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pধানমntীেক pিতিনিধদল

      

unয়ন aংশীদার িহেসেব eিডিব বাংলােদেশর পােশ থাকেব

pধানমntী  েশখ  হািসনার  সে  গতকাল  বুধবার  সnয্ায়  গণভবেন  েসৗজনয্  সাkাৎ  কেরেছ  eশীয়  unয়ন
বয্াংেকর  (eিডিব)  eকিট  uc  পযর্ােয়র  pিতিনিধদল।  33িট  েদেশ  pিতিনিধtকারী  eিডিবর  পিরচালনা
পষর্েদর  সফররত  সাত  সদেসয্র  pিতিনিধদেলর  েনতা  iন-চাং  সং  বেলন,  ‘eিডিব  বাংলােদেশর  unয়ন
aংশীদার িহেসেব পােশ থাকেব।’

সাkাৎ  েশেষ  pধানমntীর  েpসসিচব  iহসানলু  কিরম  সাংবািদকেদর  িbফ  কেরন।  িতিন  জানান,  eিডিবর
pিতিনিধদল বাংলােদেশ dত দািরdয্ sর hাস o uc িজিডিপ pবিৃd eবং জলবায়ু পিরবতর্ ন pশমন o খাদয্
িনরাপtায় agগিতর pশংসা কের বেলেছ, ‘বাংলােদশ খাদয্ িনরাপtা o জলবায়ু পিরবতর্ ন pশমেন aেনক
agগিত aজর্ ন কেরেছ।’

pিতিনিধদল বাংলােদশেক েরািহ া pতয্াবাসেন সংsার সমথর্ন aবয্াহত রাখারo আ াস েদয়।

eিডিবর  aনয্তম  পিরচালক  িkস  পাে  বাংলােদেশর  বয্াপক  unয়েনর  pশংসা  কের  বেলন,  ‘বাংলােদশ
িবিভn েkেt িবেশষ কের পিরবহন, jালািন o আবাসন েkেt uেlখেযাগয্ agগিত aজর্ ন কেরেছ।’ eিডিবর
পিরচালক unয়েনর sােথর্ আ িলক সংেযাগ o সংহিত aবয্াহত রাখারo pেয়াজনীয়তার oপর tােরাপ
কেরন।

pধানমntী তাঁর সরকােরর বয্াপক unয়ন কমর্কা  uেlখ কের বেলন, ‘আমার সরকার gামীণ েলাকজন eবং
েসi সে  পlী eলাকােকo েদেশর সািবর্ক unয়েনর েকndিবn ুিহেসেব agািধকার িদেয়েছ।

pধানমntী েরািহ া iসুয্েত বেলন, ‘আমরা েরািহ ােদর যত dত তােদর েদেশ পাঠােত পারব, আমােদর জনয্
ততটাi  ম ল  হেব।’  িতিন  কােনিkিভিট  সmেকর্  বেলন,  e  বয্াপাের  বাংলােদশ,  ভুটান,  ভারত  o  েনপাল
(িবিবআieন) uেদয্াগ eবং আ িলক কােনিkিভিট বাড়ােত বাংলােদশ, চীন, ভারত, িময়ানমার iেকানিমক
কিরডর রেয়েছ।

pধানমntীর মুখয্ সিচব  েমা. নিজবরু  রহমান ৈবঠেক uপিsত িছেলন। e ছাড়া eিডিব pিতিনিধেদর মেধয্
eিডিবর  িবকl  পিরচালক  ৈবয়রম  মহুােmদ  গয্ারােজব,  েকনেজা  oেহ,  বরুাক  মুিজেনাগলু  eবং  eিডিবর
বাংলােদশ িবষয়ক কািn িডেরkর মনেমাহন pকাশ uপিsত িছেলন। সূt : বাসস।
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সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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