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অনুষ্ঠাটনর সভাপবি, 

সহকমীবৃন্দ, 

বিমসটেক সবিিালটয়র মহাসবিি, বম. সুবমি নাকান্দালা,  

উপবিি সুবধমন্ডলী, 

 

  আসসালামু আলাইকুম। 

 

“শি অি শিঙ্গল ইবনবেটয়টিভ ফর মাবিটসক্টরাল শেকবনকযাল এন্ড ইটকাটনাবমক শকা-অপাটরেন িা বিমসটেক” 

এর িায়ী সবিিালটয়র আনুষ্ঠাবনক উটবাধন অনুষ্ঠাটন আবম আপনাটের সিাইটক স্বাগি জানাবি।  

বিমসটেক সবিিালয় িাপটনর জন্য িাাংলাটেেটক বনি বাবিি করায় আবম সেস্য রাষ্ট্রগুটলার সরকার এিাং 

জনগণটক আন্তবরক ধন্যিাে জানাবি।  

আবম গি বটিাধ করবি শে, ১৯৯৭ সাটলর ৬ জুন েখন থাইল্যাটন্ডর রাজধানী ব্াাংকটক বিমসটেটকর আনুষ্ঠাবনক 

োত্রা শুরু হটয়বিল িখনও আবম িাাংলাটেটের প্রধানমন্ত্রী বিলাম। আিার আমাটের সরকাটরর তৃিীয় শময়াটে ঢাকায় 

িাবপি হল বিমসটেক সবিিালয়। 

বিমসটেক ইটিামটে অটনক পথ পাবি বেটয়টি। এর কম বকান্ড ও অটনক সম্প্রসাবরি হটয়টি। শুরুটি ৪টি শেে 

এর সেস্য বিল। এখন ৭টি শেে এর সেস্য।  সহটোবগিার শেত্রও শিটি ৬ শথটক ১৪-শি োঁবিটয়টি।  

এমবন শপ্রোপটে ঢাকায় এর সবিিালয় প্রবিষ্ঠা এই অঞ্চটলর আথ ব-সামাবজক উন্নয়টন গুরুত্বপূণ ব ভূবমকা রাখটি 

িটল আবম মটন কবর। 

সুবধবৃন্দ,  

আমাটের সরকার সিসময়ই আঞ্চবলক সহটোবগিার উপর শজার বেটয় আসটি। আমরা বিমসটেটকর লেয ও 

উটেটের প্রবি দৃঢ় প্রবিশ্রুবিিদ্ধ। এটি আমাটের পররাষ্ট্রনীবির সাটথও সামঞ্জস্যপূণ ব।  

বিমসটেক  প্রবিটিেী শেেগুটলার মটে গভীর শিাঝাপিা ও পারস্পবরক সহটোবগিা বৃবদ্ধর অন্যিম শেত্র। 

সাংিাটি এ অঞ্চটলর অগ্রগবি ও সমৃবদ্ধ  অজবটন এক অনন্য প্লােফম ব বহটসটি কাজ করটি।  

বিমসটেক েবেণ ও েবেণ-পূি ব এবেয়ার মেকার শসতুিন্ধন। সেস্য শেেগুটলার মটে শভৌটগাবলক, সাাংস্কৃবিক ও 

ঐবিহাবসক অবভন্নিা এিাং অথ বননবিক পবরপূরকিা এই অঞ্চটলর শেেগুটলাটক দৃঢ় িন্ধটন আিদ্ধ কটরটি।  



এ অঞ্চটল বিটের এক পঞ্চমাাংটেরও শিবে মানুটষর িাস। সাংবিষ্ট শেেগুটলার সবিবলি বজবিবপ’র পবরমাণ প্রায় 

২ েেবমক ৭ বিবলয়ন মাবকবন িলার। এখাটন রটয়টি প্রচুর প্রাকৃবিক সম্পে। োর সুষ্ঠু ব্িহাটরর মােটম এই অঞ্চটলর 

জনগটণর জীিনমানসহ আথ ব-সামাবজক অিিার ব্াপক উন্নয়ন সম্ভি। কারণ অবধকাাংে েবরদ্র মানুষই এ অঞ্চটল িসিাস 

কটর।  

আবম বিমসটেটকর প্রথম মহাসবিি বম. সুবমি নাকান্দালাটক আন্তবরক অবভনন্দন জানাবি এিাং িাঁটক 

িাাংলাটেটে স্বাগি জানাবি। আমার বিোস বিবন বিমসটেক সবিিালটয়র লেয ও  উটেে িাস্তিায়টন িবলষ্ঠ ভূবমকা 

রাখটিন এিাং বিমসটেক-শক সামটন এবগটয় বনটি সেম হটিন। 

এ শপ্রবেটি আবম বিমসটেটকর কাে বক্রম সফলভাটি সম্পােটনর শেটত্র িাাংলাটেে সরকাটরর পে শথটক সম্ভাব্ 

সকল সহটোবগিা প্রোটনর আোস ব্ক্ত  করবি। 

সুবধমন্ডলী, 

বিমসটেক অঞ্চটল সহটোবগিার লটেয বিবিি ১৪টি শেত্র এ অঞ্চটলর সাবি বক উন্নয়ন ও অগ্রগবির জন্য খুিই 

গুরুত্বপূণ ব। এসি শেটত্র কাবিি অগ্রগবি অজবটনর জন্য আমাটেরটক সমটয়াপটোগী ও িাস্তিমুখী পেটেপ গ্রহণ করটি 

হটি। শস লটেয আবম আপনাটের সামটন আমার বকছু বিন্তাধারা তুটল ধরটি িাই :  

প্রথমি, োবরদ্রয বিটমািনটক আমাটের সটি বাচ্চ গুরুত্ব বেটি হটি। এ িযাটলঞ্জটক সমবিিভাটি শমাকাটিলা করার 

মােটমই আমাটের সকল অথ বননবিক অজবন অথ বিহ করা সম্ভি। 

ববিীয়ি, আমাটের জনসাংখ্যার বসাংহভাগই কৃবষর ওপর বনভবরেীল। খাদ্য বনরাপত্তা বনবিি করা িািাও 

কম বসাংিাটনর অন্যিম প্রধান উৎস হল কৃবষ ও কৃবষজাি বেল্প। শসজন্য কৃবষ শেটত্র সহটোবগিার উপর আমাটের আটরা 

প্রাধান্য বেটি হটি।  

তৃিীয়ি, বিমসটেক মুক্ত  িাবণজয অঞ্চল গঠন বিষয়ক কাঠাটমা চুবক্ত টি প্রায় এক েেক আটগ স্বােবরি হটলও 

শসটি  এখটনা  কাে বকর করা  োয়বন। পণ্য িাবণজয চুবক্ত টি চূিান্ত পে বাটয় থাকটলও শসিাখাটি িাবণজয এিাং বিবনটয়াগ 

সাংরেণ সাংক্রান্ত চুবক্ত গুটলা প্রাথবমক পে বাটয় রটয় শগটি। এই চুবক্ত গুটলা দ্রুি সম্পােন করা শগটল িা এই অঞ্চটলর 

অথ বননবিক সাংহবির শেটত্র গুরুত্বপূণ ব ভূবমকা রাখটি সেম হটি। 

িতুথ বি, প্রটয়াজনীয় শোগাটোগ ব্িিার ঘােবি এ অঞ্চটলর অথ বননবিক উন্নয়টনর শেটত্র অন্যিম প্রধান িাধা 

হটয় োঁবিটয়টি। িাাংলাটেে িার বনকে প্রবিটিেীসহ িন্ধুপ্রবিম রাষ্ট্রসমূটহর সাটথ শোগাটোগ ব্িিার উন্নয়টনর লটেয 

ববপাবেক ও আঞ্চবলকভাটি কাজ কটর োটি। এ শপ্রবেটি আবম বিমসটেক িান্সটপাে ব ইনফ্রাস্ট্রাকিার এন্ড লবজসটিকস 

স্টাবি বরটপাে ব  চূিান্তকরটণ বিটেষ অিোটনর জন্য সেস্য রাষ্ট্রগুটলার পে শথটক এেীয় উন্নয়ন  ব্াাংক-শক  ধন্যিাে 

জানাবি। আবম আো কবর, এই বরটপাটে বর সুপাবরটের বভবত্তটি বিবিি প্রকল্পগুটলা িাস্তিায়টন েীরই ই  েথােথ পেটেপ 

গ্রহণ করা হটি।  

পঞ্চমি, বিমসটেটকর আটরকটি গুরুত্বপূণ ব সহটোবগিার শেত্র হটি জ্বালানী ো এ অঞ্চটলর শেকসই উন্নয়টনর 

জন্য অিযন্ত অপবরহাে ব। বিমসটেটকর আওিাধীন বহমালয় শিবসন অঞ্চটল জলবিদ্যযৎ এিাং িটঙ্গাপসাগর অঞ্চটল হাইটরা-

কাি বন প্রাবির অপার সম্ভািনা রটয়টি। এসি সম্ভািনাটক কাটজ লাবগটয় এ অঞ্চটলর জ্বালাবন বনরাপত্তা বৃবদ্ধর জন্য 

আমাটেরটক ঐকযিদ্ধভাটি কাজ করটি হটি।   

সিটেটষ, আবম জলিায়ু পবরিিবনসহ অন্যান্য প্রাকৃবিক দ্যটে বাগজবনি িযাটলঞ্জ শমাকাটিলায় সকলটক একসাটথ 

কাজ করার আহ্বান জানাবি। এই িযাটলঞ্জ শমাকাটিলায় সেমিা অজবটনর জন্য আমাটের একটি েবক্ত োলী ও 

অাংেীোবরত্বমূলক সম্পকব গটি তুলটি হটি। বনরাপত্তা, পে বেন এিাং প্রযুবক্ত র শেটত্রও আমাটের সহটোবগিার সম্পকব 

আটরা িািাটি হটি।  



সুবধবৃন্দ, 

আজটকর বেনটি প্রকৃি অটথ বই িাাংলাটেে এিাং বিমসটেটকর অন্যান্য শেেগুটলার জন্য একটি ঐবিহাবসক বেন। 

ঢাকায় বিমসটেক সবিিালয় উটবাধটনর মােটম এ অঞ্চটল সহটোবগিার শেটত্র এক নতুন োত্রার সূিনা হল। বিমসটেক 

সবিিালটয়র সফল উটবাধন আমাটের সকটলর সবিবলি প্রটিষ্টার ফসল। বিমসটেক সবিিালয় শহাক িটঙ্গাপসাগরীয় 

অঞ্চটলর সাি শেটের গবি বি অাংেীোবরটত্বর এক অনিদ্য প্রবিষ্ঠান - এোই আমার প্রিযাো।  

সিাইটক আিাটরা ধন্যিাে জাবনটয় আবম ঢাকাি বিমসটেক সবিিালটয়র শুভ উটবাধন শঘাষণা করবি।  

 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাটেে বিরজীিী শহাক। 

--- 

 


