
আমােদর সময় 2 জুন 2010 
দেশ িফের ভােলাবাসার eভােরেs মুসা ibািহম 

 

িমলটন আেনায়ার o গালাম সাtার রিন: pথম বাংলােদশী িহেসেব পৃিথবীর সেবা"চ পবতশৃ  eভােরs 
জয় কের দেশ িফেরেছন বাংলােদেশর নতুন বীর মুসা ibািহম। িবমানবnের uপিস'ত হাজােরা মানুষ 

েভ"ছা o ভােলাবাসায় ei aিভযাtীেক বরণ কের িনেয়েছ।  
 
গতকাল ম লবার িবেকল 4টা 15 িমিনেট eকিট িবেশষ িবমােন কের হজরত শাহজালাল আনtজািতক 
িবমানবnের eেস পৗঁেছন িতিন। eর আেগ নপােলর রাজধানী কাঠমাnু থেক স'◌ানীয় সময় 2টায় 
বাংলােদশ িবমােনর eকিট িবেশষ াiেট িতিন ঢাকার uেdেশ  রoনা হন। কাঠমাnু িবমানবnের 
নপােলর বাংলােদশী দূতাবােসর হড aফ চ nির নাসিরন জাহান িলিপ তােক িবদায়ী েভ"ছা জানান। 

বাংলােদশ িবমােনর পk থেকo মুসােক ফুেলল েভ"ছা জানােনা হয়। 
 
ঢাকায় শাহজালাল িবমান বnের তােক রা ীয়ভােব েভ"ছা জানােত uপিস'ত িছেলন যুব o kীড়া 
মntণালয় সংkানt সংসদীয় কিমিটর সভাপিত জািহদ আহসান রােসল। pধানমntীর পেk আবdল 
সাবহান গালাপ o pেটাকল কমকতা pলয় জায়াদার, পররা  মntণালেয়র পk থেক তােক েভ"ছা 

জানান সিচব িমজার"ল কােয়স। িবেরাধী দলীয় নtী o িবeনিপ চয়ারপারসন খােলদা িজয়ার েভ"ছা 
বাতা পৗঁেছ দন িবeনিপর সহkীড়া সmাদক রায়হান আিমন রিন eবং সহদফতর সmাদক আbলু 
লিতফ জিন। তারা মুসার হােত খােলদার েভ"ছা বাতা o পু মাল  তুেল দন। মুসােক েভ"ছা জানােত 



আেরা uপিস'তr িছেলন, চ ােনল আiেয়র ব বস'◌াপনা পিরচালক ফিরdর রজা সাগর, pথম আেলা 
সmাদক মিতuর রহমান। পের িবিভn সামািজক o সাংsিৃতক সংগঠনo তােক েভ"ছা জানান। e সময় 
মুসােক েভ"ছা জানােত মা- বাবা, stী-পুt, মামা, র-শা িড়সহ িনকটাtীয়রা uপিস'ত িছেলন। 
 
সরকার eবং িবিভn ব িk o সংগঠেনর পk থেক িবমানবnের দয়া সংবধনায় মুসা তার eভােরs 
জেয়র aনুভূিত জানােত িগেয় বেলন, বাংলােদশেক পৃিথবীর সেবা"চ চূড়ায় oঠােনার aনভু-িতটা সিত  
aন রকম, eটা কখেনাi পুেরাপুির ভাষায় ব k করা যােব না। e aিভযােন আমার সােথ িছল গাটা 
বাংলােদশ আর বাংলােদেশর সব মানুষ। আপনারা দায়া করেবন আিম যন aজনেক ধের রাখেত পাির। 
e aজন আমার eকার নয়। eটা সারােদেশর সকেলর মানুেষর। 
 
িবমানবnেরর আনু ািনকতা সের িতিন pথেম যান তার কমস'ল ডiিল sার aিফেস। eসময় তার 
গািড়েক িঘের িছেলা কড়া িনরাপtা pহরা। তারপর যান দিনক pথম আেলা কাযালেয়। সখােন তার 
সহকমীরা তােক েভ"ছা জানান। মুসা pধানমntীর কাযালেয় pধানমntী শখ হািসনার সে  দখা কেরন। 
pধানমntী d:সাহিসক ei aিভযাtার জন  মুসােক aিভনnন জানান।  
 
গণভবেন তখন মহােজােটর বঠক চলিছল। eরi eকপযােয় stী-পুtসহ সখােন হািজর হন eভােরs জয়ী 
মুসা। pধানমntী শখ হািসনাসহ সখােন uপিস'ত eমিপ o নতারা দাঁিড়েয় করতািলর মাধ েম sাগত 
জানান মুসােক। eকপযােয় মুসার সনtানেক কােল তুেল িনেলন pধানমntী। e সময় pধানমntী বেলন, 
মুসার সাহিসকতাপূণ কাজ pমাণ কেরেছ বাঙািল সবi পাের। eভােরs িবজেয়র মেতা সবাi িমেল 
ঐক বdভােব unয়নমূলক কাজ করেত পারেল আমােদর দশo eিগেয় যােব। মুসা বেলন, eভােরs 
িবজেয়র গৗরব আমার eকার নয়। e গৗরব দেশর pিতিট মানুেষর। 
 
eরপর মুসা ibািহম o তার পিরবােরর সদস েদর নশেভােজর আমntণ জানান pধানমntী শখ হািসনা। e 
সময় মুসা, তার stী o িশ  পুtসহ পিরবােরর সদস রা eবং নথ a ালপাiন kােবর সদস রাo মে  uেঠ 
আেসন। 
 
pধানমntী মুসার কােছ eভােরs জেয়র aিভjতা জানেত চান। মুসা তার aিভjতা বণনা কেরন। 
pধানমntীর aিভনnেনর জবােব মুসা বেলন, আিম আশা কির- তর"ণেদর uেদ ােগর kেt আপনারা 
সহেযািগতা করেবন। তর"ণরা বাংলােদশেক aেনকদূর eিগেয় িনেয় যেত পারেব। 
গত 23 ম ভার 5 টায় মুসা ibাহীম pথম বাংলােদিশ িহেসেব eভােরs জয় কেরন। eবং সখােন 
বাংলােদেশর পতাকা uড়ান িতিন। 


