
ভিভিও কনফারেভসিং এে মাধ্যরম  

বেনারোল ও বেট্রারোল সমভিত বেকরোরেে ব ৌথ উরবাধন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

বেখ হাভসনা 

গণিেন, ঢাকা, বৃহস্পভতোে, ৬ শ্রােণ ১৪২৩, ২১ জুলাই ২০১৬ 

ভেসভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

িােরতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র বমাদী, 

েভিমেরেে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমভত মমতা ব্যানার্জী, 

িােরতে মাননীয় েেোষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমভত সুষমা স্বোর্জ,  

উেভিত সুভধমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম ও শুি অেোহ্ন। 

বেনারোল ও বেট্রারোল সমভিত বেকরোরেে শুি উরবাধন উেলরে ভিভিও কনফারেরস উেভিত সুভধমন্ডলীসহ 

োিংলারদে এেিং িােরতে র্জনগণরক আভম আন্তভেক শুরিচ্ছা র্জানাভচ্ছ। 

আর্জ োিংলারদে ও িােরতে ভব-োভেক সম্পরকেে বেরে আরেকটি গুরুত্বপূণ ে ও স্মেণীয় ভদন। োেস্পভেক আদান-

প্রদারনে ভনভেরখও আর্জরকে ভদনটি ভেরেষ তাৎে েপূণ ে।  

আন্তঃরদেীয় োভণর্জয বদেীয় অথ েনীভতে অন্যতম োভলকােভতি।। োিংলারদে ও িােরতে ভব-োভেক সম্পরকেে বেরে 

আন্তঃরদেীয় োভণরর্জযে গুরুত্ব অেভেসীম। দুই বদরেে োভণভর্জযক সম্পকেরক বেকসই ও মর্জবুত কোে লরেয ইরতামরধ্য উিয় 

বদরেে সেকাে ভেভিন্ন কা েক্রম গ্রহণ করেরে। এে ধাোোভহকতায় বেনারোল-বেট্রারোল েন্দরে নুনন োভণর্জয সহায়ক 

অেকাঠারমা ভনভম েত হরয়রে। 

বেনারোল-বেট্রারোল সমভিত বেকরোরেে শুি উরবাধরনে ফরল আমারদে োেস্পভেক োভণর্জয আেও প্রসাভেত হরে 

েরল আভম দৃঢ় আোোদী।  

োিংলারদে এেিং িােরতে মরধ্য ভব-োভেক োভণরর্জযে ভসিংহিাগ মালামাল েভেেহন সম্পন্ন হয় বেনারোল-বেট্রারোল 

েন্দরেে মাধ্যরম। তাই উিয় োরে েন্দরেে আধুভনকায়ন প্ররয়ার্জন ভেল।  

সাম্প্রভতক অেকাঠারমাগত উন্নয়রনে ফরল দু’বদরেে মরধ্য োভণর্জয সহায়ক বসো কা েক্রম আেও দে ও সুষ্ঠুিারে 

সম্পন্ন কো সম্ভে হরে েরল আমাে ভেশ্বাস।  

প্রভতশ্রুভত অনু ায়ী বেট্রারোল সমভিত বেক বোে িাভেত হওয়ায় আভম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র বমাদী এেিং েভিমেরেে 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীরক আন্তভেক ধন্যোদ র্জানাই। 

বকেল োভণর্জয প্রসােই নয়, এই সমভিত বেকরোে উিয় বদরেে আন্তঃসিংর াগ বৃভিরতও সহায়ক ভূভমকা োলন 

কেরে। উিয় বদরেে র্জনগরণে ভ্রমরণে বেরে অল্প সমরয় আগমন ও েভহগ েমরনে আনুষ্ঠাভনকতা সম্পাদন কো সম্ভে হরে। 

ফরল  ােীরদে  াতায়াত ঝারমলামুতি।, সহর্জ ও আনন্দদায়ক হরে। 

োিংলারদে ও িােরতে মধ্যকাে সম্পকে আর্জ সফলতাে ব  উচ্চতায় উন্নীত হরয়রে, তারত উিয় বদরেে র্জনগরণে 

সম্পৃতি।তা ও ব াগার ারগে অেদান অনস্বীকা ে।  

েন্ধুপ্রতীম প্রভতরেভে দুই বদরেে র্জনগণ ও ব্যেসায়ীরদে মরধ্য োেস্পভেক ব াগার াগ বৃভিে উরেরে উিয় বদরেে 

সেকাে ব সে েদরেে গ্রহণ করেরে, তাে সফল োস্তোয়রনে র্জন্য আভম োিংলারদে ও িােরতে র্জনগণরক শুরিচ্ছা র্জানাই। 

োিংলারদে-িােত সম্পকে এই অঞ্চরল ভব-োভেক সহর াভগতাে নুনন ভদগন্ত উরমােন করেরে। আভম ভনভিত, আমো 

আর্জরকে ভদনটিে মতই উিয় বদরেে র্জনগরণে আথ ে-সামাভর্জক উন্নয়রনে র্জন্য আমো আেও নুনন নুনন আনন্দময় এেিং 

সুভদরনে বদখা োে। 

সোইরক আন্তভেক ধন্যোদ। 

বখাদা হারফর্জ। 

র্জয় োিংলা, র্জয় েেেন্ধু 

োিংলারদে ভেের্জীেী বহাক। 

োিংলারদে-িােত মমেী দীর্ ের্জীেী বহাক। 
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