
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

িতন দশ সফের যাে ন ধানম ী
জাপােন ‘িফউচার অব এিশয়া’ অ ান ও সৗিদ আরেব ওআইিস সািমেট যাগ দেবন

কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ  হািসনা  িতন  দশ  সফের
যাে ন। সব িকছু িঠক থাকেল আগামী ২৮
ম  ঢাকা  ছাড়েবন  িতিন।  জাপান,  সৗিদ

আরব ও ততৃীয় আেরকিট দশ সফর শেষ
ধানম ী  ঈেদর  পর  দেশ  িফরেবন।
ধানম ীর স উইং  সূ  ইে ফাকেক এ

তথ  িনি ত কেরেছ।

জাপােনর  সবেচেয়  বড়  িমিডয়া  িত ান
িনেকই  িত  বছেরর  মেতা  এবারও
টািকওেত ‘িফউচার অব  এিশয়া’  অ ান

আেয়াজন করেছ।  আগামী  ৩০ ও ৩১  ম
অ ি তব  এ  আেয়াজেন  অংশ  িনেত

ধানম ীেক  দাওয়াত  িদেয়েছ  কতৃপ ।
িনেকইেয়র  ওেয়বসাইেট  দওয়া  তথ
অ যায়ী,  ৩০  ম  সকােল  শখ  হািসনার
ভাষণ  দওয়ার  কথা।  একই  িদন
মালেয়িশয়ার  ধানম ী  মাহািথর  িবন
মাহােমদও ব ব  দেবন  ওই  অ ােন।

জানা  গেছ,  বাংলােদশ ও জাপান  ৪০তম
ওিডএ প ােকেজর জ  আেলাচনা  করেছ।  এই  প ােকেজর আওতায়  জাপান  অথ  সহায়তা  দেব,  যা
মাতারবািড় ব র ও িব ত্ ক  াপেন ব বহার হেব। এছাড়া ম াস যািপড া েপােটর একিট অংশ
বা বায়েনও এখান থেক অথ ব য় করা হেব। আগামী ২৯ ম জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেবর সে
বঠেকর পের এই িবষেয় একিট চিু  সই হেত পাের।

আগামী ৩১ ম সৗিদ আরেব ওআইিস সািমট অ ি ত হেব। ওই সািমেট যাগ িদেত জাপান থেক সৗিদ
আরব যােবন ধানম ী শখ হািসনা।  মসুিলম িবে র সংহিত কামনা  কের ধানম ী  সখােন ব ব
রাখেবন। এছাড়া  রািহ া  সম া  সমাধােন  আ জািতক সহায়তাও চাইেবন ধানম ী।  সািমট শেষ
একিট ইশেতহার কাশ করা হেব। ওই ইশেতহাের রািহ া ই িট যন জারােলাভােব আেস তার জ
আেলাচনা করেব বাংলােদশ। এছাড়া ধানম ী পিব  ওমরাহ পালন করেবন। সৗিদ আরেবর সফেরর
পের ব ি গত সফের আেরকিট দেশ যেত পােরন ধানম ী।

  মেহদী হাসান

print | িতন দশ সফের যাে ন ধানমনী | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/53899/িতন- দশ--স...

1 of 2 5/14/2019 10:52 AM



|

print | িতন দশ সফের যাে ন ধানমনী | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/53899/িতন- দশ--স...

2 of 2 5/14/2019 10:52 AM


