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চবসচমল্লাচহর রাহমাচনর রাচহম
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
সবাইকক ঈদ-উল-চিতর পরবতী শুকভচ্ছা।
শ্রদ্ধা জানাই সব বকাকলর সব বকশ্রষ্ঠ বাঙাচল, জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজবুর রহমানকক। স্মরণ করচি জাতীয়
িারকনতা এবং েহীদ মুচিকর্াদ্ধাকদর। দুই লাখ চনর্ বাচতত মা-শবান, যুদ্ধাহত মুচিকর্াদ্ধাকদর প্রচত সমকবদনা। মুচিকর্াদ্ধাকদর
সালাম।
সম্প্রচত পাব বতয িট্টগ্রামসহ ককয়কটি শজলায় ভূচমধ্বস ও ঘূচণ বঝকে চনহত ও আহতকদর স্মরণ করচি। শোক-সন্তপ্ত
পচরবাকরর সদস্যকদর প্রচত সমাকবদনা জানাচচ্ছ। ভূচমধ্বস, ঘুচণ বঝে এবং হাওকর অকাল বন্যায় ক্ষচতগ্রস্তকদর সমকবদনা
জানাচচ্ছ।
সরকাকরর বতবমান শময়াকদ আজ চিতীয়বাকরর মত আচম সচিব-সভায় আপনাকদর সকঙ্গ মতচবচনময় করচি। ২০১৪
সালর ৭ই এচপ্রল সচিব সভার পর আপনাকদর ককয়কজন চসচনয়র সচিব চহকসকব চনকয়াগ শপকয়কিন, শকউ শকউ সচিব চহকসকব
চবচভন্ন মন্ত্রণালকয় দাচয়ত্ব শপকয়কিন। আচম সবাইকক অচভনন্দন জানাচচ্ছ। আপনাকদর সািল্য কামনা করচি।
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
টানা চিতীয় শময়াকদ আমাকদর সরকাকরর সাকে চতন বির পূণ ব হকত িকলকি। চবগত সাকে আট বিকর শদকের
অর্ বনীচত অকনকদূর এচগকয় শগকি। মাত্র ২চদন আকগ জাতীয় সংসকদ শরকর্ ব ৪ লাখ ২৬৬ শকাটি টাকার বাকজট পাে হকয়কি।
গত ৮ বিকর বাকজকটর আকার শবকেকি ৬ দেচমক ৫৬ গুকণরও শবচে। বাংলাকদে চবকে ‘উন্নয়কনর শরাল মকর্ল’ চহকসকব
স্বীকৃচত লাভ ককরকি।
ববচেক প্রচতকূলতার মকেও এ সমকয় মার্াচপছু আয় ৩ গুণ বৃচদ্ধ শপকয় ১,৬০২ র্লার হকয়কি। দাচরকযযর হার ২০১০
সাকলর ৩১.৫ েতাংে শর্কক হ্রাস শপকয় বতবমাকন ২৩.২ েতাংে হকয়কি এবং হত দচরকযর হার ১৭.৬ েতাংে শর্কক ১২.১
েতাংকে শনকম একসকি।
জাতীয় অর্ বনীচতর মূলধারায় ভূচমহীন, গৃহহীন ও চিন্নমূল মানুষকক সম্পৃি করার কমবসূচিগুকলা শজারদার করা
হকয়কি। আশ্রয়ণ, গুচ্ছগ্রাম, একটি বাচে একটি খামার, ভূচমহীনকদর মকে খাস জচম চবতরণ ও কমবসংস্থান কার্ বক্রম
ব্যাপকভাকব বাস্তবায়ন করা হকচ্ছ।
২০০৯ সাকল সরকার পচরিালনার দাচয়ত্ব গ্রহকণর পর পর আমরা সাকরর দাম ৩-দিা হ্রাস ককর কৃষককদর ক্রয়
ক্ষমতার মকে চনকয় আচস। কৃচষ উপকরণ সহজলভয করা হয়। কৃচষ কাকর্ বর মােকম প্রকৃত উপকারকভাগীকক কৃচষ ভুতবচক
শদওয়ার ব্যবস্থা কচর। গকবষণা কার্ বক্রম শজারদার করা হয়। তার িলািলও আমরা শপকয়চি। শদে আজ খাকে উৎপাদকন
স্বয়ংসম্পূণ বতা অজবন ককরকি। মানুকষর কমবদক্ষতা, আয় এবং মজুচরর হার শবকেকি।
শদকের চেক্ষা ব্যবস্থার সাচব বক উন্নয়কন চেক্ষা শক্ষকত্র ববষম্য দূরীকরণ, সৃজনেীল শমধা অকেষণ, উপবৃচি প্রদান,
চবনামূকল্য বই চবতরণ, স্কুল চিচর্ং কার্ বক্রমসহ িলমান অন্যান্য কার্ বক্রম র্র্ার্র্ভাকব বাস্তবায়ন করকত হকব।
চবদুযৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সাকলর ৪ হাজার ৯৪২ শমগাওয়াট শর্কক বতবমাকন কযাপটিভসহ ১৫ হাজার ৩৭৯
শমগাওয়াকট উন্নীত হকয়কি। ইকতামকে শদকের ৮০ েতাংে মানুষ চবদুযৎ সুচবধার আওতায় একসকি। চবদুযকতর বচধ বত িাচহদা
পূরকণ আমরা রূপপুকর ২ হাজার ৪০০ শমগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণচবক চবদুযৎককন্দ্র চনমবাকণর প্রকল্প গ্রহণ ককরচি।
কক্সবাজাকরর মকহেখালীকত প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার ঘনচমটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এলএনচজ টাচমবনাল
চনমবাকণর জন্য চুচি স্বাক্ষচরত হকয়কি। গভীর এবং অগভীর সমুকয গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাোকত আমরা কাজ ককর
র্াচচ্ছ।
আমরা সেক পচরবহন খাকতর উন্নয়কনর লকক্ষয Revised Strategic Transport Plan ২০১৫-৩৫ প্রণয়ন
ককরচি। ঢাকা-িট্টগ্রাম মহসেকক চিতীয় কাঁিপুর শসতু, চিতীয় শমঘনা শসতু ও চিতীয় শগামতী শসতু, পটুয়াখালী শজলার পায়রা
নদীর উপর পায়রা শসতু এবং নারায়ণগঞ্জ শজলায় েীতলক্ষযা নদীর উপর তীতীয় েীতলক্ষযা শসতু চনমবাণ কাজ িলকি।

সারাকদকের ৩ হাজার ৮১৩ চককলাচমটার জাতীয় মহাসেক ৪-শলকন উন্নীত করার কাজ এচগকয় িলকি। পদ্মা বহুমুখী
শসতুর চনমবাণ কাজ ৪১ েতাংকের শবচে সম্পন্ন হকয়কি। কণ বফুলী নদীর তলকদকে টাকনল চনমবাকণর কাজও এচগকয় িলকি। ঢাকা
মহানগরীর র্ানজট চনরসকন Bus Rapid Transit এবং শমকরাকরল-এর চনমবাণকাজ শুরু হকয়কি। পাোপাচে হর্রত
োহজালাল আন্তজবাচতক চবমানবন্দর হকত ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসেককর কুতুবখালী পর্ বন্ত ও আশুচলয়া হকয় ঢাকা ইচপকজর্ পর্ বন্ত
দু’টি এচলকভকটর্ এক্সকপ্রসওকয় চনমবাকণর কাজ িলকি।
শদকের সকল চবমানবন্দকরর আধুচনকায়ন, অবকাঠাকমাসহ চনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শজারদারকরকণর কার্ বক্রম
অব্যাহত রকয়কি।
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
আমরা দাচয়ত্বভার গ্রহকণর পর এচর্চপ আকার এবং বাস্তবায়কনর হার উকল্লখকর্াগ্যভাকব শবকেকি। ২০০৫-০৬ সাকল
বাচষ বক কমবসূচির আকার চিল ২৪ হাজার ৫০০ শকাটি টাকা। এবার বাকজকট বাচষ বক উন্নয়ন কমবসূচি খাকত বরাদ্দ রাখা হকয়কি ১
লাখ ৫৩ হাজার ৩৩১ শকাটি টাকা। ৮ বিকর বৃচদ্দর পচরমাণ প্রায় ৬ দেচমক ২৫ ভাকগর শবচে।
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
পচরকবে দূষণ চনয়ন্ত্রণ, বনভূচমর চবস্তার ও জীবববচিত্রয সংরক্ষকণর চবষকয় আমাকদর সব বাত্মক প্রকিষ্টা রকয়কি। দীঘ ব
শময়াকদ জীবববচিত্রয রক্ষায় জীবববচিত্রয আইন, ২০১৭ জাচর করা হকয়কি। ঢাকা মহানগরী ও বুচেগঙ্গা নদীর পচরকবে দূষণ
শরাকধ রাজধানীর হাজাচরবাকগর শটনাচর কারখানাগুকলা সাভাকর স্থানান্তর করা হকয়কি। চকন্তু শসখাকনও র্াকত পচরকবকের শকান
ক্ষচত না হয় শস ব্যবস্থা শজারদার করকত হকব।
আমরা বকঙ্গাসাগকরর ১ হাজার ৭৩৮ বগ ব চককলাচমটার এলাকাকক ‘শমচরন প্রকটককটর্ এচরয়া’ শঘাষণা ককরচি।
বৃক্ষকরাপণ, পচরকবে ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রাকৃচতক দুকর্ বাগ প্রচতকরাকধ ম্যানকগ্রাভ বাগান সৃজন, অংেীদাচরত্বমূলক ব্লক
বাগান ও চিপ বাগান সৃজন করকত হকব। পাব বতয িট্টগ্রামসহ পাহাে ও টিলা অধুযচষত এলাকায় পচরকবে রক্ষাসহ ভূচমধ্বস
প্রচতকরাকধ কার্ বকর ভূচমকা পালকন আরও আন্তচরক হকত হকব। এবাকরর মত মমবচন্তক দুঘ বটনার পুনরাবৃচি আমরা শদখকত
িাইকন।
সামাচজক চনরাপিা ব্যবস্থাকক মেম-আকয়র শদকের উপকর্াগী ককর গকে শতালার লকক্ষয আমরা ‘জাতীয় সামাচজক
চনরাপিা শকৌেল’ প্রণয়ন ককরচি। প্রচতবির প্রদি চবচভন্ন ভাতার হার ও পচরচধ সম্প্রসারণ করা হকচ্ছ।
‘একটি বাচে একটি খামার’ প্রককল্পর আওতায় প্রকৃত দচরয/চিন্নমূল/চভক্ষুক পচরবারকক সচমচতবদ্ধ ককর ক্ষুয সঞ্চয়
মকর্কলর আওতায় স্থায়ী তহচবল গঠন ককর শদওয়ার উকোগ শনওয়া হকয়কি।
‘চর্চজটাল বাংলাকদে’ আজ আর শকান অলীক ধারণা নয়। আমরা সব বকক্ষকত্র চর্চজটাল ব্যবস্থা িালু করকত র্াচচ্ছ।
প্রতযন্ত গ্রাকমর মানুষ আজ চর্চজটাল সুচবধা শভাগ করকিন। ই-গভকন বন্স, ই-চলটাকরচস, ই-বাচণজয ইতযাচদ দ্রুত সম্প্রসারকণর
উকোগ চনকত হকব। আইচসটি অবকাঠাকমা উন্নয়কন চবচনকয়াগ বৃচদ্ধর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হকয়কি।
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
জনগকণর শভাগাচন্ত হ্রাকস মামলার দীঘ বসূচত্রতা এবং মামলার জট কমাকনা প্রকয়াজন। এ জন্য উচ্চপর্ বাকয়র মচনটচরং
কচমটি গঠন করা শর্কত পাকর। চবষয়টি পর্ বাকলািনা ককর প্রস্তাব শপ্ররকণর জন্য আচম মচন্ত্রপচরষদ সচিবকক অনুকরাধ করচি।
সরকাকরর চবরুকদ্ধ দাকয়রকৃত মামলায় প্রকয়াজনীয় উপািসহ চলচখত জবাব র্র্াসমকয় উপস্থাপন এবং সংচিষ্ট মামলাসমূকহ
সরকাচর স্বার্ ব সুরক্ষায় তৎপর আরও তৎপর হকত হকব। এ লকক্ষয অযাটচন ব সাচভবস িালুর সম্ভাব্যতা র্ািাইকয়র জন্য আচম
মচন্ত্রপচরষদ সচিবকক অনুকরাধ জানাচচ্ছ।
সরকাচর স্বার্ ব-সংচিষ্ট মামলা শজলা/মন্ত্রণালয়চভচিক মচনটচরংকয়র জন্য সিটওয়যার শর্কভলপ এবং উচ্চ আদালকতর
সহকারী/শর্পুটি অযাটচন ব শজনাকরলকদর শজলা/মন্ত্রণালয়চভচিক সুচনচদ বষ্ট দাচয়ত্ব প্রদাকনর চবষকয় প্রকয়াজনীয় কার্ বক্রম গ্রহকণর
জন্য আচম আইন ও চবিার চবভাকগর সচিবকক অনুকরাধ জানাচচ্ছ।
চেক্ষা, স্বাস্থয, জনচনরাপিাসহ অন্যান্য নাগচরক শসবা সহকজ এবং স্বল্প সমকয় জনগকণর চনকট শপৌৌঁকি শদওয়ার লকক্ষয
ককয়কটি মন্ত্রণালকয়র প্রাচতষ্ঠাচনক ও প্রোসচনক কাঠাকমা সংস্কারসহ পুনচব বন্যাস করা হকয়কি। গণকমবিারীকদর অবসর গ্রহকণর
বয়সসীমা ৫৯ বির এবং মুচিকর্াদ্ধা গণকমবিারীকদর অবসর গ্রহকণর বয়সসীমা ৬০ বির করা হকয়কি। চনয়চমতভাকব
পকদান্নচতসহ সরকাচর খাকত নতুন পদ সৃচষ্ট করা হকয়কি এবং কমবকতবা/কমবিারী চনকয়াগ করা হকয়কি। কমবজীবী নারীকদর
মাতীত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হকয়কি। প্রজাতকন্ত্রর কমবকতবা এবং কমবিারীকদর শবতন ১২৩ েতাংে পর্ বন্ত বৃচদ্ধ করা হকয়কি।

দুনীচতর চবরুকদ্ধ সরকাকরর দৃঢ় অবস্থান সুষ্পষ্ট। নাগচরককদর অচভকর্াগ চনষ্পচির জন্য পরীক্ষামূলকভাকব িালু করা
হকয়কি একটি ওকয়বচভচিক অচভকর্াগ চনষ্পচির ব্যবস্থা। দুনীচত দমন কচমেনকক আরও েচিোলী ও কার্ বকর করার জন্য
দুনীচত দমন কচমেন আইন, ২০০৪ সংকোধন করা হকয়কি। তথ্য অচধকার আইন ২০০৯, এবং জনস্বার্ ব-সংচিষ্ট তথ্য প্রকাে
(সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হকয়কি। প্রণয়ন করা হকয়কি জাতীয় শুদ্ধািাকরর শকৌেলপত্র।
চপ্রয় সচিববৃন্দ,
আচম ককয়কটি চবষকয় চবকেষ শজার চদকত িাই।
 গ্রাম উন্নয়কনর উপর শজার চদকত হকব, কমবসংস্থান বতচর করকত হকব। র্াকত গ্রাকমর মানুষ কাকজর শখাঁকজ েহকর না
আকস। েহকরর উপর জনসংখ্যার িাপ র্াকত না বাকে শস ব্যবস্থা করকত হকব।
 ধনী-দচরকযযর ববষম্য কমাকত হকব। সম্পকদর সুষম বণ্টন চনচিত করকত হকব। জাচতর চপতা একটি ববষম্যহীন
সমাজ চবচনমবাকণর স্বপ্ন শদখকতন।
 উন্নয়ন কমবসূচি এমনভাকব গ্রহণ করকত হকব র্াকত সকব বাচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়।
 বাচষ বক উন্নয়ন কমবসূচি বাস্তবায়কনর হার আরও বাোকত হকব। অর্ ববিকরর শেষচদকক তাোহুকো না ককর বিকরর শুরু
শর্ককই বাস্তবায়কনর শকৌেল চনধ বারণ করুন।
 বষ বা শমৌসুকম প্রককল্পর শপপার ওয়াকব সম্পন্ন করুন। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমেকয়র প্রকয়াজন হকল তা দ্রুত ককর শিলুন।
পাোপাচে কাকজর গুণগতমাকনর সকঙ্গ শকান আকপাষ করা র্াকব না।
 Fast Track-ভুি উন্নয়ন প্রকল্পগুচল চনধ বাচত সমকয়র মকে সম্পন্ন করার জন্য আরও আন্তচরক শহান।
 দক্ষ এবং শর্াগ্যকদর গুরুু্ত্বপূণ ব কাকজর দাচয়ত্ব চদন। ভাকলা কাকজর পুরস্কার আর মন্দ কাকজর জন্য চতরস্কার ব্যবস্থা
কার্ বকর করকত হকব।
 সুোসন চনচিত করার ব্যবস্থা চনন। শসবা প্রদানকারী সংস্থাগুকলা শর্কক শসবা শপকত জনগণকক র্াকত শভাগাচন্তর
চেকার না হকত হয় তার উকোগ চনন।
 শবতনভাতা বাোকনা হকয়কি। কমবিাচরকদর দুনীচত বন্ধ করকত হকব।
 আন্তঃকযার্ার ববষম্য দূর ককর সককলর ন্যায়-সঙ্গত পকদান্নচত এবং পদায়ন চনচিত করুন।
 অকপক্ষাকৃত তরুণ কমবকতবা র্াঁরা দীঘ বচদন িাকুচর করকবন, প্রচেক্ষকণ তাঁকদর অগ্রাচধকার চদন।
 জচঙ্গবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসায় চনয়ন্ত্রকণ মাঠ পর্ বাকয় কার্ বকর ব্যবস্থা চনন। এ শক্ষকত্র আইন প্রকয়াকগর পাোপাচে
সকিতনামূলক কার্ বক্রম গ্রহণ করকত হকব।
সচিববৃন্দ,
ক্ষুধা ও দাচরযযমুি শদে গঠকনর মােকম ২০২১ সাকলর মকে বাংলাকদেকক মেম-আকয়র শদকে পচরণত করাই
আমাকদর মূল লক্ষয। আমাকদর চূোন্ত লক্ষয হল ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত শদেসমূকহর কাতাকর োচমল হওয়া।
গণতাচন্ত্রক রাকে জনপ্রচতচনচধকদর চিন্তা-শিতনার বাস্তব রূপয়ন ঘকট জনপ্রোসকনর কাকজর মােকম। আমাকদর
সরকাকরর অজবন অভূতপূব ব, র্ার স্বাক্ষর বহন করকি শদকের সামচগ্রক উন্নয়ন কার্ বক্রম এবং আর্ ব-সামাচজক সূিকসমূহ। সপ্তম
পঞ্চবাচষ বক পচরকল্পনা, এসচর্চজ শকৌেলপকত্র আমাকদর উন্নয়ন লক্ষয এবং লক্ষয বাস্তবায়কনর উপায় চনধ বারণ ককর শদওয়া
আকি। আচম আো করব, এসব কমবসূচির সিল বাস্তবায়কন আপনারা আপনাকদর শমধা, দক্ষতা ও অচভজ্ঞতার র্র্ার্র্ প্রকয়াগ
চনচিত করকবন। শকবল সরকাচর কমবকতবা চহকসকব নয়, শদেকপ্রচমক নাগচরক চহকসকব জনকল্যাকণ আত্মচনকয়াগ করার জন্য
আপনাকদর সহকমীকদরও উিুদ্ধ করকবন, এ প্রতযাো শরকখ আচম আমার বিব্য শেষ করচি।
আপনাকদর সবাইকক ধন্যবাদ।
শখাদা হাকিজ ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাকদে চিরজীবী শহাক।
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