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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

তুরস্কের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী সম. শরস্কসপ তাইইপ এরস্ক াগান, 

সম্মাসনত অসতসিবৃন্দ, 

সুসধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

আপনাস্কক এবং আপনার সফরসঙ্গীস্কের বাংলাস্কেস্কশ স্বাগত জানাসি। আসম আশা কসর, আপনার এই সফর উপস্ক াগ্য হস্কব। এ সফস্করর 

মধ্য সেস্কয় আমাস্কের মস্কধ্য পারস্পসরক সম্পকি আরও সুদৃঢ় হস্কব। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 

 ইসতহাস, ঐসতহয এবং সাংস্কৃসতক াস্কব বাংলাস্কেশ এবং তুরে পরস্পস্করর পুরস্কনা এবং সবশ্বস্ত বন্ধু। কামাল আতাতুস্ককির শনতৃস্কে 

তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাস্কম বাঙ্গসল জাসত তাৎপর্ িপূণ ি অবোন শরস্কখসিল। আমাস্কের জাতীয় কসব কাজী নজরুল ইসলাম তখন তরুণ কসব। তাঁর 

কস্কয়কটি ধ্রুপেী কসবতা ও গাস্কন এই অবোস্কনর প্রমাণ শমস্কল। শসসব গান এবং কসবতা ১৯৭১ সাস্কল আমাস্কের মহান মুসিযুস্কে োরুণ াস্কব 

অনুস্কপ্ররণা যুসগস্কয়সিল। 

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী এবং উপসিত সুসধমন্ডলী, 

 নানা সীমাবেতা, সম্পস্কের অপ্রতুলতা এবং জলবায়ু পসরবতিস্কনর সবরূপ প্র াব সস্কেও আমরা সব িকাস্কলর সব িস্কেষ্ঠ বাঙাসল, 

জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাস্কনর স্বস্কের ‘শসানার বাংলা’ গড়ার কাস্কজ র্স্কিষ্ট অগ্রগসত অজিন কস্করসি। এই লক্ষ্য অজিস্কনর জন্য 

আমরা ‘স শন ২০২১’ কম িসূসি হাস্কত সনস্কয়সি। ২০২১ সাস্কলর মস্কধ্য আমরা বাংলাস্কেশস্কক স সজটাল বাংলাস্কেস্কশ রূপান্তর কস্কর একটি মধ্যম 

আস্কয়র শেস্কশ পসরণত করস্কত বেপসরকর। জনগস্কণর আি ি-সামাসজক উন্নয়স্কনর জন্য আমরা জলবায়ু পসরবতিস্কনর সস্কঙ্গ খাপ 

খাওয়াস্কনা, োসরদ্র্য সবস্কমািন, খাদ্য এবং জ্বালাসন সনরাপত্তা, মানসম্পন্ন সশক্ষ্া, স্বািয, বাসণজয, সবসনস্কয়াগ, সশল্পকারখানা িাপন, 

তথ্য প্রযুসি এবং অবকাঠাস্কমা সনম িাস্কণ ব্যাপক কম িসূসি হাস্কত সনস্কয়সি। জলবায়ুর পসরবতিনজসনত কারস্কণ শর্সব শেশ সবস্কিস্কয় শবসশ 

ঝুঁসকর মস্কধ্য রস্কয়স্কি তাস্কের োবীস্কক সবশ্ব েরবাস্কর আমরা তুস্কল ধরস্কত অগ্রণী ভূসমকা পালন করসি। আমাস্কের এ ভূসমকা 

আন্তজিাসতক াস্কব স্বীকৃসত শপস্কয়স্কি। 

বাংলাস্কেশ একটি ধম িসনরস্কপক্ষ্, প্রগসতশীল শাসন্তপূণ ি গণতাসন্ত্রক রাষ্ট্র। সমাস্কজর সকল স্তস্করর নারীর অগ্রর্াত্রায় আমরা 

সবপুল সাফল্য অজিন কস্করসি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আি ি-সামাসজক উন্নয়স্কন আমাস্কের সাফল্য সবশ্ববাসীর প্রশংসা অজিন 

কস্করস্কি। সশশু মৃতুযহার হ্রাস্কস সাফস্কল্যর জন্য জাসতসংঘ আমাস্কের এমস সজ এওয়াস্ক ি ভূসষত কস্করস্কি। প্রািসমক এবং মাধ্যসমক 

স্তস্কর  সতির শক্ষ্স্কত্র শজন্ডার সমতা অসজিত হস্কয়স্কি। 

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী, 

 শীষ ি পর্ িাস্কয় সফর সবসনমস্কয়র ফস্কল আমাস্কের ভ্রাতৃপ্রসতম দুই শেস্কশর মস্কধ্য পারস্পসরক সম্পকি আরও দৃঢ় হস্কয়স্কি। ১৯৯৭ 

সাস্কল আসম প্রিমবাস্করর মত আপনার শেশ সফর কসর। একই বির এবং পরবতীস্কত ১৯৯৯ সাস্কল শপ্রসসস্ক ট স সুস্কলমান শ সমরাল 

বাংলাস্কেশ সফর কস্করন। গত বির আমাস্কের রাষ্ট্রপসত সজল্লুর রহমান তুরে সফর কস্করন এবং এবির শফব্রুয়াসর মাস্কস শপ্রসসস্ক ট স 

আবদুল্লাহ গুল বাংলাস্কেশ সফর কস্করস্কিন। এসব সফস্করর ফস্কল আমাস্কের সিপাসক্ষ্ক সম্পকি ঈষ িণীয় উচ্চতায় শপ ুঁস্কিস্কি।  



 

আপনার এই সফর সনসিত াস্কব আমাস্কের সিপাসক্ষ্ক সম্পকিস্কক আরও শজারোর করস্কব। আমাস্কের দু’শেস্কশর মস্কধ্য 

িমৎকার বন্ধুেপূণ ি সম্পকি এবং সনসবড় সহস্কর্াসগতা সবস ন্ন আন্তজিাসতক শফারাস্কম পরস্পরস্কক সমি িস্কনর মাধ্যস্কম আরও স্পষ্ট 

হস্কয়স্কি। সবশ্বশাসন্ত প্রসতষ্ঠাসয় আমাস্কের অঙ্গীকার, জাসতসংঘ শাসন্তরক্ষ্া সমশস্কন আমাস্কের অবোন এবং সকল সন্ত্রাস্কসর সবরুস্কে 

আমাস্কের একই ধরস্কনর অবিান এ িমৎকার সিপাসক্ষ্ক সম্পস্ককির উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 

সনরাপত্তা পসরষস্কের সেস্য সহস্কসস্কব তুরে শর্ ভূসমকা পালন করস্কি তা অবশ্যই প্রশংসার োবীোর। একইসস্কঙ্গ তুরেস্কক 

আমরা উন্নয়নশীল শেস্কশর উন্নয়স্কনর আেশ ি মস্ক ল সহস্কসস্কব সবস্কবিনা কসর। সবজ্ঞান, সশক্ষ্া, সশল্পায়ন, সবসনস্কয়াগ এবং পর্ িটন সশল্প 

সবকাস্কশ তুরস্কের সাফল্য প্রশংসার োবীোর এবং তা শিস্কক অস্কনক সকছু সশক্ষ্ণীয় রস্কয়স্কি।  

 অি িননসতক সেক শিস্কক বাংলাস্কেশ সবপুল সম্ভাবনার শেশ। আমাস্কের রস্কয়স্কি সবশাল অ যন্তরীণ বাজার এবং েক্ষ্ 

মানবসম্পে। আমাস্কের সবসনস্কয়াগবান্ধব পসরস্কবশ সবস্কেশী সবসনস্কয়াগকারীস্কের জন্য উৎকৃষ্ট গন্তব্য সহস্কসস্কব সবস্কবসিত। পাশাপাসশ 

আমাস্কের এখাস্কন অস্কপক্ষ্াকৃত কম মজুসরস্কত েক্ষ্ েসমক পাওয়া র্ায়। আসম মস্কন কসর, তুরস্কের সবসনস্কয়াগকারীগণ বাংলাস্কেস্কশর 

সবস ন্ন খাস্কত সবস্কশষ কস্কর বস্ত্র, শপাশাকসশল্প, জ্বালাসন, শটসলস্কর্াগাস্কর্াগ, পর্ িটন, অবকাঠাস্কমা উন্নয়ন, কৃসষস সত্তক সশল্প, নেী খনন 

এবং তথ্যপ্রযুসি খাস্কত সবসনস্কয়াগ করস্কত পাস্করন।  

 আসম সবশ্বাস কসর, তুরস্কের পক্ষ্ শিস্কক ব্যাংসকং শলনস্কেন সহজ এবং সবস ন্ন ব্যবসাসয়ক বাধাগুস্কলা দূর করা হস্কল 

দু’শেস্কশর মস্কধ্য সিপাসক্ষ্ক বাসণজয আরও বৃসে পাস্কব। আগামী মাস্কস দু’শেস্কশর মস্কধ্য তুরে এয়ারলাইস্কের ফ্লাইট িালু হস্কত র্াস্কি। 

এরফস্কল দু’শেস্কশর ব্যবসায়ী এবং জনগস্কণর মস্কধ্য শর্াগাস্কর্াগ আরও বাড়স্কব। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 

 একটি আধুসনক এবং সমৃে বাংলাস্কেশ প্রসতষ্ঠায় আমরা সবসময়ই তুরস্কের জনগণস্কক আমাস্কের পাস্কশ শপস্কয়সি। এজন্য 

আমরা অতযন্ত শগ রবাসিত। আসম সনসিত, আমাস্কের এ িমৎকার সম্পকি আরও দৃঢ় এবং িায়ী হস্কব। সবস্কশষ কস্কর আপনার এবং 

শপ্রসসস্ক ট স আবদুল্লাহ গুস্কলর সফস্করর সময় শর্সব বাসণজয এবং সবসনস্কয়াগ চুসি স্বাক্ষ্সরত হস্কয়স্কি শসগুস্কলা বাস্তবায়স্কনর মাধ্যস্কম 

আমাস্কের সম্পকি আরও সুদৃঢ় হস্কব বস্কল আসম আশা কসর। 

আপনার এই গুরুেপূণ ি সফর বাংলাস্কেশ ও তুরস্কের মস্কধ্য সবদ্যমান সম্পকিস্কক আরও গসতশীল করার শক্ষ্স্কত্র একটি 

মাইলফলক হস্কয় িাকস্কব। 

আসম আপনার, আমার শবান এসমন এরস্ক াগান এবং আপনার পসরবাস্করর সেস্যস্কের সুস্বািয এবং সুখী জীবন কামনা 

করসি। আসম ভ্রাতৃপ্রসতম তুরস্কের জনগস্কণর অব্যাহত শাসন্ত, সমৃসে এবং অগ্রগসত কামনা করসি। 

May I now invite Your Excellency and sister Emine Erdogan to honor us by joining the 

dinner. I hope you will enjoy our world famous Bengali cuisine. 

 আপনাস্কের সকলস্কক ধন্যবাে।       

শখাো হাস্কফজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাস্কেশ সিরজীবী শহাক। 

বাংলাস্কেশ-তুরে বন্ধুে েীঘজীবী শহাক। 

...... 


