
 

দক্ষিণ এশীয় স্পীকারদদর শীর্ ষ সদেলন  

টেকসই উন্নয়ন লিয (এসক্ষিক্ষি) অিষন সমাপন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

টশখ হাক্ষসনা 
প্যান প্যাক্ষসক্ষিক টসানারগাঁও টহাদেল, ঢাকা, রক্ষিিার, ১৮ মাঘ ১৪২২, ৩১ িানুয়াক্ষর ২০১৬ 

ক্ষিসক্ষমল্লাক্ষহর রাহমাক্ষনর রাক্ষহম 

আইক্ষপইউ-এর সোক্ষনত সভাপক্ষত িনাি সাদির টহাদসন ট ৌধুরী, 

শ্রীলঙ্কার পাল ষাদমদের টিপুটি স্পীকার ক্ষিলাঙ্গা সুমাক্ষিপলা, 

আিগাক্ষনস্তাদনর ওদলক্ষস ক্ষিগরার স্পীকার আব্দুল রউি ইব্রাক্ষহম, 

ভুোদনর িাতীয় সংসদ সংগুর স্পীকার ক্ষিগদম িাংদপা,  

মালদ্বীদপর মিক্ষলদসর স্পীকার আব্দুল্লাহ মাদসহ টমাহাদমদ, 

িাংলাদদদশর িাতীয় সংসদদর স্পীকার ি. ক্ষশরীন শারক্ষমন ট ৌধুক্ষর, 

ভারদতর টলাকসভার স্পীকার শ্রীমক্ষত সুক্ষমত্রা মহািন, 

ও উপক্ষিত সুক্ষধবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম এিং শুভ অপরাহ্ন। 

টেকসই উন্নয়ন লিয-এসক্ষিক্ষি অিষদনর উপর দক্ষিণ এক্ষশয়ার স্পীকারদদর প্রিম শীর্ ষ সদেলদনর সমাপন অনুষ্ঠাদন 

সিাইদক আন্তক্ষরক শুদভচ্ছা িানাক্ষচ্ছ। এই সদেলন আদয়ািদনর িন্য প্রিদমই আক্ষম ধন্যিাদ িানাক্ষচ্ছ ইোর পাল ষাদমোক্ষর 

ইউক্ষনয়নদক (আইক্ষপইউ)। িাংলাদদশ িাতীয় সংসদ এই সদেলদনর আদয়ািক এিং Campaign for Tobacco-Free 

Kids কাক্ষরগক্ষর সহদ াক্ষগতা প্রদান করদে। আক্ষম উভয় সংিাদক ধন্যিাদ িানাক্ষচ্ছ। 

টেকসই উন্নয়ন লিয (এসক্ষিক্ষি) অিষদনর উপর দক্ষিণ এশীয় স্পীকারদদর প্রিম শীর্ ষ সদেলন টশদর্ ‘ঢাকা টঘার্ণা’ 

গ্রহণ করার িন্য আক্ষম আপনাদদর ধন্যিাদ িানাক্ষচ্ছ। অংশগ্রহণকারী স্পীকারবৃন্দ ট  টঘার্ণা এিং প্রক্ষতশ্রুক্ষত ক্ষদদয়দেন আক্ষম 

ব্যক্ষিগতভাদি এিং আমার সরকাদরর পি টিদক টসগুদলার প্রক্ষত পূণ ষ সমি ষন িানাক্ষচ্ছ।  

দক্ষিণ এশীয় টদশগুদলার মদে আঞ্চক্ষলক সহদ াক্ষগতা, অংশীদাক্ষরত্ব, সুশাসন, অন্তভু ষক্ষি, অংশগ্রহণ, অক্ষধকার এিং 

ক্ষনরাপত্তা ক্ষির্দয় আপনারা ট সি ক্ষির্দয়র উপর গুরুত্বাদরাপ কদরদেন আক্ষম টসগুদলার প্রক্ষত পূণ ষ সমি ষন িানাক্ষচ্ছ। 

সোক্ষনত স্পীকারবৃন্দ এিং সুক্ষধবৃন্দ, 

আপনারা িাদনন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লিয পূরদণ িাংলাদদশ অভািনীয় সাি্য  অিষন কদরদে। আমরা অক্ষত-দাক্ষরদের 

হার অদধ ষদক নাক্ষমদয় এদনক্ষে। শহর এিং গ্রামীণ উভয় অঞ্চদলই আমরা ক্ষশিা, স্বািযদসিা, পাক্ষন সরিরাহ এিং পয়ঃদসিার মত 

টমৌক্ষলক ক্ষির্দয় অক্ষধকতর সুক্ষিধা ক্ষনক্ষিত কদরক্ষে। 

ক্ষিশ্বমন্দা সদত্বও গত ৭ িের ধদর আমাদদর ক্ষিক্ষিক্ষপ’র প্রবৃক্ষির হার ৬ শতাংদশর উপর ক্ষেল। গত এক দশদক 

আমাদদর রপ্তাক্ষন আয় ৩ গুদণর টিক্ষশ বৃক্ষি টপদয়দে। বিদদক্ষশক মুোর ক্ষরিাভ ষ টিদেদে প্রায় ৮ গুদণরও কাোকাক্ষে। 

ক্ষিশ্বব্যাংদকর মান অনু ায়ী গতিের িাংলাদদশ ক্ষনম্ন-মেম আদয়র টদদশ উন্নীত হদয়দে। আমরা এখন ২০২১ সাদলর 

মদে মেম আদয়র টদদশ পক্ষরণত হওয়ার লিয ক্ষনদয় কাি কদর  াক্ষচ্ছ। 

আমরা িাক্ষতসংদঘর উচ্চাক্ষভলার্ী ২০৩০ এদিন্ডা গ্রহণ কদরক্ষে। িাংলাদদদশ আমরা এমক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর টপ্ররণায় 

উদ্বুি হদয় এিং এমক্ষিক্ষি’র সািদ্য র উপর ভর কদর এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর িন্য প্রস্ত্ত্তত হক্ষচ্ছ। এিন্য ক্ষদ্বপাক্ষিক এিং 

িহুপাক্ষিক বিক্ষশ্বক অংশীদাক্ষরদত্বর প্রদয়ািন।  

আক্ষম মদন কক্ষর ২০৩০ এদিন্ডা হদচ্ছ একটি সক্ষেক্ষলত পি-পক্ষরক্রমা। এর িাস্তিায়দন আন্তিষাক্ষতক সম্প্রদায়দক এক্ষগদয় 

আসদত হদি। আমাদদর সরকাক্ষর এিং টিসরকাক্ষর, টদশীয় এিং আন্তিষাক্ষতক, সকল উৎস টিদক অক্ষধক পক্ষরমাদণ সম্পদদর 



 

সরিরাহ প্রদয়ািন। সুতরাং শুরু টিদকই বিদদক্ষশক উন্নয়ন সহায়তা িা ওক্ষিএ-এর লিযমাত্রা পূরণ করা হদি ুবিই গুরুত্বপূণ ষ 

উপাদান। 

গণতদন্ত্রর প্রধান প্রক্ষতষ্ঠান ক্ষহদসদি এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দন পাল ষাদমদের গুরুত্বপূণ ষ ভূক্ষমকা পালদনর সুদ াগ রদয়দে। 

িাতীয় প ষাদয় এসক্ষিক্ষি লিযদক সমক্ষবিততভাদি এক্ষগদয় টনওয়ার টিদত্র এিং এর কা ষক্রম মক্ষনের করার িন্য িাস্তিক্ষভক্ষত্তক 

পদদিপ ক্ষনদত হদি। 

ক্ষিক্ষভন্ন টটাকদহাল্ডার ট মন নারী-পুরুর্, নাগক্ষরক সমাি, কমুযক্ষনটি এিং ধমীয় টনতৃবৃন্দ, যুিসমাি ইতযাক্ষদর সদঙ্গ 

অংশীদাক্ষরত্ব, আদলা না এিং সহদ াক্ষগতার মােদম এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর িন্য আক্ষম দক্ষিণ এক্ষশয়ার পাল ষাদমেগুদলার মদে 

রািননক্ষতক ইচ্ছাশক্ষি গদে টতালার উপর টিার ক্ষদদত  াই। 

এসক্ষিক্ষি’র পূণ ষ িাস্তিায়দনর িন্য আক্ষম সোক্ষনত স্পীকার এিং সংসদ সদস্যদদর প্রদয়ািনীয় িাদিে অনুদমাদদনর 

উদাত্ত আহ্বান িানাক্ষচ্ছ। 

সুক্ষধবৃন্দ, 

উন্নয়ন এিং সুস্বাদিযর মদে পারস্পক্ষরক সম্পকষ ক্ষিদ্যমান। আক্ষম দৃঢ়ভাদি ক্ষিশ্বাস কক্ষর তামাক-িক্ষনত টরাগ-িালাই 

এিং অসংক্রামক টরাদগর অব্যাহত প্রদকাপ হ্রাদস এ অঞ্চদলর এিং এর িাইদরর সংসদদক এসক্ষিক্ষি-৩-টত িক্ষণ ষত সুি 

িীিন াপন ক্ষনক্ষিত করদত তাদদর আরও তৎপর হদত হদি। এসি টরাদগর ব্যাপকতা আমাদদর টদদশ ক্রমাগত বৃক্ষি পাদচ্ছ। 

এ টিদত্র উদল্লখদ াগ্য পদদিপ হদি ক্ষিশ্ব স্বািয সংিার তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কনদভনশন এিক্ষসটিক্ষসর (FCTC) 

িাস্তিায়ন। এসক্ষিক্ষি’র ১৭টি উদেশ্য এিং ১৬৯টি লিয পূরণই হদি আমাদদর মত উন্নয়নশীল টদশগুদলার িন্য পূি ষশতষ। 

আক্ষম মদন কক্ষর FCTC িাস্তিায়ন ক্ষিদশর্ভাদি ২টি সুক্ষনক্ষদ ষষ্ট কাদরণ অপক্ষরহা ষ। প্রিমতঃ FCTC োো 

এসক্ষিক্ষি’র তৃতীয় উদেশ্য ‘সুি িীিন াপন এিং সি িয়দসর মানুদর্র ক্য াণ ক্ষনক্ষিত করা’ সম্ভি নয়। ক্ষদ্বতীয়তঃ অন্যান্য 

এসক্ষিক্ষি লিযমাত্রা পূরদণ তামাক একটি িে িাধা। 

িতষমাদন তামাদকর ব্যিহার মহামারী আকাদর টদখা ক্ষদদয়দে। দক্ষিণ এক্ষশয়ার টদশগুদলা ট মন িাংলাদদশ, ভুোন, 

ভারত, মালদ্বীপ, টনপাল, পাক্ষকস্তান, ক্ষময়ানমার এিং শ্রীলঙ্কায় তামাক-গ্রহণকারীর টমাে সংখ্যা প্রায় ৩৮৩ ক্ষমক্ষলয়ন। এো 

ক্ষিদশ্বর টমাে ১.১ ক্ষিক্ষলয়ন তামাকগ্রহণকারীর সংখ্যার ৩৪.৮% অি ষাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। 

এসি টদদশ তামাক-িক্ষনত আক্ষি ষক এিং স্বািযগত িক্ষতর পক্ষরমাণ ক্ষদন ক্ষদন িােদে। শুধু ভারত এিং িাংলাদদদশ 

তামাকগ্রহণ-িক্ষনত কারদণ প্রক্ষতিের কমপদি ১.১ ক্ষমক্ষলয়ন মানুর্ মারা  ায়। 

আমার সরকার িনস্বািযদক সদি ষাচ্চ অগ্রাক্ষধকার ক্ষদদয়দে। FCTC িাস্তিায়দনর অংশ ক্ষহদসদি আমরা ২০১৩ সাদল 

ধুমপান এিং তামাক িাতীয় পণ্য ব্যিহার (ক্ষনয়ন্ত্রণ) আইন সংদশাধন কদরক্ষে এিং ২০১৫ সাদল সংক্ষিষ্ট ক্ষিক্ষধ পাশ কদরক্ষে।    

এই আইন প্রদয়াদগর মােদম কীভাদি অক্ষধকতর সুিল পাওয়া  ায়, িতষমাদন আমরা তার প্রক্ষত দৃক্ষষ্ট ক্ষদদয়ক্ষে। ২০১৩ 

সাদলর তামাক িাতীয় পণ্য ব্যিহার (ক্ষনয়ন্ত্রণ) আইন এিং ২০১৫ সাদলর ক্ষিক্ষধ অনুসরণ কদর আগামী মা ষ টিদক আমরা 

তামাকিাত পদণ্যর টমােদক েক্ষিসম্বক্ষলত সতকষিাতষা সংদ ািন করদত  াক্ষচ্ছ। আমাদদর প্রক্ষতদিক্ষশ ভারত, টনপাল এিং 

শ্রীলঙ্কায় এো ইদতামদে  ালু করা হদয়দে।  

িনস্বািয রিা এিং তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ কম ষকান্ডদক উৎসাহ ক্ষদদত আমরা ২০১৪-১৫ অি ষিের টিদক তামাদকর উপর ১ 

শতাংশ হাদর সার ািষ আদরাপ কদরক্ষে। িাংলাদদদশ এোই এ ধরদণর প্রিম পদদিপ। তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ কম ষকান্ড সমক্ষবিততভাদি 

পক্ষর ালনার িন্য আমার সরকার স্বািয মন্ত্রণালদয়র অধীদন িাতীয় তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ টসল গঠন কদরদে। 

িাতীয় প ষাদয় প্রস্ত্ত্তক্ষত ক্ষহদসদি আমাদদর পক্ষরকল্পনা কক্ষমশন বিক্ষশ্বক এদিন্ডার সাদি ক্ষমল টরদখ সম্প্রক্ষত ৭ম 

পঞ্চিাক্ষর্ ষক পক্ষরকল্পনা গ্রহণ কদরদে। এদত তামাক-সম্পক্ষকষত ক্ষিরূপ ক্ষির্য়গুদলার সুরাহা করা হদয়দে। 

এসি োোও, স্বািয ও পক্ষরিার পক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালয় দুটি গুরুত্বপূণ ষ নীক্ষতমালা প্রণয়ন করদে। এগুদলা হদচ্ছ: তামাক 

 ার্ ক্ষনয়ন্ত্রণ নীক্ষত প্রণয়ন। এর উদেশ্য হদচ্ছ তামাক  ার্ প্রসাদরর ব্যাপকতা হ্রাস এিং খাদ্য ক্ষনরাপত্তার হুমক্ষক টমাকাক্ষিলা। 

অন্যটি হদচ্ছ তামাদকর  াক্ষহদা এিং সরিরাহ হ্রাদসর িন্য একটি ব্যাপকক্ষভক্ষত্তক িাতীয় তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ নীক্ষত প্রণয়ন। 

 ক্ষদও আমরা তামাক ক্ষনয়ন্ত্রদণ উদল্লখদ াগ্য অগ্রগক্ষত অিষন কদরক্ষে, ক্ষকন্তু আমরা এ ক্ষনদয় আত্মতুক্ষষ্টদত ভুগক্ষে না। 

FCTC িাস্তিায়ন এিং িাংলাদদদশ তামাদকর ব্যিহার উদল্লখদ াগ্যভাদি হ্রাদসর িন্য আমাদদর আরও অদনক ক্ষকছু করদত 

হদি।  



 

আমরা ২০৪০ সাদলর মদে িাংলাদদশ টিদক তামাদকর ব্যিহার সম্পূণ ষভাদি ক্ষনর্ম ষল করদত  াই। এই ঈক্ষিত লিয 

িাস্তিায়দনর িন্য আমরা ট  ক্ষির্য়গুদলার উপর গুরুত্বাদরাপ করক্ষে টসগুদলা হদচ্ছ: 

 প্রিম পদদিদপ স্বািয উন্নয়ন সার ািষ ব্যিহার কদর একটি তহক্ষিল গঠন করা-  া ক্ষদদয় টদশব্যাপী িাতীয় তামাক 

ক্ষনয়ন্ত্রণ কম ষসূক্ষ  গ্রহণ করা হদি। 

 ক্ষদ্বতীয় ধাদপ, আমরা তামাদকর উপর িতষমান শুল্ক-কাঠাদমা সহি কদর একটি শক্ষিশালী তামাক শুল্ক-নীক্ষত গ্রহদণর 

িন্য প্রদয়ািনীয় উদদ্যাগ ক্ষনি। এর উদেশ্য হদি টদদশ তামাকিাত পদণ্যর ক্রয় িমতা হ্রাস এিং একইসাদি এ 

অঞ্চদলর সদি ষাত্তম ব্যিিা টিদক ক্ষশিা ক্ষনদয় সরকাদরর শুল্ক আয় বৃক্ষি করা।  

 সদি ষাপক্ষর, আমার সরকার তামাক ক্ষনয়ন্ত্রণ আইন িাস্তিায়দনর িন্য সি ধরদণর কা ষকর পদদিপ গ্রহণ করদি। 

এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর অগ্রাক্ষধকাদরর সাদি ক্ষমল টরদখ আমরা আমাদদর আইনগুদলাদক FCTC’র সাদি সামঞ্জস্যপূণ ষ 

করি।  

সুক্ষধবৃন্দ, 

আমরা ২০২১ সাদলর মদে িাংলাদদশদক মেম-আদয়র জ্ঞান-ক্ষভক্ষত্তক ক্ষিক্ষিোল অি ষনীক্ষতর টদশ ক্ষহদসদি পক্ষরণত 

করার লিয ক্ষনধ ষারণ কদরক্ষে। এরপর আমাদদর লিয হদচ্ছ ২০৪১ সাদলর মদে িাংলাদদশদক একটি উন্নত ও সমৃি টদদশ 

পক্ষরণত করা। এভাদিই আমরা আমাদদর িাক্ষতর ক্ষপতা িঙ্গি্ধু  টশখ মুক্ষিুরর রহমাদনর স্বদনেরর টসানার িাংলা গদে টতালার 

স্বনের িাস্তিায়ন করদত  াই। 

আমরা এমক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর মােদম ক্ষিশ্বদক ট মন তাক লাক্ষগদয় ক্ষদদয়ক্ষে, টতমক্ষন এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দনর টিদত্রও 

আমরা অগ্রণী ভূক্ষমকা পালন করদত অঙ্গীকারািি।  

আমাদদর এই পি- াত্রায় আমরা সকলদক ঐকযিি কদর একটি ন্যায়-ক্ষভক্ষত্তক, সমৃি, শাক্ষন্তপূণ ষ প্রগক্ষতশীল িাংলাদদশ 

গদে তুলি। আসুন আমরা আমাদদর িতষমান এিং ভক্ষিষ্যদতর িন্য আমাদদর ইচ্ছাশক্ষি এিং সম্পদদক ক্ষনদিদন কক্ষর। 

এ অঞ্চদলর টদশগুদলার স্পীকারবৃদন্দর টনতৃদত্ব এিং সংসদ সদস্যদদর প্রাজ্ঞ পরামদশ ষ এসক্ষিক্ষি িাস্তিায়দন আমাদদর 

পি লা সুন্দর ও সিল টহাক - এ প্রতযাশা কদর আক্ষম আমার িিব্য টশর্ করক্ষে। 

আপনাদদর সিাইদক আিারও আন্তক্ষরক ধন্যিাদ।  

টখাদা হাদিি। 

িয় িাংলা, িয় িঙ্গি্ধু  

িাংলাদদশ ক্ষ রিীিী টহাক। 

... 


