
 

আiিসিট o িবদুয্ত খােত িবিনেয়াগ করুন ॥ কাতারেক ীকার 
কািশত: 18 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

oষুধ, আiিসিট o িবদুয্তখাতসহ বাংলােদেশ aথ র্ৈনিতক a েল িবিনেয়ােগর জ  কাতার সরকারেক আহব্ান জািনেয়েছন ীকার ড. 
িশরীন শারিমন েচৗধুরী। 

শু বার কাতােরর েদাহায় 251তম আiিপiu eয্ােসমব্িলর মূল েভনুয্ েশরাটন কনেভনশন েস াের ীকার ড. িশরীন শারিমন 
েচৗধুরীর সে  কাতােরর শুরা কাuি েলর ীকার eiচ i িম.আহেমদ িবন আবদু া িবন জাiদ আল মাহমুদ েসৗজ  সা াতকােল 

ীকার e আহব্ান জানান। সা াতকােল তারা সংসদীয় গণত , বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক o সামািজক u য়ন eবং িদব্পাি ক 
স েক র্া য়ন o বািণেজয্র সার িনেয় আেলাচনা কেরন। ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, বাংলােদশ িবদুয্ত uৎপাদেন সফলতা 
aজর্ন কেরেছ। বত র্মান সরকার মতায় আসার আেগ িবদুয্ত uৎপাদন িছল 4611 েমগাoয়াট। সুদূর সারী পিরক নার মা েম 
বত র্মােন িবদুয্ত uৎপাদন 31 হাজার েমগাoয়ােট u ীত হেয়েছ বেল িতিন uে খ কেরন। ীকার বেলন, বাংলােদেশ eখন 
িবিনেয়ােগর সু ু পিরেবশ রেয়েছ। সরকার সারােদেশ 211িট িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল াপন কেরেছ। ধানম ী েশখ হািসনার 
েনতৃেতব্ বাংলােদশ eখন u য়েনর িব য়। 

িতিন বেলন, eক সমেয়র খা  ঘাটিতর েদশ eখন খাে  সব্য়ংস ণ র্তা aজর্েনর মা েম খা  িনরাপ া িনি ত করেত স ম 
হেয়েছ। িনজ েদেশর চািহদা িমিটেয় িবেদেশ খা  রফতািনর দব্ার াে  eখন বাংলােদশ। বাংলােদেশর সে  কাতােরর ব তব্পূণ র্ 
স ক র্ রেয়েছ e কথা uে খ কের ীকার বেলন, সংসদ সদ েদর মে  পার িরক সফর o aিভ তা িবিনময় ভিব েত e 
স ক র্ আরo সুদৃঢ় করেব। শুরা কাuি েলর ীকার ধানম ী েশখ হািসনা চতুথ র্বােরর মেতা ধানম ী িনব র্ািচত হoয়ায় aিভন ন 
জানান। বাংলােদেশর সামািজক o aথ র্ৈনিতক ে ে  aভূতপূব র্ u য়েনর ভূয়সী শংসা কেরন। 

িতিন বািণজয্ সাের কাতার বাংলােদেশ িবিনেয়াগ করেব বেল ীকারেক আশব্  eবং দু’েদেশর জনগেণর মে  িনিবড় স ক র্ 
াপেন কাতােরর আ েহর কথা িবেশষভােব uে খ কেরন। 

ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী কাতাের aনুি ত  251তম eয্ােসমব্িলর সািব র্ক সফলতা কামনা কেরন। a িদেক 3133 সােল কাতাের 
aনুি ত  িবশব্কাপ ফুটবল টুন র্ােমে র সফলতা কামনাসহ শুরা কাuি েলর ীকারেক বাংলােদশ সফেরর আম ণ জানান। e সময় 
জাতীয় সংসেদর হুiপ মাহাবুব আরা েবগম িগিন, জাতীয় সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সিচব ড. জাফর আহমদ খান eবং কাতাের 
িনযু  বাংলােদেশর রা দূত আসুদ আহমদ uপি ত িছেলন। 

 


