
           ,     -এর                            র        

ভাষণ 

           

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বৃহস্পততবার, ৩১ মার্ চ ২০১৬, অতিসাস চ ক্লাব, ঢাকা 

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

সম্মাতনত সভাপতত,  

তপ্রয় সহকমী, 

কম চকতচাবৃন্দ। 

 

আসসলামু আলাইকুম। 

অতিসাস চ ক্লাব, ঢাকা-এর নব-তনব চাতর্ত কার্ চতনব চাহী কতমটির অতভদষক অনুষ্ঠাদন উপতিত সবাইদক আন্ততরক শুদভচ্ছা 

জানাতচ্ছ। অতভনন্দন জানাতচ্ছ নব-তনব চাতর্ত কতমটির কম চকতচাগণদক। 

এ ক্লাদবর সদে জতিদয় আদে আমাদের পতরবাদরর এক সুখস্মৃতত। জাততর তপতা বেবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান এ ক্লাদবই 

তাঁর দুই পুদের তববাহদতার শবৌভাদতর আদয়াজন কদরতেদলন। তাই এখাদন এদল আমার একতেদক শর্মন শসই সুখস্মৃততর কথা মদন 

পদি, শতমতন মদন পদি র্ায় এর তকছুতেন পদরই ইততহাদসর মম চাতন্তক ট্রাদজতির মাধ্যদম জাততর তপতার সপতরবাদর 

শাহােতবরদণর শবেনাময় স্মৃতত। 

আতম জাততর তপতার স্মৃততর প্রতত গভীর শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ। স্মরণ করতে ৭৫’-এর ১৫ আগদে ঘাতকদের হাদত তনহত আমার 

মা শবগম িতজলাতুন শনো মুতজব, ততন ভাই শশখ কামাল, শশখ জামাল এবাং শশখ রাদসলদক। স্মরণ করতে আমার দুই ভ্রাতৃবধু 

সুলতানা কামাল এবাং শরাজী জামালসহ অন্যান্য শহীেদের। 

স্বাধীনতার এই মাদস আতম আরও স্মরণ করতে জাতীয় র্ার শনতা, মুতিযুদদ্ধর ৩০-লাখ শহীে এবাং ২-লাখ তনর্ চাততত মা-

শবানদক। যুদ্ধাহত মুতিদর্াদ্ধা এবাং শহীে পতরবাদরর সেস্যদের সমদবেনা জানাতচ্ছ। মুতিযুদদ্ধ শর্সব কম চকতচা শহীে হদয়দেন, 

আতম তাঁদের রুদহর মাগদিরাত কামনা করতে।  

তপ্রয় কম চকতচাবৃন্দ, 

অতিসাস চ ক্লাব সরকাতর কম চকতচাদের তমলনদকন্দ্র। কাজ শশদষ, এখাদন আপনারা শখলাধুলা, শরীরর্র্ চা, সাাংস্কৃততক 

কম চকান্ডসহ নানা ধরদণর তর্ততবদনােদন অাংশ শনন। এর িদল শরীর-মন সুি থাদক এবাং নতুন কদর কাদজর উদ্দীপনা তততর হয়। 

এখাদন তবতভন্ন পর্ চাদয়র কম চকতচাদের মদধ্য পতরর্য় এবাং পারস্পতরক আলাপ-আদলার্নার সুদর্াগ হয়। আতম মদন কতর এ ধরদণর 

অনানুষ্ঠাতনক আলাপ-আদলার্না তবতভন্ন কযািার ও সাতভ চদসর কম চকতচাদের মদধ্য শসৌহার্দ্চমূলক সম্পকচ সৃতি করদত সহায়তা কদর 

এবাং কম চদেদেও এর ইততবার্ক প্রভাব শিদল। 

অতিসাস চ ক্লাব-ঢাকার প্রতত জাততর তপতার তবদশষ সুদৃতি তেল। তততন এই ক্লাদবর উন্নয়দন অথ চও বরাদ্দ তেদয়তেদলন।  

১৯৯৬ সাদল সরকার প্রধান তহদসদব আতম অতিসাস চ ক্লাদবর নবতনব চাতর্ত কতমটির অতভদষক অনুষ্ঠাদন এদসতেলাম। ক্লাদবর 

বহুতল ভবদনর তভততপ্রস্তর িাপন কতর। সরকার পতরবতচন হদলও ক্লাদবর উন্নয়ন কাজ র্াদত ব্যাহত না হয়, শসজন্য বাতষ চক উন্নয়ন 

কম চসূতর্দত তনয়তমত অথ চ বরাদদ্দর তনদে চশ প্রোন কতর। আজদক আপনাদের বহুতল-তবতশি ক্লাব ভবন তনতম চত হদয়দে। র্ার মাধ্যদম 

আপনারা বহুমূখী কম চকান্ড পতরর্ালনার সুদর্াগ পাদচ্ছন। এদত ক্লাদবর আতথ চক সচ্ছলতা এদসদে।  

সুতধবৃন্দ, 

আজ আমরা স্বাধীন শেদশর নাগতরক। বেবন্ধুর শনতৃদে অদনক তযাগ-ততততোর তবতনমদয় আমরা স্বাধীনতা অজচন 

কদরতে। স্বাধীনতার পাশাপাতশ বেবন্ধু শর্দয়তেদলন শেদশর মানুদষর অথ চননততক মুতি। তকন্তু ৭৫-এর পর বেবন্ধুর প্রতযাতশত 

বাাংলাদেশ গিার কাজ স্তব্ধ হদয় র্ায়। সাধারণ মানুদষর ভাদযান্নয়দনর পতরবদতচ শাসদকরা তনদজদের আদখর গুোদনার কাদজ ব্যস্ত 



 

হদয় পদি। পতবে সাংতবধানদক কাটাদেঁিা কদর স্বাধীনতার মূল শর্তনাগুদলাদক ধ্বাংস করা হয়। আইদনর শাসন, নীতত তনততকতার 

িান েখল কদর শনয় নীততহীনতা, দুনীতত আর জাংতল শাসন। 

বেবন্ধু হতযার েীঘ চ ২১ বের পর ১৯৯৬ সাদল আমরা সরকার গঠন কদর মুতিযুদদ্ধর শর্তনা পুনুরুজ্জীতবত কদর শেদশর 

সাধারণ মানুদষর কল্যাদণর উদর্দ্াগ গ্রহণ কতর। ১৯৯৬-২০০১ সমদয় বাাংলাদেদশর মানুষ অতীদতর গ্লাতন মুদে শিদল নতুন আশায় 

বুক বাঁধদত শুরু কদর। শেশ খাদর্দ্ স্বয়াং-সম্পূণ চ হয়। তবদুযৎ উৎপােন ১৬০০ শমগাওয়াট শথদক ৪৩০০ শমগাওয়াদট উন্নীত হয়। 

আথ চ-সামাতজক সব সূর্দক বাাংলাদেশ এতগদয় শর্দত থাদক।  

তকন্তু ২০০১ সাদল আবারও ষির্দন্ত্রর মাধ্যদম বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগদক পরাতজত কদর তবএনতপ-জামাত শজাট েমতা 

েখল কদর। কাদয়ম কদর হতযা, লুঠপাদটর রাজনীতত। হাওয়া ভবন তততর কদর তকভাদব লুঠপাট আর অরাজকতা সৃতি করা 

হদয়তেল তা আপনারা সবাই জাদনন। 

এরপর ১/১১ সৃতি কদর শর্ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বের েমতায় তেল, তারা শতা শেশটাদক রসাতদল তনদয় র্াওয়ার 

উপক্রম কদরতেল। দুনীতত েমদনর নাদম তনদজরাই দুনীততদত আচ্ছন্ন হদয় পদিতেল। রাজনীতততবে, ব্যবসায়ীসহ তনরপরাধ মানুষ 

ধরপাকি কদর শগাটা শেদশ োদসর রাজে কাদয়ম কদরতেল। দ্রব্যমূদল্যর ঊধ্বচগততর িদল শেদশ দুতভ চে অবিার সৃতি হদয়তেল।  

২০০৯ সাদল আমরা সরকার পতরর্ালনার োতয়ে তনদয় অতত দ্রুত শেশদক সাভাতবক অবিায় তিতরদয় তনদয় আতস। 

তজতনসপদের োম সাধারণ মানুদষর নাগাদলর মদধ্য আদস।  

তবশ্বব্যাপী মন্দা সদেও গত ৭ বেদর গদি ৬ েশতমক ততন শতাাংশ হাদর প্রবৃতদ্ধ অতজচত হদয়দে। ২০১৪-১৫ অথ চবেদর 

তজতিতপ প্রবৃতদ্ধ োঁতিদয়দে ৬ েশতমক পাঁর্-এক শতাাংদশ। মাথাতপছু জাতীয় আয় ২০০৫-০৬ সাদলর ৫৪৩ মাতকচন িলার শথদক বৃতদ্ধ 

শপদয় বতচমাদন ১ হাজার ৩১৬ িলার হদয়দে। বাাংলাদেশ তনম্ন-মধ্যম আদয়র শেদশ উন্নীত হদয়দে।  

২০১৫-১৬ অথ চবেদর বাদজদটর আকার ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ শকাটি টাকায় উন্নীত করা হদয়দে। ২০১৫-১৬ অথ চবেদরর 

বাতষ চক উন্নয়ন কম চসূতর্র আকার ১ লাখ ৯৯৬ শকাটি ৯২ লাখ টাকায় তনধ চারণ করা হদয়দে।  

সরকাদরর োতরদ্রযবান্ধব কম চসূতর্ এবাং পতরকল্পনা বাস্তবায়দনর িদল োতরদদ্রযর হার কমার পাশাপাতশ অথ চননততক তবষম্য 

হ্রাস শপদয়দে। োতরদদ্রযর হার ১৯৯১ সাদল তেল ৫৬.৭%। ২০১৫ সাদল ২২.৪ শতাাংদশ হ্রাস শপদয়দে।   

২০১৪-১৫ অথ চবেদর ৩ শকাটি ৮৩ লাখ ৪৩ হাজার শমতট্রক টন খার্দ্-শস্য উৎপােন হদয়দে। আমরা র্াল রপ্তাতন শুরু 

কদরতে। 

র্লতত তশোবেদর প্রাক-প্রাথতমক শথদক মাধ্যতমক পর্ চাদয়র তশোথীদের মদধ্য শমাট ৩৩ শকাটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার ৬৩৫ 

কতপ পাঠ্যপুস্তক তবতরণ করা হদয়দে। প্রায় শেি শকাটি োেোেীদক তবতভন্ন ধরদণর বৃতত প্রোন করা হদচ্ছ। 

তবদুযৎ উৎপােদনর সেমতা কযাপটিভসহ বতচমাদন ১৪ হাজার ৬১২ শমগাওয়াট। তবদুযদতর সুতবধাদভাগী জনগদণর সাংখ্যা 

শতকরা ৭৫ ভাদগ উন্নীত হদয়দে। ২০২১ সাল নাগাে ঘদর ঘদর তবদুযৎ শপৌৌঁদে শেওয়া হদব।  

ঢাকা মহানগরীর র্ানজট তনরসন এবাং র্ােী পতরবহন সহজ করার লদেয আমরা শমদট্রাদরল, এতলদভদটি এক্সদপ্রসওদয়, 

ফ্লাইওভার তনম চাণ করা হদচ্ছ।  

আমরা তনজস্ব অথ চায়দন শেদশর সব চবৃহৎ সিক অবকাঠাদমা ৬ েশতমক এক-পাঁর্ তকদলাতমটার েীঘ চ পদ্মা শসতুর 

তনম চাণকাজ শুরু কদরতে। ২০১৮ সাদলর মদধ্য পদ্মা শসতু র্ানবাহন র্লার্দলর জন্য খুদল শেওয়া সম্ভব হদব।  

জাততর তপতা ১৯৭৪ সাদলর ১৬ শম ঐততহাতসক ভারদতর সদে ‘িল সীমানা চুতি’ সাের কদরন। ১৯৭৫ সাদল বেবন্ধুর 

শাহােতবরদণর পর চুতি বাস্তবায়দনর পুদরা তবষয়টি থমদক র্ায়। আদলার্নার মাধ্যদম আমরা ভারদতর সদে িল সীমানা সমস্যার 

শাতন্তপূণ চ সমাধান কদরতে। তেটমহল তবতনমদয়র িদল ১০ হাজার ৫০ একর জতম বাাংলাদেদশর ভূখন্ড শর্াগ হদয়দে। আমরা 

মায়ানমার ও ভারদতর সাদথ সমুদ্র সীমার শাতন্তপূণ চ সমাধান কদরতে। সমুদদ্র ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ চতকদলাতমটার এলাকায় 

শেদশর তনরঙ্কুশ অতধকার প্রতততষ্ঠত হদয়দে।  

তপ্রয় কম চকতচাবৃন্দ, 

গত সাত বেদর আমরা ২টি শবতন শেল বাস্তবায়ন কদরতে। সব চদশষ শবতন শেদল গণকম চর্াতরদের শবতন-ভাতা ১২৩ 

শতাাংশ পর্ চন্ত বৃতদ্ধ করা হদয়দে। গণ-কম চর্াতরদের অবসর গ্রহদণর বয়স ৫৯ বের এবাং মুতিদর্াদ্ধা কম চর্াতরদের ৬০ বের করা 

হদয়দে।  



 

গণকম চর্ারীদের পেমর্ চাো বৃতদ্ধ ও ব্যাপক পদোন্নততর সুদর্াগ কদর তেদয়তে। ২০০৯ শথদক এ পর্ চন্ত উপ-সতর্ব শথদক সতর্ব 

পর্ চন্ত ৩ হাজার ৫৬৭ জন কম চকতচার পদোন্নতত প্রোন করা হদয়দে। 

আপনারা প্রজাতদন্ত্রর কম চর্াতর। জনগদণর শসবা করাই আপনাদের মুখ্য োতয়ে। শাসক নয়, শসবক তহদসদব আপনাদের 

মানুদষর ভাদযান্নয়দনর জন্য কাজ করদত হদব। মদন রাখদত হদব জনগদণর টাকায় আপনাদের শবতন-ভাতা হয়। তনদজদক প্রশ্ন 

করুন, আপতন শর্ শবতন-ভাতা তনদচ্ছন তার তবতনমদয় জনগণদক কী তেদচ্ছন। আতম মদন কতর আমাদের সবার মদধ্য র্তে এই 

তবদবকদবাধটা শজদগ উদঠ, তাহদল শেশটা দ্রুত এতগদয় র্াদব। সব বাধা অততক্রম করদত পারব। 

ক্লাদবর সেস্যবৃন্দ, 

অতিসাস চ ক্লাব তার ঐততহযদক ধারণ কদর সামদন এতগদয় র্াদব এটাই আমরা প্রতযাশা। পাশাপাতশ আপনাদের অনুদরাধ 

জানাব, এটা শুধু শখলাধুলা আর তবদনােদনর জায়গা তহদসদব নয়, এটা শর্ন জ্ঞান র্র্ চা, সুকুমার বৃততর র্র্ চাদকন্দ্র তহদসদবও প্রতততষ্ঠত 

হয় শস তবষদয় আপনারা নজর তেদবন।   

আমরা ২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম আদয়র শেশ এবাং ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নত-সমৃদ্ধ শেশ তহদসদব 

প্রতততষ্ঠত করদত র্াই। এজন্য সরকাতর কম চকতচা-কম চর্াতরদের োতয়ে সবদর্দয় শবতশ। সরকাদরর পতরকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন 

আপনাদের শমধা, েেতা এবাং আন্ততরকতার উপর তনভ চরশীল।  

আমরা সবাই এদেদশর সন্তান। আসুন, আমরা সবাই আমাদের শমধা, প্রজ্ঞা তেদয় শেশটাদক সুন্দরভাদব গদি তুতল। 

বাাংলাদেশদক তবদশ্বর বুদক মর্ চাোশীল জাতত তহদসদব প্রতততষ্ঠত কতর।  

আপনাদের সবাইদক আবারও ধন্যবাে। 

শখাো হাদিজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ তর্রজীবী শহাক। 

... 


