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বলেত হেব, কী কাজ করেল েস আরo সু তার িদেক যােব, েস াপাের িশ ণ েয়াজন। েসটা েদেশ খুব 
েবিশ েনi। ধানম ী বেলন, িতিন তার েমেয় িবশব্ aিটজম আে ালেনর a পিথক সায়মা oয়ােজদেক িদেয় 
সূচনা ফাuে শন ƣতির কেরেছন। েস ফাuে শেন সরকারসহ aেনেকi aনুদান িদেয়েছন। েশখ হািসনা বেলন, 
aিটি ক বা িতব ীরাo সাধারণ মানুেষর মেতা সবিকছু করেত পাের। e সময় ধানম ী eকিট পািনর েবাতল 
হােত িনেয় বেলন, 'eটা িতব ী ি রা ƣতির কেরেছ। দুভ র্াগয্ হেলা আমার aিফেস বেলo ei পািনর বহার 
িনি ত করা যাে  না। আিম যখন বিল, আমার জ  হয়েতা a  য্াে র পািন যেথ  িনেয় আেস। eটােক 
বাজারজাত করার ে ে  কারo কারo আ িরকতার eকটু aভাব েদিখ। আমার aিফেসর সবাi আেছ eখােন। 
আিম আশা কির, আজেকর িদেনর পের ei পািন েনেব।' ধানম ীর e কথায় িমলনায়তেনর সবাi করতািল 
িদেয় aিভন ন জানান। 
 
aনু ােন a েদর মে  uপি ত িছেলন সমাজক াণম ী নুরু ামান আহেমদ, সব্া য্ম ী জািহদ মােলক, 
সমাজক াণ ম ণালয়িবষয়ক সংসদীয় ায়ী কিমিটর সভাপিত রােশদ খান েমনন মুখ। ধানম ী পের 
aিটি ক িশশুেদর পিরেবশনায় মেনা  সাং িতক aনু ানo uপেভাগ কেরন। েরািহ ােদর ত তয্াবাসেনর 
আহব্ান ধানম ীর : ধানম ী েশখ হািসনা বাংলােদশ েথেক েরািহ ােদর িনরাপেদ ত তয্াবাসেন িময়ানমার 
সরকােরর িত আবারo আহব্ান জািনেয়েছন। গতকাল স য্ায় ধানম ীর সরকাির বাসভবন গণভবেন ঢাকায় 
যু রােজয্র নবিনযু  হাiকিমশনার রবাট র্ িডকসন েসৗজ  সা ােত eেল েশখ হািসনা e কথা বেলন।  
যু রােজয্র হাiকিমশনার বাংলােদেশর সা িতক আথ র্সমািজক u য়েনর শংসা কের বেলন, বাংলােদেশর 
মানুেষর মে  eখন আ িবশব্াস গেড় uেঠেছ। e েদেশর মানুেষর মে  বল স াবনা রেয়েছ। যু রাজয্ e 
েদেশর সে  কাজ করেত চায়। ƣবঠেকর পের সাংবািদকেদর ি িফংেয় ে স সিচব iহসানুল কিরম বেলন, 
ধানম ী eবং যু রােজয্র হাiকিমশনার uভেয়i চান েরািহ ারা েযন িনরাপেদ eবং সফলভােব িনজ েদেশ 

েফরত যায়। e সময় ধানম ীর কায র্ালেয়র সিচব সা াদুল হাসান uপি ত িছেলন। 


