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জনক  ড  ॥ রা পিত মাঃ আব ল হািমদ জাপান ও িস াপুের আট িদেনর সফর শেষ আজ রিববার দেশ
িফরেছন। রা পিতর উপ- স সিচব আবুল কালাম আজাদ জািনেয়েছন। খবর বাসসর।

উপ- স সিচব জানান, রা পিত ও তার সফরস ীেদর বহনকারী িস াপুর এয়ারলাই  িলিমেটেডর একিট িনয়িমত
াইট এসিকউ ৪৪৬ রিববার সকাল  ১০টা ৪০ িমিনেট হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের অবতরণ

করেব। রা পিত হািমদ িস াপুের তার ই িদেনর যা া িবরিত শেষ ানীয় সময় রিববার রাত ৮টা ৩৫ িমিনেট
ঢাকার  উে েশ  চাি  আ জািতক  িবমানব র  ত াগ  করেবন।  িস াপুের  িনযু  বাংলােদেশর  হাইকিমশনার
মু ািফজরু রহমান িবমানব ের রা পিতেক িবদায় জানােবন। রা পিত ২৫ অে াবর িস াপুেরর উে েশ জাপান
ত াগ কেরন। িতিন রিববার দেশ িফরেবন। রা পিত ২০ অে াবর থেক জাপােন সরকারী সফর শেষ বার
িস াপুের পৗঁেছন। িতিন ম লবার টািকওেত জাপােনর নতুন স াট না িহেতার অিভেষক অ ােন যাগ দন।
িতিন টািকওেত রাজ াসােদ িবিভ  দেশর ায় ই হাজার নতা এবং ১৭৪ দশ ও অ েলর িতিনিধেদর
সামেন িনেজেক স দেশর ১২৬তম স াট িহেসেব ঘাষণা দন। ৫৯ বছর বয়  স াট না িহেতা তার ৮৫ বছর
বয়  িপতা স াট আিকিহেতার অবসের যাওয়ার পর গত ১ ম দশিটর নতুন স াট িহেসেব শপথ নন। রা পিত
একই িদেন জাপােনর নতুন স াট না িহেতা এবং স া ী মাসােকার দয়া ভাজসভায় যাগ দন। িতিন পরিদন
জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেবর দয়া অপর এক ভাজসভায়ও যাগ দন।
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