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িবিডিনuজ ॥ বািণজয্-িবিনেয়াগসহ িবিভ  ে ে  িদব্প ীয় স ক র্ নতুন u তায় িনেত আ হী বাংলােদশ o ভুটান।  

শিনবার সফররত ভুটােনর ধানম ী েলােট েশিরং ব ভবেন রা পিত েমাঃ আবদুল হািমেদর সে  সা াত করেত েগেল ei আ েহর 
কথা uেঠ আেস। স য্ায় ভুটােনর ধানম ী ব ভবেন েপৗঁছােল আবদুল হািমদ তােক ফুল িদেয় শুেভ া জানান। পের ব ভবেনর 
ে েডনিশয়াল হেল ƣবঠক কেরন তারা। চারিদেনর সফের শু বার ঢাকায় েপৗঁছান েলােট েশিরং। গত 41 িডেসমব্েরর িনব র্াচেন িজেত 
আoয়ামী লীগ টানা তৃতীয় েময়ােদ সরকার গঠেনর পর eিটi িবেদশী েকান সরকার ধােনর থম বাংলােদশ সফর। রা পিতর সে  
সা ােতর পর ধান ত  কম র্কত র্া েমাঃ জয়নাল আেবদীন সাংবািদকেদর বেলন, ব ভবেন সফররত ভুটােনর ধানম ীেক সব্াগত 
জািনেয় রা পিত বেলন, ভুটান বালােদশেক থম সব্ীকৃিতদানকারী েদশ। ভুটােনর সে  স ক র্েক বালােদশ িবেশষ গুরুতব্ েদয়। 
ধান ত  কম র্কত র্া বেলন, সা ােতর সময় বািণজয্-িবিনেয়াগসহ িবিভ  ে ে  িদব্প ীয় স ক র্ নতুন u তায় িনেত দুiেদেশর 

আ েহর কথা uেঠ আেস। 

রা পিত বেলন, বাংলােদেশর সে  ভুটােনর স ক র্ মশ বহুপাি ক ে ে  বৃি  পাে । িতিন আশা কেরন ei সফেরর ফেল e 
স ক র্ নতুন u তায় েপৗঁছােব। শিনবার বাংলােদেশর ধানম ী েশখ হািসনার সে  ভুটােনর ধানম ীর িদব্প ীয় ƣবঠক েশেষ 
সব্া য্, কৃিষ, েনৗ-পিরবহন, পয র্টন খােত সহেযািগতা eবং জন শাসন খােত িশ েণর িবষেয় দুiেদেশর মে  পাঁচিট সমেঝাতা 
ারক o eসoিপ সi হয়। ভুটােনর সে  সব্া িরত সমেঝাতা ারক বা বািয়ত হেল বািণজয্-িবিনেয়াগ ে ে  পার িরক স ক র্ 

আরo স সািরত হেব বেলo আশা কেরন আবদুল হািমদ। 

সা ােতর সময় ভুটােনর ধানম ী বাংলােদেশ েমিডকয্াল িশ াথ  িহেসেব িনেজর িত তুেল বেলন, বাংলােদেশ আবার আসেত 
েপের িতিন aতয্  আনি ত। ধানম ী েশখ হািসনার সে  িদব্প ীয় ƣবঠেক িবিভ  িবষেয় আেলাচনার কথা uে খ কের িতিন 
বেলন, ভিব েত দুiেদেশর স ক র্ u য়েন তা মাiলফলক হেয় থাকেব। িতিন বাংলােদেশ আথ র্-সামািজকসহ িবিভ  খােত u য়েনর 
শংসা কেরন। পররা ম ী e েক আবদুল েমােমন, পররা  সিচব শহীদুল iসলামসহ ব ভবেনর সংি  কম র্কত র্ারা e সময় uপি ত 

িছেলন। 
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