
ড. কারাভ স্মৃতত আন্তজজাততক এতিলরন্প অ্যাওয়াড জ ২০১৯ 

বালণ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

শখ াতনা 

শাভফায, ১৬ শলন্ফম্বয ২০১৯, প্রধানভন্ত্রীয কাম জারয়, ঢাকা 

তফতভল্লাতয যাভাতনয যাতভ 

 

যাষ্ট্রদূত শ্রী টিত শ্রীতনফান, প্রধান উলদষ্টা, ড. কারাভ স্মৃতত ইন্টাযন্যানার, 

শ্রীভতত দীনা দা ত এ, শচয়াযাযন, ড. কারাভ স্মৃতত ইন্টাযন্যানার, 

কভীবৃন্দ, 

অ্তততথবৃন্দ এফং 

সুতধভণ্ডরী। 

 

আারামু আরাইকুভ এফং শুব অ্যাহ্ন। 

 

ড. এতলজ আফদুর কারালভয আদ জ ও তক্ষা ছতিলয় শদওয়ায রলক্ষ প্রফততজত ড. কারাভ স্মৃতত ইন্টাযন্যানার এতিলরন্প 

পুযস্কায গ্রণ কযলত শলয আতভ অ্তযন্ত আনতন্দত এফং ম্মাতনত শফাধ কযতছ। তততন তছলরন অ্তযন্ত দূযদী একজন তফজ্ঞানী এফং 

বাযলতয স্বনাভধন্য যাষ্ট্রতত মাঁলক আতভ ফ ভয়ই ম্মান এফং শ্রদ্ধায শচালখ শদতখ। আতভ তাঁয স্মৃততয প্রতত গবীয শ্রদ্ধা জানাতি। 

গ্রাভীণ জনলগাতিয ক্ষভতায়ন এফং উদ্ভাফন, আতফস্কায ও শমলকান ফাধাতফতি জয় কলয াপল্য অ্জজলন মৄফ ভাজলক তবন্নবালফ 

তচন্তাীর কযলত উৎাতত কযায শক্ষলে তাঁয অ্ফদান তছর অ্তযীভ। তাঁয কালজয ভাধ্যলভ ড. কারাভ ততকায অ্লথ জই লয় 

উলেতছলরন একজন জনগলণয যাষ্ট্রতত। 

এই গুণী ব্যতিলেয নালভ প্রফফততজত পুযস্কায গ্রলণয প্রাক্কালর আতভ গবীয শ্রদ্ধা জানাতি ফ জকালরয ফ জলশ্রি ফাঙাতর, 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভালনয প্রতত। স্মযণ কযতছ জাতীয় চায শনতা এফং মুতিমৄলদ্ধয ৩০ রাখ তদ এফং ২-রাখ 

তনম জাততত ভালফানলক। মুতিলমাদ্ধালদয জানাই ারাভ।   

ভান যাষ্ট্রতত আফদুর কারালভয আদ জলক অ্ভয কলয যাখলত এই পুযস্কায প্রফতজলনয জন্য আতভ ংতিষ্ট করলক 

আন্ততযক অ্তবনন্দন জানাতি। এই পুযস্কায তফশ্ব শনতৃবৃন্দলক ড. কারালভয প্রতযাতত শেকই আথ জ-াভাতজক উন্নয়ন ফাস্তফায়লন 

উৎাতত কলয চলরলছ। শদফাীয জন্য শেকই উন্নয়ন অ্জজলন আভায াভান্য অ্ফদান তফশ্ব ম্প্রদালয়য দৃতষ্ট আকল জণ কলযলছ 

শজলন আতভ তনলজলক ধন্য ভলন কযতছ। এই পুযস্কায আভালক এফং আভায যকাযলক আগাভী তদযগুতরলত প্রাকৃততক ফাস্তুতন্ত্র ফা 

ইলকাতলেলভয ংযক্ষণ এফং সুযক্ষা তনতিত কলয জনগলণয বৃিয অ্ন্তর্ভ জতিমূরক উন্নয়ন অ্জজলন কাজ কযলত উৎা শমাগালফ।  

সুতধবৃন্দ, 

জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভালনয আজীফলনয স্বপ্ন তছর দাতযদ্র্য-ক্ষুধামুি “শানায ফাংরালদ” গলি শতারা। 

অ্ততদ্রুত ফাংরালদলক একটি উন্নত শদল রূান্তলযয প্রলয়াজনীয়তা উরতদ্ধ কলয, তততন দাতযদ্র্য, ক্ষুধা, শযাগ-ফারাই, অ্তক্ষা এফং 

শফকাযলেয অ্তবা শথলক শদলক মুি কযায জন্য আভালদয ফ জতি তনলয়াতজত কযলত এফং ম্পদ ব্যফালয প্রততশ্রুততফদ্ধ 

তছলরন। তততন উরতদ্ধ কলযতছলরন ফায জন্য ভান সুলমাগ সৃতষ্ট কযা ছািা ভতাতবতিক ভানতফক ভাজ গেন ম্ভফ নয়। এ 

রক্ষয অ্জজলনয জন্য তততন াযা জীফন ংগ্রাভ কলয শগলছন। 

আজও জাততয ততায স্বপ্ন ও রূকল্পলক আভালদয উন্নয়লনয আলরাকফততজকা তললফ গণ্য কলয তাঁযই প্রদত জত লথ 

২০৪১ ালরয ভলধ্য একটি উন্নত মৃদ্ধ ফাংরালদ গিায রলক্ষয আভযা তনযর কাজ কলয মাতি। 



ফস্তুতলক্ষ, ফঙ্গফন্ধু ও যাষ্ট্রতত আবুর কারাভ দু’জলনযই তচন্তাবাফনায বৃৎ তভরন ঘলেলছ এক জায়গায়। উবয় শনতাই 

াধাযণ ভানুললয সুপ্ত ম্ভাফনামূলক উলন্াতচত কযলত তনলজলদয উৎগ জ কলযলছন। 

ম্মাতনত অ্তততথবৃন্দ, 

ফাংরালদ স্রালেয উন্নয়ন রক্ষযভাো অ্জজলন ব্যাক াপল্য রালবয ধাযাফাতকতায় আন্তজজাততক ম্প্রদালয়য লঙ্গ 

এলজন্ডা-২০৩০ গ্রণ কলযলছ।  

অ্ংীদাতযলেয তবতিলত ও ফাস্তফতায আলরালক ফতজভান ভলয় ঠিক তদ্ধান্ত গ্রলণয ভাধ্যলভ বতফষ্যৎ প্রজলন্য জন্য 

শেকই ন্থায় জীফনভান উন্নয়লনয জন্য শেকই উন্নয়ন অ্বীষ্ট (এতডতজ) কাজ কলয। ফাংরালদ তনধ জাতযত ভলয়য ভলধ্যই এ 

অ্বীষ্ট অ্জজলন অ্ঙ্গীকাযাফদ্ধ। 

াযস্পতযক আস্থা, প্রতযয় ও শুবকাভনায উয তবতি কলয ফাংরালদ-বাযত ম্পকজ গত এক দলক এক নতুন উচ্চতায় 

শ ৌঁলছলছ। আভযা রক্ষয কলযতছ তিাতক্ষক লমাতগতায তফতবন্ন প্রচতরত ও অ্প্রচতরত শক্ষলে অ্ভূতপূফ জ অ্গ্রগতত াতধত লয়লছ। 

আতভ দৃঢ়বালফ তফশ্বা কতয, লমাতগতায এই ধাযা বতফষ্যলতও অ্ব্যাত থাকলফ এফং এতডতজ অ্জজন এগুতর ২০৪১ ালরয 

ভলধ্য একটি মৃদ্ধ ফাংরালদ গিলত ায়ক ভূতভকা ারন কযলফ। 

বদ্র্ ভতরা এফং বদ্র্ ভলাদয়গণ, 

২০১৫ ালর তফশ্বব্যাংক ফাংরালদলক ভধ্যভ আলয়য শদ তললফ স্বীকৃতত শদয়। আন্তজজাততক মুদ্র্া ততফলরয ২০১৮ 

ালরয প্রলক্ষণ অ্নুমায়ী ক্রয় ক্ষভতায তবতিলত ফাংরালদ তফলশ্বয ২৯তভ বৃিভ অ্থ জনীততয শদ। আভালদয ভাথাতছু আয় ২০০৬ 

ালর ৫৪৩ ভাতকজন ডরায শথলক বৃতদ্ধ শলয় ২০১৯ ালর ১৯০৯ ভাতকজন ডরালয উন্নীত লয়লছ। গত এক দলক আভালদয তজতডত’য 

ফাতল জক গি বৃতদ্ধ তছর ৬.৫ তাংলয উয, মা ২০১৮-২০১৯ ালর তছর ৮.১ তাং। ২০২৩-২৪ অ্থ জফছলযয ভলধ্য প্রবৃতদ্ধয ায 

১০ তাংল উন্নীত কযায রলক্ষয আভযা কাজ কলয মাতি। দাতযলদ্র্যয ায ২০০৬ ালরয ৪১.৫ তাং শথলক ২০১৯ ালর ২১.৪ 

তাংল হ্রা শলয়লছ।  

কৃতল এফং গ্রাভীণ উন্নয়লন আভযা তফললবালফ গুরুোলযা কলযতছ। এয পলর খাদ্যস্য, ভাছ, াঁ-মুযতগ এফং াকফতজ 

উৎাদলন ফাংরালদ স্বয়ংম্পূণ জতা অ্জজন কলযলছ। দৃশ্যভান এফং বার্চজয়ার ংলমালগয ক্রভফধ জভান তফস্তৃতত আভালদয জ্ঞান-তবতিক 

আইতটি খালত তফার ম্ভাফনা তততয কলযলছ। আভযা আভালদয প্রথভ শমাগালমাগ উগ্র ‘ফঙ্গফন্ধু-১’ উৎলক্ষণ কলযতছ। 

দাতযদ্র্য তফলভাচলনয জন্য চাই দক্ষ ভানফম্পদ তততযয াাাত শেকই অ্থ জননততক প্রবৃতদ্ধ। এো অ্লনকোই তনব জয কলয 

শ্রভঘন তলল্প তফতনলয়ালগয উয। আভযা আা কতয, বাযলতয তফতনলয়াগকাযীগণ আভালদয তফদ্যভান ব্যফা-ফান্ধফ সুলমাগগুতর গ্রণ 

কযলফন এফং তযলফ ংযক্ষলণয প্রতত মথামথ ভলনালমাগ তদলয় ফাংরালদল তফতনলয়াগ কযলফন। 

ম্মাতনত সুধী, 

ড. কারাভ স্মৃতত ইন্টাযন্যানার পুযস্কালযয জন্য আভালক ভলনানয়ন কযায় আতভ ংতিষ্ট কতৃজক্ষলক আন্ততযক ধন্যফাদ 

জানাতি। এই পুযস্কায গ্রলণয ভাধ্যলভ আতভ অ্তীলত মাঁযা তনজ তনজ শদলয ও াযাতফলশ্বয শেকই উন্নয়লনয স্বীকৃতত তললফ এই 

পুযস্কায শলয়লছন তাঁলদয কাতালয াতভর রাভ। শদলয জনগলণয প্রতত কতজব্য ারলন আভায দায়ফদ্ধতায প্রতত আনালদয 

প্রংায তনদ জন তললফ আতভ এই পুযস্কায গ্রণ কযতছ। জনগলণয প্রতত এই কতজব্য ারনই আভায জীফলনয মূরভন্ত্র, শমভনটি তছর 

আভায ততা, জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভালনয। আতভ এই পুযস্কায শদলয জনগলণয উলেল উৎগ জ কযতছ। 

ফাইলক ধন্যফাদ। 

শখাদা ালপজ। 

জয় ফাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাংরালদ তচযজীফী শাক। 

ফাংরালদ-বাযত তভেী দীঘ জজীফী শাক। 

... 


