
ধানম ী  শখ  হািসনার  হােত  গতকাল  ‘ড.  কালাম  িৃত
আ জািতক  উ কষ  পদক’  তেুল  দন  ড.  কালাম  িৃত
ই টার াশনােলর ধান িট িপ ীিনবাসন —িপআইিড

‘ দশেক সমৃ  করেত কাজ করেছ সরকার’
ড. কালাম এি েল  অ াওয়াড দশবাসীেক উ সগ করেলন ধানম ী

কাশ : ১৭ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, গণতাি ক শাসনব ব া অব াহত রাখার পাশাপািশ দশেক উ ত-সমৃ
করেত কাজ করেছ সরকার। মতা ভাগ করার জ  নয়, মা েষর সবা করার ত িনেয়ই আিম কাজ
কের যাি ।  কত েলা ল  ি র কের আমরা  এিগেয় যাি ।  আশা  কির,  সটা  অজন করেত পারব।
গতকাল সামবার ধানম ীর কাযালেয় ‘ড. কালাম িৃত ই টার াশনাল এে েল  অ াওয়াডস-২০১৯’

হণকােল িতিন এসব কথা বেলন। ধানম ী শখ হািসনা এ পুর ার হণ কেরই তা দশবাসীর উে েশ

  িবেশষ িতিনিধ
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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।

|

উ সগ  কেরেছন।  ধানম ীর  কাযালেয়র  করবী  হেল  এক  অ ােন  ড.  কালাম  িৃত  আ জািতক
অ াডভাইজির কিমিটর প  থেক ড. কালাম িৃত ই টার াশনােলর ধান উপেদ া িট িপ ীিনবাসন ও
সং ািটর চয়ারপারসন দীনা দাস শখ হািসনার হােত এই পুর ার তুেল দন।

ধানম ী পুর ার হেণর সময় দেশর জনগেণর িত কতব  পালেন তার দায়ব তার িত শংসার
িনদশন িহেসেব এই পুর ার হণ করেছন বেল উে খ কেরন। িতিন বেলন, ‘জনগেণর িত এই কতব
পালনই আমার জীবেনর মলূম , যমনিট িছল আমার িপতা, জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর।
আিম এই পুর ার দেশর জনগেণর উে েশ উ সগ করিছ।’

ভারেতর একাদশ রা পিত এবং িবিশ  িব ানী তািমলনাড়ুর স ান এ িপ জ আ লু কালােমর িৃতর িত
া জানােত তািমলনাড়ুু সরকার এই পুর ার বতন কের।
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