ফপ্টরন অফফে কনোলপ্টেশন (এফওফে)

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আপ্টলাচ্যসূচ্ী
 বাাংলাপ্টেপ্টশর পররাষ্ট্র নীফি
 এফওফে - স্বপ্টেপ্টশ এবাং ফবপ্টেপ্টশ
 অনুফিি এফওফের িাফলকা
 োম্প্রফিককাপ্টল এফওফেপ্টি আপ্টলাফচ্ি ফবষয়েমূহ


Stakeholder-সের েম্পৃক্তিা

 গৃহীি ফেদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন পফরফিফি

 পররাষ্ট্র নীফি বাস্তবায়প্টন এফওফে-এর ভূফমকা
 এফওফের একটি উোহরণ
 ভফবষ্যৎ পফরকল্পনা
 োফব িক মূল্যায়ন

বাাংলাপ্টেপ্টশর পররাষ্ট্র নীফি
• “Friendship to all,
malice towards none”
• “. . . Peace to endure
must, however, be peace
based upon justice...”
- Bangabandhu Sheikh
Mujibur Rahman
29th UNGA, New York
25 September 1974

আন্তর্াি ফিক সেক্ষাপপ্টে বাাংলাপ্টেশ
একটি ফিফিশীল এবাং মানফবক রাষ্ট্র
• একাত্তপ্টরর মূল্যপ্টবাপ্টের আপ্টলাপ্টক েফিফিি ফবচ্ক্ষণ রার্ননফিক, অর্ িননফিক
এবাং োমাফর্ক নীফি
• মাননীয় েোনমন্ত্রী সশখ হাফেনার বফলি, মানফবক ও দূরদৃফি েম্পন্ন সনতৃত্ব
(১.১ ফমফলয়ন বাস্তুচ্যযি সরাফহঙ্গাপ্টক আশ্রয় েোন)
• োমফিক অর্ িনীফি ব্যবিাপনা, ইফিবাচ্ক ও ফিফিশীল অর্ িনীফি
 বহুেলীয় গণিন্ত্র
• ববফচ্ত্র্যপূণ ি েমর্ািীয় র্নপ্টগািীর মপ্টে ফবদ্যমান োংহফি
• সেফশ ও ফবপ্টেফশ নানাফবে েফিকূলিা েপ্টেও বাাংলাপ্টেপ্টশর ভফবষ্যপ্টির ফবষপ্টয়
আশাবােী র্নগণ

আন্তর্াি ফিক সেক্ষাপপ্টে বাাংলাপ্টেশ
 েগফিশীল েমার্ ও র্নপ্টগািী
• রার্ননফিকভাপ্টব েপ্টচ্িন, েগফিশীল,
েফহষ্ণু, উদ্ভাবনশীল, োংস্কৃফিমনা, উোর,
এবাং মূল্যপ্টবাে েম্পন্ন েমার্ ও র্নগণ
• েফিয়, দৃশ্যমান, োফয়ত্বশীল ও
আন্তর্িাফিকভাপ্টব স্বীকৃি সুশীল েমার্

োফয়ত্বশীল এবাং েফিয় সনতৃত্ব

পররাষ্ট্র নীফির ফভফত্ত
ইফিবাচ্ক ফেকেমূহ

েীমাবদ্ধিা

সকৌশলগি সভাপ্টগাফলক অবিান
কমিক্ষম র্নশফক্ত
গফিশীল অর্ িনীফি
েযুফক্তগি উন্নয়ন
েফিরক্ষা

র্লবায়ূ পফরবিিন ও োকৃফিক
দূপ্ট্ িাপ্টগর হুমফক
েফহাংে চ্রমপন্থার উত্থান
েশ লক্ষাফেক সরাফহঙ্গার অবিান

ি
পররাষ্ট্র নীফির ফেক ফনপ্টেশকেমূহ
ের্মিঃ বাস্তবেমীিা (নমনীয়িা ও ভারোম্যপূণ)ি
ফিিীয়িঃ শাফন্ত ও ফিফিশীলিা
তৃিীয়িঃ মানফবকিা
ি উদ্ভাবনী
চ্তুর্িঃ
পঞ্চমিঃ সর্াে গঠন

পররাষ্ট্র নীফি বাস্তবায়প্টনর পদ্ধফিেমূহ
ি
পররাষ্ট্র নীফি পফরচ্ালনার কা্পদ্ধফি
• ফিপাফক্ষক কূেনীফি

• আঞ্চফলক কূেনীফি
• বহুপাফক্ষক কূেনীফি
• সমফরোইম কূেনীফি
• কনফাপ্টরন্স কূেনীফি

পররাষ্ট্র নীফির বিমি ান অগ্রাফেকারেমূহ (অঞ্চল ফভফত্তক)
ের্মিঃ এফশয়ান রাষ্ট্রেমূপ্টহর েপ্টঙ্গ সকৌশলগি েম্পকি িাপন
ফিিীয়িঃ ইউপ্টরাপ্টপর েপ্টঙ্গ বৃহত্তর এবাং গভীরির েম্পকি িাপন
তৃিীয়িঃ েমুদ্র োংিান্ত েহপ্ট্াফগিা বৃফদ্ধকরণ (সুনীল অর্ িনীফি)

চ্তুর্িঃ ইেলামী ফবপ্টের োপ্টর্ েম্পকি সর্ারোরকরণ
পঞ্চমিঃ বহুপাফক্ষক োংিােমূপ্টহর োপ্টর্ েম্পকি সুোংহিকরণ

অনুফিি এফওফের োংখ্যা
 ২০১০-২০১৮ েময়কাপ্টল অনুফিি এফওফের েব িপ্টমাে োংখ্যা ৫৩ (ফিপ্পান্ন)

 ১৯টি সেপ্টশর োপ্টর্ বাাংলাপ্টেপ্টশর ের্ম বাপ্টরর মি ফপ্টরন অফফে কনোলপ্টেশন অনুফিি হয়
োল

এফওফে োংখ্যা

২০১৮ (আগস্ট)

৭

২০১৭

১৪

২০১৬

১০

২০১৫

১০

সেপ্টশ অনুফিি

ফবপ্টেপ্টশ অনুফিি

২০১৪

৩

২৯

২৪

২০১৩

২

২০১২

৪

২০১১
েব িপ্টমাে

৩
৫৩

এফওফে স্বপ্টেপ্টশ ও ফবপ্টেপ্টশ

এ প্ন্তি অনুফিি এফওফে ও সেপ্টশর নাম
২০১০-২০১৮ েময়কাপ্টল ফনম্নফলফখি সেশ গুপ্টলার োপ্টর্ বাাংলাপ্টেপ্টশর ফপ্টরন অফফে
কনোলপ্টেশন (এফওফে) হপ্টয়প্ট ঃ
মহাপ্টেশ/অঞ্চল

সেপ্টশর নাম

এফশয়া

ভারি, চ্ীন, মালপ্টয়ফশয়া, সনপাল, ফভপ্টয়িনাম, শ্রীলঙ্কা,
ফময়ানমার, র্র্ িান, র্াইল্যান্ড, ফফফলপাইন, র্াপান, ফেঙ্গাপুর,
েফক্ষণ সকাফরয়া, ইরান

ইউপ্টরাপ

রাফশয়া, ইউপ্টরাফপয়ান ইউফনয়ন, নরওপ্টয়, ফফনল্যান্ড, যুক্তরার্য,
সনোরল্যান্ডে, সর্নমাকি, র্ফর্িয়া, তুরস্ক, হাপ্টঙ্গফর, সুইর্ারল্যান্ড,
গ্রীে, র্ামিানী, সবলারুশ

উত্তর আপ্টমফরকা

যুক্তরাষ্ট্র, কানার্া

েফক্ষণ আপ্টমফরকা

ব্রাফর্ল

আফিকা

ফমশর, েফক্ষণ আফিকা

েশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চল

অপ্টেফলয়া

োম্প্রফিককাপ্টল এফওফেপ্টি আপ্টলাফচ্ি ফবষয়েমূহ
 ফিপাফক্ষক/রার্ননফিক েম্পকি উন্নয়ন, েন্ত্রাে েমন ও

 বাফণর্য ও ফবফনপ্টয়াগ;
 ফশক্ষা, োংস্কৃফি ও িীড়া;
 প্ িেন;
 অফভবােন ফবষয়ক;
 সেকেই উন্নয়ন;
 কৃফষ,
 েফিরক্ষা;
 স্াগাপ্ট্াগ এবাং িথ্য ও েযুফক্ত;
 ফবদ্যযৎ ও জ্বালানী;
 শ্রম ফবষয়ক;
 ফশল্প, বস্ত্র ও পাে;
 পাফন েম্পে ফবষয়ক এবাং
 অর্ িননফিক েহপ্ট্াফগিা ফবষয়ক

কন্সযযলার সেবা োংিান্ত;

গৃহীি ফেদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন পফরফিফি
সেশ/ েফিিান

িাফরখ ও িান

এফওফে /পফলটিকযাল
কনোলপ্টেশন

সনোরল্যান্ডে

১৯-২০
বাাংলাপ্টেশ-সনোরল্যান্ডে
সফব্রুয়াফর ২০১৮ ৩য় ফপ্টরন অফফে
কনোলপ্টেশন
সহগ

অন্যান্য এফওফে এর অর্িন/ফলাফল/ফেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

অর্িন/ ফলাফল
• ববঠপ্টক বাাংলাপ্টেশ সনোরল্যাপ্টন্ডর মেকার ফিপাফক্ষক
েম্পকি প্ িাপ্টলাচ্না করা হয়। ২০১৫ োপ্টল নপ্টভম্বর মাপ্টে
মাননীয় েোনমন্ত্রীর ঐফিহাফেক সনোরল্যান্ডে েফপ্টরর গৃহীি
ফেদ্ধান্ত ও ফপ্টলাআপ কা্ িিম বাস্তবায়প্টনর গুরুত্বপূণ ি আপ্টলাচ্না
ও ঐকযমি েফিফিি হয়।
• এ াড়া দ্য’সেপ্টশর ব্যবোয়ীপ্টের মপ্টে স্াগাপ্ট্াগ বৃফদ্ধ ও
বাাংলাপ্টেশ হপ্টি একটি ব্যবোয়ীক েফিফনফে েল সেরপ্টণর
ফবষপ্টয় ফেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এ ববঠপ্টক র্াফিোংঘেহ ফবফভন্ন
আন্তর্িাফিক োংিায় ফবফভন্ন োপ্টপ বাাংলাপ্টেপ্টশর মপ্টনানয়প্টনর
লপ্টক্ষয েচ্ারণা ও েমর্ িন আোয় করা েম্ভব হপ্টয়প্ট ।
•েভায় সর্ল্টা প্ল্যান ২১০০ েকল্প বিফরর েিযয় প্ িাপ্টলাচ্না ও
বাস্তবায়ন েফিয়া উপ্টিােন এবাং েকপ্টল্প অর্ িায়প্টনর ফবষপ্টয়
আপ্টলাচ্না হয় এবাং এ ফবষপ্টয় গুরুত্বপূণ ি ফেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। এ
াড়া এ েকল্প উপ্টিােপ্টনর র্ন্য সনোরল্যান্ডপ্টের েোনমন্ত্রীপ্টক
বাাংলাপ্টেশ েফপ্টরর আমন্ত্রণ র্ানাপ্টনা হয়, ্া সে-সেপ্টশর
ফবপ্টবচ্নােীন রপ্টয়প্ট ।

অন্যান্য Stakeholder-সের েম্পৃক্তিা
 েস্তুফি প্ িাপ্টয় োেফঙ্গকিা োপ্টপপ্টক্ষ োংফিি মন্ত্রণালয়/ফবভাগ সক এফওফে সি
অাংশগ্রহপ্টণর র্ন্য আমন্ত্রণ র্ানাপ্টনা হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় েভায় স্ব-স্ব
মন্ত্রণালয়/ফবভাগ-সক োেফঙ্গকিা োপ্টপপ্টক্ষ েস্তুফি গ্রহপ্টণর র্ন্য অনুপ্টরাে করা
হয়।
 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালপ্টয়র পাশাপাফশ োংফিি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ফবভাগ-এর
েফিফনফেগণ এফওফে সি অাংশগ্রহণ কপ্টর র্াপ্টক।
 এফওফে-সি গৃহীি ফেদ্ধান্ত েমূপ্টহর বাস্তবায়ন ফবষপ্টয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য
োংফিি মন্ত্রণালয়/ফবভাপ্টগর োপ্টর্ Follow Up এবাং েমন্বয় কপ্টর র্াপ্টক।

পররাষ্ট্র নীফি বাস্তবায়প্টন এফওফে-এর ভূফমকা
 বাাংলাপ্টেপ্টশর পররাষ্ট্র নীফিপ্টক োমফগ্রক ও েমফন্বিভাপ্টব বাস্তবায়প্টনর
লপ্টক্ষয এফওফে একটি বাস্তবমুখী পদ্ধফি।
 এফওফে এর মােপ্টম বাাংলাপ্টেশ ও োংফিি সেপ্টশর মপ্টে ফিপাফক্ষক
স্বার্ িেম্পফকিি ফবষয়াফে এবাং আন্তর্িাফিক ও বহুপাফক্ষক পফরমন্ডপ্টল
েহপ্ট্াফগিার সক্ষপ্টত্র্ কূেননফিক িৎপরিা পফরচ্াফলি হয়।
 ফনম্নবফণ িি সক্ষত্র্েমূপ্টহ এফওফে েোন ফনয়ামপ্টকর ভূফমকা পালন কপ্টর
র্াপ্টকঃ
• বাাংলাপ্টেশ ও োংফিি সেপ্টশর মাপ্টে ফবদ্যমান রার্ননফিক েম্পপ্টকির

প্ িাপ্টলাচ্না;
• অর্ িননফিক ও বাফণফর্যক েম্পকি সুদৃঢ়করণ;

পররাষ্ট্র নীফি বাস্তবায়প্টন এফওফে-এর ভূফমকা
• রাষ্ট্র ও েরকার েোনেহ উচ্চ প্ িাপ্টয়র েফর ফবফনমপ্টয়র সক্ষত্র্ েস্তুিকরণ;
ুঁ সবর কপ্টর সে লপ্টক্ষয
• সেকেই উন্নয়ন লক্ষযমাত্র্ােহ েহপ্ট্াফগিার নতুন সক্ষত্র্ খপ্টর্
েমপ্টোিা স্মারক/ কমিপফরকল্পনা গ্রহণ;
• আন্তর্িাফিক নানা গুরুত্বপূণ ি ইসুযপ্টি আপ্টলাচ্নার মােপ্টম পারস্পফরক েহপ্ট্াফগিা
বৃফদ্ধ ও ের কষা-কফষর মােপ্টম ফনপ্টর্প্টের স্বার্ ি োংরক্ষণ;
• কনসুযলার সেবা ও ফভো েহর্ীকরণ;
• ফশক্ষা, েযুফক্ত ও োাংস্কৃফিক সক্ষপ্টত্র্ েহপ্ট্াফগিা; এবাং
• দ্য’সেপ্টশর র্নগপ্টণর মপ্টে স্াগাপ্ট্াগ ও েম্প্রীফি বৃফদ্ধকরণ।

এফওফের একটি উোহরণ
স্বােীনিা পরবিী বাাংলাপ্টেপ্টশ গৃহীি ফবফভন্ন উন্নয়ন কাঠাপ্টমা, কমিপফরকল্পনা এবাং নীফিমালার
আপ্টলাপ্টকই এফওফে-এর আপ্টলাচ্নায় অগ্রাফেকাপ্টরর সক্ষত্র্েমূহপ্টক ফচ্ফিি করা হয়।
স্মন: েব িপ্টশষ এফওফেটি নরওপ্টয়র অেপ্টলাপ্টি গি ২৭-২৮ জুন ২০১৮ িাফরপ্টখ অনুফিি হয়।
বাাংলাপ্টেশ ও নরওপ্টয়র মপ্টে এই ের্ম অনুফিি ফপ্টরন অফফে কনোলপ্টেশপ্টন অন্যাপ্টন্যর মপ্টে
ফনম্নফলফখি ফবষয়েমূহ োোন্য সপপ্টয়প্ট :
• বাাংলাপ্টেপ্টশর চ্লমান উন্নয়ন কমিকান্ড ‘রূপকল্প ২০২১’ েহ সেকেই উন্নয়ন লক্ষযমাত্র্া অর্িপ্টন
নরওপ্টয়র অাংশীোফরত্বমূলক অাংশগ্রহণ;
• েমুদ্র েম্পে ও পফরপ্টবশ োংিান্ত সেকেই উন্নয়ন লক্ষযমাত্র্া Agenda 2030 বাস্তবায়প্টন নরওপ্টয়র
েহায়িা;
• োফরদ্র, অেমিা, শাফন্ত, স্বািয, র্লবায়ূ পফরবিিন ও গপ্টবষণা খাপ্টি বাাংলাপ্টেপ্টশর সেকেই উন্নয়ন
লক্ষযমাত্র্া অর্িপ্টন েহায়িা; এবাং
• ICT ফবষপ্টয় পারস্পাফরক েহপ্ট্াফগিার সক্ষত্র্ আরও েম্প্রোরণ ।
এরূপ েফিটি এফওফে-সি বাাংলাপ্টেপ্টশর ফবফভন্ন উন্নয়ন কাঠাপ্টমা, কমিপফরকল্পনা এবাং নীফিমালা
ফবপ্টশষিঃ মাননীয় েোনমন্ত্রী সশখ হাফেনার সনতৃত্বােীন বিিমান েরকাপ্টরর গৃহীি ‘রূপকল্প ২০২১’,
‘রূপকল্প ২০৪১’, পঞ্চবাফষ িক পফরকল্পনা এবাং এেফর্ফর্-এর আপ্টলাপ্টক আপ্টলাচ্না করা হয়।

মাননীয় েোনমন্ত্রীর প্প্টি বক্ষণ
গি ১৫ জুলাই ২০১৮ িাফরপ্টখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালপ্টয়র এফওফে েমূপ্টহর
অর্িন/ফলাফল োংিান্ত েফিপ্টবেপ্টনর সেফক্ষপ্টি মাননীয় েোনমন্ত্রী ফনম্নফলফখি
ফনপ্টে িশনা েোন কপ্টরন :
 সরাফহঙ্গা ফবষয়ক সর্নমাপ্টকির োপ্টর্ স্বাক্ষফরি রার্ননফিক েমপ্টোিা
স্মারপ্টকর ফবষয়টির ফবস্তাফরি ফববরণ
 সমফরোইম সুরক্ষা ফবষপ্টয় েফক্ষণ আফিকার োপ্টর্ োমফরক েহপ্ট্াফগিা
সর্ারোপ্টরর ফবষয়টির ব্যাখ্যা
 বাফণর্য ও ফবফনপ্টয়াগ েোপ্টরর লপ্টক্ষয েম্ভাবনাময় সেশেমূপ্টহর োপ্টর্
েম্পকি সর্ারোরকরণ

সরাফহঙ্গা ফবষয়ক রার্ননফিক েমপ্টোিা স্মারক
 এফওফে: বাাংলাপ্টেশ ও সর্নমাকি (ঢাকা, ১৪ নপ্টভম্বর ২০১৭)
• েভায় Host Community এবাং আফশ্রি সরাফহঙ্গা র্নপ্টগািীর েহায়িার
র্ন্য সর্নমাকি েরকাপ্টরর আপ্টরা ৩৩ ফমফলয়ন DKK (মাফকিন র্লার ৫.২
ফমফলয়ন) েহায়িা ফবষপ্টয় দ্যই সেপ্টশর মপ্টে একটি েমপ্টোিা স্মারক
স্বাক্ষফরি হয় (MOU এর ফলাংক)।
• কৃফষ, কমিোংিান, পফরপ্টবশ ফবপ্ িয় সরাে, ও শফক্তর সেকেই ব্যবহার,
সুশােন এবাং অফেকার সক্ষপ্টত্র্ সর্নমাকি েরকার এ অর্ ি ব্যয় করপ্টব।
• এর আপ্টগ সর্নমাকি েব িের্ম েহায়িা েোনকারী সেশ ফহোপ্টব সরাফহঙ্গাপ্টের
মানফবক েহায়িা ফহোপ্টব ১৮.৭ ফমফলয়ন মাফকিন র্লার বা ১২০ ফমফলয়ন
DKK েোন কপ্টর।

সমফরোইম সুরক্ষা ফবষপ্টয় েফক্ষণ আফিকার োপ্টর্ োমফরক েহপ্ট্াফগিা
 এফওফে: বাাংলাপ্টেশ ও েফক্ষণ আফিকা (ফেপ্টোফরয়া, ১২ জুলাই ২০১৭)
• এ ববঠপ্টক োমফরক েহপ্ট্াফগিার সক্ষত্র্ ফহপ্টেপ্টব দ্য’সেপ্টশর ফবফভন্ন প্ িাপ্টয়
োমফরক কমিকিিাপ্টের মপ্টে েফর ফবফনময়, েফশক্ষণ (ফবপ্টফারক ফবষয়ক,
সনৌ, এফভপ্টয়শন, র্াইফভাং) এবাং দ্যপ্ট্ িাগ ব্যবিাপনা ও ফনরাপত্তা ফবষপ্টয় স্ৌর্
কমিশালার েস্তাব সেয়া হয়।
•েফক্ষণ আফিকা বাাংলাপ্টেশপ্টক সেপ্টেপ্টশর শাফন্তরক্ষী বাফহনীপ্টক েফশক্ষণ
সেয়ার েস্তাব সেয়।
•IORA-এর েেস্যপ্টেশ েমূপ্টহর মপ্টে সমফরোইম েহপ্ট্াফগিা বৃফদ্ধকপ্টল্প
দ্য’সেপ্টশর োমফরক বাফহনীর মপ্টে ফিপাফক্ষক েহপ্ট্াফগিার উপর গুরুত্ব
আপ্টরাপ করা হয়।

বাফণর্য ও ফবফনপ্টয়াগ েোপ্টর েম্ভাবনাময় সেশেমূপ্টহর োপ্টর্ েম্পকি
সর্ারোরকরণ
 এফওফে: বাাংলাপ্টেশ ও সুইর্ারল্যান্ড (বাণ,ি ২৯ সম ২০১৭)
• বাাংলাপ্টেপ্টশ সুইে ফবফনপ্টয়াপ্টগর েফিবন্ধকিা ফনপ্টয় আপ্টলাচ্না হয়।
• উক্ত FOC সি Payment for Service Import োংিান্ত র্টিলিা,
Freight Forwarding Sector-এ ফবফনপ্টয়াপ্টগ েফিবন্ধকিা,
Double Taxation HS Code ফনে িারণ োংিান্ত র্টিলিা ও ঔষে
োমগ্রী ও কাঁচ্ামাল আমোনী োংিান্ত র্টিলিা আাংফশক বা েম্পূণ িরূপ্টপ
ফনরেন কপ্টর সুইে পক্ষপ্টক অবফহি করা হয়।
• এ াড়া ফবফনপ্টয়াগ বৃফদ্ধ, ব্রান্ড ঔষে আমোনী ফনপ্টষোজ্ঞা, তুলা বাফণপ্টর্যর
Dispute Settlement-ইিযাফে র্টিলিা েম্পপ্টকি সুইে পক্ষ িারা
অবফহি হপ্টয় সেেব র্টিলিা োংফিি ফবভাগ/মন্ত্রণালপ্টয়র োপ্টর্ েমন্বপ্টয়র
মােপ্টম েমাোপ্টন েপ্টচ্ি রপ্টয়প্ট ।

বাফণর্য ও ফবফনপ্টয়াগ েোপ্টর েম্ভাবনাময় সেশেমূপ্টহর োপ্টর্ েম্পকি
সর্ারোরকরণ
 এফওফে: বাাংলাপ্টেশ ও র্ামাি নী (বাফলনি , ২৫ এফেল ২০১৬)
• সেকেই উন্নয়ন লক্ষমাত্র্া অর্িপ্টন SME Development, Technology
Transfer, Green Industrial Production ইিযাফে খাপ্টি েহপ্ট্াফগিা
বৃফদ্ধর লপ্টক্ষয আপ্টলাচ্না হয়। এরই োরাবাফহকিায়, গি ব র র্ামিান Think Tank
FES-এর োপ্টর্ স্ৌর্ভাপ্টব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় SME Development ফবষয়ক
একটি Seminar আপ্টয়ার্ন কপ্টর।
ি ে খাপ্টির সেকেই উন্নয়প্টনর র্ন্য
• এ াড়াও র্ামিান েহায়িায় ঢাকায় গাপ্টমন্ট
‘Partnership Sustainable Textile’ শীষ িক েকল্প বাস্তবায়ন হয়।
• FOC-সি গৃহীি রুপপ্টরখা অনু্ায়ী গি সফব্রুয়ারী ২০১৭ িাফরপ্টখ মাননীয় েোনমন্ত্রী
ি এর আমন্ত্রপ্টণ র্ামিানী েফর কপ্টরন।
র্ামিানীর চ্যাপ্টন্সলর এপ্টঙ্গলা সমপ্টকল
• এ েফরকাপ্টল Veridos এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালপ্টয়র মপ্টে E-Passport েকল্প
বাস্তবায়প্টন েহপ্ট্াফগিা ফবষয়ক একটি েমপ্টোিা স্মারক স্বাক্ষফরি হয়।

ভফবষ্যৎ কমপি ফরকল্পনা
 রূপকল্প ২০২১ এবাং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়প্টনর লপ্টক্ষয অন্যান্য সেপ্টশর োপ্টর্
েহপ্ট্াফগিার নতুন নতুন সক্ষত্র্ ফচ্ফিি কপ্টর ্র্া্র্ কমিপফরকল্পনা গ্রহণ কপ্টর
ফনয়ফমিভাপ্টব এবাং অফেক োংখ্যক এফওফে এর আপ্টয়ার্ন করা।
 আরও নতুন নতুন সেপ্টশর োপ্টর্ এফওফে আপ্টয়ার্ন।
 ইপ্টিামপ্টে গৃহীি ফেদ্ধান্তেমূহ বাস্তবায়প্টনর র্ন্য ্র্া্র্ ব্যবিা গ্রহণ করা।
 এ ব র বাাংলাপ্টেপ্টশর োপ্টর্ ব্রুনাই, ব্রাফর্ল, র্াপান ও েফক্ষণ আফিকার
এফওফে হওয়ার েম্ভাবনা রপ্টয়প্ট । অন্যফেপ্টক, ২০১৯ এ বাাংলাপ্টেপ্টশর োপ্টর্
কানার্া, যুক্তরাষ্ট্র, ফচ্ফল এবাং সমফিপ্টকার এফওফে হওয়ার েম্ভাবনা রপ্টয়প্ট ।

োফবকি মূল্যায়ন
 ফপ্টরন অফফে কনোলপ্টেশপ্টনর –এর মােপ্টম োংফিি সেশ েমূপ্টহর োপ্টর্
বাাংলাপ্টেপ্টশর ফিপাফক্ষক েম্পপ্টকরি অবিা প্ িাপ্টলাচ্নাপূব িক িা আরও
সুদৃরকরপ্টণর লপ্টক্ষয ভফবষ্যৎ কমিপফরকল্পনা ফনে িারণ করা েম্ভব ও েহর্ হপ্টয়প্ট ।
 ফবফভন্ন গরুত্বপূণ ি ও আন্তর্িাফিক ফবষপ্টয় েরােফর আপ্টলাচ্নার মােপ্টম েহমি
ও দ্য’সেপ্টশর োোরণ নীফিগি অবিান গ্রহণ করা েম্ভব হপ্টয়প্ট ।
 বাাংলাপ্টেপ্টশর োপ্টর্ োংফিি সেশগুপ্টলার েপ্টব িাচ্চ রার্ননফিক প্ িাপ্টয়র
সবাোপড়া সৃফি এবাং রাষ্ট্র / েরকার েোন প্ িাপ্টয় েফর ফবফনমপ্টয়র োর্ফমক
সক্ষত্র্ বিফরপ্টি এেকল কনোলপ্টেশন গরুত্বপূণ ি ভুফমকা রাপ্টখ।
 ফবফভন্ন রাপ্টষ্ট্রর োপ্টর্ বন্ধুত্বপূণ ি েম্পকি সর্ারোর করার পাশাপাফশ ফিপাফক্ষক ও
আন্তঃরাষ্ট্রীয় েম্পকি বৃফদ্ধর সক্ষপ্টত্র্ এফওফে শফক্তশালী ভূফমকা রাখপ্ট ।
 োফব িক ফবপ্টবচ্নায় এফওফের মি কমিপদ্ধফি গ্রহপ্টণর কারপ্টণ বাাংলাপ্টেপ্টশর
পররাষ্ট্রনীফি বাস্তবায়ন অফেকির েহর্ হপ্টয়প্ট ।

েন্যবাে

