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শাি  িত া, ুধা ও দাির  দূর এবং নীিত িতেরােধ অবদােনর জ  ধানম ী শখ হািসনােক ‘ টগর
শাি  পুর ার’ দওয়া হেয়েছ। গতকাল শিনবার নয়ািদি েত হােটল তাজমহেল আেয়ািজত এক অ ােন
বাংলােদেশর  ধানম ীেক  এ  পুর ার  দওয়া  হয়।  কলকাতা  এিশয়ািটক  সাসাইিটর  সভাপিত  আশা
মাহা দ ধানম ী শখ হািসনার হােত এ পুর ার তুেল দন।

পুর ােরর জ  বাংলােদেশর ধানম ীেক বেছ নওয়ার কারণ িহেসেব এিশয়ািটক সাসাইিট, কালকাতা
বেলেছ, শাি  িত া, ুধা দাির  ও নীিত িতেরাধ, স াসবাদ িনমূল এবং রািহ া জনেগা ীর িত
ভূিমকা রাখায় তােক এই পুর াের ভূিষত করা হেয়েছ। িব  শাি র অিবসংবাদী নতা নলসন ম াে ডলাও
এই পুর াের ভূিষত হেয়িছেলন।

পুর ার হণ অ ােন ধানম ী বেলন, আিম অত  গিবত এবং আনি ত। আিম জেন খুিশ হেয়িছ য,
আমার পূেব িব শাি র অিবসংবাদী নতা নলসন ম াে ডলা এই পুর াের ভূিষত হন। আিম সব সময়ই
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

শাি র পে । আমার কােজর মাধ েম তার িতফেলর চ া কির। এই পুর ােরর জ  আমােক মেনানীত
কের আ িলক শাি  এবং সমৃি  বজায় রাখার ে  আমার ু  অবদােনর ীকৃিত দওয়া হেয়েছ। এ
পুর ার আমােক এবং আমােদর সরকারেক িনঃসে েহ ভিব েত বি ক শাি  র ায় অিধকতর অবদান
রাখেত অ ািণত করেব।

ধানম ী বেলন, রবী নাথ ঠা র তার সবজনীন মানবতাবাদী আদেশর জ  িব কিব িহেসেব সমিধক
পিরিচত। তার আদশ আজও িব ব াপী শাি , সহমিমতা এবং পার িরক ার বাণী চার কের চেলেছ।
রবী নাথ ঠা েরর দশন এবং আদশ আমার কমকাে র অ তম রণার উ স। সািহেত র ছা ী এবং
একজন গিবত বাঙািল িহেসেব রবী নাথ ঠা েরর সািহেত র আিমও একা  ভ । জািতর িপতা ব ব ু
শখ মুিজবুর রহমান াধীনতার অেনক আেগই ‘আমার সানার বাংলা আিম তামায় ভােলাবািস’ গানিট

আমােদর জাতীয় সংগীত িহেসেব মেনানীত কেরিছেলন। ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমান  িছেলন বাঙািল
জািতর ােণর নতা এবং িতিন িছেলন িব শাি র অ তম ব া এবং া। িব শাি  িত ায় তার
অসামা  অবদােনর জ  ১৯৭২ সােল ইউেনে া ব ব ুেক ‘জুিলও ির’ শাি  পুর াের ভূিষত কের।

ধানম ী  বেলন,  আমােদর  এই  অ েল  শাি  ও  িনরাপ া  বজায়  রাখা  সেবা  অ ািধকার।  িবিভ
িতব কতা এবং সীমাব তা সে ও আমােদর সরকার স াসবােদর িব ে  শূ  সহনশীলতা নীিত হণ

কেরেছ। কােনা স াসী অথবা চরমপি  ব ি েক বাংলােদেশর ভূখ  ব বহার কের অ  দেশর ওপর
আঘাত করেত আমরা দই না বা ভিব েতও িদব না।

শাি র িত আমােদর এই অ ীকার থেকই আমরা আ জািতক স দােয়র দািয় শীল সদ  িহেসেব
িব শাি  িত ায় সদা ত পর। জািতসংঘ শাি র া বািহনীর অ তম বৃহত্ সনা এবং পুিলশ সদ

রণকারী দশ িহেসেব বাংলােদশ িব শাি  এবং ি িতশীলতা র ায় সেবা  ত াগ ীকার কের আসেছ।

িব শাি  িত া এবং মানবািধকার িত ার িবষেয় আমােদর দৃঢ় অ ীকােরর অব ান থেকই আমরা
িময়ানমােরর রাখাইন রাজ  থেক িনযাতেনর মুেখ পািলেয় আসা ১১ লাখ রািহ ােক আ য় িদেয়িছ।

 

 

 

 

 

 

print | টেগার শাি  পুর ার পেলন শখ হািসনা | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/94632/ টেগার-শাি -পুরস...

2 of 2 10/6/2019, 10:59 AM


