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সিম্মেম্মে িোাংলোম্মেম্মের রোষ্ট্রদূত এিাং হোইকসমেনোরম্মের আজম্মকর এই সম্মেলম্মন আসম সিোইম্মক আন্তসরক শুম্মেচ্ছো
জোনোসচ্ছ। আপনোম্মের সম্মে সিসচ্ছন্নেোম্মি শেখো-সোক্ষোত হয় িম্মে, সকন্তু আজম্মক সিোইম্মক একসম্মে শপম্ময়সি, মত সিসনমম্ময়র
সুম্ম োগ শপম্ময়সি। এজন্য পররোষ্ট্র মন্ত্রাোলয়ম্মক ধন্যিোে জোনোসচ্ছ।
ঐসতহোসসক কোরম্মা িোাংলোম্মেম্মের জম্মের সম্মে পররোষ্ট্রনীসতর গেীর সম্পকক জসিম্ময় আম্মি। সি ককোম্মলর সি কম্মেষ্ঠ
িোঙোসল জোসতর সপতো িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোন ১৯৭১ সোম্মলর ২৬শে মোর্ ক স্বোধীনতো শ োষাো কম্মরন। এ সময় সিম্মেম্মে
দূতোিোম্মস কমকরত িোঙোসল কমককতকোম্মের কোম্মিও িোতকো শপ ৌঁম্মি োয় তাঁম্মের করাীয় সম্পম্মক।ক
কলকোতো সমেম্মন কমকরত জনোি শহোম্মসন আলী সি কপ্রথম ১৯৭১ সোম্মলর ১৮ই এসপ্রল সিম্মেম্মের শকোন দূতোিোম্মস
িোাংলোম্মেম্মের পতোকো উম্মতোলম্মনর মোধ্যম্মম কূেননসতক অেম্মন িোাংলোম্মেম্মের পম্মক্ষ মুসিযুম্মের সূর্নো কম্মরন। এিোিো সেল্লী,
লন্ডন, ওয়োসোংেন, সনউইয়ককসহ আরও কম্ময়কটি স্থোম্মন কূেনীসতকরো িোাংলোম্মেম্মের হম্ময় কূেননতসক তৎপরতো শুরু কম্মরন।
স্বোধীনতো পরিতী সমম্ময়, জোসতর সপতো িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোম্মনর শনতৃম্মে িোাংলোম্মেম্মের পররোষ্ট্রনীসতর োত্রো
শুরু হয়। তাঁর সিখ্যোত উসি ‘‘সকম্মলর সম্মে িন্ধুে, কোরও প্রসত বিসরতো নয়’’ হ’ল আমোম্মের পররোষ্ট্রনীসতর মূলমন্ত্র। তাঁর
পি কতপ্রমোা দৃঢ়তো ও গসতেীল শনতৃম্মের মোধ্যম্মম সতসন সিম্মের সিসেন্ন শেম্মের শনতৃবৃম্মন্দর সম্মে সিল আম্মলোর্নোর মোধ্যম্মম
স্বোধীন সোি কম্মে ম িোাংলোম্মেম্মের স্বীকৃসত আেোয় কম্মর আম্মনন।
িেিন্ধুর দূরেেী কূেননসতক প্রজ্ঞোর িম্মল িোাংলোম্মেে সিেেরিোম্মর এক অনন্য স্থোন অসধকোর কম্মর। িেিন্ধুর উম্মেশ্য
সিল িোাংলোম্মেেম্মক প্রোম্মর্ের সুইজোরল্যোম্মন্ড পসরাত করো। এর মোধ্যম্মম সতসন আন্তজকোসতক সম্পম্মকরক শক্ষম্মত্র সনরম্মপক্ষতোর নীসত
এিাং আধুসনক উন্নত িোাংলোম্মেম্মের স্বপ্ন তুম্মল ধম্মর সিম্মলন।
১৯৭৪ সোম্মলর ২৫শে শসম্মেম্বর জোসতসাং সোধোরা পসরষম্মের অসধম্মিেম্মন সতসন িোাংলোয় েোষা প্রেোম্মনর মোধ্যম্মম
িোেোসল জোসত তথো শেম্মের েোিমূসতক উজ্জ্বল কম্মরন।
সতসন সিেিোসীম্মক জোনোন, িোাংলোম্মেম্মের স্বোধীন শজোে-সনরম্মপক্ষ পররোষ্ট্রনীসতর কথো। োর সেসত সহম্মসম্মি সনধ কোরা
কম্মরন অন্য রোম্মষ্ট্রর সোি কম্মে মম্মের প্রসত েেোম্মিোধ, সমতো, শে গসলক অখন্ডতো রক্ষো এিাং অন্য রোম্মষ্ট্রর অেেন্তরীা সিষম্ময়
হস্তম্মক্ষপ নো করোর শম সলক নীসতসমূহ। তাঁর দূরেেী, সেকসনম্মে কেনোমূলক পররোষ্ট্রনীসত আজও আমোম্মের সিেরোজনীসতম্মত পথ
শেখোয়।
সপ্রয় রোষ্ট্রদূতগা,
িতকমোম্মন আমরো একটি ক্রোসন্তকোল অসতক্রম করসি। সন কোতম্মনর মুম্মখ প্রোয় ১০ লোখ শরোসহেো েরাোথী িোাংলোম্মেম্মে
অিস্থোন সনম্ময়ম্মি। মোনসিক কোরম্মা আমরো তোম্মের প্রম্মিে করম্মত সেম্ময়সি। সকন্তু এরিম্মল আমোম্মের আথ কসোমসজক ব্যিস্থোর উপর
ব্যোপক র্োপ পম্মিম্মি।
শরোসহেোম্মের আেয় শেওয়োয় সোরোসিম্মের রোষ্ট্রসমূহ আমোম্মের সোধুিোে জোনোম্মচ্ছ এিাং সকছু সহম্ম োসগতোও করম্মি।
শরোসহেোম্মের স্বম্মেে প্রতেোিতকম্মনর সিষম্ময় আমরো সব-পোসক্ষক, আঞ্চসলক ও আন্তজকোসতক প কোম্ময় আম্মলোর্নো কম্মর োসচ্ছ।
ইম্মতোমম্মধ্য সময়োনমোম্মরর সম্মে সবপোসক্ষক একটি চুসিও স্বোক্ষসরত হম্ময়ম্মি। আসম আেোিোেী অব্যোহত কূেননসতক প্রম্মর্ষ্টোর
মোধ্যম্মম আমরো তোম্মের শিরত পোঠোম্মত পোরি।

আমোম্মের পররোষ্ট্রনীসতর অন্যতম লক্ষে হম্মচ্ছ সনকে প্রসতম্মিেী শেেসহ সিম্মের অন্যোন্য শেম্মের সম্মে িন্ধুেসুলে সবপক্ষীয় সম্পকক িজোয় রোখো। এিোিো, িহুপক্ষীয় সেোয় িোাংলোম্মেম্মের স্বোথ কসাংসিষ্ট সিষয়সমূম্মহর সুরক্ষো, িোাংলোম্মেেী পম্মের
িোজোর সম্প্রসোরা, নতুন নতুন েম িোজোম্মরর সন্ধোন এিাং েক্ষ ও আধোেক্ষ জনেসির সিম্মেম্মে কমকসাংস্থোম্মনর ব্যিস্থো করো
আমোম্মের অন্যতম লক্ষে। ূ-রোজননসতক ও অথ কননসতক শপ্রক্ষোপে সিম্মির্নোয় শেম্মের স্বোথ ক রক্ষোর সিষম্ময় সম্মর্ষ্ট ও তৎপর
থোকোর সিষয়টি আমোম্মের পররোষ্ট্রনীসতর অন্যতম লক্ষে।
আপনোরো জোম্মনন, পররোষ্ট্রনীসতম্মত অেেন্তরীা জোতীয় নীসতর প্রসতিলন ম্মে। আমোম্মের অেেন্তরীা জোতীয় লক্ষেসমূহ
হম্মচ্ছ সরকোসর-শিসরকোসর প কোম্ময় কৃসষ ও সেল্প উৎপোেন বৃসে, েক্ষ জনেসি গম্মি শতোলো, অিকোঠোম্মমো উন্নয়ন এিাং দুনীসত ও
সন্ত্রোম্মসর মূম্মলোৎপোেন।
এ সকল লক্ষে ূররম্মা এিাং িেিন্ধুর স্বম্মপ্নর শসোনোর িোাংলোম্মেে সিসনমকোম্মা িসহসি কম্মে িোাংলোম্মেম্মের কূেনীসত অন্যতম
ভুসমকো পোলন করম্মত পোম্মর। এ সকল শপ্রসক্ষত সিম্মির্নোয় আসম আপনোম্মের কম্ময়কটি সিষম্ময়র উপর সিম্মেষ গুরুে প্রেোম্মনর
অনুম্মরোধ জোনোি। শসগুম্মলো হম্মচ্ছ:
1)
শ োষাো অনু োয়ী ২০২১ সোম্মলর মম্মধ্য মধ্যম আম্ময়র এিাং ২০৪১ সোম্মলর মম্মধ্য উন্নত শেম্মের কোতোম্মর েোসমল হম্মত হম্মল
আমোম্মের প্রম্ময়োজন ব্যোপক সিম্মেেী সিসনম্ময়োগ। আথ কসোমোসজক সস্থসতেীলতো, অিকোঠোম্মমো উন্নয়ন ও সিসনম্ময়োগিোন্ধি
সিম্মেেী সিসনম্ময়োম্মগর সনশ্চয়তো িোিোম্মনো। এ সিষম্ময় আপনোম্মের উম্মযোগী ূসমকো গ্রহা করম্মত হম্মি;
2)
আমরো উপ-আঞ্চসলক সহম্ম োসগতো এিাং আন্তঃসাংম্ম োগ িো কোম্মনকটিসেটির উপর সিম্মেষ গুরুে আম্মরোপ কম্মরসি। জনশ োগোম্ম োগ, িোসাজে বৃসে, প কেন উন্নয়ন ও অিকোঠোম্মমোগত উন্নয়ম্মনর মোধ্যম্মম উন্নয়ন প্রসক্রয়ো েরোসিত করম্মত হম্মল
এর সিকল্প শনই;
3)
আপনোরো জোম্মনন, জোসতর সপতো িেিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোন ১৯৭২ সোম্মলর ৬ই শিব্রুয়োসর ককোলকোতোয় সর্ বপ্রথম
দক্ষিণ এক্ষিয়োর জন্য আঞ্চক্ষলক সহয োক্ষিতোর ধোরণো তুযল ধযরন।
িেিন্ধু কসক্ষদন র্যলক্ষিযলন, “ক্ষিক্ষতিীলতো ক্ষিযর আসুক এটি আমোর আন্তসরক প্রতেোেো। দক্ষিণ এক্ষিয়োযক িোক্ষিপূণ ব
অঞ্চল ক্ষহযসযর্ প্রক্ষতষ্ঠো কযর র্ন্ধুত্বপূণ ব প্রক্ষতযর্িী ক্ষহযসযর্ পোিোপোক্ষি র্সর্োস করোর কিযে আমরো সকযলর সোযথ
সহয োক্ষিতো করযর্ো ।” িেিন্ধুর এ র্ক্তব্য ক্ষিল ঐক্ষতহোক্ষসক ও দূরদিী। িেিন্ধু প্রক্ষতক্ষষ্ঠত আঞ্চক্ষলক সম্প্রীক্ষত ও
সহয োক্ষিতোর ধোরণোর উপর ক্ষিক্ষি কযরই আমোর সরকোর এই অঞ্চযলর কদিসমূযহর মযে আঞ্চক্ষলক সহয োক্ষিতোর
একটি নতুন মযেল প্রণয়ন কযরযি, োর মোেযম আিঃসংয োি, র্োক্ষণজয, পোক্ষনসম্পদ ব্যর্িোপনো, জনয োিোয োি
বৃক্ষির মোেযম সমগ্র অঞ্চযলর িোক্ষি, প্রিক্ষত এর্ং অথ কননসতক সমৃক্ষি অজবন সম্ভর্। উপ-আঞ্চসলক সহম্ম োসগতোর
আওতোয় কূেননসতক প্রয়োস র্োসলম্ময় এম্মক অপম্মরর তুলনোমূলক সুসিধোম্মক কোম্মজ লোসগম্ময় পোরষ্পসরক সহম্ম োসগতোর
মোধ্যম্মম জোতীয় স্বোথ ক সাংরক্ষম্মা উম্মযোগী ূসমকো পোলন করম্মত হম্মি;
4)
অসধকতর িোসাজে সম্প্রসোরা এিাং িোাংলোম্মেম্মের পম্মের জন্য সনতে নতুন িোজোম্মরর সন্ধোন করো;
5)
প্রিোসী িোাংলোম্মেসেম্মের প্রম্ময়োজনীয় পসরম্মষিো প্রেোন এিাং তাঁম্মের েক্ষতো ও জ্ঞোনম্মক শেম্মের স্বোম্মথ ক কোম্মজ লোগোম্মনো ;
6)
আধুসনক প্রযুসি হস্তোন্তর এিাং আইসসটি ও সোইিোর সনরোপতো সিষম্ময় সিম্মেেী রোষ্ট্রসমূম্মহর সম্মে শ োগোম্ম োগ;
7)
আন্তজকোসতক সাংস্থোসমূম্মহ ব্যোপকসেসতক অাংেগ্রহম্মার মোধ্যম্মম সমকোলীন গুরুেূরা ক বিসেক সিষয়সমূহ শ মন- জলিোয়ু
পসরিতকন, সন্ত্রোস ও ধমীয় উগ্রিোে, আন্তজকোসতক অসেিোসন এিাং শেকসই উন্নয়ন লক্ষেমোত্রো ূররম্মা শেম্মের স্বোথ ক
সনসশ্চত করো;
8)
খোয সনরোপতো, জ্বোলোসন সনরোপতো ইতেোসে সনসশ্চত করোর জন্য প্রম্ময়োজনীয় কো কক্রম গ্রহা;
9)
েোসন্তরক্ষো কো কক্রম্মমর পোেোপোসে সিসেন্ন সাং োত পরিতী পসরসস্থসতম্মত জোসতসাংম্ম র আওতোয় েোসন্ত প্রসতষ্ঠো কো কক্রম্মম
িোাংলোম্মেম্মের সসক্রয় অাংেগ্রহম্মার মোত্রো ও পসরসধ িোিোম্মনোর লম্মক্ষে কোজ করো; এিাং
10)
মধ্যপ্রোর্েসহ অন্যোন্য প্রর্সলত েমিোজোম্মরর পোেোপোসে সিম্মের অন্যোন্য শেম্মে অসেিোসী েসমকম্মের কমকসাংস্থোম্মনর শর্ষ্টো
করো।
আমোর সরকোম্মরর কমককোম্মন্ডর মূল লক্ষে হম্মচ্ছ শেম্মের জনগম্মার সি কোেীা উন্নয়ন ও মেল সনসশ্চত করো। এ লম্মক্ষের
সহোয়ক েসি সহম্মসম্মি সরকোম্মরর পররোষ্ট্রনীসত ও কূেননসতক কমককোন্ড পসরর্োসলত হম্মচ্ছ। এরিম্মল িোাংলোম্মেে একটি গাতোসন্ত্রক,
েোসন্তসপ্রয়, প্রগসতেীল এিাং েোসয়েেীল রোষ্ট্র সহম্মসম্মি পসরসর্সত শপম্ময়ম্মি। শ সকল লম্মক্ষের কথো আসম আপনোম্মের সোমম্মন উম্মল্লখ

কম্মরসি, তো ূররম্মার পম্মথ অম্মনক র্েোম্মলঞ্জ রম্ময়ম্মি। সকন্তু আপনোম্মের তৎপরতো, কমকেক্ষতো এিাং সমম্ময়োসর্ত সসেোন্ত গ্রহা, এ
সকল র্েোম্মলঞ্জ শমোকোম্মিলোয় সোহোয্য করম্মি িম্মল আসম সনসশ্চত।
আমোম্মের সরকোর জনগম্মার সরকোর। জনগম্মার জীিনমোন উন্নয়ম্মন শ শকোন কো কক্রম গ্রহম্মা প্রস্ত্তত। একইসম্মে এ
সিষম্ময় অম্মপেোেোরী মম্মনোেোি ও ব্যথ কতোর ব্যোপোম্মর আমরো শকোন িোি শেি নো।
সিম্মেম্মে আপনোরো এম্মককজন এম্মককটি িোাংলোম্মেে। আপনোম্মের কোজ সনিক র্োকুসর করো নয়, আরও অম্মনক িি এিাং
মহোন সকছু। শেম্মের ১৬ শকোটি মোনুম্মষর হম্ময় আপনোরো শসখোম্মন প্রসতসনসধে করম্মিন। ৩০ লোখ েসহে এিাং ২-লোখ মোম্মিোম্মনর
সম্ভ্রম্মমর সিসনমম্ময় অসজকত িোাংলোম্মেম্মের প্রসতসনসধে করম্মিন আপনোরো। মম্মন রোখম্মিন, এম্মেম্মের সোধোরা গসরি মোনুষ তাঁম্মের
ট্যোম্মের পয়সোয় সিম্মেম্মে শস শেম্মের উপম্ম োগী কম্মর আপনোম্মের জীিন োপম্মনর সুম্ম োগ কম্মর সেম্মচ্ছন। কোম্মজই শেেম্মপ্রম্মম উবুে
হম্ময় সি সময় শেম্মের স্বোম্মথ ক আপনোম্মের কোজ করম্মত হম্মি।
শ সি শেম্মে আমোম্মের অসধক সাংখ্যক প্রিোসী রম্ময়ম্মিন, শসসি শেম্মে তাঁম্মের প্রসত আলোেো নজর সেম্মত হম্মি। তাঁরো
োম্মত শকোনেোম্মিই হয়রোসনর সেকোর নো হন, তো সনসশ্চত করম্মত হম্মি। তাঁম্মের সিপম্মে-আপম্মে সহোয়তোর হোত িোসিম্ময় সেম্মত
হম্মি।
িোাংলোম্মেেম্মক সনম্ময় মোম্মেমম্মধ্যই শনসতিোর্ক প্রর্োরাো হয়। উচ্চমোম্মনর শপেোেোসরে সেম্ময় শসসম্মির শমোকোসিলো করম্মত
হম্মি। আর এজন্য সনজ শেে, শেম্মের মোনুষ সম্পম্মকক সম্যক ধোরাো থোকম্মত হম্মি।
িোাংলোম্মেে মোম্মনই িন্যো, জম্মলোচ্ছ্বোস, হোসিসোর মোনুষ- এটি এখন আর িোস্তিতো নয়। মম্মন রোখম্মিন এক েেক আম্মগর
িোাংলোম্মেে আর আজম্মকর িোাংলোম্মেে এক নয়। আমরো আথ ক-সোমোসজক অম্মনক সূর্ম্মক প্রসতম্মিেী শেে এমনসক উন্নত সিে
শথম্মকও এসগম্ময় শগসি। এখোম্মন সকল ধমক-িা ক- শগোম্মত্রর মোনুষ েোসন্তম্মত সহ-অিস্থোন কম্মর। উগ্রপন্থীরো কম্ময়কটি সিসচ্ছন্ন েনো
টিম্ময়সিল। সকন্তু শগোেো সমোম্মজর উপর তোর শকোন প্রেোি পম্মিসন। ইউম্মরোপ-আম্মমসরকোয় আজকোল অহরহ সন্ত্রোসী হোমলোর
েনো েম্মি। শস সেক শথম্মক িোাংলোম্মেে অম্মনক শিসে সুরসক্ষত। আমরো কম্মঠোর হম্মস্ত জসেিোে ও সন্ত্রোসিোে েমন কম্মরসি।
আপনোরো শ শ খোম্মনই আম্মিন, িোাংলোম্মেেম্মক থো থেোম্মি তুম্মল ধরম্মিন। স্থোনীয় জনগা, ব্যিসোয়ী ও বুসেজীিী
সম্প্রেোয়, সাংিোেকমীম্মের সম্মে ন ন মত সিসনমম্ময়র আম্ময়োজন করো শ ম্মত পোম্মর।
আসম জোসন সিম্মেম্মে দূতোিোম্মস কোজ করম্মত প্রোয়েই সিসেন্ন কোরম্মা সমস্যোসঙ্কুল পসরসস্থসতর উদ্ভি হম্মত পোম্মর। আমোর
সরকোর সিম্মেম্মে দূতোিোম্মসর কমকপসরম্মিে উন্নয়ম্মন শ সিক পেম্মক্ষপ গ্রহম্মার জন্য সি সময় শর্ষ্টো কম্মর োম্মচ্ছ।
আপনোরো জোম্মনন, আমরো সরকোর পসরর্োলনোর েোসয়ে শনওয়োর পর সরকোসর কমকর্োসরম্মের শিতন েোতো িহুগুা বৃসে
কম্মরসি। বৃসে করো হম্ময়ম্মি নোনো সুম্ম োগ-সুসিধো। প্রেোসম্মনর সকল প কোম্ময়র কমককতকোম্মের পম্মেোন্নসত সনসশ্চত করো হম্ময়ম্মি।
পররোষ্ট্র মন্ত্রাোলয় মম্মন হয় এসেক শথম্মক সিম্মর্ম্ময় এসগম্ময় আম্মি। সিসেন্ন প কোম্ময় ১১৬টি পে সৃসষ্ট করো হম্ময়ম্মি। ১২টি শেম্মে নতুন
দূতোিোস স্থোপনসহ নতুন ১৭টি সমেন শখোলো হম্ময়ম্মি। ২০১২ সোম্মল বিম্মেসেক েোতো ৪০ েতোাংে বৃসে এিাং সন্তোনম্মের সেক্ষোেোতো
িোিোম্মনো হম্ময়ম্মি। সেক্ষোেোতো প্রোসির উর্ধ্কসীমো ২৩ িির করো হম্ময়ম্মি।
আসম আেো কসর আপনোরো আপনোম্মের শমধো, মনন ও কম্মঠোর পসরেম্মমর মোধ্যম্মম িোাংলোম্মেম্মের অিস্থোন, েোিমূসতক ও
সেোন সিেেরিোম্মর আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করোর লম্মক্ষে সনরন্তর কোজ কম্মর োম্মিন।
সিোইম্মক ধন্যিোে।
শখোেো হোম্মিজ।
জয় িোাংলো, জয় িেিন্ধু
িোাংলোম্মেে সর্রজীিী শহোক।
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