
 

তাশখে  রা পিতর েট টাiল o জাদুঘর পিরদশ র্ন 
কািশত: 29 - জুন, 312৯ 23:11 e. eম. 

ম  eিশয়ার দুi েদশ তািজিক ান o uজেবিক ােন সাতিদেনর সরকারী সফের থাকা রা পিত েমাঃ আবদুল হািমদ েসামবার 
uজেবিক ােনর রাজধানী তাশখে  হাি  iমাম মসিজদ, আিমর েতমুর জাদুঘর o uজেবিক ান েট টাiল eয্া  গােম র্  i াি  
eয্ােসািসেয়শন পিরদশ র্ন কেরেছন। খবর বাসসর। 

রা পিত সকােল হাি  iমাম মসিজদ পিরদশ র্েন যান। uজেবিক ােনর uপ ধানম ী আবদুল হািকমভ েসখােন তােক aভয্থ র্না 
জানান। রা পিত হািমদ েসখােন িকছু সময় aিতবািহত কেরন। রা পিতর প ী রাশীদা খানম o েরেজায়ান আহ দ েতৗিফক eমিপ 
e মসয় রা পিতর সে  িছেলন। রা পিতর ে স সিচব জয়নাল আেবিদন বেলন, uজেবক uপ ধানম ী রা পিতেক e মসিজেদর 
িবিভ  ঐিতহািসক ঘটনা স েক র্ aবিহত কেরন। e মসিজেদ iসলােমর তৃতীয় খিলফা হযরত oসমােনর (রা.) আমেল হােত েলখা 
পিব  েকারােনর aংশিবেশষ সযে  সংরি ত রেয়েছ। পের রা পিত দুপুর 23টা 31 িমিনেট আিমর েতমুর জাদুঘের আেসন eবং 
eখােন ায় eক ঘ া সময় aিতবািহত কেরন। eখােন রা পিত uজেবিক ান াশনাল েটিলিভশন চয্ােনেলর eকজন সাংবািদেকর 
সে  কথা বেলন। e সা াতকাের রা পিত uজেবিক ােনর সে  বাংলােদেশর িব মান স ক র্ তুেল ধেরন eবং uজেবিক ােনর 
ঐিত বাহী o ঐিতহািসক ঘটনাবলীর সু র সং হ o uপ াপেনর শংসা কেরন। দুেদেশর ম কার েবশ িকছু গুরুতব্পূণ র্ সাদৃে র 
কথা uে খ কের রা পিত আশা কাশ কেরন েয, আগামী িদনগুেলােত দুেদেশর স ক র্ আরo েজারদার হেব। eর আেগ রা পিত 
জাদুঘের আগমন করেল তাশখ  জাদুঘর কতৃর্প  েসখােন তােক সব্াগত জানান। পের রা পিত uজেবিক ােনর জাতীয় েপাশাক o 
সং িত uপ াপেনর জ  আিমর েতমুর জাদুঘেরর শংসা কের দশ র্নাথ  বiেত সব্া র কেরন।  
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