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কািশত: ১০ - িডেস র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবেশষ িতিনিধ ॥ একাদশ জাতীয় সংসেদর ২০২০ সােলর থম অিধেবশেন রা পিতর ভাষেণর খসড়া অ েমাদন
িদেয়েছ মি সভা। সংিবধােনর ৭৩(২) অ ে েদর িবধান অ যায়ী একাদশ জাতীয় সংসেদর ২০২০ সােলর থম
অিধেবশেন রা পিত ভাষণ দেবন।

ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  সামবার সিচবালেয় মি সভার িনয়িমত বঠেক এই অ েমাদন দয়া হয়।

সভা শেষ মি পিরষদ সিচব খ কার আেনায়া ল ইসলাম সাংবািদকেদর এ কথা জািনেয় আরও বেলন, ম ণালয়
ও িবভাগ থেক া  তথ -উপাে র িভি েত রা পিত েদয় ভাষেণর খসড়া এবং সংসদ অিধেবশেন রা পিতর
পােঠর উে েশ একিট সংি  ভাষেণর খসড়া মি পিরষদ িবভােগ ণয়ন করা হয়।

খসড়া ভাষেণ ৯িট িবষেয় দেশর সািবক পিরি িত স েক িব ািরত এেসেছ জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন,
ভাষেণ থাকেছ দেশর সামি ক অথনীিতর িচ ; আথ-সামািজক উ য়েন গৃহীত িবিভ  পদে প ও সাফল ; পক
২০২১  বা বায়েন িবিভ  খােত  গৃহীত  কমসূচীর  পেরখা;  িডিজটাল  বাংলােদশ  িবিনমােণ  তথ  ও  যাগােযাগ

যিু র উ য়েন িবিভ  কমসূচীর বা বায়ন এবং দেশ ও িবেদেশ কমসং ান, সামািজক িনরাপ া ব িন কমসূচীর
সােরর কথাও এেত বলা হেয়েছ।

মি পিরষদ সিচব বেলন, ‘যু াপরাধীেদর িবচার ি য়ার অ গিত, বেদিশক স েকর ে  অিজত সাফল  এবং
শাসিনক নীিত, কৗশল, উ য়ন দশন ও অ যা ার িদক িনেদশনার িবষয়িট েলা এেসেছ রা পিতর ভাষেণ।

আমরা এখন এটা একটু দখব, কান ামািটক াল ভুল আেছ িক না। কান ছাটখােটা িমসেটক আেছ িক না। এটা
িঠক কের িট কিপ হেব- একটা ইংেরজী, আেরকিট বাংলা। এরপর এিট ছাপােনার জ  ১৯ িডেস র েস পাঠােনা
হেব।
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