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 ি িটশ িতম ীেক ধানম ী 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী েশখ হািসনা যু রাজয্সহ সকল আ জর্ািতক স দায়েক িময়ানমােরর েরািহ া নাগিরকেদর তােদর 
িনজ েদেশ েফরত িনেয় যাoয়ার জ  িময়ানমােরর oপর েজারােলা ƣবিশব্ক চাপ a াহত রাখার আহব্ান জািনেয়েছন। িতিন আশ া 
কাশ কের বেলন, েরািহ ােদর মে  যারা হতাশা  তােদরেক খারাপ কােজo বহার করেত পাের সব্াথ র্ােনব্ষী মহল।  

ি েটেনর ƣবেদিশক দফতর eবং কমনoেয়লথ কায র্ালেয়র eিশয়া o শা  মহাসাগরীয় a ল িবষয়ক িতম ী মাক র্ িফ  রিববার 
ধানম ীর সে  তার েতজগাঁoর কায র্ালেয় েসৗজ  সা াত করেল েশখ হািসনা e আহব্ান জানান। ধানম ীর ে স সিচব iহসানুল 

কিরম ƣবঠেকর পের সাংবািদকেদর ি ফ কেরন। 

সা াতকােল ধানম ী েরািহ ােদর মােঝ িবেশষ কের েরািহ া তরুণেদর মােঝ কাজকম র্ না থাকা eবং তােদর িফের যাoয়ার িবষেয় 
aিন য়তা থাকায় হতাশা ছিড়েয় পড়ার আশ া  কের বেলন, eটা ঐ eলাকায় eকিট িবরাট সম ার সৃি  কেরেছ। েকননা 
সংখয্ায় তারা ানীয় জনসাধারণেক ছািড়েয় েগেছ। কােজi সব্াথ র্ােনব্ষী মহল তােদর মে  িব মান হতাশােক খারাপ uে ে o 
বহার করেত পাের। আর বষ র্াকােল েরািহ ােদর aব া আরo খারাপ হেত পাের। aব  সরকার তােদর a ায়ী আবাসেনর জ  

eকিট দব্ীপেক u ত কের গেড় তুলেছ।  

সফররত ি িটশ ম ী ei িবপুলসংখয্ক েরািহ ােক আ য় েদয়া বাংলােদেশর জ  eক িবরাট েবাঝা আখয্ািয়ত কের তােদর বত র্মান 
aব া স েক র্ সরকােরর কােছ জানেত চান। েস িবষেয় সিব াের তুেল ধরার পাশাপািশ eেদেশ গণত  পুন র্িত ার জ  সারাজীবন 
সং াম কেরেছন বেলo uে খ কেরন েশখ হািসনা। e সময় যু রােজয্র ম ী 3129 সােলর িনব র্াচেন িবপুল িবজয় aজর্েনর জ  
েশখ হািসনােক aিভন ন জানান। 

ধানম ী েশখ হািসনা দুi েদেশর পার িরক লােভর সব্ােথ র্i বাংলােদেশ আরo ি িটশ িবিনেয়াগ তয্াশা কেরন। িতিন e সময় 
ি িটশ uে া ােদর েবিশ েবিশ বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর আহবান জানান। 

ি িটশ ম ী মাক র্ িফ  বাংলােদেশর u য়েন িবেশষ কের aথ র্ৈনিতক eবং সামািজক u য়েন ি েটেনর aংশীদািরেতব্র কথা পুন র্  
কেরন। বাংলােদেশ ি েটেনর সহেযািগতা িবেশষ কের জলবা  পিরবত র্নজিনত iসুয্র ে ে র কথা uে খ কের ধানম ী বেলন, 
বাংলােদশ iেতামে i eে ে  িনজসব্ aথ র্ায়েন া  ফা  গঠন কেরেছ। জলবা  পিরবত র্নজিনত সম ার িবষয়িট মাথায় েরেখi 
েদেশর সমু  তীরবত  a েল েবশ িকছু ক  হণ কেরেছ। 

ধানম ী e সময় তার সরকােরর েদেশ েবসরকারী খাতেক u ু  কের েদয়ার িবষয়িট aবিহত কের েবসরকারী মািলকানাধীন েবশ 
িকছু িটিভ চয্ােনল aনুেমাদন দােনর কথাo জানান। িতিন বেলন, বাংলােদেশ গণমা ম eখন সেব র্া  সব্াধীনতা েভাগ করেছ। 
বাংলােদেশর সে  যু রােজয্র ঐিতহািসকভােবi ঘিন  স ক র্ িব মান রেয়েছ uে খ কের িতিন বাংলােদেশর িবিভ  খােত তােদর 
সহেযািগতা a াহত রাখার আহব্ান জানান। 

ƣবঠেক যু রােজয্র ম ী বাংলােদেশর u য়েন ি েটেনর আরo সহেযািগতা দােনরo আশব্াস েদন। ƣবঠেক uভেয় েদেশর 
সব্াথ র্সংি  িবষয় স ক র্ আরo েজারদার করার আশাবাদ  কেরন। ধানম ীর মুখয্ সিচব েমাঃ নিজবুর রহমান eবং ঢাকায় 
যু রােজয্র হাiকিমশনার চয্াটারটন িডকসন e সময় uপি ত িছেলন। 



iতািলর নতুন রা দূেতর সা াত ॥ eর পর ধানম ীর সে  তার কায র্ালেয় েসৗজ  সা াত কেরন iতািলর নতুন রা দূত eনিরেকা 
নানিজয়াটা। সা াতকােল iতািলর রা দূত দুi েদেশর িদব্পাি ক স ক র্ o aথ র্ৈনিতক সহেযািগতা আরo গিতশীল করেত কাজ 
করেবন বেল জানান। িতিন বেলন, বাংলােদেশর aেনক স াবনা আেছ। দুi েদেশর বািণজয্ বাড়ােত হেব। eে ে  দুi েদেশর 
েচমব্ার aব কমােস র্র মে  স ক র্ েজারদার করেত হেব।  

সা াতকােল দূত নানিজয়াটা বাংলােদেশর স ক র্ o সহেযািগতা বাড়ােনার জ  eকিট পাল র্ােম াির প করা হেয়েছ uে খ কের 
বাংলােদেশ েট টাiল o a া  যুি র oপর eকিট ে িনং েস ার করেত iতািলর আ েহর কথা জানান। ব ব র িত া 
কাশ কের রা দূত বেলন, uিন (ব ব ) হে ন িবেশব্র বহু েদেশর aনুে রণার uৎ । 

ধানম ী নতুন রা দূতেক সব্াগত জািনেয় বাংলােদেশর চামড়া খােত সহেযািগতার আহব্ান জানান। িতিন বেলন, সারা পৃিথবীেত 
iতািলর চামড়াজাত পে র সুনাম রেয়েছ। তারা গুণগতমােনর িত নজর রােখ। বািণজয্ স ক র্ বাড়ােনার oপরo গুরুতব্ােরাপ 
কেরন ধানম ী। ƣবঠেক ধানম ীর মুখয্ সিচব েমাঃ নিজবুর রহমান uপি ত িছেলন।  

িবিজeমie’র নবিনব র্ািচত সভাপিতর সা াত ॥ ধানম ী েশখ হািসনার সে  েসৗজ  সা াত কেরেছন ƣতির েপাশাক তকারক 
o রফতািনকারকেদর সংগঠন িবিজeমie’র নবিনব র্ািচত সভাপিত রুবানা হক। রিববার রাজধানীর েতজগাঁoেয় ধানম ীর কায র্ালেয় 
তার সে  েদখা করেত যান রুবানা হক। e সময় ধানম ীেক ফুল িদেয় শুেভ া জানান িতিন।  

গত শিনবার িবিজeমie’র পিরচালনা পষ র্দ িনব র্াচেন িনর শ জয় পান ঢাকা u র িসিট কেপ র্ােরশেনর য়াত েময়র আিনসুল হেকর 
সহধিম র্ণী রুবানা হেকর েনতৃতব্াধীন সি িলত েফারাম ােনল। ei ােনেলর 37 াথ র সবাi িবজয়ী হন। িনব র্ািচতরা আগামী দুi 
বছেরর জ  িবিজeমie’র েনতৃতব্ েদেবন।  

ব ব র জীবনীিনভ র্র েলখােলিখেত aনুমিতর দরকার েনi ॥ জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর জীবনীিনভ র্র েয েকান 
ধরেনর নাটক, েলখােলিখ o সািহতয্কম র্ eবং ীড়ানু ান আেয়াজেনর জ  ব ব  েমেমািরয়াল াে র েকান কার aনুেমাদেনর 
েয়াজন েনi। শিনবার স য্ায় ধানম-ি◌র ব ব  ভবেন aনুি ত জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান েমেমািরয়াল াে র 

eক সভায় ei িস া  গৃহীত হয়। াে র েচয়ারপাস র্ন ব ব র েজয্  ক া ধানম ী েশখ হািসনা সভায় সভাপিততব্ কেরন। 

ধানম ীর কায র্ালেয়র ে স uiং সূ  জানায়, ƣবঠেক িস া  হয়, জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর জীবনীিনভ র্র েয েকান 
ধরেনর নাটক, েলখােলিখ o সািহতয্কম র্ eবং ব ব র নােম ীড়ানু ান আেয়াজেনর জ  eখন েথেক াে র েকান কার 
aনুেমাদেনর েয়াজন েনi। েকবল ব ব  o তার পিরবােরর নােম েকান িত ান বা াপনার নামকরেণর ে ে  eরূপ aনুেমাদন 
হণ করেত হেব। 

সভায় াে র সমাজ ক াণমূলক কম র্কা- পয র্ােলাচনা o াে র িবিভ  কে র কাজ আরo ততার সে  eিগেয় িনেয় যাoয়ার 
িস া  হয়। আেগর সভায় গৃহীত িবিভ  িস া  বা বায়েনর a গিত িনেয়o সভায় পয র্ােলাচনা eবং িবিভ  uপকিমিটর িতেবদন 
uপ াপন করার পাশাপািশ াে র েকাষা  e eম রিফেকর মৃতুয্েত েশাক াব গৃহীত হয়। সভায় 26 আগে  ব ব র 
পিরবােরর শহীদ সদ েদর নােম 24িট িত ােনর নামকরণ eবং েমাট 61 হাজার 3শ’ টাকা িশ াবৃি  দােনর িস া  aনুেমাদন 
করা হয়। 

 


