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২০১৮

বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি
বিয় দেশিাসী,
আসসালামু আলাইকুি।
২০১৪ সালল আপিালের দ ালে বিি বাবিত িলয় আজলের এই বেলি আবি তৃতীয়িালরর িত িধািিন্ত্রী বিলসলি শপথ গ্রিণ
েলরবিলাি। আজ িিরপূবতবলত আপিালের িবত কৃতজ্ঞতা জািালত িাবজর িলয়বি। আিার উপর দে বিশ্বাস ও আস্থা দরলিবিললি,
আবি িাণপণ দিষ্টা েলরবি আপিালের িে বাো রক্ষা েরার। েতটুকু সফল িা ব্যথ ব িলয়বি দস বিিার আপিারাই েরলিি।
আবি শুধু এটুকু িললত িাই, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু দশি মুবজবুর রিিাি এই দেশ স্বাধীি েলরলিি এেটি আেশব ও দিতিা
ধারণ েলর। িাাংলালেলশর িানুষলে ক্ষুধা, োবরদ্র্য, অবশক্ষার িাত দথলে মুক্ত েলর এেটি সুন্দর জীিি বিবিত েরার িতযয় বিলয়
স্বাধীিতার সাংগ্রাি েলরবিললি। ২৪ িিলরর সাংগ্রাি ও িিাি মুবক্তযুলে বিজলয়র িধ্য বেলয় স্বাধীি সাি বল ৌি িাাংলালেশ বতবি
িবতষ্ঠা েলর দেলিি।
তাঁর দসই আোঙ্ক্ষা পূরণ েরাই আিার এেিাত্র ব্রত। ‘‘িাাংলার িানুষ দেি অন্ন পায়, িস্ত্র পায়, উন্নত জীিলির অবধোরী
িয়’’ - জাবতর বপতার এই উবক্ত সি বো আিার হৃেলয় অনুরবণত িয়। তাই সি বো আিার এেোই িলিষ্টা- েী ালি িাাংলালেলশর
িানুলষর জীিিলে অথ বিি েরি, স্বচ্ছল ও সুন্দর েলর েলে তুলি।
আবি আজলের বেলি শ্রো জািাই জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু দশি মুবজবুর রিিালির িবত। শ্রো জািাই জাতীয় িার দিতার
িবত; ৩০ লাি শবিে ও দুই লাি বিে বাবতত িা-দিালির িবত। মুবক্তলোো ও তাঁলের সিলোবেতাোরীলের িবত জািাই আিার
সালাি।
১৯৭৫ সাললর ১৫ই আেস্ট িাঙাবল জাবতর জন্য এেটি েলঙ্কিয় বেি। িাত্র সালে বতি িির জাবতর বপতা সিয়
দপলয়বিললি যুেবিধ্বস্ত দেশ েলে দতালার জন্য। এেো িলেশলে রালে উন্নীত েলর যুেবিধ্বস্ত-ধ্বাংসিাপ্ত দেশটিলে েিি েলে
তুলবিললি এিাং আথ ব-সািাবজে উন্নয়লির পলথ এবেলয় বিবচ্ছললি, তিিই িরি আঘাত এললা।
ঘাতলের বিিবি বুলললের আঘালত আবি ও দরিািা িারালাি িাণবিয় িা, িািা, বতি াই, ভ্রাতৃিধুলের এিাং অন্যান্য
আত্মীয় স্বজিসি ১৮জি সেস্যলে।
বিলেলশর িাটিলত বিলাি িলল দুই দিাি দেঁলি োই, বেন্তু দেলশ বফরলত পাবরবি আিরা। অবিধ ালি ক্ষিতা েিলোরী
শাসে আিালের দেলশ আসলত দেয়বি। সি বিারা বিিঃস্ব বরক্ত িলয় স্বজি িারালিার দিেিা বিলয় ৬টি িির বিলেলশ োোলত
িলয়বিল।
১৯৮১ সালল িাাংলালেশ আওয়ািী লীে েিি আিালে েললর স াপবত বিি বাবিত েলর, তিি সেল িাধা অবতক্রি েলর
বিয় দেশিাসী আপিালের সিথ বলি আবি দেলশ বফরলত সক্ষি িই। বরবফউবজ বিলসলি আিালের অিািবিে জীিলির অিসাি ঘলে।
দেলশ বফলর এেবেলে দেিি েললে সাংেঠিত েরার োলজ িলিাবিলিশ েবর, অপরবেলে দেলশর িানুলষর েণতাবন্ত্রে
অবধোর িবতষ্ঠার জন্য জিেলণর ক্ষিতা েযান্টিলিন্ট দথলে উোর েলর জিেলণর িালত বফবরলয় বেলত দিষ্টা িালাই।
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িারলণর দিলশ সিগ্র িাাংলালেলশর গ্রালিেলে ঘুলর দিবেলয়বি। আপিালের জীিিিাি উন্নয়লি েী েী োজ েরলত িলি
তারও পবরেল্পিা ততবর েবর।
স্বজি িারালিার দিেিা বিলয় েিি আপিালের োলি বেলয়বি, দপলয়বি অপার দেি, ালিাসা, দপলয়বি আত্মবিশ্বাস। অলিে
িোইউৎরাই দপবরলয়, িন্ধুর পথ অবতক্রি েলর ২১ িির পর ১৯৯৬ সালল আিরা সরোর েঠি েলর দেশিাসীর দসিা েরার সুলোে
পাই।
১৯৭৫ সাললর ১৫ই আেলস্টর পর এই িথি আওয়ািী লীে সরোর েঠলির সুলোে দপল। িাাংলালেলশর িানুষ সরোবর
দসিা দপল। আথ ব-সািাবজে অিোঠালিা উন্নয়িসি ব্যাপে উন্নবতর পলথ এবেলয় দেল িাাংলালেশ। অপার সম্ভািিা দৃশ্যিাি িলত
থােল। িাসস্থাি, বশক্ষা, স্বাস্থযলসিা, েিবসাংস্থাি, সািাবজে বিরাপত্তা, িবতিন্ধীলের দসিাসি বিব ন্ন েিবসূবি িাস্তিায়ি জিজীিলি
আস্থা সৃবষ্ট েলরবিল।
বেন্তু ২০০১ সাললর বিি বািলি ে ীর িক্রান্ত েলর আওয়ািী লীেলে ক্ষিতায় আসলত দেওয়া িল িা। এরপর দেশিাসী
দেলিলিি রাজবিবতে দুর্ব বত্তায়ি; অথ ব লুেপাে, িাওয়া িলির দেৌরাত্ময। জবঙ্গিাে সৃবষ্ট, িাাংলা াইলয়র উত্থাি, িাাংলালেশ
আওয়ািী লীলের দুইজি সাংসে সেস্যসি িাজার িাজার দিতােিীলে িতযা, সাংখ্যালঘুলের বিে বাতি ও িতযা, জবি, ঘরিাবে,
ব্যিসা িবতষ্ঠাি েিল, িাঁোিাজী, িাবি লন্ডাবরাং, দুিীবত। ৬৩ দজলায় এেসলঙ্গ ৫০০ জায়োয় দিািা িািলা িয়।
২০০৪ সালল ২১দশ আেস্ট আওয়ািী লীলের রযাবললত য়ািি দগ্রলিা িািলা েলর ২২ দিতােিী িতযা, বব্রটিশ িাই
েবিশিালরর উপর দগ্রলিা িািলা, দেশব্যাপী িারীলের উপর পাশবিে অতযািার- সিগ্র দেশ দেি জলন্ত অবিকুলন্ড পবরণত
িলয়বিল। দেশিাসী িবতবিয়ত দস েন্ত্রণায় োি িবচ্ছললি।
এিবি পবরবস্থবতলত জাবর েরা িল জরুবর অিস্থা। ৭ িির দুিঃসি োতিা দ াে েরার পর ২০০৮ সাললর বিি বািলি
দেশিাসী আপিারা দিৌো িােবায় দ াে বেলয় আপিালের দসিা েরার সুলোে বেললি। আিরা আন্তবরেতার সলঙ্গ োজ েলর োবচ্ছ
জিেলণর সাবি বে উন্নয়লির জন্য।
২০১৪ সাললর ৫ই জানুয়াবর জাতীয় সাংসে বিি বািিলে বঘলর বিএিবপ-জািাত দজাে সারালেলশ বিিবি সন্ত্রাসী েিবোন্ড
িাবললয়বিল। বিি বািলির বেি ৫৮২টি বশক্ষা িবতষ্ঠাি পুবেলয় দেয়। িতযা েলর বিসাইবাাং অবফসারসি আইি-শৃঙ্খলা িাবিিীর
সেস্যলের।
২০১৩ দথলে ২০১৫ - এই বতি িিলর বিএিবপ-জািাত সন্ত্রাসীলের িালত িায় ৫০০ বিরীি িানুষ বিিত এিাং েলয়ে
িাজার িানুষ আিত িি। িায় সালে ৩ িাজার োবে, ২৯টি দরলোবে ও ৯টি লঞ্চ দপাোলিা িয়। ৭০টি সরোবর অবফস ও স্থাপিা
াাংচুর এিাং ৬টি ভূবি অবফলস আগুি দেওয়া িয়। িসবজলে আগুি বেলয় দপাোলিা িয় পবিত্র দোরআি শরীফ। তালের বজঘাাংসার
িাত দথলে দরিাই পায়বি রাস্তার োি এিাং বিরীি েিাবেপশু।
১৯৭৫ সাললর ১৫ই আেস্ট দথলে ১৯৯৬ সাললর ২৩দশ জুি পে বন্ত ২১ িির এিাং ২০০১ সাললর ১লা অলটাির দথলে
২০০৯ সাললর ৬ই জানুয়াবর পে বন্ত ৭ িির-এই ২৮ িির িাাংলালেলশর জিেণ িবঞ্চত দথলেলি। োরা ক্ষিতা েিল েলরলি তারা
বিলজলের আলির দোিালতই ব্যস্ত বিল। জিেলণর েল্যালণ তারা দোি ভূবিো রালিবি। িরাং আিরা জিেল্যালণ দেসি োজ িালত
বিলয়বিলাি তারা তা িন্ধ েলর দেয়।
২০০৯ সালল সরোর েঠি েলর আশু েরণীয়, িধ্য-দিয়াবে ও েীঘ ব-দিয়াবে পবরেল্পিা গ্রিণ েলর তা িাস্তিায়ি েলর
োবচ্ছ। পঞ্চিাবষ বে পবরেল্পিা গ্রিণ েলরবি, গ্রিণ েলরবি েশ িির দিয়াবে দিবক্ষৎ পবরেল্পিা।
বিয় দেশিাসী,
আিরা বেি িেললর সিে দঘাষণা বেলয়বি। বাবজোল িাাংলালেশ েলে তুলবি। আধুবিে িযুবক্ত ব্যিিার েলর আপিালের
জীিিিাি সিজ েরা এিাং উন্নত েরার উলযাে বিলয়বি। আপিারা আজ দসসি দসিা পালচ্ছি।
দেলশ ১৩ দোটি দিািাইল সীি ব্যিহৃত িলচ্ছ। ইন্টারলিে সাব সব িতযন্ত অঞ্চল পে বন্ত দপৌৌঁলি দেলি। ৮ দোটি িানুষ
ইন্টারলিে ব্যিিার েরলিি। বিতীয় সািলিবরি দেিল স্থাপি েলর ব্যান্ডওয়াইথ র্ববে েরা িলয়লি। গ্রািাঞ্চল পে বন্ত ব্রাব্যান্ড
সম্প্রসারণ েরা িলচ্ছ।
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িবতটি ইউবিয়লি বাবজোল দসন্টার স্থাপি েরা িলয়লি। দসিাি দথলে জিেণ ২০০ ধরলির দসিা পালচ্ছি। সেল ধরলির
সরোবর ফরিস, জবির পিা,ব পািবলে পরীক্ষার ফল, পাসলপাে ব-ব সা সম্পবেবত তথ্য, কৃবষতথ্য, স্বাস্থয, বশক্ষা, আইিেত ও
িাকুবরর তথ্য, িােবরেত্ব সিে, বশক্ষা িবতষ্ঠালি বতবর িবক্রয়া, ক্রয়-বিক্রয়সি বিব ন্ন বিল িোলির সুবিধা জিেণ পালচ্ছি। ঘলর
িলস আউেলসাবস বাং-এর োজ েলর অলিে তরুণ-তরুণী স্বািলম্বী িলয়লি। বিব ন্ন অযাপলসর িাধ্যলি িিাসীরা আত্মীয়-স্বজলির সলঙ্গ
দোোলোে েরলত পারলিি।
বিয় দেশিাসী,
২০১৪ সাললর বিি বািলি জয়ী িলয় সরোর েঠি েরলত দপলরবি িললই উন্নয়লির ধারািাবিেতা িজায় রািলত দপলরবি। ৯
িির এেোিা জিলসিার সুলোে দপলয়বি িললই িাাংলালেশ উন্নত িলচ্ছ। বিশ্বব্যাপী িন্দা থাো সলত্বও আিালের দেলশর অথ ববিবতে
উন্নবত অব্যািত রািলত সক্ষি িলয়বি। জিেণ এর সুফল দ াে েরলিি।
িাাংলালেশ ইলতািলধ্য বিম্ন িধ্যি আলয়র দেলশর িে বাো দপলয়লি। িাথাবপছু আয় ২০০৫ সাললর ৫৪৩ ালার দথলে র্ববে
দপলয় ১ িাজার ৬১০ ালালর উন্নীত িলয়লি। োবরলদ্র্যর িার ২০০৫-০৬ অথ বিিলর ৪১ েশবিে ৫ শতাাংশ দথলে ২২ শতাাংলশ হ্রাস
দপলয়লি।
২০০৫-০৬ অথ বিিলর বজবাবপ’র আোর বিল ৪ লাি ৮২ িাজার ৩৩৭ দোটি োো। ২০১৬-১৭ অথ বিিলর তা ১৯ লাি ৭৫
িাজার ৮১৭ দোটি োোয় উন্নীত িলয়লি। ২০০১ দথলে ২০০৬ সাল পে বন্ত বজবাবপ ির্ববের েে িার বিল ৫ েশবিে ৪ শতাাংশ।
২০১৬-১৭ অথ বিিলর ৭ েশবিে দুই-আে শতাাংশ িালর ির্ববে অবজবত িলয়লি।
১৯৯১-৯৬ সিলয় বিএিবপ আিলল মূল্যস্ফীবত বিল ৭ শতাাংশ। ২০০১-এ আওয়ািী লীে েিি োবয়ত্ব িালে তিি
মূল্যস্ফীবত বিল িাত্র ১ েশবিে ৫ শতাাংশ। ২০০৫-০৬ অথ বিিলর বিএিবপ’র সিয় মূল্যস্ফীবত আিার ৭ েশবিে এে-িয় শতাাংলশ
দপৌৌঁলি। ২০০৮-০৯ িিলর মূল্যষ্ফীবত োঁোয় ১২ েশবিে ৩ শতাাংলশ। ২০১৭ সাললর বালসম্বর িালস মুল্যস্ফীবত ৫ েশবিে আে-িার
শতাাংলশ দিলি আলস।
২০০৫-০৬ অথ বিিলর তিলেবশে বিবিলয়াে বিল শুন্য েশবিে ৭৪৪ বিবলয়ি ালার। ২০১৬-১৭ অথ বিিলর তিলেবশে
বিবিলয়াে িলয়লি িায় ৩ বিবলয়ি িাবেবি ালার।
২০০৫-০৬ অথ বিিলর িালজলের আোর বিল ৬১ িাজার ৫৭ দোটি োো। িলবত অথ বিিলর িালজলের আোর িায় ৪ লাি
২৬৬ দোটি োো। দস সিয় এবাবপ’র আোর বিল ১৯ িাজার দোটি োো। ২০১৭-১৮ অথ বিিলর এবাবপ’র আোর ১ লাি ৬৪
িাজার দোটি োোয় র্ববে দপলয়লি।
২০০৫-০৬ অথ বিিলর রপ্তাবি আয় বিল ১০ েশবিে ৫ বিবলয়ি ালার। ২০১৬-১৭ অথ বিিলর তা ৩৪ েশবিে আে-পাঁি
বিবলয়ি ালালর উন্নীত িয়। ২০০৫-০৬ অথ বিিলর তিলেবশে মুদ্র্া বরজা ব বিল ৩ েশবিে িার-আে বিবলয়ি ালার। ২০১৬-১৭
অথ বিিলর তা ৩৩ েশবিে িার-িার বিবলয়ি ালার পে বন্ত র্ববে পায়।
২০০৫ সালল ২ লাি ৭০ িাজার িানুলষর বিলেলশ েিবসাংস্থাি িয়। ২০১৭ সালল বিলেলশ েিবসাংস্থাি িলয়লি ১০ লাি ৮
িাজার ১৩০ জলির। িিাসীলের পাঠালিা দরবিলেন্স ২০০৫-০৬ িিলর বিল ৪ েশবিে ৮ বিবলয়ি ালার। ২০১৬-১৭ অথ বিিলর
দরবিলেন্স এলসলি ১৩ বিবলয়ি িাবেবি ালার।
বিেত ৯ িিলর ২৬ িাজার ১৯৩টি িাথবিে বিযালয় জাতীয়েরণ েরা িলয়লি। ১ িাজার ৪৫৮টি গ্রালি িাথবিে
বিযালয় িবতষ্ঠা েলরবি আিরা। ৩৬৫টি েললজ সরোবরেরণ েরা িলয়লি। ৫০ িাজার বশক্ষা িবতষ্ঠালি েবম্পউোর ল্যাি ও
িাবিবিবায়া ক্লাশরুি স্থাপি েলরবি।
িিলরর িথি বেলি বশক্ষাথীলের িলধ্য বিিামূলল্য ৩৫ দোটি ৪২ লাি ৯০ িাজার ১৬২টি িই বিতরণ েরা িলয়লি।
স্বাক্ষরতার িার ৭২ েশবিে ৩ শতাাংলশ উন্নীত িলয়লি।
স্বাস্থযলসিা গ্রাি পে বালয় জিেলণর দোরলোোয় দপৌৌঁলি বেলত সারালেলশ সালে ১৮ িাজার েমুযবিটি বক্লবিে ও ইউবিয়ি
স্বাস্থয দেন্দ্র স্থাপি েলরবি।
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৩০ িোর ঔষধ বিিামূলল্য দেওয়া িলচ্ছ। দজলা ও উপলজলা পে বালয়র িাসপাতাল দথলে দিািাইল দফালির িাধ্যলি
বিবেৎসা দসিা িালু েরা িলয়লি।
১১৯টি বিদুযৎ দেন্দ্র স্থাপি েরা িলয়লি। বিদুযৎ উৎপােি সক্ষিতা ১৬ িাজার ৩৫০ দিোওয়ালে উন্নীত িলয়লি। শতেরা
৮৩ াে িানুষ বিদুযৎ সুবিধা পালচ্ছি। ২০২১ সাললর িলধ্য ২৪ িাজার দিোওয়াে বিদুযৎ উৎপােলির িাধ্যলি শত াে িানুষলে
বিদুযৎ সুবিধার আওতায় আিা িলি।
আিরা িায বিরাপত্তা বিবিত েলরবি। িায উৎপােি ৪ দোটি দিবিে েলি উন্নীত িলয়লি। বিঠা পাবির িাি উৎপােলি
বিলশ্ব আিালের অিস্থাি ৪থ ব। িানুলষর েে আয়ু র্ববে দপলয় িলয়লি ৭২ িির।
যুোপরাধীলের বিিার ও রায় োে বের েরা িলয়লি। জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু দশি মুবজবুর রিিালির িতযাোরীলের বিিালরর
রায় োে বের িলয়লি। বিবাআর িতযার বিিার িলয়লি। আিরা সফলতার সলঙ্গ জবঙ্গিাে েিি েলরবি। জিসলিতিতা সৃবষ্ট েলর এ
োে বক্রি অব্যািত রলয়লি।
আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাোরী সাংস্থাগুবল িবলষ্ঠ ভূবিো পালি েলরলি। তালের আন্তবরে অব িন্দি জািাই।
সরোবর েিবিাবরলের দিতি াতা ১২৩ াে পে বন্ত র্ববে েলরবি। শ্রবিেলের দিতি র্ববে েরা িলয়লি। সারালেলশ ১০০টি
বিলশষ অথ ববিবতে অঞ্চল েলে তুলল দেবশ-বিলেশী বিবিলয়াে আকৃষ্ট ও েিবসাংস্থালির সুলোে সৃবষ্ট েরা িলয়লি। বিষ্যলত
িাাংলালেলশ দেউ দিোর এিাং েবরদ্র্ থােলি িা।
িাাংলালেশলে আিরা উন্নত সমৃে দেশ বিলসলি েলে তুললত িাই। এজন্য আিরা দিশ েলয়েটি দিো উন্নয়ি িেল্প গ্রিণ
েলর তা িাস্তিায়ি েলর োবচ্ছ। পদ্মা দসতুর োজ অলধ বলের দিবশ সম্পন্ন িলয়লি। ঢাোয় দিলটালরল ও এবলল লো এক্সলিসওলয়
বিিবালণর োজ এবেলয় িললি। সিগ্র িাাংলালেশলে দরল সাংলোলের আওতায় আিা িলচ্ছ।
িটগ্রালি েণ বফুলী িেীর তললেলশ োলিল বিিবাণ েরা িলচ্ছ। ঈশ্বরেীর রূপপুলর দেলশর িথি পরিাণবিে বিদুযৎলেন্দ্র
বিিবালণর োজ িললি। খুি বশেবেরই িঙ্গিন্ধু স্যালেলাইে উৎলক্ষপি েরা িলি। পটুয়ািালীলত পায়রা িন্দর বিিবাণ েরা িলচ্ছ।
েক্সিাজালরর িাতারিাবে এিাং রািপালল েয়লাব বত্তে বিদুযৎ িেলল্পর োজ এবেলয় িললি।
বগ্রাবিিীি এলাোয় ৪৫ লাি দসালার দিাি বসলস্টি স্থাপি েলর বিদুযৎ সরিরাি েরা িলচ্ছ। দসৌর বিদুযৎ জাতীয় বগ্রলা
সঞ্চাললির োজ শুরু িলয়লি।
গ্যালসর সিস্যা দূর েরলত এলএিবজ আিোবি শুরু িলচ্ছ। রান্নার জন্য দেলশ এলবপবজ গ্যাস উৎপােলির োজ শুরু
িলয়লি।
আিরা সারালেলশ সেে, িিাসেে, দসতু, োল াে ব বিিবাণসি দোোলোে ব্যিস্থার ব্যাপে উন্নয়ি সাধি েলরবি। ঢাোিটগ্রাি, ঢাো-িয়িিবসাংি িিাসেে ৪-দললি উন্নীত েরা িলয়লি। িন্দ্রা-োঙ্গাইল িিাসেে িার-দললি উন্নয়লির োজ িললি।
বিবিলয়াে র্ববের ফলল সারালেলশ ব্যাপেিালর ক্ষুদ্র্, িাঝাবর ও ারী বশল্প োরিািা েলে উলঠলি। আিরা দিশ েলয়েটি
িন্ধ োরিািা িালু েলরবি। ারত ও বিয়ািিালরর সলঙ্গ সমুদ্র্ বিলরাধ বিষ্পবত্তর ফলল সমুদ্র্ সম্পে আিরণ, েলিষণা ও উন্নয়লি ব্লু
ইলোিাবি োে বের েরা সম্ভি িলচ্ছ।
সািাবজে বিরাপত্তা বিবিত েরলত আিরা িহুমুিী েিবসূবি গ্রিণ েলরবি। িতেবরদ্র্ ৩৫ লাি িানুষলে িয়স্ক াতা দেওয়া
িলচ্ছ। বিধিা, স্বািী পবরতক্তা, দুস্থয িারী াতা উপোরল ােীর সাংখ্যা ১২ লাি ৬৫ িাজার। ৮ লাি ২৫ িাজার জি িবতিন্ধী াতা
পালচ্ছি। ৮০ িাজার িবতিন্ধী বশক্ষাথী বশক্ষা াতা পালচ্ছ।
সারালেলশ ২ দোটি ২৮ লাি ১৩ িাজার ৪৭৭ জি কৃষলের িলধ্য কৃবষ উপেরণ োা ব বিতরণ েরা িলয়লি। িায় ৯৮ লাি
কৃষে ১০ োোয় ব্যাাংে এোউন্ট খুলল তুবব ের োো পালচ্ছি। িাইিাবর দথলে িাস্টারস বাবগ্র ও বপএইিবা পে বন্ত ২ দোটি ৩ লাি
বশক্ষাথী র্ববত্ত ও উপর্ববত্ত পালচ্ছ। ১ দোটি ৩০ লাি িাইিাবর বশক্ষাথীর িালয়র োলি দিািাইল দফালির িাধ্যলি র্ববত্তর োো দপৌৌঁলি
োলচ্ছ। বশক্ষা িালত দিাে উপোরল ােীর সাংখ্যা িায় ৪ দোটি ৩৭ লাি ৭ িাজার।
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িাকৃবতে দুলে বাে দিাোবিলায় আিরা বিব ন্ন োে বক্রি ও পবরেল্পিা িাস্তিায়ি েরবি। জলিায়ু পবরিতবলির ি াি দথলে
দেশলে রক্ষার জন্য বিব ন্ন িেল্প িাস্তিায়ি েরা িলচ্ছ। জাবতর বপতার ৭ই িালিরব ঐবতিাবসে াষণ বিশ্ব িািাণ্য েবললল স্থাি
পাওয়ায় িাাংলালেশ সম্মাবিত িলয়লি বিশ্বস ায়।
সারাবিশ্ব আজ িাাংলালেশলে সম্মালির দিালি দেলি। দে িাাংলালেশলে এেসিয় েরুণার দিালি দেিত, সািালের জন্য
িাত িাোলিায় েরুণার পাত্র িলি েরত; আজ দস িাাংলালেশ উন্নয়লির দরাল িলাল বিলসলি বিশ্বস ায় সম্মাবিত।
আিরা জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু দশি মুবজবুর রিিাি িণীত িবতরক্ষা িীবতিালা ১৯৭৪-এর আললালে দফালস বস দোল ২০৩০
িণয়ি েলর িাস্তিায়ি েরবি। পুবলশ, রযাি, বিবজবি, আিসার-ব বাবপ এিাং ফায়ার সাব সব ও বসব ল বালফন্স-এর উন্নয়লি ব্যাপে
েিবসূবি িাস্তিায়ি েরা িলচ্ছ।
িারীর উন্নয়ি ও ক্ষিতায়লি িাাংলালেশ বিলশ্ব িশাংসা অজবি েলরলি। িারীর ক্ষিতায়ি ও বলঙ্গ তিষম্য বিরসলি আিালের
অিস্থাি েবক্ষণ এবশয়ায় শীলষ ব। িাাংলালেশ দজন্ডার সাংবিষ্ট এিবাবজ লক্ষযিাত্রা অজবলি বিলশ্ব ৫ি স্থাি অজবি েলরলি।
জাতীয় ও আন্তজবাবতে ক্রীোঙ্গলি বিেত েলয়ে িির ধলর িাাংলালেশ ধারািাবিে ালি সাফল্য অজবি েলর িলললি। অবত
সম্প্রবত আিালের দিলয়রা অনুধ ব-১৫ সাফ ফুেিলল িযাবম্পয়ি িলয়লি। এরআলে আিালের দিলয়রা এএফবস অনুধ্বব -১৪ ফুেিলল
আঞ্চবলে িযাবম্পয়ি িওয়ার দেৌরি অজবি েলর। বিশ্বোপ বক্রলেলে িথিিালরর িত িাাংলালেশ দোয়াে বার ফাইিালল দিলার
দোগ্যতা অজবি েলর। এেবেলির আন্তজবাবতে বক্রলেলে িাাংলালেশ সফলতা দেবিলয় োলচ্ছ।
‘‘সেললর সালথ িন্ধুত্ব, োরও সালথ তিবরতা িয়’’- জাবতর বপতার এই আপ্তিােয আিালের পররাে িীবতর মূল িবতপায।
এই িীবত অনুসরণ েলর আজ িবতলিবশ দেশগুবলসি সেললর সলঙ্গ দসৌিাযবপূণ ব সম্পেব িজায় দরলি িাাংলালেশ এবেলয় োলচ্ছ।
অতযািার এিাং বিে বাতলির মুলি বিয়ািিার দথলে ১০ লালিরও দিবশ দরাবিঙ্গা শরণাথী িাাংলালেলশ এলসলি। িািবিে
োরলণ দরাবিঙ্গালের আিরা আশ্রয় বেলয়বি। তালের িলধ্য সুষ্ঠু ালি বরবলফ বিতরণ েরা িলচ্ছ এিাং বিবেৎসা দসিা দেওয়া িলচ্ছ।
বিয় দেশিাসী,
সাংবিধাি অনুোয়ী ২০১৮ সাললর দশষবেলে এোেশ জাতীয় সাংসলের বিি বািি অনুবষ্ঠত িলি। েী ালি বিি বািি অনুবষ্ঠত
িলি তা আিালের সাংবিধালি স্পষ্ট ালি িলা আলি। সাংিবধাি অনুোয়ী বিি বািলির আলে বিি বািিোলীি সরোর েঠিত িলি। দসই
সরোর সলি বাত ালি বিি বািি েবিশিলে বিি বািি পবরিালিায় সিায়তা বেলয় োলি।
িিািান্য রােপবত অনুসন্ধাি েবিটির িাধ্যলি িতুি বিি বািি েবিশি েঠি েলরলিি। এই েবিশি ইলতািলধ্য ২টি বসটি
েলপবালরশি বিি বািিসি স্থািীয় পে বালয়র দিশ বেছু বিি বািি সুষ্ঠু ালি সম্পন্ন েরার িাধ্যলি জিেলণর আস্থা অজবি েলরলি।
আবি আশা েবর বিি বািি েবিশলি বিিবন্ধত সেল েল আোিী সাধারণ বিি বািলি অাংশ বিলিি এিাং দেলশর েণতাবন্ত্রে
ধারালে সমুন্নত রািলত সিায়তা েরলিি।
দোি দোি িিল আোিী বিি বািিলে দেন্দ্র েলর দেলশ অরাজে পবরবস্থবত সৃবষ্টর অপলিষ্টা েরলত পালর। আপিালের এ
ব্যাপালর সতেব থােলত িলি। জিেণ অশাবন্ত িাি িা। বিি বািি িয়েে েলর আলন্দাললির িালি জিেলণর জািিাললর ক্ষবত েরলিিএো আর এলেলশর জিেণ দিলি বিলিি িা।
বিয় দেশিাসী,
আপিারাই সেল ক্ষিতার িাবলে। োলজই লক্ষয আপিালেরই ঠিে েরলত িলি- আপিারা েী িাি! আপিারা বে দেশলে
সািলি এবেলয় োওয়া দেিলত িাি, িা িাাংলালেশ আিার বপিলির বেলে িলুে তাই দেিলত িাি। এেিার াবুি দতা িাত্র ১০ িির
আলে দেলশর অিস্থািো দোথায় বিল?
আপিারা বে িাি িা আপিার সন্তাি সুবশক্ষায় বশবক্ষত িলয় স্বািলম্বী দিাে? আপিারা বে িাি িা িবতটি ঘলর বিদুযলতর
আললা দপৌৌঁলি োে! আপিারা বে িাি িা িবতটি গ্রালির রাস্তাঘালের উন্নয়ি দিাে! িানুষ দু’দিলা দপে পুলর দিলত পাে! শাবন্তলত
জীিিোপি েরুে!
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বিয় দেশিাসী,
স্বাধীিতার ৪৭ িির অবতক্রান্ত িলত িলললি। আিরা আর েবরদ্র্ বিলসলি পবরবিত িলত িাই িা। আিরা বিলশ্বর বুলে িাথা
উঁচু েলর িে বাোশীল জাবত বিলসলি িাঁিলত িাই। এসি েবে আপিালের িাওয়া িয়, তািলল আিরা সি সিয়ই আপিালের পালশ
আবি।
োরণ, আিরাই লক্ষয বস্থর েলরবি দে ২০২১ সাললর িলধ্য িাাংলালেশলে িধ্যি আলয়র এিাং ২০৪১ সাললর িলধ্য উন্নতসমৃে দেশ বিলসলি বিলশ্বর বুলে িবতবষ্ঠত েরি। শুধু লক্ষয বস্থর েলরই বেন্তু আিরা িলস দিই। দসই লক্ষয পূরলণর জন্য আিরা
িলয়াজিীয় েিবসূবি িণয়ি েলর দসগুললা িাস্তিায়ি েলর োবচ্ছ।
আিরা অতীতলে আঁেলে ধলর থােলত িাই িা; তলি অতীতলে ভুললও োি িা। অতীলতর সফলতা-ব্যথ বতার মূল্যায়ি
েলর, ভুল-ত্রুটি শুধলর বিলয় আিরা সািলি এবেলয় োি।
আিরা উন্নয়লির দে িিাসেলে োত্রা শুরু েলর সািলি এবেলয় োবচ্ছ, দসিাি দথলে আর বপিলি বফলর তাোলিার সুলোে
দিই। িতবিাি এিাং বিষ্যত িজন্ম সমৃবে ও িেবতর পলথ সেল িাধা দূর েরার োবয়ত্ব গ্রিণ েরলি।
আসুি, েলিত বিবি বলশলষ সেলল ঐেযিে ালি আোিী িজলন্মর জন্য এেটি উন্নত, সুিী-সমৃে িাাংলালেশ েলে তুবল।
িাাংলালেশ এবেলয় োলচ্ছ, এবেলয় োলি। আোিী িজন্ম পালি সমৃেশালী িাাংলালেশ। িাাংলালেলশর অগ্রোত্রা দেি ব্যািত
িা িয়, এ বিষলয় সলিতি িলয় দেশিাসীলে উন্নয়লির পলথ এবেলয় োিার আহ্বাি জািাবচ্ছ।
আিরা বিশ্বস ায় িাথা উঁচু েলর িলি। ২০২১ সাললর িলধ্য িাাংলালেশ িধ্যি আলয়র দেশ এিাং ২০৪১ সাললর িলধ্য
উন্নত সমৃে দেশ বিলসলি েলে জাবতর বপতার স্বলনেরর দসািার িাাংলালেশ েলে তুলি। ইিশাআল্লাি।
সিাই াললা থাকুি, সুস্থ থাকুি। িিাি রাব্ব ুল আল-আবিি আিালের সেললর সিায় দিাি।
দিাো িালফজ।
জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু
িাাংলালেশ বিরজীিী দিাে।
...
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