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জনক  ড  ॥  ধানম ী  শখ হািসনা  সংযু  আরব আিমরােত তাঁর  চার  িদেনর সরকারী  সফর শেষ আজ
ম লবার রােত দেশ িফরেবন। িতিন বাই এয়ার শা-২০১৯ ও অ া  অ ােন যাগদান করেত এ সফের যান।
বাংলােদশ ধানম ী সংযু  আরব আিমরােতর ভাইস িসেড ট ও ধানম ী এবং বাইেয়র শাসক মাহা দ িবন
রিশদ আল মাকতুেমর আম েণ উপসাগরীয় এই দশ সফর কেরন। ধানম ী ও তাঁর সফরস ীেদর বহনকারী
আিমরাত াইেটর একিট িবমান ানীয় সময় আজ িবেকল বাই আ জািতক িবমানব র থেক ঢাকার উে েশ
রওনা দেব। বাংলােদশ সময় রাত ১১টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের াইটিটর পৗঁছােনার
কথা রেয়েছ। খবর বাসসর।

ধানম ী ১৭ নেব র িবে র অ তম বৃহ ম ও সফল এয়ার শা এবং মধ াচ , এিশয়া ও আি কার বৃহ ম
এয়ােরাে স  ইেভ ট  বাই  এয়ার  শা-২০১৯-এর  উে াধনী  অ ােন  যাগ  িদেয়েছন।  পের  িতিন  বাইেয়র
নয়নািভরাম  ভিব ত  িবমানব র  বাই  ওয়া  স টাের  এয়ার  িডসে  উপেভাগ  কেরন।  এিট  আল মাকতুম
আ জািতক িবমানব র িহেসেবও পিরিচত।

বাই এয়ার শার ফাঁেক আবুধািবর যুবরাজ এবং সংযু  আরব আিমরােতর সশ  বািহনীর ডপুিট ীম কমা ডার
শখ মাহা দ িবন জােয়দ আল নািহয়ান বাংলােদশ ধানম ীর সে  এক সৗজ  সা াত কেরন।

ধানম ী শখ হািসনা শাংির-লা হােটেল আবুধািবেত িনযু  বাংলােদশ দূতাবাস আেয়ািজত এক নশেভাজ ও
অভ থনায় যাগ দন। অভ থনা অ ােন ি প ীয় বািণিজ ক ােথ শখ হািসনা বাংলােদেশর আরএমিজ, আইিট,
কৃিষ ও িবেশষািয়ত অথৈনিতক অ েল বড় ধরেনর িবিনেয়াগ করার জ  ইউএইর িত আ ান জানান।
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