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ভাষণ  

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী  

শশখ হারিনা  
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রিির ল্লারহি িাহ ারনি িারহ   

র্নাি িভাপরত,  

িহক ীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যিগ ি,  

পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশমনি সুফলমভাগী ভাই-শিামনিা,  

সুরধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকু ।  

পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশমনি এরগময় চলাি এক যুগ পূরতি উপলমযয আময়ারর্ত অনুষ্ঠামন উপরিত িিাইমক 

আন্তরিক শুমভচ্ছা র্ানারচ্ছ।  

আর্মকি রদমন আর  শ্রদ্ধাভমি স্মিণ কিরি িি িকামলি িি িমশ্রষ্ঠ িাঙারল র্ারতি রপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুরর্বুি িহ ানমক। 

রিরন আর্ীিন দারিমদ্র্ি রিরুমদ্ধ লড়াই কমিমিন। প্ররতটি িাঙারলি মুমখ হারি শফাটামত শচময়মিন।  

র্ারতি রপতা একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, রনিযিতামুক্ত িমৃদ্ধ িাংলামদমশি স্বপ্ন শদখমতন। শিই স্বপ্ন পূিমণি লমযয 

রতরন স্বাধীনতাি পি পিই একটা ধ্বংিস্তুমপি রভতি শেমক শদশমক শটমন তুমলন। রতরন দারিদ্র্য রিম াচনমক িমি িাচ্চ অগ্রারধকাি 

শদন। দারিদ্র্য রিম াচন ও ক িিংিামনি িামে িম্পৃক্ত প্ররতষ্ঠানগুমলামক শেমল িার্ান। রতরন গ্রা ীণ উন্নয়নমক অগ্রারধকাি শদন। 

কৃরষ রিপ্লমিি পাশাপারশ কুটিি রশল্প িাপমনি ওপি গুরুত্ব শদন। অিমহরলত ও অরত দরিদ্র্যমিরিত অঞ্চলগুমলাি উন্নয়মন শিরশ নর্ি 

শদন। এই প্ররতটি রিষয়ই রতরন আ ামদি ‘৭২ এি িংরিধামন অন্তর্ভ িক্ত কমিন।   

র্ারতি রপতাি এই অি াপ্ত কার্ িম্পন্ন কিাি র্ন্য িাংলামদশ আওয়া ী লীগ শদশ ও র্নগমণি উন্নয়নমক িি িদা 

অগ্রারধকাি রদময়মি। আ িা দারিদ্র্যমক আ ামদি প্রধান শত্রু রহমিমি রচরিত কমিরি। তাই আ ামদি গত িিকামিি ি ময়ও 

আ িা দারিদ্র্য রিম াচন ও ক িিংিানমক অগ্রারধকাি রদময়রি। রিরভন্ন ব্াংক এিং আরে িক প্ররতষ্ঠামনি দারিদ্র্য রিম াচন ক িসূচচী 

রনরদ িি কমি রদময়রি। ব্াংরকং শিিা গ্রা  পি িন্ত রনময় িাওয়া হময়মি। এিই ধািািারহকতায় আ িা পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন 

ফাউমেশন প্ররতষ্ঠা করি। ২০০০ িামলি ৯ জুলাই এি কাি িক্র  শুরু হয়।  

সুরধ েলী,  

আ ামদি হামত গড়া এই প্ররতষ্ঠানটিি মূল লযয হমচ্ছ, গ্রা -িাংলাি দরিদ্র্ ও সুরিধা িরঞ্চত র্নমগাষ্ঠীি আে ি-িা ারর্ক 

উন্নয়ন কিা। নািী ও পুরুমষি  মে ি তা রিধান কিা। নািীি য তায়ন কিা। শদমশি অমধ িক র্নমগাষ্ঠী নািী। আ িা রিশ্বাি 

করি, নািীমক আে ি-িা ারর্ক ক িকামে ি ানভামি িম্পৃক্ত কিাি  ােম ই শকিল শটকিই দারিদ্র্য রিম াচন ি্ভবি।  

এই ফাউমেশন শুরু শেমকই িম্পূণ ি রনর্স্ব অে িায়মন দারিদ্র্য রিম াচন ক িসূচচী িাস্তিায়ন কিমি। দরিদ্র্  ানুষমক 

অব্াহতভামি শিিা প্রদান কিমি। ক্ষুদ্র্ উমযাক্তা সৃরি কিমি। এটি একটি ভাল দৃিান্ত। শিখামন রিদ্যযৎ শপ ৌঁমিরন শিখামন শি িরিদ্যযৎ 

িাপমন িানীয়মদিমক আরে িক ও কারিগরি িহায়তাও রদমচ্ছ।   

সুরধ েলী,  

আ ামদি রনি িাচনী ইশমতহাি ‘রদন িদমলি িনদ'-এ আ িা দারিদ্র্য রিম াচনমক িমি িাচ্চ অগ্রারধকাি রদময়রি। তাই 

িিকামিি দারয়ত্ব গ্রহমণি পি শেমকই আ িা দারিদ্র্য রিম াচমন রিরভন্নমুখী ক িসূচচী িাস্তিায়ন কিরি।  

িা ারর্ক রনিাপত্তা শিিনীি আওতায় গত িিি আ িা ৮২টি ক িসূচচী িাস্তিায়ন কমিরি। এমত প্রায় ২০ হার্াি ৯০০ 

শকাটি টাকা ব্য় হময়মি। চলরত অে িিিমি প্রায় ২২ হার্াি শকাটি টাকা ব্ময় ৮৪টি ক িসূচচী িাস্তিায়ন কিা হমি। এগুমলাি  ােম  



িয়স্ক, রিধিা ও স্বা ী পরিতযাক্তা, অস্বচ্ছল প্ররতিন্ধী প্রভৃরত দরিদ্র্য ও অিমহরলত র্নমগাষ্ঠীমক  ারিক ভাতা শদওয়া হমচ্ছ। 

ক িিংিামনি  ােম  দরিদ্র্য র্নমগাষ্ঠীমক স্বািলম্বী কিাি উমযাগ শনওয়া হময়মি। তামদিমক কৃরষ উৎপাদমন আগ্রহী কমি শতালা 

হমচ্ছ। গিীি  ানুষগুমলাি িা ারর্ক য তায়মনি সুমিাগ কমি শদওয়া হমচ্ছ।  

িা ারর্ক রনিাপত্তা শিিনী ক িসূচচীগুমলা আমিা কাি িকি কিাি উমযাগ শনওয়া হময়মি। এ লমযয ক িসূচচীগুমলামক ভাতা 

প্রদান, ক্ষুদ্র্ ঋণ িা তহরিল প্রদান, রিনামূমে িা স্বল্পমূমে খায িহায়তা প্রদান এিং রশযা ও স্বািযমিিা প্রদান এ চাি স্তমি রিন্যস্ত 

কিা হময়মি।  

 াের ক পি িন্ত উপবৃরত্ত শদওয়া হমচ্ছ। রিনামূমে পাঠ্যিই রিতিণ কিরি। স্কুমল টিরফমনি প্রদামনি উমযাগ শনওয়া হমচ্ছ।  

সুরিধািরঞ্চত রশশু এিং এরত  ও অিহায় রশশুমদি কোমণ রশযা, প্ররশযণ ও পুনি িািন কাি িক্র  িাস্তিায়ন কিা হমচ্ছ। 

অরত দরিদ্র্মদি র্ন্য ক িিংিান ক িসূচরচ গ্রহমণি ফমল উত্তািাঞ্চমলি দীর্ ি রদমনি  ঙ্গা ি স্যা দূিীভূত হময়মি।  

আ িা রভযাবৃরত্ত িমন্ধি লমযয রিরভন্নমুখী ক িসূচচী িাস্তিায়ন কিরি। আ িা র্মি শফিা ক িসূচরচি আওতায় ১ হার্াি 

২৪৫ র্ন িরস্তিািীমক পুনি িারিত কমিরি।  

ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান কাি িক্র মক শিগিান কিমত আ িা এনরর্ও ফাউমেশমন িিকারি অংশীদারিত্ব আিও িাড়ামনাি পদমযপ 

রনময়রি। শদমশি দরিদ্র্ত  র্নমগাষ্ঠীি আয় বৃরদ্ধি লমযয পল্লী ক ি িহায়ক ফাউমেশমনি অধীমন প্রায় ৮১ লয দরিদ্র্  ানুমষি  মে 

১০ হার্াি শকাটি টাকাি শিরশ রিতিণ কিা হময়মি। িাি ৯২ শতাংশই নািী। পাশাপারশ ফাউমেশন দরিদ্র্ র্নমগাষ্ঠীি র্ন্য িী া 

শিক্টি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন কিমি।   

শদমশি ১১টি শর্লাি ১ হার্াি ৪০০ গ্রাম ি ক্ষুদ্র্ অিকাঠাম া ও িা ারর্ক িহায়তা কাি িক্রম ি র্ন্য শিািাল 

ইনমভস্টম ন্ট শপ্রাগ্রা  প্রমর্ক্ট িাস্তিারয়ত হমচ্ছ। এমত ২৩ হার্াি ৬০০ র্মনি ক িিংিান সৃরি হময়মি। এ ক িসূচরচি আওতায় ১৫ 

হার্াি ৩০ র্ন ঝৌঁরকপূণ ি পরিিািমক এককালীন অে ি প্রদান কিা হময়মি।  

দারিদ্র্য রিম াচমন আ ামদি আমিকটি িফল উমযাগ ‘একটি িারড় একটি খা াি' প্রকল্প। এ প্রকমল্পি  ােম  

সুফলমভাগীমদি প্ররশযণ প্রদান, আরে িক ও িম্পদ িহায়তা প্রদান কিা হমচ্ছ। ৪৮২টি উপমর্লাি ৯ হার্াি ৬৪০টি গ্রাম  এ প্রকমল্পি 

কার্ চলমি। আ িা শীঘ্রই শদমশি িকল গ্রাম  এ প্রকল্প িম্প্রিািণ কিমিা।  

আ ামদি িিকাি য তায় আিাি পি িািামদমশ ব্াপকভামি ক িিংিান সৃরি হময়মি। আ িা ন্যাশনাল িারভ িি চালু 

কমিরি। প্রিািী শ্রর ক শপ্রিমণি র্ন্য প্ররশযণ প্রদান কিা হমচ্ছ। নতুন নতুন ক্ষুদ্র্ ও  াঝারি রশমল্পি রিকাশ হমচ্ছ। রশল্প রিরনময়াগ 

িাড়মি। তথ্যপ্রযুরক্ত খামত রিরনময়াগ ও আয় িাড়মি। কৃরষ ও গ্রা ীণ খামত দরিদ্র্ ও অরতদরিদ্র্ র্নমগাষ্ঠীি র্ন্য ক িিংিামনি 

সুমিাগ িমেি শিমড়মি।  

িিকামিি পাশাপারশ শিিিকারি খামতও ক িিংিান বৃরদ্ধ শপময়মি। প্রিািী কোণ ব্াংমকি  ােম  িহর্ শমতি প্রিামি 

চাকুরিি র্ন্য ঋণ প্রদান এিং রিমদশ শেমক শির ট্যান্স শপ্রিণ িহর্ীকিণ কিা হময়মি।  

গত অে িিিমি িফতারনমত ৪২ শতাংশ প্রবৃরদ্ধ হময়মি। আ দারনমতও ৪৩ শতাংমশি শিরশ প্রবৃরদ্ধ হময়মি। র্নশরক্ত 

িফতারনি  ােম  শির মটন্স আময় ৬ শতাংশ প্রবৃরদ্ধ হময়মি। ২০০৯ িামল বিমদরশক রিরনময়াগ এমিরিল ৭০ শকাটি ডলাি। ২০১০ 

িামল তা ৯৩ শকাটি ডলামি উন্নীত হময়মি।  

এভামিই আ িা শদমশি আে ি-িা ারর্ক উন্নয়ন কমি িারচ্ছ। এি সুফল প্ররতটি  ানুমষি কামি শপ ৌঁমি রদরচ্ছ। এি ফমল 

শদমশি অরত দরিদ্র্ র্নমগাষ্ঠীি িয তা িাড়মি। আত্মক িিংিামনি সুমিাগ সৃরি হমচ্ছ। িা ারর্ক বিষম্য হ্রাি পামচ্ছ। িা ারর্ক 

ন্যায়রিচাি প্ররতরষ্ঠত হমচ্ছ।  

ফমল দারিদ্র্যিী াি রনমচ অিিানকািীি হাি ২০০৫ িামলি ৪০ শতাংশ শেমক কম  িতি ামন ৩১.৫ শতাংমশ শপ ৌঁমিমি। 

র্নগমণি  াোরপছু আয় ৮১৮ ডলামি উন্নীত হময়মি। র্নগমণি ক্রয়য তা শিমড়মি। ধনী-গিীি বিষম্য ক মি।  

রিশ্বব্াপী অে িননরতক  ন্দা িমেও আ িা ২০০৮-০৯ অে িিিমি ৫.৭৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ এ ৬.০৭ শতাংশ এিং ২০১০-

১১ এ ৬.৭ শতাংশ প্রবৃরদ্ধ অর্িন কমিরি। চলরত অে িিিমি ৭ শতাংশ প্রবৃরদ্ধ অর্িমনি লযয াত্রা রনধ িািণ কমিরি।  

আ ামদি এ অগ্রগরত িহস্রাব্দ উন্নয়ন লযযিমূহ অর্িমনও ইরতিাচক প্রভাি পমড়মি। রশযাি হাি িাড়মি। ঝমি পড়াি হাি 

ক মি।  নািী-পুরুষ বিষম্য ক মি। রশশুমৃতুযি হাি ক মি। এর্ন্য র্ারতিংর্ আ ামদি এ রডরর্ এওয়াড ি রদময়মি।  াতৃমৃতুযি 



হািও কম মি। স্বািযমিিা র্নগমণি শদাড়মগাড়ায় রনময় িাওয়াি ফমল শিাগ-শশাক ক মি। র্লিায়ু পরিিতিমনি কািমণ পরিমিশ 

রিপি িময়ি হাত শেমক শদশমক িযাি লমযয আ িা রনর্স্ব অে িায়মন ৬০টি প্রকল্প িাস্তিায়ন কিরি।    

সুরধ েলী,  

রিএনরপ-র্া াত শর্াট িিকাি শদমশি প্ররতটি শিক্টমি অচল অিিা শিমখ রগময়রিল। তোিধায়ক িিকামিি ি ময় এ 

অচলািিা আিও বৃরদ্ধ শপময়রিল। আ িা দারয়ত্ব গ্রহমণি পি শেমক রিএনরপ-র্া াত এিং তোিধায়ক িিকামিি শিমখ িাওয়া 

অচল অিিামক কাটিময় শতালাি শচিা কিরি।   

আ িা ১৯২২ শ গাওয়াট রিদ্যযৎ র্াতীয় গ্রীমড যুক্ত কমিরি। আমিা ২৬টি রিদ্যযৎ শকন্দ্র রন িাণাধীন আমি। এগুমলা শেমক 

৩৩০৩ শ গাওয়াট রিদ্যযৎ পাওয়া িামি। আমিা ৩৪টি নতুন রিদ্যযৎ প্রকল্প িাপমনি চুরক্ত স্বাযমিি প্ররক্রয়া চলমি।  

আ িা রিদ্যযমতি রিমস্ট  লি ১৫ শতাংশ শেমক ১২ দশর ক ৭ শতাংমশ নার ময় এমনরি।  

আ িা এ পি িন্ত নয়টি গ্যািকূপ খনমনি কার্ হামত রনময়রি। এি  মে চািটি কূপ খনন প্রায় শশষ হময়মি। এি ফমল 

গ্যামিি উৎপাদনও িাড়মি।  

আ িা ২০১৩ িামলি  মে খাময স্বয়ংিম্পূণ িতা অর্িন কিমত চাই। এ কািমণ কৃরষ খামতি উন্নয়নমক আ িা অগ্রারধকাি 

রদময়রি। নন-ইউরিয়া িামিি দা  ৩ দফা কর ময়রি। িহর্ শমতি পি িাপ্ত কৃরষ ঋণ রদরচ্ছ। ভতুিরক রদরচ্ছ। এ লমযয প্ররতটি কৃষকমক 

কৃরষ উপকিণ িহায়তা কাড ি রদময়রি।  

বিরশ্বক র্লিায়ু পরিিতিমনি ফমল খাপ খাওয়ামনাি লমযয লিণাক্ততা িরহষ্ণু ধামনি চাষ শুরু হময়মি। িন্যাপ্রিণ এলাকাি 

র্ন্য ধামনি র্াত উদ্ভািন কিা হময়মি। কৃষক িামত তাি উৎপারদত পমেি ন্যায্য মূে পায় শি লমযয িািামদমশ কৃষক রিপণন দল 

ও কৃষক ক্লাি গঠন কিা হমচ্ছ।  

সুরধ েলী,  

রিশ্বায়মনি এ যুমগ আ ামদিমক প্ররতমিারগতা কমিই টিমক োকমত হমি। এ র্ন্য প্রযুরক্তি িমি িামত্তা  ব্িহাি রনরিত 

কিমত হমি। দয  ানি িম্পদ বতিী কিমত হমি। এ লমযয আ িা তথ্য প্রযুরক্ত আইন ও নীরত ালা প্রণয়ন কমিরি। র্নগমণি 

য তায়ন রনরিমতি লমযয তমথ্যি অিাধ প্রিাহ রনরিত কিা হময়মি। তথ্য প্রযুরক্ত শিিা গ্রা  পি িন্ত শপ ৌঁমি শদওয়া হমচ্ছ। এি 

 ােম  গ্রা ীণ র্নমগাষ্ঠী কৃরষ, স্বািয, অিকাঠাম া িহ শি শকান রিষময়ি তথ্য িহমর্ িংগ্রহ কিমত পািমি। তথ্যমক ব্িহাি 

কিমত পািমি। এমত তামদি আময়ি পে িাড়মি।  

সুরধ েলী,  

আ ামদি রনি িাচনী অঙ্গীকাি অনুিায়ী রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়মনি  ােম  আ িা ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, রনিযিতামুক্ত 

র্ারতি রপতাি স্বমপ্নি শিানাি িাংলা গড়মত চাই। আর  আশা করি, পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশনিহ িকল িিকারি-

শিিিকারি প্ররতষ্ঠান ক িিংিামনি আমিা শিরশ সুমিাগ সৃরি কিমি। পল্লীি দারিদ্র্য রিম াচন কমি নতুন প্রামণি িঞ্চাি কিমি। 

শদমশি িি িত্র ি  উন্নয়ন রনরিত কিমি। শিিা র্নগমণি শদািমগাড়ায় শপ ৌঁমি রদমি। আসুন, দল- ত রনরি িমশমষ িকল রিমভদ র্ভমল 

শদমশি উন্নয়মন একমত্র কার্ করি। আ িা এ ন একটি িাংলামদশ গমড় তুরল শিখামন শকামনা  ানুষ না শখময় োকমি না। শিখামন 

ি ামর্ি িকল স্তমি সুমিামগি ি তা োকমি। িাংলামদশ হমি রিমশ্বি বুমক একটি উন্নত িমৃদ্ধ রডরর্টাল িাংলামদশ।   

িিাইমক আিািও ধন্যিাদ র্ারনময় পল্লী দারিদ্র্য রিম াচন ফাউমেশমনি এক যুগ পূরতি উপলময ‘এরগময় চলাি এক যুগ' 

শীষ িক অনুষ্ঠান ালাি শুভ উমবাধন শর্াষণা কিরি।  

শখাদা হামফর্।  

র্য় িাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলামদশ রচির্ীিী শহাক।  

..... 


