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জযামাইকাতে মব বেী রাষ্ট্রদূে (াই করমলনার) রততব পররচয়পত্র প্রপল করতন জারেংতঘ রনযুক্ত বাংাতেতলর 

স্থায়ী েরেরনরি -রাষ্ট্রদূে রাবাব ফারেমা। 
 
 

 

 

রকংস্টন, ১৩ রিতম্বর ২০২১:  

 

আজ কযারররবয়ান অঞ্চতর প্রেল জযামাইকাতে মব বেী রাষ্ট্রদূে (াই করমলনার) রততব পররচয়পত্র প্রপল করতন 

জারেংতঘ রনযুক্ত বাংাতেতলর স্থায়ী েরেরনরি রাষ্ট্রদূে রাবাব ফারেমা। দ্বীপরাষ্ট্র জযামাইকার রাজিানী রকংস্টতন অবরস্থে 

রকংস্ াউতজ জযামাইকার গভর্ বর প্রজনাতর স্যার প্যারিক রন্টন অযাতন এর কাতে এ পররচয়পত্র প্রপল কতরন রেরন।  

 

পররচয়পত্র প্রপতলর ময় জযামাইকার গভর্ বর প্রজনাতর, রকার ও জনগতর্র েরে বাংাতেতলর রাষ্ট্রপরে ও েিানমন্ত্রীর 

শুতভচ্ছা বােবা প্রপ ৌঁতে প্রেন নব-রনযুক্ত াই করমলনার রাবাব ফারেমা। এময় াই করমলনার ফারেমা বতন, বাংাতেল ও 

জযামাইকার মতে রবদ্যমান চমৎকার রদ্বপারিক ম্পকবতক আরও প্রজারোর ও ঘরনষ্ট করার জন্য আরম ব বাত্মক েতচষ্টা গ্রর্ 

করব। রেরন আরও বতন জারেংঘ ও কমনওতয়থ রবরভন্ন আন্তজবারেক প্রফারাতম বাংাতেল ও জযামাইকা ঘরনষ্ঠভাতব 

কাজ কতর যাপ্রচ্ছ এবং ামতনর রেনগুতাতে েরেটি প্রিতত্র প্রেল দু’টির রদ্বপারিক ম্পকবতক আরও গভীর ও ম্প্রাররে করার 

অপার ম্ভাবনা রতয়তে। গভর্ বর প্রজনাতর াই করমলনার ফারেমার মঙ্গ কামনা কতরন এবং আলা েকাল কতরন প্রয োঁর 

মােতম রবদ্যমান রদ্বপারিক ম্পকব আরও প্রজারোর তব। 

 

পররচয়পত্র প্রপল অনুষ্ঠাতনর আতগ জযামাইকার পররাষ্ট্র ও ববতেরলক বারর্জয মন্ত্রী রমজ্ কারমনা জনন স্মীথ এর াতথ 

প্র জন্য ািাে কতরন রাষ্ট্রদূে ফারেমা। এময় জযামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংাতেতলর অভূেপূব ব উন্নয়ন কম বকাতের ভূয়ী 

েলংা কতর বতন, েিানমন্ত্রী প্রলখ ারনার দূরেলী প্রনতৃত্ব আজ রবশ্বব্যাপী স্বীকৃে। েিানমন্ত্রী প্রলখ ারনাতক নারী প্রনতৃতত্বর 

প্ররা মতি রততব উতেখ কতরন রমজ্ স্মীথ। জযামাইকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংাতেতলর াই-করমলনার পারস্পররক স্বাথ ব 

ংরিষ্ট রবরভন্ন রবয় রনতয়ও আতাচনা কতরন এবং উভতয়ই রবরভন্ন প্রিতত্র দু’প্রেতলর মেকার রদ্বপারিক ম্পকব প্রজারোর 

করার গভীর ইচ্ছা েকাল কতরন। রনয়রমে রদ্বপারিক রবয় রনতয় আতাচনা, ব্যবারয়ক েরেরনরিেতর ফর রবরনময়, 

াংস্কৃরেক রবরনময় এবং জনগতর্র মতে প্রযাগাতযাতগর মােতম দুই বন্ধুেরেম প্রেতলর রদ্বপারিক ম্পকব আরও বাড়াতনা প্রযতে 

পাতর বত উতেখ কতরন াই করমলনার ফারেমা। রেরন বাংাতেল ও জযামাইকার মতে রদ্বপারিক বারর্জয ও রবরনতয়াগ বৃরির 

েতয়াজনীয়োর উপরও প্রজার প্রেন। 

 

বাংাতেল ও জযামাইকার মতে রনয়রমে ফতরন অরফ কনাতেলন (এফওর) আতয়াজতনর জন্য একটি মত াো 

স্মারক স্বািতরর েস্তাব কতরন বাংাতেতলর াই করমলনার যা দুই বন্ধুত্বপূর্ ব প্রেতলর মতে ামরগ্রক রদ্বপারিক তযারগো 

এরগতয় প্রনওয়ার একটি প্ল্যাটফম ব তে পাতর। রেরন দু’প্রেতলর মতে উচ্চ পয বাতয়র ফর রবরনমতয়রও েস্তাব কতরন এবং 

জযামাইকার গভর্ বর প্রজনাতর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীতক বাংাতেল ফতরর আমন্ত্রর্ জানান। 

 

*** 

 

 


