
৩০ সােলর মেধ  শতভাগ কমসং ান হেব ॥ অথম ী

কািশত: ২৯ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথনীিতেত িস াপুর অে িলয়া িনউিজল া ডেক ছািড়েয় যােব দশ

াফ িরেপাটার ॥ ২০৩০ সােলর মেধ  দেশর জনগণ শতভাগ কমসং ােনর আওতায় আসেব। একই সমেয়র
মেধ  অথনীিতেত িস াপুর, অে িলয়া, িনউিজল া ডেক ছািড়েয় যােব বেল জািনেয়েছন অথম ী আ হ ম মু ফা
কামাল। অথম ী আরও বেলন, বতমােন আমােদর অথনীিত যভােব এিগেয় যাে  তােত বাংলােদশেক কউ দিমেয়
রাখেত পারেব না। ২০৪১ সােলর মেধ  অথৈনিতকভােব উ ত ২০ দেশর মেধ  ান পােব বাংলােদশ।

শিনবার জাতীয় জা ঘর িমলনায়তেন ধানম ী শখ হািসনার ৭৩তম জ িদন উপলে  িবিভ  ুেলর িশ াথীেদর
মােঝ িশ া উপকরণ িবতরণ ও আেলাচনা সভায় অথম ী এসব কথা বেলন। শখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার
পিরষদ এ অ ােনর আেয়াজন কের।

শখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার  পিরষেদর িত াতা  চয়ারম ান  মাঃ  রিকবুর  রহমােনর  সভাপিতে  সভায়
উপি ত িছেলন আইিসিট িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক, সংসদ সদ  মাহমুদ-উস-সামাদ চৗধুরী, বাংলােদশ
অথনীিত সিমিতর সাধারণ স াদক ও জনতা ব াংেকর চয়ারম ান জামালউি ন আহেমদ।

বাংলােদেশর উ য়েন ধানম ী শখ হািসনার অবদান তুেল ধের অথম ী বেলন, বাংলােদশ এবং দি ণ এিশয়ার
সীমানা পিরেয় দশরতœ শখ হািসনা এখন িব  রাজনীিতেত একজন শংসনীয় এবং অ করণীয় রা নায়ক।
িতিন আমােদর জ  আশীবাদ প। যু রাে র ডানা  া ,  ভারেতর নের  মািদ ও জাপােনর ধানম ী
িসনেজা  আেবেক  যভােব  মূল ায়ন  করা  হয়,  ধানম ীেকও  একইভােব  মূল ায়ন  করা  হয়।  আজ  (শিনবার)

ধানম ীর  জ িদন।  আিম  দায়া  করিছ,  িতিন  যন  শতায়ু  হন।  উ য়েনর পকার  ধানম ী  শখ হািসনার
িব ৈবভেবর িত কান মাহ নই। ধানম ীর একটাই মাহÑ দেশর সকল িপিছেয়পড়া মা েষর জ  কাজ করা,
দশেক সামেন এিগেয় িনেয় ব ব ুর সানার বাংলা িবিনমাণ করা।

অথম ী আরও বেলন, ২১ আগ  ধানম ীর ওপর েনড হামলা হেলা।  িভিডও িচ িট যিদ দেখন তাহেল
বুঝেবন য়ং আ াহ রা ুল আলািমন িনজ হােত ধানম ীেক র া কেরেছন। আমার িব াস, ধানম ী যােত
দেশর মা ষেক আরও বিশ সবা িদেত পােরন সজ  উনােক বাঁিচেয় রেখেছন আ াহ িনেজই।

দেশর উ য়ন িচ  তুেল ধের অথম ী আরও বেলন, েত ক পিরবাের একজন কের কমসং ােনর ব ব া করার
জ  ধানম ী কাজ করেছন। অথম ী বেলন, ধানম ী ায়শই আমােক বেলন, এেদেশর বেদ, কামার- মার,
তাঁিত, কৃষক, িমক এেদর েত ক পিরবােরর যন অ ত একজেনর চাকিরর ব ব া হয়, স ব ব া কের দাও।
আিম িব াস কির, ২০৩০ সােলর মেধ  এ দেশর জনগণ শতভাগ কমসং ােনর আওতায় আসেব। িতিন বেলন,
বতমােন আমােদর দাির সীমার হার ২১ শতাংশ। ২০৩০ সােলর মেধ  এটােক আমরা শূ  বা ৩ শতাংেশ নািমেয়
আনেত চাই। ২০৩০ সােল এেদেশ কান মা ষ আর দির  থাকেব না। আর ২০৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশ িবে র
সরা ২০িট দেশর একিট হেব।
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িতিন বেলন, গত ১০ বছের িজিডিপর বৃি েত আমরা পৃিথবীর সবার উপের, এটা িব ব াংক, আইএমএেফর তথ ।
অথনীিতর এই িভত কের গেছন জািতর জনক ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান, আর তার অসমা  কাজ সমা  করেছন
তার  ক া  শখ হািসনা।  ২০২৭ সােলর  মেধ  পৃিথবীর  ২৬তম  দশ  হেব  বাংলােদশ।  ২০৩০ সােলর  মেধ
মালেয়িশয়া, িস াপুর, অে িলয়া, িনউিজল া ড এসব দেশর ওপর থাকেব বাংলােদশ।

িতিন বেলন, অেনেক মেন কেরন, বাংলােদেশর আজেকর য বৃি  হেয়েছ এর পছেন আমােদর অেনক ঋণ
রেয়েছ। িক  বা েব আমােদর ঋেণর পিরমাণ িবে র য কান দেশর তলুনায় সবেচেয় কম। আমরা িনেজেদর
অথায়েন প া সতু করেত স ম হেয়িছ। একসময় বলা হেতা বাংলােদেশর কান ভিব ত নই। বাংলােদশ নােমর
দশিট কখনও অথনীিতেত এ েত পারেব না। একিদন বাংলােদশেক িনেয় যারা তু -তাি ল  করেতন, ব  কের

কথা বলেতন তারাই আজ বলেছন, বাংলােদশ িবে র মানিচে  একিট উ ল ন । আর এিট স ব হেয়েছ আমরা
একজন ভাল নতা পেয়িছ। িতিন হেলন ধানম ী শখ হািসনা।

িনেজর িশ া জীবেনর ৃিতচারণ কের অথম ী বেলন, আমার জীবেনর গ  আপনােদর কােছ অিব া  মেন হেব।
বতন না িদেত পারার কারেণ ুেল আমার িতনবার নাম কাটা গেছ। ােমর মা ষ আমার বতন িদেয়েছন।

এসএসিস ফম িফলােপর টাকা িছল না, শষিদন আমার এলাকার একজন আমােক টাকা দন। আিম িটউশিন
কেরিছ। িতিন িশ েদর উে েশ বেলন, আিম লিজং থেক-িটউশিন কের লখাপড়া চািলেয় অথম ী হেত পারেল
তামরা কন পারেব না; তামরা আরও বড় বড় দািয়  পালন করেত পারেব। ছা ছা ীেদর উে েশ িতিন আরও

বেলন, তামােদর উপবৃি  দয়া হে । িবনামূেল  বই পা । আমােদর সময় এসব িছল না। কােজই তামরা আরও
বিশ ভাল ছা  হেব। দশ ও সমােজর অেনক বড় দািয়  পালন করেব, এটাই আমােদর ত াশা।

জুনােয়দ আহেমদ পলক বেলন, শখ হািসনােক আজেক বলা হে  ভ াকিসন িহেরা। কারণ িবিভ  রাগ িতেরােধ
বাংলােদশ য ভ াকিসন ব বহার করেছ তা সবেচেয় ভাল ভ াকিসন। এই ভ াকিসন িশ  মৃতু র হার কিমেয় আনেত

পূণ ভূিমকা রেখেছ। এজ  ধানম ী শখ হািসনােক জািতসংঘ থেক পুর াের ভূিষত করা হেয়েছ। পলক
আরও বেলন, ব ব ু দেশর মা েষর জ  রাজৈনিতক মুি , অথৈনিতক মুি  এবং সাং ৃিতক মুি  চেয়িছেলন।
িক  াধীনতার পরািজত শি  ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  তােক হত া কেরেছ। আজ তারই ক া শখ হািসনা
একিট উ ত ও িনভর বাংলােদশ গেড় তুলেত কাজ করেছন।

িতম ী জুনােয়দ আহেমদ পলক আরও বেলন, িডিজটাল বাংলােদশ এক সময়  িছল। ধানম ীর নতৃে
এখন সিট বা বািয়ত। বতমােন এক হাজার টাকায় একিট মাবাইল পাওয়া যায়, ২৫ পয়সায় কথা বলা যায়। এ
অবদান শখ হািসনার। হােত হােত পৗঁেছ গেছ ল াপটপ। ুল-কেলেজ িত া করা হে  উ তমােনর শখ রােসল
কি উটার ল াব।

সভাপিতর ব েব  মাঃ রিকবুর রহমান বেলন, ১৯৯৮ সােল ধানম ী শখ হািসনার হােত গড়া সংগঠন শখ
রােসল  িশ -িকেশার  পিরষদ।  িশ -  িকেশারেদর  ইিতহাসসেচতন  করেত  এবং  িবকৃত  ইিতহােসর  হাত  থেক
ভিব ত জ েক র া করেত সংগঠনিট গেড় তালা হেয়েছ।

শখ রােসল জাতীয় িশ -িকেশার পিরষেদর মাধ েম িতবছর ২০০ মধাবী িশ াথীেক ধানম ীর তরফ থেক
একিট কের ল াপটপ দয়া হেব। যােত এ মধাবীরা আইিটেত ান অজন করেত পাের। একই অ ােন আইিসিট

িতম ী জুনাইদ আহেমদ পলক বেলন, তার ম ণালয় থেক িতবছর ২০০ মধাবী  িশ াথীেক একিট কের
ল াপটপ দয়ার ব ব া করা হেব।
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