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কানাডার অন্টাররও প্রদেদের রপ্ররিযার ডাগ ফ াডড  টরদন্টাদে বাাংলাদেে কনস্যু দলট ফেনাদরদলর রবগে 
এক বছদরর অস্ািানু স্া দলুর েনু অরিনন্দন োরনদযদছন। আে (১৯ রডদস্ম্বর 2019) টরদন্টার 
কুইন্স পাদকড  বাাংলাদেদের কনস্াল ফেনাদরল নাঈি উরিন আহদিদের স্াদে ববঠদক রেরন এ কো 
বদলন। উদেখ্ু, কানাডার অনুেি প্রিাবোলী এই রপ্ররিযাদরর স্াদে স্াক্ষাদের স্যদ াগ পাওযা টরদন্টার 
িযরিদিয কনস্াল ফেনাদরলদের একেন বাাংলাদেদের কনস্াল ফেনাদরল। 
 
কনস্াল ফেনাদরল উদেখ্ কদরন, টরদন্টায বাাংলাদেদের নেয ন কনস্যুদলট ফেনাদরল ফখ্ালার রবষযটি 
অন্টাররও, স্াস্কাচযযান, রিটিে কলরম্বযা, িুারনদটাবা এবাং আলবাটড ায বস্বাস্রে বাাংলাদেেী প্রবাস্ীদের 
প্ররে প্রধানিন্ত্রী ফেখ্ হারস্নার প্ররেশ্রুরের বাস্তবাযন। 
 
কানাডার স্াদে পরীরক্ষে ও গিীর স্ম্পদকড র কো উদেখ্ কদর কনস্াল ফেনাদরল িযরি যদের স্িয 
কানাডার স্িেডনদক স্মরণ কদর বদলন, প্রধানিন্ত্রী ফেখ্ হারস্নার ফনেৃত্বাধীন বেড িান স্রকার কানাডার 
স্াদে স্ম্পকড দক রবদেষ গুরুত্ব ফেয। রেরন আরও োনান, োরের রপোর কনুা প্রধানিন্ত্রী ফেখ্ হারস্নার 
ফনেৃদত্ব বাাংলাদেে আে রবদের অনুেি দ্রুে উন্নযনেীল অেডনীরের ফেে রহস্াদব আত্মপ্রকাে কদরদছ। 



বাাংলাদেে ২০২১ স্াদলর িদধু িধু আদযর ফেে ও ২০৪১ স্াদলর িদধু উন্নে ফেদের কাোদর স্ারিল 
হবার লক্ষু রির কদরদছ। বাাংলাদেদের অিুন্তুরীন বাোর ও েরক্ষণ এরেযার ক্রিবধডিান বাোর 
স্যরবধাদক কাদে লারগদয অন্টাররও েো কানাডা বাাংলাদেদে রবপযল রবরনদযাগ ও বারণদেুর নেয ন স্যদ াগ 
বেরর করদে পাদর।  
 
অন্টাররও রপ্ররিযার ফেখ্ হারস্নার ফনেৃদত্ব বাাংলাদেদের অেডননরেক উন্নযদনর প্রোংস্া কদরন এবাং কনস্াল 
ফেনাদরলদক োর স্মূ্পণড স্হদ ারগোর আোস্ রেদযদছন। রেরন রবদেষে পররদবে বান্ধব পারিাণরবক 
েরি চয রে, অেডননরেক অরিবাস্ন, রেক্ষা এবাং হাই-দটক আইটি রিরিক স্হদ ারগোর উপর ফোর 
রেদযদছন। রপ্ররিযার ডাগ ফ াডড  োনান, আগারি রেদন অন্টাররওদে আরও ২৫০,০০০ েক্ষ েনেরির 
প্রদযােন হদব, বাাংলাদেে  ার অনুেি উৎস্ হদে পাদর এবাং এই লদক্ষু রেরন প্রদযােনীয স্কল 
স্হদ ারগোর আোস্ প্রোন কদরন।  
 

 
 
কনস্াল ফেনাদরল নাঈি আহদিে ফ াগ কদরন, কনস্যুদলট ফেনাদরল গে ফস্দেম্বদর প্রেিবাদরর িদো 
‘বাাংলাদেে-কানাডা রবেদনস্ ফ ারাি -২০১৯’ স্ লিাদব আদযােন কদরদছ এবাং এই রবেদনস্ ফ ারাদির 
িাধুদি ফ  গরের স্ঞ্চার হদযদছ, ো স্যস্াংহে করার েনু আগািী রেদনও কাে করার প্রেুাো বুি 
কদরদছন। 
 
বাাংলাদেদের কনস্াল ফেনাদরল রবদেষে আইরস্টি, জাহাজ নির্ মাি,  ািডারস্উটিকুালস্, বেড ু ও পারন 
বুবিাপনা, িবায়িয াগ্য েরি, ফিদটররনারর ফিরডরস্ন, ফিরডদকল স্রঞ্জাি, কৃরষ-খ্ােু প্ররক্রযাকরণ খ্ােদক 
অগ্রারধকাদরর ফক্ষত্র রহস্াদব রচরিে কদর স্হদ ারগো স্ম্প্রস্ারদনর েনু রবদেষিাদব অনযদরাধ কদরদছন। 
রেরন বেড িান স্রকাদরর অধীদন ফ  অস্ািানু অেডননরেক উন্নযন স্ারধে হদযদছ ো প্রেুক্ষ করদে 
এবাং বারণেু ও রবরনদযাদগর স্ম্ভাবু ফক্ষত্রগুরল স্যরনরেডি করার েনু রপ্ররিযারদক একটি বারণেু রিেন 
ফপ্ররদণর েনু অনযদরাধ কদরদছন,  ার স্াদে অন্টাররও রপ্ররিযার অেুন্ত স্েঃস্ফযেড িাদব স্ম্মে হদযদছন। 



 

 
 
  
স্িা ফেদষ কনস্াল ফেনাদরল বঙ্গবন্ধয র ‘কারাগাদরর ফরােনািচা’র ইাংদরেী অনযবাে এবাং ঐরেহুবাহী 
‘নকেী কাো’ অন্টাররও রপ্ররিযারদক স্মারক উপহার রহস্াদব হস্তান্তর কদরন। এ ববঠদক, কনস্াল 
ফেনাদরদলর স্াদে কনস্াল িানস্যররন ফচৌধযরী ও কনস্াল িদনাযার ফিাকাররি উপরিে রছদলন। 
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