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ে�স িব�ি� 
 

সহকারী বািণজ�ম�ী  ইয়ান ে�েফর বাংলােদশ সফর 
 
ঢাকা, েম ১৪- – ২০১৯ ে�ড উই�স ইে�া-প�ািসিফক েফারাম অ�া� িমশন’-এ অংশ�হণ 
এবং যু�রা�-বাংলােদশ বািণজ� ও িবিনেয়াগ এিগেয় িনেত ভার�া� সহকারী বািণজ�ম�ী এবং 
যু�রা� ও ৈবেদিশক বািণজ� সািভ�েসর মহাপিরচালক ইয়ান ে�ফ ১১ েথেক ১৩ েম ঢাকা 
সফর কেরন। ‘ে�ড উই�স’ িবষয়ক আেয়াজন�টেত যু�রাে�র ১২�ট েকা�ািনর �িতিনিধেদর 
সে� বাংলােদিশ �িত�ান�েলার ৪০ �টর েবিশ ‘িবজেনস-ট�-িবজেনস’ ৈবঠক হয়। সহকারী 
বািণজ�ম�ী ইয়ান ে�ফ বাংলােদশ সরকােরর কম �কত�ােদর সে� ি�প�ীয় ৈবঠক কেরন এবং 
েমধা�� অিধকারসহ িবিনেয়াগ পিরেবশ সং�া� িবিভ� িবষয় িনেয় যু�রাে�র ব�বসায়ী 
েনতােদর সে� আেলাচনা কেরন। 
 

সহকারী বািণজ�ম�ী  ে�ফ বেলন, ‘যু�রা� ও বাংলােদেশর ব�বসায়ী েনতােদর মেধ� 
বািণ�জ�ক স�ক� ও সহেযািগতা �েমই স�সািরত হে�। দুেদেশর মেধ� বািণজ� েবেড় চলা 
ও আমােদর বািণজ� িমশেন েকা�ািন�েলার ব�াপক অংশ�হণই এর �মাণ। আিম এ ব�াপাের 
আ�াবান েয, িবিনেয়াগ পিরেবশ, েমধা�� অিধকার ও �িমকেদর িবষয়�েলা সমাধােনর 
মাধ�েম অথ �ৈনিতক ও বািণ�জ�ক স�ক� অব�াহতভােব েজারদার হেব বেল আিম িব�াস কির ।’ 

 
সহকারী বািণজ�ম�ী উে�খ কেরন গত এক দশেক যু�রা� ও বাংলােদেশর মেধ� 

ি�প�ীয় বািণজ� ি��ণ হেয় ৮শ েকা�ট ডলার ছািড়েয় েগেছ। িতিন অবিশ� বািণজ� 
�িতব�কতা�েলা অপসারণ এবং ব�বসা ���য়া আরও সহজ করার মাধ�েম ি�প�ীয় 
বািণ�জ�ক স�েক�র স�াবনা পুেরাপুির কােজ লাগােত বাংলােদশ সরকােরর �িত আ�ান 
জানান। ইয়ান ে�ফ গত েসামবার েবসরকাির িশ� ও িবিনেয়াগ উপেদ�া সালমান এফ রহমান 
ও �ালানী উপেদ�া েতৗিফক ই এলাহী েচৗধুরীসহ �ধানম�ী েশখ হািসনার কেয়কজন 
���পূণ � উপেদ�া এবং বািণজ�সিচব মিফজলু ইসলােমর সে� সা�াত কের অথ �ৈনিতক 
স�ক� স�সারেণর উপায় িনেয় আেলাচনা কেরন।  

 
জনসংখ�ার আকাের বাংলােদেশর �ান িবে� অ�ম। এ েদেশর অথ �ৈনিতক �ব�ৃ�ও 

িবে� সেব �া��েলার অন�তম। আর  তাই বাংলােদেশর �মশই েবিশ কের ��ল হেয় ওঠা 
েকা�ট েকা�ট েভা�া যু�রাে�র েকা�ািন�েলার জন� ব�বসার িবশাল স�াবনা সৃ�� করেছ। 
�স�ত, যু�রা� বাংলােদেশর শীষ � বািণজ� সহেযাগীেদর অন�তম। 

 
ে�ড উই�স ইে�া-প�ািসিফক সা�িতক ইিতহােস বাংলােদেশ যু�রাে�র বািণজ� 

দ�েরর পাঠােনা �থম বড় বািণজ� িমশন। বাংলােদশ েয ন�ায� ও পার�িরক বািণেজ�র 
মাধ�েম যু�রাে�র সে� বািণজ� স�ক� েজারদার করেত ��ত, েস ব�াপাের যু�রাে�র 
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েকা�ািন�েলার আ�া এ িমশেন তােদর বড় সংখ�ায় অংশ�হণ েথেকই েবাঝা যায়। ৬ েম 
ভারেতর নয়ািদি�েত �� এবং ১৩ েম ঢাকায় েশষ হয় বািণজ� িমশন�ট। 

 
এ বছর ে�ড উই�স িমশন একাদশ বছের পেড়েছ। এ�ট ৪০�টর েবিশ েদেশ যু�রাে�র 

৩শ ৪০ েকা�ট ডলােরর েবিশ মূেল�র পণ� র�ািনেত �ত��ভােব সহায়তা কেরেছ। ২০১৮ 
সােল ভারত মহাসাগরীয় ও �শা� মহাসাগরীয় অ�েল যু�রাে�র পণ� ও েসবার র�ািন িছল 
৪৭ হাজার ৬শ েকা�ট ডলােরর েবিশ। ২০১৭ সােল িমশন একশ�ট েকা�ািনেক দি�ণ-পূব � 
ইউেরােপ িনেয় যায় এবং এ অ�েল ৩শ েকা�ট ডলােরর েবিশ অে�র র�ািন করেত সহায়তা 
কের। ‘ে�ড উই�স’ এ পয �� যু�রাে�র েকা�ািন�েলােক িব� জেুড় ৪ হাজােরর েবিশ 
‘িবজেনস-ট�-িবজেনস’ এবং ৬ হাজােরর েবিশ ‘গভন �েম�-ট�-িবজেনস’ ৈবঠক করেত সহায়তা 
কেরেছ।  

 
এ�ট িছল সহকারী বািণজ�ম�ী ইয়ান ে�েফর �থম বাংলােদশ সফর। বাংলােদেশর 

জনগেণর আ�িরকতা ও আিতেথয়তা তােক মু� কেরেছ। বাংলােদেশর মাঝাির আেয়র েদেশ 
উ�ীত হওয়ার ঘটনায় িতিন অিভভূত। রা�দতূ িমলােরর আেয়া�জত এক�ট ইফতার পা�ট�েত েযাগ 
িদেয় আন��ত ইয়ান ে�ফ। 
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