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িবেশষ িতিনিধ ॥  ধানম ী শখ হািসনা তাঁর ১২ িদেনর জাপান, সৗিদ আরব ও িফনল া ড- এই ি েদশীয়
সরকারী সফেরর উে েশ আজ ম লবার ঢাকা ত াগ করেবন। ধানম ী তাঁর সফেরর থেম জাপােন ২৮ থেক ৩১
ম পয  অ ে য় িফউচার এিশয়া শীষক ২৫তম আ জািতক সে লন ভাষণ দেবন। িতিন সখােন একিট চিু
া র অ ােন যাগ দেবন এবং জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেবর সে  ি পাি ক িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাচনা

করেবন। শখ হািসনা সখােন তাঁর স ােন বাসী বাংলােদশীেদর দয়া একিট সংবধনা অ ােন যাগদান করেবন।
এছাড়া িতিন হিল আিটজােন হামলায় িত  পিরবােরর সদ েদর সে  িমিলত হেবন এবং জাপানী ব বসায়ী
নতােদর সে  সা াৎ করেবন। ধানম ী আজ সকাল ৮টা ৫৫ িমিনেট িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র একিট

িবেশষ াইেট টািকওর হিনদা আ জািতক িবমানব েরর উে েশ হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র
ত াগ করেবন। ধানম ী টািকওর ানীয় সময় বলা ১৮টা ৩০ িমিনেট হােনডা আ জািতক িবমানব ের অবতরণ
করেবন। সখােন জাপানী পররা  িতম ী তািশেকা আেব তাঁেক অভ থনা জানােবন। একই িদন ধানম ী জাপানী
সময় ২০টা ৩০ িমিনেট হােটল ও রােত কিমউিনিট অভ থনায় যাগ িদেবন। ২৯ ম সকােল হােটল িনউ অটিনেত

ধানম ী জাপানী ব বসায়ী স দােয়র নতৃবৃ  ও ধান িনবাহীেদর সে  াতঃরাশ গালেটিবল সভা করেবন।
একই িদন বাংলােদেশ হিল আিটজােন িত  জাপানীরা ধানম ীর সে  সা াৎ করেবন। এরপর িবেকেল িতিন
জাপানী ধানম ী িসনেজা আেবর সে  ি পাি ক আেলাচনা সভায় িমিলত হেবন।

ধানম ী শখ হািসনা জাপােনর ধানম ীর অিফেস পৗছঁেল সখােন তাঁেক গাড অব অনার দান করা হেব।
আেলাচনা শেষ েদেশর মেধ  চিু  া িরত এবং যৗথ ঘাষণা পাঠ করা হেব। স ায় ধানম ী শখ হািসনা
জাপািন ধানম ীর বাসায় রা ীয় নশেভাজ সভায় অংশ হণ করেবন। আগামী ৩০ ম ধানম ী ইমেপিরয়াল
হােটেল িনে ই সে লেন যাগদান করেবন। সখােন মালেয়িশয়ার ধানম ী মাহািথর িবন মাহা দ মলূ ব

পাঠ করেবন। শখ হািসনা পের একই ােন ভিব ত এিশয়া িবষয়ক ২৫তম আ জািতক সে লেন অংশ নেবন
এবং ভাষণ দেবন। পের জাইকার সভাপিত িশিনিচ িকতাওকা ধানম ীর অব ান েল তার সে  সা াত করেবন।
স ায় ধানম ী িনে ই কনফাের  নশেভােজ অংশ নেবন। এখােন জাপােনর ধানম ী থাকেবন ধান ব া।

জাপােনর সফর শষ কের শখ হািসনা জ ার উে েশ টািকও ত াগ করেবন। িতিন ৩ জনু পয  সখােন অব ান
করেবন।  সৗিদ  আরেব  সফরকােল  ধানম ী  ওআইিসর (অগানাইেজশন  অব  ইসলািমক  কনফাের )  ১৪তম
অিধেবশেনর উে াধনী অ ােন যাগ দেবন। সখােন ম ােত ৩১ ম ‘ম া সািমট : টেুগদার ফর িদ িফউচার’
শীষক ইসলািম শীষ সে লন অ ি ত হেব। তখন ধানম ী পিব  ওমরাহ পালন করেবন। শখ হািসনা ানীয় সময়
৫টা ২৫ িমিনেট িকং আ লু আিজজ আ জািতক িবমানব ের পৗছঁেবন এবং স ায় িতিন ম ার সাফা াসােদ
ওআইিস শীষ সে লেনর উে াধনী অ ােন যাগদান করেবন।

৩১ ম ম ায় ওআইিসর ইসলািমক সে লেনর ১৪তম অিধেবশেনর আেয়াজন কেরেছ সৗিদ আরব। ১ জুন বলা
সােড় ১২টায় ধানম ী সে লেনর থম কম অিধেবশেন অংশ নেবন এবং দড়টায় অংশ নেবন ি তীয় কম
অিধেবশেন। িতিন পুর আড়াইটায় সমাপনী অিধেবশেন এবং পের সাফা াসােদ র ভােজ অংশ নেবন। স ায়
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িতিন ওমরাহ পালন করেবন। ধানম ী ২ জুন সকােল িবমানেযােগ মিদনার উে েশ জ া ত াগ করেবন এবং
হযরত মহুা দ (সা.) এর রওজা মাবারেক ফােতহা পাঠ করেবন। স ায় িতিন িবমানেযােগ জ ার উে েশ মিদনা
ত াগ করেবন। ৩ জুন ভার ১টা ১০ িমিনেট িতিন িফনল াে ডর হলিসংিকর উে েশ জ া ত াগ করেবন। ানীয়
সময় পুর ১টায় িতিন হলিসংিক আ জািতক িবমানব ের পৗছঁেবন।

িফনল া ড সফর শেষ নয়ািদ ী হেয় ৮ জুন শিনবার ঢাকায় িফরেবন ধানম ী শখ হািসনা। িফনল া ড থেক
নয়ািদ ী আ জািতক িবমানব র পৗছঁেবন িতিন। ায় সায়া ই ঘ া অব ান শেষ ঢাকার উে েশ নয়ািদ ী ত াগ
করেবন ধানম ী শখ হািসনা।
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