
সসোসোল সেভলোপমেন্ট ফোউমেশন ১২ বছর পূর্তি অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

েোননীয় প্রধোনেন্ত্রী  

সশখ হোর্সনো  

ওসেোনী স্মৃর্ত র্েলনোয়তন, ঢোকো, ২৮ ফোল্গুন ১৪১৯, ১২ েোর্ ি ২০১৩  

 

র্বসর্েল্লোর্হর রোহেোর্নর রোর্হে  

সম্মোর্নত সভোপর্ত,  

সহকেীবৃন্দ,  

র্বর্ভন্ন সেলো সেমক আগত সসোসোল সেভলোপমেন্ট ফোউমেশমনর গ্রোে সর্ের্তর সদস্যবৃন্দ,  

আের্ন্ত্রত অর্তর্েবৃন্দ,  

উপর্িত সুর্ধেেলী,  

আসসোলোমু আলোইকুে।  

সসোসোল সেভলোপমেন্ট ফোউমেশমনর ১২ বছর পূর্তি উপলমে আময়োর্েত এ অনুষ্ঠোমন উপর্িত সকলমক আেোর আন্তর্রক 

শুমভচ্ছো ও অর্ভনন্দন েোনোর্চ্ছ। নোরীসহ গ্রোেীণ অবমহর্লত ও দর্রদ্র েনমগোষ্ঠীর উন্নয়মন আেরো ২০০০ সোমল এ ফোউমেশন প্রর্তষ্ঠো 

কর্র। ১২ বছর পর প্রর্তষ্ঠোনটি তোর লেয অেিমন অমনক অগ্রগর্ত সোধন কমরমছ। এটি আেোমদর েন্য অতযন্ত আনমন্দর ও গমব ির।  

েোর্ ি বোঙোর্ল েোর্তর সগৌরমবর েোস। স্বোধীনতোর েোস। সব িকোমলর সব িমেষ্ঠ বোঙোর্ল, েোর্তর র্পতো বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্েবুর 

রহেোমনর আহ্বোমন এেোমস বোঙোর্ল েোর্ত মুর্িযুমে ঝাঁর্পময় পমে। নয় েোস রিোি মুর্িযুে ও বহু তযোমগর র্বর্নেময় েোর্ত তোর 

কোর্েত স্বোধীনতো র্ছর্নময় আমন।  

আর্ে গভীর েেোর সোমে স্মরণ করর্ছ েোর্তর র্পতো বঙ্গবন্ধু সশখ মুর্েবুর রহেোনমক। স্মরণ করর্ছ েোতীয় র্োর সনতো ও 

৩০ লে শহীদমক। সেমবদনো েোনোর্চ্ছ ২ লে েো-সবোনমক।  

সুর্ধেেলী,  

েোর্তর র্পতোর রোেনীর্তর মূল লেযই র্ছল কৃষক, কোেোর, কুেোর, তাঁতী, সেমল সোধোরণ সখমে খোওয়ো েোনুমষর উন্নয়ন 

করো। তোমদর অে িননর্তক মুর্ি র্নর্িত করো। এ েন্য র্তর্ন বছমরর পর বছর সেল, জুলুে, অতযোর্োর, র্নর্ িোতন সহয কমরমছন। 

স্বোধীনতোলোমভর পর েোর্তর র্পতো গ্রোেমক উন্নয়মনর সকন্দ্রর্বন্দু র্হমসমব র্র্র্িত কমরন।  

েোর্তর র্পতোর পদোঙ্ক অনুসরণ কমর আেরোও গ্রোে উন্নয়নমক অগ্রোর্ধকোর র্দময়র্ছ। গ্রোেীণ অে িননর্তক কে িকোেমক 

েোতীয় অে িনীর্তর সোমে সম্পৃি করো হময়মছ। ষষ্ঠ পঞ্চবোর্ষ িক পর্রকল্পনোয় গ্রোেীণ দোর্রদ্রয হ্রোমসর েোধ্যমে গ্রোমের েনগণমক পূণ ি 

কে িেে করোর লেয র্নধ িোরণ করো হময়মছ। গ্রোেীণ অবকোঠোমেো সেোরদোর করো হময়মছ। সেকসই প্রবৃর্ে এবং সোেোর্েক সেতো 

প্রর্তষ্ঠোয় গ্রোমের নোরীমক অে িননর্তক কে িকোমে সম্পৃি করো হময়মছ। ফমল সোের্গ্রক অে িনীর্ত এর্গময় র্োমচ্ছ। নোরীর েেতোয়ন 

হমচ্ছ। গ্রোেীণ র্শশুর সুষ্ঠু র্বকোশ র্নর্িত হমচ্ছ।    

সুর্ধবৃন্দ,  

বতিেোন সরকোর গ্রোমে কৃর্ষকোমের পোশোপোর্শ আত্মকে িসংিোমনর ব্যবিো কমরমছ। র্শেোর সুমর্োগ সৃর্ি কমরমছ। 

েনসংখ্যোমক েনসম্পমদ পর্রণত করোর সোর্ব িক উমযোগ গ্রহণ কমরমছ। লোগসই প্রর্শেণ, েোেোনতর্বহীন ঋণ প্রদোনসহ র্বর্ভন্ন 

কে িসূর্ী বোস্তবোয়ন কমরমছ। গ্রোেীণ প্রোর্ন্তক েনমগোষ্ঠীর েন্য সোেোর্েক র্নরোপত্তো সবিনী সেোরদোর করো হময়মছ।  

আেরো সেলোয় সেলোয় যুব প্রর্শেণ সকন্দ্র িোপন কমরর্ছ। র্োর বছমর প্রোয় সোমে আে লে যুব ও যুব ের্হলোমক প্রর্শেণ 

র্দময়র্ছ। প্রোয় ২৭ হোেোর ৫০০ সকোটি েোকো যুব ঋণ র্বতরণ কমরর্ছ। নোরীমদর েন্য ৬টিসহ সেোে ২৬টি কোর্রগর্র প্রর্শেণ সকন্দ্র 

িোপন কমরর্ছ। আত্মকে িসংিোন ও র্বমদমশ র্োকুরীর েন্য দে কমর গমে তুলমত ১৯টি সেমে নোরী-পুরুষমক প্রর্শেণ সদয়ো হমচ্ছ। 

ফমল ২০১২ সোমল সমব িোচ্চ ৩৭ হোেোর ৩০৪ েন নোরী র্বমদমশ র্োকুরী র্নময় সগমছন। ৫ লে ৭০ হোেোর ৪৯৪ েন পুরুষ র্বমদমশ 

সগমছন।  



সোেোর্েক র্নরোপত্তো কে িসূর্ীগুমলোমক সোেোর্েক সুরেো ও সোেোর্েক েেতোয়মন ভোগ করো হময়মছ। সদমশর ১৬ সকোটি 

েোনুষমক সোেোর্েক র্নরোপত্তোর আওতোয় আনো হময়মছ। এবছর এ খোমত ২২ হোেোর ৭৫০ সকোটি েোকো বরোদ্দ সদয়ো হময়মছ। এমত 

প্রোয় ৮ সকোটি দর্রদ্র ও র্নম্ন আয়মভোগী েোনুষ প্রতযেভোমব উপকৃত হমব।  

আেরো সোেোর্েক সুরেোমূলক কে িসূর্ীর আওতোয় ২৪ লে ৭৫ হোেোর সলোকমক বয়স্ক ভোতো, ৯ লে ২০ হোেোর ের্হলোমক 

র্বধবো ভোতো, েো ও র্শশু মৃতুযহোর হ্রোমস কে িেীবী ল্যোকমেটিং েোদোর সহোয়তো কে িসূর্ীর আওতোয় ৭৮ লে ের্হলোমক ভোতো প্রদোন, 

স্বোেী পর্রতযোিো ও দুঃি ভোতো, পঙ্গু, প্রর্তবন্দ্েী ও অসহোয়মদর েন্য ভোতো, েোতৃত্বকোলীন ভোতো র্দর্চ্ছ।  

র্নম্ন আময়র েনগমণর েন্য ভতুির্ক মূমল্য সখোলোবোেোমর খোযপণ্য র্বর্ি, র্ভর্ের্ে, র্ভর্েএফ, সেস্ট র্রর্লফ, কোমের 

র্বর্নেময় খোয কে িসূর্ীর আওতোয় খোয সহোয়তো প্রদোন কমরর্ছ। ফমল গ্রোেীণ দোর্রদ্রয হ্রোস সপময়মছ। ৫ সকোটি েোনুষ র্নম্নর্বত্ত সেমক 

েধ্যর্বমত্ত উন্নীত হময়মছ। দোর্রমদ্রযর হোর ২০০৫ সোমলর ৪০ শতোংশ সেমক ২৬ শতোংমশ সনমে এমসমছ। সোেোর্েক ও অে িননর্তক 

সেমে ব্যোপক অগ্রগর্ত সোধমনর েন্য আন্তেিোর্তক সংিোগুমলো এবং র্বশ্ব সনতৃবৃন্দ বোংলোমদমশর প্রশংসো কমরমছন। র্বমশ্ব বোংলোমদশ 

এখন উন্নয়মনর সরোল েমেল। 

সুর্ধেেলী,  

আেরো প্রর্তবন্ধী র্শেোেীমদর েন্য র্শেো উপবৃর্ত্ত প্রদোন করর্ছ। প্রর্তবন্ধীমদর েন্য সরকোরী র্োকুরীমত সকোেো র্নধ িোরণ 

কমরর্ছ। অর্ত দর্রদ্রমদর েন্য কে িসংিোন সৃর্ি, উত্তরোঞ্চমলর ৫টি সেলোয় েঙ্গো সেোকোমবলোয় ২ হোেোর ৭৭৭ সকোটি েোকো ব্যময় ২৭ 

লে ৩৬ হোেোর সলোমকর অিোয়ী কে িসংিোন সৃর্ি কমরর্ছ। র্র েীর্বকোয়ন কে িসূর্ীর েোধ্যমে সদমশর র্রঅঞ্চমলর েনগণমক 

সহোয়তো প্রদোন করর্ছ।  

সদমশর েনগমণর অে িননর্তক মুর্ি, দোর্রদ্রয হ্রোস ও পুর্ি র্নরোপত্তো র্নর্িত করোর লমেয সরকোর সবশ র্কছু কে িসূর্ী গ্রহণ 

কমরমছ। ‘‘একটি বোেী একটি খোেোর'', আেয়ন, ঘমর সফরো, শোর্ন্ত র্নবোস প্রকল্প বোস্তবোয়ন করো হমচ্ছ। কৃষকমদর ১০ েোকোয় ব্যোংক 

র্হসোব সখোলোর ব্যবিো কমরর্ছ। ভতুির্ক, ভোতো সবর্কছুই ব্যোংমকর েোধ্যমে সদয়ো হমচ্ছ।  

প্রর্তটি ইউর্নয়মন তথ্য সসবো সকন্দ্র র্োলু কমরর্ছ। এগুমলো সেমক প্রর্তেোমস ৪০ লে গ্রোেীণ েোনুষ ই-সসবো র্নমচ্ছন এবং 

এমত কে িসংিোমনরও সুমর্োগ সৃর্ি হময়মছ। গ্রোেীণ দর্রদ্র েনমগোষ্ঠী র্বমশষ কমর নোরীর র্র্র্কৎসো সসবো র্নর্িমত প্রোয় ১৫ হোেোর 

কমুযউর্নটি র্ির্নক ও ইউর্নয়ন স্বোিয সকন্দ্র র্োলু কমরর্ছ। আেরো ব্যোংর্কংসহ সকল অে িননর্তক কে িকোে, সসবো প্রদোন, র্শেো, 

স্বোিয, কৃর্ষ প্রর্তটি সেমে তথ্যপ্রযুর্ির প্রময়োগ র্নর্িত কমরর্ছ।  

র্শেোর উন্নয়মন আেরো র্শেোনীর্ত বোস্তবোয়ন কমরর্ছ। বছমরর প্রেে র্দন র্শেোেীমদর হোমত র্বনোমূমল্য বই তুমল র্দর্চ্ছ। 

গত েোনুয়োর্রমত ২৭ সকোটি বই র্বতরণ কমরর্ছ। উপবৃর্ত্ত, টির্ফন ব্যবিো র্োলু কমরর্ছ। স্কুমল ঝমে পেো হ্রোস সপময়মছ। নোরী র্শেো 

প্রসোমর উচ্চ েোধ্যর্েক পর্ িন্ত উপবৃর্ত্ত র্দর্চ্ছ। র্েগ্রীমতও র্োলু করমত র্োর্চ্ছ।  

সুর্ধেেলী,  

আেোমদর সরকোর িোনীয় সম্পদ, সেয় ও েোনবশর্ির সমব িোত্তে ব্যবহোর কমর গ্রোমের প্রর্তটি বোেীমক অে িননর্তক 

কে িকোমের সকন্দ্রর্বন্দুমত পর্রণত করমত বেপর্রকর। আেরো ২০২১ সোমলর েমধ্য দোর্রদ্রযমুি, ক্ষুধোমুি, অসোম্প্রদোর্য়ক, শোর্ন্তপূণ ি, 

উন্নত, সমৃে বোংলোমদশ গেোর লমেয ব্যোপক কে িসূর্ী বোস্তবোয়ন কমরর্ছ। এর েোধ্যমে েোর্তর র্পতোর স্বমের সসোনোর বোংলো গমে 

তুলমবো। গ্রোমের দর্রদ্র ও সুর্বধোবর্ঞ্চত েনমগোষ্ঠীর আে ি-সোেোর্েক উন্নয়ন সেকসই করমবো।  

সসোসোল সেভলোপমেন্ট ফোউমেশমনর গ্রোে সর্ের্তর নোরী সদস্যরো আেোমদর এ অেিমনর অগ্রপর্েক হময় েোকমবন। সসোসোল 

সেভলোপমেন্ট ফোউমেশমনর কে িকোে আরও র্বস্তৃত সহোক এ প্রতযোশো কমর এখোমনই সশষ করর্ছ।  

সখোদো হোমফে  

েয় বোংলো, েয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোমদশ র্র্রেীবী সহোক। 


