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 আসসালামু আলাইকুম And Very Good Morning to you all.  

 

 ‘২০১৫-পরিিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডায় েতিণ-েতিণ এিং তিমুখী সহদ্ াতগিা: েতিদ্ণর উন্নয়দ্ন অর্ ষায়ন এিং প্রযুতি 

হস্তান্তর’ শীর্ ষক উচ্চ প ষাদ্য়র সভায় আতম সিাইদ্ক স্বাগি র্ানাতি। 

 েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিাদ্ক তিদ্র শ  উদ্দীপনার সৃতি হদ্য়দ্ে িা অিৈন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। েতিদ্ণর শেশগুদ্লার 

তনদ্র্দ্ের মদ্ে সহদ্ াতগিা বৃতির তিপুল সম্ভািনা তিরার্ করদ্ে।  

গিমাদ্স ইদ্ন্দাদ্নতশয়ার রার্ধানী র্াকািষায় আতম এতশয়ান-আতিকান শীর্ ষ সদ্ম্মলদ্ন শ াগ শেই। এই সদ্ম্মলদ্নর 

মূল প্রতিপাদ্য তেল: তিশ্বশাতন্ত ও সমৃতির র্ন্য েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিা শর্ারোরকরণ।  

 এতশয়া ও আতিকার শেশগুদ্লার মদ্ে অংশীোতরত্বদ্ক আরও শর্ারোর করা এিং উভয় অঞ্চদ্লর অর্ ষননতিক উন্নয়ন 

ত্বরাতিি করার উপায় খ ুঁদ্র্ শির করার র্ন্য আতমসহ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ গুরুত্ব আদ্রাপ কতর। 

 ঢাকায় দু’তেদ্নর শ  উচ্চ-প ষাদ্য়র সভা আর্ শর্দ্ক শুরু হদ্ি েতিণ-েতিণ এিং তিমুখী সহদ্ াতগিার শিদ্ি এটি 

হদ্ি আদ্রকটি মাইলিলক এিং উন্নয়ন সহদ্ াতগিার একটি কা ষকর শকৌশল তহদ্সদ্ি েতিণ ও উত্তদ্রর মদ্ে শসতুিন্ধ িাপন 

করদ্ি। 

সুতধবৃন্দ, 

 র্াতিসংদ্ির সাধারণ অতধদ্িশদ্নর েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিা তির্য়ক উচ্চ প ষাদ্য়র কতমটির সভাপতি তহদ্সদ্ি 

িাংলাদ্েশ উদ্ভািনমূলক এিং গুরুত্বপূণ ষ উন্নয়ন সহদ্ াতগিাদ্ক আরও এতগদ্য় তনদ্ি প্রতিশ্রুতিিি। 

 আমরা র্াতন, আমাদ্ের এই তিদ্শ্বর সকল শেদ্শর শেকসই উন্নয়ন তনতিি করার র্ন্য জ্িতশ্বক নীতি তহদ্সদ্ি ২০১৫-

পরিিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডা এ িের গৃহীি হদ্ি  াদ্ি। 

 এই শপ্রিাপদ্ে আতম আশা করতে, ঢাকায় এই সভা ২০১৫-পরিিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডাদ্ক একটি কাঠাদ্মা তেদ্ি গুরুত্বপূণ ষ 

ভূতমকা পালন করদ্ি এিং এর মে তেদ্য় েতিণ ও উত্তর উভয়ই পারস্পতরক কল্যাদ্ণর র্ন্য একদ্ াদ্গ কার্ করদ্ি।  

সুধী, 

 েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিা ক্রমাগিভাদ্ি সম্প্রসাতরি হদ্ি।  িই সময় গড়াদ্ি, নতুন নতুন সহদ্ াতগিার তির্য় এদ্ি 

অন্তর্ভ ষি হদ্ি। অর্ ষননতিক শতি তহদ্সদ্ি েতিদ্ণর অব্যাহি অগ্রগতির িদ্ল েতিদ্ণর শেশগুদ্লাদ্ি তিরার্মান োতরদ্র্ৈ, মান্ধাত্বা 

আমদ্লর প্রযুতি, কৃতর্ ও তশদ্ে তনমণ উৎপােনশীলিা, শুল্ক ও অশুল্ক িাধা এিং পারস্পতরক ও আঞ্চতলক সহদ্ াতগিার অভাি 

ইিৈাতে সমস্যাগুদ্লা দ্রুি তনরসদ্নর আকাঙ্ক্ষা নতুন শপ্ররণা পাদ্ি।  

 েতিদ্ণর শেশুগুদ্লা  খন অর্ ষননতিক ও সমাতর্ক খাদ্ির উন্নয়দ্ন অগ্রগতি অর্ষন করদ্ে, ঠিক িখনই নতুন নতুন 

চ্ৈাদ্লঞ্জ এদ্স েতিদ্ণর শেশগুদ্লার তিতিশীলিার প্রতি হুমতক হদ্য় োঁড়াদ্ি। এগুদ্লার মদ্ে র্লিায়ু পতরিিষন, আঞ্চতলক 
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সংিাি ও  তনরাপত্তাহীনিা, আয় জ্ির্ম্য, সন্ত্রাসিাে, প্রাকৃতিক দুদ্ ষাগ, মােকদ্র্ব্য ও মানি পাচ্ার এিং সংক্রামক শরাদ্গর 

তিস্তার উদ্ল্লখদ্ াগ্য। 

 এসি নতুন নতুন হুমতক শমাকাতিলার র্ন্য িথ্য ও উন্নি জ্ঞান, সঠিক পূি ষাভাস ব্যিিা, দুদ্ ষাগ-পরিিী ব্যিিাপনা, 

সবুর্-প্রযুতি, আঞ্চতলক সংদ্ াগ, জ্বালাতন েিিা, তিতর্োইলাইদ্র্শন এিং সদ্ি ষাপতর অতধকহাদ্র উন্নয়ন সহদ্ াতগিা তিতনময় 

তির্দ্য় তনতিড় শনেওয়াকষ িাপন করা প্রদ্য়ার্ন।  

উত্তদ্রর শেশগুদ্লা এসি উদু্ভি হুমতক শমাকাতিলায় েতিদ্ণর সাদ্র্ শ াগ তেদ্য় গুরুত্বপূণ ষ ভূতমকা পালন করদ্ি পাদ্র। 

শ  শকান দুদ্ ষাদ্গ মানতিক সহায়িা এিং উিার  ন্ত্রপাতির দ্রুি সমাদ্িদ্শর র্ন্য আঞ্চতলক সহদ্ াতগিার একটি পতরকাঠাদ্মা 

গঠদ্নর প্রদ্য়ার্নীয়িা তির্দ্য় শনপাদ্লর সাম্প্রতিক  প্রলয়ঙ্কারী ভূতমকম্প আমাদ্ের র্রুতর সদ্ঙ্কি তেদ্য় শগদ্ে। েতিণ-েতিণ 

এিং তিমুখী সহদ্ াতগিার শপ্রিাপদ্ে এই সম্ভািনাদ্ক পরীিা করা শ দ্ি পাদ্র। 

সম্মাতনি সুধী, 

 িাংলাদ্েশ গি েয় িের ধদ্র ক্রমাগিভাদ্ি ৬.২ শিাংশ হাদ্র তর্তিতপ অর্ষন কদ্রদ্ে। মার্াতপছু আয় শিদ্ড় হদ্য়দ্ে 

১ হার্ার ৩১৪ িলার। োতরদ্দ্র্ৈর হার ২৪ শিাংদ্শ শনদ্ম এদ্সদ্ে। ২০১৮ সাদ্লর মদ্ে োতরদ্দ্র্ৈর হার আরও ১০ শিাংদ্শর 

নীদ্চ্ শনদ্ম আসদ্ি িদ্ল আমরা আশািােী। িাংলাদ্েশদ্ক ২০২১ সাদ্লর মদ্ে মেম আদ্য়র শেদ্শ পতরণি করার লিৈ তনদ্য় 

আমরা কার্ কদ্র  াতি। 

 আমরা মানিসম্পে উন্নয়ন এিং আর্ ষ-সামাতর্ক উন্নয়দ্নর উপর শর্ার তেদ্য়তে। শমদ্য়দ্ের বােশ শেণী প ষন্ত 

তিনাদ্িিদ্ন তশিার সুদ্ াগ কদ্র শেওয়া হদ্য়দ্ে। মােতমক প ষায় প ষন্ত োিোিীদ্ের মদ্ে তিনামূদ্ল্য পাঠ্যপুস্তক তিিরণ করা 

হদ্ি। সারাদ্েদ্শর প্রায় ১৩.৩৭ তমতলয়ন তশিার্ীদ্ক তিতভন্ন স্টাইদ্পন্ড কা ষক্রদ্মর আওিায় আতর্ ষক সহায়িা শেওয়া হদ্ি। 

প্রায় শিভাগ তিদ্যালয়গামী তশশু তিদ্যালদ্য়  াদ্ি। মানুদ্র্র গড় আয়ু বৃতি শপদ্য় ৭০ িের হদ্য়দ্ে। আমরা এমতিতর্-

১,২,৩,৪,৫ও ৬ অর্ষন কদ্রতে। 

র্লিায়ু পতরিিষদ্নর তিরূপ প্রভাি শমাকাতিলার র্ন্য সরকার তনর্স্ব অর্ ষায়দ্ন ক্লাইদ্মে শচ্ঞ্জ ট্রাস্ট িান্ড গঠন কদ্র 

তিতভন্ন প্রকে িাস্তিায়ন করদ্ে। এ িহতিল তেদ্য় উপকূল এলাকায় িনায়ন, িাঁধ তনম ষাণ, সাইদ্ক্লান প্রতিদ্রাধক িাতড়ির এিং 

প্রার্তমক তিদ্যালয়-কাম-সাইদ্ক্লান আেয়দ্কন্দ্র তনম ষাণসহ তিতভন্ন অতভদ্ ার্ন এিং প্রশমনমূলক কা ষক্রম িাস্তিায়ন করা হদ্ি। 

 োতরদ্র্ৈ তনরসদ্ন আমার সরকার তনর্স্ব উদ্ভাতিি সমাধাদ্নর উপর তিশ্বাসী। আমাদ্ের উদ্ভাতিি শমািাইল ব্যাংতকং 

েতরদ্র্ র্নদ্গাতষ্ঠর অর্ ষননতিক উন্নয়দ্ন ইতিিাচ্ক পতরিিষন এদ্নদ্ে। আমাদ্ের এই প্রযুতি েতিদ্ণর শিশতকছু শেদ্শ গ্রহণ করা 

হদ্ি। 

িাংলাদ্েদ্শ আমরা েতিদ্ণর শেশগুদ্লার মদ্ে নতুন সহদ্ াতগিা প্রসাদ্রর উপর গুরুত্ব আদ্রাপ করতে। র্লিায়ু 

অতভদ্ ার্দ্নর সমাধান তহদ্সদ্ি আমরা লিণািিা-সতহষ্ণু ধাদ্নর র্াি উদ্ভািন কদ্রতে  া েতিদ্ণর উদ্ভাতিি সমাধাদ্নর একটি 

চ্মৎকার দৃিান্ত তহদ্সদ্ি গণ্য হদ্ি পাদ্র।  

সুতধবৃন্দ, 

আমরা েতিদ্ণর শেশগুদ্লার মদ্ে আরও সহদ্ াতগিা চ্াই। তিদ্শর্ কদ্র ব্যিসা-িাতণর্ৈ, খাদ্য তনরাপত্তা, উচ্চতশিা, 

েিিা উন্নয়ন, স্বািৈদ্সিা, প্রাকৃতিক সম্পদ্ের সংরিণ, নিায়নদ্ াগ্য জ্বালাতন, এিতিআই, পু ুঁতর্িার্ার উন্নয়ন, তিশ্বিার্াদ্রর 

র্ন্য মানসম্পন্ন পণ্য উৎপােন এিং জ্িজ্ঞাতনক গদ্ির্ণা ইিৈাতে তির্দ্য় আমরা েতিদ্ণর শেশগুদ্লার মদ্ে আরও সহদ্ াতগিা 

বৃতি করদ্ি চ্াই। 

 সম্পদ্ের সীমািিিা, অপ ষাপ্ত অিকাঠাদ্মা সুতিধা, দুি ষল আতর্ ষক ব্যিিাপনা, অকা ষকর আইতন ও তনয়ন্ত্রণ কাঠাদ্মা 

এিং অভৈন্তরীণ তিদ্রাদ্ধর মি সমস্যার কারদ্ণ েতিদ্ণর শেশগুদ্লার পদ্ি এককভাদ্ি এসি শিদ্ি কাতঙ্ক্ষি অগ্রগতি অর্ষন 

করা সম্ভি হদ্ি না। 

 উত্তদ্রর সহদ্ াতগিা এসি িাধার অদ্নকাংশই দূর করদ্ি পাদ্র। গদ্ির্ণা ও উন্নয়দ্নর র্ন্য েতিদ্ণর তিতভন্ন শেদ্শ 

প্রতিতষ্ঠি শসন্টার অি এতিদ্লন্স েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিার গুণগি সম্প্রসারদ্ণ গুরুত্বপূণ ষ ভূতমকা পালন করদ্ি পাদ্র। 

 শসন্টার অি এতিদ্লন্স কর্তষক উদ্ভাতিি উন্নয়ন সমাধান এিং জ্ঞানসমূহ  াদ্ি স্বােয়ীমূদ্ল্যর এিং তিতনময়দ্ াগ্য হয় 

শসতেদ্ক দৃতি তেদ্ি হদ্ি। সিদ্চ্দ্য় গুরুত্বপূণ ষ হল, তনতে ষি শেদ্শর চ্াতহো এিং অিিা অনু ায়ী উন্নয়ন সমাধানগুদ্লাদ্ক উপদ্ াগী 

কদ্র তুলদ্ি হদ্ি।  
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সম্মাতনি অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, 

 আতম আশা কতর, এই সভা শর্দ্ক প্রাপ্ত সুপাতরশমালা ‘উন্নয়দ্নর র্ন্য অর্ ষায়ন তির্য়ক র্তিীয় আন্তর্ষাতিক সদ্ম্মলদ্ন’ 

গুরুত্বপূণ ষ ভূতমকা রাখদ্ি।  

েতিদ্ণর শেশগুদ্লা িাদ্ের উন্নয়দ্ন অর্ ষ শ াগাদ্নর র্ন্য উপায় খ ুঁর্দ্ি। তকন্তু আন্তর্ষাতিকভাদ্ি সম্মি তসিাদ্ন্তর 

শপ্রতিদ্ি উত্তদ্রর ধনী শেশগুদ্লা শ  উন্নয়ন সহদ্ াতগিার প্রতিশ্রুতি তেদ্য়দ্ে, িা শ ন  শকানভাদ্ই ব্যাহি না হয়। 

 এই সভা আদ্য়ার্দ্নর র্ন্য আতম র্াতিসংদ্ির েতিণ-েতিণ সহদ্ াতগিা তির্য়ক অতিস এিং িাংলাদ্েদ্শ 

র্াতিসংি উন্নয়ন িহতিলসহ সংতিি সিাইদ্ক ধন্যিাে র্ানাতি। 

 আতম তিদ্শর্ভাদ্ি ধন্যিাে র্ানাতি কূেনীতিকবৃন্দ, প্যাদ্নল আদ্লাচ্কবৃন্দ, মিাদ্রেরসহ তিদ্েশী শিতলদ্গেদ্ের। 

 এই সভা আদ্য়ার্দ্ন সহদ্ াতগিা শেওয়ার র্ন্য আতম আমাদ্ের অর্ ষননতিক সম্পকষ তিভাগ, তনউইয়ষদ্ক অিতিি 

র্াতিসংি িায়ী তমশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিং উন্নয়ন সহদ্ াগীদ্ের ধন্যিাে র্ানাতি।  

তিদ্েশী অতিতর্  াঁরা এদ্সদ্েন, আতম আশা কতর, িাংলাদ্েদ্শ আপনাদ্ের অিিান স্বতস্তোয়ক ও আনদ্ন্দর হদ্ি। 

সিাইদ্ক আিারও ধন্যিাে র্াতনদ্য় আতম দু’তেন-ব্যাপী এই সদ্ম্মলদ্নর শুভ উদ্বাধন শিার্ণা করতে। 

 

শখাো হাদ্ির্। 

র্য় িাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাদ্েশ তচ্রর্ীিী শহাক। 

... 


