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ভারেতর ‘ড. কালাম িৃত ই টার াশনাল এি েল  অ াওয়াড-২০১৯’ হণ কেরেছন ধানম ী শখ
হািসনা। আর স ানজনক অ াওয়াডিট দশবাসীেক উৎসগ কেরেছন িতিন। সামবার িবকােল ধানম ীর
কাযালেয়র করবী হেল আেয়ািজত এক অ ােন শখ হািসনার হােত এ পুর ার তেুল দন ড. কালাম

িৃত ই টার াশনােলর ধান উপেদ া িটিপ ীিনবাসন ও সং ািটর চয়ারপারসন দীনা দাস। 

পুর ার হেণর সময় ধানম ী বেলন,  ‘জনগেণর িত  এ  কতব  পালনই আমার জীবেনর মলূম ,
যমনিট  িছল  আমার িপতা,  জািতর িপতা  ব ব ু  শখ মিুজবরু  রহমােনর।  আিম  এ  পুর ার দেশর

জনগেণর উে েশ উৎসগ করিছ।’

িতিন বেলন,  ‘এ পুর ার আমােক এবং  আমার সরকারেক আগামী িদন েলােত াকৃিতক বা ত  বা
ইেকািসে েমর সংর ণ এবং র া িনি ত কের জনগেণর বহৃ র অ ভুি মলূক উ য়ন অজেন কাজ
করেত উৎসাহ জাগােব।’ 

  বাসস
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অ ােন জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗধরুী, মি পিরষদ সদ , ধানম ীর উপেদ া,
সংসদ সদ , পদ  সামিরক ও বসামিরক কমকতা, রাজনীিতিবদ, কিব, সািহিত ক, িশ ী, বিু জীবীসহ
ভারত ও বাংলােদেশর িবিশ  ব ি , িবিভ  দেশর রা দতূ, িবেদিশ টনীিতক এবং আমি ত অিতিথরা
উপি ত িছেলন।

ধানম ী  আরও বেলন,  পার িরক আ া,  ত য়  ও ভকামনার ওপর িভি  কের বাংলােদশ-ভারত
স ক গত এক দশেক এক নতনু উ তায় পৗঁেছেছ। আমরা ল  কেরিছ, ি পাি ক সহেযািগতায় িবিভ

চিলত এবং অ চিলত ে  অভূতপূব অ গিতও সািধত হেয়েছ। আিম মেন কির িব বাসীর কােছ এটা
আমরা একটা দৃ া  সিৃ  করেত স ম হেয়িছ।

শখ হািসনা বেলন, ‘ভারেতর িতিট রাজৈনিতক দল সব সময়ই বাংলােদেশর িবষেয় ঐক ব ভােব এ
দেশর জনগেণর পােশ দাঁিড়েয়েছ। যার মাণ আমরা পেয়িছ আমােদর লচিু  বা বায়েনর সময়। যখন

ভারেতর সংসেদ এ সং া  িবলিট সবস িত েম পাস হয়।’

ভারত-বাংলােদেশর মেধ  স সমেয় উৎসবমখুর পিরেবেশ িছটমহল িবিনময়েক ধানম ী সারা িবে র
জ  একিট অ করণীয় দৃ া  বেল উে খ কেরন। িতিন এ সময় ভারেতর িবিশ  িব ানী এবং রা পিত
ভারতর  এিপেজ আব ল কালাম এবং হাজার বছেরর  বাঙািল াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা
ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর মানিবক ণাবলীর মধ কার িবিভ  সাদৃ  তুেল ধেরন।  িতিন বেলন,
‘উভয় নতাই সাধারণ মা েষর  স াবনা েলােক উে ািচত করেত িনেজেদর উৎসগ কেরেছন।’

ধানম ী ভারত-বাংলােদেশর গভীর ব ু পূণ ি পাি ক স েকর িবিভ  িদক স েক  আেলাকপাত কের
বেলন, ‘িবদ মান সম া ি পাি ক আেলাচনার মাধ েম সমাধান করার পাশাপািশ আমরা একসে  কাজও
করেত পাির কারণ আমােদর সাব িণক িচ াই জনগণেক িনেয়।’

ধানম ী বেলন, ‘বাংলােদশ ইিতমেধ ই অেনক েলা আ জািতক ীকৃিত পেয়েছ। য় মতার িভি েত
বাংলােদশ িবে র ২৯তম বহৃ ম অথনীিতর দশ।’

অ ােন ড. কালাম িৃত আ জািতক এডভাইসির কিমিটর প  থেক ধানম ীেক করালার ঐিত বাহী
শািড় এবং পু াডা (এক ধরেনর কাপড়) এবং সং ার লােগা উপহার িদেয় স ািনত করা হয়।

ইিতপূেব মাল ীপ, ঘানা এবং মিরশােসর রা পিত এ পুর াের ভিূষত হেয়েছন।

বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  ঐিতহািসক স ক গেড় তালার জ  অসামা  অবদান, জনকল াণ িবেশষত
নারী  ও  িশ েদর  কল ােণ  িবেশষ  অবদান  রাখা  এবং  আ জািতক শাি  ও  সহেযািগতার  জ  শখ
হািসনােক এ ীকৃিত দান করা হেয়েছ।

ভারেতর একাদশ রা পিত এবং িবিশ  িব ানী  এিপেজ আব ল কালােমর িৃতর িত া  জানােত
তািমলনাড়ু সরকার এ পুর ার বতন কের। ২০১৫ সােলর ২৭ জুলাই এিপেজ আব ল কালােমর মতুৃ র
পর স বছরই  ৩১ জুলাই  তািমলনাড়ুর স  সময়কার মখু ম ী  জয়লিলতা  ভারতর  এিপেজ আব ল
কালােমর নােম এ পুর ার চালরু আ ািনক ঘাষণা দন।

মে ােরেলর িনরাপ ায় িবেশষ পিুলশ ইউিনট গঠেনর ওপর ােরাপ :  ধানম ী শখ হািসনা
মে ােরেলর  িনরাপ া  িনি ত  করেত  পৃথক  িবেশষ  পুিলশ  ইউিনট  গঠেনর  েয়াজনীয়তার  ওপর

ােরাপ কেরেছন। সামবার সকােল গণভবেন ম াস র ািপড ানিজেটর (এমআরিট) অ গিতর ওপর
একিট পাওয়ার পেয় ট েজে টশেনর সময় ধানম ী িবেশষ পুিলশ ইউিনট গঠেনর কথা বেলন। এ সময়
িতিন এ মগা কে র ত ও যথাযথ বা বায়েনর জ  সংি  কতৃপ েক িনেদশ দন।  

পাওয়ার পেয় ট েজে টশেনর মাধ েম ৬ লাইন এমআরিটর পাশাপািশ ১, ২, ৩, ৪, ৫ লাইন এমআরিটর
অ গিতর িচ  তুেল ধেরন ঢাকা ম াস র ািপড ানিজট কা ািনর (িডএমিটিসএল) ব ব াপনা পিরচালক
এমএএন িসি ক। দেশ এ থমবােরর মেতা মে ােরল ক  বা বািয়ত হে । জাপান আ জািতক
সহেযািগতা সং ার (জাইকা) সহেযািগতায় রা  মািলকানাধীন িত ান িডএমিটিসএল ক িট বা বায়ন
করেছ। 

সভায় জানােনা হয়, আগ  নাগাদ ৬ লাইন ক িটর (উ রা-আগারগাঁও-মিতিঝল) ৩০ শতাংশ স
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হেয়েছ।  এখন পয  ৬  লাইেনর এমআরিটর উ রা  আগারগাওঁ  অংেশর ায় ৪৬ শতাংশ কাজ এবং
আগারগাঁও-মিতিঝেলর ২৪ শতাংশ কাজ স  হেয়েছ।

সােবক নৗম ী  শাহজাহান খান (এমিপ), ধানম ীর মখু  সিচব মা.  নিজবরু রহমান, িপএমও সিচব
সা া ল হাসান, িতর া সিচব আখতার হােসন ভঁূইয়া এমিপ, ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম,
জাতীয় িনরাপ া িবষয়ক সেলর িসইও ও সােবক িডএমিপ কিমশনার মা.  আছা ামন িময়া  এবং
জাইকার িতিনিধরা এ সময় উপি ত িছেলন।

‘রাজহংস’  উে াধন  আজ  :  ধানম ী  কাযালেয়র একিট  সূ  জানায়,  ধানম ী শখ হািসনা  আজ
িবকাল  ৪টায়  িবমান  বাংলােদশ  এয়ারলাইে র  ৪থ  ি মলাইনার  ‘রাজহংস’  উে াধন  করেবন।  ১৪
সে র  বাংলােদশ  িবমােনর  বহের  চতুথ  বািয়ং  ৭৮৭/৮  ি মলাইনার  যু  হেয়েছ।  এিট  জাতীয়

পতাকাবাহী ১৬তম িবমান।
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