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ম োস্তফো ম োর্শেদ 

   স্বপ্নদশী মনতৃর্ে বোাংলোর্দশ বঙ্গবন্ধুর স্বর্প্নর ম োনোর বোাংলো প্রভিষ্ঠোর পর্ে দৃপ্তপর্দ এভির্ে চলর্ে। বোাংলোর্দশ পরপর দুইবোর 

স্বর্পোন্নি মদর্শর িোভলকো মের্ক উত্তরর্ের  কল শিে পূরে করোর  োধ্যর্  ২০২৬  োর্ল আনুষ্ঠোভনকিোর্ব উন্নেনশীল মদর্শ পভরেি হর্ি চলর্ে। 

বিে োন  রকোর্রর লক্ষ্য হর্ে ২০৩১  োর্লর  র্ধ্য একটি উচ্চ  ধ্য  আর্ের মদশ এবাং ২০৪১  োর্লর  র্ধ্য একটি উন্নি মদশ ভহর্ র্ব 

বোাংলোর্দশর্ক ভবশ্ববো ীর  ো র্ন তুর্ল ধরো। এ লক্ষ্যর্ক  ো র্ন মরর্ে  রকোর ইভি র্ধ্য ভিশন -২০৪১ ম োষেো কর্রর্ে। 

ভবিি এক যুর্িরও মবভশ   র্ে বোাংলোর্দর্শর আে ে ো োভিক অবস্থোর উর্েের্যোগ্য উন্নেন হর্ের্ে। যোর সুফল মদশবো ী পোর্ে। 

ভিভিটোল বোাংলোর্দশ হোি ধর্র এেন স্মোট ে বোাংলোর্দশ ভবভন ে োন এভির্ে চলর্ে। মটক ই উচ্চ প্রবৃভি অিের্নর  োর্ে  োর্ে উর্েের্যোগ্য হোর্র দোভর্য 

হ্রো  পোওেোে  োনুর্ষর িীবন বদর্ল যোর্ে। ২০১৫  োর্ল ভনম্ন আর্ের মদশ মের্ক উন্নি হবোর পর বোাংলোর্দশ ২০২৬  োর্ল স্বপ উন্নি মদর্শর 

িোভলকো মের্ক উন্নি হবোর পর্ে রর্ের্ে। মদর্শর  োনুর্ষর িড় আয়ু,  োেোভপছু আে,  োক্ষ্রিোর হোর,  োেোভপছু কযোলভর গ্রহে ইিযোভদর্ি লক্ষ্যেীে 

উন্নভি  োভধি হর্ের্ে। বোাংলোর্দশ এেন  ২০৩১  োর্ল উচ্চ  ধ্য  আর্ের মদশ এবাং ২০৪১  োর্লর  র্ধ্য একটি উন্নি মদর্শ পভরেি হর্ে 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বোস্তবোের্ন বিপভরকর। ভিশন-২০৪১ বোস্তবোের্নর  োধ্যর্   রকোর ২০৩১ এর  র্ধ্য চর  দোভর্য দূরীকরে এবাং ২০৪১ এর  র্ধ্য 

দোভর্যর্ক ৩ শিোাংর্শর ভনর্চ নোভ র্ে এর্ন মদশর্ক উচ্চ আর্ের মদর্শর  য েোদোে মপ ৌঁেোর্নোর লক্ষ্য ভনধ েোরে কর্রর্ে। 

২০২২  োর্লর প্রে  ভদর্ক শুরু হওেো রোভশেো - ইউর্ের্নর  ধ্যকোর  াংকট আ োর্দর মদর্শর িন্য অনোভিি   স্যো ভহর্ র্ব মদেো 

ভদর্ের্ে।  এ ববভশ্বক  াংকর্ট ভবশ্ববোিোর্র জ্বোলোভন মিল ও েোদ্যপর্ের  রবরোর্হর  োর্ে  োর্ে মূর্ের অভস্থরিো বিভর হর্ের্ে যো ভবর্শ্বর অন্যোন্য 

মদর্শর  র্িো আ োর্দরও   স্যোে মফর্লর্ে। অভি োভরর ক্ষ্ভি কোটির্ে উতর্ি নো উতর্িই রোভশেো-ইউর্ের্নর যুি আ োর্দর উন্নের্নর ধোরোর্ক 

ভকছুটো হর্লও বোধো সৃভি কর্রর্ে।  রকোর ম োভষি মপ্রভক্ষ্ি পভরকপনো ২০৪১ এর প্রধোন দুইটি ভিশন হর্লো বোাংলোর্দশ ২০৪১  োর্লর  র্ধ্য একটি 

উন্নি মদশ হর্ব, মযেোর্ন  োেোভপছু আে হর্ব বিে োন বোিোরমূর্ে  োর্ড় বোর্রো হোিোর  োভকেন িলোর্রর মবভশ এবাং িো ভিভিটোল ভবর্শ্বর  োর্ে 

িোল ভ ভলর্ে চলর্ব এবাং দোভর্য ও ক্ষুধো  ম্পূে েিোর্ব ভনমূ েল হর্ব। এ লর্ক্ষ্য  রকোর দক্ষ্  োনব  ম্পদ ির্ড় মিোলোর িন্য কোি করর্ে। 

আইভ টি ভশক্ষ্ো ও প্রভশক্ষ্র্ের উপর গুরুেোর্রোপ কর্র এ কোয েে র্ক এভির্ে মনওেো হর্ে।  রকোর ২০২৫  োর্লর  র্ধ্য ৩ ভ ভলেন অভিভরক্ত 

ক ে াংস্থোন সৃভির লর্ক্ষ্য কোি করর্ে। ২০৩১  োর্লর  র্ধ্য উচ্চ  ধ্য  আর্ের মদর্শ উত্তীে ে হওেোর লক্ষ্য পূরে করর্ি হর্ল বোাংলোর্দশর্ক 

চোকভর ও ক ে াংস্থোর্নর সুর্যোি বিভর করর্ি হর্ব। গ্রো ীে ক ে াংস্থোন সৃভি এবাং ম  সুভ  মবকোরে মরোর্ধ   কোর্ির িন্য েোদ্য  ,  গ্রো ীে 

অভিদভর য্ িনর্িোষ্ঠীর িন্য ক েসৃিন  ক েসূভচ বোস্তবোেন করর্ে। এগুর্লোর আওিো  ম্প্র োরর্ের উর্দ্যোিও গ্রহে করো হর্ের্ে। নোরীর 

ক্ষ্ িোেনর্ক গুরুে মদওেো হর্ের্ে। এর ফর্ল শ্র শভক্তর্ি নোরীর অাংশগ্রহে বৃভি পোর্ে।  রবরোর্হর ভদক মের্ক মদর্শ নতুন শ্র শভক্ত প্রভিবের 

২.২ শিোাংশ হোর্র বৃভি পোর্ব, এটো িন াংখ্যো বৃভির তুলনোে যর্েি মবভশ। 

 রকোর ২০২৩-২৪ অে েবের্রর  র্ধ্য দোভরর্ য্র হোর ১২.৩ শিোাংশ এবাং চর  দোভরর্্যর হোর ৪.৫ শিোাংর্শ নোভ র্ে আনোর লক্ষ্য 

ভনধ েোরে কর্র কোি শুরু করর্ে।   োর্ির ভপভের্ে পড়ো সুভবধোবভিি  ভবভিন্ন মশ্রভে ও মপশোর  োনুষর্ক  ো োভিক সুরক্ষ্ো ক েসূভচর আওিোে 

আনোর লর্ক্ষ্য কোি করর্ে। ভবভিন্ন রক  আভে েক নিদ  হোেিো হস্তোন্তর্র স্বেিো ভনভিি করোর িন্য সুভবধোর্িোিীর িোিীে পভরচেপত্র ব্যবহোর 

কর্র ভি টু ভপ পিভির্ি সুভবধোর্িোিীর্দর  রো ভর নিদ অে ে প্রদোন করো হর্ে। মদর্শর  বর্চর্ে দভর্ি  ২৬২ টি উপর্িলোর্ক অন্তর্ভেক্তকরর্ের 

 ধ্য ভদর্ে  ো োভিক ভনরোপত্তো মবিনী ক েসূভচ  ম্প্র োরে করো হর্ের্ে। উৎপোদনশীলিো ও আে বৃভি এবাং পেী অির্লর ভবশোল িনর্িোষ্ঠীর 

ক ে াংস্হোন সৃভির  োধ্যর্  িীবন োর্নর উন্নের্নর লর্ক্ষ্য  োননীে প্রধোন ত্রী ী মশে হোভ নো অনোবোভদ িভ র্ি ফ ল চোর্ষর উপর গুরুে ভদর্ের্েন। 

একটুকর্রোও িভ  যোর্ি অনোবোভদ নো েোর্ক ম  িন্য  বোইর্ক  র্চি হওেোর আহ্বোন িোভনর্ের্েন। শহর্রর  কল আধুভনক সুর্যোি সুভবধো 

পয েোেের্  গ্রোর্  মপ ৌঁর্ে মদওেোর লর্ক্ষ্য  আ োর গ্রো , আ োর শহর  প্রকপ বোস্তবোভেি হর্ে।  রকোর েোদ্য ভনরোপত্তো ভনভিিকরে লর্ক্ষ্য উপযুক্ত 

প্রযুভক্ত ও ফ র্লর িোি উদ্ভোবন ও হস্তোন্তর্রর  োধ্যর্  ফ ল উৎপোদন ও ভবপেন ব্যবস্হোে আধুভনকোের্নর  োধ্যর্  একটি স্বোং ম্পূে ে ও 

মটক ই আধুভনক কৃভষ ব্যবস্থো ির্ড় মিোলোর প্রর্চিো অব্যোহি মরর্ের্ে। কৃভষ উৎপোদন বোড়োর্ি   রকোর এ েোর্ি িতুেভক,প্রর্েোদনো ও পুনব েো র্নর 

 হোেিো ভদর্ে। কৃভষ যোভত্রী কীকরর্ের লর্ক্ষ্য  রকোর কৃভষ যত্রী পোভি ৫০ মের্ক ৭০ শিোাংশ হোর্র িতুেভক মূর্ে কৃষকর্দর প্রদোন করর্ে। িনির্ের 

পুভি চোভহদো পূরর্ন  রকোর গুরুেপূে ে ভূভ কো পোলন করর্ে। বোাংলোর্দশ ইভি র্ধ্য  োে, োাং  ও ভি  উৎপোদর্ন স্বোং ম্পূে েিো অিেন কর্রর্ে 

এবাং অভচর্রই দুধ উৎপোদর্ন স্বোং ম্পূে েিো অিের্ন  ক্ষ্  হর্ব। বোাংলোর্দশ ইভি র্ধ্য  োাংর্ র অিযন্তরীে চোভহদো পূরর্নর পোশোপোভশ  োে ও 

 ৎস্যিোি পে এবাং প্রোেীি পে রপ্তোভন কর্র ববভদক মু ো্ অিেন করর্ে। 

 বোর িন্য স্বোস্থযর্ বো ভনভিি করর্ি  রকোর স্বোস্থয েোির্ক  র্ব েোচ্চ অগ্রোভধকোর ভদর্ের্ে। এর উর্েশ্য হর্লো  োশ্রেী মূর্ে  োন ম্পন্ন 

স্বোস্থযর্ বো ও পুভি প্রদোর্নর  োধ্যর্  একটি সুস্থ ও উৎপোদনশীল িন াংখ্যো বিভর করো।  ো ও ভশশুস্বোর্স্হযর উন্নের্ন ভবভিন্ন কোয েে  পভরচোলনো 

করো হর্ের্ে এবাং হর্ে। ভকর্শোর - ভকর্শোরীর্দর  ঠিক শোরীভরক ও  োনভ ক ভবকোর্শর িন্য ইউভনেন স্বোস্থয ও পভরবোর কেোে মকন্দ্র 

ভকর্শোরবোন্ধব স্বোস্থয কন েোর্রর  োধ্যর্  স্বোস্থয  াংেোন্ত ভবভিন্ন ম বো প্রদোন করো হর্ে।  রকোর ভশক্ষ্ো, ভবজ্ঞোন ও প্রযুভক্ত েোির্ক  র্ব েোচ্চ গুরুে ভদর্ে 

আ র্ে। ভশক্ষ্োর  ো ভগ্রক  োন উন্নেন, ভশক্ষ্োে ববষম্য দূরকরে হ কোভরিভর ও  ো্ ো ো ভশক্ষ্োব্যবস্হো উন্নের্ন কোি করর্ে। চতুে ে ভশপভবপ্লর্বর 



চযোর্লঞ্জ ম োকোভবলোে দক্ষ্ িনশভক্ত বিভরর িন্য অবকোতোর্ ো উন্নেন হ সুভনভদ েি ক েপভরকপনো বোস্তবোেন করর্ে।  রকোর অে েনীভির 

ভিভিটোলোইর্িশনর্ক  ব েোভধক গুরুে ভদর্ে,কোরে ভিভিটোলোইর্িশন শুধু প্রোভিষ্ঠোভনক দক্ষ্িো এবাং সুশো নই  ভনভিি কর্র নো বরাং উপকরর্ের 

উৎপোদনশীলিো বৃভির্িও ভূভ কো রোর্ে। ভিভিটোল অে েনীভির্ি  কল ব্যব োভেক ক েকোন্ড িথ্য ও মযোিোর্যোি প্রযুভক্ত ব্যবহোর্রর  োধ্যর্  ভনব েোহ 

করো হে। ভিভিটোল বোাংলোর্দর্শর রূপকপ  পাঁচটি িোর্ি িোি কর্র বোস্তবোেন করো হর্ে। এগুর্লো হর্লো  াংর্যোি এবাং অবকোতোর্ ো, ই- 

িিন ের্ ন্ট, োনব ম্পদ উন্নেন, আইভ টি ভশর্পর প্র োর এবাং আইন, ভবভধ ও নীভি োলো প্রনেে।  রকোর ২০২৫  োর্লর  র্ধ্য আইভ টি েোর্ি 

রপ্তোভন ৫ ভবভলেন িলোর্র উন্নীি করর্ি কোি কর্র যোর্ে। একটি কযো ভবহীন   োি প্রভিষ্ঠো করো  রকোর্রর অন্যি  লক্ষ্য। 

ভিশন ২০২১ এর অভিেি  োফর্ের উপর ভিভত্ত কর্র  রকোর ভিশন ২০৪১ ম োষেো করর্ে। ভিশন ২০৪১ বোস্তবোের্নর  োধ্যর্  

  োর্ির  কল মক্ষ্র্ত্র  সুশো ন ভনভিিকরে,দোভর্য দূরীকরে,  োন ম্মি ভশক্ষ্োর  োধ্যর্   োনব ম্পর্দর ভবকোশ, েোদ্য ভনরোপত্তো ভনভিিকরে, 

পুভি ববষম্য দূরীকরে এবাং   মটক ই উন্নের্নর  োধ্যর্  বঙ্গবন্ধুর স্বর্প্নর ম োনোর বোাংলোর্দশ ির্ড় মিোলোই মূল লক্্ষ্য। 

# 

ভপআইভি ভফচোর 


