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িবেরাধী দেলর িনবর্ািচত সদসয্েদর সংসেদ েযাগদােনর আhান * দনুর্ীিত uেcেদ
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aেনক কাজ, পািড় িদেত হেব আরo কিঠন পথ * পাঁচ বছের েদড় েকািট
কমর্সংsান করা হেব * িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর িবপুল িবজয় িছল pতয্ািশত *
যারা েভাট িদেয়েছন তােদর কৃতjতা, যারা েদনিন তােদর ধনয্বাদ * িনবর্াচেনর
iশেতহার েদশ গঠেন আগামী িদেনর পথিনেদর্শক হেব * নবীন-pবীেণর সংিম েণ
গিঠত মিntসভা আমােদর লkয্মাtায় েপৗঁছােব * pিতিট gােম শহেরর সুিবধা েপৗঁেছ
েদয়া হেব * সাধারণ েভাটাররা িবeনিপর িদক েথেক মখু িফিরেয় িনেয়িছেলন *
িবeনিপর ধােনর শীষ মাকর্ ায় যুdাপরাধী জামায়াত েনতােদর মেনানয়ন ত ণ
েভাটাররা েমেন িনেত পােরিন
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েদেশর unয়ন o agগিতর ধারা aবয্াহত রাখেত জাতীয় ঐেকয্র ডাক িদেয়েছন pধানমntী
েশখ হািসনা। িতিন বেলন, eখন pেয়াজন জাতীয় ঐকয্। িবেভদ ভুেল মিুkযুেdর েচতনায়
ঐকয্বdভােব েদশেক eিগেয় িনেত হেব।

টানা তৃতীয় েময়ােদ pধানমntী হoয়ার পর kবার pথমবার জািতর uেdেশ েদয়া ভাষেণ

  যুগাnর িরেপাটর্
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িতিন eসব কথা বেলন। ভাষেণর েতi িনবর্াচেন আoয়ামী লীগ েনতৃtাধীন মহােজাটেক
িবপুলভােব িবজয়ী করায় েদশবাসীেক আnিরক ধনয্বাদ জানান।

eকi সে  pধানমntী দনুর্ীিত uেcেদ কেঠারভােব আiন pেয়ােগ দঢ়ৃpতয্য় বয্k কেরন। িতিন
বেলন, দনুর্ীিত িনেয় সমােজর সবর্sের asিs রেয়েছ। আiেনর কেঠার pেয়ােগর মাধয্েম দনুর্ীিত
uেcদ করা হেব।

eরi মেধয্ তথয্ েযাগােযাগ pযুিkর বয্বহার সmpসারেণর মাধয্েম িবিভn েkেt দনুর্ীিত িনমূর্ল
করার uেদয্াগ gহণ করা হেয়েছ। দনুর্ীিতর িব েd জনসেচতনতা ৈতিরেত গণমাধয্েমর সহায়তা
েনয়ার কাজ aবয্াহত থাকেব। দনুর্ীিতর সে  জিড়তেদর েশাধরােনার আhান জানান িতিন।

kবার  সnয্ায়  জািতর  uেdেশ  েদয়া  pধানমntীর  ei  ভাষণ  েটিলিভশন  o  েবতারসহ
গণমাধয্েম eকেযােগ সmpচার করা হয়। ভাষেণ িতিন মহােজােটর ভূিমধস িবজেয়র (লয্াn
sাiড িভকটির) েনপথয্ 14িট কারণ uেlখ কেরন। পাশাপািশ িবeনিপ েজােটর পরাজেয়র
েবশ কেয়কিট কারণo তুেল ধেরন।

িতিন বেলন, িবeনিপর ধােনর শীষ মাকর্ ায় যুdাপরাধী জামায়াত েনতােদর মেনানয়ন ত ণ
েভাটাররা েমেন িনেত পােরিন। ত ণরা আর যা-i েহাক, sাধীনতািবেরাধী শিkর পk িনেত
পাের না।

িতিন বেলন, eকাদশ সংসেদ িবেরাধী দেলর সদসয্সংখয্া িনতাni কম। তেব সংখয্া িদেয়
আমরা তােদর িবেবচনা করব না। সংখয্া যত কমi েহাক, সংসেদ েয েকােনা সদেসয্র নয্াযয্
o েযৗিkক psাব, আেলাচনা-সমােলাচনার যথাযথ মূলয্ায়ন করা হেব।

িতিন িবেরাধী দেলর িনবর্ািচত সদসয্েদর শপথ িনেয় সংসেদ েযাগদােনর আhান জানান। e
সময় িতিন েদেশর unয়েন েনয়া pকl o পিরকlনার কথা তুেল ধেরন।

pধানমntী জাতীয় ঐেকয্র pেয়াজনীয়তার কথা uেlখ কের বেলন, eখন আমােদর pেয়াজন
জাতীয় ঐকয্। িবেভদ ভুেল ঐকয্বdভােব আমােদর eিগেয় েযেত হেব। আমােদর ঐেকয্র
েযাগসূt হেব মুিkযুেdর েচতনা, aসাmpদািয়কতা, গণতািntক মলূয্েবাধ, সাময্ o নয্ায়িবচার
eবং unয়ন o agগিত। িবজেয়র পর আমরা সরকার গঠন কেরিছ। সরকােরর দিৃ েত
দলমত িনিবর্েশেষ েদেশর সব নাগিরক সমান। আমরা সবার জনয্ কাজ করব। সরকাির েসবা
খােত scতা, জবাবিদিহতা o সুশাসন pিত া eবং জাতীয় জীবেনর সবর্t আiেনর শাসন
সমnুত রাখার uেদয্াগ gহণ করব। জাতীয় সংসদ হেব সব িসdাn gহেণর েকndিবn।ু

pধানমntী বেলন, আoয়ামী লীগ কথামালার রাজনীিতেত িব াসী নয়। আমরা েয pিত িত
েদi তা বাsবায়ন কির। 2008 eবং 2014 সােলর িনবর্াচেনর আেগ েযসব pিত িত আমরা
িদেয়িছলাম, তার aিধকাংশi iিতমেধয্ বাsবায়ন কেরিছ।

িতিন বেলন, আমােদর সামেন সবেচেয় বড় দািয়t িশিkত ত ণেদর জনয্ কমর্সংsােনর সুেযাগ
সৃি  করা। ত ণেদর কমর্সংsােনর জনয্ আমরা িবেশষ পিরকlনা gহণ কেরিছ। e েলার
মেধয্ রেয়েছ ত ণ uেদয্াkােদর জনয্ সহজ শেতর্  আিথর্ক সহায়তা pদানসহ িবিভn সুিবধা
িনি ত করা। ত ণ নারী uেদয্াkােদর জনয্ িবেশষ সুিবধা o pেণাদনা pদান। সরকাির
uেদয্ােগ কমর্সংsান পিরকlনা, ত ণ udাবকেদর udাবনসমূহ আnজর্ ািতকভােব েপেটn করার
uেদয্াগ gহণ করা। েদশ-িবেদেশ কেমর্ িনেয়ােগর জনয্ কািরগির িবষেয় দk কমর্ী ৈতির eবং
কািরগির jানসmn দk জনবল গেড় েতালার জনয্ pিতিট uপেজলায় eকিট কের কািরগির
কেলজ sাপন করা। iিতমেধয্ কািরগির কেলজ sাপেনর কাজ  হেয়েছ।

e pসে  িতিন আরo বেলন, ত েণরাi েদেশর ভিবষয্ৎ কণর্ধার। তা েণয্র সৃি শীলতা,
uদয্ম eবং শিkর oপর আমােদর পূণর্ dা o আsা রেয়েছ। িতিন ত ণেদর unয়েনর কথা
uেlখ কের বেলন, আগামী পাঁচ বছের আমরা েদড় েকািট কমর্সংsােনর লkয্মাtা িনধর্ারণ
কেরিছ। সরকাির-েবসরকাির পযর্ােয় 100িট aথর্ৈনিতক a ল pিত ার কাজ eিগেয় চেলেছ।
eসব aথর্ৈনিতক a েল েদিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা িবিনেয়ােগর জনয্ আসেছন।
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pধানমntী unয়ন পিরকlনার কথা তুেল ধের বেলন, সারা েদেশ দiু ডজেনর েবিশ হাiেটক
পাকর্  eবং আiিট িভেলজ িনমর্ােণর কাজ eিগেয় চলেছ। কৃিষ, মৎসয্, প পালন, পযর্টন, েসবা
খাতসহ িবিভn খােত pািত ািনক eবং আt-কমর্সংsােনর বয্াপক সুেযাগ সৃি  করা হেব।
আমরা চলমান unয়ন pকl েলা যথাসমেয় েশষ করার uেদয্াগ িনেয়িছ। িবেশষ কের পdা
েসতু,  েমে ােরল,  eিলেভেটড ekেpসoেয়,  পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ pকl,  মেহষখালী-
মাতারবাড়ী সমিnত unয়ন pকlসহ ফাs য্াক েমগা pকl েলার বাsবায়ন কােজ গিত
আনা হেব।

েশখ হািসনা বেলন, 2020 সােল জািতর িপতার জnশতবািষর্কী uপলেk আমরা 2020-2021
সােল মিুজব বষর্ eবং 2021 সােল sাধীনতার সুবণর্জয়nী uৎসব uদযাপন করব। বাঙািল
জািতর e দiু মােহndkেণ আমরা েদশেক আথর্-সামািজক খােত eক aননয্ ucতায় িনেয়
েযেত চাi। আর eর েকৗশল িহেসেব আমরা িভশন-2021 eবং িভশন-2041 বাsবায়ন
করিছ। পাশাপািশ, জলবায়ুর ঘাত-pিতঘাত েমাকােবলা কের কািkkত unয়ন aজর্ েনর জনয্
আমরা ‘বাংলােদশ বdীপ পিরকlনা-2100’ নােম শতবেষর্র eকিট পিরকlনা pণয়ন কেরিছ।
আমরা iিতমেধয্ সpম প বািষর্কী পিরকlনার সে  eসিডিজর লkয্মাtা েলা সm ৃk কের তা
বাsবায়ন  কেরিছ। a ম প বািষর্কী পিরকlনা pণয়েনর কাজo  হেয়েছ। সবার
সে  বnুt, কারo সে  ৈবিরতা নয়- আমােদর e পররা  নীিতi বিহিবর্ে র সে  বাংলােদেশর
সুসmেকর্ র মলূ হািতয়ার। e নীিতর সফল বাsবায়ন বাংলােদশেক unিত o agগিতর পেথ
eিগেয় িনেয় যােc। বাiেরর দিুনয়ার সে  বাংলােদেশর সmকর্  েয েকােনা সমেয়র চাiেত সুদঢ়ৃ
eবং গভীর।

িতিন  বেলন,  আমরা  eকিট  শািnপূণর্  সমাজ pিত া  করেত  চাi।  েযখােন  িহংসা-িবেdষ
হানাহািন থাকেব না। সব ধমর্-বণর্ eবং সmpদােয়র মানুষ শািnেত বসবাস করেত পারেবন।
সবাi িনজ িনজ ধমর্ যথাযথ মযর্াদার সে  পালন করেত পারেবন।

ৈবি ক pভােব িকংবা sানীয় pেরাচনায় আমরা িকছু িকছু ত ণেক িব ািnর িশকার হেয়
সntাস o জি বােদ সmৃk হেত েদেখিছ। iসলাম শািnর ধমর্। iসলােম সntােসর েকােনা sান
েনi। আিম সমােজর সবাiেক মাদকাসিk o জি বােদর িব েd দঢ়ৃ aবsান gহেণর আhান
জানািc। িতিন বেলন, ধমর্ীয় িশkার pসাের আমরা কাযর্কর বয্বsা িনিc। মাdাসা িশkােক
আধুিনকায়েনর মাধয্েম uৎপাদনমখুী করা হেc। কoিম মাdাসার দাoয়াের হািদস িডিgেক
মাsাসর্ িডিgর সমমান করা হেয়েছ। সারা েদেশ 560িট মসিজদ কাম-iসলািমক সাংsৃিতক
েকnd pিত া করা হেc।

pধানমntী েদশবাসীর uেdেশ বেলন, eবােরর িনবর্াচেন আoয়ামী লীেগর িবপুল িবজয় িছল
খুবi pতয্ািশত। িনবর্াচেনর আেগ েদিশ-িবেদিশ জিরপ েলাo e রকমi ফলাফেলর iি ত
িদেয়িছল। aপরিদেক সাধারণ েভাটাররা িবeনিপর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়িছেলন eবং
েনৗকার aনkুেল eবার গণেজায়ার সৃি  হেয়িছল।

িতিন জনগেণর pিত কৃতjতা জািনেয় বেলন, আপনারা টানা তৃতীয়বার eবং 1996 সাল
েথেক চতুথর্বােরর মেতা বাংলােদশ আoয়ামী লীগেক সরকার পিরচালনার ময্ােnট িদেয়েছন।
আপনােদর eবােরর e িনর ু শ সমথর্ন আমােদর দািয়t o কতর্ বয্ আরo ব ণ বািড়েয়
িদেয়েছ। আিম বয্িkগতভােব আপনােদর e রায়েক েদশবাসীর েসবা eবং জািতর িপতার
aসমাp কাজ েশষ করার o েসানার বাংলা pিত ার পেথ আরo eকধাপ eিগেয় যাoয়ার
সুেযাগ বেল মেন কির।

e pসে  িতিন আরo বেলন, আপনারা আমার oপর আsা েরেখ েয রায় িদেয়েছন, কথা
িদিc আিম pাণপণ েচ া করব েস আsার pিতদান িদেত। e জনয্ দলমত িনিবর্েশেষ েদেশর
সব নাগিরেকর সমথর্ন eবং সহেযািগতা চাi।

pধানমntী বেলন, নবীন-pবীেণর সংিম েণ আিম আমার মিntসভা গঠন কেরিছ। pবীণেদর
aিভjতা আর নবীনেদর uদয্ম- ei দiুেয়র সমnেয় আমরা আমােদর লkয্মাtায় েপৗঁছার
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pতয্য় বয্k করিছ। eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর আেগ েঘািষত iশেতহার েদশগঠেন
আগামীর পথিনেদর্শক হেব।

িতিন 2008 সােলর আেগর বাংলােদেশর pিত জনগেণর দিৃ  আকষর্ণ কের বেলন, দশ বছর
আেগর বাংলােদশ আর আজেকর বাংলােদেশর মেধয্ িবরাট বয্বধান। মানেুষর জীবনমান eখন
aেনক unত। eখন মানষু সুnর কের বাঁচার sp েদেখ। েদশেক আমরা আরo unত করেত
চাi। তাi সামেন aেনক কাজ আমােদর। আরo কিঠন পথ পািড় িদেত হেব। জনগণেক সে
িনেয় েসi বnুর পথ aিতkম করার pতয্য় বয্k কেরন pধানমntী।

pধানমntী বেলন, েদেশর pিতিট gােম শহেরর সুিবধা েপৗঁেছ েদয়ার uেদয্াগ gহণ করা হেব।
pিতিট ঘের িবদযু্ৎ েপৗঁেছ যােব। েছেলেমেয়েদর unত পিরেবেশ েলখাপড়ার সুেযাগ ৈতির করা
হেব। সুেপয় পািন eবং unতমােনর পয়ঃিন াশন বয্বsা িনি ত করা হেব। সুs িবেনাদন
eবং েখলাধুলার জনয্ aবকাঠােমা গেড় েতালা হেব। inারেনট-তথয্pযুিk সবর্t েপৗঁেছ যােব।

pধানমntী বেলন, আিম আেগo বেলিছ, আবারo বলিছ, আমার বয্িkগত েকােনা চাoয়া-
পাoয়া েনi। বাবা-মা-ভাi, আtীয়-পিরজনেক হািরেয় আিম রাজনীিত করিছ ধু জািতর
িপতার sp বাsবায়েনর জনয্; e েদেশর মানেুষর কলয্ােণর জনয্। e েদেশর সাধারণ মানুেষরা
যােত ভােলাভােব বাঁচেত পাের, unত-সমdৃ জীবেনর aিধকারী হেত পাের, তা বাsবায়ন
করাi আমার জীবেনর eকমাt লkয্।

pধানমntী মহােজােটর িবপুল িবজেয়র জনয্ ভাষেণর েত মহান রাbুল আলািমেনর দরবাের
েশাকিরয়া আদায় কের বেলন, যারা েনৗকায় েভাট িদেয় আমােদর িবজয়ী কেরেছন আিম
তােদর pিত কৃতj। যারা আমােদর েভাট েদনিন, আিম তােদরo ধনয্বাদ জানািc িনবর্াচেন
aংশgহেণর জনয্। িনবর্াচেন aংশgহণকারী সব দল o েজাট eবং pাথর্ীেক ধনয্বাদ জানািc।

িতিন পাশাপািশ আoয়ামী লীেগর সব েনতাকমর্ী, সমথর্ক o ভানধুয্ায়ীেক ধনয্বাদ জািনেয়
বেলন, সবার akাn পির ম eবং সহেযািগতায় আমরা e িবশাল িবজয় aজর্ ন করেত সkম
হেয়িছ।  ভাষেণ  pধানমntী  সু ু ভােব  িনবর্াচন  সmn  করায়  েদশবাসী,  িনবর্াচন  কিমশন,
িনবর্াচেনর সে  সংি  সব কমর্কতর্ া-কমর্চারী eবং আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী o সশst
বািহনীর সব সদেসয্র pিত গভীর কৃতjতা জানান।

pধানমntী pস kেম িবeনিপ েজােটর িনবর্াচেন ভােলা না করার কেয়কিট কারণ uেlখ
কেরন। eর মেধয্ আেছ- eক আসেন 3-4 জন বা তারo েবিশ pাথর্ী মেনানয়ন; মেনানয়ন
িনেয় বয্াপক বািণেজয্র aিভেযাগ eবং দবুর্ল pাথর্ী মেনানয়ন; িনবর্াচেন সংখয্াগির াতা েপেল
েক pধানমntী হেবন, েস িবষেয় aিন য়তা; িনেজরা জনগেণর জনয্ কী করেব,  েস কথা
তুেল ধরেত বয্থর্ হেয়েছ।

aপরিদেক kমতায় েগেল আoয়ামী লীেগর িব েd কী ধরেনর pিতিহংসামূলক বয্বsা েনেব-
তােদর pচারণায় pাধানয্ েপেয়েছ। েসাশয্াল িমিডয়ায় আoয়ামী লীেগর িব েd িবেষাdার করা
ছাড়া িনেজেদর সাফলয্গাথা তুেল ধরেত পােরিন। তাছাড়া, 2013 েথেক 2015 সাল পযর্n
িবeনিপ-জামায়ােতর েদশবয্াপী aিgসntাস o ংসাtক কমর্কা  সাধারণ মানেুষর মন েথেক
মেুছ যায়িন।

pধানমntী বেলন, মানুেষর জীবনমান unয়ন, দািরdয্ hাস, িশkা o িচিকৎসার সুেযাগ িবsার,
িশ  o মাতৃমতুৃয্র হার hাস, নারীর kমতায়নসহ আথর্সামািজক নানা সূচেক বাংলােদশ িবগত
দশ বছের ঈষর্ণীয় সাফলয্ aজর্ ন কেরেছ। ধু eিশয়ার েদশ েলারi শীেষর্ নয়, েকােনা েকােনা
েkেt আমােদর aজর্ ন aেনক unত েদশেকo ছািড়েয় েগেছ। িব  েনতারা তাi বাংলােদশেক
েচেনন ‘unয়েনর েরাল মেডল’ িহেসেব। তেব আমােদর ei পথচলা মসৃণ িছল না। শত
pিতkল aবsা েমাকােবলা কের আমরা আnিরকতার সে  কাজ কেরিছ। যার সুফল আজ
জনগণ পােcন। e aজর্ ন ধু সরকােরর নয়, e aজর্ ন েদেশর pিতিট পির মী মানেুষর।

িতিন আরo বেলন,  আজ বাংলােদশ unয়নশীল েদশ িহেসেব মযর্াদা েপেয়েছ।  বতর্ মােন
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

দািরেdয্র হার 21.8 শতাংেশ hাস েপেয়েছ যা 2005-06 সােল িবeনিপ সরকােরর আমেল
িছল 41.5 শতাংশ। মাথািপছু আয় 543 মািকর্ ন ডলার েথেক 1 হাজার 751 ডলাের unীত
হেয়েছ। ৈবেদিশক মdুার িরজাভর্  3 িবিলয়ন েথেক বিৃd েপেয় হেয়েছ 33 িবিলয়ন মািকর্ ন
ডলার। িবeনিপ সরকােরর 2005-06 aথর্বছের বােজেটর আকার িছল মাt 61 হাজার
েকািট টাকা। যা 7.6 ণ বৃিd কের 2018-19 aথর্বছের আমরা 4 লাখ 64 হাজার 573
েকািট টাকার বােজট িদেয়িছ। বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচর পিরমাণ 1 লাখ 73 হাজার েকািট
টাকা। যার নbi ভাগ বাsবায়ন হয় িনজs aথর্ায়েন। কারo কােছ আমােদর হাত েপেত
চলেত হয় না। গত aথর্বছের আমােদর িজিডিপ pবৃিdর হার িছল 7.86 শতাংশ। মূলয্sীিত
5.4 শতাংেশ নািমেয় আনা হেয়েছ। ফেল িনতয্pেয়াজনীয় িজিনসপেtর দাম সাধারণ মানেুষর
kয়kমতার আoতায় রেয়েছ।

pধানমntী তার ভাষেণ জািতর জনক ব বnু েশখ মুিজবরু রহমান eবং 1975 সােলর 15
আগs শহীদ o ব বnু পিরবােরর সদসয্েদর আtতয্ােগর কথা sরণ কেরন। eকiভােব
sরণ কেরন জাতীয় চার েনতা eবং মিুkযুেdর 30 লাখ শহীদ eবং 2 লাখ িনযর্ািতত মা-
েবােনর aবদান। মিুkেযাdােদর সালাম জানান। e ছাড়া আoয়ামী লীেগর pিত াতা সভাপিত
মoলানা আবদলু হািমদ খান ভাসানী, pিত াতা সাধারণ সmাদক শামসুল হক o গণতেntর
মানসপুt েহােসন শহীদ েসাহরাoয়াদর্ীর pিত গভীর dা জানান।

sরণ কেরন সদয্ pয়াত বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর দ’ুবােরর সােবক সাধারণ সmাদক eবং
জনpশাসনমntী ৈসয়দ আশরাফুল iসলামসহ দশম সংসেদর pয়াত সদসয্েদর। গভীর dা
জানান বাংলা ভাষার মযর্াদা রkার জনয্ aকাতের জীবন েদয়া ভাষা শহীদেদর pিত।

িতিন 2004  সােলর 21  আগেsর েgেনড হামলায় িনহত আoয়ামী লীগ েনtী আiিভ
রহমানসহ 22 েনতাকমর্ী, 2001 সােলর পর িনমর্ম হতয্াকাে র িশকার সােবক aথর্মntী শাহ
eeমeস  িকবিরয়া,  আoয়ামী  লীগ  েনতা  আহসানulাহ  মাsার,  ম ু ল  iমাম,
মমতাজuিdনসহ 21 হাজার েনতাকমর্ী, 2013 েথেক 2015 সাল পযর্n িবeনিপ-জামায়াত
েজােটর aিgসntাস eবং েপ লেবামা হামলায় eবং সবর্েশষ eকাদশ জাতীয় সংসদ িনবর্াচেন
িবeনিপ-জামায়ােতর সntাসীেদর হামলায় িনহত 24 জনেক sরণ o তােদর েহর মাগিফরাত
কামনা কেরন।
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