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ইরােকর বাগদােদ ‘বাংলােদশ―অ�া হাব ফর ��ড অ�া� ইনেভ�েম�’ শীষ�ক �সিমনার আেয়াজন করা

হেয়েছ। বাংলােদশ দূতাবােসর বাগদাদ আেয়ািজত �সিমনাের ইরােকর বািণজ� ম�ণালেয়র ঊ��তন

কম�কত�াসহ সব�মহেলর ব�বসায়ী �নতা এবং িসিভল �সাসাইিটর শতািধক ব�ি�বগ� অংশ�হণ কেরন।

�সিমনাের ব�ারা বাংলােদেশর অথ�ৈনিতক অ�গিতেক একিট �পকথার সমতুল� বেল অিভিহত কেরন।

রা�দূত �মাহা�দ ফজলুল বারীর সভাপিতে� অনুি�ত এ �সিমনাের মূল �ব� উপ�াপন কেরন দূতাবােসর

�থম সিচব আবু সােলহ �মাহা�াদ ইমরান।

�সিমনাের বাংলােদেশর অথ�ৈনিতক অ�গিতর ধারাবািহক �ি�য়াসমূহ তুেল ধরা হয়। একই সােথ বাংলােদশ

সরকার কতৃ�ক বািণজ� ও িবিনেয়াগবা�ব পিরেবেশর িবিভ� পদে�েপর কথা ব�াখ�া করা হয়।

�সিমনাের তথ� �কাশ করা হয়, িবগত �ই বছের ইরাক এবং বাংলােদেশর মেধ� �মাট বািণেজ�র পিরমাণ �ায়

চার�ণ বৃি� �পেয়েছ। বাংলােদেশর বাজাের �খজুেরর �ায় ৮০ শতাংশ ইরাক �থেক আেস যার পিরমাণ গত

এক বছের ২০১৯-২০ অথ� বছেরর ৭ িমিলয়ন �থেক �বেড় �ায় ২৬ িমিলয়ন ডলাের দাঁিড়েয়েছ।





এছাড়া গত অথ� বছের ইরাক �থেক িবপুল পিরমাণ িবটুিমন ও �পে�ােকিমেকল আমদািন �� হেয়েছ।

অপরিদেক ওষুধ ও গােম�� এর পাশাপািশ এ বছর �থমবােরর মেতা বাংলােদশ �থেক ইরােক খাদ�সাম�ী

র�ািন �� হেয়েছ। �ায় �িত বছরই বাংলােদশ �থেক ইরােকর বাজাের পণ�সাম�ী র�ািন হার বৃি� পাে�।

�মাট ি�পাি�ক বািণেজ�র পিরমাণ এক বছের ১৪.৭ িমিলয়ন �থেক বৃি� �পেয় ৫৭.২ িমিলয়ন মািক�ন ডলাের

দাঁিড়েয়েছ।

অনু�ােনর �ধান অিতিথ ইরােকর বািণজ� ম�ণালেয়র মহাপিরচালক জনাব আিদল খুদাইর আ�াস বেলন,
িতিন বাংলােদেশর অভূতপূব� উ�িতর তথ� জানেত �পের মু� এবং বাংলােদশ ও ইরােকর বািণজ� ��ে� িবপুল

স�াবনা কােজ লাগােত তাঁর ম�ণালেয়র প� �থেক স�াব� সকল �কার সহেযািগতার আ�াস �দান কেরন।

দূতাবােসর রা�দূত তার ব�েব� বেলন, ইরােকর সব��েরর জনগেণর কাছ �থেক বাংলােদেশর জনেগা�ী �য

অসামান� সমথ�ন �পেয়েছন তার জন� বাংলােদেশ িচরকৃত� থাকেব।

ঘষু �নওয়ায় ওয়াসার সােবক কম�কত�ার কারাদ�

সমকাল �িতেবদক
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