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বিস্বিল্লাবির-রহ্িাবির রবিি 

জিাি স্পীকার, 

আসসালািু আলাইকুি।  

একাদশ জাতীয় সংসদদর ২০২২ সাদলর প্রথি অবিদিশদি ভাষণ দদয়ার 

সুদ াগ পাওয়ায় আবি পরি করুণািয় আল্লাহ্র বিকট দশাকবরয়া আদায় করবি। 

আবি আপিাদক এিং আপিার িািযদি িািিীয়  

সংসদ-সদসযিৃন্দ ও বপ্রয় দদশিাসীদক ইংদরবজ িিিদষের শুদভচ্ছা ও উষ্ণ 

অবভিন্দি জ্ঞাপি করবি।  

২। সিয় সাশ্রদয়র জিয ভাষণটি সংবিপ্ত আকাদর এই িিাি সংসদদ পাঠ 

করবি। পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দটবিদল উপস্থাপি করা আদি। জিাি স্পীকার,  

সমূ্পণে ভাষণটিদক পঠিত বিসাদি গণয কদর কা েবিিরণীদত অন্তভুে ক্ত করার জিয 

আপিাদক অিুদরাি জািাবচ্ছ। 

জিাি স্পীকার, 

৩। আবি গভীর শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করবি সিেকাদলর সিেদশ্রষ্ঠ িাঙাবল, 

িাংলাদদদশর িিাি স্থপবত, জাবতর বপতা িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিািদক। 
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কৃতজ্ঞতা এিং শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করবি সকল িীর িুবক্তদ াদ্ধা এিং অির 

শবিদদক,  াাঁ দদর বীরত্ব ও আত্মতযাদগর বিবিিদয় আিরা অজে ি কদরবি স্বািীি 

সািেদভৌি িাংলাদদশ। আবি কৃতজ্ঞতার সদে স্মরণ করবি জাতীয়  

চার দিতা  সসয়দ িজরুল ইসলাি, তাজউদ্দীি আিিদ, এি িিসুর আলী এিং 

এ এইচ এি কািারুজ্জািািদক; আবি আরও শ্রদ্ধাভদর স্মরণ করবি িাঙাবলর 

অবিকার আদাদয়র সংগ্রাদির বতি িিাি িযবক্তত্ব  দশদর িাংলা এ দক ফজলুল 

িক, দিাদসি শিীদ দসািরাওয়াদী ও িওলািা আবু্দল িাবিদ খাি ভাসািীদক। 

৪। জাবতর ইবতিাদস সিদচদয় দিদিাদায়ক অিযায় ১৯৭৫-এর ১৫ই আগদের 

িিের িতযাকাদে জাবতর বপতা িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিাদির সদে শািাদত িরণ 

কদরবিদলি তাাঁ র সিিবিেণী িিীয়সী িেিাতা  

দশখ ফবজলাতুি দিিা িুবজি, বতি পুত্র দশখ কািাল, দশখ জািাল ও  

দশখ রাদসলসি পবরিাদরর অিযািয সদসযিৃন্দ। আবি পরি করুণািয় আল্লাহ্র 

কাদি তাাঁ দদর রুদির িাগদফরাত কািিা করবি।  
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৫। গত িিদর আিরা িীর িুবক্তদ াদ্ধাসি বশিা, সংসৃ্কবত, ক্রীড়া, রাজনিবতক ও 

সািাবজক অেদির অদিক খযাবতিাি িযবক্তত্বদক িাবরদয়বি। আবি তাাঁ দদর রুদির 

িাগবফরাত ও শাবন্ত কািিা করবি।  

জনাব স্পীকার, 

৬। ২০২১ সাল ছিল বাঙাছল জাছি ও বাাংলাদেদের জনয এক অছবস্মরর্ীয় বির। 

এ বিদরই আমরা উদ্যাপন কদরছি জাছির ছপিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুছজবুর রহমাদনর 

জন্মেিবাছষণকী, স্বাধীনিার সুবর্ণজয়ন্তী ও ছবজদয়র সুবর্ণজয়ন্তী। উৎসদবর এমন 

মহাছমলন, গর্মানুদষর এমন সছিলন ইছিহাদস কমই শেখা যায়। যছেও কদরানা 

মহামাছরর কারদর্ উৎসব পালদনর শেদে প্রছিবন্ধকিার সৃছি হদয়ছিল। ছকন্তু শেষ 

পh©ন্ত শকাদনা বাধাই বাঙাছলদক োছবদয় রাখদি পাদরছন। সাড়ম্বদর শেদে ও শেদের 

বাইদর জন্মেিবাছষণকী এবাং স্বাধীনিা ও ছবজদয়র সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাছপি হদয়দি। 

এসব অনুষ্ঠাদন বনু্ধ শেদের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগর্ অাংেগ্রহর্ কদর অনুষ্ঠাদনর 

মযণাো ও আনন্দ-উৎসদব নিুন মাো শযাগ কদরদিন। এিাড়া অদনক বনু্ধ শেদের 

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবাং উন্নয়ন সহদযাগী প্রছিষ্ঠাদনর প্রধানগর্ ছিছিও বািণ ার 

মাধযদম শুদিচ্ছা ও অছিনন্দন জাছনদয়দিন। এর ফদল ছিপাছেক ও বহুপাছেক 
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শেদে বাাংলাদেদের সম্পকণ  ও শযাগাদযাগ বহুগুদর্ বৃছি শপদয়দি। বছহছবণদে 

বাাংলাদেদের িাবমূছিণ ও উজ্জ্বল হদয়দি।  

জিাি স্পীকার,  

৭। সিবিক িিািাবর কদরািা সংক্রিদণর কারদণ বিগত দুিির জিসািারদণর 

জীিি-জীবিকা হুিবকর সমু্মখীি িয়। এ সিদয় জীিি রিার পাশাপাবশ 

আথেসািাবজক পবরবস্থবত স্বাভাবিক রাখাই বিল সরকাদরর অিযতি চযাদলঞ্জ। 

আথেসািাবজক এ সংকট দিাকাবিলায় সরকার ‘Whole of the Government 

Approach’ গ্রহর্ কদর। কদরািা সংক্রিণ দরাদি বিবভন্ন প্রকার বিবি-বিদষি 

আদরাপ ও প্রচার-প্রচারণার পাোপাবশ ১৫৬টি শকাছিি দেবেদকদটে িাসপাতাদল 

আক্রান্তদদর বচবকৎসাদসিা দদয়া িয়। এিাড়া কদরািা পরীিার জিয ১৫১টি আরটি-

বপবসআর লযাবদরটছর স্থাপন করা হয়। স্বাস্থযদসবা খাদি গি অর্ণবিদরর িুলনায় 

বাদজট বৃছি করা হদয়দি ১৩ েিাাংে। ইদিামদধয প্রায় ৭ দকাটির অছধক জিগণদক 

টিকা শেয়া িদয়দি। শীঘ্রই দদদশর অবিকাংশ জিগর্দক টিকার আওতায় আিা 

িদি ইিশাআল্লাহ। সরকাদরর কা েকর পদদিপ গ্রহদর্র ফদল পৃছর্বীর অিযািয 

দ দকাদিা দদদশর তুলিায় িাংলাদদদশ কদরািা সংক্রিণ এিং সংক্রিণজবিত 

িৃতুযর িার অদপোকৃি কি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী, দূরদশী শনিৃত্ব ও 
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অনুদপ্ররর্ায় আমরা এখন পযণন্ত কদরানা এবাং এর অছিঘাি সফলিাদব শমাকাছবলা 

কদর যাছচ্ছ। িদব কদরািার িতুি ভযাবরদয়ণ্ট ওছমক্রন  াদত আিাদদর দদদশ 

সংক্রিণ িড়াদত িা পাদর দসজিয সরকারদক সিকণ িা অবলম্বনসহ প্রদয়াজিীয় 

িযিস্থা গ্রিণ করদত িদি।  

৮। কদরািার কারদণ প্রাবন্তক জিদগাষ্ঠীর অথেনিবতক ঝুাঁ বক িৃবদ্ধর পাশাপাবশ 

দিসরকাবর খাতও িবতগ্রস্ত িয়। এ সংকট দিাকাবিলায় িৃিৎ এিং িুদ্র ও িাঝাবর 

বশল্প প্রবতষ্ঠািসিূদি আবথেক সিায়তাসি বিবভন্ন সািাবজক বিরাপত্তা কা েক্রদির 

িািযদি সরকার দদদশর আপাির জিসািারণদক সুখ-স্বাচ্ছদন্দ রাখদি সিেো সদেি 

রদয়দি। এ লদিয সরকার প্রদত্ত ২৮টি প্রদণাদিা পযাদকদজর মাধযদম ৬ শকাটি ৭৪ 

লে ৬৩ হাজাদরর অবিক জিগণ এিং  

১ লে ১৭ হাজাদরর অবিক প্রছিষ্ঠান উপকৃি হদয়দি।  

জিাি স্পীকার, 

৯। কদরানা সাফদলযর সদে দিাকাবিলা কদর ইছিবােক অর্ণননছিক অগ্রগছি 

অবযাহি রাখা সম্ভব হদয়দি, যা সািবিক অথেিীবতর গুরুত্বপূণে বিয়ািকসিূি ও 

সরকাদরর উন্নয়ি কিেসূবচ বিদেষদণ প্রছিফছলি িয়। কদরািা িিািাবর শুরুর পূদিে 
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২০১৫-১৬ অথেিির িদত ২০১৮-১৯ অথেিির প েন্ত বজবেবপর গড় প্রিৃবদ্ধ বিল ৭.৪ 

শতাংশ,  া কদরানাকালীি হ্রাস পায়। তদি সরকাদরর বিবভন্ন শটকসই এবাং 

অন্তিুণ ছিমূলক উন্নয়ন ছনছিিকদে নানামুখী আর্ণসামাছজক ও ছবছনদয়াগধমী 

প্রকে, কমণসূছে এবাং কাযণক্রম গ্রিদণর ফদল ইদতািদিয দদদশর অথেিীবত ঘুদর 

দাাঁ ড়াদত শুরু কদরদি। িতে িাি পবরবস্থবতদত বিদির অছধকাাংে দদদশর বজবেবপর 

ঋণাত্মক প্রিৃবদ্ধর তুলিায় সািবয়ক বিসাি অিু ায়ী ২০২০-২১ অথেিিদর 

িাংলাদদদশর বজবেবপ প্রিৃবদ্ধ দাাঁ বড়দয়দি ৫ দশবিক চার-বতি শতাংদশ,  া 

আোবযাঞ্জক।  

১০। ২০১৯-২০ অথেিিদর দদদশর রপ্তাবি আশয়র ঋণাত্মক প্রিৃবদ্ধ হদলও ২০২০-

২১ অথেিিদরই রপ্তাবি আয় ১৫.১ শতাংশ িৃবদ্ধ দপদয়দি। প্রিৃবদ্ধর এ িারা চলবত 

অথেিিদরও অিযািত রদয়দি। রপ্তাছন আয় বৃছির লদেয রপ্তাছন পণয িহুিুখীকরণ 

এবাং নিুন িতুি বাজার সৃবির জনয সমদয়াপদযাগী এিং কা েকর নীছি ও দকৌশল 

প্রর্য়ন করা হদয়দি। স্বদোন্নি শেে হদি উন্নয়নেীল শেদে উত্তরদর্র েযাদলঞ্জ 

শমাকাছবলায় ছিপাছেক ও আঞ্চছলক মুি বাছর্জয েুছি সম্পােদনর লদেয বিবভন্ন 
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পেদেপ গ্রহর্ করা িদয়দি। শকাম্পাছন ছনবন্ধন প্রছক্রয়াসহ আমোছন ও রপ্তাছন 

সাংক্রান্ত সকল শসবা অদটাদিশদির িািযদি সিছজকরণ করা িদয়দি।  

জিাি স্পীকার, 

১১। দরবিদটন্স দপ্ররদণ িগদ প্রদণাদিা এিং পদ্ধবত সিবজকরদণর সুফল বিসাদি 

২০২০-২১ অথেিিদর দরবিদটন্স প্রিাি পূিেিতী অথেিিদরর তুলিায় ৩৬ দশবিক 

এক শতাংশ িৃবদ্ধ দপদয় দাাঁ বড়দয়দি ২৪ দশবিক সাত-আট বিবলয়ি িাবকে ি েলার, 

 া অতযন্ত আশািযঞ্জক। এর ফদল সিদদবশক িুদ্রার বরজাভে  উদল্লখদ াগয পবরিাদণ 

িৃবদ্ধ দপদয় ৪৫ দশবিক দুই-িয় বিবলয়ি িাবকে ি েলাদর দাাঁ বড়দয়দি।  

১২। শেদের উন্নয়ন অগ্রযাো অবযাহি রাখার লদেয ২০২১ সাদলর একদিক 

সিাসিূদি প্রায় ২ লি ৩৮ িাজার ৪৫৭ দশবিক পাাঁ চ-সাত দকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

িযদয় ১৩৩টি প্রকল্প অিুদিাবদত িদয়দি। করবান্ধব পছরদবে সৃছি হওয়ায় কদরািা 

পছরছস্থছিদিও ২০২০-২১ অর্ণবিদর রাজস্ব আহরদর্র পছরমার্ ২৩ দশবিক পাাঁ চ-

সাত বৃছি শপদয় প্রায় ৩ লে ২৮ হাজার ৫৮২ শকাটি টাকায় উন্নীত হদয়দি। বিগত 

পাাঁ চটি অথেিিদর অথেনিবতক উন্নয়ি দকৌশল িাস্তিায়দি সরকার দিাট ৬১ দশবিক 

িয়-িয় বিবলয়ি িাবকে ি েলার সিদদবশক উৎস িদত সংগ্রদির জিয চুবক্ত স্বাির 



 

  

8 

কদরদি। এর িদিয  

৩১ দশবিক পাাঁ চ-িয় বিবলয়ি িাবকে ি েলাদরর সিদদবশক সিায়তা িাড় করা 

িদয়দি। আবথেক খাদত প োপ্ত তারলয বিবিত করার জিয সুদদর িার একাবিকিার 

হ্রাস করা িদয়দি। িূলযস্ফীবতর িারও সিিীয় প োদয় রদয়দি।  

জিাি স্পীকার,  

১৩। দ্রুত পবরিতে িশীল বিদির সদে তাল বিবলদয় বিবিদয়াগ আকষেদণ 

সিদয়াপদ াগী বিবভন্ন কিেসূবচ ও উদদযাদগর ফদল ২০২০-২১ অথেিিদর দদদশ বিট 

সরাসবর সিদদবশক বিবিদয়াগ প্রিাি বিল ২ হাজার ৫০৭ েেছমক বতি-এক বিবলয়ি 

িাবকে ি েলার। বিবিদয়াদগর দিত্র বিসাদি িাংলাদদদশর সিিতা তুদল িরার জিয 

২৮-২৯ িদভম্বর ২০২১ দিয়াদদ ঢাকায় অিুবষ্ঠত আন্তজে াবতক বিবিদয়াগ সদম্মলদির 

িািযদি বিিিযাপী িাংলাদদশ সম্পদকে  িযাপক আগ্রদির সৃবি িদয়দি। উক্ত 

আন্তজে াবতক সদম্মলদি ২৭০ দকাটি েলার বিবিদয়াগ প্রস্তাি পাওয়া দগদি। বশল্প ও 

িযিসািান্ধি পবরদিশ সৃবির লদিয িযাংক ঋদণর  

সুদ িার বসংদেল বেবজদট িাবিদয় আিা িদয়দি। বিবভন্ন অথেনিবতক অঞ্চদল বশল্প-

প্রবতষ্ঠাি স্থাপদির জিয দিাট ১৯৩টি বিবিদয়াগকারী প্রবতষ্ঠাদির অিুকূদল দিাট ৭ 

িাজার ৩২৫ একর জবি িরাদ্দ প্রদাি করা িদয়দি।  াদত প্রস্তাবিত বিবিদয়াদগর 
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পবরিাণ প্রায় ২৬ বিবলয়ি িাবকে ি েলার। উক্ত বিবিদয়াদগর ফদল প্রায় ১০ লি 

দলাদকর কিেসংস্থাদির সুদ াগ সৃবি িদি। এিাড়া ইবপদজেগুদলাদি স্থাবপত বশল্প-

প্রবতষ্ঠািসিূি ২০২০-২১ অথেিিদর  

৬ দশবিক িয়-চার বিবলয়ি িাবকে ি েলার িূদলযর পণয রপ্তাবি কদরদি,  া জাতীয় 

রপ্তাবির প্রায় ১৭ দশবিক এক-চার শতাংশ। এ প েন্ত ইবপদজদের আওতািীি 

বশল্প-প্রবতষ্ঠাদি ৪ লি ৫৪ িাজার ৭০৮ জি িাংলাদদশী িাগবরদকর প্রতযি 

কিেসংস্থাদির সুদ াগ সৃবি িদয়দি  ার িদিয  

৬৬ শতাংশই িারী। 

জিাি স্পীকার, 

১৪। শেেদক ছেে-সমৃি করার লদিয সরকার দৃঢ় প্রছিজ্ঞ। ছেে-উদেযািা তিছরর 

জনয বিবসক দদদশ সম্ভািিািয় ২ লি ৬৫ িাজার উদদযাক্তা বচবিত কদর ১ লি 

৯৬ িাজাদরর অবিক উদদযাক্তাদক উন্নয়ি প্রবশিণ প্রোন কদরদি। দদদশ প্রবতিির 

গদড় দুইশত জািাজ পুিঃপ্রবক্রয়াজাতকরণ করা িয় যা অিযন্ত সম্ভাবনাময় একটি 

ছেে। দদদশ ইউবরয়া সাদরর ক্রিিিেিাি চাবিদা দিটাদত িাবষেক ৯ লি ২৪ িাজার 
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দিট্রিক টি ইউবরয়া সার উৎপাদি িিতাসম্পন্ন দঘাড়াশাল-পলাশ ইউবরয়া 

ফাটিে লাইজার প্রকদল্পর কাজ দ্রুি গছিদি এছগদয় েলদি।  

১৫। িাংলাদদদশর অথেিীবতদত িস্ত্র এিং পাট খাদতর গুরুত্ব অপবরসীি। 

পাটখাদতর পাশাপাবশ িস্ত্রখাত দদদশর অথেিীবত, কিেসংস্থাি এিং দাবরদ্রয 

বিদিাচদি অিদাি রাখদি। ২০২০-২১ অথেিিদর সতবর দপাষাক খাত  

দথদক ৩১ দশবিক চার-িয় বিবলয়ি িাবকে ি েলার অবজে ত িদয়দি।  

২০২০-২১ অথেিিদর ৭২ লি ৮৬ িাজার দিল পাট উৎপাবদত িদয়দি এিং পাট 

ও পাটজাত পণয রপ্তাবি কদর ৫০৮ দশবিক বতি-সাত বিবলয়ি িাবকে ি েলার আয় 

িদয়দি।  

জিাি স্পীকার, 

১৬। কৃবষ উন্নয়দি সরকাছর সহদযাছগিা ও কৃছষবান্ধব নীছির কারদর্ কদরানা 

পবরবস্থবতদতও বিবভন্ন ফসল উৎপাদদি অগ্রগবতর িারা অিযািত রদয়দি। খাদযশসয 

উৎপাদি িৃবদ্ধ দপদয় িতে িাদি ৪৫৫ েেছমক েূনয-পাাঁ ে লি দিট্রিক টদি উন্নীত 

িদয়দি,  া ২০০৯ সাদল বিল ৩২৮ েেছমক িয়-িয় লি দিট্রিক টি। িাংলাদদশ 

আজ বিদি িাি, সিবজ ও দপাঁয়াজ উৎপাদদি তৃতীয়, আলু ও আি উৎপাদদি 
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সপ্তি এিং দপয়ারা উৎপাদদি অিি স্থাদি রদয়দি। আমাদের কৃবষ ‘জীিি বিিোিী’ 

িদত ‘িাবণবজযক’ কৃবষদত রূপান্তবরত িদচ্ছ। শেদের কৃবষ উন্নয়শনর এ িারা অিযািত 

দরদখ আিাদদর ‘রপ্তাবিিুখী কৃবষ ’ অথেিীবত গদড় তুলদত িদি। 

১৭। অভযন্তরীণ উৎস িদত সরকাবরভাদি খাদযশসয সংগ্রদির দিদত্র িবিেত িাদর 

সংগ্রি লিযিাত্রা ও িূলয বিিোরদণর দকৌশল অিলম্বদির ফদল কৃষকগণ 

স্মরণকাদলর িদিয িাদির সদিোচ্চ িূলয দপদয়দিি। চাল উৎপাদদি দদশ 

স্বয়ংসমূ্পণে িদলও আম্ফাি ও িিযায় িাদির উৎপাদি বকিুটা িবতগ্রস্ত 

িওয়ায় সিয়িত খাদযশসয আিদাবির ফদল িাজারদর বস্থবতশীল রাখার পাশাপাবশ 

সািাবজক বিরাপত্তা কিেসূবচ অিযািত রাখা সম্ভি িদয়দি।  

১৮। িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর প্রাজ্ঞ ও দূরদশী দিতৃদত্ব ইদতািদিয িাংলাদদশ িাি, 

িাংস ও বেি উৎপাদদি স্বয়ংসমূ্পণেতা অজে ি কদরদি। কদরানায় িবতগ্রস্ত ৬ লি 

৭৯ িাজাদরর অবিক িৎসযচাষী, খািাবর ও উদদযাক্তাদক প্রায় ৮১৯ দকাটি টাকা 

িগদ আবথেক সিায়তা প্রদাি করা িদয়দি। িুবজিিষে উপলদিয কাপে জাতীয় 

িাদির িৃিত্তি প্রাকৃবতক প্রজিিদিত্র িালদা িদীদক ‘িেিনু্ধ িৎসয দিবরদটজ’ 

দঘাষণা করা িদয়দি।  
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জিাি স্পীকার,  

১৯। অথেনিবতক উন্নয়দির পাশাপাবশ িািি-উন্নয়দি িাংলাদদদশর প্রভূত অগ্রগবত 

সাবিত িদয়দি। িািুদষর গড় আয় ু৭২ দশবিক আট িির, অিূর্ধ্ে  পাাঁ চ িির এিং 

অিূর্ধ্ে  এক িির িয়বস বশশু িৃতুযিার হ্রাস দপদয় প্রবত িাজাদর  থাক্রদি ২৮ জদি 

এিং ১৫ জদি দিদি এদসদি।  

২০। দাবরদ্রয বিদিাচদি সরকাদরর অিযতি গুরুত্বপূণে িািযি সািাবজক বিরাপত্তা 

খাত। এ খাদত ২০২১-২২ অথেিিদর িাদজট িরাদ্দ ১২ দশবিক পাাঁ চ শতাংশ িৃবদ্ধ 

কদর ১ লি ৭ িাজার ৬১৪ দকাটি টাকা করা িদয়দি  া দিাট িাদজদটর ১৭ 

দশবিক আট-বতি শতাংশ। সািাবজক বিরাপত্তা দিিিী কিেসূবচসিূদি িতে িাি 

অথেিিদর বয়স্ক িািা, ছবধবা ও স্বামী ছনগৃহীিা মছহলা িািা, অসচ্ছল প্রছিবন্ধী 

িািা এবাং প্রছিবন্ধী ছেোর্ীদের জনয ছেো উপবৃছত্ত কিেসূবচর উপকারদভাগীর 

সংখযা ৮৭ লি ৫০ িাজার দথদক িৃবদ্ধ কদর ১ দকাটি ২ লি ৮৪ িাজার জি করা 

িদয়দি।  

২১। িীর িুবক্তদ াদ্ধারা জাছির শেষ্ঠ সন্তান, িাাঁ দের ঋর্ আমরা কখনও শোধ 

করদি পারব না। ২০২১-২২ অথেিিদর িীর িুবক্তদ াদ্ধাশের সম্মানী ভাতা  
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১২ িাজার টাকা দথদক ২০ িাজার টাকায় উন্নীি করা িদয়দি। বিণ মাদন ছজটুছপ 

প্রবক্রয়ায় িাংলাদদশ িযাংক দথদক সরাসবর িীর িুবক্তদ াদ্ধাদদর িযাংক বিসাদির 

িািযদি িুবক্তদ াদ্ধা সম্মাবি ভাতা দপ্ররণ করা হদচ্ছ।  

িীর িুবক্তদ াদ্ধাদদর বিিা খরদচ সরকাবর ও বিদশষাবয়ত িাসপাতাদল পূণে বচবকৎসার 

িযিস্থা করা িদচ্ছ।  

জিাি স্পীকার, 

২২। সরকার কতৃে ক ২০২০-২১ অথেিিদর ১০টি সািাবজক বিরাপত্তা কিেসূবচর 

িািযদি ২ হাজার ৮৮৩ শকাটি টাকায় ২০ লে ৯৪ হাজাদরর অবিক দুস্থ নারী 

উপকৃত িি। বশশুদদর িািসম্মত পবরচ ো প্রদািকারী বশশু বদিা ত্ন দকন্দ্র প্রবতষ্ঠা 

এিং এর সুষু্ঠ পবরচালিা বিবিতকদল্প ‘বশশু বদিা ত্ন দকন্দ্র আইি, ২০২১ ’ প্রণয়ি 

করা িদয়দি। গত ৮ আগে ২০২১ তাবরদখ িেিাতা  

দশখ ফবজলাতুি দিিা িুবজি-এর ৯১তি জন্মিাবষেকী উপলদিয প্রথিিাদরর িদতা 

দদদশ এিং বিদদদশ  থাদ াগয ি োদায় বদিসটি উদ্ াপি করা িদয়দি।  

উক্ত বদিদস পাাঁ চ জি বিবশি িারীদক ‘িেিাতা দিগি ফবজলাতুি দিিা িুবজি 

পদক-২০২১ ’ প্রদাি করা িদয়দি।  
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২৩। তরুণদদর জাতীয় উন্নয়দি সমৃ্পক্ত করার লদিয সরকার বযাপক কমণসূছে 

গ্রিণ কদরদি। দদদশর বশবিত দিকার  ুিদদর কিেসংস্থাি সৃবির লদিয সরকার 

িযাশিাল সাবভে স কিেসূবচ িাস্তিায়ি করদি। িুবজিিষে উপলদিয প্রবশবিত দিকার 

 ুিদদর জিয ‘িেিনু্ধ  ুিঋণ’ কিেসূবচ, অবভিাসী কিী ও পবরিারিদগের জিয ‘িেিনু্ধ 

অবভিাসী িৃিৎ পবরিার ঋণ’ কিেসূবচ, বশিাথীদদর বিরাপত্তার জিয ‘িেিনু্ধ বশিা 

িীিা’ ও জিসািারদণর আবথেক ও স্বাস্থয বিরাপত্তায় ‘িেিনু্ধ সুরিা িীিা ’ কিেসূবচ 

িাস্তিাবয়ত িদচ্ছ।  

২৪। বিদদদশ জিশবক্ত রপ্তাবি সরকাদরর অিযতি গুরুত্বপূণে একটি খাত। ২০২১ 

সাদল ৬ লি ১৭ িাজার ২০৯ জি কিী সিদদবশক কিেসংস্থাি লাভ কদরদিি। 

প্রতযাগত ২ লি অবভিাসী কিীদদর কিেসংস্থাি সৃজদি আত্মকিেসংস্থািসি 

আথেসািাবজক বিবভন্ন বিষদয় প োয়ক্রদি প্রছেের্ প্রদাি করা িদি। েমজীবী 

মানুদষর অছধকার ও কলযার্ ছনছিদি প্রায় ৮ িাজার শ্রবিক ও শ্রবিক পবরিারদক 

প্রায় ১০৪ দকাটি ৯৬ লি টাকা আবথেক সিায়তা প্রদাি করা িদয়দি।  
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জিাি স্পীকার,  

২৫। প্রাথবিক বশিা িদচ্ছ সুিাগবরক সতবরর িূল বভবত্ত। প্রাথবিক বশিাদক 

িািযতািূলক ও সিেজিীি করদত জাবতর বপতা িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিাদির 

পদাঙ্ক অিুসরণ কদর তাাঁ র সুদ াগয উত্তরসুবর িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দশখ িাবসিা 

কতৃে ক ২৬ িাজার ১৯৩টি প্রাথবিক বিদযালয়সি প্রায় ৩ লি বশিকদক 

সরকাবরকরণ করায় এ খাদত প্রভূত উন্নয়ি সাবিত িদয়দি। আইবসটির িযিিার, 

বশিক বিদয়াগ ও প্রবশিণ, ঝদর পড়া দরাি, বিিািূদলয পাঠযপুস্তক বিতরণ এিং 

উপিৃবত্ত প্রদাি ইতযাবদ কা েক্রদির িািযদি িািসম্মত বশিা বিবিত করা িদয়দি।  

২৬। িািিীয় প্রিািিন্ত্রী িােুণ য়াছল ৩০ ছিদসম্বর ২০২১ িাছরদখ ২০২২ ছেোবদষণর 

৪ শকাটি ১৭ লে ২৬ হাজার ৮৫৬ জন ছেোর্ীর িদিয  

৩৪ শকাটি ৭১ লে ৩৯ হাজার ৪৬৬ কছপ পাঠযপুস্তক বিতরণ কাযণক্রম উদিাধন 

কদরন। কদরািাকালীি বশিা প্রবতষ্ঠাি িন্ধ থাকায় িাচে  ২০২০ িদত িািযবিক 

প োদয় সংসদ দটবলবভশদি দশ্রবণবভবত্তক ক্লাস সম্প্রচাদরর পাশাপাবশ িািযবিক, 

উচ্চ িািযবিক এিং বিিবিদযালয় প োদয় অিলাইদি ক্লাস দিয়া িয়। কদরািা 

সংক্রিণ হ্রাদসর পবরদপ্রবিদত সাবিেক অিস্থা বিদিচিা কদর সীবিত প োদয় বশিা 

প্রবতষ্ঠাি খুদল দদয়া িদয়দি। দি িািিসম্পদ সৃবির লদিয সরকার কাবরগবর 
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বশিায় গুরুত্বাদরাপ করায় কাবরগবর বশিায় এিদরালদিদণ্টর িার িৃবদ্ধ দপদয় ১৭ 

েেছমক এক-চার শতাংদশ দাাঁ বড়দয়দি।  

২৭। বচবকৎসা-বশিার সম্প্রসারণ ও গুণগত িাি-উন্নয়দি দদদশ ৩৭টি সরকাবর 

দিবেদকল কদলজ স্থাপি করা িদয়দি। উচ্চতর বচবকৎসা বশিা ও গদিষণার 

উদদ্দদশয ৪টি বিভাদগ ৪টি দিবেদকল বিিবিদযালয় স্থাপদির কা েক্রি চলিাি 

রদয়দি। বচবকৎসা বশিা প্রদািকারীদদর িাি তদারবক ও বিয়ন্ত্রদণর লদিয 

‘িাংলাদদশ বচবকৎসা বশিা অযাদক্রবেদটশি আইি, ২০২০’ প্রণয়দির কা েক্রি 

চূড়ান্ত প োদয় রদয়দি।  

জিাি স্পীকার,  

২৮। ‘িুবজিিদষে দদদশর একজি িািুষও গৃিিীি থাকদি িা ’ িািিীয় প্রিািিন্ত্রী 

দশখ িাবসিার এ দঘাষণার পবরদপ্রবিদত আশ্রয়ণ-২ প্রকদল্পর আওতায় ১ লি ৪৮ 

িাজার ৩৯৭টি ভূবিিীি ও গৃিিীি পবরিারদক ২ শতক সরকাবর খাস জবি িদন্দািস্ত 

প্রদািপূিেক বিকি বিবশি দসবি-পাকা গৃি বিিোণ কদর বিিািূদলয উপকারদিাগী 

স্বামী-স্ত্রীদক এর দ ৌথ িাবলকািা প্রদাি করা িদয়দি। সকদলর জিয পবরকবল্পত 

আিাসি সুছনছিিকরদর্ সরকাদরর প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়দির অংশ বিসাদি 
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বছিবাসীদের জনয ৩০০টি ফ্ল্যাট িস্তান্তর করা িদয়দি। িুবজিিষে উপলদিয 

ভূবিিীি ও গৃিিীিদদর জিয ৫০০টি গৃিবিিোদণ বতি পািেতয দজলা পবরষদদর 

অিুকূদল ৮ দকাটি ৯৩ িাজার টাকা িরাদ্দ প্রদাি করা িদয়দি। ‘িুবজিিষে’ এিং 

‘স্বািীিতার সুিণেজয়ন্তী’  

উদ্ াপি উপলদিয অসচ্ছল বীর মুছিদযািাদের িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর উপিার 

বিসাদি ৪ িাজার ১২২ দকাটি টাকা িযদয় ৩০ িাজার িাসস্থাি প্রদাি করা িদি। এ 

সকল কা েক্রদির িািযদি বিশাল একটি জিদগাষ্ঠীদক পুিিোসি বিদি সিেিৃিৎ ও 

সিেপ্রথি। শেদের িূছমিীি, গৃিিীি, বিন্নিূল ও অসিায় িািুদষর দাবরদ্রয 

বিদিাচদির িারণা িািবিকতার িতুি ইবতিাস সৃবি কদরদি।  

িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর এ িারণা ‘অন্তভুে বক্তিূলক উন্নয়দির দশখ িাবসিা িদেল’ 

বিসাদি পবরবচবত দপদয়দি। এজনয আছম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদক আন্তছরক 

অছিনন্দন ও ধনযবাে জানাছচ্ছ। 

জিাি স্পীকার, 

২৯। সরকার অন্তভুে বক্তিূলক উন্নয়দি বিিাসী। িািিীয় প্রিািিন্ত্রী  

দশখ িাবসিার উদদযাদগ স্বািবরত ‘শাবন্ত চুবক্তর’ ফদল অিগ্রসর পািেতয অঞ্চল িূল 

জাতীয় উন্নয়দি  ুক্ত িওয়ায় জাবত, িিে, িণে বিবিেদশদষ সকদলর িদিয দসৌিাদে য ও 
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সম্প্রীবত বিরাজ করদি। সরকাদরর অিযতি প্রিাি প্রবতশ্রুবত ‘আিার গ্রাি-আিার 

শির’ কিেসূবচর আওতায় প্রবতটি গ্রাদি শিদরর সুবিিাবদ এিং প্রবতটি ঘদর বিদুযৎ 

দপৌাঁদি দদয়ার িযিস্থা দিয়া িদয়দি। এলবজইবে কতৃে ক এ প েন্ত ৬৬ িাজার ৭৫৫ 

বকদলাবিটার সড়ক, ৩ লি ৯৪ িাজার ৮০৭ বিটার বিজ/কালভাটে , ১ িাজার 

৭৬৭টি ইউবিয়ি পবরষদ কিদেক্স ভিি,  

১ িাজার ২৫টি ঘূবণেঝড় আশ্রয়দকন্দ্র এিং ৩২৬টি উপদজলা কিদেক্স ভিি বিিোণ 

ও সম্প্রসারণ করা িদয়দি। ৭ লি ৮৬ িাজার ৬০০টি বিরাপদ পাবির উৎস স্থাপি 

করা িদয়দি। জলািদ্ধতা দূরীকরণাদথে ঢাকা িিািগরীর খালসিূদির সংস্কার এিং 

উন্নয়দির উদদযাগ গ্রিণ করা িদয়দি। 

৩০। সরকার পল্লী উন্নয়দি দি িািিসম্পদ ও িুদ্র উদদযাক্তা সৃজি, গদিষণার 

িািযদি পল্লী উন্নয়দি বিবভন্ন িদেল উদ্ভািি, িাজার সংদ াগ স্থাপি, দবরদ্র 

জিদগাষ্ঠীর আত্ম-কিেসংস্থাি সৃবি ও জীিি াত্রার িাি উন্নয়ি, িহুিুখী সিিায় 

কা েক্রি, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণয উৎপাদিসি বিবভন্ন কা েক্রি িাস্তিায়ি করদি। 

িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত ‘আিার িাবড় আিার খািার’ প্রকদল্পর িািযদি ৫৬ 

লি ৭৭ িাজার দবরদ্র পবরিারদক সংগঠিত কদর স্থায়ীভাদি দাবরদ্রয বিদিাচি করার 

লদিয সরকার পল্লী সঞ্চয় িযাংক প্রবতষ্ঠা কদরদি। 
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জিাি স্পীকার,  

৩১। বিরিবচ্ছন্ন, বিরাপদ ও সিয়-সাশ্রয়ী সড়ক দ াগাদ াগ বিবিত করার লদিয 

সরকার বিরলসভাদি কাজ কদর  াদচ্ছ। বিরিবচ্ছন্ন িিাসড়ক দিটওয়াকে  ও 

আথেসািাবজক উন্নয়দি ২৬টি দিগা প্রকল্প িাস্তিায়িািীি রদয়দি। ২০২০-২১ 

অথেিিদর ৯৬২ বকদলাবিটাশরর অছধক িিাসড়ক িজিুবতকরণ, ১ িাজার ১০৭ 

বকদলাবিটার িিাসড়ক প্রশস্তকরণ,  

৭৪ বকদলাবিটার িিাসড়দক বরবজে দপভদিণ্ট বিিোণ, ১৯২টি দসতু ও ৭৭৯টি 

কালভাটে  বিিোণ এিং প্রায় ৩ িাজার ১৪৫ বকদলাবিটার িিাসড়ক সংস্কার কা েক্রি 

সম্পন্ন করা িদয়দি। সরকার ২০০৯ দথদক এ প েন্ত ৪৫৮ বকদলাবিটার জাতীয় 

িিাসড়ক চার িা তদূর্ধ্ে  দলদি উন্নীত কদরদি। িতে িাদি সাবভে স দলিসি ৭১৯ 

বকদলাবিটার এিং সাবভে স দলি িযতীত ১৬৮ বকদলাবিটার িিাসড়ক ৪-দলদি 

উন্নীতকরদণর কাজ চলিাি রদয়দি। ঢাকা িিািগরী ও পািেিতী এলাকার  ািজট 

বিরসি এিং পবরদিশ উন্নয়দি িয়টি এমআরটি লাইি বিিোদণর লদিয সরকার 

সিয়ািদ্ধ কিেপবরকল্পিা-২০৩০ গ্রিণ কদরদি। এর িদিয এমআরটি লাইি িয়-এর 

বিিোণকাজ ৭৪ শতাংশ সম্পন্ন িদয়দি এিং দশ দসট দিদরা দরি িাংলাদদদশ 

এদস দপৌাঁদিদি।  
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২০২২ সাদলর বেদসম্বর িাদস িাংলাদদদশ প্রথি দিদরাদরল চলাচল শুরু করদি, 

ইিশাআল্লাি।  

৩২। দদদশর দবিণাঞ্চদলর সদে অিযািয অঞ্চদলর সুষু্ঠ এিং সিবম্বত দ াগাদ াগ 

িযিস্থা গদড় দতালার লদিয বিজস্ব অথোয়দি ৯ েেছমক আট-ছিন বকদলাবিটার দীঘে 

আইকবিক পদ্মা দসতুর বিিোণকাজ প্রায় শেষ পযণাদয় রদয়দি যা ২০২২ সাদলর জুন 

িাগাদ সম্পন্ন িদি। ি রত শািজালাল আন্তজে াবতক বিিািিন্দর িদত ঢাকা-চট্টগ্রাি 

িিাসড়দকর কুতুিখালী প েন্ত ঢাকা এবলদভদটে এক্সদপ্রসওদয়র বিিোণকাজ জুন 

২০২৩ সাল িাগাদ সম্পন্ন িদি। কণেফুলী িদীর তলদদদশ ছিন দশবিক চার-শূিয 

বকদলাবিটার দীঘে িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিাি বহুদলন টাদনদলর বিতীয় টাদিদলর 

বিিোণকাজ ইদতািদিয সিাপ্ত িদয়দি। ি রত শািজালাল আন্তজে াবতক বিিািিন্দর 

দথদক সাভার ইবপদজে প েন্ত ২৪ বকদলাবিটার দীঘে ‘ঢাকা-আশুবলয়া এবলদভদটে 

এক্সদপ্রসওদয়’ প্রকদল্পর বিিোণকাজ দ্রুি এছগদয় েলদি।  

জিাি স্পীকার, 

৩৩। দদদশর সকল দজলাশক দরল দিটওয়াদকে র আওতায় আিার পবরকল্পিা গ্রিণ 

করা িদয়দি। দরলওদয়দক আিুবিক,  ুদগাপদ াগী গণপবরিিি বিসাদি গদড় 
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দতালার লদিয িতে িাি অথেিিদর প্রায় ১৩ িাজার ৩৭১ দকাটি ৪৫ লি টাকা িযদয় 

দিাট ৩৭টি উন্নয়ি প্রকদের কাজ চলিাি রদয়দি। ঢাকা শিদরর চতুবদে দক 

সাকুে লার দরললাইি বিমণাদর্র সম্ভািযতা সিীিা েলদি। পদ্মা দসতুর সদে পদ্মা 

দসতু দরল বলংশকর ভায়াোক্ট সংদ াগ স্থাপি করা িদয়দি। িাংলাদদশ দরলওদয়র 

দরাবলং-েক সংকট বিরসদি ১৪০টি দলাদকাদিাটিভ, ৯০০  াত্রীিািী দকাচ সংগ্রি 

এিং ১০৩টি দেশদির বসগিযাবলং ও ইন্টারলবকং িযিস্থা আিুবিকীকরণ করা 

িদয়দি।  

৩৪। দদশীয় প েটি বশদল্পর সাবিেক উন্নয়ি ও বিকাদশর লদিয একটি স্বল্প, িিয ও 

দীঘেদিয়াবদ প েটি িিাপবরকল্পিা প্রণয়দির কা েক্রি চলিাি রদয়দি। দদদশর 

ক্রিিিেিাি  াত্রী চাবিদা ও প েটি বশদল্পর উন্নয়িকদল্প প্রায়  

২১ িাজার ৩৯৯ দকাটি টাকা িযদয় ি রত শািজালাল আন্তজে াবতক বিিািিন্দদরর 

তৃতীয় টাবিেনাদলর বিিোণকাজ দ্রুতগবতদত এবগদয় েলদি। কক্সিাজার 

বিিািিন্দরদক আন্তজে াবতক বিিািিন্দদর উন্নীত করার লদিয এর রািওদয় 

সম্প্রসারদর্র পাশাপাবশ একটি আন্তজে াবতক পযাদসঞ্জার টাবিেিাল ভবদনর 

বিিোণকাজ চলদি। িতুি প্রজদন্মর ১৬টি উদড়াজািাজ সংদ াজদির িািযদি 

িাংলাদদশ বিিািদক স্বয়ংসমূ্পণে করা িদয়দি।  
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জিাি স্পীকার, 

৩৫। িাবণজয সম্প্রসারণ ও সিছজকরদণ িদী ও সিুদ্র িন্দরসিূদি দিতা ও 

অিকাঠাদিাগত উন্নয়ি প্রদয়াজি। িংলা িন্দদরর সাবিেক অিকাঠাদিা বিিোদণর 

জিয ১০টি প্রকল্প চলিাি রদয়দি। দিৌপর্ উন্নয়দন ২০১৪-২০২১ দিয়াদদ ১ হাজার 

৫০২ লি ঘিবিটার উন্নয়ি দেবজং ও ৯৭৯ দশবিক  

এক-িয় লি ঘিবিটার সংরিণ দেবজং করা িদয়দি। ২০২০-২১ অথেিিদর  

৪ িাজার ৬২টি দভদসল চট্টগ্রাি িন্দদর আগিি কদরদি এিং িন্দর ১১ শকাটি ৩৭ 

লি ২৯ িাজার ৩৭৩ দিট্রিক টি কাদগো িযাণ্ডবলং কদরদি। পায়রা িন্দদরর 

কা েক্রি শুরুর পর দথদক অদযািবি ১৫০টি িাবণবজযক জািাজ িন্দদর আগিি 

কদরদি,  া দথদক প্রায় ৩০৫ দকাটি টাকার রাজস্ব আয় িদয়দি।  

৩৬। জলিায়ু পবরিতে দি অবভঘাত-সবিষু্ণ িাংলাদদশ গদড় দতালার লদিয গৃহীি 

‘িাংলাদদশ ি-িীপ পবরকল্পিা ২১০০’-এর আওিায় ৬৪টি দজলায় প্রায় ৪ িাজার 

৪৩৯ ছকদলাছমটার িদী, খাল এিং জলাশয় পুিঃখিি করা িদচ্ছ। এর ফদল দিাট 

িদী, খাল ও জলাশয় পুিরুজ্জীবিত িওয়ার মাধযদম এদের িদিয আন্তঃসংদ াগ 

স্থাপি এবাং এর পাোপাছে জলাভূবি ও জীিনিবচত্রয সংরির্ সম্ভব হদব। 
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প োয়ক্রদি দিাট িদী, খাল ও জলাশদয়র দিাট  

১৩ িাজার ৮৪৩ দশবিক দুই-িয় ছকদলাছমটার পুিঃখিি করা িদি। 

জিাি স্পীকার, 

৩৭। প্রিািিন্ত্রীর তথয ও দ াগাদ াগ প্র ুবক্ত বিষয়ক িািিীয় উপদদিা  

জিাি সজীি আিদিদ ওয়াদজদ-এর সুপছরকছেি বদকবিদদে শিায় আমাদের শেে 

বছহছবণদে ‘বেবজটাল িাংলাদদশ’ ছহসাদব সুপছরছেি। িাংলাদদদশর প্রথি সযাদটলাইট 

‘িেিনু্ধ সযাদটলাইট-১ ’-এর মাধযদম সকল সরকাবর-দিসরকাবর দটবলবভশি চযাদিল 

অিুষ্ঠাি সম্প্রচার করদি। িতে িাদি ‘বঙ্গবনু্ধ সযাদটলাইট-২’ উৎদিপদণর কা েক্রি চলিাি 

রদয়দি। শমাবাইলদসবা উন্নিকরর্, ির্য সাংগ্রহ ও ছরদপাটিণ াং প্রছক্রয়াদক 

অদটাদিদটে করার পাোপাছে সরকাদরর রাজস্ব আহরদর্ স্বচ্ছিা ছনছিিকরদর্ 

শটছলকম মছনটছরাং ছসদেম স্থাপদনর কাযণক্রম শুরু হদয়দি। িতে িাদি িাংলাদদদশর 

দিাট জিসংখযার প্রায় ৭৫ দশবিক চার শতাংশ দলাদকর কিপদি একটি দিািাইল 

দফাদির িাবলকািা রদয়দি এিং ১৫ িিদরর অবিক িয়সী দিাট ৪৩ দশবিক পাাঁ চ 

শতাংশ িযবক্ত ইণ্টারদিট িযিিার কদর। ছবদের নবম শেে ছহসাদব ১২ ছিদসম্বর 

২০২১ শর্দক বাাংলাদেে 5G শনটওয়াকণ  যুদগ প্রদবে কদরদি। 5G সহজলিযিার 
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কারদর্ প্রেছলি অনলাইনছিছত্তক সকল কাযণক্রম আরও েে ও গছিেীল হদব। 

স্বাধীনিা ও ছবজদয়র সুবর্ণজয়ন্তীদি বাাংলাদেদের জনয এটি একটি ছবোল অজণ ন। 

৩৮। কদরািাকাদল িবন্ত্রসভা-সিঠক, আদালদতর কা েক্রি, অবফস, িযিসা-িাবণজয, 

িযাকছসন কা েক্রিসি প্রায় সিবকিুই চলিাি রাখা সম্ভি িদয়দি বেবজটাল 

পদ্ধবতদত। শকান অর্ণ বযয় বযিীি ভযাকবসি িযাদিজদিন্ট বসদেি ‘সুরিা ’ শপাটণ াল 

তিছর কদর সরকার। এ পযণন্ত শপাটণ াদল প্রায় ৮ শকাটি জনসাধারর্ ছনবন্ধন 

কদরদিন। িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর িািবিক সিায়তা প্রকল্প ও অনযানয সামাছজক 

ছনরাপত্তা শবিনী কিেসূবচর সুছবধাদিাগী ১ শকাটি ৩৯ লে জনগদর্র ছনকট সহায়্িা 

ছিছজটাল উপাদয় শপ াঁদি শেয়া হদয়দি। জাতীয় দিল্পলাইদি নাগছরকগর্ ৭ শকাটির 

অছধক কদলর মাধযদম ছবছিন্ন ির্য ও শসবা গ্রহর্ কদরদিন। দদদশর ১৮ িাজার 

পাাঁ চশত সরকাবর অবফস ইন্টারদিট দিটওয়াদকে র আওতায় আিা িদয়দি এিং ২ 

হাজার ৬০০ ইউছনয়দন ফাইবার অপটিক কযািল লাইদনর মাধযদম ব্রিবযান্ড 

ইন্টারদনট শপ াঁদি শেয়া হদয়দি।  

৮ হাজার ১৭৭টি ছিছজটাল শসন্টাদরর মাধযদম ৬০ শকাটি শসবা প্রোন করা হদয়দি 

এবাং ছবদের সবণবৃহৎ শপাটণ াল জািীয় ির্য বািায়ন শর্দক প্রছিছেন প্রায় ১০ লে 

ির্য শসবা শেয়া হদচ্ছ।  



 

  

25 

৩৯। ই-িবথর মাধযদম ১১ হাজার ৩৭০টি সরকাছর অছফদস কাদজর গবতশীলতা 

িৃবদ্ধ করা িদয়দি। হাই-শটক পাকণ , আইটি পাকণ  এিং শেখ কামাল আইটি 

ইনছকউদবেন অযাে শেছনাং শসণ্টাদর শমাট ১০৩টি অবকাঠাদমা তিছর করা হদচ্ছ। 

এর মদধয পাাঁ চটি অিকাঠাদিাদত ইদিামদধয ১২০টি প্রবতষ্ঠাি ৫৭০ দকাটি টাকা 

বিবিদয়াগ কদরদি। সরকাছর নীছি ও আছর্ণক সহায়িায় ছবগি োর বিদর শেদে 

োটণ আদপ ছবছনদয়াগ ৫০০ ছমছলয়ন িলার িাছড়দয়দি এবাং এ পযণন্ত ২০ লে 

মানুদষর প্রযুছি-ছনিণ র কমণসাংস্থান হদয়দি।  

জিাি স্পীকার, 

৪০। সিার জিয বিদুযৎ সুবিিা বিবিত করার লদিয ‘দশখ িাবসিার উদদযাগ- ঘদর 

ঘদর বিদুযৎ’ িাস্তিায়ি করা িদচ্ছ। বিদুযৎ খাদতর পবরকল্পিা অিু ায়ী ২০২১ সাদলর 

উৎপাদি লিযিাত্রা বিল ২৪ িাজার দিগাওয়াট,  া ইদতািদিয অবজে ত িদয়দি। 

বিদুযদতর স্থাবপত িিতা কযাপটিভ ও িিায়িদ াগয জ্বালাবিসি ২৫ িাজার ২৩৫ 

দিগাওয়াদট উন্নীত িদয়দি এিং বিদুযৎ সুবিিাদভাগী জিসংখযা ৪৭ দথদক 

শতভাদগ উন্নীত িদয়দি। ২০৩০ সাদল বিদুযৎ উৎপাদি িিতা ৪০ িাজার 

দিগাওয়াট এিং ২০৪১ সাদল ৬০ িাজার দিগাওয়াদট উন্নীত করার লদিয সরকার 
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বিরলসভাদি কাজ কদর  াদচ্ছ। বিিিযাপী কদরািা সংকদটর িদিযও রূপপুর 

পারিাণবিক বিদুযৎদকদন্দ্রর বিিোণকাজ সদন্তাষজিকভাদি এবগদয় চলদি।  

৪১। দদদশর আথেসািাবজক উন্নয়ি, বিবিদয়াগ আকষেণ ও বশল্পায়দি জ্বালাবি 

খাদতর ভূবিকা অপবরসীি। এ খাদত সরকাদরর উদল্লখদ াগয অজে ি িদচ্ছ পাাঁ চটি 

িতুি গযাসদিত্র আবিষ্কার, আিদাবিকৃত এলএিবজসি প্রায় ১ িাজার ৫০৬ 

MMCFD গযাস সরিরাি িৃবদ্ধ, ১ িাজার ২২২ বকদলাবিটার গযাস সঞ্চালি 

পাইপলাইি স্থাপি। এিাড়াও জ্বালাবি দতদলর সরিরাি ৮০ লি দিট্রিক টদি, 

িজুদ িিতা ১৩ েেছমক দুই লি দিট্রিক টদি, এলবপবজর িযিিার ১২ লি 

দিট্রিক টদি উন্নীত িদয়দি। জ্বালাবি দতদলর দ্রুত, বিরাপদ, বিরিবচ্ছন্ন সরিরাি 

এবাং সাশ্রয়ী পবরিিদির লদিয এ প েন্ত  

৩০৭ বকদলাবিটার পাইপলাইি স্থাপি করা িদয়দি।  

জিাি স্পীকার,  

৪২। শেেীয় সংসৃ্কবত, কৃবি, ইবতিাস, ঐবতিয, িুবক্ত ুদদ্ধর দচতিা ও সিকালীি 

বশল্প ও সাবিতয সংরিণ, গদিষণা ও উন্নয়দির িািযদি জনগদর্র িািবসক বিকাশ 

ও উৎকষে সািদির লদিয সরকার িািািুখী কা েক্রি গ্রিণ কদরদি। ২০২১ সাদল 
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৯ জি বিবশি িযবক্ত ও একটি প্রবতষ্ঠািদক ‘স্বািীিতা পুরস্কার’, ২১ জি সুিীদক 

‘একুদশ পদক’ এবাং ৩০টি চলবচ্চত্রদক অিুদাি প্রদাি করা িদয়দি। অস্বচ্ছল 

সংসৃ্কবতদসিী, সাংসৃ্কবতক প্রবতষ্ঠাি এবাং দিসরকাবর গ্রন্থাগারসমূদহর িদিয প্রায় ২৫ 

দকাটি টাকার সমপছরমার্ ভাতা ও অিুদাি এবাং িই প্রদাি করা িদয়দি। 

কদরািাকালীি িবতগ্রস্ত ৫ হাজার ৩৬৪ জি সাংিাবদকদক সিায়তা বিসাদি ৬ 

দকাটি ১৯ লি টাকা বিতরণ করা িদয়দি। 

জিাি স্পীকার,  

৪৩। দদদশর অভযন্তরীণ আইি-শৃঙ্খলা রিা, অপরাি প্রবতদরাি ও জিগদণর 

স্বাভাবিক জীিি াত্রা বিবিতকদে শমাবাইল শকাটণ  আইদনর িফছসল সাংদোধদনর 

মাধযদম এর পছরছধ ও কাযণক্রম বৃছি করা হদয়দি। িাংলাদদশ পুবলদশর সেমিা 

বৃছির লদেয ২টি দিবলকপ্টার সংদ াজদির কা েক্রি চলিাি রদয়দি। বিবজবি’র 

আিুবিকায়শন এয়ার উইং স্থাপি ও অতযািুবিক বিণ ার সাদিণ ইলযান্স এন্ড শরসপন্স 

ছসদেদম বিজস্ব দেটা দসন্টার স্থাপদির িািযদি এ িাবিিীদক শবক্তশালী ও পুিগেঠি 

করা িদয়দি। আিসার ও গ্রাি প্রবতরিা িাবিিীর প্রবশিণসি সুদ াগ-সুবিিা িৃবদ্ধ করা 

িদয়দি এিং সকল আিসার িযাটাবলয়দি িতুি কম্বযাট দপাষাক চালু করা িদয়দি। 
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িাংলাদদশ দকাে গাদেে র সিিতা উন্নয়দি বিবভন্ন প্রকার ১০টি পযাদরাল 

দভদসলসি শিালা শজলায় দকাে গােে  দিজ কবিশবিং করা িদয়দি।  

৪৪। িাদদকর বিরুদদ্ধ িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দঘাবষত বজদরা টলাদরন্স িীবত িাস্তিায়দি 

দোপ দটে কা েকর করা িদয়দি। প্রবতটি উপদজলায় অন্তত একটি ফায়ার দেশি 

স্থাপদির অংশ বিসাদি এ প েন্ত ৪৫৬টি ফায়ার দেশি চালু করা িদয়দি। িবিবিেদির 

সদে সািঞ্জসয দরদখ উন্নত প্র ুবক্তসম্পন্ন িাংলাদদশ ই-পাসদপাটে  প্রিতে দির লদিয 

ই-পাসদপাটে  ও স্বয়ংবক্রয় িেে ার বিয়ন্ত্রণ িযিস্থাপিা প্রিতে ি করা িদয়দি। 

কারািবন্দদদর আত্মকিেসংস্থাদির লদিয ৩৯টি দরদে প্রবশিণ ও উৎপাবদত পদণযর 

লভযাংদশর ৫০ শতাংশ প্রদাি করা িদচ্ছ এিং খাদদযর িাি উন্নয়দি আবথেক িরাদ্দ 

িৃবদ্ধ করা িদয়দি।  

জিাি স্পীকার, 

৪৫। বাাংলাদেদের প্রছিরো বযবস্থা উন্নয়দন দসিা, দিৌ ও বিিাি িাবিিীর সিিতা 

িৃবদ্ধর জিয বিবভন্ন  ািিািি ও আিুবিক সরঞ্জাি সংদ াবজত িদয়দি। িাংলাদদশ 

দসিািাবিিীর ১৪টি ইউবিট গঠি করা িদয়দি। আটটি শাবন্তরিা বিশদি িাংলাদদশ 

দসিািাবিিীর ৫ িাজার ১৬৮ জি শাবন্তরিী বিদয়াবজত রদয়দিি। শেদে ‘ছবএমছি 

ওদয়োর এযাপ’ এবাং ‘ছবএমছি এযাকুয়াকালোর এযাপ’ োলু এবাং ছিছজটাল মানছেে 
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প্রর্য়ন করা হদয়দি। স্পারদসা কিৃণ ক দূর অনুধাবন প্রযুছি বযবহার কদর 

বনযাকবছলি এলাকা, উপকূলীয় এলাকা ও সমুদে সম্ভাবয মৎসয ছবেরর্ শেে 

শনাি করার কাযণক্রম পছরোছলি হদচ্ছ।  

৪৬। জাবতর বপতা িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিাদির পররাষ্ট্রিীবতর িূলিন্ত্র ‘সিার 

সাদথ িনু্ধত্ব, কারও সাদথ সিবরতা িয়’ এই িীবতর বভবত্তদত রাষ্ট্রসিূদির সদে 

সুসম্পকে  রিা সরকাদরর কদরািা দিাকাবিলায় গুরুত্বপূণে ভূবিকা রাখদত সিি 

িদয়দি। িুবজিিষে এিং স্বািীিতার সুিণেজয়ন্তী উপলদিয আদয়াবজত বিি শাবন্ত 

সদম্মলি, প্রবতদিশী দদদশর রাষ্ট্র ও সরকার প্রিািদদর রাষ্ট্রীয় সফর এিং বিদদদশ 

িািাবিি অিুষ্ঠাি আদয়াজদির মাধযদম বিবভন্ন দদদশর সদে িাংলাদদদশর সুসম্পকে -

সিদ াবগতার দিত্র সম্প্রসাবরত িদয়দি। এর ফদল কদরািা পবরবস্থবতদতও একাবিক 

সিদঝাতা স্মারক, অগ্রাবিকারিূলক িাবণজয চুবক্তর িত গুরুত্বপূর্ণ দবললসিূি 

স্বািবরত িদয়দি। সদয সিাপ্ত বিি শাবন্ত সদম্মলি সফল আদয়াজদির িািযদি 

বিি শাবন্ত প্রবতষ্ঠায় িাংলাদদদশর আন্তবরকতা পৃবথিীিযাপী প্রশংবসত িদয়দি। এ 

সদম্মলদি িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দশখ িাবসিা সিেজিীি দটকসই উন্নয়ি বিবিতকদল্প 

অংশীদাবরদত্বর বভবত্তদত একটি শাবন্তপূণে বিি গদড় দতালার উপর গুরুত্বাদরাপ 

কদরি। 
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জিাি স্পীকার, 

৪৭। নযায়বিচার প্রাবপ্ত প্রবতটি িাগবরদকর অবিকার। বিচারািীি দফৌজদাবর িািলা 

দ্রুততি সিদয় ছনষ্পছত্তর লদেয দিািাইল দফাদি এসএিএস দপ্ররদণর িািযদি 

সািীদদর প্রবত সিি জাবরর উদদযাগ দিয়া িদয়দি। িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দশখ 

িাবসিার সুেে ছনদেণ েনায় ভূবিদসিা এখি িািুদষর িাদতর িুদঠায়। অিলাইি 

ভূবি-উন্নয়ি কর, ই-িািজাবর, বেবজটাল দরকেে রুি, িটলাইি-দসিা, ই 

দরবজদেশি-বিউদটশি সংদ াগ, সায়রাত ও অবিগ্রিণকৃত জবির দেটাদিজ, 

রাজস্ব আদালদত অিলাইি শুিাবি, বসবভল  

সুযট িযাদিজদিন্ট বসদেি এিং এিআইবে দভবরবফদকশি ভূবিদসিায় স্বচ্ছতা ও 

জিািবদবি বিবিত কদরদি। ভূবি সংক্রান্ত দসিা সিবজকরদণর জিয স্ব-স্ব 

প্রশাসবিক এখবতয়ার িজায় দরদখ উপদজলা ভূবি অবফদসর সদে  

সাি-দরবজবে অবফদসর আন্তঃসংদ াগ স্থাপন িািিীয় প্রিািিন্ত্রীর দীঘেবদদির 

লাবলত স্বপ্ন। এ স্বপ্ন িাস্তিায়দি ভূবি বিিন্ধি িযিস্থাপিা বেবজটাইদজশদির জিয 

একটি প্রকল্প গ্রিণ করা িদয়দি। 

জিাি স্পীকার,  
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৪৮। পবরদিশ সুরো, দূষণ বিয়ন্ত্রণ এবাং জলিায় ুপছরবিণ দনর েযাদলঞ্জ দিাকাবিলায় 

সরকাদরর আন্তছরকিা ও সছেচ্ছা আজ আন্তজণ াছিক প োদয়ও ছবিৃি হদয়দি। 

জাবতসংঘ জলিায়ু সদম্মলি কপ-২৬-এ িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দশখ িাবসিার দিতৃদত্ব 

িাংলাদদদশর দৃঢ় অিস্থাি ও ভূবিকা বিদি আিাদদর ি োদা আদরা িৃবদ্ধ কদরদি। 

জীিনিবচত্রয সংরিদণ িতে িাদি দদদশ রবিত এলাকার সংখযা দিাট ৪৯টি। ২০০৯-

১০ অথেিির দথদক শুরু কদর অেযাবছধ জলিায় ু পবরিতে ি রাে তিবিদল 

িরাদ্দকৃত অথে দথদক প্রায় ৩ িাজার ৪১৫ দকাটি ৪০ লি টাকা প্রাক্কবলত িযদয় 

গৃহীি ৮০০টি প্রকদের মদধয ৪৩৫টি প্রকল্প সিাপ্ত িদয়দি। পবরদিশ ও জীিনিবচত্রয 

সংরিদণর পাোপাছে গ্রািীণ জিপদদ আথেসািাবজক উন্নয়ি ও দাবরদ্রয বিদিাচদি 

সািাবজক িিায়ি  

এক িতুি বদগদন্তর সূচিা কদরদি।  

৪৯। দুদ োগ সিিশীলতা অজে দি িািিীয় প্রিািিন্ত্রী দশখ িাবসিা শেদে ও 

আন্তজণ াছিক পছরমন্ডদল সাফদলযর স্বাির দরদখ চদলদিি। তার িারািাবিকতায় 

সম্প্রছি ঘূবিেঝড় প্রস্তুবত কিেসূবচদত িারীর িিতায়দি উদদযাদগর স্বীকৃবত বিসাদি 

‘এসবেবজ অজে দি দজন্ডার দরসপবন্সভ দসিা ’ কযাটাগবরদত জাছিসাংঘ িাংলাদদশদক 

‘জাবতসংঘ জিদসিা পদক ২০২১ ’ প্রদাি কদরদি। দুদযণাগ বযবস্থাপনা কাযণক্রম 
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অছধক েেিার সদঙ্গ সম্পােদনর লদেয ২৭ মােণ  ২০২১ িাছরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাছসনা ও িারদির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র শমাছের উপছস্থছিদি ঢাকায় 

একটি সমদ ািা স্মারক স্বােছরি হদয়দি। বিবভন্ন দুদ োদগ িবতগ্রস্ত ভূবিিীি ও 

গৃিিীিদদর জিয ৬৬ িাজার ২৯১টি দুদ োগ-সিিীয় িাসগৃি এবাং উপকূলীয় ১৬টি 

দজলায় ২২০টি িহুিুখী ঘূবণেঝড় আশ্রয়দকন্দ্র বিিোণ করা িদয়দি। িজ্রপাদত 

িৃতুযদরাদি আছলণ ওয়াবিেং বসদেি স্থাপি এিং কংবক্রদটর িজ্রপাত-বিদরািক 

দশল্টার বিিোদণর উদদযাগ গ্রিণ করা িদয়দি।  

জিাি স্পীকার,  

৫০। রূপকল্প ২০২১-এর সফল িাস্তিায়ি দশদষ রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিাবয়ত িদচ্ছ। 

পাবি িযিস্থাপিা এিং পবরদিশগত পবরিতে ি বিদিচিা কদর প্রণীত বাাংলাদেে ি-

িীপ পবরকল্পিা ২১০০-এর আওতায় িাস্তিায়ি কা েক্রি শুরু হদয়দি। ২০৩১ 

সাদল উচ্চ-িিয আদয়র দদশ এিং ২০৪১ সাদল উন্নত দদদশর কাতাদর শাবিল 

িদত চাই আিরা। ইদতািদিয উন্নয়িশীল দদদশ উন্নীত িদয়দি িাংলাদদশ। এর 

পবরদপ্রবিদত উত্তরণ পরিতী দদশীয় ও আন্তজে াবতক দপ্রিাপট বিদিচিায় 

বিস্তাবরত কিেপবরকল্পিা গ্রিণ কদর তা দ্রুত িাস্তিায়দির কাজ শুরু করদত িদি। 
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উন্নত িাংলাদদশ গড়দত চতুথে বশল্প বিেদির সুদ াগ কাদজ লাগাদত িদল আিাদদর 

জিবিবতর সুবিিা পুদরাপুবর িযিিার করদত িদি। এ জিয আিাদদর বশিা 

িযিস্থাদক দঢদল সাজাদত িদি  াদত আিাদদর িতুি প্রজন্ম দ্রুত পবরিতে িশীল 

বিদির সদে খাপ খাওয়াদত পাদর। নিুন নিুন েমবাজার অনুসন্ধানসহ ছবদেদে 

েমেছি রপ্তাছনর প্রদেিা আরও শজারোর করদি হদব। ছবেবাজাদরর োছহো 

অনুযায়ী নিুন প্রছেের্ কাছরকুযলাম প্রস্তুি, ছবেযমান কাছরকুযলাম 

যুদগাপদযাগীকরর্ এবাং পযণাপ্ত প্রছেেদর্র মাধযদম আন্তজণ াছিকিাদব সাটিণ ফাদয়ি 

েে জিশবক্ত তিছর করদি হদব। 

জিাি স্পীকার,  

৫১। বিগত দদড় দশদক সরকাদরর উন্নয়ি কা েক্রি িযাপকভাদি িৃবদ্ধ পাওয়ায় 

সরকাবর িযয় িৃবদ্ধ দপদয়দি। এজিয সরকাবর অদথের অপিযিিার দরািপূিেক প্রকে 

সংবেি সকল বিষদয় সিকণ িা অবলম্বন করদি হদব। সিয়ািদ্ধ কমণপছরকেনা 

গ্রহর্ কদর প্রকল্প বািবায়ন েিিাগ ছনছিি করদি হদব। সদিোপবর সরকাবর 

সকল কা েক্রদি জিগদণর  থা থ অংশগ্রিণ বিবিত করার িািযদি স্বচ্ছতা ও 

জিািবদবিিূলক সুশাসি প্রবতষ্ঠা কদর গণতন্ত্রদক অবিক কা েকর করদত িদি। 
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৫২। সন্ত্রাস ও জছঙ্গবাদের ছবরুদি সরকাদরর কদঠার নীছির কারদর্ শেদে োছন্ত ও 

ছস্থছিেীলিা ছবরাজ করদি যা উন্নয়দনর পূবণেিণ । িাংলাদদশ সাম্প্রদাবয়ক সম্প্রীবতর 

দিদত্র বিদির জিয একটি অিিয উদািরণ। দদদশর সকল সম্প্রদাদয়র িািুষ  াদত 

সম্প্রীবত সিকাদর স্ব-স্ব িিে চচে া করদত পাদর দস বিষদয় সরকার সদচি রদয়দি। 

িুসবলি, বিনু্দ, দিৌদ্ধ ও বিোিসি সকল সম্প্রদাদয়র িিীয় উৎসিসিূি বিবিেদে 

 থা থ ভািগাম্ভী ে ও উৎসিিুখর পবরদিদশ শাবন্তপূণেভাদি উদ্ াপি করা িদচ্ছ। 

তথাবপ িদিের িাদি দকাদিা ষড় ন্ত্রকারী দগাষ্ঠী  াদত দদদশর বস্থবতশীলতা বিিি 

করদি না পাদর দস বদদক আিাদদর সজাগ দৃবি রাখদত িদি।  

জিাি স্পীকার, 

৫৩। সিেকাদলর সিেদশ্রষ্ঠ িাঙাবল জাবতর বপতা িেিনু্ধ দশখ িুবজিুর রিিাদির 

অবিসংিাবদত দিতৃদত্ব িাঙাবল অজে ি কদর স্বািীি সািেদভৌি িাংলাদদশ। জিগদণর 

অবিকার আদাদয়র জিয তাাঁ র অিযািত সংগ্রাি,  

বিভীক ও দূরদশী দিতৃত্ব এিং গভীর দদশদপ্রি জাতীয় ও আন্তজে াবতক পবরিেদল 

স্বীকৃত। জাবতর বপতার আদশেদক িারণ কদর িারই শযাগয উত্তরসুছর িািিীয় 
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প্রিািিন্ত্রী দশখ িাবসিার সুদি দিতৃদত্ব আজ িাঙাবল জাবত এবগদয়  াদচ্ছ িেিনু্ধর 

আজীিি লাবলত স্বপ্ন সুখী-সিৃদ্ধ দসািার িাংলা গড়ার পদথ।  

জিাি স্পীকার, 

৫৪। জিগণই সকল েমিার উৎস এবাং িাদের সকল প্রিযাোর দকন্দ্রবিনু্দ 

জািীয় সাংসে। জনপ্রছিছনছধ ছহসাদব জনস্বার্ণদক সবছকিুর উদর্ধ্ে  স্থাি বদদত িদি। 

আবি সরকাবর দল ও ছবদরাধী েদলর সকল সাংসে সেসযদের এ িিাি জাতীয় 

সংসদদ  থা থ ও কাযণকর ভূবিকা পালদির আহ্বাি জািাই। িতুি প্রজদন্মর জিয 

একটি বিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সিৃদ্ধ িাংলাদদশ উপহার শেয়া আমাদের 

পছবে কিণ বয। এ লদেয গণিন্ত্র, আইদনর োসন  

এবাং উন্নয়দির িত দিৌবলক প্রদে দল-মি, দশ্রবণ ও দপশা বিবিেদশদষ আপামর 

জনগর্দক সবম্মবলত উদদযাগ গ্রহদর্র জিয আবি উদাত্ত আহ্বাি জািাই। আসুন 

লি প্রাদণর বিবিিদয় অবজে ত দগৌরদিাজ্জ্বল িিাি স্বািীিতা সিুন্নত দরদখ দদশ 

দথদক সন্ত্রাস, িাদক, দুিীবত ও জবেিাদ বিিূেদলর িািযদি জাবতর বপতার স্বদপ্নর 

‘দসািার িাংলা ’ গড়দত ঐকযিদ্ধ িদয় কাজ কছর।  

আপিাদদর সিাইদক আিারও আন্তবরক িিযিাদ ও শুদভচ্ছা।  
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আল্লাি িাদফজ 

জয় িাংলা 

িাংলাদদশ বচরজীিী দিাক। 


