলএনিজ) আমদািন
িবষেয় নীিতমালা তির করেত সহেযািগতা কেরেছ। তাছাড়া বাংলােদেশর জাতীয় রাজ বাড এবং কা মসেক
ওেয়ব পাটাল তিরেতও অিভ তা িবিনময় কের। এভােব আমরা িব ৎ
এবং সমু সীমার িনরাপ া র ায়
একসে কাজ কের িনেজেদর স কেক আরও জারদার করেত পাির।
আ িলক বািণজ স েক িতিন বেলন, যু রা আ িলক সহেযািগতার অংশ িহেসেব জাট এবং অংশীদাির
িত া করেত চায়। পাশাপািশ ইে া- প ািসিফক অ েল নতুন অংশীদারেদর সাবেভৗম ও আইেনর শাসনেক
স ান কের স ক িব ার করেত আ হী। িতিন বেলন, যেতাই আমরা সামুি ক এলাকা স েক সেচতনতা বৃি ,
সাইবার িসিকউিরিট, মানিবক সহায়তা, েযাগ াণ এবং অথৈনিতক উ য়ন সম য় করেবা সটা ইে াপ ািসিফক দশ েলার জ
ফল বেয় আনেব।
ড ািনেয়ল বেলন, বাংলােদশ এই অ েলর একিট দা সফলতার গ , যিট গত ১০ বছর ধের ৬ শতাংেশর
বিশ বৃি র হার অজন কের িন মধ িব আেয়র দেশ পিরণত হেয়েছ। যু রা বাংলােদেশর িনরাপ া
অংশীদাির েক
দয় উে খ কের িতিন বেলন, আ জািতক শাি ও িনরাপ া র ায় বাংলােদেশর
আবদানেক যু রা উ পযােয় মূল ায়ন কের।

ড ািনেয়ল বেলন, ত অথৈনিতক বৃি সে ও আ - আ িলক বািণজ এবং যাগােযােগর ে দি ণ এিশয়া
দি ণ- পূব এিশয়ার তুলনায় িপিছেয় রেয়েছ। িব ব াংেকর এক গেবষণায় জানা যায় বািণিজ ক িতব কতা
পিরহার কের ও
ব ব া চালু কের দি ণ এিশয়ার আ - আ িলক বািণজ ২৮ িবিলয়ন ডলার থেক ১০০
িবিলয়ন ডলাের উ ীত করা যায়। এে ে যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগতভােব সবচাইেত বিশ লাভবান হেত
পারেতা বাংলােদশ।
রািহ া সম া স েক িতিন বেলন, ইেতামেধ বাংলােদশ এবং মায়ানমােরর রািহ া ত াবাসন িবষেয় চুি
হেয়েছ। উভেয়ই িবষয়িট িনেয় কাজ
কেরেছ। এভােব আেলাচনার মাধ েমই এই সম ার সমাধান চায়
যু রা । তেব অতীেত রািহ া িবষেয় যু রা যভােব বাংলােদেশর পােশ িছল ভিব েত সভােবই থাকেব।
রািহ া িবষেয় মায়ানমােরর ওপর কান চাপ েয়াগ করেব িকনা এমন ে র উ ের যু রাে র রা দূত
বািনকাট বেলন, ইেতামেধ যু রা মায়ামােরর সামিরক বািহনীর ওপর িনেষধা া আেরাপ কেরেছ। তাছাড়া
যসব সনা সদ এই ঘটনার সে জিড়ত িছল সসব সনা সদে র ওপর মণ িনেষধা া আেরাপ করা
ছাড়াও ভিব েত তােদর িবচােরর আওতায় আনা হেব। বাংলােদেশর গােম টস পণ যু রাে িজএসিপ িবধা
পােব িকনা এমন ে র জবাবেব যু রাে র রা দূত বািনকাট বেলন, যােদর সে যু রাে র নাফটা চুি রেয়েছ
এবং পৃিথবীর অ ত দশেক িজএসিপ িবধা িদেয় থােক। বাংলােদশ এর কানিটর মেধ ই পের না। তেব
বাংলােদশ এবং যু রােজ র মেধ বািণিজ ক ঘাটিত কমেল এমিনেতই বাংলােদশ িজএসিপ িবধা পােব।

নয়া িদগ , ৩১ জা য়াির ২০১৮

রাখাইেন অ

ল পিরেবশ সৃি র আ ান জািনেয়েছ যু রা

রািহ ােদর িনরাপদ ত াবাসন
টৈনিতক িতেবদক
রািহ া ত াবাসেনর জ রাখাইন রােজ অ ল পিরেবশ সৃি র আ ান জািনেয়েছ যু রা । মািকন পররা
দফতেরর উপসহকারী ম ী ড ান রােজন ুম বেলেছন, রািহ া ত াবাসন ি য়ােক যু রা সমথন কের।
তেব এই ত াবাসন হেত হেব
া ও িনরাপদ। আর এ লে রাখাইন রােজ রািহ ােদর জ অ ল
পিরেবশ সৃি েত আমরা িময়ানমােরর িত আ ান জানাি ।
িতিন বেলন, রািহ া ত াবাসেন বাংলােদশ ও িময়ানমােরর মেধ চুি স েক আমরা অবগত রেয়িছ। এই
চুি যথাযথভােব বা বায়েন িময়ানমার িত িত িদেয়েছ। রািহ ােদর জ যু রা
চুর আিথক সহায়তা
িদেয়েছ। এই অেথ তােদর জ খাদ সরবরাহ ও আ য় ল িনমােণর মেতা
পূণ কাজ েলা চলেছ।
রািহ া ই েত বাংলােদেশর অব ানেক যু রা জারােলাভােব সমথন কের।
গতকাল বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
ািটিজক
ািডস ( িবআইআইএসএস)
িমলনায়তেন আেয়ািজত ‘যু রা ও ভারত- শা মহাসাগরীয় অ ল’ িবষয়ক অ ােন রাখা ব েব ড ান
রােজন ুম এসব কথা বেলন। এেত মািকন রা দূত মাশা বািনকাট উপি ত িছেলন। অ ােন াগত ব ব
রােখন িবআইআইএসএেসর মহাপিরচালক মজর জনােরল আব র রহমান। সভাপিত কেরন িত ােনর
চয়ারম ান রা দূত মুি ফেয়জ আহেমদ।
মািকন রা দূত বেলন, রািহ া ই েত জািতসে
সা ার ভূিমকা পালন কেরেছ যু রা । িময়ানমােরর
গণতাি ক উ রেণর পরও আমরা এখন পয সামিরক িনেষধা া ত াহার কির নাই। রাখাইেন রািহ ােদর
ওপর জািতগত িনধন চালােনার সােথ জিড়তেদর শাি র আওতায় আনেত যু রাে র পররা ম ী র
িটলারসন কেঠার অব ােনর কথা জািনেয়েছন। রািহ ােদর ওপর িময়ানমার সামিরক বািহনীর নারকীয়
িনযাতেনর তথ মাণ সং হ করেছ যু রা । পিরি িতর উ িত না হেল আেরা িনেষধা া আেরােপর িবষয়িট
যু রাে র িবেবচনাধীন রেয়েছ। িচর সােথ ি মত পাষণ কের রাখাইন পরামশক কিমশেনর পািরশ েলা
বা বায়েনর জ গিঠত বাড থেক স িত পদত াগ কেরেছন যু রাে র িনউ মি েকার সােবক গভনর িবল
িরচাডসন।
এিশয়ায় ভাব িব ারেক ক কের চীন ও যু রাে র মেধ িতেযািগতা স িকত এক ে র জবােব মািকন
উপসহকারী ম ী বেলন, চীেনর অেনক পদে েপর ব াপাের আমরা একমত নই এবং তা কাে ই বলা হেয়
থােক। তেব কােনা রাে র সােথ স েকর
ে এ অ েলর দশ েলা াধীন িস া িনেয় থােক। এটা
িতিট রাে র সাবেভৗম অিধকার। িতিন বেলন, যু রা চায় বাংলােদশ তার িতেবশী দশ েলার সােথ
স ক বজায় রাখুক। দি ণ এিশয়ার মেধ আ িলক স ৃ তা ও আ ঃবািণজ বৃি পাক।
ড ান রােজন ম
ু বেলন, ‘আেমিরকা থম’ নীিত অ সরণ মােন এই নয় য আেমিরকা একলা চলেব। আমরা
যথাস ব সবাইেক সােথ িনেয় চলেত চাই। আর েত ক রা ই তার িনেজর াথেকই সবেচেয় বিশ াধা
দয়। যু রাে র পররা নীিতও এর ব িত ম নয়।

িতিন বেলন, বাংলােদেশর সােথ এই মুহূেত ালািন খােত িবিনেয়াগ, সমু সীমা িনরাপ ায় সহেযািগতা এবং
ি প ীয় ও আ ঃসীমা বািণজ স সারেণর ই েত ব াপক স াবনা রেয়েছ। সমু সীমার িনরাপ ায়
বাংলােদেশর নৗবািহনী ও কা গােডর সােথ যু রা ঘিন ভােব কাজ করেছ।
দি ণ চীন সাগর িনেয় িবেরাধ সং া এক ে র জবােব রােজন ুম বেলন, সমু সীমা িনেয় আ জািতক
আইন অ যায়ী এই িবেরােধর িন ি চায় যু রা । এ জ দি ণ- পূব এিশয়ার দশ েলার জাট আিসয়ােনর
সােথ চীেনর একিট কাঠােমাগত চুি সইেক যু রা উৎসািহত করেছ। আ জািতক আইেন িতেবশী
রা েলার সােথ সমু সীমার িবেরাধ িন ি েত বাংলােদেশর সাফল একিট দৃ া াপন কেরেছ।
যু রাে র বাজাের
ও কাটামু
িবধা পাওয়ার ব াপাের মািকন রা দূত বেলন, যু রাে র বাজাের
বাংলােদেশর ব াপক রফতািন ও তুলনামূলকভােব কম আমদািনর কারেণ বড় ধরেনর বািণজ ঘাটিত রেয়েছ।
যু রাে র বতমান সরকার িবে র িবিভ দেশর সােথ বািণেজ ভারসাম আনেত চাইেছ। ালািন খােত
যু রাে র বড় ধরেনর িবিনেয়াগ এই ভারসাম আনেত সহায়তা করেত পাের।
অ ােন
কমকতা,

বীণ আইনজীবী ড. কামাল হােসন, অধ াপক রাকসানা িকবিরয়াসহ সামিরক- বসামিরক
টনীিতক ও িবিশ জেনরা উপি ত িছেলন। তারা ে া র পেব অংশ নন।

দিনক আমােদর সময়, ৩১ জা য়াির ২০১৮

ভারত মহাসাগের জাহাজ চলাচেল তথ েক

খুলেত আ হী যু রা

টৈনিতক িতেবদক
ভারত মহাসাগের মিরটাইম ডােমইন িফউশন স টার িত া করেত চায় যু রা । এর মাধ েম সমুে
চলাচলকারী জাহাজ েলার তথ িবিনময় হেব। গতকাল এক আেলাচনায় এমনটা জানান মািকন পররা দ েরর
দি ণ ও মধ এিশয়ািবষয়ক ডপুিট অ ািসসেট ট সে টাির ড ািনেয়ল এন রােজন ুম। রাজধানীর বাংলােদশ
ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড ােটিজক ািডজ (িবআইআইএসএস) ‘দ ইউনাইেটড টস অ া ড
দ ইে া- প ািসিফক িরিজয়ন’ শীষক সিমনারিটর আেয়াজন কের।
ড ািনেয়ল এন রােজন ুম বেলন, সমু যা ায় ভুল বাঝাবুিঝ ঠকােত এ অ েল মিরটাইম ডােমইন িফউশন
স টার রেয়েছ কবল িস াপুের। তারই আদেল ভারত মহাসাগের একিট িফউশন স টার খুলেত চায় যু রা ।
আর এেত বাংলােদেশর
পূণ ভূিমকা রেয়েছ।
বাংলােদেশর সে স ক িনেয় এক ে র জবােব িতিন বেলন, যু রা ভারসাম পূণ টৈনিতক স েক িব াস
কের। ফেল কান দশ কার সে কতটু স ক রাখেব এটা একা ই সই দেশর িবষয়। যু রাে র নীিত
কখনই কাউেক কােনা প িনেত বাধ কের না। আমরা সাবেভৗমে িব াস কির। িবে র বড় শি েলা একিট
একমত স
নীিত আদেশর মাধ েম পিরচািলত হয়। ফেল এখােন বাংলােদেশর াথ যার সে যােব তার
সে ই স ক দৃঢ় করেব। ইে া- প ািসিফক অ েল যু রাে র অ ািধকার হেলা ালািন সরবরাহ, বািণজ
উ য়ন, মিরটাইম সহেযািগতা, মিরটাইেমর িনরাপ া সহেযািগতা।
রািহ া িনেয় অপর এক ে র জবােব মািকন রা দূত বেলন, রাখাইেন হত াকা- ◌র িন া যু রা জানায়।
আর িময়ানমােরর ওপর অবেরাধ এখেনা আমােদর বলবৎ রেয়েছ। আর বতমােন সখােন গণহত ার সে জিড়ত
িময়ানমার সনাবািহনীর কমকতােদর িচ ত কের অবেরাধ আেরাপ করেছ যু রা ।
সিমনাের াগত ব ব দন িবআইআইএসএেসর মহাপিরচালক মজর জনােরল এেকএম আব র রহমান
এবং সভাপিত কেরন চয়ারম ান মু ী ফেয়জ আহমদ। এেত ঢাকা মািকন রা দূত মািসয়া ি েফ
ুম
বািনকাটসহ সরকােরর িবিভ ম ণালেয়র ঊ তন কমকতা, সামিরক ও বসামিরক ব ি , সােবক রা দূত,
গেবষক, িশ ািবদসহ অ রাও উপি ত িছেলন।

কােলর ক ঠ, ৩১ জা য়াির ২০১৮

রািহ ােদর ফরার পিরেবশ িনেয় তাগাদা িদেয় যােব যু রা
টৈনিতক িতেবদক
রািহ ােদর রাখাইেন ফরার পিরেবশ সৃি র লে িময়ানমােরর িত তািগদ অব াহত রাখেব যু রা । দশিটর
পররা দ েরর দি ণ ও মধ এিশয়া বু েরার ডপুিট অ ািস া ট সে টাির ড ািনেয়ল আেন রােজন াম
গতকাল ম লবার রাজধানীেত এক অ ােন এ কথা বেলন।
বাংলােদশ ‘ইনি িটউট অব ই টার াশনাল অ া ড
ােটিজক ািডজ’ (িবআইআইএসএস) িমলনায়তেন
‘যু রা ও ইে া- প ািসিফক িরিজওন’ শীষক ওই ব ত
ৃ া অ ােনর আেয়াজন করা হয়। তােত যু রাে র
রা দূত মাশা বািনকাট, িবআইআইএসএস চয়ারম ান মুনিশ ফেয়জ আহেমদ ও মহাপিরচালক এ ক এম
আব র রহমান ব ব দন। রােজন াম বেলন, ‘যু রা য িময়ানমাের জািতগত িনধনযে র িব ে
জারােলা অব ান িনেয়েছ, তা সবাই অবগত। যু রা এ অব ান অব াহত রাখেব। রািহ ােদর জ
সহেযািগতা দওয়ার পাশাপািশ এই ােজিড মাকােবলায় বাংলােদেশর ত াগেকও যু রা
ীকৃিত িদেয়
যােব।’
রােজন াম বেলন, ‘সমৃ , িনরাপদ ও আ সংযু ইে া- প ািসিফক অ ল গড়েত বাংলােদেশর মেতা সমমনা
দশ েলার সে যু রা কাজ করেত চায়। যু রা দি ণ এিশয়ার দশ েলা বা পুেরা অ েলর সে কাজ
করার ব াপাের অ ীকারাব ।’
ভারত ও িময়ানমােরর সে বাংলােদেশর সমু সীমা িবেরাধ শাি পূণভােব িন ি র
‘এ ে বাংলােদশ একিট দৃ া ।’

শংসা কের িতিন বেলন,

