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ধানম ী  শখ  হািসনা
চীেন পাচঁ িদেনর সরকাির
সফর  শেষ  দেশ
িফেরেছন। ধানম ী এবং
তাঁর  সফরস ীেদর  িনেয়
িবমান  বাংলােদশ
এয়ারলাইে র  একিট
িভিভআইিপ  াইট
(িবিজ-১৭২৩)  গতকাল
শিনবার  বলা  ১টা  ৪০
িমিনেট হযরত শাহজালাল
আ জািতক  িবমানব ের
অবতরণ কের। এর আেগ

াইটিট  গতকাল  ানীয়
সময়  বলা  ১১টা  ৫
িমিনেট বইিজং ক ািপটাল
ই টার াশনাল
িবমানব র  ত াগ  কের।
িবদায়েবলায় িবমানব ের

ধানম ীেক গাড অব অনার দান করা হয়। চীেনর ভাইস ফেরন িমিন ার লু ঝােয়া             পৃ া
এবং চীেন বাংলােদেশর রা দতূ মা. ফজুলল কিরম তােঁক িবদায় জানান।

চীেনর ধানম ী িল কিকয়াং-এর আম েণ গত ১ জলুাই ধানম ী শখ হািসনা চীন যান। ধানম ী
শখ হািসনা সফরকােল চীেনর িসেড ট িশ িজনিপং এবং ধানম ী িল কিকয়াং-এর সে  ি পাি ক
বঠক কেরন। িতিন চীেনর দািলয়ান শহের ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর (ডি উইএফ) অ া য়াল িমিটংেয়
যাগদান  কেরন  এবং  ‘ কাঅপােরশন ইন  িদ  প ািসিফক িরম’  শীষক প ােনল আেলাচনায়  অংশ হণ

কেরন। চীেনর ধানম ী িল কিকয়াং-এর সে  ধানম ীর বঠেক বাংলােদশ থেক রািহ া শরণাথীেদর
িনজ  দেশ  ফরত  পাঠােনার িবষেয়  িময়ানমারেক বাঝােনার  িবষেয়  বইিজং  ঢাকােক আ  কের।
দীঘািয়ত রািহ া সম া ত সমাধােনর িবষেয় বঠেক চীেনর ধানম ী শখ হািসনার সে  একমত
পাষণ কেরন। এ িবষেয়  চীেনর সহেযািগতা  অব াহত রাখার কথাও িতিন উে খ কেরন।  বইিজংেয়

অব ানকালীন  শখ  হািসনা  কিমউিন  পািট  অব  চায়নার  (িসিপিস)  িমিন ার  ফর  ই টার াশনাল
অ ােফয়াস সং তােয়া-এর সে ও সৗজ  সা াত্  কেরন। এসময় িসিপিস িমিন ার লি ত রািহ া
সম ািট  সমাধােনর  িবষেয়  িময়ানমােরর  ট  কাউি লর  অং  সান  িচ  এবং  িময়ানমােরর  অ
নতৃবেৃ র সে  তারঁ দেলর আেলাচনার িবষেয় শখ হািসনােক আ  কেরন।

  িবেশষ িতিনিধ

print | ধানমনী দেশ িফেরেছন | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/68728/ ধানমনী- দ...

1 of 2 7/7/2019 10:35 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ধানম ীর এ সফের ঢাকা এবং বইিজংেয়র মেধ  ি পাি ক সহেযািগতা সং া  ৯িট চিু  া র হয়। ৪
জলুাই চীনা ধানম ী এবং মতাসীন িসিপিসর কাযালয় ট হল অব দ  িপপল-এ চীেনর ধানম ী িল
কিকয়াং-এর সে  শখ হািসনার ি পাি ক বঠেক শেষ ই নতার উপি িতেত এই চিু েলা া িরত

হয়। যার মেধ  রেয়েছ রািহ ােদর খাদ  সহায়তার জ  এলওই ( লটার অব এ েচ )। এর আওতায়
রািহ ােদর জ  চীন ২ হাজার ৫০০ টন চাল সরবরাহ করেব বেল পররা  সিচব মা.  শহী ল হক

জানান। া িরত অ  চিু েলা হে - ২. সাং িৃতক িবিনময় ও পযটন কমসিূচ িনেয় সমেঝাতা ারক।
৩. ইয়ালু ঝাংেবা ও পু  নদীর তথ  িবিনময় সং া  সমেঝাতা ারক ও তা বা বায়েনর পিরক না।
৪.  িডিপিডিসর  আওতাধীন  এলাকায়  িব ত্  ব ব া  স সারণ  ও  শি শালীকরণ  িনেয়  মওয়াক
এি েম ট। ৫. বাংলােদশ ও চীন সরকােরর মেধ  অথনীিত ও কািরগির সহেযািগতা িবষয়ক চিু । ৬.
ইনেভ েম ট  কাঅপােরশন  ওয়ািকং  প  িত া  িনেয়  সমেঝাতা  ারক।  ৭.  িপিজিসিব  কে র
আওতায়  িব ত্  ি ড  নটওয়াক  জারদার  কে র  জ  মওয়াক  এি েম ট।  ৮.  িডিপিডিসর
আওতাধীন  এলাকায়  িব ত্  ব ব া  স সারণ  ও শি শালীকরণ  িনেয়  গভনেম ট  কনেসশনাল  লান
এি েম ট।  ৯.  িডিপিডিসর  আওতাধীন  এলাকায়  িব ত্  ব ব া  স সারণ  ও  শি শালীকরণ  িনেয়
ি ফােরনিশয়াল বায়াস িডট লান এি েম ট।

ধানম ীর সাংবািদক সে লন কাল

ধানম ী  শখ  হািসনা  আগামীকাল  সামবার  িবকাল  ৪টায়  গণভবেন    সাংবািদক সে লেন  ব ব
রাখেবন।  স িত চীেন  ধানম ীর ৫  িদেনর সরকাির সফেরর অজন ও  সফলতা  তুেল  ধরেত এই
সাংবািদক সে লেনর আেয়াজন করা হেয়েছ। ধানম ী শখ হািসনা চীেনর ধানম ী িল কিকয়াংেয়র
আম েণ পাঁচিদেনর ি প ীয় সরকাির সফর শেষ গতকাল দেশ িফেরেছন।
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