
উপজেলা চেয়ারম্যানজের েন্য ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা  

ও ডিডেটাল বাাংলাজেশ' ডবষয়ক প্রডশক্ষণ উজবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

চশখ হাডিনা  

ঢাকা, চিামবার, ২৯ চেত্র ১৪১৬, ১২ এডপ্রল ২০১০  

 

ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িম্মাডনত িভাপডত,  

িহকমীবৃন্দ,  

ডপ্রয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও চবাজনরা,  

সুডধমন্ডলী  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাাংলা নববষ ষজক িামজন চরজখ আপনাজের িবাইজক োনাডি নববজষ ষর আগাম শুজভিা।  

ডবগত ডনব ষােজনর আজগ আমাজের ডনব ষােনী ইশজতহাজর অঙ্গীকার কজরডিলাম, আগামী ২০২১ িাজল স্বাধীনতার 

সুবণ ষেয়ন্তীজত আমরা এমন এক বাাংলাজেশ গড়জত োই, চে বাাংলাজেশ হজব আধুডনক, িমৃদ্ধ, জ্ঞান-ডবজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুডিজত অগ্রির 

বাাংলাজেশ -  ডিডেটাল বাাংলাজেশ।  

আমরা িরকার গঠজনর পরপরই ডিডেটাল বাাংলাজেজশর ধারণাজক িবার কাজি স্বি ও সুস্পষ্ট করার অডভপ্রায় ডনজয় 

মন্ত্রণালজয়র িডেব, ই-গভষজনন্স চ াকাল পজয়ন্ট, ডবভাগীয় কডমশনার, চেলা প্রশািক ও উপজেলা ডনব ষাহী অড িারজের েন্য আমার 

কাে ষালজয়র পক্ষ চেজক প্রডশক্ষণ প্রোন করা হয়।  

উপজেলা ডনব ষাহী অড িারজের প্রডশক্ষণ উজবাধজনর িময় আডম এটুআই চপ্রাগ্রাম-এর কম ষকতষাজের বজলডিলাম উপজেলা 

চেয়ানম্যানজের েন্য অনুরূপ একটি প্রডশক্ষজণর আজয়ােন করজত।  

এরই ধারাবাডহকতায় আে উপজেলা চেয়ারম্যানজের েন্য ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা ও ডিডেটাল বাাংলাজেশ' ডবষয়ক 

প্রডশক্ষণ শুরু হজত োজি।   

ডপ্রয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও চবাজনরা,  

আমাজের িরকার েনগজণর িরকার। িাধারণ মানুজষর ভাজযান্নয়নই আমাজের একমাত্র লক্ষয। আমরা চেজকান মূজে এ 

লক্ষয অেষন করজত োই। আর চিজক্ষজত্র ডিডেটাল বাাংলাজেশই হজত পাজর আমাজের লক্ষয অেষজনর োডবকাঠি।  

আমরা ডিডেটাল বাাংলাজেশ রূপকল্পটির োরটি উপাোনজক অগ্রাডধকার ডহজিজব ডেডিত কজরডি।  

এগুজলা হজি: তথ্য প্রযুডির মাধ্যজম মানবিম্পে উন্নয়ন, িরকাজরর কম ষকাজন্ড েনগণজক িম্পৃি করা, েনগজণর 

চোরজগাড়ায় চিবা চপ ৌঁজি চেওয়া এবাং তথ্যপ্রযুডির িাহাজে উৎপােনশীলতা বাড়াজনা।  

এই োরটি উপাোজনর চোগসূত্র হজি িাধারণ মানুষ। প্রযুডির মাধ্যজম তাঁজের কাজি চিবা ডনজয় োওয়া আমাজের 

অঙ্গীকার। আর েনগজণর চোরজগাঁড়ায় চপ ৌঁিাজনার চক্ষজত্র উপজেলা পডরষে একটি গুরুত্বপূণ ষ চক্ষত্র।  

ডপ্রয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও চবাজনরা,  

ডিডেটাল বাাংলাজেশ ডবষজয় কো বলজত চগজল প্রিঙ্গক্রজম ডবদ্যযৎ ডবষয়টি েজল আজি। আডম োডন বতষমাজন চেজশ ডবদ্যযৎ 

িঙ্কট েলজি। েনগণজক এেন্য কষ্ট করজত হজি।  

েনগজণর এই চভাগাডন্তর েন্য কারা োয়ী? আপনারা োজনন, ২০০১ িাজল ক্ষমতা হস্তান্তজরর িময় আমরা ডবদ্যযৎ উৎপােন 

৪৩০০ চমগাওয়াজট উন্নীত কজরডিলাম। ৫০০০ চমগাওয়াট উৎপােজনর ব্যবস্থা ডনজয়ডিলাম। পরবতীজত ডবএনডপ-োমাত চোজটর ৫ 



বির ও তত্ত্বাবধায়ক িরকাজরর ২ বিজর োতীয় গ্রীজি এক চমগাওয়াট ডবদ্যযতও চোগ হয়ডন। অেে, এই খাজত হাোর হাোর চকাটি 

টাকা লুট-পাট হজয়জি।  

৫ বিজর ডবএনডপ-োমাত চেখাজন এক চমগাওয়াট ডবদ্যযৎ ডেজত পাজরডন চিখাজন এক বিজর আমরা ৭০০ চমগাওয়াট ডবদ্যৎ 

ডেজয়ডি।  

গ্রীস্মকাজল ডবদ্যযজতর গড় োডহো চেডনক ৫৮০০ চমগাওয়াট। অেে উৎপােন ক্ষমতা ৪৭০০ চমগাওয়াট। চি কারজনই 

মানুষজক কষ্ট চপজত হজি।  

ডবদ্যযৎ িমস্যাটি এমন একটি ডবষয় ো স্বল্পিমজয় িমাধান করা িম্ভব নয়। এেন্য িময় প্রজয়ােন।  

ডবদ্যযৎ িমস্যাজক আমরা  েযাজলঞ্জ ডহজিজব গ্রহণ কজরডি এবাং ইজতামজধ্যই স্বল্প, মধ্য ও েীর্ ষজময়ােী ডবডভন্ন পডরকল্পনা 

গ্রহণ কজরডি।  

২০১৫ িাজলর মজধ্য ৯ হাোর ২৭৬ চমগাওয়াট ডবদ্যযৎ উৎপােন করা হজব। এ িাড়া েলডবদ্যযৎ চকন্দ্র ও চি র ডবদ্যযৎ 

উৎপােন করার পডরকল্পনাও চনওয়া হজয়জি।  

তজব শুধু ডবদ্যযৎ উৎপােন বৃডদ্ধ করজলই িমস্যার িমাধান হজব না। কারণ, আমরা চে পডরমাণ ডবদ্যযৎ অপেয় কডর তা 

চরাধ করজত না পারজল উৎপােন বৃডদ্ধর সু ল চভাগ করজত পারব না। তৃণমূজলর প্রডতডনডধ ডহজিজব আপনারা এজক্ষজত্র গুরুত্বপূণ ষ 

ভূডমকা পালন করজত পাজরন। েনগণজক ডবদ্যযৎ িাশ্রয়ী বাডত ব্যবহার, প্রজয়ােন িাড়া বাডত ও পাখা বন্ধ রাখা, আজলাকিজ্জা চেজক 

ডবরত োকািহ ডবডভন্নভাজব ডবদ্যযৎ অপেয় বজন্ধ উৎিাডহত করজত আপনারা তৃণমূল চনতাকমীজের িাজে ডনজয় েনগজণর কাজি 

চেজত পাজরন।    

ডপ্রয় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাই ও চবাজনরা,       

বাাংলাজেজশর িামডগ্রক শািন কাঠাজমাজত স্থানীয় িরকার প্রডতষ্ঠানিমূহ ঐডতহাডিকভাজব অতযন্ত গুরুত্বপূণ ষ ভূডমকা পালন 

কজর আিজি। বতষমান িরকাজরর ‘ডেন বেজলর িনে' তো ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়জন চেজশর িকল পে ষাজয়র স্থানীয় িরকার 

প্রডতষ্ঠানিমূহজক আরও অজনক চবডশ গুরুত্বপূণ ষ ভূডমকা পালজন চতডর হজত হজব।  

এ ভূডমকার প্রধান ডনয়ামক হজব ‘রূপকল্প ২০২১'। প্রডতটি স্থানীয় িরকার পডরষেজক স্থানীয়ভাজব স্থানীয় েনগণজক ডনজয় 

তাজের ডনে ডনে রূপকল্প চতডর করজত হজব। অাংশীোরীজত্বর ডভডিজত স্থানীয় পডরকল্পনা চতডর কজর তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করজত 

হজব।  

চেজশ েীর্ ষ ডেন ধজর োতীয়, আঞ্চডলক ও স্থানীয় পডরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জন এক ধরজণর শূণ্যতা ডবরাে করডিল। 

চকান েীর্ ষ চময়ােী চপ্রডক্ষত পডরকল্পনা ডিল না, ডিল না চকান পঞ্চবাডষ ষক পডরকল্পনা। শুধুমাত্র বাডষ ষক উন্নয়ন কম ষসূডের মাধ্যজম 

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কজর তোকডেত উন্নয়নকাে েলডিল।  

এবার িরকার পডরোলনার োডয়ত্ব গ্রহণ কজর আমাজের িরকার একটি উন্নয়ন েশ ষন প্রকাশ কজরজি। ডেকেশ ষন িাড়া শুধু 

প্রকল্প ডনভ ষর উন্নয়জন আমরা ডব্ািী নই। তাই আমাজের িরকাজরর ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়জনর ডনডরজখ চতডর হজি েশ-শালা 

চপ্রডক্ষত পডরকল্পনা (Perspective Plan ২০১১-২০২১) এবাং ষষ্ঠ পঞ্চবাডষ ষক পডরকল্পনার (২০১১-২০১৫) েডলল।  

আডম আশা করব, চপ্রডক্ষত পডরকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবাডষ ষক পডরকল্পনার লক্ষয, উজেশ্য ও চক শলিমূহজক ধারণ কজর প্রডতটি 

ইউডনয়ন পডরষে এবাং উপজেলা পডরষে তাজের ডনে ডনে পঞ্চবাডষ ষক পডরকল্পনা প্রণয়ন করজব।  

২০০৯ িাজল আমাজের িরকার, স্থানীয় িরকাজরর চে আইনগুজলা পাশ কজরজি, চিিব আইজন ইউডনয়ন পডরষে ও 

উপজেলা পডরষজের েন্য পঞ্চবাডষ ষক ও বাডষ ষক উন্নয়ন পডরকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হজয়জি।  

আমাজের িরকার স্থানীয় পডরষেিমূজহর েন্য গণতাডন্ত্রক ও উোর আইন প্রণয়ন কজরজি। চি আইনিমূহ ডবডভন্ন রকম 

বাধার কারজণ মাঠ পে ষাজয় িঠিকভাজব কাে ষকর হজি না। আবার েোেে প্রডশক্ষণ না হওয়ায় আইজনর ভাজলা ডেকগুজলা বুজে কাজে 

নামার চক্ষজত্রও ডবলম্ব হজয়জি।  

আডম িাংডিষ্ট িবাইজক ডনজে ষশ ডেডি, চোয ব্যডি ও প্রডতষ্ঠানিমূহজক ব্যবহার কজর উপজেলা পডরষে চেয়ারম্যান, ভাইি 

চেয়ারম্যান, নারী ভাইি চেয়ারম্যান এবাং পডরষজে ন্যস্ত  িরকাডর কম ষকতষা, েনপ্রডতডনডধ এবাং নারী-পুরুষ িবাইজক প্রডশক্ষণ ডেজত 

হজব।    



িরকাডর কম ষকতষাজের বলজত োই, েনপ্রডতডনডধ েখন প্রধান ডনব ষাহী হজয় আজিন, তাঁজক তাঁর প্রাপ্য িম্মান ডেজত হজব। 

তাঁর অধীজন কাে করজত হজব। এর চকান ডবকল্প চনই।  

েনপ্রডতডনডধগণ োঁরা উপজেলা পডরষে ও ইউডনয়ন পডরষজে বিজবন, তাঁজের বলব, আপনারা িরকাডর কম ষকতষা-

কম ষোরীজের ডনজয় কাে করজবন। তাঁজের িজঙ্গ সুিম্পকষ বোয় রাখজবন। আইজনর শািজনর মজধ্য োকার চেষ্টা করজবন।  

আডম কাে ষকর উপজেলা পডরষে চেখজত োই। আডম চেখজত োই, উপজেলা পডরষে ২০১৫ িাজলর মজধ্য ডনে ডনে 

উপজেলায় োডরজের হার অজধ ষজক নাডমজয় এজনজি। আডম চেখজত োই ডশক্ষার হার শতভাজগ উন্নীত হজয়জি। স্বাস্থয, পুডষ্ট এবাং 

স্যাডনজটশজন উজল্লখজোয অগ্রগডত হজয়জি। প্রজতযক উপজেলা ও ইউডনয়জন ই-গভন্যষান্স োলু হজয়জি। আডম িরািডর স্থানীয় 

েনগজণর িাজে ডভডিও কন াজরজন্সর মাধ্যজম কো বলব।  

আডম আরও চেখজত োই, চেজশর প্রডতটি উপজেলা পডরষে ও প্রডতটি ইউডনয়ন পডরষে প্রডত বির ডনে ডনে এলাকায় 

অন্ততঃ একটি নেী, খাল বা েলাধাজরর প্রজয়ােনীয় িাংস্কার কজরজি। আমরা চেজশর বড় বড় নেীগুজলাজত প্রবাহ বৃডদ্ধর েন্য খনন 

কাে শুরু কজর ডেজয়ডি। এটি একটি োতীয় অগ্রাডধকার।  

আপনারা স্থানীয়ভাজব এ কােটি শুরু করুন। নে-নেী, খাল-ডবলিহ িকল েলাধারগুজলা অববধ েখল মুি কজর িাংস্কাজর 

হাত ডেন। িব ষত্র পাডন প্রবাহ িেল রাখুন এবাং নেীর পাডন ধারণক্ষমতা বৃডদ্ধ করুন।  

ডপ্রয় উপজেলা পডরষজের চেয়ারম্যানগণ,  

আপনারা চে িব িমস্যা ও অসুডবধার কো বজলজিন, চিগুজলা আডম একটি ডবজশষ কডমটি কজর পরীক্ষা ডনরীক্ষা করব। 

স্থানীয় িরকার মন্ত্রণালয়, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, অে ষ মন্ত্রণালয় ও ডবজশষজ্ঞরা এ ডবষজয় চে েভাজব কাে করজবন, 

চি ডনজে ষশ আডম ডেডি।  

আপনাজেরও উপজেলা পডরষজের ডনে ডনে কাজে েক্ষতার স্বাক্ষর রাখজত হজব। িক্ষমতা বৃডদ্ধ করজত হজব। পারস্পডরক 

িমজোতা বৃডদ্ধ কজর কাে ডশখজত হজব, বুেজত হজব, চধেষ ধরজত হজব।  

আগামী ২০২০ িাল িব ষকাজলর িব ষজশ্রষ্ঠ বাঙাডল, োডতর েনক বঙ্গবন্ধু চশখ মুডেবুর রহমাজনর েন্মশতবাডষ ষকী। ২০২১ 

িাল আমাজের স্বাধীনতার সুবণ ষেয়ন্তী। ইনশাল্লাহ্ ২০২১ িাজল আমরা আমাজের কাডিত ডিডেটাল বাাংলাজেশ গজড় তুলব। চিই 

বাাংলাজেশ হজব সুখী, িমৃদ্ধ, আধুডনক বাাংলাজেশ চেখাজন োকজব না ক্ষুধা, োডরেয আর অডশক্ষার অন্ধকার।  

এই আশাবাে ব্যি কজর আডম ‘উপজেলা ব্যবস্থাপনা ও ডিডেটাল বাাংলাজেশ' শীষ ষক প্রডশক্ষজণর শুভ উজবাধন চর্াষণা 

করডি।  

চখাো হাজ ে  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাজেশ ডেরেীবী চহাক। 

--- 

 


