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রাষ্ট্রদূত-কূটনীিতকেদর
বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার েনতৃত্েবর ভূয়সী প্রশংসা
কেরেছন িবেদশী রাষ্ট্রদূত ও কূটনীিতকবৃন্দ। শিনবার (৩ অক্েটাবর)
‘েশখ হািসনার েনতৃত্ব ও বাংলােদেশর এিগেয় যাওয়া’ িশেরানােম
আওয়ামী লীেগর আন্তর্জািতক িবষয়ক উপকিমিট আেয়ািজত এক ওেয়িবনাের
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা সম্পর্েক আেলাচনা কেরন তারা।

আেলাচনায়
ভারেতর
ভারপ্রাপ্ত
হাইকিমশনার
িবশ্বিজৎ
েদ
প্রধানমন্ত্রীর জন্মিদেন নেরন্দ্র েমািদর পাঠােনা শুেভচ্ছা
বার্তােক উদ্ধৃত কের িবগত ১০ বছের বাংলােদেশর উন্নয়েনর প্রশংসা
কেরন। কেরানার মধ্েযই বাংলােদেশর অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ প্রশংসনীয়
বেল জানান িতিন। এ সময় েশখ হািসনার অধীেন বাংলােদশ-ভারেতর
মধ্যকার সম্পর্কেক ‘েসানালী অধ্যায়’ িহেসেব বর্ণনা কের দুই েদেশর
মধ্যকার উন্নয়নমূলক এই সম্পর্কেক নতুন উচ্চতায় িনেয় যাওয়ার িবষেয়
আশাবাদ ব্যক্ত কেরন িতিন।

েশখ হািসনা তার রাজৈনিতক জীবেন অেনক বাধার সম্মুখীন হেলও
বর্তমােন িবশ্েব ও বাংলােদেশ নারী েনতৃত্েবর েরাল মেডল হেয় আেছন
বেল জানান তুর্িক অ্যাম্বােসডর েমাস্তফা ওসমান তুরান। িতিন
জানান, েকািট মানুষেক েশখ হািসনা দিরদ্রতা েথেক মুক্িত িদেয়েছন
এবং নারী ক্ষমতায়েন নতুন মাত্রা অর্জন কেরেছন। তার েনতৃত্েব
বাংলােদেশর সঙ্েগ তুরস্েকর সম্পর্ক আেরা দৃঢ় হেব বেলও আশাবাদ
ব্যক্ত কেরন িতিন।

ঢাকায়
িনযুক্ত
সংযুক্ত
আরব
আিমরাত
দূতাবােসর
আব্দুল্লাহ আল হািমদী িনজ েদেশর প্রধানমন্ত্রীর

কর্মকর্তা
পক্ষ েথেক

বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক জন্মিদেনর শুেভচ্ছা
জানান। িতিন বেলন, েশখ হািসনার েনতৃত্েব (বাংলােদেশ) স্িথিতশীলতা

এেসেছ এবং উন্নয়েনর পেথ হাঁটেছ বাংলােদশ। েশখ হািসনার েয
অগ্রযাত্রার সূচনা কেরেছন তােত অিচেরই বাংলােদশ েসানার বাংলায়
পিরণত হেব বেল আশাবাদ ব্যক্ত কেরন িতিন।

জাপােনর রাষ্ট্রদূত ইেতা নাওিক জীবনমােনর িনরাপত্তা প্রদােন েশখ
হািসনােক চ্যাম্িপয়ন িহেসেব অ্যাখ্যািয়ত কেরন। িতিন বেলন, ক্ষুধা
ও দািরদ্রমুক্ত বাংলােদশ গঠেন িনরলস কাজ কের যাচ্েছন েশখ হািসনা।
িতিন মানবািধকােরর প্রিত শ্রদ্ধাশীল। ২০১৪ সােল প্রধানমন্ত্রীর
সর্বেশষ জাপান সফরেক উদ্ধৃত কের িতিন বেলন, েশখ হািসনার েনতৃত্েব
বাংলােদশ-জাপান সম্পর্ক অন্য উচ্চতায় েপৗঁিছেয়েছ। েশখ হািসনার
িভশন ২০৪১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জেন জাপান অবকাঠােমা উন্নয়েন সার্িবক
সহেযািগতা অব্যাহত রাখেব বেলও জানান িতিন।

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর রাষ্ট্রদূত েরনেজ িতিরঙ্ক বাংলােদেশ েরািহঙ্গা
সমস্যার েটকসই সমাধােনর িবষেয় আশাবাদ ব্যক্ত কেরন। েসই সঙ্েগ
জািতসংেঘর অিধেবশেন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার বক্তব্েযর প্রশংসা
কেরন িতিন।

বাংলােদেশ জািতসংেঘর আবািসক সমন্বয়কারী িময়া েসপ্েপা বেলন,
বাংলােদেশর প্রত্েযকিট িবষয় এবং েদেশর প্রিতিট এলাকা সম্পর্েক
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা েযভােব েখাঁজ রােখন এবং সকল সমস্যা
সমাধােন
আন্তিরকভােব
কাজ
কেরন
তা
সত্িযই
িবরল।
এ
সময়
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার িনরলস কােজর প্রশংসা কের িতিন বেলন,
‘িনয়মানুবর্িততা ও কেঠার পিরশ্রেমর েরাল মেডল িতিন।’

প্রধানমন্ত্রীর িবেশষ সহকারী ব্যািরস্টার শাহ আলী ফরহােদর
সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ েক
আব্দুল েমােমন, পররাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী শাহিরয়ার আলম, আওয়ামী
লীেগর আন্তর্জািতক িবষয়ক উপকিমিটর েচয়ারম্যান অ্যাম্বােসডর
েমাহাম্মদ জিমর, আওয়ামী লীেগর আন্তর্জািতক িবষয়ক উপকিমিটর
সম্পাদক শাম্মী আহেমদ এবং িবিভন্ন েদেশর কূটনীিতকবৃন্দ।

