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কাশ : ০৩ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা টকসই িব  গেড় তুলেত এবং ু  জনেগা ী অথবা অেপ াকৃত বল অথনীিতর
মলূ উে গ িনরসেনর লে  পাচঁ  দফা াব  উ াপন কেরেছন।  িতিন বেলন,  ‘আমরা মােঝমেধ  ধু
কেয়কিট বহৃত্  অথনীিতর স মতা  অথবা  তােদর েয়াজেনর আি েকই সবিকছু দিখ।  িক  টকসই
িবে র জ  আমােদরেক অব ই ু  জনেগা ীসমেূহর অথবা অেপ াকৃত বল অথনীিত েলার মলূ
উে গ িনরসেনর উপায়ও বর করেত হেব।’  ধানম ী ওয়া  ইেকানিমক ফারাম  (ডি উইএফ)-এর
বািষক সভায় অংশ িনেত এখন চীেনর দািলয়ান শহের অব ান করেছন। িতিন গতকাল ম লবার িবেকেল
দািলয়ান ই টার াশনাল কনফাের  স টাের ডি উইএফ-এর সভায় ‘ কা-অপােরশন ইন দ  প ািসিফক
িরম’ শীষক একিট প ােনল আেলাচনায় অংশ হণকােল এই াব উ াপন কেরন।

  বাসস
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ধানম ী বেলন, ‘আমার পাঁচ দশেকর রাজৈনিতক অিভ তা আমােক বলেছ য ু  জনেগা ী ও বল
অথনীিতেক মাথায় রেখই ইে া-প ািসিফক অ েল য কােনা  পদে প িনেত হেব।’  এ েলা হে -

থমত,  দশ েলার  মেধ  পার িরক শাি -স ীিত  ি িতশীলতার  পিরেবশ  সিৃ ।  ি তীয়ত,  টকসই
উ য়েনর সব িদেক দিৃ  িদেত হেব। তৃতীয়ত, দশ েলার পার িরক ােথ িব াস ও ার িভি েত
স ক গেড় তলুেত হেব। চতুথত, সবার জ  স দ সিৃ র লে  সািবক উ য়ন করেত হেব। প মত,

িত ি তা নয়,  ু িতেযািগতার পিরেবশ তির করেত হেব।

শখ হািসনা জানান, ১৯৯৬ সােল যখন িতিন দািয়  হণ কেরন, তখন ভারেতর সে  গ া নদীর পািন
ব ন করা িছল বাংলােদেশর জ  সবেচেয় চ ােলি ং ই । িতিন বেলন, ‘আমরা পার িরক সমেঝাতার
িভি েত িময়ানমার ও ভারেতর সােথ আমােদর সমু সীমা িনধারণ কেরিছ এবং এখন বাংলােদশ ও ভারত
আ সীমা  নৗপথ উ য়েন যৗথভােব কাজ করেছ।’

ধানম ী বেলন, িতিন সব সময় িব াস কেরন য আয়তেনর িদক িদেয় ভারেতর চেয় অেনক ছাট হওয়া
সে ও বাংলােদশ টকসই উ য়ন ও যাগােযােগর মাধ েম এর ভূখ  ও িনরাপ া িনি ত করেত পাের।
িতিন বেলন, ‘আমরা একিট নীিতিভি ক ব ব া গেড় তলুেত চাই। ভূ-রাজনীিত সব সময়ই জীবেনর একিট
অংশ। তেব আমােদর সতকতার সে  ই েলােক মলূ ায়ন কের ভারসাম  বজায় রাখেত হেব। আমরা

 সমেয়র অজেনর জ  দীঘিদেনর াথেক িবসজন িদেত পাির না।’ শখ হািসনা বেলন, সব দেশর
মেধ  অিভ  সমিৃ  িনি েত এখেনা িতেযািগতামলূক পিরেবশ সিৃ  হয়িন।

ধানম ী বেলন, ইে া-প ািসিফক িবে র সবেচেয় গিতশীল অ ল বেল ব াপকভােব ীকৃত। একইভােব
বে াপসাগর একিট উদীয়মান ও সমৃ  অ ল। এই অ েল ১.৫ িবিলয়ন লােকর বাস। িতিন বেলন,
‘বে াপসাগেরর আশপােশ বসবাসকারী  মা েষর উ য়েনর ব াপক স াবনা  রেয়েছ।  ইে া-প ািসিফক
অ লিটেক বািণজ  ও িনরাপ া ই  িহেসেব দখার বণতা রেয়েছ।

ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর বািষক সে লেন ধানম ী

চীেনর িলয়াওডং রােজ র দািলয়ােন গতকাল ম লবার ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর (ডি উইএফ) বািষক
সে লন আ ািনকভােব  হেয়েছ। িতন িদনব াপী ‘ওয়া  ইেকানিমক ফারাম’স অ া য়াল িমিটং অব
দ  িনউ  চ াি য়নস  ২০১৯’  শীষক এই  সে লেন িবে র িবিভ  দেশর রা ধান ও সরকার ধান,
ব বসায়ী, ধী সমােজর িতিনিধ, িশ ািবদ, িশ ীসহ ায় ১ হাজার ৮০০-রও বিশ িতিনিধ যাগদান
কেরেছন।  এিট  ডি উইএফ  সামার  দােভাস  নােমও  পিরিচত।  সে লেনর  এবােরর  িতপাদ  হে
‘িলডারিশপ ৪.০- সাকিসিডং ইন এ িনউ এরা অব াবালাইেজশন।’

চীেনর ধানম ী িল কিকয়াং দািলয়ান আ জািতক কনফাের  স টাের গতকাল সকােল এই অ া য়াল
িমিটং উে াধন কেরন। ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর িনবাহী চয়ারম ান এবং িত াতা াউস সায়াব
এবং িলআিনং েদেশর গভনর ত াং ইউজুন অ ােন ব তৃা কেরন। সামবার রােত ি পাি ক সরকাির
সফের চীেন পৗঁছােনার পর বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা গতকাল সকােল ডি ওইএফ’র বািষক
সে লেনর উে াধনী পেব যাগ দন। সে লেন যাগদানকারী নতৃবেৃ র সে  েভ া িবিনময় কেরন

ধানম ী। এই সে লন থেক িব  পিরেবশগত চ ােল , আ িলক িতেযািগতা, অথৈনিতক অসমতা
এবং যিু গত সংকেটর িবষেয় নতুন পিরক না ণয়েনর আ ান জানােনা হেব।

চীেনর ধানম ী তাঁর ভাষেণ অথৈনিতক সমিৃ  এবং সং ােরর িত তারঁ দেশর কমকা  অব াহত রাখার
অ ীকার ব  কের বেলন, িবেদিশ িবিনেয়ােগর জ  নতনু যেুগর  উে াচন করা হেব। আ জািতক
আইেনর সে  অস িতপূণ িবিধ-িবধান এবং আইন েলােক বািতল করা হেব। িতিন বেলন, অথনীিত এবং
বাজার  েটাই  একসে  ত  বাড়েছ।  কােজই  এজ  বি ক  নীিতেক  আেরা  উদািরকরেণর  এবং
ব বসাবা ব করার েয়াজন রেয়েছ।

অিটজম এবং িনউেরা  ডেভলপেম ট িডজঅডার িবষয়ক জাতীয় উপেদ া কিমিটর চয়ারপাসন সায়মা
ওয়ােজদ হােসন, পররা ম ী ড. এ ক আ লু মােমন, ধানম ীর বসরকারী খাত িবষয়ক উপেদ া
সালমান  এফ  রহমান,  পররা  িতম ী  মা.  শাহিরয়ার আলম  এবং  তথ  যিু  িতম ী  জুনােয়দ
আহেমদ পলক এ সময় অ েদর মেধ  উপি ত িছেলন।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ওয়া  ইেকানিমক ফারাম  (ডি উইএফ) একিট ইজারল াে ডর জেনভািভি ক সংগঠন এবং ১৯৭১
সােল একিট অলাভজনক িত ান িহেসেব এর জ । এিট ২০১৫ সােলর জা য়াির মােস ইস ফডােরল
সরকােরর আইেন অ া  আ জািতক সং ার ীকৃিত পায়। ডি উইএফ’র লে  বলা হেয়েছ, এিট িবে র
রা সমহূেক ব বসািয়ক, রাজৈনিতক, ািত ািনক এবং সমােজর অ  নতৃবৃ েক বি ক, আ িলক এবং
িশ খাতেক এিগেয় নওয়ার অ ীকার িনেয় গিঠত হেয়েছ।
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