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জনক  ড  ॥ বাংলােদেশ সদ  িনযু  িতন দেশর রা দূত সামবার িবেকেল ব ভবেন রা পিত মাঃ আব ল
হািমেদর কােছ তােদর পথৃক পিরচয়প  পশ কেরেছন।

িতনজন অনাবািসক রা দূত হেলন বুলেগিরয়ার ইেলওেনারা িডিমে াভা, ভিনজুেয়লার কেরামেটা গডয় কালিডরন
এবং িচিলর জুয়ান রালাে া আংেলা মনসা ভ। খবর বাসসর।

রা পিতর উ ৃিত িদেয় তাঁর স সিচব জয়নাল আেবিদন বাসসেক বেলন, রা পিত আব ল হািমদ রা দূতেদর
াগত জািনেয় বেলন, বািণজ , িবিনেয়াগ এবং পযটন খােত বাংলােদেশ যেথ  স াবনা রেয়েছ। িতিন বািণজ  ও

িবিনেয়াগ স সারেণ িবদ মান এই স াবনা কােজ লাগােনার ওপর ােরাপ কেরন। রা পিত িতন রা দূেতর
সে  বঠেক বাংলােদেশ তােদর দািয়  পালনকােল আগামী িদন েলােত ঢাকার সে  এই িতন দেশর ি প ীয়
স ক আরও জারদার হেব বেল আশা কাশ কেরন। রা পিত বািণজ  এবং টৈনিতক স ক জারদাের তােদর
িনজ িনজ দশ এবং বাংলােদেশর ােথ সকল িবষেয়র ওপর ােরাপ কেরন। রা পিত বেলন, বাংলােদশ এখন
িব মােনর তির পাশাক, ওষুধ, পাট ও পাটজাত ব  এবং িসরািমক উৎপাদন কের থােক। দশ িতনিট এ সকল
পণ  আমদািনর  েযাগ  িনেত  পাের।  রা পিত  দশ েলার  সে  স ক  উ য়েন  জন িতিনিধ  এবং  ব বসায়ী
নতৃবৃে র সফর িবিনমেয়র ওপরও ােরাপ কেরন।

বঠেক রা দূতগণ বাংলােদেশ দািয়  পালনকােল রা পিতর সািবক সহায়তা কামনা কেরন। তারা বাংলােদেশর
ভূত উ য়ন, িবেশষ কের আথ-সামািজক স র ও নারীর মতায়েন উ য়েনর শংসা কের আগামী িদন েলােত

বাংলােদশেক েয়াজনীয় সকল ধরেনর সহায়তা দােন রা পিতেক আ াস দান কেরন।

রা পিতর  সংি  সিচব  ও  পররা  ম ণালেয়র  উ পদ  কমকতারা  উপি ত  িছেলন।  এর  আেগ  রা দূতগণ
ব ভবেন এেস পৗঁছেল িসেড ট গাড রিজেমে টর একিট চৗকস অ ােরাহী দল তােদর গাড অব অনার দান
কের।
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