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তপ্র শদফাী। 

আারামু আরাইকুভ।  

২০১৮ াদ্দরয ৩০-এ তিদ্দম্বয অনুতিত একাদ জাতী াংদ তনফ বাচদ্দন তফপুরদ্দবাদ্দে তফজী দ্দ গত ফছয ৭ই জানুাতয 

ফাাংরাদ্দদ আওাভী রীগ পঁচাত্তয-যফতী ভদ্দ চতুথ বফাদ্দযয ভত যকায গঠন কদ্দয। প্রধানভন্ত্রী তদ্দদ্দফ আভায চতুথ বফায থ 

শনওায এক ফছয পূততব উরদ্দে আনাদ্দদয াভদ্দন াতজয দ্দতছ আজ। আনাদ্দদয ফাইদ্দক তিষ্টী নতুন ফছদ্দযয আন্ততযক 

শুদ্দবচ্ছা জানাতচ্ছ।  

আতভ এই শুবেদ্দণ গবীয শ্রদ্ধায দ্দঙ্গ স্মযণ কযতছ ফ বকাদ্দরয ফ বদ্দশ্রি ফাঙাতর, জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয 

যভানদ্দক। স্মযণ কযতছ জাতী চায-শনতা এফাং মুতিমৄদ্দদ্ধয ৩০ রাখ তদ এফাং ২-রাখ তনম বাততত ভা-শফানদ্দক। মুতিদ্দমাদ্ধাদ্দদয 

আতভ ারাভ জানাতচ্ছ। 

আতভ গবীয শফদনায দ্দঙ্গ স্মযণ কযতছ ১৯৭৫ াদ্দরয ১৫ই আগদ্দেয ঘৃণ্য তযাকাশেয তকায আভায ভা শফগভ 

পতজরাতুন শনছা মুতজফ, ততন বাই - মুতিদ্দমাদ্ধা কযাদ্দন্ফন শখ কাভার, মুতিদ্দমাদ্ধা শরপদ্দেন্যান্ট শখ জাভার ও দ ফছদ্দযয শখ 

যাদ্দর - কাভার ও জাভাদ্দরয নফতযণীতা স্ত্রী সুরতানা কাভার ও শযাজী জাভার, আভায চাচা মুতিদ্দমাদ্ধা শখ আবু নাদ্দয, 

ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভাদ্দনয াভতযক তচফ তিদ্দগতিায জাতভর এফাং পুতরদ্দয শগাদ্দন্দা তফবাদ্দগয এএআই ততেকুয যভান-

 শই যাদ্দতয কর তদদ্দক। 

এই উভাদ্দদদ্দয অন্যতভ প্রাচীন যাজননততক দর ফাাংরাদ্দদ আওাভী রীদ্দগয প্রততিাতা বাতত ভওরানা আব্দুর 

াতভদ খান বাানী, াধাযণ ম্পাদক াভসুর ক ও গণতদ্দন্ত্রয ভানপুত্র শাদ্দন ীদ শাযাওাদীয প্রতত গবীয শ্রদ্ধা 

জানাতচ্ছ।  

স্মযণ কযতছ ২০০৪ াদ্দরয ২১-এ আগদ্দেয শেদ্দনি াভরা তনত আওাভী রীগ শনত্রী আইবী যভান ২২ শনতা-

কভীদ্দক। স্মযণ কযতছ ২০০১ াদ্দর তফএনত-জাভাত েভতাীন ওায য তনভ বভ তযাকাশেয তকায াদ্দফক অথ বভন্ত্রী া 

এ.এভ.এ তকফতযা, আওাভী রীগ শনতা আানউল্লা ভাোয, ভঞ্জুরুর ইভাভ, ভভতাজ উতেন ২১ াজায শনতাকভীদ্দক।  

২০১৩ শথদ্দক ২০১৫ ার ম বন্ত তফএনত-জাভাত শজাদ্দেয অতি ন্ত্রা এফাং শদ্দরার শফাভা াভরা মাঁযা তনত দ্দদ্দছন 

আতভ তাঁদ্দদয স্মযণ কযতছ। আত ও স্বজনাযা তযফাদ্দযয দস্যদ্দদয প্রতত ভদ্দফদনা জানাতচ্ছ।  

একাদ জাতী াংদ তনফ বাচদ্দনয ভাধ্যদ্দভ যকায গঠদ্দনয য যাজনীতততফদ, জনপ্রতততনতধ শমফ তফতষ্ট ব্যতি ভাযা 

শগদ্দছন, আতভ তাঁদ্দদয গবীয শ্রদ্ধায দ্দঙ্গ স্মযণ কযতছ। 

২০২০ তিষ্টাব্দ আভাদ্দদয জাতী জীফদ্দন এক তফদ্দল গুরুত্বপূণ ব ফছয। এ ফছয উদমাতত দ্দত মাদ্দচ্ছ ফ বকাদ্দরয ফ বদ্দশ্রি 

ফাঙাতর, জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভাদ্দনয জন্তফাতল বকী। আগাভী ১৭ই ভাচ ব ফণ বাঢয উদ্দবাধদ্দনয ভধ্য তদদ্দ ফছযব্যাী 

অনুিানভারায শুব সূচনা দ্দফ। আভযা ইদ্দতাভদ্দধ্যই ২০২০-২১ ারদ্দক মুতজফফল ব তদ্দদ্দফ শঘালণা কদ্দযতছ। ২০২১ াদ্দর স্বাধীনতায 

সুফণ বজন্তী এফাং জাততয ততায জন্তফাতল বকী উদমাদ্দনয অনুিানভারা মৄগৎবাদ্দফ চরদ্দত থাকদ্দফ। এই উদমান শুদৄ 

আনুিাতনকতা-ফ বস্ব ন, এই উদমাদ্দনয রে্ম জাততয জীফদ্দন নতুন জীফনীতি ঞ্চাতযত কযা; স্বাধীনতায সুফণ বজন্তীয প্রাক্কাদ্দর 

জাততদ্দক নতুন ভদ্দন্ত্র দীতেত কদ্দয জাততয ততায স্বদ্দেয শানায ফাাংরাদ্দদ ফাস্তফাদ্দনয দ্দথ আযও একধা এতগদ্দ মাওা।  
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তপ্র শদফাী, 

২০০৯ ার শথদ্দক আভযা একোনা যকায তযচারনায দাতদ্দত্ব যশতছ। আভযা একটি সুতনতদ বষ্ট রেয তনদ্দ যকায 

তযচারনা কযতছ। আয শ রেয দ্দরা াধাযণ ভানুদ্দলয অথ বননততক মুতি এফাং তাঁদ্দদয জীফনভাদ্দনয উন্নন কদ্দরয শভৌতরক 

অতধকায প্রততিা কযা। 

াতকস্তাদ্দনয ২৪ ফছদ্দযয শালণ এফাং একাত্তদ্দযয মুতিমৄদ্দদ্ধ াতকস্তাদ্দনয শাড়া-ভাটি নীততয পশর ধ্বাংপ্রাপ্ত অকাঠাদ্দভা ও 

অথ বনীততয উয দাঁতড়দ্দ জাততয ততা মৄদ্ধ-তফধ্বস্ত ফাাংরাদ্দদ পুনগ বঠদ্দন ফ বতি তনদ্দাগ কদ্দযতছদ্দরন। ভাত্র াদ্দড় ততন ফছদ্দযয 

ভদ্দধ্য তততন ফাাংরাদ্দদদ্দক তফশ্ববা ভম বাদায আদ্দন অতধতিত কদ্দযন। ফাাংরাদ্দদ স্বদ্দপান্নত শদদ্দয কাতাদ্দয উদ্দঠ এদ্দতছর। তকন্তু 

১৯৭৫ াদ্দরয ১৫ই আগে জাততয ততাদ্দক তযফাদ্দয তযায য ফাাংরাদ্দদদ্দয অেগতত শথদ্দভ মা। 

পঁচাত্তয-যফতী যকাযগুদ্দরায জনতফতচ্ছন্নতা, লুোে ও দ বনতফীন যাষ্ট্র তযচারনা ফাাংরাদ্দদদ্দক একটি ভম বাদাীন 

যাদ্দষ্ট্র তযণত কদ্দযতছর। ফততফ বদ্দশ্ব ফাাংরাদ্দদ তযতচতত শদ্দতছর ঝড়, জদ্দরাচ্ছা এফাং তবক্ষুক-দতযদ্র-াতিায ভানুদ্দলয শদ 

তদ্দদ্দফ। আভযা ২১ ফছয য ১৯৯৬ াদ্দর মখন যকায তযচারনায দাতত্ব েণ কতয, তখন শদদ্দ দাতযদ্দদ্রযয ায তছর প্রা ৫৫ 

তাাং। ১৯৯৬-২০০১ শভাদ্দদ আভযা দাতযদ্রয তফদ্দভাচদ্দন শফ তকছু মৄগান্তকাযী উদ্দযাগ েণ কতয। দতযদ্র ও প্রাতন্তক জনদ্দগাতিয 

জন্য তফতবন্ন বাতা চালু, তাঁদ্দদয জন্য তফদ্দল কভ বসূতচ - শমভন আশ্রণ প্রকপ, ঘদ্দয শপযা, কমুযতনটি তিতনক স্থাদ্দনয ভত কভ বসূতচ 

দাতযদ্রয তফদ্দভাচন এফাং প্রাতন্তক ভানুদ্দলয জীফনভান উন্নদ্দন তফদ্দল ভূতভকা যাদ্দখ।  

কৃলক ও কৃতল-ফান্ধফ নীতত েদ্দণয পদ্দর শদ দ্রুত খায উৎাদদ্দন স্বম্ভযতা অজবন কদ্দয। াাাত আভযা তফতবন্ন খাদ্দত 

স্বপ, ভধ্যভ ও দীঘ ব-শভাদী নীততভারা েণ কতয মায সুদূযপ্রাযী প্রবাফ দ্দড়দ্দছ অথ বনীততদ্দত।  

শদ মখন আতথ বক স্থতফযতা কাটিদ্দ আথ ব-াভাতজক উন্নদ্দনয ভাড়দ্দক অতবমাত্রা শুরু কদ্দয, ঠিক তখনই ২০০১ াদ্দর 

লড়মদ্দন্ত্রয ভাধ্যদ্দভ তফএনত-জাভাত আফায েভতা আদ্দ। যাষ্ট্রী ছত্রছাা শুরু  আওাভী রীদ্দগয শনতা-কভীদ্দদয উয 

তনম বাতন-তনীড়ন। ২১ াজায শনতাকভীদ্দক তযা কযা । শুদৄ যাজননততক কাযদ্দণ ফহু চরভান উন্নন প্রকপ স্থতগত কদ্দয শদওা 

। ‘াওা বফন’ খুদ্দর অফাদ্দধ চরদ্দত থাশক যাষ্ট্রী ম্পদ্দদয লুোে। তাযই অফশ্যম্ভাফী তযণতত ২০০৭ াদ্দরয াভতযক ফাতনী 

তনতন্ত্রত তত্ত্বাফধাক যকায। শম যকায তফনা কাযদ্দণ আভাদ্দক প্রা এক ফছয কাযাফতন্দ যাদ্দখ। 

৯ভ জাতী াংদ তনফ বাচদ্দন জনগদ্দণয তফপুর ম্যাদ্দেে তনদ্দ আভযা ২০০৯ াদ্দর যকায তযচারনায দাতত্ব েণ কতয। 

তফএনত-জাভাত এফাং তত্ত্বাফধাক যকাদ্দযয ২ ফছদ্দযয আতথ বক ও প্রাতনক তফশৃঙ্খরা কাটিদ্দ এফাং শই ভকায বফতশ্বক 

অথ বননততক ভন্দা শভাকাতফরা কদ্দয আভযা ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বননততক অেমাত্রা এক নতুন ভাত্রা শমাগ কযদ্দত েভ ই। তাযই 

ধাযাফাতকতা ফাাংরাদ্দদ আজ আথ ব-াভাতজক উন্নদ্দনয শেদ্দত্র তফদ্দশ্ব একটি সুতযতচত নাভ তদ্দদ্দফ প্রততিা শদ্দদ্দছ। তজতিত 

প্রবৃতদ্ধয উচ্চ ায অজবদ্দনয াাাত নানা াভাতজক সূচদ্দক ফাাংরাদ্দদ অবাফনী াপল্য শদ্দদ্দছ। দাতযদ্রয তফদ্দভাচন, নাযীয 

েভতান, তশু ও ভাতৃমৃতুয ায হ্রা, তরঙ্গ বফলম্য দূযীকযণ, তোয ায ও গড় আয়ু বৃতদ্ধ তফতবন্ন সূচদ্দক ফাাংরাদ্দদ তায 

দতেণ এতায প্রততদ্দফতদ্দদযই শুদৄ ন, অদ্দনক উন্নত শদদ্দকও ছাতড়দ্দ শমদ্দত েভ দ্দদ্দছ।  

তপ্র শদফাী, 

আভযা আনাদ্দদয জন্য কী কযদ্দত শচদ্দতছরাভ আয কী কযদ্দত শদ্দযতছ এ তফলদ্দ আভযা ফ ভই দ্দচতন। 

আনাযাও তনশ্চই মূল্যান কযদ্দফন। তদ্দফ আভযা মুখদ্দযাচক প্রততশ্রুততদ্দত তফশ্বাী নই। আভযা তা-ই ফতর, মা আভাদ্দদয 

ফাস্তফাদ্দনয াভথ ব যদ্দদ্দছ। ২০০৮ াদ্দরয তনফ বাচদ্দনয পূদ্দফ ব আভযা রূকপ ২০২১ শঘালণা কদ্দযতছরাভ। মায অন্ততন বতত মূর রেয 

তছর ২০২১ াদ্দরয ভদ্দধ্য ফাাংরাদ্দদদ্দক একটি ভধ্যভ আদ্দয শদদ্দ রূান্ততযত কযা। ভাথাতছু আ ১২০০ ভাতকবন িরায অততক্রভ 

কযা তফশ্বব্যাাংক ২০১৫ াদ্দর ফাাংরাদ্দদদ্দক তনম্ন-ভধ্যভ আদ্দয শদ তদ্দদ্দফ স্বীকৃতত তদদ্দদ্দছ। ২০০৫-০৬ অথ বফছদ্দয শমখাদ্দন 

ভাথাতছু আ তছর ৫৪৩ ভাতকবন িরায, ২০১৯ াদ্দর তা ১ াজায ৯০৯ ভাতকবন িরাদ্দয উন্নীত দ্দদ্দছ।  

২০০৫-০৬ অথ বফছদ্দয দাতযদ্দদ্রযয ায তছর ৪১.৫ তাাং। ফতবভাদ্দন দাতযদ্দদ্রযয ায হ্রা শদ্দ দাঁতড়দ্দদ্দছ ২০.৫ তাাংদ্দ। 

ওার্ল্ব ইদ্দকানতভক শপাযাদ্দভয তদ্দফ ভদ্দত ২০১০ াদ্দর দাতযদ্রয ীভায নীদ্দচ ফফাযত কভ বজীফী ভানুদ্দলয াংখ্যা তছর ৭৩.৫ 
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তাাং। ২০১৮ াদ্দর তা ১০.৪ তাাংদ্দ হ্রা শদ্দদ্দছ। ২০১৮ াদ্দর জাততাংঘ ফাাংরাদ্দদদ্দক স্বদ্দপান্নত শদদ্দয তাতরকা শথদ্দক 

উন্ননীর শদদ্দয কাতাদ্দয স্থান তদদ্দদ্দছ।  

ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বনীততয তফকাদ্দয প্রভাণ শভদ্দর তায ফাতল বক আতথ বক তযকপনা। ২০০৫-০৬ অথ বফছদ্দয তফএনত 

যকাদ্দযয শল ফছদ্দয ফাদ্দজদ্দেয আকায তছর ভাত্র ৬১ াজায শকাটি োকা। ২০১৯-২০ অথ বফছদ্দয ফাদ্দজদ্দেয আকায াদ্দড় আে 

গুদ্দণযও শফত বৃতদ্ধ শদ্দ দাঁতড়দ্দদ্দছ ৫ রাখ ২৩ াজায ১৯০ শকাটি োকা। ফাতল বক উন্নন কভ বসূতচয তযভাণ দাঁতড়দ্দদ্দছ ২ রাখ ২ 

াজায ৭২১ শকাটি োকা। ফাদ্দজদ্দেয নব্বই বাগই এখন ফাস্তফান  তনজস্ব অথ বাদ্দন।  

গত অথ বফছদ্দয আভাদ্দদয তজতিত’য প্রবৃতদ্ধয ায তছর ৮.১৫ তাাং। মূল্যস্ফীতত তছর ৬ তাাংদ্দয নীদ্দচ। ফছদ্দযয শল 

তদদ্দক আভদাতন-তনব বয তপঁাদ্দজয দাভ বৃতদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য তনতয-প্রদ্দাজনী তজতনদ্দত্রয দাভ স্বাবাতফক তছর। 

ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বনীতত আজ ভজবুত তবতত্তয উয প্রতততিত। শছাদ্দোখাদ্দো অতবঘাত এই অেগততয দ্দথ ফাধা দ্দ 

দাঁড়াদ্দত াযদ্দফ না। অথ বননততক অেগততয সূচদ্দক তফদ্দশ্বয ীল ব ৫টি শদদ্দয একটি এখন ফাাংরাদ্দদ। আইএভএপ-এয তদ্দফ অনুমাী 

ততত’য তবতত্তদ্দত ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বনীততয অফস্থান ৩০তভ। প্রাই ওাোয াউ কুায-এয প্রদ্দেণ অনুমাী ২০৪০ ার 

নাগাদ ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বনীতত তফদ্দশ্ব ২৩তভ স্থান দখর কযদ্দফ। এইচ.তফ.এ.ত’য প্রদ্দেণ অনুমাী ২০৩০ াদ্দরয ভদ্দধ্য 

ফাাংরাদ্দদ তফদ্দশ্বয ২৬তভ বৃত্তভ অথ বনীততয শদ দ্দফ। ওার্ল্ব ইদ্দকানতভক শপাযাভ ফরদ্দছ ২০২০-এ ফাাংরাদ্দদদ্দয অথ বননততক 

প্রবৃতদ্ধ বাযত এতায শদগুদ্দরা শথদ্দক এতগদ্দ থাকদ্দফ। আভযা ভাকাদ্দ ফঙ্গফন্ধু স্যাদ্দেরাইে-১ উৎদ্দেণ কদ্দযতছ। াফনায 

রূপুদ্দয ২৪০০ শভগাওাদ্দেয াযভাণতফক তফদ্যযৎদ্দকদ্দেয তনভ বাণ কাজ এতগদ্দ চদ্দরদ্দছ। বাযদ্দতয দ্দঙ্গ স্থর ীভানা চুতি 

ফাস্তফাদ্দনয ভাধ্যদ্দভ তছেভর ভস্যায ভাধান কযা দ্দদ্দছ। ভাানভায এফাং বাযদ্দতয দ্দঙ্গ মুদ্রীভানায তফদ্দযাধ ভীভাাংায 

পদ্দর ফদ্দঙ্গাাগদ্দযয তফার জরযাতয উয আভাদ্দদয স্বাফ বদ্দবৌভ অতধকায প্রতততিত দ্দদ্দছ। খুদ্দর তগদ্দদ্দছ নীর-অথ বনীততয বায।  

জরফায়ু তযফতবদ্দনয পদ্দর সৃষ্ট ঘাত-প্রততঘাত শভাকাতফরা কদ্দয কাতিেত উন্নন অজবদ্দনয জন্য আভযা ‘ফাাংরাদ্দদ ফবী 

তযকপনা ২১০০’ নাদ্দভ তফদ্দল বয একটি তযকপনা প্রণন কদ্দযতছ।  

প্তভ ঞ্চফাতল বকী তযকপনায দ্দঙ্গ এতিতজয রেযভাত্রাগুদ্দরা ম্পৃি কদ্দয তা ফাস্তফান কযা দ্দচ্ছ। অষ্টভ ঞ্চফাতল বকী 

তযকপনা প্রণদ্দনয কাজও শুরু দ্দদ্দছ। 

তপ্র শদফাী, 

দ ফছয আদ্দগয ফাাংরাদ্দদ আয আজদ্দকয ফাাংরাদ্দদদ্দয ভদ্দধ্য তফযাে ব্যফধান। ভানুদ্দলয জীফনভাদ্দনয উন্নন ঘদ্দেদ্দছ। 

ক্রেভতা শফদ্দড়দ্দছ। এদ্দদদ্দয ভানুল বাদ্দরা-তকছুয স্বে শদখা ভুদ্দরই তগদ্দতছর। ভানুল আজ স্বে শদদ্দখ। স্বে শদদ্দখ উন্নত জীফদ্দনয। 

স্বে শদদ্দখ সুন্দযবাদ্দফ ফাঁচায। শই স্বেদ্দক ফাস্তদ্দফ রূ শদওায জন্য আভযা কাজ কদ্দয মাতচ্ছ। 

প্রভত্তা দ্মা নদীয উয শতু তনতভ বত দ্দফ আয শই শতু তদদ্দ গাতড় ফা শরদ্দন যাতয াযাায কযদ্দত াযদ্দফ - এো 

তছর ভানুদ্দলয স্বদ্দেযও অতীত। আভযা শই স্বেদ্দক ফাস্তদ্দফ রূ তদদ্দত চদ্দরতছ। তনজস্ব অথ বাদ্দন দ্মা শতুয তনভ বাণ কাজ এতগদ্দ 

চরদ্দছ। ততন বাদ্দগয দ্যই-বাদ্দগযও শফত কাজ শল দ্দদ্দছ। দ্মা শতুয প্রা অদ্দধ বকাাং এখন দৃশ্যভান। যাজধানীয মানজে তনযদ্দন 

শভদ্দরাদ্দযর তনভ বাদ্দণয কাজ দ্রুত এতগদ্দ চরদ্দছ। াতারদ্দযর তনভ বাদ্দণয ম্ভযাফতা মাচাইদ্দয কাজ শুরু দ্দদ্দছ। তফভানফন্দয শথদ্দক 

কুতুফখারী ম বন্ত এতরদ্দবদ্দেি এিদ্দপ্রওদ্দয তনভ বাণ কাজও দ্রুত এতগদ্দ চরদ্দছ। চট্টোদ্দভ কণ বপৄতর নদীয তরদ্দদ তদশ শদদ্দয প্রথভ 

োদ্দনর তনভ বাণ কযা দ্দচ্ছ।  

ঢাকা-চট্টোভ, ঢাকা-ভভনতাং, ঢাকা-চো ভাড়ক চায-শরদ্দন উন্নীত কযায য চো-ফঙ্গফন্ধু শতু পূফ ব শেন, 

ফঙ্গফন্ধু শতু তশ্চভ শেন-যাংপুয এফাং ঢাকা-তদ্দরে ভাড়ক চাযদ্দরদ্দন উন্নীত কযায কাজ চরদ্দছ।  

নূতন শযরথ তনভ বাণ, নূতন শকাচ ও ইতিন াংমৄতি, ই-টিদ্দকটিাং এফাং নূতন নূতন শরন চালুয পদ্দর শযরথ শমাগাদ্দমাদ্দগ 

নফ তদগদ্দন্তয সূচনা দ্দদ্দছ। ২০০৯ শথদ্দক এ ম বন্ত ৪০১ তকদ্দরাতভোয নতুন শযরথ তনভ বাণ কযা দ্দদ্দছ। ১২২টি নতুন শরন চালু কযা 

দ্দদ্দছ। দ্মা শতু উদ্দবাধদ্দনয তদন শথদ্দকই শতুয উয তদদ্দ শযর চরাচর শুরু দ্দফ ফর আা কযতছ। শদদ্দয কর শজরাদ্দক শযর 

শমাগাদ্দমাদ্দগয আওতা আনা দ্দচ্ছ। 
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তফভান ফদ্দয ৬টি নতুন তিভ রাইনায মৄি ওায ভাধ্যদ্দভ ফতবভাদ্দন তফভান ফাাংরাদ্দদ এাযরাইদ্দন্পয তনজস্ব 

উদ্দড়াজাাদ্দজয াংখ্যা দাঁতড়দ্দদ্দছ ১৮। মযত াজারার আন্তজবাততক তফভান ফন্দদ্দয তৃতী োতভ বনার তনভ বাদ্দণয কাজ শুরু দ্দদ্দছ।    

শদদ্দয প্রততটি োদ্দভ দ্দযয সুতফধা শৌৌঁদ্দছ শদওায উদ্দযাগ েণ কযা দ্দদ্দছ। ইদ্দতাভদ্দধ্য ৯৫ তাাং ভানুদ্দলয ঘদ্দয 

তফদ্যযৎ সুতফধা শৌৌঁদ্দছ শগদ্দছ। ৯৭ বাগ ভানুল উন্নত স্যাতনদ্দেন সুতফধায আওতা এদ্দদ্দছন। 

শেকই তফদ্যযৎ উৎাদন এফাং যফযা তনতশ্চত কযায জন্য যাভার, ভাতাযফাতড়, াযা ও ভদ্দখাতরদ্দত শভগা তফদ্যযৎ 

প্রকপ ফাস্তফান কযা দ্দচ্ছ। ইদ্দতাভদ্দধ্য ভদ্দখাতরদ্দত এরএনতজ োতভ বনার শথদ্দক বদতনক ৬৫০ তভতরন ঘনপৄে গ্যা জাতী তেদ্দি 

মৄি দ্দচ্ছ। তকদ্দায ও মৄফ ম্প্রদাদ্দয াযীতযক ও ভানতক তফকাদ্দয জন্য প্রততটি উদ্দজরা তভতন শেতিাভ এফাং 

অতিদ্দোতযাভ তনভ বাণ কযা দ্দচ্ছ।  

াদ্দড় আঠায াজায কমুযতনটি তিতনক এফাং ইউতনন স্বাস্থযদ্দফা শকদ্দেয ভাধ্যদ্দভ স্বাস্থযশফা আজ াধাযণ ভানুদ্দলয 

শদাযদ্দগাড়া। উদ্দজরা এফাং শজরা ম বাদ্দয াাতারগুদ্দরাদ্দত য্যাাংখ্যা বৃতদ্ধয াাাত ফাড়াদ্দনা দ্দদ্দছ সুদ্দমাগ সুতফধা। 

স্থান কযায দ্দদ্দছ হৃদদ্দযাগ, তকিতন, কযানায, তনউদ্দযা, চক্ষু, ফান ব, নাক-কান-গরা তফতবন্ন তফদ্দলাতত ইনটিটিউে ও 

াাতার। অব্যাত নাদ্দ বয চাতদা শভোদ্দত প্রততিা কযা দ্দদ্দছ নাত বাং ইনতেটিউে।  

তফগত ১১ ফছদ্দয ২০ াজায ১০২ জন নতুন তচতকৎক এফাং ২১ াজায ৬৯৭ জন না ব তনদ্দাগ শদওা দ্দদ্দছ। প্রততটি 

শজরা কভদ্দে একটি কদ্দয শভতিদ্দকর কদ্দরজ ও াাতার স্থাদ্দনয কাজ চরদ্দছ।  

খাযস্য, ভাছ এফাং ভাাং উৎাদদ্দন আভযা স্বাং-ম্পূণ বতা অজবন কদ্দযতছ। চার উৎাদদ্দন তফদ্দশ্ব ফাাংরাদ্দদদ্দয ফতবভান 

অফস্থান ৪থ ব এফাং ভাছ ও ফতজ উৎাদদ্দন তৃতী। কৃতল উকযদ্দণয দাভ কদ্দক দপা হ্রা কযা দ্দদ্দছ। ফ বদ্দল গতভাদ্দ িাই-

অযাদ্দভাতনাভ পদ্দপে ফা তিএত াদ্দযয দাভ শকতজ প্রতত ৯ োকা কতভদ্দ কৃলক ম বাদ্দ ১৬ োকা কযা শদ্দছ। বতুবতক মূদ্দল্য 

কৃলকদ্দদয ভদ্দধ্য কৃতল উকযণ ও মন্ত্রাতত তফতযণ কযা দ্দচ্ছ। 

প্রাথতভক শথদ্দক উচ্চতো ম বা ম বন্ত প্রতত ফছয ২ শকাটি ৩ রাদ্দখযও শফত তোথীদ্দক বৃতত্ত, উ-বৃতত্ত প্রদান কযা দ্দচ্ছ। 

২০১০ ার শথদ্দক ভাধ্যতভক ম বন্ত তোথীদ্দদয ফছদ্দযয প্রথভ তদদ্দন তফনামূদ্দল্য াঠ্যপুস্তক শদওা দ্দচ্ছ। আভযা এ ম বন্ত ২৬ াজায 

১৯৩টি প্রাথতভক তফযার এফাং ৬৮৫টি ভাধ্যতভক স্কুর ও কদ্দরজ জাতীকযণ কদ্দযতছ। ২০০৯ শথদ্দক এ ম বন্ত ৪ াজায ৬৬১টি 

তো প্রততিান এভতওভুি কযা দ্দদ্দছ। ফতবভাদ্দন তোয ায ৭৩ তাাং অততক্রভ কদ্দযদ্দছ। 

াভাতজক তনযাত্তা খাদ্দত ২০০৫-০৬ অথ বফছদ্দয ফযাদ্দেয তযভাণ তছর ভাত্র ৩৭৩ শকাটি োকা। চরতত অথ বফছদ্দয এই 

ফযাদ্দেয তযভাণ দাঁতড়দ্দদ্দছ ৭৪ াজায ৩৬৭ শকাটি োকা। প্রতযে ও দ্দযােবাদ্দফ প্রা ৫ শকাটি ১০ রাখ ভানুল উকৃত দ্দচ্ছন। 

শকউ মাদ্দত গৃীন না থাদ্দক শজন্য আভযা একাতধক কভ বসূতচ ফাস্তফান কযতছ। জতভ আদ্দছ ঘয শনই - এভন তযফাদ্দযয জন্য ঘয 

তনভ বাণ কদ্দয শদওা দ্দচ্ছ। াাাত ভূতভীন, নদীবাঙদ্দন উবাস্ত্ত্তশদয জন্যও ঘয তনভ বাণ কদ্দয শদওা দ্দচ্ছ। এ জন্য ফাদ্দজদ্দে ১০০ 

শকাটি োকা ফযাে যাখা দ্দদ্দছ। 

ফাাংরাদ্দদদ্দ ফতবভাদ্দন দ্দনয শকাটিযও শফত ীভ ব্যফহৃত দ্দচ্ছ। আয ইন্টাযদ্দনে ব্যফাযকাযীয াংখ্যা প্রা ৯ শকাটি। 

শদদ্দয ৩,৫০০ শায শফত ইউতনদ্দন িিব্যাে াংদ্দমাগ শদওা দ্দদ্দছ। আভযা শপায-তজয য পাইব-তজ প্রমৄতি চালুয উদ্দযাগ 

তনদ্দতছ।  

আভাদ্দদয প্রধান রেয তরুণ ভাদ্দজয জন্য কভ বাংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ বততয কযা। চরতত শভাদ্দদ আভযা শদড় শকাটি 

কভ বাংস্থাদ্দনয রেযভাত্রা তনধ বাযণ কদ্দযতছ। যকাতয-শফযকাতয ম বাদ্দ ১০০টি অথ বননততক অঞ্চর প্রততিায কাজ এতগদ্দ চদ্দরদ্দছ। 

ইদ্দতাভদ্দধ্য ১৫টি অথ বননততক অঞ্চদ্দর তপ-কাযখানা স্থাদ্দনয কাম বক্রভ শুরু দ্দদ্দছ। এফ অথ বননততক অঞ্চদ্দর তফপুর াংখ্যক শদত-

তফদ্দদত তফতনদ্দাগকাযীগণ তফতনদ্দাদ্দগয জন্য আদ্দছন। াযাদ্দদদ্দ ২ িজদ্দনয শফত াইদ্দেক াকব এফাং আইটি তবদ্দরজ তনভ বাদ্দণয 

কাজ এতগদ্দ চরদ্দছ। দে জনতি বততযয জন্য যকাতয এফাং শফযকাতয ম বাদ্দ াযাদ্দদদ্দ বদ্দকনার এফাং কাতযগতয 

তোপ্রততিান গদ্দড় শতারা দ্দচ্ছ। তি-ল্যাতন্পাং-এয ভাধ্যদ্দভ কভ বাংস্থান সৃতষ্টয জন্য প্রদ্দাজনী প্রতেণ শদওা দ্দচ্ছ। ইদ্দতাভদ্দধ্যই 

৬ রাদ্দখযও শফত তিল্যান্পায আইটি খাদ্দত তনদ্দজদ্দদয কভ বাংস্থাদ্দনয সুদ্দমাগ সৃতষ্ট কযদ্দত েভ দ্দদ্দছন। াাাত কৃতল, ভৎস্য, 

শুারন, ম বেন, শফাখাত অন্যান্য খাদ্দত আত্ম-কভ বাংস্থাদ্দনয ব্যাক সুদ্দমাগ সৃতষ্ট কযা দ্দচ্ছ। 
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তপ্র শদফাী,  

আভ বি শপাদ্দ ব শগার-২০৩০-এয আদ্দরাদ্দক প্রততটি ফাতনীদ্দক তিারী কদ্দয গদ্দড় শতারায কাম বক্রভ অব্যাত যদ্দদ্দছ। 

ফতিঃত্রুয শম শকান আক্রভণ ফা আোন শভাকাতফরা প্রততযো ফাতনীদ্দক েভ কদ্দয গদ্দড় তুরদ্দত মা মা কযণী আভযা তা কদ্দয 

মাতচ্ছ।  

ফাাংরাদ্দদদ্দ জতঙ্গফাদ তফস্তায শযাদ্দধ আভাদ্দদয পুতর অন্যান্য আইন-শৃঙ্খরা যোকাযী ফাতনী উদ্দল্লখদ্দমাগ্য াপদ্দল্যয 

তযচ তদদ্দদ্দছ। শদফাী এজন্য তাদ্দদয প্রতত কৃতজ্ঞ। আভযা আইন-শৃঙ্খরা ফাতনীয েভতা বৃতদ্ধ কযদ্দত মদ্দথামৄি ব্যফস্থা 

েণ কদ্দযতছ। 

ফাাংরাদ্দদ তায প্রততদ্দফত শদমূ এফাং ফততফ বদ্দশ্বয দ্দঙ্গ ফ ভই সুম্পকব ফজা শযদ্দখ চরায নীততদ্দত তফশ্বাী। 

জাততয ততা প্রণীত যযাষ্ট্র নীততয াযকথা - কদ্দরয দ্দঙ্গ ফন্ধুত্ব, কাযও দ্দঙ্গ বফতযতা ন- এয তবতত্তদ্দতই আভাদ্দদয থচরা। 

তফদ্দল কদ্দয প্রততদ্দফতদ্দদয দ্দঙ্গ আভযা সুম্পকব ও শৌাযব ফজা যাখাদ্দক দ্দফ বাচ্চ অোতধকায তদদ্দ থাতক। আদ্দরাচনায ভাধ্যদ্দভ 

আভযা তবাতেক ভস্যা ভাধান কযদ্দত চাই। এটি আভাদ্দদয দ্যফ বরতা ন, শকৌর। এ কাযদ্দণই ভাানভাদ্দযয তদক শথদ্দক নানা 

উস্কাতন দ্দত্ত্বও আভযা শ পাঁদ্দদ া শদইতন। আদ্দরাচনায ভাধ্যদ্দভ শযাতঙ্গা ঙ্কে ভাধাদ্দনয থ শথদ্দক দ্দয মাইতন। শযাতঙ্গা 

ভস্যা তনদ্দ আন্তজবাততক ন্যাতফচায আদারদ্দত ভাভরা দ্দদ্দছ। আভযা আা কযতছ, এই আদারত শথদ্দক আভযা একটি স্থাী 

ভাধান সূত্র খু ৌঁদ্দজ াদ্দফা। 

আথ ব-াভাতজক খাদ্দত অব্যাত উন্নন এফাং আন্তজবাততক তযভেশর ফাাংরাদ্দদদ্দয ক্রভফধ বভান অাংেণ ফততফ বদ্দশ্ব 

ফাাংরাদ্দদদ্দয বাফমূততব উজ্জ্বর কদ্দযদ্দছ। মায ােয শভদ্দর জাততাংঘ তফতবন্ন আন্তজবাততক শপাযাদ্দভ ফাাংরাদ্দদদ্দয প্রতত বফতশ্বক 

ভথ বদ্দনয ভধ্য তদদ্দ। ম্প্রতত ইদ্দকাক, তএপত, ত.আই.এ.ত, এ.ত.তি.আই.এভ- শফ তকছু আন্তজবাততক াংস্থা ফাাংরাদ্দদ 

তনফ বাতচত দ্দদ্দছ। এ ফছযও জাততাংদ্দঘ ফাাংরাদ্দদ উত্থাতত ‘াতন্তয াংস্কৃতত’ এফাং ‘প্রাকৃততক উতিজ্জ তন্তু ও শেকই উন্নন’ 

ীল বক শযজুদ্দরন শযাতঙ্গা তফলক শফ কদ্দকটি প্রস্তাফ গৃীত দ্দদ্দছ।  

তপ্র শদফাী, 

আনাদ্দদয স্মযণ আদ্দছ, গত ফছয যকায গঠদ্দনয য জাততয উদ্দেদ্দ বালদ্দণ আতভ দ্যনীততয দ্দঙ্গ জতড়তদ্দদয 

শাধযাদ্দনায আহ্বান জাতনদ্দতছরাভ। আতভ াধাযণ ভানুদ্দলয জন্য কাজ কতয। ভানুদ্দলয কল্যাদ্দণয জন্য আতভ শম শকান দদ্দে 

কযদ্দত তবধা কযদ্দফা না।  

দ্যনীততফাজদ্দদয তফরুদ্দদ্ধ চরভান অতবমান অব্যাত থাকদ্দফ। আতভ আফাযও ফাইদ্দক তকব কদ্দয তদদ্দত চাই - দ্যনীততফাজ 

শম-ই শাক, মত তিারীই শাক না শকন - তাদ্দদয ছাড় শদওা দ্দফ না।  

দ্যনীতত দভন কতভদ্দনয প্রতত আহ্বান থাকদ্দফ, শম-ই অনফধ ম্পদ অজবদ্দনয দ্দঙ্গ জতড়ত থাকুক, তাদ্দক আইদ্দনয আওতা 

তনদ্দ আসুন। াধাযণ ভানুদ্দলয ‘ক’ মাদ্দত শকউ শকদ্দড় তনদ্দত না াদ্দয তা তনতশ্চত কযদ্দত দ্দফ। াাাত আভযা দ্যনীততয তফরুদ্দদ্ধ 

জনদ্দচতনতা সৃতষ্টয উদ্দযাগ েণ কযতছ। তথ্য শমাগাদ্দমাগ প্রমৄতিয ম্প্রাযদ্দণয ভাধ্যদ্দভ তফতবন্ন শেদ্দত্র দ্যনীততয তনমু বর কযায 

উদ্দযাগ শনওা দ্দদ্দছ। দ্যনীতত ফদ্দন্ধ জনগদ্দণয অাংেণ জরুতয। ভানুল দ্দচতন দ্দর, দ্যনীতত আনা-আতন কদ্দভ মাদ্দফ। 

জতঙ্গফাদ, ন্ত্রা, ভাদদ্দকয তফরুদ্দদ্ধ আভাদ্দদয অতবমান অব্যাত থাকদ্দফ। তফত্র ইরাভ ধদ্দভ বয অব্যাখ্যা কদ্দয শকউ মাদ্দত 

তরুণদ্দদয তফদ্দথ তযচাতরত কযদ্দত না াদ্দয, শজন্য ভতজদ্দদয ইভাভ ধভী শনতাদ্দদয প্রতেণ শদওা দ্দচ্ছ। াযা শদদ্দ 

৬৫০টি ভজতজদ তনভ বাণ কযা দ্দচ্ছ। 

একটি াতন্তপূণ ব ভাজ আভযা প্রততিা কযদ্দত চাই। শমখাদ্দন তাংা-তফদ্দবল ানাাতন থাকদ্দফ না। কর ধভ ব-ফণ ব এফাং 

ম্প্রদাদ্দয ভানুল াতন্তদ্দত ফফা কযদ্দত াযদ্দফন। কদ্দর তনজ তনজ ধভ ব মথামথ ভম বাদায দ্দঙ্গ ারন কযদ্দত েভ দ্দচ্ছন।  

ফাাংরাদ্দদ আওাভী রীগ একটি গণতাতন্ত্রক যাজননততক দর। আভযা াংতফধাদ্দনয প্রতত শ্রদ্ধাীর। আইদ্দনয াদ্দন 

তফশ্বাী। আভযা তফশ্বা কতয জনগদ্দণয যাই দ্দচ্ছ েভতায ারাফদদ্দরয একভাত্র উা। শম শকান াতন্তপূণ ব গণতাতন্ত্রক 

আদ্দন্দারনদ্দক আভযা স্বাগত জানাই। তদ্দফ, অদ্দমৌতিক দাতফদ্দত ধ্বাংাত্মক কভ বকােশক আভযা ফযদাত কযদ্দফা না। তপ্র শদফাী 
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আনাযা অতীদ্দত আদ্দন্দারদ্দনয নাদ্দভ তফএনত-জাভাদ্দতয অতি-ন্ত্রা এফাং ভানুলদ্দক পুতড়শ তযা কযা শদদ্দখদ্দছন। ফাাংরাদ্দদদ্দয 

ভাটিদ্দত এ ধযদ্দনয ধ্বাংাত্মক কভ বকাশেয পুনযাবৃতত্ত আয দ্দত শদওা দ্দফ না। 

আভযা াংদদ্দক কাম বকয কযদ্দত ফ ধযদ্দনয উদ্দযাগ েণ কদ্দযতছ। যকাতয, তফদ্দযাধীদদ্দরয াংদ দস্যগদ্দণয 

অাংেণ াংদদ্দক প্রাণফন্ত কদ্দযদ্দছ।  

তপ্র শদফাী, 

একাদ াংদ তনফ বাচদ্দনয য যকায গঠদ্দনয এক ফছয পূণ ব র। তফগত এক ফছয আভযা শচষ্টা কদ্দযতছ আনাদ্দদয 

দ্দফ বাচ্চ শফা তদদ্দত। আভযা ফদ্দেদ্দত্র তবাগ পর দ্দতছ তা দাতফ কযদ্দফা না। তকন্তু এটুকু শজায তদদ্দ ফরদ্দত াতয, আভাদ্দদয 

শচষ্টায ত্রুটি তছর না। অতীদ্দতয ভুর-ভ্রাতন্ত এফাং অতবজ্ঞতাদ্দক কাদ্দজ রাতগদ্দ আভযা াভদ্দনয তদদ্দক এতগদ্দ মাফ। আভাদ্দদয াভদ্দন 

নতুন নতুন চযাদ্দরি আদ্দফ। কদ্দরয দ্দমাতগতা আভযা শফ চযাদ্দরি শভাকাতফরা কযদ্দফা, ইনাআল্লা।  

গত ফছয দ্য’একটি তো প্রততিাদ্দন অনাকাতিেত ঘেনা ঘদ্দেদ্দছ। আতভ দৃঢ়বাদ্দফ ফরদ্দত চাই, আভযা এফ কভ বকাশেয 

দ্দঙ্গ জতড়তদ্দদয প্রশ্র শদইতন। জতড়তদ্দদয তফরুদ্দদ্ধ তাৎেতণকবাদ্দফ প্রাতনক এফাং আইনগত ব্যফস্থা শনওা দ্দদ্দছ। শকান শকান 

ভর গুজফ ছতড়দ্দ অযাজকতা সৃতষ্টয ভাধ্যদ্দভ পাদা শরাোয শচষ্টা কদ্দযদ্দছ। আভযা জনগদ্দণয াতা দ্রুত শফ অকদ্দভ বয 

তফরুদ্দদ্ধ প্রততকাযমূরক ব্যফস্থা তনদ্দতছ। আভাদ্দদয ফ ভই এ ধযদ্দনয গুজফ তফলদ্দ তকব থাকদ্দত দ্দফ।  

এতি-ভা-ফাতত শিঙ্গু জ্বয গত ফছয াযাদ্দদদ্দ আতঙ্ক ছতড়দ্দদ্দছ। ফ ধযদ্দনয ব্যফস্থা শনওা দ্দত্ত্বও শফ তকছু 

মূল্যফান প্রাণাতন ঘদ্দেদ্দছ এই শযাদ্দগ। আতভ শাকন্তপ্ত তযফাযগুদ্দরায প্রতত গবীয ভদ্দফদনা জানাতচ্ছ। এতি-ভায তফস্তায শযাদ্দধ 

আদ্দগ শথদ্দকই ফ বাত্মক ব্যফস্থা েদ্দণয জন্য আতভ াংতিষ্ট ফাইদ্দক তনদ্দদ ব তদতচ্ছ।   

তপ্র শদফাী, 

াধাযণ ভানুলদ্দক তঘদ্দযই আভায কর কাম বক্রভ। আনাদ্দদয উয আভযা পূণ ব আস্থা যদ্দদ্দছ। ফাাংরাদ্দদদ্দয ভানুল 

অাধাযণ তযশ্রভী এফাং উিাফন-েভতাম্পন্ন।  

শম শকান তযতস্থততয দ্দঙ্গ তাঁযা তনদ্দজশদয ভাতনদ্দ তনদ্দত েভ। অপদ্দতই ন্তষ্ট এ শদদ্দয শখদ্দে খাওা াধাযণ ভানুল। 

জাততয ততা আজীফন াংোভ কদ্দযদ্দছন এফ ভানুদ্দলয অতধকায আদাদ্দয জন্য, তাঁদ্দদয মুদ্দখ াত শপাোদ্দনায জন্য। তাঁয কন্যা 

তদ্দদ্দফ আভায জীফদ্দনযও একভাত্র রেয ভানুদ্দলয মুদ্দখ াত শপাোদ্দনা। আভায উয বযা যাখুন। আতভ আনাদ্দদযই একজন 

দ্দ থাকদ্দত চাই। 

তপ্র শদফাী, 

ফাঙাতর জাতত ফীদ্দযয জাতত। ৩০ রাখ তদ্দদয আত্মতযাদ্দগয তফতনভদ্দ আভযা এদ্দদদ্দয স্বাধীনতা তছতনদ্দ এদ্দনতছ। এভন 

জাতত পৃতথফীদ্দত শকানতদন ততছদ্দ থাকদ্দত াদ্দয না। আভযাও আয ততছদ্দ শনই। ফাাংরাদ্দদ উন্নদ্দনয ভাড়দ্দক দ্যফ বায গততদ্দত 

এতগশ চদ্দরদ্দছ। আসুন, জাততয ততায জন্তফাতল বকীদ্দত আভযা দর-ভত তনতফ বদ্দদ্দল কদ্দর তভদ্দর তাঁয স্বদ্দেয ক্ষুধা, দাতযদ্রয, 

তনযেযতামুি অাম্প্রদাতক শানায ফাাংরাদ্দদ প্রততিা কযায জন্য নতুন কদ্দয থ শনই। 

ফাই বাদ্দরা থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভান যাব্বরু আরাতভন আভাদ্দদয া শান।  

শখাদা াদ্দপজ। 

জ ফাাংরা, জ ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদ্দদ তচযজীফী শাক। 

… 


