
বাংলােদ
বসায়ী

বাংলােদেশর
আিমরােতর 
েফারাম সূে
আ জর্ািতক 
েবসরকাির িশ
 
িতিন বাংলাে
কতৃর্প ’র (ি
বাংলােদেশর
িবিনেয়াগকারী
িবিনেয়াগকারী
সংযু  আরব
 
সূ  জানায়, 
বাংলােদশ i
ক  বাংলাে

বাংলােদেশর
8.৯ শতাংশ
বাংলােদশেক
েদিশ o িবেদ
ভু  েদশগুেল
aতয্া  গুরুতব্
 

েদেশ 211
য়ীেদর 

র aথ র্নীিতেত 21
িবিনেয়াগকারীরা
 e ত  জানা ে
সে লেনর aনুি
িশ  o িবিনেয়াগ

েদশ িবিনেয়াগ u
িবeiচিটিপe) ক
র মে  বািণজয্ o
রী eবং uে া া
রী বাংলােদিশ। ে
ব আিমরােত ায়

থমবােরর মেত
iেকানিমক েফারা
ােদশ iেকানিমক
র সরকাির িতিন
শ। বাংলােদশ বৃ
ক িবেশব্র ত বধ
দিশ িবিনেয়াগ 
লা বাংলােদেশ িব
তব্পূণ র্ ভূিমকা পাল

11 েকািট

1 িবিলয়ন বা 211
া। সংযু  আরব 
েগেছ। eিদেক আ
ি ত হেব। বাংলা
গ িবষয়ক uপেদ

u য়ন কতৃর্প  (িব
কম র্কত র্ােদর িনেয়
o িবিনেয়ােগর ধার
ারা িদন াপী e 
েসখােন প াশ হ
য় েদড় লােখর েব

তা সংযু  আরব আ
াম আেয়ািজত uপ

ক েফারােম সামেন
িনিধ দেলর সে  ত
বৃি  aজর্েনর পেথ
ধ র্মান aথ র্নীিতেত
েয়াজন যা েটকস

িবিনেয়ােগর ধান
লন করেব। 

ঢাকা, 26 েস

িট ডলার িব

 
11 েকািট ডলার 
আিমরােত বাসী

আজ েরাববার দুবা
ােদশ iেকানিমক
া সালমান eফ র

িবডা), বাংলােদশ
য় গিঠত 31 সদে
ারেক আেরা শি
সে লেন aংশ ে
হাজােররo েবিশ 
বিশ বাংলােদিশ ক

আিমরােত বাসী
পসাগরীয় আ জর্া
ন uপ াপন করা 
তােদর ক  িনে
থ রেয়েছ যা পরব
ত পিরণত করেব
সi u য়ন িনি ত
ন uৎস হেত পাের

সে মব্র 312৯, ে

িবিনেয়ােগ

(48.8 িবিলয়ন 
সী বাংলােদিশ  েপ
বাiেয়র কনরাড ে
ক েফারােমর িদব্তী
রহমান। 

শ aথ র্ৈনিতক a
র সরকাির িত

শালী করার লে
েনেবন। সংযু  আ
বাংলােদিশ বস
কম র্রত রেয়েছন 

সী বাংলােদিশ েপশ
জর্ািতক িবিনেয়াগ স
হেব। েযখােন িব
েয় আেলাচনা কর
বত  কেয়ক বছের
। 9 শতাংেশর েব
ত করেত কম র্সং
ের। েদেশর ভিব

 

েরাববার 

গর েঘাষণা

িদরহাম) িবিনেয়
পশাদার o uে া
েহােটেল বাংলােদ
ীয় আেয়াজেন মূল

ল কতৃর্প  (েবজ
িতিনিধ দেলর েনতৃ
য্ িতন’শ eর েব
আরব আিমরােত
সায়ী সফলভােব 
।  

পশাদার o uে া
সে লেন aংশ
িবিনেয়াগকারীরা স
রেবন। 3129 a
র aথ র্নীিতেক বৃ
েবিশ িজিডিপ বৃ
ান সৃি  করেব
ত aথ র্নীিত গঠ

ণা আিমরাে

য়ােগর েঘাষণা িদ
া ােদর সংগঠন 
দশ iেকানিমক েফ
ল ব  রাখেবন

বজা) eবং বাংলাে
নতৃতব্ েদেবন। সং
বিশ সরকাির কম
তর aথ র্নীিতেত েব

বসা পিরচালন

া িভি ক েবসর
হণ করেব। ায়
সালমান eফ রহ

aথ র্বছের বাংলােদে
বৃি  9 শতাংেশর
বৃি  ধের রাখেত ব
। সংযু  আরব আ
ঠেন সহায়তা কর

েতর 

দেয়েছ সংযু  আ
বাংলােদশ iেকা

েফারােমর িদব্তীয় 
ন ধানম ীর 

েদশ হাi-েটক প
ংযু  আরব আিম
ম র্কত র্া, বসায়ী 
বিশরবাগ 
না করেছন। eছাড়

রকাির খােতর uে
য় 31িট নতুন িবি
হমান o সফররত 
দেশর aথ র্ৈনিতক 
র েবিশ বৃি  পােব
বাংলােদেশর চু
আিমরাত o িজিস
রেত e িবিনেয়ােগ

আরব 
ানিমক 

পাক র্ 
মরাত o 
েনতা, 

ড়া 

ে ােগ 
বিনেয়াগ 
ত

বৃি  
েব। যা 
চুর 
িসিস 
গর 


