
আন্তর্জাতিক দাতিদ্র্য তিম াচন তদিস  

     

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী 

শেখ হাতসনা 

ওস ানী স্মৃতি ত লনায়িন, ঢাকা, শসা িাি, ০২ কাতিজক ১৪২৩, ১৭ অমটািি ২০১৬ 

                          

 

সহক ীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহম াগী প্রতিষ্ঠামনি প্রতিতনতধবৃন্দ, 

সুতধবৃন্দ। 

 

আসসালামু আলাইকু  ও শুভ অপিাহ্ন। 

আন্তর্জাতিক দাতিদ্র্য তিম াচন তদিস উদ াপন উপলমে িাাংলামদে সিকাি ও তিশ্বব্াাংমকি শ ৌথ উমযামগ 

আময়াতর্ি আর্মকি এই অনুষ্ঠামন উপতিি সিাইমক আত  আন্ততিক শুমভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। 

দ্রুি স ময়ি  মে দাতিদ্র্য হ্রামস িাাংলামদমেি অর্জন তিশ্বপতি ন্ডমল তুমল ধিাি র্ন্য আত  তিশ্বব্াংক-শক ধন্যিাদ 

র্ানাই। এ স্বীকৃতি আ ামদি লেয অর্জমনি প্রয়াসমক আিও শিগিান কিমি।  

শেকসই উন্নয়ন লেযসূহহ (এসতিতর্) িাস্তিায়মন তিশ্বব্াাংক শ  উমযাগ গ্রহণ কমিমে িা গুরুত্বপূণ জ। এসতিতর্ 

িাস্তিায়মন তিশ্বব্াাংমকি ভূত কা সহায়ক হমি। 

সি জকামলি সি জমষষ্ঠ িাাাতল, র্াতিি তপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুতর্বুি িহ ামনি শনতৃমত্ব ২৪ িেমিি সাংগ্রা  এিাং ১৯৭১ 

সামল ৯- ামসি িক্তেয়ী মুতক্তযুমেি  ে তদময় আ িা স্বাধীনিা অর্জন কমিতে। 

িািপি শথমকই আ িা শেকসই আথ জ-সা াতর্ক উন্নয়ন এিাং র্নগমণি র্ীিন- ান উন্নয়মনি র্ন্য সি জাত্মক প্রমচষ্টা 

চাতলময়  াতচ্ছ। তকন্তু আ ামদি পথচলা কখনই  সৃণ তেল না। 

দৃঢ় শনতৃত্ব এিাং এ শদমেি সাহসী ও সাংগ্রা ী  ানুমেি প্রতিকূল অিিা শথমক উত্তিমণি সে িা িাাংলামদেমক তনম্ন-

 ে  আময়ি শদমে পতিণি কিমি সাহায্য কমিমে এিাং িাাংলামদে এখন অন্যান্য শদমেি র্ন্য অনুকিণীয় দৃষ্টান্ত। 

সুতধ ন্ডলী, 

 প্রাকৃতিক ও  নুষ্যসৃষ্ট িহুতিধ দুম জাগ ও চযামলঞ্জ শ াকাতিলা কমি িাাংলামদে অথ জননতিক ও সা াতর্ক তিতভন্ন শেমে 

অসা ান্য সফলিা অর্জন কমিমে।  

 ১৯৭১ সামল িাাংলামদমেি স্বাধীনিা অর্জমনি স য় দাতিমদ্র্যি হাি তেল ৭০ েিাাংমেি উপমি,  া হ্রাস শপময় ১৯৯১ 

সামল দাঁড়ায় ৫৬.৭ েিাাংমে। আ িা িিজ ামন দাতিমদ্র্যি হাি ২২.৪ েিাাংমে নাত ময় আনমি সে  হময়তে। শদমে িিজ ামন 

চি  দাতিমদ্র্যি হাি ৭.৯ েিাাংে। 

আ ামদি উন্নয়মনি একটি  ানতিক অিয়ি িময়মে। দাতিদ্র্য ও ঝুঁতকি  মে থাকা র্নমগাষ্ঠীি র্ীিন- ামনি উন্নয়ন 

আ ামদি উন্নয়ন কা জক্রম ি ূহল লেয। এ লেয অর্জমন সা াতর্ক তনিাপত্তা ক জূচতচ এিাং অন্তর্ভ জতক্তূহলক প্রবৃতে অন্যি  

তনয়া ক তহমসমি ভূত কা পালন কিমে। 

 অস িা দূি কিমি সা াতর্ক তনিাপত্তা,  মথাপযুক্ত ক জসাংিান এিাং অন্তর্ভ জতক্তূহলক অথ জননতিক সুতিধা তনতিি 

কিাি ব্িিা গ্রহণ কিা হময়মে। িিজ ামন শদমেি প্রায় এক-চতুথ জাাংে পতিিািমক সা াতর্ক তনিাপত্তা ক জূচতচি আওিায় আনা 

হময়মে। এর্ন্য সিকাি শ াে িামর্মেি ১৩ েিাাংে এিাং তর্তিতপ’ি ২.৩ েিাাংে ব্য় কিমে। 

 দতিদ্র্ র্নমগাষ্ঠীি র্ন্য সিকাতি ব্ময়ি সুফল তনতিি কিমি আ িা র্ািীয় সা াতর্ক তনিাপত্তা শকৌেল প্রণয়ন 

কমিতে। আ ামদি লেয হ’ল তিশ্ব সম্প্রদায় কতৃজক তনধ জাতিি স ময়ি পূমি জই শদে শথমক দাতিদ্র্য এিাং ক্ষুধা তনূহ জল কিা। 

আ ামদি অথ জননতিক উন্নয়মন র্ািীয়, আঞ্চতলক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এিাং সাংিাি অিদামনি কথা আত  গভীিভামি স্মিণ 

কিতে। 

সুতধবৃন্দ, 

 সা তষ্টক অথ জননতিক ব্িিাপনায় িাাংলামদে শিে তিচেণিাি পতিচয় তদময়মে। গি ১০ িেমি র্ািীয় আময়ি গড় 

প্রবৃতে তেল ৬.৪ েিাাংে,  া ২০১৫-১৬ অথ জিেমি বৃতে শপময় ৭.০৫ েিাাংমে উন্নীি হময়মে।  



 

আ িা ইমিা মে ২০১৬-২০২০ শ য়াদী ৭  পঞ্চ-িাতে জক পতিকল্পনা িাস্তিায়ন শুরু কমিতে। প্রবৃতে ত্বিাত ি কিা, 

দাতিদ্র্য হ্রাস এিাং সাধািণ  ানুমেি ে িায়নমক এ পতিকল্পনায় অগ্রাতধকাি শদওয়া হময়মে। ৭  পঞ্চ-িাতে জক পতিকল্পনাি 

সি জমেে িেমি ৮ েিাাংে প্রবৃতেি লেয াো তনধ জািণসহ গড় প্রবৃতেি হাি ধিা হময়মে ৭.৪ েিাাংে। 

  াথাতপছু আয় বৃতে শপময় িিজ ামন ১ হার্াি ৪৬৬  াতকজন িলামি উন্নীি হময়মে। উচ্চ  ে -আময়ি শদমে উন্নীি 

হওয়া এিাং িহু াতেক দাতিদ্র্য তনিসমনি লেয অর্জমন েক্ত তভি গনমনি শেমে অন্যান্য আতথ জক ূচচকসূহমহি অগ্রগতি 

অব্াহি িময়মে।  

 বিতশ্বক  ন্দা সমেও, আ ামদি িপ্তাতন ও প্রিাসী আয় এিাং সিাসতি বিমদতেক তিতনময়াগ গি সামড় ৭ িেমি ৩ গুণ 

বৃতে শপময়মে। বিমদতেক মুদ্র্াি তির্াভ জ ৩.৫ তিতলয়ন  াতকজন িলাি শথমক বৃতে শপময় ৩১ তিতলয়ন  াতকজন িলাি হময়মে। 

তিতনময়াগ হাি তর্তিতপ’ি ২৬ েিাাংে শথমক বৃতে শপময় ২৯.৪ েিাাংমে দাঁতড়ময়মে। ২০০৯-১০ অথ জিেমি িাতে জক উন্নয়ন 

ক জূচতচি আকাি তেল ২৮৫ তিতলয়ন োকা,  া ২০১৬-১৭ অথ জিেমি দাঁতড়ময়মে ১ হার্াি ২৩৩.৪৫ তিতলয়ন োকা। 

 তিদুযৎ উৎপাদন সে িাি পতি াণ ৩ গুণ বৃতে শপময় ১৫ হার্াি শ গাওয়ামে উন্নীি হময়মে। িিজ ামন প্রায় ৭৮ 

েিাাংে র্নগণ তিদুযৎ সুতিধা পামচ্ছন। আ িা মুদ্র্াস্ফীতি ৫.৫ েিাাংমেি  মে তনয়ন্ত্রমণ িাখাসহ মুদ্র্াি তিতন য় হাি ও সুমদি 

হামিি শেমে তিতিেীলিা ির্ায় িাখমি সে  হময়তে। 

 প্রাথত ক তেোয় প্রায় েিভাগ ভতিজ তনতিি কিা সম্ভি হময়মে। প্রাথত ক ও  ােত ক তিযালময় ভতিজি শেমে 

ইমিা মে শর্ন্ডাি স িা অর্জন কমিতে। উচ্চতেোি শেমে বিেম্য হ্রামস উমেখম াগ্য অগ্রগতি সাতধি হময়মে।  

র্নগমণি শদািমগাড়ায় স্বািযমসিা শপৌুঁমে শদওয়াি লেয আ িা প্রায় সামড় ১৬ হার্াি কত উতনটি তিতনক ও িানীয় 

স্বািয শসিামকন্দ্র প্রতিষ্ঠা কমিতে।  াতৃমৃতুযি হাি হ্রাস শপময় প্রতি হার্ামি এক দেত ক আে এক এিাং তেশু মৃতুযি হাি ২৯ 

র্মন দাঁতড়ময়মে।  ানুমেি গড় আয়ু ২০০৫ সামল তেল ৬৬.৫ িেি,  া িিজ ামন প্রায় ৭১ িেমি উন্নীি হময়মে।  ানি উন্নয়ন 

প্রতিমিদন অনু ায়ী িাাংলামদে ২০১৪ সামল ১৪২ি  িামন উন্নীি হময়মে। 

 ‘তিতর্োল িাাংলামদে’ তিতন জামণও উমেখম াগ্য অগ্রগতি সাতধি হময়মে। িাাংলামদমে ইমিা মে প্রযুতক্ত-তনভ জি 

আধুতনক িামেি কািামি সাত ল হময়মে। কময়কটি উন্নি শদেসহ প্রায় ৩০টি শদমে আ িা সফেওয়যাি ও আইতসটি শসিা 

িপ্তাতন কিতে। 

 ইমলক্ট্রতনক সিকাতি ক্রয় ব্িিা (ই-তর্তপ), িানীয় প জাময় তিতর্োল শকন্দ্র িাপন, শ ািাইল শফামনি  ােম  

স্বািযমসিা প্রদান, তিতর্োল ল্যািমিেতি এিাং  াতি-ত তিয়া িােরু  িাপন আ ামদি আইতসটি উমযামগি কময়কটি উদাহিণ।  

সম্মাতনি অতিতথবৃন্দ, 

 স ামর্ি সকলমেমে নািী-পুরুমেি স -অতধকাি তনতিি কিা আ ামদি অঙ্গীকাি। এ লমেয আ িা নািী উন্নয়ন 

নীতি ২০১১ প্রণয়ন কমিতে। নািী উন্নয়নমক আ ামদি দীর্ জ-শ য়াদী উন্নয়ন শকৌেমলি অতিমচ্ছয অাংে তহমসমি তিমিচনা কমি 

সকল পতিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এিাং িামর্ে িিাদ্দ শদওয়া হমচ্ছ। 

 ক জমেমে নািীমদি অাংেগ্রহণ ক্র া ময় িাড়মে। ‘শলািাল শর্ন্ডাি গ্যাস তিমপাে জ’ অনু ায়ী, ২০১৫ সামল ১৪৫টি 

শদমেি  মে িাাংলামদমেি অিিান তেল ৬৪ি । অথ জননতিক কা জক্রম  অাংেগ্রহণ, তেো, স্বািয এিাং িার্ননতিক ে িায়ন 

সাংক্রান্ত ৪টি ূচচমকই িাাংলামদমেি অগ্রগতি অব্াহি িময়মে।  

১৯৯১ সামল র্ািীয় সাংসমদ  তহলা সাংসদ সদমেি হাি তেল ১২.৭ েিাাংে,  া িিজ ামন ২০ েিাাংমে উন্নীি 

হময়মে। িানীয় সিকামি প্রায় সামড় ১২ হার্াি তনি জাতচি নািী প্রতিতনতধ িময়মেন। ২০১৫ সামল নািীি িার্ননতিক ে িায়মন 

িাাংলামদমেি অিিান তেল ১৪৫টি শদমেি  মে ৮  িামন। শপাোকতেমল্প প্রায় ৩৫ লে নািী ক ী িময়মেন। িাঁমদি কামর্ি 

পতিমিে তনিাপদ ও উন্নি কিাি লমেয আ িা প্রময়ার্নীয় ব্িিা তনময়তে। 

তপ্রয় সহক ীবৃন্দ, 

 র্লিায়ু পতিিিজনর্তনি প্রভাি আ ামদি শদমেি উন্নয়মনি অন্যি  চযামলঞ্জ। দুম জাগ ব্িিাপনায় িাাংলামদে 

আন্তর্জাতিকভামি প্রোংতসি হমলও, র্লিায়ু পতিিিজনর্তনি কািমণ িাাংলামদে এখনও তিমশ্বি অন্যি  ঝুঁতকপূণ জ শদে। 

এিফমল িাাংলামদে অব্াহিভামি েতিগ্রস্ত হমচ্ছ। আ িা আো কতি, প্যাতিস র্লিায়ু চুতক্তি িাস্তিায়ন পতিমিে সাংক্রান্ত 

ন্যায়তিচাি প্রতিষ্ঠা কিমি। র্লিায়ু পতিিিজনমক তিমিচনায় তনময় আ িা র্লিায়ু-সতহষ্ণু অিকানাম া তন জাণ ও অন্যান্য 

উন্নয়ন কা জক্র  গ্রহণ কিতে। র্লিায়ু পতিিিজমনি ফমল সৃষ্ট েতি লার্মি আ ামদি তনর্স্ব অথ জায়মন ‘িাইম ে শচঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড’ 

গনন কমিতে। 



 

 র্লিায়ু সাংক্রান্ত আন্তর্জাতিক তিতভন্ন িহতিল, তিমেে কমি ‘গ্রীন িাইম ে ফান্ড’ সৃতষ্ট অমনক প্রিযাোি র্ন্ম 

তদময়তেল। তকন্তু, পেতিগি র্টিলিাি কািমণ এ সাংক্রান্ত আন্তর্জাতিক িহতিল শথমক েতিগ্রস্ত শদেসূহহ আোনুরূপ অথ জায়ন 

পায়তন। এ অথ জায়ন প্রতক্রয়া সহর্ কিাি লমেয পেতিগি সাংস্কাি র্রুতি। 

সম্মাতনি সুধী, 

 এতগময়  াওয়াি পমথ আ ামদি সা মন এখনও অমনক চযামলঞ্জ িময়মে। আ ামদি র্নমগাষ্ঠীি একটি উমেখম াগ্য 

অাংে দাতিদ্র্যসী াি নীমচ িসিাস কিমেন। ক জসাংিামনি সুম াগ সৃতষ্টি  ােম  আ ামদি র্নত তিক সুতিধা’ি (শিম াগ্রাতফক 

তিতভমিন্ড) সদ্ব্যিহাি কিমি হমি। এ লমেয আ িা ১০০টি তিমেে অথ জননতিক অঞ্চল, শিে তকছু হাইমেক পাকজ, সফেওয়যাি 

শেকমনালতর্ পাকজ প্রতিষ্ঠাসহ শিসিকাতি এিাং বিমদতেক তিতনময়াগ আকে জমণ প্রময়ার্নীয় উমযাগ গ্রহণ কমিতে। 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেয (এ তিতর্) িাস্তিায়ন ও অর্জমন িাাংলামদে অন্যি  সফল শদে তহমসমি তিমিতচি। এ তিতর্ 

িাস্তিায়মনি দৃঢ় তভতত্তমক তিমিচনায় তনময় আ িা এসতিতর্’স িা শেকসই উন্নয়ন লেযসূহহ িাস্তিায়মনি র্ন্য এসি লেযসূহহ 

র্ািীয় উন্নয়ন পতিকল্পনা ও শকৌেমল অন্তর্ভ জক্ত কমিতে। 

 আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কতৃজক তনধ জাতিি ২০৩০ সামলি পূমি জই এসতিতর্ িাস্তিায়মনি লমেয আ িা কার্ কমি  াতচ্ছ। 

একটি উচ্চ-প জাময়ি িদািতক টি  এসতিতর্ িাস্তিায়ন কা জক্র  স  য় ও পতিিীেণ কিমে। 

 একটি  ে  আময়ি শদমেি অিকানাম াগি চযামলঞ্জ তিমিচনায় তনময় আ িা প্রবৃতে সঞ্চািী কানাম াগি রূপান্তমিি 

একাতধক বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ কমিতে। 

 অপুতষ্টর্তনি স োমুক্ত র্নমগাষ্ঠী র্ািীয় উন্নয়মনি প্রধান সম্পদ। ১৯৯০ সাল শথমক িাাংলামদমে অপুতষ্টমি শভাগা 

র্নমগাষ্ঠীি হাি ক্র া ময় হ্রাস শপমলও, আথ জ-সা াতর্ক অন্যান্য শেমে অতর্জি সাফমল্যি সমঙ্গ িাল ত তলময় এমেমে অগ্রগতি 

সাতধি হয়তন। 

 ক  ওর্ন, খি জাকৃতি ও অন্যান্য অপুতষ্টর্তনি স োগ্রস্ত তেশুি সাংখ্যা কত ময় আনাি র্ন্য  াতৃ ও তেশু পুতষ্ট 

উন্নয়মনি লমেয এ খামি সিকাতি তিতনময়াগ বৃতে কিা হময়মে। আ িা র্ািীয় পুতষ্ট নীতি ২০১৫ প্রণয়ন কমিতে। ভতিষ্যমি 

আ িা পুতষ্ট শসিা কা জক্র  আিও প্রসাতিি কিমি চাই। 

 শদমে ও তিমদমে তিতভন্ন শফািাম  আত  িহুিাি উমেখ কমিতে শ , তিশ্ব আর্ সন্ত্রাস এিাং সতহাংস র্তঙ্গিাদ না ক 

দু’টি অন্যি  চযামলমঞ্জি সম্মুখীন। শ  শকান ধিমণি সতহাংসিাি তিরুমে আ াি সিকাি ‘তর্মিা েলামিন্স’ নীতি গ্রহণ কমিমে। 

শদমেি র্তঙ্গিাদ দ মন আ িা সে  হময়তে। র্তঙ্গিামদি অতভোপ শথমক স ার্মক মুক্ত কিাি লমেয ভতিষ্যমি র্তঙ্গিাদ 

দ ন কা জক্র মকও আিও োতণি কিা হমি। 

ভদ্র্ তহলা ও ভদ্র্ মহাদয়গণ, 

 িাাংলামদে অত ি সম্ভািনাি শদে। এমদমেি  ানুে অিযন্ত সাহসী, দৃঢ়মচিা এিাং পতিষ ী। তনমর্মদি ভতিষ্যৎ 

তিতন জাণ এিাং ভতিষ্যৎ প্রর্মন্মি র্ন্য একটি উন্নি িাাংলামদে গমড় শিালাি র্ন্য আ িা দৃঢ়-প্রিযয়ী। 

 আ িা ইমিা মে  ানি-উন্নয়ন ূচচমক  ে  কযাোগতিি শদে এিাং  াথাতপছু আয় তিমিচনায় তন ণ  ে  আময়ি 

শদে তহমসমি স্বীকৃতি শপময়তে। আত  দৃঢ়ভামি তিশ্বাস কতি, আ িা সহসাই স্বমল্পান্নি শদমেি কযাোগতি শথমক শিতিময় আসি 

এিাং ২০৪১ সামলি  মে িাাংলামদে হমি একটি উন্নি-সমৃে শদে।  

 আ ামদি প্রিযাো, আ ামদি উন্নয়মন আন্তর্জাতিক সম্প্রদাময়ি সমঙ্গ তিয ান অাংেীদাতিত্ব ভতিষ্যমি আিও 

েতক্তোলী হমি। আ ামদি স স্ত উন্নয়ন পতিকল্পনা, ‘রূপকল্প ২০২১’ এিাং ‘রূপকল্প ২০৪১’ র্াতিি তপিাি ক্ষুধা-দাতিদ্র্য-

অতেো এিাং িঞ্চনামুক্ত ‘শসানাি িাাংলামদে’ তিতন জামণি লাতলি স্বপ্ন িাস্তিায়মনি লমেয প্রণীি। 

তিশ্বব্াাংক আ ামদি অন্যি  প্রধান উন্নয়ন সহম াগী। আ ামদি এই প্রয়ামস তিশ্বব্াাংক আিও শর্ািামলা ভূত কা 

িাখমি- এ প্রিযাো কিতে। 

এ সুন্দি পৃতথিীমক দাতিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত কিাি লমেয আত  সকলমক একম ামগ কার্ কিাি উদাত্ত আহ্বান র্ানাই। 

সিাইমক ধন্যিাদ।  

শখাদা হামফর্। 

র্য় িাাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলামদে তচির্ীিী শহাক। 

... 


