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রা�দতূ আল � িমলােরর বিরশাল সফর 

ে�স িব�ি� 

 

ঢাকা, জুলাই ১১-বাংলােদেশ িনযু� যু�রাে�র রা�দতূ আল � আর িমলার ৯ েথেক ১১ 

জলুাই বিরশাল সফর কেরন। যু�রা� ও বাংলােদেশর মধ�কার অথ �ৈনিতক, সাং�ৃিতক 

এবং জনগেণর পার�িরক স�ক�েক এিগেয় েনওয়াই িছল এ সফেরর উে�শ�। 

রা�দতূ িমলার এ অ�েলর বািণ�জ�ক উ�িতর জন� বিরশােলর িবভাগীয় 

কিমশনার ও েজলা �শাসকেক অিভন�ন জানান। িতিন বাংলােদেশর ���পূণ � উ�য়ন 

অংশীদার িহেসেব এ সং�া� �েচ�ায় সহেযািগতা অব�াহত রাখার ব�াপাের যু�রাে�র 

আ�েহর কথা তােদর বেলন। তারা জলবায়ু পিরবত�ন ও তা েমাকােবলা এবং �াকৃিতক 

দুেয �াগ সামলােনার ��িতর ে�ে� যু�রা�-বাংলােদশ অংশীদাির� িনেয়ও আেলাচনা 

কেরন। 

রা�দতূ আল � িমলার বাংলােদশ েবতােরর বিরশাল আ�িলক কায �ালেয় যান এবং 

েক��টর ব�ব�াপনা কতৃ�প�, সাংবািদক এবং �ানীয় েলাক িশ�ীেদর সে� েদখা 

কেরন। এক েরিডও সা�াতকাের িতিন সাং�ৃিতক, অথ �ৈনিতক, িশ�া িবষয়ক এবং 

জনগেণর পার�িরক স�েক�র ে�ে� যু�রা� ও বাংলােদেশর মধ�কার ���পূণ � 

স�ক� েজারােলাভােব ত� েল ধেরন। রা�দতূ �া�� ও পিরবার পিরক�না, কৃিষ, দুেয �াগ 

িবষয়ক ��িত, নারীর �মতায়ন ও িশ� উ�য়ন, �ীড়া, িশ�কলা এবং বিরশােলর 

অ��ান� সাং�ৃিতক ঐিতেহ�র িবষেয় বাংলােদশ েবতােরর ���পূণ � অন�ুান�েলার 

�শংসা কেরন। িতিন এক�ট সফল গণতাি�ক েদেশ সাংবািদক ও সংবাদপে�র 

�াধীনতার ���পূণ � ভূিমকার কথা উে�খ কেরন। 
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সফের যু�রাে�র রা�দতূ বিরশােলর ইিতহাস স�েক�ও খািনকটা ধারণা েনওয়ার 

সেুযাগ পান। িতিন েসখানকার ঐিতহ�বাহী িময়া বািড় মস�জদ, অ�েফাড� িমশন চাচ� 

এবং শ�র মঠ ম��র পিরদশ �ন কেরন। সফেরর িবিভ� সমেয় িতিন ধম�য় �াধীনতা ও 

সা�দািয়ক স�ীিতর ��� স�েক� কথা বেলন। রা�দতূ িমলার ১৬-১৮ জলুাই 

ওয়ািশংটন িডিসেত অনু��তব� ধম�য় �াধীনতা এিগেয় েনওয়া িবষয়ক ি�তীয় ম�ী �ানীয় 

ৈবঠেকর কথাও ত� েল ধেরন । 

বিরশােল রা�দতূ িমলার কেয়ক�ট �ানীয় �ুল ও মা�াসা পিরদশ �ন কেরন। 

েসখানকার িশ�াথ�েদর সে� কথা বলার সময় িতিন যু�রাে�র িব�িবদ�ালয়�েলােত 

সফলভােব পড়ােশানারত ৭,৫০০ বাংলােদশী িশ�াথ�র দেল েযাগ েদওয়ার িবষয়�ট 

েভেব েদখেত তােদর উৎসাহ েদন। 

রা�দতূ যু�রাে�র এ�েচ� ে�া�ােম অংশ েনওয়া বিরশােলর িকছ�  সােবক 

িশ�াথ�র সে�ও সা�াৎ কেরন। ওই এ�েচ� ে�া�ােম অংশ�হণকারীেদর অিভ�তা 

কীভােব তােদর েপশাগত ও একােডিমক জীবনেক �ভািবত কেরিছল আর কীভােবই বা 

তা িনেজর এলাকার জন� িকছ�  করেত অনু�ািণত কেরিছল তা িনেয়ও আেলাচনা কেরন 

রা�দতূ। 
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