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িবাইদ্দক ইাংদ্দরতজ নতুন বছদ্দরর শুদ্দভচ্ছা জানাতচ্ছ।
আজ ১২ জানুয়াতর। ২০১৪ িাদ্দলর এই তেদ্দন আ নাদ্দের িমর্ থদ্দন বাাংলাদ্দেে আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কদ্দর। আতম
আ নাদ্দের শো’য়ায় প্রধানমন্ত্রী তহিাদ্দব ে র্ গ্রহণ কতর।
আমরা টানা তিিীয়বাদ্দরর মি িরকার গঠন কদ্দর ইদ্দিামদ্দে জনগণদ্দক শেওয়া ওয়াো পূরদ্দণ উন্নয়ন কমথকান্ড ও অগ্রযাত্রা
অব্যাহি শরদ্দখতছ।
িরকাদ্দরর তিিীয় বছর পূতিথদ্দি বাাংলাদ্দেদ্দের িকল গণিন্ত্রতপ্রয় মানুষদ্দক আন্ততরক অতভনন্দন ও শুদ্দভচ্ছা জানাই।
আতম গভীর শ্রদ্ধার িাদ্দর্ স্মরণ করতছ িব থকাদ্দলর িব থদ্দশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানদ্দক।
স্মরণ করতছ ৩ নদ্দভম্বর শজলখানায় তনহি জািীয় চারদ্দনিা সিয়ে নজরুল ইিলাম, িাজউতেন আহদ্দমে, কযাদ্দেন এম
মনসুর আলী এবাং এএইচএম কামরুজ্জামানদ্দক।
শ্রদ্ধার িাদ্দর্ স্মরণ করতছ মহান মুতিযুদ্দদ্ধর তত্রে লাখ েহীেদ্দক। যুদ্ধাহি মুতিদ্দযাদ্ধা, স্বজন হারাদ্দনা তরবার ও একাত্তদ্দর
তনয থাতিি ২-লাখ মা-শবানদ্দের প্রতি জানাতচ্ছ আন্ততরক িমদ্দবেনা।
গভীর শবেনার িদ্দঙ্গ স্মরণ করতছ ১৯৭৫ িাদ্দলর ১৫ আগদ্দের ঘৃণ্য হিযাকাদ্দন্ডর তেকার আমার মা শবগম ফতজলাতুদ্দন্নিা
মুতজব, আমার তিন ভাই কযাদ্দেন শেখ কামাল, শলফদ্দটন্যান্ট শেখ জামাল ও েে বছদ্দরর শেখ রাদ্দিল, কামাল ও জামাদ্দলর
নব তরণীিা স্ত্রী সুলিানা ও শরাজী, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র িদ্দহাের শেখ নাদ্দির, বঙ্গবন্ধুর িামতরক িতচব তবদ্দগ্রতিয়ার জাতমলিহ শিই
রাদ্দির িকল েহীেদ্দক।
স্মরণ করতছ, ২০০৪ িাদ্দলর ২১ আগদ্দের শগ্রদ্দনি হামলায় তনহি আওয়ামী লীগ শনত্রী আইভী রহমানিহ েহীে ২২ শনিাকমীদ্দক।
স্মরণ করতছ তবএনত -জামাি শজাট িরকাদ্দরর িময় তনমথম হিযাকান্ডদ্দর তেকার প্রািন অর্ থমন্ত্রী এিএএমএি তকবতরয়া,
আওয়ামী লীগ শনিা আহিানউল্লাহ মাোর, মঞ্জুরুল ইমাম, মমিাজউতেনিহ ২১ হাজার শনিাকমীদ্দক।
েেম িাংিদ্দের শয িকল িাংিে িেস্য ইদ্দন্তকাল কদ্দরদ্দছন িাঁদ্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
তপ্রয় শেেবািী
২০১৪ িাদ্দলর ৫ জানুয়াতর জািীয় িাংিে তনব থাচদ্দনর পূদ্দব থ তবএনত -জামাি শজাট িারাদ্দেদ্দে শয ঘৃণ্য ও স োতচক িন্ত্রাি
চালায় িা শকানতেন তবস্মৃি হওয়ার নয়। িাদ্দের এই নৃোংিিা ১৯৭১ িাদ্দল াতকস্তানী হাদ্দয়না ও িাদ্দের শোিরদ্দের তনমথমিার
িাদ্দর্ই শকবল তুলনা করা যায়।
জামাি-তবএনত শজাদ্দটর িতহাংিিায় যাঁরা জীবন তেদ্দয়দ্দছন িাঁদ্দেরদ্দক গভীর শ্রদ্ধার িাদ্দর্ স্মরণ করতছ। িাঁদ্দের তরবাদ্দরর
িেস্যদ্দের জানাতচ্ছ গভীর িমদ্দবেনা। আহিদ্দের জন্য আন্ত

িহানুভূতি।

তপ্রয় শেেবািী,
তবএনত -জামাি শজাদ্দটর িন্ত্রাি, অতিিাংদ্দযাগ ও শ দ্দরাল শবামার তেকার হদ্দয় তনরীহ বািড্রাইভার, বাি-শটদ্দপা-তিএনতজ
যাত্রী, তপ্রজাইতিাং অতফিার, পুতলে-তবতজতব-আনিার, শিনাবাতহনীর িেস্য, এমনতক স্কুদ্দলর তেক্ষক ও তেশুও তনহি হদ্দয়দ্দছন।
অদ্দনদ্দক আগুদ্দন েগ্ধ হদ্দয়দ্দছন, জীবদ্দনর িদ্দর ঙ্গুত্ব বরণ কদ্দরদ্দছন। মানদ্দবির জীবনযা ন করদ্দি বাে হদ্দয়দ্দছন।
িন্ত্রাি শবামাবাতজ উদ্দ ক্ষা কদ্দর শিতেন আ নারা গণিন্ত্রদ্দক তবজয়ী কদ্দরতছদ্দলন। তকন্তু গণিন্ত্র ও উন্নয়ন তবএনত -জামাি
শনতৃত্ব িহয করদ্দি াদ্দর না। মানুষ োতন্তদ্দি র্াকদ্দব, হাতি মুদ্দখ জীবনযা ন করদ্দব িা ওদ্দের িহয হয় না।
িারাতবদ্দে বাাংলাদ্দেে যখন উন্নয়দ্দনর শরালমদ্দিল, জাতিিাংঘিহ তবতভন্ন িাংস্থা যখন বাাংলাদ্দেদ্দের িামতগ্রক অর্ থনৈনতিক
উন্নয়ন, রাজনৈনতিক তস্থতিেীলিা, সুোিন, জািীয় িাংিে তনব থাচন, তিতজটাইদ্দজেন, এমতিতজর লক্ষযিমূহ অজথন, জলবায়ুর
প্রতিকূল প্রভাব শমাকাদ্দবলািহ তবতভন্ন শক্ষদ্দত্র বাাংলাদ্দেেদ্দক স্বীকৃতি ও পুরস্কাদ্দর ভূতষি করদ্দছ, িখনই ২০১৫ িাদ্দলর ৪ জানুয়াতর
শর্দ্দক তবএনত জামাি আবারও শেদ্দে িন্ত্রাি, িতহাংিিা শুরু কদ্দর।
যুদ্ধা রাধীদ্দের রক্ষা এবাং তবএনত শনত্রী আোলি হাতজরায় অনু তস্থি র্াকার উদ্দেদ্দে তবএনত -জামাি অতনতে থষ্টকাদ্দলর
অবদ্দরাধ শুরু কদ্দর িারাদ্দেদ্দে িান্ডব ও হিযাযজ্ঞ শুরু কদ্দর।
শ দ্দরালদ্দবামায় ২৩১ জন তনরীহ মানুষ তনহি এবাং ১ হাজার ১৮০ জন আহি হয়। ২ হাজার ৯০৩ টি গাতি, ১৮টি শরল
গাতি ও ৮টি লদ্দে আগুন শেয়।
তরকতিিভাদ্দব টাদ্দগটথ কদ্দর ৭০টি িরকাতর অতফি ও স্থা না ভাঙচুর এবাং ৬টি ভূতম অতফি পুতিদ্দয় শেওয়া হয়।
জনগণদ্দক শভাগাতন্তদ্দি শরদ্দখ, অমানতবক কষ্ট তেদ্দয় িাদ্দের জীবন তব ন্ন কদ্দর তবএনত শনত্রী নাটক কদ্দর ৬৮ জনদ্দক তনদ্দয়
আরাম আদ্দয়দ্দে ৯২ তেন অতফদ্দি র্াদ্দকন। হিযাযজ্ঞ ও িান্ডদ্দবর হুকুম শেন।
িার এই িন্ত্রািী কমথকান্ড জনিমর্ থন ায়তন। ব্যর্ থিার শবাঝা তনদ্দয় আোলদ্দি হাতজরা তেদ্দয় নাদ্দক খি তেদ্দয় বািী তফদ্দর
যান।
আতম আ নাদ্দের আন্ততরক কৃিজ্ঞিা জানাই তবএনত -জামাদ্দির অনৈনতিক অবদ্দরাধ কমথসূতচর তবরুদ্দদ্ধ অবস্থান তনদ্দয়
প্রতিবাে করায়।
অতি-িন্ত্রািীদ্দের আটক কদ্দর তবচাদ্দরর আওিায় আনা হদ্দয়দ্দছ। িাদ্দের তবচার কাজ চলদ্দছ। যারা আ নাদ্দের আ নজনদ্দক
শকদ্দি তনদ্দয়দ্দছ, জানমাদ্দলর ক্ষতিিাধন কদ্দরদ্দছ শিই অ রাধীরা অবেই োতন্ত াদ্দব।
তপ্রয় শেেবািী,
আ নাদ্দের িহদ্দযাতগিায় শেদ্দের আর্ থ-িামাতজক খাদ্দি অভূিপূব থ িাফল্য অজথন িম্ভব হদ্দয়দ্দছ।
২০০৯ িাদ্দল যখন িরকার গঠন কতর িখন তছল তবেব্যা ী অর্ থনৈনতিক মন্দা, চরম খাদ্যাভাব।
তবএনত -জামাদ্দির দুঃোিন. দনীতি, িন্ত্রাি এবাং দ্দরর দই বছদ্দর িত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্দরর েমননীতির ফদ্দল শেদ্দের
অর্ থনৈনতিক অবস্থা তছল তব য থস্ত, তবশৃঙ্খলাপূণ থ।
আমরা োতয়ত্বভার গ্রহণ কদ্দর িবদ্দক্ষদ্দত্র শৃঙ্খলা তফতরদ্দয় আতন। মানুদ্দষর মদ্দে আস্থা ও তবোি তফদ্দর আদ্দি।
িাতব থক উন্নয়দ্দনর লদ্দক্ষয ৬ষ্ঠ েবাতষ থকী তরকিনা বাস্তবায়ন শেষ হদ্দয়দ্দছ। এখন শুরু হদ্দয়দ্দছ ৭ম েবাতষ থকী তরকিনা।
বাাংলাদ্দেে আজ উন্নয়দ্দনর মহািিদ্দক। তবদ্দে বাাংলাদ্দেে উন্নয়দ্দনর শরাল মদ্দিল।
বাাংলাদ্দেদ্দের অর্ থনীতি এখন তজতিত ’র তভতত্তদ্দি তবদ্দে ৪৫িম এবাং ক্রয়ক্ষমিার তভতত্তদ্দি ৩৩িম স্থান অতধকার কদ্দরদ্দছ।
শিভ দ্যা তচলদ্দড্রন-এর মাতৃসূচদ্দক বাাংলাদ্দেদ্দের অবস্থান ১৩০িম, ভারদ্দির ১৪০ এবাং াতকস্তাদ্দনর ১৪৯িম।
অদ্দেতলয়া-তভতত্তক গদ্দবষণা প্রতিষ্ঠান ইনতেটিউট ফর ইকনতমকি অযান্ড ত ি-এর তবেোতন্ত প্রতিদ্দবেন অনুযায়ী
বাাংলাদ্দেদ্দের অবস্থান ৮৪িম, ভারদ্দির ১৪৩িম এবাং াতকস্তাদ্দনর ১৫৪িম।
ইদ্দকানতমে-এর ইনদ্দটতলদ্দজন্স ইউতনট-এর গণিন্ত্র সূচদ্দক বাাংলাদ্দেদ্দের অবস্থান ৮৫িম আর াতকস্তাদ্দনর অবস্থান
১০৮িম।

দদ্দয থাগ ঝতুঁ ক ব্যবস্থা না েীষ থক তৃিীয় জাতিিাংঘ তবে িদ্দেলদ্দন জাতিিাংঘ মহািতচব বান-তক মুন বদ্দলদ্দছন: ‘দদ্দয থাগ
প্রস্ত্ত্ততি ও ব্যবস্থা নায় বাাংলাদ্দেে তবদ্দে উোহরণ সৃতষ্ট কদ্দরদ্দছ’।
গি অর্ থবছদ্দর প্রবৃতদ্ধ অতজথি হদ্দয়দ্দছ ৬.৫ েিাাংে। এর আদ্দগর ৫ বছদ্দর গি প্রবৃতদ্ধ তছল ৬.২ েিাাংে।
তবদ্দের খুব কম শেেই একটানা এি েীঘ থ িময় ধদ্দর ৬ েিাাংদ্দের উ র প্রবৃতদ্ধ ধদ্দর রাখদ্দি শ দ্দরদ্দছ। অতচদ্দরই প্রবৃতদ্ধ ৭
েিাাংে ছাতিদ্দয় যাদ্দব।
চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্ থবছদ্দর বাদ্দজদ্দটর আকার ২ লাখ ৯৫ হাজার ১০০ শকাটি টাকা।
তবএনত -জামাদ্দির শেষ বছদ্দর মার্াত ছু আয় তছল ৫৪৩ মাতকথন িলার। এখন শবদ্দি হদ্দয়দ্দছ ১ হাজার ৩১৪ মাতকথন
িলাদ্দর।
৫ শকাটি মানুষ তনম্ন-আদ্দয়র স্তর শর্দ্দক মেম আদ্দয়র স্তদ্দর উন্নীি হদ্দয়দ্দছ। োতরদ্দযযর হার ৪১.৫ েিাাংে শর্দ্দক কতমদ্দয়
২২.৪ েিাাংদ্দে নাতমদ্দয় এদ্দনতছ।
২০০৬ িাদ্দল অতিোতরদ্দযযর হার তছল ২৪.২ েিাাংে। িা এখন ৭.৯ েিাাংদ্দে শনদ্দম এদ্দিদ্দছ।
মানুদ্দষর আয় ও কমথিাংস্থান শবদ্দিদ্দছ। িরকাতর ও শবিরকাতরভাদ্দব শেি শকাটি মানুদ্দষর চাকুতর তেদ্দয়তছ।
আমাদ্দের িমদ্দয় ৩৫ লাখ ৭৫ হাজার ৩৪৮ জন কমীর তবদ্দেদ্দে কমথিাংস্থান হদ্দয়দ্দছ।
২০০৬ িাদ্দল শরতমট্যান্স আয় তছল মাত্র ৪.৮০ তবতলয়ন িলার। ২০১৪-২০১৫ অর্ থবছদ্দর িা বৃতদ্ধ শ দ্দয় োঁতিদ্দয়দ্দছ ১৫.২
তবতলয়ন িলাদ্দর।
একই িমদ্দয় সবদ্দেতেক মুযার তরজাভথ ৩.৪৮ তবতলয়ন িলার শর্দ্দক শবদ্দি ২৭ তবতলয়ন িলার ছাতিদ্দয় শগদ্দছ।
রপ্তাতন আয় ২০১৪-১৫ অর্ থবছদ্দর এদ্দি োঁতিদ্দয়দ্দছ ৩২.২ তবতলয়ন মাতকথন িলার।
তবদযৎ উৎ ােন িক্ষমিা বৃতদ্ধ শ দ্দয় এখন ১৪ হাজার ৭৭ শমগাওয়াট। তবদযৎ শকদ্দের িাংখ্যা ১০০ অতিক্রম কদ্দরদ্দছ।
প্রায় ৭৫ েিাাংে মানুষ তবদযৎ সুতবধা াদ্দচ্ছ। ২০২১ িাদ্দলর মদ্দে ঘদ্দর ঘদ্দর তবদযৎ শ ৌুঁছাব ইনোআল্লাহ।
২০০৬ িাদ্দল গ্যাদ্দির সেতনক উৎ ােন তছল মাত্র ১৬০০ তমতলয়ন ঘনফুট। ২০১৫ িাদ্দল গ্যাি উৎ ােন গদ্দি সেতনক ২
হাজার ৭২৮ তমতলয়ন ঘনফুদ্দট উন্নীি হদ্দয়দ্দছ।
িারাদ্দেদ্দে ১০০টি অর্ থনৈনতিক অেল গদ্দি শিালা হদ্দব। ১৬টির কাজ চলদ্দছ।
শযাগাদ্দযাগ খাদ্দি আমরা ব্যা ক উন্নয়ন কদ্দরতছ। ঢাকায় হাতিরতঝল প্রকি, কুতিল-তবেদ্দরাি বহুমুখী উিাল শিতু,
তমরপুর-তবমানবন্দর তজল্লুর রহমান উিাল শিতু, বনানী ওভার াি, শময়র হাতনফ উিাল শিতু, টঙ্গীদ্দি আহিানউল্লাহ মাোর উিাল
শিতু এবাং চট্টগ্রাদ্দম বহোরহাট উিাল শিতু উদ্দিাধন করা হদ্দয়দ্দছ।
মগবাজার-মাতলবাগ উিালদ্দিতুর তনমথাণ কাজ অতচদ্দরই শেষ হদ্দব। ঢাকায় এতলদ্দভদ্দটি এক্সদ্দপ্রিওদ্দয় এবাং শমদ্দরাদ্দরল
তনমথাদ্দণর কাজ চলদ্দছ।
প্রায় ২৮ হাজার শকাটি টাকা ব্যদ্দয় তনজস্ব অর্ থায়দ্দন শেদ্দের ইতিহাদ্দির বৃহত্তম তনমথাণ প্রকি দ্মাদ্দিতুর কাজ চলদ্দছ।
২০১৮ িাদ্দলর মদ্দে দ্মা শিতু তেদ্দয় যানবাহন চলাচল করদ্দব।
েতক্ষণ- তিমােদ্দলর ২১টি শজলার মানুদ্দষর ভাদ্দগ্যর উন্নয়ন হদ্দব। মাওয়া, তেবচর ও জাতজরাদ্দক তঘদ্দর আধুতনক
স্যাদ্দটলাইট েহর গদ্দি তুলব। মাোতরপুর, েরীয়িপুর ও শকরাতনগঞ্জ শজদ্দগ উঠদ্দব নতুন উদ্যদ্দম।
আমার িরকার নবীনগর-তিইত দ্দজি-চো িিক এবাং ঢাকা-চরগ্রাম এবাং জয়দ্দেবপুর-ময়মনতিাংহ িিক ৪-শলদ্দন উন্নীি
কদ্দরদ্দছ।
চট্টগ্রাদ্দম কণ থফুলী নেীর িলদ্দেদ্দে টাদ্দনল তনমথাণ কাজ তেগতগরই শুরু হদ্দব। নারায়ণগদ্দঞ্জর ৩য় েীিলক্ষা শিতুর তনমথাণ
কাজ শুরু করার উদ্দদ্যাগ তনদ্দয়তছ।
অতচদ্দরই জয়দ্দেবপুর-টাঙ্গাইল-এদ্দলঙ্গা মহািিক ৪-শলদ্দন উন্নীি করার কাজ শুরু হদ্দব।

িদ্দচিন শেেবািী,
তবএনত -জামাি শজাট আমদ্দল বাাংলাদ্দেে তছল খাদ্য ঘাটতির শেে। আওয়ামী লীগ িরকাদ্দরর আমদ্দল শেে আবারও
খাদ্দদ্য স্বয়াংিম্পূণ থিা অজথন কদ্দরদ্দছ।
২০১৪-১৫ অর্ থবছদ্দর ৩ শকাটি ৮৪ লাখ ১৮ হাজার শমতরক টন খাদ্য-েস্য উৎ ােন হদ্দয়দ্দছ।
মৎস্য উৎ ােন বৃতদ্ধ শ দ্দয় ৪৫ লাখ শমতরক টদ্দন উন্নীি। আমরা এখন চাল রপ্তাতন শুরু কদ্দরতছ।
২০০১-এ তবএনত -জামাি শজাট ক্ষমিায় এদ্দি তেক্ষার হার ৬৫ েিাাংে শর্দ্দক কতমদ্দয় ৪৪ েিাাংদ্দে এদ্দনতছল। শেদ্দের
বিথমাদ্দন তেক্ষার হার ৭১ েিাাংে।
আওয়ামী লীগ িরকার ৭ বছদ্দর মােতমক য থায় য থন্ত তেক্ষার্ীদ্দের মদ্দে তবনামূদ্দল্য ১৯২ শকাটি বই তবিরণ কদ্দরদ্দছ।
এবছদ্দরর দ্দহলা জানুয়াতর তেক্ষার্ীদ্দের মাদ্দঝ প্রায় ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭২২ টি বই তবনামূদ্দল্য তবিরণ
কদ্দরতছ।
প্রার্তমক শর্দ্দক তিগ্রী য থন্ত ১ শকাটি ২১ লাখ ৭৮ হাজার ১২৯ জন তেক্ষার্ীদ্দক বৃতত্ত ও উ -বৃতত্ত আওিায় আনা হদ্দয়দ্দছ।
২৬ হাজার ১৯৩ টি প্রার্তমক তবদ্যালয় জািীয়করণ এবাং ১ লাখ ২০ হাজার তেক্ষদ্দকর চাকুতর িরকাতর করা হদ্দয়দ্দছ।
শয িকল উ দ্দজলায় িরকাতর স্কুল ও কদ্দলজ নাই শিখাদ্দন একটি কদ্দর স্কুল ও কদ্দলজ জািীয়করণ করা হদ্দচ্ছ।
প্রতিটি শজলায় একটি কদ্দর িরকাতর বা শবিরকাতর তবেতবদ্যালয় স্থা ন করা হদ্দব।
িারাদ্দেদ্দে তেক্ষা প্রতিষ্ঠাদ্দন ৩ হাজার ১৭২ টি কতপউটার ল্যাব স্থা ন করা হদ্দয়দ্দছ।
তপ্রয় শেেবািী,
স্বাস্থযদ্দিবা এখন মানুদ্দষর শোরদ্দগািায়।
িাদ্দি ১৬ হাজার কতমউতনটি তিতনক ও ইউতনয়ন স্বাস্থযদ্দকে শর্দ্দক গ্রাদ্দমর মানুষদ্দক স্বাস্থযদ্দিবা শেওয়া হদ্দচ্ছ। মানুষ
তবনামূদ্দল্য ৩২ দ্দের ঔষধ াদ্দচ্ছন।
এ য থন্ত িাদ্দি ১২ হাজাদ্দরর শবতে িািার তনদ্দয়াগ শেওয়া হদ্দয়দ্দছ। ১৩ হাজার স্বাস্থযকমী তনদ্দয়াগ তেদ্দয়তছ। আরও ১০
হাজার নাি থ তনদ্দয়াগ শেওয়া হদ্দব।
২০০৬ িাদ্দল গি আয়ু তছল ৬৬.৫ বছর, এখন শবদ্দি হদ্দয়দ্দছ ৭১ বছদ্দরর শবেী। তেশু ও মাতৃ-মৃতুযর হার হ্রাি শ দ্দয়দ্দছ।
নতুন ১১ টি িরকাতর শমতিকযাল কদ্দলজ চালু করা হদ্দয়দ্দছ।
োতরযযিীমার নীদ্দচ বিবািকারী ১ লাখ তরবাদ্দরর মদ্দে স্বাস্থয কাি থ তবিরণ করা হদ্দব। য থায়ক্রদ্দম িারাদ্দেদ্দে িব েতরয
তরবাদ্দরর মদ্দে এই কাি থ তবিরণ করা হদ্দব।
তপ্রয় শেেবািী,
গি ৭ বছদ্দর আমাদ্দের তনরলি প্রদ্দচষ্টায় তিতজটাল বাাংলাদ্দেে প্রতিষ্ঠা করদ্দি শ দ্দরতছ।
৫ হাজার ২৭৫ টি তিতজটাল শিন্টার প্রতিষ্ঠার মােদ্দম ২০০ ধরদ্দণর তিতজটাল শিবা প্রোন করা হদ্দচ্ছ।
বাাংলাদ্দেদ্দে এখন শমাবাইল িীম গ্রাহদ্দকর িাংখ্যা ১৩ শকাটির শবেী। ইন্টারদ্দনট গ্রাহক ৫ শকাটি ৭ লাখ ৭ হাজাদ্দরর শবেী।
আো করতছ ২০১৬ িাদ্দলই মহাকাদ্দে বঙ্গবন্ধু স্যাদ্দটলাইট-১ উৎদ্দক্ষ ন করা হদ্দব।
গাজীপুর শজলার কাতলয়ানৈকর এবাং যদ্দোদ্দর হাই-শটক াকথ স্থা ন করা হদ্দচ্ছ। তবভাগীয় েহদ্দর তিতলকন তিটি স্থা দ্দনর
কায থক্রম চলদ্দছ।
াবতলক তবেতবদ্যালয়গুতলদ্দি ওয়াই-ফাই-এর মােদ্দম তবনামূদ্দল্য ইন্টারদ্দনট িাংদ্দযাগ শেওয়া শুরু হদ্দয়দ্দছ।
২৫ হাজার ওদ্দয়বিাইট তনদ্দয় তবদ্দের বৃহত্তম ওদ্দয়ব শ াট থাল ‘‘িথ্য বািায়ন’’ চালু কদ্দরতছ যা আন্তজথাতিকভাদ্দব পুরকৃি
হয়।
ইন্টারদ্দনট ব্যবহাদ্দর এখন ভারি ও াতকিত্মাদ্দনর শচদ্দয় এতগদ্দয় বাাংলাদ্দেে। থ্রীতজ শিবা চালু করা হদ্দয়দ্দছ। এবছরই শফার
তজ চালু করা হদ্দব।

রাতেয়ার িহায়িায় ১ লাখ ১ হাজার ২০০ শকাটি টাকা ব্যদ্দয় ২ হাজার ৪০০ শমঘাওয়াট ক্ষমিািপন্ন বাাংলাদ্দেদ্দের
ইতিহাদ্দি িবদ্দচদ্দয় ব্যয়বহুল প্রকি - রূ পুর রমাণু তবদযৎদ্দকে - স্থা দ্দনর কাজ শুরু হদ্দয়দ্দছ।
িোতনি শেেবািী,
নারীর ক্ষমিায়ন তনতিি করার লদ্দক্ষয জািীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তাবায়ন শুরু হদ্দয়দ্দছ। নারীর প্রতি িতহাংিিা
প্রতিদ্দরাধ আইন প্রণয়ন কদ্দরতছ। শবিনিহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাি শর্দ্দক ৬ মাদ্দি বৃতদ্ধ কদ্দরতছ।
স্থানীয় িরকাদ্দর নারীদ্দের প্রতিতনতধত্ব তনতিি করদ্দি আিন িাংরক্ষদ্দণর ব্যবস্থা কদ্দরতছ। বাাংলাদ্দেে এবারও তলঙ্গ
িমিায় েতক্ষণ এতেয়ায় েীষ থস্থান ধদ্দর শরদ্দখদ্দছ।
রাষ্ট্রীয় িদ্দব থাচ্চ দ্দে নারীর অবস্থাদ্দনর তেক শর্দ্দক তবদ্দে েীদ্দষ থ রদ্দয়দ্দছ বাাংলাদ্দেে।
জািীয় িাংিেদ্দক িকল কমথকাদ্দন্ডর শকেতবন্দুদ্দি তরণি কদ্দরতছ। তবদ্দরাধীেলদ্দক ধন্যবাে, িারা তবতভন্ন তবষদ্দয় িাদ্দের
অতভমি তেদ্দচ্ছন, আদ্দলাচনায় অাংে তনদ্দচ্ছন।
গণকমথচারীদ্দের অবির গ্রহদ্দণর বয়ি ৫৯ বছর এবাং মুতিদ্দযাদ্ধা কমথচাতরদ্দের ৬০ বছর করা হদ্দয়দ্দছ।
িামতরক-অিামতরক িরকাতর কমথকিথা-কমথচাতরদ্দের শবিন ১২৩ ভাগ য থন্ত বািাদ্দনা হদ্দয়দ্দছ। েময থাো বৃতদ্ধ ও ব্যা ক
দ্দোন্নতির সুদ্দযাগ কদ্দর তেদ্দয়তছ।
জাতির ত িা প্রণীি ১৯৭৪ িাদ্দলর প্রতিরক্ষা নীতির আদ্দলাদ্দক আমথি শফাদ্দি থি শগাল- ২০৩০ তনধ থারণ করা হদ্দয়দ্দছ। িেস্ত্র
বাতহনীদ্দক অিযাধুতনক যুদ্ধিরঞ্জাম তেদ্দয় িতজ্জি করা হদ্দয়দ্দছ।
পুতলদ্দের িাব-ইন্সদ্দ ক্টর েদ্দক তৃিীয় শর্দ্দক তিিীয় শশ্রণীদ্দি এবাং ইন্সদ্দ ক্টর েদ্দক তিিীয় শর্দ্দক প্রর্ম শশ্রণীদ্দি উন্নীি
করা হদ্দয়দ্দছ।
পুতলে, রযাব, আনিার, তবতজতব ও িেস্ত্রবাতহনীর ঝতুঁ কভািা শেওয়া হদ্দচ্ছ।
থ ি শ্রতমকদ্দের ন্যযনিম শবিন বাতিদ্দয় ৫ হাজার ৩০০ টাকা করা হদ্দয়দ্দছ।
গাদ্দমন্ট
তবএনত -জামাি শজাট িরকার ২৭টি াটকল বন্ধ কদ্দরতছল। আমরা িা চালু কদ্দরতছ।
৮ হাজার ৫০৭ টি েহীে মুতিদ্দযাদ্ধা, যুদ্ধাহি মুতিদ্দযাদ্ধা ও েহীে তরবারদ্দক ভািা শেওয়া হদ্দচ্ছ।
প্রায় ৪৭ লাখ ১৩ হাজার মানুষ বয়স্ক, তবধবা, স্বামী তরিযি ও প্রতিবন্ধী ভািা াদ্দচ্ছন। এজন্য বছদ্দর প্রায় ২১০ শকাটি
টাকা ব্যয় হদ্দচ্ছ।
িরকার তহজিাদ্দের তৃিীয় তলদ্দঙ্গর স্বীকৃতি তেদ্দয়দ্দছ। তহজিা, শবদ্দে, হতরজন, েতলিিহ অনগ্রির জনদ্দগাতষ্ঠর আর্ থিামাতজক উন্নয়দ্দন েদ্দক্ষ শনওয়া হদ্দয়দ্দছ।
চা শ্রতমকদ্দের তেক্ষা, স্বাস্থয ও বািস্থানিহ তবতভন্ন সুতবধা প্রোন করা হদ্দচ্ছ।
তপ্রয় শেেবািী,
আমরা দনীতি েমন কতমেনদ্দক েতিোলী কদ্দরতছ। কতমেন স্বাধীনভাদ্দব কাজ করদ্দছ।
দনীতি প্রতিদ্দরাদ্দধ িথ্য প্রযুতি ব্যবহাদ্দরর মােদ্দম স্বচ্ছিা ও জবাবতেতহিা তনতিি করার েদ্দক্ষ শনওয়া হদ্দয়দ্দছ।
তবএনত -জামাি শজাট িরকাদ্দরর আমদ্দল বাাংলাদ্দেে তছল বাক-স্বাধীনিা হরদ্দণর শেে, িাাংবাতেক তনয থািদ্দনর শেে।
আওয়ামী লীগ িরকাদ্দরর আমদ্দল বাাংলাদ্দেদ্দের তমতিয়া এখন িম্পূণ থ স্বাধীন। গণমােম স্বাধীনভাদ্দব িরকাদ্দরর
িমাদ্দলাচনা করদ্দি ারদ্দছ।
িরকার নতুন শবিরকাতর ৩২টি শটতলতভেন, ২২টি এফএম শরতিও এবাং ৩২টি কতমউতনটি শরতিও চযাদ্দনদ্দলর অনুদ্দমােন
তেদ্দয়দ্দছ।
জািীয় িম্প্রচার নীতিমালািহ িথ্য অতধকার আইন প্রণয়ন ও িথ্য কতমেন প্রতিষ্ঠা কদ্দরদ্দছ।
বাাংলাদ্দেে িাাংবাতেক কল্যাণ রাে প্রতিষ্ঠা কদ্দরতছ। িাাংবাতেকদ্দের িহায়িায় এ য থন্ত ৩ শকাটি ৮০ লাখ টাকা তবিরণ
করা হদ্দয়দ্দছ।
জািীয় ও আন্তজথাতিক ক্রীিাঙ্গদ্দন গি বছদ্দর বাাংলাদ্দেে উদ্দল্লখদ্দযাগ্য িাফল্য অজথন কদ্দর।

তবেকা তক্রদ্দকদ্দট প্রর্মবাদ্দরর মি বাাংলাদ্দেে শকায়াট থার ফাইনাদ্দল শখলার শযাগ্যিা অজথন কদ্দর। একতেদ্দনর আন্তজথাতিক
তক্রদ্দকদ্দট আমরা াতকস্তান, ভারি, েতক্ষণ আতিকা, তজম্বাবুদ্দয়দ্দক রাতজি কদ্দরতছ।
আমাদ্দের শমদ্দয়রা এএফতি অনুর্ধ্থ-১৪ ফুটবদ্দল আেতলক চযাতপয়ন হওয়ার শগৌরব অজথন কদ্দরদ্দছ।
জািীয় নারী তক্রদ্দকট েল জায়গা কদ্দর তনদ্দয়দ্দছ আগামী বছদ্দরর টি-টুদ্দয়তন্ট তবেকা তক্রদ্দকদ্দট।
আমরা এমতিতজ ১ শর্দ্দক ৬ অজথন কদ্দরতছ। বাাংলাদ্দেে এমতিতজ অযাওয়াি থ, িাউর্-িাউর্ অযাওয়াি থ এবাং ITU–এর
‘ওয়ার্ল্থ িাতমট অন ইনফরদ্দমেন শিািাইটি’ পুরস্কার শ দ্দয়দ্দছ।
এমতিতজর মি আমরা জাতিিাংঘ গৃহীি শটকিই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা বা এিতিতজ বাস্তাবায়দ্দন অঙ্গীকারাবদ্ধ।
প্রাকৃতিক তরদ্দবে রক্ষা কদ্দর শটকিই উন্নয়ন তনতিি করায় জাতিিাংঘ আমাদ্দক তরদ্দবে তবষয়ক িদ্দব থাচ্চ পুরস্কার
‘চযাতপয়ন অব দ্যা আর্ থ’ পুরস্কাদ্দর ভূতষি কদ্দরদ্দছ। তপ্রয় শেেবািী, এ িোন আতম আ নাদ্দের উৎিগ থ করলাম।
িথ্য প্রযুতি প্রিাদ্দরর জন্য আইটিইউ আমাদ্দের ‘ICTs in Sustainable Development Award 2015’ প্রোন
কদ্দরদ্দছ।
বাাংলাদ্দেে জাতিিাংদ্দঘ স্বদ্দিান্নি শেেগুদ্দলার শচয়ার াি থন তনব থাতচি হদ্দয়দ্দছ।
তপ্রয় শেেবািী,
আমরা োতন্ত এবাং িহ-অবস্থাদ্দন তবোিী। আমাদ্দের ররাষ্ট্রনীতির মূল সবতেষ্ট ‘‘িকদ্দলর িাদ্দর্ বন্ধুত্ব, কারও িাদ্দর্
সবতরিা নয়’’।
এই মূলনীতির উ র তভতত্ত কদ্দর প্রতিদ্দবেীদ্দের িাদ্দর্ সুিপকথ এবাং আেতলক িহদ্দযাতগিার শক্ষদ্দত্র নতুন র্ রচনায়
িক্ষম হদ্দয়তছ।
১৯৭৪ িাদ্দল জাতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান এবাং ভারদ্দির িোনীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইতন্দরা গান্ধী স্থল
িীমান্ত চুতি কদ্দরন। বাাংলাদ্দেদ্দের ালথাদ্দমদ্দন্ট শি চুতি াে হয়।
েীঘ থ ৪৪ বছর র ২০১৫ িাদ্দল ভারদ্দির ালথাদ্দমদ্দন্ট স্থলিীমানা চুতি অনুদ্দমাতেি হয়। ফদ্দল ৫২ হাজার তছটমহলবািীর
৬৮ বছদ্দরর মানদ্দবির জীবদ্দনর অবিান হদ্দয়দ্দছ।
আদ্দলাচনার মােদ্দম আমরা ভারদ্দির িাদ্দর্ স্থলিীমানা িমস্যার োতন্তপূণ থ িমাধান কদ্দরতছ।
তছটমহল তবতনমদ্দয় ১০ হাজার ৫০ একর জতম বাাংলাদ্দেদ্দের ভূখন্ড শযাগ হদ্দয়দ্দছ। ১৯৭৪ িাদ্দল বঙ্গবন্ধু িমুযিীমা আইন
কদ্দর যান।
িারই তভতত্তদ্দি আমরা মায়ানমার ও ভারদ্দির িাদ্দর্ িমুযিীমার োতন্তপূণ থ িমাধান কদ্দরতছ। িমুদ্দয ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩
থ লাতমটার এলাকায় শেদ্দের তনরঙ্কুে অতধকার প্রতিতষ্ঠি হদ্দয়দ্দছ।
বগতকদ্দ
এরফদ্দল তবোল িমুয এলাকায় িমুযিপে আহরদ্দণর র্ সুগম হদ্দয়দ্দছ। যা জািীয় অর্ থনীতিদ্দি তবদ্দেষ অবোন রাখদ্দব।
জাতিিাংঘ োতন্তরক্ষা তমেদ্দন োতন্তরক্ষায় বাাংলাদ্দেে এখন একটি ‘ব্র্যান্ড শনম’। এটি আমাদ্দের জন্য শগৌরদ্দবর।
োতন্ততপ্রয় শেেবািী,
আমাদ্দের িকদ্দলর তমতলি প্রদ্দচষ্টায় শেে যখন উন্নয়দ্দনর শিা াদ্দন এতগদ্দয় যাদ্দচ্ছ িখন মুতিযুদ্দদ্ধর রাতজি েতির
শোিররা আবারও অতস্থতিেীলিা ও সনরাজয সৃতষ্টর শচষ্টা করদ্দছ।
আমরা োতন্ততপ্রয় জাতি, িন্ত্রাি িতহাংিিায় বাঙাতল তবোিী নয়।
বাাংলাদ্দেে িাম্প্রোতয়ক িম্প্রীতির শেে, হাজার বছর ধদ্দর িব ধদ্দমর থ মানুষ োতন্তদ্দি বিবাি করদ্দছ।
িবাই তনজ তনজ ধমথ স্বাধীনভাদ্দব ালন করদ্দছন। কাউদ্দক িাম্প্রোতয়ক িম্প্রীতি নষ্ট করদ্দি শেওয়া হদ্দব না।
তব র্গামীদ্দের তবরুদ্দদ্ধ কদ্দঠার ব্যবস্থা তনতচ্ছ এবাং প্রদ্দয়াজদ্দন আরও কদ্দঠার হব।
১৯৭১ িাদ্দলর মুতিযুদ্দদ্ধ রাতজি েতির আিল উদ্দেে হল জতঙ্গবাে উদ্দস্ক শেওয়া, যুদ্ধা রাধী, গণহিযাকারী, রাজাকারআলবেরদ্দের রক্ষা করা।

আমাদ্দের ওয়াো তছল যুদ্ধা রাধীদ্দের তবচার করার। আমরা যুদ্ধা রাধীদ্দের তবচার করতছ, রায় কায থকর করা হদ্দচ্ছ, শকউই
তবচার বাধাগ্রস্ত করদ্দি ারদ্দব না।
যারা যুদ্ধা রাধীদ্দের তবচার চায় না, জনগণ িাদ্দের প্রিাখ্যান কদ্দরদ্দছ।
একটি েদ্দলর শনত্রী ও িার শনিারা মহান মুতিযুদ্দদ্ধ আত্মাহুতি োনকারী ৩০ লাখ েহীদ্দের প্রতি কটাক্ষ কদ্দরদ্দছ, েহীে
বুতদ্ধজীবীদ্দের অ মান কদ্দরদ্দছ।
আতম এই ঘৃণ্য বিদ্দব্যর িীব্র তনন্দা ও প্রতিবাে জানাই।
এদ্দেদ্দের জনগণ িাদ্দের প্রিযাখ্যান কদ্দরদ্দছন। যারা শেদ্দের ইতিহািদ্দক তবকৃি করদ্দব িারা ইতিহাদ্দির আস্তাকুুঁদ্দি তনতক্ষপ্ত
হদ্দব।
তপ্রয় শেেবািী,
মুতিযুদ্ধ এবাং মুতিদ্দযাদ্ধাদ্দের তনদ্দয় কারও শকান কটাক্ষ িহয করা হদ্দব না।
এদ্দের তবরুদ্দদ্ধ ঐকমিয গদ্দি তুলুন। আমরা আ নাদ্দের াদ্দে আতছ।
গি িপ্তাদ্দহ োতন্তপূণ থভাদ্দব ২২৩টি শ ৌরিভায় তনব থাচন অনুতষ্ঠি হদ্দয়দ্দছ। অিীদ্দির শযদ্দকান িমদ্দয়র তুলনায় এই তনব থাচন
তছল অবাধ, সুষ্ঠু ও োতন্তপূণ থ।
তনব থাচদ্দন আ নারা আ নাদ্দের ছদ্দন্দর প্রার্ীদ্দের তবজয়ী কদ্দরদ্দছন, জতঙ্গ ও শ দ্দরাল শবামাবাজদ্দের প্রিযাখ্যান কদ্দরদ্দছন,
শিজন্য আ নাদ্দের ধন্যবাে জানাই।
িোতনি শেেবািী,
আতম ২০০৮ িাদ্দল বদ্দলতছলাম, ২০২১ িাদ্দলর মদ্দে বাাংলাদ্দেেদ্দক মেম আদ্দয়র শেদ্দে উন্নীি করব।
আমরা তনম্ন-মেম আদ্দয়র শেদ্দে উন্নীি হদ্দয়তছ। ইনোআল্লাহ ২০২১ িাদ্দলর আদ্দগই আমরা মেম আদ্দয়র শেদ্দে তরণি
হব।
গ্যাদ্দলাদ্দ র শহা ইনদ্দিদ্দক্স এদ্দিদ্দছ, সুইজারল্যাদ্দন্ডর দ্দরই বাাংলাদ্দেে পৃতর্বীর িবদ্দচদ্দয় আোবােী মানুদ্দষর শেে।
আোবােী এবাং আত্মতবোিী শেেবািীদ্দক িাদ্দর্ তনদ্দয় ২০২১ িাদ্দলর মদ্দে বাাংলাদ্দেেদ্দক একটি মে আদ্দয়র শেে এবাং
২০৪১ িাদ্দলর মদ্দে িমৃদ্ধ ও উন্নি শেদ্দে তরণি করব, ইনোআল্লাহ। আতম আ নাদ্দের িব থাত্মক িহদ্দযাতগিা চাই।
আমাদ্দের লক্ষয শেদ্দের মানুদ্দষর জন্য কাজ করা, িাদ্দের ভাদ্দগ্যর তরবিথন করা।
আওয়ামী লীগ শেেদ্দক স্বাধীনিা তেদ্দয়দ্দছ। গণিন্ত্র তেদ্দয়দ্দছ। যখনই িরকার গঠন কদ্দরদ্দছ শেদ্দের উন্নয়ন কদ্দরদ্দছ।
বাাংলাদ্দেে আজ উন্নয়দ্দনর এক ঐতিহাতিক তেকিতন্ধক্ষদ্দণ োঁতিদ্দয়। আসুন, েল-মি ও তবভতির উদ্দর্ধ্থ উদ্দঠ এই উন্নয়ন
অগ্রযাত্রা অব্যাহি রাতখ। শেেদ্দক ক্ষুধা-োতরযযমুি উন্নি িমৃদ্ধ শেে তহদ্দিদ্দব প্রতিতষ্ঠি কতর।
মুতিযুদ্দদ্ধ তবজয়ী জাতি আমরা। শকউ আমাদ্দের োবাদ্দয় রাখদ্দি ারদ্দব না।
আমরা তবেিভায় ময থাোর আিদ্দন অতধতষ্ঠি হবই। জাতির ত িার স্বদ্দের শিানার বাাংলা গদ্দি তুলব, ইনোআল্লাহ্।
আ নারা িবাই ভাদ্দলা র্াকুন, সুস্থ র্াকুন, মহান রাব্ব ুল আলাতমদ্দনর কাদ্দছ এ প্রার্ থনা করতছ।
আ নাদ্দের িবাইদ্দক আবারও আন্ততরক ধন্যবাে।
শখাো হাদ্দফজ।
জয় বাাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাাংলাদ্দেে তচরজীবী শহাক।
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