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বরাবর,                                  তাররখ: ১৫/০৯/২০২২ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনননত্রী শেখ হারিনা, 

গণপ্রজাতন্ত্রী,বাাংলানেে িরকার। 

প্রিঙ্গ : আয়ারলযানে বাাংলানেে েতূাবাি স্থাপনন আপনার িেয় রবনবচনা 

প্রিয় বঙ্গবনু্ধ তনয়া ও আমাদের প্রিয় আপা, 

আো করর পরম করুনামনয়র কৃপায় আপরন ভানলা আনেন। আপনার ভানলা থাকাটা আমানের 

িবিময় কাময, কারণ আপরন ভানলা থাকনল বাাংলানেে ভানলা থাকনব। আপনার যুক্তরাজয ভ্রমনণর 

কারনণ আপনানক কাে শথনক শেখার প্রতযাোয় আমরা িুেরূ আয়ারলযাে শথনক আগত প্রবািী 

বাঙালী ও ডাবরলন আওয়ামীলীনগর কমী ও শনতৃবনৃ্দ। আমানের অরভবােন ও িালাম গ্রহণ 

করনবন। 

আয়ারলযানে বততমানন বাঙালীনের িাংখযা ১৫,০০০। যার মনধয অরধকাাংেই আয়ারলযানের রাজধানী 

ডাবরলনন বিবাি কনর। এরপনরই রনয়নে শেনের রিতীয় বহৃত্তম েহর কাউরি ককত। শিখাননও 

অননক বাঙালী বিবাি করনে।   

এরেয়া পযারিরিক অঞ্চনল বা আমানের উপমহানেনে আয়ারলযানের নাম শিরকমভানব প্রচাররত নয় 

বা হয়রন। এই রকেুকাল আনগও োত্র বা কানজর রভিা রননয় আয়ারলযানে আিাও শিরকমভানব 

উচ্চাররত হয়রন। 

আয়ারলযাে বস্তুতঃ উত্তর আটলারিক মহািাগনর অবরস্থত চুরারে হাজার চারনো একুে বগ তমাইনলর 

একটট ররপাবরলক িীপ রাষ্ট্র যার জনিাংখযা ৫.১ রমরলয়ন মাত্র ও জজরডরপ ৪৯৮ রবরলয়ন ডলার 

(রডনিম্বর ২০২১)তথযিূত্র: tradingeconomics.com। 

 

বরহরব তশ্ব শথনক আয়ারলযােনক ইউনরানপর শগটওনয় রবনবচনা করা হয়। এখানন ইউনরানপর মনধয 

কনপ তানরট টযানের হারও অনযানয শেনের তুলনায় কম মাত্র ১২.৫% আর শিই একই কনপ তানরট 

টযাে বাাংলানেনে ২২.৫%, আনরকটট বড় িুরবধা হনে আয়ারলযাে ইউনরানপ যুক্তরানজযর পনরই 

রিতীয় ইাংনরজজ ভাষার শেে। আর এইিব কারনণ রবনেষ কনর ইউনাইনটড শেট্ অি আনমররকা 

শথনক প্রচুর ইননভেনমি করা হয়। রবনশ্বর তাবড় শটকননালজজ, জায়ািনের ইউনরারপয়ান শহড-

অরিি (শযমন: গুগল, মাইনরািিট, এনডারব, এয়ার-রবএনরব, আলিানবট, এনালগ রডভাইি, 

আমাজন, আনপল, রিিনকা, এইচরপ ইন্ক্, ইনিল, শিিবকু ইতযারে) আয়ারলযানে অবরস্থত। 

 

http://tradingeconomics.com/
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Export-Import: বাাংলানেনের জনয এেনপাটত ও ইনপাটত এর রেনক শথনকও আয়ারলযাে একটট 

বহুমুখী শেে হনত পানর। The Observatory of Economic Complexity িাংনেনপ OEC এর 

শেওয়া িব তনেষ তথয ২০২০ অনুিানর আয়ারলযাে ওই অথ ত বের ২০৭ রমরলয়ন ডলার শটেটাইল ও 

িুটওয়যার আমোরন কনরনে। শযখানন চীন, রভনয়তনাম ও ইনন্দাননরেয়ার অবোন যথারনম 

১৬.২%,  ৫.৩৮% এবাং ১.৭২% অথ তাৎ বাাংলানেে োরড়নয় িুেরূ ইনন্দাননরেয়া শথনক আয়ারলযাে 

এখানন শটেটাইল ও িুটওয়যার আমোরন কনর। ২০২০ অথ ত বেনর আয়ারলযাে ৩১৪ রমরলয়ন 

ডলার ভুট্টা আমোরন কনর। মাত্র েুই একটটর আনলাচনা এখানন করা হনলা তনব িম্প্ররত শেজেট 

হওয়ার কারনণ বাাংলানেনের জনয রপ্তারনর শেনত্র এখানন শবে রকেু িম্ভাবনাময় খাত ততরী হনয়নে। 

অরত িম্প্ররত জানা রগনয়নে ইউনরানপ বাাংলানেনের বাই-িাইনকনলর চারহোও শবনড় চনলনে। 

(তথযিূত্র: https://oec.world/en/profile/country/irl?yearlyTradeFlowSelector

=flow1 ) 

  

গড় আয় ও সামাজিক প্রনরাপত্তা: ওয়ার্ল্ত বযাাংনকর শেওয়া তথয অনুিানর ২০২১ িানল 

বাাংলানেনের মাথারপেু আয় ২,৫০৩ ডলার আর একই বের আয়ারলযানের মাথারপেু আয় 

৯৯,১৫২ ডলার। আয়ারলযানের এই মাথারপেু আয় ১৯৬০ িাল শথনক শবনড়ই চনলনে। 

তথযিূত্র: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=IE 

আইররে এোরমনার পজত্রকায় গত ১৮-ই আগে প্রকারেত একটট রনবনে শেখা যায় আয়ারলযাে 

ইউনরানজানন ১৭টট শেনের মনধয গড় আনয় পঞ্চম স্থানন রনয়নে এই শেনের কম তজীবীরা এবাং শিই 

অনুপানত টযােও কম প্রোন করনত হয়। 

(তথযিূত্র: https://www.irishexaminer.com/news/arid-40942808.html) 

  

এোড়া অনযানয িামাজজক িুরো িম্বরেত বযবস্থাও প্ররতটট নাগররনকর জনয বরাদ্ধ রনয়নে। টিক 

এই কারনণ আমানের পাশ্ব তবতী শেে ভারত ও পারকস্তান িহ মধযপ্রানচযর নানা িুনযাগ িোনী শেে 

ইরতমনধয তানের নাগররকনের এখানন িমাগম ঘটটনয়নে। িাংখযার রবচানর এনের িাংখযা অননক। 

শিই তুলনায় বাঙালীনের িাংখযা এখানন অনুপানত কম। অথচ বাাংলানেে খুব িহনজই অনযানয 

শেনের িানথ এখানন িারমল হনত পানর। 

 

 

https://oec.world/en/profile/country/irl?yearlyTradeFlowSelector=flow1
https://oec.world/en/profile/country/irl?yearlyTradeFlowSelector=flow1
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=IE
https://www.irishexaminer.com/news/arid-40942808.html
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উচ্চ পপশািীবী ও কম মসংস্থান  : প্রথনমই এই শেনত্র উচ্চমাননর শপোজীবীনের কথা বলনত হয় যানের  

মূলযায়ন এই শেনে শবরে হয় এবাং চাকুরীর িুনযাগ িুরবধাও অবাররত। এই মুহনূত ত শবকারনের হার এখানন  

৪.৩%, শটকননালজজর যুনগ কম্পপউটার িপরকতত িব কানজর িুনযাগ এখানন অবাররত, শযমন িিটওয়যার  

ইজিরনয়ার , িিটওয়যার শডনভলপার , িিটওয়যার শটে, শডটা এনারলে ইতযারে।  এোড়া এখানকার  

কম তনেনত্র চারহো রনয়নে একাউনিি, ডাক্তার নাি ত ও বাবুরচতনের। আইররে িরকার এই জনয রবরভন্ন রভিা 

কযাটারগরর চালু শরনখনে। রকেুরেন আনগ প্রথমআনলা পজত্রকায় প্রকারেত হনয়নে বাাংলানেেী নাি ত ও 

শটকরনরেয়ান শননব কুনয়ত আর এনত িহনযারগতা করনব বাাংলানেে ওভাররিজ এমপ্লয়নমি অযাে 

িারভতনিি রলরমনটড (শবানয়নিল)। 

(তথযিূত্র: https://www.prothomalo.com/chakri/employment/বাাংলানেরে-নাি ত-ও-শটকরনরেয়ান-শননব-

কুনয়ত-শবতন-৭৩-৯০-হাজার ) 

টিক এরকমভানব শিই িুনযাগও রনয়নে এখানন। 

 

আমাদের িদেষ্টা: ২০১২ িানল ডাবরলন আওয়ামীলীগ গিননর পর শথনকই আমরা িনচষ্ট হনয়রে 

বাাংলানেে িরকার তথা আমানের রপ্রয় আওয়ামীলীগ িরকার শক এই রবষয়গুনলানত আনলাকপাত করার 

জনয।  শিই লনেয ২০১২ িাল শথনক ২০২০ িাল পয তন্ত আমরা কড়া শননড়রে যুক্তরানজয অবরস্থত বাাংলানেে 

হাইকরমেনন। যতবারই যখন শকাননা হাইকরমেনার আয়ারলযানে শরনডনরেয়াল জমা রেনত আিনতন 

তানের আমরা িারস্থ হনয়রে রবরভন্ন িুনযাগ-িুরবধাগুনলানক রাষ্ট্রীয়ভানব উপলরি করার জনয এবাং এইজনয 

আয়ারলযানে একটট বাাংলানেে েতূাবাি  ভবন স্থাপননর প্রনয়াজনীয়তা তুনল ধরর।  কারণ, এোড়া আমানের 

অনয শকাননা উপায়ও রেনলানা। 

 

ডাবপ্রিন আওয়ামী িীদগর ভূপ্রমকা: ২০১২ িানল এক গুে রেরেত তরুণনের রননয়  ডাবরলন 

আওয়ামীলীগ গিননর পর শথনকই এখানকার বাঙালীনের নানা িমিযার িমাধাননর রবকল্প একটট নাম হনয় 

উনিনে ডাবরলন আওয়ামীলীগ। উচ্চ রেোনথ ত আয়ারলযানে আিা এই তরুনণরা িাধারণ জনগনণর পািনপাটত 

বা আইররে রভিা জরনত িমিযা ও অনযানয  নানারকম িমিযার িমাধান পরামে ত প্রোনন িব তো িনচষ্ট 

ভূরমকা শরনখ এনিনে। ২০১২/২০১৩ িানল এখানন োত্র আনন্দালননর মাধযনম আইররে িরকার িারা োত্রনের 

জনয শররিনডজি পাররমট পাওয়ার শেনত্রও ডাবরলন আওয়ামীলীগ অতযন্ত গুরুেপূণ ত ভূরমকা শরনখনে।  

বাঙালীনের শগৌরনবর রেন ১৬-ই রডনিম্বর উেযাপন শথনক শুরু কনর বাাংলানেনের প্ররতটট জাতীয় রেবি 

পালননর মাধযনম প্রগরতেীল িনচতনতা েরড়নয় যানে করমউরনটটর মনধয। ইউনরানপ ডাবরলন  

আওয়ামীলীগ-ই একটট েল যানের রননজস্ব একটট ওনয়বিাইট আনে ( www.dublinawamileague.org)।  

https://www.prothomalo.com/chakri/employment/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%93-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A7%AD%E0%A7%A9-%E0%A7%AF%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%93-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A7%AD%E0%A7%A9-%E0%A7%AF%E0%A7%A6-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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এই েনলর রবরভন্ন অনলাইন  অনুষ্ঠানন বাাংলানেনের রবরেষ্ট বযজক্তবগ ত আনলারকত কনরনে আমানের প্ররতটট 

অনুষ্ঠান, এর মনধয রনয়নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দলু শমানমন, িানবক বারণজয মন্ত্রী শতািানয়ল আহনমে , বততমান 

রডপুটট ম্পিকার োমিুল হক , রিরাজগনির িাাংিে ডাঃ হারবনব রমল্লাত ও ডাঃ আব্দলু আজজজ ,  

জত্রোনলর িাাংিে িাাংিে হানিজ রুহুল অরমল মাোনী িহ আনরা অনননক এবাং এই িাংরান্ত িকল িাংবাে 

বাাংলানেনের জাতীয় তেরনকগুনলানত প্রকারেত হনয়নে।  

আমানের ওনয়বিাইনট এই িাংবােগুনলা িরন্ননবরেতও করা হনয়নে। িামনন আমানের পররকল্পনার মনধয 

রনয়নে আয়ারলযানে বঙ্গবেুর একটট আবে মূরত ত স্থাপন ও শকাননা একটট জায়গার নাম বঙ্গবেুর নানম 

রনবরেত করা এবাং এই িাংরান্ত কানজ আমরা  অননকেরূ এরগনয়রে। শিইিানথ আয়ারলযানে একটট 

বাাংলানেে েতূাবাি স্থাপননর রবষনয়ও রনরলিভানব কাজ কনর যাজে।  

 

  

িব তনেষ, বততমান যুক্তরাজয বাাংলানেে হাইকরমেননর মাননীয় হাইকরমেনার িাঈো মুনা তািরনম ২০২০ 

িানল আয়ারলযানে শরনডনরেয়াল জমা শেওয়ার জনয এনল আমরা এখানকার রবষয়গুনলা ওনার রনকট তুনল 

ধরর।  প্রকৃতপনে, রতরন-ই এই রবষনয় উনেযাগ রননয় বাাংলানেে িরকানরর রনকট েতূাবাি ভবন স্থাপননর 

জনয আজজত জানান এবাং ওনার একক  ঐকারন্তক প্রনচষ্টায় এই রবষয়টট বততমানন অথ তমন্ত্রণালনয় রনরীরেত 

হনে। এরই শপ্রোপনট, বাাংলানেে িরকানরর পররাষ্ট্র রবষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দলু শমানমন আইররে 

িরকানরর পররাষ্ট্রমন্ত্রী িাইমন শকানভরনর িানথ অনলাইন রমটটাংএ যুক্ত হনয় রবরভন্ন রবষনয় কথা বনলন। 

রকেুকাল আনগ বাাংলানেে িরকানরর প্রবািী কলযাণ মন্ত্রণালনয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহনমে 

আয়ারলযানে আনিন  এবাং এখানকার যাবতীয় তথয শনন।  মাননীয় হাইকরমেনার িাঈো   মুনা তািরনম 

শুধু েতূাবাি স্থাপনই নয় আয়ারলযানে প্ররত রতন মাি অন্তর অন্তর রবরভন্ন কাউরিগুনলানত আমানের 

পািনপাটত িপরকতত িমিযা িমাধাননর জনয যুক্তরাজয বাাংলানেে হাইকরমেননর একটট টটম শিবা রেনয় 

যানে। আয়ারলযানে নানা কারনণ বাাংলানেেী রভিা বজঞ্চতনেরও রতরন রনয়রমত শখা োঁজ রননয়নেন এবাং 

এনেরনক মূলধারায় রিররনয় আনার জনয আইররে িরকানরর িানথ কাজ কনরনেন। 

 

 

রপ্রয় আপা, 

আজনক আয়ারলযানে েতূাবাি স্থাপননর রবষয়টট অননকেরূ এরগনয়ও অথ তমন্ত্রণালনয় রগনয় থমনক 

রগনয়নে। িম্প্ররত শেজেট হওয়ার কারনণ ইউনরানপর রবরভন্ন শেে (Non-English Speaking Countries) 

শথনক প্রবািী বাঙালীরা আয়ারলযানে আিনেন এবাং ভরবষযনত এখাননই শথনক যাওয়ার পররকল্পনা 

তানের িকনলর। আমরা অনুমান করনত পারর অেরূ ভরবষযনত এই িাংখযা আনরা বাড়নব।  
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এমতাবস্থায়, আমরা প্রবািীরা আপনার অনুকপা কামনা কররে শয একমাত্র আপরন পারনবন এই 

রবষনয় অথ তমন্ত্রণালয়নক রননেতোনুিানর রবষয়টটনক োড়পত্র প্রোনন বারধত কনর আমানেরনক 

রচরকৃতজ্ঞপানে আবদ্ধ করনত। 
 

আমরা িবিময়ই আপনার েীঘ তায়ু ও িুস্থতা কামনা করর। 
 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবেু 
 

ধনযবাোনন্ত, 
 

রিনরাজ শহানিন 

িিটওয়যার ইজিরনয়ার  

িভাপরত, 

ডাবরলন আওয়ামীলীগ  

শিান:+353 86 362 3111 

ইনমইল: panna10us@gmail.com 
 
 

অলক িরকার  

িিটওয়যার শডনভলপার 

িাধারণ িপােক  

ডাবরলন আওয়ামীলীগ  

শিান : +353 86 381 8638 

ইনমইল : alakbd@yahoo.com 
 
 

ররিক খান 

H.S.E শহলথ িারভতি শকা –অরডতননটর 

প্ররতষ্ঠাতা িাাংগিরনক িপােক 

আয়ারলযাে আওয়ামীলীগ 

শিান: +353 86 819 9489 

 
 
 

খন্দকার ররয়াজ 

রবরেষ্ট শরি্টুনরি বযবিায়ী 

যুগ্ম িাধারণ িপােক, 

ডাবরলন আওয়ামীলীগ 

শিান: +353 86 775 8970 
 

মুন্না তিকত  

রবরেষ্ট রেোরবে  

আন্তজতারতক রবষয়ক িপােক 

ডাবরলন আওয়ামীলীগ 

শিান: +353 87 634 5343 
 

নারির আহনমে  

আইটট শিোরলে  

তথয ও প্রযুজক্ত রবষয়ক িপােক  

ডাবরলন আওয়ামীলীগ 

শিান: +353 86 790 6697 
 

শনামান শচৌধুরী  

োত্র  

িভাপরত  

আয়ারলযাে োত্রলীগ  

শিান :+353 89 438 9748 

 

mailto:panna10us@gmail.com
mailto:alakbd@yahoo.com

