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বাাংলাভেভে আরব আমিরাভের বড় মবমনভ াভের প্রেযাো প্রধানিন্ত্রীর 

দেভে মিরভেন আজ 

 

প্রধানিন্ত্রী দেখ হামিনা। েমব: মিআইমি 

প্রধানিন্ত্রী দেখ হামিনা িারস্পমরক সুমবধাভথ ে বাাংলাভেভের মবমেন্ন িম্ভাবনাি  দেভে িাংযুক্ত আরব আমিরাভের (ইউএই) 

উভযাক্তাভের আরও বড় আকাভর মবমনভ াভের আহ্বান জামনভ ভেন। মেমন বভলন, আিাভের িরকার অথ েননমেক অঞ্চল, মবভেষ 

অথ েননমেক অঞ্চল এবাং হাইভেক িাভকে মবভেমে মবমনভ াে আকষ েভের উভযাে গ্রহে কভরভে। 

আবুধামবভে দরাববার প্রধানিন্ত্রী দহাভেল িাাংমর-লা’দে োর িম্মাভন আরব আমিরাভে বাাংলাভেে দূোবাি আভ ামজে িাংবধ েনা ও 

ননেভোভজ এিব কথা বভলন। 

েমেে এমে ার িভে বাাংলাভেভে িবভেভ  িহনী  মবমনভ াে নীমে মবযিান উভেখ কভর প্রধানিন্ত্রী বভলন, িাংযুক্ত আরব আমিরাভের 

মবমনভ ােকারীরা নেমর দিাোক মেল্প, েবন অবকাঠাভিা মনি োে, মনি োে মেল্প, দ াোভ াে, জ্বালামন, েথ্যপ্রযুমক্ত, জাহাজ মনি োে, 

ি েেন, হাল্কা প্রভকৌেল, মেল্পিাকে এবাং িণ্য িরবরাভহর দেভে মবমনভ াে করভে িাভর। 

প্রধানিন্ত্রী বভলন, বাাংলাভেে অথ েননমেক অঞ্চল কর্তেিে (ভবজা) মবমনভ ােকারীভের জন্য ‘ও ান স্টি’ িামে েি সুমবধা এবাং একে’র 

অমধক অবকাঠাভিািহ নানা প্রভ াজনী  সুমবধামে প্রোন করভে। 

িররাষ্ট্রিন্ত্রী ি. এ দক আবদুল দিাভিন, ইউএইভে বাাংলাভেভের রাষ্ট্রদূে দিাহাম্মে ইিরান অনুষ্ঠাভন বক্তৃো কভরন। উিমিে মেভলন 

েণ্যিান্য ব্যমক্ত, েীষ ে উভযাক্তা এবাং ইউএই’র স্বনািধন্য ব্যবিা ী িাংিার প্রমেমনমধ ও দেেটির িরকাভরর েীষ ে কি েকেোরা। 

নবভেমেক মবমনভ াে সুরো নীমেিালার উভেখ কভর দেখ হামিনা বভলন, আইন দ্বারা মবভেমে মবমনভ ােভক সুরো প্রোন, শুল্ক দর াে, 

 ন্ত্রাাংে আিোমনভে স্বল্প শুল্ক, দ  দকাভনা িি  লাে ও আিলিহ প্রিাভনর সুমবধা দে া হভ ভে। 
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মেমন বভলন, আিরা আরব আমিরাভের উভযাক্তাভের বাাংলাভেভের কৃমষজাে এবাং খায প্রমি াজােকরে মেভল্প মবমনভ ােভক স্বােে 

জানাই। দুই দেভের িভে িারস্পমরক ব্যবিা ও মবমনভ াভের অিার িম্ভাবনার কথা উভেখ কভর দেখ হামিনা বভলন, আিরা িরকামর 

ও দবিরকামর উে  খাভেই বাাংলাভেে ও ইউএই’র দ ৌথ উভযাভের জন্য িম্ভাবনাি  দবেমকছু খাে খ ুঁভজ দবর কভরমে। 

মেমন আো প্রকাে কভরন, বাাংলাভেে মবমনভ াে উন্ন ন কর্তেিে (মবিা) ও আমিরাভের অথ েননমেক উন্ন ন কর্তেিে এবাং বাাংলাভেে 

অথ েননমেক অঞ্চল কর্তেিে (ভবজা) ও আমিরাে অথ েননমেক অঞ্চল কর্তেিভের িভে ঘমনষ্ঠ িহভ ামেো দুই দেভের িভে ব্যবিা-

বামেভজযর উন্ন ন এবাং মবমনভ াভের দেভে গুরুত্বপূে ে ভূমিকা িালন করভব। 

মেমন বভলন, িাম্প্রমেক িিভ  বাাংলাভেে ও িাংযুক্ত আরব আমিরাভের িম্পকে উভেখভ াগ্যোভব বৃমি দিভ  নতুন উচ্চো  দিৌুঁভেভে। 

বাাংলাভেভের িণ্য আিোমনর জন্য ইউএই’র প্রমে আহ্বান জামনভ  প্রধানিন্ত্রী বভলন, বাাংলাভেে দথভক প্রমেভ ামেোমূলক মূভে 

ইউএই িাি োমিউটিকযাল িািগ্রী, িাে ও িােজাে িণ্য, মিরামিক, োিড়া, খাযদ্রব্য, প্লামস্টক িািগ্রী, মনেও যার, দরাভজন ফুি, বস্ত্র, 

দহাি দেক্সোইল, কৃমষিণ্য এবাং প্রভকৌেল িািগ্রী আিোমন করভে িাভর। 

প্রধানিন্ত্রী োর এ বেভরর দিব্রু ামরভে ইউএই িিভরর কথা স্মরে কভর বভলন, দিই িিরকাভল আিরা ইউএই’র িে দথভক 

ইমেবােক িাড়া দিভ মেলাি। ইউএই’র িাংিা বাাংলাভেভের মবদুযৎ ও দিৌরেমক্তিহ জ্বালামন দেভে মবমনভ াভের প্রস্তাব মনভ  

এভিমেল।’ মেমন বভলন, এমিভরেি ইভকানমিক দজান একটি দেকিই অথ েননমেক অঞ্চল, হালাল খায প্রমি াজােকরে ইউমনে এবাং 

িাটি েমিভকেন দিন্টার প্রমেষ্ঠা করভে ো । দেখ হামিনা বভলন, আিাভের অথ েনীমের মূল মেে দ ভহতু কৃমষমনে ের োই আিরা এই 

প্রস্তাবভক স্বােে জামনভ মে। 

প্রধানিন্ত্রী বভলন, বেেিাভন বাাংলাভেে ও ইউএই’র িভে বহুমুখী িম্পকে মবযিান। দ ো একিাে বাাংলাভেভের জনেমক্তর ইউএই’দে 

রিোমনর একিামেক িম্পভকে িমরবমেেে হভ ভে। 

মেমন বভলন, বেেিাভন বাাংলাভেে আন্তজোমেক িমরিণ্ডভল উন্ন ভনর মবস্ম  মহভিভব মবভবমেে হভে। বাাংলাভেভের অথ েনীমে এখন 

মবভের দ্রুে বধ েনেীল অথ েনীমেগুভলার একটি। বাাংলাভেভের দ্রুে মেল্পা ভনর জন্য গ্যাি ও মবদুযভের িিবধ েিান োমহোর উভেখ কভর 

প্রধানিন্ত্রী বভলন, ইউএই’র িভে জ্বালামন িম্পমকেে িহভ ামেো আিাভের মেল্পা ন প্রমি াভক ব্যািকোভব িহভ ামেো করভব। 

অনুষ্ঠাভন মরলাি ইনভেস্টভিভন্টর দে ারম্যান ও ব্যবিািনা িমরোলক (এিমি) সুলোন আল রাভেে দলাোহ্, এমিভরে ইিলািী 

ব্যাাংভকর দে ারম্যান ও এিমি আবদুোহ আল কামেি ও িালাবার দোভের এিমি (ইন্টারন্যােনাল অিাভরেন্স) োিলাল 

আহাভিেিহ আরও অভনক ব্যবিা ী ও উভযাক্তা উিমিে মেভলন। 

প্রধানিন্ত্রী দেভে মিরভেন আজ : প্রধানিন্ত্রী দেখ হামিনা িাংযুক্ত আরব আমিরাভে োর োর মেভনর িরকামর িির দেভষ আজ রাভে 

দেভে মিরভবন। মেমন দুবাই এ ার দো-২০১৯ ও অন্যান্য অনুষ্ঠাভন দ ােোন করভে এ িিভর  ান। 

বাাংলাভেে প্রধানিন্ত্রী িাংযুক্ত আরব আমিরাভের োইি দপ্রমিভিন্ট ও প্রধানিন্ত্রী এবাং দুবাইভ র োিক দিাহাম্মে মবন রমেে আল 

িাকতুভির আিন্ত্রভে উিিােরী  এই দেে িির কভরন। 

প্রধানিন্ত্রী ও োর িিরিেীভের বহনকারী আমিরাে ফ্লাইভের একটি মবিাভন দুবাই আন্তজোমেক মবিানবন্দর দথভক ঢাকার উভেভে 

রওনা দেভব। বাাংলাভেে িি  রাে ১১ো  ঢাকার হ রে োহজালাল আন্তজোমেক মবিানবন্দভর ফ্লাইেটি দিৌুঁোভনার কথা রভ ভে। 

প্রধানিন্ত্রী ১৭ নভেম্বর মবভের অন্যেি বৃহত্তি ও িিল এ ার দো এবাং িেপ্রােয, এমে া ও আমরকার বৃহত্তি এ াভরাভস্পি ইভেন্ট 

দুবাই এ ার দো-২০১৯ এর উভদ্বাধনী অনুষ্ঠাভন দ াে দেন। 

দুবাই এ ার দোর িাঁভক আবুধামবর যুবরাজ এবাং িাংযুক্ত আরব আমিরাভের িেস্ত্র বামহনীর দিপুটি সুমপ্রি কিান্ডার দেখ দিাহাম্মে 

মবন জাভ ে আল নামহ ান বাাংলাভেে প্রধানিন্ত্রীর িভে দিৌজন্য িাোৎ কভরন।  
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