
লায়  াব  ই ার াশনাল-এর নব িনবািচত ‘আ জািতক পিরচালক’  

লায়ন কাজী আকরাম উি ন আহমদ, িপএমেজএফ-এর সংবধনা অ ান 
ভাষণ 

মাননীয় ধানম ী 

শখ হািসনা 
গণভবন, ঢাকা, শিনবার, ২২ আি ন ১৪২৫, ০৬ অে াবর ২০১৮ 

িবসিম াহিহর রাহমািনর রািহম 

অ ােনর সভাপিত, 

ি য় সহকম ,  

লায়ন ও িলও সদ  এবং 

উপি ত িধ  

 আসসালা  আলাই ম।  

লায়  াব  ই ার াশনাল-এর নব িনবািচত ‘আ জািতক পিরচালক’ লায়ন কাজী আকরাম উি ন আহমদ, 

িপএমেজএফ-এর সংবধনা অ ােন উপি ত সকলেক আিম আ িরক েভ া জানাি ।  

অ ােনর েত আিম গভীর ার সে  রণ করিছ, সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 

রহমানেক। রণ করিছ জাতীয় চারেনতা, মহান ি ে র ি শ লাখ শিহদ ও স মহারা ’লাখ মা- বানেক। য েদর আ ত ােগর 

িবিনমেয় আমরা পেয়িছ মহান াধীনতা।  

লায়  াবস ই ার াশনাল জািতসংেঘর কনসালেট ভ াটাস া , িবে র সব হৎ মানবেসবা লক সংগঠন। 

সমােজর ঃ  ও িবধাবি ত জনেগা ীর ক ােণ িনেবিদত এই সংগঠন িবগত একশ বছেরর বশী সময় ধের িবে র ২০০ রও 

অিধক দেশ মানব সবায় কাজ কের যাে । 

দেশর িবিশ  সমাজেসবী লায়ন কাজী আকরাম উি ন আহমদ ২১০  দেশর ডিলেগটেদর িব ল ভােট লায়  াবস 

ই ার াশনােলর ‘আ জািতক পিরচালক’ িনবািচত হেয়েছন। এটা আমােদর দেশর জ  গেবর িবষয়।  

িতিন লায়  াব  এর ‘আ জািতক পিরচালক’ িনবািচত হওয়ার পর গত মােস ৯১  দেশর িতিনিধ কারী 

ISAAME অ েলর ৪৭  বািষক ফারােমর ািনং কিম র চয়ার ান িনবািচত হেয়েছন। যা আগামী বছর ভারেতর চ াই 

-এ অ ি ত হেব।  

ISAAME অ েলর িবগত ৪৬  বািষক ফারােমর মে  ৩৫ -ই ভারেত অ ি ত হেয়েছ। আর ভারেতর বাইের এই 

থম ISAAME অ েলর কান ি  ণ এই ািনং কিম র চয়ার ান এর দািয় া  হেলন। এই স ান াি েত 

আিম লায়  াবস ই ার াশনােলর িসেড েক আ িরক ধ বাদ জানাই। 

িধম লী,  

আমােদর দেশ লায়িনজেমর চনা মহান াধীনতা অজেনর এক দশেকরও অিধক সময় আেগ থেক। জািতর িপতা 

ব ব  শখ িজ র রহমােনর থম কিবেনেটর সদ  য়াত লায়ন এম.আর. িসি কীর উে ােগ ১৯৫৮ সােল এেদেশ 

লায়িনজেমর থম আ কাশ ঘেট। পরবত কােল জািতর িপতার ন ে  াধীনতা লােভর পর ত র েপাষকতায় এবং লায়ন 

এম.আর. িসি কীর উে াগ ১৯৭২ সােল াধীন বাংলােদেশ লায়িনজম নঃ িতি ত হয়।  

বাংলােদেশ এক  মাি পল জলার আওতায় ৬  জলার মা েম ায় ২০ হাজার লায়ন এবং ৫ হাজার িলও সদ  

ঃ  মানবতার ক ােণ কাজ কের চেলেছন। িশ া, া , িবেশষ কের অ  রীকরণ, ডায়ােব স ও িশ  ক া ার িতেরাধ 

কম িচর পাশাপািশ া িতক েযােগ এবং িবিভ  জনক ােণ লায়ন ও িলও সদ গণ দেশর ঃ  মা েষর পােশ এেস দ ড়ায়। 

তাই এক  আ িনক সমাজ িবিনমােণ লায়নেদর কায ম শংসার দািবদার।  



আমার সরকার, সমাজ িবিনমােণ ও মা েষর জীবনমান উ য়েন কাজ করেত ব পিরকর। এই কােজ আপনারা 

সরকারেক সহেযািগতা িদেয় যােবন এবং উ য়েনর বাতা ােম-গে  পৗঁেছ িদেবন, এই ত াশা করিছ। 

িধ ,  

আমরা ১৯৯৬-২০০১ ময়ােদ বয়  ভাতা চা  কির। এছাড়া বতমােন িবধবা ও ামী িন িহত মিহলােদর ভাতা, অ ল 

িতব ী ভাতা দান করা হে । ভাতার পিরমাণও ি  করা হেয়েছ।  

িবগত ১০ বছের সামািজক িনরাপ া কম িচর উপকারেভাগীর সং া ি  পেয় দ িড়েয়েছ ৪ কা  ১৬ লাখ ৮৪ হাজার 

জন। অথ িবতরেণর পিরমাণ ১৯ হাজার ১৪০ কা  ২৯ লাখ টাকা। আমােদর সরকােরর িবিভ  কম িচ ও সামািজক র া বলয় 

ি র ফেল দািরে র হার াস পেয় ২২ শতাংেশ নেম এেসেছ। 

িব াপী বাংলােদশ আজ উ য়েনর এক রাল মেডল। এক  উ য়নশীল জািতর উ য়ন চেকর িত  ে  আজ 

আমরা সারা িবে র ি  আকষণ করেত স ম হেয়িছ। আমরা এমিডিজ বা বায়েন সফল হেয়িছ। ২০৩০ সােলর মে  এসিডিজ 

অজেনও আমরা সফল হব, ইনশাআ াহ। 

আমরা শত বছেরর ড া ান বা ব ীপ পিরক না হণ কেরিছ। ২১০০ সােলর ড া ান বা বায়েনর মা েম এক 

টকসই উ ত-স  বাংলােদশ গেড় তালা হেব।  

বাংলােদশ উ য়নশীল দেশর মযাদা পেয়েছ। আথ-সামািজক চেক আমরা উে খেযা  সাফ  অজন কেরিছ। 

মাথািপ  আয় ি  পেয় ১ হাজার ৭৫১ মািকন ডলাের উ ীত। ি  ৭.৮৬ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ।  

আমরা খাে  য়ংস ণতা অজন কেরিছ। িব ৎ উৎপাদন মতা এখন ২০ হাজার মগাওয়াট। বতমােন ায় ৯০ ভাগ 

মা ষ িব ৎ িবধা পাে । আমরা কয়লািভি ক িব ৎ ক  ও পরমা  িব ৎ ক  িনমাণ করিছ। িব ৎ উৎপাদন ি  

পাওয়ায় জনগেণর আথ-সামািজক ব ায় উ িত হেয়েছ।  

আমরা িনজ  অথায়েন প া স  িনমাণ করিছ। মে ােরল াপন, এলএনিজ টািমনাল এবং গভীর স ব র িনমােণর 

উে াগ িনেয়িছ। কণ িল নদীর তলেদেশ টােনল িনমােণর কাজ চলেছ। 

িধম লী, 

আমরা সােড় ১৮ হাজার কিমউিন  ি িনেক ১৩ হাজার ৮৪২ জন া - সবা দানকারী িনেয়ােগর মা েম ামীণ ও 

াি ক জনেগা ীর জ  া েসবা িনি ত কের যাি । রাগীেদর িবনা ে  ৩০ কােরর েয়াজনীয় ঔষধ দান করা হে । 

িবিভ  িবেশষািয়ত হাসপাতাল াপন করা হে । সরকাির হাসপাতাল িলেত শ াসং া ি  করা হে ।  

িত হাজাের িশ  হার ২৮ ও মা র হার ১.৭৬ -এ নািমেয় আনা হেয়েছ। বতমােন এক বছেরর কম িশ েদর 

মে  কা দােনর হার ৮২.৩ শতাংশ এবং িভটািমন-এ ক াপ ল খাওয়ার হার ৯২ শতাংশ। মা েষর গড় আ  বতমােন ৭২ 

বছেরর বিশ। 

িধ , 

আপনােদর িলও আে ালন কম িচ আপনােদর সকল কমকাে  সহায়ক শি  িহেসেব কাজ কের। ভিব েত ন  গেড় 

তালার িশ া হণ কের। এছাড়া ব উ য়েন আ জািতক লায়ন সং াও িবিভ  কম িচ হণ কেরেছ।  

বাংলােদেশর এক হৎ অংশ আমােদর ব সমাজ। এক  ংখল ব শি  আমােদর উ য়েনর এক বড় চািলকাশি  

ও জািতর ভিব ৎ। এ লে  আমরা সাধারণ িশ া, পশাগত িশ া, কািরগির িশ া ও ত - ি  িশ ার উপর  িদি ।  

িশ ার মােনা য়েন আমরা িবিভ  পদে প িনেয়িছ। আমরা এ বছর ১লা জা য়ািরেত িশ াথ েদর মে  িবনা ে  ৩৫ 

কা  ৪২ লাখ ৯০ হাজার পা বই িবতরণ কেরিছ।  

সারা দেশ াথিমক িশ া ব ার উ য়ন, িবধা বি ত িবেশষ অ েলর জনেগা ী িকংবা  - গা ীর জ  তােদর 

িনজ  ভাষায় পাঠ দান, আন  লসহ িবেশষািয়ত িব ালয় িত া করা হেয়েছ। মাি িমিডয়া াশ ম িত া করা হেয়েছ। 

এছাড়া কািরগির িশ ার াপক সার এবং উ িশ ার  স সারণ ও মােনা য়েনর পদে প নওয়া হেয়েছ। ফেল 

িশ ার হার ৭৩ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ এবং িতেবশী দশস েহর লনায় মানবস দ উ য়েন আমরা এিগেয় রেয়িছ।  



আমরা িডিজটাল বাংলােদশ গেড় েলিছ। আমােদর সরকার ফার-িজ নটওয়াক, তগিতর ই ারেনট সবাসহ ব িবধ 

িডিজটাল সবা দান করেছ। এর মা েম ব সমাজ অনলাইন মােক ং এবং আউটেসািসং কের আিথকভােব লাভবান হে । ৯৯ 

ভাগ জলা শহর ড া  নটওয়ােকর আওতায় আনা হেয়েছ। িত  ইউিনয়েন ত  ও সবােক  চা  করা হেয়েছ। এখন ঘের 

বেসই াংিকং করা যায়, িচিকৎসা সবাসহ ২০০ কােরর সবা হণ করা যায়। 

আমরা সারা দেশ ১০০  িবেশষ অথৈনিতক অ ল িত া করিছ। হাইেটক পাক াপন করা হে । ফেল িব ল সং ক 

বকার বেদর কমসং ােনর েযাগ ি  হেব। 

এছাড়া আমরা গত ১১ই ম, ২০১৮ ‘ব ব  ােটলাইট-১’ উৎে পেনর মা েম ি িভি ক এক ন ন স াবনার ার 

উে াচন কেরিছ।  

দেশর এই উ য়ন অিভযা ায় লায়িনজেমরও ণ িমকা রেয়েছ। লায়ন সদ  তােদর মানবেসবা লক 

কায েমর পাশাপািশ বতমান সরকােরর িবিভ  সবা লক কমকাে  সব রকেমর সহায়তা দান কের যাে । িব  দরবাের 

আমােদর খ উ ল কের যাে । আর আজেকর এই াি  বাংলােদেশ লায়িনজেমর কায েমরই ফল। 

িধম লী, 

আমরা ২০২০ সােল জািতর িপতার জ শতবািষকী উদযাপন করব। আমােদর ল  ২০২১ সােল াধীনতার 

বণজয় ীেত বাংলােদশেক ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-স  দশ িহেসেব িত া করা।  

আ ন আমরা সকেল িমেল আগামী জে র জ  ধা ও দাির  এক  আ িনক, উ ত-স  বাংলােদশ গেড় 

িল।  

সবাইেক ধ বাদ। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


