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চবসচমল্লাচহর রাহমাচনর রাচহম  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

বততমান সরকার োচয়ত্বভার গ্রহদণর পর আজ ষষ্ঠবাদরর মত আচম সচিব সভায় উপচিত হদয় আপনাদের সদে 

মতচবচনময় করচি। গত বিদরর ১৯শে শসদেম্বর সচিবদের সদে অনুচষ্ঠত আমার সব তদেষ সভার পর ১৭ জন কম তকততা সচিব পদে 

পদোন্নচত লাভ কদরদিন এবাং ৬ জন কম তকততা ভারপ্রাপ্ত সচিব চহদসদব োচয়ত্ব শপদয়দিন।  

ইদতামদে অদনদক নতুন মন্ত্রণালয় বা চবভাদগর কার্ তভার গ্রহণ কদরদিন। আচম আপনাদের সকলদক অচভনন্দন জানাচি 

এবাং চনজ চনজ শেদে আপনাদের সাফল্য কামনা করচি।  

আমাদের সরকার োচয়ত্ব গ্রহদণর পর প্রাকৃচতক ও মানবসৃষ্ট চবচভন্ন প্রচতকূলতা েেতার সদে শমাকাচবলা কদর শেেদক 

একটি চিচতেীল অবিাদন চনদয় এদসদি। আমাদের সহর্ােী হওয়ায় আপনাদের আন্তচরকভাদব ধন্যবাে জানাচি।  

২০০৯ সাদলর ৬ জানুয়াচর োচয়ত্ব গ্রহদণর পর আমরা আমাদের শময়াদের প্রায় শেষপ্রাদন্ত এদসচি। আমাদের অজতনগুদলা 

আচম আপনাদের সামদন সাংদেদপ তুদল ধরদত িাই।  

অর্ তননচতক অবিা,  

রূপকল্প ২০২১-শক সামদন শরদখ আমাদের লেয হদি ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেেদক একটি মেম-আদয়র শেদে 

পচরণত করা। চবশ্ব অর্ তননচতক মন্দা সদেও বাাংলাদেে গদে িয় েতাাংদের ওপর বাচষ তক প্রবৃচি বজায় রাখদত সেম হদয়দি। 

মূল্যস্ফীচত সহনীয় পর্ তাদয় রদয়দি। গত বির এচপ্রল মাদস মূল্যস্ফীচতর হার চিল ৯.৯৩ েতাাংে। বততমাদন তা ৭ েতাাংদে হ্রাস 

শপদয়দি।  

গত িার বিদর শরচমট্যান্স প্রবাদহর গে প্রবৃচি হদয়দি ১২.৮ েতাাংে। ববদেচেক মুদ্রার চরজাভ ত ১৬ চবচলয়ন মাচকতন ডলার 

িাচেদয় শগদি। অর্ তননচতক উন্নয়দনর পাোপাচে সামাচজক খাদতও বাাংলাদেে লেণীয় সাফল্য অজতন কদরদি। সহস্রাদের উন্নয়ন 

লেমাোর প্রায় সবগুদলা লেয অজতদন বাাংলাদেে সুদৃঢ় অবিাদন রদয়দি।  

িলচত অর্ তবিদর বাচষ তক উন্নয়ন কম তসূচিদত বরাদ্দ ধরা হদয়দি ৬৫ হাজার ৮৭০ শকাটি টাকা। জনগদণর জীবনর্াোর 

মাদনান্নয়দনর জন্য বততমান সরকার ২০১০-২১ শময়াচে শপ্রচেত পচরকল্পনা এবাং ২০১০-১৫ শময়াচে ষষ্ঠ পঞ্চবাচষ তক পচরকল্পনা 

প্রণয়ন কদরদি। এচডচপ বাস্তবায়দনর হার এবাং ব্যচয়ত অদর্ তর পচরমাণ উদল্লখদর্াগ্যভাদব শবদেদি।  

তদব, ভচবষ্যদত বাচষ তক উন্নর্ন কম তসূচি বাস্তবায়দনর হার আরও বৃচির সব তাত্মক প্রদিষ্টা িালাদত হদব। অর্ তবিদরর শুরুদতই 

উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহর বাস্তবচভচতিকক ও সময়বি কম তপচরকল্পনা ও ্রয়য় পচরকল্পনা প্রণয়ন কদর শসগুদলা বাস্তবায়ন করদত হদব।  

কৃচষ ও প্রাচণসম্পে,  

২০১৩ মদে খাদে স্বয়াংসম্পূণ ততা অজতদনর পাোপাচে খাে চনরাপতিকা চনচিত করা চিল সরকাদরর অন্যতম লেয। এজন্য 

চবচভন্ন কম তসূচি গ্রহণ করা হয়। সারাদেদে কৃষকদের মদে উপকরণ সহায়তা কাড ত প্রোন করা হদয়দি। সাদরর মূল্য কৃষদকর ্রয়য় 

েমতার মদে রাখার জন্য চতন েফায় নন-ইউচরয়া সাদরর মূল্য হ্রাস করা হয়। গত ৪ বিদর ধাদনর উৎপােন শবদেদি প্রায় ৫০ লাখ 

শমচিক টন।  

কৃচষখাদতর সাচব তক উন্নয়দন গত িার অর্ তবিদর কৃচষ ভতুতচক বাবে প্রায় ২৩ হাজার শকাটি টাকা ব্যয় করা হদয়দি। িলচত 

অর্ তবিদর কৃচষ ঋণ চবতরদণর লেযমাো ১৪ হাজার ৫৯৫ শকাটি টাকা। শফব্রুয়াচর ২০১৩ পর্ তন্ত সরকাচর খাে গুোদমর ধারণ েমতা 

শবদে ১৮.৫০ লাখ শমচিক টদন উন্নীত হদয়দি। ২০১৩-১৪ অর্ ত-বিদর তা প্রায় ২০ লাখ শমচিক টদন উন্নীত হদব।  



গত িার বিদর মৎস্যখাদত গে প্রবৃচি হদয়দি ৫.০৮ েতাাংে এবাং প্রাচণসম্পে খাদত ৩.৪৪ েতাাংে।  

খাে চনরাপতিকা, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন,  

সকদলর জন্য খাে চনচিত করার উদদ্দদে চপওর ফুড অচড তন্যান্স, ১৯৫৯ যুদগাপদর্াগী করার লদেয মচন্ত্রসভা ইদতামদে 

চনরাপে খাে আইন, ২০১৩ এর খসোর নীচতগত অনুদমােন চেদয়দি।  

২০১৫ সাদলর মদে বাাংলাদেদের শমাট ১০ লাখ অচতেচরদ্র জনদগাষ্ঠীর োচরদ্রয হ্রাস করার জন্য সরকার সমবায় 

আদন্দালনদক কাদজ লাগাদত িায়। সমবায় আদন্দালনদক শজারোর করার জন্য জাতীয় সমবায় নীচতমালা প্রণয়দনর উদোগ শনওয়া 

হদয়দি।  

সরকার শেদের ৬৪টি শজলায় ৪ হাজার গ্রাদমর সকল শেচণ ও শপোর নারী-পুরুষদক সাচব তক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সচমচত'র 

আওতায় আনার লদেয কাজ করদি। প্রচতষ্ঠা করা হদয়দি বেবন্ধু োচরদ্রয চবদমািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদডচম। শেদের অচত 

োচরদ্রযপীচেত অঞ্চল এবাং পাব ততয এলাকার েচরদ্র জনগদণর অর্ তননচতক েমতায়দনর উদোগ গ্রহণ করা হদয়দি।  

চবদ্যযৎ,  

শেদের ্রয়মবধ তমান চবদ্যযৎ িাচহো শমটাদত আমাদের সরকার চবদ্যযৎ খাতদক জরুচর খাত চহদসদব শ াষণা কদরদি। চবদ্যযৎ 

ও জ্বালাচন খাদত চবচনদয়াগ বৃচিদকও এই সরকার সদব তাচ্চ অগ্রাচধকার প্রোন কদরদি।  

রূপকল্প-২০২১ অনুর্ায়ী সরকার চবদ্যযৎ, শতল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালাচনসম্পে খাদত স্বল্প, মেম ও েী তদময়াচে পচরকল্পনা 

গ্রহণ কদরদি। ইদতামদে ৫৫টি চবদ্যযৎ শকন্দ্র চনচম তত হদয়দি।  

আমরা োচয়ত্ব গ্রহদণর সময় চবদ্যযদতর উৎপােন চিল ৩ হাজার ২০০ শমগাওয়াট। বততমাদন সদব তাচ্চ ৬৬৭৫ শমগাওয়াট 

চবদ্যযৎ উৎপােন করা সম্ভব হদি। চবদ্যযৎ উৎপােন েমতা ৯০০০ শমগাওয়াদট উন্নীত হদয়দি।  

ইদতামদে সরকার ২০ লাখ শসালার শহাম চসদেম িালু কদরদি। প্রায় ৩৪ লাখ গ্রাহকদক নতুন চবদ্যযৎ সাংদর্াগ প্রোন করা 

হদয়দি। চবদ্যযদতর উৎপােন বৃচির লদেয কয়লাচভচতিকক ১ হাজার ৩২০ শমগাওয়াট েমতার চবদ্যযৎ শকন্দ্র িাপদনর উদোগ গ্রহণ 

করা হদয়দি।  

পাবনার রূপপুদর ১ হাজার শমগাওয়াট েমতাসম্পন্ন ২টি পারমাণচবক চবদ্যযৎ শকন্দ্র িাপদনর লদেয রাচেয়ার সাদর্ চুচি 

স্বােচরত হদয়দি। ভারত শর্দক ৫০০ শমগাওয়াট চবদ্যযৎ এ বিরই আসদব। আো করা র্ায়, আগামী ২০১৫ সাল নাগাে শমাট 

উৎপােন েমতা ১৪ হাজার ৫০০ শমগাওয়াদট উন্নীত হদব।  

জ্বালাচন,  

সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহচবল গঠন এবাং নবায়নদর্াগ্য জ্বালাচন নীচতমালা ও গ্যাস উন্নয়ন নীচতমালা প্রণয়ন কদরদি।  

বদোপসাগদর ২০০ নটিকযাল মাইল চনচবে অর্ তননচতক এলাকা এবাং এর পাশ্বতবতী মচহদসাপান এলাকায় চনরঙ্কুে 

আইনগত স্বীকৃচত লাদভর ফদল শতল ও গ্যাস অনুসন্ধাদন এক চবপুল সম্ভাবনার দ্বার উদমাচিত হদয়দি।  

এ সম্ভাবনা কাদজ লাচগদয় গ্যাস উৎপােন বৃচির মােদম চেল্পায়ন ত্বরাচিত করদত আমরা সব তাত্মক প্রদিষ্টা চনদয়চি। 

বততমাদন ১৯টি গ্যাসদেে শর্দক বেচনক প্রায় ২ হাজার ২৬০ চমচলয়ন  নফুট গ্যাস উৎপাচেত হদি। আমাদের সরকাদরর ঐকাচন্তক 

শিষ্টায় এ পর্ তন্ত বেচনক ৬৮০ চমচলয়ন  নফুট অচতচরি গ্যাস জাতীয় চগ্রদড যুি হদয়দি।  

আমরা বাদপক্সদক েচিোলী করার পাোপাচে জ্বালাচন চনরাপতিকা বৃচির জন্য বাাংলাদেে শপদটাচলয়াম কদপ তাদরেদনর 

জ্বালাচন মজুে েমতা ৯ লাখ ৮৩ হাজার শমচিক টদন উন্নীত কদরচি।  

চডচজটাল বাাংলাদেে,  

তথ্য প্রযুচিচভচতিকক চেো ব্যবিা প্রিলন এবাং জ্ঞানচভচতিকক চেদল্প প্রচতভাবান তরুণদের ব্যাপক কম তসাংিান সৃচষ্ট এবাং ই-

গভন্যতান্স ও ই-কমাস ত প্রবততদনর মােদম আধুচনক ও উন্নত বাাংলাদেে গঠন সম্ভব।  

২০১৪ সাদলর মদে ই-গভন্যতান্স িালুর লদেয শেদের ৪,৫৩০টি ইউচনয়দন ইউচনয়ন তথ্য ও শসবাদকন্দ্র িাপন করা 

হদয়দি। প্রচতটি শজলায় ই-সাচভ তস শসন্টার িালু করা হদয়দি। শজলা, উপদজলা ও ইউচনয়ন পর্ তাদয় শমাট ২৪ হাজার ওদয়ব শপাট তাল 

বতচরর কাজও প্রায় সমাচপ্তর পদর্। শসবা প্রোন প্রচ্রয়য়া সহজ ও স্বি করদত ই-শপদমন্ট ও শমাবাইল ব্যাাংচকাং ব্যবিা িালু হদয়দি।  



ইদলকিচনক মাচন অড তার, শমাবাইল কযাে কাড ত িালুর উদোগ শনওয়া হদয়দি। সরকাচর ্রয়য় প্রচ্রয়য়া অনলাইদন সম্পােন 

করার চবষয়টিদক প্রাচতষ্ঠাচনক রূপ শেওয়া হদি। চদ্বতীয় সাবদমচরন কযাবদলর সদে বাাংলাদেেদক যুি করার কাজ অদনকখাচন 

এচগদয়দি। শেদের প্রায় সবক'টি উপদজলাদক ইন্টারদনট সাংদর্াদগর আওতায় আনা হদয়দি। ৩-চজ প্রযুচির শমাবাইল শনটওয়াকত 

এর বাচণচজযক কার্ ত্রয়মও শুরু কদরদি।  

শটচলদর্াগদর্াগ শেদে বততমান সরকাদরর চবচভন্ন পদেদেদপর কারদণ শেদে শমাবাইল গ্রাহক সাংখ্যা ৯ শকাটি ৮৬ লাখ 

এবাং ইন্টারদনট গ্রাহক সাংখ্যা ৩ শকাটি ৪০ লাদখ উন্নীত হদয়দি।  

মানবসম্পে উন্নয়ন,  

মানবসম্পে উন্নয়দন বততমান সরকার চবচভন্ন প্রদিষ্টা গ্রহণ কদরদি। জাচতসাং  শ াচষত সহস্রাদের উন্নয়ন লেযমাোয় 

মানবকল্যাণ এবাং োচরদ্রয চবদমািন ববচশ্বক উন্নয়ন এদজন্ডার মূল শকন্দ্রচবন্দুদত পচরণত হদয়দি।  

প্রচতশ্রুচত অনুর্ায়ী আমরা চবচভন্ন কম তসূচির মােদম সুচবধাবচঞ্চত ও েচরদ্র জনসাধারদণর জীবনমান উন্নয়দন মানবসম্পে 

উন্নয়দনর প্রয়াস িাচলদয় র্াচি।  

িলচত অর্ তবিদরর বাদজদট মানবসম্পে খাদত শমাট ৪৩ হাজার ৬১৫ শকাটি টাকা বরাদ্দ রাখা হদয়দি। ২০১৫ সাদলর 

মদে সকদলর জন্য চেো চনচিত করার লদেয সরকার অনবতচনক ও বােতামূলক চেোোন এবাং চনধ তাচরত সমদয়র মদে 

চনরেরতা দূর করার জন্য কার্ তকর ব্যবিা গ্রহণ কদরদি।  

শেদে চবেমান ২৬ হাজার ১৯৩টি শরচজস্ট্রাড ত শবসরকাচর প্রার্চমক চবোলয় এবাং এসকল চবোলদয় কম তরত ১ লাখ ৪ 

হাজার চেেদকর িাকুচর সরকাচরকরদণর চসিান্ত গৃহীত হদয়দি। ইদতামদে ২২ হাজার ৯৮৭টি শরচজোড ত শবসরকাচর প্রার্চমক 

চবোলয় জাতীয়করণ করা হদয়দি।  

অবচেষ্ট চবোলয়সমূহদক জাতীয়করণ এবাং জাতীয়করণকৃত চবোলয়সমূদহর চেেকদের িাকুচর সরকাচরকরদণর কাজ 

প্রচ্রয়য়াধীন আদি, র্া আগামী জানুয়াচর ২০১৪-এর মদে সম্পন্ন হদব।  

সহস্রাদের উন্নয়ন লেযমাোর আদলাদক সরকার স্বািয, পুচষ্ট ও জনসাংখ্যা খাতদক অগ্রাচধকার প্রোন করায় শেদের 

স্বািযখাদতও উদল্লখদর্াগ্য অগ্রগচত সাচধত হদয়দি। এ অজতদনর জন্য আমরা আন্তজতাচতক স্বীকৃচত লাভ কদরচি।  

গে আয়ু বৃচি এবাং প্রজনন হার, চেশুমৃতুয ও মাতৃ-মৃতুযর হার হ্রাদস উদল্লখদর্াগ্য অগ্রগচত সাচধত হদয়দি। নারীর 

রাজননচতক, সামাচজক, প্রোসচনক ও অর্ তননচতক েমতায়ন চনচিত করার লদেয জাতীয় নারী উন্নয়ন নীচত ২০১১ প্রণয়ন করা 

হদয়দি। পাোপাচে চেশু স্বার্ ত ও অচধকার রো এবাং চেশু কল্যাদণর লদেয জাতীয় চেশু নীচতমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হদয়দি।  

োচরদ্রয চবদমািন,  

এদেদের োচরদ্রযপীচেত মানুদষর জীবনর্াোর মাদনান্নয়দনর জন্য বততমান সরকাদরর চনরন্তর প্রদিষ্টার ফদল বাাংলাদেদের 

োচরদদ্রযর মাো উদল্লখদর্াগ্য হাদর কদমদি। ২০০৫ সাদল িরম োচরদদ্রযর হার চিল ৪০.৪ েতাাংে। বততমাদন তা ২৬ েতাাংদে হ্রাস 

শপদয়দি।  

২০২১ সাদলর মদে োচরদদ্রযর হার ১৫ েতাাংদে হ্রাস করার লেয চনদয় আমরা কাজ করচি। এজন্য অচতেচরদ্রদের জন্য 

শটকসই সামাচজক চনরাপতিকা শবষ্টনী গদে শতালা, অন্ততঃ ২০১৭ সাদলর মদে সহস্রাে উন্নয়ন লেযমাো সম্পূণ তভাদব অজতন এবাং 

েী তদময়াচে শকৌেল চহদসদব বাাংলাদেে শপ্রচেত পচরকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবাচষ তক পচরকল্পনা  বাস্তবায়দনর চবষদয় সরকাদরর শজার 

প্রদিষ্টা অব্যাহত রদয়দি।  

সামাচজক চনরাপতিকা শবষ্টনী,  

োচরদদ্রযর হার সহনীয় পর্ তাদয় কচমদয় আনদত আমাদের সরকার সামাচজক চনরাপতিকা শবষ্টনী কার্ ত্রয়ম ও পচরচধ 

উদল্লখদর্াগ্যভাদব সম্প্রসারণ কদরদি। সামাচজক চনরাপতিকা কম তসূচির উপকারদভাগী সঠিক ও কার্ তকরভাদব বািাইদয়র লদেয 

সরকার ন্যােনাল পপুদলেন শরচজোদরর সদে অচত েচরদ্রদের তাচলকা বতচরর কাজ শুরু কদরদি।  

শটকসই োচরদ্রয চবদমািদন েচরদ্র জনদগাষ্ঠীর শমৌচলক িাচহোয় প্রদবোচধকার চনচিতকরণ এবাং রূপকল্প ২০২১ ও ষষ্ঠ 

পঞ্চবাচষ তক পচরকল্পনার আদলাদক সামাচজক চনরাপতিকা কম তসূচি ফলপ্রসূ করার লদেয নীচত ও শকৌেল চনধ তারণপূব তক একটি জাতীয় 

সামাচজক চনরাপতিকা শকৌেল প্রণয়দনর কাজ িলদি।  



েম ও কম তসাংিান,  

ববদেচেক কম তসাংিান এবাং প্রবাসীদের শপ্রচরত অর্ ত শেদে ্রয়মবধ তমান কম তসৃজদনর পাোপাচে শবকারত্ব হ্রাস, োচরদ্রয 

চবদমািন, ববদেচেক মুদ্রার চরজাভ ত বৃচি এবাং শেদের অর্ তননচতক উন্নয়ন ত্বরাচিত করদত ব্যাপক অবোন শরদখদি।  

২০১১-১২ অর্ তবিদর প্রায় ৬ লাখ ৯১ হাজার নাগচরক কাদজর জন্য চবদেে গমন কদরদি। বততমাদন প্রায় ৮৬ লাদখর 

অচধক েচমক ১৫৭টি শেদে কম তরত রদয়দি।  

আমাদের সরকার নতুন নতুন েম বাজার সৃচষ্টর লদেয কুটননচতক প্রদিষ্টা গ্রহণ কদরদি এবাং কদয়কটি শেদে বাাংলাদেে 

দূতাবাদস নতুন েম উইাং শখালা এবাং চবদেদে িাচহো রদয়দি এমন কাদজর উপদর্াগী েে জনেচি বতচরর লদেয চবচভন্ন শিদড 

প্রচেেদণর উদোগ অব্যাহত শরদখদি।  

জনেচি রপ্তাচন বৃচির লদেয মালদয়চেয়া সরকাদরর সদে একটি সমদ াতা স্মারক স্বােচরত হদয়দি। এরফদল স্বল্প 

খরদি আগামী ৫ বিদর ৫ লোচধক েচমক িাকুচর চনদয় মালদয়চেয়া শর্দত পারদব। েচমক শপ্ররদণর জন্য হাংকাং ও জড তাদনর সদে 

চুচি স্বােচরত হদয়দি। বততমান সরকাদরর অব্যাহত প্রয়াদস জানুয়াচর ২০০৯ শর্দক মাি ত ২০১৩ পর্ তন্ত ২১ লাদখর অচধক 

বাাংলাদেচে কমী কম তসাংিান চনদয় চবদেদে চগদয়দিন।  

স্বল্প সুদে অচভবাসন ঋণ সুচবধা প্রোদনর লদেয প্রবাসীকল্যাণ ব্যাাংক িাপন এবাং ইদতামদে ৭টি চবভাগীয় েহদর এ 

ব্যাাংদকর োখা িাপন করা হদয়দি। এ ব্যাাংক চবদেেগামী কমীদক অচভবাসন ঋণ প্রোন কদর মেপ্রািযসহ মালদয়চেয়া চসোপুর, 

ইতাচল, মচরোস, জড তান, েচেণ শকাচরয়া ও বাহরাইদন কম তসাংিাদনর ব্যবিা করদত সহায়তা কদরদি।  

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাাংদকর মােদম এচপ্রল ২০১৩ পর্ তন্ত ১৪ শকাটি ১৫ লাখ টাকা অচভবাসন ঋণ চবতরণ করা হদয়দি।  

বতচর শপাোকখাত,  

বততমান সরকার েচমদকর স্বার্ ত সাংরেণ ও তদদের জীবনমান উন্নয়দন বিপচরকর। এ লদেয বাাংলাদেে েম (সাংদোধন) 

আইন ২০১৩ প্রণয়ন কদরদি। এর আওতায় মৃতুযজচনত েচতপুরণ, অপসাচরত েচমকদক েচতপূরণ, ঝুঁচকপূণ ত কাদজ চকদোর ও 

প্রচতবন্ধী েচমক চনদয়াগ বন্ধ, েচমকদের সাচব তক চনরাপতিকার স্বাদর্ ত কম তিদল শলাজ সাচকতট কযাদমরা িাপন ও েচমকদের গ্রুপ বীমা 

প্রবততনসহ চবচভন্ন চবধান অন্তর্ভ তি করা হদয়দি।  

সম্প্রচত তাজরীন ফযােন চলচমদটদড ভয়াবহ অচিকান্ড এবাং সাভাদরর রানা প্লাজায় ভবন ধ্বদসর পর চবপন্ন েচমকদের 

সহায়তা করদত সরকার সব তেচি চনদয়াগ কদর। ভচবষ্যদত এ ধরদণর দ্য তটনা এোদত ইদতামদে বতচর শপাোক কারাখানগুদলার 

কম তপচরদবে সুরো, দ্য তটনা প্রচতদরাধ ও েচমক সাংগঠন প্রচতষ্ঠা ও পচরিালনা চনচিত করদত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রীর 

শনতৃদত্ব একটি মচন্ত্রসভা কচমটি গঠন করা হদয়দি।  

পাোপাচে েচমকদের জীবনমান উন্নয়দনর লদেয আমাদের সরকার নুযনতম মজুচর ৩ হাজার টাকা ধার্ ত কদর বতচর 

শপাোকচেল্প সাংদোচধত মজুচর কাঠাদমা শ াষণা কদর। এর ধারাবাচহকতায় এ মজুচর কাঠাদমা পুনরায় সাংদোধদনর লদেয 

ইদতামদে আদরকটি নুযনতম মজুচর শবাড ত গঠন করা হদয়দি।  

গাদম তন্টস শসক্টদরর চনরাপতিকা ও োচন্তপূণ ত পচরদবে বজায় শরদখ উৎপােন প্রচ্রয়য়া অব্যাহত রাখার লদেয েম ও কম তসাংিান 

মন্ত্রণালদয়র প্রচতমন্ত্রীর শনতৃদত্ব ১৯ সেদস্যর ্রয়াইচসস ম্যাদনজদমন্ট শকার কচমটি গঠন করা হদয়দি। এ কচমটি গাদম তন্টস শসক্টদরর 

শৃঙ্খলা রোর পাোপাচে শেদের অর্ তননচতক প্রবৃচি ত্বরাচিত করার কাদজ ভূচমকা পালন করদব।  

এ শসক্টরদক প্রদয়াজনীয় চেক-চনদে তেনা প্রোদনর জন্য সরকার েম ও কম তসাংিান মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রীর সভাপচতদত্ব সাংচিষ্ট 

১১টি মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী/প্রচতমন্ত্রীর সমিদয় চেল্প চবষয়ক মচন্ত্রসভা কচমটি গঠন করা হদয়দি।  

নারী ও চেশু অচধকার,  

রাষ্ট্র ও সমাদজর সকল শেদে সমঅচধকার প্রচতষ্ঠা এবাং সকলপ্রকার ববষম্য চবদলাপ আমাদের সাাংচবধাচনক োচয়ত্ব। 

নারীর েমাতায়ন, চেশু অচধকার প্রচতষ্ঠা এবাং উন্নয়দনর মূল শস্রাতধারায় তদদেরদক সম্পৃি করার জন্য বততমান সরকার চনরলস 

প্রদিষ্টা িাচলদয় র্াদি।  

এ লদেয ‘জাতীয় চেশু েম চনরসন নীচত ২০১০', ‘পাচরবাচরক সচহাংসতা প্রচতদরাধ ও সুরো আইন, ২০১০' ‘জাতীয় নারী 

উন্নয়ন নীচত, ২০১১ এবাং ‘জাতীয় চেশু নীচত, ২০১১' প্রণয়নসহ চবচভন্ন কম তসূচি গ্রহণ করা হদয়দি।  



প্রসূচত ও নবজাতদকর কল্যাদণর কর্া চবদবিনা কদর আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস শর্দক ৬ মাদস উন্নীত কদরচি। 

দ্যঃি, এচতম, অসহায় পর্চেশুদের চনরাপে ও স্বাভাচবক জীবদন চফচরদয় আনার লদেয ৬টি চেশু চবকাে শকন্দ্র িাপন করা হদয়দি।  

ড্রপ-ইন-শসন্টার, ইমারদজচন্স নাইট শসন্টার, চেশু-বান্ধব িান এবাং উন্মুি পচরদবদে চবোলদয়র মােদম চডদসম্বর ২০১২ 

পর্ তন্ত ২০ হাজাদরর অচধক পর্চেশুদক সামাচজক সুরো শসবা প্রোন করা হদয়দি।  

অটিজম,  

২০১০ সাদল তৃতীয় চবশ্ব অটিজম সদিতনতা চেবস উোপনকাদল সমাজকল্যাণ মান্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রচতবন্ধী উন্নয়ন 

ফাউদন্ডেদনর শর্ৌর্ উদোদগ ঢাকার চমরপুদর ফাউদন্ডেদনর চনজস্ব কযাম্পাদস অটিজম শসন্টার র্াো শুরু কদর।  

এ শসন্টার শর্দক এ র্াবত অটিজদমর চেকার ৫০০ চেশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যচিদক চবনামূদল্য চবচভন্ন শসবা প্রোন করা হদয়দি। 

অটিজম চরদসাস ত শসন্টাদরর ধারাবাচহকতায় জাতীয় প্রচতবন্ধী উন্নয়ন ফাউদন্ডেন অেদন ২০১১ সাদল একটি সম্পূণ ত অনবতচনক 

অটিেক চবোলয় িালু করা হদয়দি। ৩০টি েচরদ্র পচরবাদরর ৩০ জন অটিচেক চেশুদক এ স্কুদলর মােদম চবদেষ পিচতদত চেো 

প্রোন করা হদি।  

এর পাোপাচে অটিজম আ্রয়ান্ত চেশুদের জীবনমান উন্নয়দনর লদেয আমরা বেবন্ধু শেখ মুচজব শমচডদকল চবশ্বচবোলদয় 

‘শসন্টার ফর চনউদরা শডদভলপদমন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলদড্রন' প্রচতষ্ঠা কদরচি।  

ভূচম ব্যবিাপনা,  

আবাসন, চেল্প ও বাচনদজযর কাদজ ভূচম ব্যবহার বৃচি পাওয়ায় প্রচত বির আবােদর্াগ্য জচমর পচরমাণ প্রায় ০.৫ েতাাংে 

হাদর হ্রাস পাদি। ভূচম অচধগ্রহদণর চসিান্ত গ্রহদণর শেদে ভূচমর পচরকচল্পত ব্যবহারদক গুরুত্ব চেদত হদব।  

ভূচমর পচরকচল্পত ও সুষ্ঠু ব্যবহার চনচিত করদত শমাট ২১টি শজলার ১৫২টি উপদজলার চডচজটাল ল্যান্ড শজাচনাং ম্যাপ 

সম্বচলত প্রচতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দি। অবচেষ্ট ৪০টি শজলার চডচজটাল ল্যান্ড শজাচনাং ম্যাপ বতচরর কাজ িলদি। 'কৃচষ জচম 

সুরো ও ভূচম ব্যবহার আইন,২০১২' এর খসো প্রণীত হদয়দি।  

চেো,  

সরকার উচ্চ চেোর সকলস্তদর ভচততর সুদর্াগ সৃচষ্ট ও চেোর গুণগত মাদনান্নয়দন বিপচরকর। সৃজনেীল প্রশ্নপদের 

মােদম চেোর্ীর শমৌচলক চিন্তার চবকােদক উৎসাচহত করার কাজটি চেেক, চেোর্ী ও অচভভাবকদের আন্তচরক সহদর্াচগতায় 

সরকার সাফদল্যর সদে পচরিালনা করদি।  

আমরা ২০১৪ সাদলর মদে চনরেরতা দূর করদত প্রচতশ্রুচতবি। প্রার্চমক চেোর মাদনান্নয়দনর জন্য প্রার্চমক 

চবোলদয়র চেোর্ীদের পাঠ্য্রয়ম যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং সরকাচর প্রার্চমক চবোলয় চেেক বেচল নীচতমালা প্রণীত হদয়দি। 

চনরেরতা দূরীকরদণর লদেয উপানুষ্ঠাচনক চেো নীচত প্রণয়ন করা হদয়দি। বততমাদন প্রায় ৯৭ েতাাংে চেশু স্কুদল র্াদি।  

অন্যচেদক প্রার্চমক চবোলয় শর্দক  দর পোর হার ৪৯.৩ েতাাংে শর্দক কদম ২৯.৭ েতাাংদে এদস েদচেদয়দি। 

ইদতামদে শেদের চেো ব্যবিাদক উৎপােনমুখী, চবজ্ঞানসমত ও যুদগাপদর্াগী করার লদেয জাতীয় চেোনীচত ২০১০ প্রণয়ন 

িাোও সরকার শবসরকাচর চেো ব্যবিাদক মানসমত ও যুদগাপদর্াগী করার জন্য শবসরকাচর চবশ্বচবোলয় আইন ২০১০ প্রণয়ন 

কদরদি।  

বিদরর প্রর্ম চেদনই মােচমক পর্ তায় পর্ তন্ত চবনামূদল্য বই চবতরণ চনচিত করা হদয়দি। চেোর্ীদের সহায়তা প্রোদনর 

জন্য প্রধানমন্ত্রীর চেোসহায়তা িাে ফান্ড আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হদয়দি। চেোর্ী  দর পো শরাধ করদত উপবৃচতিক প্রোন 

কম তসূচি অব্যাহত রদয়দি। ভচততর হার বৃচি এবাং চেোর্ীদের স্কুদল আসা উৎসাচহত করার লদেয স্কুল চফচডাং কার্ ত্রয়ম গ্রহণ করা 

হদয়দি।  

শেদের প্রচতটি মদডল প্রার্চমক চবোলদয় মাচিচমচডয়া শেচণকে িালু এবাং শবেচকছু মােচমক ও উচ্চমােচমক 

চবোলদয় আইচসটি ল্যাব প্রচতষ্ঠা করা হদয়দি।  

চেল্পায়ন-রপ্তাচন,  

২০২১ সাদলর মদে শেেদক মেম আদয়র শেদে পচরণত করার অন্যতম পূব তেতত চহদসদব জাতীয় আদয় চেল্পখাদতর 

অবোন ৩০ শর্দক ৪০ ভাদগ উন্নীত করা প্রদয়াজন। শসই লেযদক সামদন শরদখ চেল্পনীচত ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।  



গত অর্ তবিদর শরকড ত ২৭.০৩ চবচলয়ন ডলার রপ্তাচন আয় হদয়দি। প্রবৃচির হার ১১ েতাাংে।  

ইদতামদে চেল্প আইন ২০১৩ প্রণয়দনর উদোগ গ্রহণ করা হদয়দি। দ্রুত চেল্পায়ন এবাং আমোচন-রপ্তাচন প্রচ্রয়য়া সহজ 

করার উদদ্দদে আমোচন-রপ্তাচন নীচত যুদগাপদর্াগীকরণ এবাং জাতীয় চেল্পনীচত ২০১০ প্রণয়ন করা হদয়দি। পর্ তটন চেদল্পর উন্নয়ন 

ও চবকাদে জাতীয় পর্ তটন নীচতমালা ২০১০ প্রণীত হদয়দি।  

পচরদবে ও উন্নয়ন,  

শভৌদগাচলক অবিান এবাং আবহাওয়াগত কারদণ বাাংলাদেে একটি দ্যদর্ তাগপ্রবণ জনপে। জলবায়ু পচরবততদনর ফদল 

দ্যদর্ তাদগর এ ঝুঁচক বহুগুণ শবদেদি। ১৯৯০ শর্দক ২০০৮ সাল পর্ তন্ত প্রাকৃচতক দ্যদর্ তাদগ শমাট েয়েচত হদয়দি ২ হাজার ১৮৯ 

চমচলয়ন মাচকতন ডলার।  

পচরদবেগত সমস্যাসমূহ শমাকাচবলা কদর দূষণমুি পচরদবে ও পচরদবেবান্ধব প্রচতদবে গদে তুলদত চবচভন্ন নীচত এবাং 

উন্নয়ন পচরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হদি।  

ইদতামদে শটকসই পচরদবে চনচিতকরণ সাং্রয়ান্ত জাচতসাং  শ াচষত সহস্রাে উন্নয়ন লেযমাো'র লেয-৭ এর আওতায় 

চনরাপে সুদপয় পাচন ও স্বািযসমত ল্যাচিন প্রাপ্যতা চনচিত করদত বাাংলাদেে উদল্লখদর্াগ্য অগ্রগচত অজতন কদরদি।  

সরকার জলবায়ু পচরবততনজচনত েচত শমাকাচবলার লদেয জলবায়ু পচরবততন সাং্রয়ান্ত নীচত, শকৌেল ও কম তপচরকল্পনা 

প্রণয়ন কদরদি। এ শকৌেলপে বাস্তবায়দনর জন্য চনজস্ব তহচবদল গঠন করা হদয়দি ‘জলবায়ু পচরবততন িাে ফান্ড'। উন্নয়ন সহদর্াগী 

শেেসমূদহর সহায়তায় ‘বাাংলাদেে লাইদমট শিঞ্জ শরচজচলদয়ন্স ফান্ড' গঠন করা হদয়দি। এ ফাদন্ড প্রাপ্ত সহায়তার অঙ্ক ১৮৯.৫ 

চমচলয়ন মাচকতন ডলার।  

সরকাদরর শনওয়া চবচভন্ন কার্ ত্রয়দমর ফদল চবগত কদয়ক বিদরর মদে শেদে বৃে আিাচেত এলাকার পচরমাণ ৭-৮ 

েতাাংে শর্দক শবদে ১৭.০৮ েতাাংদে উন্নীত হদয়দি।  

জীবনবচিেয শেদের প্রচতদবে ও পচরদবদের ভারসাম্য রোয় এক অমূল্য সম্পে। আমরা শেদের মূল্যবান জীবসম্পে 

সাংরেদণ জাতীয় বজব চনরাপতিকা কাঠাদমা প্রণয়দনর উদোগ চনদয়চি।  

উপকূল এবাং জলাভূচমর জীবনবচিে সাংরেদণর লদেয কক্সবাজার এলাকায় প্রায় ৬৫০ শহক্টর ম্যানদগ্রাভ বন এবাং 

হাকালুচক হাওর এলাকায় প্রায় ৮৬০ শহক্টর জলজ বন সাংরেণ করা হদয়দি। শসন্টমাটি তনস্ দ্বীপ ও টাাংগুয়ার হাওদর িলদি 

জীবনবচিেয সাংরেদণর কার্ ত্রয়ম।  

দ্যদর্ তাগ ব্যবিাপনা কার্ ত্রয়মদক আইচন ও প্রাচতষ্ঠাচনক কাঠাদমার মদে আনার লদেয ইদতামদে দ্যদর্ তাগ ব্যবিাপনা আইন 

২০১২ প্রণয়ন করা হদয়দি। ঘূচণ ে আেয় শকন্দ্র চনম তাণ, রেণাদবেণ ও ব্যবিাপনা নীচতমালা ২০১১ জাচর করা হদয়দি এবাং 

জাতীয় দ্যদর্ তাগ ব্যবিাপনা পচরকল্পনা ২০১০-২০১৫ অনুদমােন শেওয়া হদয়দি।  

দ্যদর্ তাগ ব্যবিাপনা কার্ ত্রয়মদক েচিোলী করার লদেয ঘুচণ ত ে প্রস্ত্তিকচত কম তসূচির আওতায় ৪৮ হাজার শস্বিাদসবক গদে 

শতালা হদয়দি। উপকুলীয় অঞ্চল নীচত, উপকূলীয় উন্নয়ন শকৌেল ও অগ্রাচধকার চভচতিকক চবচনদয়াগ কম তসূচি প্রণয়ন করা হদয়দি।  

উপকূলীয় এলাকায় শজদগ উঠা ির অনবধ েখলমুি কদর শসখাদন ১১ হাজার ২৯৮ ভূচমহীন পচরবারদক প্রায় ১৬ হাজার 

একর জচম িায়ীভাদব বদন্দাবস্ত শেওয়া হদয়দি।  

আগামী পদি বিদর আরও ১৩ হাজার ৫৯০ একর জচম উিার কদর শসখাদন সাদে ৯ হাজার পচরবারদক পুনব তাসন করার 

পচরকল্পনা রদয়দি। এরমদে ২৭ হাজার একর এলাকায় ১৬ হাজার েচরদ্র পচরবারদক পুনব তাসন করার উদোগ শনওয়া হদব।  

জনপ্রোসন,  

একুে েতদকর উপদর্াগী েে জনপ্রোসন গদে শতালার লদেয আমাদের সরকার ব্যাপক সাংস্কারমূলক কার্ ত্রয়ম গ্রহণ 

কদরদি। সরকাচর কম তকততাদের মূল্যায়দনর শেদে বততমান বাচষ তক শগাপনীয় অনুদবেন পিচতর পচরবদতত মুল্যায়নচভচতিকক ব্যবিা 

প্রিলদনর কাজ িলদি।  

জনপ্রোসদন স্বিতা ও গচতেীলতা আনদত ই-গভন্যতান্স িালু করা হদয়দি। প্রার্চমকভাদব চকছু চকছু সরকাচর অচফদস 

চডচজটাল নচর্ ব্যবিাপনার কাজ শুরু হদয়দি। সকল শজলা প্রোসদকর কার্ তালদয় িালু হদয়দি ই-শসবা কার্ ত্রয়ম। প্রোসচনক 



সাংস্কাদরর অাংে চহদসদব সরকাচর কম তিাচর আইন প্রণয়ন, পদোন্নচত, পোয়ন ও বেচল নীচতমালা যুদগাপদর্াগীকরণ মাঠ প্রোসদনর 

কাঠাদমা সাংস্কার, মন্ত্রণালদয়র গুিায়ন, নতুন অচডট আইন প্রণয়ন ইতযাচে চবষদয় কার্ ত্রয়ম িলমান রদয়দি।  

সরকাচর কম তকততা ও কম তিাচরদের জ্ঞান ও েেতা বৃচির জন্য জাতীয় প্রচেেণ নীচতমালার খসো চূোন্ত করা হদয়দি। 

চডচজটাল নচর্ ব্যবিাপনার জন্য চডচজটাল ফাইল িযাচকাং চসদেদমর কাজ িলমান রদয়দি। প্রোসনদক গচতেীল ও যুদগাপদর্াগী 

রাখদত সরকার ২০০৯ সাল শর্দক ২০১২ সাদলর মদে চবচভন্ন মন্ত্রণালদয় চবচভন্ন পর্ তাদয় ২ লাখ ৫২ হাজার পে সৃজন কদরদি।  

বততমান সরকার সরকাচর কম তিাচরদের অবসদরর বয়সসীমা ৫৭ শর্দক ৫৯ বিদর এবাং মুচিদর্ািা কম তকততা-কম তিাচরদের 

অবসদরর বয়সসীমা ৫৯ শর্দক ৬০ এ উন্নীত কদরদি।  

বততমান সরকাদরর আমদল প্রোসদনর চবচভন্নস্তদর (উপসচিব শর্দক সচিব) শমাট ২,৪৪৮ জন কম তকততাদক পদোন্নচত শেওয়া 

হদয়দি।  

শকান সরকাচর কম তিাচর কততব্যরত অবিায় মৃতুযবরণ করদল তদর পচরবারদক ৫ লাখ টাকা ও গুরুতর আহত হদয় 

িায়ীভাদব অেম হদল তাদক ২ লাখ টাকা অনুোন প্রোদনর চসিান্ত গ্রহণ কদরদি।  

সরকাচর কম তিাচরর োফন/অদন্তযচষ্টচ্রয়য়ার জন্য অনুোদনর পচরমাণ ৫ হাজার টাকা হদত ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা 

হদয়দি। এিাো কম তিাচরগদণর শপাষ্যদের মৃতুযর কারদণ তার োফন চকাংবা অদন্তযচষ্টচ্রয়য়ার জন্য ৫ হাজার টাকা কদর অনুোন প্রোন 

করা হদি।  

এিাো প্রধানমন্ত্রীর োণ ও কল্যাণ তহচবল হদত জটিল ও ব্যয়বহুল শরাদগর জন্য চবদেষ অর্ ত বরাদ্দ করা হয়। সরকাচর 

কম তকততা-কম তিাচরগণ িাকুচররত অবিায় অর্বা অবসদরর পর মৃতুযবরণ করদল তদদের পচরবারদক মাচসক এক হাজার টাকা হাদর 

সদব তাচ্চ ১৫ বির অর্বা কম তকততা-কম তিাচরর ৬৭ বির বয়স, র্া আদগ আদস, শস চভচতিকদত ভাতা প্রোন করা হয়।  

মুচিযুি,  

বাাংলাদেদের মহান মুচিযুদি অনন্য অবোদনর স্বীকৃচতস্বরূপ ভারদতর প্রািন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমচত ইচন্দরা গান্ধীদক 

বাাংলাদেদের সদব তাচ্চ সমাননা বাাংলাদেে স্বাধীনতা সমাননা (মরদণাতিকর) প্রোন করা হদয়দি।  

ভারদতর বততমান রাষ্ট্রপচত শ্রী প্রণব মুখাজীসহ এর্াবৎ ২১০ জন ব্যচি ও সাংগঠনদক বাাংলাদেে মুচিযুি সমাননা এবাং 

মুচিযুি বমেী সমাননা পেক প্রোন করা হদয়দি। আমাদের সরকার মুচিদর্ািাদের কল্যাদণ ১ লাখ ৫০ হাজার বীর মুচিদর্ািাদক 

সমানীভাতা এবাং যুিাহত মুচিদর্ািা ও েহীে পচরবাদরর সেস্যদের ভাতা ও শরেন প্রোদনর কার্ ত্রয়ম অব্যাহত শরদখদি।  

তদ্যপচর িলচত অর্ তবির শর্দক শখতাবপ্রাপ্ত মুচিদর্ািাদের বচধ তত হাদর সমানীভাতা প্রোদনর কার্ ত্রয়ম গ্রহণ করা হদয়দি। 

সনেপ্রাচপ্ত সাদপদে অবচেষ্ট ৫০ হাজার মুচিদর্ািাদের ভাতা প্রোদনর ব্যবিা শনওয়া হদব। মুচিদর্ািা ও তদদের পচরবাদরর 

সেস্যদের আত্ম-চনভ তরেীলতা অজতদনর লদেয একটি ঘুণ তায়মান তহচবদলর আওতায় চবচভন্ন শিদড প্রচেেণসহ ঋণোন কম তসূচি িালু 

করা হদয়দি। মুচিদর্ািা ও তদদের শপাষ্যদের কল্যাণ চবদবিনায় তদদের জন্য সরকাচর সুচবধাচে বাোদনা হদয়দি।  

িানীয় সরকার ব্যবিা,  

বততমান সরকাদরর আমদল ২০১১-১৬ সাল শময়াদে প্রচতটি ইউচনয়ন পচরষদে সরাসচর শর্াক বরাদ্দ প্রোদনর ব্যবিা করা 

হদয়দি। সারাদেদে ৪ হাজার ৫০৩টি ইউচনয়ন পচরষদে ইউচনয়ন তথ্য শসবা শকন্দ্র িালু করা হদয়দি। উপদজলার জন্য আইন, চবচধ 

ও চনদে তচেকা জাচর কদর এর কাদজ গচতেীলতা বৃচি, শজলা পচরষদের প্রোসক চনদয়াদগর মােদম জনপ্রচতচনচধ চনব তািদনর পর্ 

প্রেস্ত করা এবাং সারাদেদে জন্মচনবন্ধন কার্ ত্রয়ম সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন করা হদয়দি।  

চনব তািন,  

বততমান সরকাদরর অধীদন সাংসেীয় আসদন উপ-চনব তািন এবাং িানীয় সরকাদরর চবচভন্ন পর্ তাদয় প্রায় ৬০০০ চনব তািন 

অবাধ, সুষ্ঠু ও োচন্তপূণ তভাদব এবাং সম্পূণ ত চনরদপেতার সদে অনুচষ্ঠত হদয়দি।  

আচম দৃঢ়তার সদে বলদত পাচর শর্, আগামী জাতীয় সাংসে চনব তািনও সাংচবধান অনুর্ায়ী চনব তাচিত সরকাদরর অধীদন ও 

সম্পূণ ত চনরদপেভাদব অনুচষ্ঠত হদব। 

 

  



দ্যনীচত প্রচতদরাধ,  

দ্যনীচতর চবরুদি কার্ তকর ব্যবিা গ্রহদণর লদেয দ্যনীচত েমন কচমেন (সাংদোধন) আইন ২০১১ জাতীয় সাংসদে উপিাপন 

করা হদয়দি।  

বততমান সরকার দ্যনীচত েমন কচমেনদক স্বাধীন ও েচিোলী করদত তাদের িাচহো শমাতাদবক পর্ তাপ্ত প্রোসচনক, 

আচর্ তক ও আইচন সহায়তা প্রোন কদরদি। সব তস্তদর শুিািার ও সুনীচত প্রচতষ্ঠার কার্ ত্রয়ম পচরবীেদণর জন্য ইদতামদে জাতীয় 

শুিািার উপদেষ্টা পচরষে এবাং এর চনব তাহী কচমটি গঠন করা হদয়দি।  

আো কচর সকদলর সমচিত প্রদিষ্টায় একটি দ্যনীচতমুি সমাজ গদে তুলদত আমরা সেম হব। সুোসন চনচিত করার 

সুচবধাদর্ ত বততমান সরকাদরর আমদল জনস্বার্ ত-সাংচিষ্ট তথ্য প্রকাে (সুরো প্রোন) আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হদয়দি।  

আইদনর োসন,  

১৯৭১ সাদল সাং টিত মানবতাচবদরাধী অপরাধ ও যুিাপরাদধর চবষয় চিল বততমান সরকাদরর অন্যতম চনব তািনী 

অেীকার। বততমান সরকার একাতিকদরর মহান মুচিযুি িলাকাদল সাং টিত এ সকল অপরাদধর জন্য অচভযুিদেরদক চবিাদরর 

কাঠগোয় েদে কচরদয়দি। আন্তজতাচতক আইন ও রীচতনীচতর প্রচত সম্পূণ ত েিােীল শর্দক আন্তজতাচতক অপরাধ িাইব্যযনাল গঠন 

কদর সরকার এ চবিার কার্ ত্রয়ম িাচলদয় র্াদি।  

যুিাপরাধীদের রো করার জন্য একটি মহল ধম তপ্রাণ মুসলমানদের মদে চবভ্রাচন্ত িচেদয়, তদদের ধমীয় অনুভূচতদত 

আ াত চেদয় এবাং চবশৃঙ্খল ও বনরাজযকর পচরচিচত সৃচষ্ট কদর শেেদক অচিচতেীল করদত িাদি।  

এ পচরচিচতদত সরকার শেেদপ্রচমক ও মুচিযুদির শিতনায় চবশ্বাসী আপামর জনসাধারণদক সদে চনদয় জামাত-

চেচবরি্রয় এবাং তাদের শোসরদের শর্ শকান ষের্ন্ত্র ও বনরাজয কদঠার হদস্ত েমন এবাং শর্ শকান মূদল্য জনগদণর জানমাদলর 

চনরাপতিকা চবধান করদত বিপচরকর।  

সামাচজক অচিরতা শমাকাচবলা,  

সামাচজক অচিরতা সৃচষ্ট এবাং শেদের চিচতেীলতা চবনষ্ট করার অপদিষ্টা শরাধ এবাং সব তে োচন্ত-শৃঙ্খলা বজায় রাখার 

লদেয িানীয় গণ্যমান্য ব্যচিবগ ত এবাং চবচভন্ন সামাচজক, সাাংস্কৃচতক, ধমীয়, শপোজীবী ও ব্যবসায়ী সাংগঠদনর প্রচতচনচধবৃন্দদক 

চনদয় গণসাংদর্াদগর মােদম জনমত সৃচষ্টর চনদে তেনা শেওয়া হদয়দি।  

মহানগর, শজলা, উপদজলা, শপৌরসভা ও ওয়াড ত এবাং ইউচনয়ন পর্ তাদয় সন্ত্রাস ও নােকতা প্রচতদরাধ কচমটি গঠদনর 

মােদম এ উদোগদক অচধকতর কার্ তকর করা হদয়দি। শজলা পর্ তাদয় শজলা প্রোসক এবাং উপদজলা পর্ তাদয় উপদজলা চনব তাহী 

অচফসাদরর সভাপচতদত্ব এ কচমটি গঠিত হদয়দি।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

সম্প্রচত চকছু পচেকায় এ মদম ত অপপ্রিার িালাদনা হদি শর্, সরকাদরর উন্নয়নমূলক কম তকান্ড জনপ্রোসদনর চনচিয়তার 

কারদণ িচবর হদয় পেদি। সরকাদরর ভাবমুচতত ক্ষুণ্ণ করা এবাং জনপ্রোসদনর মদনাবল নষ্ট করার অসৎ উদদ্দদে এ ধরদণর 

অপপ্রিার িালাদনা হদি। র্া অনাকাচিত ও অনচভদপ্রত।  

প্রকৃত অবিা হল, বততমান সরকাদরর সমদয় জনপ্রোসদনর গচতেীলতা বৃচি শপদয়দি। উোহরণ চহদসদব উদল্লখ করদত িাই 

শর্, বতম তান সরকাদরর শময়াদে ২৬ আগে ২০১৩ পর্ তন্ত অনুচষ্ঠত শমাট ২১৬টি মচন্ত্রসভার ববঠক অনুচষ্ঠত হয়। এদত গৃহীত ১,৪০৯টি 

চসিাদন্তর মদে ১,৩০৮টি ইদতামদে বাস্তবাচয়ত হদয়দি। চসিান্ত বাস্তবায়দনর হার ৯৩ েতাাংে।  

এ িাো বততমান সরকাদরর সমদয় মচন্ত্রসভা কতৃতক চূোন্তভাদব অনুদমাচেত ২৩৪টি আইন ইদতামদে জাতীয় সাংসদে পাে 

হদয়দি। বাচষ তক উন্নয়ন কম তসূচি বাস্তবায়দনও েেতার স্বাের সুস্পষ্ট।  

চবচভন্ন শেদে বততমান সরকাদরর উদল্লখদর্াগ্য অজতন র্াকা সদেও র্র্ার্র্ প্রিাদরর অভাদব এবাং স্বার্ তাদিষী মহদলর 

অপপ্রিাদরর কারদণ জনগণ প্রকৃত পচরচিচত জানদত পারদি না। এমতাবিায়, সরকাচর কম তকাদন্ডর র্র্ার্র্ প্রিাদরর ব্যবিা গ্রহণ 

করদত হদব। এ ব্যাপাদর আপনাদেরও সচ্রয়য় ভূচমকা পালন করদত হদব।  

সরকাদরর উন্নয়ন কম তসূচিসমূদহর বাস্তবায়ন র্াদত শকান্রয়দম বাধাগ্রস্ত না হয়, আপনারা শসচেদক অবেই লেয রাখদবন।  

 



চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

সাংচবধান হদি রাষ্ট্রব্যবিার চভচতিক। সাংচবধান জাচতর আো-আকািা ও জনগদণর সামচষ্টক মূল্যদবাদধর প্রচতফলন। 

আমরা শর্ শকান মূদল্য সাংচবধাদনর মর্ তাো ও শেষ্ঠত্ব সাংরেদণ চবশ্বাসী।  

েেম জাতীয় সাংসে চনব তািন আসন্ন। সাংচবধানদক সমুন্নত শরদখ সাংচবধান-চনধ তাচরত পন্থায়, চনব তািনী আইন ও চবচধ-চবধান 

অনুসরদণ এ চনব তািন অনুচষ্ঠত হদব।  

সরকাদরর কার্ ত্রয়ম ধারাবাচহকভাদব পচরিাচলত হয়। আচম আোবােী, আপনারা শর্ শিতনায় উদ্বুি হদয় আমাদের 

সরকাদরর আেে ত, নীচত ও কম তসূচি বাস্তবায়ন কদর িদলদিন, চনব তািনকাদল শস শিতনা সমুন্নত রাখদবন।  

 গণতাচন্ত্রক রাদষ্ট্র প্রচতচনচধত্বেীল সরকাদরর চিন্তা-শিতনার বাস্তব রূপায়ন  দট প্রজাতদন্ত্রর কম তচবভাদগর মােদম। বততমান 

সরকাদরর শময়াে সমাচপ্তর চেদক এচগদয় িলদি। এ শময়াদে আমাদের অজতন অভূতপূব ত, র্ার স্বাের বহন করদি শেদের সামচগ্রক 

উন্নয়ন কার্ ত্রয়ম এবাং আর্ ত-সামাচজক সূিকসমূহ।  

অব্যাহত উন্নয়দনর এই অচভর্াোয় আপনারা আমাদের সার্ী। আপনারাও আমাদের সাফদল্যর অাংেীোর। শস জন্য 

আপনাদের সকলদক জানাই আন্তচরক ধন্যবাে ও অচভনন্দন। আচম আো করব, বেবন্ধুর স্বদের শসানার বাাংলা গোর লেয 

বাস্তবায়দন আপনারা আপনাদের শমধা, েেতা ও অচভজ্ঞতার র্র্ার্র্ প্রদয়াগ চনচিত করদবন এবাং শকবল সরকাচর কম তকততা নয়, 

শেেদপ্রচমক নাগচরক চহদসদব জনকল্যাদণ আত্মচনদয়াগ করার জন্য আপনাদের সহকমীদেরদকও উদ্বুি করদবন, এ প্রতযাো শরদখ 

আচম আমার বিব্য শেষ করচি।  

আপনাদের সবাইদক ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু  

বাাংলাদেে চিরজীবী শহাক।  

 


