
প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি অয়য়োচিত পোিীফী ভোয়ফয়য ভরূ ফক্তফযঃ 

 ওতৃয পোচবচিও প্রোন িোআ।  

 পফতনয়েয়র চয়রওন পেড এফং িোআভ পের ুনফবোর।  

 উয়িরো চযলয়দ ন্যোস্ত চফবোকভয়ূয পফতন-বোতো চফয়র আউএন’য স্বোক্ষয ফোচতর।   

 অন্তঃ ওযোডোয বফলভয চনযন।  

 চনিস্ব ওযোডোয  পোংনোর োচবব ফচবূবত ওর পপ্রলণ ফোচতর।  

 ওর ওযোডোয পোংনোর োচববয় য়দোন্নচতয ভোন সুয়মোয়কয দোচফ।   

ভোয়ফ  

আচিচনয়োব আন্সচিচিউি, ফোংরোয়দ চভরনোয়তন । ২৪ য়টোফয, ২০১৫, চনফোয ওোর ১০িো।  

১ 

প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচিয দস্য চিফ, চফচএ ভন্বয় ওচভচিয ভোচিফ িনোফ চপয়যোি ঔোন 

তোাঁয স্বোকত ফক্তয়ফয ফয়রনঃ  

ওতৃয প্রোন চবচিও প্রোন পলোকোনয়ও োভয়ন পযয়ঔ “প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি” কত চতন 

দও ধয়য ধোযোফোচওবোয়ফ দোচফ িোচনয়য় অয়ে। প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি কত 

১৮/৭/১২তোচযয়ঔ ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয োয়থ োক্ষোৎ ওয়য ৯চি চফলয় উস্থোন ওয়য। এফ দোচফয 

পপ্রচক্ষয়ত প্রোচনও ংেোয এফং চফচবন্ন পোিীফীয বফলভয দূযীওযয়ণ ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয চনয়দবয় 

প্রধোনভন্ত্রীয ওোমবোরয় পথয়ও কত ৩১/৭/১২ তোচযয়ঔ এওচি প্রোচনও ংেোয ওচভচি কঠন ওযো য়। 

এ ওচভচিয়ত যওোয়যয ভঔুয চিফ, চচনয়য চিফ, ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয চিফ, থব চিফ, প্রওচৃিয 

চতনিন পনতৃফৃন্দ এফং চফচএ ভন্বয় ওচভচিয েয়িন পনতৃফৃন্দ থোয়ওন। এ ওচভচিয়ও চতনচি দোচয়ত্ব 

ফো কোআডরোআন পদয়ো য়,  

 ১. ভোভচয়ও এওচি ভস্যো, ২০০৯ োয়র িতুথব পেড পওফরভোত্র প্রোন ওযোডোয়যয 

ওভবওতবোযো পয়য়য়েন, ন্যোন্য ওযোডোয োয়চন।  



 ২. চফচবন্ন চধদপ্তয়য পেড য়োন দ িৃন ওযো এফং পম ফ ওযোডোয়য ওভবওতবোয ংঔযো 

য়নও পফচ পঔোয়ন রৃআ ফো তয়তোচধও অনুোচতও োয়য পেড য়োন দ িৃন বতচয ওযো।  

 ৩. সুোযচনউভোচয দ িৃন ওয়য য়দোন্নচতয পম িি চৃি য়য়য়ে তো ভোধোন ওযো ।  

 

এযআ ধোযোফোচওতোয় ১৮ য়টোফয ২০১২ এ ওচভচিয প্রথভ বো নুচিত য় এফং পরোপরস্বরূ  

১৭/২/২০১৪ ৩০চি দ পেড য়োন এফং ২০চি দ পেড িয়ুত উন্নীত য় এফং ওর ওযোডোয়যয িন্য 

িতুথব পেড চয়রওন পেড  িোআভ পের ফোস্তফোয়ন য়। তঔন সুোযচনউভোচয দ চৃিয ওথো 

পতোরো য়র ফরো য় প্রোথচভওবোয়ফ এ রৃচি চফলয় ফোস্তফোয়ন পোও। চওন্তু ২০১৪’য য অয পওোন চভচিং 

য়চন। চিফোরয়য় দ নো থোওোয য়য তচিখচি ওয়য প্রোন ওযোডোয ২ফোয য়দোন্নচত চনয়য় 

চনয়িয়দয য়দোন্নচতয ভস্যো ভোধোন ওয়য থি প্রধোনভন্ত্রীয চনয়দবনো য়ত্ব ন্যোন্য ওযোডোয়যয 

য়দোন্নচত ভস্যো ভোধোয়ন পওোন বো নুচিত য়চন। অভোয়দয দীখব চদয়নয দোচফ নতুন প ওচভন 

কঠন পমঔোয়ন ওর ওযোডোয  পোংনোর োচববয়য িন্য এওিো স্থোয়ী  পমৌচক্তও পফতন ওোঠোয়ভো 

য়ফ-এ চদ্ধোন্ত “প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি”য ফবয়ল বোয় পনয়ো য়। চওন্তু নতুন প পেয়র 

ঠোৎ ওয়যআ প পেয়র চয়রওন পেড এফং িোআভ পের ফোচতর ওযো য়য়য়ে। এয পয়র অভযো 

ক্ষচতেস্ত চি, অভোয়দয এয়ওওচি য়দ চফচবন্ন ওযোডোয এফং পোংনোর োচববয়য ওভবওতবোযো ৫ভ 

এফং ৬ি পেয়ড ১০ ফেয ১৫ ফেয ফয় থোওয়েন, তোাঁয়দয য়দোন্নচতয পওোন ওোঠোয়ভো বতচয য়চন, 

তোাঁযো ৫ভ এফং ৬ি পেড পথয়ও ফয়য চকয়য়য়েন।  

 

১৯৮২ োয়র পম োংকঠচনও ওোঠোয়ভো বতচয য়য়চের তো প্রচত োাঁি ফেয য য িনকণ এফং ওভব 

চযচধয উয চবচি ওয়য ুনকবঠন ওযোয ওথো। চওন্তু তযন্ত রৃববোকয চফচিন্নবোয়ফ রৃ এওচি েোিো 

এওর োংকঠচনও ওোঠোয়ভো ুনকবঠন য়চন। এয ভোয়েআ পওচফয়নয়িয চদ্ধোয়ন্ত “উয়িরো চযলদ 

অআন ১৯৯৮” এয ৩৩ তভ ধোযো চযফতবন ওযো য়। উয়িরোয ভঔূয চনফবোী ওভবওতবো চয়য়ফ 



আউএন উয়িরোয় ন্যোস্ত ওর ওভবওতবোয পফতন চফর এফং ওর উন্নয়ন প্রওয়েয অচথবও 

ওোমবক্রয়ভ স্বোক্ষয ওযয়ফন।  

তযন্ত রৃঃয়ঔয োয়থ িোনোচি পম ভূুয়তব যোয়েয ওর উন্নয়নভরূও ওভবওোণ্ড কচতীর, ওর 

থবননচতও উন্নয়য়নয িূওগুয়রো উধবভঔূী, মঔন ফোংরোয়দ ভধয অয়য়য পদ য়োয য়ক্ষোয়, পম 

ভূুয়তব পদয় পওোন ভস্যো পনআ-ঠোৎ ওয়য ওচৃত্রভ ভস্যো বতচয য়য় পকর উয়িরো চযলদ অআয়নয 

ংয়োধনী চফলয়য় চদ্ধোয়ন্তয ভোধযয়ভ।  

ভোননীয় থবভন্ত্রীয োয়থ োক্ষোৎ ওয়য তোাঁয়ও অভযো এওর চফলয় ফচত ওয়যচে। চতচন োয়থ 

োয়থআ ফয়রয়েন প্রস্তোচফত পফতন পেয়র চিফ এফং পেড য়োন এয পফতন োথবওয থোওয়ফ নো, চওন্তু 

চয়রওন পেড এফং িোআভ পের ফোচতর ওযয়র ন্যোন্য ওযোডোয এফং পোংনোর োচববয়য 

ওভবওতবোয়দয ভমবোদোোনী য়ফ উচন তো িোনয়তন নো এফং যফতবীয়ত চফলয়চি চফয়ফিনো ওযয়ফন।  

পওচফয়নি পথয়ও িোচযওতৃ উয়িরো চযলদ অআন ম্পচওবত চনয়দবনোয় অয়যো অয়ে যওোয পম 

ওর দপ্তয়যয ওোি উয়িরো চযলয়দ স্তোন্তয ওযয়ফ প ওর দপ্তয়যয ওভবওতবোযো উয়িরো 

চযলয়দয চনয়ন্ত্রয়ণ ন্যোস্ত য়য়য়েন ফয়র ধযো য়ফ। তোাঁয়দয পফতন বোতো উয়িরো চযলয়দয তচফর 

পথয়ও আউএন’য যক্ষণোয়ফক্ষণ এফং চতচন এফং উয়িরো পিয়োযভযোয়নয পমৌথ স্বোক্ষয়য পফতন বোতো 

ো য়ফ।  

উদ্ভতু চযচস্থচতয়ত কত ১৬ পপ্টম্বয ২০১৫, অভযো ংফোদ য়ম্যরন ওয়যচে। ১৭ পপ্টম্বয়য ভোননীয় 

প্রধোনভন্ত্রীয ওোমবোরয়য় স্মোযওচরচ প্রদোন ওচয। ুনযোয়, ২১ য়টোফয পপ্র ওনপোয়যন্স ওচয এফং 

ূয়ফবয ন্যোয় প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি নতুন ওয়য ওযো য়য়য়ে।  

অভযো দোচফ ওযচে প্রচতচি ওযোডোয়য এওিন ওভবওতবো নফভ পেয়ড পমোকদোন ওয়য পঔোন পথয়ও পমন 

প ীলব য়দ মোফোয সুয়মোক োয়, ওযোডোয ভোয়ন রযোডোয অক্ষচযও য়থবআ পমন এওিন নফীন ওভবওতবো 

তোাঁয চনিস্ব ওযোডোয়যয ীলব য়দ পময়ত োয়য।  

 



২ 

“ প পভোয রৃববোকো পদ, মোয়দয ওয়যে ভোন, 

ভোয়ন য়ত য়ফ তোোয়দয ফোয ভোন। 

ভোনুয়লয চধওোয়য 

ফচিত ওয়যে মোয়য, 

ম্যয়ুঔ দোাঁিোয়য় পযয়ঔ তফু পওোয়র দো নোআ স্থোন 

ভোয়ন য়ত য়ফ তোোয়দয ফোয ভোন। 

প্রয়ওৌরী িনোফ তোিরু আরোভ তুচন, দস্য, প্রওচৃি তোাঁয ফক্তফয রৄরু ওয়যন যচফ ঠোকুয়যয “রৃববোকো 

পদ” ওচফতোয প্রথভ িযণগুয়রো চদয়য়। তোাঁয ফক্তয়ফযয ভরূঃ অভযো ফোআ ভয়নয ভয়ধয এওচি অো 

ধোযণ ওচয িোওচয িীফয়নয রৄরু পথয়ও পম মোয মোয ওযোডোয ফো পোংনোর োচবব, রোআন চডোিবয়ভয়টিয 

ওভবওতবোকণ মোয ভন্ত্রণোরয়য়য চিফ চওংফো চচনয়য চিফ চয়য়ফ দোয়ন পয়ত িোআ। চওন্তু এয়ক্ষয়ত্র 

চিফোরয়য়য চডএচ ফো সুচচযয়য োচবব ুর ২৬ ওযোডোয়যয ওভবওতবোয়দযয়ও পদয় ৩০%, প্রোন 

ওযোডোয ফো এওচি ভোত্র ওযোডোযয়ও পদয় ৭০%-এিো অভযো ভোচন নো। অভযো িোচন প্রোন ওযোডোয়য 

মোযো অয়েন তোাঁযো ওঔয়নো ওঔয়নো অভোয়দয োঠী চেয়রন, অনোয়দয পওোয়োচরচি ম্পয়ওব অভযো 

ফকত। অচভ অিয়ওয ভোয়ফয় তোাঁয়দয োভয়ন িযোয়রি েুয়ি চদয়ত িোআ, মচদ সুচচযয়য 

চয়রওন োচবব ওযয়ত িোন তয়ফ উনু্মক্ত যীক্ষো চদন, অভযো উনু্মক্ত যীক্ষো চদফ, তোয়র পদঔয়ত 

োয়ফো পআ যীক্ষোয পরোপয়র পআ প্রোন ওযোডোয ৩০% োয় চওনো অভোয ময়থি য়ন্দ অয়ে। 

এওিন আচিচনয়োয ওোযী প্রয়ওৌরী পথয়ও প্রয়ওৌরী ফোংরোয়দয়য অনোয়ি ওোনোয়ি ফওোঠোয়ভো 

বতযী ওযয়ত োয়য, এত ফি দোচয়ত্ব চনয়ত োয়য তোয়র পওন চতচন তোাঁয চনয়িয ভন্ত্রণোরয়য়য চিফ 

চওংফো ওোযী চিফ য়ত োযয়ফ নো? এওিন ুচরয়য অআচি চতচন মচদ ুচর ফোচনীয ভত এত 

ফি ফোচনী চযিোরনো ওযয়ত োয়যন তয়ফ স্বযোে ভন্ত্রণোরয়য়য চিয়ফয চও দোচয়ত্ব অভযো িোনয়ত িোআ।  

 



অিভ পফতন পেয়র চয়রওন পেড এফং িোআভ পের ুনফবোর ওযয়ত য়ফ। প্রোন ওযোডোয়যয 

উয়েয়ে স্পিবোয়ফ ফরয়ত িোআ, অনোয়দয উয়েে অভযো ফুচে। অভোয়দয প্রয়ভোন য় নো অনোযো 

িোয়নন, িোআভ পের চয়রওন পেড নো চদয়য় অভোয়দয ফনয়ন ভোয়ন দ ভমবোদোয় চনয়ি নোভোয়ফ, 

তোযয অভোয়দয উয়যয পম দগুয়রো অয়ে পগুয়রো নূ্য দ পদচঔয়য় তোাঁযো পআ য়দ দোয়ন 

চনয়ফ। এিো অভযো ওঔয়নোআ য়ত চদফ নো।  

এয়ফয ওোযণ তোাঁয়দয ভোয়ে চিচি চনয়ফওয়দয চিন তোাঁয়দয যয়ক্ত যয়য় পকয়ে। ডোক্তোয োয়ফযো 

বোয়রো ফুেয়ফন। এআ চিয়নয পম পযোক তোাঁয চিচওৎো অভোয়দয োভয়নয ডোক্তোয োয়ফযো 

নচতচফরয়ম্ব রৄরু ওরুন। এআ পযোয়কয মচদ চিচওৎো নো য় ফোংরোয়দয়য ফবনো য়য় মোয়ফ।  

ফঙ্গফন্ধযু স্বোধীন ওযো এআ পদয়য নোভ কণপ্রিোতন্ত্রী ফোংরোয়দ যওোয। িনকয়ণয তন্ত্র অভরোতোচন্ত্রও 

পদ নয় পওোযয়ণ ভন্ত্রণোরয়য়য ভন্ত্রীযো প্রধোন চনফবোী চয়য়ফ ওোি ওয়যন, পওোন চিফ চওন্তু প্রধোন 

চনফবোী নয়। তোয়র চচি ওয়বোয়যয়ন, পৌযবোয়, পিরো চযলয়দ, উয়িরোয় প্রধোন চনফবোী দ 

থোওয়ত োয়য নো। এফং পওোনবোয়ফআ উয়িরো চযলয়দ ভঔূয চনফবোী দ থোওয়ত োয়য নো। ভোননীয় 

ংদ দস্যয়দয ক্ষ পথয়ও অভোয এওচি দোচফ অয়ে (এঔোয়ন এওিন ভোননীয় ংদ দস্য 

উচস্থত অয়েন), য়োয়যটি প চপ্রচয়ডন্স নুমোয়ী ভোননীয় ংদ দস্যয়দয স্থোন চিফ এফং ভঔূয 

চিয়ফয চনয়ি। এিো ঔুফআ রজ্জোওয। অভোয়দয এআ ভোয়ফ পথয়ও অভযো দোচফ ওযচে কণপ্রিোতন্ত্রী 

ফোংরোয়দয়য ংদ দস্য ফো অআনপ্রয়ণতোয়দয স্থোন ওঔয়নোআ ফোংরোয়দ যওোয়যয পওোন ওভবিোযীয 

চনয়ি থোওয়ত োয়য নো।   

উয়িরো চযলদ এওচি উন্নয়নচবচিও স্থোনীয় যওোয ফযফস্থো। এঔোয়ন চনফবোচিত চযলদ ফযতীত 

প্রিোতয়ন্ত্রয ন্য পওোন ওভবওতবো ফো ভঔূয চনফবোী ওভবওতবো দ্বোযো চযিোচরত য়ত োয়য নো। অভযো ভঔূয 

চনফবোী ওভবওতবোয ওোে পথয়ও পফতন চনয়ত োযয়ফো নো। চযলয়দয এওচি স্তোন্তচযত ওযোডোয়যয ওোে 

পথয়ও ন্য স্তোন্তচযত ওযোডোয়যয ওভবওতবোযো পফতন চনয়ফ নো। এ ওথো িোচনয়য় প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় 

ওচভচিয পনতৃফৃন্দয়ও ফরচে-আচতো চৃিয সুয়মোক ফোয ফোয অয় নো, অনোযো ওয়ঠোয ওভবসুচি চদন, 



অভযো অনোয়দয োয়থ অচে, অভোয়দয ভস্ত দোচফ অদোয় নো য়ো মবন্ত ভোঠ েোিয়ফো নো।  

৩ 

ওচৃলচফদ চযয়োিরু আরোভ িচভ, উয়িরো ওচৃল ওভবওতবো, িন্দনোআ, িট্টেোভ এয ভরূ ফক্তফযঃ 

ফক্তয়ফযয ূয়ফব অভোয়ও অভোয চফচএয়য ফযোিিো ফরয়ত ফরো য়রো, অচভ রজ্জোয় ফরয়ত িোআচন। ২৪ 

ফেয িোওচয ওযচে। অচভ অভোয প্রিয়ন্ময পভধোফী প্রিন্ম। অচভ এঔয়নো উয়িরো মবোয়য়য 

চপোয। অচভ মোয পনতৃয়ত্ব ওোি ওচয চতচন অভোয ন্তোয়নয ভতুরয, চওন্তু পওোভয ফোাঁওো ওয়য ভয়নয 

চক্ত চদয়য় অয়িো ওোি ওয়য মোচি। মোচি ফয়রআ পতো পদিো এগুয়ি কত োত ফেয়য পম উন্নয়নিো 

য়য়য়ে পমিো যওোয স্বীওোয ওয়য, পদয়য ১৬ পওোচি ভোনুল স্বীওোয ওয়য পমিো কত ৩০ ফেয়য য় 

চন।  উন্নয়ন পওোথোয় য়য়য়ে? ওচৃলয়ত য়য়য়ে, আনফ্রোস্ট্রোওিোয়য য়য়য়ে, স্বোয়স্থয য়য়য়ে। ওোযো ওয়যয়ে 

এগুরো? অভোয়দয অয ওত পেোি ওযয়ফন? এত পনস্থো ওযোয য  ওোি ওয়য মোচি। চওন্তু ওত অয? 

ওোাঁোতও? ভচুক্ত িোআ? এয়দয়ও অভযো য়নও চওেু চদয়ত িোআ। োত ফেয়য অভযো পম উন্নয়ন 

চদয়য়চে অয়যো চদয়ত োযতোভ, মচদ নো ভধযস্বত্বয়বোকীযো এওিো িনয়কোিী মচদ নো থোওয়তো অভযো 

অয়যো বোয়রো ওোি ওযয়ত োযতোভ।   

োংফোচদও বোআযো পফোধয় চফভ্রোচন্তয়ত থোওয়ত োয়যন, পম চফচএয় পভধোফীযো পফোধয় এওিো 

ওযোডোয়য মোয়, পভধোয ফিোআ ওযয়ফন নো, অভোয ভয়য় অচভ পযো প্রিন্ম, ফোোউচেন স্যোয়যয ভয় 

উচন পযো প্রিন্ম, চপয়যোি ঔোন তোাঁয ভয়য় চতচন পযো প্রিন্ম, অচভ অভোয ভয়য় ফোয অয়ক িোওচয 

পয়য়চে, থি অভোয োয়থ মোযো োয়য নোআ যফতবী ভয়য় ভঔুস্ত ওয়য তোাঁযো প্রোন ওযোডোয়য সুয়মোক 

পয়য়য়ে। োংফোচদও বোআয়য়যো অচন পম ওোিচি ওয়যন তোয িন্য এওিো চফয়লজ্ঞ জ্ঞোন (এক্সোচিব) 

অয়ে, অচভ প্রোণীম্পদ চফয়লজ্ঞ য়ত োচয, য়নও চটডত য়ত োচয চওন্তু অচন পম োংফোচদওতো 

ওয়যন পঔোয়ন মচদ অচভ নোও করোআ, অনোয়ও তোচিরয ওচয তয়ফ অনোয প্রয়পনয়ও পয় ওযো 

য়নো? অয তোআ মচদ ওচয তয়ফ অচন চওবোয়ফ পদ চফচনভবোয়ণ অনোয়ও মৃ্পক্ত যোঔয়ফন?  

 



এআ উয়িরো চযলদ অভোয়দয পোিীফীয়দয দোচফ চের এিো ওযোয িন্য, ওোযণ ভন্বয়ওোযী 

চয়য়ফ অভযো পওোন অভরোয পনতৃত্ব ভোনয়ত িোআচন, ওোযণ ডোক্তোয োয়ফযো মোযো ওোি ওয়যন তোাঁযো 

তোাঁয়দয ভয়য়য পযো প্রিন্ম, তোাঁযো ওোি ওয়য তোাঁয়দয নোচতয ফয়ী ওভবওতবোয ধীয়ন অভোয পতো 

পেয়রয ফয়ী। অভযো ভমবোদোয োয়থ ওোি ওযয়ত পিয়য়চেরোভ। থি পিয়োযভযোন োয়ফয়দয োয়থ 

অভোয়দয ভয়ুঔোভচুঔ ওচযয়য় পদয়ো য়য়য়ে অভযো িোআনো তোাঁযো অভোয়দয পফতন চফয়র স্বোক্ষয ওরুও । 

তোাঁয়দয ওোয়ে অভোয়দয অফোন তোাঁযো অভোয়দয পফতন চফয়র স্বোক্ষয ওযয়ফন নো। অভযো অয়ন্দোরন 

িোআ নো, অভযো ওোি ওযয়ত িোআ।  

৪  

িনোফ চিয়ো অয়যচপন অয়ভদ, দস্য োধোযণ চক্ষো চভচত, োধোযণ ম্পোদও প্রওচৃি-চফচএ 

ভন্বয় ওচভচি, যোিোী চফবোক  

 

ভরূ ফক্তফযঃ পম দ গুয়রো পেড য়োয়ন উন্নীত ওযো য়য়চের তোাঁয ভোয়ে  অভোয়দয ওযোডোয়যয 

ভোচযিোরও দচি ন্তবুবক্ত। অভোয়দয ধযোওয়দয দ িতুথব পেয়ড যয়য়য়ে। এআ পম এয 

ভোেঔোয়ন পম নূ্যস্থোনচি যয়য়য়ে পচি ূযণ ওযোয িন্য পম নীর নক্সো,আচতভয়ধয পম োকুবরোযগুয়রো িোযী 

ওযো য়য়য়ে ভন্ত্রীচযলদ চফবোক পথয়ও পম, উচিফ মবোয় মবন্ত দ্গগুয়রো চক্ষো প্রোয়ন পম পওোন 

মোয়কোয় ফদরীয়মোকয । এ চফলয়গুয়রো চনযন ওযোয িন্য অভযো দীখবচদন ধয়য অয়ন্দোরন ওযচে।  

ভভতোিরু আরোভ স্যোয, চক্ষো চিফ য়োদো ওয়য চকয়য়চেয়রন ২০০৬ োয়র িনু ভোয়(ওয়য়ও ভোয়য 

ভয়ধয) য়য় মোয়ফ। তো নো ওয়যআ নতুন নতুন বফলয়ভযয পক্ষত্র বতচয ওযো য়ি।  

 

অয়ন্দোরন অভোয়দয ন্য য়নও ভয় অত্মখোতী য়। চফশ্বচফদযোরয় চক্ষওয়দয অরোদো প পেয়রয 

িন্য অয়ন্দোরন ওযয়রন, অভযো ওভবচফযচত ওযরোভ, চওন্তু পওোন ফস্থোয়তআ অভযো অরোদো প পের 

িোআ নো, অভযো ওযোডোয ফযফস্থোয ভয়ধযআ থোওয়ত িোআ, পআ িোয়কোয় লিমন্ত্র ওয়য অভোয়দযয়ও অরোদো 



প পেয়র চনয়য় মোয়োয-এআ িোয়কোিোয়ও অচভ চিচিত ওযয়ত ফরচে। মচদ অভযো অয়ন্দোরন 

ধবভোপ্ত যোচঔ, অয়ন্দোরয়নয ওতগুয়রো স্পিতোয িোয়কো মচদ থোয়ও, তয়ফ অভযো অয়যো কবীয 

ঔোয়দ চনভচজ্জত য়ফো, এআ িোয়কো পথয়ও অভোয়দয পফচযয়য় অয়ত য়ফ। অভোয়দয পফতন ওচভয়নয 

পম ভস্যো পিো োঠোয়নো র চিফ ওচভচিয ওোয়ে এঔন অভোয়দয অয়ন্দোরয়নয পপ্রচক্ষয়ত পম ওচভচি 

ওযো য়য়য়ে পঔোয়ন চিফয়দয প্রধোন্য যয়য়য়ে পআ িোয়কোগুয়রো অভযো চনযন িোচি। পঔোয়নআ 

ওতৃয পোচবচিও পম ভন্ত্রণোরয় এফং ংচফধোয়নয পম দোচফ  িনপ্রচতচনচধয়দয পম োন প 

িোয়কোগুয়রোয়ও এআ অয়ন্দোরয়নয ভোয়ে ন্তবুবক্ত ওযয়ত দোচফ িোনোচি।  

ভোয়ফচি িোরয়নয দোচয়য়ত্ব চেয়রন প্রয়ওৌরী পঔয বট্টোিোমব, ওোউচন্সর পভম্বোয অআআচফ, এফং 

ওচৃলচফদ অতোউয যভোন, দপ্তয ম্পোদও ওচৃল আন্সচিচিউি ফোংরোয়দ।  

 

৫ 

ওচৃলচফদ পভোঃ োচপয়ো যভোন, ওচৃল চপোয,ফোচরয়োওোন্দো, ঠোকুযকোাঁ এয ভরূ ফক্তফযঃ  

পোিীফীয়দয স্বোধীন য়ত য়ফ। ওতৃয পোচবচিও প্রোন দযওোয। ম্প্রচত এওচি প্রজ্ঞোয়ন ফরো 

য়য়য়েঃ উন্নয়ন ওচভচিয প্রধোন য়ফ পিরো প্রোও, চফবোকীয় ওচভনোয ফো উয়িরো চনফবোী 

ওচভনোয পওন য়ফ? মোযো উন্নয়ন ওয়য তোাঁয়দয পনতৃত্ব পওন নয়? পওন ওচৃল ওভবওতবো, চচবর োিবন, 

পওন ুচর সুোয়যয পনতৃয়ত্ব পিরো উন্নয়ন ওচভচি য়ত োয়য নো। অভযো অয়োি তুরয়ফো মচদ 

ওচভচি ওযয়ত য় তোয়র পবোয়িয ভোধযয়ভ ওযয়ত য়ফ।  

 

৬  

প্রয়ওৌরী অব্দরু ভচিদ, (চফবোকীয় দস্য,____চফবোক) এয ভরূ ফক্তফযঃ অি অভযো চফযোি এও 

ভোনোনীওয ফস্থোয় উনীত য়য়চে। অভোয়দয চধওোয-ভমবোদো, পফতন বোতো উয়িোরয়নয চধওোয 

যণ ওযো য়য়য়ে। অভোয়দয িনচপ্রয় যওোয ফবয়ল প পেয়র পফতন বোতো চদ্বগুণ ওয়যয়ে, থি 



যওোয়যয পবতয এও কুিক্রী যওোয এও অভরোতোচন্ত্রও িচিরতো এআ যওোয়যয ভোন ভমবোদো নি 

ওযয়ত তৎয। অভযো এআ বোয ভোধযয়ভ যওোযয়ও িোনোয়ত িোআ, অভযো অয়ন্দোরন িোআ নো, 

অভযো িোআ পদয়য উন্নয়ন, ওত ওভবওতবোযো পম ওোি পপয়র অভযো এ িোয়কোয় অচে অয়যো য়ত 

থোওয়ত য়ফ যোস্তোয় এিো যওোয়যয িন্য ওত ফি ক্ষচত যওোয পও এ ফযোোয়য দয়ক্ষ যোঔয়ত 

নুয়যোধ ওযচে।  

 

৭ 

ফচযোর চফবোয়কয প্রয়ওৌরী যতন কুভোয ভণ্ডর, উয়িরো ওচৃল চপোয, ফোফুকি ফচযোর। ভরূ 

ফক্তফযঃ পম ভূুয়তব যওোয উন্নয়য়নয ফবচঔয়য ফস্থোন ওযয়ে প ভূুয়তব এওদর কুিক্রী ভর এআ 

যওোয়যয বোফভচূতব ক্ষণু্ণ ওযোয িন্য এআ উয়িরো চযলদয়ও স্তোন্তয়যয নোয়ভ এওচি কুিক্র ফতোযণো 

ওযয়ে। অভযো তোয তীি প্রচতফোদ িোনোআ। মঔন এআ চডবন্যোন্সিো িোযী য় তঔনআ পবোরোয় ওচৃল 

চপোযয়ও আউএন ওচৃল চপোযয়ও ভোন ওয়যয়ে। চওেুচদন ূয়ফব চক্ষো ওযোডোয়যয এও 

চক্ষওয়ও পম আউএন ো ধচযয়য়চের প এঔন োচনয়ভটি পয়য় অভোয উয়িরোয় অয়ে। 

অনোযো চওবোয়ফ চফশ্বো ওযয়রন পআ পফঅদয়ফয ধীয়ন অচভ িোওচয ওযয়ফো? প্রয়য়োিয়ন অভযো 

িোওচয পেয়ি চদফ। মচদ এযওভ চদ্ধোন্ত অয় তয়ফ অভযো ভোঠ েোিয়ফো নো, অভযো মোযো ফচযোর 

পথয়ও এয়চে অভযো চপয়য মোয়ফো নো।  

৮  

ডোঃ ফোোরুর অরভ,  বোচত, চফএভএ। ভরূ ফক্তফযঃ  

য়নও পদচযয়ত য়র অভোয়দয খভু পবয়ঙ্গয়ে। অভযো এও চদয়নয িন্য োযো ফোংরোয়দ পথয়ও এআ 

যোিধোনীয়ত িোতীয় পনতৃফৃয়ন্দয ভয়ুঔোভচুঔ য়ত এঔোয়ন উচস্থত য়ত পয়যচে। পৌবোকয ফরয়ফো নো 

ন্য চওেু ফরয়ফো পিো য়য অচে। প্রথভ অচভ শ্রদ্ধো িোনোআ ভয়ি উচফি িোতীয় পনতৃফৃয়ন্দয প্রচত, 

সুদূয ওরোোিো পঔুোিো পথয়ও, সুদূয সুন্দযফয়নয পওোর পথয়ও ওয়রোয়যোয়ো পথয়ও, ওয়যো পথয়ও পম 



পোিীফী অো চনয়য় ফুও পফাঁয়ধ অিয়ওয এআ ভোয়ফয় এয়য়েন তোাঁয প্রচত অভোয ফয়িয়য় 

বোয়রোফোো, চফনম্ম শ্রদ্ধো।  

এআ িনপ্রোয়নয নোভও দোনফ তোাঁয়দয ংঔযো ঔুফ ওভ। তোযো ৪৪ ফেয চিয়ও অয়ে রৄধভুোত্র 

অভোয়দযআ অয়োওোভীতো অভোয়দযআ বীচত অভোয়দযআ পরিিুফৃচিয িন্য। তো নো য়র ওঔয়নোআ 

চিয়ও থোওয়ত োযত নো। এত চনয়ভ এত চওেু পওন? োযো ফোংরোয়দ ৫৬ োিোয ফকবভোআর ভোয়নআ 

পতো পোিীফী। পোিীফী ভোয়নআ পতো ফোংরোয়দ। ওচৃলচফদ, চিচওৎও পম পমঔোয়নআ অয়েন 

অভোয়দয োয়থআ পতো োধোযণ ভোনুয়লয যোচয ম্পওব। ফৃচিয়য পআ অআচএয়য উিযযূী এআ 

চফচএ প্রোন। তোয়দয ওোি য়রো প্রচতচনয়ত যওোযয়ও চফভ্রোন্ত ওযো। অিয়ও তোযো যওোয়যয 

খয়যয ভয়ধয খয ফোচনয়য়য়ে, িনচফচিন্ন যকোেো যো পোিীফীয়দয োন ওযয়ে। চও চধওোয়য 

অয়? এওিোআ চধওোয, অভযো এয়দয োয়থ অয়ো ওচয, পরিযু ফৃচি ওচয, বয় োআ। 

অয়ত্মোরচিয ংওি ফন্ধযুো অভোয। অচভ চনয়িয়ও এওিন পোিীফী চয়য়ফ ভয়ন ওযচে নো, 

অত্মচফশ্বোয়য ংওি, মচদ এও ফোয বোচফ, অচভ মচদ এআ অয়ন্দোরনয়ও ধোযণ ওচয পওোন 

চনয়ভতোচন্ত্রওতোয প্রয়য়োিন নোআ। অভযো এআ যওোযয়ও ফরয়ফো, পোিীয়ফ ভোয়নআ পতো যওোয, 

অভোয়দয মচদ প্রয়য়োিন নো য় এওচদয়ন এও ভয়য় ২৬ ওযোডোয়যয ফোআ দতযোক ওযয়ফো। চওয়য 

ওোয়রো ফযোি ধোযণ, চওয়য ভোনফ ফন্ধন। মোযো যোিধোনীয়ত অয়েন তোযো ভপস্বয়রয প্রোচন্তও পরয়বয়রয 

পোিীফীয়দয তযোিোয চনমবোতন ম্পয়ওব ভযও ফচত নন। তোাঁযো পম জ্বোরো ফুয়ও চনয়য় অয়ে য় 

ওভবসুিী পদন, ওভবচফযচত, ওভবচফযচত পদন।  

ফন্ধযুো অভোয, অভযো যওোয চফয়যোধী নআ, চফভ্রোচন্ত েিোয়নো য়ি। মোযো িনপ্রোন তোযো পতো যওোয 

নো, তোয়দয চফরুয়দ্ধ ভবুয়ভটি ওযয়র পওন পিো যওোয চফয়যোধী য়ফ?  

এওচি দোচফ, এওচিআ দোচফ। এওচি দোচফ ময়থষ্ি-পোচবচিও ভন্ত্রণোরয়। অভোয ভন্ত্রণোরয় অভোয 

দঔয়র অয়ফ। ফোচও দোচফ য়িোয়ভচিওোচরআ য়ফ। প্রধোনভন্ত্রীয ওোয়ে নুয়যোধ, অনোয়ও পমন পওউ 

চফভ্রোন্ত নো ওয়য, পওন্দ্রীয় পনতৃফৃন্দ অনোযো বয় োয়ফন নো, অভযোয়তো এভচনআ ভয়য পকচে, অফোয মুদ্ধ 



ওয়য ভযয়ফো। ফোআয়ও ধন্যফোদ। িয়ফোংরো।  

৯ 

চপউর অিভ, বোচত চম্যচরত যওোচয ওভবওতবো চযলদ। ভরূ ফক্তফযঃ  

অিয়ওয এআ ভোয়ফয় োযো ফোংরোয়দয়য পম ওর ওভবওতবো এঔোয়ন এয়য়েন তোাঁযো পফচযবোকআ 

নন ওযোডোয ওভবওতবো। উয়িরোয়ত পম ১৬চি চডোিবয়ভয়টি আউএনএয চনয়ন্ত্রয়ণ পনয়োয িন্য পম 

প্রচক্রয়ো রৄরু য়য়য়ে তোাঁয ভয়ধয ১২চি য়রো নন ওযোডোয ওভবওতবো ফো চপ, পমভন মুফ উন্নয়ন, চডি, 

চযংঔযোন, উয়িরো চনফবোিন, ভফোয়। অভযো এিোয়ও ভয়ন ওচযয়য় পেিোচয রুয়রয ফযোতযয় খচিয়য় 

উয়িরো চযলদ পম অআন ওযো য়য়য়ে তো ফোচতর িোআ। অিয়ওয এআ ভোয়ফয় ফোংরোয়দয়য োয়ি 

চতন রক্ষ নন ওযোডোয ওভবওতবোয়দয ংকঠন চম্যচরত যওোচয ওভবওতবো চযলয়দয ক্ষ পথয়ও 

প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচিয পনতৃফৃয়ন্দয ওোয়ে এওয়মোয়ক অয়ন্দোরন িোচরয়য় মোফোয ওথো ফযক্ত 

ওযচে। নফ পখোচলত প পের ফোংরোয়দয়য ১৪ রক্ষ ওভবওতবো ওভবিোযীয স্বোথব ংচিি য়ফ ফয়র অভযো 

অো ওয়যচেরোভ। চওন্তু প্রোন ওযোডোয়যয িক্রোয়ন্ত অভোয়দযয়ও ফচিত ওয়য অভোয়দয প পেরয়ও 

ওচভয়য় চদয়য় অভোয়দযয়ও পমবোয়ফ য়যোচন ওয়যয়ে োোোচ ওভবওতবোয়দয য়দোন্নচত ফচিত ওয়যয়ে, 

িোআভ পের  চয়রওন পেড পথয়ও ফচিত ওয়যয়ে-এিো পওোনবোয়ফআ পভয়ন পনয়ো মোয় নো। িোআভ 

পের  চয়রওন পেড ুনফবোয়র মচদ পওন্দ্রীয় পনতৃফৃন্দ চফরয়ম্ব পওোন ওভবসুচি পদয় অভোয়দয 

ওর পোিীফী এওয়মোয়ক ভোয়ঠ নোভয়ফ।  

অিয়ও পম অয়দয়য ওথো ফরো য়য়য়ে উয়িরো চযলয়দয কত ৫/৮/১৫ তোচযয়ঔ ভোননীয় থবভন্ত্রীয 

োয়থ পমোকোয়মোক ওয়যচেরোভ, পঔোয়ন ভোননীয় থবভন্ত্রী ভয়োদয় চযষ্কোযবোয়ফ এিোয়ও ফোচতর ওযোয 

িন্য িনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়য়ও চি পরিোয চদয়য়য়েন। চওন্তু তোযয়য িনপ্রোন লিমন্ত্র ওয়য 

উয়িরোয ওর ওভবওতবোয়ও চিচম্য ওযোয পিিো ওযয়ে পিো তযন্ত রৃঃঔিনও।  

ওর ওভবওতবোয়দয য়দোন্নচতয সুয়মোক থোওয়র নন ওযোডোযয়দয য়দোন্নচতয সুয়মোক তযন্ত ীচভত। 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয ওোয়ে অভোয অয়ফদন, পম ফোংরোয়দয়য নন ওযোডোয ওভবওতবোয়দয িোআভ পের 



এফং চয়রওন পেড পথয়ও ফচিত ওযো য় তোয়র তোাঁয়দয অয চওেুআ থোয়ওনো। অভযো ৫ ফেয 

িোকুচয ূচতবয়ত চচনয়য পের, ১০ ফেয িোকুচয ূচতবয়ত উচ্চতয পেড িোআ, প ওচভন অভোয়দয 

ফয়রচে অভোয়দয ুয়যো িোওচয িীফয়ন ৪িো য়দোন্নচত থফো ৪িো পের থোওয়ফ োযো িোওচয িীফয়ন। 

অভযো অিয়ওয ভোয়ফয়য ভোধযয়ভ নন ওযোডোয ওভবওতবোয়দয য়ক্ষ পথয়ও এআ দোচফ িোনোচি।  

ফোংরোয়দয় ১৫ োিোয ওযোডোয ওভবওতবোয ভোয়ে ৪ োিোয প্রোন ওযোডোয, এফং োয়ি চতন রক্ষ নন 

ওযোডোয োযো ফোংরোয়দয় ভোঠ মবোয়য় ওোি ওযয়ে। অিয়ওয ভোয়ফয়য পনতৃফৃন্দ ওভবচূি চদয়র 

অভযো চফরয়ম্ব ওর নন ওযোডোয ওভবওতবো এওোয়থ ংেণ ওযয়ফো।  

১০ 

প্রয়ওৌরী নিরুর আরোভ, িনস্বোস্থয প্রয়ওৌরী চভচত, বোআ পিয়োযভযোন, আচিচনয়োব আন্সচিচিউি, 

ঢোওো। ভরূ ফক্তফযঃ 

এওচদয়ও য়দোন্নচত পমোকয দ থোওো স্বয়ত্ব উনোযো চফচবন্ন িুোয়ত অভোয়দয য়দোন্নচত অাঁিয়ও 

যোঔয়েন ন্যচদয়ও য়দোন্নচতয়মোকয দ নো থোওো স্বয়ত্ব এওচি চফয়ল ওযোডোয়যয িন্য সুোযচনউভোচয 

দ চৃি ওয়য রোকোভীন বোয়ফ য়দোন্নচত পদয়ো য়ি। পআ রোকোভীন য়দোন্নচতয ধযণচি পওভন?  

 

দ  য়দয ংঔযো   পভোি দোচয়ত  

চতচযক্ত চিফ  ১০৮৪৩৭ 

মুগ্ম চিফ ৪৩০ ৯৩২  

ওোযী চিফ  ৮৩০ ১২৮৮  

 

চফয়ল ওযোডোয়যয এআ য়দোন্নচতয পয়র মো য়য়য়ে, চিফোরয়য় তোাঁয়দয ফোয িোয়কো নোআ। চতচযক্ত 

য়দোন্নচত প্রোপ্ত এআ ওর উদ্বোস্তু ওভবওতবোয়দয ুনফবোয়নয রয়ক্ষয তযন্ত সুয়ওৌয়র চফচবন্ন ওযোডোয 

এফং পোংনোর োচববয় ৫ভ পথয়ও তরৃর্ধ্ব পেডগুয়রোয়ত দ নূ্য যোঔোয লিমন্ত্র য়ি। চয়রওন 



পেড ফোচতয়রয ভোধযয়ভ চফয়ল ওযোডোয এআ দ্গগুয়রো দঔর চনয়ত িোয়ি। এআ লিমন্ত্র প্রচতত ওযোয 

রয়ক্ষয অভোয সুস্পি প্রস্তোফ, ংচিি ওযোডোয এফং পোংনোর োচবব ফচবূবত পপ্রলণ প্রথো চফরয়ম্ব 

ফোচতর ওযয়ত য়ফ। প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচিয এআ অয়ন্দোরন যওোয়যয চফরুয়দ্ধ পওোন 

অয়ন্দোরন নো, এআ অয়ন্দোরন ওর প্রওোয বফলয়ভযয চফরুয়দ্ধ অয়ন্দোরন, পোিীফীয়দয চধওোয 

এফং ভমবোদো যক্ষোয অয়ন্দোরন। এআ অয়ন্দোরন প ওর পকোিীয চফরুয়দ্ধ অয়ন্দোরন মোযো ন্যোন্য 

ওযোডোয়যয ওভবওতবোয়দয উয চনয়ন্ত্রণ এফং চনমবোতন ওযয়ে।     

১১ 

ডোঃ পচরভ পযিো, বোচত, চফচএ, পরথ এয়োচয়য়ন। ভরূ ফক্তফযঃ  

চিচি ম্মোিযফোয়দয উিযচূয চয়য়ফ অিয়ও িন প্রোন ভন্ত্রণোরয়য় মোযো ফয় অয়েন তোাঁয়দয 

ওোি য়ি রৄধ ুপোআয়র আ ওযো এফং প ওোিিোয়ও তোাঁযো রৄধ ুিোন চফরচম্বত ওযোয িন্য। তোাঁযো ঔুফ 

ংয়ক্ষয় চরয়ঔ পদন পোআয়রয উয „অয়রোিনো ওরুন‟ । ১৯৮৯ োয়রয চদয়ও অভোয়দয চচবর 

োিবন ফয়রচেয়রন, পওোন এও ফযোোয়য চভস্টোয চডচ অচন দ চভচনয়িয পবতয অয়ফন চওনো 

অসুন নআয়র এআ ফন্যো উদ্রুত এরোওোয় অচভ অভোয ভস্ত ওভবীয়ও প্রতযোোয ওযয়ফো, অচন পব 

ওয়যন পোআর অয অচভ পব ওচয রোআপ।  

অভোয়দয প্রধোনভন্ত্রী িনয়নত্রী পঔ োচনো এভচডচি এয়োডব োন ভোতৃ ভতুৃয এফং চরৄ ভতুৃযয োয 

হ্রো ওযোয িন্য। অিয়ও পআ ংক্রোভও পযোক পথয়ও অভযো ভকু্ত য়য়চে,অভোয়দয কি অয় ু৭৪ এ 

উন্নীত য়য়য়ে এয িন্য ওোযো দোয়ী? ওোয়দয ওচৃতত্ব? মোযো এয ভন্ত্রণোরয়য় ফয় থোয়ওন তোাঁযো নো মোযো 

এ ওোি ওয়যয়েন স্বোস্থয ওভবী, উয়িরো স্বোস্থয ওভবওতবো, পভচডয়ওর চপোযযো? তযন্ত রৃঃয়ঔয োয়থ 

ফরয়ত য় ২৯ োিোয ওযোডোয, নন ওযোডোয, এডও ওভবওতবো এফং প্রওয়েয ওভবওতবোয রৃঃঔ পোয়নন 

অনোযো। এআ যওোয অোয যআ য়নয়ওয য়দোন্নচত য়য়য়ে। এযওভ য়নও উদোযণ অয়ে 

ফোফো উয়িরো স্বোস্থয  চযফোয চযওেনো ওভবওতবো পেয়র এওআ উয়িরোয পভচডয়ওর চপোয 

(উদোযণ পুরুয উয়িরোয়-শ্রুচত পরঔও) এবোয়ফ ফোফো চযিোয়োডব ওয়যয়েন িোওচয পথয়ও। ২০১১ 



োর পথয়ও ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী পঔ োচনোয উয়দযোয়ক চডচচয ভোধযয়ভ অভোয়দয ওযোডোয়য য়নও 

য়দোন্নচত য়য়য়ে, এযপয়র য়নয়ও ন্তত িতুথব পেড পয়য় ফয়য পময়তন। থি নফয়খোচলত প 

পেয়র অভোয়দয উয ওতৃবত্ব প্রচতিোয িন্য এফং চনয়িযো ভস্ত উয়যয দগুয়রোয়ত অীন ফোয 

িন্য ৃিয়োওতো ওযয়ে এফং অভোয়দয মুচক্তংকত দোচফয়ও যওোয চফয়যোধী অয়ন্দোরন চয়য়ফ 

প্রতীয়ভোন ওযোয য়িিোয় চরপ্ত। অভযো ফরয়ত িোআ প্রধোনভন্ত্রীয এভচডচি এয়োডব অভযোআ এয়ন 

চদয়য়চে, িযোচম্পয়োন প দযো অথব এয়োডব অভযোআ এয়ন চদয়য়চে থবোৎ পদয়য চিচওৎও, ওচৃলচফদ 

পোিীফীয়দয ফভরুযোয়ন ওযোয পম পওোন য়িিো পও অভযো প্রচতত ওযয়ফো।  

ভোননীয় োংদ এফং চভচডয়োয বোআয়য়যো এ ওর চফলয় িনয়নত্রী পঔ োচনো এফং িনকণয়ও 

ফচত ওরুন, তোাঁয দৃচিয়ত অনুন চওবোয়ফ অভোয়দয ফচিত ওযো য়ি। অভযোয়তো িোআনো পওোন 

ওভবচফযচতয়ত পময়ত, অভযোয়তো অভরোয়দয ভত পোআর কোডব পদআ নো। অচভ অিয়ও মচদ পওোন 

পযোকীয়ও নো পদচঔ প পযোকীিো য ভূুয়তব ভতুৃয ভয়ুঔ চতত য়ো ম্ভফ, অচভয়তো অভোয দোচয়ত্বয়ও 

ফয়রো ওযয়ত োযয়ফো নো। চওন্তু অভোয়দযয়ও দয়ো ওয়য ফোধয ওযয়ফন নো এভন পওোন ওভবসুচি চদয়ত। 

অনোযো অভোয়দয দোয় প্রধোনভন্ত্রীয দৃচিয়কোিয ওরুন।  

১২ 

ওচৃলচফদ ঔোআরুর অরভ চপ্রন্স, চফচএ ওচৃল এযোয়োচয়য়ন। ভরূ ফক্তফযঃ  

নফয়খোচলত প পেয়র অভোয়দয ওয়রয পফতন চদ্বগুণ ফৃচদ্ধ পয়য়য়ে। চফচবন্ন ওযোডোয এযোয়োচয়য়ন 

এফং চভচতয ক্ষ পথয়ও মঔন িনপনত্রী পঔ োচনোয িোযো পুয়রয ভোরোয় বয়য মোফোয ওথো তঔন 

এভন এওচি চযচস্থচতয চৃি ওয়যয়ে কুিক্রী ভর পম পওোন ংকঠয়নয ক্ষ পথয়ও তোাঁয়ও চবনন্দন 

িোনোয়নো য়চন। এচি এওচি কবীয লিমন্ত্র।   

ংয়ওয চয়য়ফ অভযো পওোন রীও যোিপ্রোোয়দয স্বপ্ন পদঔয়ত িোআ নো, অভোয়দয পম কুয়িখযচি 

অয়ে এআ কুয়িখযচি অভযো যক্ষো ওযয়ত িোআ। অভোয়দয পওোন রীও যোিপ্রোোয়দয দযওোয পনআ, 

িোআভ পের এফং চয়রওন পেড ুনফবোর ওযো পোও।  



উয়িরো চযলয়দয ক্ষভতোয়য়নয নোয়ভ পম চযত্র িোযী ওযো য়য়য়ে এয প্রচতচি ফোয়ওয উয়িরো 

চযলয়দয ক্ষভতোয়য়নয নোয়ভ অয়র উয়িরো চনফবোী চপোযয়ও ক্ষভতোয়ন ওযো য়য়য়ে। এফং 

উয়িরোয় স্তোন্তচযত ১৭ চি চডোিবয়ভয়টিয ভোয়ে ফোচও ১৬চি চডোিবয়ভয়টিয উন্নয়য়নয পম দোচয়ত্ব পদয়ো 

য়য়য়ে পঔোয়ন ক্ষভতোীন দোচয়ত্ব পদয়ো য়য়য়ে, ক্ষভতোীন দোচয়ত্ব এফং দোচয়ত্বীন ক্ষভতো তযন্ত 

বয়ংওয। উয়িরো চনফবোী চপোযয়ও দোচয়ত্বীনবোয়ফ এফচরউি ক্ষভতো পদয়ো য়য়য়ে এফং 

ন্যোন্য চফবোকয়ও ক্ষ্মতোীন দোচয়ত্ব পদয়ো য়য়য়ে। ওোয়িআ নচতচফরয়ম্ব এআ চযত্র প্রতযোোয ওযয়ত 

য়ফ।  

১৩ 

প্রয়ওৌরী ভচনয পোয়ন োঠোন, বোচত এযোয়োচয়য়ন প পযোড এটড োআয়য়। এয ভরূ 

ফক্তফযঃ  

প্রোন ওযোডোয পথয়ও পফতন বফলয়ভযয পম চফয়বদ চৃি ওযো য়য়য়ে, উয়িরো প্রোয়নয পম 

িরোফস্থো চৃি ওযো য়য়য়ে পিো অভোয়দযয়ও এওচত্রত ওযোয সুয়মোক। অভোয়দয য়ক্ষ পম মুচক্তগুয়রো 

অয়ে এফং তোাঁয়দয য়ক্ষ পম মুচক্তগুয়রো অয়ে তো মচদ পওোন চনযয়ক্ষ ওচভচিয ভোধযয়ভ অয়রোিনোয় 

ং পনয়ো মোয় তয়ফ অভযো অয়ন্দোরয়নয য়ক্ষ োিোয়যো মুচক্ত পদঔোয়ত োযয়ফো চওন্তু তোাঁয়দয এআ 

ওভবওোয়ণ্ডয য়ক্ষ এওচি মুচক্ত উস্থোন ওযয়ত োযয়ফ নো যওোয়যয ওোয়ে।  

অভযো চিচডচ ফোস্তফোয়ন ওচয, অভযো ভরূ চক্ত, অভযোআ যওোয়যয চবন ২০২১ এয চদয়ও এচকয়য় 

চনয়য় মোচি। চওন্তু অনোযো চও ওয়যন? এঅয িোযী ওয়যন। অনোযো ২৬ ওযোডোয়যয পনতৃফৃন্দয়ও 

অনোয়দয োয়থ অনয়ত পিিো ওয়যয়েন চওন্তু োয়যন চন। অভোয়দয োয়থ অয়ে ওয়র, অনোয়দয 

অয়ে ফোয়ফীয় চক্ত অয এঅয। এঅয িোযী ওযোয ক্ষভতোফয়র অনোযোআ চফিোযও, 

অনোযোআ দোচফদোয। এ িন্য অভযো অভোয়দয ন্যোময চধওোয পথয়ও ফহুফোয ফচিত য়য়চে।  

অভোয়দয চচেয়য় মোয়োয পওোন সুয়মোক পনআ। অিয়ও ভয়ি মোযো অয়েন তোাঁযো প্রয়তযয়ওআ যওোয়যয 

োয়ও চক্ত। অিয়ওয এআ ভোয়ফ পথয়ও এওচদয়নয ভয়ধযআ তোাঁযো যওোয়যয ওোয়ে ফরয়ত োয়যন 



পম পদঔুন এআ অয়ন্দোরয়নয য়ক্ষ োিোয়যো োিোয়যো ওভবওতবো এওচত্রত য়য়য়ে, ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী 

অচন তোাঁয়দয ওথো এওি ুরৄনুন। পনতৃফৃন্দ অিয়ও অনোয়দয োত চক্তোরী ওয়য চদরোভ।   

১৪ 

ওচৃলচফদ তোোয়েও অয়ভদ, চফচএ ভন্বয় চযলয়দয বোচত। ভরূ ফক্তফযঃ 

অিয়ও উত্থোচত দোফীগুয়রোয োয়থ ওতৃয পোচবচিও প্রোন ফযফস্থো ওোয়য়ভ নো য়ো মবন্ত অভযো 

খয়য চপযয়ফো নো। কত ১৫ িরুোআয়য়য য পথয়ও য য ৩চি অয়দ িোযী ওযো য়য়য়ে, চতনচি 

অয়দয়আ অভোয়দযয়ও ফযোও বোয়ফ বফলয়ভযয চৃি ওযো য়য়য়ে।  

পমঔোয়ন চিফোরয়য় ওর য়দয চফযীয়ত চতচযক্ত দোয়ন য়নও পফচ তফু আন চি ুদ্ধচতয 

ভোধযভ নফধ বোয়ফ এডচভন ওযোডোয়যয ওভবওতবোয়দয য়দোন্নচত য়ি। থি এআ আন চয়িো দ্ধচতয়ত 

য়দোন্নচত য়োয ওথো রৄধু ভোত্র চফশ্বচফদযোরয়য়য চক্ষও এফং কয়ফলওয়দয। চওন্তু এআ আন চি ুদ্ধচতয 

সুচফধো চনয়ি প্রোয়নয ওভবওতবোযো। তোাঁযো পময়তু য়দোন্নচত োয়ি তোআ আয়ি ওয়য চয়রওন পেড 

এফং িোআভ পের ফোচতর ওয়যয়ে মোয়ত ন্যোন্য ওযোডোযযো য়দোন্নচত নো োয়।  

১৫ পয়প্টম্বয অয়যওচি অয়দ িোযী ওয়যয়ে-চফবোকীয় মবোয়য় পওোন ভন্বয় ওচভচি এয অয়ক চের 

নো। এয পয়র চফবোকীয় মবোয়য়য ওর ওভবওতবো, পিরো মবোয়য়য প্রওয়েয চফচবন্ন ওভবওতবোয়দয চনয়য় 

অরোদো চভচিং ওযো য়ি পওয়ন্দ্রয ফোআয়য। অকোভীওোর চয়রয়ি চফবোকীয় ওচভনোয়যয বোচতয়ত্ব 

চভচিং নুচিত য়ত মোয়ি। অচভ ভয়ন ওচয এআ বোগুয়রো ফোচতর ওযয়ত য়ফ।  

১৪ পপ্টম্বয উয়িরো চযলদয়ও ক্ষভতোয়য়নয নোয়ভ আউএনয়ও ফবভয় ক্ষভতোয চধওোযী ওযো 

য়য়য়ে। অভযো এআ বো পথয়ও অো ওযয়ফো উয়িরো পিয়োযভযোন এফং িনপ্রচতচফচধযো অভোয়দয 

োয়থ এওোত্বতো পখোলণো ওয়য চত্রওোয় চফফৃচত পদয়ফন, ভোননীয় োংদযো অভোয়দয োয়থ এওভত 

পোলণ ওযয়ফন।  

 

 



১৫  

ধযোও নোচযন পফকভ, চফচএ োধোযণ চক্ষো চভচতয বোচত। ভরূ ফক্তফযঃ  

ডঃ পযোউেীন প পের ম্পয়ওব এও োক্ষোতওোয়য ফয়রন, িোআভ পের  চয়রওন পেড ফোদ 

পদয়োয ওথো অচভ ফচরচন, অচভ ফয়রচে এিো যীক্ষো চনযীক্ষো ওয়য পদঔো পোও, ভয় চনয়য় এিো 

ফোচতয়রয ফযফস্থো য়য ওযো পোও। উচন ফরয়েন, চিফ ওচভচি পও? অভোয়যো এআ প্রশ্ন ফোংরোয়দয়য 

অআয়ন এআ চিফ ওচভচি ফয়র চওেু অয়ে চওনো? উনোয ফক্তয়ফয এিো স্পি চের, পওোন প পের 

চিফ ওচভচি চযচবউ ওযয়ত োয়য নো। পিো ওযয়ফ ভন্ত্রী চযলদ ওচভচি, তোযোআ এিো ওযোয ক্ষভতো 

যোয়ঔ। চওন্তু অভযো পদঔরোভ ভন্ত্রী চযলদ এিোয়ও ফৃদ্ধোঙ্গচুর পদচঔয়য় প পেয়র চয়রওন পেড এফং 

িোআভ পের ফোচতর ওযয়রো। ওত ফি দ্ধতয তোাঁয়দয য়ত োয়য। পময়তু চফচবন্ন ওযোডোযয়ও এও নম্বয 

পেয়ড চনয়য় মোয়ো য়য়য়ে পয়তু তোাঁযো তোাঁয়দয অয়যো উয়য পতোরোয িন্য সুোয পেড বতচয ওয়য 

পপরয়রো। তোাঁযো ভয়ন ওয়য সুোয পেড বতচয ওয়য তোাঁযো এয়ওও িন সুোয ভযোন য়য় পকয়ে। অয 

অভযো মোযো ন্য ওযোডোয়য িোওচয ওচয তোযো ফোআ অভ অদচভ। চওন্তু তোাঁযো িোয়ননো এআ অভ 

অদচভয চক্ত। এআ সুোয োয়োয সুোয ভযোনয়দয র্ধ্ং ওয়য চদয়ত োয়য।  

 

অভযো চক্ষো ওযোডোয এআ অয়ন্দোরয়নয ফয়িয়য় ফি চক্ত পদয়য ফয়িয়য় ফি ওযোডোয প্রোয় োয়ি 

১৫ োিোয দয়স্যয ওযোডোয। অভোয়দয এআ অয়ন্দোরন থ োযোয়ফনো, অিয়ও ভয়ি উচফি 

পনতৃফৃন্দ অয়ন্দোরয়ন সুচনচদবি চদও চনয়দবনো চদয়ফন পমন অভোয়দয এআ অয়ন্দোরন থ নো োযোয়।  

 

১৬ 

ওচৃলচফদ োচভরৃয যভোন, ওচৃল ম্প্রোযণ চধদপ্তয়যয ভোচযিোরও। ভরূ ফক্তফযঃ  

িক্রোন্তওোযীযো অভোয়দয িনয়নত্রী পঔ োচনোয়ও িীচফত ফস্থোয় যোবূত ওযয়ত এযওভ চযচস্থচত 

চৃি ওয়যয়ে। অভযো চয়স্টয়ভয চফরুয়দ্ধ নআ তয়ফ পওউ পমন ন্যোয়বোয়ফ ফচিত নো য় তোআ তযন্ত 



চনয়ভতোচন্ত্রও এফং ধোযোফোচওবোয়ফ এ অয়ন্দোরন চযিোচরত য়ি।  

 

১৭ 

প্রয়ওৌরী িনোফ নুরুজ্জোভোন, ফঙ্গফন্ধ ুপ্রয়ওৌরী চযলদ। ভরূ ফক্তফযঃ  

১৯৭৮ োয়র এআ অয়ন্দোরন রৄরু য়য়চের, অভোয পৌবোকয প ভয় পথয়ওআ এআ অয়ন্দোরয়ন িচিত 

থোওোয, তঔন য়ফ ভোত্র িয়য়ন ওয়যচেরোভ। অয এঔন িোওচয পল য়য়য়ে, এঔয়নো পআ এওআ 

অয়ন্দোরন ওযচে। অভযো িনকয়ণয িোওোয় িোওচয ওচয, চওন্তু ফ িোওয়যয উয ওতৃবত্ব ওোয থোওয়ফ? 

পিো থোওয়ফ িনপ্রচতচনচধয়দয।  

১৮ 

ডোঃ োচফয়ফ চভল্লোত, ংদ দস্য। ভরূ ফক্তফযঃ  

ফোংরোয়দয়য িনপ্রচতচনচধযো িনকয়ণয য়ক্ষ থোয়ও, পমৌচক্তও এফং ন্যোয় দোচফয য়ক্ষ থোয়ও, পআ 

িয়ন্য এওিন ংদ দস্য চয়য়ফ অিয়ও অনোয়দয োয়থ ংচত িোনোয়ত উচস্থত য়য়চে। 

অনোযো িোয়নন িনয়নত্রী পঔ োচনো পম পওোন পমৌচক্তও দোচফ অনয়ন্দয োয়থ পভয়ন পনন এফং মচদ 

তোাঁয়ও পফোেোয়নো মোয় তোয়র পম পওোন পমৌচক্তও অয়ন্দোরন পর য়ফ।    

 

১৯ 

চরভলু্লো তোরওুদোয, ভোচিফ, চফচএ োধোযণ চক্ষো চভচত। ভরূ ফক্তফযঃ  

 

অিয়ও অভরোতয়ন্ত্রয পম দোি তোয ভরূ, ২০০৩ োয়র ীরৃর অরভ চক্ষো চিফ থোওো ওোয়র তোাঁয 

এওিো নীর নক্সো চের। তঔন চফচবন্ন ওযোডোয, চধদপ্তয, প্রওয়েয ীলব দ্গগুয়রো দঔর ওযো। চক্ষো 

ওযোডোয়য অভযো তীি অয়ন্দোরন ওয়যচেরোভ ২০০৩ োয়র। অচভ ভয়ন ওচয ীরৃর অরয়ভয 

পপ্রতোত্মো অফোয অভরোতয়ন্ত্রয উয বয ওয়যয়ে।   



বোটডোচযয়োয় এওিন চচনয়য চক্ষওয়ও এওিন এচ রযোটড ো ধয়য ভোপ িোআয়ত ফোধয ওয়যচের। 

অভযো প্রচতফোদ ওয়যচেরোভ, চক্ষো চিয়ফয ওোয়ে, িনপ্রোন চিয়ফয ওোয়ে, ভন্ত্রীয ওোয়ে চবয়মোক 

ওয়যচেরোভ। উনোযো ফয়রচেয়রন তদন্ত ওয়য ফযফস্থো চনয়ফন, অভযো ফয়রচেরোভ তোৎক্ষচনওবোয়ফ ফযফস্থো 

পনয়ো পোও। তোাঁযো পিো ওয়যন নোআ ফযং তোাঁয়ও ফদচর ওযো য়য়য়ে, অয়কয পিয়য় বোয়রো মোয়কোয় 

পোচস্টং চদয়য়য়ে। অভযো চফচএ োধোযণ চক্ষো ওযোডোয়যয ক্ষ পথয়ও বোটডোচযয়ো চকয়য়চেরোভ ৫০০ 

 চধও চক্ষও। অভোয়দযয়ও হুভচও পদয়ো য়য়চের এয়যস্ট ওযো য়ফ। অভযো তোাঁয়দয ভ্রুকুচি 

উয়ক্ষো ওয়য ওভবসুচি চদয়য়চেরোভ, োআয়ওোয়িব ভোভরো ওয়য তোাঁয়ও চতনচদন অদোরয়ত স্বযীপয উচস্থত 

য়ত ফোধয ওয়যচেরোভ। অভযো চয়যোিুয িিয়ওোয়ি ভোভরো ওয়যচে পমিো এঔয়নো িরয়ে।  

 

ফ ভয় ওর প পেয়র নতুন সুয়মোক সুচফধো পদয়ো চওন্তু নতুন প পেয়র উয়টোিো খয়িয়ে, চক্ষো 

ওযোডোয়য দ ফনভন ওযো য়য়য়ে। ঢোওো ওয়রি, আয়ডন ওয়রয়িয চপ্রচন্সোরযো চেয়রন তৃতীয় পেয়ড 

চওন্তু এঔন িতুথব পেয়ড স্থোন পদয়ো য়য়য়ে। তোআ এ ধযয়নয অভরোতন্ত্র অভোয়দয ভোনোয পওোন সুয়মোক 

নোআ। ওর দোচফ ূযণ নো য়ো মবন্ত অভযো খয়য চপয়য মোয়ফো নো। 

 

অভোয়দয যওোয এওচি চস্থচতীর যওোয, তোাঁযো িোয়নো ফোংরোয়দয় পওোন চস্থচতীর যওোয থোকুও।  

 

 

২০ 

ভ পকোরোভ চওফচযয়ো, চফচএ ভন্বয় ওচভচিয দস্য, ভোচিফ, চফচএ তথয। ভরূ ফক্তফযঃ  

ওতৃয পো চবচিও প্রোন িোআ-এআ এওচি দোচফ ফোস্তফোয়ন য়র অয পওোন দোচফয প্রয়য়োিন য়য নো। 

এেোিো অয রৃচি চফলয় োভয়ন এয়য়ে িোআভ পের এফং চয়রওন পেড ুনফবোর, অয়যওচি 

উয়িরো প্রোয়ন উয়িরো চনফবোী চপোয়যয উয পনতৃত্ব পদয়ো য়য়য়ে। নতুন পফতন পেয়র পম 



ক্রভুচিবূত পফতন ফৃচদ্ধয ওথো ফরো য়য়য়ে পিো এও ধযয়নয পবও। এআ বফলয়ভযয পফতন পের। 

য়ফবোচ্চ পফতন বফলভয অয়ক পমঔোয়ন ৬ োিোয চের এঔন পিো ৮ োিোয ৫০০ য়য় মোয়ফ। 

যওোয়যয চফুর ংঔযও দ যয়য়য়ে পমগুয়রো ব্লও দ। এওর য়দয ওভবওতবোযো রৄধ ুপ্রতযোো ওয়যন 

“িোআভ পের”। সুতযোং এআ অভরো তন্ত্র যওোযয়ও চফিত ওযতফোয িন্য যওোযয়ও চস্থচতীর 

ওযোয িন্য এ প পের ওযো য়য়য়ে। এওআ য়ঙ্গ মঔন অভযো প পের চনয়য় ওথো ফোতবো ফরচেরোভ 

তঔন নতুন ওয়য এওচি িিোর অচফবূবত য়রো পচি য়রো উয়িরো প্রোন ফযফস্থোনো। অভযো এ 

রৃচি চফরয়ম্ব ফোচতর িোআ। োোোচ ওতৃয পো চবচিও প্রোন িোআ।  ৪৪ ফেয়যয িিোর 

যোয়নোয িন্য অভোয়দয ধীয চস্থয এফং চফির পথয়ও অয়যো ওয়ঠোয অয়ন্দোরয়নয ওভবসুচি চনয়য় 

এচকয়য় পময়ত য়ফ। এআ ওয়ঠোয অয়ন্দোরয়নয ওভবচূি পওন্দ্র পথয়ও পদয়ো য়ফ।  

 

২১ 

দস্য প্রওচৃি চস্টয়োচযং ওচভচি, োধোযণ ম্পোদও, আচিচনয়োব আন্সচিচিউয়িয ক্ষ পথয়ও  প্রয়ওৌচর 

পভোঃ অব্দু ফুয ৫০ োিোয প্রয়ওৌরী ভোয়িয ক্ষ পথয়ও ওক্সফোিোয পথয়ও িকি, সুনোভি 

পথয়ও োতচক্ষযো পথয়ও অকত ওরয়ও স্বোকত এফং ধন্যফোদ িোনোন।  

 

 

২২ 

ওচৃলচফদ আন্সচিচিউয়িয ভোচিফ ওচৃলচফদ পভোফোযও অরীয ভরূ ফক্তফযঃ  

অভরোযো প্রধোনভন্ত্রীয ওোয়ে এআ ভূুয়তব পভয়ি চদয়ি পম, অভযো যওোয়যয চফরুয়দ্ধ অয়ন্দোরন 

ওযচে। অনোযো মোযো চভচডয়োওভবী অয়েন অনোযো অভোয়দয তয ওথোিো তুয়র ধরুন, অভযো চওন্তু 

যওোয়যয চফরুয়দ্ধ অয়ন্দোরন ওযচে নো। এআ ভয়ি মোযো অয়েন তোাঁযো ফোআ যওোয়যয য়ক্ষ, ওচৃলচফদ 

আন্সচিচিউন, ফোংরোয়দ পভচডয়ওর এযোয়োচয়য়ন, আচিচনয়োব আন্সচিচিউি  মতগুয়রো 



প্রচতিোয়নয বোচত-ভোচিফ এঔোয়ন উচস্থত অয়েন ফোআ যওোয়যয য়ক্ষয পরোও। এও ওথোয় 

এিো যওোয চফয়যোধী অয়ন্দোরন নয়।  

 

২৩ 

ধযোও ডোঃ আওফোর অবরোন, চফএভএ ভোচিফ। ভরূ ফক্তফযঃ  

১৯৭৮ োয়র প্রওচৃিয তৎওোরীন পনতৃফৃন্দ োভচযও যওোয়যয চফরুয়দ্ধ অয়ন্দোরন ওয়য অভোয়দয 

চধওোয অদোয় ওয়যচেয়রন। অচভ প্রোয়নয পরোওয়দয তওব ওয়য চদয়ত িোআ অনোযো পিয়নয়েন, 

আচতভয়ধয তোাঁযো অিয়ওয এআ ভোয়ফয়ও মোয়ত অভযো পর ওযয়ত নো োচয, ভোঠ মবোয়য় চফচবন্ন 

ওভবসুচি তোাঁযো েণ ওয়যয়ে। প্রোয়নয পরোও চদয়য় চফচবন্ন িোয়কোয় চবচি ফো ওভবসুচি এআ ভয়য় 

চদয়য় অভোয়দয ওভবসুচি প্রচতয়যোধ ওযয়ত পিিো ওয়যয়ে। চওন্তু যো িোয়ননো পম োভচযও যওোয়যয 

ভয়য় অভযো অভোয়দয চধওোয অদোয় ওয়য চনয়য়চে ংেোয়ভয ভধয চদয়য়। প্রোয়নয ভয়ধয 

রওুোচয়ত এ পদয় উন্নয়য়নয চফয়যোধী পম চক্ত তোযোআ কুযোভব চদয়য় এআ ফস্থোন চৃি ওয়যয়ে। 

যওোচয িোওচযচফচধ নুমোয়ী পম ওচভয়নয চস্তত্ব নোআ পআ ওচভন চওবোয়ফ চযয়োিব চযচবউ ওয়য? 

পওোন চধওোয়য? পও তোাঁয়দয প চধওোয চদয়য়য়ে?  

 

অিয়ওয ভোয়ফয় উচস্থত িনপ্রচতচনচধ ডোঃ োফীয়ফ চভল্লোত ভনু্নো, এফং অিয়ওয ভোয়ফয়য 

বোচত অনোযো রক্ষয ওরুন, অিয়ও তোাঁযো িনপ্রচতচনচধয়দয য়োয়যটি প চপ্রচয়ডন্স পও ঔফব 

ওয়যয়ে, অনোযো মচদ তওব নো ন অচভ চনচিত এযয়য তোাঁযো ফরয়ফ, চিফযো ভন্ত্রীয উয য়োয়যটি 

প চপ্রচয়ডন্স িোআয়ফ। প িন্য অনোয়দযয়ও অভযো নুয়যোধ ওযয়ফো মোযো অনোযো  

িনপ্রচতচনচধ অয়েন তোাঁযো অনোয়দয োরবোয়ভয়টি ফো পম ভস্ত পপোযোভ অয়ে পঔোয়ন চকয়য় এ 

চফলয়গুয়রো উত্থোন ওয়যন। এআ ভনস্টোয এআ ফ্রযোয়েন্সিোআনয়ও অনোযো এঔচন ফদচভত ওয়যন 

এঔচন প্রচতত ওয়যন। নো য়র অিয়ওয ফঙ্গফন্ধযু পোনোয ফোংরো, িনয়নত্রী পঔ োচনো পম রক্ষয 



চনয়য় তযোক চতচতক্ষো চনয়য় এ পদয়ও এচকয়য় চনয়য় মোয়িন প বীি রয়ক্ষয এ পদ এ পদয়য ভোনুল 

পৌাঁেোয়ত োযয়ফ নো।  

 

পম পওোন অয়ন্দোরয়নয পরতোয ভরূ চফলয় য়ি এয চডচচিন। এঔোয়ন অভযো এওিো পিআন প 

ওভোটড বতচয ওয়যচে এয ধীয়ন অভযো অয়ন্দোরন ওযয়ফো, পওোন চফচিন্নবোয়ফ অয়ন্দোরন ওযয়ফো নো। 

পম পওোন অয়ন্দোরন স্বে পভয়োদী, ভধযয়ভয়োদী, দীখবয়ভয়োদী য়। পআ চক্ষও পনতৃয ভত ফরয়ফো এআ 

েয় দপোয প্রথভ দপো য়র অয ফোচও োাঁি দপোয দযওোয পনআ, ফঙ্গফন্ধযু েয় দপোয ভত েয় দপো 

য়রআ ফোংরোয়দ স্বোধীন য়য় পমত অয এও দপোয দযওোয চেয়রো নো, এিো তোাঁয উরয়িো এও দপো 

য়রআ োাঁি দপো েয় দপো য়য় মোআ।  

 

 

 

তোআ অচভ ফরয়ফো অভোয়দয ফোচনবং আসুয অভোয়দয মতদ্রুত ম্ভফ প পের এফং িনপ্রোন পথয়ও পম 

অয়দ িোযী ওযো য়য়য়ে এ রৃয়িো চফলয় মতদ্রুত ম্ভফ ফোচতর ওযয়ত ওোি ওযয়ত য়ফ। চদ্বতীয়ত, 

দীখবয়ভয়োয়দ অয়ন্দোরয়নয িন্য অিয়ও তোাঁযো অভোয়দয িযোিপভব বতযী ওযোয সুয়মোক ওয়য চদয়য়য়ে। 

অনোয়দযয়ও অভযো ঙ্গীওোয ওযচে এিোয়ও অভযো স্থোয়ী রূ পদফ, অভযো কঠনতয়ন্ত্র এয়ও চনয়য় 

অয়ফো, চস্টয়োচযং ওচভচি  থোওয়ফ, রোকোতোযবোয়ফ অভযো অভোয়দয ন্যোময চধওোয়যয িন্য রিোআ 

ওয়য মোফ, এআ পোও অভোয়দয ঙ্গীওোয।  

 

২৪ 

প্রয়ওৌরী ওচফয অয়ভদ বুআঞো, পপ্রচয়ডটি, আচিচনয়োব আন্সচিচিউি। ভরূ ফক্তফযঃ  

 প পেয়রয চফলয় চনয়য় অভযো অিোআ ভো অয়ক প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি প্রোয় অিোআ ভো 



অয়ক অভোয়দয ওোমবক্রভ রৄরু ওচয। অভযো যওোয়যয ওোয়ে প্রচতফোদ চরচ পদআ, থবভন্ত্রীয়ও অফোন 

িোনোআ অয়রোিনোয িন্য। ১৮ অকস্ট উচন অভোয়দযয়ও ভয় চদয়য়চেয়রন পঔোয়ন অভযো রৃ খটিো 

অয়রোিনো ওচয। তোাঁয়ও অভযো পফোেোয়ত ক্ষভ য়য়চে, এআ প পেয়র এওচি ভোত্র ওযোডোয পফচনচপয়িড 

য়ফ পিো য়রো এডচভন ওযোডোয। উচন ফরয়রন চওবোয়ফ? অভযো ফররোভ, ন্যোন্য ওযোডোয়য এওিন 

ওভবওতবোয য়দোন্নচত য়ত চফ ফেয অঠোয়যো ফেয রোয়ক থি এডচভন ওযোডোয়য এওআ ভয়য় চতনিো 

প্রয়ভোন োয়। মোাঁয়দয য়দয দযওোয নোআ তোাঁযো য়দোন্নচত োয়ি, তোআয়র িোআভ পের  তোাঁয়দয 

দযওোয নোআ, িোআভ পের ন্যয়দয দযওোয। অভযো দিন চেরোভ, দিয়নয প্রয়তযও ওযোডোযয়ও 

উচন চিজ্ঞোো ওয়য এওআ চিত্র পদয়ঔয়েন। তঔন চতচন অভোয়দযয়ও আয়রক্ট্রচনও চভচডয়োয োভয়নআ 

ফয়রয়েন পম চতচন তিকুু চিন্তো ওয়যন নোআ। অভযো মো ফয়রচে তো তযন্ত মুচক্তংকত এফং 

মবোয়রোিনোয দোচফ যোয়ঔ। ১৯ অকস্ট ভস্ত চত্রওোয় এচি এয়য়ে পম এআ চফলয়চি ুনচফবয়ফিনো ওযো 

য়ি। চওন্তু রৃববোয়কযয চফলয় এআ পম, যফতবী পদঔো পকর থবভন্ত্রী চমচন এওিন িোদয়যর চএচ 

তোযয়য চতচন চওবোয়ফ অভোয়দয োয়থ এওভত য়য় চযফচতবতবোয়ফ উস্থোন ওযয়রন।  

 

তোযয অয়রো অয়যওচি ফোচনবং আসুয উয়িরো চযলয়দয চফলয়িো। য়রো য়টোফয়য িোযী ওযো 

য়য়য়ে পমঔোয়ন ওঔয়নো চফবোকীয় মবোয়য় পওোন ভন্বয় ওচভচি চেয়রো নো তএফ অভযো চফবোকীয় 

মবোয়য় িোযীওতৃ এআ অয়দয়য চফরুয়দ্ধ ংেোভ ওযয়ফো। ফয়িয়য় রৃঃয়ঔয চফলয় এডচভন ওযোডোয 

চৃি ওযো য়য়চের চিচি অভয়র িচভিভোয ঔোিনো অদোয় ওযোয িন্য। তোাঁয়দয অয পওোন ওোি 

চেয়রো নো, ওোয়রটওয চয়য়ফ ওোি ওযোয য তোয়দযয়ও ভযোচিয়স্ট্রচ োয়োয পদয়ো য়রো। তোাঁযো 

অিয়ও ভস্ত উন্নয়ন ওভবওোয়ণ্ডয সুোযচবন ওয়য পমঔোয়ন তোাঁয়দয বূচভ ভন্ত্রণোরয় অিোআ ফেয 

অয়ক পম ওোযয়ণ চৃি ওযো য়য়চের এিো অিয়ও ফোংরোয়দয়য ফ পিয়য় রৃনবীচতেস্ত, মোযো তোাঁয়দয 

এওিো চডোিবয়ভটিয়ও বোয়রো ওযয়ত োয়য নোআ, োভরোয়ত োয়য নোআ তোাঁযো চওবোয়ফ ফোংরোয়দয়য ফ 

চওেুয তদোযচও ওযয়ফ।  



অিয়ও পপফুয়ও চফচএ এডচভন ওযোডোয়যয ক্ষ পথয়ও এওিো পোস্ট পদঔরোভ, আউএন পওন্দ্রীয় 

যওোয়যয প্রচতচনচধ, পতো ফোংরোয়দয় ওয়িো প্রয়দ অয়ে পম ফোচওযো প্রোয়দচও যওোয়যয প্রচতচনচধ 

য়ফ? এআ ধযয়নয চফভ্রোন্ত ওথোয ফেআ অনোযো উিয চদয়ফন।  

 

অয়ন্দোরন চওন্তু এওচদন রৃ চদন, এওভো রৃ ভোয় পল য়ফ নো, দীখবস্থোয়ী এওিো অয়ন্দোরন ওযয়ত 

য়ফ। তএফ অভোয়দয অয়ন্দোরয়নয পস্টগুয়রো ধীয়য ধীয়য পময়ত য়ফ, অভোয়দয চস্থয য়র িরয়ফ 

নো। তয়ফ অনোযো মচদ উয়িরোয়, পিরোয় ভস্ত ওভবওতবো আস্পোত ওচঠন ঐওয চৃি ওযয়ত োয়যন 

তোয়রআ এআ অয়ন্দোরন ঔুফ পফচচদন য়ক্ষো ওযয়ত য়ফ নো। অনোযো চনি চনি উয়িরো পিরোয় 

বীলণ বোয়ফ ংকচঠত ন তোয়রআ অভযো উেীি রয়ক্ষয পৌাঁেোয়ত োযফ। অচভ অনোয়দযয়ও 

ঐওযফদ্ধ ফোয িন্য অফোন িোনোচি।  

 

২৫ 

ধযোও ডোঃ ভোভদু োোন, বোচত, চফএভএ। ভরূ ফক্তফযঃ 

িনকয়ণয ওোয়ে সুস্পি ফক্তফয যোঔয়ত য়ফ পম এআ অয়ন্দোরন যওোয়যয চফরুয়দ্ধ নয় ফযং মোযো 

যওোযয়ও চদয়য় অভোয়দয উয ন্যোয় িোচয়য় পদয়ো য়ি, অভোয়দয প্রচতফোদ পআ ভস্ত পরোয়ওয 

চফরুয়দ্ধ মোযো যওোযয়ও চদয়য় এফ ওোি ওযোয়ি। িনকণয়ও মচদ অভযো োয়থ চনয়ত নো োচয তয়ফ 

এআ অয়ন্দোরয়ন পরতো োয়ো ওচঠন য়ফ, িনকণয়ও মচদ অভোয়দয ফুেোয়ত য়ফ অভযো পফতন 

ফৃচদ্ধয িন্য িোওো য়ো োয়োয িন্য এ অয়ন্দোরন ওযচে নো। অভযো পম চফদযভোন সুয়মোক সুচফধো 

চের পিো ফোিোয়নোয়তো দূয়যয ওথো পিো উআথ ড্র ওযো য়য়য়ে, তুয়র পনয়ো য়য়য়ে অভযো তোযআ 

প্রচতফোদ িোনোচি এফং লিময়ন্ত্রয প্রচতফোদ িোনোচি।  

 

 



২৬ 

 ওচৃলচফদ অ প ভ ফোোউচেন নোচভ এভচ, ফোংরোয়দ অয়োভী রীয়কয োধোযণ ম্পোদও,  

প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচিয ওচভচিয অহ্বোয়ও, ওচৃলচফদ আনস্টচিউয়িয বোচত, ভোয়ফয়য 

বোচতয ফক্তয়ফয অয়ন্দোরয়নয ওভবচূি পখোলণো ওয়যন। ভরূ ফক্তফযঃ  

 

অিয়ও অভযো পওোয়ন অয়ন্দোরয়নয িন্য নয় অভোয়দয চধওোয়যয িন্য ভয়ফত য়য়চে, অভযো 

অিয়ও ভয়ফত য়য়চে অভোয়দয ভমবোদোয িন্য। অভযো অভোয়দয ভমবোদো প্রচতিো ওযয়ত িোআ। 

অভোয়দয অয়ন্দোরন ফেআ ফেআ িনয়নত্রী পঔ োচনো যওোয়যয চফরুয়দ্ধ পওোন ক্রয়ভআ নয়, 

অভোয়দয অয়ন্দোরন ঐ কুিক্রী ভয়রয চফরুয়দ্ধ মোযো এওচি কণতোচন্ত্রও যওোয়যয চফরুয়দ্ধ অভোয়দয 

পোিীফীয়দয ভয়ুঔোভচুঔ দোাঁি ওচযয়য় চদয়য়য়ে।  

 

ওর চওেু চফয়ফিনোয় চনয়য় িনয়নত্রী পঔ োচনোয যওোয়যয ওোয়ে অভোয়দয দোচফগুয়রো অনোয়দয 

োভয়ন তুয়র ধযচেঃ 

১ ভন্ত্রনোরয়য়য ওোযী চিফ পথয়ও চচনয়য চিফ ওর মবোয়য়য ওভবওতবো ংচিি ওযোডোয়যয ভধয 

পথয়ও ওভবওতবো দোয়ন ওযয়ত য়ফ   

২ পফতন পেয়র িোআভ পের এফং চয়রওন পেড ুনফবোর ওযয়ত য়ফ 

৩ উয়িরো চযলয়দ আউএনয ওতৃবত্ব ফোচতর ওয়য িনপ্রচতচনচধয়দয থবোৎ উয়িরো পিয়োযভযোয়নয 

ক্ষভতোয়ন ওযয়ত য়ফ  

৪ অন্তঃ ওযোডোয বফলভয চনযন ওযয়ত য়ফ  

৫ এওআ োয়থ ফঙ্গবফন, ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয ওোমবোরয়, ভন্ত্রীচযলদ চফবোক  িনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়য় 

ওর ওযোডোয়যয প্রচতচনচধত্ব থোওয়ত য়ফ  

৬ চনিস্ব ওযোডোয এফং পোংনোর োচবব ফচবূবত ওর ধযয়নয পপ্রলণ ফোচতর ওযয়ত য়ফ  



৭ ওর ওযোডোয এফং পোংনোর োচববয় য়দোন্নচতয ভোন সুয়মোক প্রদোন ওযয়ত য়ফ  

 

এ ওর দোচফ অদোয়য় প্রওচৃি-চফচএ ভন্বয় ওচভচি ওতৃবও ফবোত্মও অয়ন্দোরন িোচরয়য় মোফোয রয়ক্ষয 

অয়ন্দোরয়নয ং চয়য়ফ চনম্ন চরচঔত ওভবচূি পখোলনো ওযচে।  

ওভবচূিঃ   

১ প্রধোনভন্ত্রীয য়ঙ্গ োক্ষোৎ ওয়য ভস্যোয ভোধোয়ন তোয স্তয়ক্ষ ওোভনো,   

২ ২৮ য়টোফয পদয়য ওর উয়িরো, পিরো, চফবোক  পওন্দ্রীয়বোয়ফ রৃুয ১২িো পথয়ও ১িো মবন্ত 

ভোনফফন্ধন ওভবচূি োরন ওযো য়ফ,  

৩ পফতনবোতো উয়িোরয়নয পক্ষয়ত্র উয়িরো মবোয়য়য ওভবওতবোয়দয ূয়ফবয চনয়ভ নুযণ ওযয়ফন,  

৪ ৫ নয়বম্বয উয়িরো, পিরো  চফবোকীয় মবোয়য় প্রচতফোদ ভোয়ফ 

৫ নয়বম্বয়যয ভয়ধয উয়িরো, পিরো, চফবোকীয়  পওন্দ্রীয় মবোয়য় িনপ্রচতচনচধ  নীচতচনধবোযওয়দয 

য়ঙ্গ ভতচফচনভয় ওযো য়ফ  

৬ ৮ নয়বম্বয়যয ভয়ধয দোচফ ভোনো নো য়র যফতবীয়ত অয়যো ওয়ঠোয ওভবচূি পখোলণো ওযো য়ফ  

 

পওন্দ্রীয়বোয়ফ পখোচলত এআ ওভবচূি উয়িরো, পিরো, চফবোয়ক ওর ওভবওতবোয়দয োরন ওযয়ত 

নুয়যোধ ওযো য়রো।  

 

 

শ্রুচত চরঔন এফং ংয়ক্ষণঃ ডোঃ পভোচফ নীযফ, চফচএ (স্বোস্থয)   
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