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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সোসনি সভাপসি,  

সপ্রয় সহর্মীবৃন্দ,  

আমসন্ত্রি অসিসথবৃন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

প্রথম সার্ক বীমা সম্মেলম্মন উপসিি সবাইম্মর্ আসম আন্তসরর্ শুম্মভচ্ছা র্ানাসচ্ছ। সার্ক শেেসমূম্মহর বীমা সনয়ন্ত্রর্ম্মের প্রথম 

সম্মেলন বাাংলাম্মেম্মে আম্ময়ার্ন র্রার র্ন্য আসম সাংসিষ্ট সবাইম্মর্ অসভনন্দন র্ানাই।  

এর্টি শেম্মের অথ কননসির্ উন্নয়ম্মন বীমা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ক ভূসমর্া পালন র্ম্মর থাম্মর্। মানুম্মষর দুে কো লাঘব, সামাসর্র্ 

র্ল্যাণ সাধন এবাং সেল্প ও ব্যবসা-বাসণম্মর্যর ঝুঁসর্ সনরসম্মন বীমা খাম্মির অবোন অপসরসীম। পাোপাসে অভযন্তরীণ মূলধন 

সাংগ্রম্মহও বীমার ভূসমর্া অনস্বীর্ার্ ক। এ র্ন্য বলা হম্ময় থাম্মর্, শর্ শেম্মের বীমাসেল্প র্ি উন্নি ও সনয়সন্ত্রি, শস শেম্মের অথ কনীসিও 

িি মর্বুি।  

আমাম্মের সরর্ার শেম্মের বীমাসেম্মল্পর উন্নয়ম্মন সম্মৈিন। আমরা সরর্ার গঠম্মনর পর পরই ১৯৩৮ সাম্মলর বীমা আইন 

বাসিল র্ম্মর নতুন বীমা আইন ২০১০ প্রবিকন র্ম্মরসি।  

বীমা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ র্র্তকপক্ষ আইন ২০১০ এর মাধ্যম্মম র্ম্মরালার অব ইন্স্যযম্মরন্স্ এর পসরবম্মিক আমরা অসধর্ির 

ক্ষমিাসম্পন্ন বীমা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ র্র্তকপক্ষ গঠন র্ম্মরসি।  

ইম্মিামম্মধ্য বীমা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ র্র্তকপক্ষ শবে সর্ছু সাংস্কারমূলর্ পেম্মক্ষপ গ্রহণ র্ম্মরম্মি। র্ারফম্মল শেম্মের বীমাখাি 

ঘুম্মর োঁসিম্ময়ম্মি। আসম আো র্সর বাাংলাম্মেম্মের বীমাসেল্প শেম্মের অথ কননসির্ উন্নয়ম্মন সঠির্ ভূসমর্া রাখম্মি সক্ষম হম্মব।  

সুসধবৃন্দ,  

আঞ্চসলর্ সহম্মর্াসগিার মাধ্যম্মম েসক্ষণ এসেয়ার শেেসমূম্মহর আসথ কর্, সামাসর্র্ ও সাংস্কৃসির্ উন্নয়ম্মনর লম্মক্ষয সার্ক-এর 

র্ন্ম হয়। সার্কভূক্ত আটটি শেম্মের শমাট র্নসাংখ্যা প্রায় ১৬৩ শর্াটি। র্া পৃসথবীর শমাট র্নসাংখ্যার প্রায় ২৩ েেসমর্ ২৮ ভাগ।  

এই সবোল র্নম্মগাষ্ঠীর এর্টি উম্মল্লখম্মর্াগ্য অাংে এখনও োসরদ্র্যসীমার নীম্মৈ বসবাস র্ম্মরন। এই েসরদ্র্ র্নম্মগাসষ্টর র্ন্য 

খাদ্য, বস্ত্র, বাসিান, সেক্ষা এবাং স্বািযম্মসবার মি শমৌসলর্ ৈাসহো পূরণ র্রা এর্টি সবরাট ৈযাম্মলঞ্জ।  

র্সেও প্রম্মিযর্ শেে িার সনর্স্ব প্রম্মৈষ্টার মাধ্যম্মম অথ কননসির্ উন্নয়ম্মনর প্রম্মৈষ্টা ৈাসলম্ময় র্াম্মচ্ছ; সর্ন্তু এই প্রম্মৈষ্টা আরও 

শবগবান হম্মি পাম্মর র্সে আমরা পরস্পম্মরর মম্মধ্য অথ কননসির্ সহম্মর্াসগিা আরও শর্ারোর র্সর।  

বীমা এরর্মই এর্টি শক্ষত্র শর্খাম্মন সার্কভূক্ত শেেসমূহ পরস্পম্মরর মম্মধ্য অসভজ্ঞিা ও জ্ঞাম্মনর আোন-প্রোম্মনর মাধ্যম্মম 

সনর্ সনর্ শেম্মে র্াসিি উন্নয়ন সাধন র্রম্মি পাম্মর। এই সম্মেলম্মনর মাধ্যম্মম বীমাসেম্মল্প এর্টি নবযুম্মগর সূৈনা হম্মব বম্মল আসম 

আো র্সর।  

শুধু ব্যবসা-বাসণম্মর্যর মম্মধ্য সীমাবদ্ধ না শরম্মখ বীমাসেম্মল্পর মাধ্যম্মম োসরদ্র্য সবম্মমাৈন র্ম কসূসৈ গ্রহণ র্রা শর্ম্মি পাম্মর। 

কৃষর্ম্মের র্ন্য কৃসষ বীমা এবাং েসরদ্র্ র্নগম্মণর র্ন্য স্বািযবীমা ও ক্ষুদ্র্ বীমার প্রৈলন র্রা শর্ম্মি পাম্মর। আপনারা এ ব্যাপাম্মর 

নতুন নতুন পসরর্ল্পনা গ্রহণ র্রুন। আমরা সরর্াম্মরর পক্ষ শথম্মর্ সব ধরম্মণর সহম্মর্াসগিা শেব।  

বীমা সাংিাসমূহ র্নগম্মণর র্ষ্টাসর্কি অম্মথ কর সর্োোর। বীমা শর্াম্পাসনগুম্মলা র্াম্মি সাংগৃহীি অথ ক সঠির্ভাম্মব সবসনম্ময়াগ 

র্ম্মর এবাং োবী উত্থাসপি হম্মল র্াম্মি দ্রুি োবী পসরম্মোধ র্ম্মর শসসেম্মর্ বীমা সনয়ন্ত্রর্ম্মর্ সর্াগ দৃসষ্ট রাখম্মি হম্মব।  



বীমাসেল্পম্মর্ শটর্সই এবাং লাভর্নর্ র্রম্মি হম্মল উন্নি প্রসেক্ষণ এবাং সুদৃঢ় সনয়ন্ত্রণ ব্যবিা র্রুসর। সার্কভুক্ত শেেসমূহ 

এম্মক্ষম্মত্র পারস্পসরর্ সহম্মর্াসগিার হাি বািাম্মল সর্ম্মলই লাভবান হম্মবন।   

এিািা িোরসর্র শক্ষম্মত্র শর্াথায় র্ী ধরম্মনর অসুসবধা হম্মচ্ছ এবাং শসগুম্মলা র্ীভাম্মব দূর র্রা র্ায় পারস্পসরর্ অসভজ্ঞিার 

সবসনময় এ সর্ল সবষম্ময় সুফল বম্ময় আনম্মব বম্মল আমার সবশ্বাস।  

আমরা বাাংলাম্মেেম্মর্ ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য এর্টি মধ্যম আম্ময়র শেম্মে উন্নীি র্রার লক্ষয সনম্ময় র্ার্ র্রসি। এম্মক্ষম্মত্র 

েসক্ষণ এসেয়ার শেেসমূম্মহর মম্মধ্য আথ ক-সামাসর্র্ শক্ষম্মত্র পারস্পসরর্ সহম্মর্াসগিা আমাম্মের লক্ষয অর্কনম্মর্ ত্বরাসিি র্রম্মব বম্মল 

আসম সবশ্বাস র্সর। পাোপাসে অন্যান্য শেেও স্ব স্ব শক্ষম্মত্র লাভবান হম্মব।  

সুসধবৃন্দ,  

বীমাসেম্মল্পর সাম্মথ আমাম্মের পাসরবাসরর্ সাংসিষ্টিা শবে পুরাম্মনা। আমার বাবা সব কর্াম্মলর সব কম্মেষ্ঠ বাঙাসল, র্াসির সপিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুর রহমান এর্সময় বীমা শর্াম্পাসনর সাম্মথ যুক্ত সিম্মলন।  

এর্ন্য স্বাধীনিার পর সরর্ার পসরৈালনার োসয়ত্ব সনম্ময় সিসন বীমাসেম্মল্পর উন্নয়ম্মন সবসভন্ন র্ম কসূসৈ গ্রহণ র্ম্মরন। বঙ্গবন্ধু 

এমনই দূরেেী সিম্মলন শর্ শসই ১৯৭৩ সাম্মল উপলসি র্রম্মি শপম্মরসিম্মলন বীমাসেম্মল্পর র্ন্য এযার্চুয়াসরর ভূসমর্া অিযন্ত গুরুত্বপূণ ক।  

িাই সিসন ১৯৭৩ সাম্মল শেম্মের এর্মাত্র এযার্চুয়াসর র্নাব োফাি আহম্মমে শৈৌধুরীম্মর্ লন্ডন শথম্মর্ শেম্মে শেম্মর্ আম্মনন 

এবাং র্ম্মরালার অব ইন্স্যযম্মরন্স্ পম্মে সনম্ময়াগ োন র্ম্মরন।  

এই সনম্ময়াম্মগর ফম্মল স্বাধীনিার পর এম্মেম্মের বীমাসেম্মল্প উদ্ভযি অম্মনর্ সমস্যার সমাধান র্রা সম্ভব হম্ময়সিল। আমরাও 

র্াসির সপিার অনুসরম্মণ বীমা উন্নয়ন ও সনয়ন্ত্রণ র্র্তকপক্ষ প্রসিষ্ঠার পর এর্র্ন এযার্চুয়াসরম্মর্ শৈয়ারম্যান সহম্মসম্মব সনম্ময়াগোন 

র্ম্মরসি।  

সুসধবৃন্দ,  

অথ কননসির্ উন্নয়ন িািা মানুম্মষর মুসক্ত সম্ভব না। এর্ন্য আমরা মানুম্মষর আথ ক-সামাসর্র্ উন্নয়নম্মর্ সব কাসধর্ গুরুত্ব সেম্ময় 

র্ার্ র্ম্মর র্াসচ্ছ। আমাম্মের র্াম্মর্র ফলাফলও শেেবাসী পাম্মচ্ছন।  

সবশ্বমন্দা সম্মত্বও আমরা ৬.৫ েিাাংে হাম্মর প্রবৃসদ্ধ অর্কন র্রম্মি সক্ষম হম্ময়সি। েীঘ কম্মময়ােী প্রবৃসদ্ধ অর্কম্মনর মাপর্াঠিম্মি 

বাাংলাম্মেে আর্ সবম্মশ্বর পঞ্চম শেে। প্রবাসী আম্ময়র সের্ শথম্মর্ অবিান ৭ম। আমাম্মের রপ্তাসন আয় ২৪ সবসলয়ন েলার িাসিম্ময় 

শগম্মি। মাথাসপছু আয় শবম্মি হম্ময়ম্মি ৮৫০ মাসর্কন েলার।   

আমাম্মের কৃসষবান্ধব নীসির ফম্মল শেে এখন খাম্মদ্য প্রায় স্বয়াং-সম্পূণ ক। সবদুয  উ পােন ৩২০০ শমগাওয়াট শথম্মর্ বৃসদ্ধ 

শপম্ময় প্রায় ৬ হার্ার ৫০০ শমগাওয়াম্মট উন্নীি হম্ময়ম্মি। চবম্মেসের্ মুদ্র্ার সরর্াভ ক ১৪ সবসলয়ন েলাম্মরর উপর।  

সামাসর্র্ উন্নয়ন ও মানবসম্পে উন্নয়ম্মনর সের্ শথম্মর্ বাাংলাম্মেে আর্ সবম্মশ্ব এর্টি অনুর্রণীয় মম্মেল। সবশ্বব্যাপী 

োসরদ্র্য সবম্মমাৈম্মন বাাংলাম্মেে এখন স্টার পারফরমার। ৫ শর্াটি মানুষ েসরদ্র্ শথম্মর্ মধ্যসবত্ত শেণীম্মি উন্নীি হম্ময়ম্মি।  

সার্কভুক্ত শেেসমূহ র্মম্মবসে এর্ই ধরম্মণর ৈযাম্মলম্মঞ্জর মুম্মখামুসখ। এ ৈযাম্মলঞ্জ শমার্াসবলায় এ অঞ্চম্মলর সরর্ার, সরর্াসর-

শবসরর্াসর সাংগঠন এবাং সম্মব কাপসর র্নগম্মণর সসেসলি প্রম্মৈষ্টা অিযন্ত র্ার্ কর্র ভূসমর্া পালন র্রম্মি পাম্মর বম্মল আসম মম্মন র্সর।  

শর্াগাম্মর্াগ ব্যবিার উন্নয়ন, অথ কননসির্ ও বাসণর্য ব্যবিা শর্ারোরর্রণ এবাং পারস্পসরর্ সহম্মর্াসগিা আমাম্মের এ 

অঞ্চল শথম্মর্ োসরদ্র্য সবম্মমাৈন ত্বরাসিি র্রম্মব।  

আসম মম্মন র্সর এ অঞ্চম্মলর র্নগম্মণর আথ ক-সামাসর্র্ উন্নয়ম্মন বীমা সনয়ন্ত্রর্ম্মের এই সম্মেলন গুরুত্বপূণ ক ভূসমর্া রাখম্মব।  

দু'সেনব্যাপী সম্মেলম্মন শর্সব সবষম্ময় আলাপ আম্মলাৈনা হম্মব িার সুপাসরেমালা সরর্াম্মরর র্াম্মি আপনারা শপে র্রম্মবন। 

র্াম্মি আমরা শসগুম্মলা সবম্মবৈনা র্ম্মর বীমাসেম্মল্পর উন্নয়ম্মন আরও র্ার্ কর্র পেম্মক্ষপ সনম্মি পাসর।  

আসম এই সম্মেলম্মনর সব কাঙ্গীণ সফলিা র্ামরা র্রসি এবাং এর শুভ উম্মবাধন শঘাষণা র্রসি। সবাইম্মর্ ধন্যবাে ও 

শুম্মভচ্ছা।  

শখাো হাম্মফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাম্মেে সৈরর্ীবী শহার্। 


