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বাংলােদশ  আগামী  eিpেলর  তৃতীয়  সpােহ  আটিট  বৃহt  মুসিলম  রাে র  সংগঠন  িড-eiেটর  10ম
সেmলেনর আেয়াজন করেব। িড-eiেটর মহাসিচব রা দতূ জাফর k শাির গতকাল সকােল pধানমntীর
কাযর্ালেয় (িপeমo) েশখ হািসনার সে  েসৗজনয্ সাkােত eেল e কথা uেlখ কেরন িতিন। pধানমntীর
েpস সিচব  iহসানলু  কিরম  ৈবঠেকর  পর  সাংবািদকেদর িbফ কেরন।  িতিন  বেলন,  িড-eiেটর  আগামী
ঢাকা  সেmলেন  বাংলােদশেক  েজােটর  পরবতর্ী  েচয়ারময্ান  করা  হেব  যা  কাকতালীয়ভােব  2020  সােল
জািতর িপতা ব বnু েশখ মিুজবরু রহমােনর জnশতবািষর্কী eবং 2021 সােল sাধীনতার সুবণর্জয়nী
uদয্াপেনর সে  িমেল েগেছ।’
িড-eiেটর  মহাসিচব  সংগঠেনর  সদসয্েদশ েলার  aথর্ৈনিতক  unয়েনর  জনয্  পারsিরক  সহেযািগতা

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েজারদার  করার  oপর  tােরাপ  কেরন।  িতিন  বেলন,  ঢাকা  সেmলেন  2030  সােলর  eেজnার  সে
সংগিত েরেখ নতুন uেদয্াগ o ধারণা gহণ করা হেব। রা দতূ জাফর pধানমntী েশখ হািসনার সুেযাগয্
েনতৃেt  বাংলােদেশর  uদীয়মান  aথর্নীিতর  ভূয়সী  pশংসা  কেরন।  ‘বাংলােদশ  aনয্ানয্  েদেশর  জনয্
aনুকরণীয়  unয়েনর  eকিট  মেডল  হেত  পাের’—বেলন  িতিন।  িতিন  িড-eiট  সদসয্েদশ েলার  জনয্
বাংলােদেশর eকিট িবেশষ aথর্ৈনিতক a ল বরােdরo দািব জানান। েশখ হািসনা e িবষেয় iিতবাচক
সাড়া pদান কের বেলন, ‘বতর্ মােন আমরা 100’ িবেশষ aথর্ৈনিতক a ল গেড় তুলিছ। েসখান েথেক িড-
eiট সদসয্েদশ েলার জনয্ ভূিম বরাd েদoয়া েযেত পাের।’ মহাসিচবেক sাগত জািনেয় pধানমntী তার
গিতশীল  েনতৃেt  সংগঠনিটেক  দশৃয্মানকরেণ  eবং  সদসয্েদশ েলার  মেধয্  aংশীদািরt  গেড়  েতালায়
udাবনী ধারণা eবং akাn পির েমর জনয্ ধনয্বাদ জানান।
িতিন  বেলন,  ‘আমরা  আেরা  unয়েনর  জনয্  সদসয্েদশ েলার  মেধয্  aিভjতা  িবিনময়  করেত  পাির।’
pধানমntী  eবং  মহাসিচব  uভেয়i  িড-eiট  সদসয্েদশ েলার  মেধয্  কােনকিটিভিট  সmpসারেণর  oপর

tােরাপ কেরন।
িড-eiট  সদসয্ভুk  েদশ েলা  হেc—বাংলােদশ,  িমশর,  iেnােনিশয়া,  iরান,  মালেয়িশয়া,  নাiেজিরয়া,
পািকsান eবং তুরs। pধানমntীর মুখয্ সিচব নিজবরু রহমান e সময় uপিsত িছেলন।
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