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তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

তপ্রয় শেেবািী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

 িবাইদক ইাংদরতজ নববদষ ের শুদভচ্ছা জানাতচ্ছ। 

 আজ ৫ জানুয়াতর। গি বছদরর এই তেদন আ নারা একটি অবাধ ও তনরদ ক্ষ তনব োচদনর মাধ্যদম এদেদের 

জনগদণর েল, িব েকাদলর িব েদেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাদনর িাংগঠন বাাংলাদেে 

আওয়ামী লীগদক টানা তিিীয় শময়াদের জন্য িরকার গঠদনর ম্যাদেট তেদয়তছদলন।   

 আজদকর এই তেদন বাাংলাদেদের িকল গণিন্ত্রতপ্রয় মানুষদক জানাতচ্ছ আন্ততরক অতভনন্দন ও শুদভচ্ছা।  

 আতম গভীর েদ্ধার িাদে স্মরণ করতছ িব েকাদলর িব েদেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির ত িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর 

রহমানদক। 

 স্মরণ করতছ ৩ নদভম্বর শজলখানায় তনহি জািীয় চারদনিা সিয়ে নজরুল ইিলাম, িাজউতিন আহদমে, 

কযাদেন এম মনসুর আলী এবাং এএইচএম কামরুজ্জামানদক।   

 েদ্ধার িাদে স্মরণ করতছ মহান মুতিযুদদ্ধর িকল েহীেদক। যুদ্ধাহি মুতিদ াদ্ধা, স্বজন হারাদনা  তরবার ও 

একাত্তদরর তন োতিি মা-শবানদের প্রতি জানাতচ্ছ আন্ততরক িমদবেনা। 

 গভীর শবেনার িদঙ্গ স্মরণ করতছ ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগদের ঘৃণ্য হিযাকাদের তেকার আমার মা শবগম 

ফতজলাতুদেিা মুতজব, আমার তিন ভাই কযাদেন শেখ কামাল, শলফদটন্যান্ট শেখ জামাল ও েে বছদরর 

শেখ রাদিল, শেখ কামাল ও জামাদলর নব তরণীিা স্ত্রী সুলিানা ও শরাজী, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র িদহাের শেখ 

নাদির, কদণ েল জাতমলিহ শিই রাদির িকল েহীেদক।  

 স্মরণ করতছ, ২০০৪ িাদলর ২১ আগদের শেদনড হামলায় তনহি আওয়ামী লীগ শনত্রী আইভী রহমানিহ 

েহীে ২২ শনিা-কমীদক।  

 স্মরণ করতছ তবএনত -জামাি শজাট িরকাদরর িময় তনম েম হিযাকাদের তেকার প্রািন অে েমন্ত্রী এিএএমএি 

তকবতরয়া, আওয়ামী লীগ শনিা আহিানউল্লাহ মাোর, মঞ্জুরুল ইমাম, মমিাজউতিনিহ ২১ হাজার 

শনিাকমীদক।  

 েেম িাংিদের শ  িকল িাংিে িেস্য ইদন্তকাল কদরদছন িাঁদের প্রতি েদ্ধা জানাই। 

 তবএনত -জামাি শজাদটর িন্ত্রাি, অতিিাংদ াগ ও শবামাবাতজর তেকার হদয় তনরীহ বািড্রাইভার, বাি-শটদপা-

তিএনতজ  াত্রী, তপ্রজাইতডাং অতফিার, পুতলে-তবতজতব-আনিার, শিনাবাতহনীর িেস্য, এমনতক স্কুদলর তেশুও 

তনহি হদয়দছ। আহি হদয় অদনদকই মানদবির জীবন া ন করদছন। 

 আতম জামাি-তবএনত  শজাদটর তনম েমিার তেকার হদয়  াঁরা জীবন তেদয়দছন িাঁদেরদক গভীর েদ্ধার িাদে 

স্মরণ করতছ। িাঁদের  তরবাদরর িেস্যদের জানাতচ্ছ গভীর িমদবেনা। আহিদের জন্য আমার আন্ততরক 

িহানুভূতি। 

তপ্রয় শেেবািী, 
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 ৫ই জানুয়াতরর তনব োচন বানচাল ও যুদ্ধা রাধীদের রক্ষা করদি তবএনত -জামাি শজাট িারাদেদে ত্রাদির 

রাজত্ব কাদয়ম কদরতছল।  

 িারা েি েি গাতিদি আগুন তেদয়দছ এবাং ভাাংচুর কদরদছ হাজার হাজার গাতি। মহািিকিহ োদমর রাস্তার 

দু’ াদের হাজার হাজার গাছ শকদট শফদলদছ। পুতলে-তবতজতব-আনিার-শিনাবাতহনীিহ আইন-শৃঙ্খলা 

বাতহনীর ২০ জন িেস্যদক হিযা কদরদছ।  

 িাদের িতহাংি হামলা, শ দরাল শবামা, অতিিাংদ াগ ও শবামা হামলায়  তনহি হদয়দছ েি েি তনরীহ মানুষ।  

 িরকাতর অতফি, তবদুযৎ শকন্দ্র, ব্যবিা প্রতিষ্ঠান, ফুট াদির শোকান এমনতক তনরীহ  শুও িাদের তজঘাাংিার 

হাি শেদক শরহাই  ায়তন।  

 শরহাই  ায়তন মিতজে, মতন্দর, প্যাদগাডা। জািীয় মিতজে বায়তুল শমাকাররম-এর িামদন হাজার হাজার 

 তবত্র শকারান েরীফ পুতিদয় তেদয়দছ। 

 শরদনর লাইন উ দি শফদল এবাং তফিদেট খুদল েিেি বতগ এবাং শরলইতিন ধ্বাংি কদরদছ।  

 তনব োচদনর তেন ৫৮২টি স্কুদল আগুন তেদয়দছ। তপ্রিাইতডাং অতফিারিহ ২৬ জনদক হিযা কদরদছ। তনব োচদনর 

 র িাংখ্যালঘু এবাং আওয়ামী লীগ িম েেকদের বাতিঘদর হামলা চাতলদয়দছ, আগুন তেদয়দছ।  

 িন্ত্রাি, শবামাবাতজ ও অতিিাংদ াগদক উদ ক্ষা কদর আ নারা শভাটদকদন্দ্র তগদয়দছন। শভাট তেদয়দছন। 

গণিদন্ত্রর ধারাদক অব্যাহি শরদখদছন।  

 তনব োচদনর আদগ আমরা িাংলাদ  বিার জন্য অদনক শচষ্টা কদরতছ। িাংতবধাদনর আওিায় তনব োচন অনুষ্ঠাদনর 

জন্য আমরা িব ধরদণর ছাি তেদি শচদয়তছলাম। তনব োচনকালীন িব েেলীয় মন্ত্রীিভা গঠদনর জন্য আমরা 

প্রস্ত্ত্তি তছলাম।  

 বাাংলাদেদের িাংতবধাদন অতনব োতচি িরকাদরর শকান ব্যবস্থা শনই। আমাদের শুধু একটাই োবী তছল, 

িাংতবধাদনর মধ্য শেদক আমরা তনব োচন করদি চাই। শিখাদন  ি ধরদণর ছাি শেওয়া িম্ভব, িা তেদি 

আমরা প্রস্ত্ত্তি তছলাম।  

 তবএনত -জামাি শজাট শচদয়তছল শেদে একটা অরাজক এবাং অতস্থতিেীল  তরতস্থতি সৃতষ্ট করদি। অরাজক 

 তরতস্থতি সৃতষ্ট কদর ত ছদনর েরজা তেদয় িারা ক্ষমিায় শ দি শচদয়তছল।  

 তকন্তু শেদের মানুষ িাদের শিই ষি দন্ত্রর  ািাদনা ফাঁদে  া শেনতন। 

তপ্রয় শেেবািী,  

 আতম আ নাদের প্রতি কৃিজ্ঞিা জানাতচ্ছ।  

 আ নাদের িহদ াতগিার ফদল উেয়দনর শ  কাজগুতল আমরা শুরু কদরতছলাম, িা িমাপ্ত করদি  ারতছ। 

 াো াতে নতুন নতুন উেয়ন কম েসূচী েহণ কদর শেেদক এতগদয় শনওয়ার সুদ াগ শ দয়তছ।  

 আগামী তেদনও শ  শকান ধরদণর নােকিা এবাং জতঙ্গবােী কম েকাে িতিতলিভাদব প্রতিহি কদর গণিন্ত্রদক 

িমুেি রাখদবন, আ নাদের  কাদছ আতম শিই অনুদরাধ করতছ।  

 ২০০৮ িাদলর তনব োচদন জয়লাদভর  র ২০০৯ িাদল িরকার গঠন কদর  াঁচ বছর শেে  তরচালনা কদরতছ। 

এমন এক অবস্থায় আমরা িরকার গঠন কদরতছলাম  খন িমে তবশ্বব্যা ী অে েননতিক মন্দা এবাং চরম 

খাদ্যাভাব চলদছ।  

 ২০০১ শেদক ২০০৬ তবএনত -জামাদির দুুঃোিন, দুনীতি, জতঙ্গবােী কা েক্রম এবাং দুই বছদরর িত্ত্বাবধায়ক 

িরকাদরর েমননীতির ফদল শেদের অে েননতিক অবস্থা চরম তব  েস্ত ও তবশৃঙ্খলাপূণ ে তছল।   
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 এই  তরতস্থতিদি আমরা োতয়ত্বভার েহণ কদর িমাদজর িকলস্তদর শৃঙ্খলা তফতরদয় আতন। মানুদষর মাদে 

আস্থা ও তবশ্বাি িঞ্চার কতর। নব উদ্যদম শেে গিার কাদজ মানুষদক িপৃি কতর।  

 িাতব েক উেয়দনর লদক্ষয ৬ষ্ঠ  ঞ্চবাতষ েকী  তরকপনানা প্রণয়ন কদর িা বাস্তবায়ন শুরু কতর। েীঘ ে শময়ােী 

শপ্রতক্ষি  তরকপনানা েহণ ও বাস্তবায়ন শুরু কতর।  

 আজ শেদের মানুষ ভাল আদছ। শেে এতগদয়  াদচ্ছ।  

 িামতেক উেয়ন, িাংতবধান ও গণিাতন্ত্রক ধারাবাতহকিা রক্ষা এবাং জাতিদক মুতিযুদদ্ধর শচিনায় উজ্জীতবি 

রাখার শক্ষদত্র ২০১৪ িাল বাঙাতল জাতির ইতিহাদি একটি শগৌরদবাজ্জ্বল বছর।  

 অভযন্তরীণ ও আন্তজোতিক অঙ্গদন গি বছর তছল বাাংলাদেদের জন্য িাফদের বছর।  

 আমাদের গৃহীি উেয়ন  তরকপনানার িফল বাস্তবায়দনর ফদল গি শময়াদের  াঁচ বছর এবাং এই শময়াদের 

প্রেম বছদর বাাংলাদেে আে ে-িামাতজক অেগতির শক্ষদত্র তবদশ্বর িামদন শরাল মদডল হদয় োঁতিদয়দছ।  

 বিেমাদন তবদশ্বর অে েননতিক উেয়দনর শক্ষদত্র এতগদয়  াওয়া  াঁচটি শেদের একটি- বাাংলাদেে।  

 আমরা ৬.২ েিাাংে গি প্রবৃতদ্ধ অজেন কদরতছ।  

 ২০০৫-০৬ অে েবছদর বাদজদটর আকার তছল ৬১ হাজার ৫৭ শকাটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অে েবছদর 

বাদজদটর আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ শকাটি টাকায় বৃতদ্ধ কদরতছ। 

 তবএনত -জামাি শজাট আমদলর শেষ বছদর মাোত ছু আয় তছল ৫৪৩ মাতকেন ডলার  া আজ শবদি 

োঁতিদয়দছ ১,১৯০ মাতকেন ডলাদর।  

 ৫ শকাটি মানুষ তনম্ন আদয়র স্তর শেদক মধ্য আদয়র স্তদর উেীি হদয়দছ। তবএনত -জামাদির শেষ বছদর 

োতরদ্র্যর হার তছল ৪১.৫ েিাাংে। আমরা িা কতমদয় ২৪ েিাাংদে নাতমদয় এদনতছ। 

 ২০০৬ িাদল অতিোতরদদ্র্যর হার তছল ২৪.২ েিাাংে। িা এখন কদম ১১ েিাাংদে শনদম এদিদছ। 

 মানুদষর আয় শবদিদছ। কম েিাংস্থান শবদিদছ। িরকাতর ও শবিরকাতর খাি তমতলদয় আমরা একদকাটি 

মানুদষর কম েিাংস্থান কদরতছ। ২৫ লাখ মানুদষর তবদেদে কম েিাংস্থান হদয়দছ। 

 ২০০৬ িাদল শরতমট্যান্স আয় তছল মাত্র ৪.৮০ তবতলয়ন ডলার। ২০১৩-২০১৪ অে েবছদর িা তিনগুণ বৃতদ্ধ শ দয় 

োঁতিদয়দছ ১৪.২৩ তবতলয়ন ডলাদর। 

 ২০০৫-২০০৬ অে েবছদর সবদেতেক মুদ্র্ার তরজাভে তছল ৩.৪৮ তবতলয়ন ডলার। িা আজ ছয়গুণ শবদি ২২.৩৯ 

তবতলয়ন ডলার। 

 ২০০৬ িাল   েন্ত শেদে সবদেতেক তবতনদয়াগ তছল মাত্র ০.৭৯ তবতলয়ন ডলার  া ২০১৪ িাদলর শিদেম্বদর 

৬.৮৩ তবতলয়ন ডলাদর উেীি হদয়দছ।  

 ২০০৫-০৬ অে েবছদর রপ্তাতন আয় তছল ১০.৫৩ তবতলয়ন মাতকেন ডলার  া তিনগুণ বৃতদ্ধ শ দয় ২০১৩-১৪ 

অে েবছদর এদি োঁতিদয়দছ ৩০.১৯ তবতলয়ন মাতকেন ডলার। 

 ২০০১ িাদল আমরা তবদুযৎ উৎ ােন শরদখ এদিতছলাম ৪ হাজার ৫০০ শমগাওয়াট। তবএনত -জামাদির িমদয় 

িা কদম োঁিায় ৩ হাজার ২০০ শমগাওয়াদট।  

 এখন আমাদের তবদুযৎ উৎ ােন িক্ষমিা ১৩ হাজার ২৮৩ শমগাওয়াট। 

 ২০০৬ িাদল গ্যাদির সেতনক উৎ ােন তছল মাত্র ১৬০০ তমতলয়ন ঘনফুট। ২০১৪ িাদলর শিদেম্বদর গ্যাি 

উৎ ােন গদি সেতনক ২ হাজার ৪৫০ তমতলয়ন ঘনফুদট উেীি হদয়দছ। 
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 শ াগাদ াগ খাদি আমরা ব্যা ক উেয়ন কদরতছ। ঢাকায় হাতিরতেল প্রকপনা, কুতিল-তবশ্বদরাড বহুমুখী উিাল 

শিতু, তমরপুর-তবমানবন্দর তজল্লুর রহমান উিাল শিতু, বনানী ওভার াি, শময়র হাতনফ উিাল শিতু, টঙ্গীদি 

আহিানউল্লাহ মাোর উিাল শিতু এবাং চট্টোদম বহিারহাট উিাল শিতু উদিাধন করা হদয়দছ।  

 মগবাজার-মাতলবাগ উিালদিতুর তনম োণ কাজ চলদছ।  

 ঢাকায় এতলদভদটড এক্সদপ্রিওদয় এবাং শমদরাদরল তনম োদণর কাজ তেগতগরই শুরু হদব।  

 আমরা তনজস্ব অে োয়দন  দ্মাদিতুর তনম োণ কাজ শুরু কদরতছ।   

 িারাদেদে ১৪টি বৃহৎ শিতু, ৪ হাজার ৫০৭টি মাোতর ও শছাট শিতু,  ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভাট ে এবাং ২১ 

হাজার তকদলাতমটার নতুন িিক তনম োণ করা হদয়দছ।  

 নবীনগর-তডইত দজড-চন্দ্রা িিক ৪-শলদন উেীি করা হদয়দছ। ঢাকা-চরোম এবাং জয়দেবপুর-ময়মনতিাংহ 

িিক ৪-শলদন উেীি করার কাজ দ্রুি এতগদয় চলদছ। 

িদচিন শেেবািী,   

 তবএনত -জামাি শজাট আমদল বাাংলাদেে তছল খাদ্য ঘাটতির শেে। আওয়ামী লীগ িরকাদরর আমদল শেে 

আবারও খাদদ্য স্বয়াংিম্পূণ েিা অজেন কদরদছ। 

 ২০০৫-০৬ অে েবছদর খাদ্য-েস্য উৎ ােন তছল ২ শকাটি ৭৮ লাখ শমতরক টন। ২০১৩-১৪ অে েবছদর ৩ শকাটি 

৮৩ লাখ ৪৩ হাজার শমতরক টন খাদ্য-েস্য উৎ ােন হদয়দছ। 

 ২০০৯ িাদলর জানুয়াতর শেদক এ   েন্ত িার, শিচ, তবদুযৎ, জ্বালাতন বাবে প্রায় ৪০ হাজার ২৭৮ শকাটি টাকার 

কৃতষিহায়িা প্রোন করা হদয়দছ।  

 মৎস্য উৎ ােন বৃতদ্ধ শ দয় ৪৫ লাখ শমতরক টদন উেীি হদয়দছ। তমঠা  াতনর মাছ উৎ ােদন বাাংলাদেে আজ 

তবদশ্বর চতুে ে বৃহত্তম শেে। আমরা এখন চাল রপ্তাতনও শুরু কদরতছ। 

তপ্রয় শেেবািী, 

 ২০০১-এ তবএনত -জামাি শজাট ক্ষমিায় এদি তেক্ষার হার ৬৫ েিাাংে শেদক কতমদয় ৪৪ েিাাংদে নাতমদয় 

এদনতছল। শেদের বিেমাদন তেক্ষার হার ৬৯ েিাাংে।  

 আওয়ামী লীগ িরকার ৬ বছদর মাধ্যতমক   োয়   েন্ত তেক্ষােীদের মদধ্য তবনামূদে ১৫৯ শকাটি বই তবিরণ 

কদরদছ।  

 এবছদরর  দহলা জানুয়াতর তেক্ষােীদের মাদে ৩২ শকাটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই তবিরণ করা 

হদয়দছ। 

 ২০১৫ িাল শেদক দৃতষ্টপ্রতিবন্ধী তেশুরাও শেইল  দ্ধতির বই  াদচ্ছ। 

 প্রেম শেণী শেদক তডেী   েন্ত ১ শকাটি ২১ লাখ ৭৮ হাজার ১২৯ জন তেক্ষােীদক বৃতত্ত ও উ -বৃতত্ত শেওয়া 

হদচ্ছ। 

 ২৬ হাজার ১৯৩ টি প্রােতমক তবদ্যালয় জািীয়করণ এবাং ১ লাখ ২০ হাজার তেক্ষদকর চাকুতর জািীয়করণ 

করা হদয়দছ। 

 মাধ্যতমক   োদয় িহকাতর তেক্ষকদের  েম োো ৩য় শেণী শেদক ২য় শেণীদি উেীি করা হদয়দছ। িরকাতর 

প্রােতমক তবদ্যালদয়র প্রধান তেক্ষকদের  েম োো ৩য় শেণী  শেদক ২য় শেণীদি উেীি করা হদয়দছ।  
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 িারাদেদে তেক্ষা প্রতিষ্ঠাদন ৩ হাজার ১৭২ টি কতপউটার োব স্থা ন করা হদয়দছ। ২০ হাজার ৫০০টি 

মাধ্যতমক তেক্ষা প্রতিষ্ঠাদন মাতিতমতডয়া ক্লািরুম স্থা ন করা হদয়দছ।   োয়ক্রদম িব স্কুদল মাতিতমতডয়া 

শেণীকক্ষ চালু করা হদব। 

 এক হাজার ৪৯৭টি স্কুদল ো ট , মাতিতমতডয়া, িাউেতিদেম ও ইন্টারদনট মদডম িরবরাহ করা হদয়দছ। 

চলতি অে েবছদর আরও ৩ হাজার ৯৩০টি স্কুদল একই ধরদণর উ করণ তবিরণ করা হদচ্ছ। 

 স্বাস্থযদিবা এখন মানুদষর শোরদগািায়।  

 ১৬ হাজার ৪৩৮টি কতমউতনটি তক্লতনক ও ইউতনয়ন স্বাস্থযদকন্দ্র শেদক োদমর মানুষদক স্বাস্থযদিবা শেওয়া 

হদচ্ছ। তবনামূদে ৩০  দের ঔষধ শেওয়া হদচ্ছ।  

 ৬ বছদর িাদি ১২ হাজাদরর শবতে ডািার তনদয়াগ শেওয়া হদয়দছ। 

 ২০০৬ িাদল গি আয়ু তছল ৬৬.৫ বছর  া এখন শবদি োঁতিদয়দছ ৭০ বছর।   

 শেদের প্রায় িব তেশুদক টিকাোন কম েসূচী এবাং িব মানুষদক তনরা ে  াতন প্রাতপ্ত এবাং স্যাতনদটেদনর 

আওিায় আনা হদয়দছ। 

তপ্রয় শেেবািী, 

 গি ছয় বছদর আমাদের তনরলি প্রদচষ্টায় তডতজটাল বাাংলাদেে আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবিা।  

 ৫ হাজার ২৭৫ টি তডতজটাল শিন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যদম ২০০ ধরদণর তডতজটাল শিবা প্রোন করা হদচ্ছ। এই 

খাদির উদদ্যািাদের মাতিক আয় ২০ হাজার শেদক এক লাখ টাকা। 

 বিেমাদন শেদে শমাবাইল োহক ১১ শকাটি ৯৭ লাখ। ইন্টারদনট োহদকর িাংখ্যা ৪ শকাটি ৩০ লাখ। 

 ২৫ হাজার ওদয়বিাইট তনদয় তবদশ্বর বৃহত্তম ওদয়ব শ াট োল ‘‘জািীয় িথ্য বািায়ন’’ চালু কদরদছ িরকার।  

 আইটি শিক্টদর তবদেে শেদক ১২৫ তমতলয়ন ডলার আয় হদচ্ছ।   

িিাতনি শেেবািী,  

 আমাদের িরকার নারীর ক্ষমিায়ন তনতিি করার লদক্ষয জািীয় নারী উেয়ন নীতিমালা শঘাষণা কদরদছ। 

নারীর প্রতি িতহাংিিা প্রতিদরাধ আইন প্রণয়ন করা হদয়দছ। 

 শবিনিহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাি শেদক ৬ মাদি বৃতদ্ধ করা হদয়দছ। 

  াবতলক তবশ্বতবদ্যালদয়র উ াচা ে  দে এই প্রেম নারীদের তনদয়াগ শেওয়া হদয়দছ।  

 িরকাতর কম েকাদে নারীর অাংেেহণ তনতিি করদি ৪০টি মন্ত্রণালদয় শজোর শিনতিটিভ বাদজট সিতর হদচ্ছ।  

 আজ নারীর রাজননতিক ক্ষমিায়দন তবদশ্বর েীষ ে েেটি শেদের মদধ্য িপ্তম অবস্থাদন বাাংলাদেে।  

 জািীয় িাংিেদক আমরা িকল কম েকাদের শকন্দ্রতবন্দুদি  তরণি কদরতছ। িাংিেীয় কতমটিগুদলার তনয়তমি 

সবঠক হদচ্ছ। িারা মন্ত্রণালদয়র কাদজর িোরতক করদছ। 

 িাংিদের স্বচ্ছিা আনার জন্য আমরা িাংিে শটতলতভেন প্রতিষ্ঠা কদরতছ। িাংিদের কা েক্রম িরািতর 

প্রচাতরি হদচ্ছ।  

 গণকম েচারীদের অবির েহদণর বয়ি ৫৯ বছর এবাং মুতিদ াদ্ধা কম েচারীদের ৬০ বছর করা হদয়দছ।  

 িামতরক-অিামতরক িরকাতর কম েকিো-কম েচাতরদের শবিন আবারও তিিীয় েফায় বািাদনা হদব।  েম োো 

বৃতদ্ধ কদর ব্যা কভাদব  দোেতির সুদ াগ কদর তেদয়তছ। 

 জাতির ত িা প্রণীি ১৯৭৪ িাদলর প্রতিরক্ষা নীতির আদলাদক আম েড শফাদি েি শগাল- ২০৩০ তনধ োরণ করা 

হদয়দছ। িেস্ত্র বাতহনীদক অিযাধুতনক যুদ্ধিরিাম তেদয় িতজ্জি করা হদয়দছ। 
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 পুতলদের িাব-ইন্সদ ক্টর  েদক তৃিীয় শেদক তিিীয় শেণীদি এবাং ইন্সদ ক্টর  েদক তিিীয় শেদক প্রেম 

শেণীদি উেীি করা হদয়দছ। 

 পুতলে, র যাব, আনিার, তবতজতব ও িেস্ত্রবাতহনীর ঝুঁতকভািা বািাদনা হদয়দছ।  

 েম আইন ও েমনীতি প্রণয়ন করা হদয়দছ। েতমকদের ন্যযনিম শবিন করা হদয়দছ ৪ হাজার ১৭৫ টাকা। 

 গাদম েন্টি েতমকদের ন্যযনিম শবিন বাতিদয় ৫ হাজার ৩০০ টাকা করা হদয়দছ। 

 তবএনত -জামাি শজাট িরকার  াটকল বন্ধ কদরতছল। তবদজএমতির ২৭টি বন্ধ  াটকদলর মদধ্য ২৩টি চালু 

কদরতছ। আরও ৩টি চালু করা হদব। 

 ২৭ লাখ ২২ হাজার ৫০০ জন তবধবা, স্বামী  তরিযিা ও বয়স্ক মানুষ প্রতিমাদি ৪০০ টাকা কদর ভািা 

 াদচ্ছন। 

 ৪ লাখ প্রতিবন্ধী প্রতিমাদি ৫০০ টাকা কদর ভািা  াদচ্ছন।  

 আেয়ণ, একটি বািী একটি খামার, ঘদর শফরা কা েক্রম, দুস্থভািািহ ১২৮টি িামাতজক তনরা ত্তা শবষ্টনীর 

কা েক্রম  শেদক প্রাতন্তক জনদগাতষ্ঠ সুতবধা  াদচ্ছন।  

 ১ লাখ ২০ হাজার ভূতমহীন  তরবাদরর মদধ্য ৫৫ হাজার একর কৃতষ জতম তবিরণ করা হদয়দছ। 

 আেয়ণ প্রকদপনার মাধ্যদম ১ লাদখরও শবতে  তরবারদক পুনব োিন করা হদয়দছ।  

 তবতজতব’র মাধ্যদম ৫ জানুয়াতরর তনব োচদনর আদগ তবএনত -জামায়াি-তেতবদরর ধ্বাংি দজ্ঞর তেকার  দোর, 

িািক্ষীরা, রাংপুর, তেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবাং  ঞ্চগি শজলার িাংখ্যালঘু  তরবাদরর ক্ষতিেস্ত উ ািনালয়, 

বাতিঘর ও শোকান াট পুনুঃতনম োণ করা হদয়দছ। শিনাবাতহনী িারা রামুর শবৌদ্ধতবহার পুনুঃতনম োণ করা 

হদয়দছ।  

 প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠী, তহজিা, েতলি, শবদে ও হতরজন িম্প্রোদয়র জীবনমান উেয়ন এবাং িামাতজক তনরা ত্তা 

তেদি তবতভে কম েসূতচ েহণ করা হদয়দছ। িরকার তহজিা জনদগাষ্ঠীদক 'তৃিীয় তলঙ্গ' তহদিদব স্বীকৃতি 

তেদয়দছ। 

তপ্রয় শেেবািী,   

 আমরা োতয়ত্ব তনদয় স্বাধীন দুনীতি েমন কতমেনদক েতিোলী কতর।  ারফদল শেদে দুনীতি অদনক কদম 

এদিদছ।  

 তবএনত -জামাি শজাট িরকাদরর আমদল বাাংলাদেে তছল বাক-স্বাধীনিা হরদণর শেে, িাাংবাতেক 

তন োিদনর শেে। 

 ১৬ জন িাাংবাতেকদক হিযা করা হয়। িাাংবাতেকদের তবরুদদ্ধ প্রায় ৫০০টি মামলা োদয়র এবাং ৭৫০টি 

হুমতক-হামলার ঘটনা ঘদট। অদনক িাাংবাতেকদক শেফিার কদর তরমাদে তনদয় তন োিন করা হয়।  

 বাাংলাদেদে তমতডয়া এখন পূণ ে স্বাধীনিা শভাগ করদছ। 

 বিেমান িময়   েন্ত আওয়ামী লীগ িরকার নতুন ৩২টি শটতলতভেন, ২২টি এফএম শরতডও এবাং ৩২টি 

কতমউতনটি শরতডও চযাদনদলর অনুদমােন তেদয়দছ। িথ্য অতধকার আইন প্রণয়ন ও িথ্য কতমেন প্রতিষ্ঠা করা 

হদয়দছ। 

 ‘িাাংবাতেক িহায়িা ভািা বা অনুোন নীতিমালা, ২০১২’-এর আওিায় ১ শকাটি ১০ লাখ টাকা তবিরণ করা 

হদয়দছ। বাাংলাদেে িাাংবাতেক কোণ রাে প্রতিষ্ঠা কদরতছ। 
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 জািীয় িাংিদের তিকার ড. তেরীন োরতমন শচৌধুরী কমনওদয়লে  াল োদমন্টাতর এদিাতিদয়েদনর তনব োহী 

কতমটির শচয়ার াি েন তনব োতচি হদয়দছন।  

 িাংিে িেস্য িাদবর শহাদিন শচৌধুরী ইন্টার  াল োদমন্টাতর ইউতনয়দনর শপ্রতিদডন্ট তনব োতচি  হদয়দছন।  

 বাাংলাদেে তবদশ্বর েীষ েস্থানীয় দুইটি গণিাতন্ত্রক প্রতিষ্ঠাদনর প্রধান তনব োতচি হওয়ায় গণিাতন্ত্রক তবদশ্ব 

বাাংলাদেে নতুন ইতিহাি সৃতষ্ট কদরদছ। তবদশ্বর গণিন্ত্রকামী িকল শেদের িাদে বাাংলাদেদের িপকে আরও 

দৃঢ় ও সুিাংহি হদয়দছ। 

 গি বছর বাাংলাদেে IMSO, ITU এবাং তহউম্যান রাইটি কাউতন্সলিহ ১২টি আন্তজোতিক িাংস্থার তনব োচদন 

তবজয়ী হদয়দছ। 

 ইউদনিদকা আমাদক ‘োতন্তবৃক্ষ’ পুরষ্কাদর ভূতষি কদরদছ। 

 জাতিিাংঘ িাউে-িাউে শকা-অ াদরেন েপ্তর এবাং অরগানাইদজেন অব আদমতরকান শেটি আমাদক 

Visionary Award-2014 প্রোন কদরদছ। 

 আমরা এমতডতজ ১ শেদক ৪ অজেন কদরতছ।  

 বাাংলাদেে জাতিিাংদঘর এমতডতজ অযাওয়াড ে, িাউে-িাউে অযাওয়াড ে এবাং ITU–এর ‘ওয়ার্ল্ে িাতমট অন 

ইনফরদমেন শিািাইটি’ পুরস্কাদর ভূতষি হদয়দছ।  

 তবোল িমুদ্র্িীমা অজেদনর ফদল িমুদ্র্ িপে আহরদণর  ে সুগম হদয়দছ।  া জািীয় অে েনীতিদি তবদেষ 

অবোন রাখদব। 

 ‘‘িকদলর িাদে বন্ধুত্ব, কারও িাদে সবতরিা নয়’’ এই  ররাষ্ট্রনীতির আদলাদক প্রতিদবেী শেেগুদলার িাদে 

আমাদের িপকে উেি হদয়দছ। আন্তজোতিক  তরমেদল বাাংলাদেে িিানজনক অবস্থান কদর তনদি 

শ দরদছ। 

োতন্ততপ্রয় শেেবািী, 

 আমাদের িকদলর তমতলি প্রদচষ্টায় শেে  খন উেয়দনর মহািিদক এতগদয়  াদচ্ছ, িখন আবারও 

অতস্থতিেীলিা ও সনরাজয সৃতষ্টর শচষ্টা করা হদচ্ছ।  

 যুদ্ধা রাধী, গণহিযাকারী, রাজাকার-আলবেরদের তবচাদরর কাজ এতগদয় চলদছ। রায় কা েকর করা হদচ্ছ।। 

ইনোআল্লাহ আমরা িকল যুদ্ধা রাধীর তবচার িপে করব।  

 এই তবচার বানচাল করদি, যুদ্ধা রাধীদের রক্ষা করদি অন্ধকাদরর অ েতি  ারা বাাংলাদেে রাদষ্ট্রর অতস্তদত্ব 

তবশ্বাি কদর না, জনগদণর মঙ্গল চায় না িারা আবারও ষি দন্ত্রর জাল তবস্তাদরর শচষ্টা করদছ। 

 তবএনত ’র তনব োচদন অাংে না শনওয়াটা তছল একটি রাজননতিক ভুল তিদ্ধান্ত। িাদের এই রাজননতিক ভুদলর 

শখিারি শকন জনগণদক তেদি হদব? 

 তবএনত  শনত্রীদক আতম আহ্বান জানাতচ্ছ- নােকিা, মানুষ হিযা, শবামা-শেদনড হামলা, অতিিাংদ াগ, 

জানমাদলর ক্ষতি করা বন্ধ করুন। 

 আ নার ভুল রাজননতিক তিদ্ধাদন্তর কারদণ আজ আ তন ও আ নার েল িাংিদে শনই। আ তন কাদক শোষ 

শেদবন? আ নার তনদজদকই শোষ তেদি হদব। 

 নােকিার  ে  তরহার কদর োতন্তর  দে আসুন। শেদের মানুদষর আে ে-িামাতজক উেয়দনর জন্য কী কী 

করদি চান িা মানুষদক জানান। তনদজর েলদক গদি তুলুন। িাহদলই হয়ি ভতবষ্যদি িম্ভাবনা োকদব। 
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 শ   দে আ তন চলদছন িা জনগদণর কোণ বদয় আনদব না। বরাং মানুদষর তবশ্বাি ও আস্থা আরও 

হারাদবন। 

 মানুষ তনরা ত্তা চায়, োতন্ত চায়, উেতি চায়। 

 আমরা অসুস্থ রাজনীতির বৃত্ত শেদক শবতরদয় আিদি চাই। শ  রাজনীতি শেদের জন্য, মানুদষর কোদণর 

জন্য শিই রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করদি চাই। 

তপ্রয় শেেবািী, 

 ২০০৮ িাদলর তনব োচনী ইেদিহাদর শঘাষণা তেদয়তছলাম, ২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেেদক মধ্যম আদয়র 

শেদে উেীি করব। ইনোআল্লাহ িার পূদব েই আমরা শিটা করদি  ারব। 

 ২০১৪ িাদলর তনব োচনী ইেদিহাদর শঘাষণা তেদয়তছ, ২০৪১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেে উেি শেে হদব। 

ইনোআল্লাহ আমরা এ লক্ষযপূরদণ িফল হব। আতম আ নাদের িহদ াতগিা চাই।  

 বাাংলাদেে োতরদ্র্যমুি, উেি শেে তহদিদব গদি উঠদব। বাাংলাদেদের জনগণ তবশ্বিভায় ম োোর আিদন 

অতধতষ্ঠি হদবন। জাতির ত িার স্বদপ্নর শিানার বাাংলা আমরা গদি তুলব, ইনোআল্লাহ। 

 

িবাইদক আবারও আন্ততরক ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেে তচরজীবী শহাক। 

... 


