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িডে াম ােটর েদ শখ হািসনা
কাশ : ১৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নদারল া ডেসর ভাবশালী টৈনিতক ম াগািজন িডে াম ােটর চলিত সংখ ায় দ িহেসেব ব বহার
করা হেয়েছ বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনার ছিব। এেত ‘ শখ হািসনা: দ  মাদার অব িহউম ািনিট’
িশেরানােম কভার াির কািশত হেয়েছ।

বার ানীয় একিট হােটেল ম াগািজনিটর মাড়ক উে াচন অ ােন িডে াম ািটক কােরর সদ ,
আ জািতক গণমাধ মকমী, িথ  ট া স, ব বসািয়ক নতা মুখ উপি ত িছেলন।

অ ােন চীন, মালেয়িশয়া, ইে ােনিশয়া, িভেয়তনাম, ইরান, দি ণ কািরয়া, উজেবিক ান, িফিলি ন,
ইেয়েমন,  মরে া,  িতউিনিসয়া,  অ াে ালা,  ইেডন,  িফনল া ড,  লুে মবাগ,  ইউে ন,  বসিনয়া-
হােজেগািভনা, ভ ািটকান, কেসােভা, ািজল, িকউবা, প , িচিল, ভিনজুেয়লা ও ই েয়ডেরর রা দূত;
রািশয়ান ফডােরশন, জিজয়া, আেজি টনা ও আজারবাইেজেনর ভার া  রা দূত এবং মািকন যু রা ,
কিনয়া, পাল া ড ও পানামা দূতাবােসর টৈনিতক িতিনিধরাও উপি ত িছেলন।

িডে াম াট ম াগািজেনর কাশক িমজ মইিলন িড লারা এবং নদারল া ডেস বাংলােদেশর রা দূত শখ
মুহ দ বলাল উপি ত রা দূতেদর িনেয় ম াগািজনিটর মাড়ক উে াচন কেরন।

রা দূত  বলাল দ িহেসেব মানবতার কল ােণ  িনেবিদত াণ  ধানম ীর  ‘মাদার অব িহউম ািনিট’
সং া  খবরেক বেছ নয়ার জ  িডে াম াট ম াগািজনেক ধ বাদ জানান। িতিন উপি ত অিতিথেদর
উে েশ বেলন, ধানম ী শখ হািসনা িময়ানমােরর রাখাইন রাজ  থেক জারপূবক বা চু ত সেদেশর
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

নাগিরকেদর বাংলােদেশ আ য় দয়ার লে  সীমা  উ ু  কের দয়ার বিল  িস া  হণ কেরন।

িতিন লাখ লাখ িনযািতত মা েষর জীবন র া কের িব বাসীর কােছ ‘মাদার অব িহউম ািনিট’ িহেসেব
পিরিচিত লাভ কেরেছন।

বাংলােদশ সরকার  িনেজেদর অথনীিত,  পিরেবশ এবং  িনরাপ ার  ঝঁুিকেক উেপ া  কের  ধু  মানিবক
কারেণ যভােব িনযািতত রািহ া জনেগা ীেক খাদ , বাস ান, া েসবা, পািন ও পয়ঃিন াশন ইত ািদ

িবধািদ দান কেরেছ, স স েকও িতিন িব ািরত বণনা কেরন।

রা দূত  বলাল  জারপূবক  বা চু ত  িময়ানমােরর  নাগিরকেদর  িনরাপ া,  মযাদা  এবং  মৗিলক
েয়াজন েলা  িনি ত  কের  ত  তােদর  িনেজেদর  বাসভূিমেত  িফের  যেত  সহায়তা  করার  জ

আ জািতক স দায়েক এিগেয় আসার আ ান জানান। এছাড়া রািহ া সম ার ায়ী সমাধােনর লে
িবচারহীনতার সং ৃিত ব  করার িতও িতিন জার দন।
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