
      অ"টািরওর (লফেটnা"ট গভন0েরর সােথ বাংলােদেশর কনসাল (জনােরেলর সাkাত 
 

 
 
কানাডার টরে"টােত িনযুk বাংলােদেশর কনসাল (জনােরল জনাব নাঈম উিdন আহেমদ গত ২৩ জাnয়ারী 
২০১৯ অ"টািরওর (লফেটnা"ট গভন0র মাnবর এ্িলজােবথ ডাউডসওেয়ল এর সােথ তাঁর kইন পাক0s 
কায0ালেয় সাkাত কেরন।  
 
কনসাল (জনােরল নাঈম উিdন আহেমদ সাkােতর pারেm (লফেটnা"ট গভন0র এWািলজােবথ 
ডাউডসওেয়ল (ক বাংলােদেশর pধানমntী (শখ হািসনা ও পররাT মntী ডঃ এ (ক আbুল (মােমন এর 
^েভ_া jাপন কেরন। আেলাচনা কােল কনসাল (জনােরল উেlখ কেরন (য, বত0মান সরকার কানাডার 
সােথ বাংলােদ(শর িd-পািkক সmক0েক িবেশষ grt pদান কের। এ pসংেগ িতিন অবিহত কেরন (য, 
বাংলােদেশর pধানমntী (শখ হািসনা কানাডার pধানমntী জািsন Tু(ডার আমntেণ ২০১৬ ও ২০১৮ এ 
কানাডা সফর কেরন।  
 
(লফেটnা"ট গভন0র এ্িলজােবথ ডাউডসওেয়ল টরে"টা শহের বাংলােদেশর নতুন কনsেলট (জনােরল 
সmেক0 জানেত চাইেল কনসাল (জনােরল অবিহত কেরন (য, উk কনsেলট sাপেনর মাধWেম বত0মান 
সরকােরর একিট pিতrিতর বাsবায়ন ঘেটেছ। বাংলােদশ কনsেলট (জনােরল কানাডায় বসবাসরত pবাসী 



বাংলােদশীেদর কলWাণ ও কnুলার (সবার পাশাপািশ বাংলােদশী ও কানাডার নাগিরকেদর মেধW (যাগােযাগ 
সৃিu ও বWবসা বািণেজWর pসা(র কাজ কের যােব।  
 
(লফেটnা"ট গভন0র িময়ানমার হেত আগত (রািহŋােদর আwয়দান ও মানিবক  সাহাযW pদােনর জn 
বাংলােদেশর pধানমntী (শখ হািসনা(ক ধnবাদ জানান। কনসাল (জনােরল (রািহŋা সংকেট আnজ0ািতক 
অŋেন কানাডা সরকােরর অবsান ও সহেযািগতার জn আnিরক ধnবাদ জানান। 
 
আেলাচনার এক পয0ােয় কনসাল (জনােরল বত0মান সরকােরর অধীেন িবগত দশ বছের বাংলােদেশর 
অথ0ৈনিতক উnয়েনর িচt তুেল ধেরন। িতিন উেlখ কেরন (য িবগত দশ বছের মাথািপছু আয় মাঃডঃ ৫৯৮ 
হেত মাঃডঃ ১৭৫১ এ উnীত হেয়েছ, (দেশর জনগেনর গড় আয়ু ৬৬.৫ বছর (থেক ৭২.৭ বছের বৃিd 
(পেয়েছ। িতিন আরও উেlখ কেরন (য, িজিডিপর আকার অnযায়ী বত0মােন বাংলােদশ িবে�র ৪৩তম (দশ, 
২০১৩ সােল যা িছল ৫৮তম। মাt ৫ বছের বাংলােদশ িবে�র ১৫িট (দেশর অথ0নীিতেক অিতkম কেরেছ।   
 
(লফেটnা"ট গভন0র অতWn মেনােযাগর সােথ বাংলােদেশর িবsয়কর সাফলW সmেক0 ^েনন এবং ‘এই 
অভাবনীয় সাফেলWর মূল কারণ জানেত চান’। জবােব কনসাল (জনােরল জানান (য, এমন অভাবনীয় 
সাফেলWর একমাt কারণ হে_ জািতর িপতার কnা pধানমntী (শখ হািসনার অসাধারণ (নতৃt।  িতিন 
উেlখ কেরন (য, বাংলােদ(শর জনগন অতWn (সৗভাগWবান (য তারা জািতর িপতার কnােক পর পর িতন 
বার এবং সবিমিলেয় চার বার সরকার pধান িহেসেব (পেয়েছ। কনসাল (জনােরল আরও জানান (য, 
pধানমntী (শখ হািসনার ২০২১ সােলর মেধW মধWম-আেয়র (দশ এবং ২০৪১ সােলর মেধW উnত (দেশ 
উnীত হওয়ার িনরলস pেচuা বাংলা(দেশর মাnষেক উjীিবত ও একতাবd কেরেছ, যার ফলাফল িহেসেব 
সদW অnি�ত জাতীয় সংসদ িনব0াচেন বাংলােদেশর জনগণ তার দলেক িবপুল (ভােট িনব0ািচত কেরেছ।    
 
(লফেটnা"ট গভন0র এ্িলজােবথ ডাউডসওেয়ল বেলন (য, বাংলােদেশর মাnষ অতWn (সৗভাগWবান (য তারা 
একজন নারী সরকার pধান (পেয়েছন, উপরnt িযিন বাংলােদেশর জািতর িপতার কnা। এ pসংেগ 
আলাপকােল কনসাল (জনােরল লWWফেটnা"ট গভন0রেক জানান (য, pধানমntী (শখ হািসনার রাজৈনিতক 
পথচলা (মােটও সহজ িছল না, কারন সামিরক �sরাচার ও অিনব0ািচত (গা�ী বারংবার (দেশর রাT kমতা 
দখল কেরেছ ও (দেশর  গণতািntক ধারােক বাধাgs  কেরেছ। িতিন আরও জানান (য, sাধীনতা িবেরাধী 
চk ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগu জািতর িপতা বŋবnু (শখ মিজবুর রহমান ও তাঁর পিরবােরর pায় সকল 
সদs(ক  নৃশংসভােব হতWা কের। বত0মান pধানমntী (শখ হািসনা ও তাঁর (ছাট (বান (শখ (রহানা ঐসময় 
িবেদেশ থাকার কারেণ (বঁেচ যান। বŋবnুর হতWার পর pধানমntী (শখ হািসনা(ক দীঘ0িদন িবেদেশ 
রাজৈনিতক আwয় িনেয় িনব0াসেন থাকেত হেয়েছ। আরও dঃখজনক (য, সামিরক �sরশাসক ইনিডমিনিট 
অধWােদেশর মাধWেম দীঘ0িদন  জািতর িপতার হতWাকারীেদর িবচারেক রিহত কের (রেখিছেলা এবং তােদর 
শাসনামেল জািতর িপতার হতWাকারীেদর নানাভােব পুরsৃত ও পুনব0ািসত কেরেছ।   

 
কনসাল (জনারল জানান (য, বŋবnুর একজন sেঘািষত খুনী নূর (চৗধুরী বৃহtর টরে"টােত বসবাস করেছ। 
নূর (চৗধুরী ও তার (দাসররা ইিতহােসর িনকৃuতম মানবতা িবেরাধী অপরাধ সংঘিটত কের(ছ। িতিন আরও 



জানান, বাংলােদেশর জনগন চায় জািতর িপতার হতWাকারী nর (চৗধুরীেক (দেশ িফিরেয় িনেয় তার pাপW 
শািs pদান করা (হাক। কনসাল (জনােরল (লফেটnা"ট গভন0র এ্িলজােবথ ডাউডসওেয়েলর মাধেম নূর 
(চৗধুরীেক বাংলােদেশ (ফরত পাঠােনার (kেt কানাডা সরকােরর সহেযািগতার আহবান জানান।   
 
এছাড়া, বাংলােদেশর কনসাল (জনােরল ও (লফেটnা"ট গভন0র বািণজW ও  িবিনেয়া(গর সmাবনা, কানাডায় 
অথ0নীিতেত pবাসী বাংলােদশীেদর অবদান, কানাডায় আরও (বশী বাংলােদশী ছাtেদর পড়া^নার sেযাগ 
সৃিu ও অnাn িd-পািkক sাথ0-সংি�u িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরন।  

 
সাংিবধািনক রাজতnt অnযায়ী রানী এ্িলজােবথ ২ কানাডার রাT pধান এবং (লফেটnা"ট গভন0র pেদেশ 
রানীর pিতিনিধt কেরন। সাংিবধািনক ভােব (লফেটnা"ট গভন0র pেদেশর pধান এবং ‘িpিময়ার’ 
pােদিশক সরকার pধান িহেসেব কাজ কেরন।    

 
সবেশেষ কনসাল (জনােরল নাঈম উিdন আহেমদ লWWফেটnা"ট গভন0র(ক বŋবnুর ‘অসমাp আtজীবনী’ 
ও ‘কারাগােরর (রাজনামচা’ dিট বই উপহার (দন এবং তাঁর উপিsিতেত অিতিথ বই sাkর কেরন। 
কানাডার টরে"টা শহের বাংলােদেশ কনsেলট ^rর পর এটাই লWWফেটnা"ট গভন0(রর সােথ (কান 
বাংলােদেশর কনসাল (জনাের(লর pথম সাkাত।  
  


