Meeting between Prime Minister and President of
the UAE and Ruler of Abu Dhabi His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
June 28, 2022

প্রধানমন্ত্রী এবং সংযুক্ত আরব আমমরশাহীর রাষ্ট্রপমি ও আবুধাবীর
প্রশাসক শশখ শমাহামমদ মবন জামেদ আল নামহোমনর মমধে ববঠক
জুন 28, 2022

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী মঙ্গলবাে মমউমনখ মেরে মদরে মেোে সময় আবুধাবীরে সংমিপ্ত্ সমরয়ে জনয
যাত্রা মবেমে েরেন। মেমন সংযুক্ত আেব আমমেোহীে োষ্ট্রপমে এবং আবুধাবীে োসে মেখ মমাহারমদ মবন
জারয়দ আল নামহয়ারনে সরঙ্গ সািাৎ েরেন। ২০১৯ সারলে অগাস্ট মারস প্রধানমন্ত্রীে আবুধাবী সেরেে পে
এই প্রেম োাঁরদে মুরখামুখী ববঠে।
সংযুক্ত আেব আমমেোহীে প্রাক্তন োষ্ট্রপমে মেখ খমলো মবন জারয়দ আল নামহয়ান গে মারস প্রয়াে হন।
প্রধানমন্ত্রী্ে এবারেে সেরেে মূল উরেেয প্রাক্তন োষ্ট্রপমেে প্রয়ারে বযমক্তগে মোে জ্ঞাপন েো। মেমন মেখ
মমাহারমদ মবন জারয়দ আল নামহয়ান, সংযুক্ত আেব আমমেোহীে জােীয় মনোপত্তা উপরদষ্টা মেখ োহনাউন
মবন জারয়দ আল নামহয়ান, উপ-প্রধানমন্ত্রী মেখ মনসুে মবন জারয়দ আল নামহয়ান, আবুধাবী মবমনরয়াগ
েেতৃ পরিে মযারনমজং ডাইরেক্টে মেখ হামমদ মবন জারয়দ আল নামহয়ান, মবরদে ও আন্তজৃামেে সহরযামগো মন্ত্রী
মেখ আব্দুল্লাহ মবন জারয়দ আল নামহয়ান সহ অনযানযরদে প্রমে োাঁে আন্তমেে মোে প্রোে েরেরেন।
প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আেব আমমেোহীে েত েীয় োষ্ট্রপমে এবং আবুধাবীে োসে মহসারব মনবৃামিে হওয়ায় মেখ
মমাহারমদ মবন জারয়দ আল নামহয়ান-মে অমিনন্দন জামনরয়রেন।
উিয় মনো িােে – সংযুক্ত আেব আমমেোহীে সবৃাঙ্গীন মেৌেলগে অংেীদামেরেে মবমিন্ন মদে মনরয়
পযৃারলািনা েরেরেন। গে েরয়ে বেে ধরে োাঁো এই অংেীদামেরেে মবষরয় োজ েরে িরলরেন। এে আরগ
১৮ই মেব্রুয়ামে উিয় মদে সবৃাঙ্গীন অেৃননমেে অংেীদামেে িু মক্ত িািুৃ যয়াল পদ্ধমেরে স্বািে েরে, যা পয়লা
মম মেরে োযৃেে হরয়রে। এই িু মক্ত স্বািে হওয়াে েরল দুটি মদরেে মরধয বযবসা-বামেজয ও মবমনরয়াগ বতমদ্ধ
পারব বরল আো েো হরে। ২০২১-২২ অেৃবরষৃ উিয় মদরেে মরধয মিপামিে বামেরজযে পমেমাে মেল প্রায় ৭
হাজাে ২০০ মোটি মামেৃ ন ডলাে। িােরেে েত েীয় বতহত্তম বামেমজযে অংেীদাে সংযুক্ত আেব আমমেোহী
িােেীয় পেয েপ্তানী মিরত্র মিেীয় বতহত্তম গন্তবয। গে েরয়ে বেে ধরে সংযুক্ত আেব আমমেোহীে মবমিন্ন
সংস্থা িােরে প্রেযি মবরদমে মবমনরয়াগ েেরে। বেৃ মারন এে পমেমাে ১ হাজাে ২০০ মোটি মামেৃ ন ডলাে।
িািুৃ যয়াল ববঠরেে সময় উিয় মনো এেটি পমেেল্পনা সম্বমলে মববতমে প্রোে েরেন, যারে বযবসা-বামেজয,
মবমনরয়াগ, পুননৃবীেেেরযাগয জ্বালানী সহ সব ধেরনে জ্বালানী, খাদয মনোপত্তা, স্বাস্থয, প্রমেেিা, দিো, মেিা,
সংস্কতমে এবং দুটি মদরেে মানুরষে মরধয মযাগারযাগ সহ মবমিন্ন মবষরয় সহরযামগোে েো উরল্লখ েরয়রে।
সংমিষ্ট মিরত্র অংেীদামেরেে মবষরয় উিয় মনো সরন্তাষ প্রোে েরেরেন - োাঁরদে মরধয বন্ধুে ও দুটি মদরেে
মানুরষে মরধয ঐমেহামসে সম্পরেৃ ে োেরেই যা বাস্তবাময়ে হরয়রে। িােে ও সংযুক্ত আেব আমমেোহীে
মরধয জ্বালানী মিরত্র েমক্তোলী অংেীদামেে েরয়রে। বেৃ মারন পুননৃবীেেেরযাগয জ্বালানী মিত্ররে গুরুে মদওয়া
হরে।
প্রধানমন্ত্রী মোমিডোরল সংযুক্ত আেব আমমেোহীরে বসবাসেে ৩৫ লি িােেীয়ে প্রমে মবরেষ যত্ন মনওয়ায়
আবুধাবীে োসে মেখ মমাহারমদ মবন জারয়দ আল নামহয়ান-মে ধনযবাদ জামনরয়রেন। মেমন োাঁরে েীঘ্র
িােরে আসাে আমন্ত্রে জানান।

আবু ধামব
জুন 28, 2022
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