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বিবিয় োগ বিোয়ড ের িি বিবম েতব্য ভিয়ির বভবিপ্রস্তর স্থোপি অনুষ্ঠোয়ি উপবস্থত িকলয়ক ধন্যিোদ ও অবভিন্দি জোিোবি।  

বিবিয় োগ বিোড ে সৃবির দুই দেয়কও বিোয়ড ের বিজস্ব ভিি গয়ে উয়েবি। এয়ত বিোয়ড ের কম েকোন্ড বিবিত হবিয়লো। তোই 

আমরো ১৪ তলো বিবেি এ আধুবিক ভিি বিম েোয়ণর বিদ্ধোন্ত বিই।  

বিবিয় োগ বিোয়ড ের জন্য একটি িতুি জিিল কোেোয়মো অনুয়মোদি বদয় বি। প্রবেবিত, দি ও বিিোধমী জিিল বদয়  এয়ক 

একটি বপেোবভবিক বিশ্বমোয়ির প্রবতষ্ঠোি বহয়িয়ি গয়ে বতোলো হয়ি।  

সুবধমন্ডলী,  

িি েকোয়লর িি েয়েষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজবুর রহমোি ১৯৫৬-৫৭ িোয়ল তৎকোলীি প্রোয়দবেক িরকোয়রর 

বেল্প, িোবণজয ও েম মন্ত্রী থোকোকোয়ল িরকোবর ও বিিরকোবর খোয়ত বেল্প স্থোপয়ি উয়যোগ বিি। বকন্দ্রী  িরকোর এিি উয়যোয়গ িো  

বদ বি। এক পর্ েোয়  িঙ্গিন্ধু মন্ত্রীত্ব বিয়ে বদি। িোঙোবলর স্বোবধকোর ও স্বোধীিতোর আয়ন্দোলয়ি গবত আয়িি। মহোি মুবিযুয়দ্ধর 

মোধ্যয়ম বদে স্বোধীি হ ।  

জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজবুর রহমোি ১৯৭২ িোয়লর ১০ জোনু োবর বদয়ে প্রতযোিতেি করোর িোয়থ িোয়থই বদেয়ক 

পুিি েোিি ও পুিগ েেয়ির কোয়জ হোত বদি। পবরতযোি বেল্প-কোরখোিোগুয়লোয়ক জোতী করয়ণর মোধ্যয়ম এগুয়লোয়ক িচল কয়রি। 

বিয়দবে পণ্য আমদোবির বিেোল ব্য  বথয়ক বদে বেঁয়চ র্ো ।  

জোবতর বপতোর প্রতযি তত্ত্বোিধোয়ি ১৯৭২ িোয়ল প্রণীত িোাংলোয়দয়ের িাংবিধোয়ির ১৩ অনুয়িয়দ রোষ্ট্র ও ব্যবি মোবলকোিো  

বেল্প স্থোপিয়ক উৎিোবহত করো হ । ১৬ অনুয়িয়দ কৃবষ বিপ্লি ও পল্লী অঞ্চয়ল ক্ষুদ্র ও কুটির বেল্প গয়ে বতোলোয়ক উৎিোবহত করো 

হ । এর মোধ্যয়ম কৃবষ ও বেল্প খোয়ত বিবিয় োয়গর পথ প্রেস্ত হ । বদে কৃবষয়ত স্ববিভ ের হয়  উয়ে। আমদোবি-বিকল্প বেল্প এিাং 

পোটকল িহ রফতোবিমুখী বেয়ল্পর বিকোে ঘয়ট।  

'৭৫ এর ১৫ আগস্ট বদয়ের উন্ন ি ও স্বোধীিতো বিয়রোধী চক্র জোবতর বপতোয়ক িপবরিোয়র বিম েমভোয়ি হতযো করোর মধ্য 

বদয়  বদয়ের অগ্রগবতও স্তব্ধ হয়  পয়ে।  



বিরোষ্ট্রী করয়ণর মোধ্যয়ম বদয়ের বেল্প খোতয়ক ধ্বাংি করো হ । রোষ্ট্রো ত্ব খোয়তর বেল্পগুয়লো পোবির দোয়ম বিবভন্ন ব্যবির 

হোয়ত তুয়ল বদও ো হ । এিি বেয়ল্পর অবস্থত্বও এখি বিই। তোরো '৯১ এিাং ২০০১ এ িমতো  এয়ি একই কোজ কয়র। আদমজীর 

ময়তো িহু বেল্প িন্ধ কয়র বদ । বিয়দবে পণ্য আমদোবির পথ সুগম কয়র।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরো ১৯৯৬ এ িরকোয়রর দোব ত্ব বিও োর পর পরই বদবে-বিয়দবে বিবিয় োগ আকষ েয়ণর জন্য বিবভন্নমুখী কম েসূবচ হোয়ত 

বিই।  

বিিরকোবর ইবপয়জড আইি, ১৯৯৬ প্রণ ি কবর। বিবিয় োয়গর বিয়ে ১০ িিয়রর জন্য কর অিকোে বঘোষণো কবর। 

কাঁচোমোল ও কযোবপটোল বমবেিোবর আমদোবি শুল্কমুি কয়র বদই। বিয়দবেক বিবিয় োয়গর মূলধি ও লভযোাংয়ের েতভোগ বিজ বদয়ে 

স্থোিোন্তয়রর সুয়র্োগ বদই। অন্যোন্য বদে বথয়ক বেল্প বরয়লোয়কট কয়র িোাংলোয়দয়ে স্থোিোন্তরয়ক উৎিোবহত কবর।  

আমরো বিবভন্ন বদয়ে বিবিয় োগ বিবমিোর কবর। বিয়দবেক বিবিয় োগকোরীয়দরয়ক বিোঝোয়ত িিম হই বর্, প্রবতয়র্োগী 

বদেগুয়লোর বচয়  আমরো বিবে সুয়র্োগ-সুবিধো বদবি। ফয়ল বদয়ের গ্যোি, বিদুযৎ, বটক্সটোইল এিাং গোয়ম েন্টিহ বিবভন্ন ম্যোনুয়ফকচোবরাং 

খোয়ত প্রচুর বদবে-বিয়দবে বিবিয় োগ হ ।  

আমরো ১৯৯৭ িোয়ল ঢোকো ইবপয়জডয়ক িম্প্রিোরণ কবর। বদয়ের িি েে বদবে-বিয়দবে বিবিয় োগ আকষ েয়ণর জন্য মাংলো, 

কুবমল্লো, ঈশ্বরদী ও িীলফোমোরীয়ত চোরটি ইবপয়জড প্রবতষ্ঠো কবর।  

বদয়ের বিবিয় োগ, উৎপোদি ও রফতোবি ব্যোপকভোয়ি বৃবদ্ধ পো । লি লি মোনুয়ষর স্থো ী কম েিাংস্থোি হ । রফতোবি আ  

বিগুণ হ । বদেী  বেল্প উয়যোিোরো আধুবিক প্রযুবি ও ব্যিস্থোপিোর িোয়থ পবরবচত হ । এভোয়ি একটি বদেী  উয়যোিো-বেণী সৃবি 

হ । ১৫ িির পর এখি তোরোই বদয়ের বেল্পখোয়তর প্রোণ।  

সুবধমন্ডলী,  

এিোর দোব ত্বগ্রহয়ণর পর বথয়কই আমরো বিবিয় োগ-িোন্ধি পবরয়িে সৃবিয়ক অগ্রোবধকোর বদয় বি। বিবিয় োগ িাংক্রোন্ত আইি 

ও বিবধ িহজীকরণ কয়রবি। অিকোেোয়মো ও বিিোখোয়ত ব্যোপক উন্ন ি কম েকোন্ড িোস্তিো ি করবি। িীবমত িম্পয়দর ময়ধ্যও 

মূলধয়ির বর্োগোি বদবি। সুেোিি বিবিত কয়রবি।    

বিশ্বমন্দো বমোকোয়িলো  আমরো রফতোবি খোতয়ক দুটি প্রয়ণোদিো ্োয়কজ বদয় বি। বিয়জএমবিয়ক পুিরুজ্জীবিত কয়রবি। 

িন্ধ থোকো কওমী ও বপপলি জুটবমল চোলু কয়রবি। বদয়ের পোটখোত তোর হোরোয়িো বগৌরি বফয়র বপয় য়ি।  

আমরো জোতী  বেল্পিীবত, ২০১০ প্রণ ি কয়রবি। এয়ত কৃবষজোত পণ্য, বতবরয়পোষোক, জোহোজ বিম েোণ, পর্ েটি, আইবিটি 

পণ্য ও বিিো, ঔষধ, পোটজোত ও চোমেোজোত পণ্য, প্লোবস্টক পণ্য, হস্তবেল্প, বিরোবমকি, জুয় লোবর িহ ৩২টি খোতয়ক অগ্রোবধকোরপ্রোপ্ত 

বেল্প বিক্টর বহয়িয়ি বচবিত কয়রবি। এ িি খোয়ত বিবিয় োয়গ উৎিোহব্যোঞ্জক সুয়র্োগ-সুবিধো বদবি।  

রফতোবি পণ্য িহুমুখীকরণ ও িতুি রফতোবি িোজোর অয়েষয়ণ বিয়েষ উয়যোগ বিয় বি।  

প্রিোিীয়দরয়ক বিবিয় োয়গ উৎিোহ বদবি।  

প্রবতটি অঞ্চয়ল বেল্প স্থোপিয়ক উৎিোবহত করোর জন্য ‘িোাংলোয়দে অথ েনিবতক অঞ্চল আইি, ২০১০' প্রণ ি কয়রবি।  

ক্ষুদ্র ও মোঝোবর বেল্প স্থোপি এিাং িোরী বেয়ল্পোয়যোিো সৃজিয়ক উৎিোবহত করবি।  

িোবণজয ও বিবিয় োগ িাংক্রোন্ত তথ্য িহজলভয করোর জন্য জোতী  বরেডড ওয় ি বপোট েোল স্থোপি করো হয়ি।  

অিকোেোয়মো ও বিিোখোয়ত বিিরকোবর বিবিয় োগ িোেোয়িোর জন্য পোিবলক-প্রোইয়ভট পোট েিোরবেপ িীবতমোলো প্রণ ি 

কয়রবি।  

২০১১-১২ অথ েিিয়রর িোয়জয়ট ১৭টি বেল্পয়ক স্থোিয়ভয়দ ৫-৭ িিয়রর জন্য কর অিকোে বদও ো হয় য়ি।  

এবলয়ভয়টড এক্সয়প্রিওয় , গভীর িমুদ্র িন্দর, আইটি পোকে, িিো িয়র্োগ্য জ্বোলোবি িহ আটটি বভৌত-অিকোেোয়মো খোয়ত ১০ 

িিয়রর জন্য কর অিকোয়ের সুয়র্োগ রোখো হয় য়ি।  

সুবধবৃন্দ,  

২০০৯ িোল বথয়ক এ পর্ েন্ত আমরো িরকোবর ও বিিরকোবর খোত বময়ল ৩১টি বিদুযৎ বকন্দ্র বিম েোণ কয়রবি। এর ফয়ল ১৯২২ 

বমগোও োট বিদুযৎ জোতী  গ্রীয়ড যুি হয় য়ি।  



২৬টি বিদুযৎ বকন্দ্র বিম েোণোধীি আয়ি। এগুয়লো বথয়ক ৩৩০৩ বমগোও োট বিদুযৎ পোও ো র্োয়ি।     আয়রো ৩৪টি িতুি বিদুযৎ 

প্রকল্প স্থোপয়ির চুবি স্বোিয়রর প্রবক্র ো চলয়ি।  

ইয়তোময়ধ্যই বলোডয়েবডাং র্য়থি কয়ম এয়িয়ি।  

িঞ্চোলি ও বিতরণ লোইি বিম েোণ করো হয়ি। িতুি গ্রোহকয়দরয়ক বিদুযৎ িাংয়র্োগ বদও ো শুরু হয় য়ি।  

আমরো বিদুযয়তর বিয়স্টম লি ১৫ েতোাংে বথয়ক ১২ দেবমক ৭ েতোাংয়ে িোবময়  এয়িবি।  

গ্যোি অনুিন্ধোি, উৎপোদি ও বিতরণ ব্যিস্থোর উন্ন য়ি বিবভন্নমুখী কম েসূচী িোস্তিো ি করবি।  

বদবিক গ্যোি উৎপোদি ২৮৪ এমএমবিএফ বিয়েয়ি। বদয়ে প্রথম িোয়রর ময়তো ৭০৫ িগ ে বকয়লোবমটোর এলোকো  বে-বড 

িোইিবমক িোয়ভ ে করো হয় য়ি। চোরটি গ্যোি বিয়ে চোরটি কূপ খিয়ির কোজ বেষ পর্ েোয়  আয়ি।  

আমরো বদয়ের বিবভন্ন স্থোয়ি ২৫০ বকয়লোবমটোর গ্যোি িঞ্চোলি পোইপলোইি এিাং ২৮০ বকয়লোবমটোর গ্যোি বিতরণ 

পোইপলোইি বিম েোণ কয়রবি।  

পোেোপোবে বতল-গ্যোি বিয়ে বদবে-বিয়দবে বিবিয় োগ আয়রো িোেোয়িোর উয়যোগ বিও ো হয় য়ি। পোিবলক-প্রোইয়ভট 

পোট েিোরবেপ প্রকল্প গ্রহয়ণর উয়যোগও বিও ো হয়ি।  

সুবধমন্ডলী,  

িেক, বরল ও বিৌ বর্োগোয়র্োগ খোয়ত ব্যোপক উন্ন ি হয়ি।  

টঙ্গী বরলক্রবিাং-এ েহীদ আহিোিউলস্নোহ মোস্টোর উেোল বিতু, চট্টগ্রোয়ম েোহ আমোিত বিতু, ঢোকো  েহীদ বুবদ্ধজীিী বিতু, 

বডমরো  সুলতোিো কোমোল বিতু, িবরেোয়ল েহীদ আব্দুর রি বিরবি োিোত বিতু, মোদোরীপুয়র বেখপোেো বিতু, হোলু োঘোয়ট বভোগোই 

বিতু, বপয়রোজপুয়র িোবজরপুর বিতু, বগৌেিদীয়ত প িোরহোট বিতু, পোইকগোিো  ক রো বিতু বিম েোণ করো হয় য়ি। আয়রো িোতটি িে 

বিতুর বিম েোণ কোজ চলয়ি।  

জ য়দিপুর-মদিপুর ঢোকো িোইপোি িেক বিম েোণ করো হয় য়ি।  

ঢোকো-আবরচো িেকয়ক চোর বলয়ি উন্নীত করো হয় য়ি। ঢোকো-চট্টগ্রোম মহোিেক এিাং জ য়দিপুর-ম মিবিাংহ িেকয়ক ৪-

বলয়ি উন্নীত করো হয়ি।  

ঢোকো-িোরো ণগঞ্জ কমুযটোর বরেডি িোবভ েি চোলু করো হয় য়ি।  

ঢোকো বিমোিিন্দর বথয়ক কুতুিখোলী পর্ েন্ত ২৬ বকয়লোবমটোর দীঘ ে এবলয়ভয়টড এক্সয়প্রিওয়  বিম েোণ করো হয়ি।  

গুবলস্থোি-র্োেোিোেী ফ্লোইওভোর, কুবেল ফ্লোইওভোর এিাং ঢোকো কযোন্টিয়ময়ন্টর বভতর বদয়  বমরপুর বথয়ক িিোিী পর্ েন্ত 

ফ্লোইওভোয়রর বিম েোণ কোজ চলয়ি।  

পদ্মো বিতু বিম েোয়ণর লয়ি বিশ্বব্যোাংক, জোপোি, ইিলোমী উন্ন ি ব্যোাংক ও এেী  উন্ন ি ব্যোাংয়কর িয়ঙ্গ ২৩৫.৫ বকোটি 

ডলোয়রর ঋণচুবি হয় য়ি। েীঘ্রই বিতুর মূল বিম েোণ কোজ শুরু হয়ি। বিতুটি বিবম েত হয়ল দবিণোঞ্চয়লর িোয়থ ঢোকো ও পূি েোঞ্চয়লর 

দ্রুত বর্োগোয়র্োগ বিবিত হয়ি। বিবিয় োয়গর পথ সুগম হয়ি। বদয়ের অথ েিীবতয়ত িতুি যুয়গর সূচিো করয়ি।   

আমরো রেডোন্স এবে োি বরলওয়  বিটও োয়কের িোয়থ যুি হও োর লয়িয কোজ করবি। বদোহোজোরী বথয়ক মো োিমোর 

িীমোয়ন্তর ঘুিদুম পর্ েন্ত ১২৮ বকয়লোবমটোর বরললোইি বিম েোণ চলয়ি।  

চট্টগ্রোম িন্দরয়ক বিয়শ্বর িি েোধুবিক িন্দরগুয়লো একটি কয়র গয়ে বতোলো হয়ি। েীঘ্রই কবম্পউটোরোইজড কিয়টইিোর 

অপোয়রেি ও অিলোইি ডকুয়ময়ন্টেি শুরু হয়ি। িন্দয়রর িোব্যতো বৃবদ্ধর জন্য েীঘ্রই কযোবপটোল বেবজাং করো হয়ি। মাংলো িন্দয়রর 

উন্ন ি কোজও হোয়ত বিও ো হয় য়ি।  

গভীর িমুদ্র িন্দর স্থোপয়ির লয়ি একটি আইি প্রণ য়ির কোজ হোয়ত বিও ো হয় য়ি। গভীর িন্দয়রর িোয়থ িেক ও বরল 

বর্োগোয়র্োগও স্থোপি করো হয়ি।  

আমরো তুলো িহ অয়িক কাঁচোমোল ও মূলধিী র্ন্ত্রপোবত আমদোবি শুল্কমুি কয়রবি। চলবত অথ েিিয়র মূলধিী র্ন্ত্রপোবত 

আমদোবিয়ত ৪৩ েতোাংে প্রবৃবদ্ধ হয় য়ি। বেয়ল্পর কাঁচোমোয়লর আমদোবি বিয়েয়ি ৫০ েতোাংে।  

আমোয়দর '৯৬ িরকোয়রর িম ই বমোিোইল বফোয়ির ব্যিিো বিিরকোবর খোয়ত উন্মুি কবর। ফয়ল বমোিোইল বফোি এখি 

িোধোরণ মোনুয়ষর কোয়িও বপৌৌঁয়ি বগয়ি। আমরো বে-বজ বিয়স্টমও েীঘ্রই চোলু করয়িো।  



বিশ্ব িোবণজয িাংস্থোর ‘বদোহো রোউন্ড' বথয়ক িোবণজয ও বিবিয় োয়গর বিয়ে িোেবত সুবিধো আদোয় র বচিো অব্যোহত বরয়খবি।  

বিপোবিক ও আঞ্চবলক িোবণজয িম্প্রিোরয়ণ বিবভন্ন পদয়িপ বিয় বি। ভোরত িহ িোকে বদেগুয়লোয়ত আমোয়দর রফতোবি 

িোেয়ি। বিমিয়টয়কর আওতো  আবি োিভুি বদেগুয়লোর িয়ঙ্গ িোবণজয িম্পকে িোেোয়িোর উয়যোগ বিও ো হয় য়ি। অভযন্তরীণ 

িোজোরও িম্প্রিোবরত হয়ি।  

সুবধবৃন্দ,  

বদেী ও বিয়দেী বিবিয় োগকোরীয়দর বিকট িোাংলোয়দে এখি দবিণ এবে োর একটি অন্যতম আকষ েণী  Investment 

Destination। তোই বিবিয় োগ িোেয়ি।  

উন্নত বদেগুয়লোয়ত অথ েনিবতক মন্দোর কোরয়ণ কয় ক িির ধয়র বিশ্বব্যোপী প্রতযি বিয়দবেক বিবিয় োগ প্রিোহ কয়ম বগয়ি। 

তোরপরও ২০০৯ িোয়ল আমরো ৭০ বকোটি ডলোয়রর এফবডআই বপয় বি। ২০১০ িোয়ল ৯১ বকোটি ডলোয়রর বিবে এফবডআই এয়িয়ি।  

পোটজোত পণ্য রফতোবিয়ত ১০ েতোাংে, কৃবষজোত পয়ণ্য ২০ েতোাংে এিাং চোমেোজোত পয়ণ্য ১৫ েতোাংে িগদ প্রয়ণোদিো 

বদবি।  

চলবত অথ েিিয়রর এবপ্রল পর্ েন্ত দে মোয়ি রফতোবি আয়  ৪১ েতোাংে প্রবৃবদ্ধ হয় য়ি। বমোট ১,৮২৪ বকোটি ডলোর রফতোবি 

হয় য়ি। ইবপয়জডগুয়লো বথয়ক আ  হয় য়ি ২৯৪ বকোটি ডলোর।  

আমোয়দর বভৌয়গোবলক অিস্থোি, িোে ী ও িহয়জ প্রবেিণয়র্োগ্য েমেবি, িহজ আঞ্চবলক বর্োগোয়র্োগ ব্যিস্থো, ক্রমিধ েমোি 

অভযন্তরীণ িোজোর ও আকষ েণী  বিবিয় োগ প্রয়ণোদিো বিয়দবেক বিবিয় োগকোরীয়দরয়ক আকৃি করয়ি।  

বদয়ে সুেোিি প্রবতবষ্ঠত হও ো  বিয়দয়ে িোাংলোয়দয়ের ভোিমূবতের ইবতিোচক পবরিতেি এয়িয়ি।  

এিি সুয়র্োগ পূণ েভোয়ি গ্রহয়ণর জন্য আবম বদবে-বিয়দবে বিবিয় োগকোরীয়দরয়ক আয়রো বিবে বিবিয় োগ করোর আহিোি 

জোিোই।            

সুবধমন্ডলী,  

িোবণজয ও বিবিয় োয়গর বিশ্বো ি ব্যিস্থো  অন্যোন্য বদয়ের িয়ঙ্গ প্রবতয়র্োবগতো কয়রই বিবিয় োগ আিয়ত হয়ি। আমোয়দরয়ক 

িি বদক বথয়ক এই প্রবতয়র্োবগতো-িোমথ্যে অজেি করয়ত হয়ি। এ জন্য বিবিয় োগ বিোড ে িহ িাংবিি প্রবতষ্ঠোিগুয়লোয়ক বিিোর 

ময়িোভোি বিয়  কোজ করয়ত হয়ি।  

আমরো ‘বডবজটোল িোাংলোয়দে' গেোর অগ্রর্োেো  বিবিয় োগ বিোয়ড েও অিলোইি িোবভ েি চোলু কয়রবি। এখি একটি বিবিয় োগ 

প্রস্তোি ২৪ ঘণ্টোর ময়ধ্য বিিন্ধি করো হ । বিবিয় োগকোরীয়দর সুবিধোয়থ ে  অিলোইি বভিো ও অিলোইি ও োকে পোরবমট বদও োর 

ব্যিস্থো বিও ো হয়ি।  

খোয বিরোপিো বিবিত করো এিাং কৃবষবভবিক বেল্প স্থোপিয়ক উৎিোবহত করয়ত কৃবষ উৎপোদি িহুমুখী করবি। ‘কৃবষপণ্য 

প্রবক্র োকরণ বকন্দ্র' স্থোপি করবি। কৃষকয়দরয়ক বিবভন্ন প্রয়ণোদিো বদবি। তোয়দরয়ক ১ বকোটি ৮২ লি কৃবষ উপকরণ িহো তো কোড ে 

বদয় বি। িি ইউবর ো িোয়রর দোম বতি দফো কবময় বি। আগোমী অথ েিিয়র ১৩ হোজোর ৮০০ বকোটি টোকো কৃবষঋণ বদও ো হয়ি।  

িোমোবজক বিরোপিো বিিিীর আওতো  ৮২টি কম েসূচী চোলু আয়ি। এয়ত দোবরদ্রয কময়ি। গ্রোমীণ কম েিাংস্থোি হয়ি।  

বেিো, স্বোস্থয িহ প্রবতটি িোমোবজক ও বিিোমূলক খোয়তই আমরো ব্যোপক উন্ন ি কম েকোন্ড পবরচোলিো করবি। জিগয়ণর 

িোগবরক অবধকোর বিবিত হয়ি।  

আমরো িোরীর িমতো িয়ক বিয়েষ গুরত্ব বদবি।  

বদে উন্ন য়ির পয়থ এগুয়ি। জিগয়ণর ক্র -িমতো িোেয়ি। মোথোবপছু আ  ৮১৮ ডলোয়র উন্নীত হয় য়ি। চলবত অথ েিিয়র 

৬ দেবমক ৭ েতোাংে প্রবৃবদ্ধ অজেি কয়রবি। আগোমী অথ েিিয়র ৭ েতোাংে প্রবৃবদ্ধ অজেয়ির লিযমোেো বিধ েোরণ কয়রবি।  

আমোয়দর এ লিয অজেয়ি বদয়ের প্রবতটি মোনুষয়ক অিদোি রোখয়ত হয়ি। বদয়ে েোবন্ত-শৃঙ্খলো িজো  রোখয়ত হয়ি। বিবভন্ন 

উস্কোবি ও কম েসূচীর মোধ্যয়ম র্োরো বদয়ের ভোিমূবতে ক্ষুণ্ণ করয়ত চো  তোয়দর বিরুয়দ্ধ িকলয়ক বিোচ্চোর হয়ত হয়ি। বদেয়ক বপিয়ি 

বিয়  র্োও োর অপয়চিোয়ক ঐকযিদ্ধভোয়ি রুখয়ত হয়ি।  

িাংিয়দর িোয়জট অবধয়িেি চলয়ি। বিয়রোধী দল িাংিয়দ এয়ি বর্য়কোয়িো বিষয়  আয়লোচিো করয়ত পোয়রি। গণতয়ন্ত্রর 

অগ্রর্োেো এিাং জিগয়ণর আথ ে-িোমোবজক উন্ন য়ির স্বোয়থ ে আমরো িি বিষয় ই আয়লোচিোর মোধ্যয়ম িময়ঝোতো  বপৌৌঁিোয়ত চোই।       



সুবধমন্ডলী,  

আমরো িি েকোয়লর িি েয়েষ্ঠ িোঙোবল জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু বেখ মুবজবুর রহমোয়ির স্বয়ের বিোিোর িোাংলো গেয়ত চোই। বি 

লয়িয আমরো রূপকল্প - ২০২১ িোস্তিো ি করবি। আমরো িোাংলোয়দেয়ক বিয়শ্বর বুয়ক একটি আত্মমর্ েোদোেীল জোবত বহয়িয়ি প্রবতবষ্ঠত 

করয়ত চোই। আসুি, িকয়ল বময়ল ক্ষুধো-দোবরদ্রযমুি আধুবিক, গণতোবন্ত্রক, িমৃদ্ধ ও েোবন্তপূণ ে িোাংলোয়দে গয়ে তুবল।  

িিোইয়ক আিোয়রো ধন্যিোদ জোবিয়  আবম বিবিয় োগ বিোয়ড ের িতুি ভিয়ির বভবিপ্রস্তর স্থোপয়ির শুভ উয়িোধি বঘোষণো 

করবি।  

বখোদো হোয়ফজ।  

জ  িোাংলো, জ  িঙ্গিন্ধু।  

িোাংলোয়দে বচরজীিী বহোক।  

.... 


