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উ য়নিবষয়ক সে লেন পিরক নাম ী

াফ িরেপাটার ॥  দেশর গেবষণা, িশ ায় আ হ রেয়েছ ধানম ীর। দেশ আরও বিশ গেবষণা না  হওয়ায়
মি সভা বা একেনক সভায় ধানম ী শখ হািসনা আে প কেরন বেল জানান, পিক নাম ী এম এ মা ান। িতিন
আরও বেলন, ২০১৮-১৯ অথবছেরর িহসাব অ যায়ী, দেশর মাথািপছু আয় ১৯০৯ মািকন ডলার। ২০৪১ সােল
দেশর মাথািপছু আয় দাঁড়ােব সােড় ১২ হাজার ডলাের। ধানম ী শখ হািসনা বরাবর ২০৪১ সােল সােড় ১২

হাজার ডলার মাথািপছু আয় দাঁড়ােনার এই পিরক না আজ রিববার তুেল ধরেবন পিরক নাম ী।

শিনবার বলা সােড় ১১টার িদেক রাজধানীর নীলে েত জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত (এনএিপিড)
থম আ জািতক পিরক না ও উ য়নিবষয়ক সে লেনর উে াধনী ব েব  এ তথ  জানান পিরক নাম ী।

পিরক নাম ী বেলন, রিববার আমরা বড় পিরক না িনেয় যাি  ধানম ী বরাবর। পিরক না অ যায়ী, ২০৪১
সালনাগাদ দেশর মা েষর মাথািপছু আয় হেব সােড় ১২ হাজার ডলার। এটা বতমান বাজারদর অ যায়ী। ২০৪১
সােল সই বাজারদর বেড় ১৬ হাজার ডলাের দাঁড়ােত পাের। এম এ মা ান বেলন, আমােদর সভ  জািত িহেসেব
হািজর হওয়ার বাধ হয় একটা স াবনা দখা িদেয়েছ।

ম ী বেলন, আমােদর দেলর নতৃ  িবষেয়  ধারণা থাকেত হেব। যখন দল গঠন হেয়িছল স সময় নতারা
উপলি  কেরিছেলন আমােদর কতৃ  হােত িনেত হেব। আমােদর াধীন হেত হেব। আমােদর নতারা স সময় সই
চ া চািলেয়েছন। বতমান দেলর সভাপিত ও ধানম ী বঝুেত পারেলন অ ায় থেক দাির  থেক আমােদর

মযাদার আসেন িনেত হেব। পিরকি তভােব আমােদর এিগেয় যেত হেব। িতিন এিগেয় িনে নও। ম ী বেলন,
বাঙালী বাঙালীর পিরচেয় ওপের উঠেব।

গেবষণার কথা উে খ কের পিরক নাম ী এম এ মা ান বেলন, দেশ আরও বিশ গেবষণা না হওয়ায় িতিট
মি সভা ও জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটর (একেনক) সভায় আে প কেরন আমােদর ধানম ী শখ
হািসনা। িতিন বেলন, আমােদর ধানম ী দেশর গেবষণা, িশ ায় অত  আ হী। িতিট একেনক সভায়, িতিট
মি সভার বঠেক িতিন আে প কেরন য, কন আরও বিশ কের গেবষণা এখােন হেব না। কন পি মারা বারবার
এটা ওটা কের িনয়া জয় করেব। সখােন আমরা িক ছাটখােটা িকছু করেত পাির না? তরাং যার যার যখােন
গেবষণার  রেয়েছ, উ াবেনর জায়গা রেয়েছ, সখােন আমােদর িনেজেদর িত া করেত হেব।

পিরক না উ য়ন একােডিম এখােন আরও ভূিমকা রাখেত পাের স িবষেয় তােদর কােজর আ ান জানান। ম ী
বেলন, গেবষণার মাধ েম নতুন নতনু ধারণা িনেয় আসেল আমরা পিরক না কের এিগেয় যেত পারব। যােত কের
আমােদর  জনগেণর  অথ  সিঠক  কােজ,  সিঠক  জায়গায়  ব য়  করেত  পাির।  আমােদর  দেশর  যসব  নাগিরক
অ ায়ভােব বি ত অব ায় আেছ, তাহেল আমরা তােদর ব না িকছুটা হেলও কমােত পারব।
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ম ী বেলন, দশটা আমােদর। আমােদর মেতা কের দশটােক গড়ব এবং ায়িবচার িত া করব। দেশর সকল
নাগিরক, স যই হাক, শষ ব ি িট পয  সবিন  ায়িবচার, সবিন  েযাগ- িবধা সৃি  করেত হেব। শষ
ব ি ও যন মেন কেরন, ধান ব ি  য মযাদা ভাগ কেরন, িতিনও সই মযাদা ভাগ করেছন। এটা হ কাজ।
িক  এটা করেত হেব। এ সময় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর কােছ দেশর িচ া- চতনা, গেবষণা
িবেদশীেদর সামেন তেুল ধরার জ  আ ান জানান পিরক নাম ী।

এর আেগ পিরক না ম ণালেয়র সাধারণ অথনীিত িবভােগর সদ  ( জ  সিচব) ড. শাম ল আলম িক- নাট
উপ াপন কেরন। িক- নাট উপ াপনায় সরকােরর দীঘ ময়াদী পিরক না অংশ িহেসেব ২১০০ শতেকর ড া

ান, জলবায়ুর পিরবতনজিনত কারেণ সরকােরর িবিভ  ক  কথা উে খ কেরন। এছাড়াও বতমান সরকার
পিরক না কের দাির  কমােনা, ঘের ঘের শতভাগ িব তায়েনর চ াসহ িশ া, া  ব ি খােত ইনেভ েম ট
িনেয়ও আেলাকপাত কেরন। িক- নাট পপাের উ য়ন করেত িগেয় সরকােরর িবিভ  চ ােল ও তেুল ধেরন। তেব
ভিব ত করণীয় িহেসেব যা উে খ কেরন তার মেধ  ট া  িজিডিপ র  বৃি  করা, রফতািন ব মখুীকরণ, ইনেভ
বিৃ সহ অ া ।

এই কনফােরে র উে াধনী অ ােন আরও ব ব  রােখন াশনাল একােডিম ফর িনং এ া ড ডেভলপেম ট
(এনএিপিড) মহাপিরচালক মাঃ আবলু কােশম, এনএিপিডর অিতির  মহাপিরচালক এ এ এম নািস ল কামাল।

এছাড়াও িদনব াপী িট সশন অ ি ত হয়। একিট হেলা িডিজটালাইেজশন এ া ড পাবিলক সািভস ডিলভাির নােম
অ িট হেলা ই ডাি  রভুেলশন। সে লেনর ি তীয় িদন হেসেব আজ রিববার িট সশন অ ি ত হওয়ার কথা
রেয়েছ।
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