
থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রা'র িম্মান্ডন  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যাহ্ন শ াজ  

 াষণ  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

শহান্ডেল প্যান-প্যাসিসিক শিানারগাঁও, ঢাকা, ৮ শ ৌষ ১৪১৯, ২২ সিন্ডিম্বর ২০১২  

 

সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর  

থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রা,  

িম্মাসনত অসতসথবৃন্দ,  

সুসধমেলী।  

                        আিিালামু আলাইকুম and very good afternoon to you all.  

িাংলান্ডেন্ডে আ নার প্রথম রাষ্ট্রীয় িিন্ডর এ শেন্ডের জনগণ এিং আমার সনন্ডজর  ক্ষ শথন্ডক আ নান্ডক উষ্ণ 

অস নন্দন জানাসি।  

আসম অতযন্ত আনসন্দত শে, আ নার এই িির িাংলান্ডেে এিং থাইল্যান্ডের মন্ডধ্য কুেননসতক িম্পকক স্থা ন্ডনর চসল্লে 

িছর পূসতকন্ডত অনুসিত হন্ডত োন্ডি। এো আমান্ডের দুই শেন্ডের মন্ডধ্য সি- াসক্ষক িম্পন্ডককর শক্ষন্ডত্র অতযন্ত গুরুত্বপূণ ক এিং 

ঐসতহাসিক মুহুতক।  

সিন্ডিম্বর আমান্ডের জাতীয় জীিন্ডন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ক মাি। ১৯৭১ িান্ডলর এ মান্ডি আমরা িি ককান্ডলর িি কন্ডেি িাঙাসল, 

জাসতর স তা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান্ডনর শনতৃন্ডত্ব সিজয় অজকন কসর।  

সিন্ডিম্বর মাি থাইল্যান্ডের জনগন্ডণর কান্ডছও অতযন্ত সপ্রয়। কারণ এমান্ডি আ নারা মহামান্য রাজা ভূসমিন্ডলর 

জন্মিাসষ ককী উেো ন করন্ডছন।  

 দুই শেন্ডের মন্ডধ্য অব্যাহত িাসণজয বৃসি এিং রাজননসতক  ে কান্ডয় ও জনগন্ডণর মন্ডধ্য শোগান্ডোগ বৃসি আমান্ডের মন্ডধ্য 

িমন্ডয়াত্তীণ ক িন্ধুন্ডত্বর িম্পন্ডককরই সনেে কন। এই িন্ধুত্ব িামন্ডনর সেনগুন্ডলান্ডত আরও সুদৃঢ় হন্ডি িন্ডল আসম সিশ্বাি কসর।  

অ যন্তরীণ এিং বিসশ্বক চযান্ডলন্ডের মুন্ডখ আ সন শেে  সরচালনার োসয়ত্ব গ্রহণ কন্ডরন। আ নার দৃঢ় শনতৃন্ডত্ব 

থাইল্যান্ডের অগ্রগসত অব্যাহত রন্ডয়ন্ডছ। ২০১১ িান্ডল প্রলয়ঙ্কারী িন্যার  র এিং শেন্ডের অথ কননসতক ক্রাসন্তকান্ডল আ সন 

শে ান্ডি আ নার শেন্ডের শনতৃত্ব সেন্ডয়ন্ডছন তা িসতযই প্রেংিনীয়।  

আমান্ডের বিন্ডেসেক নীসতন্ডত থাইল্যাে একটি সিন্ডেষ অগ্রাসধকান্ডরর স্থান েখল কন্ডর আন্ডছ।  াষা, ধম ক এিং 

িাংস্কৃসতক ঐসতন্ডহযর িন্ধন্ডন আমান্ডের দুই শেে গ ীর ান্ডি আিি। গণতন্ডন্ত্রর প্রসত গ ীর আস্থা, বিসশ্বক এিং আঞ্চসলক োসন্ত 

ও সনরা ত্তা সিষন্ডয় ঐকমতয এিং জনগন্ডণর প্রতযাো পূরন্ডণ আমান্ডের একই ধরন্ডণর আকাঙ্ক্ষা িাংলান্ডেে এিং থাইল্যােন্ডক 

কাছাকাসছ সনন্ডয় এন্ডিন্ডছ। আ নার এই িিন্ডরর মাধ্যন্ডম দুই শেন্ডের মন্ডধ্য শোগান্ডোগ এিং িহন্ডোসগতা আরও সুগ ীর হন্ডি।  

আসম সিশ্বাি কসর দুই শেন্ডের িাসণজয এিং সিসনন্ডয়াগ বৃসি, কৃসষ, জ্বালাসন,  ে কেন, িংস্কৃসত ও সেক্ষা, সিজ্ঞান ও 

প্রযুসি এিং সনরা ত্তার শক্ষন্ডত্র প্রচুর িম্ভািনা রন্ডয়ন্ডছ। আমান্ডের এিি িম্ভািনান্ডক কান্ডজ লাগান্ডত হন্ডি। শ ৌগসলক অিস্থান 

িাংলান্ডেে ও থাইল্যােন্ডক েসক্ষণ এিং েসক্ষণ-পূি ক এসেয়ার প্রন্ডিেিার সহন্ডিন্ডি  সরণত কন্ডরন্ডছ। িাংলান্ডেে এিং থাইল্যাে 

এই দুই অঞ্চন্ডলর মন্ডধ্য একটি স্বা াসিক শিতুিন্ধন সহন্ডিন্ডি কাজ করন্ডছ।  

িাংলান্ডেে ও থাইল্যান্ডের মন্ডধ্য িড়ক এিং িমুদ্র  ন্ডথ শোগান্ডোগ বৃসি শুধু আমান্ডের শেে এিং জনগন্ডণর কল্যাণই 

িন্ডয় আনন্ডি না িরং শগাো অঞ্চল উ কৃত হন্ডি। ঢাকা ও ব্যাংকন্ডকর মন্ডধ্য আকাে  ন্ডথ শোগান্ডোগ ছাড়াও আমরা অন্যান্য 

েহন্ডরর িান্ডথ শোগান্ডোগ িম্প্রিারণ করন্ডত চাই। সিন্ডেষ কন্ডর সচয়াংমাই ও চট্টগ্রান্ডমর মন্ডধ্য সিমান শোগান্ডোগ পুনরায় শুরু 

করা প্রন্ডয়াজন।  

িাংলান্ডেন্ডে ১৫ শকাটিরও শিসে মানুন্ডষর িাি। আমরা গত কন্ডয়ক িছর ধন্ডর অব্যাহত ান্ডি িাসষ কক ৬.৫ েতাংে হান্ডর 

প্রবৃসি অজকন করসছ। আমান্ডের রন্ডয়ন্ডছ সিোল েক্ষ কমীিাসহনী। আমান্ডের রন্ডয়ন্ডছ অতযন্ত উোর সিসনন্ডয়াগ  সরন্ডিে। 



এমতািস্থায় অিকাঠান্ডমা উন্নয়ন, খাদ্য প্রসক্রয়াজাতকরণ, সিদুযৎ উৎ ােন, শতল ও গ্যাি উন্ডত্তালন ইতযাসে খান্ডত থাই 

সিসনন্ডয়ান্ডগর জন্য িাংলান্ডেে একটি আেে ক স্থান।  

আমান্ডের িাজান্ডর উ য় শেন্ডের  ন্ডের িহজ প্রন্ডিে দুই শেন্ডের মন্ডধ্য িাসণজয বৃসিন্ডত িহায়ক হন্ডি। তন্ডি িাসণজয 

িম্পন্ডককর শক্ষন্ডত্র আরও  ারিাম্য আনার প্রন্ডয়াজন রন্ডয়ন্ডছ।  

উ য় শেন্ডের ব্যসিখাতন্ডক িম্পৃি কন্ডর আমান্ডের দুই শেন্ডের জনগন্ডণর কল্যান্ডণর জন্য সি- াসক্ষক িাসণজয 

িম্ভািনান্ডক কান্ডজ লাগান্ডত হন্ডি।  

িম্মাসনত প্রধানমন্ত্রী,  

আমান্ডের সি াসক্ষক িম্পকক ক্রমাগত বৃসি  ান্ডি। আ নার এই িির সিদ্যমান িম্পন্ডককর শক্ষন্ডত্র একটি নতুন মাত্রা 

শোগ করন্ডি। সিন্ডেষ কন্ডর আমান্ডের মন্ডধ্য িহন্ডোসগতা এিং অংেীোসরন্ডত্বর শক্ষন্ডত্র নতুন যুন্ডগর সূচনা হল।  

মাননীয় প্রধনমন্ত্রী আ সন আমার িান্ডথ একমত হন্ডিন শে জাসতর স তার স্বন্ডের  শিানার িাংলা এিং আ নান্ডের 

‘সূিণ কভূসম' দুন্ডেন্ডের জনগন্ডণর জন্য একটি শিানালী  সিষ্যৎ সিসনম কান্ডণর শক্ষন্ডত্র িহজাত িন্ধু হন্ডি - এোই স্বা াসিক।  

মান্যির অসতসথ, আ নার এিং আ নার িিরিঙ্গীন্ডের সুস্বাস্থয, েীর্ কায়ু এিং সুখ ও িমৃসি কামনা করসছ। একই 

িান্ডথ আসম থাইল্যান্ডের জনগন্ডণর সুখ, োসন্ত ও অগ্রগসত কামনা করসছ।  

শখাো হান্ডিজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলান্ডেে সচরজীিী শহাক  

িাংলান্ডেে-থাইল্যাে িন্ধুত্ব েীর্ কজীিী শহাক।  

... 


