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িবিনেয়াগ বৃি , য্াি ং o মােনা য়েনর েয়াজনীয় uে াগ েনoয়া হেব বেল ধানম ী আশা কাশ কেরন। 
িতিন বেলন, ‘আমােদর সব্  পূরেণ পয র্টন খােতর িবকাশ uে খেযাগয্ ভূিমকা পালন করেত পাের। e ে ে  
iসলামী পয র্টন আমােদর সবেচেয় স াবনাময় খাত, েযখােন আমােদর সবার eকে  কাজ করার সুেযাগ রেয়েছ। 
oআiিস রা সমূেহর পয র্টন িশে র িবকােশর জ  আমার েচ া, সমথ র্ন o সহেযািগতা সব সময় থাকেব।’ 
বাংলােদেশ পয র্টেনর িবকােশ সরকােরর েনoয়া িবিভ  uে ােগর িবষয়িটo তুেল ধেরন ধানম ী। মুসিলমেদর 
ভাগয্ িনেয় েকu েযন েখলেত না পাের, েস জ  oআiিসভু  েদশগুেলার eকসে  কাজ করার আহব্ান জানান 
িতিন। aনু ােন পররা ম ী ড. e েক আ ল েমােমন, েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন িতম ী েমা. মাহবুব 
আলী, েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিটর েচয়ার ান র আ ম 
oবায়দুল মুকতািদর েচৗধুরী, ম ণালয়িটর সিচব eম মিহবুল হক eবং oআiিসর সহকারী মহাসিচব মুসা 
কুলাকিলকায়া ব  েদন। aনু ােন 511 বছেরর াচীন নগরী ঢাকার মুসিলম ঐিত  o িনদশ র্ন িনেয় eকিট 
aিডo িভজুয্য়াল েপেজে শন uপ াপন করা হয়। aনু ােন 41িটর মেতা েদেশর পয র্টন ম ী o তাঁেদর িতিনিধ 
aংশ িনেয়েছন। 

 

 


