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ডপ্রয় সাংবাডদক ভাই ও শবাম্নরা। 

 আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন। 

 শুরুম্তই মহান ডবজম্য়র মাম্স আডম গভীর শ্রদ্ধার সম্ে স্মরণ করডি সব বকাম্লর সব বম্শ্রষ্ঠ বাঙাডল, জাডতর ডপতা 

বেবন্ধু শেখ মুডজবুর রহমানম্ক। স্মরণ করডি, জাতীয় চারম্নতা, মহান মুডক্তযুম্দ্ধর ৩০-লাখ েডহদ ও ২-লাখ ডনর্ বাডতত 

মা-শবানম্ক। বীর মুডক্তম্র্াদ্ধাম্দর সালাম জানাডি। 

 কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ন ন শসম্নর আমন্ত্রম্ণ গত ৩ শেম্ক ৫ই ডিম্সবর আডম কম্বাডিয়া সফর কডর। মাননীয় 

শবসামডরক ডবমান চলাচল ও পর্ বটন মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তথ্য ও শর্াগাম্র্াগ প্রযুডক্ত প্রডতমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ বালয় এবং সরকাম্রর অন্যান্য ডবভাম্গর ঊর্ধ্বতন কম বকতবাগণ আমার সফরসেী ডিম্লন। এিা া ৮-সদম্ের শবৌদ্ধ ধমীয় 

ডভক্ষুম্দর একটি প্রডতডনডধদল এবং একটি ব্যবসায়ী প্রডতডনডধদল আমার সফরসেী ডিম্লন।  

 সফরকাম্ল কম্বাডিয়া সরকার নমম্পম্নর ৩৩৭ নবর স কটি সব বকাম্লর সব বম্শ্রষ্ঠ বাঙাডল জাডতর ডপতা বেবন্ধু 

শেখ মুডজবুর রহমাম্নর নাম্ম নামকরম্ণর শ াষণা শদয়। আমরাও ঢাকার বাডরধারা কূটননডতক এলাকায় অবডিত       

‘‘পাকব শরাি’’ রাস্তাটি কম্বাডিয়ার প্রয়াত রাজা নম্রাদম ডসহানুম্কর নাম্ম নামকরম্ণর শ াষণা শদই।  

 কম্বাডিয়া দডিণ-পূব ব এডেয়ায় বাংলাম্দম্ের অন্যতম বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র। প্রাচীনকাল শেম্ক দু’শদম্ের মম্ে 

ঐডতহাডসক, ধমীয়, সাংস্কৃডতক ও ভাষাগত ডনডব  সম্পকব ডবদ্যমান। দুই শদেই ১৯৭০-এর দেম্ক ঔপডনম্বডেক োসন ও 

শোষম্ণর শৃঙ্খল শভম্ে রক্তিয়ী মুডক্তযুম্দ্ধর মােম্ম স্বাধীনতা অজবন কম্রম্ি। উভয় শদেই গণহতযা এবং মানবতা ডবম্রাধী 

অপরাম্ধর ডেকার হম্য়ম্ি এবং স্বীয় প্রম্চটায়ায় র্ধ্ংসস্তুপ শেম্ক ডবম্ে মাো উঁচু কম্র দাঁড ম্য়ম্ি।  

 উম্ল্লখ্য, ১৯৭৩ সাম্ল আলডজয়াস ব-এ অনুডষ্ঠত শজাট ডনরম্পি েীষ ব সম্েলম্ন বেবন্ধুর সম্ে কম্বাডিয়ার প্রয়াত 

রাজা ডপ্রন্স নম্রাদম ডসহানুম্কর সািাম্তর মে ডদম্য় দু’শদম্ের সম্পম্কবর র্াত্রা শুরু হয়।  

 দু’শদম্ের আে ব-সামাডজক উন্নয়ম্নর মম্েও সাদৃশ্য রম্য়ম্ি। বাংলাম্দে ও কম্বাডিয়া মেম আম্য়র শদম্ে উন্নীত 

হওয়ার লিয অজবম্নর কািাকাডি শপৌৌঁম্িম্ি। এ কারম্ণ দু’শদম্ের মম্ে কার্ বকর সহম্র্াডগতা বৃডদ্ধ শপম্ল আমরা উভয়ই 

লাভবান হব।  

 আমার আমন্ত্রম্ণ কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ন ন শসন ২০১৪ সাম্লর ১৬ শেম্ক ১৮ই জুন বাংলাম্দে সফর কম্রন। শস 

সময় দু’শদম্ের মম্ে সহম্র্াডগতামূলক শবে কম্য়কটি চুডক্ত ও সমম্ াতা স্মারক স্বািডরত হম্য়ডিল।  

সুডধবৃন্দ,  

 গত ৩রা ডিম্সবর দুপুম্র আমরা কম্বাডিয়ার রাজধানী নমম্পম্ন শপৌৌঁডি। ডবম্কম্ল আডম কম্বাডিয়ার স্বাধীনতার 

স্মৃডতস্তম্ভ ও কম্বাডিয়ার প্রয়াত রাজা নম্রাদম ডসহানুক-এর সমাডধম্ত পুষ্পস্তবক অপ বণ কডর। একই ডদন আডম নমম্পম্ন 

অবডিত Tuol Sleng বা Genocide Museum পডরদে বন কডর। কম্বাডিয়ার গৃহযুম্দ্ধর ভয়াবহ স্মৃডতগুম্লা এই 

ডমউডজয়াম্ম সংরডিত রম্য়ম্ি। রাম্ত আমাম্দর রাষ্ট্রদূত আম্য়াডজত ননেম্ভাম্জ এবং প্রবাসী বাংলাম্দডেম্দর সম্ে মত 

ডবডনময় সভায় শর্াগ শদই।   



 

 সফম্রর ডিতীয় ডদম্ন কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ন ন শসন-এর সম্ে ডিপাডিক নবঠম্ক ডমডলত হই। প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ বালয় Peace Palace-এ শপৌৌঁিাম্ল কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমাম্ক স্বাগত জানান এবং শসম্দম্ের সেস্ত্র বাডহনীর 

একটি শচৌকসদল Guard of Honour প্রদান কম্র।  

 পম্র দু’শদম্ের মম্ে আনুষ্ঠাডনক ডিপাডিক নবঠক শুরু হয়। দুই শদম্ের মম্ে বাডণজয, ডবডনম্য়াগ, কৃডষ, মৎে, 

পর্ বটন, তথ্য-শর্াগাম্র্াগ প্রযুডক্তসহ ডবডভন্ন শিম্ত্র ডিপাডিক সহম্র্াডগতার ডবষম্য় ডবস্তাডরত আম্লাচনা হয়।  

 আমরা উভয় শদেই কূটননডতক সম্পকব গভীরতর করার লম্িয পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্ বাম্য় জম্য়ন্ট কডমেম্নর প্রেম 

নবঠক আগামী বিম্রর প্রেমভাম্গ করার ডসদ্ধান্ত গ্রহণ কডর। এ িা া বাডণজয সম্পকব গডতেীল করার উম্েম্শ্য গঠিত 

বাডণজয মন্ত্রী পর্ বাম্য় Joint Trade Council-এর  প্রেম সভাও আগামী বির অনুষ্ঠাম্নর ব্যাপাম্র উভয়পি সেত হই। 

কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী দু’শদম্ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্ বাম্য় ডনয়ডমত পর্ বাম্লাচনা নবঠম্কর প্রস্তাব কম্রন। 

 ডিপাডিক নবঠম্ক আমরা ডিপাডিক বাডণজয ও ডবডনম্য়াগ বৃডদ্ধর ডবোল সম্ভাবনা ডবম্বচনায় বাডণজয ও ডবডনম্য়াগ 

সম্পকব গভীরতর করার লম্িয প্রম্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহম্ণর ডবষম্য় একমত হই। কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী শস শদম্ের কৃডষপণ্য 

প্রডিয়াকরম্ণ বাংলাম্দম্ের ডবডনম্য়াগ আহ্বান কম্রন।  

 বাংলাম্দডে ব্যবসায়ীম্দর জন্য কম্বাডিয়ার ডভসা সহজীকরম্ণর লম্িয আমার প্রস্তাম্ব কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী 

Multiple-entry সুডবধাসহ দী বম্ময়াদী ডভসা প্রদাম্নর প্রস্তাম্ব সেত হন। দু’শদম্ের মম্ে উচ্চডেিা শিম্ত্র সহম্র্াডগতা 

বৃডদ্ধর ডবষম্য় আমরা একমত হই।   

 কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী শরাডহো েরণােীম্দর আশ্রয় শদওয়ার জন্য বাংলাম্দম্ের ভূয়সী প্রেংসা কম্রন। এ 

সমোর দী বম্ময়াদী সমাধাম্নর লম্িয সহায়তা করার ব্যাপাম্র আমার অনুম্রাম্ধ ডতডন ইডতবাচক সা া শদন। ডতডন 

আডসয়াম্নর ‘‘শসক্টরাল িায়ালগ পাট বনার’’ হওয়ার জন্য বাংলাম্দম্ের প্রাডে বতার পম্ি সমে বন ব্যক্ত কম্রন।  

 তািা া, ‘‘শমকং-গো সহম্র্াডগতা শফারাম’’-এ বাংলাম্দম্ের শর্াগ শদওয়ার ব্যাপাম্র কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী পূণ ব 

সমে বম্নর প্রডতশ্রুডত শদন। নবঠক শেম্ষ ১০টি ডিপাডিক চুডক্ত ও সমম্ াতা স্মারক স্বািডরত হয়। এগুম্লা হল: 

(ক) জম্য়ন্ট শেি কাউডন্সল গঠন সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

(খ) ২০৩০ শটকসই উন্নয়ন লিয বাস্তবায়ম্নর সহম্র্াডগতা সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

(গ) শ্রম ও বৃডিমূলক প্রডেিণ খাত সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

( ) তথ্য ও শর্াগাম্র্াগ প্রযুডক্ত শিম্ত্র সহম্র্াডগতা সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

(ঙ) পর্ বটন শিম্ত্র সহম্র্াডগতা সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

(চ) যুম্দ্ধর ইডতহাস, স্মৃডতস্তম্ভ এবং স্মৃডতডচহ্ন সংরিম্ণ সহম্র্াডগতা ডবষয়ক সমম্ াতা স্মারক; 

(ি) মৎে ও অযাকুয়াকালচার ডবষয়ক সমম্ াতা স্মারক; 

(জ) ডবডনম্য়াগ প্রসার সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক; 

( ) উভয় শদম্ের েীষ ব বাডণডজযক সংগঠম্নর মম্ে সহম্র্াডগতা সংিান্ত চুডক্ত; 

(ঞ) বাংলাম্দে ইনডিটিউট অব ইন্টারন্যােনাল এন্ড স্ট্রাম্টডজক িাডিজ (BIISS) এবং রয়যাল একাম্িডম অব 

কম্বাডিয়া (RAC)-এর মম্ে একাম্িডমক পর্ বাম্য় সহম্র্াডগতা সংিান্ত সমম্ াতা স্মারক। 

 চুডক্ত স্বািম্রর পর আমরা একটি শর্ৌে সংবাদ সম্েলম্ন বক্তব্য শদই। ডিপাডিক নবঠম্কর আম্লাচনার আম্লাম্ক 

উভয় শদম্ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ আনুষ্ঠাডনক শর্ৌে ডববৃডতম্ত (Joint Communique) স্বাির কম্রন ।   

 ডিপাডিক নবঠম্কর পর কম্বাডিয়ার রাজা Norodom Sihamoni-এর সম্ে শসৌজন্য সািাৎ কডর। ডবম্কম্ল 

কম্বাডিয়ার শচবার অব কমাস ব আম্য়াডজত একটি ‘‘ডবজম্নস িায়ালগ’’-এ প্রধান অডতডে ডহম্সম্ব শর্াগদান কডর। দু’শদম্ের 

ব্যবসায়ী ও ডবডনম্য়াগকারীম্দর উভয় শদম্ে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ডবডনম্য়াম্গর সুম্র্াগ কাম্জ লাগাম্নার আহ্বান জানাই। 

 এ িা া আডম কম্বাডিয়ার ন্যােনাল এযাম্সবডলর শপ্রডসম্িন্ট Mr. Heng Samrin এবং ডসম্নম্টর শপ্রডসম্িন্ট        

Mr. Pheakdey Say Chhum-এর সম্ে নবঠক কডর। দু’শদম্ের পাল বাম্মম্ন্টর মম্ে সহম্র্াডগতা বৃডদ্ধর ডবষম্য় আমরা 

আম্লাচনা কডর। ঐ ডদন সন্ধ্যায় আডম কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী কর্তবক আম্য়াডজত ননেম্ভাম্জ অংেগ্রহণ কডর। 



 

 সফম্রর শেষ ডদন সকাম্ল কম্বাডিয়ার ডপ্রন্স ও FUNCINPEC পাটি বর সভাপডত রানাডরধ আমার সম্ে 

শসৌজন্য সািাত কম্রন। ডতডন এর আম্গ কম্বাডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যােনাল এযাম্সবডলর শপ্রডসম্িন্ট ডিম্লন। 

সািাতকাম্ল আমরা এডেয়ার শদেগুম্লার মম্ে সহম্র্াডগতা শজারদার করার উপর গুরুত্ব আম্রাপ কডর। 

 এ সফর বন্ধুপ্রতীম কম্বাডিয়ার সম্ে ডিপাডিক সম্পকব ও সহম্র্াডগতা সুদৃঢ় ও গভীরতর করার শিম্ত্র 

উম্ল্লখম্র্াগ্য ভূডমকা রাখম্ব এবং দু’শদম্ের সম্পকবম্ক নতুন উচ্চতায় ডনম্য় শর্ম্ত সহায়ক হম্ব বম্ল আডম মম্ন কডর। 

সবাইম্ক ধন্যবাদ। 

শখাদা হাম্ফজ 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলাম্দে ডচরজীবী শহাক। 

... 


