হাঙ্েগিরর পেথ
েশখ হািসনা

প্রধানমন্ত্রী

িনউজ েডক্স : হাঙ্েগিরর প্েরিসেডন্ট ড. জােনাস এডােরর আমন্ত্রেণ
পািন সম্েমলেন অংশ িনেত চার িদেনর সফের েদশিটর রাজধানী
বুদােপস্েটর উদ্েদেশ ঢাকা েছেড়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।
েরাববার সকাল ৯টায় বাংলােদশ িবমােনর একিট িবেশষ ফ্লাইেট
প্রধানমন্ত্রী ঢাকা ত্যাগ কেরন।
প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী িহেসেব রেয়েছন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ
মাহমুদ আলী, এলিজআরিড ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার েমাশাররফ েহােসন,
পািনসম্পদমন্ত্রী আিনসুল ইসলাম মাহমুদ এবং একিট ব্যবসায়ী
প্রিতিনিধ দল।
িবমানবন্দের প্রধানমন্ত্রীেক িবদায় জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল
আবদুল মুিহত, িশল্পমন্ত্রী আিমর েহােসন আমু, েবসামিরক িবমান
পিরবহনমন্ত্রী রােশদ খান েমনন, সড়ক পিরবহন ও েসতুমন্ত্রী
ওবায়দুল কােদর, েরলমন্ত্রী মুিজবুল হক, িচফ হুইপ আ স ম িফেরাজ,
িতন বািহনীর প্রধান, আইিজিপ এবং সংশ্িলষ্ট েবসামিরক-সামিরক
কর্মকর্তারা।
প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীেদর বহনকারী ফ্লাইটিট আজ িদেনর
মধ্যভােগ বুদােপস্েটর িফেরন্স িলজট আন্তর্জািতক িবমানবন্দের
েপৗঁছেব। েসখােন েদশিটর িসিকউিরিট পিলিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল
েকা-অপােরশনিবষয়ক প্রিতমন্ত্রী ইস্টভ এন িমেকালা, হাঙ্েগিরেত
বাংলােদেশর রাষ্ট্রদূত আবু জাফর এবং বাংলােদেশ িনযুক্ত হাঙ্েগিরর
রাষ্ট্রদূত জুলা েপেথা িবমানবন্দের প্রধানমন্ত্রীেক অভ্যর্থনা
জানােবন।
জানা েগেছ, সফরকােল প্রধানমন্ত্রী দু’িদেনর বুদােপস্ট ওয়াটার
সািমট (িবডাব্িলউএস-২০১৬)-এর িবিভন্ন অিধেবশেন েযাগদান করেবন এবং
হাঙ্েগিরর প্রধানমন্ত্রী িভক্টর অরবােনর সঙ্েগ দ্িবপাক্িষক ৈবঠক
করেবন। িতিন বাংলােদশ-হাঙ্েগিরয়ান িবজেনস অ্যান্ড ইেকানিমক
েফারােমর উদ্েবাধন এবং প্েরিসেডন্ট জােনাস এডার’র সঙ্েগ সাক্ষাৎ
করেবন বেল আশা করা হচ্েছ।

সফরকােল প্রধানমন্ত্রী েফার িসজন্স েহােটল গ্িরসহাম প্যােলস
বুদােপস্েট
অবস্থান
করেবন।
িবমান
েথেক
প্রধানমন্ত্রীেক
আনুষ্ঠািনক েমাটর েশাভাযাত্রাসহকাের এ েহােটেল িনেয় যাওয়া হেব।
প্রধানমন্ত্রী েসামবার এই পািন সম্েমলেনর উদ্েবাধনী অিধেবশেন
েযাগদান করেবন এবং হাঙ্েগিরর প্েরিসেডন্ট ও অন্য সম্মানীয়
অিতিথেদর সঙ্েগ একিট সাসেটইেনবল ওয়াটার সল্যুশন এক্সেপা পিরদর্শন
করেবন। পর িদন িতিন শীর্ষ সম্েমলেনর একিট উচ্চ পর্যােয়র ৈবঠেক
অংশ েনেবন এবং প্েরিসেডন্ট জােনাস এডােরর আমন্ত্রেণ ওয়ার্িকং
মধ্যাহ্নেভােজ শিরক হেবন।
িতিন মঙ্গলবার সকােল হাঙ্েগিরর প্রধানমন্ত্রী িভক্টর অরবােনর
সঙ্েগ কসুদ স্কয়াের দ্িবপক্ষীয় ৈবঠেক িমিলত হেবন। এরপর েবশ
কেয়কিট চুক্িত স্বাক্ষর হেব। ৈবঠক েশেষ দুই প্রধানমন্ত্রী েযৗথ
সংবাদ সম্েমলেন বক্তব্য রাখেবন।
এ িবষেয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী বেলন, দু’েদেশর পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালেয়র মধ্েয আেলাচনা, পািন ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সহেযাগী
ও কৃিষ িবষেয় একািধক সমেঝাতা স্মারক স্বাক্ষিরত হেব। িতিন আেরা
বেলন, এফিবিসিসআই ও হাঙ্েগিরয়ান েচম্বার অব কমার্স অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্িরর মধ্েযও একিট এমওইউ স্বাক্ষিরত হেব।
েশখ হািসনা েসামবার িবেকেল হাঙ্েগিরর প্েরিসেডন্ট জােনাস এডােরর
সঙ্েগ সান্দর প্েরিসেডন্িসয়াল প্রাসােদ ৈবঠক করেবন। িতিন
মঙ্গলবার বুদােপস্েট ‘িহেরাস স্কয়ার’ পিরদর্শন করেবন এবং ফুল
িদেয় হাঙ্েগির প্রিতষ্ঠায়
শ্রদ্ধা জানােবন।
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প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকােল েদেশর উদ্েদেশ বুদােপস্ট ত্যাগ করেবন
এবং েবলা সােড় ১১টায় ঢাকা েপৗঁছেবন বেল আশা করা হচ্েছ।

