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লল নাক-ইয়য়ান ঢাকায় 

বাাংলায়েশ ও ে. ককালিয়াি শীর্ ষ ববঠক আজ 

 

লিন লেয়নি সফয়ি গিকাল শলনবাি লবয়কয়ল ঢাকায় এয়সয়েন েলিণ ককালিয়াি প্রধানমন্ত্রী লল নাক-ইয়য়ান। পিিাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কক 

আব্দুল কমায়মন হযিি শাহজালাল আন্তজষালিক লবমানবন্দয়ি িাঁয়ক স্বাগি জানান। লবমানবন্দয়িি আনুষ্ঠালনকিা কশয়র্ িাঁয়ক 

ইন্টািকলন্টয়নন্টাল কহায়েয়ল লনয়য় যাওয়া হয়। এলেয়ক আজ িলববাি লবয়কয়ল প্রধানমন্ত্রীি কায ষালয়য় প্রধানমন্ত্রী কশখ হালসনা ও েলিণ 

ককালিয়াি প্রধানমন্ত্রী লল নাক-ইয়য়ায়নি কনতৃয়ে আনুষ্ঠালনক ববঠক কিয়ব দুই কেশ। 

জানা কগয়ে, েলিণ ককালিয়াি প্রধানমন্ত্রীি সয়ে আয়লাচনায় বাাংলায়েশয়ক সহজ শয়িষ বালণলজিক ঋণ প্রোন, জনশলি িপ্তালন ও বৃলি 

বাড়ায়নাি ওপি ঢাকা লবয়শর্ গুরুে কেয়ব। এ োড়া কিালহো সাংকে কমাকায়বলায় েলিণ ককালিয়াি আয়িা কজািায়লা িাজননলিক 

সমর্ ষন চাইয়ব বাাংলায়েশ। ববঠয়ক আয়লাচনা হয়ি পায়ি এ কেয়শ ককািীয় িপ্তালন প্রলিয়াকিণ এলাকাি (য়কইলপয়জড) লবলিন্ন সমস্যা 

লনয়য়ও। ববঠক কশয়র্ দুই কেয়শি ময়ে একালধক চুলি ও সময় ািা স্মািক সই হওয়াি কর্া আয়ে। 

েলিণ ককালিয়াি প্রধানমন্ত্রী গিকাল বাাংলায়েশসহ চাি কেশ (িালজলকস্তান, লকিলগজস্তান ও কািাি) সফি শুরু হওয়াি প্রাক্কায়ল এক 

টুইে বািষায় বয়লয়েন, এসব কেয়শি সয়ে লিলন েলিণ ককালিয়াি কূেননলিক ও অর্ ষননলিক সম্পকষ কজািোি কিয়বন। এ োড়া লিলন 

এসব কেয়শ েলিণ ককালিয়াি বড় কম্পালনগুয়লায়ক বড় িপ্তালন আয়েশ কপয়ি সহয়যালগিা কিয়বন। 

েলিণ ককািীয় সাংবাে সাংস্থা ইয়য়ানহায়পি প্রলিয়বেয়ন বলা হয়য়য়ে, েলিণ ককালিয়াি প্রধানমন্ত্রী বাাংলায়েশ সফিকায়ল প্রধানমন্ত্রী 

কশখ হালসনাি সয়ে ববঠয়ক কূেনীলি, লনিাপিা, বালণজি ও লবলনয়য়াগ, মানবসম্পে ও সাাংস্কৃলিক লবলনময় খায়ি লিপিীয় 

সহয়যালগিা কজািোি কিাি লবর্য়য় আয়লাচনা কিয়বন। লিলন আজ বেিবয়ন িাষ্ট্রপলি কমা. আবদুল হালময়েি সয়ে কসৌজন্য সািাৎ 

কিয়বন এবাং ককালিয়া-বাাংলায়েশ লবজয়নস কফািায়মি অনুষ্ঠায়ন কযাগ কেয়বন। 

প্রধানমন্ত্রী লল নাক-ইয়য়ান আজ সকায়ল সািায়ি জািীয় স্মৃলিয়সৌয়ধ শ্রদ্ধা জানায়বন স্বাধীনিাি জন্য আত্মিিাগকািী বীি শহীেয়েি 

প্রলি। এিপি লিলন সািায়ি ইলপয়জড, ঢাকাি মুগোপাড়ায় ন্যাশনাল ইনলিটিউে অব অিাডিান্সড নালস ষাং এডুয়কশন অিান্ড লিসাচ ষ 

পলিেশ ষয়নি পি দুপুয়ি কহায়েয়ল ককািীয় ব্যবসায়ীয়েি সয়ে মোহ্নয়িায়জ অাংশ কনয়বন। সফিকািী প্রধানমন্ত্রী লল নাক-ইয়য়ায়নি 

সম্মায়ন প্রধানমন্ত্রী কশখ হালসনা আজ কসানািগাঁও কহায়েয়ল বনশয়িায়জি আয়য়াজন কয়িয়েন। 

আগামীকাল কসামবাি সকায়ল নাক-ইয়য়ান ঢাকায় বেবন্ধু স্মৃলি জাদুঘয়ি জালিি জনক বেবন্ধু কশখ মুলজবুি িহমায়নি স্মৃলিি প্রলি 

শ্রদ্ধা জানায়বন। এিপি সকাল ১১োয় লিলন বাাংলায়েশ োড়য়বন। 

 


