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aথ র্ৈনিতক কূটনীিতর oপর েজার িদেত হেব 
 ল েন দূত সে লেন ধানম ী 

ধানম ী েশখ হািসনা iuেরােপর িবিভ  েদেশ বাংলােদেশর রা দূতেদর রাজৈনিতক কূটনীিতর পাশাপািশ aথ র্ৈনিতক কূটনীিতর 
oপর গুরুতব্ােরােপর আহব্ান জািনেয়েছন। 

ধানম ী শিনবার ল েন থমবােরর মেতা আেয়ািজত বাংলােদশী রা দূতেদর সে লেন েযাগ িদেয় e আহব্ান জানান। 

সে লেনর িবষেয় সাংবািদকেদর ি িফংকােল ে স সিচব iহসানুল কিরম ধানম ীেক u ত কের বেলন, আমােদর চলমান u য়ন 
কম র্সূচী যােত a াহত থােক, েসজ  রাজৈনিতক কূটনীিতর পাশাপািশ aথ র্ৈনিতক িবষেয় আরo গুরুতব্ িদেত হেব। 

iuেরােপর িবিভ  েদেশ িনযু  26 জন রা দূত, হাiকিমশনার eবং ায়ী িতিনিধ ei সে লেন েযাগ েদন। eর িশেরানাম হে - 
‘দূত (iuেরাপ) সে লন’। শিনবার িবেকেল (ল ন সময়) ানীয় eকিট েহােটেল ei সে লন aনুি ত হয়। 

পররা ম ী ড. e েক আবদুল েমােমন সে লেন ব ৃতা কেরন। e সময় a েদর মে  পররা  িতম ী েমাঃ শাহিরয়ার আলম, 
ধানম ীর মুখয্ সিচব েমাঃ নিজবুর রহমান eবং পররা  সিচব েমাঃ শহীদুল হক uপি ত িছেলন। 

সে লেন ধান aিতিথর ভাষেণ ধানম ী বাংলােদশী দূতেদর সে  িবিভ  িবষেয় আেলাচনা কেরন eবং েয়াজনীয় িদক-িনেদ র্শনা 
েদন। খবর বাসসর। জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর জ শতবািষ র্কী o েদেশর সব্াধীনতার সুবণ র্জয় ী u াপন, 
aিভবাসন o েরািহ া সম ার িবষয়o সে লেন আেলাচনা হয়। ত পিরবত র্নশীল িবেশব্র ে াপট uে খ কের েশখ হািসনা 
িবিভ  েদেশর িনযু  বাংলােদেশর কূটনীিতকেদর eকিট কায র্করী eবং সমেয়াপেযাগী কম র্পিরক না হেণর পরামশ র্ েদন, যােত 
িবেদশী রা গুেলার সে  স ক র্ আরo গভীর o িনিবড় হয়। িতিন বেলন, ‘eজ  আমােদর েদেশ িবিনেয়ােগর আরo সুেযাগ সৃি  
করেত হেব, িবেশষ কের iuেরাপীয় েদশগুেলার সে  বসা eবং দ  জনশি  রফতািন বাড়ােত হেব।’ ধানম ী বেলন, 
বাংলােদেশর eখন eকিট বৃহৎ eবং দ  যুবশি  রেয়েছ, যারা িবশব্ ম বাজােরর চািহদা পূরেণ স ম। 

eকিট দ  মশি  গেড় তুলেত বাংলােদশ সরকােরর িবিভ  পদে েপর uে খ কের িতিন বেলন, ‘আমরা iেতামে  eমন eকিট 
eয্াপ চালু কেরিছ যার মা েম জনগণ নয়িট ভাষা িশখেত পারেছ।’ ধানম ী দূতগণেক িনজ িনজ কম র্ েল িবিভ  েদেশর বাজার 
পরীবী ণ কের েস েদেশর সে  aথ র্ৈনিতক স ক র্ স সারেণর বাধাগুেলা িচি ত করার পরামশ র্ েদন। বাংলােদশেক 3152 সাল 
নাগাদ u ত-সমৃ  িহেসেব গেড় েতালার সুিনিদ র্  ল য্ িনেয়i তাঁর সরকার কাজ কের যাে  eকথা uে খ কের ধানম ী বােস 
কম র্রত কূটনীিতকেদর e ল য্ aনুসরেণ তােদরo িনজসব্ কম র্পিরক না ণয়েনর িনেদ র্শ েদন। িবেশব্র িবিভ  েদেশ বাসী 
বাংলােদশীেদর েয়াজেন ত eবং u ত েসবা দােনর জ o কূটনীিতকেদর িত আহব্ান জানান ধানম ী। 

‘সবার সে  ব তব্ কারo সে  শ তা নয়’- জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান aনুসৃত ei পররা  নীিতর কথা uে খ কের 
ধানম ী বেলন, জািতর িপতার ei পররা  নীিত aনুসরণ কের বাংলােদশ আজ িবেশব্র দরবাের ময র্াদার আসেন aিধি ত। িতিন 

বেলন, ei নীিত aনুসরণ কের তাঁর সরকার কূটৈনিতক আেলাচনার মা েম ভারেতর সে  িছটমহল িবিনময়সহ aেনক িবেরাধ 
িন ি  কেরেছ। 

িতিন বেলন, আমরা আশা কির eকiভােব আেলাচনার মা েম েরািহ া iসুয্রo সমাধান হেব। বাংলােদেশর েভৗেগািলক aব ােনর 
কথা uে খ কের ধানম ী বেলন, তাঁর েদশ পূব র্-পি েমর মে  eকিট েসতুব ন ƣতির করেত পাের। সে লেন aংশ েনয়া 
রা দূতরা হেলন- আবু জাফর (aি য়া), েমাঃ শাহাদৎ েহােসন (েবলিজয়াম), মুহ দ আবদুল মুিহত (েডনমাক র্), কাজী iমিতয়াজ 
েহােসন ( া ), iমিতয়াজ আহেমদ (জাম র্ািন), জিসম uি ন (ি স), আবদুস েসাবহান িসকদার (iতািল), েশখ েমাহা দ েবলাল 



(েনদার া স), মুহ দ মাহফুজুর রহমান (েপা া ), রুহুল আলম িসি ক (পতুর্গাল), ড. eস eম সাiফুল হক (রািশয়া), হাসান 
মাহমুদ খ কার (ে ন), নাজমুল iসলাম (সুiেডন), শািমম আহসান (সুiজার া ) eবং সাiদা মুনা তাসনীম (যু রাজয্)। 
সে লেন িবিভ  েদেশ দািয়তব্ া  রা দূতগণ সংি  েদেশ তােদর িনজ িনজ কায র্ ম, চয্ােল  eবং ভিব ত কম র্পিরক না 
পৃথকভােব uপ াপন কেরন। যু রােজয্ রা দূতেদর সে লন eবং a া  কম র্সূচীেত aংশ িনেত eক সরকারী সফের ধানম ী 
শু বার িবেকেল ল ন েপৗঁেছন। 
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