
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পার িরক ােথ িভেয়তনােমর সে  বািণজ
জারদােরর আ ান ধানম ীর
কাশ : ২১ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবেশষ িতিনিধ

ধানম ী শখ হািসনা পার িরক মনুাফার ােথ বাংলােদশ এবং িভেয়তনােমর মেধ  ব বসা-বািণজ
জারদার করার ওপর ােরাপ কের বেলেছন, ‘দি ণ-পূব এিশয়ায় িবশাল জনসংখ া রেয়েছ এবং এই

অব ােক কােজ  লািগেয়  আমরা  আমােদর  ব বসা-বািণজ েক বিৃ  করেত  পাির।’  বাংলােদেশ  িনযু
িভেয়তনােমর রা দতূ াণ ভ ান খায়া গতকাল রিববার সকােল ধানম ীর কাযালেয় তার সে  িবদায়ী
সা াত্ কেরন। এ সময় শখ হািসনা উি িখত কথা বেলন। বঠক শেষ ধানম ীর স সিচব ইহসা ল
কিরম সাংবািদকেদর ি ফ কেরন।

শখ হািসনা বেলন, িভেয়তনাম বাংলােদিশেদর হূদেয় একিট িবেশষ ান দখল কের রেয়েছ এবং িট
রা ই  তােদর  াধীনতা  অজেনর  জ  সং াম  কেরেছ।  িতিন  বেলন,  বাংলােদেশর  জনগণ  সবসময়
িভেয়তনােমর াধীনতা যেু  সহেযািগতার হাতেক সািরত কেরেছ। াধীেনর পর বাংলােদেশর একিট

িতিনিধ দেলর িভেয়তনাম সফেরর কথা রণ কের ধানম ী বেলন, জািতর িপতার বেড়া ছেল শখ
কামালও ঐ দেল অ ভু  িছেলন। ধানম ী িভেয়তনােমর রা দেূতর মাধ েম িভেয়তনােমর ধানম ীর
কােছ  তার েভ া  রণ  কেরন  এবং  ২০১২  সােল  তার িভেয়তনাম  সফেরর কথাও  রণ  কেরন।
িভেয়তনােমর রা দতূ বাংলােদেশর সে  িভেয়তনােমর ব বসা,  পযটন এবং  জনগেণর সে  জনগেণর
সংেযাগ াপেনর ে  সহেযািগতা বিৃ েতও ােরাপ কেরন। িতিন বেলন, ‘এ িবষেয় আমরা জন

জনার কাছ থেক িশখেত পাির।’

াণ ভ ান খায়া ই দেশর মেধ  বা সিরক ব বসার পিরমাণ ৮০০ থেক ৯০০ িমিলয়ন ডলার উে খ
কের বেলন,  ‘আমরা  এেক ১  িবিলয়ন  ডলাের উ ীত করেত চাই।’  ধানম ী  শখ হািসনার নতৃে
বাংলােদেশর চমক দ উ য়েনর ভূয়সী শংসা কের রা দতূ বেলন, ‘বাংলােদেশ তার অব ানকালীন িতন
বছের িতিন  এই  শংসনীয় উ য়ন ত  কেরেছন।’  িতিন  বেলন,  ‘এই উ য়েনর দ ন  বাংলােদশ
আ জািতক ে  তার  শি শালী  অব ান  কের  িনেয়েছ।’  ই  দেশর মধ কার  িবদ মান  ি পাি ক
স েকর উে খ কের িতিন বেলন, ‘িভেয়তনাম বাংলােদেশর সে  স কেক সবািধক  িদেয় থােক।’
বঠেক ধানম ী এবং রা দতূ উভেয়ই বাংলােদশ এবং িভেয়তনােমর মেধ  আগামীর িদন েলােত স ক

আেরা গভীর হেব মেম আশাবাদ ব  কেরন। ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান বঠেক
উপি ত িছেলন।
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