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জনক  ড  ॥ ধানম ী শখ হািসনা ১৮তম নন-এ ালাইন মুভেম ট ( াম) সে লেন যাগ িদেত আজারবাইজােন
চার িদেনর সরকারী সফর শেষ আজ রিববার দেশ িফরেবন। ধানম ী ও তার সফরস ীেদর বহনকারী িবমান
বাংলােদশ  এয়ারলাইে র  একিট  িবেশষ  িবমান  ানীয়  সময়  রিববার  বলা  ১১টায়  বা  হায়দার  আিলেয়ভ
আ জািতক  িবমানব র  ত াগ  করেবন।  িবমানিট  স া  সােড়  ৭টায়  ঢাকায়  হযরত  শাহজালাল  আ জািতক
িবমানব ের অবতরেণর কথা রেয়েছ। খবর বাসস র।

বার বাংলােদশ ধানম ী শখ হািসনা বা  কংে স স টাের ১৮তম াম সে লেনর উে াধনী অ ােন যাগ
দন। এছাড়া িতিন বা  কংে স স টাের সমসামিয়ক িবে র চ ােল  মাকােবলায় সমি ত ও পযা  পদে প

িনি েত বা ং নীিতমালা  সমু ত রাখা িবষেয় এক সাধারণ আেলাচনায় ব ৃতা কেরন। শিনবার ধানম ী পূণা
অিধেবশন,  িতিনিধদেলর ধানেদর সে  ওয়ািকং  লা ন ও সে লেনর সমাপনী অ ােন  যাগ দন। পের
স ায় িতিন হায়দার আিলেয়ভ স টাের আজারবাইজােনর ইলহাম আিলেয়েভর দয়া সরকারী সংবধনায় যাগ
দন। এছাড়া িতিন িহলটন বা েত একই সে  আজারবাইজােনর দূত িহেসেব দািয় া  তুরে  বাংলােদেশর

রা দূেতর দয়া  নজেভােজ অংশ নন।  াম  সে লেনর ফাঁেক ধানম ী  ইরােনর িসেড ট হাসান হানী,
মালেয়িশয়ার  ধানম ী  ড.  মাহািথর  মাহা দ,  আজারবাইজােনর  িসেড ট  ইলহাম  আিলেয়ভ,  নপােলর

ধানম ী কিপ শমা ওিল, আলেজিরয়ার ভার া  িসেড ট আবেদল কােদর বনসালাহ ও িফিলি েনর পররা
ম ী িরয়াদ আল মালিকসহ বশ কেয়কজন রা  ও সরকার ধানেদর সে  সা াত কেরন। একই িদেন বাসী
বাংলােদশীরা  বা েত  ধানম ীর  আবাস ল  হােটল  িহলটন  বা েত  ধানম ীর  সে  সা াত  কেরন।  িতিন
বৃহ িতবার বা র উে েশ ঢাকা ত াগ কেরন।
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