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িবিডিনউজ ॥ টানা তৃতীয় ময়ােদ মতায় আসার পর থম পাঁচ িদেনর সরকারী সফের চীন গেলন ধানম ী শখ
হািসনা। সফরস ীেদর িনেয় ধানম ী সামবার িবেকল সায়া ৫টায় হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র
থেক  বাংলােদশ  িবমােনর একিট  িভিভআইিপ  াইেট  যা া   কেরন। ানীয়  সময় রাত  ১২টা  ১০ িমিনট

(বাংলােদশ সময় রাত ১০টা ১০ িমিনট) পের দািলয়ােনর ঝৗ ইিজ আ জািতক িবমানব ের নােমন ধানম ী।
অবতরেণর পর মাটর শাভাযা াসহকাের ধানম ীেক শাংি লা হােটেল িনেয় যাওয়া হয়। দািলয়ােন অ ে য়
ওয়া  ইকেনািমক ফারােমর বািষক সভায় অংশ হণকােল এ হােটেলই অব ান করেবন শখ হািসনা। চীেনর

িসেড ট িশ িজন িপংেয়র আম েণ এ সফের দশিটর িসেড ট ও ধানম ীর সে  ি প ীয় বঠক করেবন
বাংলােদেশর সরকার ধান। তার এই সফের ই  দেশর মেধ  বশ কেয়কিট  চিু  সই ছাড়াও রািহ া  স ট
সমাধােনর উপায় িনেয় আেলাচনা হেব আশা করা হে । ‘সামার ডােভাস’ নােম পিরিচিত পাওয়া দািলয়ােনর এই
সে লেন  িবিভ  দেশর সরকার, ব বসায়ী,  শীল  সমাজ, িশ া  ও  সািহত -সং িৃত ে র  ায় ই  হাজার

িতিনিধ অংশ নেবন। শখ হািসনার এই সফর তার গত ময়ােদর বিজং সফেরর চেয় িভ  হে । ওই সফের
মলূত িবিনেয়ােগর ওপর জার দয়া হেলও এবার রািহ া ই েক াধা  দয়া হেব বেল পররা ম ী এ ক আ লু
মােমন জািনেয়েছন। িতিন বার সাংবািদকেদর বেলন, ধানম ী ৪ জুলাই চীেনর ধানম ী িল খ  িছয়াংেয়র

সে  বঠেক রািহ া স েটর িবষয়িট তুলেবন। ২০১৭ সােল িময়ানমার সনাবািহনীর িনপীড়েনর মেুখ রািহ ারা
পািলেয় আসেত  করার পর থেকই এই স ট সমাধােন তােদর দীঘিদেনর িম  চীেনর শরণ নয়ার পরামশ
আসিছল। দািলয়ােন ‘ডি ইএফ এ া য়াল িমিটং অব দ  িনউ চ াি য় -২০১৯’ বা সামার দােভাস-এ অংশ নয়া
শেষ  বুধবার  একিট  িবেশষ  চীনা  াইেট  বিজংেয়  যােবন  শখ  হািসনা।  িবমানব ের  আ ািনকতা  শেষ
ধানম ীেক মাটর শাভাযা াসহকাের িদয়ােয়াতাই  ট  গ  হাউেস িনেয় যাওয়া হেব। চীেনর রাজধানীেত

সফরকােল িতিন এই হােটেলই থাকেবন। ওই িদন িবেকেল বিজংেয় বাংলােদশীেদর দয়া নাগিরক সংবধনায়
অংশ নেবন। পেরর িদন ট হল অব দ  িপপেল বীরেদর িৃত ে  পু বক অপণ করার পর চীেনর ধানম ী িল
খ  িছয়াংেয়র সে  ি প ীয় বঠক করেবন এবং ট হল অব দ  িপপেল চিু  া র অ ােন অংশ নেবন।

ধানম ী ট হল অব দ  িপপেল চীেনর ধানম ী আেয়ািজত এক ভাজসভায় অংশ নেবন। একই িদন িবেকেল
িসিসিপআইিটেত চীনা ব বসায়ী নতৃবেৃ র সে  একিট গালেটিবল বঠেক অংশ নেবন িতিন। ৫ জলুাই সকােল

ধানম ীর চীনা িথংক ট াংক ‘পাে ায়াল ইনি িটউশন’ আেয়ািজত এক অ ােন অংশ নয়ার কথা রেয়েছ। চীেনর
িবিভ  কা ািনর ধান িনবাহীরাও শখ হািসনার সে  দখা করেবন বেল তার সূচীেত রেয়েছ। চীেনর াশনাল
িপপলস  কংে েসর  চয়ারম ান  িল  জান  ’র  সে  বঠক  হেব  ধানম ী  শখ  হািসনার।  চীেনর  মতাসীন
কিমউিন  পািটেত িশ িজন িপংেয়র পর ি তীয় মতাধর ব ি  িহেসেব তােকই িবেবচনা হয়। িবেকেল শখ
হািসনা  চীেনর  িসেডে টর  সে  িদয়াওইয়ুতাই  রা ীয়  অিতিথশালায়  বঠেকর  পর  তার  স ােন  দয়া  চীনা

িসেডে টর ভাজ সভায়ও অংশ নেবন। ধানম ীর এই সফের আটিট চিু  ও সমেঝাতা ারেক সই হেব বেল
আশা করা হে । তেব এসব কে  মাট কত টাকা ঋণ নয়া হেব স িবষেয় িব ািরত জানানিন পররা ম ী
মােমন। চিু েলা ও সমেঝাতা েলা হেলা : ১. িডিপিডিসর আওতাধীন এলাকায় িব ত ব ব া স সারণ ও

শি শালীকরণ  িনেয়  মওয়াক  এি েম ট। ২. িডিপিডিসর আওতাধীন  এলাকায় িব ত  ব ব া  স সারণ  ও
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শি শালীকরণ িনেয় গবনেম ট কনেসশনাল লান এি েম ট। ৩. িডিপিডিসর আওতাধীন এলাকায় িব ত ব ব া
স সারণ  ও  শি শালীকরণ  িনেয়  ি ফােরনিশয়াল  বায়াস  িডট  লান  এি েম ট।  ৪.  িপিজিসিব  কে র
আওতায় িব য্তু ি ড নটওয়াক জারদার কে র জ  মওয়াক এি েম ট। ৫. বাংলােদশ ও চীন সরকােরর
মেধ  অথনীিত ও কািরগির সহেযািগতা িবষয়ক চিু । ৬. ইনেভ েম ট কা-অপােরশন ওয়ািকং প িত া িনেয়
সমেঝাতা ারক। ৭. ইয়ালু ঝাংেবা ও পু  নদীর তথ  িবিনময় সং া  সমেঝাতা ারক ও তা বা বায়েনর
পিরক না। ৮. সাং িৃতক িবিনময় ও পযটন কমসূচী িনেয় সমেঝাতা ারক। ধানম ীর সফরস ীেদর মেধ
পররা ম ী ছাড়াও ধানম ীর িশ  ও বসরকারী খাতিবষয়ক উপেদ া সালমান এফ রহমান, পররা  িতম ী মাঃ
শাহিরয়ার  আলম,  িব ত  ও  ালািন  িতম ী  নস ল  হািমদ,  তথ - যুি  িতম ী  জুনাইদ আহেমদ পলক,

ধানম ীর এসিডিজ িবষয়ক মখু  সম য়ক আবলু কালাম আজাদ রেয়েছন। চীন সফর শেষ ৬ জলুাই বাংলােদেশর
ফরার কথা রেয়েছ শখ হািসনার।
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