
আফান, যওারযয অগ্রাধধওায ঔাত 

রেজাউল করেম রিরিকী 

 

কওান কদ ওতটা উন্নত তা ক কদরয কবৌত অফওাঠারভা অফররাওন ওযরর রচই অনুধাফন ওযা 

মায়। আদৄধনও স্থাতযশরী , উন্নত প্রযুধি এফং ধযওধিত কবৌত অফওাঠারভা উন্ন য়কনয অন্যতভ ধযঘা য়ও। 

ফ্রারেয আইরপর টা য়ায, দুফা ইরয়য বুচজ ঔধরপা , আরভধযওায টুইন টা য়ায, ভারম কয়ধময়ায কররানা 

টুইন টায়ায ভকয়য ধনধযরঔ ংধিষ্ট কদরয প্রযুধিকত উৎওল জতা এফং উন্ন য়ন  অগ্রকধতয ধযঘ য় ফন 

ওরয। ভধ্যযুরকয প্তভ আশ্চম জ ভরকায খন্টা , ঘীরনয প্রাঘীয , কফধফররনয ঝুরন্ত উদ্যান , আগ্রায তাচভর প্রভৃধত 

কভয় ংধিষ্ট চনরদয নান্দধনওতা  প্রযুধিকত উৎওল জতা য ধযঘয় ফন ওরয। প্রাঘীন ধভযী য় বযতা, 

কফধফরন বযতা , ভররজাদারযা , যপ্পা ধওংফা এরদরয ভ য়নাভধত, ভাস্থানক ড়, উ য়াযী ফরটশ্বয কবৌত 

অফওাঠারভায ভাধ্যরভ আদৄধনও ভকয় ভানুরলয ধনওট ধযধঘধত রাব ওরযরঙ। 

 

ংস্কৃধত ভানুরলয অন্তধন জধত ধফলয় ধওন্তু বযতা ফাধযও অফয়রফ দৃশ্যভান। ফাধযও দৃশ্যভান অবারফয 

ভরধ্য কবৌত অফওাঠারভা প্রথরভই কঘারঔ রড়। 

 

প্রাঘীনওারর বাযতীয় উভারদরয ফতজভান ফাংরারদ অদৄযধলত ভূঔরেয অথ জশনধতও অফস্থা ম্পরওজ 

পূণ জাঙ্গ ধফফযণ া য়া খুফই ওষ্টাধ্য ব্যাায। ভধ্যযুরক  এ অঞ্চররয ভানুল কভাটাভৄটি সুঔ-স্বাচ্ছরন্দয ফফা 

ওযরতা। তারদয ককারাবযা ধান , ককা য়ার বযা করু আয পুকুয বযা ভাঙ ধঙর। ওারক্ররভ ধফধবন্ন ফধিঃত্রুয 

আক্রভণ, প্রাকৃধতও দুরম জা ক, াম্প্রদাধয়ও ধফরযাধ প্রভৃধত ওাযরণ অথ জশনধতওবারফ তাযা ক্ষধতগ্রস্ত রত থারও। 

উযন্তু ইউরযার ধি ধফপ্লফ শুরু য়ায কপ্রধক্ষরত তারদয ধনরফধও আঘযণ, ইস্ট ইধিয়া কওাম্পাধন ওর্তজও 

বাযত দঔর , াধওস্তাধন াওরকাষ্ঠীয ান-কালণ  ধনম জাতরনয পরর এরদরয ভানুল অথ জশনধতওবারফ 

ব্যাও ক্ষধতগ্রস্ত য়। এওই ারথ ধক্ষা , ংস্কৃধত, কবৌত অফওাঠারভা ওর কক্ষরে ধধঙ কয় কড় এরদরয 

ভানুল।  

 

শ্চাৎদ এই চাধতরও এধকরয় ধনরত ১৯৭১ ারর ফাগাধর চাধতয অধফংফাধদত কনতা চাধতয ধতা 

ফঙ্গফন্ধু কঔ ভৄধচবুয যভান স্বাধীনতায ডাও কদন। তায ডারও া ড়া ধদকয় ফাগাধর চাধত এওধেত  য় এফং 

ভান ভৄধিযুরে ছাঁধকয় রড়। দীখ জ নয় ভা যিক্ষয়ী যুরেয য ৩০ রক্ষ ধকদয যরিয ধফধনভ কয় অধচজত 

য় স্বাধীনতা। ভাধপ্ত খরট দীখ জধদরনয ধনরফধও ান  াও ানাদায াওরকাষ্ঠীয কালণ-ধনম জাতরনয। 

স্বাধীনতায য ধক্ষা , ংস্কৃধত, অথ জনীধত ওর কক্ষরে উন্ন য়কনয ভাধ্যরভ এ চাধত ঘুরয দাঁ ড়াকত রঘষ্ট  য়। 
ধওন্তু স্বাধীনতায য ধফধবন্ন ভ য় স্বস্বযাঘাযী    অকণতাধিও ান ব্যফস্থায পরর দুনীধত , স্বচনপ্রীধত, 

দরীয়ওযণ প্রভৃধত ওাযরণ কদরয উন্ন য়ন ব্যাত  য়। তা রে স্বাধীন ফাংরারদ ধফধবন্ন কক্ষরে পরতায 

স্বাক্ষয কযরঔরঙ। ধক্ষা ধফস্তায, দুরম জাক কভাওারফরা, যযাষ্ট্রনীধত, ধফজ্ঞান ঘঘ জা, স্বাস্থযরফা, কবৌত অফওাঠারভা, 

উন্নত কটধর কমাকারমাক ব্যফস্থা প্রভৃধত কক্ষরে ধফকত  এও  দরও ব্যাও উন্ন য়ন  অগ্রকধত াধধত  কয়কঙ। 

ধক্ষা, স্বাস্থয, স্যাধনরটন, দুরম জাক কভাওা ধফরা প্রভৃধতয ন্যায় ভানুরলয অন্যতভ কভৌধরও ঘাধদা ফাস্থারনয  

উন্নয়ন কয়কঙ ব্যাওবারফ।  ধফরল ওরয ফতজভান প্রধানভিী কঔ াধনায কনর্তরে ধযঘাধরত যওায কত 

এও যুরক এরদরয আফান ব্যফস্থা য় কম উন্ন য়ন ওভ জওাে ধযঘারনা ওরযরঙন তা ধনিঃরন্দর প্রংায 

দাধফদায।   

 

২০১৬ ার অফধধ ঢাওা রয ওভ জযত যওাধয ওভ জওতজা/ওভ জঘাযীয ভাে তওযা ৮ বাক আফান 

সুধফধা করয় আধঙররন। ধফলয়টি অনুধাফন ওরয ভাননীয় প্রধানভিী ২০২১ াররয ভরধ্য যওাধয আফান 

সুধফধা ৪০ তাংর উন্নীত ওযায ধনরদ জ প্রদান ওরযন। ভাননীয় প্রধানভিীয এই ধনরদ জনা স্বি ভরয় ফাস্তরফ 

রূ ধদরত যাচধানীয আধচভপুয, ধভযপুয, ধানভধি, কভাাম্মদপুয, গুরান ইতযাধদ এরাওায় পুযাতন  

 



-২- 

 

ধযতযি বফন কবরগ ধনভ জাণ ওযা রচ্ছ আদৄধনও ফহুতর আফাধও বফন। ইরতাভরধ্য গণপূর্ত অরিদপ্তে 

রকারর কর্ মকর্মা-কর্ মচারীদের জন্য ৩০১২টি আবারক ফ্ল্যাট রির্ মাণ কাজ র্াপ্ত কদর স্তান্তর কদরদে। এফ 

ফ্ল্যারট যরয়রঙ আদৄধনও ধপটিং  ব্যফস্থানা। যওাধয ওভ জওতজা/ওভ জঘাযীযা ইরতাভরধ্য এফ বফরন ফফা 

শুরু ওরযরঙন। ফতজভারন ঢাওা, নাযায়নকজ, কনায়াঔারী  ঘট্টগ্রারভ কভাট ৯৭৩৪ টি ফ্ল্যাট ধনভ জাণ প্রওি ঘরভান 

আরঙ। তন্মরধ্য ঢাওায় ৭ ,৭৪২ টি ফ্ল্যাট ধনধভ জত রফ । এরত ঢাওায় ওভ জযত ওভ জওতজা / ওভ জঘাযীরদয কভাট ১৮% 

আফাধও সুধফধা ারফ। এঙাড়া ৮ হাজার ৮ শ ৩৫টি ফ্ল্যাট রির্ মাদণর প্রকল্প প্রস্তাব প্ররিয়াধীি রদয়দে।  

 

রকার ইদর্ার্দে মুরজবব ম উপদযয ারাদেদল ৬৬ াজার ১৮৯টি ভূরর্ীি ও গৃীি পররবারদক 

আধা পাকা ঘর রেদয়দে। এোড়া ৩৬টি উপদজায় ৭৪৩টি ব্যারাক রির্াদণ মর র্ােদর্ আরও ৩ াজার ৭১৫টি 

পররবারদক পুিব মাি করা দয়দে। ব রর্রদয় মুরজববদ মর উপার রদদব ৬৯ াজার ৯০৪টি ভূরর্ীি ও 

গৃীি পররবারদক জরর্ ঘর রেদয়দে বর্মর্াি রকার। 

 

বর্মর্াদি গৃায়ি ও গণপূর্ম র্ন্ত্রণাদয়র আওর্ায় রবরিন্ন রকারর আবারক িবি, অরি িবি এবং 

রবরিন্ন গুরুত্বপূণ ম স্থাপিার আধুরিকায়ি ও ংস্কার মর্াট ৩৩টি প্রকদল্পর কাজ বাস্তবায়ি করা হচ্ছে , যার 

প্রকল্পমূল্য ১১ হাজার ১২৪.০১ মকাটি টাকা। 

 

গৃায়ি ও গণপূর্ম র্ন্ত্রণাদয়র পালাপারল গণপূতত অরিদপ্তে ফতজভারন ৩৫টি র্ন্ত্রণাদয়র মর্াট ৩০৩টি 

প্রকদল্পর কাজ বাস্তবায়ি করদে, যার ব মদর্াট প্রকল্পমূল্য (গণপূর্ম অংল) প্রায় ৫৫ হাজার ৬০০ মকাটি টাকা। 

রবগর্ ২০১৯-২০২০ আরথ মক াদ গণপূতত অরিদপ্তে রিম তাণ ও েক্ষণাবেক্ষণ খাবত রমাট ৭০৯৫ রকাটি টাকাে 

কাজ োস্তোয়ি কবেবে। অন্যান্য র্ন্ত্রণাদয়র আওর্াধীি রূপপুর আবারক গ্রীি রটির ১০৩৪ টি ফ্ল্যাট, উত্তরা 

এপাট মদর্ন্ট প্রকল্পের ২৯৪০ টি ফ্ল্যাট, পয মটি িবি, জার্ীয় রবজ্ঞাি ও প্রযুরি িবি, ঢাকার ল্পশচ্ছর বাাংলা নগচ্ছর 

বববিন্ন সাংস্থার প্রধান কার্ যালয় , পুরল ব্যারাক; কর্ মজীরব র্রা মাদে; োত্রাবা, ৬৪ মজায় চীি 

জুরিরলয়া ম্যারজদেট আদালত িবি, বকচ্ছশারগচ্ছে ৫০০ লয্যা রবরলষ্ট াপার্া, ১০১টি জরাজীণ ম থািা 

িবি টাইপ প্ল্যাদি রির্ মাণ, অস্ত্রাগার, মিৌ থািা িবি, াইওদয় আউটদপাদের রির্ মাণকাজ ইদর্ার্দে মল 

দয়দে। 

 

আফান ঔারত ভাননীয় প্রধানভিী চনরনেী কঔ াধনায যুকান্তওাযী এফ দরক্ষ আন্তচজাধতও 

অঙ্গরন ব্যওবারফ প্রংধত রচ্ছ। ধফরল ওরয ঢাওায় ফফাযত ফধস্তফাীরদয চন্য ফ্ল্যাট ধনভ জারণয ওাচ 

অরনও কদ ভরডর ধররফ অনুযণ ওযায ইচ্ছা ব্যি ওরযরঙ।  

 

ভাননীয় প্রধানভিী চনরনেী কঔ াধনায প্রতযক্ষ তোফধারন কদরয আফান ংওট ভাধারন 

ম্ভাব্য ওর দরক্ষ গ্রণ ওযা রয়রঙ। আভারদয াভরন ফতজভারন ২০৩০ াররয ভরধ্য ফাস্তফায়নরমাগ্য 

কটওই উন্নয়ন রক্ষযভাো, ধবন: ২০৪১, কপ্রধক্ষত ধযওিনা, অষ্টভ ঞ্চফাধল জও ধযওিনা এফং কডরটা প্লযান 

২১০০ যরয়রঙ। এফ ধযওিনা ঠিওবারফ ফাস্তাফয়ন ওযরত াযরর অদূয বধফষ্যরত এরদরয ভানুরলয 

কওাকনা আফান ংওট থাওরফ না এফং কদ রফ এওটি উন্নত, মৃে  ফঙ্গফন্ধুয স্বরেয কানায ফাংরারদ । 

আভযা কই ররক্ষযই ওাচ ওরয মাধচ্ছ। আা ওধয ফায ঐওাধন্তও  ধম্মধরত প্ররঘষ্টায় আভযা আভারদয 

ওাধিত ররক্ষয কৌৌঁঙারত াযফ। 

 

# 
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