
পিকেএসএফ এর তেইশ বছর পূপেি উদযািন  

ও উন্নয়ন তেলা-২০১৩ উকবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

তশখ হাপসনা  

প্যান প্যাপসপফে তসানারগাঁও তহাকেল, ঢাো, বুধবার, ০১ ফাল্পুন ১৪১৯, ১৩ তফব্রুয়াপর ২০১৩  

 

পবসপেল্লাপহর রাহোপনর রাপহে  

সম্মাপনে সভািপে;            

সহেেীবৃন্দ;  

পিকেএসএফ ও তবসরোপর উন্নয়ন সংস্থার প্রপেপনপধগণ;  

উিপস্থে সুপধেন্ডলী।            

আসসালামু আলাইকুে।  

িল্লী েে ি-সহায়ে ফাউকন্ডশন-পিকেএসএফ এর তেইশ বছর পূপেি উদযািন ও উন্নয়ন তেলার উকবাধন অনুষ্ঠাকন উিপস্থে 

সবাইকে আপে আন্তপরে শুকভচ্ছা জানাপচ্ছ।  

ভাষা আকন্দালকনর োকস আপে স্মরণ েরপছ সেল ভাষা শহীদকে। আপে শ্রদ্ধা জানাপচ্ছ সব িোকলর সব িকশ্রষ্ঠ বাঙাপল, 

জাপের পিো বঙ্গবন্ধু তশখ মুপজবুর রহোনকে। আপে স্মরণ েরপছ জােীয় চার তনোসহ সেল শহীদ মুপিকযাদ্ধাকে।  

আওয়ােী লীগ সরোর সবসেয়ই প্রাপন্তে এবং সাধারণ তখকে-খাওয়া োনুকষর েল্যাকণ োজ েকর থাকে। আোকদর লক্ষ্য 

সবাইকে দাপরকযযর দুষ্টুচক্র তথকে তবর েকর পনকয় আসা। এজন্য আেরা সবসেয়ই োনুকষর েে িসংস্থান এবং ক্ষ্েোয়কনর উির 

গুরুত্ব পদকয় আসপছ।  

পিকেএসএফ দাপরযয দূরীেরণ এবং ক্ষ্েোয়কন পবকশষ ভূপেো িালন েরকছ। তসজন্যই আেরা একে আরও শপিশালী 

েরার িদকক্ষ্ি তনই।  

বেিোকন সহকযাগী সংস্থার প্রায় ৬ হাজার শাখার োধ্যকে সারাকদকশ প্রেযক্ষ্ভাকব ৯০ লাখ দপরয িপরবার পিকেএসএফ 

এর তসবা িাকচ্ছন। পিকেএসএফ সম্প্রপে প্রায় ৩৬০ তোটি োোর দুকয িাগ ব্যবস্থািনা েহপবল গঠন েকরকছ। প্রাকৃপেে ও ব্যপিগে 

দুকয িাগ তোোপবলায় দপরয োনুকষর সক্ষ্েো বৃপদ্ধর জকন্য এ অথ ি োকজ লাগাকনা হকব।  

এছাড়া পিকেএসএফ পিপছকয় িড়া জনগকণর স্বাস্থয বীো, জীবন বীো এবং িশুসম্পদ বীো তসবাদাকনর উকযাগ পনকয়কছ। 

এ সেল েে িোন্ড সাোপজে পনরািত্তা বলয়কে সুসংহে েরকে সরোপর প্রয়াকসর িপরপূরে হকব।  

সুপধেন্ডলী,  

সরোকরর অনুকূল নীপে এবং অথ িননপেে সুব্যবস্থািনার োধ্যকে পবশ্বেন্দা সকেও আেরা প্রায় ৬.৫ শোংশ অথ িননপেে 

প্রবৃপদ্ধ অজিন েরকে সক্ষ্ে হকয়পছ। এ প্রবৃপদ্ধ অজিকনর োধ্যকে বাংলাকদশ পবকশ্ব িাঁচটি উচ্চ অথ িননপেে প্রবৃপদ্ধ অজিনোরী তদকশর 

েকধ্য স্থান েকর পনকয়কছ।  

আেরা ‘‘রূিেল্প ২০২১'' এ স্বাধীনোর সুবণ িজয়ন্তী বছকর প্রবৃপদ্ধর হার ১০ শোংকশ উন্নীে েরার লক্ষ্য পস্থর েকরপছ। 

এেটি েধ্যকে আকয়র তদকশ িপরণে হওয়ার জন্য এলক্ষ্য অজিকন আেরা অঙ্গীোরবদ্ধ।  

আোকদর গণমুখী েে িসূচীর ফকল দাপরকযযর হার দ্রুে েেকছ। জাপেসংঘ তঘাপষে ‘‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যোত্রা'' অজিকনর 

জকন্য ২০১৫ সাকলর েকধ্য দাপরকযযর হার ২৯ শোংকশ নাপেকয় আনার েথা পছল। পনধ িাপরে সেকয়র আকগই আেরা দাপরযয হ্রাকসর 

‘‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যোত্রা'' অজিন েরকে সক্ষ্ে হকয়পছ।  

আেরা ২০২১ সাকলর েকধ্য দাপরকযযর হার ১৩.৫ শোংকশ নাপেকয় আনার লক্ষ্য পনধ িারণ েকরপছ। তদশবাসীর 

সহকযাপগোয় এ লক্ষ্য অজিকন আেরা প্রপেশ্রুপেবদ্ধ।  



দাপরযয পনমু িকলর লকক্ষ্য আেরা সাোপজে পনরািত্তা বলয়কে বহুলাংকশ বৃপদ্ধ েকরপছ। বয়স্ক ভাো, পবধবা ও অসহায় নারী, 

অসচ্ছল প্রসূপে ো, অসচ্ছল ও িঙ্গু মুপিকযাদ্ধা, শহীদ মুপিকযাদ্ধা িপরবারসহ ৮৪টি পবপভন্ন সাোপজে পনরািত্তা েে িসূপচ চালু 

তরকখপছ। এসব েে িসূপচর আওোয় উিোরকভাগীর সংখ্যা ৮ তোটি ৮৪ লাকখ উন্নীে হকয়কছ।  

তেবলোত্র খায পনরািত্তা খাকেই আেরা বছকর প্রায় চার হাজার তোটি োো খরচ েরপছ। প্রায় ১২ হাজার ভূপেহীন 

িপরবাকরর েকধ্য ৫২ হাজার এের কৃপষ খাস জপে বকন্দাবস্ত প্রদান েরা হকয়কছ। তদকশর উত্তরাঞ্চল তথকে েঙ্গা সম্পূণ িভাকব দূর 

হকয়কছ।  

সুপধেন্ডলী,  

দপরয োনুকষর োকছ অকথ ির প্রবাহ বৃপদ্ধর জকন্য এেটি উিযুি নীপে-আবহ তেপরর িাশািাপশ ব্যাংেগুকলাকে এ খাকে 

অথ ি সরবরাকহর জকন্য প্রকণাদনা তদওয়া হকয়কছ।  

এবার সরোর গঠকনর প্রাক্কাকল ক্ষুযঋণ খাকে ঋকণর িপরোণ পছল আঠার হাজার তোটি োো। গে চার বছর তশকষ ো 

প্রায় ৭০ শোংশ বৃপদ্ধ তিকয় এখন পত্রশ হাজার তোটি োোয় উন্নীে হকয়কছ।  

২০০৮ সকনর তুলনায় বেিোকন এখাকে ব্যাংেগুকলার অথ িায়ন ১১৭ শোংশ তবকড় প্রায় ৩ হাজার ২০০ তোটি োোয় 

দাঁপড়কয়কছ।  

েকব ক্ষুযঋকণর নাকে দপরয োনুষকে যাকে তশাষণ েরা না হয় তসপদকে সবাইকে সজাগ দৃপষ্ট রাখার আহবান জানাপচ্ছ।  

োইকক্রাকক্রপিে তরগুকলেপর অথপরটি একক্ষ্কত্র সুকদর সকব িাচ্চ হার পনধ িারকণর িাশািাপশ সংপিষ্ট পবষয়াপদ পবপধবদ্ধ েকর 

পদকয়কছ। এ সেল পবপধপবধান যথাযথভাকব বাস্তবায়কন সংপিষ্ট সেকল সপক্রয় থােকবন- এোই আপে আশা েরপছ।  

সুপধবৃন্দ,  

নানা সীোবদ্ধো সকেও আেরা জনগকণর সেথ িন পনকয় আোকদর তদশকে েধ্যে আকয়র তদকশ িপরণে েরার পদকে 

এপগকয় পনপচ্ছ। সাোপজে খাকে আেরা অভূেপূব ি অগ্রগপে অজিন েকরপছ।  

এখাকে অপধোংশ সূচকের পনপরকখ দপক্ষ্ণ এপশয়া এেনপে উন্নয়নশীল পবকশ্বও আোকদর সেেক্ষ্ তেউ তনই। আোকদর 

গড় আয়ু ৭০ বছকরর সীো অপেক্রে েকরকছ। পশশুমৃতুযর হার েোকনার তক্ষ্কত্র সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যোত্রা অজিকনর জকন্য বাংলাকদশ 

জাপেসংঘ পুরস্কার তিকয়কছ।  

িল্লী অবোঠাকো উন্নয়কন পবগে চার বৎসকর আেরা ১৯ হাজার ২৫০ পেকলাপেোর সড়ে, এে লাখ এেপত্রশ হাজার 

পেোর পিজ/োলভাে পনে িাণ ও এে হাজার বায়ান্নটি তগ্রাথ তসন্টার উন্নয়ন েকরপছ।  

কৃষেকদর োকছ ভতুিপে যথাযথভাকব তি ৌঁকছ তদওয়ার জকন্য আেরা যথাযথ ব্যবস্থা পনকয়পছ। এে তোটি ৮২ লাখ ব্যাংে 

এোউন্ট তখালার ব্যবস্থা গ্রহণ েরা হকয়কছ।  

নন-ইউপরয়া সাকরর মূল্য পেন দফায় ৭০ শোংশ তথকে ৭৮ শোংশ িয িন্ত হ্রাস েরা হকয়কছ। আেরা কৃষকের সার 

িাওয়ার ব্যবস্থাকে সহজ েকর পদকয়পছ।         

এজকন্য ইউপনয়ন িয িাকয় আে হাজার পিলার এবং গ্রাে িয িাকয় আোশ হাজার খুচরা পবকক্রোকে পনকয়াপজে েরা হকয়কছ। 

খায উৎিাদকন আেরা স্বয়ংসম্পূণ িোর বারপ্রাকন্ত উিনীে হকয়পছ।  

কৃপষ উৎিাদন বৃপদ্ধর ফকল িল্লী অঞ্চকল কৃপষ োজ ছাড়াও অন্যান্য োকজর সুকযাগ তবকড়কছ। এখন এেজন গ্রােীণ 

শ্রপেকের তদপনে েজুরী পদকয় ১০-১১ তেপজ চাল তেনা যায়। োথাপিছু আয় তবকড় হকয়কছ ৮৫০ িলার। প্রায় ৫ তোটি োনুষ 

দাপরযযসীো তথকে েধ্যপবকত্ত উন্নীে হকয়কছ।   

েথ্য প্রযুপির সুফল গ্রাোঞ্চল েথা তদকশর পিপছকয় িড়া োনুকষর োকছ তি ৌঁকছ তদওয়া হকচ্ছ। তদকশ সেল ইউপনয়কন েথ্য 

ও তসবাকেন্দ্র স্থািন েরা হকয়কছ। কৃপষ েথ্য, স্বাস্থয েথ্য, পশক্ষ্া েথ্য, পশক্ষ্া প্রপেষ্ঠাকন ভপেি ও িরীক্ষ্ার ফলাফলসহ অন্যান্য ই-

তসবা ইউপনয়ন ও ব্যপি িয িাকয় সম্প্রসারণ েরা হকয়কছ।  

আোকদর সরোর গঠকনর সেয় পবদুযৎ উৎিাদকনর িপরোণ পছল ৩২০০ তেগাওয়াে। আোকদর বাস্তবপভপত্তে েে িসূপচর 

ফকল বেিোকন তদপনে পবদুযৎ উৎিাদন সাকড় ৬ হাজার তেগাওয়াকে উন্নীে হকয়কছ।  



আোকদর রপ্তাপন আয় ২৪ পবপলয়ন িলার ছাপড়কয় তগকছ। প্রবাসীকদর আয়ও ১৪ পবপলয়ন িলাকরর সীো অপেক্রে েকরকছ। 

আোকদর পবজ্ঞানীরা িাে ও ছত্রাকের জীবনরহস্য উদঘােন েকরকছন।  

লাখ শহীকদর রকির পবপনেকয় একদকশর স্বাধীনো আনয়নোরী দল পহকসকব আওয়ােী লীগ বাংলাকদশকে এেটি 

আধুপনে, উন্নে ও শাপন্তেয় রাষ্ট্র পহকসকব পবকশ্বর দরোকর প্রপেষ্ঠা েরকে বদ্ধিপরের। আেরা তদশবাসীর সেথ িন চাই।  

আপে পিকেএসএফ-এর তেইশ বৎসর পূপেিকে এ সংস্থার িপরচালনা িষ িদ, েে িেেিা-েে িচাপর এবং এর সহকযাগী 

প্রপেষ্ঠানসমূহকে অপভনন্দন জাপনকয় উন্নয়ন তেলা-২০১৩ এর শুভ উকবাধন তঘাষণা েরপছ।  

তখাদা হাকফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাকদশ পচরজীবী তহাে। 


