
pধানমntী েশখ হািসনা গতকাল সংযুk আরব আিমরােত ‘দবুাi
eয়ার েশা’-eর uেdাধনী aনু ােন aংশ িনেয় িবিভn সর াম
ঘুের েদেখন —েফাকাস বাংলা িনuজ

     

   
  

pকাশ : 18 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

পাঁচ  বছেরর  িনেষধাjা  তুেল  িনেয়  সংযুk  আরব  আিমরাত  বাংলােদিশ  িমকেদর  জনয্  েসখানকার
মবাজার  পুনরায়  খুেল  েদoয়ার  iি ত  িদেয়েছ।  গতকাল  দবুাi  oয়াlর্  েসnাের  দবুাi  eয়ার

েশা-2019-eর  ফাঁেক  pধানমntী  েশখ  হািসনার  সে  আবুধািবর  যুবরাজ  o  সংযুk  আরব  আিমরােতর
সশst  বািহনীর  েডপুিট  সুিpম  কমাnার  েশখ  েমাহাmদ  িবন  জােয়দ  আল-নািহয়ান  eক  েসৗজনয্
সাkাtকােল e iি ত েদন।
বাংলােদিশ িমকেদর জনয্ িশিগগরi তার েদেশর মবাজার পুনরায় খুেল েদoয়ার iি ত িদেয় যুবরাজ
নািহয়ান  বাংলােদেশর  pধানমntীেক  বেলন, ‘আপনার  পরবতর্ী  আিমরাত  সফরকােল  আপনােক  e  p িট
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,

আর করেত হেব না।’
িতিন বাংলােদিশ িমকেদর জনয্ আেগর েচেয় েবিশ oয়াকর্  পারিমট েদoয়ারo iি ত েদন।
সাkাt েশেষ pধানমntীর েpস সিচব iহসানুল কিরম সাংবািদকেদর বেলন, যুবরাজ বাংলােদশ েথেক চাল
আমদািনরo আgহ pকাশ কেরেছন।
জবােব pধানমntী বেলন, ‘বাংলােদশ eকিট udtৃ চাল utপাদনকারী েদশ। বাংলােদশ িবিভn ধরেনর চাল
utপাদন করেছ। আমরা িবিভn েদেশ চাল রpািন করিছ।’
যুবরাজ বেলন, তারা বাংলােদশ েথেক েসরা মােনর চাল আমদািন করেত চায়। তার েদশ তােদর চািহদা
aনুযায়ী  িবিভn  ধরেনর  চাল  েদখার  জনয্  বাংলােদেশ  eকিট  pিতিনিধ  দল  পাঠােব।  ৈবঠককােল
পররা মntী e েক আbুল েমােমন uপিsত িছেলন।
pধানমntী েশখ হািসনা গতকাল রিববার সকােল পাঁচ িদনবয্াপী েষাড়শ িdবািষর্ক eয়ার েশা iেভn ‘দবুাi
eয়ার েশা 2019’-eর uেdাধনী aনু ােন েযাগ িদেয়েছন। দবুাiেয়র ভিবষয্t িবমানবnেরর (দবুাi আল
মাকতুম আnজর্ ািতক িবমানবnর িহেসেবo পিরিচত) দবুাi oয়াlর্  েসnাের ei eয়ার েশা  হেয়েছ 17
নেভmর। চলেব 21 নেভmর পযর্n। pিতিদন দপুুর 2টা েথেক িবেকল 5টা পযর্n দবুাiেয়র আকােশ িdবািষর্ক
ei eয়ার েশা aনিু ত হেব। eিট িবে র বহৃtম o সবেচেয় সফল eয়ার েশা eবং মধয্pাচয্, eিশয়া o
আি কা বৃহtম eেরােsস iেভn।
বাংলােদেশর pধানমntী েশখ হািসনা সংযুk আরব আিমরােতর েpিসেডn o pধানমntী eবং দবুাiেয়র
শাসক েশখ েমাহাmদ িবন রিশদ আল মাকতুেমর আমntেণ ei eয়ার েশােত aংশ েনন। পের িতিন দবুাi
oয়াlর্  েসnাের দপুুর 2টা েথেক িবেকল 5টা পযর্n াiং িডসেp uপেভাগ কেরন। e বছর সারা িবে র 87
হাজােরর  েবিশ  ে ড িভিজটর  o 1  হাজার  300-eর েবিশ eিkিবটর দবুাiেয়র  ভিবষয্t  িবমানবnর
দবুাi oয়াlর্  েসnাের e uপলেkয্ সমেবত হেয়েছন। eছাড়া eেত 160িট েদশ েথেক 165িট িবমান aংশ
িনেc। eিট 2017 সােল aনিু ত eয়ার েশা সাফলয্েক ছািড়েয় যােব বেল আশা করা হেc। 2017 সােলর
ei েশােত 113 দশিমক 8 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলােরর েবিশ মেূলয্র aডর্ ার পাoয়া িগেয়িছল। eর মেধয্ িছল
eয়ারবােসর  কােছ  430িট  িবমােনর  জনয্  49  দশিমক  5  িবিলয়ন  মািকর্ ন  ডলােরর  iিnেগা  পাটর্ নারস
aডর্ ার eবং াiদবুাiেয়র সে  েবািয়ংেয়র 27 িবিলয়ান মািকর্ ন ডলার চুিk।
1989  সােল  দবুাi  eয়ার  েশািট  pথম  pদিশর্ত  হয়।  eিট  eখন  েবসামিরক  িবমানিশেlর  জনয্  eকিট
ৈবি ক pয্াটফরেম পিরণত হেয়েছ। eখােন িবে র িবমান psতকারক তােদর psতকৃত নতুন মেডেলর
িবমান  pদশর্ন  o  িবিk  কেরন।  পাশাপািশ  eখােন  pাiেভট  o  পাবিলক  েসkেরর  েকাmািন েলা  নতুন
নতুন pযুিk, সুেযাগ eবং ei িশেlর pিতবnকতা েলা িনেয়o আেলাচনা করেত পাের।
iueiর  িবমান  েকাmািন েলা  েবশ  িকছু  নতুন  aডর্ ার  েঘাষণা  কের  eবং  তােদর  আেগর  চুিk েলা
িনি েতর মাধয্েম eেক ei a েলর সবেচেয় সফল o বহৃtম pদশর্িনেত পিরণত করেত পারেব বেল আশা
করা  হেc।  পের  সnয্ায়  pধানমntীর  সmােন  আবধুািবর  শাংিরল-লা  েহােটেল  সংযুk  আরব  আিমরােত
বাংলােদেশর রা দতূ েমাহmদ iমরান আেয়ািজত eক ৈনশেভােজ িতিন েযাগ েদন। pধানমntী সফরকালীন
ei েহােটেলi aবsান করেছন।
pধানমntী দবুাi eয়ার েশা-2019 o aনয্ানয্ aনু ােন েযাগ িদেত চার িদেনর সরকাির সফের শিনবার
রােত সংযুk আরব আিমরাত েপৗঁছান। পররা  মntণালয় সূt জানায়, pধানমntী 18 নেভmর আবুধািবেত
বাংলােদশ দতূাবােস সংযুk আরব আিমরােত কমর্রত বাংলােদিশেদর েভাটার তািলকা pণয়ন  eবং
sাটর্  জাতীয়  পিরচয়পt  িবতরেণ  িনবর্াচন  কিমশেনর  aনু ান  uেdাধন  করেবন।  েশখ  হািসনা  সংযুk
আরব আিমরােত তাঁর চার িদেনর সফর েশেষ 19 নেভmর েদেশ িফরেবন।
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ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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