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সহকম , 

আমি ত অিতিথ , 

বাসী ব গণ, 

উপি ত ধী, 

 

আসসালা  আলাই ম। 

 

 মহান ভাষা আে ালেনর এ মােস আিম ার সে  রণ করিছ বীর ভাষা শিহদেদর। আিম গভীর ার সােথ রণ 

করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক য র ন ে  আমরা াধীনতা অজন কেরিছ।  

 রণ করিছ জাতীয় চার নতা, ি ে র ৩০-লাখ শিহদ ও ২-লাখ িনযািতত মা- বানেক। বীর ি েযা ােদর িত 

সালাম। রণ করিছ ’৭৫- এর ১৫ই আগে র সকল শিহদেক। 

ি য় ধী, 

 জািতর িপতা ব ব  শখ িজব মা  সােড় িতন বছর িব  বাংলােদশ নগঠেনর েযাগ পেয়িছেলন। িতিন 

াধীন দশেক ‘ সানার বাংলা’ িহেসেব গড়েত চেয়িছেলন।  

 িতিন বেলিছেলন “আমােদরেক সানার দেশর সানার মা ষ হেত হেব।” িতিন দেশর ি জীবীেদর উে ে  

বেলিছেলন “আিম ি জীবীেদর- ক া কির। আিম  ত েদরেক বলেত চাই- দয়া কের আপনােদর ি ি  জনগেণর ক ােণ 

কােজ লাগান।” 

আপনারা এেদেশর গিবত স ান। িবেদেশ আপনােদর কেমর ারা িনেজেদর িতি ত করার পাশাপািশ িবে  

বাংলােদেশর মযাদা ি  কেরেছন। আপনারা আজ ঐক ব  হেয়েছন মা িমর ক ােণ। আিম আপনােদর ধ বাদ জানাই।   

আপনারা য রা বােস থােকন, ত েদর দেয় সবসময় দেশর িত গভীর মম েবাধ জা ত থােক। আপনােদর এই 

আেয়াজেনর াগান “We are for Bangladesh” দেশর জ  এক অন  াগান। 

মহান ি ে র সময় বাসী বাঙািলরা বিহিবে  বাংলােদেশর পে  জনমত ি েত ণ িমকা রেখিছল। 

অেনেক ি ে র পর দশ নগঠেন সি য়ভােব সহায়তা কেরেছন। আিম গভীর ত তা জানাই আেমিরকা, রাজ , 

জামানী, রািশয়াসহ িবে র িবিভ  দেশর বাঙািল ভাই- বানেদর য রা ি ে র সময় বাংলােদেশ গণহত া বে র জ  চারণা 

চািলেয়িছেলন। এবং পািক ােন আেমিরকান সরকােরর অে র চালান বে  আেমিরকান জনগণেক ঐক ব  হেয় আে ালেন অংশ 

নওয়ার আ ান জািনেয়িছেলন।  

ি য় অিতিথ , 

আমরা গত ১০ বছের দেশর অ ত ব উ য়ন কেরিছ। ১০ বছের আমরা অেনক এিগেয়িছ। আজেক বাংলােদশ 

উ য়নশীল দশ িহেসেব মযাদা পেয়েছ। 

বাংলােদশ এখন িবে র ৪১তম হৎ অথনীিতর দশ িহেসেব ী ত। অথৈনিতক অ গিতর চেক িবে র শীষ ৫  

দেশর এক  এখন বাংলােদশ।  



 

মাথািপ  আয় ১ হাজার ৭৫১ মািকন ডলাের উ ীত হেয়েছ। িজিডিপ ি র হার ৭.৮৬-এ উ ীত। ১০ বছের িশ ার হার 

৪৫ থেক ৭৩ শতাংেশ পৗঁেছেছ। দািরে র হার ২১.৮ শতাংেশ নেম এেসেছ। বেদিশক ার িরজাভ ৩ িবিলয়ন থেক ি  

পেয় হেয়েছ ৩৩ িবিলয়ন মািকন ডলার।  

২০০৫-০৬ অথ বছের যখােন আমােদর বােজট িছল ৬১ হাজার কা  টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বছের আমােদর বােজট 

এখন ায় ৭.৬ ণ বেড় হেয়েছ ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কা  টাকা। উ য়েনর ৯০ ভাগ কাজই িনজ  অথায়েন করিছ। 

ীিত ৫.৪ শতাংেশ নািমেয় আনা হেয়েছ। 

২০০৫-০৬ অথ বছের র ািন আয় িছল মা  ১০.৫ িবিলয়ন ডলার। ২০১৭-১৮ অথবছের তা ি  পেয় দািড়েয়েছ 

৩৬.৬৭ িবিলয়ন ডলার। আমরা র ািন আয় ২০২১ সাল নাগাদ ৬০ িবিলয়ন ডলাের উ ীত করেত কাজ করিছ।  

িব ৎ উৎপাদন মতা ২০ হাজার ৮৮৫ মগাওয়ােট উ ীত। ৯৩ ভাগ মা ষ িব ৎ িবধা পাে । িডিজটাল বাংলােদশ 

িবিনমােণ স ম হেয়িছ। মহাকােশ ব ব  ােটলাইট-১ উৎে পণ করা হেয়েছ।  

আমরা খাে  য়ংস ণতা অজন কেরিছ। এখন খা  িনরাপ া িনি ত করেত কাজ করিছ। জনগেণর া েসবা 

িনি ত কেরিছ। মা ষ ঘের বেস া েসবা পাে । ৩০ পেদর ঔষধ িবনা ে  দান করা হে । 

আমরা অ ািধকার িভি েত বশ কেয়ক  মগা ক  বা বায়ন করিছ। যার মে  রেয়েছ প া স , মে া রল, 

প র পারমাণিবক িব ৎ ক , রামপাল কয়লািভি ক িব ৎ ক , গভীর স  ব র।  

আরও রেয়েছ ঢাকা াস-র ািপড ানিজট ক , এলএনিজ টািমনাল, মেহষখািল মাতারবািড় সমি ত অবকাঠােমা 

উ য়ন কায ম, পায়রা স  ব র, প ােস  রল সংেযাগ এবং চ াম-ক বাজার রল লাইন াপন। এ সকল কে র কাজ 

ত গিতেত এিগেয় চেলেছ। ইেতামে  এলএনিজ টািমনাল হেত জাতীয় ি েড এলএনিজ সরবরাহ  হেয়েছ।   

আমরা বাসী ক াণ াংক িত া কেরিছ। ২০০৯ থেক ২০১৯ এর জা য়াির পয  িবে র ১৬৮  দেশ ৫৯ লাখ  ৯২ 

হাজার ১৩২ জন কম  গেছন। ১০ বছের দেশ মাট ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৫১৮ কা  ৩১ লাখ টাকা রিমেট  এেসেছ। আমরা 

িত  উপেজলা থেক িতবছর গেড় ১ হাজার কম  িবেদেশ পাঠােনার পিরক না িনেয়িছ।  

 গত ৫ অথবছের দেশ িবে র ৪৫  দশ িবিনেয়াগ কেরেছ ২৮ হাজার  ৫৫৫ দশিমক ৫৩ িমিলয়ন ডলার।  

সারােদেশ ১০০  অথৈনিতক অ ল িত া করিছ। এসব অথৈনিতক অ েল দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা 

িবিনেয়ােগর জ  আসেছন। 

িধ , 

 একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন জনগণ আবারও আমােদর ভাট িদেয় জয়  কেরেছ। দেশর মা েষর িত আমরা 

ত । আমরা জনগেণর ক ােণ টকসই উ য়ন িনি ত করেত চাই। িনবাচেন দওয়া িত  ওয়াদা আমরা বা বায়ন করব।  

ত ণেদর কমসং ােনর জ  আমরা িবেশষ পিরক না হণ কেরিছ।  

আগািম প চ বছের আমরা দড় কা  কমসং ােনর ল মা া িনধারণ কেরিছ।  

সারােদেশ ই ডজেনর বিশ হাইেটক পাক এবং আই  িভেলজ িনমােণর কাজ এিগেয় চলেছ।  

সকেলর নাগিরক িবধা িনি ত করব। িত  ােম শহেরর িবধা পৗঁেছ দওয়ার ব া িনি । দেশর িত  ঘের 

িব ৎ পৗঁেছ যােব। ই ারেনট/ত  ি  সব  পৗঁেছ যােব। 

ইেতামে ই মাদক, জি বাদ এবং স ােসর িব ে  িজেরা টলাের  নীিত হণ কের অিভযান পিরচালনা কের সফলতা 

অজন কেরিছ। এ অিভযান অ াহত থাকেব। 

দেশ শাসন িত া কের আমরা এক  শাি ণ সমাজ িবিনমাণ করেত চাই।  

আমরা ‘বাংলােদশ ব ীপ পিরক না-২১০০’ নােম শতবেষর পিরক না ণয়ন কেরিছ। 

দেশর ক ােণ আপনােদর যেকান পিরক না বা পরামশেক আমরা াগত জানাই। আপনারা দেশ িবিনেয়াগ ক ন 

এবং িবেদিশ িবিনেয়াগ ি েত কাজ ক ন। আপনােদর সহেযািগতা আমােদর উ য়ন কমকা েক আরও বগবান করেব। 



আিম মেন কির এই সে লেনর মা েম আপনারা Policy Level Challenge ও Institutional 

Level Challenge স হ িচি ত কের ত এর সমাধােন িনিদ  উপায় বর করেত পারেবন। First 

Convention of NRB Engineers ২০১৯ এর হণেযা  পািরশস হ বাসীবা ব নীিতমালা ণয়েন সহায়ক 

হেব। 

স ািনত অিতিথ , 

বাংলােদশ এিগেয় যাে । এিগেয় যােবই। আশা কির দেশর অ যা ায় আপনােদর িমকা অ াহত থাকেব। 

 আমরা ২০২০ সােল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী এবং ২০২১ সােল মহান াধীনতার 

বণজয় ী পালন করব।  

 ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক এক  ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােল উ ত-স  দেশ পিরণত করব, 

ইনশাআ াহ।  

 আিম এই আেয়াজেনর সফলতা কামনা কের ‘কনেভনশন অন এনআরিব ইি িনয়ার ’ এর ভ উে াধন ঘাষণা করিছ। 

সবাইেক ধ বাদ। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 

 


