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বাাংলাদেশ-ব্রুনাই সাত চুপ্রি সই 

বাাংলাদেশ ও ব্রুনাই সসামবার কৃপ্রি, মৎস্য, পশুসম্পে, সাংস্কৃপ্রত ও ক্রীড়া এবাং এলএনপ্রি সরবরাদের সেদে সেদ াপ্রিতা সিারোর 

করার িন্য সাত চুপ্রি স্বাের কদরদে। এখাদন ব্রুনাইদের সুলতাদনর সরকারী বাসভবন ইস্তানা নূরুল ইমাদন িধানমন্ত্রী সশখ োপ্রসনা ও 

ব্রুনাইর সুলতান োিী োসান আল বলপ্রকোর মদে আনুষ্ঠাপ্রনক প্রিপাপ্রেক ববঠদকর পর এই চুপ্রিগুদলা স্বােপ্ররত েে।  

সাত চুপ্রির মদে-েেটি সমদ াতা স্মারক (এমওইউ) এবাং একটি প্রবপ্রনমে সনাট। এগুদলা েদে, কৃপ্রি সেদে ববজ্ঞাপ্রনক ও কাপ্ররিপ্রর 

সেদ াপ্রিতার প্রবিদে সমদ াতা স্মারক (এমওইউ), মৎস্য সেদে সেদ াপ্রিতার সমদ াতা স্মারক, পশুসম্পে সেদে সেদ াপ্রিতার 

সমদ াতা স্মারক, সাাংস্কৃপ্রতক ও প্রশল্প সেদ াপ্রিতা সম্পপ্রক িত সমদ াতা স্মারক, যুব ও ক্রীড়া সেদে সেদ াপ্রিতার সমদ াতা স্মারক, 

এলএনপ্রি সরবরাদে সেদ াপ্রিতার সেে সম্পপ্রক িত সমদ াতা স্মারক এবাং কূটননপ্রতক ও অপ্রিপ্রসোল পাসদপাট ি সোল্ডারদের িন্য 

প্রভসার োড় সাংক্রান্ত প্রবপ্রনমে সনাট। পররাষ্ট্র সপ্রিব সমাোঃ শেীদুল েক প্রিপ্রিাংকাদল সাাংবাপ্রেকদের বদলন, দু’সেদশর সাংপ্রিষ্ট মন্ত্রীরা 

এমওইউ এবাং প্রবপ্রনমে সনাট স্বাের কদরন। এ সমে িধানমন্ত্রী সশখ োপ্রসনা ও ব্রুনাই’র সুলতান োসানাল বলপ্রকো উপপ্রিত প্রেদলন। 

কৃপ্রিমন্ত্রী ড. সমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবাং ব্রুনাইদের িাথপ্রমক সম্পে ও প িটনমন্ত্রী োিী আলী প্রবন আপাং প্রনি প্রনি পদে কৃপ্রি সেদে 

ববজ্ঞাপ্রনক ও কাপ্ররিপ্রর সেদ াপ্রিতা সম্পপ্রক িত সমদ াতা স্মারক স্বাের কদরন। খবর বাসসর।  

মৎস্য ও িাপ্রিসম্পে িপ্রতমন্ত্রী আশরাি আলী খান খসরু ও ব্রুনাইদের িাথপ্রমক সম্পে ও প িটনমন্ত্রী োিী আলী প্রবন আপাং মৎস্য 

সেদের এবাং িাপ্রিসম্পদের সেদে সেদ াপ্রিতার সমদ াতা স্মারক দুটি স্বাের কদরন। সাংস্কৃপ্রত প্রবিেক িপ্রতমন্ত্রী সকএম খাপ্রলে ও 

ব্রুনাইদের সাংস্কৃপ্রত, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী সমির সিনাদরল (অব) োিী আপ্রমনউদ্দীন ইেসান সাাংস্কৃপ্রতক ও প্রশল্প সেদ াপ্রিতা প্রবিেক 

এমওইউ স্বাের কদরন। যুব ও ক্রীড়া িপ্রতমন্ত্রী সমাোঃ িাপ্রেে আেসান রাদসল এবাং ব্রুনাইদের সাংস্কৃপ্রত, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী সমির 

সিনাদরল (অব) োিী আপ্রমনউদ্দীন ইেসান যুব ও ক্রীড়া সেদে সেদ াপ্রিতা প্রবিদে সমদ াতা স্মারক স্বাের কদরন। প্রবদুুত, জ্বালাপ্রন 

ও খপ্রনিসম্পে িপ্রতমন্ত্রী নসরুল োপ্রমে এবাং ব্রুনাই’র জ্বালাপ্রন, িনশপ্রি ও প্রশল্পমন্ত্রী ড. আওোাং োিী মাত সাপ্রন এলএনপ্রি 

সরবরাদে সেদ াপ্রিতার সেদে সমদ াতা স্মারক স্বাের কদরন। ব্রুনাইদের সুলতাদনর আমন্ত্রদি প্রতনপ্রেদনর সরকারী সিদর িধানমন্ত্রী 

সশখ োপ্রসনা এখন ব্রুনাইদত রদেদেন। 

 

 


