
আগামী ০১-০৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি চীন সফি উপলখে মাননীয় পিিাষ্ট্রমন্ত্রীি সংবাদ 

সখেলন 

২৮ জুন ২০১৯ শুক্রবাি, রবকাল ৪.০০. ঘটিকা আনক্লস কনফাখিন্স রুম, পিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 

রপ্রয় সাংবারদক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম।  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি আসন্ন চীন সফি উপলখেে আখয়ারিত আিখকি এই সংবাদ সখেলখন আপনাখদি 

সবাইখক স্বাগত িানারি।  

 

০২।   মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীন সিকাখিি আমন্ত্রখণ আগামী ০১-০৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে চীন সফি 

কিখবন। সফিকাখল ১-৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীখনি রলয়াওরনং প্রখদখেি দারলয়াখন 

অনুরিতব্য World Economic Forum –এি গ্রীষ্মকালীন সভা Annual Meeting of the New 

Champion যা Summer Davos রিখসখব পরিরচত, তাখত অংেগ্রিণ কিখবন।  

 

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি ননতৃখে বাংলাখদে প্ররতরনরধদখল আরম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি নবসিকািী রেল্প ও 

রবরনখয়াগ উপখদষ্টা, মাননীয় পিিাষ্ট্র প্ররতমন্ত্রী, তথ্য ও নযাগাখযাগ রবভাখগি মাননীয় প্ররতমন্ত্রীসি উচ্চ 

পয যাখয়ি সংরিষ্ট সিকািী কম যকতযাবৃন্দ অন্তর্ভ যক্ত থাকখবন। এছাড়া নদখেি েীর্ য ব্যবসায়ীখদি সমন্বখয় গঠিত 

একটি ব্যবসায়ী প্ররতরনরধদলও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি সফিসঙ্গী িখবন। 

  

০৪। ১ জুলাই ২০১৯ তারিখে রবমান বাংলাখদে এয়ািলাইনখসি একটি রবখের্ ফ্লাইখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

এবং তাঁি সফিসঙ্গীখদি রনখয় চীখনি দারলয়াখন নপ ৌঁছাখবন।  

 

০৫।  ২ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী World Economic Forum- এি সভায় রবখের্ 

বক্তব্য িােখবন।  

০৬। ৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীখনি একটি রবখের্ রবমান নযাখগ দারলয়ান নথখক 

নবইরিং-এি উখেখে িওয়ানা রদখবন। একই রদখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী বাংলাখদেীখদি িন্য 

আখয়ারিত একটি মতরবরনময় সভায় অংেগ্রিণ কিখবন।  

০৭। ৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীখক চীখনি Great hall-এ অভেথ যনা প্রদান কিা িখব, 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মৃরতখস খধ পুষ্পাঘ য অপ যণ কিখবন এবং চীখনি প্রধানমন্ত্রী Li Keqiang-এি সাখথ 



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রিপারেক ববঠক কিখবন। চীখনি প্রধানমন্ত্রীি সাখথ রিপারেক ববঠখক বাংলাখদে ও 

চীখনি মধ্যকাি নকীেলগত সম্পখকযি আখলাখক রিপারেক, আঞ্চরলক ও ববরিক রবর্য়সমূি রনখয় আখলাচনা 

িখব। ববঠখক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিারিঙ্গা সমস্যাি সমাধাখন চীখনি প্রধানমন্ত্রীি সাখথ আখলাচনা কিখবন।   

ববঠক নেখর্ বাংলাখদে ও চীখনি মখধ্য রিপরেক চুরক্ত ও সমখ াতা স্মািক স্বােি িখব। চুরক্তগুখলা িলঃ  

1) Framework Agreement of “Expansion and Strengthening of Power System 

Network under DPDC Area”  

2) Government Concessional Loan Agreement of “Expansion and 

Strengthening of Power System Network under DPDC Area Project” 

3) Preferential Buyer’s Credit Loan Agreement of “Expansion and 

Strengthening of Power System Network under DPDC Area Project” 

4) Framework Agreement  of “Power Grid Network Strengthening Project 

under PGCB” Project   

5)Agreement on Economic and Technical Cooperation between the 

Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of 

the People’s Republic of China 

 

6) Memorandum of Understanding on the Establishment of Investment 

Cooperation Working Group 

 

7) MOU and its Implementation Plan on hydrological information sharing of 

Yalu Zhangbo / Brahmaputra River; 

8) MOU on Cultural Exchange and Tourism Programme. 

 

এিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীখনি প্রধানমন্ত্রী কতৃযক আখয়ারিত Banquet এ অংেগ্রিণ কিখবন। একই 

রদখন চীখনি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ননতৃবৃখন্দি সাখথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নগাল নেরবল ববঠখক অংে ননখবন। 

 

০৮। ৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি চীখনি National People’s Congress-

এি নচয়ািম্যান Li Zhanshu-ি সাখথ ববঠক কিখবন। এিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চীখনি িাষ্ট্রপরত Xi 

Jinping- এি সাখথ রিপারেক ববঠক কিখবন। চীখনি িাষ্ট্রপরতি সাখথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি রিপারেক 

ববঠখক রবরভন্ন রবর্য় রনখয় আখলাচনা িখব। এছাড়া আঞ্চরলক এবং আন্তিযারতক ইস্যেসমূখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 



ও চীখনি িাষ্ট্রপরতি মখধ্য মতরবরনময় িখব। েীর্ য সখেলখনি পি নয থ রববৃরত গৃিীত িখব। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী চীখনি িাষ্ট্রপরত কতৃযক আখয়ারিত িাষ্ট্রীয় বনে নভাখি অংেগ্রিণ কিখবন।  

 

০৯। চীন বাংলাখদখেি বন্ধুপ্রতীম উন্নয়ন সিখযাগী িাষ্ট্র। ১৪-১৫ অখটাবি ২০১৬ সাখল চীখনি িাষ্ট্রপরত 

রে রিনরপং বাংলাখদখে িাষ্ট্রীয় সফি কখিন এবং সফিকাখল চীন ও বাংলাখদখেি মখধ্য ২৭টি চুরক্ত ও 

সমখ াতা স্মািক স্বােরিত িয় । চীন বতযমাখন পৃরথবীি অন্যতম অথ যননরতক েরক্তধি নদে এবং 

বাংলাখদখেি অন্যতম প্রধান বারণরিেক অংেীদাি। বাংলাখদখেি আথ যসামারিক উন্নয়ন ও নভ ত অবকাঠাখমা 

রনম যাখণ চীখনি বরলি ভূরমকা িখয়খছ। বাংলাখদখেি নযাগাখযাগ ব্যবস্থা, রবদ্যেৎ ও জ্বালানী োত, রেল্পায়ন 

প্ররক্রয়ায় চীন তাখদি সিখযারগতা ক্রমান্বখয় সম্প্রসািণ কিখছ।  

                                                        

আপনাখদি সবাইখক ধন্যবাদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


