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গতকাল ধানম ীর কাযালেয় মি সভার থম বঠেকর া ােল তােক ল িদেয় অিভন ন জানান মি পিরষদ সিচব শিফউল 
আলম একাদশ জাতীয় সংসেদর উে াধনী অিধেবশেন রা পিত য ভাষণ দেবন, তার খসড়া অ েমাদন কেরেছ মি সভা। ধানম ী 
শখ হািসনার সভাপিতে  গতকাল তার কাযালেয় ন ন সরকােরর মি সভার থম বঠেক ভাষেণর এই খসড়া অ েমাদন করা হয়। 
বঠক শেষ সিচবালেয় এক ি িফংেয় মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম সাংবািদকেদর বেলন, ‘আইনগত বা বাধকতা 

আেছ বছেরর েত য সংসদ বেস সটােত এবং সরকার গঠেনর পর থম বঠেক রা পিত ভাষণ দেবন। সটা মি সভা ক 
কের দয় এবং িতিন ড়া  অ েমাদন িদেল সটা সংসেদ পাঠ করা হয়।’ ল ভাষেণ ৭৫ হাজার শ  থাকেছ জািনেয় মি পিরষদ 
সিচব বেলন, সংি  ভাষেণ ায় ছয় হাজার শ  রাখা হেয়েছ। বড় ভাষণ  টিবেল দয়া থাকেব। ল ভাষেণর এক  ইংেরিজ 
সং রণও তির করা হেয়েছ। 

২০১৯ সােলর জাতীয় সংসেদর থম অিধেবশেন দয়ার জ  রা পিতর ভাষেণ যসব িবষয়েক াধা  দয়া হেয়েছ তার মে  
দেশর সািবক পিরি িত ও সামি ক অথনীিতর িচ , শাসন িত ায় সরকােরর হীত কায ম, পক -২০২১ এবং পক -

২০৪১ বা বায়েন িবিভ  খােত ? হীত কম িচর পেরখা, দেশর আথ সামািজক উ য়েন হীত পদে প ও সাফ , িষর উ য়ন 
ও খা  িনরাপ াসহ িবিভ  ে  সরকােরর সাফ , দিশ ও িবেদিশ কমসং ান, সামািজক িনরাপ া ব নী, ানীয় সরকার 

ব া ও ামীণ অথনীিত, িশ া ও া  সবা, যাগােযাগ ব া, িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ আইিস  ি র উ য়নকে  
িবিভ  কম িচর বা বায়ন, ত  ও গণমা েমর উ য়ন, আইন লা, জনিনরাপ া ও িতর া, আইন ণয়ন ও িবচািরক কায ম, 
জন শাসেনর উ য়েন হীত কায ম, বেদিশক স েকর ে  অিজত সাফ , ি ে র চতনার িবকাশ ও ি েযা ােদর 
ক ােণ হীত কায ম, শাসিনক নীিত, কৗশল, উ য়ন দশন এবং অ যা ার িদকিনেদশনা থাকেব। 

 


