
ইউএনডিডি এডিয়া-প্যাডিডিক ডিডিওনাল ক্লাস্টাি কনিারিন্স  

উরবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শিখ হাডিনা  

শহারেল শিানািগাঁও, িডনবাি, ২৯ কাডতিক ১৪১৭, ১৩ নরভম্বি ২০১০  

 

ডবিডমল্লাডহি িাহমাডনি িাডহম  

ইউএনডিডি'ি প্রিািক এবং িাডতিংঘ উন্নয়ন গ্রুরিি শেয়ািিািিন ডমি শহরলন ক্লাকি,  

কূেনীডতকবৃন্দ,  

িম্মাডনত শিডলরগেবৃন্দ,  

সুডধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম এবং Good Morning to you all.  

শহমরেি এই ডিগ্ধ িকারল ইউএনডিডি এডিয়া-প্যাডিডিক ডিডিওনাল ক্লাস্টাি কনিারিরন্স উিডিত িবাইরক আমাি 

আেডিক শুরভচ্ছা। বাংলারেরি এ িরম্মলন আরয়ািন কিাি িন্য আডম ইউএনডিডিিহ িংডিষ্ট িবাইরক ধন্যবাে িানাডচ্ছ।  

বাংলারেি একটি উোি, ধম িডনিরিক্ষ, গণতাডন্ত্রক এবং প্রগডতিীল িাষ্ট্র। আমারেি মহান শনতা িব িকারলি িব িরেষ্ঠ 

বাঙাডল, িাডতি িনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুডিবুি িহমান গণতন্ত্র, সুিািন, মানবাডধকাি এবং আইরনি িািন প্রডতষ্ঠায় প্রডতশ্রুডতিীল 

এমন একটি িারষ্ট্রি স্বপ্ন শেরখডিরলন।  

বঙ্গবন্ধুি ঐন্দ্রিাডলক শনতৃরে েীঘ ি স্বাধীনতা িংগ্রাম এবং ১৯৭১ িারল ৯ মাি িক্তক্ষয়ী মুডক্তযুদ্ধ শিরষ আমিা চূড়াে 

ডবিয় অিিন কডি। স্বাধীনতাি িি িাডতি িনক যখন যুদ্ধডবধ্বস্ত শেরিি অর্ িনীডত পুনরুদ্ধারি মরনাডনরবি করিন, তখনই ঘাতকিা 

িডিবারিি ১৮ িন িেস্যিহ তাঁরক ডনম িমভারব হতযা করি।  

বঙ্গবন্ধুরক হতযাি িি শেরি শুরু হয় স্বস্বিিািরনি যুগ। েীঘ ি ২১ বিি কখনও িামডিক কখনও বা আধা-িামডিক 

িািরকিা এ শেি িািন করিরি। ইরতামরে স্বাধীনতা অিিরনি ৪০ বিি অডতক্রাে হরয়রি। শয স্বল্প িময় আমিা গণতাডন্ত্রক িািন 

ব্যবিা শিরয়ডি, এিমরেই বাংলারেি উন্নয়রনি মরিল ডহরিরব আেিিাডতক স্বীকৃডত শিরয়রি। ডবশ্ব েিবারি বাংলারেি এখন 

উেীয়মান অর্ িনীডতি শেি ডহরিরব িডিডেত।  

সুডধমন্ডলী,  

িম্পরেি সুষম বণ্টন এবং োডিদ্র্য ডবরমােনই আমারেি িামরন িবরেরয় বড় েযারল। এ। এিন্য আমারেি েল, বাংলারেি 

আওয়ামী লীগ, ডনব িােনী ইিরতহারি োডিদ্র্য ডবরমােনরক িরব িাচ্চ অগ্রাডধকাি ডেরয়রি। আমিা শয োডিদ্র্য ডবরমােন শকৌিলিত্র-

ডিআিএিডি এবং ভডবষ্যৎ উন্নয়ন িডিকল্পনা স্বতডি করিডি তারত এি প্রডতিলন ঘরেরি। একইভারব মানুরষি িম্পরেি স্ববষম্য, 

ডলঙ্গ এবং অঞ্চলডভডিক স্ববষম্য কডমরয় আনা আমারেি উন্নয়ন শকৌিরলি অন্যতম লক্ষয।  

আমিা ডবশ্বাি কডি, ডিক্ষাই হরচ্ছ িকল িমস্যা িমাধারনি উকৃষ্ট উিায়। এিন্য আমিা বারিরে ডিক্ষা খারত িরব িাচ্চ 

বিাদ্দ শিরখডি। ২০১১ িারলি মরে িতভাগ ডিশুি স্কুল গমন ডনডিত কিরত এবং ২০১৪ িারলি মরে ডিক্ষাি হাি িতভারগ 

উন্নীত কিরত আমিা বদ্ধিডিকি। আমিা বােি শেণী িয িে অববতডনক ডিক্ষা োলু করিডি এবং মােডমক িয িারয় ডবনামূরে 

িাঠ্যবই িিবিাহ কিডি। িাত্র-িাত্রীরেি ডবনামূরে ইন্টািরনে সুডবধা শেওয়া হরয়রি।  

োডিদ্র্য িীডড়ত এলাকায় িাত্র-িাত্রীরেি িন্য দুপুরিি খাবাি এবং অডভভাবকরেি নগে অর্ ি ডেরয় ডিক্ষার্ীরেি স্কুরল 

উিডিডত উৎিাডহত কিা হরচ্ছ। এই কম িসূডেগুরলা আিও িম্প্রিািণ কিা হরব।  

আডম ডবশ্বাি কডি, নািী-পুরুরষি িমান অংিগ্রহণ িাড়া িাতীয় উন্নয়ন িম্ভব নয়। এোরকই মূল লক্ষয ধরি ১৯৯৬-২০০১ 

িমরয় োডয়ে িালনকারল আমিা ‘‘িাতীয় নািী উন্নয়ন নীডত'' প্রণয়ন করিডিলাম। ইরতামরেই মােডমক িয িারয় শিরল-শমরয়রেি 



শিন্ডাি িমতা অডিিত হরয়রি। িাতক িয িারয় এ িমতা অিিরনি িন্য শমরয়রেি িাতক িয িে ডিক্ষা অববতডনক কিাি িডিকল্পনা 

শনওয়া হরয়রি।  

িাতীয় িয িারয়, আডম িাড়াও ডবরিাধী েলীয় শনতা, মন্ত্রীিভাি িাঁে িন িেস্য, িাতীয় িংিরেি হুইি, িংিডক্ষত 

আিরনি ৪৫ িনিহ শমাে ৬৪ িন িংিে িেস্য নািী।  

িানীয় িিকাি প্রডতষ্ঠানিমূরহ িতকিা ৩০ ভাগ িেস্য নািী িরয়রিন। িািনীডত, প্রিািন, পুডলি, িিস্ত্র বাডহনীিহ িকল 

শিিায় নািীি অংিগ্রহণ উৎিাডহত কিা হরচ্ছ। বাংলারেরিি নািীিা এখন িাডতিংঘ িাডেিক্ষা ডমিরনও কাি কিরিন।  

োডিদ্র্য ডবরমােরনি িন্য িামাডিক ডনিািিারবষ্টনী অিডিহায ি। এিন্য আমিা দুি মডহলারেি শিনিন ভাতা এবং 

গৃহহীনরেি িন্য ‘‘আেয়ণ'' প্রকরল্পি আওতায় আবািরনি ব্যবিা কিডি। এিাড়া িমারিি িংখ্যালঘু এবং িািীডিকভারব অক্ষম 

ব্যডক্তরেি িন্য একই ধিরনি ব্যবিা শনওয়া হরয়রি।  

আমিা প্রডতটি েডিদ্র্ িডিবারিি একিন িেরস্যি কম িিংিারনি ব্যবিা কিডি। ‘ন্যািনাল িাডভ িি' এি আওতায় ডিডক্ষত 

তরুণরেি দুই বিরিি িন্য োকুডি ডেরয় েক্ষতা বৃডদ্ধি কম িসূডে গ্রহণ কিা হরয়রি।  

িয িাপ্ত অর্ ি এবং সুরযাগ-সুডবধা ডেরয় ডবডভন্ন শক্ষরত্র গরবষণারক আমিা উৎিাডহত কিডি। যাি িলশ্রুডতরত ইরতামরে 

লবণাক্ততা ও খিা িডহষ্ণু িিরলি িাত উদ্ভাবন কিা িম্ভব হরয়রি। িম্প্রডত আমিা িারেি িন্ম িহস্য উদ্ঘােরন িক্ষম হরয়ডি। 

এিিরল িডিরবিবান্ধব প্রাকৃডতক আঁি িারেি ব্যািক ব্যবহারিি িম্ভাবনাি বাি উরন্মাডেত হরয়রি।  

স্বািয খারত আমিা ডবরিষ নিি ডেরয়ডি। ১৯৯৬-২০০১ িমরয় িিকাি িডিোলনাি িময় আমিা িাতীয় স্বািযনীডত 

প্রণয়ন করিডিলাম। স্বািযরিবা িনগরণি শোিরগািায় শিৌৌঁরি ডেরত প্রডত ৬০০০ মানুরষি িন্য একটি করি কমুযডনটি ডক্লডনক 

িািরনি িডিকল্পনা হারত ডনরয়ডি। ইরতামরে ১০ হািারিিও শবডি কমুযডনটি ডক্লডনক োলু হরয়রি।  

মাতৃমৃত্যযি হাি হ্রাি কিাি লরক্ষয িাতীয় মাতৃস্বািয নীডত প্রণয়ন করিডিলাম। যািিরল মাতৃমৃত্যযি হাি ২.৯ শর্রক করম 

২.৬-এ োঁডড়রয়ডিল। ডিশু মৃত্যযহাি হ্রারি িািে অিিরনি িন্য িাডতিংঘ এবাি বাংলারেিরক MDG এওয়ারি ি ভূডষত করিরি।  

িহস্রাব্দ উন্নয়রনি অন্যান্য লক্ষযমাত্রা অিিরনও আমিা িঠিক িরর্ অগ্রিি হডচ্ছ। আমিা ২০১৫ িারলি মরে ১ শকাটি ২০ 

লাখ মানুষরক োডিদ্র্যমুক্ত করি োডিরদ্র্ি হাি অরধ িরক নাডমরয় আনব। এ শক্ষরত্র উন্নয়ন িহরযাগী, িাডতিংরঘি অঙ্গিংগঠন এবং 

অন্যান্য িংিািমূহরক িহরযাডগতাি আহবান িানাডচ্ছ।  

দুরয িারগি িময় আগাম িরেত শিৌৌঁরি শেওয়া, িামাডিক ডনিািিা শবষ্টনীি সুডবধা বণ্টন এবং আর্ ি-িামাডিক উন্নয়রন 

তথ্য প্রযুডক্তি ব্যািক ব্যবহারিি এক মহািডিকল্পনা আমিা বাস্তবায়ন শুরু করিডি।  

ডিক্ষা প্রডতষ্ঠান, ডিক্ষক প্রডিক্ষণ করলি এবং িানীয় িিকাি প্রডতষ্ঠানিমূরহ ইন্টািরনে িংরযারগি সুিল আমিা শিরত 

শুরু করিডি। ৮ হািাি ৫০০টি িাকঘরি E-centre for Rural community িািন কিা হরয়রি।  

ইরতামরে UNDP-ি িহায়তায় ৪ হািাি ৫০৩টি ইউডনয়ন তথ্য ও শিবারকন্দ্র উরবাধন কিা হরয়রি। মানুরষি 

িীবনমান উন্নয়রন তথ্য প্রযুডক্তি িডক্তরক কারি লাগারত এই উরযাগগুরলা ব্যািক ভূডমকা িাখরব। এ উরযারগ িহায়তাি িন্য 

আডম ডনউডিোরন্ডি িারবক প্রধানমন্ত্রী এবং UNDP-ি প্রিািক শহরলন ক্লাকি-শক অিংখ্য ধন্যবাে িানাডচ্ছ।  

স্ববডশ্বক উষ্ণায়ন এবং িলবায়ু িডিবতিরনি ডবরূি প্রভারবি িরল আমারেি যাবতীয় মহৎ উরযাগ ক্ষডতগ্রস্ত হরচ্ছ। িলবায়ু 

িডিবতিরন আমারেি ভূডমকা শনই বলরলই েরল। ডকন্তু আমিাই িবরেরয় শবডি ক্ষডতগ্রস্ত হডচ্ছ। িাম্প্রডতক িমরয় ঘনঘন এবং 

মািাত্মক প্রাকৃডতক দুরয িাগ আমারেি িম্পে এবং িনিীবরনি ব্যািক ক্ষডতিাধন কিরি। িলবায়ু উবাস্ত্িিা ইরতামরে শেরিি 

িহিগুরলারত ডভড় িমারচ্ছ। স্বতডি হরচ্ছ নানামুখী িামাডিক িমস্যা।   

িমুদ্র্পৃরষ্ঠি উচ্চতা ১ ডমোি বৃডদ্ধ শিরল বাংলারেরিি এক েত্যর্ িাংি অংি িাডনি নীরে তডলরয় যারব। তখন ডবপুল 

িংখ্যক মানুষরক শিাট্ট একটি ভূখরন্ড গাোগাডে করি বিবাি কিরত হরব। িলবায়ু িডিবতিরনি ডবরূি প্রভাবই এি িন্য োয়ী। এ 

িডিবতিরনি িরঙ্গ খাি খাওয়ারনি িন্য আমিা ১৩৪-েিা কম িিডিকল্পনা গ্রহণ করিডি।  

এ িডিকল্পনাি আওতায় আমিা বড় বড় নেীরত কযাডিোল শেডিং শুরু করিডি। কৃডষ িডম পুনরুদ্ধারিি িেরক্ষি ডনরয়ডি। 

২০১৫ িারলি মরে িতকিা ২০ ভাগ ভূডম বনায়রনি আওতায় আনাি কাি শুরু হরয়রি। উিকূরল িবুি শবষ্টনী সৃডষ্টি মােরম 

কাব িন আধাি স্বতডিি উরযাগ শনওয়া হরয়রি।  



আমিা নবায়নরযাগ্য এবং িডিরবি-বান্ধব জ্বালাডন ব্যাবহারিি উরযাগ ডনরয়ডি। ইরতামরে আমিা ১৪ হািাি ঘূডণ িঝড় 

আেয়রকন্দ্র ডনম িাণ করিডি। এ ধিরনি আিও শকন্দ্র স্বতডিি কাি হারত শনওয়া হরয়রি।  

এিব কম িসূডে বাস্তবায়রন আমিা িলবায়ু িারন্ডি িন্য গভীি আগ্ররহ অরিক্ষা কিডি। আডম আিা কডি, আগামী মারি কানকুরন 

অনুডষ্ঠতব্য COP 16 স্ববঠরক এ িান্ড স্বতডি হরব এবং িবরেরয় ঝৌঁডকপূণ ি শেি ডহরিরব বাংলারেি তাি ন্যায্য ডহস্যা িারব।  

আডম আিও আিা কডি Bali Plan of Action এি ডভডিরত গ্রীন হাউি গ্যাি ডনগ িমরন ডবশ্ব শনতৃবৃন্দ একটি 

আইনগতভারব বােতামূলক চুডক্তরত উিনীত হরত িািরবন।  

সুডধমন্ডলী,  

            আমারেি ডবশ্বস্ত উন্নয়ন অংিীোি ডহরিরব UNDP সুডবধাবডঞ্চরতি িহায়তায় বাংলারেরিি উন্নয়রন তাৎিয িপূণ ি 

অবোন শিরখ েরলরি। ডিডিোল বাংলারেি ডবডনম িারণ UNDP আমারেি িারি োঁডড়রয়রি। আমাি েপ্তরি A2I প্রকল্প এবং 

িনগরণি িীবনযাত্রাি মারনান্নয়রন ভূডমকা িাখরত িারি এিকম ১০১টি E-service এি উরযারগ UNDP িহায়তা কিরি।  

এ িকম একটি উরযাগ হরচ্ছ শমাবাইল শিারনি মােরম দুরয িারগি আগাম পূব িাভাি প্রোন- যা লাখ লাখ মানুরষি িীবন 

বাঁোরত িাহায্য কিরি।  

            দুরয িাগ ব্যবিািনা, পুডলি বাডহনীি আধুডনকীকিণিহ আিও ডবডভন্ন কম িসূডেরত UNDP আমারেি িহায়তা ডেরয় 

যারচ্ছ।  

তরব UNDP-ি িবোইরত তাৎিয িপূণ ি অবোন আডম বলব শভাোি আইডি কাি ি স্বতডিরত িহায়তা োন। এিিরল 

বাংলারেরিি ডনব িােন ব্যবিায় আমূল িডিবতিন িাডধত হরয়রি। আমারেি গণতরন্ত্রি ডভডি সুদৃঢ় হরয়রি।  

সুডধমন্ডলী,  

            িিকাি এবং উন্নয়নিহরযাগীরেি মরে শিত্যবন্ধন ডহরিরব UNDP-ি গুরুে অিডিিীম। িলবায়ুি ডবরূি প্রভারবি 

আশু ডবিরেি ঝৌঁডকরত বাংলারেি, ভুোন, মালবীি এবং শনিারলি মত িবরেরয় ঝৌঁডকপূণ ি শেিগুরলাি িন্য UNDP-ি বডধ িত 

ভূডমকা এখন আিও িরুডি।  

            িঠিকভারব োডয়ে িালরনি িন্য এই মুহুরতি আমারেি ৪৮৩ িন নবডনব িাডেত উিরিলা শেয়ািম্যারনি িক্ষমতা বৃডদ্ধ কিা 

প্ররয়ািন। ডিডিোল বাংলারেি বাস্তবায়রন আমারেি িনপ্রিািরনি কম িকতিারেিও িামথ্যি বৃডদ্ধ কিরত হরব। এ শক্ষরত্র UNDP-

শক িহায়তাি হাত বাডড়রয় শেওয়াি আহবান িানাডচ্ছ। িািািাডি কৃডষ, ডিক্ষা, স্বািয প্রভৃডত িামাডিক খারতও এই িহরযাডগতা 

কিা শযরত িারি।  

            িবরিরষ আবািও আডম ডবরেিী শমহমানরেি বাংলারেরি স্বাগত িানাডচ্ছ। আডম আিা কডি আিনারেি অবিান 

আনন্দোয়ক হরব। আগামী ডেনগুরলারত বাংলারেি ও UNDP-ি মেকাি িম্পকি আিও সুদৃঢ় ও গভীি হরব বরল আডম 

দৃঢ়ভারব ডবশ্বাি কডি। এ িরম্মলরনি িাডব িক িািে কামনা করি আডম এি শুভ উরবাধন শঘাষণা কিডি।  

শখাো হারিি।  

িয়বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারেি ডেিিীবী শহাক।  

--- 


