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ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং গণমাধ্যমমর সদস্যবৃন্দ, 

 

 ভারমির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমরন্দ্র যমাদীমক আয আমামদর মামে যেময় আমরা সবিৈই আনবন্দি ও গবব যি। এ এক 

ঐবিহাবসক মুহূিয। আমরা য ৌথভামব আমামদর বি-োবিক সম্পকযমক নতুন সম্ভাবনার যুমগ ও অবধকির উচ্চিায় বনময়  াবি। 

বকছুিণ পূমব য আমরা স্থল সীমানা চুবক্ত ১৯৭৪ অনুসমথ যমনর েত্র বববনময় কমরবি। এর মাধ্যমম ৬৮ বিমরর মানববক সমস্যার 

োবিপূণ য সমাধান হওয়ায় আমরা অিৈি আনবন্দি। এ যিমত্র প্রধানমন্ত্রী যমাদীর যনতৃমের ভূয়সী প্রেংসা করবি। আমরা 

ভারমির যনগণ এবং ভারমির সকল রাযননবিক দলমক, এই চুবক্তর প্রবি অকুণ্ঠ সমথ যন যানামনার যন্য ধন্যবাদ যানাবি। 

এই মূহুমিয আবম শ্রদ্ধাভমর স্মরণ করবি সব যকামলর সব যমশ্রষ্ঠ বাঙাবল যাবির বেিা বঙ্গবন্ধু যেখ মুবযবুর রহমান ও শ্রীমবি 

ইবন্দরা গান্ধীর ঐবিহাবসক ভূবমকার কথা। একই সামথ ভারমির মহামান্য রাষ্ট্রেবি শ্রী প্রণব মূখাযীর অবদামনর কথাও স্মরণ 

করবি। আমামদর মহান মুবক্তযুমদ্ধ ভারমির অেবরসীম অবদামনর কথা আমরা গভীর কৃিজ্ঞিার সামথ স্মরণ কবর। 

২. ১৯৭২ সামলর ৬ যেব্রুয়াবর কলকািায় প্রদত্ত ভাষমণ যাবির বেিা বঙ্গবন্ধু যেখ মুবযবুর রহমান বমলবিমলন ‘‘As 

for us, we will be wanting to cooperate with all concerned for creating an area of peace in 

South Asia where we could live side by side as good neighbours and pursue constructive 

policies for the benefit of our people”. দবিণ এবেয়ার ববষময় আমামদর দৃবিভবঙ্গ বঙ্গবন্ধুর এই সুদূরপ্রসারী 

বক্তমব্য প্রবিেবলি হময়মি। আবম ববশ্বাস কবর সবিবলিভামব আমরা এই অঞ্চমলর যনগমণর যন্য অবধকির োবি, প্রগবি ও 

সমৃবদ্ধ বনবিি করমি োবর,  া বিল বঙ্গবন্ধুর আযন্মলাবলি স্বপ্ন।   

৩. ভারমির অথ যননবিক সমৃবদ্ধ প্রেংসার দাবব রামখ। শুধু িাই নয়, বেিা, ববজ্ঞান, প্রযুবক্ত ও উদ্ভাবমনর যিমত্রও ভারি 

খুবই দ্রুি এবগময়  ামি। বাংলামদমের অথ যনীবিও গি িয় বির ধমর ৬ েিাংমের যববে হামর যবমেমি। আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন 

লিৈমাত্রার প্রায় সবুলমলাই অযযন করমি সিম হময়বি।  

৪. ভারি আমামদর অিৈি ুলরুেপূণ য প্রবিমববে যদে এবং একই সামথ আমরা েরষ্পমরর উন্নয়ন সহম াগী। আযমকর এই 

অেরামে আমামদর মমধ্য খুবই েলপ্রসূ বি-োবিক আমলাচনা হময়মি। আমামদর আমলাচনা বিল গঠনমূলক। আমরা েরস্পমরর 

উমিগ এবং অগ্রাবধকার ববষয়ুলমলা সম্পমকয অবগি। বি-োবিক সম্পমকযর সব ববষয় বনময়ই আমামদর মমধ্য যখালামমলা 

আমলাচনা হময়মি। 

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যমাদী এবং আবম উভময়ই এ ববষময় সিি হময়বি য , Connectivity শুধু এই দু’যদমের নয়, 

এই অঞ্চমলর উন্নয়মনর যন্যও ুলরুেপূণ য। উেকূলীয় যনৌ-চলাচল চুবক্ত, বাবণযৈ চুবক্তর নবায়ন, অভৈিরীণ যনৌ-েবরবহন 

প্রম াকমলর স্বাির এবং এর সামথ সামথ নতুন বাস সাবভ যসুলমলার ফ্ল্ৈাগ-অে এ অঞ্চমল বনরববিন্ন সংম াগ প্রবিষ্ঠার প্রবি 

আমামদর অঙ্গীকামরর দৃিাি। এর মধ্য বদময়ই এিদাঞ্চমলর যনগমণর যন্য আমরা আনমি োরব একটি জ্বষম্যহীন সমায 

ব্যবস্থা। চুবক্তুলমলামি য  নতুন ববষয়সমূহ সবন্নমববেি হময়মি িার মাধ্যমম বাবণযৈ, বববনময়াগ ও ব্যবসার প্রসামর নতুন নতুন 

যিমত্র জ্িবর হমব।  

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যমাদী আমামদর দু’যদমের মমধ্য ক্রমবধ যমান বাবণযৈ ঘা বির ববষয়টি উেলবদ্ধ কমরমিন এবং এ 

ববষময় িাঁর সরকামরর সাবব যক সহায়িার আশ্বাস বদময়মিন। দু’যদমের মমধ্য বাবণযৈ সমিা আনার যন্য বাংলামদমে ভারিীয় 

বববনময়াগকারীমদর যন্য মংলা এবং যভোমারায় ববমেষ অথ যননবিক অঞ্চল প্রবিষ্ঠার ব্যাোমর আমরা সিি হময়বি। আমরা 

আো করবি এরেমল বাংলামদমে ভারিীয় বববনময়াগ উমল্লখম াগ্য হামর বৃবদ্ধ োমব। 



 
 

৭. আয আমরা বি-োবিক ববষময় যবে কময়কটি চুবক্ত ও সমমোিা স্মারক স্বাির কমরবি।  া আমামদর োরস্পবরক 

সহম াবগিার বববভন্ন যিমত্রর সামথ সংবিি। এর মমধ্য রময়মি অথ যননবিক সহম াবগিা, বাবণযৈ ও বববনময়াগ, বনরােত্তা, 

অবকাঠামমা উন্নয়ন, বেিা, ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত, িথ্য প্রযুবক্ত, সংস্কৃবি ও Blue Economy। সহম াবগিার এই ববস্তৃি যিমত্র 

আমামদর সম্পমকযর গভীরিার ব্যাবি এবং েবরেক্কিার বনদে যন। 

৮. সীমাি োবিপূণ য রাখা এবং এ ববষময় োরস্পবরক সহম াবগিা বযায় রাখার ববষময় আমরা আমামদর অঙ্গীকার 

পুনব্যযক্ত কমরবি। সন্ত্রাসবাদ ও চরমেন্থার ববরুমদ্ধ ‘‘zero tolerance” নীবির ববষময় আমরা প্রবিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা উভয় 

যদমের ৫৪টি অবভন্ন নদীর ব্যবস্থােনার লিৈ একসামথ কায করার ববষময় আমলাচনা কমরবি। 

৯. দু’যদমের যনগমণর মমধ্য বনববে য াগাম াগ প্রবিষ্ঠা আমামদর অন্যিম অগ্রাবধকার। এটি দু’যদমের বি-োবিক 

সম্পমকযর সবমচময় েবক্তোলী বন্ধন। আমরা যগৌহাটিমি বাংলামদে বমেন এবং খুলনা ও বসমলম  ভারিীয় বমেন যখালার 

ব্যাোমর সিি হময়বি। এ া আমামদর ক্রমবধ যমান োরস্পবরক ববশ্বাস ও বি-োবিক সম্পকযমক আরও বব ি করার 

অঙ্গীকামরর প্রবিেলন। এ সকল েদমিে আমামদর সম্পকযমক আরও ববস্তৃি ও গণমুখী করমব। 

১০. আমামদর সম্পকযমক আরও সুদৃঢ় করার য  অঙ্গীকার আমরা কমরবি িা সেমরর যেমষ ‘‘Joint Declaration”-এ 

প্রকাে োমব। আমামদর এ য ৌথ যঘাষণার অঙ্গীকারুলমলামক এখন বাস্তমব রূেদান করাই ুলরুেপূণ য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবম 

আেনামক এ যিমত্র আমামদর সাবব যক সহম াবগিা ও সমথ যমনর ববষময় বনিয়িা প্রদান করবি। 

১১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আেনার সের আমামদর বি-োবিক সম্পমকযর যিমত্র নতুন আো ও গবির সঞ্চার কমরমি। 

ঢাকায় আেনার অবস্থান আনন্দময় ও সেল যহাক। 

যখাদা হামেয। 

যয় বাংলা, যয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলামদে বচরযীবী যহাক। 

বাংলামদে-ভারি জ্মত্রী দীঘ যযীবী যহাক। 

--- 


