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চার  িদেনর  সফের  সংযুk  আরব  আিমরােতর uেdেশ  শিনবার সnয্ায় ঢাকা  েছেড়েছন  pধানমntী েশখ
হািসনা।  e  সময়  িবমানবnের  সাংবািদকেদর  বেলন,  ‘েপঁয়াজ  খাoয়া  বn  কের  িদেয়িছ।  আজ  বাসায়
েপঁয়াজ ছাড়া রাnা হেয়েছ। আর েpেন েপয়ঁাজ আনিছ। েসটাo বেল েগলাম।’ িতিন আরo বেলন, ‘আমার
বাসায় (গণভবেন) আজ দপুুের সমs রাnা হেয়েছ েপঁয়াজ ছাড়া। েসটাo বেল েগলাম।’

pধানমntী  o  তার  সফরস ীেদর  বহনকারী  আিমরাত  eয়ারলাiেnর  াiটিট  সnয্া  6টা  45  িমিনেট
দবুাiেয়র  uেdেশ  হযরত  শাহজালাল (রহ.) আnজর্ ািতক িবমানবnর  েছেড় যায়।  াiটিট sানীয়  সময়
রাত  10টা  10  িমিনেট  (বাংলােদেশ  12টা  10  িমিনট) দবুাi  আnজর্ ািতক  িবমানবnের  aবতরণ  কের।
সংযুk  আরব  আিমরােত  বাংলােদেশর  রা দতূ  েমাহাmদ  iমরান  বাংলােদশ  pধানমntীেক  aভয্থর্না
জানান। পের েমাটর েশাভাযাtাসহ তােক দবুাiেয়র েহােটল শাংির-লায় িনেয় যাoয়া হয়। দবুাi সফরকােল
pধানমntী e েহােটেলi থাকেবন।

িবমানবnের pধানমntীেক িবদায় জানােত uপিsত িছেলন মিুkযুdিবষয়ক মntী আ ক ম েমাজােmল হক,
সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর, জাতীয় সংসেদর িচফ iপ নেূর আলম েচৗধুরী, kটৈনিতক
েকােরর  িডন,  আরব  আিমরােতর  রা দতূ,  সশst  বািহনীর  িতন  pধান,  pধানমntীর  মুখয্  সিচব  eবং
ঊ র্তন েবসামিরক o সামিরক কমর্কতর্ ারা।

  যুগাnর িরেপাটর্
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সূt  জািনেয়েছ,  সংযুk  আরব  আিমরােতর  শাসক  েমাহাmদ  িবন  রােশদ  আল  মাকতুেমর  আমntেণ
uপসাগরীয় e েদশিট সফর করেছন pধানমntী। আজ সকােল তার মধয্pাচয্ eিশয়া o আি কার বহৃtম
eয়ােরােsস iেভn দবুাi eয়ার েশা-2019-eর uেdাধনী aনু ােন েযাগ েদয়ার কথা রেয়েছ। পের সারা
িবে র  87  হাজার  aংশgহণকারী  o  1  হাজার  3শ’ eিkিবটর  দবুাiেয়র  ভিবষয্ৎ  িবমানবnর  দবুাi
oয়াlর্  েসnােল e uপলেk সমেবত হেবন। 21 নেভmর পযর্n িdবািষর্ক e eয়ার েশা aনিু ত হেব।

পররা মntী eেক আবদলু েমােমন বহৃsিতবার সংবাদ সেmলেন বেলন, ‘pধানমntীর দবুাi সফের িতনিট
সমেঝাতা sারক সi হেব। e েলা হল- দiু েদেশর িবিনেয়াগ কতৃর্ পেkর মেধয্ সহেযািগতা, aথর্ৈনিতক
a েলর মেধয্ সহেযািগতা eবং দবুাiেত বাংলােদশ দতূাবােসর sায়ী ভবন িনমর্ােণ জিম বরাd সংkাn
pেটাকল।’

মntী বেলন, pধানমntী 18 নেভmর আবধুািবেত বাংলােদশ দতূাবােস সংযুk আরব আিমরােত কমর্রত
বাংলােদিশেদর  েভাটারিলs  pণয়ন   eবং  sাটর্  জাতীয়  পিরচয়পt  িবতরেণ  িনবর্াচন  কিমশেনর
aনু ান  uেdাধন  করেবন।  িতিন  দবুাiেয়র  শাসক  ছাড়াo  আবুধািবর  যুবরাজ  o  সংযুk  আরব
আিমরােতর সশstবািহনীর েডপুিট সুিpম কমাnার েশখ মহুাmদ িবন জােয়র আল নািহয়ান o ফয্ািমিল
েডেভলপেমn ফাuেnশেনর  সুিpম েচয়ারময্ান েশখ ফািতমা িবনেত েমাবারেকর সে  ৈবঠক করেবন।
সফরকােল pধানমntীর আরব আিমরােতর বড় িবিনেয়াগকারী gপ o বয্বসায়ীেদর সে o ৈবঠেকর কথা
রেয়েছ বেল জানান পররা মntী। 19 নেভmর pধানমntী েদেশ িফরেবন।
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