
রাজনৈতিক অর্ থৈীতি ও উন্নয়ৈ পুৈর্ থাবৈা 

বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতির ১৯িি তিবাতষ থক সদেলৈ  

র্াষণ  

িাৈৈীয় প্রধাৈিন্ত্রী  

শশখ হাতসৈা 

ইতিতৈয়াস থ ইৈতিটিউশৈ বাাংলাদেশ, ঢাকা, ২৫ শ ৌষ ১৪২১, ৮ জানুয়াতর ২০১৫ 

তবসতিল্লাতহর রাহিাতৈর রাতহি 

সোতৈি সর্া তি,  

সহকিীবৃন্দ,  

অতিতর্বৃন্দ,  

বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতির সেস্যবৃন্দ,  

সুতধিন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুি। 

বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতির ১৯িি তিবাতষ থক সদেলদৈ উ তিি সকলদক আতি আন্ততরক শুদর্চ্ছা জাৈাতচ্ছ।  

আজ ৮ জানুয়াতর। সব থকাদলর সব থদেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির ত িা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহিাৈ ১৯৭২ সাদল এতেদৈ 

 াতকস্তাদৈর কারাগার শর্দক মুক্ত হদয় ১০ জানুয়াতর সদ্য স্বাধীৈ বাাংলাদেদশর িাটিদি  া রাদখৈ। সিগ্র জাতি শসতেৈ শসই 

শুর্ক্ষণটির অদ ক্ষায় তিল। আতি জাতির ত িার স্মৃতির প্রতি গর্ীর েদ্ধা জাৈাতচ্ছ।  

জাতির ত িার েীর্ থ রাজনৈতিক জীবদৈর মূল লক্ষ্া তিল এদেদশর িানুদষর রাজনৈতিক ও অর্ থনৈতিক মুতক্ত। তিতৈ 

বুঝদি শ দরতিদলৈ  াতকস্তাৈ রাষ্ট্র-কাঠাদিার িদে বাঙাতল জাতির মুতক্ত সম্ভব ৈয়। িাই তিতৈ ১৯৬৬ সাদল বাঙাতলর মুতক্তর 

সৈে ৬-েফা োবী শ শ কদরৈ। এই ৬-েফা প্রণয়দৈ শস সিয়কার কদয়কজৈ বাঙাতল অর্ থৈীতিতবে বঙ্গবন্ধুদক সহায়িা 

কদরতিদলৈ। 

স্বাধীৈিার  র বঙ্গবন্ধু প্রর্ি  ঞ্চবাতষ থক  তরকল্পৈা প্রণয়ৈ কদরৈ। তিতৈ শেদশর শসরা অর্ থৈীতিতবেদের সিন্বদয় 

 তরকল্পৈা কতিশৈ গঠৈ কদরতিদলৈ। প্রর্ি  ঞ্চবাতষ থক  তরকল্পৈার আওিায় গ্রাদি গ্রাদি গণমূখী সিবায় গদে শিালার 

উদদ্যাগ শৈৈ। তিতৈ ক্ষুধা- োতরদ্র্্া- শশাষণ- বঞ্চৈা- ববষম্য ও সাম্প্রোতয়কিামুক্ত সিাজ তবতৈি থাদণর স্বপ্নই শুধু শেদখৈতৈ, িা 

বাস্তবায়দৈ সব ধরদণর  েদক্ষ  তৈদয়তিদলৈ।  

১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগি স্বাধীৈিা তবদরাধী অ শতক্তর হাদি স তরবাদর জাতির ত িা তৈি থির্াদব শাহােি বরণ 

করার  র বাাংলাদেদশর অগ্রগতি শর্দি যায়। সৃতি হয় অর্ থৈীতির দুবৃ থত্তায়ৈ। যা রাজৈীতিদকও কলুতষি কদর। মুতক্তযুদদ্ধর 

শেিৈা তবদরাধী শতক্ত ফুদল-শেঁদ  উদঠ। সাম্প্রোতয়কিা শেঁদক বদস।  

সািতরক জান্তার বুদের িলায় ত ি হয় গণিন্ত্র। শেশ কদয়ক যুগ ত তিদয় যায়। শৈদি আদস উন্নয়ৈহীৈ এক কাদলা 

অোয়। 

আজ যতে বঙ্গবন্ধু শচদে র্াকদিৈ, যতে প্রর্ি  ঞ্চবাতষ থকী  তরকল্পৈা বাস্তবাতয়ি হি এবাং শসই সাদর্ যতে বঙ্গবন্ধুর 

অন্যিি স্বপ্ন গণমুখী সিবায় গ্রাদি গ্রাদি গদে উঠি, িাহদল বাাংলাদেদশর িানুদষর িার্াত ছু আয় আজদকর িালদয়তশয়ার 

শেদয় শবতশ হি। শসই সাদর্ অর্ থনৈতিক ববষম্যও হ্রাস শ ি বহুগুদণ।  

সুতধিন্ডলী, 

েীর্ থ আদন্দালৈ-সাংগ্রাি কদর জাতির ত িা হি্াার ২১ বির  দর জৈগদণর শর্াদে তৈব থাতেি হদয় আিরা ১৯৯৬ সাদল 

সরকার গঠৈ কতর। অর্ থনৈতিক বন্ধ্্াাত্ব এবাং দুিেক্র শর্দঙ ব্যা ক উন্নয়ৈমূলক কি থসূতে গ্রহণ কতর। 

১৯৯৬ শর্দক ২০০১ এ  াঁে বির তিল বাাংলাদেদশর ইতিহাদস স্বণ থযুগ। িাত্র  াঁে বিদর আিাদের সরকার খাদদ্য 

আত্মতৈর্ থরশীলিা অজথৈ কদর। দ্র্ব্যমূল্য হ্রাস, মূল্য স্ফীতির হার ১.৫৯ শিাাংদশ ৈাতিদয় আৈা, প্রবৃতদ্ধর হার ৬.২ শিাাংদশ 

উন্নীি হয়। আিরা গঙ্গার  াতৈ বণ্টৈ চুতক্ত,  াব থি্া েট্টগ্রাি শাতন্ত চুতক্ত, োতরদ্র্্া তবদিােদৈ ৈাৈা কি থসূতে গ্রহণ কতর।  
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হিেতরদ্র্ িানুদষর সািাতজক তৈরা ত্তা কি থসূতে গ্রহণ, িাৈব োতরদ্র্্া সূেক তিগুণ হাদর কতিদয় আৈাসহ শেদশর 

সািতগ্রক অর্ থনৈতিক উন্নয়দৈ ব্যা ক কি থসূতে বাস্তবায়ৈ কতর।  

আিরা সাক্ষরিার হার ৬৫ শিাাংদশ উন্নীি কতর। তবদু্াৎ, জ্বালাতৈ, শর্ৌি অবকাঠাদিা তৈি থাণ এবাং তবতৈদয়াগ ও 

সঞ্চদয়র শক্ষদত্র অভূিপূব থ সাফল্য অতজথি হয়।  

আিাদের এ সিদয় শেদশর শিাে বে ১ লাখ ২২ হাজার তশল্প কারখাৈা িাত ি হয়। সরকাতর শবসরকাতর খাদি ব্যা ক 

কি থসাংিাৈ হয়। অর্ থৈীতি, সিাজ, রাজৈীতি ও তশক্ষা-সাংস্কৃতিসহ সকল শক্ষদত্র মুতক্তযুদদ্ধর শেিৈা পুৈঃপ্রতিতষ্ঠি হয়। ঘুদর 

োঁোয় বাাংলাদেশ। 

 রবিীকাদল তবএৈত -জািাি শজাে সরকার ক্ষিিায় এদস শুরু কদর প্রতিতহাংসার রাজৈীতি। হি্াা, সন্ত্রাস, রক্ত াি 

ও জতঙ্গবাদের উত্থাদৈর ফদল বাাংলাদেশ  তরণি হয় মৃত্য্া উ ি্াকায়।  

িারা দুৈীতি, েলীয়করণ এবাং ক্ষিিার অ ব্যবহার কদর শেদশর উন্নয়ৈ ও অগ্রগতির ধারাদক উদে শেয়। মূল্যস্ফীতি 

১.৫৯ শর্দক ১০ শিাাংশ িাতেদয় যায়। ববদেতশক মুদ্র্ার তরজথার্ আশঙ্কাজৈক হাদর কিদি র্াদক। রাজৈীতিদি যখৈ 

প্রতিতহাংসা তৈয়ািক হদয় োঁোয়, িখৈ শসই অর্ থৈীতি কখৈও জৈকল্যাণমূখী হদি  াদর ৈা। িাই তবএৈত -জািাি শজাে 

আিল তিল এক কাদলা অর্ থৈীতির যুগ। 

সুতধবৃন্দ, 

২০০৮ সাদলর জািীয় সাংসে তৈব থােদৈ এ শেদশর িানুষ ‘তেৈ বেদলর সৈে’ ও ‘রূ কল্প ২০২১’ এর  দক্ষ গণরায় 

তেদয় বাাংলাদেশ আওয়ািী লীগদক আবার শেশ  তরোলৈার োতয়ত্ব শেয়। 

২০০৯ সাদল সরকার গঠৈ কদর আিরা অিীদির অতৈশ্চয়িা, সঙ্কে কাটিদয় আবার শেশদক সািদৈর তেদক এতগদয় 

তৈদয় শযদি র্াতক। রু কল্প ২০২১ বাস্তবায়দৈর লদক্ষ শপ্রতক্ষি  তরকল্পৈা এবাং ষষ্ঠ  ঞ্চবাতষ থক  তরকল্পৈা প্রণয়ৈ কতর। এর 

বাস্তবায়ৈ শুরু কতর। তবশ্বিন্দার প্রর্াব সাফদল্যর সাদর্ শিাকাতবলা কতর। শি প্রতিকূলিার িাদঝও আিরা গদে ৬.২ শিাাংশ 

প্রবৃতদ্ধ অজথৈ অব্যাহি রাতখ। 

আিরা বাদজদের আকার বৃতদ্ধ কদরতি। ২০০৫-০৬ অর্ থবিদর বাদজদের আকার তিল ৬১ হাজার ৫৭ শকাটি োকা। 

েলতি ২০১৪-২০১৫ অর্ থবিদর বাদজদের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ শকাটি োকায় উন্নীি করা হদয়দি। তবএৈত -জািাি 

শজাে আিদলর শশষ বিদর িার্াত ছু আয় তিল ৫৪৩ িাতকথৈ ডলার যা আজ শবদে োঁতেদয়দি ১,১৯০ িাতকথৈ ডলাদর। ৫ শকাটি 

িানুষ তৈম্ন আদয়র স্তর শর্দক িে আদয়র স্তদর উন্নীি হদয়দি। আিরা োতরদদ্র্্ার হার কতিদয় ২৪ শিাাংদশ ৈাতিদয় এদৈতি।  

অতিোতরদদ্র্্ার হার কদি ১১ শিাাংদশ শৈদি এদসদি। িানুদষর আয় শবদেদি। কি থসাংিাৈ শবদেদি। সরকাতর ও 

শবসরকাতর খাি তিতলদয় ১ শকাটি িানুদষর কি থসাংিাৈ হদয়দি।  

শরতিট্যান্স আয় ৪.৮০ তবতলয়ৈ ডলার শর্দক তিৈগুণ শবদে োঁতেদয়দি ১৪.২৩ তবতলয়ৈ ডলাদর। তরজার্ থ িয়গুণ বৃতদ্ধ 

শ দয় ২২.৩৯ তবতলয়ৈ ডলাদর শ ৌৌঁদিদি। ববদেতশক তবতৈদয়াগ শবদেদি। রপ্তাতৈ আয় তিৈগুণ বৃতদ্ধ শ দয় ৩০.১৯ তবতলয়ৈ 

িাতকথৈ ডলাদর উন্নীি হদয়দি। আিরা প্রর্িবাদরর িি তবদেদশ োল রপ্তাতৈ শুরু কদরতি। 

কৃতষ, তশক্ষা, স্বাি্া, তবদু্াৎ ও জ্বালাতৈ, িথ্য-প্রযুতক্ত, অবকাঠাদিা, শযাগাদযাগ, োতরদ্র্্া-তবদিােৈ, তশল্প, ব্যবসা-

বাতণজ্া, আইৈ-শৃঙ্খলা, ববদেতশক সম্পকথসহ প্রতিটি শসক্টদর আিরা গি িয় বিদর ব্যা ক উন্নয়ৈ কি থকান্ড বাস্তবায়ৈ কদরতি।  

আিাদের গৃহীি উন্নয়ৈ  তরকল্পৈার সফল বাস্তবায়দৈর ফদল তবদশ্বর সািদৈ বাাংলাদেশ আজ আর্ থ-সািাতজক 

উন্নয়দৈর শরাল িদডল। বিথিাদৈ তবদশ্বর অর্ থনৈতিক উন্নয়দৈর শক্ষদত্র এতগদয় যাওয়া  াঁেটি শেদশর একটি আজ বাাংলাদেশ।  

অর্ থৈীতি সতিতির তপ্রয় সেস্যবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতি এ শেদশর অর্ থৈীতিতবেদের একটি ঐতিহ্াবাহী সাংগঠৈ। এ শেদশর িানুদষর কল্যাদণ 

তৈদি থাহ গদবষণা এবাং গদবষণা উদু্ভি তরদ াে থ প্রকাশ ও প্রোদর বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতি অগ্রণী ভূতিকা  ালৈ কদর আসদি।  

আতি অর্ থৈীতি শাদের িাত্র ৈই। আতি বাাংলা সাতহদি্া  োশুৈা কদরতি। িাই আজ কতবগুরু রবীন্দ্রৈার্ ঠাকুদরর ১০৭ 

বির আদগর একটি উতক্ত স্মরণ করদি োই।  

কতবগুরু বদলতিদলৈ, ‘‘অতধকার লার্ কতরদি শগদলই আিরা  দরর কাদি হাি  াতি এবাং গতেয়া ত্যতলদি শগদলই 

আিরা ৈকল কতরদি বতসয়া যাই - তৈদজর শতক্ত এবাং তৈদজর িদৈর তেদক, শেদশর প্রকৃতির ও শেদশর যর্ার্ থ প্রদয়াজদৈর 

তেদক িাকাই ৈা, িাকাইদি সাহসই হয় ৈা’’। 
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কতবগুরুর উতক্তটি এজন্যই বললাি, আিাদের অদৈদকই আদিৈ যারা অদন্যর কাদি হাি  ািার  রািশ থ শেৈ। িারা 

তৈদজর শতক্তর উ র আিাশীল ৈৈ। শেদশর প্রকৃতি আর শেদশর িানুদষর তেদক িাকাদি িারা র্য়  াৈ। িারা আত্মি্াাদগ 

তবশ্বাস কদরৈ ৈা। এদের শপ্রসতক্র শৈ িাৈদল তর্ক্ষুকই র্াকদি হদব। 

জাতির ত িা ১৯৭৫ সাদলর ২৬ িাে থ িাঁর জীবদৈর শশষ জৈসর্ায় বদলতিদলৈ ‘‘আতি তর্ক্ষুক জাতির শৈিা হদি োই 

ৈা’’।  

আিরা জাতির ত িা আেশ থ ধারণ কদর িার্া উঁচু কদর বাঁেদি োই। শেশী-তবদেশী সকল ষেযন্ত্র শর্ে কদর আিরা 

তৈদজরাই  দ্মা শসত্যর কাজ শুরু কদরতি। আতি সকলদক আহ্বাৈ জাৈাই, আসুৈ শেশদক র্ালবাতস। তৈদজদের সািথ্যথ তেদয় 

সািদৈর তেদক এতগদয় যাই। 

রাজৈীতি, অর্ থৈীতি ও উন্নয়ৈ প্রতিটি শক্ষদত্রই আিাদের ৈত্যৈ কদর র্াবদি হদব। শেদশর িানুষ শাতন্ত োয়। উন্নয়ৈ 

োয়। িারা জ্বালাও শ াোও, িানুষ হি্াার রাজৈীতি োয় ৈা। িারা োয় তিতিশীল, সমৃদ্ধ অর্ থৈীতি। 

আর এজন্য শেশদক র্ালবাসদি হদব। িহাৈ মুতক্তযুদদ্ধর শেিৈাদক ধারণ করদি হদব। রাজৈীতি ও অর্ থৈীতির ৈীতি-

েশ থৈ হদব িানুদষর কল্যাদণর জন্য। উন্নয়দৈর জন্য।  

ববতশ্বক অর্ থৈীতির োৈাদ াদেৈ র্াকদলও িার িদেই আিাদের এতগদয় শযদি হদব। আতি আশা কতর, ২০২১ সাল 

ৈাগাে তবদু্াৎ উৎ ােৈ আিরা ২০ হাজার শিগাওয়াদে উন্নীি করদি  ারব। রপ্তাতৈ আয়, প্রবাসী আয়, জািীয় সঞ্চয়, 

তবতৈদয়াগ, খাদ্য উৎ ােৈ, িার্াত ছু আয় এবাং প্রবৃতদ্ধ কাতঙ্খি লক্ষিাত্রায় তৈদয় শযদি হদব। এর সবগুদলাই অজথৈ সম্ভব যতে 

সরকার  তরোলৈায় মুতক্তযুদদ্ধর শেিৈার শতক্ত বহাল র্াদক। আ ৈাদের শখয়াল রাখদি হদব শযৈ শকাৈ অশুর্ শতক্ত িার্াোো 

তেদয় ৈা উদঠ। আর শসদক্ষদত্র শেশদপ্রতিক প্রগতিবােী অর্ থৈীতিতবেদের সহায়ক ভূতিকা অ তরহায থ। 

সুতধবৃন্দ, 

আতি খুবই আৈতন্দি, প্রতিবাদরর িি এবারও আ ৈারা োরজৈ প্রতর্িযশা, িাৈবদপ্রতিক অর্ থৈীতিতবেদক বাাংলাদেশ 

অর্ থৈীতি সতিতি সোৈৈা স্বণ থ েক ২০১৫ প্রোৈ করদলৈ। আ ৈারা র্াল কাদজর স্বীকৃতির সাংস্কৃতি োলু কদরদিৈ এবাং এ 

সাংস্কৃতি অব্যাহি শরদখদিৈ এ জন্য আ ৈাদের ধন্যবাে জাৈাই ।  

এ শেশ, এ শেদশর িাটি ও িানুদষর প্রতি আিার কি থকাদন্ডর স্বীকৃতিস্বরূ  আ ৈারা আিাদক এবাং প্রাক্তৈ প্রধাৈ 

তবোর তি এতবএি খায়রুল হকদক বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতির ‘সোতৈি আজীবৈ সেস্য’  ে প্রোৈ করদলৈ -এ জন্য 

আতি আ ৈাদের প্রতি কৃিজ্ঞিা জাৈাই। 

এ সদেলদৈ আ ৈারা শযসব সু াতরশিালা গ্রহণ করদবৈ আতি আশা কতর িা সরকাদরর কি থকাদন্ডর  তরপূরক হদব। 

আ ৈাদের কাি শর্দক র্াল তকছু  াওয়ার প্রি্াাশায় র্াকলাি। 

সবাইদক আবারও শুদর্চ্ছা জাতৈদয় আতি বাাংলাদেশ অর্ থৈীতি সতিতির ১৯িি তিবাতষ থক সদেলদৈর শুর্ উদিাধৈ 

শর্াষণা করতি। 

 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ তেরজীবী শহাক। 
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