
সফররত কম্বোডিয়োর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী সোমম্েক আক্কো মহো সসনো পোম্েই সেম্কো হুন সসন  

এর সম্মোম্ন প্রেত্ত ননশম্ োজ 

 

 োষণ 

 

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

 

সশখ হোডসনো 

 
ঢোকো, বোাংলোম্েশ, মঙ্গলবোর, ০৩ আষোঢ় ১৪২১, ১৭ জুন ২০১৪  

 

ডবসডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম 

 

কম্বোডিয়োর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী সোমম্েক আক্কো মহো সসনো পোম্েই সেম্কো হুন সসন, 

মোেোম ডকডিডপ্রেবনডিে বুন রোণী হুন সসন, 

সম্মোডনত ব্যডিবর্ গ, 

ডবডশষ্ট অডতডিবর্ গ, 

সুডধমন্ডলী, 

 

আসসোলোমু আলোইকুম এন্ড Very good evening to you all. 

 

কম্বোডিয়োর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী, মোেোম হুন সসন এবাং আপনোর সফরসঙ্গীম্ের বোাংলোম্েম্শ সুস্বোর্তম। ২০০১ সোম্লর 

জোনুয়োডরম্ত আডম আপনোর অডনন্দ সুন্দর সেশ কম্বোডিয়ো সফর কডর। সস সময় আপনোরো সে উষ্ণ আডতম্িয়তো আডম ও আমোর 

সফরসঙ্গীম্ের ডেম্য়ডিম্লন আজও আডম তো স্মরণ কডর। তখন সিম্কই আমরো অম্পক্ষো করডিলোম, আপনোম্ক একই োম্ব উষ্ণ 

আডতম্িয়তোয় বরণ করোর জন্য। আপনোর এই সফর দুই সেম্শর মম্ে ডবদ্যমোন বন্ধুত্বপূণ গ সম্পকগ আরও সজোরেোর করম্ব বম্ল 

আডম ডবশ্বোস কডর। 

কম্বোডিয়োর সম্ঙ্গ সম্পকগম্ক বোাংলোম্েশ অতযন্ত গুরুত্ব সেয়। আমোম্ের এই বন্ধুত্ব দুই সেম্শর মম্ে ডবদ্যমোন 

ঐডতহোডসক ও সোাংস্কৃডতক ঐডতহয, এম্ক অপম্রর সোব গম্ ৌমম্ত্বর প্রডত শ্রদ্ধো এবাং নবডশ্বক ও আঞ্চডলক শোডন্ত ও ডনরোপত্তোর প্রডত 

অঙ্গীকোম্রর ওপর প্রডতডিত। আমোম্ের উ ম্য়রই লক্ষয র্ণতন্ত্রম্ক শডিশোলী করো। পোরস্পডরক কল্যোম্ণর জন্য দুই সেম্শর 

জনর্ম্ণর মম্ে সেোর্োম্েোর্ বৃডদ্ধ করো। এবাং আি গ-সোমোডজক সহম্েোডর্তো বৃডদ্ধ করো। এই আকোঙ্ক্ষো দু’সেম্শর মেকোর বন্ধুত্বম্ক 

সুদৃঢ় ও েীর্ গস্থোয়ী করোর সক্ষম্ে সহোয়ক হম্ব।  

ডবশ্বোয়ম্নর এই যুম্র্ সম্পে ডবডনময় ও উন্নয়ম্নর জন্য আঞ্চডলক সহম্েোডর্তো ও সহমডম গতো সজোরেোর করো 

অতযোবশ্যক। সম্ব গোচ্চ পোরস্পডরক কল্যোম্ণর লম্ক্ষয আমোম্ের দুই সেম্শর মম্ে সডম্মডলত সোমর্থ্গ ডবম্শষ কম্র বোডণজয, 

ডবডনম্য়োর্, কৃডষ এবাং পে গেন সক্ষম্ে অডধকতর সহম্েোডর্তোর মম্নো োব ডনম্য় কোজ করম্ত হম্ব। এগুম্লোর মম্ে কৃডষ অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ গ েো আমোম্ের জনর্ম্ণর খোদ্য ডনরোপত্তো ডনডিত করম্ব এবাং জীবনমোম্নর উন্নয়ন র্েোম্ব।  

আডম ডবশ্বোস কডর, আমোম্ের দুই সেশ এবাং জনর্ম্ণর মম্ে র্ডনি সেোর্োম্েোর্ স্থোপম্নর মোেম্ম পোরস্পডরক 

কল্যোণকর লক্ষয অজগন সম্ভব। আমোম্ের দুই সেম্শর মম্ে ব্যবসো-বোডণজয বৃডদ্ধ পোম্ে। তম্ব বোডণজয সম্ভোবনোম্ক পুম্রোপুডর োম্ব 

কোম্জ লোর্োম্ত হম্ল আমোম্ের সবসরকোডর খোম্তর অাংশগ্রহণ প্রম্য়োজন। আজম্ক চোরটি চুডি স্বোক্ষর হম্য়ম্ি। এগুম্লো বোস্তবোডয়ত 

হম্ল দুই সেম্শর কৃডষ, ডবডনম্য়োর্, সাংস্কৃডত এবাং ডশক্ষোম্ক্ষম্ে ডি-পোডক্ষক সহম্েোডর্তো বৃডদ্ধম্ত সহোয়ক হম্ব। 

 



 

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী, 

আডম অতযন্ত র্ম্ব গর সোম্ি বলম্ত চোই, বোাংলোম্েম্শ আপনোর এই প্রিম সরকোডর সফর আমোম্ের মেকোর ডি-পোডক্ষক 

সম্পকগ উন্নয়ম্নর সক্ষম্ে একটি গুরুত্বপূণ গ মোইলফলক। এই সফর দুই সেম্শর মম্ে ফলপ্রসূ সম্পকগ, সহম্েোডর্তো এবাং 

অাংশীেোডরম্ত্বর সক্ষম্ে নতুন যুম্র্র সূচনো কম্রম্ি। উ য় সেম্শর জনর্ম্ণর বতগমোন এবাং  ডবষ্যৎ সোডব গক কল্যোম্ণর জন্য 

আমোম্ের ডি-পোডক্ষক সম্পম্কগর এই নবধোরোম্ক এডর্ম্য় ডনম্য় সেম্ত হম্ব। 

পডরম্শম্ষ, আপনোম্ক আবোরও বোাংলোম্েম্শ স্বোর্ত জোনোডে। আমোম্ের দুই সেম্শর মেকোর সম্পকগ, একসম্ঙ্গ কোজ 

করোর আগ্রহ এবাং জনর্ম্ণর সমৃডদ্ধ সজোরেোর করোর ব্যোপোম্র আমোর সরকোম্রর দৃঢ় অঙ্গীকোর পুনব্যগি করডি। মোননীয় 

প্রধোনমন্ত্রী, মোেোম হুন সসন এবাং আপনোর সফরসঙ্গীম্ের সুস্বোস্থয, সুখ ও েীর্ গোয়ু কোমনো করডি। একইসোম্ি কম্বোডিয়োর 

জনর্ম্ণর শোডন্ত, অগ্রর্ডত ও সমৃডদ্ধ কোমনো করডি। 

আপনোম্ের সকলম্ক ধন্যবোে। 

সখোেো হোম্ফজ। 

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোাংলোম্েশ ডচরজীবী সহোক। 

বোাংলোম্েশ-কম্বোডিয়ো নমেী েীর্ গজীবী সহোক। 

... 


