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সম্মাসনত সভাপসত  

সার্ক সেস্যদেদের অর্ ক মন্ত্রীবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম। a very good morning to you all.  

 

সার্কভুক্ত শেেগুদলার অর্ কমন্ত্রীদের পঞ্চম বৈঠদর্ উপসিত সৈাইদর্ আমার আন্তসরর্ শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

সৈশ্বব্যাপী চলমান অর্ কননসতর্ সঙ্কে এৈং মন্দার ফদল আমাদের এই অঞ্চদলর সৈগুদলা শেেই র্মদৈসে ক্ষসতর সম্মুখীন। 

এমতাৈিায় সার্ক অর্ কমন্ত্রীদের এ বৈঠর্ অতযন্ত সমদয়াপদ াগী হদয়দে ৈদল আসম মদন র্সর।  

অধ কেতাব্দীরও শৈেী পূদৈ ক পারস্পাসরর্ এর্াত্বদৈাধ, সহদ াসগতা, র্ল্যাণ এৈং সমৃসি অজকদনর লক্ষযদর্ সামদন শরদখ সার্ক 

গঠিত হদয়সেল। েসক্ষণ এসেয়ার শেেগুদলা পরস্পদরর প্রসতদৈসে এ ধারণা শর্দর্ শৈসরদয় সাদর্কর মদে আজ আমরা আমাদের 

সর্দলর মূল্যদৈাধ, প্রতযাো এৈং উদযাদগর সম্ভাৈনাময় এর্টি পসরৈারদর্ শেখদত পাই।  

সাদর্কর প্রসত ৈাইদরর শেেগুদলার অব্যাহত আগ্রহ এই সংিার অন্তসন কসহত েসক্তরই ৈসহঃপ্রর্াে। তদৈ েসক্ষণ এেীয় 

অর্ কননসতর্ ইউসনয়ন গঠন এৈং েসক্ষণ এেীয় ধারণার ৈাস্তৈায়দনর লক্ষয অজকন এখনও অদনর্খাসন পর্ পাসি শেওয়ার অদপক্ষায়।  

েসক্ষণ এসেয়ার শেেগুদলা সৈশ্ব অর্ কননসতর্ সঙ্কে ভালভাদৈই শমার্াসৈলা র্রদে। সর্ন্তু এজন্য আমাদের শৈে চিা মূল্যও 

সেদত হদচ্ছ। আমাদের অর্ কননসতর্ সামর্ ক ক্রমান্বদয় সঙ্কুসচত হদয় পিদে। েীঘ ক সমদয়র জন্য অর্ কননসতর্ সম্প্রসারণ নীসতমালা 

টিসর্দয় রাখা র্ঠিন হদয় পিদে। সরর্াসর খাদত ঋণ গ্রহদণর পসরমাণ ক্রমাগতভাদৈ বৃসি পাদচ্ছ।  

উত্তর আদমসরর্া ও ইউদরাদপ সাম্প্রসতর্ শ  অর্ কননসতর্ সঙ্কে শেখা সেদয়দে, আমাদের অর্ কনীসতর উপর তা মারাত্মর্ 

চাপ সৃসি র্দরদে। সৈশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীসতর চাপ ক্রমাগতভাদৈ ৈািদে এৈং বৈদেসের্ মুদ্রার সৈসনময় হাদরর অসিরতা অতযন্ত 

ঝুসঁর্পূণ ক অৈিায়  াদচ্ছ।  

এর পাোপাসে জলৈায়ু পসরৈতকনজসনত এৈং পসরদৈে সৈপ কদয়র র্ারদণ সৃি সমস্যাগুদলা অব্যাহত রদয়দে। এ অৈিা 

শর্দর্ উত্তরদণর জন্য সার্ক সেস্য শেেগুদলার ঐর্যৈি এৈং র্া কর্র পেদক্ষপ প্রদয়াজন। আঞ্চসলর্ উদযাগদর্ সামদন এসগদয় 

শনওয়ার জন্য সবপাসক্ষর্ সহদ াসগতার শক্ষত্র আরও প্রসাসরত র্রা প্রদয়াজন।  

তদৈ, এদক্ষদত্র আমাদের লক্ষয  াদত সৈচ্যযত না হয়, শসজন্য শ ৌর্ভাদৈ আমাদের নীসতমালাদর্ সমন্বয় র্রদত হদৈ। 

অর্ কননসতর্ প্রবৃসি, সামাসজর্ অগ্রগসত এৈং সামসির্ স্বয়ং-সম্পূণ কতা অজকদনর জন্য এো েরর্ার।  



ইতঃপূদৈ ক অনুসষ্ঠত সার্ক েীষ ক সদম্মলনগুদলাদত ৈাসণজয সহদ াসগতার ব্যাপাদর সসিান্ত গ্রহণ র্রা হদয়সেল। ব্যৈসা-

ৈাসণদজযর শক্ষদত্র এ অঞ্চদলর মদে সনসৈি সম্পর্ক গদি শতালা এর অন্যতম লক্ষয। এ লক্ষয অজকদনর জন্যই অর্ ক মন্ত্রী এৈং অর্ ক 

সসচৈদের ৈতকমান বৈঠদর্র সৈষয়ৈস্ত্ত্ত সনধ কারণ র্রা হদয়দে।  

সার্ক অর্ ক মন্ত্রীবৃন্দ এর্টি আন্তঃসরর্ার সৈদেষজ্ঞ েল গঠন র্দরদেন। ইদতামদে এই সৈদেষজ্ঞ েল এর্ীভূতর্রদণর লাভ-

ক্ষসতর সৈষদয় সৈদেষণ র্দরদেন।  

ৈাসণজয সম্প্রসারণ এৈং পূসঁজ ৈাজার উন্নয়দনর ব্যাপাদর তঁরা সচন্তাভাৈনা র্দরদেন। েসক্ষণ এেীয় উন্নয়ন তহসৈল 

পসরচালনার সৈষদয়ও সার্ক অর্ ক মন্ত্রীগণ আপ্রাণ শচিা চাসলদয়  াদচ্ছন। ইদতামদে েসক্ষণ এেীয় আঞ্চসলর্ মান সংিা প্রসতসষ্ঠত 

হদয়দে। আসম আনসন্দত শ  এটি ঢার্ায় িাপন র্রা হদয়দে।  

অর্ কননসতর্ সমন্নয় এর্টি েীঘ কদময়ােী এৈং ক্রমৈধ কমান প্রসক্রয়া। এজন্য সৈসভন্ন শক্ষদত্র র্া কর্র পেদক্ষপ শনওয়া প্রদয়াজন। 

উদল্লখদ াগ্য পেদক্ষপগুদলা হদচ্ছ:  

• সাফোর অধীদন আমরা সর্ছুো অগ্রগসত অজকন র্দরসে। তদৈ স্পে কর্াতর তাসলর্া হ্রাস পিসত সর্ছুো মন্থর। প্রধান প্রধান 

রপ্তাসন পণ্য সংযুক্ত র্দর এোদর্ শঢদল সাজাদত হদৈ।  

• র্র ও র্র-ৈসহ কভূত ৈাধাসমূহ দ্রুত অপসারণ র্রদত হদৈ।  

• সৈসভন্ন পদণ্যর মান সমতার্রদণর প্রসক্রয়া আরও গসতেীল র্রদত হদৈ।  

আদ্দু েীষ ক সদম্মলদন সেস্য শেেগুদলার মদে আরও অসধর্ পসরমাদণ তহসৈল সরৈরাহ ও আন্তঃআঞ্চসলর্ েীঘ কদময়ােী 

সৈসনদয়াগ বৃসির ব্যাপাদর সসিান্ত হদয়দে। ৈতকমাদন আমরা ৈাসণজয ও শসৈাখাদত উোরীর্রদণর ব্যাপাদর র্াজ র্দর  াসচ্ছ।  

এজন্য অৈশ্যই আন্তঃআঞ্চসলর্ সৈসনদয়াগ প্রদয়াজন। এর্ইসাদর্ এ অঞ্চদলর পূসঁজ ৈাজার সম্প্রসারদণর ব্যাপাদর আমাদের 

পেদক্ষপ শনওয়া প্রদয়াজন। এ সমস্ত পেদক্ষপ ৈাস্তৈায়দনর শক্ষদত্র আমাদের অৈশ্যই স্বদপান্নত শেেগুদলার ব্যাপাদর সৈদেষ 

মদনাদ াগ সেদত হদৈ।  

সুসধবৃন্দ,  

আঞ্চসলর্ সহদ াসগতা এৈং এর্টি েসক্ষণ এেীয় অর্ কননসতর্ ইউসনয়ন গঠদনর র্র্া  খন আমরা ৈসল, তখন আঞ্চসলর্ 

শ াগাদ াদগর গুরুদত্বর সৈষয়টি উদপক্ষা র্রার অৈর্াে শনই।  

আঞ্চসলর্ শ াগাদ াগ আমাদের মদে ৈাসণজয বৃসির জন্যই শুধু গুরুত্বপূণ ক নয়, ৈরং এ অঞ্চদলর সম্ভাৈনাদর্ র্াদজ লাগাদনা 

এৈং জনগদণর সামাসজর্ ও সৈধরদণর অগ্রগসত সনসিত র্রার জন্য এো অতযন্ত প্রদয়াজন।  

আঞ্চসলর্ সহদ াসগতা ও আঞ্চসলর্ শ াগাদ াগ বৃসির জন্য আমাদের আরও ঐর্যৈিভাদৈ র্াজ র্রদত হদৈ।  

সম্মাসনত মন্ত্রীবৃন্দ,  

আমাদের প্রতযাসেত লক্ষয অজকদনর জন্য এৈং সৈযমান সমস্যা সমাধাদন সেস্য শেেগুদলাদর্ সর্ল প কাদয় উদযাগ সনদত 

হদৈ। অর্ ক মন্ত্রীগদণর শক্ষদত্র সম্ভৈতঃ এো আরও শৈসে র্দর প্রদয়াজন। সামসির্ অর্ কনীসত ব্যৈিাপনার শক্ষদত্র সনদজদের জ্ঞান এৈং 

সাফদল্যর অসভজ্ঞতা সৈসনমদয়র মােদম পরস্পদরর অর্ কননসতর্ প্রবৃসি অজকদন আপনারা সহায়র্ ভূসমর্া পালন র্রদত পাদরন।  

এ অঞ্চদলর প্রায় সৈগুদলা শেদেরই আসর্ কর্ ব্যৈিাপনার শক্ষদত্র সৈশ্বব্যাপী ভাল সুনাম রদয়দে। আদে অদনর্ ফলপ্রসু 

আসর্ কর্ উপায় উদ্ভাৈদনর উোহরণ। আমার সৈশ্বাস, আপনাদের এ আদলাচনা সার্কভূক্ত শেেগুদলার সাসৈ কর্ অগ্রগসতদত গুরুত্বপূণ ক 

ভূসমর্া রাখদৈ।  

সৈাইদর্ আৈারও ধন্যৈাে জাসনদয় আসম সার্ক অর্ ক মন্ত্রীদের পঞ্চম সদম্মলদনর শুভ উদবাধন শঘাষণা র্রসে।  

শখাো হাদফজ।  

জয় ৈাংলা, জয় ৈঙ্গৈন্ধু।  

ৈাংলাদেে সচরজীৈী শহার্।  

সার্ক েীঘ কজীৈী শহার্।  

... 


