
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্ থ এবং আইম্পিটি পুরস্কার অর্থন  

এফম্পবম্পিম্পিআই কর্তথক িংবধ থনা 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাম্পিনা 

ম্পবআইম্পিম্পি, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৮ আম্পিন ১৪২২, ১৩ অক্টাবর ২০১৫ 

ম্পবিম্পমল্লাম্পহর রাহমাম্পনর রাম্পহম 

এফম্পবম্পিম্পিআই-এর িম্মাম্পনত িভাপম্পত, 

িহকমীবৃন্দ, 

ব্যবিায়ী শনর্তবৃন্দ, 

সুম্পধবৃন্দ। 

আিিালামু আলাইকুম। 

আর্ক্কর অনুষ্ঠাক্ন উপম্পিত িবাইক্ক আন্তম্পরক শুক্ভচ্ছা র্ানাম্পচ্ছ। এফম্পবম্পিম্পিআই-শক ধন্যবাদ র্ানাম্পচ্ছ এই অনুষ্ঠান 

আক্য়ার্ক্নর র্ন্য। 

এবাক্রর র্াম্পতিংঘ িফর আমার এবং শদক্ের র্ন্য ম্পবক্েষ তাৎপর্ থপূণ থ ম্পিল। অম্পধক্বেন চ্লাকাক্ল আমরা দু’শ া 

গুরুত্বপূণ থ পুরস্কার শপক্য়ম্পি। এর একটি হল ‘‘ICTs in Sustainable Development Award”। শ কিই ম্পিম্পর্ াল 

কম থসূম্পচ্ বাস্তবায়ক্নর র্ন্য International Telecommunication Union (ITU) আমাক্দর এই পুরস্কার প্রদান 

কক্র।  

আক্রকটি উক্ল্লখক্র্াগ্য পুরস্কার ম্পিল ‘চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্ থ’। র্লবায়ু পম্পরবতথন শমাকাম্পবলায় শদক্ে এবং 

আন্তর্থাম্পতক পর্ থাক্য় কার্ থকর ভূম্পমকা রাখার র্ন্য পম্পলম্পি ম্পলিারেীপ কযা াগম্পরক্ত র্াম্পতিংঘ এবার আমাক্ক ‘চ্যাম্পিয়ন অব 

দ্যা আর্ থ’ পুরস্কার শদয়। র্াম্পতিংক্ঘর পম্পরক্বে ম্পবষয়ক িক্ব থাচ্চ পুরস্কার এটি।  

সুম্পধবৃন্দ, 

আমরা শর্ দু’টি খাক্ত পুরস্কার শপক্য়ম্পি, আম্পম মক্ন কম্পর এ া আমাক্দর শদক্ের মানুক্ষর িম্পম্মম্পলত প্রক্চ্ষ্টার ফিল। 

আমরা িবাই ম্পমক্ল শদে াক্ক সুন্দরভাক্ব গক্ে তুলক্ত চ্াই। মানুক্ষর র্ীবনমাক্নর উন্নয়ন ঘ াক্ত চ্াই।  

২০০৯ িাক্ল ম্পিম্পর্ াল বাংলাক্দে গোর শর্ অঙ্গীকার ম্পনক্য় আমরা পর্ চ্লা শুরু কক্রম্পিলাম, আমরা তার 

অক্নকাংেই আর্ পূরণ করক্ত শপক্রম্পি।  

প্রতযন্ত গ্রাক্ম শর্খাক্ন এক িময় ম্পবদুযৎ িংক্র্াগ পাওয়াই ম্পিল স্বপ্ন, শিখানকার মানুক্ষরা আর্ ম্পিম্পর্ াল প্রযুম্পি 

ব্যবহার কক্র শদক্ে-ম্পবক্দক্ে স্বর্নক্দর িাক্র্ ম্পভম্পিও কনফাক্রম্পসং-এ কর্া বলক্িন।  

শমাবাইল ব্যাম্পকং-এর মাধ্যক্ম আমাক্দর শপাোক শ্রম্পমক ভাইক্বাক্নরা স্বর্নক্দর কাক্ি দ্রুততম িমক্য়  াকা 

পাঠাক্চ্ছন। িারাক্দক্ের ৫,২৭৫টি ম্পিম্পর্ াল শকক্ের মাধ্যক্ম িরকার প্রায় ২০০টি শিবা মানুক্ষর শদারক্গাোয় শপ ৌঁক্ি ম্পদক্চ্ছ। 

১৬-শকাটি মানুক্ষর বাংলাক্দক্ে শমাবাইল ম্পিমকাক্ি থর িংখ্যা প্রায় ১৩ শকাটি। ইন্টারক্ন  ব্যবহারকাম্পরর িংখ্যা প্রায় 

৫ শকাটি ৭ লাখ। ২০১৭ িাক্লর মক্ধ্য বঙ্গবন্ধু স্যাক্ লাই  িাপন করা িিন্ন হক্ব। শমাবাইল-ইন্টারক্ন  ব্যবহাক্রর শেক্ে তখন 

আরও ববপ্লম্পবক পম্পরবতথন আিক্ব। 

সুম্পধবৃন্দ, 

র্লবায়ু পম্পরবতথক্নর কারক্ণ আমাক্দর এই ম্পবেব আর্ হুমম্পকর িম্মুখীন। আমাক্দর এই ধম্পরেীর অম্পত উষ্ণায়ন এবং 

বতথমান র্লবায়ু পম্পরবতথক্নর র্ন্য মূলতঃ উন্নত শদেগুক্লাই দায়ী।  

বাংলাক্দক্ের মত শদেগুক্লার ববম্পিক উষ্ণায়ক্ন শতমন শকান ভূম্পমকা না র্াকক্লও আমরাই িবক্চ্ক্য় শবম্পে েম্পতর 

ম্পেকার হম্পচ্ছ। িমুদ্রতক্লর উচ্চতা শর্ভাক্ব বৃম্পি পাক্চ্ছ, তাক্ত আেকা করা হক্চ্ছ ২০৫০ িাক্লর মক্ধ্য বাংলাক্দক্ের প্রম্পত ৭ র্ন 

মানুক্ষ একর্ন ঘেবাম্পে হারা হক্বন।  

২০০৯ িাল শর্ক্কই আম্পম ব্যম্পিগতভাক্ব র্লবায়ু ইসুযক্ক আমাক্দর উন্নয়ন এক্র্ন্ডায় অন্তর্ভ থি কক্র উন্নয়ন কার্ থক্রম 

গ্রহণ কম্পর। পাোপাম্পে ম্পবম্পভন্ন শফারাক্ম র্লবায়ু পম্পরবতথক্নর ফক্ল উদু্ভত ভয়াবহ ম্পবরূপ প্রভাব িিক্কথ আম্পম ম্পবি িম্প্রদাক্য়র 



 

কাক্ি আমার উক্েক্গর ম্পবষয়টি তুক্ল ধরার শচ্ষ্টা করম্পি। ২০১১ িাক্ল আমরা িংম্পবধাক্নর পঞ্চদে িংক্োধনীক্ত পম্পরক্বে এবং 

র্ীবববম্পচ্ে িংক্রান্ত ১৮ক ধারা িংক্র্ার্ন কম্পর।  

র্লবায়ুর পম্পরবতথক্নর ম্পবরূপ প্রভাব শমাকাম্পবলায় শদক্ে আমরা - ‘অম্পভক্র্ার্ন’ এবং ‘প্রেমন’ - এই ম্পেমুখী ব্যবিা 

গ্রহণ কক্রম্পি। অম্পভক্র্ার্ন প্রম্পক্রয়ার মাধক্ম আমরা ম্পবরূপ পম্পরম্পিম্পত শমাকাম্পবলা কক্র টিক্ক র্াকার উপায় উদ্ভাবক্নর শচ্ষ্টা 

করম্পি। আমাক্দর শদক্ের মানুষ যুগ যুগ ধক্র প্রাকৃম্পতক দুক্র্ থাগ শমাকাম্পবলা কক্র টিক্ক আক্ি।   

পাোপাম্পে আমরা এমন ম্পকছু প্রেমন ব্যবিা গ্রহণ করম্পি র্া ববম্পিক উষ্ণতা বৃম্পি এবং প্রাকৃম্পতক দুক্র্ থাগ প্রম্পতক্রাক্ধ 

িহায়ক হক্ব। 

আমরা উপকূলীয় অঞ্চক্ল বনায়ক্নর মাধ্যক্ম িবুর্ শবষ্টনী গক্ে তুক্লম্পি। র্ারফক্ল ঝে-র্ক্লাচ্ছ্বাক্ির িময় এই িবুর্ 

শবষ্টনী প্রম্পতক্রাধ ম্পহক্িক্ব কার্ করক্ি।  

উন্নয়নেীল শদেগুক্লার মক্ধ্য আমরাই প্রর্ম র্লবায়ু পম্পরবতথক্নর ম্পবরূপ প্রভাব শমাকাক্বলায় িরকাক্রর ম্পনর্স্ব 

তহম্পবল হক্ত ক্লাইক্ম  শচ্ঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন কক্রম্পি। ম্পবগত পাঁচ্ বিক্র প্রায় ২ হার্ার ৯০০ শকাটি  াকা বরাদ্দ শদওয়া হক্য়ক্ি। 

এিাো, উন্নয়ন িহক্র্াগীক্দর িহায়তায় বাংলাক্দে ক্লাইক্ম  শচ্ঞ্জ ম্পরম্পর্ম্পলক্য়স ফান্ড গঠন করা হক্য়ক্ি।  

আমাক্দর কৃম্পষ ম্পবজ্ঞানীরা বন্যা, খরা এবং লবণািতা িম্পহষ্ণু শবে কক্য়ক প্রকাক্রর ফিক্লর র্াত উদ্ভাবন করক্ত 

িেম হক্য়ক্িন। শর্গুক্লা ম্পবরূপ পম্পরক্বক্ের িক্ঙ্গ খাপ খাইক্য় ফলন ম্পদক্ত িেম।   

আম্পম মক্ন কম্পর পম্পরক্বে রোয় িবক্চ্ক্য় কার্ থকর ভূম্পমকা রাখক্ত পাক্রন আমাক্দর ব্যবিায়ী এবং ম্পেল্পপম্পত 

িম্প্রদায়।  

আপনারা ম্পেল্পপ্রম্পতষ্ঠান গক্ে শতালার িময় পম্পরক্বে িংরেক্ণর ম্পবষয়গুক্লা র্র্ার্র্ভাক্ব পালন করক্ল িরকাক্রর 

র্ন্য কার্ া িহর্ হক্য় র্ায়। আমরা ইক্তামক্ধ্যই হার্াম্পরবাগ শর্ক্ক ট্যানাম্পর ম্পেল্প িম্পরক্য় শনওয়ার প্রম্পক্রয়া শুরু কক্রম্পি। 

আমাক্দর দ্রুত িবুর্ অর্ থনীম্পতর ম্পদক্ক অগ্রির হক্ত হক্ব। অর্ থাৎ আমাক্দর এমনভাক্ব কলকারখানা ম্পনম থাণ করক্ত হক্ব 

শর্খাক্ন েম্পতকারক বর্থয উৎপন্ন হক্য় পম্পরক্বে দূষণ করক্ব না। আমাক্দর র্ীবাষ্ম জ্বালাম্পনর পম্পরবক্তথ নবায়নক্র্াগ্য জ্বালাম্পন 

ব্যবহার বৃম্পি করক্ত হক্ব। স্বল্প ম্পবদুযৎ বা জ্বালাম্পনক্ত চ্লক্ত পাক্র এমন ধরক্ণর র্ন্ত্রপাম্পতর ম্পদক্ক ঝৌঁকক্ত হক্ব। চ্াষাবাক্দ বর্ব 

পিম্পতর ব্যবহার বাোক্ত হক্ব।  

সুম্পধবৃন্দ, 

এ দু’শ া পুরস্কার ম্পনঃিক্ন্দক্হ আমার এবং শদেবািীর র্ন্য গক্ব থর ম্পবষয়। ম্পকন্তু আম্পম মক্ন কম্পর এই পুরস্কারপ্রাম্পি 

আরও িমম্পিতভাক্ব শ কিই উন্নয়ন চ্চ্ থায় আমাক্দর দাম্পয়ত্বক্ক বাম্পেক্য় ম্পদক্য়ক্ি। আমাক্দর এমন ম্পকছু করা চ্লক্ব না, র্া 

আমাক্দর এই ধম্পরেীর েম্পতিাধন কক্র। আমাক্দর নদীনালা, খালম্পবল, র্লাভূম্পম এবং বাস্ত্ততন্ত্রক্ক (Eco-system) সুরো 

ম্পদক্ত হক্ব। আমাক্দর বনভূম্পম, র্ীবববম্পচ্ে এবং বন্য প্রাণীিিদক্ক ধ্বংি হক্ত শদওয়া র্াক্ব না।  

আমরা দাম্পরদ্রযিীমা ২০০৫ িাক্লর ৪০ েতাংে শর্ক্ক ২০১৫ িাক্ল ২২ দেম্পমক ৪ েতাংক্ে হ্রাি করক্ত িেম 

হক্য়ম্পি। একই িমক্য় অম্পত দাম্পরক্দ্রযর িংখ্যা ২৪ দেম্পমক ২৩ েতাংে শর্ক্ক ৭ দেম্পমক ৯ েতাংক্ে শনক্ম এক্িক্ি। মার্াম্পপছু 

আয় ১,৩১৪ মাম্পকথন িলাক্র উন্নীত হক্য়ক্ি। আমরা ম্পনম্ন মধ্যম আক্য়র শদক্ের স্বীকৃম্পত শপক্য়ম্পি।  

বাংলাক্দে র্খনই বাধাম্পবঘ্ন অম্পতক্রম কক্র িামক্ন এম্পগক্য় শর্ক্ত চ্ায়, বাংলার মানুষ র্খনই মার্া উঁচু কক্র বাঁচ্ক্ত 

চ্ায়, তখনই শদম্পে-ম্পবক্দেী ষের্ন্ত্র মার্াচ্াো ম্পদক্য় উক্ঠ। 

আন্তর্থাম্পতক িম্প্রদায় শর্ িময় আমাক্দর কার্ক্ক স্বীকৃম্পত ম্পদক্য় পুরস্কৃত করক্ি, ঠিক তখনই দুইর্ন ম্পবক্দম্পেক্ক হতযা 

করা হল। এগুক্লা পম্পরকম্পল্পত হতযাকান্ড।  

আমরা যুি কক্র এক্দে স্বাধীন কক্রম্পি। ৩০ লাখ েহীক্দর রি আর দু’লাখ মাক্বাক্নর িম্ভ্রক্মর ম্পবম্পনমক্য় আমরা 

শপক্য়ম্পি লাল-িবুক্র্র পতাকা। বাংলার মানুক্ষর মর্ থাদার িাক্র্ শেঁক্চ্ র্াকার অম্পধকার শকউ শকক্ে ম্পনক্ত পারক্ব না। তা র্ত 

ষের্ন্ত্রই করা শহাক। আমরা ঐকযবিভাক্ব িকল ষের্ন্ত্র শমাকাম্পবলা কক্র িামক্ন এম্পগক্য় র্াব। 

বাংলার মানুষ র্াক্দর ঘৃণাভক্র প্রতযাখান কক্রক্ি, তারাই েমতার শলাক্ভ ম্পবক্দক্ের মাটিক্ত বক্ি শদক্ের ম্পবরুক্ি 

ষের্ন্ত্র করক্ি, শদেক্ক র্ম্পঙ্গ রাষ্ট্র ম্পহক্িক্ব পম্পরম্পচ্ত করাক্ত চ্াইক্ি। এক্দক্ের মানুষ শখক্য়-পক্র ভাক্লাভাক্ব শেঁক্চ্ র্াকুক, 

বাংলাক্দে স্বাবলম্বী শহাক - তারা তা চ্ায় না। বাংলার মানুষ ষের্ন্ত্রকারীক্দর শকানম্পদন প্রশ্রয় শদক্ব না। 



 

এিব হতযাকাক্ন্ডর িাক্র্ কারা র্ম্পেত তাক্দর খ ৌঁক্র্ শবর করক্ত আমাক্দর আইন-শৃঙখলা বাম্পহনী ম্পনরলিভাক্ব কার্ 

কক্র র্াক্চ্ছ। আমরা খনীক্দর খ ৌঁক্র্ শবর কক্র আইক্নর আওতায় ম্পনক্য় আিবই। বাংলাক্দক্ে র্ঙ্গীবাদীক্দর শকান িান শনই। 

র্ারা র্ঙ্গীক্দর মদদ শদয়, তাক্দরক্কও আমরা আইক্নর আওতায় ম্পনক্য় আিব। 

বাংলাক্দে এম্পগক্য় র্াক্চ্ছ, এম্পগক্য় র্াক্ব। শকান ষের্ন্ত্রই বাংলাক্দক্ের অগ্রর্াোক্ক রুখক্ত পারক্ব না। আসুন, িকক্ল 

ম্পমক্ল উন্নয়ক্নর ধারাক্ক এম্পগক্য় ম্পনক্য় র্াই। একুে েতক্কর চ্যাক্লঞ্জ শমাকাম্পবলা কক্র ম্পবক্ির বুক্ক বাংলাক্দেক্ক একটি উন্নত, 

িমৃি শদে ম্পহক্িক্ব প্রম্পতম্পষ্ঠত কম্পর। ক্ষুধা-দাম্পরদ্রয-ম্পনরেরতামুি র্াম্পতর ম্পপতার স্বক্প্নর শিানার বাংলা গক্ে তুম্পল। 

িবাইক্ক আবারও ধন্যবাদ। 

শখাদা হাক্ফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলাক্দে ম্পচ্রর্ীবী শহাক। 

... 


