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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

ফশখ হাসিনা 
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাসিক িদেলন ফকন্দ্র, ঢাকা, রসববার, ১ অগ্রাহায়ণ ১৪২২, ১৫ নদেম্বর ২০১৫ 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

অনুষ্ঠাদনর িোপসি, 

িহকমীবৃন্দ, 

রাষ্ট্রদূিগণ, 

উন্নয়ন িহদগাগী প্রসিষ্ঠাদনর প্রসিসনসধবৃন্দ, 

েদ্রমসহলা ও েদ্রমদহােয়গণ। 

আিিালামু আলাইকুম ও শুে িকাল। 

বাাংলাদেশ উন্নয়ন ফ ারাম ২০১৫-এর উদবাধন অনুষ্ঠাদন িবাইদক আন্তসরক শুদেচ্ছা। এই ফ ারাম আগামীসেদনর 

োসরদ্রযমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত িমৃদ্ধশালী বাাংলাদেশ সবসনম জাদণর র্ন্য ফগৌথ কম জপন্থা সনধ জারণ ও প্রদয়ার্নীয় সুপাসরশ প্রণয়দন গুরুত্বপূণ জ 

ভূসমকা পালন করদব বদল আসম আশা কসর।  

িব জকাদলর িব জদেষ্ঠ বাঙাসল, র্াসির সপিা বঙ্গবন্ধু ফশখ মুসর্বুর রহমাদনর ফনতৃদত্ব সুেীর্ জ িাংগ্রাম এবাং ১৯৭১ িাদল ৯ 

মাদির রক্তক্ষয়ী মুসক্তযুদদ্ধর মাধ্যদম আমরা স্বাধীনিা লাে কদরসি। িারপর ফথদকই বাাংলাদেশ ও বাঙাসল র্াসি ফেকিই 

অথ জননসিক ও িামাসর্ক উন্নয়দনর র্ন্য িব জাত্মক প্রদেষ্টা োসলদয় গাদচ্ছ।  

শি বাধা-সবপসি িদেও বাাংলাদেশ িাম্প্রসিক িমদয় আথ জ-িামাসর্ক উন্নয়দনর সবসেন্ন ফক্ষদে উদল্লখদগাগ্য িা দের 

স্বাক্ষর রাখদি িক্ষম হদয়দি। এ ফেদশর িাহিী ও িাংগ্রামী র্নগণ সনদর্দের ফমধা ও েক্ষিা সেদয় অদূর েসবষ্যদি এ ফেশদক 

উন্নয়দনর এক সবস্ময় সহদিদব সবশ্বেরবাদর তুদল ধরদি বদ্ধপসরকর। 

সুসধমন্ডলী, 

আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দন কার্ করসি। রূপকল্প-২০২১ এর মূল লক্ষয হদচ্ছ বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম-আদয়র 

ফেদশ রূপান্তর করা। আমরা ইদিামদধ্য িপ্তম পঞ্চবাসষ জক পসরকল্পনা গ্রহণ কদরসি। আর্দকর এ ফ ারাদমর মাধ্যদম আমরা 

আমাদের েসবষ্যৎ লক্ষয ও কম জদকৌশল আপনাদের িামদন তুদল ধরদি োই।  

এ পসরকল্পনার লক্ষয ও কম জসূসে বাস্তবায়দন উন্নয়ন িহদগাগী, সুশীল িমার্, বুসদ্ধর্ীবী ও ফবিরকাসর খািিহ িাংসিষ্ট 

িকদলর িহদগাসগিা প্রদয়ার্ন। আমাদের িপ্তম পঞ্চবাসষ জক পসরকল্পনার মূল লক্ষয হদচ্ছ ফেকিই প্রবৃসদ্ধর মাধ্যদম আথ জ-

িামাসর্ক উন্নয়ন সনসিি করা।  

কদয়ক িপ্তাহ আদগ সবশ্ব ফনতৃবৃন্দ ফেকিই উন্নয়ন লক্ষয বা এিসিসর্ গ্রহণ কদরদি। বাাংলাদেশ িহস্রাব্দ উন্নয়ন 

লক্ষযমাোর মি এিসিসর্ বাস্তবায়দন িা ে অর্জন করদি োয়। আসম আশা করব, এ ফ ারাম এ সবষদয় আদলাকপাি করদব 

এবাং িরকারদক বাস্তবমুখী ও কাগ জকর সুপাসরশ প্রোন করদব।  

ফেকিই উন্নয়ন লক্ষয বাস্তবায়দন উন্নি ফেশিমূহদক আসথ জক ও কাসরগসর িহদগাসগিা সনদয় এসগদয় আিদি হদব। 

উন্নয়ন ও র্লবায়ু পসরবিজন ফমাকাদবলায় প্রথাগি আসথ জক িহদগাসগিার পাশাপাসশ সবশ্ব বাসণর্য ব্যবস্থা গাদি োসরদ্রয 

সবদমােন, কম জিাংস্থান সৃসষ্টিহ িাসব জক ববসশ্বক উন্নয়দন অবোন রাখদি পাদর ফি সবষদয় আন্তর্জাসিক িম্প্রোয়দক আরও 

মদনাদগাগী হদি হদব।          

সপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

সবগি কদয়ক বিদর বাাংলাদেশ িামসষ্টক অথ জননসিক ব্যবস্থাপনার ফক্ষদে উদল্লখদগাগ্য অগ্রগসি িাধন কদরদি। 

অথ জননসিক প্রবৃসদ্ধ ত্বরাসিি করা, বাদর্ে র্ােসি হ্রাি, আমোসন ও রপ্তাসনর উচ্চ প্রবৃসদ্ধ, ববদেসশক মুদ্রার সরর্াদে জর িদন্তাষর্নক 

বৃসদ্ধ সনসিি করদি আমদের িরকাদরর নীসি ও কম জসূসে কাগ জকর প্রমাসণি হদয়দি।  



 

১৯৯১ িাদল ফগখাদন আমাদের োসরদদ্রে্গর হার সিল ৫৬.৭ শিাাংশ, আমরা ফিই োসরদদ্রযর হার ২২.৪ শিাাংদশ 

নাসমদয় এদনসি। অসি োসরদদ্রযর হার ৭.৯ শিাাংদশ হ্রাি ফপদয়দি। এখন আমাদের লক্ষয হদচ্ছ ২০২১ িাদলর মদধ্য ক্ষুধা ও 

োসরদ্রযমুক্ত বাাংলাদেশ গদে ফিালা। এ িমদয় োসরদদ্রযর হার ১৪ শিাাংদশর নীদে হ্রাি করার লক্ষয সনধ জারণ করা হদয়দি।  

বাাংলাদেশ িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযগুসলর অসধকাাংশই অর্জন কদরদি অথবা অর্জদনর পদথ রদয়দি। সবগি িয় বিদর 

আমাদের গে সর্সিসপ প্রবৃসদ্ধর হার সিল ৬.২ শিাাংশ। গি অথ জবির এই হার ৬.৫১ শিাাংদশ উন্নীি হদয়দি। একই িমদয় 

আমাদের রপ্তাসন আয় ও সবদেশ ফথদক পাঠাদনা ফরসমট্যাদের পসরমাণ সিনগুন বৃসদ্ধ ফপদয়দি। ববদেসশক মুদ্রার সরর্াে জ িাদে 

িািগুণ বৃসদ্ধ ফপদয় ২৭ সবসলয়ন মাসকজন িলার িাসেদয় ফগদি।  

ফেকিই উন্নয়ন লক্ষযমাো বাস্তবায়দন ব্যাপক সবসনদয়াদগর প্রদয়ার্ন। এ উন্নয়ন অগ্রগাোয় আমরা আন্তর্জাসিক 

িহদগাগী ফেশ ও িাংস্থািমূহিহ ব্যসক্তখাদির অাংশীোসরত্বদক গুরুত্বপূণ জ মদন কসর। এ ফপ্রক্ষাপদে িরকার বিজমাদন প্রিযক্ষ 

ববদেসশক সবসনদয়াদগর র্ন্য ফেদশর সবসেন্ন এলাকায় ১০০টি অথ জননসিক অঞ্চল প্রসিষ্ঠার উদযাগ সনদয়দি, অন্যান্য অবকাঠাদমা 

উন্নয়দন কার্ করদি এবাং অসধকির ববদেসশক সবসনদয়াগবান্ধব পসরদবশ সৃসষ্টদি প্রদয়ার্নীয় িাংস্কার কাগ জক্রম বাস্তবায়ন 

করদি।   

বাসষ জক উন্নয়ন কম জসূসের অথ জায়দন ববদেসশক িাহাদের উপর সনে জরশীলিার প্রবণিা ক্রদমই হ্রাি পাদচ্ছ। ২০০৯-১০ 

অথ জবিদর এসিসপ’র আকার সিল ২৮ হার্ার ৫০০ ফকাটি োকা। ২০১৫-১৬ অথ জবিদর এসিসপ’র আকার সিনগুদণরও অসধক 

বৃসদ্ধ ফপদয় োঁসেদয়দি ১ লাখ ৯৯৭ ফকাটি োকা।  

বিজমাদন ২৩টি মন্ত্রণালয় ১৪৫টি িামাসর্ক সনরাপিা ফবষ্টনী কম জসূসে বাস্তবায়ন করদি। এদি গি ২০১৪-১৫ অথ জবিদর 

৩০ হার্ার ৮০০ ফকাটি োকা ব্যয় হদয়দি গা র্ািীয় বাদর্দের ১৩% এবাং সর্সিসপ’র ২%।  

বিজমাদন িামাসর্ক সনরাপিা িাংসিষ্ট সবষদয় িমিয় িাধন এবাং কাসিি  লা ল অর্জদনর র্ন্য িরকার ইদিামদধ্য 

সবযমান সনরাপিা ফবষ্টনী কম জসূসে িমসিি কদর একটি ব্যাপক র্ািীয় সুরক্ষা ফকৌশল প্রণয়ন কদরদি  এবাং এর আদলাদক 

কাগ জক্রম গ্রহণ করা হদচ্ছ। 

আমরা িাম্প্রসিক িমদয় িা দের িদঙ্গ আমাদের প্রসিদবসশ ফেশ োরি ও সময়ানমাদরর িাদথ িামুসদ্রক ও 

স্থলিীমানা সবদরাধ শাসন্তপূণ জোদব সনষ্পসি করদি িক্ষম হদয়সি। গি ৩১ ফশ জুলাই মধ্যরাদি আমরা আনুষ্ঠাসনকোদব োরদির 

িদঙ্গ ১৬২টি সিেমহল সবসনময় কদরসি। এর দল সিেমহলগুদলাদি বিবািরি ৫০ হার্াদরর ফবসশ মানুষ িাঁদের পিন্দমি 

ফেদশর নাগসরকত্ব ফবদি সনদি িক্ষম হদয়দিন। িাঁদের বহুসেদনর মানসবক িমস্যার শাসন্তপূণ জ িমাধান হদয়দি। 

িোসনি অসিসথবৃন্দ, 

বাাংলাদেদশর আথ জ-িামাসর্ক উন্নয়দন েম অসেবািদনর একটি সবদশষ ভূসমকা রদয়দি। সবদশষিঃ ফেদশর ক্রমবধ জমান 

যুবিমাদর্র র্ন্য প্রদয়ার্নীয় কম জিাংস্থান বিসরর ফক্ষদে েম অসেবািদনর গুরুত্ব অপসরিীম। র্ািীয় উন্নয়দন েম অসেবািদনর 

গুরুত্বপূণ জ অবোদনর স্বীকৃসিস্বরূপ বাাংলাদেশ িরকার েম অসেবািন-বান্ধব নীসিমালা ও কম জসূসে হাদি সনদয়দি। 

সবশ্বব্যাপী অসেবািী েসমকদের স্বাথ জ রক্ষা ও িাঁদের কোদণর র্ন্য উন্নয়নশীল ও উন্নি ফেশিমূহদক একিদঙ্গ কার্ 

করদি হদব। অসেবািী েসমকদের েক্ষিা ও অসেজ্ঞিার আদলাদক িাঁদের ন্যযনিম মজুরী সনধ জারদণ ববসশ্বক পগ জাদয় ফগৌথ 

প্রদেষ্টা োলাদনা উসেি।  

অসেবািন ইদিামদধ্য ২০৩০ উন্নয়ন এদর্ন্ডার অন্যিম মূল োসলকাশসক্ত সহদিদব স্বীকৃসি  ফপদয়দি। অসেবািন 

প্রসক্রয়ার অপসরিীম িম্ভাবনাদক পুদরাপুসর কাদর্ লাগাদি হদল িাই রাষ্ট্রিমূদহর মদধ্য িহদগাসগিা আবশ্যক। অসেবািী 

েসমকগণ ফগন প্রবাদি বঞ্চনার সশকার না হন এর্ন্য িাঁদের প্রদয়ার্নীয় সশক্ষা ও প্রসশক্ষণ প্রোদন উন্নয়ন িহদগাগীদের 

িহদগাসগিা প্রদয়ার্ন।  

সুসধবৃন্দ,   

ববসশ্বক উষ্ণিা বৃসদ্ধ ও র্লবায়ু পসরবিজদনর  দল বাাংলাদেশ অন্যিম প্রধান ঝুঁসকপূণ জ ফেশ সহদিদব ইদিামদধ্য সেসিি 

হদয়দি। র্লবায়ু পসরবিজদন বাাংলাদেদশর ফকান ভূসমকা ফনই। অথে আমরাই িবদেদয় ফবসশ ক্ষসিগ্রস্ত হসচ্ছ। 

ববসশ্বক পগ জাদয় সকছু অগ্রগসি িদেও র্লবায়ু পসরবিজন িাংক্রান্ত িহসবলগুসলর সবপুল পসরমাণ িম্ভাবনা এখনও 

পুদরাপুসর কাদর্ লাগাদনা িম্ভব হয়সন। ববসশ্বক র্লবায়ু অথ জায়ন প্রসক্রয়ায় সবযমান শিজিমূহ কঠিন ও র্টিল। এ িাংক্রান্ত 

িহসবলগুসলদক ঝুঁসকপূণ জ ফেশিমূদহর োসহো ও অগ্রাসধকার অনুগায়ী কাদর্ লাগাদনার ফক্ষদে সবযমান বাধা ও অথ জ িাদের 



 

ধীরগসি অপিারণ করদি হদব। িদব আমরা শুধু িাহাদের আশায় বদি ফনই। আমাদের সনর্স্ব অথ জায়দন ‘বাাংলাদেশ ক্লাইদমে 

ফেঞ্জ ট্রাস্ট  ান্ড’ গঠন কদর মানুষদক ক্ষসির হাি ফথদক রক্ষার উদযাগ সনদয়সি। 

িোসনি সুধী, 

আমরা মদন কসর এশীয় প্রশামত্ম মহািাগরীয় অঞ্চদল সুষম ও পারস্পসরক উন্নয়দনর র্ন্য আঞ্চসলক, উপ-আঞ্চসলক 

ও সবপাসক্ষক িহদগাসগিা অিযাবশ্যক।  

বাাংলাদেশ সবসেন্ন আঞ্চসলক িহদগাসগিা িাংস্থা ফগমন িাকজ, সবমিদেক এবাং সবসিআইএম-ইসি প্রসিষ্ঠায় গুরুত্বপূণ জ 

ভূসমকা পালন কদরদি। িম্প্রসি আমরা প্রসিদবসশ ফেশ োরি, ফনপাল ও ভুোদনর িদঙ্গ ব্যবিা-বাসণর্য ও ফগাগাদগাগ বৃসদ্ধর 

সুসবধাদথ জ এ অঞ্চদলর মদধ্য অবকাঠাদমা উন্নয়দনর কাদর্ হাি সেদয়সি।  

িম্প্রসি োরটি ফেদশর মদধ্য পণ্য পসরবহন শুরু হদয়দি। এ অঞ্চদলর ফেশগুদলার মদধ্য িথ্যপ্রযুসক্ত, জ্বালাসন, সবদ্যযৎ, 

কৃসষ, ব্যবিা-বাসণর্য, পসরদবশ ও কাসরগসর খাদি পারস্পসরক আঞ্চসলক িহদগাসগিা বৃসদ্ধদি উন্নয়ন িহদগাগী িাংস্থাগুদলা 

সবসেন্ন পেদক্ষপ সনদি পাদর।  

আমরা ইদিামদধ্য উৎপােনশীল খাদি নারীর অসধকার এবাং র্ািীয় ও স্থানীয় পগ জাদয় নারীর প্রসিসনসধত্ব সনসিি 

করার মাধ্যদম নারীর অথ জননসিক ও রার্ননসিক ক্ষমিায়দনর ফক্ষদে দৃশ্যমান িা দের স্বাক্ষর ফরদখসি।  

নারীর অসধকার রক্ষার র্ন্য প্রদয়ার্নীয় আইনী সুরক্ষা প্রোদন বাাংলাদেশ উদলস্নখদগাগ্য অগ্রগসি িাধন কদরদি। 

এদক্ষদে িবদেদয় উদল্লখদগাগ্য পেদক্ষপ হদচ্ছ ২০১১ িাদল প্রণীি র্ািীয় নারী উন্নয়ন নীসিমালা।  

সবশ্ব অথ জনীসি ফ ারাদমর ‘ফর্ন্ডার গ্যাপ সরদপাে জ ২০১৪’ অনুগায়ী নারীর রার্ননসিক ক্ষমিায়দন ১৩৬টি ফেদশর মদধ্য 

বাাংলাদেশ ১০ম স্থান অসধকার কদরদি।  

আমরা আশা করসি িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাোর মি ফেকিই উন্নয়ন লক্ষযমাো অর্জদন আমরা একইোদব ি ল হব। 

আমাদের ৭ম পঞ্চবাসষ জকী পসরকল্পনায় ফেকিই উন্নয়ন লক্ষযমাোর উপর গথাগথ গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দি।  

আমরা আমাদের িম্পদের িদব জাচ্চ ব্যবহার সনসিি কদর এ ফেদশর মানুদষর িাসব জক উন্নয়দন বদ্ধপসরকর। ফেকিই 

উন্নয়ন লক্ষযমাো পূরদণ আমাদের িরকার সুসনসে জষ্ট পসরকল্পনা ও কম জসূসে সনদয় ইদিামদধ্য কার্ শুরু কদরদি।  

আমরা দৃঢ়োদব সবশ্বাি কসর আন্তর্জাসিক িম্প্রোয় বাাংলাদেদশর বিজমান উন্নয়ন ধারা এসগদয় সনদি িাসব জক 

িহদগাসগিা প্রোন অব্যাহি রাখদব।  

অসমি িম্ভাবনার ফেশ বাাংলাদেশ। সবদশ্বর বুদক একটি গসিশীল অথ জনীসি সহদিদব আত্মপ্রকাশ করার মি িব উপায় 

ও উপকরণ আমাদের রদয়দি। আমাদের লক্ষয হদচ্ছ অন্তভু জসক্তমূলক উন্নয়দনর মাধ্যদম ২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক উচ্চ 

মধ্যম-আদয়র ফেদশ এবাং ২০৪১ িাদল উন্নি িমৃদ্ধ ফেদশ পসরণি করা। 

আমাদের উন্নয়দনর এ অগ্রগাোয় আন্তর্জাসিক উন্নয়ন িহদগাসগদের িাদথ ফপদল আমরা আনসন্দি হব। এ সুন্দর 

পৃসথবীদক োসরদ্রয ও বঞ্চনার অসেশাপ ফথদক মুক্ত করদি আমাদের িকদলর ঐকয ও ফগৌথ প্রদেষ্টা একান্ত আবশ্যক।  

পসরদশদষ, বাাংলাদেশ উন্নয়ন ফ ারাম ২০১৫-এর িব জাঙ্গীণ িা ে কামনা কদর আসম এর শুে উদবাধন ফর্াষণা 

করসি। িকলদক আবারও ধন্যবাে। 

ফখাো হাদ র্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ সেরর্ীবী ফহাক। 
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