
Press Release 

Bangladesh Ambassador to the Sultanate of Oman presented credentials  

Muscat, 18 October 2022 

 

Ambassador of Bangladesh to the Sultanate of Oman H.E. Mr. Md. Nazmul Islam presented his 

credentials to His Majesty Sultan Haitham bin Tarik on 18 October 2022 at the Al Baraka Royal 

Palace in Muscat.  

The ceremony commenced with a Guard of Honour by the Royal Guard of Oman and playing of 

national anthems of Bangladesh and the Sultanate of Oman followed by the presentation of the 

Letter of Credence to His Majesty the Sultan.  

During the audience with His Majesty Sultan Haitham bin Tarik, the Ambassador conveyed warm 

greetings and best wishes of the Hon’ble President and the Hon’ble Prime Minister of 

Bangladesh to His Majesty. He also conveyed the invitation to His Majesty from the Hon’ble 

President and the Hon’ble Prime Minister to visit Bangladesh. Ambassador expressed his firm 

commitment to further enhance bilateral relations between the two brotherly countries during 

his tenure. 

His Majesty Sultan Haitham bin Tarik congratulated Ambassador Mr. Md. Nazmul Islam for his 

new appointment and reciprocated His greetings to the Hon’ble President and the Hon’ble Prime 

Minister of Bangladesh. His Majesty accepted the invitation to visit Bangladesh and wished to 



undertake the visit at a convenient time. His Majesty praised the role of Bangladeshi expatriate 

workers played in Oman. His Majesty also underscored on strengthening bilateral relations in 

other areas of mutual interest including Trade & Investments and assured the Ambassador His 

Majesty’s Government’s full support during his tenure.  

The Ceremony concluded with Ambassador’s signing the Guest Book at the Baraka Royal Palace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রেস বিজ্ঞবি 

ওমান সালতানাতত বনযুক্ত িাাংলাতেতের মান্যির রাষ্ট্রদূত কর্তকৃ ওমাতনর সুলতান এর বনকট প্রলটার অি প্রেতেন্স 

প্রেে 

মাস্কাট, ১৮ অতটাির ২০২২ 

ওমান সালতানাতত বনযুক্ত িাাংলাতেতের মান্যির রাষ্ট্রদূত জনাি প্রমাোঃ নাজমুল ইসলাম ১৮ অতটাির ২০২২ তাবরতে 

মাস্কাতটর আল িারাকা রাজ োসাতে ওমাতনর মহামবহম সুলতান হাইথাম বিন তাবরক এর বনকট  িাাংলাতেতের 

মহামান্য রাষ্ট্রেবত কর্তকৃ েেত্ত প্রলটার অি প্রেতেন্স প্রেে কতরন।  

এসময় ওমাতনর রাজকীয় গাে ৃকর্তকৃ মান্যির রাষ্ট্রদূততক গাে ৃঅি অনার েোন করা হয় এিাং িাাংলাতেে ও ওমান 

সালতানাততর জাতীয় সঙ্গীত িাজাতনা হয়। েতর মান্যির রাষ্ট্রদূত আনুষ্ঠাবনকভাতি মহামবহম সুলতাতনর কাতে 

প্রলটার অি প্রেতেন্স প্রেে কতরন।  

মহামবহম সুলতাতনর সাতথ প্রসৌজন্য বিঠতকর সময়, মান্যির রাষ্ট্রদূত িাাংলাতেতের মহামান্য রাষ্ট্রেবত ও মাননীয় 

েধানমন্ত্রী এঁর েক্ষ প্রথতক মহাবমম সুলতান হাইথাম বিন তাবরকতক উষ্ণ শুতভচ্ছা ও শুভকামনা জানান এিাং তাঁতের 

েক্ষ প্রথতক িাাংলাতেে সফতরর আমন্ত্রণ প্রেৌৌঁতে প্রেন। মান্যির রাষ্ট্রদূত তাঁর প্রময়াতে দুই ভ্রার্তেবতম প্রেতের মতে 

বিোবক্ষক সম্পকৃ আরও প্রজারোর করতত কাজ করার দৃঢ় েবতজ্ঞা ব্যক্ত কতরন।  

মহামবহম সুলতান হাইথাম বিন তাবরক মান্যির রাষ্ট্রদূত জনাি প্রমাোঃ নাজমুল ইসলামতক তাঁর এই নতুন োবয়ত্বভার 

গ্রহতণর জন্য অবভনন্দন জানান। মহামবহম সুলতান িাাংলাতেতের মহামান্য রাষ্ট্রেবত ও মাননীয় েধানমন্ত্রীতক তাঁর 

শুতভচ্ছা জ্ঞােতনর জন্য মান্যির রাষ্ট্রদূততক অনুতরাধ কতরন। বিঁবন মহামান্য রাষ্ট্রেবত ও মাননীয় েধানমন্ত্রীর 

িাাংলাতেে সফতরর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ কতরন এিাং সুবিধাজনক সমতয় সফতরর ইচ্ছা ব্যক্ত কতরন। এসময় বিঁবন 

দুতেতের মতে িাবণজয, বিবনতয়াগসহ ও বিোবক্ষক স্বাথ ৃ সাংবিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষতে সম্পকৃ সুদৃঢ়করতণর বিষতয় 

আতলাচনা কতরন। বিঁবন মান্যির রাষ্ট্রদূততক ওমান সরকাতরর সিাৃত্নক সহত াবগতার আশ্বাস প্রেন।  

অবতবথ িইতত মান্যির রাষ্ট্রদূততর স্বাক্ষতরর মােতম অনুষ্ঠাতনর সমাবি ঘতট। 

 


