
জাতীয় পর্ যায়য়র পুরস্কার বিতরণী ও বিবজটাল ব্াাংব াং উয়বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবিনা  

িঙ্গিন্ধু আন্তজযাবত  িয়েলন শ ন্দ্র, ঢা া,  বুধিার, ৯ অয়টাির ২০১৩, ২৪ আবিন ১৪২০  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

িভাপবত,  

িহ মীবৃন্দ,  

িাংিদ িদস্যবৃন্দ,  

কূটনীবত বৃন্দ,  

উপবিত সুবধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

এ টি িাবি এ টি খামার প্র য়ের অধীয়ন জাতীয় পর্ যায়য় পুরস্কার বিতরণী ও বিবজটাল ব্াাংব াং-এর উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন 

িিাইয়  আন্তবর  শুয়ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

গ্রামীণ দবরদ্র জনগয়ণর জন্য আজ এ টি আনয়ন্দর বদন। পাোপাবে িতযমান ির ায়রর দাবরয়দ্রর বিরুয়ে অবিরাম 

লিাইয়য়র আয়র টি িাফল্য অজযয়নর বদন আজ।  

িি য ায়লর িি যয়েষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান আমায়দর এ টি স্বাধীন শদে উপহার 

বদয়য়বিয়লন। উপহার বদয়য়য়িন লাল িবুয়জর পতা া ও জাতীয় িঙ্গীত।  

ব ন্তু মানুয়ষর অর্ যননবত  মুবির শর্ লিাই বতবন শুরু  য়রবিয়লন, তা  াবিত লক্ষ্য অজযয়নর আয়গই ১৯৭৫ িায়লর ১৫ই 

আগস্ট ঘাতয় রা জাবতর বপতায়  িপবরিায়র হতযা  য়র। র্াবময়য় শদয় িাাংলায়দয়ের অগ্রর্াত্রা। শর্য়ম র্ায় দাবরদ্রযমুি সুখী শিানার 

িাাংলা গিার স্বপ্ন।  

দীঘ য ২১ িির পর জনগয়ণর রায়য় রাষ্ট্র পবরচালনার দাবয়ত্ব বনয়য় ১৯৯৬-২০০১ শময়ায়দ আমরা দাবরদ্রয বিয়মাচন তর্া 

মানুয়ষর অর্ যননবত  মুবির জন্য অয়ন গুয়লা  ম যসূবচ গ্রহণ  বর।   

এিি  ম যসূবচর ময়ে ‘এ টি িাবি এ টি খামার বিল' অন্যতম। এই  ম যসূবচর অন্যতম উয়েশ্য বিল গ্রায়মর প্রবতটি দবরদ্র 

পবরিায়  অর্ যননবত ভায়ি স্বািলম্বী  য়র দাবরদ্রয দূর  রা।  

পবরতায়পর বিষয়, ২০০১ িায়ল বিএনবপ-জামাত শজাট ির ার ক্ষ্মতায় এয়ি এই  ম যসূবচ িন্ধ  য়র শদয়। শুধু এ টি 

িাবি এ টি খামার নয়, এর ম অয়ন  জন ল্যাণমুখী প্র ে তারা িন্ধ  য়র শদয়। এমনব  মানুয়ষর স্বািযয়িিার জন্য  বমউবনটি 

বিবন গুয়লাও তারা িন্ধ  য়র বদয়য়বিল। িাতটি িির গ্রায়মর গবরি জনগণ এিি শিিা শর্য়  িবিত বিল।  

আমরা এিার ির ার পবরচালনার দাবয়ত্ব বনয়য় আিারও ‘‘এ টি িাবি এ টি খামার প্র ে'' ও  বমউবনটি বিবনয় র 

ন্যায় ি ল উন্নয়ন  ার্ যক্রম হায়ত বনয়য়বি।  

সুবধবৃন্দ,  

‘‘এ টি িাবি এ টি খামার'' প্র য়ের আওতায় দবরদ্র মানুয়ষর জন্য প ূঁবজ গঠন  য়র শদওয়া হয়চ্ছ। গ্রায়মর ৬০ জন দবরদ্র 

মানুষয়  বনয়য় এ টি দল গঠন  রা হয়। এয়দর ৪০ জনই মবহলা। তাঁরা িিয়র িবেবলতভায়ি িিয়  রয়িন িায়ি ৪ লাখ টা া। 

ির ার িমপবরমাণ উৎিাহ শিানায়ির মােয়ম দু'িিয়র এিি িবমবতর তহবিল দাঁবিয়য়য়ি  মপয়ক্ষ্ ৯ লাখ টা া।  

ইয়তাময়ে শদয়ের ১৭ হাজার ৩০০ গ্রায়মর ১০ লাখ ৩৮ হাজার পবরিারয়  ১ হাজার ৩৩২ শ াটি টা ার তহবিল আমরা 

গঠন  য়র বদয়য়বি।  

ির ার এ টা া আর শ ানবদন শফরত বনয়ি না। এটা তাঁয়দর িায়ী আমানত। পুরুষানুক্রয়ম তাঁরা এই অয়র্ যর মাবল । এ 

অর্ য তাঁয়দর ব্াাং  বহিায়ি জমা আয়ি।  



ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গিা, হাঁি-মুরগী পালন, গিাবদপশু পালন িা বনজ বনজ িাবিয়  উৎপাদয়নর ইউবনয়ট পবরণত  রার জন্য 

িদস্যরা এ তহবিল শর্য়  ঋণ বনয়ত পারয়িন। আিার ব বিয়ত ঋয়ণর টা া জমা বদয়ত পায়রন।  

তাঁয়দর এই টা া র্ায়ত শ উ আত্মিাৎ  রয়ত না পায়র, শিজন্য আমরা পল্লী িিয় ব্াাং  সৃবির উয়যাগ গ্রহণ  য়রবি। 

এই পল্লী িিয় ব্াাং  হয়ি গবরয়ির ব্াাং । প্রবতটি উপয়জলায় এ ব্াাং  গয়ি শতালা হয়ি। এ ব্াাংয় র মাবল  হয়িন গ্রায়মর 

দবরদ্র জনগণ।  

এ ব্াাং  শর্য়  শর্ মুনাফা আিয়ি তার পুরাটাই িদস্যরা বনয়জয়দর ময়ে ভাগ  য়র বনয়ত পারয়িন। পল্লী িিয় ব্াাংয় র 

মূলধয়নর মােয়ম এ শদয়ের দবরদ্র মানুয়ষর মূলধয়নর অভাি দূর হয়ি; সুদয়খার মহাজন, এনবজও িা ব্াাংয় র  ায়ি তাঁয়দর ধণ যা 

বদয়ত হয়ি না। এটি গ্রামীণ দাবরদ্রয দূর  রয়ত বিপ্লবি  পবরিতযন বনয়য় আিয়ি।  

আপনারা জায়নন, এনবজওগুয়লা শর্য়  ঋণ বনয়য় তা পবরয়োধ  রয়ত অয়ন  মানুষ িি যোন্ত হয়চ্ছ। আমরা এ শোষণ 

শর্য়  শদয়ের দবরদ্র জনগণয়  মুবি বদয়ত চাই।  

তাই ঘয়র ঘয়র আজ ির াবর িহায়তায় প ূঁবজ গঠন  রার উয়যাগ শনওয়া হয়য়য়ি। এ প ূঁবজ বদয়য় দবরদ্র মানুষ তাঁয়দর 

িামর্ য অনুর্ায়ী আয়-িধ যনমূল   ম য ান্ড পবরচালনা  রয়িন।  

এ প্র ে শদয়ের ি ল ইউবনয়য়নর ৪০ হাজার ৫২৭টি গ্রায়ম বিস্তৃত  রার প্রিাি আমরা িম্প্রবত এ য়ন  িভায় 

অনুয়মাদন বদয়য়বি। এয়ত ব্য় হয়ি ৩ হাজার ১৬২ শ াটি টা া।  

এ টা ার ৯০ ভাগ অর্ যাৎ ২ হাজার ৮০০ শ াটি টা া ২৫ লাখ পবরিায়রর ব্াাং  বহিায়ি উৎিাহ িিয় ও ঘূণ যায়মান 

তহবিল বহয়িয়ি প্রদান  রা হয়ি।  

আগামী ২ িির পর তাঁয়দর শমাট মূলধন দাঁিায়ি ৩ হাজার ২৫০ শ াটি টা া। আবম আিারও িলবি এ টা ার িম্পূণ য 

মাবল  িদস্যরা।  

আগামী বনি যাচয়নর মােয়ম মহান আল্লাহতায়ালা এিাং শদয়ের জনগণ আমায়দর র্বদ আিারও রাষ্ট্র পবরচালনার দাবয়ত্ব 

শদয়, আমায়দর পবর েনা আয়ি, আগামী ৩ িিয়র িা ী ৭৫ লাখ দবরদ্র পবরিায়রর জন্য অনুরূপ ৫ হাজার শ াটি টা ার তহবিল 

গয়ি শদি। আগামী ৪/৫ িিয়রর ময়ে আমরা শদেয়  দাবরদ্রযমুি  য়র মেম আয়য়র শদে বহয়িয়ি প্রবতবষ্ঠত  রি, ইনোআল্লাহ।  

আমরা এ তহবিল শর্য়  টা া শলনয়দয়নর জন্য বিবজটাল পেবত চালু  য়রবি। গবরি িদস্যয়দর ২০০ টা া জমা বদয়ত 

এখন আর উপয়জলায় িা শজলা েহয়র ব্াাংয়  শর্য়ত হয় না। ইউবনয়ন তথ্য ও শিিা শ য়ন্দ্র বগয়য় অনলাইয়ন জমা টা া শদন। িায়র্ 

িায়র্ শমািাইয়ল তাঁর এ াউয়ে ২০০ টা া জমা হওয়ার এ টি শময়িজ আয়ি।  

ির ার ২০০ টা া শিানাি বদয়লও শিটা িাবিয়ত িয়ি শমািাইয়ল শময়িজ পাওয়া র্ায়। এমনব  ইউএনও ঋণ মঞ্জুর 

 য়রন অনলাইয়ন এিাং িদস্যরা তা শজয়ন র্ান এিএমএি এর মােয়ম।  

শমািাইল শফানটা বনয়য় ইউবনয়ন পবরষয়দ বগয়য় টা া তুয়ল বনয়য় আিয়ত পায়রন। এটাই বিবজটাল িাাংলায়দয়ের দৃিান্ত।  

গ্রায়মর দবরদ্র মানুয়ষর অনলাইন ব্াাংব াং  রার সুয়র্াগ সৃবির নবজর বিয়ির শ ার্াও শনই। ব ন্তু আমরা তা িান্তিায়ন 

 য়রবি।  

ইয়তাময়ে ৯ লায়খর অবধ  পবরিার এ  ায়জ িম্পৃি হয়য়য়ি। ১৭০ শ াটি টা া অনলাইয়ন শলনয়দন হয়য়য়ি। প্রবতটি 

মানুয়ষর প্রবতটি টা ার বহিাি আজ অনলাইয়ন শদখা র্ায় এিাং জানা র্ায়।  

আজ আনুষ্ঠাবন ভায়ি আমরা দবরদ্র মানুষয়  ব্াাংব াং  ম য ায়ন্ডর িায়র্ িম্পৃি  রার শুভ উয়বাধন  রবি। আমরা 

আো  রবি, আগামী বিয়িম্বয়রর ময়ে শদয়ের ৬৪টি শজলার ৪৮৫টি উপয়জলায় অনলাইন ব্াাংব াং  ার্ যক্রম শুরু  রয়ত পারি।  

বপ্রয় সুধী,  

আমায়দর এিি গরীি-িান্ধি  ম যসূবচর সুফল মানুষ শপয়ত শুরু  য়রয়ি। জাতীয় এিাং আন্তজযাবত  বিবর পবরয়িে িয়ত্বও 

আমরা গত িায়ি চার িিয়র অর্ যননবত  প্রবৃবের হার ৬ েতাাংয়ের উপয়র রাখয়ত শপয়রবি।  

দাবরয়দ্রযর হার ৪০ েতাাংে শর্য়   য়ম ২৬ েতাাংে হয়য়য়ি। মার্া বপছু আয় ৬৩০ িলার শর্য়  বৃবে শপয়য় ১০৪৪ িলার 

হয়য়য়ি। ৫ শ াটি দবরদ্র মানুষ মেবিত্ত শেণীয়ত উন্নীত হয়য়য়ি। দাবরদ্রয বিয়মাচয়নর জন্য আমরা িাউর্-িাউর্ পুরস্কায়র ভূবষত 

হয়য়বি। বিয়দবে  মুদ্রার বরজাভ য ১৬ বিবলয়ন িলার িাবিয়য় শগয়ি।  



আমরা বিগত িায়ি ৪ িিয়র জাতীয় বগ্রয়ি অবতরবি প্রায় িায়ি চার হাজার শমগাওয়াট বিদুযৎ শর্াগ  য়রবি। ২০০৯ 

িায়লর মাত্র ৩২০০ শমগাওয়ায়টর িয়ল আজ ৬ হাজার ৬৭৫ শমগাওয়াট বিদুযৎ িরিরাহ  রা িম্ভি হয়চ্ছ।  

িারায়দয়ে অিাংখ্যা শিাটিি শিতু বনম যাণ  রা হয়য়য়ি। শদয়ের প্রবতটি ইউবনয়য়ন তথ্য ও শিিা শ ন্দ্র চালু  রা হয়য়য়ি। 

গ্রায়মর মানুষ ইোরয়নট ব্িহার  রয়ত পারয়ি। স্বািযয়িিা জনগয়ণর শদারয়গািায়।  

জাবতর বপতার স্বপ্ন বিল দাবরদ্রযমুি, ক্ষুধামুি িাাংলায়দে গিার। আমরা জাবতর বপতার অিমাপ্ত  াজ শেষ  রার প্রতযয় 

বনয়য় এবগয়য় র্াবচ্ছ। আমরা আর অয়ন্যর উপর বনভ যরেীল হয়য় র্া য়ত চাই না। বনয়জর পায়য় দাঁিায়ত চাই। এ টি আত্ম-মর্ যাদােীল 

জাবত বহয়িয়ি িাঙাবল জাবত র্ায়ত বিয়ির বুয়  মার্া উঁচু  য়র দাঁিায়ত পায়র শি লক্ষ্য বনয়য়ই আমরা  াজ  রবি।  

আসুন, আমরা িিাই দাবরদ্রযমুি িাাংলায়দে গিার এই লিাইয়য় শর্াগ বদয়য় এ টি সুখী-িমৃে অিাম্প্রদাবয়  িাাংলায়দে 

গয়ি তুবল।  

আজয়  র্াঁরা পুরস্কার শপয়লন িিাইয়  আবম শুয়ভচ্ছা জানাবচ্ছ। িিাইয়  ধন্যিাদ ।  

শখাদা হায়ফজ।  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলায়দে বচরজীিী শহা ।  


