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অক্েষ ধন্যবোদ আৰু মই আৰম্ভ কৰৰব ৰবচোৰৰম, সববপ্ৰথক্ম আক্পোন্োক্ োক সকক্ োক্ক ধন্যবোদ জ্ঞোপন্ 
কৰৰ এক অৰি সুন্দৰ স্বোগিমৰ বোক্ব যেৰিয়ো যেোৱো কোৰ  মই যকন্ক্বৰোি উপৰিৰি হৈৰিক্ োোঁ। মই 
পুৰৰি সংসদ অট্টোৰ কো আমোৰ ৰোষ্ট্ৰীয় ৰক্েক্ৰ ৰিৰ ৰক উঠো যদখো পোক্ োোঁ। আৰু, আক্পোন্োক্ োক্ক িোক্ন্, 
এক্ন্ কোেবিকক হৃদয়স্পেী এক্কো ৈ'ব যন্োৱোক্ৰ। আৰু যকৱ  এয়োই ন্ৈয়। ৰেক্ৈিু আৰম ৰন্িৰ 
স্বোধীন্িোৰ 75িম বোৰষবকী উদেোপন্ কৰৰক্ োোঁ, প্ৰকৃিক্ি, আৰম যদখো পোইক্িো, যে অক্ষ্ট্ৰৰ য়োি, 
যদেিৰুৰ ৰবৰিন্ন ৰবৰেষ্ট িোন্ি, আক্পোন্োক্ োক্কও আমোৰ হসক্ি উদেোপন্ কৰৰক্ি, আৰু মই ৰবক্েষিোক্ৱ 
আন্ৰন্দি হৈক্িোোঁ আমোৰ ৰিৰন্ বৰক্িক্ৰ ৰচডৰন্ অক্পৰো ৈোইচ সক্িোৱো দেৃয যদৰখ। যসক্য়, মই িোক্বো 
এয়ো এক সুন্দৰ িোব প্ৰকোে আৰি , ৰে এক অৰি উমো  অনু্িূৰি প্ৰৰিফ ন্ কক্ৰ, আৰু মই ইয়োৰ 
প্ৰেংসো কৰৰক্িোোঁ। 
 
মন্ত্ৰী ৱংক্য় যকোৱোৰ দক্ৰ, আমোৰ আৰি এক অিযন্ত উপকোৰৰ, অৰি উৎপোদন্েী , অৰি সুক ম 
আক্ োচন্ো ৈ'  আৰু ইয়োৰ এক কোৰি হৈক্ি যে আৰম সঘন্োই  গ কৰৰ আৰৈক্িোোঁ, অথবোৎ, মই িোক্বো 
মই আক্পোন্োক আক্পোন্োৰ কোেবকো ৰ প্ৰথম ৰদন্োই প্ৰকৃিক্ি  গ পোইৰিক্ োোঁ, টৰকঅ'ি চিুক্থবয়ৰ বোক্ব, 
অৱক্েয িোৰ ৰপিি, বোৰ  ৰি20 আৰি ; ন্'ম যন্ম পূৱ এৰিয়ো ৰবক্দে মন্ত্ৰীসক ৰ হবঠক আৰি ; 
আৰম ইিক্ন্ ৰসিন্ৰ হসক্ি ৰন্উ য়কব ি যদখো হৈক্িোক্ োোঁ, ৰিপক্ষীয় আৰু ৰিপক্ষীয় হবঠকসমূৈক্িো। যসক্য়, 
আমোৰ এৰিয়ো এই অনু্েী ন্ী আক্ি অবযোৈি বোিব ো োপ আৰু অনু্কূ  িোব ৰবৰন্ময়ৰ, ৰেক্ৈিু আৰম 
আমোৰ ৰিপক্ষীয় সম্পকব  েৰিেো ী কৰৰবক  আৰু ৰকদক্ৰ এক উন্নি অঞ্চ  গৰিব পোক্ৰোোঁ, যসই ৰদক্ে 
পৰৰশ্ৰম কৰৰক্িোোঁ। 
 
যিক্ন্ত, আৰিৰ হবঠকখন্ আৰি  এক্ন্ ধৰিৰ, েোক আৰম ৰবক্দে মন্ত্ৰীৰ আন্তঃগোোঁথৰন্ আক্ োচন্ো বুৰ  
কওোঁ। এয়ো, মই িোক্বো, যসই ক্ৰমৰ 13িম আৰু আৰম বহুক্িো ৰবষয়ৰ ওপৰি কথো পোৰিক্ োোঁ - 
বোৰিিয আৰু অথবন্ীৰি, ৰেক্ষো, প্ৰৰিৰক্ষো আৰু সুৰক্ষো, পৰৰষ্কোৰ েৰি। আৰু আৰম গ্ৰৈি কৰো বহুক্িো 
সন্মৰি আৰু উপ ৰিৰ মোিি, প্ৰকৃিক্ি মূ  কথো এয়ো আৰি  যে ইিক্ন্ ৰসিন্ৰ যদেি আমোৰ 
কূটকন্ৰিক পদৰচহ্ন ৰবস্তোৰ কৰোক্টো আমোৰ পোৰস্পৰৰক ৰুচীি ৈ'ব। যসক্য়, আৰম ৰন্শ্চয় অক্ষ্ট্ৰৰ য়োক 
স্বোগিম িন্োম িোৰিি যসয়ো কৰৰবক  আৰু আৰম অক্ষ্ট্ৰৰ য়োক্টো এক্কই কৰৰবক  ইচ্ছকু, ৰন্কট 
িৰৱষযিি। এক্ন্ ৰকিুমোন্ ৰবষয় আৰি , মই িোৰব েোক আৰম এক বৃৈৎ সম্ভোৱন্ো ৰৈচোক্প যদৰখক্িোোঁ, 
মই ক'ম, আমোৰ ৰিপক্ষীয় অংেীদোৰৰত্বক এক বৃৈত্তৰ মোন্দণ্ড প্ৰদোন্ৰ যক্ষিি। ইয়োৰ ৰিিৰি এটো 
হৈক্ি এক প্ৰস্তোৱ েোৰ ওপৰি আক্ োচন্ো চৰ  আক্ি গৰিেী িোৰ ওপৰি এক উপ ৰিৰ ৰবষক্য়, 



প্ৰৰিিো আৰু দক্ষিোৰ গৰিেী িো, ৰকদক্ৰ আৰম ৰেক্ষো ৰবকোে কৰৰব পোক্ৰোোঁ আৰু ৰবক্েষকক িোৰিৰ 
ন্িুন্ ৰোষ্ট্ৰীয় ৰেক্ষো ন্ীৰিৰ প্ৰৰি  ক্ষ ৰোৰখ আৰম ৰক কৰৰব পোক্ৰোোঁ। আৰম ৰন্শ্চয় অক্ষ্ট্ৰৰ য়োক চোব 
ৰবচোক্ৰোোঁ, ৰে ৰেক্ষোৰ যক্ষিি আমোৰ এক মুখয অংেীদোৰ, িোৰিি এক অৰধক েৰিেো ী উপৰিৰি 
ৰক্ষো কৰো, আৰু এয়ো আমোৰ প্ৰধোন্ মন্ত্ৰী যকইিক্ন্ও আক্ োচন্ো কৰৰৰি  যেৰিয়ো যিওোঁক্ োক্ক টৰকঅ'ি 
 গ হৈৰি । 
 
আৰম এয়ো যদখো পোই অৰি উৎসোৰৈি হৈক্িোোঁ যে এই বিৰৰ আগৰ িোগি চূড়োন্ত কৰো অথবকন্ৰিক 
সৈক্েোৰগিো আৰু বোৰিিয চুৰি অনু্ক্মোদন্ আৰু ব ৱৎ যৈোৱোৰ ৰদক্ে আগবোৰিক্ি। এয়ো এক অৰি 
িো  কথো। আৰম  গক্ি হিি কৰ পৰৰৈোৰ চুৰি সংক্েোধন্ কৰৰবক  য োৱো পদক্ক্ষপসমূৈ  ক্ষয 
কৰৰক্িোোঁ, কোৰি এয়োও এক প্ৰকোৰৰ প্ৰিযোহ্বোন্ আৰি  আমোৰ বযৱসোয় বৃৰিৰ যক্ষিি। আৰ িোৰ 
ৰপিি আৰম গুৰুত্বপূিব খৰন্ি সম্পদ, চোইবোৰ, ন্িুন্ আৰু পুন্ৰবযৱৈোৰক্েোগয েৰিৰ ওপৰি িো দক্ৰ 
পুন্ৰীক্ষি কৰৰক্ োোঁ আৰু এক প্ৰকোক্ৰ অক্েষি কৰৰক্ োোঁ যেোৱো যকইমোৈি আমোৰ সৈকমীসকক্  ৰক 
কৰৰক্ি যসয়ো একৰিি কৰো আৰু যেৰিয়ো আৰম যসয়ো কৰৰৰিক্ োোঁ, মই িোক্বো এই কথো প্ৰকোে ৈ'  
যে, প্ৰকৃিক্ি, এই বিৰৰ িনু্ মোৈৰ পৰো যমোৰ মন্ত্ৰী পৰৰষদৰ িয়িন্ সৈকমীক্য় আচ ক্ি অক্ষ্ট্ৰৰ য়ো 
ভ্ৰমি কৰৰক্ি, েোৰ ৰিিৰি আৰি  কয় ো আৰু খৰন্, পুন্ৰবযৱৈোৰক্েোগয েৰি, ৰেক্ষো, আমোৰ ি  
সম্পদ মন্ত্ৰীসক  আৰু আমোৰ গৃৈ মন্ত্ৰী। আৰু আৰম যদৰখক্িোোঁ যে অক্ষ্ট্ৰৰ য়োন্ উপ প্ৰধোন্ মন্ত্ৰী আৰু 
ৰক্ষো মন্ত্ৰী আৰু  গক্ি পৰশ্চম অক্ষ্ট্ৰৰ য়োৰ উপ ৰপ্ৰৰময়োৰ আৰু ৰন্উ দৰক্ষি যৱ চৰ ৰপ্ৰৰময়োৰ বযৱসোয় 
প্ৰৰিৰন্ৰধ দ ৰ হসক্ি িোৰি ভ্ৰমি কৰৰক্ি। 
 
যিক্ন্ত, সোমৰগ্ৰকিোক্ৱ, কথোক্টো প্ৰকৃিক্ি এয়ো যে, আক্পোন্োক্ োক্ক িোক্ন্, সম্পকব ক্টো বোৰি আৰৈক্ি। আৰম 
ইয়োক আৰু উচ্চ স্তৰক  হ  যেোৱোৰ উপোয় ৰবচোৰৰক্িোোঁ। ৰবশ্বিৰুো পৰৰৰিৰিৰ ৰবষক্য় ক'ব গ'য , আৰম 
এক ফ প্ৰসু আক্ োচন্ো কৰৰক্ োোঁ। এৰিয়োও যসয়ো অবযোৈি হৈ আক্ি। মই িোক্বো এৰিয়োও ৰকিুমোন্ 
কথো আক্ি ৰে আৰম দপুৰীয়োৰ আৈোৰৰ সময়ি পোৰিম, ৰকন্তু আৰম ইউক্ক্ৰন্ৰ সংঘোি আৰু ইয়োৰ 
প্ৰিোৱ, ইক্ণ্ডো-যপৰচৰফক, চিুক্থবয়ি প্ৰগৰি, ৰি20 ৰবষয়সমূৈ, আমোৰ ৰিপক্ষীয় সম্পকব , ৰোষ্ট্ৰ সংঘ, 
আইএইএ-ি ৰকিু কথো, ি বোয়ু অথবোয়ন্, বৈন্েী  উন্নয়ন্  ক্ষয আক্ োচন্ো কৰৰক্ োোঁ। যসক্য়, 
আক্পোন্োক্ োক্ক যদৰখক্ি, এয়ো এক অৰি, বৈ  পৰৰসৰৰ আক্ োচন্ো আৰি  আৰু, মই িোক্বো ইয়োৰ মূ  
কথো এয়ো যে, উদোৰবোদী গিিন্ত্ৰ ৰৈচোক্প, আৰম দকু্য়োক্ৱ এক ৰন্য়ম-ৰিৰত্তক আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় েৃংখ , 
আন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় ি ি চ োচ ৰ স্বোধীন্িো, সকক্ োক্ৰ বোক্ব সংক্েোগ, ৰবকোে আৰু সুৰক্ষো প্ৰচোৰি ৰবশ্বোস 
কক্ৰোোঁ, আৰু মন্ত্ৰী ৱংক্য় যকোৱোৰ দক্ৰ, ৰন্ৰশ্চি কৰোৰ ওপৰি যে যদেক্বোক্ৰ ৰন্িৰ বোক্ব গুৰুত্বপূিব 
ৰবষয়ক্বোৰৰ ওপৰি সোববক্িৌম ৰসিোন্ত  য়। 
 
দপুৰীয়োৰ আৈোৰৰ সময়ি, মই িোক্বো আৰম আৰু ৰকিুমোন্ ৰবষয়ৰ ওপৰি আক্ োচন্ো কৰৰম। মই 
যিওোঁক িোৰিীয় উপ-মৈোক্দেৰ ওপৰি আমোৰ দৰৃষ্টিঙ্গী যিওোঁক অৱগি কৰৰব ৰবচোৰৰক্িোোঁ। ৰবক্েষকক, 
মই সন্ত্ৰোসবোদৰ ওপৰি, সন্ত্ৰোসবোদ ৰবক্ৰোৰধিোৰ ওপৰি ৰকিুমোন্ ৰবষয় আক্ োচন্ো কৰৰব ৰবচোৰৰক্িোোঁ। 
মই যিওোঁৰ পৰো এই অঞ্চ ক্টোৰ ৰবষক্য়  ৰন্ব ৰবচোৰৰম আৰু মই িোক্বো, ইয়োৰ হসক্ি সোমৰৰি কক্ৰোোঁ 
যে এই বিৰৰ যেষৰ িোগি আৰম ৰি20 অধযক্ষিো অিব ন্ কৰৰম আৰু ৰি20-ৰ এক সদসয ৰৈচোক্প, 
মই িোক্বো আমোৰ বোক্ব অক্ষ্ট্ৰৰ য়োৰ মন্তবয আৰু ৰুচীসমূৈ অৰি গুৰুত্বপূিব। মই আেো কক্ৰোোঁ আগন্তুক 
যকইমোৈি আৰম যসয়ো অৰধক ৰবসৃ্তিিোক্ৱ আৱৰৰব পোৰৰম। আৰু অৱক্েষি, মই ক'ব ৰবচোক্ৰোোঁ, পুন্ৰ 



এবোৰ, সোঁচোই ধন্যবোদ যমোক আমৰন্ত্ৰি কৰোৰ বোক্ব, আক্পোন্োক্ োকৰ আৰিথযৰ বোক্ব, আক্পোন্োক্ োকৰ 
অিযথবন্োৰ উমৰ বোক্ব। 
 
মকনষ্ট্ৰিৰা 
অষ্ট্ৰটািৰ 10, 2022 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


