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দ. কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাকদকেি প্রধানমন্ত্রী 

কিারিঙ্গা সংেট আঞ্চরলে োরিি জন্য ঝুরঁেপূর্ ণ 

ঢাো ও রসউকলি মকে ৩ চুরি সই 

বাসস 

প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনা আঞ্চরলে োরি ও রিরিেীলিাি জন্য ঝুরঁে সৃরি েিা কিারিঙ্গা সংেকটি এেটি আশু ও োরিপূর্ ণ সমাধাকনি 

জন্য রময়ানমািকে িারজ েিাকি দরির্ কোরিয়াি সিায়িা োমনা েকিকেন। 

রিরন বকলকেন, রময়ানমাি কেকে কিারিঙ্গাকদি িারিকয় বাংলাকদকে পাঠাকনাি োিকর্ এ অঞ্চকলি োরি ও রিরিেীলিাি ঝুরঁে সৃরি 

িকয়কে। আমিা আো েিব, কিারিঙ্গা সংেকটি এেটি আশু ও োরিপূর্ ণ সমাধাকনি জন্য দরির্ কোরিয়া রময়ানমাকিি সকঙ্গ সম্পৃি 

িকব। 

জবাকব দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী বকলকেন, আমাকদি পকি যা েিা সম্ভব, আমিা িা েিব। এরদকে বাংলাকদে এবং দরির্ 

কোরিয়াি মকে ব্যবসা-বারর্জয এবং রবরনকয়াগ, কূটনীরি ও সাংস্কৃরিে কিকে সিকযারগিা বৃরিি লকিয ঢাো ও রসউকলি মকে 

কিাববাি রিনটি চুরি সই িকয়কে। 

প্রধানমন্ত্রীি োয ণালকয় রবোকল দুই প্রধানমন্ত্রীি মকে আনুষ্ঠারনে ববঠে কেকে এ সমক ািা চুরি সই িয়। কিাববাি প্রধানমন্ত্রীি 

োয ণালকয় বাংলাকদে ও দরির্ কোরিয়াি মকে আনুষ্ঠারনে ববঠকে প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনা দরির্ কোরিয়াি বাজাকি কোকনা 

ব্যরিক্রম োিাই বাংলাকদরে সব পকেি শুল্কমুি প্রকবোরধোি কদয়াি আহ্বান জানান। 

ববঠে কেকে প্রধানমন্ত্রীি কপ্রস সরিব ইিসানুল েরিম সাংবারদেকদি রিফ েকিন। ববঠকে বাংলাকদকেি পকি প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনা 

ও কোরিয়াি পকি কস কদকেি প্রধানমন্ত্রী রল নাে ইওন কনতৃত্ব কদন। কপ্রস সরিব বকলন, ৪০ রমরনট িায়ী এ ববঠকে আকলািনায় 

প্রধানি ব্যবসা, বারর্জয, রবরনকয়াগ ও োরিগরি সিকযারগিাি রবেয় উকঠ আকস। 

কিারিঙ্গা সংেট প্রসকঙ্গ প্রধানমন্ত্রী বকলন, এই মানরবে সংেট োরিপূর্ ণভাকব সমাধাকন আমাকদি রিপিীয় প্রকিিাি সম্পূিে রিকসকব 

অব্যািি আিজণারিে িাপ ও সম্পৃিিা দিোি। 

কেখ িারসনা বকলন, রময়ানমাি িাখাইন প্রকদকে এেটি অনুকূল পরিকবে সৃরি েিকি ব্যে ণ িওয়ায় বা্তুচচুযি কিারিঙ্গাকদি প্রিযাবাসন 

শুরু েিা যাকে না। রিরন বকলন, বা্তুচচুযি কিারিঙ্গাকদি রনিাপদ ও ময ণাদাপূর্ ণভাকব িাকদি ভূরম ও সম্পরিকি প্রকবোরধোি কদয়া িকল 

িািা রময়ানমাি রফকি কযকি উৎসািী িকব। 

প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সাকলি নকভম্বকি ইউএনরজএ-কি রময়ানমাকি মানবারধোি পরিরিরি রনকয় প্রস্তাব গ্রিকর্ সমে ণন কদয়াি জন্য কোিীয় 

প্রজািকন্ত্রি োকে কৃিজ্ঞিা প্রোে েকিন। 

কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী রবপুল সংখ্যে কিারিঙ্গাকে আশ্রয় কদয়াি জন্য বাংলাকদকেি ভূয়সী প্রেংসা েকিন। 

দু’কদকেি মকে বারর্জয কোরিয়াি পকি খুব কবরে ঝুকঁে আকে উকেখ েকি প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনা বকলন, এই বারর্জযববেম্য েমাকি 

আমিা আপনাকে দরির্ কোরিয়াি বাজাকি কোকনা ব্যরিক্রম োিাই বাংলাকদরে সব পকেি শুল্কমুি প্রকবোরধোি কদয়াি অনুকিাধ 

জানাই। 

প্রধানমন্ত্রী বকলন, কোরিয়া বাংলাকদে কেকে ওকভন গাকম ণন্ট, ওষুধ, রনটওয়যাি, পাট ও পাটজাি পে, িামিা ও িামিাজাি পে, 

করাকজন ফুড ও রসিারমে সামগ্রী আমদারন েিকি পাকি। 

দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী রল নাে ইওন দরির্ কোরিয়াি বাজাকি বাংলাকদরে পকেি শুল্ক ও কোটামুি প্রকবোরধোি কদয়াি 

রবেয়টি রবকবিনা েিকবন বকল জানান। কপ্রস কসকক্রটারি বকলন, দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী ব্যাপে রবরনকয়াকগি সুকযাগ িকয়কে বকল 

বাংলাকদেকে ‘সম্ভাবনাময় কদে’ রিকসকব অরভরিি েকিকেন। রল বকলন, দরির্ কোরিয়া ববকদরেে উন্নয়ন সিায়িা (ওরডএ) রিকসকব 

বাংলাকদকেি জন্য এে রবরলয়ন মারেণন ডলাি বিাদ্দ েকিকে। 

রিপিীয় সিকযারগিা আিও কজািদাি েিাি ওপি গুরুত্বাকিাপ েকি কেখ িারসনা বকলন, বাংলাকদকেি ইরপকজডগুকলাকি কটক্সটাইল, 

ট্যানারি ও পাদুো োিখানায় কোরিয়াি যকেি রবরনকয়াগ িকয়কে। 



রিরন বকলন, আমিা স্মির্ েরি কয, ১৯৯৬-২০০১ সাকল আমাি প্রেম কময়াকদ কোরিয়ান কোম্পারনগুকলা প্রেমবাকিি মকিা 

বাংলাকদকে বিরি কপাোে খাকি রবরনকয়াগ েকিরেল। প্রধানমন্ত্রী বকলন, কোরিয়া এখান রজ-টু-রজ এবং রপরপরপ মকডকলি অধীন 

‘বঙ্গবন্ধু কেখ মুরজব রেল্প নগি’-এ রবরনকয়াগ েিকি পাকি। ওটা রবরনকয়াগোিীকদি জন্য সবকিকয় সম্ভাবনাময় রবরনকয়াগ কেন্দ্র। 

রিরন বকলন, কোরিয়া ১ দেরমে ৬১৯ রিরলয়ন মারেণন ডলাকিি রজরডরপ রনকয় রবকেি ১২িম বৃিিম অে ণনীরিি কদে। রিরন আিরিে 

অরভনন্দন জারনকয় বকলন, আমিা বাংলাকদকে রবরনকয়াকগি জন্য কোরিয়াি আগ্রিকে স্বাগি জানাই। প্রধানমন্ত্রী বকলন, কোরিয়া 

স্বািয, আইরসটি, রেিা, পারন রবশুিেির্, জ্বালারন ও পরিবিন খাকি অে ণবনরিে এবং োরিগরি সিকযারগিাসি বাংলাকদকেি 

ক্রমবধ ণমান উন্নয়কনি অংেীদািকদি মকে অন্যিম। 

রিরন বকলন, কোরিয়া ইন্টািন্যােনাল কো-অপাকিেন একজরি (কোইো) আমাকদি স্বািয, রেিা ও সামারজে েল্যার্ খাকি গুরুত্বপূর্ ণ 

অবদান িাখকে। 

কেখ িারসনা ইনকটরলকজন্ট িািকপাট ণ রসকেম (আইটিএস)-এি জািীয় মিাসিকে েরিকডািগুকলাি রনভ ণিকযাগ্যিা ও রনিাপিাি 

উন্নরিি জন্য কোরিয়ান িিরবকলি প্রেংসা েকিন। রিরন বকলন, বাংলাকদে রসরভল সারভ ণকসি মানবসম্পদ উন্নয়কনি জন্য কোইোি 

সিকযারগিা প্রেংসনীয়। 

মকিেখালী িীকপ কটরলেকমি রডরজটাল সংকযাগ িাপকনি জন্য কোরিয়া েীে ণ সিকযারগিাোিী কদে। রিরন বকলন, বাংলাকদকে রবরভন্ন 

িাইকটে পাকেণ আিও কোরিয়ান রবরনকয়াগকে স্বাগি জানাই। 

ই-বজণয পুনব্যণবিািকযাগ্য প্ল্যান্ট িাপন, কেখ িাকসল রডরজটাল ল্যাকব কোরিয়ান ভাোরেিা প্রবিণন এবং রডরজটাল রনিাপিা সংিা 

প্ররিষ্ঠা েিাি জন্য কোরিয়াি সিকযারগিা কিকয়কেন কেখ িারসনা। 

জবাকব কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী বকলন, িািা জ্বালারন, আইরসটি এবং প্ররিিিা খাকি বাংলাকদকেি সকঙ্গ এেসকঙ্গ োজ েিকি আগ্রিী। 

রিন চুরি স্বািি : বাংলাকদে এবং দরির্ কোরিয়াি মকে কিাববাি রিনটি চুরি সই িকয়কে। প্রধানমন্ত্রীি োয ণালকয় রবোকল 

প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনা এবং দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী রল নাে ইওকনি মকে আনুষ্ঠারনে ববঠে কেকে সমক ািা চুরি সই িয়। দুই 

প্রধানমন্ত্রী চুরি স্বািি অনুষ্ঠান প্রিযি েকিন। 

চুরিগুকলা িকে- (এে) কোরিয়াি পিিাষ্ট্ররবেয়ে মন্ত্রর্ালকয়ি ন্যােনাল রডকপ্ল্াকমটিে এোকডরম এবং বাংলাকদকেি পিিাষ্ট্র 

মন্ত্রর্ালকয়ি ফকিন সারভ ণস এোকডরমি মকে সিকযারগিা সংক্রাি সমক ািা চুরিকি সই েকিন দরির্ কোরিয়াি উপ-পিিাষ্ট্রমন্ত্রী রল 

িাকয়কিা এবং বাংলাকদকেি ফকিন সারভ ণস এোকডরমি রপ্ররিপাল বসয়দ মাসুদ মািমুদ খন্দোি। 

(দুই) বাংলাকদে এবং দরির্ কোরিয়াি মকে রবরনকয়াগ বৃরিি লকিয কোিীয় কিড ইনকভেকমন্ট প্রকমােন একজরি ও বাংলাকদে 

রবরনকয়াগ উন্নয়ন েতৃণপকিি মকে সমক ািা চুরিকি সই েকিন কোরিয়াি বারর্জয রবরনকয়াগ প্রকমােন একজরিি মুখ্য রনব ণািী 

েম ণেিণা রপয়ং ওি এবং বাংলাকদে রবরনকয়াগ েতৃণপকিি রনব ণািী কিয়ািম্যান োজী এম আরমনুল িে এবং (তৃিীয়) বাংলাকদে ও 

দরির্ কোরিয়াি মকে ২০১৯ কেকে ২০২৩ সাল পয ণি সাংস্কৃরিে রবরনময় েম ণসূরি সংক্রাি রবেকয় সমক ািা চুরিকি সই েকিন 

দরির্ কোরিয়াি উপ-পিিাষ্ট্রমন্ত্রী রল িাকয়কিা এবং বাংলাকদকেি সংস্কৃরি মন্ত্রর্ালকয়ি ভািপ্রাপ্ত সরিব ড. আবু কিনা কমাস্তফা 

োমাল। রবোল কসায়া ৪টাি রদকে দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী বাংলাকদকেি প্রধানমন্ত্রীি োয ণালকয় কপৗেঁকল টাইগাি কগকট িাকে 

স্বাগি জানান কেখ িারসনা। 

এ সময় িাকে ফুল রদকয় শুকভো জানান। দু’রদকনি িাষ্ট্রীয় সফকি েরনবাি ঢাোয় আকসন কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী। আশুরলয়া প্ররিরনরধ 

জানান, কিাববাি সোকল রিরন সাভাি জািীয় স্মৃরিকসৗকধ পুষ্পস্তবে অপ ণর্ েকি বীি েিীদকদি প্ররি শ্রিা জানান। সোল ৯টা ১০ 

রমরনকট স্মৃরিকসৗকধ িাকে স্বাগি জানান গৃিায়ন ও গর্পূিণমন্ত্রী ে ম কিজাউল েরিম, মুরিযুিরবেয়ে মন্ত্রী আ ে ম কমাজাকেল িে, 

োর্ ও দুকয ণাগ ব্যবিাপনা প্ররিমন্ত্রী ডা. এনামুি িিমান, কসনাবারিনীি নবম পদারিে রডরভেকনি রজওরস কমজি কজনাকিল আেবি 

কিাকসন। 

এ সময় রিরন স্মৃরিকসৗধ প্রাঙ্গকর্ ‘নাকগেি িঁপা’ ফুকলি এেটি িািা কিাপর্ েকিন এবং পরিদে ণন বইকি স্বািি েকিন। পকি রিরন 

সাভাকিি রডইরপকজড (পুিকনা) কজাকন দরির্ কোরিয়াি মারলোনাধীন ইয়ংওয়ান িাইকটে কপাট ণস ওয়যাি রল. োিখানা পরিদে ণন 

েকিন। 

রবরনকয়াগ বািাকি আগ্রিী দরির্ কোরিয়া : এরদকে যুগািকিি োফ রিকপাট ণাি জানান, কিাববাি িাজধানীি এেটি কিাকটকল কোরিয়া-

বাংলাকদে রবজকনস কফািাকম বিব্য কদন দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী রল নাে ইওন। রিরন এ সময় বাংলাকদকে জািাজ ভাঙা রেল্প, 

প্রযুরি পে উৎপাদন, অবোঠাকমা, জ্বালারন, আইটি খাকি রবরনকয়াকগ আগ্রি প্রোে েকিকেন। এেই সকঙ্গ রবেবাজাকি িফিারন 

বািাকি বাংলাকদেকে পকেি বহুমুখীেিকর্ি ওপি গুরুত্ব কদয়াি পিামে ণও কদন। 

এফরবরসরসআই এবং কেআইটিএি (কোরিয়া ইন্টািন্যােনাল কিড অযাকসারসকয়েন) কযৗে উকযাকগ আকয়ারজি এই কফািাকম মূল প্রবন্ধ 

উপিাপনোকল দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী উভয় কদকেি বারর্রজযে সম্পেণ অনন্য উচ্চিায় রনকয় যাওয়াি আোি েো জারনকয় 

বাংলাকদকে কদেটিি িলমান রবরভন্ন োয ণক্রম তুকল ধকিন। 



িট্টগ্রাকমি আকনায়ািায় অবরিি কোরিয়ান ইরপকজকডি েো উকেখ েকি রিরন বকলন, এটিই কদকেি সবকিকয় বি কবসিোরি 

ইরপকজড। বাংলাকদকেি সাম্প্ররিে অে ণবনরিে অগ্রগরিি প্রেংসা েকি রিরন বকলন, রবদুযৎ সিবিাকিি কিকে সিোি দারুর্ সাফল্য 

কদরখকয়কে। ৫ বেকিি মকে রবকদরে রবরনকয়াগও অকনে কবকিকে। প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনাি কনতৃকত্ব বাংলাকদে এরগকয় যাকে। 

কোিীয় প্রধানমন্ত্রী বকলন, বাংলাকদে ২০২১ সাল নাগাদ মেম আকয়ি কদকে কযকি িায় এবং এ কিকে িািা রডরজটাল বাংলাকদে 

কলাগানকে মূল স্তম্ভ রিকসকব কবকে রনকয়কে। কোরিয়ান সিোি বাংলাকদকেি এ প্রকিিায় োরমল িকি িথ্য-প্রযুরি খাকি সিায়িা 

কজািদাি েিকব। রিরন জানান, দি মানবসম্পদ বিরিকি সিায়িা েিকি কোরিয়া বাংলাকদকে অরধে সংখ্যে আইরসটি 

রেিাপ্ররিষ্ঠান প্ররিষ্ঠা এবং আইরসটি কপোজীবীকদি িাি কদকে রনকয় প্ররেিকর্ি ব্যবিা েিকব। 

রবজকনস কফািাকম রেল্পমন্ত্রী নূরুল মরজদ মািমুদ হুমায়ুন, বারর্জযমন্ত্রী টিপু মুনরে, এফরবরসরসআই সভাপরি কেখ ফজকল ফারিম ও 

কেআইটিএ কিয়ািম্যান ইয়াং জু রেম বিব্য কদন। অন্যকদি মকে প্রধানমন্ত্রীি কবসিোরি রেল্প ও রবরনকয়াগ উপকদিা সালমান এফ 

িিমানসি দু’কদকেি েীে ণিানীয় ব্যবসায়ীিা উপরিি রেকলন। 

বারর্জযমন্ত্রী টিপু মুনরে কোরিয়াকে বাংলাকদকেি অন্যিম বারর্জয অংেীদাি রিকসকব উকেখ েকি বকলন, দরির্ কোরিয়াি 

প্রধানমন্ত্রীি এ সফি কদে দুটিি মকে সব কিকেই সিকযারগিাি নতুন রদগি উকমািন েিকব। রেল্পমন্ত্রী নূরুল মরজদ মািমুদ হুমায়ুন 

বকলন, কোরিয়া বাংলাকদকে েষ্ঠ বৃিৎ রবরনকয়াগোিী কদে। রবকদরে রবরনকয়াগোিীকদি সিায়িায় রেল্প মন্ত্রর্ালয় োয ণেি উকযাগ 

অব্যািি কিকখকে। এ সময় রিরন কোরিয়ায় আিও কবরে েকি জনেরি রনকি প্রধানমন্ত্রীি প্ররি আহ্বান জানান। 

স্বাগি বিকব্য কেখ ফজকল ফারিম বকলন, বাংলাকদে এবং কোরিয়াি মকে রিপারিে রবরনকয়াগ ও বারর্জয কদি রবরলয়ন ডলাকি 

কপৗঁকেকে। সিোি কদরে-রবকদরে রবরনকয়াগ আেে ণকর্ ব্যবসা পরিিালনা সিজ েিাি রবকেে উকযাগ রনকয়কে। দরির্ কোরিয়া 

বাংলাকদকে ইকলেিরনক্স, অকটাকমাবাইল, কটরলকযাগাকযাগ, জািাজ রনম ণার্, িাসায়রনে ও রেল রেকল্প রবরনকয়াগ ও বারর্জয সিায়িা 

বািাকি পাকি। 

কফািাকমি শুরুকি সোকল ‘কোিীয় সিোকিি নতুন দরির্ নীরি ও কোরিয়া-বাংলাকদে সিকযারগিা কৌেল’ এবং ‘কোরিয়া-

বাংলাকদে সিকযারগিাি সকব ণািম িি ণা’ রবেকয় দুটি কসেন অনুরষ্ঠি িয়। প্রেম কসেকন বাংলাকদে রবরনকয়াগ উন্নয়ন েতৃণপকিি রনব ণািী 

সদস্য নাভাে িন্দ্র মণ্ডল এবং কোরিয়াি পি কেকে কে টি েকপ ণাকিেকনি রসরনয়ি ভাইস কপ্ররসকডন্ট ডল সুন জু প্রবন্ধ উপিাপন 

েকিন। 

রিিীয় কসেকন কেইরপকজকডি সভাপরি জািাঙ্গীি সাদাি এবং বাংলাকদে েরম্পউটাি োউরিকলি পরিিালে কমািােদ এনামুল 

েরবি প্রবন্ধ উপিাপন েকিন। অনুষ্ঠান কেকে বাংলাকদে ও কেআইটিএি মকে এেটি সমক ািা স্মািে স্বািরিি িয়। 

এফরবরসরসআই সভাপরি কেখ ফজকল ফারিম এবং কেআইটিএি কিয়ািম্যান রম. ইয়াং জু রেম রনজ রনজ প্ররিষ্ঠাকনি পকি স্মািকে 

স্বািি েকিন। 

প্রসঙ্গি, ২০১৮-১৯ অে ণবেকি বাংলাকদে ২৯ কোটি ৩৬ লাখ ডলাকিি পে দরির্ কোরিয়ায় িফিারন েকি। এেই সমকয় দরির্ 

কোরিয়া কেকে ৯৮ কোটি ১২ লাখ ডলাকিি পে আমদারন েকি। দরির্ কোরিয়ায় বাংলাকদকেি িফিারনকযাগ্য পেগুকলা িকে : 

রনটওয়যাি, ওকভন গাকম ণন্ট, ফুটওয়যাি, িামিা এবং িামিাজািীয় পে। আি দরির্ কোরিয়া কেকে যানবািন, রবমান, জািাজ এবং 

এি যন্ত্রাংে, ধাতু, কমরেনারিজ, ইকলেিরনে যন্ত্রপারি এবং কেরমেযাল পে আমদারন েিা িয়। 

‘বাংলাকদকেি রভেন-২০৪১ এি সিকযাগী িকি আগ্রিী রেউল’ : দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী রল নাে ইওন বকলকেন, বাংলাকদেকে 

এেটি উন্নি িাকষ্ট্র পরির্ি েিাি জন্য রভেন-২০৪১ বাস্তবায়কন রেউল সবসময় বাংলাকদকেি পাকে োেকব। রিরন কিাববাি সন্ধযায় 

বঙ্গভবকন িাষ্ট্রপরি কমা. আবদুল িারমকদি সকঙ্গ কসৗজন্য সািাৎোকল এ েো বকলন। 

বাংলাকদকেি উন্নয়কনি ধািাি প্রেংসা েকি রল বকলন, দরির্ কোরিয়া বাংলাকদকেি সকঙ্গ রিপিীয় সম্পেণকে অগ্রারধোি কদয় এবং 

কদেটি বাংলাকদকেি রভেন-২০৪১ বাস্তবায়কন এি উন্নয়ন সিকযাগী িকি িায়। সািাৎ কেকে িাষ্ট্রপরিি কপ্রস সরিব কমািােদ জয়নাল 

আকবরদন রিরফংকয় এ েো জানান। 

দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী বকলন, যরদও কোরিয়া বাংলাকদকেি সকঙ্গ বারর্রজযে সম্পেণ বস্ত্র খাকিি মে রদকয় শুরু েকিকে, এখন 

এই সম্পেণ আিও ববরিেযময় িকয়কে। সািাকি প্রধানমন্ত্রী কেখ িারসনাি সকঙ্গ িাি ববঠকেি েো তুকল ধকি বকলন, ববঠে অকনে 

ফলপ্রসূ িকয়কে এবং আগামী রদকন এ সম্পেণ আিও কবরে েরিোলী িকব। 

দরির্ কোরিয়াি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবকন কপৗঁেকল িাষ্ট্রপরি কমা. আবদুল িারমদ িাকে ফুকলি কিািা রদকয় আমন্ত্রর্ জানান। িাষ্ট্রপরি এ 

সময় দুই কদকেি রিপিীয় সম্পেণ সম্প্রসািকর্ কোরিয়াি উকযািাকদি বাংলাকদকে আিও কবরে রবরনকয়াকগি আহ্বান জানান। 

দরির্ কোরিয়াকে বাংলাকদকেি গুরুত্বপূর্ ণ অংেীদাি উকেখ েকি িাষ্ট্রপরি বকলন, এখাকন দরির্ কোরিয়াি রবরনকয়াগও ধীকি ধীকি 

বৃরি পাকে। এ সময় আবদুল িারমদ বকলন, উন্নয়ন েম ণোকণ্ডি কিকে দুই কদকেি মকে অকনে সাদৃশ্য িকয়কে এবং বাংলাকদে এ 

কেকে অনুপ্রারর্ি িকে। 

এ সময় অন্যকদি মকে ভূরমমন্ত্রী সাইফুজ্জামান কিৗধুিী জাকবদ, পিিাষ্ট্র সরিব  কমা. েিীদুল িে, িাষ্ট্রপরিি সরিব সম্পদ বড়ুয়া ও 

সামরিে সরিব কমজি কজনাকিল এসএম োমীম-উজ-জামান উপরিি রেকলন। 


