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াফ িরেপাটার ॥ জাপান, সৗিদ আরব এবং িফনল াে ড ১১ িদেনর সফর শেষ দেশ িফেরেছন ধানম ী শখ
হািসনা। দেশ িফেরই ি েদশীয় সফেরর িব ািরত তেুল ধরেত আজ রিববার সংবাদ সে লন ডেকেছন। ধানম ী
২৮ ম থেক ৭ জুন িতনিট দেশ সফর কেরন। শিনবার সকােল িতিন দেশ ফেরন। ধানম ীর কাযালয় থেক
জানােনা হেয়েছ আজ রিববার িবেকল ৫টায় ধানম ীর সরকারী বাসভবন গণভবেন তাঁর ১১ িদেনর ি েদশীয়
সফেরর ফল িনেয় এই সংবাদ সে লন অ ি ত হেব। িবেদশ সফর থেক িফের িতবারই সংবাদ সে লন কেরন
সরকার ধান শখ হািসনা।

এিদেক, ধানম ী তাঁর ি েদশীয় সফেরর েত গত ২৮ ম জাপােনর রাজধানী টািকও যান। সখােন ধানম ী
শখ হািসনা ও জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেবর মেধ  ি পাি ক বঠেকর পর বাংলােদশ এবং জাপােনর মেধ  ২

দশিমক ৫ িবিলয়ন মািকন ডলােরর ৪০তম অিফিসয়াল ডেভলপেম ট এ ািসসেট  (ওিডএ) চিু  া িরত হয়।
পাশাপািশ ধানম ী ‘এিশয়ার ভিব ত’ িশেরানােম আেয়ািজত িনে ই আ জািতক সে লেন মূল ব  উপ াপন
কেরন। এছাড়া িতিন সখােন তাঁর স ােন আেয়ািজত একিট নাগিরক সংবধনায় যাগ দন এবং জাপােনর ব বসায়ী
নতৃবেৃ র সে  াতরাশ গালেটিবল আেলাচনায় অংশ নন। লশােনর হািল আিটজােন স াসী হামলার িশকার

জাপানী নগিরকেদর পিরবার এবং জাইকা সভাপিত িশিনিচ িকতাওকা পথৃকভােব ধানম ীর সে  সা াত কেরন।

সফেরর ি তীয় পযােয় ধানম ী ৩১ ম সৗিদ বাদশাহ সালমান িবন আ লু আিজজ আল সৗেদর আম েণ পিব
ম া  নগরীেত  অ ি ত  ১৪তম ওআইিস সে লেন  যাগদান  কেরন। িতিন  ম ােত  পিব  ওমরাহ  পালন  এবং
মিদনােত রা ল হযরত মাহা দ (স) এর রওজা মাবারক িজয়ারত কেরন। সৗিদ আরব সফর শেষ ি েদশীয়
সফেরর শষ পযােয় ধানম ী পাঁচ িদেনর সরকারী সফের ৩ জুন িফনল া ড পৗেঁছন। িফনল াে ড অব ানকােল

ধানম ী গত ৪ জনু স দেশর িসেড ট সৗিল িনিনেয়ে ার সে  বঠক কেরন এবং ৫ জুন তাঁর স ােন অল
ইউেরাপীয় আওয়ামী লীগ এবং িফনল া ড আওয়ামী লীেগর যৗথ উেদ ােগ আেয়ািজত এক নাগিরক সংবধনায় যাগ
দন। ি েদশীয় সফর শেষ শিনবার সকাল ১০টা ৫৫ িমিনেট ধানম ী এবং তাঁর সফরস ীেদর িনেয় িবমান

বাংলােদশ এয়ারলাইে র একিট িভিভআইিপ াইট হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের অবতরণ কের।

মিু যু  িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক, পররা ম ী ড. এ ক আ লু মােমন, ধানম ীর িনরাপ া উপেদ া
মজর জনােরল (অব) তািরক আহেমদ িসি ক, জাতীয় সংসেদর চীফ ইপ নূর-ই-আলম চৗধুরী িলটন, বসামিরক

িবমান পিরবহন ও পযটন িতম ী মাঃ মাহববু আলী, যবু ও ীড়া িতম ী জািহদ আহসান রােসল, সংি
সিচববৃ  এবং উ পদ  সামিরক ও বসামিরক কমকতাবৃ  িবমানব ের ধানম ীেক াগত জানান।

পের ধানম ী গণভবেন পৗছঁােল আওয়ামী লীগ এবং এর সহেযাগী সংগঠেনর নতৃবৃ  তাঁেক ফুল িদেয় েভ া
জানান। আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনাও তাঁর নতা-কমীেদর েভ া জানান।

ধানম ী তাঁর ি েদশীয় সফেরর চড়ূা  পযােয় িফনল া ড যান। সখােন সরকারী সফর শেষ বার স ায়
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(িফনল াে ডর ানীয় সময়) হলিসংিক থেক দেশর উে েশ যা া কেরন।

ধানম ী এবং তাঁর সফরস ীেদর িনেয় কাতার এয়ারওেয়েজর একিট িবমান কাতােরর রাজধানী দাহার উে েশ
ানীয় সময় স া ৭টা ৫ িমিনেট হলিসংিক আ জািতক িবমান ব র ত াগ কের। ইেডেন িনযু  বাংলােদেশর

রা দূত মাঃ  নাজমলু  ইসলাম িবমানব ের ধানম ীেক িবদায় জানান। দেশ  ফরার পেথ ধানম ী দাহায়
িকছু ণ যা ািবরিত কেরন।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

িতন দশ সফর শেষ ধানমনী িফেরেছন, আজ সংবাদ সে লন » থম... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/426789/

2 of 2 6/9/2019 10:08 AM


