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 প্রেশী ও প্রবাসী কমকিয়ার সািংবাকে য়ের শুয়েচ্ছা।  

 ইউএনকজএ'র ৬৮তম অকধয়বশয়ন প্র াগ কেয়ত আকম ২৩ প্রসয়েম্বর কনউইয়য় ে প্রপ ৌঁয়েকে। এই  য়কেন অতযন্ত ব্যস্ত সময় 

 াটিয়য়কে। স রটি অতযন্ত স ল ও  লপ্রসু হয়য়য়ে।  

 প্রপ্রকসয়িন্ট ওবামা ও কময়শল ওবামা,  াতায়রর আমীর প্রশখ তাকমম কবন হামাে আল থাকন,  মনওয়য়লথ মহাসকিব কম. 

 ময়লশ শম ো, িীয়নর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কম. ওয়ািং ই, প্রস কে আরয়বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কপ্রন্স সাউে আল  য়সল সহ কবশ্ব প্রনতৃবৃয়ের 

সায়থ সাক্ষাৎ হয়য়য়ে। কিপাকক্ষ , আঞ্চকল  ও আন্তজোকত  কবকেন্ন কবষয়য় মতকবকনময়  য়রকে। সবার সায়থই প্রবশ 

আন্তকর তাপূর্ ে পকরয়বয়শ আয়লািনা হয়য়য়ে।  

 আগামী াল োরয়তর প্রধানমন্ত্রী ি. মনয়মাহন কসিং এবিং জাকতসিংয়ের মহাসকিব কম. বান ক -মুয়নর সায়থ ববঠ  অনুকিত 

হয়ব।  

 সব ে ায়লর সব েয়েি বালাকল জাকতর কপতা বগবনবধু শ প্রশখ মুকজর র রহমায়নর পোক অ অনুসরর্  য়র ১৯৯৬ সায়ল সর ার 

গঠয়নর পর প্রকতবের জাকতসিংয়ে বািংলায় োষর্ কেয়য়কে। এবায়রর সর ায়রও পর পর পাঁিবার বািংলায় োষর্ প্রেই। 

বািংলায়  কবশ্বেরবায়র সমুজ্জ্বল  রার এ অনন্য সুয় াগ প্রেয়ার জন্য প্রেয়শর জনগর্য়  ধন্যবাে জানাকচ্ছ।  

 বািংলার জনগর্ আমায়  আবারও সুয় াগ কেয়ল বািংলায়  জাকতসিংয়ের োপ্তকর  োষায় পকরর্ত  রয়ত পারয়বা বয়ল 

আকম কবশ্বাস  কর।   

 এবার আন্তজোকত  অয়ন গুয়লা ইসুযর ওপর আয়য়াকজত ববঠয়  অিংশ কনয়য়কে।  

 এর ময়ে আয়ে:  

 High-level Event on "Tackling the Unfinished Business: Accelerating 

MDG Progress."  

 Leaders' Dialogue: High-level Political Forum from Vision to Action.  

 Roundtables to follow up efforts made towards achieving the MDGs.  

 Anniversary Event on the "Global Education First Initiative"  

 High Level Meeting of the General Assembly on Nuclear Disarmament.  

 Signing ceremony of the Arms Treaty and the Protocol V on Explosive 

Remnants of War of Convention on Certain Chemical Weapons.  

 The International Organization for South-South Cooperation এর অনুিায়ন 

প্র াগ কেয়য়কে।   

 ইউএস প্রিম্বায়রর এ টি প্রকতকনকধেল সাক্ষাৎ  য়রয়ে।  

 কবকেন্ন কমকিয়ায়ত সাক্ষাৎ ার কেয়য়কে ও প্রেব।  

 আমরা প্রায় ৪ বের ৯ মাস সর ার পকরিালনা  রকে। সর ার এই প্রপ য়ন িার বেয়র প্রকতটি খায়ত ব্যাপ  উন্নয়ন 

 য়রয়ে।  ার সু ল জনগর্ প্রোগ  রয়ে।  

( ) অথ েনীকত:  

 সামকি  অথ েনীকত অতযন্ত কস্থকতশীল।  

 স্ট্যান্ডাি ে এন্ড পুওর'স্ এবিং মুকি'স এর প্ররটিিং-এ সাব েয়ে ম ঋর্মান পর পর িার বের অপকরবকতেত। বািংলায়েয়শর আকথ ে  

ব্যবস্থাপনার ওপর কবয়শ্বর আস্থা অজেন। সর ারী ও প্রবসর ারী খায়ত ঋর্ ও সাহায্য পাওয়ার পথ প্রশস্ত।  



 কবশ্বমো সয়েও গড় কজকিকপ প্রবৃকি হার ৬ েশকম  ৪ শতািংশ।  

 মাথাকপছু আয় ২০০৮ সায়লর ৬৩০ িলার প্রথয়  ১ হাজার ৪৪ িলায়র উন্নীত।  

 প্রেশী-কবয়েশী কবকনয়য়াগ বৃকি। কবগত ২০১২-১৩ অথ েবেয়র প্রেয়শর ইকতহায়স সয়ব োচ্চ ১ েশকম  ৩ কবকলয়ন িলার 

ববয়েকশ  কবকনয়য়াগ আ ষ ের্।  

 র তাকন আয়য় বাকষ ে  গড় প্রবৃকি ১৮ েশকম  ৪ শতািংশ। গত অথ েবেয়র ২৭ েশকম  শূন্য কতন কবকলয়ন িলার আয়।  

 কবকেন্ন প্রকতকূলতা সয়েও িলকত অথ েবেয়রর প্রথম দুই মায়স ৫ কবকলয়ন িলায়রর প্রবশী আয়। প্রায় ১৫ শতািংশ প্রবৃকি 

অজেন। অথ েবেয়র ৩০ েশকম  ৫ কবকলয়ন িলার আয়য়র লক্ষযমাত্রা।  

 মূল্যস্ফীকত প্রকত মায়সই  ময়ে। গত মায়স তা ৭ েশকম  ৩৯ শতািংয়শ প্রনয়ময়ে। ২০১৩-১৪ অথ েবেয়র মূল্যস্ফীকত ৭ 

শতািংয়শ রাখার লক্ষয কনধ োকরত।  

  ম েসিংস্থান বৃকি। সর ারী খায়ত প্রায় ৮ লক্ষ। প্রবসর ারী খায়ত  ৯০ লক্ষ  ম েসিংস্থান।  

 প্ররকময়টন্স প্রাকপ্তয়ত গয়ড় ১৪ েশকম  ৫ শতািংশ প্রবৃকি অজেন। গত অথ েবেয়র ১৪ েশকম  ৪৫ কবকলয়ন িলার প্রাকপ্ত। িলকত 

অথ েবেয়রর প্রথম দুই মায়স ২ েশকম  ২৪ কবকলয়ন িলার প্রাকপ্ত। বািংলায়েশ কবয়শ্বর সপ্তম প্ররকময়টন্স অজেন ারী প্রেশ।  

 প্রবাসী  ল্যার্ ব্যািং  প্রকতিা। প্রবায়স  াওয়ার সময় ও ক য়র আসার পর সহজ শয়তে ও  ম সুয়ে ঋর্ পাওয়ার সুয় াগ 

সৃকি। প্রবায়স প্র য়ত আগ্রহীয়ের অনলাইয়ন প্ররকজয়েশয়নর সুয় াগ সৃকি। মেস্বেয়োগীয়ের প্রে রাত্ম্য বন্ধ।  

 ববয়েকশ  মুদ্রার করজাে ে ১৬ কবকলয়ন িলার। কবএনকপ-জামাত আময়ল ৩ কবকলয়ন িলার করজাে ে কেল।  

 রাজস্ব আয় কিগুয়র্র প্রবশী বৃকি। একিকপ প্রায় কতনগুর্ বৃকি। ২০০৭-০৮ অথ েবেয়রর ২২ হাজার ৫০০ প্র াটি টা া প্রথয়  ৬৫ 

হাজার ৮৭০ প্র াটিয়ত উন্নীত। বাস্তবায়ন হার প্রায় ৯৭ শতািংশ।  

 মকন্ত্রপকরষয়ের কসিান্ত প্রায় শতোগ বাস্তবায়ন।  

 প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সিংসে সেস্য সবাইয়   য়রর আওতায় আনয়ন।  

 মূল্যস্ফীকত ৭ শতািংয়শর ময়ে আয়ে। ২০০৯ সায়লর শুরুয়ত তা প্রায় ১৩ শতািংশ কেল।  

 োকরয়দ্রযর হার ২০০৫ সায়লর ৪০ শতািংশ প্রথয়  ২৬ শতািংয়শ হ্রাস। ৫ প্র াটির প্রবশী মানুষ কনম্নকবত্ত প্রথয়  মেকবয়ত্ত 

উন্নীত।  

(খ) সন্ত্রাস েমন:  

 সন্ত্রাস কবয়রাধী আইন প্রর্য়ন। জগবনীবাে  য়ঠার হয়স্ত েমন।  কেও নানা র ম ষড় ন্ত্র এখয়না িলয়ে।  

 সন্ত্রায়সর কবরুয়ি ‘‘কজয়রা টলায়রন্স'' নীকত বাস্তবায়ন।  

 আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ারী বাকহনীর ব্যাপ  উন্নয়ন। উন্নত প্রকশক্ষর্ প্রোন। পুকলশ বাকহনীয়ত  াউন্টারয়টয়রাকরজম ইউকনট 

গঠন। প্রযুকি-কনে ের সাকে েয়লন্স পিকত প্রকতিা।  

 মানবাকধ ারয়  গুরুত্ব প্রোন।  

(গ) কিকজটাল বািংলায়েশ:  

 কিকজটাল বািংলায়েশ গড়ার পয়থ দ্রুত অগ্রগকত।  

 আইকসটি সুকবধা গ্রাম প েন্ত সম্প্রসাকরত। প্রকতটি ইউকনয়য়ন ইন্টারয়নট সুকবধাসহ তথ্য ও প্রসবায় ন্দ্র িালু।  

 ই-ব্যািংক িং, ই-প্রহলথ, ই-কৃকষসহ প্রায় ২০০টির প্রবশী ই-প্রসবা িালু।  

 ২৫ শতািংশ মানুষ ইন্টারয়নট প্রসবা গ্রহর্। কি-কজ প্রমাবাইল প্র ান িালু। প্র ার-কজ-ও িালু হয়ব। ইন্টারয়নট স্পীি বৃকি। 

আরও বাড়ায়নার উয়যাগ গ্রহর্। িিব্যান্ড  ায়ন শন ও আউটয়সাকসিং এর সুয় াগ সম্প্রসাকরত।  

 ইন্টারয়নট িাজে িার ে া হ্রাস। ১ এমকবকপএস ব্যন্ডউইিয়থর মূল্য ২৭ হাজার টা া প্রথয়  ৬ হাজার টা ায় হ্রাস।  

 ১০ প্র াটির প্রবকশ প্রমাবাইল কসম ব্যবহার।  

 কশক্ষায় আইকসটি'র ব্যাপ  ব্যবহার কনকিত রর্। ই-র   ও মাকিকমকিয়া ক্লাসরুম প্রকতিা। বািংলায় প্র ারআন তরজমা 

 য়র পড়া ও প্রশানার ব্যবস্থা।  



(ে) কশক্ষা:  

 এ টি আধুকন  ও কবজ্ঞানকেকত্ত  কশক্ষানীকত প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন।  

 প্রায় শতোগ কশশু স্কুয়ল েকতে। এমকিকজ-২ অজেন। স্কুল ক কিিং  ম েসূিী িালু।  

 আধুকন  কশক্ষানীকত বাস্তবায়ন। কশক্ষার হার ও মান বৃকি। প্রায় শতোগ কশশুর েকতে কনকিত। সব প্রকতয় াকগতামূল  

পরীক্ষার  লা ল ৬০ কেয়নর ময়ে প্র াশ।  

 প্রময়য়য়ের কশক্ষা উচ্চ মােকম  প েন্ত অববতকন । ১ প্র াটি ১৯ লক্ষ কশক্ষাথীয়  উপ-বৃকত্ত প্রোন। মােকম  প েন্ত স ল 

কশক্ষাথীয়  কবনামূয়ল্য পাঠ্যবই কবতরর্। প্রময়য়য়ের উচ্চকশক্ষার জন্য সহায়তার লয়ক্ষয সুয় াগ প্রেয়ার জন্য কশক্ষা সহায়তা 

ট্রাস্ট্  ান্ড গঠন।  

 নারী কশক্ষার ব্যাপ  প্রসার। এমকিকজ-২ অজেন।  

 উচ্চ কশক্ষার সুয় াগ বৃকি। সর ারী-প্রবসর ারী সাধারর্ ও প্রপশাকেকত্ত  কবশ্বকবযালয়,  য়লজ ও প্রকশক্ষর্ প্রকতিান িালু।  

(ল) স্বাস্থয:  

 প্রায় ১৫ হাজার ৫০০  কমউকনটি কক্লকন  ও ইউকনয়ন স্বাস্থয ও  ল্যার্ প্র ন্দ্র িালু। নারীসহ গ্রামীর্ জনয়গািীর স্বাস্থযয়সবা 

কনকিত।  

 কবয়শষাকয়ত হাসপাতালসহ কবকেন্ন প্রজলায় নতুন নতুন হাসপাতাল কনম োর্, উপয়জলা প্রথয়  রাজধানী প েন্ত প্রায় প্রকতটি 

হাসপাতাল ও স্বাস্থযয় য়ন্দ্র প্রবয়ির সিংখ্যা বৃকি।  

 কনরাপে মাতৃত্ব কনকিয়ত কমিওয়াই  প্রট্রকনিং ও কনয়য়াগ প্রোন। কবকেন্ন োতা প্রোন। মাতৃত্ব ালীন ছুটি পূর্ ে প্রবতয়ন ৪ মাস 

প্রথয়  ৬ মায়স উন্নীত।  

 কশশুমৃতুযর হার প্রকত হাজার জীকবত জয়  ৩৬ জয়ন হ্রাস। ২০০৭ এ কেল ৬৫ জন। এমকিকজ-৪ অজেন।  

 িািার ও নায়স ের পে বৃকি। প্রায় ৬ হাজার কিক ৎস  ও ২ হাজার নাস ে কনয়য়াগ।  

 অটিকস্ট্ সহ সুকবধাবকঞ্চত কশশুয়ের প্রসবা-কিক ৎসা ও সামাকজ  অকধ ার কনকিয়ত সামাকজ  আয়োলন সৃকি।   

(ি) খায কনরাপত্তা:  

 কৃকষখায়ত ব্যাপ  সা ল্য। খায়য স্বয়িংসম্পূর্ েতা অজেন। এ এও ফুি এযওয়াি ে লাে। এমকিকজ-১ অজেয়ন সা ল্য।    

 প্রেশীয় কবজ্ঞানীরা প্রেশী ও তুষা পায়টর জীবন-রহস্য আকবষ্কার। েত্রায় র জীবনরহস্য উয় ািন। পাট ও অন্যান্য  সয়ল 

উৎপােনশীলতা বৃকির সুয় াগ। কজিং -সমৃি জাতসহ ২১টি ধায়নর জাত উদ্ভাবন।  

 শা সবকজ, আলু, প্রেঁয়াজ, রসুন,  লমূল উৎপােন ব্যাপ  বৃকি। কৃকষপণ্য রপ্তাকন  য়র গত অথ েবের ৫৩৬ কমকলয়ন িলার 

আয়। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তাকন  য়র ১ েশকম  শূন্য কতন কবকলয়ন িলার আয়।  

 মৎস্য, প্রপালকট্র ও প্রাকর্সম্পে খায়ত ব্যাপ  উন্নয়ন।  

(ে) কবদুযৎ ও গ্যাস উৎপােন বৃকি:  

 কবদুযৎ সরবরাহ ৩২০০ প্রমগাওয়াট প্রথয়  ৬৬৭৫ প্রমগাওয়ায়ট উন্নীত। উৎপােন ক্ষমতা ৯ হাজার ৫৯ প্রমগাওয়ায়ট উন্নীত। 

৫৭টি নতুন কবদুযৎয় ন্দ্র কনম োর্। আরও ৩২টি কনম োর্াধীন।    

 ঈে ও রমজান মায়স প্র ায়না প্রলািয়শকিিং কেল না।  

 গ্যাস সরবরাহ ১৭১৩ কমকলয়ন েনফুট প্রথয়  ২৩০৪ কমকলয়ন েনফুয়ট উন্নীত। নতুন নতুন কূপ খনন। নতুন সিংয় াগ প্রেয়া 

শুরু।  

 োরত প্রথয়  কবদুযৎ আমোকন, পারমার্কব  ও  য়লা-কেকত্ত  কবদুযৎ উৎপােন প্র ন্দ্র কনম োয়র্র উয়যাগ গ্রহর্।  

(জ) ধমীয় সম্প্রীকত:  

 সিংকবধান সিংয়শাধন। অসাম্প্রোকয়  প্রিতনা পুনঃপ্রকতকিত।  

 ঈে, দুগ োপূজা, বড়কেন, র ি পূকর্ েমা প্রেশজুয়ড় সাব েজনীন উৎসব কহয়সয়ব পাকলত। ধম ে  ার  ার, উৎসব সবার - এ নীকত 

বাস্তবাকয়ত।  



 আল প্র ারআন কিকজটাল ওয়য়বসাইট বতরী।  

(ঝ) সমুদ্রসীমা:  

 মায়ানমায়রর সায়থ সমুদ্র জয়। ২০১৪ সায়ল োরয়তর সায়থও জয়ী হয়বা।  

(ঞ) নারীর ক্ষমতায়ন:  

 অথ েবনকত   ম ে ায়ন্ড নারীর ব্যাপ  অগ্র াত্রা। নারী উয়যািায়ের সুেকবহীন ঋর্ প্রোন। কশল্প প্লট বরায়ে অগ্রাকধ ার 

প্রোন।   

  ম েয়ক্ষয়ত্র ও রাজনীকতয়ত নারীর অগ্র াত্রা অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী, স্পী ার, সিংসে উপয়নতা ও কবয়রাধী েলীয় প্রনতা সবাই 

নারী। ৭০ জন নারী এমকপ। স্থানীয় সর ার প্রকতিানগুয়লায়ত ১৪ হাজার নারী জনপ্রকতকনকধ কনব োকিত।  

 প্রশাসন, কবিার কবোগ, আকথ ে  প্রকতিান, প্রসবাখাত, সামকর -প্রবসামকর  বাকহনী, জাকতসিংে শাকন্ত কমশনসহ সব েত্র নারীর 

সুদৃঢ় অবস্থান।  

 প্রেশ-কবয়েয়শ প্রশিংসা। বািংলায়েশ কবয়শ্বর জন্য অনু রর্ীয়। এমকিকজ-৩ অজেন।  

(ট) প্র াগায় াগ:  

 স্থল, প্রন  ও প্ররল প্র াগায় ায়গ ব্যাপ  উন্নয়ন।  

 ১৩টি বৃহৎ প্রসতু, কুকড়ল ফ্লাইওোর, কমরপুর-এয়ারয়পাট ে ফ্লাইওোর, মহাখালী ফ্লাইওোর, গুকলস্তান- াত্রাবাড়ী ফ্লাইওোর, 

িট্টগ্রাম বের ফ্লাইওোর কনম োর্। আরও ফ্লাইওোর, একলয়েয়টি এক্সয়প্রসওয়য় কনম োর্াধীন।  

 নতুন নতুন প্ররলওয়য় লাইন িালু। কবকেন্ন রুয়ট প্রিমু প্রট্রন িালু।  

 নেীখনয়নর মােয়ম নাব্যতা বৃকি। নতুন জকম উিার। বাস্ত্ত্তহারায়ের ময়ে কবতরর্।  

(ঠ) দুনীকত েমন:  

 দুনীকত েমন  কমশনয়  শকিশালী রর্। স্বাধীনোয়ব  া েক্রম পকরিালনার সুয় াগ সৃকি। দুনীকতর অকেপ্রায় তেয়ন্ত 

সর ায়রর সহায়তায় মন্ত্রী-উপয়েিা-সকিবয়  বার বার  কমশয়ন প্রিয়  কনয়য় কজজ্ঞাসাবাে  রয়ত প্রপয়রয়ে।  

 দুনীকতর কবরুয়ি  য়ঠার অবস্থান।  

 তথ্য অকধ ার আইন প্রর্য়য়নর মােয়ম জনগয়র্র তথ্য পাওয়ার সুয় াগ হয়য়য়ে। সচ্ছতা ও জবাবকেকহ কনকিত হয়য়য়ে।  

 দুনীকতয়ত জকড়ত ব্যকিয়ের আইয়নর আওতায় আনা হয়য়য়ে।  

(ি) সিংকবধান সিংয়শাধন ও যুিাপরাধীয়ের কবিার:  

 পঞ্চেশ সিংয়শাধনীর মােয়ম গর্তন্ত্র, অসাম্প্রোকয়  ঐকতহয ও মুকিযুয়ির প্রিতনা পুনঃপ্রকতিা।  

 ১৯৭৩ সায়ল প্রর্ীত আন্তজোকত  অপরাধ ট্রাইর যনাল আইন অনু ায়ী যুিাপরাধীয়ের কবিায়রর আওতায় আনা। রায় পাওয়া 

শুরু। বালাকল জাকত গ্লাকনমুি হওয়ার পথ প্রশস্ত।    

(ঢ) কনব োিন অনুিান:  

 এ প েন্ত ৫,৭৭৭টি কনব োিন অনুকিত। ১৭টি সিংসেীয় উপ-কনব োিন, ৯টি কসটি  য়প োয়রশন, ৪৮১টি উপয়জলা পকরষে, ২৮৯টি 

প্রপ রসো ও ৪,৪৩৯টি ইউকনয়ন পকরষয়ে কনব োিন ও উপ-কনব োিন অনুকিত। ৬৩ হাজার ৯৯৫ জন জনপ্রকতকনকধ কনব োকিত। 

প্রকতটি কনব োিন অবাধ, সুিু ও শাকন্তপূর্ েোয়ব অনুকিত। সর ার েলীয় প্রাথীরা পরাকজত হয়য়য়ে। ক ন্তু সর ার ও সর ারী 

েল প্র ায়না হস্তয়ক্ষপ  য়রকন।  

 মহামান্য রাষ্ট্রপকত সব েয়লর সায়থ আয়লািনা  য়র সাি ে  কমটির মােয়ম কনব োিন  কমশন গঠন।  কমশন সম্পূর্ ে 

স্বাধীনোয়ব  া েক্রম পকরিালনা। আকথ ে  স্বাধীনতা কনকিত রর্।  

 ১৯৭৩ সায়ল প্রর্ীত আন্তজোকত  অপরাধ ট্রাইর যনাল আইন অনু ায়ী যুিাপরাধীয়ের কবিায়রর আওতায় আনা। রায় পাওয়া 

শুরু। রায় বাস্তবায়নও হয়ব। বালাকল জাকত গ্লাকনমুি হওয়ার পথ প্রশস্ত।   

(র্) সুশাসন প্রকতিা:  

 মানবাকধ ার  কমশন, তথ্য  কমশন, কনব োিন  কমশনসহ প্রকতটি সািংকবধাকন  প্রকতিান স্বাধীনোয়ব  া েক্রম পকরিালনা।  



 প্রশাসনয়  েলীয় প্রোবমুি রাখা। আোলত সম্পূর্ ে স্বাধীনোয়ব  ম ে ান্ড পকরিালনা। প্রেয়শ আইয়নর শাসন প্রকতিা। 

সশস্ত্র বাকহনীর আধুকন ায়ন।  

 কমকিয়ার পূর্ ে স্বাধীনতা কনকিত রর্। সািংবাকে য়ের প্রবতন-োতা বৃকির লয়ক্ষয অিম সিংবােপত্র মজুকর প্রবাি ে প্ররায়য়োে 

প্রোষর্া। ১৫টি স্যায়টলাইট টিকের অনুয়মােন প্রোন।  কমউকনটি প্ররকিও িালু।  

 কমকিয়ার স্বাধীনতার অপব্যবহার প্ররায়ধ স লয়  সত ে থা য়ত হয়ব। কবয়েয়শ প্রেয়শর োবমূকতে বাড়ায়ত কমকিয়ায়  আরও 

োকয়ত্বশীল ভূকম া পালন  রয়ত হয়ব। প্রেয়শর ইয়মজ ও স্বাথ েয়  সবার উপয়র স্থান কেয়ত হয়ব।  

 আমরা সিংকবধান সিংয়শাধয়নর মােয়ম গর্তয়ন্ত্রর ধারাবাকহ তা রক্ষা কনকিত  য়রকে। অসািংকবধাকন োয়ব ক্ষমতা 

েখয়লর সুয় াগ আর প্রনই।  

 আগামী ২৪ অয়টাবর প েন্ত সিংসে অকধয়বশন িলয়ব। পরবতী কতন মায়সর ময়ে কনব োিন হয়ব।  কেও কবএনকপ প্রনত্রী 

বয়লয়েন কনব োিন হয়ব না। গর্তন্ত্র উনার পেে নয়।  

 সবার অিংশগ্রহয়র্র মােয়ম এ টি স্বচ্ছ ও শাকন্তপূর্ ে কনব োিন অনুিায়ন সিংকবধায়নর আয়লায়  কবয়রাধী েয়লর প্র য় ায়না 

পরামশ ে আমরা কবয়বিনায় কনয়ত বতকর আকে।      

 আমরা রূপ ল্প ২০২১ বাস্তবায়য়ন অয়ন  দূর অগ্রসর হয়য়কে। এর মােয়ম আমরা বািংলায়েশয়  এ টি ক্ষুধামুি, 

োকরদ্রযমুি, শাকন্তপূর্ ে ও সমৃি প্রেশ কহয়সয়ব গয়ড় তুলয়বা। এ লক্ষয অজেয়ন মুকিযুয়ির প্রিতনায় উিুি হয়য় প্র  প্র খায়ন 

আয়েন প্রসখান প্রথয় ই অবোন রাখয়ত হয়ব।  

 এোয়বই আমরা জাকতর কপতার স্বয়ের প্রসানার বািংলা গয়ড় তুলয়বা।  

প্রখাো হায় জ।  

জয় বািংলা, জয় বগবনবধু শ।  

বািংলায়েশ কিরজীবী প্রহা ।  

 


