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বাাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মর্ে সহর্ ান্টিতা ও বান্টিজয ন্টবন্টনময় সমর্ াতা স্মারক স্বাক্ষর 

 

 

বাাংলাদেদশর স্বদপান্নত দেশ দেদে উন্নয়নশীল দেদশ উত্তরণ বততমান সরোদরর অে তননততে অগ্রযাত্রার এেটি 

উদেখদযাগ্য অর্তন। এ অর্তন তবদে বাাংলাদেদশর পতর্টিভ ইদমর্ তবতডাং এবাং তবতনদয়াগ ও বাতণদর্ে নতুন সম্ভাবনা 

সৃতির পাশাপাতশ দবশ তেছু চ্োদলঞ্জও তততর েরদব। যার ফদল উন্নয়নশীল দেশ তিদসদব বাাংলাদেদশর ন্টবদ্যমান 

বান্টিজয সুন্টবধা সংকুন্টিত হর্ব। স্বদপান্নত দেশ িদত উত্তরদণর এই সম্ভাব্য চ্োদলঞ্জ দমাোতবলা েদর বাাংলাদেদশর 

রপ্তাতন বার্ার সাংরক্ষণ, সম্প্রসারণ, তবতভন্ন দেদশ শুল্কমুক্ত প্রদবশাতিোর সুতবিা তনতিত েরা এবাং বাতণর্ে বৃতির 

লদক্ষে বাতণর্ে মন্ত্রণালয় ইদতামদেই বাতণতর্েেভাদব গুরুত্বপূণ ত তবতভন্ন দেশ ও দেড ব্লদের সাদে আঞ্চতলে বাতণর্ে 

চুতক্ত ও সমদ াতা স্মারে স্বাক্ষদরর উদযাগ গ্রিণ েদরদে।  এ উদযাদগর অাংশ তিদসদব ইদতামদে মাননীয় 

বাতণর্েমন্ত্রী এবাং তসতনয়র সতচ্ব, বাতণর্ে মন্ত্রণালয়, সম্ভাবনাময় েতক্ষণ আদমতরোর দেশসমূি সফর েদরদেন এবাং 

উক্ত অঞ্চদলর বাতণর্ে দর্াট মাদেতাসুদরর সাদে মুক্ত বাতণর্ে চুতক্ত স্বাক্ষদরর লদক্ষে প্রস্তাব দপ্ররণ েরা িদয়দে। 

বতেমান ববন্টিক পন্টরন্টিন্টতর্ত খাদ্য ন্টনরাপত্তা গুরুত্বপূি ে ন্টবষয় হর্য় ওর্ের্ে। আদর্ততিনা বাাংলাদেদশর এেটি গুরুত্বপূণ ত 

বাতণতর্েে অাংশীোর এবাং তবদের প্রিান খায উৎপােোরী দেশসমূদির মদে অন্যতম। আদর্ততিনা বাাংলাদেদশর 

বাতণর্ে সম্প্রসারদণর র্ন্য এেটি বাতণর্ে সম্ভাবনাময় এলাো। পণ্য োড়াও দসবা ও তবতনদয়াগ খাদতও আদর্ততিনার 

সাদে বাাংলাদেদশর সম্পেত উন্নয়দনর সম্ভাবনা রদয়দে। তাই আর্জেন্টিনার সার্ে বন্ধুত্ব ও সহর্ ান্টিতার বন্ধন আরও 

জজারদার এবং বান্টিজয সম্পকে িভীর করার উর্ের্ে উর্দ্যাি গ্রহি করা হর্য়র্ে। এ পতরদপ্রতক্ষদত বাাংলাদেশ ও 

আদর্ততিনার মদে ন্টিপান্টক্ষক সম্পকে আরও জজারদারকরর্ি এবাং উভয় জদর্ের জনির্ির কল্যার্ি তার্দর ন্টনজ ন্টনজ 

অে েনীন্টতর অগ্রিন্টত সাধর্ন পারস্পন্টরক স্বাে ে সমুন্নত করার লদক্ষে দুই দেদশর মদে Memorandum of 

Understanding (MoU) on Cooperation and Trade exchange স্বাক্ষদরর উদযাগ গ্রিণ েরা 

িদয়দে। বাংলার্দর্ের পর্ক্ষ মাননীয় বান্টিজযমন্ত্রী জনাব টিপু মুনন্টে, এমন্টপ  এবং আর্জেন্টিনার পর্ক্ষ  H.E. Mr. 

Santiago Andres Cafiero, Hon’ble Minister of Foreign Affairs, International 

trade and Worship and of Argentina উক্ত সমর্ াতা স্মারক স্বাক্ষর করর্বন। উক্ত  সমর্ াতা স্মারক  

স্বাক্ষর্রর ফর্ল উভয় জদর্ের খাদ্য ন্টনরাপত্তা ন্টনন্টিতকরিসহ অন্যান্য ন্টি-পান্টক্ষক বান্টিজয ন্টবন্টনমর্য়র উন্নয়ন ও 

বন্টধ েত করার সুর্ াি সৃন্টি হর্ব।  
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