
 

 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

জনাব ি�কার, 

আসসালামু আলাইকমম 

১.১ম গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান সমুসত এবং সংসদীা গণতে�র ধারা অবযাহত  রেে 

অবাধ ও সুু িনববা্েনর মাধযেম গি ত দশম জাতীা সংসেদর �থম অিধেবশেন ভাষণ �দােনর সেোগ 

পাওাাা আিম �থেমই পরম করণামা আ�াা’র কােছ  শাকিরাা আদাা করিছম ইংেরিজ নববষব 

এবং সংসদ অিধেবশেনর সূ্না উপলে�,  মাননীা �ীকার,  আপনােক এবং আপনার মাধযেম এই 

মহান সংসেদর নব- িনববাি্ত মাননীা সংসদ- সদ�বৃ� ও ি�া  দশবাসীেক আ�িরক শেভভা ও 

অিভন�ন জানাইম 

১.২ম সুু ও িনরেপ�ভােব দশম জাতীা সংসদ িনববা্ন অঅুান স স করার জ� আিম িনববা্ন 

কিমশন, জন�শাসেনর কমবকতবা- কমব্ ারী, সশ�বািহনী,  আইন- শৃংেলা র�ার দািােি িনোািজত 

িবিভস বািহনী ও বযিিবগব এবং এ কমবেো সহাাতা �দােনর জ� গণমাধযমেক জানাই আ�িরক 

ধ�বাদম নানা ভা- ভীিত উেপ�া কের �তঃ�তূবভােব  ভাাািধকার �োােগর জ� সকল  ভাাার,  

িবেশষত মিহলা ও নবীন  ভাাারেদর জানাই উ� অিভন�নম  

১.৩ম এ আন�ঘন মুহেূতব আিম গভীর ��ার সে� �রণ করিছ সববকােলর সববে�ু বাঙািল, �াধীন 

বাংলােদেশর মহান সহপিত, জািতর িপতা ব�ব�ু  শে মুিজবুর রহমানেকম আিম কৃতাতার সে� 

�রণ করিছ সকল বীর মুিিেো�া ও অমর শহীদেদরেক এবং ্ার জাতীা  নতা -  ৈসাদ নজরল 

ইসলাম, তাজউি�ন আহেমদ, এম মনসর আলী এবং এ এই্ এম কামাররামানেকম োঁরা আমােদর 

�াধীনতা সং�াম,  ভাষা ও সং�িৃতর �ােয দািব আদাোর ললাই এবং গণতাি�ক আে�ালেন 

আ�তযাগ কেরেছন, তাঁেদর সকলেক আিম ��ার সে� �রণ করিছম সা�িতককােল সংঘিাত 

সিহংসতাা োরা জীবনদান কেরেছন,  আিম তাঁেদর আ�ার শাি� কামনা কিরম   
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১.৪ম ১৯৭৫- এর পেনেরাই আগ� সংঘিাত বববর হতযাো িছল বাঙািল জািতর ইিতহােস সবে্ো 

কল�জনক অধযাাম জািতর িপতা ব�ব�ু  শে মুিজবুর রহমােনর সে�  সিদন শাহাদাতবরণ 

কেরিছেলন তাঁর মহীাসী সহধিমবনী  িজলাতুেসছা মুিজব, পু�  শে কামাল,  শে জামাল ও  শে 

রােসল এবং তাঁর পিরবােরর আরও কোকজন �াণি�া সদ�ম আিম তাঁেদর সবাইেক গভীর ��া ও 

 বদনার সে� �রণ করিছ এবং পরম করণামা আ�াহর কােছ তাঁেদর  েহর মাগে রাত কামনা 

করিছম 

১.৫ম  আিম অতয� ভারা�া� হদো �রণ করিছ বাংলােদেশর �াাত রাাপিত, ব�ব�ুর ঘিনু 

সহকমবী এবং  ভাষা- সং�াম, �ািধকার আে�ালন ও মহান মুিিেুে�র অ�তম সংগ ক জনাব  মাঃ 

িজ�ুর রহমানেকম একই স � �রণ করিছ তাঁর �াণি�া সহধিমবনী, নারী  ন�ী আইভী রহমানসহ 

আওাামী লীেগর ২২ জন  নতা- কমবীেক,   ২০০৪ সােলর ২১ আগ� জনেন�ী  শে হািসনােক ল�য 

কের পির্ািলত  �েনড হামলাা োঁরা শাহাদাতবরণ কেরিছেলনম  নবম জাতীা সংসেদর  েসব 

মাননীা সংসদ- সদ�, িবিভস রাজৈনিতক দেলর  নতা ও  দিশ- িবেদিশ অ�া� িবিশ� বযিি 

ইে�কাল কেরেছন,  আিম তাঁেদর সকেলর জ� পরম করণামা আ�াহর কােছ মাগে রাত কামনা 

করিছম গত ২০ জাঅাাির দশম জাতীা সংসেদর মাননীা সদ� জনাব শওকত  মােমন 

শাহজাহান ইে�কাল ক রেছনম  আিম তাঁর িবেদহী আ�ার মাগে রাত কামনা করিছম  আিম 

িবেশষভােব �রণ করিছ দি�ণ আি�কার বণববাদিবেরাধী আে�ালেনর অিবসংবািদত  নতা ও �থম 

কৃ�া�  �িসেডনা, িবে�র মুিিকামী মাঅেষর  �রণার উউস এবং বাংলােদেশর অকৃি�ম ব�ু  নলসন 

মযােনডলােকম  

১.৬ম ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস�র তািরেে অঅিুত নবম জাতীা সংসদ িনববা্েন জনগেণর 

মযােনডা িনো মহােজাা সরকার  দশ পির্ালনার দািাি �হণ কেরিছলম জনগেণর রাা িছল  দেশর 

আথব- সামািজক উসােনর লে�য �ণীত  পকপ ২০২১- এর �িত তােদর অকু সমথবেনর 

বিহঃ�কাশম এিা িছল মুিিেুে�র  ্তনার িভি�েত একিা �গিতশীল, সমৃ�, আধুিনক ও 

অসা�দািাক বাংলােদশ গেল  তালার অ�ীকারম  এর মাধযেম হতযা, ষলে�, েু�াপরাধ ও 

মানবতািবেরাধী অপরােধর িব্ােরর মাধযেম  দেশ আইেনর শাসন �িতুার দৃদ সমথবন বযি 
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হোিছলম  এ িনববা্েনর রাো জনগেণর  মধা, �ম ও উ�াবনী �মতােক কােজ লািগো ২০২১ 

সােলর মেধয মধযম- আোর, াানিভি�ক, িডিজাাল বাংলােদশ গেল  তালার আকা�া �িত িলত 

হোিছলম আিম আনি�ত  ে,  এসব ল�য অজবেন �ধানম�ী  শে হািসনার  নতৃিাধীন মহােজাা 

সরকার পিরপূণবভােব স ল হোেছম   

১.৭ম দািাি �হেণর দ’মােসর মেধযই সরকারেক িপলোনাা তউকালীন িবিডআর সদর দদের 

সংঘিাত িবে�াহ ও হতযাো   থেক উ�তূ পিরিািত  মাকােবলা করেত হোিছলম মাননীা 

�ধানম�ী তাঁর �াা,  িব্�ণতা ও দূরদৃি�র মাধযেম  দশেক এক মহািবপেবা  থেক র�া 

কেরিছেলনম এ ঘানার পিরে�ি�েত িবিডআর আইন অঅোাী িবে�ােহ জিলত ১৮ হাজার আসািমর 

িব্ারকাজ �ত স স কের  দাষীেদরেক িবিভস  মাােদ শাি�  দওাা হোেছম এছালা হতযাকােনডর 

সে� জিলত ৮৫০ জন আসািমর িব্ার  শেষ আদালত কতৃবক শাি� �দান করা হোেছম িবিডআর 

িবে�ােহর কল�  মা্েনর জ� গৃহীত পদে�েপর অংশ িহসােব এই বািহনীর নাম পিরবতবন কের 

‘বাংলােদশ বডবার গাডব (িবিজিব)’ রাো হোেছম  
 
 

১.৮ম  মাােদর শর  থেকই মহােজাা সরকার  দেশ আইেনর শাসন �িতুাা দৃদ�িতা  থেকেছম 

জািতর িপতা ও তাঁর  পিরবারবগবেক হতযার িব্ােরর রাা কােবকর করার মাধযেম জািত তার কলে�র 

দাা লাঘব করেত সমথব হোেছম  জলোনাা ্ার জাতীা  নতার নারকীা হতযার িব্ারও স স 

হোেছম  

১.৯ম   ১৯৭১ সােল সংঘিাত গণহতযা, মানবতার িবরে� অপরাধ ও েু�াপরােধর িব্ােরর জ� 

আ�জবািতক আইন ও রীিতনীিতর �িত ��াশীল  থেক সরকার ‘The I nt er nat i onal  Cr i mes 

( Tr i bunal s)  Act ,  1973’- এর আওতাা দ’িা আ�জবািতক অপরাধ  াইবুযনাল গ ন 

কেরেছম  েু�াপরাধীেদর িব্ােরর  �ে�  াইবুযনাল স ূণব িনরেপ�ভােব কাজ কের োেভম  

ইেতামেধয  াইবুনাল কতৃবক �দ� রাা সকল আইনগত �ি�াা অঅসরেণর মাধযেম কােবকর করা 

হোেছম েু�াপরাধীেদর িব্ােরর রাা বা�বাান  দেশ আইেনর শাসন �িতুা এবং মহান 

মুিিেুে�র  ্তনার পুনররীবেন এক মাইল লকম  
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জনাব ি�কার,  

১.১০ম মহােজাা সরকার অসাংিবধািনক প�াা রাা�মতা �হণ বা �মতার পালাবদল ব� করার 

�তযো বলীাান িছলম এর পিরে�ি�েত জাতীা সংসেদর কােব�ণালী িবিধর ২৬৬ িবিধ অঅসাের 

একিা িবেশষ কিমিা গ ন করা হাম কিমিা সংি�� সকেলর সে� আেলা্না�েম সংিবধােনর 

কিতপা িবধান সংেশাধন এবং সংেোজেনর ��াব সংবিলত িরেপাাব �দান কেরম কিমিার িরেপাোবর 

িভি�েত �ণীত “সংিবধান (প�দশ সংেশাধন) িবল, ২০১১” মহান জাতীা সংসেদ পাস হাম  

১.১১ম প�দশ সংেশাধনীর মাধযেম বাহা�েরর সংিবধােনর মূল  ্তনা পুনররীিবত হোেছম এর 

মাধযেম জািতর িপতা ব�ব�ু  শে মুিজবুর রহমােনর  নতৃেি পির্ািলত আমােদর মহান মুিিেুে�র 

্ার মূল আদশব তথা বাঙািল জাতীাতাবাদ, সমাজত�,  গণত� ও ধমবিনরেপ�তা পুনঃ�িতিুত 

হোেছম জািতর িপতােক তাঁর ইিতহাস- িনেদবিশত াান ও েথােথ সসােন অিধিুত করা হোেছম অৈবধ 

ও অসাংিবধািনক প�াা ষলে�মূলকভােব রাা �মতা দেেলর পথ ি্রতের র� করা হোেছম 

অিনববাি্ত বযিিেদর অধীেন িনববা্ন অঅুােনর অমেবাদাকর প�িতর পিরবেতব সংসদীা গণতে�র 

অঅসারী অ�া�  দেশর অঅ প িনববা্নকালীন সরকার বযবাা কােবকর করা হোেছম এ জ� 

আিম �ধানম�ী  শে হািসনা এবং নবম জাতীা সংসেদর সকল সংসদ- সদ�েক ধ�বাদ ও 

অিভন�ন জানাইম 

 

১.১২ম �াাত মহামা� রাাপিত জনাব  মাঃ িজ�ুর রহমান সকল রাজৈনিতক দেলর সে� 

আেলা্নার িভি�েত এবং সা ব্ কিমিার সপািরশ অঅোাী িনববা্ন কিমশন গ ন কেরনম িনববাি্ত 

সরকােরর অধীেন সংসদ উপ- িনববা্নসহ ৫ হাজার ৮০৩িা াানীা সরকার �িতুােনর িনববা্ন 

সুুভােব অঅিুত হোেছম িবিভস �িততলতা এমনিক নাশকতার  ্�া সেসও ৫ জাঅাাির ২০১৪ 

তািরেে দশম জাতীা সংসদ িনববা্ন অবাধ, সুু ও িনরেপ�ভােব অঅিুত হোেছম এই �থমবােরর 

মত একিা িনববাি্ত সরকার দািােি অিধিুত  থেক সংিবধান সমুসত  রেে আেরকিা 
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িনববাি্ত সরকােরর িনকা দািাি হ�া�র কেরেছম  গণতে�র ধারাবািহকতার  �ে� এিা 

একিা িবশাল অজবনম    

১.১৩ম মহােজাা সরকার দািাি �হেণর পর  থেকই ২০০৯ সােল কিতপা িবেরাধী রাজৈনিতক দল 

অসহেোিগতা ও সংঘােতর পথ �হণ কেরম েু�াপরাধীেদর িব্ার শর হওাার পর  থেকই তারা 

েু�াপরাধীেদর র�াা মিরাা হো উে ম তারা �মাগতভােব সংসদ বজবন এবং সংিবধান সংেশাধেনর 

কােজ সহেোিগতা কেরিনম িনববা্নকালীন সরকােরর �েে সমেোতা �িতুার লে�য �ধানম�ীর 

সংলােপর আম�ণ সংসেদর তউকালীন �ধান িবেরাধী দল �তযােযান কেরম  িবেরাধী দলেক 

সববদলীা সরকাের  োগদােনর জ� আম�ণ জানােনা হাম এমনিক মি�সভার সদ� িহসােব তারা  ে 

ম�ণালোর দািাি �হেণ আ�হী,   স ম�ণালোর দািাি �দােনরও �িত�িত  দওাা হাম িক� 

িবেরাধী দল সরকােরর  স আম�েণ সালা না িদো িনববা্ন �িতহত করার পথ  বেছ  নাম �ধান 

িবেরাধী দেলর অসহেোিগতার  ��াপো অ�া� রাজৈনিতক দেলর অংশ�হেণ িনববা্নকালীন 

সরকার গ ন করা হাম সাংিবধািনক বাধযবাধকতা অঅোাী দশম জাতীা সংসদ িনববা্ন �িততল 

পিরেবশ সেসও অবাধ ও সুুভােব অঅিুত হোেছম  িক� িনববা্নকালীন সিহংসতাা �ংস করা 

হোেছ িবিভস িশ�া �িতুান, সরকাির ভবন ও বযবসা- �িতুানম িনববা্ন- পরবতবী সমোও 

মুিিেুে�র সপে�র শিি ও সংেযালঘু স�দাোর ওপর ্লাও হো জানমােলর বযাপক �িত সাধন 

করা হোেছম রাজনীিতর নােম অরাজক পিরিািত সৃি�র এ ধরেণর অপে্�া দমন করেত হেবম 

জনমেন �ি� ি িরো আনেত হেবম  
 

জনাব ি�কার, 

২. ১ম  �ধানম�ী  শে হািসনার  নতৃিাধীন সরকার ২০০৯  থেক ২০১৩ সাল পেব� িবগত পাঁ্ 

বউসের রাজ� আহরণ,  মাথািপছু আা, রদািন আা,  রিমাযােের পিরমাণ ও ৈবেদিশক মু�ার িরজাভব 

 থেক শর কের সামি�ক অথবনীিতর �াা সকল  �ে� ল�ণীা উসানসহ িজিডিপ �বৃি�র ধারাবািহক 

অ�গিতর মাধযেম সামি�ক অথবনীিতেত িািতশীলতা বজাা রােেত স�ম হোেছম  
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একই সে� কৃিষ ও োদয উউপাদন বৃি�র মাধযেম োেদয �াংস ূণবতা অজবন, সলক,  রল,  নৗ-

 োগােোগ ও �ামীণ অবকা ােমা উসান, নগরাান ও আবাসেনর  �ে� বযাপক অ�গিত সাধন, িবদযউ 

উউপাদন বৃি�, াানীা ও ৈবেদিশক কমবসংাান সৃি�, মানবস দ উসান, সািববক �াম উসান,  দেশর 

�তয� অ�লসহ সম�  দেশ তথয ও  োগা েোগ  �েুিি �সােরর মাধযেম িডিজাাল বাংলােদশ 

�িতুা, িশ�ার হার ও মান উসান, িশশ ও নারীসহ �ামীণ জনেগাুীর �াাযেসবা িনিনতকরণ �ভিৃত 

নানািবধ কমবকাা ও উেদযােগর মাধযেম অিধকাংশ  �ে�ই সরকার  পকেপ িনধবািরত ল�যমা�ার 

্াইেত  বশী সা লয অজবন কেরেছম সরকার বাংলােদশেক অতীেতর অিননাতা, সংকোর ্�াবতব 

এবং অঅসােনর ধারা  থেক  বর কের এেন মুিিেুে�র  ্তনাা শাি�, গণত� ও উসােনর গিতপেথ 

পুনঃাািপত কেরেছম  িব�বযাপী বাংলােদেশর এ অ�ো�া �শংিসত হেভম আ�জবািতক অ�েন 

বাংলােদশ এেন উসােনর  রাল মেডলম 

২.২ম রপকপ- ২০২১-  ক সামেন  রেে আধুিনক �েুিিিনভবর, �ধুা ও দাির�যমুি  দশ গ েনর 

মাধযেম  ২০২১ সােলর মেধয বাংলােদশেক মধযম- আোর  দেশ পিরণত করাই সরকােরর  মূল ল�যম 

এ লে�য �ণীত ২০১০- ২০২১  মাােদর ‘ �ি�ত পিরকপনা’এবং ২০১১- ১৫  মাােদর ‘ষু 

প�বািষবক পিরকপনা’ বা�বাান করা হেভম এ পিরকপনাা দািরে�যর বতবমান হার ২৬ দশিমক ৪ 

শতাংশ  থেক ২২ শতাংেশ নািমো আনার ল�যমা�া িনধবারণ করা হোেছম  

২.৩ম িব�- অথবনীিতর ্লমান স�োর  ��াপো উসত  দশসমূেহর অথবনীিতর পুনর�াের ম�রগিত 

এবং অভয�রীণ  �ে� উ�ূত �িততল পিরিািত সেসও বাংলােদশ সামি�ক অথবনীিতর �িতিা সূ্েক 

ইিতবা্ক পেথ এিগো  গেছ এবং অথবনীিতর  াকসই �বৃি�র ধারা বজাা রােেত স�ম হোেছম গত 

পাঁ্ বউসের অথবাউ ২০০৮- ০৯  থেক ২০১২- ১৩ অথব- বউসের অথবনীিতেত গল �বৃি� হোেছ ৬ 

দশিমক ২ শতাংশম মাথািপছু আা উসীত হোেছ ১ হাজার ৪৪ মািকবন ডলােরম ৈবেদিশক মু�ার 

িরজাভব পাঁ্ বউসের ৫ দশিমক ৭৮ িবিলান ডলার  থেক  বেল ২০১৩ সােলর িডেস�েরর  শেষ 

হোেছ  ১৮ িবিলান ডলােররও  বিশম এছালাও িবগত পাঁ্ বউসের ডলােরর িবপরীেত াাকার মূলযমান 

িািতশীল িছলম 
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জনাব ি�কার,  

২. ৪ম  বতবমান সরকােরর অ�তম ল�য হেভ রাজ� আা ও িবিনোাগ বৃি�র মাধযেম ২০১৫ ও ২০২১ 

সাল নাগাদ জাতীা �বৃি� েথা�েম ৮ শতাংশ এবং ১০ শতাংেশ উসীত করাম সামি�ক অথবৈনিতক 

িািতশীলতা বজাা  রেে এবং বযাপক �শাসিনক ও আইিন সং�ার সাধন কের িবগত পাঁ্ বউসের 

রাজ� আহরেণ বািষবক �বৃি�র হার হোেছ ১৬ দশিমক ৫ শতাংশম ২০১২- ১৩ অথব- বউসের রাজে�র 

পিরমাণ হোেছ িজিডিপ’র ১৪ দশিমক ১ শতাংশ, ো পাঁ্ বউসর আেগ িছল ১০ দশিমক ৯ শতাংশম 

 

২.৫ম রাজ�, মু�া ও �শাসিনক োেত গৃহীত সমি�ত নীিত বা�বাােনর  েল মূলয�ীিত �মা�ো 

�াস পােভম মূলয�ীিতর হার ২০০৮- ০৯ অথব- বউসেরর ১১ শতাংশ  থেক কেম অে�াবর-

িডেস�র ২০১৩  মাােদ ৭ দশিমক ১৮ শতাংেশ উপনীত হাম  দশবযাপী  োলা বাজাের 

�ােযমূেলয পণয িবি�র বযবাা �হণ এবং িনািমত বাজার মিনািরংোর মাধযেম িবগত পাঁ্ বউসের 

বাজাের িনতয �োাজনীা �েবযর সরবরাহ �াভািবক এবং �বযমূলয জনসাধারেণর নাগােলর মেধয 

িছলম  

২. ৬ম  ২০০৯  থেক ২০১৩  মাােদ  দেশ অভয�রীণ ও িবেদিশ িবিনোাগ  বেলেছম এ সমা  মাা 

িবিনোাগ হোেছ িজিডিপ’র ২৫ দশিমক ৫ শতাংশ হােরম এর সিসিলত স ল পিরলি�ত হা রদািন 

ও কমবসংাােন বযাপক �বৃি�েতম 

জনাব ি�কার,  

২. ৭ম  িব�- অথবনীিতর ্লমান ািবরতার  েল সাধারণভােব আ�জবািতক বািণজয সংকি্ত হেলও 

সরকােরর বা�বমুেী পদে�প এবং রদািনকারকেদর আ�িরক �ে্�ার  েল বাংলােদশ রদািনর 

ধনা�ক �বৃি�র ধারা বজাা রােেত স�ম হোেছম রদািনর পিরমাণ ১৪ দশিমক ১১ িবিলান ডলার 

 থেক বৃি�  পো ২০১২- ১৩ অথব- বউসের ২৭ িবিলান ডলাের দাঁিলোেছম সরকােরর ঐকাি�ক 

�ে্�াা এবং নানা �েণাদনা ও সেোগ- সিবধা �দােনর  েল িবে�র ১৮৮িা  দেশ ৭০৫িা পণয 

রদািন করা স�ব হেভম 
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২. ৮ম  গত পাঁ্ বউসের  দিশ- িবেদিশ �াা ৬ হাজার বৃহউ িশপ- �কপ িনবি�ত হোেছম 

িশেপাসােনর লে�য সাতিা িবেশষ অথবৈনিতক অ�ল গেল  তালা হেভম েুলনা ও িসরাজগে� দিা 

ব� পাাকল পুনরাা ্ালু করা হোেছম 

২. ৯ম  বযাংিকং ও আিথবক োেতর সং�ার ও উসােন নানামুেী কােব�ম �হণ ও বা�বাােনর মাধযেম 

উি সমো কাি�ত অথবেনিতক উসান তথা �বৃি� অজবন এবং দাির�য িবেমা্েন দৃৃমান উসিত 

সািধত হোেছম এ সমো গৃহীত িবিভস সং�ারমূলক পদে�েপর মেধয আইিন কা ােমার সং�ার িছল 

উে�েেোগযম গত দই বউসর োবউ পঁুিজবাজার িািতশীল রোেছম 

২. ১০ম  গত পাঁ্ বউসের বািষবক বােজোর আকার ৮৭ হাজার ১৩৭  কািা াাকা  থেক ২ ল� 

২২ হাজার ৪৯১  কািা াাকাা বৃি� করা হোেছম বািষবক উসান কমবসূি্র বরা� ২৬ হাজার ৫০০ 

 কািা াাকা  থেক  বেল ৬৫ হাজার ৮৭০  কািা াাকা হোেছম 

২. ১১ম  ষু প�বািষবক পিরকপনা ও  �ি�ত পিরকপনার অভী� ল�য অজবেন সরকার 

িবিভস উসান সহেোগী সংাা ও  দেশর সহাাতাা নানামুেী কমবসূি্ বা�বাান কেরেছম  

িবগত পাঁ্িা অথব- বউসের ৈবেদিশক সাহােেযর  মাা অ�ীকার হোেছ ২২ িবিলান মািকবন ডলার এবং 

বযােনর পিরমাণ িছল ১০ দশিমক ৮০ িবিলান মািকবন ডলারম ঋণমান িনণবাকারী (cr edi t  

r at i ng)  আ�জবািতক �িতুানসমূেহর সাববেভৗম ঋণমান  রিাং অঅোাী বাংলােদেশর ঋণমান 

পিরিািত িািতশীলম 

২. ১২ম  অথবৈনিতক উসােনর পাশাপািশ দাির�য িবেমা্ন ও সামািজক উসােনও সরকােরর 

অজবন িছল ল�ণীাম মানব- উসান সূ্েক সববে�ে�ই উউ �বৃি�র হার পিরলি�ত হাম িশ�া, �াায 

ও �ািনোশন োেত সবব�  গৗরবজনক অ�গিত হোেছম দািরে�যর হার ২০১০ সােলর ৩১ দশিমক 

৫ শতাংশ  থেক ২০১৩ সােল ২৬ দশিমক ৪ শতাংেশ  নেমেছম একই সমো আা- ৈবষেমযর হার 

�থমবােরর মত অবনিমত হোেছম ২০১০ সােল হতদিরে�র হার িছল ১৭ দশিমক ৬ শতাংশম 

২০১৩ সােল তা  নেম হা ১১ দশিমক ৯ শতাংশম 
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২.১৩ম সামািজক িনরাপ�া  ব�নী সারােদেশ বযাপকভােব �সািরত হোেছ এবং োদয িনরাপ�া িনিনত 

করা হোেছম জাতীা অথবনীিতর মূলধারাা ভিূমহীন, গৃহহীন ও িছসমূল মাঅষেক স ৃি করার লে�য 

সামািজক িনরাপ�া কমবসূি্র পেবাাভিু আ�াণ,  একিা বািল একিা োমার,  ভিূমহীনেদর মেধয 

োস জিম িবতরণ ও কমবসংাান কােব�ম বযাপকভােব বা�বাান করা হেভম  দিভব� কবিলত 

এলাকাা িবেশষ কােব�ম �হেণর  েল  দেশর  কাথাাও দিভব� বা মংগা  নইম  অপরিদেক মজুিরর 

হার সবব�  বেলেছম মাঅেষর কমব�মতা এবং আা বৃি�  পোেছম একইসে� জাতীা উউপাদনও 

 বেলেছম  

 

জনাব ি�কার,  

২. ১৪ম  কৃিষর উউপাদন বৃি�, কৃিষ উউপাদেন ৈবি্�য আনান, কৃিষ গেবষণা এবং কৃিষর 

আধুিনকাােন অিজবত হোেছ বযাপক সা লযম  কৃিষ োেত অবযাহত মূলয- সহাাতা বা 

subsi dy,  কৃিষ পুনববাসেন সহাাতা,  �াি�ক ও �াকৃিতক দেেবােগ �িত��,  িবেশষত 

জলবাাু পিরবতবেনর  �ে� েঁুিকপূণব উপতলীা এলাকাা কৃষকেদরেক �দ� নানা সহাাতা,  

সােরর মূলয কোক দ া �াস, কােডবর মাধযেম কৃিষ উপকরণ িবতরেণর বযবাা, মা� ১০ াাকাা 

কৃষকেদর বযাংক অযাকাউনা  োলার সেোগ সৃি� এবং বগবা ্ািষেদর িবনা জামানেত কৃিষ ঋণ �দান 

�ভিৃত পদে�েপর  েল �ামীণ অথবনীিতেত িবরাা পিরবতবন এেসেছম ধান ছালাও শাক- সবিজ,  

 লমূল,  তল, ভ�ুা ও মসলা জাতীা  সেলর উউপাদন �মা�ো  বেল ্েলেছম পাা  ও পাোর পাঁ্ 

শতািধক ছ�ােকর জীবনরহ� আিব�ার, লবণািতা, েরা ও জলমঅতা সিহ�ু উউ লনশীল 

ধােনর জাত উ�াবন এবং অ�া� কৃিষপেণযর হাইিবব জাত আিব�ার বাংলােদেশর কৃিষেত 

েুগা�কারী পিরবতবেনর সূ্না কেরেছম              
 

কৃিষ োেত জাঅাাির ২০০৯ হেত নেভ�র ২০১৩ পেব� সববেমাা ৩৩ হাজার ৫ শত ২৫ 

দশিমক ২৯  কািা াাকার      মূলয- সহাাতা বা subsi dy �দান করা হোেছম  গত 

পাঁ্ বউসের সােরর  কান সংকা হািনম  জনগেণর োদয- িনরাপ�া িনিনত করা হোেছম োদয 
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উউপাদেন  দশ �াা �াংস ূণবতা অজবন কেরেছম  �ামীণ দির� জনেগাুীর মেধয  া� িরিল , 

িভিজএ , িভিজিড ও কািবো কমবসূি্র মাধযেম �পমূেলয িকংবা িবনামূ লয িনািমত োদয িবতরণ 

করা হোেছম আপদকালীন মজুেদর জ� োদয  দােমর ধারণ�মতা ১৪  থেক ১৯ লাে ােন উসীত 

করা হোেছম  

২. ১৫ম  আইিসিা- সিবধা কৃষকেদর  দারেগালাা  পৗেঁছ  দওাার লে�য ই- পুিজব বা�বাােনর 

 েল আে �ো �ভতা এেসেছ এবং কৃষেকর  ভাগাি� কেমেছম 

২. ১৬ম  সরকােরর গৃহীত মউ�- বা�ব কােব�েমর  েল মােছর উউপাদন বৃি�  পো ৩৩ 

ল� ৯২ হাজার  মি ক ান হোেছম  �ািণস দ োেতর িবিভস কােব�েম ৪৯ ল�  বকার 

েুবক এবং কৃষকেদর �িশ�ণ ও কমবসংাান হোেছম  জলমহাল বযবাাপনাা �কৃত  জেলেদর 

অিধকার িনিনতকরণ এবং সরকাির সহাাতা �দােনর সিবধােথব  জেলেদর ক িনব�ন ও 

পির্াপ� �দান করা হেভম   

২. ১৭ম  বাংলােদশ বযাংক �বিতবত পিরেবশ- বা�ব বযাংিকং বযবাার অংশ িহসােব ৪৭িা বযাংক 

ি�ন বযাংিকং ইউিনা ্ালু কেরেছম জলবাাু পিরবতবেনর েঁুিক  মাকােবলাা  াা গ ন ও �কপ 

�হণ করা হোেছম  স�াবয দেেবাগ  মাকােবলা এবং পিরেবেশর ভারসাময র�াা উসানশীল 

 দশ িলর মেধয বাংলােদেশই �থম গৃহীত হোেছ জাতীা, আ�িলক ও আ�জবািতক সহেোিগতার 

সমি�ত কমবপিরকপনাম নদী েনেনর উপেোগী ২২িা বল  বজার �া করা হোেছম  বিজং কের 

নদীর নাবযতা র�া এবং ভিূম ভরাা করা হেভম কযািপাাল  বিজংোর মাধযেম মধুমিত, গলাই, 

েমুনা, বুিলগ�া, কিশাারা �ভিৃত নদীর  নৗ- পথসমূেহর নাবযতা পুনর�ার করা হোেছম উউ 

�মতাস স উ�ারকারী জাহাজ ও ওাাাার বাস সং�হ করা হোেছম াল ও  নৗ- ব�র িলর বযাপক 

উসান সাধন করা হোেছম পাুাাোলীেত পাারা সমু� ব�র এবং ঢাকাা পানগাঁও কেনাইনার 

াািমবনাল াাপন করা হোেছম  দি�ণ- পিনমা�েল পািনর �বাহ বৃি� পাওাাা লবণািতা �াস,  

স�রবন র�া এবং জীবৈবি্�য সংর�ণ স�ব হেভম  বিজংোর মাধযেম  নাাাোলী ও িসরাজগ� 

 জলাা েথা�েম ১ হাজার ২০ বগব িকেলািমাার এবং ১৬ বগব িকেলািমাার ভিূম পুনর�ার করা 

হোেছম   



পৃুা-  11 

২.১৮ম দেেবাগ বযবাাপনা ও দেেবাগ- পরবতবী পুনববাসেন সরকার েেথ� সা েলযর পির্া িদোেছম 

�াকৃিতক দেেবাগ  মাকােবলা ও ভিূমক - পরবতবী উ�ারকােজর জ� আধুিনক ে�পািত �া করা 

হোেছ এবং �িতিা উপেজলাা একিা কের  াাার সািভবস  �শন াাপন করা হেভম  

 

জনাব ি�কার, 

২. ১৯ম  নারীর �মতাােনর লে�য মহােজাা সরকার জাতীা সংসেদর সংরি�ত মিহলা 

আসেনর সংেযা বািলো ৫০িা কেরেছম ইউিনান পিরষদ,  উপেজলা পিরষদ ও  পৗরসভাা সংরি�ত 

নারী আসন এক- তৃতীাাংেশ উসীতকরণ এবং এসব আসেন সরাসির িনববা্েনর বযবাা করা হোেছম 

বাংলােদেশর সংসদীা ইিতহােস �থমবােরর মত নবম জাতীা সংসেদ নারী ি�কার ও নারী 

সংসদ উপেনতা িনববাি্ত হোেছনম   

২.২০ম নারী িনেবাতন,  নারীেদর হারািন এবং ইভিািজং  রােধ পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ ও 

সর�া) িবিধমালা, ২০১৩  এবং নারী ও িশশর �িত সিহংসতা �িতেরােধ জাতীা কমবপিরকপনা, 

২০১৩ �ণান করা হোেছম সরকােরর িবিভস কমবসূি্েত মিহলােদর অংশীদািরি িনিনত করার লে�য  

২০১৩- ১৪ অথব- বউসের ৪০িা ম�ণালো  জনডার সংেবদনশীল বােজা �ণান করা হাম  

২. ২১ম   িশশেদর কলযাণ; তােদর �িত ৈবষময ও িনেবাতন ব� করা; িশশর িশ�া, �াায, পুি�, 

িনরাপ�া, িবেনাদনসহ সািববক িবকাশ িনিনতকরণ এবং তােদর পূণব অিধকার �িতুার লে�য িশশ 

আইনেক েুেগাপেোগী এবং জাতীা িশশ নীিত �ণান করা হোেছম এছালা, িবিভস িশেপ িশশ�ম 

িনিষ� করা হোেছম নারী ও িশশ উসােন সা েলযর �ীকৃিত িহসােব জািতসংঘ বাংলােদশেক পুর�তৃ 

কেরেছম 

২. ২২ম  �িতব�ীেদর সর�ার জ� আইন �ণান এবং অিাি�ক িশশ- িকেশারেদর কলযােণ 

অিাজম  া� গ নসহ িবিভস কমবসূি্ �হণ করা হোেছম অিাজম িবেশষা সাামা ওাােজদ 

পুতুেলর বযািিগত উেদযােগ অিাজেমর বযাপাের িব� পিরসের সে্তনতা সৃি�র লে�য জািতসংেঘ 

��াব গৃহীত হওাাা আ�জবািতক অ�েন বাংলােদেশর সসান বৃি�  পোেছম  সামািজকভােব 
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অবেহিলত ‘িহজলা’ জনেগাুীর নাগিরক অিধকার িনিনত করার লে�য নারী- পুরেষর পাশাপািশ 

তােদরেক সরকািরভােব ‘িহজলা িল�’ িহসােব পিরি্িত �দান করা হোেছম  

 

জনাব ি�কার, 

২.২৩ম �িমক- কমব্ ারীেদর জ� নতুন মজুির  �ল, ভাতা ও �াি�ক সিবধা িনধবারণ ও বা�বাান করা 

হোেছম একইসে� গােমবনাস �িমকেদর িনিতম মজুির গত পাঁ্ বউসের ১ হাজার ৬০০ াাকা 

 থেক ৫ হাজার ৩০০ াাকাা পুনিনবধবারণ করা হোেছম ‘গােমবনাস িশপ পাকব’ াাপেনর কাজ 

্ূলা� পেবাো রোেছম  সরকার, মািলক ও �িমক �িতিনিধেদর িনো  ৌথভােব ৈতির  পাশাক 

িশপসহ সকল িশপকারোনাা দঘবানা ও অিঅকাা  রােধ একিা ি�প�ীা জাতীা কমবপিরকপনা 

�হণ করা হোেছম িশপ �িতুােন িনরাপ�া  জারদার করার জ� িশপ পুিলশ গ ন করা হোেছম  

২.২৪ম জাঅাাির ২০০৯  থেক িডেস�র ২০১৩ পেব�  মাােদ বাংলােদশ  থেক সােল ২৪ ল� কমবী 

িবেদেশ কমবসংাান লাভ কেরম ২০০৮- ০৯ হেত ২০১২- ১৩ অথব- বউসের গেল ১৩ শতাংশ �বৃি�সহ 

 মাা  রিমোেের পিরমাণ িছল �াা ৬০ িবিলান মািকবন ডলারম ৈবেদিশক কমবসংাােন আিথবক 

সহাাতা �দান ও �বাসী বাংলােদিশেদর  দেশ িবিনোােগর সিবধা স�সারণসহ �বাসীেদর 

কলযাণােথব �িতিুত ‘�বাসী কলযাণ বযাংক’- এর কােব�ম শর হোেছম অিভবাসন বযা কমােনার 

লে�য সরকাির পেবাো গভবনেমনা- াু- গভবনেমনা বা িজ- াু- িজ প�িতেত জনশিি  �রেণ বাংলােদেশর 

মেডল ইেতামেধয অ�া�  দেশর মেধয বযাপক আ�হ সৃি� কেরেছম িজ- াু- িজ প�িতেত �প েরে্ 

িবে�র িবিভস  দেশ কমবী  �রণ শর হোেছম  সৗিদ আরেব ‘ইকামা’ পিরবতবেনর সবােদ বাংলােদেশর 

৪ ল�ািধক কমবী ৈবধ হোেছম   

২.২৫ম  বকার েুবক ও েুবমিহলােদর জাতীা উসােন স িৃ করার লে�য সরকার �াশনাল সািভবস 

কমবসূি্ ্ালু কেরেছ এবং ৫৭ হাজার তরেণর কমবসংাােনর বযবাা হোেছম পেবাা�েম এ কমবসূি্ 

 দেশর সকল  জলা- উপেজলাা স�সারণ করা হেবম  
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জনাব ি�কার, 

২.২৬ম িবগত পাঁ্ বউসের জনসংেযােক দ� জনস েদ পিরণত করার লে�য ‘জাতীা িশ�ানীিত, 

২০১০’ �ণান করা হোেছম �াথিমক �ের �াা শতভাগ িশশর ভিতব িনিনতকরণ ও েেরপলার হার 

�াস, �াথিমক  থেক মাধযিমক �র পেব� িবনামূেলয ২১১  কািা ৩৯ ল� বই িবতরণ, ১  কািা ২০ ল� 

ছা�- ছা�ীেক উপবৃি� �দান,  মোেদর জ� উপবৃি� ও িবনােবতেন পলার সেোগ �দান,  প�ম ও 

অ�ম  �িণেত পাবিলক পরী�ার �বতবন, সৃজনশীল িশ�া ও পরী�া প�িত ্ালু, মা�াসাসহ সকল 

পেবাোর িশ�া কােব�ম ও িশ�া বযবাাপনাা িডিজাাইেজশন, উউ িশ�াা সেোগদােনর জ� নতুন 

পাবিলক ও �াইেভা িব�িবদযালা াাপন, ১ হাজার  কািা াাকার াাাী তহিবল িনো �ধানম�ীর 

িশ�া সহাাতা  া�  ানড গ ন �ভিৃত িশ�াে�ে� েুগা�কারী অ�গিতর পির্াাকম  

২.২৭ম ২৬ হাজার ১৯৩িা  বসরকাির �াথিমক িবদযালা ও এসব �িতুােনর ১ ল� ৩ হাজার ৮৪৫ 

জন িশ�েকর ্াকির জাতীাকরণ করা হোেছম �িত উপেজলাা একিা কের িবদযালােক মেডল 

িবদযালো পিরণত করার কােব�ম ্লেছম সরকার ইেতামেধয ৬িা নতুন িব�িবদযালা �িতুা কেরেছম  

২.২৮ম �াায ও পুি� তথা োদয িনরাপ�া সূ্ক িলেত বাংলােদশ সা�িতককােল অভাবনীা সা লয 

অজবন কেরেছম িশশ ও মাতৃমৃতুয হার �াস  পোেছম  সহ�াে�র উসান ল�যমা�া (এমিডিজ)-  ত 

২০১৫ সােলর জ� িনধবািরত এই ল�যমা�া বাংলােদশ ২০১৩ সােলই অজবন কেরেছম িশশ �াায 

সং�া� এমিডিজ অজবেন সে�াষজনক অ�গিতর জ� জািতসংঘ কতৃবক বাংলােদশ পুর�তৃ 

হোেছম  

 

২.২৯ম সম� বাংলােদেশ ১৩ হাজার কিমউিনিা ি�িনক ও ২৪িা নতুন সরকাির হাসপাতাল ্ালু 

হোেছম উপেজলা,  জলা,  মিডকযাল কেলজ ও িবেশষািাত হাসপাতালসমূেহ গত পাঁ্ বউসের  মাা 

৮ হাজার ৪৬২িা শেযা বৃি� করা হোেছম ৭িা সরকাির নািসবং ইনি�িাউােক কেলেজ উসীত, ১২িা 

নতুন নািসবং ইনি�িাউা াাপন এবং ৪িা নতুন  হলথ  াকেনালিজ ইনি�িাউা ্ালু করা হোেছম 

াািপত হোেছ ১ হাজার ৩৫িা নতুন  বসরকাির হাসপাতালম ডািার ও নাসবসহ �াায োেত �াা ৩০ 
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হাজার নতুন  লাক িনোাগ করা হোেছম  ািলেমিডিসন ও ইনাারেনা সংেোেগর  েল সকল পেবাো 

ি্িকউসােসবা �দােনর সেোগ সৃি� হোেছম  মাঅেষর গল আাু  বেল ৬৭ দশিমক ৭ বউসের উসীত 

হোেছম  

 

জনাব ি�কার, 

২.৩০ম ‘‘িডিজাাল বাংলােদশ’’ িবিনমবােণ বাংলােদশ �ত এিগো োেভম ইনাারেনা সিবধাসহ �িত 

ইউিনােন তথয ও  সবা  কক ্ালু করা হোেছম  ভিূম বযবাাপনা,  িশ�া,  �শাসন, বযাংিকং, 

ি্িকউসােসবা, বযবসা- বািণজয এবং গণেোগােোেগর মাধযম িহসােব তথয�েুিির বযবহাের 

বাংলােদশ এেন দি�ণ এিশাাা শীেষবম বাংলােদেশ বতবমােন  মাবাইল সীম �াহেকর সংেযা ১১  কািা 

৬ ল� এবং ইনাারেনা �াহেকর সংেযা ৪  কািােত উসীত হোেছম  মাবাইেল ি�- িজ ্ালু করা 

হোেছম  

২.৩১ম অবাধ তথয�বাহ ও গণমাধযেমর �াধীনতা িনিনত করা হোেছম তথয অিধকার আইন �ণান 

করা হোেছম সাংবািদকেদর কলযােণ ‘বাংলােদশ সাংবািদক কলযাণ  া� আইন’ �ণান ্ূলা� পেবাো 

রোেছ এবং তােদর  বতন- ভাতা বৃি�র লে�য ‘৮ম সংবাদপ� মজুির  বাডব’  রাোদাদ  ঘাষণা করা 

হোেছম পি� অ�েলর �াি�ক জনেগাুীর সিবধােথব ১৪িা কিমউিনিা  বতার ্ালু হোেছম  

বাংলােদশ ্লিউ� ও  ািলিভশন ইনি�িাউোর ো�া শর হোেছম  

২.৩২ম িবগত পাঁ্ বউসের মুসিলম, িহ�,  বৗ� ও ি��ানসহ সকল স�দাোর ধমবীা উউসবসমূহ 

িনিববেে েথােথ ভাবগা�ীেব সহকাের উউসবমুের পিরেবেশ শাি�পূণবভােব উউ োিপত হোেছম 

সাং�িৃতক ৈবি্�য বাঙািলর অসা�দািাক গণতাি�ক ঐিত�েক আরও সমৃ� কেরেছম  ��ু ন-ৃ

 গাুীর ঐিত� সংর�েণর জ� আইন �ণান ও অ�া� কােব�ম �হণ করা হোেছম ঐিতহািসক 

পাববতয ্ �াম ্ুিি �া�েরর পর এ অ�েলর শাি�, িািতশীলতা ও উসােনর জ� জুম ্াষ সং�া� 

িবষা এবং িবিভস সরকাির িবভাগ/দদর িতন পাববতয  জলা পিরষেদ হ�া�র করা হোেছম রমা ও 
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থানি্  সতু িনমবাণ এবং রাঙামািা িবাান ও �েুিি িব�িবদযালা ও রাঙামািা  মিডকযাল কেলেজর 

িভি���র াাপনসহ পাবতবয এলাকাা িবিভস উসানমূলক কােব�ম বা�বাান করা হেভম 

 

 

২. ৩৩ম  ২০০৯  থেক ২০১৩ সােল �ীলা  �ে� বাংলােদশ  বশ কোকিা আ�জবািতক াুনবােমেনার 

স ল আোাজন কেরেছম ি�েকা ও অ�া�  েলাা অভতূপূবব সা লয অিজবত হোেছম  

আ�ঃেজলা ও আ�ঃ�লু  ুাবল াুনবােমনা  েলাধূলার  �ে� নতুন �ােণর স�ার কেরেছম  

  

জনাব ি�কার, 

২. ৩৪ম  গত পাঁ্ বউসের িবদযউ ও গযাস উউপাদেন অভতূপূবব সা লয অিজবত হোেছম িবদযউ 

উউপাদেনর স�মতা ১০ হাজার ২৬৪  মগাওাাো  পৗেঁছেছম জনগণ  লাডেশিডংোর দঃসহ ে�ণা 

 থেক মুিি  পোেছনম িবদযেতর সিবধােভাগী ৬২ শতাংেশ উসীত হোেছম অ ি�ড এলাকাা  মাা 

১২০  মগাওাাা �মতাস স �াা ২৭ ল�  সালার  হাম িসে�ম ্ালু হোেছ এবং আরও ১০ লে�র 

িনমবাণ কাজ ্লেছম  

২. ৩৫ম  অিধকতর পিরেবশবা�ব পরমাণ ু�েুিির মাধযেম িবদযউ উউপাদেনর লে�য ব�ু�িতম 

রািশাান   ডােরশন সরকােরর সহাাতাা  পপুর পারমাণিবক িবদযউ  কক াাপেনর কােব�ম �হণ 

করা হাম  গত পাঁ্ বউস র ৈদিনক গযাস উউপাদন �াা ৮৩০ িমিলান ঘন ুা বৃি� করা হোেছম 

�মবধবমান  ালািন ্ািহদা পূরেণ কাতার  থেক তরলীকৃত �াকৃিতক গযাস (এলএনিজ) আমদািন এবং 

ক�বাজােরর মেহশোলীেত এলএনিজ’র ভাসমান মজুদ  �শন াাপেনর পদে�প  নওাা হোেছম  
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জনাব ি�কার, 

২. ৩৬ম  গত পাঁ্ বউসের  োগােোগ বযবাার আধুিনকাােনর লে�য মহাসলক,  সলক,  

 রল ও  নৗ- পেথর স�সারণ ও সং�ােরর িবপুল কমবো স ািদত হোেছম   মাা ২১ 

হাজার ৫৭১ িকেলািমাার মহাসলক,  ২১ হাজার িকেলািমাার সলক এবং ১৩িা বৃহউ 

 সতুসহ ২ ল� ২৬ হাজার ২২৬ িমাার ি�জ,  কালভাাব ও �াইওভার িনিমবত হোেছম  

িবআরিািস’র বহের আিাবকেলোড বাসসহ ৯৫৮িা নতুন বাস সংেোিজত হোেছম  

 

২.৩৭ম িনজ� অথবাােন পপা  সতুর �ারি�ক কাজ ইেতামেধয শর হোেছম ঢাকা- ্��াম ও 

ঢাকা- মামনিসংহ সলক ৪-  লেন উসীতকরেণর কাজ এিগো ্লেছম রাজধানী ঢাকা ও ব�র নগরী 

্��ােমর োনজা িনরসেন  বশ কোকিা �াইওভার িনমবাণ করা হোেছম এিলেভোড এ�ে�সওো 

এবং  মে ােরল িনমবােণর কাজ ্লেছম গত পাঁ্ বউসের নগরাান ও আবাসেনর  �ে� বহমাি�ক 

অ�গিত সািধত হোেছম ঢাকা মহানগরী এবং  জলা- উপেজলাা আধুিনক আবাসন কমবসূি্ বা�বাান 

করা হেভম হািতরিেল �কপ বা�বাােনর  েল ঢাকা মহানগরীর একিা অংশ িবে�র  সরা শহর িলর 

অঅ প আধুিনক ও দৃি�ন�ন  প ধারণ কেরেছম 

২. ৩৮ম   রল বযবাার উসােনর লে�য  রল ম�ণালা সৃজন করা হোেছম গত পাঁ্ বউসের 

কিমউাার  রল ্ালু, িবিভস রো ৮৬িা নতুন   ন ্ালু এবং ২৪িা   েনর সািভবস বৃি� করা হোেছম 

এ সমো ৩৫ িকেলািমাার নতুন  রলপথ িনমবাণ এবং ১৮০ িকেলািমাার  রলপথ পুনববাসন, ৩০০িা 

 রলি�জ িনমবাণ- পুনঃিনমবাণ এবং ১০১ িকেলািমাার িমাারেগজ লাইন ডুোলেগেজ রপা�েরর কাজ 

স স হোেছম বাংলােদশ িবমােনর বহের দ’িা নতুন  বািাং িবমান সংেোজন করা হোেছম আরও 

দ’িা িবমান শী�ই সংেোজন করা হেবম  ২০২০ সােলর মেধয আরও ৬িা  বািাং িবমান সং�হ 

করা হেবম  এছালা,  বাংলােদশেক একিা ‘পেবান গ�েবয’ পিরণত করার উে�েৃ ক�বাজার িবমান 

ব�রেক আ�জবািতক মােন উসীত করা হেভম িবিভস পেবান  কেক অবকা ােমা িনমবাণ এবং আধুিনক 

মােনর পেবান িরেসাাব াাপন ইতযািদ কমবসূি্ বা�বাান করা হেভম 
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২. ৩৯ম  �াধীনতা ও মুিিেু� এবং জাতীা জীবেনর িবিভস  �ে� অন�সাধারণ অবদােনর 

�ীকৃিত� প ২০০৯  থেক ২০১৩ সাল পেব� ৩৯ জন বযিি ও িতনিা �িতুানেক �াধীনতা 

পুর�াের ভিূষত করা হাম বাংলােদেশর মহান মুিিেুে� অসামা� অবদােনর �ীকৃিত� প ভারেতর 

সােবক �ধানম�ী �ীমিত ইি�রা গা�ীেক বাংলােদশ �াধীনতা সসাননা ( মরেণা�র) ,  িবিভস 

 দেশর ১৫ জন বেরণয বযিিেক ‘বাংলােদশ মুিিেু� সসাননা’ এবং ৩০৯ জন সসািনত বযিি ও 

১১িা �িতুানেক ‘মুিিেু� ৈম�ী সসাননা’ �দান করা হাম অসভল মুিিেো�ােদর মািসক ভাতা 

ইেতামেধয ৯০০ াাকা  থেক বািলো ৩ হাজার াাকা করা হোেছম আগামী জুন মাস  থেক এ 

ভাতা ৫ হাজার াাকাা উসীত করা হেবম  মুিিেো�ােদর জ� আবাসন �কপ এবং আাবধবক 

ভবন ও বািণিজযক কমে�� িনমবাণ করা হেভম  

২. ৪০ম    দ� ও  সবামুেী জন�শাসন গেল  তালার লে�য বহমুেী সং�ারমূলক পদে�প 

 নওাা হোেছম  িনববাহী িবভাগ  থেক িব্ার িবভাগ পৃথককরণ এবং িব্ার িবভােগর �াধীনতা,  

আিথবক �মতা ও �ত�  বতন  �ল িনিনত করা হোেছম গণকমব্ ারীেদর অবসর �হেণর বাসসীমা 

৫৯ বউসর এবং মুিিেো�া গণকমব্ ারীেদর অবসর �হেণর বাসসীমা ৬০ বউসর করা হোেছম 

সরকাির োেত �াা ৫ ল� পদ সৃি� করা হোেছ এবং ৩ ল� ৮৬ হাজার কমব্ ারী 

ইেতামেধয িনোাগ করা হোেছম  িব. িস. এস.  পরী�ার মাধযেম িবিভস কযাডাের �াা ২৩ 

হাজার কমবকতবা িনোাগ করা হোেছম  উপিনেবিশক আমেল িনধবািরত সরকাির কমব্ ারীেদর 

কিতপা পদ ও পদিব নতুনভােব িব�� করা হোেছম  কমবজীবী নারীেদর মাতৃিকালীন ছুিা ৬ 

মাস করা হোেছম �জাতে�র কমবকতবা এবং কমব্ ারীেদর জ�  বতন ও ্াকির কিমশন,  

২০১৩ গ ন করা হোেছম   

২. ৪১ম  িবগত পাঁ্ বউসের দনবীিত দমন ও �িতেরাধ কােব�েম বযাপক  ণগত 

পিরবতবন করার  েল দনবীিত �াস  পোেছম  রাা ও সমােজ দনবীিত �িতেরােধর লে�য মি�সভা 

‘জাতীা শ�া্ার  কৗশল’ বা National Integrity Strategy �হণ কেরেছ,  োর েথােথ বা�বাান 

দনবীিতমুি  দশ গলার  �ে� অবদান রােেব বেল আশা করা োাম   
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২. ৪২ম  িবগত পাঁ্ বউসের কে ার হে� জি�বাদ দমন করা হোেছম  বাংলােদশ এেন 

দি�ণ এিশাাা সবে্ো িনরাপদ ও শাি�পূণব জনপদম  সরকার পুিলশ বািহনীেক আধুিনক এবং 

সমোর ্যােল�  মাকােবলাা স�ম িহসােব গেল তুলেত িবিভস উেদযাগ �হণ কেরেছম  পুিলেশর 

গিতশীলতা বৃি�র লে�য গত পাঁ্ বউসের িবিভস ধরেনর  মাা ২ হাজার ৮৩১িা োনবাহন এবং 

৬৭িা কািন   বাা �া করা হোেছম  

২. ৪৩ম   সনাবািহনী,  নৗবািহনী ও িবমান বািহনীর  পশাগত দ�তা ও সামথবয বৃি� করা 

হোেছম জািতর িপতা ব�ব�ু  শে মুিজবুর রহমােনর িনেদবেশ ১৯৭৪ সােল �ণীত জাতীা �িতর�া 

নীিতর আেলােক সশ� বািহনীর পুনগব ন, উসান ও আধুিনকাােনর জ�   ােসবস  গাল,  ২০৩০ 

�ণান করা হোেছম  সনাবািহনীর আধুিনকাান ও সমরশিি বৃি�র জ� নতুন �জে�র াযাংক,  সল  

�েপলড গান, আধুিনক াযাংকিব�ংসী অ�, অতযাধুিনক  হিলককার ও  লােকিাং রাডার সং�হ করা 

হোেছম  দেশর ইিতহােস �থমবােরর মত আমােদর িনজ� িশপইাােডব ৈতির েু� জাহাজ সিসেবিশত 

করা হোেছম িবমান বািহনীর দ�তা ও স�মতা বৃি� এবং আকাশ �িতর�া বযবাা  জারদার করার 

লে�য িবমান বািহনীেত �থমবােরর মত ভিূম  থেক আকােশ িনে�পেোগয  �পণা� সংেোিজত 

হোেছম  সং�হ করা হোেছ সববাধুিনক সর�ামম �িতর�া োেতর উসােনর পাশাপািশ সশ� 

বািহনীর সদ�েদর কলযােণর জ�  রশেনর মান বৃি�, িনেজেদর ও পিরবােরর সদ�েদর ি্িকউসা-

বযবাার উসান এবং স�ানেদর িশ�ার সেোগ বৃি�,  আবাসন সম�ার সমাধানসহ িবিভসমুেী 

কলযাণমূলক পদে�প �হণ করা হোেছম  জািতসংঘ শাি� িমশেন বাংলােদশ এেন সেববাউ শাি�র�ী 

 �রণকারী  দশম  

২. ৪৪ম  ২০০৯  থেক ২০১৩  মাােদ িবদযমান ও উদীামান উপ- আ�িলক, আ�িলক ও 

আ�জবািতক   ারাম ও �ািতুািনক কা ােমােত বাংলােদেশর �াথব ও অবাান সংর�ণ ও সসংহতকরণ, 

ৈবেদিশক পণয ও  সবার বািণজয �বাহ ও িবিনোাগ বৃি�, জািতসংঘ শাি�র�া কােব�মেকিকক 

তানীিত স�সারণ, সািববকভােব কলযাণমুেী ও দািািশীল অিভবাসেনর  �� স�সারণ, 

বাংলােদেশর িবশাল অিভবাসী জনেগাুীেক কনসযলারসহ িবিভস  সবা �দান ইতযািদ িছল 

বাংলােদেশর তানীিতর উে�েেোগয অজবনম ি�পাি�ক, আ�িলক ও বহপ�ীা তানীিতক  �ে� 
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বাংলােদেশর উপাািপত ৈনববযিিক ও �া�সর ধযান- ধারণা এবং গ নমূলক ভিূমকা আ�জবািতক অ�েন 

বযাপক �ীকৃিত ও �শংসা অজবন কেরেছম জলবাাু পিরবতবন, আ�জবািতক অিভবাসন এবং সেববাপির 

২০১৫- পরবতবী িব�জনীন উসান- আেলা্নাা বাংলােদেশর িনিবল অংশ�হণ বযাপক �ীকৃিত 

 পোেছম জািতসংঘসহ িবিভস আ�জবািতক   ারােম �ধানম�ী  শে হািসনার িবিভস উেদযাগ, ধারণা ও 

��াব এবং সি�া ভিূমকা বাংলােদেশর জ� আ�জবািতক পিরমােল এেন িদোেছ উউতর অবাানম 

জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ �ধানম�ী  শে হািসনার উ�ািপত ‘জনগেণর �মতাান ও উসান মেডল’ 

এবং ‘শাি�র সং�িৃত’ শীষবক ��াবসমূহ জািতসংেঘ সববসসিত�েম গৃহীত হোেছম  

 

এসেবর পাশাপািশ, �িতেবশী রাাসমূেহর সে� বাংলােদেশর সমু�সীমা সং�া� অমীমাংিসত 

িবষা িলর �হণেোগয সমাধােনর  �ে� বাংলােদশ অতয�  রিপূণব অ�গিত অজবন কেরেছম 

সমু�সীমা িনো িমাানমােরর সে� িবেরােধর শাি�পূণব সমাধান ‘সমু� িবজা’ িহসােব বযাপক 

পিরি্িত লাভ ক রেছম   সেববাপির ভারত ও মাাানমারসহ দি�ণ ও দি�ণ- পূবব এিশাার 

রাাসমূেহর সে� ি�পাি�ক ও আ�িলক উভা  �ে�ই ব�ুি ও সহেোিগতা হোেছ সদৃদ ও �সািরতম  

২. ৪৫ম  অভয�রীণ ও আ�জবািতক িবিভস  �ে� সা লয অজবেনর জ� বাংলােদশ ও মাননীা 

�ধানম�ীেক এমিডিজ অযাওাাডব,  ২০১০;  ইি�রা গা�ী শাি� পুর�ার,  ২০১০;  সাউথ- সাউথ 

অযাওাাডব,  ২০১১;  ইউেনে�া কাল্ারাল ডাইভািসবিা পদক,  ২০১২;  এ এও িড �ামা 

অযাওাাডব,  ২০১৩ এবং সাউথ সাউথ  কা- অপােরশন অযাওাাডব,  ২০১৩-  ত ভিূষত করা 

হোেছম  

 

জনাব ি�কার,  

৩. ১ম  গত ৫ই জাঅাাির ২০১৪ তািরেে অবাধ ও িনরেপ�ভােব অঅিুত িনববা্েনর মাধযেম 

গি ত দশম জাতীা সংসদ হেব গণত�,  উসান,  আইেনর শাসন ও সংিবধােনর ধারাবািহকতা 

র�ার অতক �হরীম  এই সরকারেক পুনরাা িনববাি্ত কের জনগণ মহান মুিিেুে�র  ্তনার 

আেলােক �ধুামুি,  দাির�যমুি,  স�াসমুি ও সা�দািাকতামুি বাংলােদশ গলার মযােনডা 
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িদোেছম জনগেণর আকা�া অঅোাী সরকার জাতীা জীবেন সকল  �ে� সশাসন ও উসান 

অবযাহত রােেত স�ম হেব বেল আমার িব�াসম    

৩. ২ম  আিম আশা করিছ,  ২০০৯ সাল হেত বাংলােদশ অ�গিত ও সমৃি�র  ে পথ অিত�ম 

করেছ,  তার ধারাবািহকতা বজাা  রেে একিা দীঘবেমাািদ উসান  কৗশল �ণান ও বা�বাােনর 

মাধযেম সরকার ২০২১ সােলর মেধয বাংলােদশেক একিা মধযম- আোর  দেশ উসীত করেব,  

 েোেন মাথা�িত গল আা বতবমােনর ১ হাজার ৪৪ ডলার  থেক ১ হাজার ৫০০ ডলাের উসীত 

করা স�ব হেবম �বৃি�র হার ৬ দশিমক ২ শতাংশ  থেক বািলো ১০ শতাংশ এবং দািরে�যর হার 

বতবমান ২৬ দশিমক ৪ শতাংশ  থেক ১৩ শতাংেশ নািমো আনা স�ব হেবম   

 

জনাব ি�কার,  

৩. ৩ম  �ামা�েল কমবসৃজন ও নাগিরক সেোগ- সিবধা বৃি� কের �াম  থেক শহের অিভবাসেনর 

�বণতা কমােত হেবম উপেজলা সদর ও িশপেকক িলেক �ত আধুিনক শহর িকংবা উপশহর 

িহসােব গেল তুলেত হেব ম  

৩. ৪ম  দ� জনশিি গেল  তালার লে�য ইেতামেধয �েতযক উপেজলাা  াকিনকযাল �লু 

�িতুা ও  ভােকশনাল   িনং �লু ্ালু করার �কপ �হণ করা হোেছম  মা�াসা িশ�ােক 

েুেগাপেোগী করেত হেবম  �িত  জলাা একিা কের সরকাির �লু ও কেলজ �িতুা ও 

সরকাির অথবা  বসরকাির িব�িবদযালা াাপন করা �োাজনম  সরকারেক �েুিি ও 

ৈবাািনক গেবষণাা উউসাহ  োগােত হেবম   

 

জনাব ি�কার,  

৩. ৫ম  নতুন সরকার দািাি �হেণর পর জাতীা জীবেন িবিভস  �ে� নতুন �াণ স�ািরত হোেছম  

আিম আশা কির,  িবিভস  �ে� সরকােরর গৃহীত নানামুেী উেদযাগ আরও সসংহত ও গিতশীল 



পৃুা-  21 

হেবম আমার িব�াস,  সরকার জি�বাদ,  স�াস ও সা�দািাকতা দূর কের রাা ও সমাজ জীবেন 

শাি�,  শৃ�লা ও িািতশীলতা বজাা রােেবম  

৩. ৬ম  জাতীা ঐকমতয বযতীত শাি� ও সমৃি� াাাী  প  পেত পাের নাম  গণতে�র 

ধারাবািহকতা, আইেনর শাসন ও অবযাহত আথব- সামািজক উসােনর মত  মৗিলক �েে সব 

রাজৈনিতক দল,  �িণ ও  পশা িনিববেশেষ সকেলর ঐকমতয গেল  তালার সিসিলত উেদযাগ �হণ 

করার জ� আিম উদা� আ�ান জানাইম  

 

জনাব ি�কার,   

 ৪.১ম গত পাঁ্ বউসর শাি�, গণত�, উসান ও সমৃি�র  ে পেথ আমরা  হেঁািছ,  স পেথই 

বাংলােদশেক আরও এিগো িনো  েেত হেবম বাংলােদশেক �ধুা, দাির�য ও িনর�রতামুি  একিা 

সমৃি�শালী  দেশ  পা�িরত করার ল�য অজবেনর মাধযেমই আমরা ২০২০ সােল জািতর িপতা ব�ব�ু 

 শে মুিজবুর রহমােনর জ�শতবািষবকী  এবং ২০২১ সােল �াধীনতার সবণব জা�ী উউসব পালন 

করেত ্াইম আমােদর দৃি� ২০২১ সাল ছািলো আরও সামেনর িদেক, অথবাউ ২০৫০ সােলর িদেক 

�সািরত করেত হেব, েেন বাংলােদশ িব�সভাা একিা উসত  ও আেলািকত  দশ িহসােব আপন 

মিহমাা সমাসীন ও উ�ািসত হেবম 

৪.২ম নতুন �জে�র জ� একিা িনরাপদ, কমব্ �ল, সেী, স�র, সমৃ� বাংলােদশ সকেলর কামযম 

 দশ গলাা সরকােরর পাশাপািশ িবেরাধী দেলরও  রিপূণব ভিূমকা রোেছম পিরতােপর িবষা, এ 

কমবেো সব দেলর প�  থেক কাি�ত সহেোিগতা পাওাা োািনম  কান  কান িবেরাধী রাজৈনিতক 

দেলর দািািহীন আ্রণ  দেশর উসােনর অ�ো�ােক বার বার বাধা�� কেরেছম  

৪.৩ম গণত� ন�াউ করার ষলে� এবং েু�াপরাধীেদর িব্ার বাধা�� করার হীন তউপরতা  দেশ 

কৃি�ম িবভাজন ও সংশা সৃি� করেত পােরম এ  ��াপো বহ তযােগর িবিনমো অিজবত গণতাি�ক 

অ�ো�া োেত বযাহত না হা  সজ�  দশবাসীেক সদা- সতকব ও সজাগ থাকেত হেবম 
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জনাব ি�কার,  

 ৪.৪ম িনববা্ন- প�িত পিরবতবেনর আে�ালেনর নােম স�াস ও িহংসার রাজনীিত কেনও  দশ, সমাজ 

ও অথবনীিতর জ� কলযাণকর হেত পাের নাম বরং তা রাজৈনিতক পিরেবশেক তমসাভস কের  তােলম 

সতরাং আিম িনববা্ন বজবনকারী দলসমূহেক অঅেরাধ করেবা, সংঘাত ও ৈনরােজযর পথ পিরহার কের 

আেলা্নার মাধযেম সমেোতাা আসনম সা�দািাক ও স�াসী সংগ েনর সং�ব তযাগ কের উদার, 

গণতাি�ক বাংলােদশ গেল তুলেত সহাাতা করনম সরকােরর সে� সংলােপর মাধযেম ঐকমেতয এেস 

গণত�েক িবকিশত হেত সাহােয করনম রাজনীিত  থেক িহংসা, হানাহািন ও সংঘােতর অবসােনর 

মাধযেম একিা সিহ� ুগণতাি�ক বযবাা �িতুাা অবদান রােুনম  

৪.৫ম ইিতহােসর সাহসী স�ােনরা ল� �ােণর িবিনমো একিা �াধীন  দশ উপহার িদো  গেছনম 

আমােদর দািাি হেভ এই  দশ ও জািতর অ�ো�ােক  বগবান করাম বাংলােদেশর  েো োওাা 

মাঅেষর সম�া ও �িতব�কতা অেনকম  ে জািত ভাষার জ� রি  দা, �াধীনতার জ� িবসজবন  দা 

ি�শ ল� �াণ,  ে জািত গণতে�র জ� রাজপথ রি�ত কের, অসীম ৈধেেব অিত�ম কের ব�ুর পথ, 

 সই অিমত স�াবনামা জািত িননাই পারেব অথবৈনিতক মুিির মাধযেম িব� দরবাের মাথা উঁ্ু কের 

দাঁলােতম  আিম আশা কির, সকেলর সববা�ক ও সিসিলত �ে্�াা আমরা গেল তুলেত পারব ব�ব�ুর 

�ে�র  সানার বাংলাম একা�েরর শহীদেদর কােছ আমােদর ঋণ  শাধ করার মত না; তেব  দেশর 

অবযাহত অ�গিত িনিনত করার মাধযেম আমরা তাঁেদর �িত জানােত পারব জািতর ��া ও কৃতাতাম  

আপনােদর সবাইেক ধ�বাদম  

 

 

 োদা হাে জ 

বাংলােদশ ি্রজীবী  হাকম 
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