
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শপ্রি কনফারররের বক্তব্য  

১৮ আগস্ট, ২০১৩। স্থান: গণভবন।  

 

সপ্রয় িাাংবাসিককৃন্দ,  

 

িবাইরক ঈরিাত্তর শুরভচ্ছা।  

শোরকর মাি আগরস্ট আসম শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ িব বকারের িব বরশ্রষ্ঠ বাঙাসে জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান এবাং 

আমার মা-ভাইিহ ১৫ আগরস্টর েহীিরির স্মৃসির প্রসি।  

২০০৮ িারের জািীয় সনব বাচরন জনগণ আওয়ামী েীগ শনতৃত্বাধীন মহারজাটরক সনরঙ্কুে ম্যারেট শিয়। ২০০৯ িারে 

িরকার িসরচােনার িাসয়ত্ব গ্রহরণর ির আমারির িরকাররর প্রায় ৪ বছর ৮ মাি অসিবাসহি হরি চরেরছ।  

সনব বাচরনর আরগ আমরা ‘‘রূিকল্প ২০২১'' শ াষণা কররসছোম। যার েক্ষ্য সছে একটি ক্ষুধামুক্ত ও িাসরদ্র্যমুক্ত 

মধ্যমআরয়র বাাংোরিে প্রসিষ্ঠা করা। আমারির সনব বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়রন আমরা আন্তসরকিার িারে কাজ করসছ। এিব 

অঙ্গীকার বাস্তবায়রন আমরা অরনকটাই িফে হরয়সছ।  

আিনার জারনন, একটা ভঙ্গুর অে বনৈনসিক সভসত্তর পির আমরা িরকার িসরচােনার িাসয়ত্ব শনই। শি অবস্থার অবিান 

 টিরয় শিরের িাসব বক অে বনীসি, সেক্ষ্া, স্বাস্থয, কৃসষ, সবদ্যযৎ, জ্বাোসন, শযাগারযাগ, িথ্যপ্রযুসক্তিহ িকে খারি অভূিপূব ব িাফল্য 

অসজবি হরয়রছ।  

এখন শিরের িামসিক অে বনীসি অিযন্ত সস্থসিেীে। ববসিক অে বনৈনসিক মন্দা এবাং নানা ষড়যন্ত্র ও বাধা-সবিসত্ত িরেও 

আমরা ৬ েিাাংরের অসধক প্রবৃসদ্ধ অজবন কররসছ।  

ববরিসেক মুদ্র্ার সরজাভ ব ১৬ সবসেয়ন ডোর ছাসড়রয় শগরছ। ২০০৬ িারে ববরিসেক মুদ্র্ার সরজাভ ব সছে মাত্র ৩ িেসমক 

৮৮ সবসেয়ন মাসকবন ডোর। িসক্ষ্ণ এসেয়ার মরধ্য সরজারভ বর সিক শেরক ভাররির িরই এখন বাাংোরিরের অবস্থান।  

মাোসিছু আয় বৃসদ্ধ শিরয় ৯৫০ মাসকবন ডোর হরয়রছ। িাসরদ্র্য হার করম ২৬ েিাাংরে শি ৌঁরছরছ। ৫ শকাটি মানুষ িসরদ্র্ 

শেরক মধ্যসবত্ত শশ্রণীরি পন্নীি হরয়রছ।  শিে এখন খারে স্বয়াং-িম্পূণ ব। সবদ্যযৎ পৎিািন ৩২০০ শমগাওয়াট শেরক বৃসদ্ধ শিরয় ৬ 

হাজার ৬৭৫ শমগাওয়ারট পন্নীি হরয়রছ। শমাট পৎিািন ক্ষ্মিা ৮ হাজার ৬০০ শমগাওয়ারট পন্নীি হরয়রছ। ৩২ োখ নতুন 

গ্রাহকরক সবদ্যযৎ শিওয়া হরয়রছ।  

সেল্পখারি পন্নয়রনর ফরে রপ্তাসন আয় ২০০৮ িারের ১৪ সবসেয়ন ডোর শেরক শবরড় গি অে ববছরর ২৭ িেসমক শূন্য সিন 

সবসেয়ন ডোরর শি ৌঁরছরছ। ২০১৩-১৪ অে ববছররর জুোই মারি ৩ সবসেয়ন ডোররর অসধক রপ্তাসন হরয়রছ। ২৪ েিাাংে প্রবৃসদ্ধ 

হরয়রছ।   

ববরিসেক সবসনরয়ারগর শক্ষ্রত্র সবগি ৪ িেীয় শজাট িরকাররর িমরয় এরিসছে ১৮৭ শকাটি ডোর। বিবমান িরকাররর ৪ 

বছরর ববরিসেক সবসনরয়াগ এরিরছ প্রায় ৩৯২ শকাটি ডোর।  

২০০৯ শেরক ২০১২ িাে িয বন্ত ২০ োখ ৪২ হাজার মানুরষর সবরিরে কম বিাংস্থান হরয়রছ। সবগি িরকাররর িমরয়র শচরয় 

এটা সিগুরণরও শবেী। আমারির িমরয় ৪৮ সবসেয়ন ডোররর শবেী শরসমট্যাে এরিরছ। যা সবগি িরকাররর তুেনায় ৪ গুণ শবসে।  

সেক্ষ্াখারি বিবমান িরকার ব্যািক িাফল্য অজবন করররছ। সেক্ষ্ার মারনান্নয়রন নতুন কাসরকুোম প্রণয়ন, প্রােসমক 

িমািনী িরীক্ষ্া ও জুসনয়র স্কুে িাটি বসফরকট িরীক্ষ্া প্রবিবন, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রােসমক সবোেয় জািীয়করণ করা হরয়রছ। গি 

৪ বছরর িেম শশ্রণী িয বন্ত সবনামূরল্য প্রায় ৯২ শকাটি বই সবিরণ করা হরয়রছ।  

আমরা প্রায় ২১ হাজার সকরোসমটার িড়ক সনম বাণ কররসছ। ঢাকা ও চট্টগ্রারম ফ্লাইওভার সনম বাণ কররসছ। শবে কয়টি বড় 

বড় শিতু সনম বাণ কররসছ। হাসিরসিে ও কুসড়ে ফ্লাইওভার রাজধানী ঢাকার পন্নয়রন মাইেফেক। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারিহ অন্যান্য 

প্রকল্পিমূহ অসচররই চালু করা হরব।  

ষড়যন্ত্র করর িদ্মা শিতুর বাস্তবায়ন বানচাে করার শচিা করা হরয়রছ। সকন্তু আমরা দৃঢ়ভারব বেরি চাই িদ্মা শিতুর মূে 

সনম বাণ কাজ সেগসগরই শুরু হরব, ইনোল্লাহ।  



সডসজটাে বাাংোরিে গড়ার শক্ষ্রত্র বাাংোরিে আজ অনুকরণীয় দৃিান্ত স্থািন করররছ। শিরের িবগুরো ইপসনয়রন িথ্য ও 

শিবারকন্দ্র স্থািন করা হরয়রছ। স্বাস্থয ও সচসকৎিা খারি নতুন হািিািাে প্রসিষ্ঠা, পুররনা হািিািারের েয্যা িাংখ্যা বৃসদ্ধ, 

কসমপসনটি সিসনক প্রসিষ্ঠার মাধ্যরম স্বাস্থযরিবার জনগরণর শিাররগাড়ায় শি ৌঁরছ শিওয়া হরয়রছ।  

সবএনসি-জামাি শজাট িরকাররর িময় শিরে দ্যনীসি প্রাসিষ্ঠাসনক রূি িায়। িারা সবরিরে হাজার হাজার শকাটি টাকা 

িাচার করর। হাওয়া ভবন িাংসেস্নি শোকজন এিব িাচাররর িরঙ্গ জসড়ি সছে। যার সবরুরদ্ধ আরমসরকার এফসবআই আমারির 

শিরে এরি আিােরি িাক্ষ্ী শিয়। িাচারকৃি টাকার সকছু অাংে শফরি আনা হরয়রছ। প্রধানমন্ত্রী োকার িরও জসরমানা সিরয় 

কারো টাকা িািা করা হয়।  

আমরা দ্যনীসি প্রসিররারধ কর ার ব্যবস্থা সনরয়সছ। আসম সুস্পিভারব বেরি দ্যনীসির সবরুরদ্ধ আমারির যুদ্ধ অব্যাহি 

োকরব।  

হেমাকব, শডিটিসনিহ সবসভন্ন দ্যনীসির অসভরযারগর সবরুরদ্ধ িিন্ত চেরছ। শিাষীরির অরনরকর সবরুরদ্ধ ইরিামরধ্য আইসন 

ব্যবস্থা শনওয়া হরয়রছ।  

আমরা গণিন্ত্ররক প্রাসিষ্ঠাসনক রূি সিরি মি প্রকারের স্বাধীনিায় এবাং মুক্ত গণমাধ্যরম সবিাি কসর। আমরা এবার ১৫টি 

শটসেসভেন চযারনরের অনুরমািন সিরয়সছ।  

আমরা িথ্য অসধকার আইন প্রণয়ন কররসছ। িাাংবাসিক হিযাকারের সবচার অিীরি হয়সন। িম্প্রসি ফসরিপুররর শগ িম 

িাি হিযার সবচার িম্পন্ন হরয়রছ। হুমায়ুন কবীর বালু, মাসনক িাহা, োমসুর রহমান, শেখ শবোে, িীিঙ্কর চক্রবিীিহ িাাংবাসিক 

হিযাকারের িিন্ত হরচ্ছ এবাং সবচার অবশ্যই হরব।  

িাাংবাসিকরির কল্যারণ আমরা ফাে সৃসি কররসছ এবাং ওরয়জ শবাড ব গ ন কররসছ। যার শরারয়িাি অসচররই িরকাসর 

শগরজরটর মাধ্যরম শ াসষি হরব।  

১৯৭১ িারে মহান মুসক্তযুদ্ধ চোকারে যারা গণহিযা এবাং মানবিাসবররাধী অিরাধ করররছ, িারির সবচাররর আওিায় 

আনা সছে আমারির সনব বাচনী অঙ্গীকার। শিরের সভিরর এবাং বাইরর িকে প্রসিবন্ধকিা শমাকারবো করর ইরিামরধ্য আিােি 

৬টি মামোর রায় শ াষণা করররছ।  

স্বাধীন সবচার ব্যবস্থার প্রসি বৃদ্ধাঙ্গুসে শিসখরয় স্বাধীনিা সবররাধী েসক্ত শিরে অরাজকিা সৃসির শচিা কররছ। িন্ত্রািী 

কম বকাে িসরচােনার মাধ্যরম শিরে বনরাজয সৃসি করর জনজীবন ব্যাহি করার শচিা কররছ। যারা যুদ্ধািরাধী এবাং স্বাধীনিা 

সবররাধীরির সবচার ব্যাহি কররি চায়, শিেবািীরক িারির সবরুরদ্ধ িিকব ও শিাচ্চার হবার জন্য আহ্বান জানাই।  

আমরা িন্ত্রাি ও জসঙ্গবাি িমন কররসছ। আমারির এই িিরক্ষ্ি আন্তজবাসিকভারব প্রোংসিি হরয়রছ। পিার গণিন্ত্র চচ বার 

শক্ষ্রত্র বাাংোরিে আজ সবরি শরােমরডে সহরিরব িসরসচি।  

জামাি-সবএনসি'র শনতৃরত্ব একটি ধম বান্ধ মহে বাাংোরিেরক অন্ধকার জগরির সিরক শ রে শিওয়ার শচিা কররছ। নারী 

প্রগসির সবরুরদ্ধ িারা নানা ধররনর অিপ্রচার চাোরচ্ছ।  

আসম স্পি করর বেরি চাই, বাাংোরিে আওয়ামী েীগ োসন্তর ধম ব ইিোম এবাং বাাংোরিরের িাংখ্যাগসরষ্ঠ জনগণ 

মুিেমানরির ধমীয় মূল্যরবাধ ও শচিনা রক্ষ্ায় বদ্ধিসরকর। িাোিাসে শম েবাি ও ধম বান্ধিার সবরুরদ্ধ আমারির অবস্থান সুস্পি। 

আমরা িকে ধরম বর মানুরষ িহঅবস্থান এবাং সনজ সনজ ধম বকরম বর স্বাধীনিা রক্ষ্ায় বদ্ধিসরকর।  

আমারির েক্ষ্য জনগণরক িারে সনরয় মুসক্তযুরদ্ধর শচিনায় একটি অিাম্প্রিাসয়ক গণিাসন্ত্রক বাাংোরিে গরড় শিাো। 

ধম বরক ব্যবহার করর রাজনৈনসিক পরেশ্য চসরিাে ব করার অিরচিার সবরুরদ্ধ আসম জনগণরক শিাচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।  

সপ্রয় িাাংবাসিকবৃন্দ,  

বিবমান িরকাররর আমরে জািীয় িাংিরির শূন্য আিরন পি-সনব বাচন, সিটি করি বাররেন এবাং স্থানীয় িরকার সনব বাচনিহ 

৫ হাজার ৭২৩টি সনব বাচন অনুসষ্ঠি হরয়রছ। ৬৩ হাজার ৯৪১ জন জনপ্রসিসনসধ সনব বাসচি হরয়রছন। এিব সনব বাচরন আমারির িরের 

অরনক প্রােী িরাসজি হরয়রছন। সকন্তু সনব বাচন সনরয় শকান প্রশ্ন পর সন। আমার িরকার ও প্রোিন সুষ্ঠু সনব বাচন অনুষ্ঠারন শকান 

প্রসিবন্ধকিা সৃসি কররসন।  



এক এগাররার িোবধায়ক িরকাররর সিক্ত অসভজ্ঞিা আমরা শকপ ভুরে যাইসন। িারা সিনমারির জায়গায় ২ বছর 

ক্ষ্মিায় সছে। রাজনীসিক, ব্যবিায়ীিহ িমারজর এমন শকান শিোর শোক শনই যাঁরা িারির হারি সনয বািরনর সেকার হনসন। 

আমারক এবাং সবররাধীিরের শনত্রীরক আটক রাখা হরয়সছে।  

পূব ববিী প্রসিটি িোবধায়ক িরকাররর িময়ই সনব বাচন সনরয় িমস্যা সৃসি হরয়সছে। ২০০১ ছাড়া আর কখরনা সনসব বরে 

ক্ষ্মিা হস্তান্তর হয়সন। অিাাংসবধাসনকভারব রাষ্ট্রক্ষ্মিা বিরের শয শকান অিরচিার সবষরয় শিেবািীরক িিকব োকার আহ্বান 

জানাই।  

আসম সুস্পিভারব শিেবািীরক আিস্ত কররি চাই, ইনোআল্লাহ সনসি বি িমরয় শিরের িাংসবধান অনুযায়ী জািীয় সনব বাচন 

অনুসষ্ঠি হরব। এই সনব বাচরন জনগণ সনসব বরে িাঁরির শভাটাসধকার প্ররয়াগ কররি িাররবন। শিেবািীর ইচ্ছা অনুযায়ীই নতুন িরকার 

প্রসিষ্ঠা হরব।  

আগামী জািীয় সনব বাচন আমারির শিরের গণিন্ত্র ও পন্নয়রনর ধারাবাসহকিার জন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব। আিনারা জারনন 

১৯৯৬-২০০১ শময়ারি আমরা পন্নয়রনর শয ধারা চালু কসর, সবএনসি-জামাি শজাট িরকার এরি িা বানচাে করর শিয়। শিে ও 

সনরজরির ভাগ্য পন্নয়রনর স্বারে বই জনগণ আবারও আমারির সনব বাসচি কররবন এ সবিাি আমারির আরছ।  

শিরের িকে রাজনৈনসিক িরের অাংেগ্রহরণর মধ্য সিরয় একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সনব বাচরনর মাধ্যরম োসন্তপূণ বভারব ক্ষ্মিা 

হস্তান্তরর আমরা সবিািী। আসম আো কসর গণিাসন্ত্রক রাজনৈনসিক িেিমূহ অরাজকিা িসরহার করর সনব বাচনমুখী হরব।  

আমরা িব বকারের িব বরশ্রষ্ঠ বাঙাসে জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমারনর স্বরনেরর শিানার বাাংো প্রসিষ্ঠা কররবা, 

ইনোআল্লাহ।  

জয় বাাংো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংোরিে সচরজীবী শহাক। 

--- 


