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চীনের রাষ্ট্রীয় টিভিনে শেখ হাভিো 

জেগণই আমার আিল পভরবার 

 

প্রধােমন্ত্রী শেখ হাভিো বনলনেে, তার শুধু এেটাই োজ- তা হনে জেগণনে উন্নত জীবে শেওয়া। োভরদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত িমৃদ্ধ 

বাাংলানেে গনে তুলনত চাে ভতভে। তার লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর স্বনের শিাোর বাাংলা গো। 

 

চীনের রাষ্ট্রীয় ইাংনরভজ িাষার চযানেল ভিটিভজএেনে শেওয়া িাক্ষ্াৎোনর শেখ হাভিো এিব েথা বনলে। চীে িফরোনল শেওয়া 

িাক্ষ্াৎোর গতোল েভেবার চযানেলটির ওনয়বিাইনট প্রোে েরা হনয়নে। 

 

ভিটিভজএনের এ-িাংক্রান্ত প্রভতনবেনে বলা হয়, টাইম ম্যাগাভজনে ২০১৮ িানলর িবনচনয় ক্ষ্মতাধর ১০০ জনের তাভলোয় স্থাে েনর 

ভেনয়নেে বাাংলানেনের প্রধােমন্ত্রী। বাাংলানেনের প্রভতষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুভজবুর রহমানের উত্তরাভধোর বহে েরনেে ভতভে। ১৯৭৫ 

িানল পভরবানরর প্রায় িব িেস্যনে হারানোর শবেোর েথা তুনল ধনর শেখ হাভিো বনলে, ভতভে শেনের উন্নয়নে োজ েরনত েয় 

বেনরর ভেব বাভিত জীবে োটিনয় ভফনর আনিে। ভতভে শচনয়নেে তার বাবার স্বে পূরণ েরনত।  

 

বঙ্গবন্ধুেন্যা বনলে, 'আমার বাবা েী েরনত শচনয়ভেনলে তা যখেই িাভব তখেই আভম তার ডানয়ভর পভে। শিটা আমার অনুনপ্ররণা। 

আমার বাবা িবিময়  জেগনণর েথা িাবনতে। োরণ তারা ভেল খুবই গভরব। শেনের ৯০ িাগ মানুষ ভেল গভরব। এই জেগনণর 

জন্যই বাবা  আত্মভেনয়াগ েনরে। ভতভে জেগনণর দুঃখ-েষ্ট জােনতে। তানের উন্নত জীবে ভেনত শচনয়ভেনলে ভতভে। তার োে শথনে 

আমরা শেেনে ও শেনের মানুষনে িানলাবািনত ভেনখভে। ভতভে আমানে জেগনণর জন্য আত্মভেনয়াগ েরনত বনলভেনলে।' 

 

ভিটিভজএনের িাাংবাভেে প্রধােমন্ত্রীনে বনলে, 'আপভে শতা বাাংলানেনে অনেে জেভপ্রয় এবাং এেজে ক্ষ্মতাধর োরী।' প্রধােমন্ত্রীর 

ভবেয়ী জবাব, 'আভম অনুিব েভর জেগনণর শিবা েরনত হনব আমানে। অবশ্যই জেগণও আমানে িানলাবানি। আপভে জানেে, আভম 

আমার শবাে োো পভরবানরর িবাইনে হাভরনয়ভে। তনব জেগণই আমার আিল পভরবার। তারা আমার আপেজে।' 

 

ভবভিন্ন ব্যবিায়ী শগাষ্ঠীর অাংেগ্রহনণ িদ্য িমাপ্ত ওয়ার্ল্ব ইনোেভমে শফারানমর বাভষ বে িনেলে অতযন্ত ফলপ্রূ  হনয়নে বনলও মন্তব্য 

েনরে শেখ হাভিো। ভতভে বনলে, এখানে পৃভথবীর ভবভিন্ন প্রানন্তর ব্যবিায়ী শগাষ্ঠীর প্রভতভেভধরা অাংে ভেনয়নেে। তারা ভেনজনের মনে 

ব্যবিার োো পভরেল্পো ভেনয় মতভবভেময় েনরনেে। 

 



শেখ হাভিো বনলে, এখে আিনল পৃভথবীটা শলাবাল ভিনলজ তথা পরস্পনরর িনঙ্গ অঙ্গাভঙ্গিানব যুক্ত এেটি গ্রানম পভরণত হনয়নে। 

এখানে শেউ এো চলনত পানর ো। আমানের জেগনণর আো-আোঙ্ক্ষা পূরণ আর জীবেমাে উন্নয়ে েরনত আভম িবিময়ই 

আঞ্চভলে িাংনযাগনে গুরুত্ব ভেনয় থাভে। 

 

প্রধােমন্ত্রী বনলে, 'আমরা চীে ও প্রভতনবেী অন্য শেেগুনলার িনঙ্গ েী েনর আরও শবভে িহনযাভগতা বাোনো যায় শি ভবষনয় োজ 

েরভে। িভতয বলনত ভে, চীে শতা আমানের িনঙ্গ ভেভবেিানব োজ েনরই যানে। আমানের উন্নয়ে প্রেল্পগুনলা বাস্তবায়নে চীনের 

অনেে শোম্পাভেই আমানের িনঙ্গ োজ েরনে।' 

 

প্রধােমন্ত্রী বনলে, বাভণজয িম্প্রিারনণ আঞ্চভলে িহনযাভগতার জন্য আরও েতুে পথ খু ুঁজনে বাাংলানেে। ভতভে বনলে, বাাংলানেে-

চীে-িারত-ভময়ােমার ভমনল এেটি চুভক্ত স্বাক্ষ্র েনরনে, শযটানে বলা হয় ভবভিআইএম অথ বনেভতে েভরনডার। ভতভে আো েনরে, 

এই চুভক্ত ব্যবিা-বাভণজয ও ভবভেনয়ানগ েতুে দ্বার উনমাচে েরনব।  

 

িাক্ষ্াৎোনর প্রধােমন্ত্রী চীনের অথ বনেভতে উন্নভতর উচ্ছ্বভিত প্রোংিা েনরে। ভতভে বনলে, েন ার পভরশ্রনমর মােনম চীে এখে ভবনের 

ভদ্বতীয় বৃহত্তম অথ বেীভত। চীনের উন্নভতর ফনল তার প্রভতনবেীরাও লািবাে হনে। 

 

প্রধােমন্ত্রী বনলে, 'আভম িীষণ িন্তুষ্ট। এটা ভিন্ন ধরনের এে িন্তুভষ্ট। আমার প্রভতনবেী যনথষ্ট উন্নভত েরনে। আমরা চীনের োে শথনে 

ভেখনত পাভর এবাং এেনযানগ োজ েরনত পাভর। িভতয েথা বলনত ভে, ৭০ বের আনগ যখে চীনের পুেজবম হয়, তখে েী অবস্থা 

ভেল তা েল্পোও েরা যায় ো। তনব অল্প িমনয়র মনেই চীে উন্নভত েনরনে। এটা গব ব েরার মনতা ভবষয়। আভম অবশ্যই বলব শয 

এটা অিাধারণ অজবে।' 

 

 

 


