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রা পিতর সে  েসৗিদ দূেতর িবদায়ী সা াত 
িবিডিনuজ ॥ রা পিত েমাঃ আবদুল হািমেদর সে  িবদায়ী সা াত কেরেছন েসৗিদ রা দূত আবদু াহ িবন eiচ 
eম আল-মুতাiির। িবদায়ী েসৗিদ দূত ম লবার ব ভবেন যান বেল রা পিতর uপ-ে স সিচব আবুল কালাম 
আজাদ জানান। িতিন সাংবািদকেদর বেলন, ‘সফলতার সে  কম র্কাল পার করায় রা পিত েসৗিদ রা দূতেক 
aিভন ন জানান।’ বাংলােদেশর সে  েসৗিদ আরেবর স কর্েক ‘ঐিতহািসক’ িহেসেব বণ র্না কের রা পিত 
বেলন, দুi েদেশর স কর্ ‘aতয্  চমৎকার’। ভিব েত ei স কর্ আরo স সািরত হেব বেলo আশা কাশ 
কেরন েমাঃ আবদুল হািমদ। ধানম ী েশখ হািসনার সা িতক েসৗিদ সফেরর কথা uে খ কের রা পিত বেলন, 
oi সফেরর মা েম দুi েদেশর বািণজয্-িবিনেয়াগ স কর্ স সািরত হেয়েছ। uপ-ে স সিচব জানান, 
সা ােতর সময় েসৗিদ দূত বাংলােদেশ তার দািয়তব্ পালনকােল সহেযািগতার জ  রা পিতেক ধ বাদ জানান। 
দুi েদেশর িব মান স কর্ িনেয় সে াষ কাশ কের িবদায়ী দূত বেলন, বাংলােদেশর মশি  েসৗিদ আরেবর 
u য়েন aবদান রাখেছ।  

রা পিতর ে স সিচেবর দািয়েতব্ িফরেলন জয়নাল ॥ ধান ত  কম র্কত র্ার দািয়েতব্ পাঠােনার পর eক মাস 
না েপরুেতi ত  কয্াডােরর কম র্কত র্া জয়নাল আেবদীনেক রা পিতর ে স সিচেবর দািয়েতব্ িফিরেয় eেনেছ 
সরকার। 3126 সােলর 9 জুন েথেক রা পিত েমাঃ আবদুল হািমেদর ে স সিচেবর দািয়তব্ পালন কের 
আসিছেলন জয়নাল। গত 9 eি ল তােক ধান ত  কম র্কত র্ার দািয়তব্ েদয়া হেল নতুন পেদ েযাগ েদন িতিন। 
জন শাসন ম ণালয় ম লবার রােত eক আেদেশ জয়নালেক েফর ে ষেণ রা পিতর ে স সিচব পেদ বদিল 
কের। তার জায়গায় ধান ত  কম র্কত র্া িহেসেব eখনo কাuেক িনেয়াগ েদয়া হয়িন। গত বছেরর 6 জুলাi 
রা পিতর 21 শতাংশ েকাটায় জয়নালেক ে ড-2 কম র্কত র্ার ময র্াদা েদয়া হয়। েসi পদময র্াদােতi তােক 
রা পিতর ে স সিচব িহেসেব পদায়ন করা হেয়েছ। 

 


