
ইসলািমক দশ েলার চাখ িছল শখ হািসনার িদেক
নতৃে র নতুন উ তায় বাংলােদশ

আজারবাইজােন  জাট  িনরেপ  আে ালন  বা  ােমর  অ াদশ শীষ  সে লেন মুসিলম িবে র  নতােদর
আ েহর ক িব েত িছেলন ধানম ী শখ হািসনা। মূল সে লেনর আ ািনকতার বাইেরও তারা িবিভ
পযােয় বঠক ও আেলাচনা কেরেছন শখ হািসনার সে । সফরস ী টনীিতকরা বলেছন, নতৃে র িদক
থেক বাংলােদশ য এক নতুন উ তায় উেঠেছ তা  হেলা এই সে লেন।

এ সে লেন অংশ হণ শেষ গতকাল স ায় দেশ ফেরন ধানম ী শখ হািসনা। গত বার সকােল
আজারবাইজােনর রাজধানী বা র কংে স স টাের  হয় াম শীষ সে লন। ১২০িট উ য়নশীল দেশর
জাট াম জািতসংেঘর পর সবেচেয় বড় িব  ফারাম িহেসেব পিরিচত। সে লেন উপি ত বাংলােদেশর এক
টনীিতেকর  মেত,  পুেরা  সে লেনই  ধানম ী  শখ  হািসনার  উপি িত  িবেশষ  দৃি  আকষণ কেরিছল।

বাংলােদেশর িব য়কর অথৈনিতক উ য়ন এবং অ তম বেয়ােজ  িব েনতা িহেসেব দীঘ সময় ধানম ীর
দািয়  পালন  করা  িছল  শখ  হািসনার  িত  এই  আকষেণর  কারণ।  অ  দেশর  িতিনিধেদর  মেধ ও
আেলাচনায় িছেলন ধানম ী। ওই টনীিতেকর মেত, এই দৃি  আকষণ ও আেলাচনার কারেণই ইরােনর

িসেড ট হাসান হািন িনজ আ েহ ধানম ী শখ হািসনার সে  বঠক কেরন। একইভােব অিনধািরত
বঠক কের আলেজিরয়ার িসেড ট আবেদল কােদর বনসালা কথা বেলন ধানম ী শখ হািসনার সে ।

অব  মালেয়িশয়ার ধানম ী মাহািথর মাহা দ ও িফিলি েনর পররা ম ী িরয়াদ আল মালিকর সে  বঠক
িছল আেগই িনধািরত। জানা যায়, ায় ৪০ দেশর সরকার ও রা ধান এবং পযেব ক ১৭ দশ ও ১০
আ জািতক সং ার িতিনিধেদর সে  বার সকােল সে লেনর নাির সশেন যাগ দন ধানম ী শখ
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হািসনা। িতিন ‘বা ং সে লেন গৃহীত নীিতমালার আেলােক সমকালীন িবে র চ ােল  মাকািবলায় সি িলত
ও যথাযথ পদে প হণ িনেয়’ আেলাচনায় ব ব  দন। রািহ া সংকেটর িচ  সে লেন তুেল ধের এর
সমাধােন আ জািতক স দােয়র সমথন চান িতিন। সে লেনর ফাঁেক গত বার ইরােনর িসেড ট হাসান

হািন,  আলেজিরয়ার  িসেড ট  আবেদল  কােদর  বনসালা  এবং  মালেয়িশয়ার  ধানম ী  মাহািথর
মাহা েদর  সে    বঠক  কেরন  শখ  হািসনা।  ধানম ী  ওইিদন  রােত  সে লেনর  অিতিথেদর  সে

আজারবাইজােনর িসেড ট ইলহাম আিলেয়েভর দওয়া নশেভােজ অংশ নন। পরিদন শিনবার সকােল
িফিলি েনর  পররা ম ী  িরয়াদ  আল  মালিকর  সে  বঠক  কেরন  ধানম ী।  িবকােল  আজারবাইজােনর

িসেডে টর সে  বঠক কেরন বাংলােদেশর ধানম ী। বঠক শেষ ই নতার উপি িতেত ই দেশর
মেধ  সাং ৃিতক  সহেযািগতা  িবিনময়  চুি  সই  হয়।  এ  ছাড়া  ১৯৯২  সােল  নতুন  দশ  িহেসেব
আজারবাইজােনর  িত  বাংলােদেশর  সহেযািগতার  কথা  িবেশষভােব  রণ  কেরন  আজারবাইজােনর

িসেড ট আিলেয়ভ। ইরােনর িসেড ট ড. হাসান হািন ধানম ী শখ হািসনার সে  বঠেক িবে র সব
মুসিলম দশেক একিট পিরবােরর মেতা ঐক ব  থাকার আ ান জানান। িফিলি েনর পররা ম ী িরয়াদ আল
মালিক ধানম ীেক জানান, িফিলি ন তােদর হবরন শহেরর একিট সড়ক বাংলােদেশর জািতর িপতা ব ব ু
শখ মুিজবুর রহমােনর নােম নামকরণ করার িস া  িনেয়েছ।
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