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যকু্তরাষ্ট্রের রােদতূ মার্শা বার্নশকাট এর বক্তবয 

আষ্ট্রমর্রকান চেম্বার অফ কমার্শ, ঢাকা 

জলুাই ২০, ২০১৬ 

  

বনু্ধ ও সহকর্মীগণ: আসসালার্মু আলাইকুর্ম এবং ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা।    

 শুে অপরাহ্ন।  আমর্ম খুবই আনমির্ত যে আমর্ম আভর্মমরকান যেম্বার অফ কর্মাসস এর জলুাই এর 

ববঠভক যোগ মদভর্ত যপভরমি।  বাংলাভদভের মিমজটাল প্ল্যাটফর্মস মকোভব রক্ষা করা হভব এই 

সর্মভ াপভোগী মবভযযর বযপাভর যোনার জনয আমি অধীর আগ্রহে অভপক্ষা করমি।   

প্রথমভর্ম আমর্ম নরু্তন মনবসাহী পমরোলক যর্মাহাম্মদ োহাদার্ত যহাভসনভক স্বাগর্ত ও অমেনিন জানাভর্ত 

োই।  েুক্তরাষ্ট্র দরূ্তাবাস েভথমষ্ট যসৌোগযবান জনাব যহাভসভনর সাভথম পমরমের্ত হভ  এবং  মবভদেী 

যকাম্পামনগুভলার বাংলাভদভে মবমনভ াগ প্রসাভর উমন যে কাজ কভরভিন র্তাভর্ত আর্মারা অমেেূর্ত।  আমর্ম 

আপনাভক অমেনিন জানাভর্ত োই এই নরু্তন েূমর্মকার জনয।  আর্মরা আপনার কাি যথমভক দারুণ মকিু 

আো করমি।     

আজভকর ববঠভকর মবয  “বাংলাভদভে মিমজটাল প্ল্যাটফর্মস মনরাপদ করা,”  মনভ  কথমা বলার 

আভগ, আমর্ম মকিু কথমা বলভর্ত োই ো আর্মাভদর সবার র্মন োরাক্রান্ত কভর যরভখভি – আর্মরা সবাই 

যে ক্রর্মাগর্ত সন্ত্রাসী হার্মলার মেকার হমচ্ছ – এবং েকু্তরাভষ্ট্রর বযবসা ী যগাষ্ঠী মকোভব বাংলাভদভের এই 

েযাভলঞ্জ যর্মাকাভবলা করভর্ত সহা র্তা করভর্ত পাভর।  পভহলা জলুাই গুলোভন যহামল আর্টস জান যবকামরভর্ত 

হও া হার্মলা ো মনষ্পাপ মবে জন র্মানুভযর প্রাণ যকভে মনভ ভি োভদর র্মভযয আভর্মমরকান নাগমরকও 

রভ ভি র্তাভদর জনয আর্মরা সবাই গেীরোভব যোকাহর্ত, কু্ষব্ধ এবং হর্তাে।  যহামলর হার্মলার পর 

যোলামক া যেখাভন বাংলাভদভের বৃহত্তর্ম ঈদ জার্মা াভর্তর স্থান যসখাভন হার্মলা ও যবার্মা র্মারার ঘটনা 

আর্মাভদর কষ্ট আভরা বামেভ ভি।      

mailto:DhakaPA@state.gov
http://dhaka.usembassy.gov/


EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PUBLIC AFFAIRS SECTION 
TEL: 880-2-5566-2000 
FAX: 880-2-9881677, 9885688 
E-MAIL: DhakaPA@state.gov 
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov 
 

 
ো হও ার কথমা মিল একর্ট ক্ষর্মা ও পামরবামরক আনভির যর্মী  উৎসব র্তা হভ  উভঠ একর্ট 

যোভকর ও হারাভনার ঘটনা।  এই বাংলাভদভেভক আমর্ম জামননা এবং আর্মার জানা র্মভর্ত আপনারাও এই 

বাংলাভদে গভে রু্তভলনমন, র্তারপরও জানু ারী ২০১৫ সাল যথমভক এইরকর্ম প্রা  সত্তরর্ট হার্মলা হভ ভি।  

অভনভকর জনযই, সাম্প্রমর্তক হার্মলাগুভলা আর্মাভদর মনরাপত্তাভবায ধ্বংস কভর মদভচ্ছ এবং এই যারণাও 

যেভে মদভচ্ছ যে এই সমহংসর্তা আর্মাভদরভক িুুঁ ভর্ত পারভব না বা  আর্মাভদর জীবভন প্রোব যফলভব না। 

মকন্তু আর্মরা ে  পাভবা না।  মনরাপত্তা পমরভবে পমরবমর্তস র্ত হভচ্ছ এবং আর্মাভদর যসই অনুো ী কাজ 

করভর্ত হভব।  আর্মাভদর অবেযই সাো মদভর্ত হভব এবং আর্মরা সাো মদভর্ত পামর।   

বাংলাভদভের যযাল যকার্ট র্মানুভযর উন্ন নেীল রাষ্ট্র এবং এর একর্ট বে অংে মবশ্বাস কভর 

উন্নর্ত জীবনোপন র্তাভদর সাভযযর র্মভযয।  লাভখা র্মানুয ইভর্তার্মভযযই র্মযযমবভত্তর স্বমি উপভোগ করভি 

এবং আভরা লাভখা র্মানযু দামরদ্র্য যথমভক যবর হভ  আসভব আগার্মী পাুঁে বিভরর র্মভযয, েমদ এই যদের্ট 

র্তার মস্থমর্তেীল অথমসননমর্তক উন্ন ন অবযাহর্ত রাভখ।  বাংলাভদে দমক্ষণ ও দমক্ষণপূবস এমে ার সংভোগস্থভল 

রভ ভি, এই অঞ্চলগুভলা পরবর্তী দেভক মবশ্ব অথমসননমর্তক প্রবৃমির অমযকাংভের  উৎপমত্তস্থল। প্রকৃর্তপভক্ষ, 

অথমসননমর্তক পবূসাোসকারীরা যের্মন মফে গ্রুভপর মবএর্মআই গভবযণা বাংলাভদেভক মবভশ্বর দের্ট উদী র্মান 

যদভের আসভন যরভখভি োরা আগার্মী কভ ক বিভর মবশ্ব অথমসননমর্তক প্রবৃমিভর্ত অবদান রাখভব।  

বাংলাভদভের জনয এই উজ্জ্বল েমবযযর্ত অভপক্ষা করভি, মকন্তু এই েমবযযর্তভকই সন্ত্রাসীরা যেয কভর 

মদভর্ত ো ।  আর্মরা র্তাভদরভক র্তা করভর্ত মদব না।       

েুক্তরাভষ্ট্রর মবমনভ াগকারীরা এবং বৃহত্তর আন্তজস ামর্তক বযবসা ী যগাষ্ঠী এই হার্মলাগুভলার পর খবুই 

মেমন্তর্ত।  সবসিভরর বাংলাভদেীরা, োর র্মভযয রভ ভি বযবসাম ক যগাষ্ঠী এবং সুেীল সর্মাজ, সাহভসর 

সাভথম এই সমহংসর্তার মনিা ও েরর্মপন্থার মবভরামযর্তা করভি।  সার্মামজক যোগাভোভগর র্মাযযর্ম 

বযবহারকারীরা এবং মেন্তামবদরা এখাভন এবং অনযানয জা গা  েরর্মপন্থীভদর সাহােযকারী  আন্তজস ামর্তক 

যগামষ্ঠর হুর্মমক এবং বাংলাভদেী র্তরুণভদর  েরর্মপন্থার মদভক ঝুুঁ ভক পোর প্রবণর্তা মেমহ্নর্ত কভরভি ।  

দাম ত্বেীল মপর্তা-র্মার্তারা আর্মাভদরভক বলভিন র্তারা ে  পাভচ্ছন র্তাভদর সন্তাভনরা েরর্মপন্থার মদভক ঝুুঁ ভক 
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পেভর্ত পাভর।  মনিঃসভিভহ, সম্প্রমর্ত মবভশ্বর অভনক যদভে নৃেংস ও অর্মানমবক এই হার্মলাগুভলার 

যপ্রক্ষাপভট র্মানুভযর মনরাপত্তা আভরা যবেী হুর্মমকর সম্মুখীন।  

     বাংলাভদভের েমবযযর্ত এবং অথমসননমর্তক উন্নমর্ত রক্ষার জনয একর্ট দঢ়ৃ প্রমর্তমক্র া দরকার।  

“নীরব থমাকা সম্মমর্তর লক্ষণ” বভল আর্মার একর্ট মিকার রভ ভি ো আর্মার প্রমর্তমদভনর পমরকল্পনার 

খার্তা  লাগাভনা রভ ভি।  আর্মরা েমদ কথমা না বমল, আর্মরা েমদ যর্মাকাভবলা না কমর র্তাহভল ো ঘভট 

োভচ্ছ র্তাভর্ত আর্মরা নীরভব সম্মমর্ত মদভ  োমচ্ছ।  বাংলাভদে ও েুক্তরাষ্ট্র সরকার যেৌথমোভব কাজ কভর 

োভচ্ছ এই হুর্মমক যর্মাকাভবলা  এবং আমর্ম আপনাভদরভক মনমির্ত করভর্ত োই আর্মরা আর্মাভদর প্রভেষ্টা 

বাোমচ্ছ।  আপনারা মনি ই গর্ত কভ ক সপ্তাভহর খবভরর মেভরানার্ম যদভখভিন যে আর্মাভদর সহকারী 

পররাষ্ট্রর্মন্ত্রী মনো যদোই মবসও াল আবাভরা এই অঞ্চভল মফভর এভসভিন েুক্তরাভষ্ট্রর যপ্রমসভিন্ট ও 

পররাষ্ট্রর্মন্ত্রীর বার্তস া মনভ  যে আর্মরা বাংলাভদেভক সাহােয করভর্ত প্রমর্তশ্রুমর্তবি।     

সন্ত্রাস যর্মাকাভবলা  র্মাননী  প্রযানর্মন্ত্রী যেখ হামসনার মনরন্তর প্রভেষ্টাভক আর্মরা প্রেংসা কমর।  

মবভেয কভর সার্মভন এমগভ  যেভর্ত পমরষ্কার স্বীকৃমর্ত দরকার যে মনরাপত্তা পমরভবে পমরবমর্তস র্ত হভচ্ছ এবং 

আভরা প্রভ াজনী  সরঞ্জার্ম ও বযবস্থা দরকার র্তা যর্মাকাভবলা করভর্ত।  এইসব হার্মলার আভরা দঢ়ৃ, 

উন্মকু্ত এবং মবিামরর্ত র্তদভন্ত আন্তজস ামর্তক সহভোগীভদর সাভথম এক হভ  বাংলাভদেভক  কাজ করভর্ত হভব।   

এবং র্তদভন্তর ফলাফল যেমদভক, োর মদভকই ইমির্ত করুক না যকন র্তা যর্মভন যনও ার র্মর্ত 

উদারর্তার প্রভ াজন রভ ভি।  এরকর্ম দঢ়ৃ অিীকারই যকবল বাংলাভদভে এবং মবভশ্ব জিীবাভদর হুর্মমক 

প্রমর্তহর্ত করভর্ত পাভর।  যকন?  যকননা বাংলাভদে এখন আন্তজস ামর্তক অপরায দভৃেযর অংে।  এখাভন প্রাপ্ত 

এবং পরীমক্ষর্ত প্রর্মাণামদ অনযানয যদভে হার্মলাকারীভদর খুুঁভজ যপভর্ত সহা র্তা করভব।  এক টুকভরা প্রর্মাণ 

র্তথময উদ্ঘাটভন র্তাৎপেসপণূস েূমর্মকা রাখভর্ত পাভর মকংবা যসর্ট েখন অনয যদভে সংঘর্টর্ত হার্মলা, েমরত্র, 

সর্ম  এবং র্তভথমযর সভি যর্মলাভবন র্তখন আর্মরা আভরা গুরুত্বপূণস এবং অথমসপূণস ইমির্ত যপভর্ত পামর ো 

আর্মাভদর সন্ত্রাসবাভদর র্মূভল যপৌিাভর্ত সহা র্তা করভব।   
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যকাভনা সভিহ যনই যে জনমনরাপত্তা মনমির্ত করভর্ত বাংলাভদে সরকার ও সর্মর্মনা অনয 

সরকারগুভলার সর্মন্বমর্ত কর্মসসূমে সন্ত্রাসবাভদর হুর্মমক কর্মাভব, মকন্তু এই লোইভ  জ লাে করভর্ত হভল 

বযবসা ী সম্প্রদা , সুেীল সর্মাজ, যর্মী  যনরৃ্তত্ব, মেক্ষক এবং েুব যনরৃ্তভত্বর সহা র্তা আর্মাভদর 

প্রভ াজন।  যস লভক্ষয মবভদমে মবমনভ াগকারী ও বৃহত্তর জনভগাষ্ঠীর আস্থা অজস ভন েূমর্মকা রাখভর্ত 

বাংলাভদে সরকারভক সহা র্তা করভর্ত আভর্মমরকান যেম্বার অব কর্মাসস বাংলাভদে (অযার্মভের্ম) ও মদ 

যফিাভরেন অব বাংলাভদে যেম্বাসস অব কর্মাসস অযান্ড ইন্ডামিজ (এফমবমসমসআই) গুরুত্বপূণস েূমর্মকা 

রাখভর্ত পাভর।  আমর্ম দ্রুর্ত আভরা একটু যোগ করভর্ত োই যে আপনারা র্তরুণভদরও সহা র্তা করভর্ত 

পাভরন।  যে র্তরুণভদর মর্মথমযা বমুঝভ  এই সব কর্মসকাভে েুক্ত করা হভচ্ছ র্তারা পথম হামরভ ভি মকংবা 

র্তারা জীবভনর অথমস খুুঁভজ যবোভচ্ছ, মকংবা র্তারা হ র্ত হর্তাো  েুগভি।  র্তারা আপনাভদর প্রমর্তষ্ঠাভন 

কাভজর সুভোগ যপভল হ র্ত এই পমরমস্থমর্তর পমরবর্তস ন হভর্ত পাভর।  আপনারা সু্কলগুভলাভর্ত যেভর্ত পাভরন 

এবং যসখাভন আপনাভদর জীবভনর গল্প যোনাভর্ত পাভরন।  এরকর্ম আভরা অভনক উপা  রভ ভি র্তরুণভদর 

কািাকামি োবার এবং র্তাভদরভক উদ্বিু করার যে সন্ত্রাসীভদর কাভি ন  বাংলাভদভেই রভ ভি র্তাুঁভদর 

উজ্জ্বল েমবযযৎ।   

এর্ট গুরুত্বপূণস যে মবভেয কভর মবভদমে মবমনভ াগকারী, বৃহত্তর জনভগাষ্ঠী, ও বহৃত্তর বযবসা ী 

সম্প্রদা - এর আস্থা অজস ভন গৃহীর্ত এই কর্মসসূমেগুভলা যেন মনদসলী  হ  এবং সকভলর অংেগ্রহণভক স্বাগর্ত 

জানান হ  ।  এই লভক্ষয যে যরভণর সর্মমন্বর্ত উভদযাগ বাংলাভদেভক গ্রহণ করভর্ত হভব র্তা যেন সঠিক 

পভথম োমলর্ত হ  যসর্ট মনযসারভণ সসুংহর্ত গণর্তামন্ত্রক র্মূলযভবাভযর কুেলী মহভসভব অযার্মভের্ম সহা র্তা করভর্ত 

পাভর।   

 সন্ত্রাসবাদ ও সমহংস েরর্মপন্থা দর্মভন বাংলাভদভের উভদযাগগুভলা ের্ত পমরকমল্পর্ত এবং সর্মমন্বর্ত 

হভব, যদের্টভর্ত োরা েীমর্ত িোভর্ত ো  এবং র্মানুভযর জীবনোত্রা বযহর্ত করভর্ত ো  র্তাভদর জনয 

পমরমস্থমর্ত র্তর্ত প্রমর্তকূল হভব।   
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সম্প্রমর্ত আমর্ম দিুঃখজনকোভব মকিু প্রমর্তভবদন যদভখমি যেখাভন যকউ যকউ বলভি- সন্ত্রাস দর্মভন 

েুক্তরাভষ্ট্রর সহা র্তার প্রিাব হ  বাংলাভদভে আক্রর্মণ অথমবা বাংলাভদভের ক্ষর্মর্তা গ্রহণ বা যে যকাভনা 

উপাভ  বাংলাভদেভক মন ন্ত্রণ করা অথমবা এর্মনমক বাংলাভদেভক একর্ট েুিভক্ষভত্র পমরণর্ত করা। 

যকাভনাোভব এ যদে দখভলর যকাভনা ইচ্ছা আর্মাভদর যনই। আমর্ম আপনাভদর আশ্বি করভর্ত োই যে, 

আর্মরা আপনাভদর যে যরভনর সহভোমগর্তা মদভ  থমামক র্তা একজন অংেীদার মহভসভব, যে অংেীদার 

দেুস াগযজনকোভব দীঘসমদন যভর সন্ত্রাসবাভদর মবরুভি লেভি। আর্মরা র্মভন কমর আর্মাভদর প্রেমুক্ত,  

অমেজ্ঞর্তা, ও যকৌেল রভ ভি। এবং আরও গুরুত্বপূণস বযাপার আর্মাভদর অবেযই এক সাভথম এই েযাভলঞ্জ 

যর্মাকাভবলা করভর্ত হভব। সন্ত্রাসীভদর র্তৎপরর্তা  

এই যরভণর র্মন্তভবযর গুরুত্ব কর্মাভর্ত এবং মকিু যলাভকর েীমর্ত যে আর্মাভদর প্রভেষ্টা সমর্তয ন    

এর্মন যারণা দরূ করভর্ত আর্মাভক সাহােয করুন। বাংলাভদেভক আর্মাভদর সহা র্তার লক্ষয, এই সংকট 

যথমভক যদের্ট োভর্ত যবমরভ  আসভর্ত পাভর। বাংলাভদভের উমেৎ উদাহরণ সৃমষ্ট করা োভর্ত এ যরভণর 

যগাষ্ঠীগুভলার আদেস খন্ডাভর্ত পাভর। বাংলাভদে একর্ট র্মুসলর্মান সংখযাগমরষ্ঠ যদে, োরা বাজার-আথমসনীমর্ত 

গ্রহণ কভরভি, গণর্তন্ত্র রভ ভি, আপনাভদর নারীরা র্মূল যনরৃ্তভত্ব রভ ভি এবং সরকাভর প্রযান মহভসভব 

একজন নারী দাম ভত্ব আভিন। আপনাভদর এই অবস্থান র্তারা গুুঁমেভ  মদভর্ত ো ।        

আমর্ম ইমর্তবােকোভব র্মন্তবয মদভ  যেয করভর্ত োই।  র্মভহেখালীভর্ত বাংলাভদভের োসর্মান 

এলএনমজ টামর্মসনাল মনর্মসাভণ র্মামকস ন যকাম্পামন এমিলাভরট এনামজস র সভি যসার্মবার সই হও া েুমক্তর্ট 

আর্মার র্মভর্ত এর্মন সর্মভ  আর্মাভদর র্মভযয থমাকা আস্থার সবভেভ  বে উদাহরণ। এর্ট শুযুর্মাত্র সরাসমর 

ববভদমেক মবমনভ াগ ন , এই মবমনভ াভগর র্মাযযভর্ম আপনারা সকভল বযবসা  প্রবৃমি করভর্ত পারভবন, 

অনযানয অংেীদার ও বযবসা ীভদর আকৃষ্ট করভব ো বাংলাভদভের প্রভ াজন এবং ো বাংলাভদভের প্রাপয, 

এবং ো বাংলাভদেভক প্রবৃমি অজস ভন সহা র্তা করভব। এক কথমা  বাংলাভদভের এর্মন একর্ট জা গা হ া 

উমের্ত যেখাভন মবমনভ াগকারীরা আসভব। 
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