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ধানম ীেক জাপানী দূত

জনক  ড  ॥ বাংলােদেশ িনযু  জাপােনর রা দূত িহেরাইয়া  ইজুিম গত ১০ বছের বাংলােদেশর চমৎকার আথ-
সামািজক উ য়েনর উ িসত শংসা  কের দেশর সািবক উ য়েন দীঘেময়াদী  সহায়তা  িদেয় যাওয়ার আ াস
িদেয়েছন। রা দূত বেলন, ধানম ী শখ হািসনার নতৃে  বাংলােদশ গত ১০ বছের আথ-সামািজক খােত, িবেশষ
কের িজিডিপ র বৃি র ে  চমৎকার উ য়েন সাফল  অজন কেরেছ।  িতিন বেলন, বাংলােদেশর সািবক উ য়েন
আমরা দীঘেময়াদী সহায়তা িদেয় যেত িত িতব ।  খবর বাসসর।

রা দূত সামবার স ায় ধানম ীর জাতীয় সংসদ কাযালেয় তার সে  িবদায়ী  সা াতকােল এ কথা বেলন।
সা াত শেষ ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম এ ব াপাের সাংবািদকেদর ি ফ কেরন। স সিচব জাপােনর
রা দূেতর উ ৃিত িদেয় বেলন, আপনার নতৃে  বাংলােদেশর জনগণ উ য়েনর এক ঐিতহািসক েযাগ পেয়েছ।
িহেরাইয়া  ইজুিম বেলন, জাপােনর উেদ া ারা বাংলােদেশ আরও িবিনেয়ােগ আ হী। িতিন বেলন, জাপােনর
ব জািতক গািড় িনমাতা মাজদা মাটর কেপােরশন বাংলােদেশ একিট অেটােমাবাইল া ট াপেন আ হী। রা দূত
বেলন, জাপান বাংলােদেশ একিট এলিপিজ টািমনাল াপেনও আ হী। রািহ া ই  সে  িহেরাইয়া  ইজুিম
বেলন, এ ব াপাের বাংলােদেশর িত সব সময় আমােদর সহা ভূিত রেয়েছ।  িতিন িময়ানমার সীমা  বরাবর
কাঁটাতােরর বড়া না দয়ায় এবং রািহ ােদর আ য় দয়ার জ  বাংলােদেশর উ িসত শংসা কেরন। রা দূত
রািহ া স ট শাি পূণভােব সমাধােন বাংলােদেশর েচ ারও শংসা কেরন। িতিন বেলন, বাংলােদশ আেলাচনার

মাধ েম সম া সমাধােনর য েচ া চািলেয় যাে  তা খুবই শংসনীয়। ধানম ী বাংলােদেশর উ য়েন জাপােনর
সহায়তার উ িসত শংসা কের বেলন, াধীনতার পর থেক জাপান দেশর অথনীিতর উ য়েন সমথন িদেয়
যাে । এ সে  িতিন মে ােরল, মাতারবািড় পাওয়ার া ট ও হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব েরর
তৃতীয়  টািমনাল িনমােণ জাপােনর সহায়তার িবেশষ শংসা  কেরন।  ধানম ী  এ অ েলর  দশ েলার  মেধ
যাগােযাগ বৃি র ওপর ােরাপ কের বেলন, এেত ব বসা-বািণজ  আরও বাড়েব। এ সে  িতিন এতদা েলর
দশ েলার মেধ  যাগােযাগ আরও বৃি েত িবিসআইএম ও িবিবআইএন উেদ ােগর কথা উে খ কেরন। শখ

হািসনা বেলন, তার সরকার ক বাজােরর সাবরাংেয় িশ  িত ায় জাপানেক জিম দয়ার াব িদেয়েছ। জাপান
সখােন সমু  সকতও করেত পাের। রািহ া ই  সে  ধানম ী বাংলােদশ থেক িময়ানমােরর নাগিরকেদর

িফিরেয় িনেত তােদর রািজ করােনার জ  জাপােনর িত আ ান জানান। িতিন বেলন, এিট বাংলােদেশর জ
একিট িবরাট বাঝা। িময়ানমারেক অব ই তােদর নাগিরকেদর এখান থেক ফরত িনেত হেব।  স সিচব
বেলন, জাপােনর ধানম ীর প  থেক রা দূত ধানম ীেক তার দশ সফেরর আম ণ জানান। জবােব শখ
হািসনা রা দূেতর মাধ েম জাপােনর ধানম ীেক েভ া জানান। ই দেশর মেধ  িবদ মান ব ু পূণ স েক
সে াষ কাশ কের শখ হািসনা বেলন, বাংলােদেশর জনগেণর দেয় জাপােনর জ  একিট িবেশষ ান রেয়েছ।
এ সময় ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান উপি ত িছেলন।
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