
বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ এদিামিদেশি - বামষ িক নিশদভাজ অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

িািিীে প্রধািিন্ত্রী  

শশখ হামিিা  

ঢাকা, বৃহস্পমিবার, ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬, ৩০ জুলাই ২০০৯  

 

মবিমিল্লামহর রাহিামির রামহি  

িম্মামিি িভাপমি,  

জািীে িাংিদের িািিীে স্পীকার এবাং শডপুটি স্পীকার,  

িহকিীবৃন্দ,  

িম্মামিি উপদেষ্টাবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ িামভ িি এদিামিদেশদির িেস্যগণ,  

এবাং  

উপমিি সুমধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুি।  

শ্রাবদণর এই িন্ধ্যাে বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ িামভ িি এদিামিদেশি আদোমজি বামষ িক নিশদভাজ অনুষ্ঠাদি উপমিি িকলদক 

শুদভচ্ছা জািাই।  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ িামভ িি একটি ঐমিহযবাহী প্রমিষ্ঠাি। আিাদের জািীে জীবদির প্রমিটি গুরুত্বপূণ ি অজিদি রদেদে 

আপিাদের িমিে অাংশগ্রহণ। মবদশষ কদর আিাদের িহাি স্বাধীিিা যুদে আপিাদের গুরুত্বপূণ ি অবোি জামি শ্রোর িদে স্মরণ কদর।  

মপ্রে িেস্যবৃন্দ,  

আজদকর এই সুন্দর অনুষ্ঠাদি আমি েীর্ ি বকৃ্তিা মেদে আপিাদের মবরক্ত করদি চাই িা। মকন্তু শেদশর প্রশািমিক কি িকাদের িদে 

িাংমিষ্ট িাঠ পর্ িাে শেদক শুরু কদর িরকাদরর উচ্চ পর্ িাদের কি িকিিাবৃদন্দর এই মিলি শিলাে কদেকটি কো বলদি চাই।   

আপিারা প্রশািদির শকন্দ্রমবন্দু িমচবালে শেদক শুরু কদর মবমভন্ন েপ্তর, অমধেপ্তর এবাং িাঠ পর্ িাদে কাজ কদর োদকি। আপিারাই 

িরকাদরর কি িসূমচগুদলা বাস্তবােদির মূল োমেত্ব পালি কদর োদকি। আপিাদের আন্তমরকিা, েক্ষিা এবাং কি িকাদের উপর িরকাদরর 

িাফল্য-ব্যে িিা অদিকটাই মিভির কদর ।  

এ কারদণই োমেত্ব পালদি আপিাদের আরও মিষ্ঠাবাি হদি হদব। করদি হদব কদঠার পমরশ্রি।  

আিরা প্রশািদি স্বচ্ছিা ও জবাবমেমহিা আিদি চাই। স্বচ্ছিা ও জবাবমেমহিা োড়া একটি কল্যাণকর প্রশািি ও সুশািি সৃমষ্ট করা 

িম্ভব িা। আিরা দুিীমির মবরুদে র্োর্ে ব্যবিা শিওোর অেীকার কদরমে। আপিারা মিদজরা শকউ দুিীমি করদবি িা এবাং অপদরর দুিীমি 

িহয করদবি িা।  

মপ্রে কি িকিিাবৃন্দ,  

আপিারা জাদিি, আিরা োমেত্ব শিওোর পর মবগি িাি িাদি আিাদেরদক শবশ কদেকটি কঠিি চযাদলঞ্জ শিাকাদবলা করদি 

হদেদে। মবশ্ব অে িনিমিক িন্দা, দ্রব্যমূদল্যর ঊর্ধ্িগমি, মবমডআর-এ নৃশাংি হিযাকাে, ঘূমণ িঝড় ‘আইলা' আিাদের স্বাভামবক কি িকােদক ব্যাহি 

কদরদে। মকন্তু শেশবািীর িহদর্ামগিাে আিরা এিব িঙ্কট শিাকামবলা করদি িক্ষি হদেমে।  

আিাদের িরকাদরর মূল লক্ষয িাধারণ িানুদষর জীবিিাি উন্নেি। ইদিািদেই আিরা মবশ্ব অে িনিমিক িন্দা পমরমিমির প্রভাব 

শিাকাদবলা করদি িক্ষি হদেমে। মিিয প্রদোজিীে মজমিি পদের োি িাধারণ িানুদষর িাগাদলর িদে মিদে এদিমে। শড-লাইট-শিমভাংিহ 

মবদুযৎ শিক্টদরর ব্যবিাপিার উন্নেদির িােদি মবদুযদির শলাডদশমডাং পমরমিমির অদিকটা উন্নমি হদেদে।  

গি শবাদরা িওসুদি শিচ মিমিি করার জন্য আিরা গ্রািাঞ্চদল মবদুযৎ িরবরাহ মিমিি কদরমে র্াদি ধাদির উৎপােি ব্যাহি িা 

হে। পাশাপামশ িার-মডদজদলর োি কিাদিার ফদল এবার আিরা বাম্পার ফলি শপদেমে।  

মবগি িাি বেদর শকাি কাজ িা হওোে ঢাকা শহদরর পামি মিষ্কাশি ব্যবিার শর্ কী হাল হদেদে িেলবার িা আিরা িবাই শটর 

শপদেমে। রাজধািীর প্রাে অদধ িকাাংশ পামিদি ডুদব মগদেমেল। আিরা এ অবিার পমরবিিি র্টাদি চাই। িানুদষর দুে িশা লার্ব করদি চাই। এ 

জন্য আপিাদের িাহায্য িহদর্ামগিা চাই।   



িাঠ পর্ িাে শেদক িকল পর্ িাদে উন্নেি কি িকাদের গমি ত্বরামিি করদি হদব। িকল মিি িাণ কাদজর িাি মিমিিকরণ, মশক্ষা, 

স্বািয ও পমরবার পমরকল্পিা, কৃমষ, জিস্বািয, পল্লী উন্নেি, যুব উন্নেি, িািীে িরকার প্রমিষ্ঠািিমূহ কর্তিক গৃহীি প্রকল্পিমূহ সুষ্ঠুভাদব 

বাস্তবােদি িামব িক িহদর্ামগিা করদি হদব।  

মপ্রে কি িকিিাবৃন্দ,  

আিরা েলীেকরদণ মবশ্বািী িই। আপিারা সুষ্ঠুভাদব োমেত্ব পালি করুি। আপিাদের শকাি অসুমবধা হদব িা। আিরা শিধা, 

কি িেক্ষিা ও শর্াগ্যিাদকই প্রাধান্য মেব। প্রজািদন্ত্রর কি িকিিা-কি িচামর মহদিদব আপিাদের োমেত্ব হদব মিদি িাহভাদব িরকাদরর কি িসূমচ 

বাস্তবােি করা।  

আপিাদের এদিামিদেশদির শির্তবৃন্দ আপিাদের অদিকগুদলা িিস্যা িম্পদকি আিাদক অবমহি কদরদেি। এোড়াও আিার 

জািািদি অদিক িিস্যা রদেদে। আমি আপিাদেরদক আশ্বস্ত করমে, িাঠ প্রশািদির মবমভন্ন িিস্যা এবাং োমেত্ব পালদির শক্ষদে মবমভন্ন বাধা 

দূর করার লদক্ষয আিাদের িরকার বাস্তবমুখী কার্ িিি গ্রহণ করদব।  

আপিারা লক্ষয কদরদেি, আিাদের িরকার শেশ পমরচালিার োমেত্ব গ্রহণ করার পর পরই িমচব, অমিমরক্ত িমচব, যুগ্ম-িমচব ও 

উপ-িমচবিহ মবমভন্ন পর্ িাদের পদোন্নমির মবষেটি মবদশষ গুরুত্ব িহকাদর মবদবচিা করদে। ইদিািদে এর মকছু প্রমিফলিও আপিারা 

শেদখদেি। এটি একটি চলিাি প্রমিো। এ মবষদে আিরা িজাগ রদেমে। এর র্দোপযুক্ত প্রমিফলি আপিারা আগািীদিও শেখদবি।  

ক্ষুধা, োমরদ্রয ও অমশক্ষা দূর কদর স্বাধীিিার সুবণ ি জেন্তীদি আিরা একটি প্রযুমক্তমিভির িমৃে বাাংলাদেশ গড়ার প্রিযে শর্াষণা 

কদরমে। মডমজটাল শেশ গড়ার শক্ষদে িাঠ প্রশািিদক শঢদল িাজাদি হদব। প্রযুমক্তর চরি উৎকদষ ির এ যুদগ িিািিাদল পা মিলাদি িা পারদল 

আিরা মপমেদে র্াব। মডমজটাল বাাংলাদেশ গড়ার লদক্ষয আপিারা িকদল আিাদের িহদর্ামগিা করুি।  

আমি আপিাদের িকলদক উোত্ত আহবাি জািামচ্ছ - একটি সুখী িমৃে শেশ গঠদির লদক্ষয িরকাদরর গৃহীি পেদক্ষপ বাস্তবােদি 

আপিাদের িব িশমক্ত মিদোগ করুি।  

আপিাদের িকলদক অিাংখ্য ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ।  

জে বাাংলা, জে বেবন্ধু  

বাাংলাদেশ মচরজীবী শহাক।  

 


