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েদেশর তরুণেদর কম র্সং ােন গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেত পাের 
চীন ॥ ীকার 

 িতিনিধদেলর সা াত 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ বাংলােদেশর সে  চীেনর u য়ন aংশীদািরতব্ আরo শি শালী করার িত িত  করেছ সফররত চীনা 
সংসদীয় িতিনিধ দল। িতিনিধদেলর সদ রা রিববার সংসদ ভবেন ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সে  ƣবঠককােল ei 
িত িত  কেরন। ƣবঠক েশেষ িতিনিধদেলর সদ রা িকছু সময় সংসদ aিধেবশন পয র্েব ণ কেরন। পের ব ব  িত 

জাদুঘর পিরদশ র্ন কেরন। 

সংসদ সিচবালয় জািনেয়েছ, 24তম াশনাল িপপলস কংে স aব চায়নার (eনিপিস) য্াি ং কিমিটর ভাiস েচয়ার ান o চায়িনজ 
eয্ােসািসেয়শন ফর i ার াশনাল আ ার াি ংেয়র ে িসেড  িজ িবং জুয়ােনর েনতৃেতব্ 27 সদে র eকিট িতিনিধদল ীকােরর 
সে  েসৗজ  সা াত কেরন। সা াতকােল তারা িদব্-পাি ক স ক র্ u য়ন, বাংলােদেশর aবকাঠােমা o আথ র্-সামািজক u য়ন, 
বািণজয্ সার, িস েরাড কােনি িভিট াপন o সংসদীয় ƣম ী েপর িবষেয় আেলাচনা কেরন। 

আেলাচনাকােল ীকার বেলন, বাংলােদেশর a তম u য়ন aংশীদার চীন। েদেশর aবকাঠােমাগত u য়েন িবেশষ কের eকশ’ 
িবেশষািয়ত aথ র্ৈনিতক a ল, িবদুয্ত, েযাগােযাগ, হাiেটক পাক র্ o ত যুি  ে ে  িবিনেয়ােগর সুেযাগ রেয়েছ চীেনর। িবিনেয়াগ 
বৃি র মা েম জনবহুল বাংলােদেশর তরুণেদর কম র্সং ান িনি েত চীন গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেত পাের। দুেদেশর সংসদ সদ েদর 
সফর িবিনময় eবং ƣম ী প গঠেনর মা েম িব মান স েক র্ নতুন মা া েযাগ হেব বেল আশা কাশ কেরন িতিন। বাংলােদশেক 
a তম গুরুতব্পূণ র্ ব িতম েদশ িহেসেব uে খ কের চীনা িতিনিধদেলর ধান বেলন, পার িরক সব্াথ র্সংি  িবষেয় িতেবশী 
দুেদেশর মে  সহেযািগতা a াহত থাকেব। আ িলক সংেযাগ বৃি  e a েলর সকল েদেশর aথ র্ৈনিতক সমৃি  বেয় আনেব। িতিন 
বেলন, বাংলােদেশর সে  চীেনর u য়ন aংশীদািরতব্ িদন িদন শি শালী হে । ভিব েত u য়ন সহেযািগতা আরo বাড়েব। e 
সময় িতিন ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃতব্গুণ o জনগেণর িত ভালবাসার ভূয়সী শংসা কেরন। 

a িদেক চীনা সংসদীয় দেলর িতিনিধরা দুপুের সংসদ ভবেনর েকিবেনট কে  েডপুিট ীকার eয্াডেভােকট ফজেল রাবব্ী িময়ার 
সে  ƣবঠক কেরন। e সময় ‘িস েরাড aথ র্ৈনিতক েব ’ িনম র্ােণর uে ােগর শংসা কের েডপুিট ীকার বেলন, ei সড়েকর 
মা েম আ িলক সহেযািগতা বাড়েব। িস েরাড কায র্কেরর মা েম বাংলােদেশর সে  থাi া , িস াপুর, iে ােনিশয়া, হংকং o 
চীেনর সে  েযাগােযাগ সহজতর হেব। eেত e a েলর ম কার বসা-বািণজয্ o িবিনেয়াগ বৃি  পােব। জনগেণর সে  জনগেণর 
স ক র্ আরo সুদূঢ় হেব। িতিন আ িলক সহেযািগতার oপর গুরুতব্ােরাপ কেরন। 

ব ব  িত জাদুঘর পিরদশ র্ন ॥ িজ িবং জুয়ােনর েনতৃেতব্ 27 সদে র eকিট িতিনিধদল রিববার িবেকেল ব ব  িত জাদুঘর 
পিরদশ র্ন কেরন। পিরদশ র্নকােল তারা বাংলােদেশর মহান সব্াধীনতা aজর্েন জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর aসামা  
aবদান o তয্ােগর িবষয়িট uে খ কেরন। e সময় ধানম ী েশখ হািসনার ক া সায়মা oয়ােজদ পুতুল uপি ত িছেলন। িতিন 
চীনা িতিনিধদেলর কােছ ব ব র সং ামী জীবেনর িবিভ  িদক তুেল ধেরন। 

 


