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ররাতহঙ্গা প্রিযাবাসনে চীনের সহন াতগিা চাইনেে রাষ্ট্রপতি 

ররাতহঙ্গানের তেরাপনে ও ম যাোর সনঙ্গ তেনেনের রেনে রেরা তেতিি করনি চীনের সহন াতগিা রচনেনেে রাষ্ট্রপতি রমা. 

আবদুে হাতমে। গিকাে চীনের েতুে রাষ্ট্রদূি তে তেতমং বঙ্গভবনে পতরচেপত্র রপে করনি রগনে আবদুে হাতমে এ 

আহ্বাে োোে। 

রাষ্ট্রপতির রপ্রস সতচব রমা. েেোে আনবেীে সাংবাতেকনের সামনে ববঠনকর তবষেবস্তু তুনে ধনরে। তিতে বনেে, রাষ্ট্রপতি 

সাক্ষানির সমে বনেে, বাংোনেে প্রাে ১১ োখ ররাতহঙ্গানক আশ্রে তেনেনে। আতম আো কতর, মাোেমার  ানি তেনেনের 

এই োগতরকনের রেরি রেে, রস েনক্ষয চীে ক্রমাগি চাপ তেনে  ানব। বাংোনেে র  সবসমে োতিপূর্ য উপানে র নকাে 

সমস্যার সমাধাে চাে, রসকথাও রাষ্ট্রপতি েতুে রাষ্ট্রদূিনক বনেে।এর আনগ েতুে চীো দূিনক বঙ্গভবনে স্বাগি োতেনে 

রাষ্ট্রপতি বনেে, চীনের সনঙ্গ বাংোনেনের তিপক্ষীে সম্পকয অিযি চমৎকার এবং এই সম্পকয তেে তেে সম্প্রসাতরি হনে। 

চীেনক অন্যিম উন্নেে অংেীোর তহনসনব বর্ যো কনর রাষ্ট্রপতি বাংোনেনের আথ য-সামাতেক উন্নেনে চীনের ভূতমকার 

কথাও স্মরর্ কনরে। তিতে আো প্রকাে কনরে, বাংোনেনের আথ য-সামাতেক উন্নেনে চীনের এই সহন াতগিা সামনের 

তেেগুনোনিও অব্যাহি থাকনব। সাক্ষানির সমে রাষ্ট্রপতি তবতভন্ন সম্ভাবোমে খানি আরও চীো তবতেনোগ আো প্রকাে 

কনর বনেে, বাংোনেে ‘এক চীে’ েীতি দৃঢ়ভানব সমথ যে কনর।নপ্রস সতচব বনেে, চীনের তবতেনোগকারীরা বাংোনেেনক 

তবতেনোনগর ভানো গিব্য তহনসনব তবনবচো কনর বনে চীো দূি আনোচোে োোে। 

তেং তেতমং বনেে, বাংোনেনের আথ য-সামাতেক উন্নেনে িার রেনের সাতব যক সহন াতগিা অব্যাহি রাখনব। বাংোনেনে 

োতেত্ব পােেকানে রাষ্ট্রপতির সাতব যক সহন াতগিাও চাে চীো ?দূি।পনর বাংোনেনে তেযুক্ত কনসানভার প্রথম আবাতসক 

রাষ্ট্রদূি গুতেোর উতরো রাষ্ট্রপতির কানে পতরচেপত্র রপে কনরে। েতুে দূিনক স্বাগি োতেনে রাষ্ট্রপতি বাংোনেনে 

আবাতসক তমেে চালু করার েন্য কনসানভা সরকারনক ধন্যবাে োোে।রাষ্ট্রপতি বনেে, এর েনে তিপক্ষীে র  সম্পকয দুই 

রেে শুরু করে, িা ভতবষ্যনি বহুপক্ষীে সম্পনকযর রূপ রেনব। েতুে দূিনক দুই রেনের বাতর্েয-তবতেনোনগর সম্ভাবোমে 

রক্ষত্রগুনো খুনঁে রেখনি সতক্রে হওোর আহ্বাে োোে রাষ্ট্রপতি। 

এর আনগ দুই দূি বঙ্গভবনে রপৗঁোনে রপ্রতসনেন্ট গাে য ররতেনমনন্টর একটি েে িানের আোোভানব গাে য অব অোর রেে। 

 

 
 


