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ধানম ী শখ হািসনা শিনবার স ায় ব ভবেন রা পিত মাঃ আব ল হািমেদর সে  সৗজ  সা াত কেরেছন।
রা পিতর স সিচব মাঃ জয়নাল আেবিদন বেলন, ধানম ী রা পিতর সে  িবিভ  রা ীয় িবষয়, িবেশষ কের
তার সা িতক চীন সফর এবং জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর জ  শতবষ উদযাপেনর স াব  কমসূচী
িনেয় আেলাচনা কেরেছন। খবর বাসসর। স সিচব বেলন, সরকার ধান তার সা িতক ৫ িদনব াপী চীন সফেরর
ফলাফল  স েক  রা ধানেক  িব ািরত  অবিহত  কেরেছন।  ধানম ী  গত  ১  জুলাই  চীেনর  ধানম ী  িল
কিকয়াংেয়র আম েণ চীন সফের যান এবং ৬ জলুাই দেশ িফেরন। চীন সফরকােল ধানম ী ২ জলুাই ডািলয়ােন

ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর বািষক সভার উে াধনী অ ােন অংশ নন। ৪ ও ৫ জুলাই িতিন চীেনর ধানম ী িল
কিকয়াংেয়র সে  ি প ীয় বঠক কেরন এবং বিজংেয় চীেনর িসেড ট িশ িজনিপংেয়র সে  সা াত কেরন। এ

ছাড়া ধানম ী চায়না কিমউিন  পািটর আ জািতক িবষয় স িকত িমিন ার সান তাওেয়র সে  বঠক কেরন।
ধানম ী ব ভবেন এেস পৗছঁেল রা পিত ফুেলর তাড়া িদেয় ধানম ীেক াগত জানান। ধানম ীর ক া সায়মা

ওয়ােজদ হােসন ও অ রা ধানম ীর সে  িছেলন। সড়ক পিরবহন ও সতুম ী এবং আওয়ামী লীেগর সাধারণ
স াদক  ওবায় ল  কােদর,  ধানম ীর  মখু সিচব  মাঃ  নিজবরু  রহমান,  রা পিতর সিচব সিচব  স দ  বড়ুয়া,
সামিরক সিচব মজর জনােরল এসএম শামীম-ইজ-জামান,  ধানম ীর সামিরক সিচব মজর জনােরল িময়া
মাহা দ জয় ল আেবিদন অ ে র মেধ  উপি ত িছেলন।
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