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বাাংলাদেশী ব্যবসায়ী সম্প্রোদয়র সদে অাংশীোপ্ররত্ব গদে তুলুন ॥ িধানমন্ত্রী 

 প্রবজদনস ফ ারাম উদবাধন 

িধানমন্ত্রী ফশখ হাপ্রসনা িবৃপ্রি ও সমৃপ্রির লদযে অপ্রিন্ন যাত্রায় বাাংলাদেদশর ব্যবসায়ী সম্প্রোদয়র সদে একটি অাংশীোপ্ররত্ব গদে ফ ালার জন্য 

ব্রুনাইদয়র ব্যবসায়ীদের িপ্র  আহ্বান জাপ্রনদয়দেন। 

ফসামবার প্রবদকদল ফহাদেল এম্পায়ার এোন্ড কাপ্রি ক্লাদব আদয়াপ্রজ  বাাংলাদেশ-ব্রুনাই প্রবজদনস ফ ারাদমর উদবাধনী অনুষ্ঠাদন িধানমন্ত্রী বদলন, 

‘আমরা িবৃপ্রি ও সমৃপ্রির লদযে অপ্রিন্ন যাত্রায় আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রোদয়র সদে একটি অাংশীোপ্ররত্ব গদে ফ ালার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ 

জানাপ্রি। বাাংলাদেদশ উন্নয়ন ও ব্যবসাপ্রয়ক সুদযাগ-সুপ্রবধার বাস্তব অপ্রিজ্ঞ া অজজদনর জন্যও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাপ্রি।’ খবর বাসসর।  

িধানমন্ত্রী বদলন, ব্যয়, মানব সম্পে, অিেন্তরীণ বাজাদরর আকার, আন্তজজাপ্র ক বাজাদর িদবশাপ্রধকার, বাপ্রণজে সুপ্রবধা, প্রবপ্রনদয়াগ সুরযা এবাং 

সামাপ্রজক-রাজননপ্র ক প্রিপ্র শীল ার ফিযাপদে প্রবপ্রনদয়াদগর জন্য বাাংলাদেশ অ েন্ত িপ্র দযাপ্রগ ামূলক িান হদয় উদেদে। প্র প্রন বদলন, ‘েপ্রযণ 

এপ্রশয়ায় সবদেদয় উোর ববদেপ্রশক প্রবপ্রনদয়াগ সুপ্রবধাগুদলার মদে বাাংলাদেশ অন্য ম। এসব সুপ্রবধাগুদলার মদে রদয়দে আইন বারা প্রবদেশী 

প্রবপ্রনদয়াদগর সুরযা, উোর কর নীপ্র  এবাং যন্ত্রপাপ্র  আমোপ্রনর ওপর সুপ্রবধাজনক শুল্ক ব্যবিা।’ ফশখ হাপ্রসনা বদলন, বাাংলাদেশ ১০০ শ াাংশ 

ববদেপ্রশক ইক্যেইটি, অবাধ িিান, লিোাংশ ও মূলধন পূণ জ ি েপ জণ সুপ্রবধা িোন কদর। প্র প্রন বদলন, ‘আমরা ইইউ, কানাডা ও জাপানসহ 

অপ্রধকাাংশ প্রবশ্ব বাজাদর অগ্রাপ্রধকার িদবশ সুপ্রবধা ফিাগ কপ্রর।’ প্র প্রন বদলন, েপ্রযণ এপ্রশয়ায় বাাংলাদেশ এখন প্রব ীয় বৃহত্তম অর্ জনীপ্র  এবাং 

প্রজপ্রডপ্রপর পপ্ররদিপ্রযদ  অবিান প্রবদশ্ব ৪১ ম। প্র প্রন বদলন, ‘আমাদের অর্ জনীপ্র  একটি সুদৃঢ় সামপ্রিক অর্ জননপ্র ক প্রিপ্র শীল া, গপ্র শীল 

ফবসরকারী খা  এবাং বাপ্রণজে ও প্রবপ্রনদয়াদগর ফযদত্র ক্রমবধ জমান িবণ া প্রনদয় এপ্রগদয় যাদি।’ 

িধানমন্ত্রী বদলন, প্রবেযণ সামপ্রিক অর্ জননপ্র ক ব্যবিাপনা, ফবসরকারী খাদ  উদযাক্তা সহায়ক অব্যাহ  নীপ্র মালা এবাং অবকাোদমা ও মানব 

উন্নয়দন ফজারাদলা প্রবপ্রনদয়াগ বাাংলাদেদশর অর্ জনীপ্র র সাম্প্রপ্র ক উদেখদযাগ্য সা দের ফযদত্র ব্যাপক অবোন ফরদখদে। প্র প্রন বদলন, গ  বের 

৭.৮৬ শ াাংশ প্রজপ্রডপ্রপ িবৃপ্রি অজজদনর পদর েলপ্র  বের আমাদের প্রজপ্রডপ্রপ িবৃপ্রির হার ৮.১৩ শ াাংশ হদব বদল আশা করা হদি। আমাদের 

মার্াপ্রপছু আয় এ বের ১,৯০৯ মাপ্রক জন ডলার হদব যা মেম আদয়র ফেদশর আদয়র কাোকাপ্রে।’ িধানমন্ত্রী বদলন, প্রশল্প খাদ র দ্রু  সম্প্রসারদণর 

 দল বাাংলাদেশ ফকবলমাত্র পাাঁে বেদর বাপ্রষ জক র  াপ্রন আয় প্রবগুণ করদ  সযম হদয়দে। অন্যপ্রেদক, কৃপ্রষ ও ফসবা খাদ  ক্রমাগ  িবৃপ্রি 

অর্ জনীপ্র দক আরও প্রিপ্র শীল া ও প্রিপ্র িাপক া প্রেদয়দে। ফবসরকারী খা দক বাাংলাদেদশর অর্ জনীপ্র র মূল োপ্রলকাশপ্রক্ত প্রহদসদব বণ জনা কদর ফশখ 

হাপ্রসনা বদলন,  াাঁর সরকার ফেশী ও প্রবদেশী উদযাক্তা ও ফবসরকারী প্রবপ্রনদয়াদগর ফযদত্র সব জাপ্রধক অগ্রাপ্রধকার প্রেদি। প্র প্রন বদলন, ‘আমরা সারা 

ফেশ জুদে ১শ’টি প্রবদশষ অর্ জননপ্র ক অঞ্চল িপ্র ষ্ঠা করপ্রে এবাং আইটি খাদ র উন্নয়দন কদয়কটি প্রশল্প পাক জ িাপন করপ্রে। িধানমন্ত্রী বদলন, 

গাদম জন্টস খাদ  বাাংলাদেদশর সা ে প্রবশ্বব্যাপী পপ্ররপ্রে । প্র প্রন বদলন, ‘েীদনর পর, আমরা প্রবদশ্বর প্রব ীয় বৃহত্তম ফরপ্রডদমড গাদম জন্টস 

র  াপ্রনকারক ফেশ।’ ফশখ হাপ্রসনা বদলন, মানসম্ম  ওষুদধর জন্য একটি বে ববপ্রশ্বক ফকন্দ্র প্রহদসদব বাাংলাদেশ দ্রু  গদে উেদে। প্র প্রন বদলন, 

‘আমরা মাপ্রক জন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজে, অদেপ্রলয়া এবাং আপ্রিকাসহ ১০০রও ফবপ্রশ ফেদশ ওষুধ র  াপ্রন করপ্রে’। 

িধানমন্ত্রী বদলন, জাহাজ প্রনম জাণ করার ফযদত্র প্রবশ্বমাদনর সমুদ্রগামী জাহাজ প্রনম জাণ কদর বাাংলাদেশ ববপ্রশ্বক মদনাদযাগ আকষ জণ কদরদে। প্র প্রন 

বদলন, ‘বাাংলাদেশী ফকাম্পাপ্রনগুদলা ইউদরাপসহ ১৪ ফেদশ যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ সরবরাহ কদরদে। ফশখ হাপ্রসনা বদলন, স েওয়্যার হদি 

বাাংলাদেদশর আদরকটি িপ্র শ্রুপ্র শীল প্রশল্প। ‘বাাংলাদেদশ ৮০০ স েওয়্যার ও আইটি ফকাম্পাপ্রন রদয়দে। এগুদলার মদে ১৫০’রও ফবপ্রশ প্রবদেদশর 

গ্রাহকদের ফসবা িোন করদে।’ 

িধানমন্ত্রী আরও বদলন, ২০ হাজাদররও ফবপ্রশ বাাংলাদেশী আইটি ফপশাোর প্রবশ্বব্যাপী মাইদক্রাস ে, ইদন্টল, আইপ্রবএম, ওরাকল এবাং প্রসদকাসহ 

প্রবপ্রিন্ন প্রবশ্বখ্যা  আইটি ফকাম্পাপ্রনদ  কাজ করদে। ফশখ হাপ্রসনা বদলন, বাাংলাদেদশর কৃপ্রষপ্রিপ্রত্তক পণ্য, গৃহি যন্ত্রপাপ্র , হালকা িদকৌশল পণ্য 

এবাং ইদলকট্রপ্রনক ফগদজে প্রবশ্ববাজাদর িান কদর প্রনদি। প্র প্রন বদলন, প্রবশ্বব্যাপী পপ্ররদবশ সাংক্রান্ত উদবগ বৃপ্রির ফিযাপদে বাাংলাদেশ ফর্দক বজব 

িপ্রক্রয়ায় মাটিদ  প্রমদশ ফযদ  সযম পাে ও প্রবকল্প পােজা  পদণ্যর িচুর সম্ভাবনা ব প্রর হদয়দে। ‘এোোও আমাদের কাদে আরও 

িপ্র দযাপ্রগ ামূলক মূদের অন্যান্য গুণ-মাদনর পণ্য রদয়দে’। িধানমন্ত্রী বদলন, ম্যাকপ্রকনদস এোন্ড ফকাম্পাপ্রন সঠিকিাদবই বাাংলাদেশদক দ্রু  

প্রবকাশমান ফসাপ্রস জাং গন্তব্য, উেীয়মান উৎপােন ও প্রব রণ ফকন্দ্র, এবাং একটি বধ জমান ফিাগ অর্ জনীপ্র  প্রহদসদব প্রেপ্রি  কদরদে। 

প্র প্রন আরও বদলন, ‘এ কারদণ আপ্রম আমার ফেদশর ব্যবসায়ীদের সদে কদর প্রনদয় এদসপ্রে।  ারা এখাদন এদসদেন, ফেশটি ফেখদবন এবাং নতুন 

নতুন ব্যবসা খ াঁদজ ফবর করদব।’ অনুষ্ঠদন অন্যাদন্যর মদে িধানমন্ত্রীর ফবসরকারী প্রশল্প ও প্রবপ্রনদয়াগ উপদেিা সালমান এ  রহমান, ব্রুনাইদয় 



প্রনযুক্ত বাাংলাদেদশর হাইকপ্রমশনার এয়ার িাইস মাশ জাল (অব.) মাহমুে হুসাইন এবাং এ প্রবপ্রসপ্রসআই’র সিাপপ্র  ফমাোঃ শপ্র উল ইসলাম মপ্রহউপ্রিন 

বক্তব্য রাদখন।  

জাদম আসর মসপ্রজে পপ্ররেশ জন ॥ িধানমন্ত্রী ফশখ হাপ্রসনা ব্রুনাইদয়র দু’টি জা ীয় মসপ্রজদের একটি বৃহত্তম জাদম আসর মসপ্রজে পপ্ররেশ জন 

কদরদেন। 

িধানমন্ত্রী ফসামবার প্রবদকদল মসপ্রজেটি পপ্ররেশ জন কদরন এবাং ফসখাদন আসদরর নামাজ আোয় কদরন। 

িবাসীদের সাংবধ জনা ॥ প্রবপ্রডপ্রনউজ জানায়, ফযসব ফেশ খায আমোপ্রন কদর, বাাংলাদেদশ উৎপাপ্রে  কৃপ্রষপণ্য প্রেদয় ফসখানকার বাজার ধরার ফেিা 

করা হদি বদল জাপ্রনদয়দেন িধানমন্ত্রী ফশখ হাপ্রসনা। ব্রুনাই স রর  িধানমন্ত্রী রপ্রববার য এম্পায়ার ফহাদেল এোন্ড কাপ্রি ক্লাদবর বলরুদম 

িবাসীদের ফেয়া এক সাংবধ জনা অনুষ্ঠাদন একর্া বদলন। 

 

 


