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জেস্ ব বজ্ঞ বি  

 

টেদ টাদ ে বা াংল াদ ে দ শে েথম বা বনেু জ া ো ম  

 

টেদ টা স্থ বা াংল াদ েশ কনস্যুদলট জ েনাদ েল এবাং অ টা বেও জেম্বাে অ ব কমার্সের (ওসসসস) য ৌথ বুবস্থাপ না য় টেদ টা 

শহর্র ে থম বা দ েে মে আ ে  ৩ো জ স্দ েম্বে (ম ঙ্গলবা ে) ২০১৯ ে া বেদ ে ‘বা াংলা দ েশ-কা না ডা বা বিেু জ াোম-

২০১৯’ অ নযবষ্ঠে হয় । উক্ত জ াদ োদম বা বিেু ম ন্ত্রী বটপ য ম যন্স ী, এমসি, ১৯ সদর্সের বাাংলাদ েশ বা বিেু ে বে বনবি 

েদ লে জ নেতৃ্ব জ েন। কানাডার সার্থ বা াংল াদ েযশর সিিাসিক  কূটননসিক সম্পকে স্থাির্নর ির এই প্রথম দুই যদর্শর 

মর্যে এযরর্নর একসট বাসিজ্ে য ারাম অনুসিি হল।  

 

 

 

জ  া োযম উচ্চ ি োর্ের বুবস্ায়ী জ নে ৃবনৃ্দ ও দুই যদর্শর সরকাসর ঊর্ধ্েিন কম মকে মাযদর বক্তৃিা, বাসিজ্ে ও 

সবসনর্োগ সংক্রান্ত উিস্থািনা,  দুবট ববষয়বিবিক প ুাদ নল আদল া েনা, স্মপ া নী বক্তবে ও  গিম াি ুদম ে স্াদ থ 

ম ে বববনময় অ নযবষ্ঠে হয় । য ারার্ম প্রথম প ুাদ নযলর ে বে পােু ববষয় বিল ‘বকিা দ ব কা নাডা বা াংল াদ েদ শে স্াদ থ 

বা বিেু ও বববনদয়া গ স্দেস্ােন কেদ ে পা দ ে’,  া  বা াংলা দেশ স্ টওয়ুাে এবাং ে থু জস্বা স্াংগঠন (জববস্স্) এর 

স্িা পসি  েনা ব সসেদ স্াোে আলম া স্ কববর সঞ্চালনা কর্রন। সিিীে িোর্নর্লর আর্লাচ্ে  সবষে সিল ‘সকি াদ ব 

বা াংলাদ েশ কা না ডাে স্াদ থ বা বিেু ও বববনদ য়া গ স্েস্ারন কে দে প াদ ে’। এই িোর্নল আর্লাচ্নাসট সঞ্চালনা 

কর্রন ওসসসস যপ্রসসর্ডন্ট জ্নাব রর্কা রসস।   

 



 

 

বাসিজ্ে য ারার্ম এ সবসসসসআই এবং ওসসসসর মর্যে একসট সমর্ ািা স্মারক সািসরি হে  া উভে যদর্শর 

সিিাসিক সম্পর্কের ইসিহার্স প্রথম। এ সবসসসসআই সভািসি জ্নাব যশখ  জ্র্ল  াসহম এবং ওসসসস সভািসি 

জ্নাব রর্কা রসস সনজ্ সনজ্ যচ্ম্বার্রর ির্ি এ সমর্ ািা স্মারক স্বাির কর্রন।  

 

য ারার্মর সম্মসনি অসিসথ অন্টাসরও প্রর্দর্শর অথেননসিক উন্নেন, কমেসংস্থান ও বাসিজ্ে মন্ত্রী জ্নাব সভক্টর 

য ডাসল িার বক্তিৃাে বাংলার্দর্শর সার্থ সনসবড়  অথেননসিক সম্পকে স্থাির্ে্র  উির যজ্ার যদন। সিসন বর্লন য , 

অন্টাসরওর অগ্রাসযকার হল উদার অথেননসিক নীসি গ্রহর্নর মাযের্ম বোিক কমেসংস্থান সসৃি, বাংলার্দশ  ার 

অবাসরি সরু্ াগ গ্রহন করর্ি িার্র। জ্নাব য ডাসল বর্লন য , দুই শীষে যচ্ম্বার্রর মর্যে সমর্ ািা স্মারক স্বাির 

একসট অভূিিবূে ঘটনা  া উভে যদর্শর বাসিজ্ে ও সবসনর্োগ সম্পকের্ক  দৃঢ় সভসির উির প্রসিসিি করর্ব।  

 



 

 

বাসিজ্ে মন্ত্রী সটিু মুসি, এমসি, িার বক্তৃিাে বর্লন য , প্রযানমন্ত্রী যশখ হাসসনার দরূদশেী  যনিৃর্ে বাংলার্দশ 

আজ্  ১০% সজ্সডসি প্রবৃসির িারপ্রার্ন্ত। সিসন বর্লন য , এ য ারার্মর  উর্েশে হর্লা উভে যদর্শর বেবসােী ও 

সবসনর্োগকারীর্দর মর্যে যসিবুন্ধন স্থািন করা,  ার্ি িারা এর্ক অির্রর সার্থ বেবসা-বাসিজ্ে সম্পসকেি িথে 

আদান প্রদান  করর্ি িার্র এবং িুলনামুলক সুসবযাজ্নক খািগুর্লা সচ্সিি করর্ি সিম হে।  

 

 

 



বাসিজ্ে মন্ত্রী আশা প্রকাশ কর্রন য  প্রথমবার্রর মি আর্োসজ্ি এ বাসিজ্ে য ারাম বাংলার্দশ কানাডা বাসিজ্ে 

সম্পকের্ক নিুন উচ্চিাে সনর্ে  ার্ব। সমশন উর্িাযর্নর মাত্র িাাঁচ্ মার্সর মর্যে স লভার্ব এই য ারাম 

আর্োজ্র্নর জ্নে সিসন টেদ টা স্থ বা াংলা দ েশ কনস্যুদল ট জ েনা দ েলযক সবর্শষ যনেবাদ জ্ঞািন কর্রন। সিসন আশা 

প্রকাশ কর্রন য , এ প্রসক্রো অবেহি থাকর্ব এবং ভসবষের্ি অনোনে প্রর্দর্শও অনুরূি বাসিজ্ে য ারাম আর্োজ্ন 

করা সম্ভব হর্ব। এ সবষর্ে বাসিজ্েমন্ত্রী িার সর্বোি সহােিার আশ্বাস যদন।  

 

 

 

কনসাল যজ্নার্রল জ্নাব নাঈম উসেন আহর্মদ িার স্বাগি বক্তর্বে বর্লন য ,  বাংলার্দর্শর প্রযানমন্ত্রীর 

অথেননসিক কূটনীসি সংক্রান্ত সনর্দেশনার যপ্রসির্ি  বা াংল াদ েশ কনস্যুদল ট জ েনাদ েল টেদটা িার  াত্রা শুরুর মাত্র 

িাাঁচ্ মার্সর মর্যে এ যরর্নর একসট উর্দোগ গ্রহন কর্রর্ি  া দুই যদর্শর বেবসা- বাসিজ্ে ও সবসনর্োগ বৃসির 

যির্ত্র অভূিিূবে অবদান রাখর্ব।  

  

ওসসসস সভািসি জ্নাব রর্কা রসস িার বক্তিৃাে বর্লন য , বাংলার্দশ ও কানাডা উভে যদশ এর্ক অির্রর 

গুরুেিিূে বাসিজ্ে অংশীদার সহর্সর্ব আসবভূেি হর্ে। সিসন বর্লন য , বাংলার্দশ ক্রমশ অগিানুগসিক িিে সামগ্রী 

কানাডার বাজ্ার্র রপ্তাসন করর্ি সিম হর্ে। জ্নাব রসস সবগি এক দশর্ক বাংলার্দর্শর অথেননসিক উন্নের্নর 

উর্েখ কর্র বর্লন য  ‘ আজ্ একসট স ল বিীর্ির সা লেগাাঁথা  কানাডার বেবসােী সম্প্রদার্ের কার্ি িরু্ল যরা 

হল’।  

  

বাসিজ্ে য ারামসট বাংলার্দশ ও কানাডার খািসভসিক আর্লাচ্না যশর্ষ এ উিসংহার্র  উিনীি হে য , সবসশ্বক 

সরবরাহ সংর্ াগ, উচ্চ মরূ্লের যিাশাক সামগ্রী, হাল্কা প্র ুসক্ত িিে, ঔষয সামগ্রী, সডসজ্টাল যসবা, িাট ির্িের 

সশল্প সভসিক বেবহার, সামুসিক মৎসে, সহমাসেি খাদে, িসরবহন ও য াগার্ াগ, উচ্চ সশিা, কমেসভসিক সশিা, 

িৃিীে যার্ির স্বাস্থে যসবা ইিোসদ খার্ি দুই যদর্শর মর্যে বাসিজ্ে ও সবসনর্োগ বৃসির অিার সম্ভাবনা রর্ের্ি।  

  



 

 

কানাডাে সন ুক্ত বাংলার্দর্শর হাইকসমশনার জ্নাব সমজ্ানুর রহমান িার বক্তিৃাে আশা প্রকাশ কর্রন য , এ য ারাম 

আগামী বিরগুর্লার্িও অবেহি থাকর্ব এবং দুই যদর্শর মর্যে সনেসমি বাসিজ্ে প্রসিসনসয সবসনমে হর্ব। এিাড়া 

োে ীয় ো েস্ব জ বা দ ডমে জ েয়া েম ুান েনা ব যমাোঃ জম া শাে  জহাদ স্ন ি ূঁইয়া, বা াংল াদ েশ অ থমননবে ক অঞ্চল  কে ৃমপ দ েে 

বনবমা হী জ েয়া েম ুান েনা ব পবন জ েৌ ি যেী, বা বিেু ম ন্ত্রিা লদ য়ে অ বেবেক্ত স্বেব েনা ব েপন কা বি জ  াষ, বা াংলা দ েশ 

বুাাংদ কে ম হাবুবস্থাপক েনাব জম া হাম্মে েযেশীে ওয়া হাব, অ টা বেও জ েম্বাে অ ব কম াদ স্মে স্হ-স্িা প বে ল যই সডপ াম া, 

ঢ া কা স্থ কানাসডোন হাইকবম শদ নে কাউর্িলর সমজ্ কবেন জপ বিস্ে, বববেএমইএ এ ে স্হ-স্িা প বে েনা ব ম বস্উল  

আলম (সজ্ল), যকনর্চ্ম বাংলার্দর্শর এর সভািসি মাসদুুর রহমান প্রমখু য ারার্ম িোর্নল সদসে সহর্সর্ব 

অংশগ্রহন কর্রন।   

 

এিাড়া  ‘বা াংলা দেশ-কা না ডা বা বিেু জ  া োম-২০১৯’ এ কানাডার সবসভন্ন বহুজ্াসিক যকাম্পাসনর শীষে সনবোহীবৃন্দ, 

কানাসডোন বেবসােী, সবসনর্োগ প্রসিিান, সশল্পিসি, আসথেক প্রসিিার্নর উচ্চ িদস্থ সনবোহীবৃন্দ, স ল বাংলার্দসশ 

কানাসডোন বেবসােী, সাংবাসদক সহ আর্রা অর্নর্ক উিসস্থি সির্লন।   


