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'সিল্ক র োড' ইস্যুতে বোাংলোদেশ চীদন  নতুন উদযোগ 

 

 

র োববো   োজধোনী  র োদেল রিোনো গাঁওদে আনুষ্ঠোসনকভোদব বোাংলোদেশ ও চীদন  মদে সিল্ক র োড ইসু্য  রযৌথ উদযোদগ  

উদবোধনী অনুষ্ঠোদন উপসিত দুই রেদশ  অসতসথ ো -যোযোসে 

যোযোসে স দপোে ট 'সিল্ক র োড' ইসু্যদত বোাংলোদেশ ও চীন রযৌথভোদব নতুন উদযোগ সনদে কোজ শুরু কদ দে। উদযোদগ  অাংশ 

স দিদব যোত্রো শুরু কদ দে বোাংলোদেশ-চীন রেন্ডি অব সিল্ক র োড ক্লোব এবাং সে সিল্ক র োড কসমউসনটি সবসডাং ইসনসশদেটিভ-

বোাংলোদেশ চযোপ্টো । র োববো   োজধোনী  র োদেল রিোনো গাঁওদে আনুষ্ঠোসনকভোদব নতুন এই দুই উদযোদগ  উদবোধন ক ো 

 ে। বোাংলোদেদশ  জোতীে িাংিদে  রডপুটি সিকো  ফজদল  োব্বী সমেো এবাং চীদন  ন্যোশনোল সপপলি কাংদেদি  

(সপআ সি) ভোইি রেসিদডন্ট ও চোইসনজ অযোদিোসিদেশন ফ  ইন্টো ন্যোশনোল আন্ডো স্ট্যোসন্ডাংদে  (সিএএফআইইউ) 

রেসিদডন্ট সজ সবাং জুেোন দুই রেদশ  পক্ষ রথদক অসতসথ স দিদব উপসিত রথদক উদযোগ দুটি  আনুষ্ঠোসনক উদবোধন কদ ন। 

অনুষ্ঠোদন বোাংলোদেদশ সনযুক্ত চীনো  োষ্ট্রদূত জযোাং জুদেো, বোাংলোদেশ-চীন সিল্ক র োড রফো োদম  রচেো ম্যোন সেলীপ বড়ুেো, 

ম োিসচব শ ীদুজ্জোমোন খোনি  উভে রেদশ  েসতসনসধ ো উপসিত সেদলন। সেলীপ বড়ুেো বদলন, জোসত  জনক বঙ্গবন্ধু রশখ 

মুসজবু    মোন চীদন  িদঙ্গ বোাংলোদেদশ  রয সবপক্ষীে বন্ধুত্বপূর্ ট িম্পদকট  সূচনো কদ  রগদেন, তো এখদনো অব্যো ত আদে। 

তো ই সনেশ টন চীদন  সিল্ক র োদড  িদঙ্গ বোাংলোদেদশ  িাংযুক্ত  ওেো। রিই উদেশ্য পূ দর্ আমোদে  সবপক্ষীে বন্ধুত্ব আ ও 

এক ধোপ এসগদে রগদলো আজদক  আদেোজদন  মে সেদে। সজ সবাং জুেোন বদলন, ২০১৩ িোদল েথমবোদ   মদতো চীদন  

রেসিদডন্ট সশ সজনসপাং আধুসনক সিল্ক র োদড  েস্তোব কদ ন। এ  উদেশ্য চীন ও তো  আশপোদশ  েসতদবশীদে  মদে 

সবদশষ কদ  পসিম এসশেো  রেশগুদলো  িদঙ্গ বোসর্সজযক কোয টক্রম বোড়োদনো। এ  ফদল সিল্ক র োদড  িদঙ্গ যুক্ত িবোই 

অথ টননসতকভোদব লোভবোন  দবন। চীন তো  বন্ধুেসতম ি যোত্রীদে  িদঙ্গ সনদে এসগদে রযদত চোে। এেোড়ো সে সিল্ক র োড 

কসমউসনটি সবসডাং ইসনসশদেটিভ-বোাংলোদেশ চযোপ্টোদ   ওপ  েস্তোবনো তুদল ধদ ন সিএএফআইইউ এ  ভোইি রেসিদডন্ট 

আই সপাং। চীদন   োন  োজত্বকোদল গদড় ওঠো সিল্ক র োড  দলো এসশেো  উপম োদেশীে অঞ্চদল  মে সেদে পূব ট ও পসিম 

এসশেো, ইউদ োপ ও ভূমেিোগ ীে অঞ্চলদক িাংযুক্ত ক ো েোচীন বোসর্সজযক পথ। এই বোসর্সজযক পদথ  আেদল আধুসনক 

সিল্ক র োড গদড় রতোলো  কোজ ক দে বোাংলোদেশ-চীনি  িাংসিষ্ট রেশগুদলো। 

 


