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Brazil to open its Market for Bangladeshi products: Brazilian 

Minister of State 
  

Mr. Miguel Jorge, Hon’ble Minister of State at the Brazilian Ministry 
of Development, Industry and Foreign Trade said that trade could 

forge strong bilateral relations between Brazil and Bangladesh. He 
said this when he received H.E. Mr. Akramul Qader, Ambassador of 

Bangladesh to Brazil with residence in Washington DC at his office in 
Brasilia on 6 May, 2010. 

 
During the meeting, the Ambassador stressed on enhancing bilateral 

trade and requested him to encourage the Brazilian businessmen to 

buy products from Bangladesh like ceramics, pharmaceuticals, 
garments, jute products, among others, which are not only of 

international standard but also very competitive.  
 

Given the customary sugar shortage in Bangladesh specially during 
the Ramadan time (month of muslim fasting) in Bangladesh and 

resultant sufferings of the ordinary buyers, the Ambassador sought 
Brazil’s support for devising a mechanism to ensure supply of sugar 

well ahead of the month to address the situation. Minister Miguel 
showed his keen interest about Bangladeshi products and said that 

Brazilian market could absorb generic medicines from Bangladesh. 
He also assured to take the issue of supply of sugar with the 

Ministry of Agriculture to go for a long-term arrangement in this 
regard. He further said that reopening of their Mission in Dhaka was 

also driven by economic content of the diplomatic drive being 

pursued by the Brazilian Government under President Lula. 
 

Bangladesh Ambassador also briefly met H.E. Ambassador Celso 
Amorim, Minister for External Relations on the sideline of the lunch 

hosted by the Brazilian President on 5 May,2010 following 
presentation of credentials by 17 non-resident Ambassadors 



including the Ambassador of Bangladesh. Brazilian Foreign Minister 

added that there were huge potentials for bilateral cooperation 
between the two countries. He mentioned about recent re-opening 

of their Mission in Dhaka and hoped that that Bangladesh would also 
reciprocate soon. He expressed his satisfaction when he was 

informed by the Bangladesh Ambassador that Dhaka is seriously 
considering the reopening of its Mission in Brasilia which was closed 

on economic considerations. 
 

The Ambassador also met Ambassador Antonio Patriota, Vice-
Minister at the Foreign Ministry on 5 May,2010. Both stressed on 

exploring new areas of cooperation as both countries were to benefit 
from strengthened cooperation. While appreciating impressive 

growth specially in the social sector despite all odds facing the 
country, the Brazilian Vice-Minister informed about the visit of one 

delegation from the Ministry of Planning to Dhaka on 6 May,2010 to 

gather experience and knowledge about micro-credit programme- a 
homegrown strategy in Bangladesh. 

 
The Ambassador also met senior officials including Under 

Secretaries at various Ministries during his on-going visit to Brazil in 
connection with presentation of credentials to the Brazilian 

President. 

 
Contact : Muhammad Nazmul Hoque, First Secretary & Head of Chancery, Phone: 202-

244-3830, Fax : 202-244-2771, e-mail : bdootwash@bdembassyusa.org 
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বাাংলাদেশী পদযের জন্ে ব্রাজজল তার বাজার উন্মকু্ত করদবেঃ ব্রাজজল পররাষ্ট্র 
প্রজতমন্ত্রী

 

ব্রাজিল জিযুক্ত বাাংালেললর রাষ্ট্রেতূ িিাব াঅকরামু কালের-এর ালে 
াক্ষাৎকাল ম মেললর উন্নয়ি , জলল্প ও বৈ্লেজলক বাজিিয জবয়ক প্রজতমন্ত্রী 
িিাব জমগুলয় িি াজভমত বযক্ত কলরি ময জে পাজক্ষক বাজিিয বাাংালেল ও 
ব্রাজিলর মধ্যকার ম্পকলক মিাো্রোর করলব। গত ৬ মম ব্রাজিলর রািধ্ািী 
ব্রাজজয়ায় িিাব জমগুলয় িি  এর েপ্তলর ািুজিত ববঠককাল রাষ্ট্রেতূ 
াঅকরামু কালের  (ওয়াজলাংটলি জিযুক্ত বাাংালেললর রাষ্ট্রেতূ জললব জযজি 
ািাবাজকভালব ব্রাজিলও োজয়তপ্রা প্ত) ব্রাজিীয় কতৃপক্ষলক াজধ্ক পজরমালি 
জবজভন্ন বাাংালেলী পিয যোাঃ জরাজমক, ঔধ্, বৈ্রী মপালাক ও পাটিাত পিয 
াঅমোিীর ািুলরাধ্ িািাি। রাষ্ট্রেতূ কালের িািাি ময গুিগত মাি ও 
তুিামূক োম জবলবচিায় বাাংালেল এ ক পিয রফতািীলত জবল  বািালর 
তন্ত্র াবস্থাি বতরী করলত ক্ষম লয়লে। 

জিতয বযবায  খােয ামগ্রীর মলধ্য জচজির িিয বাাংালেল বযাপক  
াঅমোিী জিভরতার কো তুল ধ্লর জব মলতাঃ রমিাি মাল দ্রুততম মলয়  
জচজি ক্রলয়র মক্ষলে রাষ্ট্রেতূ কালের ব্রাজিীয় কতৃপলক্ষর ায়তা কামিা 
কলরি। ব্রাজিীয় প্রজতমন্ত্রী এ জব ময় তাাঁ র মেলে্ র কৃো্ জ মন্ত্রিালয়র ালে 
পরামলক্রলম বাাংালেলল জচজি রবরালর বযাপা মর প্রলয়ািিীয় বযবস্থা গ্রলির 
াঅলা প্রোি কলরি। িিাব জমগুলয় িি  রাষ্ট্রেতূ কালেরলক িািাি ময 
ব্রাজি বাাংালেল মেলক পিয াঅমোিীর বযাপালর জবললভালব াঅগ্রী। 

 



 রাষ্ট্রেতূ জললব ব্রাজিলর রাষ্ট্রপজতর কালে পজরচয়পে মপল করার পর 
িিাব াঅকরামু কালের গত ৫ মম ব্রাজি মর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রেতূ মলা 
এলমাো্জরম এবাং ভাাআ জমজিষ্টার রাষ্ট্রেতূ এন্তজিও মপজেওতার ালে ববঠক কলরি। 
ব্রাজিীয় মিতৃবৃন্দ ামাজিক খালত জবললতাঃ কু্ষদ্র ঋি কম ূচীলত বাাংালেমলর 
াগ্রগজতর ভূয়ী প্রলাংা কলরি এবাং ম্প্রজত বাাংালেলল ব্রাজিলর েতূাবা 
স্থাপলির মপেলি াে বৈ্জতক জবলবচিার কো জবললভালব তুল ধ্লরি।  তারা 
াঅলা প্রকাল কলরি বাাংামেল লীঘ্রাআ ব্রাজিল াঅবাজক জমলি স্থাপি করলব। 
 

রাষ্ট্রেতূ াঅকরামু কালের উপলরাক্ত মিতৃবৃলন্দর পালাপাজল জবজভন্ন েপ্তলরর 
উচ্চপেস্থ কমকতামের ালেও ববঠলক জমজত ি। 
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