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সবসসমল্লাসহর রাহমাসের রাসহম  

ভূটানের মান্যবর প্রধােমন্ত্রী Jigme Y Thinley,  

সম্মাসেত অসতসিবৃন্দ,  

এবাং  দ্র মসহলা ও  দ্র মনহােয়গণ,  

      আসসালামু আলাইকুম এবাং শু  সন্ধ্যা।  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী বাাংলানেনশ আ োনক এবাং আ োর সিরসঙ্গীনের স্বাগতম। আসম আমার সেনজর এবাং আমার 

ভেনশর জেগনণর  ক্ষ ভিনক আ োনক এবাং আ োর সিরসঙ্গীনের আন্তসরক শুন চ্ছা জাোসচ্ছ।  

২০০৯ সানল সরকানরর োসয়ত্বগ্রহনণর  র আমার প্রিম সি াসক্ষক সির সিল ভূটানে। এর র ২০১০ সানল ১৬তম সাকক 

সনম্মলনে ভ াগ সেনত আসম আবারও আ োর অসেন্দয সুন্দর ভেশ সিনর  াই।  

উ য় সিনরর সময় আ সে এবাং ভূটানের জেগণ আমানক ভ  উষ্ণ আসতনিয়তা প্রোে কনরনিে, ভস স্মৃসত আসম সব 

সময়ই স্মরণ কসর।  

বাাংলানেনশ আ োর এই সির অতযন্ত তাৎ  কপূণ ক। কারণ এই সিনরর মাধ্যনম আমানের দুই প্রসতনবশী ভেনশর মনধ্য 

সবদ্যমাে সম্পকক আরও গ ীর ও সুদৃঢ় হনব।  

বাাংলানেনশর মানুনষর হৃেনয় ভূটাে ভ মে একটি সবনশষ স্থাে েখল কনর ভরনখনি, ভতমসে বাাংলানেনশর ইসতহানসর সনঙ্গ 

ভূটানের রনয়নি একটি স্থায়ী এবাং ঘসেষ্ঠ সম্পকক। আমানের রক্তক্ষয়ী মহাে মুসক্তযুনে ভূটানের মহামান্য ৩য় রাজা এবাং ভস ভেনশর 

জেগনণর সেিঃস্বাি ক সমি কে আজও আমানেরনক আনবগাপ্লুত কনর ভতানল। স্বাধীে বাাংলানেশনক ভূটানের প্রিম স্বীকৃসত প্রোে আমরা 

সিরসেে শ্রো নর স্মরণ করব।  

এিাড়া, প্রািীে ও ধমীয় ঐসতহয, সাাংস্কৃসতক মূল্যনবাধ এবাং সামাসজক-রাজনেসতক বাস্তবতার সেক ভিনক বাাংলানেশ ও 

ভূটাে একই মূল্যনবানধ সবশ্বাসী।  

ইসতহাস সাক্ষয ভেয় আমানের  াহাড়পুর ও মহাস্থােগনড়র ভবৌে  সিতগণ এবাং ভূটানের প্রািীে ভবৌে সবহারগুনলার মনধ্য 

 ারস্পসরক ঘসেষ্ঠ ভ াগান াগ সিল।  

এই দুই ভেনশর মনধ্য সেনয় প্রবাসহত ব্রহ্মপুত্র এবাং শাখা েেীগুনলা সেনয় বহু প্রািীে কাল  ভিনকই ব্যবসা-বাসণজয এবাং 

  কটকনের  াতায়ানতর কিা ইসতহানস বসণ কত আনি।  

প্রকৃত নক্ষ সহমালনয়র নেসসগ কক ভসৌন্দন কর বুনক অবস্থােরত ভূটাে এবাং সমতনলর সবুনজ ভঘরা বাাংলানেনশর মনধ্য 

প্রকৃসতগত ানবই অোসেকাল ভিনক ভ াগসূত্র সবদ্যমাে। এই সম্পকক আমানের দু'ভেনশর জেগনণর  াগ্য, উন্নয়ে, সমৃসের 

ভ াগসূত্রনক আরও সুদৃঢ় কনরনি।  

দু'ভেনশর জেগনণর সাসব কক কল্যাণ এবাং  ারস্পসরক স্বাি ক সেসিত করার লনক্ষয আমানের মনধ্য সবদ্যমাে এই অকৃসত্রম 

সম্পকক আরও অি কবহ কনর তুলনত হনব। আমানের দু'ভেনশর মনধ্য সহন াসগতার ভক্ষনত্র অফুরন্ত সম্ভাবো সবরাজমাে। এগুনলার 

মনধ্য   কটে, জলসবদুযৎ, জলবায়ু  সরবতকে জসেত প্র াব ভমাকাসবলা, স্বাস্থযনসবা, জীবনবসিত্র, কৃসষ ও কৃসষ  ণ্য প্রসিয়াজাতকরণ, 

বোয়ে, তথ্য প্রযুসক্ত, সশক্ষা,  াসেসম্পে ব্যবস্থা ো ইতযাসে উনল্লখন াগ্য।  



দুই ভেনশর জেগনণর সাসব কক উন্নয়নের স্বানি ক এসব ভক্ষনত্র আমানের  ারস্পসরক সহন াসগতা আরও ভজারোর করনত 

হনব।  

মান্যবর প্রধােমন্ত্রী,  

আসম অতযন্ত আেসন্দত ভ  এ সিনরর সময় আ সে বাাংলানেনশর েসক্ষণাঞ্চনল অবসস্থত পৃসিবীর বৃহত্তম ম্যােনগ্রা  িনরস্ট 

সুন্দরবে এবাং কক্সবাজানর অবসস্থত সবনশ্বর েীঘ কতম ভসাোলী বালুকা সমুদ্র নসকত ভ্রমনণ  ানচ্ছে।  

ভূটানের নেস্বসগ কক  াহাড় এবাং উ তযকার সনঙ্গ  সে আমানের   কটে স্থা োগুনলানক একই প্যানকনজর আওতায় সেনয় 

আসা  ায়, তাহনল ইনকা-ট্যযসরস্টনের আকৃষ্ট করার মাধ্যনম আমানের উ য় ভেনশর   কটে সশল্পই ব্যা ক ানব সবকাশ লা  করনব।  

আসম আরও আেসন্দত ভ  আ সে আমানের দুই ভেনশর মধ্যকার প্রািীে সম্পনককর স্মারকসমূহ ভেখার জন্য ভবশ কনয়কটি 

প্রািীে ভবৌে স্থা ো  সরেশ কে করনবে।  াশা াসশ ভূটানের ব্যবহানরর জন্য িট্টগ্রাম বন্দনরর উ ন াসগতা স্বিনক্ষ ভেখনত  ানবে, 

এটাও আমানের জন্য আেনন্দর সবষয়।  

মান্যবর িতুি ক রাজা সজগনম সসাংনয় ওয়াাংচুক এর দূরদৃসষ্টসম্পন্ন সেকসেনে কশোয় ভূটানের রাজনেসতক রূ ান্তর আমরা 

গ ীর আগ্রনহর সনঙ্গ লক্ষয করসি। আজনকর ভূটাে একটি গণতাসন্ত্রক, আধুসেক এবাং প্রগসতশীল রাষ্ট্র। সামসগ্রক জাতীয় সুখ 

(Gross National Happiness - GNH) এর ভ  ধারণা মান্যবর রাজা প্রিলে কনরনিে, তা সবশ্বব্যা ী প্রশাংসা কুসড়নয়নি।   

তাঁর সবজ্ঞ পুত্র ও উত্তরাসধকার মান্যবর  ঞ্চম রাজা সজগনম ভখসার োগনয়ল ওয়াাংচুক স তার  োঙ্ক অনুসরণ কনর 

সবিক্ষণতার সনঙ্গ ভূটােনক সামনে এসগনয় সেনয়  ানচ্ছে।  

বাাংলানেনশও আমরা অস ন্ন উনেনে কাজ করসি এবাং তা হনচ্ছ গণতন্ত্রনক শসক্তশালী করা, অি কনেসতক প্রবৃসে অজকে 

এবাং আমানের োগসরকনের সুখ, সমৃসে ও শাসন্ত সেসিত করা।  

বতকমানে আমানের গণতাসন্ত্রক প্রসতষ্ঠােগুনলা আরও ভবসশ সুদৃঢ় হনয়নি। আমানের অি কেীসত মজবুত স সত্তর উ র 

প্রসতসষ্ঠত। মােবাসধকার এবাং আইনের শাসে প্রসতসষ্ঠত হনয়নি। সব ধরনের সন্ত্রাসী এবাং িরম ন্থা কা ককলা  হ্রাস  ানচ্ছ।  

সব ককানলর সব কনশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর স তা বঙ্গবন্ধু ভশখ মুসজবুর রহমানের স্বনের ভসাোর বাাংলা প্রসতসষ্ঠত করনত আমরা 

‘‘রূ কল্প ২০২১'' বাস্তবায়ে করসি।  

ইনতামনধ্য আমরা খাদ্য এবাং জ্বালাসে সেরা ত্তা অজকনে উনল্লখন াগ্য সািল্য লা  কনরসি। সশক্ষা, োসরদ্রয সবনমািে, োরীর 

ক্ষমতায়ে, সমাজকল্যাণ এবাং ভটকসই অি কনেসতক প্রবৃসে অজকনে তাৎ  কপূণ ক অগ্রগসত সাসধত হনয়নি। সশশুমৃতুয হার হ্রাস করায় 

আমরা এ বির এমসিসজ পুরস্কার অজকে কনরসি।  

আমরা আমানের লক্ষয অজকনের জন্য সেরলস ানব কাজ কনর  াসচ্ছ। আঞ্চসলক সাংন াগ স্থা নের মাধ্যনম এ অঞ্চনলর 

সামসগ্রক উন্নয়েসহ আমানের সরকানরর এসব উনদ্যানগর প্রসত আমরা আমানের বন্ধু এবাং প্রসতনবশীনের মূল্যবাে সহন াসগতা 

প্রতযাশা করসি।  

আমানের সামনে সবপুল সম্ভাবোর িার উনমাসিত। এ সুন াগ আমানেরনক  তটা সম্ভব কানজ লাগানত হনব।  

মান্যবর অসতসি, আ োর এবাং আ োর সিরসঙ্গীনের বাাংলানেনশ অবস্থাে আেন্দোয়ক এবাং িলপ্রসু ভহাক, এ কামো 

করসি।  

আ োর সুস্বাস্থয, েীঘ কায়ু এবাং অব্যাহত সমৃসে কামো করসি। আ োর মাধ্যনম ভ্রাতৃপ্রসতম ভূটানের জেগনণর সুখ, শাসন্ত, 

অগ্রগসত এবাং সমৃসে কামো কনর আমার বক্তব্য ভশষ করসি।  

ভখাো হানিজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলানেশ সিরজীবী ভহাক।  

বাাংলানেশ-ভুটাে বন্ধুত্ব সিরজীবী ভহাক।  

.... 


