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িবিডিনউজ ॥ টানা তৃতীয় ময়ােদর ধানমি ে র দািয়  নয়ায় শখ হািসনােক অিভন ন ও েভ া জািনেয়
জামান চ াে লর এ াে লা মরেকল বাংলােদেশর আথ-সামািজক অ গিত ও সফলতা কামনা কেরেছন। ম লবার
গণভববেন ধানম ী শখ হািসনার সে  সৗজ  সা াত কের তার কােছ মরেকেলর েভ া বাতা পৗেঁছ দন
বাংলােদেশ জামান রা দূত িপটার ফােরনেহালৎজ।

সৗজ  সা ােতর পর ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম বেলন, ‘নতনু কের দািয়  নয়ায় ধানম ীেক
অিভন ন জািনেয়েছন  জামািনর চ াে লর। বাংলােদেশর আথ-সামািজক  উ য়েনর পেথ  সব ধরেনর সফলতা
কামনা  কেরেছন  িতিন।  ‘পার িরক  অংশীদািরে র  ে  জামািন  বাংলােদেশর  পােশ  থাকেব  বেলও  িতিন

িত িত িদেয়েছন।’  বাংলােদশেক ‘িবপলু  স াবনার দশ’  িহেসেব বণনা কের জামািনর রা দূত ধানম ীেক
বেলন, আওয়ামী লীগ য িনবাচনী ইশেতহার িদেয় মতায় এেসেছ তা বা বায়েন জামািন সহায়তা করেব। রা দূত
স াসবােদর িব ে  বাংলােদেশর অব ােনরও শংসা কেরেছন বেল স সিচব জানান। জামান কা ািন েলা
বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আ হী জািনেয় রা দূত বঠেক বেলন, অেনক খােত ’ দেশর পার িরক সহেযািগতা
আরও এিগেয় নয়ার েযাগ রেয়েছ। ’ দেশর ‘চমৎকার স েকর’  িবষয়িট তুেল ধের ধানম ী শখ হািসনা
বঠেক বেলন, বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়ােগর জ  িবেশষ অ ল গেড় তালা হেয়েছ। চীন, জাপান, ভারত, দি ণ
কািরয়ার  িবিনেয়াগকারীরা  ইেতামেধ  িবিনেয়ােগর  জ  সসব  জায়গায়  জিম  বরা  িনেয়েছ।  জামান
কা ািন েলােকও জিম বরা  িনেয় িবিনেয়াগ করার আ ান জানান িতিন। বাংলােদেশ গণত  ও উ য়ন একসে

এিগেয় যােব ম ব  কের শখ হািসনা বেলন, ‘আমােদর ল  তৃণমলূ পয  মা েষর জীবনমােনর উ য়ন ঘটােনা।’
হতদির েদর  জ  সরকােরর  সামািজক  িনরাপ া  কমসূচী  আরও  িব তৃ  করা  হেব  বেলও  বঠেক  জানান
সরকার ধান। জামািনর সে  অেনক খােত বাংলােদেশর সহেযািগতার িবষয়িট তুেল ধের শখ হািসনা বেলন, তার
সরকার সড়ক, রল ও  নৗ  িতন ধরেনর যাগােযাগ কাঠােমা  উ ত করেত কাজ কের যাে । অ েদর মেধ

ধানম ীর মখু  সিচব নিজবরু  রহমান, এসিডিজ িবষয়ক মুখ  সম য়ক আবলু  কালাম আজাদ ও  ধানম ীর
সামিরক সিচব িময়া মাহা দ জয় ল আেবিদন এ সময় উপি ত িছেলন।
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