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গণভবেন বৗ  ধমাবল ীেদর সে  েভ া িবিনময় অ ােন ধানম ী

িবিডিনউজ ॥  বাংলােদেশ  সা দািয়ক স ীিতর কথা  উে খ কের ধানম ী শখ হািসনা  বেলেছন, এ দেশ
বসবাসকারী সবাই স ােনর সে  াধীনভােব িনজ িনজ ধম পালন করেব, এটাই তার সরকােরর চাওয়া। বু পূিণমা
উপলে  সামবার গণভবেন বৗ  ধমাবল ীেদর সে  েভ া  িবিনময় অ ােন  িতিন  সব ধেমর মা ষ যন
শাি পূণভােব,  স ােনর সে ,  াধীনভােব  ধম  পালন  করেত  পাের তা  িনি ত  করেত সরকােরর নয়া  িবিভ
পদে প ও সফলতার কথা তুেল ধেরন।

শখ হািসনা বেলন, ‘সব ধমই শাি র কথা বেল। এটাই িব াস কির য, ধম যার যার, উৎসব সবার এবং এভােবই
বাংলােদেশ উৎসব েলা পালন করা হয়। য ধেমর উৎসবই হাক, সবাই িমেলই িক  সটা উদযাপন কের।’ ধম
িনেয় বাড়াবািড় হণেযাগ  নয় বেল ম ব  কেরন ধানম ী। সা দািয়ক স ীিতেত বাংলােদশ িবে  দৃ া  াপন
কেরেছ উে খ কের িতিন বেলন, ‘সহনশীলতা ও এই ভাতৃ েবাধ সবার মােঝ থা ক। য কান স দায় যন
িনেজেদর অবেহিলত মেন না কের।’ স াসী ও জ ী কমকাে ডর িন া জািনেয় ধানম ী বেলন, ‘স াস-জ ীবাদ
এ েলা এখন সারািবে  সম া িহেসেব দখা িদেয়েছ। আসেল জ ী জ ীই, তােদর কান ধম নাই, দশ নাই,
সমাজ নাই। তারা জ ীই এটাই হেলা বা বতা। সই জায়গা থেক বাংলােদশেক মু  রেখ আমরা অথৈনিতক
অ গিত তরাি ত করেত চাই।’ উ ত-সমৃ  দশ গড়ার ত য় ব  কের ব ব ু ক া বেলন, ‘ দেশর মা েষর
ভাগ  পিরবতন করা, ধম-বণ, দল-মত িনিবেশেষ সকল মা েষরই জীবনমান উ ত হাক সটাই আমরা চাই।’
দশেক পুেরাপুিরভােব দাির মু  করেত তার সরকার কাজ কের যাে  বেলও উে খ কেরন ধানম ী।
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