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কে1ািডয়ায় সমবত7 বাংলােদেশর মান<বর অনাবািসক রা>দতূ জনাব "মাঃ আCুল হাই আজ সকােল 
কে1ািডয়ার Gম ও কািরগরী #িশKণ িবষয়ক মNী H.E. Ith Samheng এর সােথ তাঁর কায_ালেয় 
সাKাৎ কেরন। সাKাৎকােল দ’ু "দেশর Gম বাজার, Gিমকেদর সমস<াসহ পরবত7 করণীয় িনেয় 
আেলাচনা হয়। িতিন কে1ািডয়ায় কম_রত #ায় ৪০০ বাংলােদিশর কে1ািডয়ার উiয়ন কম_কােj 
অংশkহেণর জন< ধন<বাদ জানান।  
 
মান<বর রা>দতূ mাKিরত Gম ও কািরগরী #িশKণ িবষয়ক সমেঝাতা oারক অনযুায়ী গpত ওয়ািক_ ং 
qেপর বাংলােদেশ অনিুrতব< িsতীয় সভার অংশkহেণর জন< কে1ািডয়ার Gম ও কািরগরী #িশKণ 
িবষয়ক মNণালয়েক আমNণ জানান। এ সময় িতিন কে1ািডয়ার Gম ও কািরগরী #িশKণ িবষয়ক 
মNী H.E. Ith Samheng "ক বাংলােদেশর #বাসী কল<াণ ও uবেদিশক কম_সংvান মNীর পেK 
বাংলােদেশ িsপািKক সফেররও  আমNণ বাত_ া "পৗঁেছ "দন। িতিন "কািভড অিতমারী চলাকােল 
কে1ািডয়ায় অবvানকারী বাংলােদশী Gিমকেদর #েয়াজনীয় zকা #দােনর সুব<বvার জন< কে1ািডয়া 
সরকারেক ধন<বাদ জানান। 
 
উে{খ<, কে1ািডয়ার Gম ও কািরগরী #িশKণ িবষয়ক মNণালয় কতৃ_ ক #দ~ িবেদিশ Gিমক িনেয়ােগর 
"কাটা অনেুমাদন, ওয়াক_  পারিমট, Gিমক mাv< "সবা এবং সামািজক িনরাপ~া িনি�ত করার িবষেয় 
এ সভায় ��� সহকাের আেলাচনা হয়।       
 
এরপর রা>দতূ বাংলােদশ ও কে1ািডয়ার মধ<কার বািণজ< স�সারণ এবং িsপািKক বািণজ< বিৃ�র 
জন< কে1ািডয়ার ব<বসায়ীেদর অন<তম #ধান সংগঠন Cambodian Chamber of Commerce 
এর মহাপিরচালক Mr Oknha Ngoun Mengtech এর সােথ uবঠক কেরন। রা>দতূ দইু "দেশর 

"চ1ােরর মেধ< ২০১৭ সােল mাKিরত সমেঝাতা oারক বা�বায়েনর #িত ��� আেরাপ কেরন।  
    
িবেকেল মান<বর রা>দতূ  কে1ািডয়ার পররা> মNণালেয়র আিসয়ান িবষয়ক দ(েরর "সে�টাির অব 
"�ট H.E Ms EAT Sophea -র সােথ তাঁর কায_ালেয় সাKাৎ কেরন। রা>দতূ দইু "দেশর মধ<কার 
িsপািKক স�েক_ র িবিভi িবষেয় আেলাকপাত কেরন এবং আিসয়ােনর নতুন মহাসিচব িহেসেব 
কে1ািডয়া দািয়�ভার kহণ কােল মান<বর রা>দতূ অিভন�ন জানান। িতিন আশাবাদ ব<� কেরন 



"য কে1ািডয়ার নতুন দািয়�ভার kহেণ কে1ািডয়া বাংলােদেশর আিসয়ান "স রাল ডায়লগ পাট_ নার 
হওয়ার #�াব¡ িবেবচনার "Kে¢ কে1ািডয়া অkণী ভূিমকা পালন করেব। দইু £টনীিতক কে1ািডয়ায় 
জলুাই এর "শষ িদেক অনিুrতব< আিসয়ান সে¤লেন আিসয়ান আ¥িলক "ফারােমর সভায় বাংলােদেশর 
মাননীয় পররা> মNীর অংশkহেণর #¦িত িনেয় কথা বেলন।     
 
এর আেগ ৩০ "ম ২০২২ স§<ায় vানীয় "হােটেল মান<বর রা>দতূ কে1ািডয়ায় বসবাসরত বাংলােদিশ 
ব<বসায়ী "নতৃবেৃ�র সােথ মতিবিনময় সভা কেরন। সভায় কে1ািডয়ায় বাংলােদিশ ওষুধ ব<বসায়ী, 
গােম_̈ স ব<বসায়ী, ব<াংকার, মানব স�দ র(ািনকারকসহ িবিভi "Kে¢র ব<বসায়ী "নতৃব�ৃ তাঁেদর 
সমস<া, দতূাবােসর কােছ সহেযািগতাসহ িবিভi িবষেয় মান<বর রা>দেূতর কােছ তুেল ধেরন।    
 
uবঠকসমেূহ মান<বর রা>দেূতর সােথ দতূাবােসর ইকেনািমক িমিন©ার জনাব uসয়দ রােশদলু "হােসন, 
কাউেªলর (রাজৈনিতক) জনাব িনঝ_ র অিধকারী এবং #থম সিচব (Gম) জনাব ফাহাদ পারেভজ 
বসুিনয়া উপিvত িছেলন।  
 

 


