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বাংলােদশ ও িফনল া ড জলবায়ু পিরবতন িনেয় একসে  কাজ করেত স ত হেয়েছন ধানম ী শখ
হািসনা ও িফনল াে ডর িসেড ট সাউিল িনিনে া।

ম লবার অ ি ত বঠেক শখ হািসনা ১১ লাখ রািহ ােক িনরাপদ ও স ােনর সে  ফরত পাঠােত
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর দঢ়ৃ সমথন কামনা কেরেছন। এিদেক বধুবার স ায় বাসীেদর দয়া সংবধনায়
ব তৃা কেরেছন ধানম ী শখ হািসনা। সখােন িতিন িবএনিপ-জামায়াত দেশর িব ে  ষড়য  করেছ
উে খ  কের  বাসী  বাংলােদিশ  িবেশষ  কের  আওয়ামী  লীগ  কমীেদর  এসব  ষড়য  কাযকরভােব
মাকােবলার আ ান জািনেয়েছন। এ চ িট দেশর িব ে  চ া  কের অপ চার চািলেয় বাংলােদেশর

ভাবমিূত ন  করেছ।’

ধানম ী শখ হািসনা িফনল াে ড ৫ িদেনর সফর শষ কের আজ দেশ িফরেবন। কাতার এয়ারলাইে র

  বাসস
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একিট িবমান িফনল া ড সময় বার স া ৬টায় ধানম ী ও তার সফর স ীেদর িনেয় দাহার উে েশ
হলিসি  আ জািতক িবমানব র ত াগ করেব।

ধানম ীর ব তৃা লখক (সিচব) নজ ল ইসলাম হলিসি েত স দেশর িসেডে টর বাসভবেন বঠক
শেষ সাংবািদকেদর ি ফ  কেরন। ধানম ী  শখ হািসনা  বঠেক বেলেছন,  সমু  পৃে র উ তা  এক

িমটার বেড়  গেল  বাংলােদেশর এক-তৃতীয়াংশ ডুেব  যােব।  ধানম ী  জলবায়ু  পিরবতেনর পিরণিত
মাকােবলায় তার সরকােরর উেদ ােগর কথা উে খ কেরন। এ সে  িতিন জলবায়ু পিরবতেনর ভাব
মাকােবলায় িনেজর স দ িনেয় বাংলােদশ াইেমট রিসিলেয়  ফা ড গঠেনর কথা উে খ কেরেছন।

শখ হািসনা িফনল াে ডর িসেড টেক তার সরকােরর িবিভ  পদে েপর িবষেয় উে খ কের বাংলােদেশর
উপ ল বরাবর সবজু ব  িনমাণ এবং ােসবক দল গঠন, াকৃিতক েযাগ যমন ঘিূণঝড় এবং
জেলা ােসর মেতা ভাব েলা মাকােবলার িবিভ  পদে প স েক অবগত কেরন।

িফনল াে ডর িসেড ট উে গ কাশ কেরেছন য, জলবায়ু পিরবতেনর কারেণ সমু  পৃে র উ তা বেড়
গেল  বাংলােদেশর  ওপর নিতবাচক মারা ক  ভাব  পড়েব।  িতিন  াকৃিতক  েযাগ,  িবেশষ  কের

জেলা াস থেক িত ােস বি ক সতকবাণী  ব ব ােক শি শালী করার ওপর জার দন। রািহ া
িবষেয় শখ হািসনা উে খ কেরেছন য, বাংলােদশ অত  ঘনবসিতপূণ দশ এবং তাই এ িবপুলসংখ ক
রািহ ােক আ য় দয়া খুবই কিঠন।

ধানম ী  উে গ কাশ কেরন য,  িময়ানমার চিু  করার পরও রািহ ােদর ফরত নয়ার িত িত
রােখিন।  িফনল া ড  িসেডে টর  এক  ে র  উ ের  িতিন  বেলন,  ১১  লাখ  রািহ ােক  জারপূবক
িনবাসেনর পেরও িময়ানমােরর সে  স ক খারাপ হয়িন।

িতিন বেলন, সবার সে  ব ু  কারও সে  বিরতা নয়- বাংলােদশ ব েু র এ বেদিশক নীিত অ সরণ
কের। বাংলােদশ িতেবশীেদর সে  খুব ভােলা স ক বজায় রােখ।

ধানম ী  এ  বছর  ৮  দশিমক  ১৩  শতাংশ  িজিডিপ  বিৃ সহ  িবিভ  উ য়ন  সচূেকর  বণনা  িদেয়
িফনল াে ডর িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর আহবান জািনেয়েছন।

সরকার ১০০িট িবেশষ অথৈনিতক অ ল িত া করেছ উে খ কের শখ হািসনা বেলন, িফনল াে ডর
িবিনেয়াগকারীরা চাইেল তােদর জ  একিট অথৈনিতক অ ল থাকেত পাের। ১৯৭১ সােল মিু যেু র
পরপরই  বাংলােদশেক  ীকৃিত  দয়ার  জ  িতিন  িফনল াে ডর  শংসা  কেরন।  ধানম ী  বেলন,
‘িফনল া ড দেশর াধীনতা যেু র সময় ও পের বাংলােদেশ য পিরমাণ  সহায়তা এবং  সহেযািগতা
কেরিছল, তা আমরা সবসময় মলূ বান বেল মেন কির।’

িতিন  বেলন,  ১৯৮১ সােল জনগেণর সমথন িনেয়  দেশ িফের আিস এবং  দেশর জনগণই আমােক
বাংলােদেশর ধানম ী িহেসেব ৪ বার ভাট িদেয়েছন। িফনল াে ডর িসেড ট শখ হািসনার নতৃ াধীন
বাংলােদেশর অথৈনিতক উ য়েনর শংসা কেরন। ধানম ী তার িবধাজনক সমেয় বাংলােদশ সফর
করার জ  িফনল াে ডর িসেড টেক আম ণ জানান এবং বাংলােদেশর পররা  সিচব শহী ল হকেক
আইওএেমর মহাপিরচালক িনবািচত করার জ  িফনল াে ডর সমথন কামনা কেরন।

িবএনিপ-জামায়ােতর অপ চােরর সমিুচত জবাব িদন - ধানম ী :  হলিসি  হােটেল অল ইউেরাপীয়
আওয়ামী লীগ এবং িফনল া ড আওয়ামী লীেগর সংবধনায় শখ হািসনা বাসীেদর উে েশ বেলেছন,
িবএনিপ-জামায়ােতর অৈবধভােব অিজত িবপুল পিরমাণ অথ িবেদেশ পাচার করার কারেণ আিথকভােব
ভােলা রেয়েছ। িতিন বেলন, তারা এখন দেশর িব ে  অপ চার চালােত লিব  িনেয়ােগর জ  অথ
ব বহার করেছ।

ধানম ী  িবেদেশ  বাংলােদেশর  অভূতপূব  উ য়েনর  সাফল  তুেল  ধরেত  বাসী  আওয়ামী  লীগ
নতাকমীেদর িনেদশ িদেয় বেলন, ‘যারা দেশর ভাবমিূত উ ল করেত সফল হেবন তারা দেলর মেধ

সিঠকভােব মলূ ায়ন পােবন।’

িতিন অপ চার মাকােবলা ও বাংলােদেশর ভাবমিূত উ ল করেত ানীয় জন িতিনিধেদর সে  ভােলা
স ক গেড় তালার পরামশ দন। েত ধানম ী দশবাসী ও বাসী বাংলােদিশেদর ঈেদর েভ া
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জািনেয় বেলন, হাজার হাজার মা ষ তােদর পূব পু ষেদর বািড়েত িগেয় ঈেদর আন  উৎসেব যাগ
িদেয়েছন। িতিন বেলন, ঈদ যা ায় লাকজন ায় জ াম-মু  পিরেবেশ গ েব  যেত পেরেছন। যা ীেদর
জ  রল, নদী এবং আকাশ পেথ যাগােযােগর জ  ভােলা ব ব া নয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, সরকার
িনরলসভােব কাজ করেছ এবং জনগণ তার িবধা পেত  কেরেছ।

িতিন বেলন, ‘ ধুা ও দাির মু  সানার বাংলা িত ায় জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর
 পূরেণ  আমরা িনরলসভােব কাজ করিছ’। ব ব ু ঃখী মা েষর মেুখ হািস  ফাটােনার জ  সারা

জীবন সং াম কের গেছন। ধানম ী বেলন, ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ সরকার ২১ বছর পর মতায়
আসার পর বাংলােদশেক খাদ  উ ৃ  দশ িহেসেব পিরণত হেয়িছল। িক  ২০০১ সােল যখন িবএনিপ-
জামায়াত চ  মতায় আেস তখন দশিট আবার খাদ -ঘাটিতর দেশ পিরণত হয়।

িতিন  বেলন,  গ াস  িবি র  ‘মচুেলকা’  িদেয়  িবএনিপ-জামায়াত  জাট  মতায়  এেসিছল।  িবএনিপ-
জামায়ােতর শাসনামেল িনমম স াসবাদ,  জি বাদ ও নীিতর কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন,
িবএনিপ-জামায়াত মতায় থাকাকােল ৫ বার নীিতেত বাংলােদশ চ াি য়ন হেয়িছল। িতিন বেলন,
িবএনিপ-জামায়ােতর বৃ ায়ন ১/১১ রাজৈনিতক পিরবতন ডেক এেন ই বছেরর জ  সামিরক সমিথত
অ বতীকালীন সরকার িত ার েযাগ কের িদেয়িছল। ধানম ী অ বতীকালীন ময়ােদ তার দেশ

ত াবতন ও গণত  পুন ােরর চারািভযােন বাসীেদর সহেযািগতার কথা রণ কেরন এবং দেশর
অথৈনিতক উ য়েন তােদর অবদান ীকার কেরন।

িতিন বেলন, গত ১০ বছের বাংলােদেশ ব াপক আথ-সামািজত উ য়ন ঘেটেছ এবং ‘ িভ , ঘিূণঝড় এবং
জেলা ােসর’  ভাবমিূত  মেুছ  ফেলেছ,  যা  বাংলােদশেক ‘িবে  উ য়েনর রাল  মেডল’  িহেসেব তুেল
ধেরেছ।  সামািজক িনরাপ া  নটওয়াক স সারেণর জ  তার সরকােরর পদে প েলা  উে খ  কের

ধানম ী বেলন, দেশ ধুাত ও গৃহহীন বেল কােনা ব ি  থাকেব না।

শখ হািসনা  বেলন,  তার সরকার িশে া য়ন ও কমসং ােনর জ  দেশ ১০০িট িবেশষ অথৈনিতক
অ ল  িত া  করেছ।  অল  ইউেরাপীয়ান  আওয়ামী  লীগ  সভাপিত  নজ ল  ইসলাম,  ইউেক শাখার
আওয়ামী লীগ সভাপিত লতান মাহমদু শরীফ ও িফনল াে ডর আওয়ামী লীেগর সভাপিত মা. আলী
রামজান অ ােন ব তৃা কেরন। বাসীেদর দািবর জবােব ধানম ী বেলন, িফনল া ড ও নরওেয়েত

বাসীেদর ােথ হলিসি েত কন েলট অিফস াপেনর াব সরকার িবেবচনা করেব।

আজ দেশ িফরেছন ধানম ী : কাতার এয়ারলাইে র িবমান িফনল া ড সময় স া ৬টায় ধানম ী
শখ হািসনা ও তার সফর স ীেদর িনেয় দাহার উে েশ হলিসি  আ জািতক িবমানব র ত াগ করেব।

কাতােরর রাজধানী দাহায় িকছু েণর যা া িবরিতর পর ধানম ী িবমান বাংলােদশ এয়ার লাইনে র
একিট িভিভআইিপ াইেট ঢাকার উে েশ যা া করেবন। িবমানিট শিনবার সকােল হযরত শাহজালাল
(রহ.) আ জািতক িবমানব ের অবতরণ করেব।

জলবায়ু পিরবতেন একসে  কাজ করার অ ীকার https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/185297/জলবায়ু-পিরবর...
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