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ধানম ী শখ হািসনা বেদিশক মু ার িরজাভ বিৃ েত িবেশষ অবদােনর জ  বাসী বাংলােদশীেদর ধ বাদ
জািনেয় বেলন, বাসীেদর কল াণ িনি ত করা তাঁর সরকােরর দািয় । িতিন বেলন, বেদিশক মু ার িরজাভ বৃি েত

বাসী বাংলােদশীেদর িবেশষ অবদান রেয়েছ। িবেশষ কের এে ে  িমকেদর অবদান অেনক বিশ। এজ
তােদর েযাগ- িবধার িবষয়িট দখা আমােদর দািয় । খবর বাসসর।

ধানম ী বেলন, বাসীরা তােদর অব ানকারী দশ েলার অবকাঠােমা ও অথৈনিতক উ য়েনও ভিূমকা রাখেছ।
িতিন ম লবার সকােল নাইেয়র রাজধানীর জালান কবাংসান টৈনিতক জােন চ াে ির ভবেনর িভি র াপন
অ ােন ভাষণকােল এসবকথা বেলন। পররা ম ী এ ক আব ল মােমন ও নাইেয় বাংলােদেশর হাইকিমশনার
এয়ার ভাইস মাশাল (অব.) মাহমদু হােসইন অ ােন ব তৃা কেরন।

িতিন বেলন, বাসী  বাংলােদশীর সংখ া বিশ এমন সব দেশ িনজ  িমশন িনমােণর ওপর অ ািধকার দয়া
হেয়েছ। তেব পযায় েম িতিট দেশ বাংলােদেশর িনজ  িমশন ভবন িনিমত হেব। ধানম ী বেলন, বাসীেদর
সংখ া বিশ এমন দশ েলােত তােদর ছেল- মেয়েদর যথাযথ িশ ার জ  অ ত একিট কের বাংলােদশী লু

িত ার িনেদশ ইেতামেধ  দয়া হেয়েছ।

িতিন বেলন, জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান যু িব  দশ পুনগঠনকােল বাংলােদশ িমশেনর জ  িকছু
ভবন িকেনিছেলন। িক  তাঁর হত াকাে-র পর এ ব াপাের আর কউ কান উেদ াগ নয়িন। ধানম ী বেলন, এর ২১
বছর পর আওয়ামী লীগ মতায় এেস যু রা , ভারত ও জাপানসহ িবিভ  দেশ িনজ  িমশন তিরর উেদ াগ নয়।
আমরাও িবিভ  দেশ িনজ  িমশন ভবন তিরর জ  জিম িকিন। নাইেয় বাংলােদেশর চ াে ির ভবেনর াপত
ন ার শংসা কের ধানম ী ানীয় আবহাওয়া,  পিরেবশ ও অবকাঠােমার সে  স িত রেখ ভবনিট  িনমােণ

ােরাপ কেরন।

িমশন ভবেনর র ন া তিরর জ  ধানম ী এর পিত রাজাইন মির যাি  ও তার িটমেক ধ বাদ জানান।
রাজাইন মির একজন আইন েণতা এবং িতিন কেয়কবার বাংলােদেশ এেসেছন। ধানম ী বেলন, এই চ াে ির

ভবেনর মাধ েম বাসী বাংলােদশীরা অেনক সবা পােবন এবং যা তােদর এ দেশ া ে  চলােফরায় সহায়তা
করেব। এ সে  শখ হািসনা বেলন, ১৮ মােস িনমীয়মান এই ভবনিট  উে াধেন িতিন আবারও নাই সফর
করেবন।

ধানম ী বেলন, তাঁর সরকার একটার পর একটা বাংলােদশ িমশন িনমাণ করেছ। ইতািলেত বাংলােদশ চ াে ির
ভবেনর িনমাণ কাজ শষ পযােয় রেয়েছ উে খ কের িতিন বেলন, ভবনিট উে াধেনর জ  িতিন ইতািল সফর
করেবন। নাইেক একিট র দশ িহেসেব অিভিহত কের ধানম ী বেলন, নাইেয়র মেতা এখনও আরও
অেনক র ান রেয়েছ, যার খাজঁ এখনও বাংলােদশী ব বসায়ীরা  পায়িন। এই ান েলা আমােদর ব বসা-
বািণেজ র নতুন গ ব  হেত পাের। পের িতিন রেয়ল রজািলয়া িমউিজয়াম পিরদশন কেরন।
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