
 

িল েকিকয়াংেয়র আম েণ চীন সফের যাে ন আজ ধানম ী 
কািশত: 12 - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী েশখ হািসনা পাঁচিদেনর সরকারী সফের চীেনর uে েশ আজ েসামবার িবেকেল ঢাকা ছাড়েছন। চীেনর 
ধানম ী িল েকিকয়াংেয়র আম েণ ei সফরকােল িতিন িবশব্ aথ র্ৈনিতক েফারােমর (ডি uieফ) বািষ র্ক সে লেন েযাগ েদেবন। 

সফরকােল েবিজংেয় চীেনর ধানম ী িল েকিকয়াং o ে িসেড  িশ িজংিপংেয়র সে  িদব্পাি ক ƣবঠক করেবন। ধানম ীর চীন 
সফরকােল বাংলােদশ o চীেনর মে  আটিট চুি  সব্া িরত হেব।  

ধানম ীর eবােরর চীন সফের েরািহ া iসুয্ াধা  পােব। েরািহ া সম ার সমাধােন (তােদর তয্াবাসেন) েবিজং eকিট কায র্কর 
পদে প হণ করেব বেল সবাi আশা করেছ। eিদেক সফরকােল বাংলােদশ eবং চীন aথ র্ৈনিতক, িবদুয্ত, ত  যুি  eবং 
পয র্টনসহ িবিভ  খােত 9িট চুি  সব্া র করেব। আজ চীেনর দািলয়ােন িতন িদন াপী ‘ডি uieফ eয্ানুেয়ল িমিটং aব  িনu 
চয্াি য় -312৯’ শুরু হেব। যা ডি uieফ সামার দােভাস নােমo পিরিচত। সে লেনর িতপা  হে  ‘িলডারিশপ 5.1- 
সাকিসিডং iন e িনu eরা aব ে াবাiেজশন।’ িলয়াoডং রােজয্র দািলয়ান u র পূব র্ eিশয়ার বসা eবং aথ র্ৈনিতক েক  eবং 
u র চীেনর হংকং িহেসেবo সুপিরিচত।  

ধানম ী o তার সফরস ীেদর িনেয় িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiে র eকিট িবেশষ াiট (িবিজ 2831) আজ েসামবার িবেকেল 
দািলয়ােনর uে েশ হযরত শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব র তয্াগ করেব। াiটিট 3 জুলাi ানীয় সময় দুপুর 23টা 36 িমিনেট 
িলয়াoিনং েদেশর দািলয়ােনর দািলয়ান েঝৗশুিজ আ জর্ািতক িবমানব ের aবতরণ করেব। িবমানব ের aভয্থ র্না েশেষ আনু ািনক 
েমাটর েশাভাযা া সহকাের ধানম ীেক শাংি -লা েহােটেল িনেয় যাoয়া হেব। দািলয়ান সফরকােল িতিন e েহােটেলi aব ান 
করেবন। আগামীকাল ম লবার সকােল ধানম ী দািলয়ান i ার াশনাল কনফাের  েস াের aনুে য় ডি uieফ সামার দােভাস 
সে লেনর uেদব্াধনী aিধেবশেন েযাগ েদেবন।  

ধানম ী েশখ হািসনা দািলয়ান i ার াশনাল কনফাের  েস াের িবশব্ aথৈনিতক েফারােমর িত াতা eবং িনব র্াহী েচয়ার ান 
স েশায়ােবর কায র্ালেয় তার সে  সা াত করেবন eবং িবেকেল ‘েকা-aপােরশন iন  ািসিফক িরম’ শীষ র্ক ােনল আেলাচনায় 

aংশ েনেবন। িবেকেল দািলয়ান i ার াশনাল কনফাের  েস াের েশায়ােবর দফতের aনুে য় ‘েকা-aপােরশন iন  ািসিফক 
িরম’ শীষ র্ক ােনল আেলাচনায় aংশ েনেবন ধানম ী।  

আগামী 4 জুলাi ধানম ী চীন সরকােরর সরবরাহকৃত eকিট িবেশষ ভাড়া করা াiেট ানীয় সময় েবলা 22টায় েবিজংেয়র 
uে েশ দািলয়ান তয্াগ করেবন। eকi িদন াiটিট ানীয় সময় দুপুর 23টা 36 িমিনেট েবিজং কয্ািপটাল i ার াশনাল 
িবমানব ের েপৗঁছেব। িবমানব ের আনু ািনকতা েশেষ ধানম ীেক েমাটর েশাভাযা া সহকাের িদয়ােয়াতাi ে ট েগ  হাuেস 
িনেয় যাoয়া হেব। চীেনর রাজধানীেত সফরকােল েশখ হািসনা ei েহােটেলi aব ান করেবন। িবেকেল িতিন েবিজংেয়র 
িলেজনডাল েহােটেল বাসী বাংলােদশীেদর eক সংবধ র্না o ƣনশেভােজ েযাগ েদেবন। 5 জুলাi সকােল েশখ হািসনা সব্াগত 
aনু ােন েযাগ েদেবন eবং ে ট হল aব  িপপেল বীরেদর িত ে  পু বক aপ র্ণ করেবন। পের িতিন চীেনর ধানম ী িল 
েকিকয়াংেয়র সে  eকিট িদব্প ীয় ƣবঠক করেবন eবং ে ট হল aব  িপপেল চুি  সব্া র aনু ােন aংশ েনেবন।  

ধানম ী ে ট হল aব  িপপেল চীেনর ধানম ী আেয়ািজত eক েভাজসভায় aংশ েনেবন। eকi িদন িবেকেল েশখ হািসনার 
িসিসিপআiিটেত চীনা বসায়ী েনতৃবৃে র সে  eকিট িবজেনস েগাল েটিবল ƣবঠেক aংশ েনেবন। 6 জুলাi সকােল ধানম ীর 
চাiিনজ িথংক টয্াংক ‘পাে ায়াল iনি িটuশন’ আেয়ািজত eক aনু ােন  রাখার কথা রেয়েছ। চীেনর িবিভ  েকা ািনর 
ধান িনব র্াহী কম র্কত র্ারা েশখ হািসনার সে  তার েহােটল সুয্েট েদখা করার কথা রেয়েছ eবং eনিপিসর েচয়ার ান িল ঝাংশুর সে  
ধানম ীর eকিট ƣবঠক aনুি ত হেব। িবেকেল েশখ হািসনা চীেনর ে িসেড  িশ িজনিপংেয়র সে  িদয়াoi তাi রা ীয় 



aিতিথশালায় eক ƣবঠেক িমিলত হেবন। বাংলােদেশর ধানম ী eকi ােন চীনা ে িসেডে র আেয়ািজত eকিট েভাজসভায় aংশ 
েনেবন। 

চীন সফর েশেষ ধানম ী েবিজং কয্ািপটাল আ জর্ািতক িবমানব র েথেক ানীয় সময় 7 জুলাi েবলা 22টায় ঢাকার uে েশ রoনা 
েদেবন eবং eকi িদন বাংলােদশ সময় েবলা 4টা 46 িমিনেট ঢাকার হযরত শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব র েপৗছঁেবন। 
‘oয়া র্ iেকানিমক েফারাম’স eয্ানুয়াল িমিটং aব  িনu চয্াি য়নস 312৯-e aংশ িনেত ডািলয়ােন আগামী স ােহ িবিভ  েদশ 
েথেক 2 হাজার 9শ’র েবিশ িতিনিধ aংশ েনেবন। eেদর মে  সরকার ধান, রা ধান, বসায়ী েনতা, নাগিরক সমােজর 
িতিনিধ, িশ ািবদ o িবিভ  a েনর িশ ীরাo থাকেবন। সে লেন েনতৃবৃ  িবেশব্র পিরেবশগত চয্ােল , আ িলক িতেযািগতা, 

aথ র্ৈনিতক ƣবষ  o কািরগির স েটর সে  িকভােব খাপ খাoয়ােনা যায় তার eকিট নতুন েকৗশলগত uপায় স েক র্ িনজ িনজ 
মতামত  করেবন। 
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