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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িম্মাসনত িভাপসত,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

কূটনীসতকবৃন্দ,                                                 

সুসধমন্ডলী।  

                        আিিালামু আলাইকুম।  

এেীয়-প্রোন্ত মহািাগরীয় অঞ্চদ্লর িমসিত পল্লী উন্নয়ন শকন্দ্র-সিরডাদ্পর আন্তর্িাসতক কনফাদ্রন্স শিন্টাদ্রর নবসনসম িত 

ভবদ্নর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন িবাইদ্ক আন্তসরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাসচ্ছ।  

১৫-িদস্য সবসেষ্ট আঞ্চসলক এবং আন্তঃিরকার িংগঠন সিরডাদ্পর িদরদপ্তর বাংলাদ্দদ্ে অবসিত। এ র্ন্য আমরা 

গসব িত। গ্রামীণ উন্নয়দ্নর সবসভন্ন মদ্ডল উদ্ভাবদ্ন বাংলাদ্দে একটি সুপসরসর্ত নাম।  

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ িাদ্ল কুসমল্লা মদ্ডল আইআরসডসপ নাদ্ম র্ালু করা হয়। এটি র্াতীয় ও আন্তর্িাসতকভাদ্ব 

ব্যাপকভাদ্ব প্রেংসিত হদ্য়সিল। িব িকাদ্লর িব িদ্েষ্ঠ বাঙাসল, র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর রহমান বাংলাদ্দদ্ের প্রসতটি 

গ্রামদ্ক িমবাদ্য়র মাধ্যদ্ম স্বয়ং-িম্পূণ ি কদ্র গদ্ে তুদ্ল শিানার বাংলা প্রসতষ্ঠার উদ্যাগ সনদ্য়সিদ্লন।  

সুসধমন্ডলী,  

বাংলাদ্দদ্ের র্নগদ্ণর পক্ষ শেদ্ক ২০১১ িাদ্ল আসম র্াসতিংদ্ের িাধারণ পসরষদ্দ ‘র্নগদ্ণর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন 

মদ্ডল' উপিাপন কসর। আমার এ প্রস্তাব র্াসতিংদ্ের ১৯৩টি িদস্য শদে অনুদ্মাদন সদদ্য়দ্ি। আমাদ্দর আদ্রকটি প্রস্তাব ‘োসন্তর 

িংস্কৃসত'ও র্াসতিংদ্ে অনুদ্মাসদত হদ্য়দ্ি।  

আমাদ্দর িামসষ্টক অে িননসতক ব্যবিাপনার ফদ্ল সবশ্ব অে িননসতক মন্দা িদ্েও বাংলাদ্দদ্ের অে িনীসত বতিমাদ্ন সুদৃঢ় 

সভসির উপর প্রসতসষ্ঠত। অে িননসতক িকল সূর্দ্ক ইসতবার্ক ধারা বর্ায় আদ্ি। নানা বাধাসবপসি ও িীমাবদ্ধতা িদ্েও বাংলাদ্দে 

অগ্রগসতর সদদ্ক এসগদ্য় যাদ্চ্ছ। র্াসতিংেিহ সবসভন্ন আন্তর্িাসতক িংিা বাংলাদ্দদ্ের অগ্রগসতদ্ত ভূয়িী প্রেংিা কদ্রদ্ি।  

সুসধমন্ডলী,  

ববসশ্বক মন্দা িদ্েও আমরা ৬.৫ েতাংে হাদ্র প্রবৃসদ্ধ অর্িন করসি। আমাদ্দর ববদ্দসেক মুদ্রার সরর্াভ ি ১৪ সবসলয়ন ডলার 

িাসেদ্য় শগদ্ি। আমাদ্দর কর আদায় সবগুণ হদ্য়দ্ি। ফদ্ল আমরা এখন অদ্নক শবেী পসরমাণ অে ি বাসষ িক উন্নয়ন কম িসূসর্দ্ত বরাদ্দ 

করদ্ত িক্ষম হসচ্ছ। র্লসত অে িবিদ্র আমরা বাসষ িক উন্নয়ন কম িসূসর্দ্ত ৫৫ হার্ার শকাটি টাকা বরাদ্দ শরদ্খসি। আমাদ্দর ববদ্দসেক 

সবসনদ্য়াদ্গর পসরমাণ িদ্ন্তাষর্নক। দীে ি-শময়াদী প্রবৃসদ্ধ অর্িদ্ন বাংলাদ্দে এখন সবদ্শ্বর ৫টি শদদ্ের মদ্ধ্য অন্যতম। ইনোল্লাহ, 

আমরা সনদ্র্দ্দর অে িায়দ্ন স্বদ্ের ‘পদ্মা শিতু' সনম িাণ করব।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা সেক্ষার উপর িদ্ব িাচ্চ গুরুে আদ্রাপ কদ্রসি। র্লসত বির মাধ্যসমক পয িায় পয িন্ত প্রায় ২৭ শকাটি বই সবনামূদ্ে 

সবতরণ করা হদ্য়দ্ি। ৭৮ লাখ িাত্র-িাত্রীদ্ক বৃসি শদওয়া হদ্চ্ছ। ২৬ হার্ার ২০০ প্রােসমক সবযালয় এবং প্রায় ১ লাখ ৪ হার্ার 

সেক্ষদ্কর র্াকুসর র্াতীয়করণ করা হদ্য়দ্ি।  

গ্রামীণ র্নগদ্ণর স্বািযদ্িবা সনসিত করদ্ত আমরা ১৫ হার্ার কসমউসনটি সিসনক এবং ইউসনয়ন স্বািয শিবা শকন্দ্র র্ালু 

কদ্রসি। িামাসর্ক সনরাপিা কম িসূসর্ িম্প্রিারণ করা হদ্য়দ্ি এবং এ খাদ্ত বরাদ্দ বৃসদ্ধ করা হদ্য়দ্ি। গত ৪ বিদ্র িরকাসর-



শবিরকাসর খাদ্ত প্রায় ৭৫ লাখ শলাদ্কর কম িিংিান হদ্য়দ্ি। এরফদ্ল প্রায় ৫ শকাটি মানুষ দসরদ্র শেদ্ক মধ্যসবি শেণীদ্ত উন্নীত 

হদ্য়দ্ি।  

খায উৎপাদদ্ন আমরা প্রায় স্বয়ং-িম্পূণ িতা অর্িন করদ্ত র্দ্লসি। োক-িবসর্, ডাল এবং মিলা র্াতীয় ফিল উৎপাদন 

বৃসদ্ধর র্ন্য আমরা সবদ্েষ িহায়তা সদসচ্ছ।  

সবগত ৪ বিদ্র সবদ্যযৎ খাদ্ত আমরা ব্যাপক িাফে অর্িন কদ্রসি। বদসনক সবদ্যযৎ িরবরাহ ৩ হার্ার ২০০ শমগাওয়াট 

শেদ্ক বৃসদ্ধ শপদ্য় বতিমাদ্ন প্রায় িাদ্ে ৬ হার্ার শমগাওয়াদ্ট উন্নীত হদ্য়দ্ি। ১ হার্ার শমগাওয়াট ক্ষমতািম্পন্ন পারমাণসবক সবদ্যযৎ 

শকন্দ্র িাপদ্নর র্ন্য রাসেয়ার িদ্ঙ্গ চুসি স্বাক্ষর কদ্রসি। ভারত শেদ্ক আমরা সবদ্যযৎ আমদাসনর ব্যবিা সনদ্য়সি।  

দ্যনীসত প্রসতদ্রাদ্ধ আমরা কদ্ঠার অবিান সনদ্য়সি। দ্যনীসত দমন কসমেনদ্ক েসিোলী করা হদ্য়দ্ি এবং কসমেন এখন 

িম্পূণ ি স্বাধীনভাদ্ব কার্ করদ্ত পারদ্ি।  

২০২১ িাদ্লর মদ্ধ্য বাংলাদ্দেদ্ক আমরা সডসর্টাল বাংলাদ্দে সহদ্িদ্ব প্রসতষ্ঠার লক্ষয সনদ্য় কার্ করসি। এ র্ন্য 

র্াতীয় র্ীবদ্নর িব িদ্ক্ষদ্ত্র তথ্য প্রযুসি িম্প্রিারদ্ণর ব্যবিা সনদ্য়সি। স্বািয, সেক্ষা, শিবাখাতিহ িব িত্র তথ্য প্রযুসি ব্যবহার বহুগুণ 

বৃসদ্ধ শপদ্য়দ্ি। আমরা িারাদ্দদ্ের িবগুদ্লা ইউসনয়দ্ন তথ্য শিবাদ্কন্দ্র িাপন কদ্রসি। গ্রামীণ র্নগণ িহদ্র্ই এখন ই-শিবা 

পাদ্চ্ছন।  

বাংলাদ্দদ্ের প্রায় ১০ শকাটি মানুষ শমাবাইল শফান ব্যবহার করদ্ি। আমরা ৩-সর্ শমাবাইল যুদ্গ প্রদ্বে কদ্রসি।  

সুসধমন্ডলী,  

আসম অতযন্ত আনসন্দত, শয ভারত িরকার সিরডাপ-আইসিসি ভবদ্ন একটি আইসিটি শিন্টার প্রসতষ্ঠার প্রসতশ্রুসত সদদ্য়দ্ি। 

মালদ্য়সেয়া িরকার কনফাদ্রন্স শিন্টারটি িার্াদ্নার র্ন্য শবেসকছু আিবাবপত্র সদদ্য়দ্ি। এ র্ন্য আসম তাদ্দরদ্ক ধন্যবাদ 

র্ানাসচ্ছ। আসম আো কসর, িকল িদস্যদ্দে একই ধরদ্ণর িহদ্যাসগতার হাত প্রিাসরত কদ্র এটিদ্ক একটি আধুসনক ও দক্ষ 

প্রসতষ্ঠান সহদ্িদ্ব গদ্ে তুলদ্ত িহায়তা করদ্বন।  

আসম আনদ্ন্দর িদ্ঙ্গ র্ানাসচ্ছ শয, বাংলাদ্দে িরকার এই শকন্দ্র সনম িাদ্ণ ২ সমসলয়ন ডলার অনুদান সদদ্য়দ্ি। আসম 

সিরডাপ এবং িকল িদস্য শদেগুদ্লাদ্ক এ অঞ্চদ্লর র্নগদ্ণর কোদ্ণ নতুন নতুন কম িসূসর্ প্রণয়দ্ন এসগদ্য় আিার আহ্বান 

র্ানাসচ্ছ।  

বাংলাদ্দদ্ে কম িরত সিরডাপ িদস্যভূি শদেগুদ্লার রাষ্ট্রদূত এবং হাইকসমেনারবৃন্দদ্ক এই মহৎ কাদ্র্ িহায়তা দাদ্নরও 

আহবান র্ানাসচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

একক উদ্যাগ অদ্নকিময় িফল হয়। সকন্তু পারস্পসরক িহদ্যাসগতা এবং অসভজ্ঞতা সবসনময় তার শর্দ্য় অদ্নক শবসে 

িফলতা সনদ্য় আিদ্ত পাদ্র। আসম আো কসর, িদস্য শদেিমূদ্হর িসম্মসলত উদ্যাদ্গর মাধ্যদ্ম সিরডাপ িদস্য রাষ্ট্রগুদ্লার 

কোদ্ণ আরও শবেী কায িকর ভূসমকা পালন করদ্ত িক্ষম হদ্ব।  

এ প্রিদ্ঙ্গ আসম উদ্ল্লখ করদ্ত র্াই শয, সবশ্বয়াদ্নর ফদ্ল আমরা নতুন নতুন র্যাদ্লঞ্জ ও িম্ভাবনার িম্মুখীন। আমাদ্দর 

একসদদ্ক এিব র্যাদ্লঞ্জ শমাকাসবলা করদ্ত হদ্ব, অন্যসদদ্ক িম্ভাবনাগুদ্লাকদ্ক কাদ্র্ লাগাদ্ত হদ্ব। ববসশ্বক র্লবায়ূ পসরবতিদ্নর 

ফদ্ল িমুদ্র উপকূলীয় শদেগুদ্লা হুমসকর মুদ্খ পদ্েদ্ি। আমাদ্দর িসম্মসলতভাদ্ব এিব িমস্যার িমাধাদ্নর র্ন্য এসগদ্য় আিদ্ত 

হদ্ব।  

আসুন, আমরা িকদ্ল সমদ্ল এ অঞ্চদ্লর প্রসতটি শদেদ্ক আধুসনক, উন্নত এবং োসন্তর শদে সহদ্িদ্ব প্রসতসষ্ঠত কদ্র িাধারণ 

মানুদ্ষর কোদ্ণ সনসিত কসর।  

িবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ র্াসনদ্য় আসম এেীয়-প্রোন্ত মহািাগরীয় অঞ্চদ্লর িমসিত পল্লী উন্নয়ন শকন্দ্র সিরডাদ্পর 

আন্তর্িাসতক কনফাদ্রন্স শিন্টাদ্রর নবসনসম িত ভবদ্নর শুভ উদ্বাধন শোষণা করসি।  

শখাদা হাদ্ফর্  

র্য় বাংলা  র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে সর্রর্ীবী শহাক। 


