
 

/২৭ - অক্টোবর, ২০১৯ 

বোকু ঘ োষণোর মধ্য দিক্ে দিক্্জোট শীষ জ ঘশষ

 
্িকণ্ঠ ঘেস্ক ॥ সকল সিস্য রোক্ের স্বোর্ জ ও অগ্রোদিকোক্রর প্রদিদিদিত্ব, সমন্বে ও সহোেিো করোর লক্যে দিক্্জোট আক্দোলি ্যামোম  

গদিশীল কক্র এর কোর্ জকোদরিো বৃদির সঙ্কক্ের মধ্য দিক্ে শদিবোর দবক্কক্ল আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি ১৮িম যামোম শীষ জ 

সক্েলি ঘশষ হক্েক্ে। যামোম সিস্য রোেসমূহ বিজমোি ভূরো্নিদিক দৃশ্যপক্টর িতুি বোস্তবিোে এর প্রদিষ্ঠোকোলীি িীদিমোলোর দবকোশ 

ও সমুন্নি রোখোর মোধ্যক্ম আক্দোলক্ির ভূদমকো সদিে রোখোর দসিোন্ত দিক্েক্ে। ঘসই সক্ে আন্ত্জোদিক শোদন্ত, দিরোপত্তো ও উন্নেক্ির 

পক্র্ সম্ভোব্য হুমদক ও চ্েোক্লঞ্জসমূক্হর ঘপ্রযোপক্ট দিক্্জোট আক্দোলক্ির সিস্য রোেসমূহ ঐকেবি ও অিঢ় র্োকোর দসিোন্ত দিক্েক্ে। 

খবর মোই দরপোবদলকো/বোসস। 

বোকু ঘ োষণোর মধ্য দিক্ে শদিবোর আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি দিক্্জোট সক্েলি (যামোম  ঘশষ হক্েক্ে। শুিবোর বোকু কংক্গ্রস 

ঘসন্টোক্র ১২০ উন্নেিশীল ঘিক্শর ঘ োরোম যামোম সক্েলি উক্বোিি কক্রি স্বোগদিক আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট ইলহোম আদলক্েভ।  

বোংলোক্িক্শর প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো ইরোক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট হোসোি রুহোদি, দকউবোর ঘপ্রদসক্েন্ট দমগুক্েল দে ো্-কেোক্িল, মোলক্েদশেোর 

প্রিোিমন্ত্রী েোাঃ মোহোদর্র ঘমোহোেি, ঘ্বুদির ঘপ্রদসক্েন্ট ইসমোইল ওমর,  োিোর ঘপ্রদসক্েন্ট িোিো আকুক্ ো আক্ডো, ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রী 

ঘকদপ শম জো ওলী, পোদকস্তোক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট আদর  আলভী, ভোরক্ির উপ-রোেপদি এম ঘভঙ্কোইেো িোইডু ঘভদিজুক্েলোর ঘপ্রদসক্েন্ট 

দিক্কোলোস মোদুক্রো, তুকজক্মদিস্তোক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট গুরবোংগুদল ঘবরদিমহোক্মক্িো, বসদিেো-হোরক্্োক্গোদভিো ঘপ্রদসক্েদির ঘচ্েোরম্যোি 

বোদকর ইক্্ি ঘবক্গোদভচ্, আ গোদিস্তোক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট আশরো  গদি এবং দলদবেোর প্রিোিমন্ত্রী  োক্ে্ মুস্তো ো আল সোরো্ দিক্্জোট 

সক্েলক্ি ঘর্োগ ঘিি।  

প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো শদিবোর সকোক্ল আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি বোকু কংক্গ্রস ঘসন্টোক্রর প্ল্েোিোদর হক্ল ১৮িম যামোম 

সক্েলক্ির দবিীে দিক্ির সোিোরণ অদিক্বশক্ি ঘর্োগ দিক্েক্েি। ঘশখ হোদসিো ও সক্েলক্ি ঘর্োগিোিকোরী অযামোযাম ঘিক্শর ঘিতৃবৃদ 

এদিি দবক্কক্ল অনুক্ষ্ঠে দুদিিব্যোপী সক্েলক্ির সমোপিী অদিক্বশক্িও ঘর্োগ ঘিি। অদিক্বশি ঘশক্ষ দবদভন্ন ঘিক্শর রোে ও সরকোর 

প্রিোি এবং অংশগ্রহণকোরী ঘিক্শর প্রদিদিদিবৃদ বোকু কংক্গ্রস ঘসন্টোক্র অনুক্ষ্ঠে অনুষ্ঠোক্ি বোকু ঘ োষণো ঘিি।  

ওলীর সক্ে ববঠক  

প্রিোিমন্ত্রী সক্েলক্ির এক  াঁক্ক বোকু কংক্গ্রস ঘসন্টোক্র দবপোদযক বুক্র্ আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট ইলহোম আদলক্েভ ও ঘিপোক্লর 

প্রিোিমন্ত্রী ঘকদপ শম জো ওলীর সক্েও ববঠক্ক দমদলি হি। ওলীর সক্ে ববঠক্ক বোংলোক্িশ ও ঘিপোক্লর ব্যবসো-বোদণ্ে প্রসোক্র দুই 

ঘিক্শর মক্ধ্য অগ্রোদিকোরদভদত্তক বোদণ্ে চুদি ্দপটিএ  দ্রুি বোস্তবোেক্ির িোদগি দিক্েক্েি প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো। পক্র পররোে সদচ্ব 

শহীদুল হক সোংবোদিকক্ির দি  কক্রি। এ সমে প্রিোিমন্ত্রীর ঘপ্রস সদচ্ব ইহসোনুল কদরম উপদিি দেক্লি। শহীদুল হক দুই 

প্রিোিমন্ত্রীর ববঠক্ক আক্লোচ্িোর দবষেবস্তু প্রসক্ে বক্লি, দুই প্রিোিমন্ত্রীর আলোক্প কোক্িদটদভটি, বদর ব্যবহোর, ব্যবসো-বোদণ্ে দক 

কক্র বৃদি করো র্োে, বোংলোক্িশ-ভোরি-ঘিপোল-ভুটোি (দবদবআইএি  প্রসে দিক্ে আক্লোচ্িো হক্েক্ে। দপটিএ ইস্যেক্ি প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ 



হোদসিো বক্লক্েি, দপটিএ ইস্যেটো অক্িকদিি ঘর্ক্ক ঘিপোক্লর কোক্ে আক্ে। এটি দ্রুি ঘশষ কক্র ঘ লক্ল দুই ঘিক্শর বোদণ্ে আরও 

বোড়ক্ব। দবদবআইএি কোক্িদটদভটি প্রসক্ে দুই প্রিোিমন্ত্রীর আক্লোচ্িো দবষক্ে শহীদুল হক বক্লি, র্দি ভুটোক্ির এখি অস্যদবিো হে 

িক্ব বোদক দিি ঘিশ দমক্ল এটো কক্র ঘ লক্ি পোদর। ওরোও ্ক্িপোল  এক্ি রোদ্ আক্ে। আমোক্ির প্রিোিমন্ত্রী বক্লক্েি, আদমও এটো 

ঘরই্ কক্রদে, ঘিোমরো ঘরই্ কক্রো। এটো আমরো কক্র ঘ দল। আগোমী মোক্স রোেপদি ঘমোাঃ আবদুল হোদমক্ির ঘিপোল স র প্রসক্ে 

প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো বক্লক্েি, রোেপদি ঘিপোল স ক্র র্োক্বি িক্বম্বক্রর ১১-১৪ িোদরক্খ। ওই সমে ঘর্ি দকছু আউটকোম ্ ল  হে 

ঘস দবষক্েও দুই প্রিোিমন্ত্রীর মক্ধ্য কর্ো হে। ববঠক্ক ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রীর বিক্ব্যর দবষক্ে পররোে সদচ্ব শহীদুল হক বক্লি, িদযণ-

এদশেোর ঘর্ দিদিশীলিো ও শোদন্ত সবোই দমক্ল ঘসটো ব্োে রোখক্ি হক্ব। এ ব্যোপোক্র আক্লোচ্িো হক্েক্ে। এ ব্যোপোক্র প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ 

হোদসিোর ভূদমকো আশো কক্রি ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রী, ঘর্ি দিদিশীলিো ও শোদন্ত অব্যোহি র্োক্ক। পোশোপোদশ, সন্ধ্েোে ঘহোক্টল দহলটক্ি 

ঘশখ হোদসিোর সেোক্ি আ্োরবোই্োক্ি িোদেত্বপ্রোপ্ত তুরক্স্কর রোেদূি ঘমোাঃ আল্লোমো দসদিদক আক্েদ্ি বিশক্ভোক্্ও ঘর্োগ ঘিি 

প্রিোিমন্ত্রী। 

আ্োরবোই্োক্ির শহীিক্ির প্রদি শ্রিো ॥ প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো শদিবোর আ্োরবোই্োক্ির শহীিক্ির প্রদি গভীর শ্রিো দিক্বিি 

কক্রি। প্রিোিমন্ত্রী দবক্কক্ল শহীিক্ির স্মৃদির উক্িক্শ দিদম জি স্তক্ম্ভ পুষ্পস্তবক অপ জণ কক্রি। পুষ্পস্তবক অপ জক্ণর পর শহীিক্ির স্মৃদির 

প্রদি শ্রিো ্োিোক্ি প্রিোিমন্ত্রী দকছুযণ িীরক্ব িাঁদড়ক্ে র্োক্কি। সংস্কৃদি প্রদিমন্ত্রী ঘক এম খোদলি ও পররোে সদচ্ব ঘমোাঃ শদহদুল 

হকসহ প্রিোিমন্ত্রীর অযামোযাম স র সেীরো এ সমে ঘসখোক্ি উপদিি দেক্লি। প্রিোিমন্ত্রী বিজমোক্ি ১৮িম যামোম সক্েলক্ি ঘর্োগ দিক্ি 

আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি অবিোি করক্েি। 

বেবন্ধুর িোক্ম সড়ক ॥ প্রোচ্ীি ঐদিক্হের শহর ঘহবরক্ির একটি সড়ক্কর িোম বোংলোক্িক্শর ্োদির দপিো বেবন্ধু ঘশখ মুদ্বুর 

রহমোক্ির িোক্ম করোর দসিোন্ত দিক্েক্ে দ দলদস্তি সরকোর। প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোর সক্ে সোযোিকোক্ল দ দলদস্তক্ির পররোেমন্ত্রী 

দরেোি আল-মোদলদক একর্ো ্োিোি। ওই সড়ক্কর িোম লক উক্মোচ্ি করক্ি প্রিোিমন্ত্রীক্ক দ দলদস্তি স ক্ররও আমন্ত্রণ ্োিোি 

দরেোি মোদলদক। যামোক্মর শীষ জ সক্েলক্ি ঘর্োগ দিক্ি বোকু স ক্র রক্েক্েি প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো। সক্েলক্ি ঘর্োগিোক্ির  াঁক্ক ওই 

সোযোি অনুদষ্ঠি হক্েক্ে। পররোে সদচ্ব শহীদুল হক সোংবোদিকক্ির দিদ ংকোক্ল বক্লি, সোযোিকোক্ল দ দলদস্তক্ির পররোেমন্ত্রী 

্োদিক্েক্েি, িোরো ঘহবরক্ির একটি সড়ক্কর িোম বোংলোক্িক্শর ্োদির দপিো বেবন্ধু ঘশখ মুদ্বুর রহমোক্ির িোক্মর ওপর রোখক্বি। 

এ ব্যোপোক্র িোরো দসিোন্ত দিক্েক্েি। ঘস্যাম প্রিোিমন্ত্রীক্ক আমন্ত্রণও ্োিোক্িো হক্েক্ে। দ দলদস্তি ইস্যেটো দবশ্ব পদরসক্র সবসমে তুক্ল 

িরোর ্যাম প্রিোিমন্ত্রীক্ক িযামবোি ্োদিক্েক্েি দরেোি মোদলদক। বোংলোক্িক্শর সক্ে বোদণদ্েক ও কূটনিদিক সম্পক্কজোন্নেক্ির ্যাম 

প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোক্ক অনুক্রোি কক্রক্েি। 

সোিোরণ দবিক্কজ ঘর্োগিোি প্রিোিমন্ত্রীর ॥ প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো শদিবোর সকোক্ল আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি বোকু কংক্গ্রস 

ঘসন্টোক্রর প্ল্েোিোদর হক্ল ১৮িম যামোম সক্েলক্ির দবিীে দিক্ির সোিোরণ অদিক্বশক্ি ঘর্োগ দিক্েক্েি। ঘশখ হোদসিো ও সক্েলক্ি 

ঘর্োগিোিকোরী অযামোযাম ঘিক্শর ঘিতৃবৃদ এদিি দবক্কক্ল অনুক্ষ্ঠে দুদিিব্যোপী সক্েলক্ির সমোপিী অদিক্বশক্িও ঘর্োগ ঘিি। অদিক্বশি 

ঘশক্ষ দবদভন্ন ঘিক্শর রোে ও সরকোর প্রিোি এবং অংশগ্রহণকোরী ঘিক্শর প্রদিদিদিবৃদ বোকু কংক্গ্রস ঘসন্টোক্র অনুক্ষ্ঠে অনুষ্ঠোক্ি বোকু 

ঘ োষণো ঘিি।  

ঘকদপ শম জো ওদলর সক্ে ববঠক ॥ বোংলোক্িশ ও ঘিপোক্লর মক্ধ্য অগ্রোদিকোর বোদণ্ে চুদি (দপটিএ  সই করোর ওপর গুরুত্ব আক্রোপ 

কক্রক্েি প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো। আ্োরবোই্োক্ি অষ্টোিশ যামোম শীষ জ সক্েলক্ির  াঁক্ক ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রী ঘকদপ শম জো ওদলর সক্ে 

দবপযীে ববঠক্ক এই চুদি করোর ওপর ঘ্োর ঘিি দিদি। ববঠক ঘশক্ষ পররোে সদচ্ব শহীদুল হক আক্লোচ্িোর দবষেবস্তু 

সোংবোদিকক্ির ্োিোি। দিদি বক্লি, প্রিোিমন্ত্রী বক্লক্েি ঘর্, দপটিএ ইস্যেটো অক্িক দিি ঘিপোক্লর কোক্ে আক্ে। ওই দপটিএটো ঘশষ 

কক্র ঘ লক্ল দুই ঘিক্শর বোদণ্ে বোড়ক্ব। িদযণ এদশেোর প্রদিক্বশী এই দুই ঘিক্শর মক্ধ্য বোদণক্্ের পদরমোণ খুবই কম। কোঠমোন্ডু 

ঘপোক্ের খবর অনুর্োেী, ২০১৭-২০১৮ অর্ জবেক্র ঘিপোল বোংলোক্িশ ঘর্ক্ক পণ্য আমিোদি কক্রক্ে ৩৫২ ঘকোটি ঘিপোলী রুপীর। 

দবপরীক্ি ঘিপোল বোংলোক্িক্শ পণ্য পোঠিক্েক্ে ১৯১ ঘকোটি রুপীর। শহীদুল হক বক্লি, দুই প্রিোিমন্ত্রীর মক্ধ্য আক্লোচ্িোে প্রিোিি 

বোদণ্ে, কোক্িদটদভটি আর দবদবআইএি- এই দিিটি দবষে দিক্ে আক্লোচ্িো হক্েক্ে। বোদণ্ে বৃদি কীভোক্ব করো র্োে, বোংলোক্িশ, 

ভুটোি, ভোরি, ঘিপোল-দবদবআইএি। র্দি ভুটোক্ির এখি অস্যদবিো হে, দিি ঘিশ দমক্ল কক্র ঘ লক্ি পোক্র। ওরোও ্ক্িপোল  রোদ্ 

আক্ে। প্রিোিমন্ত্রী বক্লক্েি ঘর্, দবষেটি ভোরক্ির কোক্ে আদম উত্থোপি কক্রদে। আপিোরোও উত্থোপি কক্রি। আমরো এটো কোর্ জকর কক্র 

ঘ দল। ঘর্োগোক্র্োগ বোদড়ক্ে বোদণ্ে সম্প্রসোরক্ণর লক্যেই মূলি দবদবআইএি কোর্ জকক্রর উক্যোগ ঘিেো হক্েদেল। চ্োর ঘিক্শর মক্ধ্য 

দবদবআইএি ঘমোটর ঘভদহকেোলস চুদি হক্েক্ে। দকন্তু পদরক্বক্শর যদি হক্ি পোক্র আশঙ্কোে ভুটোি এই চুদি বোস্তবোেক্ি অিীহো 

ঘিদখক্ে আসক্ে। বোংলোক্িশ ও ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রীর মক্ধ্য িদযণ এদশেোে শোদন্ত ও দিদিশীলিো ব্োে রোখোর দবষক্েও আক্লোচ্িো 

হক্েক্ে। িদযণ এদশেোর শোদন্ত ও দিদিশীলিোে ঘর্ প্রোিোযাম, সবোই দমক্ল শোদন্ত ব্োে রোখক্ি হক্ব। এ ব্যোপোক্র আক্লোচ্িো হক্েক্ে। 

িক্বম্বক্র বোংলোক্িক্শর রোেপদির ঘিপোল স ক্রর দবষক্েও আক্লোচ্িো হক্েক্ে। আগোমী মোক্স রোেপদি ঘমোাঃ আবদুল হোদমক্ির ঘিপোল 

স র প্রসক্ে প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো বক্লক্েি, রোেপদি ঘিপোল স ক্র র্োক্বি িক্বম্বক্রর ১১-১৪ িোদরক্খ। ওই সমে ঘর্ি দকছু  ল 

হে ঘস দবষক্েও দুই প্রিোিমন্ত্রীর মক্ধ্য কর্ো হে। ববঠক্ক ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রীর বিক্ব্যর দবষক্ে পররোে সদচ্ব শহীদুল হক বক্লি, 



িদযণ-এদশেোর ঘর্ দিদিশীলিো ও শোদন্ত সবোই দমক্ল ঘসটো ব্োে রোখক্ি হক্ব। এ ব্যোপোক্র আক্লোচ্িো হক্েক্ে। এ ব্যোপোক্র প্রিোিমন্ত্রী 

ঘশখ হোদসিোর ভূদমকো আশো কক্রি ঘিপোক্লর প্রিোিমন্ত্রী, ঘর্ি দিদিশীলিো ও শোদন্ত অব্যোহি র্োক্ক। পোশোপোদশ, সন্ধ্েোে ঘহোক্টল 

দহলটক্ি ঘশখ হোদসিোর সেোক্ি আ্োরবোই্োক্ি িোদেত্বপ্রোপ্ত তুরক্স্কর রোেদূি ঘমোাঃ আল্লোমো দসদিদক আক্েোদ্ি বিশক্ভোক্্ও ঘর্োগ 

ঘিি প্রিোিমন্ত্রী। 

আ্োরবোই্োক্ির শহীিক্ির প্রদি শ্রিো ॥ প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো শদিবোর আ্োরবোই্োক্ির শহীিক্ির প্রদি গভীর শ্রিো দিক্বিি 

কক্রি। প্রিোিমন্ত্রী দবক্কক্ল শহীিক্ির স্মৃদির উক্িক্শ দিদম জি স্তক্ম্ভ পুষ্পস্তবক অপ জণ কক্রি। পুষ্পস্তবক অপ জক্ণর পর শহীিক্ির স্মৃদির 

প্রদি শ্রিো ্োিোক্ি প্রিোিমন্ত্রী দকছুযণ িীরক্ব িাঁদড়ক্ে র্োক্কি। সংস্কৃদি প্রদিমন্ত্রী ঘক এম খোদলি ও পররোে সদচ্ব ঘমোাঃ শদহদুল 

হকসহ প্রিোিমন্ত্রীর অযামোযাম স র সেীরো এ সমে ঘসখোক্ি উপদিি দেক্লি। প্রিোিমন্ত্রী বিজমোক্ি ১৮িম যামোম সক্েলক্ি ঘর্োগ দিক্ি 

আ্োরবোই্োক্ির রো্িোিী বোকুক্ি অবিোি করক্েি। 

বেবন্ধুর িোক্ম সড়ক ॥ প্রোচ্ীি ঐদিক্হের শহর ঘহবরক্ির একটি সড়ক্কর িোম বোংলোক্িক্শর ্োদির দপিো বেবন্ধু ঘশখ মুদ্বুর 

রহমোক্ির িোক্ম করোর দসিোন্ত দিক্েক্ে দ দলদস্তি সরকোর। প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোর সক্ে সোযোিকোক্ল দ দলদস্তক্ির পররোেমন্ত্রী 

দরেোি আল-মোদলদক একর্ো ্োিোি। ওই সড়ক্কর িোম লক উক্মোচ্ি করক্ি প্রিোিমন্ত্রীক্ক দ দলদস্তি স ক্ররও আমন্ত্রণ ্োিোি 

দরেোি মোদলদক। যামোক্মর শীষ জ সক্েলক্ি ঘর্োগ দিক্ি বোকু স ক্র রক্েক্েি প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো। সক্েলক্ি ঘর্োগিোক্ির  াঁক্ক ওই 

সোযোি অনুদষ্ঠি হক্েক্ে। পররোে সদচ্ব শহীদুল হক সোংবোদিকক্ির দিদ ংকোক্ল বক্লি, স্বোিীি ভূ-খক্ের ্যাম অি জশিক্কর ঘবদশ 

সমে িক্র সংগ্রোমরি দ দলদস্তিীক্ির অদিকোক্রর দবষক্ে বেবন্ধু সব সমেই ঘসোচ্চোর দেক্লি। ঘশখ হোদসিোও ্োদিসং সহ দবদভন্ন 

আন্ত্জোদিক মক্ে দ দলদস্তিীক্ির স্বোিীিিোর পক্য কর্ো বক্লি। বেবন্ধুর ‘অসমোপ্ত আত্ম্ীবিী’ এক্ি দ দলদস্তিীও অনুবোি 

কক্রক্েি। দ দলদস্তি ইস্যেটো দবশ্ব পদরসক্র সবসমে তুক্ল িরোর ্যাম প্রিোিমন্ত্রীক্ক িযামবোি ্োদিক্েক্েি দরেোি মোদলদক। বোংলোক্িক্শর 

সক্ে বোদণদ্েক ও কূটনিদিক সম্পক্কজোন্নেক্ির ্যাম প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোক্ক অনুক্রোি কক্রক্েি। 

ঢোকো-বোকু সোংস্কৃদিক সহক্র্োদগিো চুদি স্বোযর ॥ বোংলোক্িশ ও আ্োরবোই্োক্ির মক্ধ্য সোংস্কৃদিক সম্পকজ ঘ্োরিোক্র দুক্িক্শর মক্ধ্য 

একটি সোংস্কৃদিক সহক্র্োদগিো চুদি স্বোযর হক্েক্ে। প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিো ও আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট ইলহোম আদলক্েক্ভর মক্ধ্য 

ঘপ্রদসক্েন্ট প্রোসোক্ি অনুদষ্ঠি এক দবপযীে ববঠক ঘশক্ষ চুদিটি স্বোযর হে। বোংলোক্িক্শর সংস্কৃদি প্রদিমন্ত্রী ঘকএম খোদলি এবং 

আ্োরবোই্োক্ির সংস্কৃদি ও পর্ জটি মন্ত্রী ে. আবুল োস গোরোক্েভ দি্ দি্ ঘিক্শর পক্য চুদিক্ি স্বোযর কক্রি। প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ 

হোদসিো ও আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট ইলহোম আদলক্েভ চুদি স্বোযরকোক্ল উপদিি দেক্লি। 

ঢোকো-বোকু দবপোদযক সম্পকজ ঘ্োরিোক্র সেি 

বোংলোক্িশ এবং আ্োরবোই্োি দুই ঘিক্শর মক্ধ্য দবপোদযক সম্পকজ এবং দবদভন্ন ঘযক্ে সহক্র্োদগিো ঘ্োরিোক্র সেি হক্েক্ে। 

আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্ট ইলহোম আদলক্েভ এবং প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোর মক্ধ্য শদিবোর অনুদষ্ঠি এক ববঠক ঘর্ক্ক এ িথ্য ্োিো 

ঘগক্ে। ‘দুই ঘিিো দবদভন্ন ঘযক্ে বোংলোক্িশ এবং আ্োরবোই্োক্ির মক্ধ্য দবযমোি দবপোদযক সম্পকজ গভীর করোর দবষক্ে সেি 

হক্েক্েি,’ আ্োরবোই্োক্ির িোদেত্ব প্রোপ্ত তুরক্স্ক বোংলোক্িক্শর রোেদূি ঘমো. আল্লোমো দসদিদক এখোিকোর ঘপ্রদসক্েদিেোল প্যোক্লক্স 

অনুদষ্ঠি দবপোদযক ববঠক্কর পর সোংবোদিকক্ির একর্ো বক্লি। খবর বোসস’র।  

প্রোে আিো ণ্টোর ঘবদশ সমেকোল িক্র অনুদষ্ঠি এই ববঠক্কর প্রসংক্গ দিদি বক্লি, ‘দুই ঘিিো বোংলোক্িশ এবং আ্োরবোই্োক্ির 

মধ্যকোর ঐদিহোদসক এবং সোংস্কৃদিক ঘমলবন্ধ্ক্ির দবষক্ে আক্লোচ্িো কক্রি।’ ‘এটি দেল দুই ঘিক্শর মক্ধ্য সক্ব জোচ্চ পর্ জোক্ের 

ববঠক,’বক্লি রোেদূি। প্রিোিমন্ত্রী এ সমে ১৯৭১ সোক্ল বোংলোক্িক্শর মুদিযুিকোলীি িৎকোলীি ঘসোদভক্েি ইউদিেক্ির অংশ দহক্সক্ব 

আ্োরবোই্োক্ির সহক্র্োদগিোর কর্ো গভীর শ্রিোর সক্ে স্মরণ কক্রি। এ সমে ১৯৯২ সোক্ল িতুি ঘিশ দহক্সক্ব আ্োরবোই্োক্ির 

প্রদি বোংলোক্িক্শর সহক্র্োদগিোর কর্োও স্মরণ কক্রি ঘপ্রদসক্েন্ট আদলক্েভ। ঘশখ হোদসিো বোংলোক্িক্শর ঘরোদহেো ইস্যেক্ি বিদিক এবং 

ববষদেক সহক্র্োদগিো প্রিোক্ির ্যাম আ্োরবোই্োক্ির প্রদি িযামবোি ্োিোি। দুই ঘিিোই আশোবোি ব্যি কক্রি, আগোমীক্ি 

আ্োরবোই্োক্ি বোংলোক্িক্শর ্িশদি র োদির ঘযেটি আরও প্রসোদরি হক্ব। বোংলোক্িক্শর কৃদষ খোক্ির চ্মকপ্রি সো ক্ের 

উক্ল্লখক্র্োগ্য দিকগুক্লো ও এ সমে তুক্ল িক্রি প্রিোিমন্ত্রী। আদলক্েভ প্রিোিমন্ত্রী ঘশখ হোদসিোর ঘিতৃক্ত্ব দবদভন্ন খোক্ি বোংলোক্িক্শর 

সো ক্ের ভূেসী প্রশংসো কক্রি এবং এি দবপুল সংখ্যক ্িক্গোষ্ঠীর ্যাম সরকোক্রর খোয দিরোপত্তো দিদিক্ি দিদি দবস্মে প্রকোশ 

কক্রি। প্রিোিমন্ত্রী ববঠক্ক আ্োরবোই্োক্ির ঘপ্রদসক্েন্টক্ক বোংলোক্িশ স ক্রর আমন্ত্রণ ্োিোক্ল আদলক্েভ িো সোিক্র গ্রহণ কক্রি। 

ঘশখ হোদসিো ভদবষ্যক্ি আ্োরবোই্োক্ি বোংলোক্িক্শর একটি অদ স ঘখোলোর দবষেটিও উক্ল্লখ কক্রি। পররোে মন্ত্রী ে. এ ঘক আব্দুল 

ঘমোক্মি এবং সোংস্কৃদি দবষেক প্রদিমন্ত্রী ঘকএম খোদলি এ সমে উপদিি দেক্লি।  

 


