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ধানম ী  শখ  হািসনা  মসুিলম
িবে র  ঐেক র  ওপর  ােরাপ
কের  বেলেছন,  এই  উ াহ’র
ঐক ব  থাকা  উিচত।  ‘মসুিলম
িবে র  দশ েলার  মেধ  সৃ
সংঘােত ওই দশ েলার জনগণেকই
ভাগাি র িশকার হেত হয়।  এজ

মসুিলম  উ াহর  মেধ  কােনা
সম া  দখা  িদেল  তা
আলাপ-আেলাচনার  মাধ েমই
সমাধােনর  আ ান  জানান  িতিন।
বাংলােদেশ  নবিনযু  ইরােনর
রা দতূ  মাহা দ  রজা  নাওফর
গতকাল বধুবার সকােল ধানম ীর
তজগাঁও  কাযালেয়  তার  সে
সৗজ  সা ােত  গেল  িতিন  এ

অিভমত ব  কেরন।  বঠক শেষ
ধানম ীর  স  সিচব  ইহসা ল

কিরম সাংবািদকেদর ি ফ কেরন।

বঠেক  ’ দেশর  মেধ  অিভ
সাং িৃতক ব েনর  কথা  তুেল  ধের

ধানম ী  বেলন,  বাংলােদেশর
পররা নীিত  হে -  ‘সকেলর  সে

ব ু  এবং কােরা সে  বিরতা নয়।’ ইরােনর জনগণেক সাহসী িহেসেব উে খ কের শখ হািসনা বেলন,
ইরােনর  অথনীিতর  উে খেযাগ  অ গিত  হে ।  বাংলােদেশর  আথ-সামািজক  উ য়েনর  অসাধারণ
িদকসমহূ তেুল ধের ধানম ী বেলন, দেশর জনগেণর জীবন-মােনর উ য়েন তার সরকার কেঠার পির ম
কের যাে ।  িতিন বেলন,  ‘আমরা দািরে র হার ২১ শতাংেশ নািমেয় এেনিছ এবং  আমােদর উ য়ন
নীিতমালা  হে  ামেকি ক।’  বাংলােদেশ িবরাজমান  ধমীয়  স ীিতর িবষয়িট  তুেল  ধের ধানম ী
বেলন,  এখােন সব ধেমর মা ষ একে  যেকােনা  ধমীয় উ সেব অংশ হণ কের।  িতিন বাংলােদেশ
নবিনযু  ইরােনর রা দতূেক াগত জািনেয় ইরােনর রা পিতর িত েভ া াপন কেরন। শখ হািসনা
বাংলােদেশ দািয়  পালনকালীন তার সরকােরর পে  থেক স াব  সব রকেমর সহেযািগতা দােন
রা দতূেক আ াস দন। ধানম ী ২০১২ সােল ষ  াম সে লন এবং ১৯৯৭ সােল ওআইিস সে লেন

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

যাগ িদেত তার ইরান সফেরর কথা রণ কেরন।

ইরােনর রা দতূ বঠেক ৩০ িডেস েরর সাধারণ িনবাচেন তার দেলর িবপুল িবজেয় ইরােনর রা পিতর
প  থেক ধানম ী শখ হািসনােক অিভন ন জানান। রজা নাওফর শখ হািসনােক একজন িবচ ণ ও
দরূদশী ধানম ী িহেসেব অিভিহত কের বেলন, ‘আমরা ইরােনর সব মা ষ আপনােক ভােলাবািস।’ িতিন
দেশর  আথ-সামািজক  উ য়েন  ধানম ীর  ষম  উ য়ন  নীিতমালার  ভয়ূসী  শংসা  কেরন।  িতিন
ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দশ িহেসেব বাংলােদেশর উ রেণ ধানম ী শখ হািসনােক অিভন ন

জানান। বাংলােদশ ও ইরােনর মেধ  িবদ মান ধমীয় এবং সাং িৃতক মল ব েনর উে খ কের রজা
নাওফর বেলন, ‘আমােদর এই স কেক আমােদর আেরা এিগেয় িনেয় যেত হেব।’

রা দতূ  বেলন,  ই  দেশর  মেধ  আ িলক  এবং  আ জািতক  পযােয়  ভােলা  সহেযািগতা  রেয়েছ।
রাজৈনিতক এবং সাং িৃতক স কও র অব ােন রেয়েছ। ই দেশর মেধ  ব বসা-বািণেজ র পিরমাণ
বিৃ র ওপর ােরাপ কের িতিন বেলন,  এিট বতমােন সে াষজনক অব ায় নই। পি মা অবেরাধ
সে ও ইরান এিগেয় যাে  উে খ কের রা দতূ বেলন, আমরা এই অ েলর উে জনা শমেন কাজ কের
যাি ,  কননা  আমরা  কােনা  যু বাজ দশ নই।’  রা দতূ  বেলন,  ‘এই অ েলর  উে জনা  শমেন

ধানম ী শখ হািসনার যেকােনা উেদ াগেক ইরান াগত জানােব।

ধানম ীর মখু  সিচব মা. নিজবরু রহমান এবং ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান এ সময়
উপি ত িছেলন।
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