
ঞ্চাশ ফাাংরাশদ 

াা মভাস্তপা ওাভার 

এও নদী যক্ত মরযশ রতরয রক্ষ রশদয যশক্তয রফরনভশ ১৯৭১ াশর রফশ্ব ভানরঘশে ফাাংরাশদ নাশভ এওটি স্বাধীন 

যাশেয অভ্যুদ খশে। দীখ ঘ দুই ফঙয বৃটি ান আয প্রা ঘরি ফঙশযয ারওস্তারন ান  মালণ ফতঘভান ফাাংরাশদ নাশভয 

ভূঔণ্ডটিয ম্পদ, াংস্কৃরত এফাং আরবচাতুশও দৄশরা রভরশ রদশরঙর। চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄরচবুয যভাশনয দূযদী 

মনতৃশে ঘুশয দাঁড়া ফাগারর চারত। আভয ভানুশলয বুও বযা বাশরাফাা আয অদম্য া বুশও রনশ রতরন ফাগাররয বুশও 

স্বাধীনতায স্বপ্ন এমও মদন। ১৯৪৭ মথশও ১৯৭১ দীখ ঘ আশদারন াংগ্রাভ আয চারতয রতায শমানী মনতৃশে ফীয ফাগাররয ঐওুফদ্ধ 

প্রা আভাশদয এশন মদ ওারিত স্বাধীনতা।  

স্বাধীনতায ঞ্চা ফঙশয এশ অশনশও ত ‘ওী মশরঙ’ আয ‘ওী াইরন’ মই রশফ ওলশত ব্যস্ত শ শড়ন। রওন্তু 

ফস্তুকত রশফ ওযায আশক আভাশদয বাফশত শফ আভযা স্বাধীন ভানুল রশশফ রনশচশদয বাফায অফওা ারি, মোই প্রথভ প্রারি। 

রওস্তাশনয ঘরি ফঙশযয ানওাশর তাযা আক্ষরযও অশথ ঘই আভাশদয দা রশশফ কণ্য ওযশতা এো আভাশদয ফাদাদাযা মঘাশঔ 

মদশঔশঙন। আথ ঘাভারচও  যাচননরতও বফলশম্যয ভাো ঙারড়শ রকশরঙর ভধ্য ভেশকয দা প্রথাশও। প্ররতটি অরপ, আদরত  ওর-

ওাযঔানা ারওস্তারনযা রঙর প্রভ্যয ভূরভওা, আয আভযা রঙরাভ তাশদয মকারাভ। তাযা রনশচশদয ভশন ওযশতা ‘অরবচাত’ আয 

আভাশদয ভশন ওযশতা রনম্ন চাশতয প্রাণী। এই অরবা মথশও ফাগারর চারতশও ভৄরক্ত মদায চন্য াযাটি চীফন াংগ্রাভ ওশযশঙন 

চারতয রতা ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄরচবুয যভান। তাইশতা চারতয রতা ১৯৭১ াশরয ১০ই চানুারয স্বশদশয ভাটিশত া মযশঔই দর ঘত 

উচ্চাযণ ওশযশঙন ‘আভায ফাগারর আচ ভানুল’। 

দীখ ঘ যাধীনতায ওাযশণ মম অথ ঘননরতও মালশণয রওায আভযা শরঙরাভ মই ওাযশণই চশন্য ভ ফাাংরাশদ রঙর 

পৃরথফীয অন্যতভ দারযদ্র্ুীরড়ত মদ। স্বাধীনতায ঞ্চা ফঙশয আভযা তায অশনওো ওাটিশ উঠশত ক্ষভ শরঙ। রওছু তথ্য 

উাশেয ভাধ্যশভ এো শচই মঘাশঔ ড়শফ। স্বাধীনতায য মভাে চনাংখ্যায ৮০ তাাং ভানুলই রঙর দারযদ্র্ুীভায নীমঘ। 

স্বাধীনতায ঞ্চা ফঙশয এশ আচ তা ২০ তাাংশয নীমঘ মনশভ এশশঙ। এটি রনশ্চই আভাশদয অথ ঘননরতও ভরদ্ধশও রনশদ ঘ ওশয। 

স্বাধীনতায অব্যফরত আশক শয আভাশদয রচরির রঙর শুদৄ ৯ রফররন ভারওঘন িরায। আয ২০২০ াশর তা এশ দাঁরড়শশঙ প্রা 

৮৬১ রফররন ভারওঘন িরাশয। ১৯৭০ াশর ভাথারছু কড় আ রঙর ১৪০ িরায, ২০২১ াশর আভাশদয ভাথারছু কড় আ ২ াচায 

৫৪৪ িরাশয উন্নীত শশঙ। ১৯৭২-৭৩ াশর ফাাংরাশদশয চাতী ফাশচশেয আওায রঙর ৭৮৬ মওাটি োওা, আয ২০২০-২১ াশর 

ফাশচশেয আওায ৫ রাঔ ৬৮ াচায মওাটি োওা। ১৯৭২-৭৩ াশর উন্নন ফাশচশেয আওায রঙর ৫০১ মওাটি োওা, ২০২০-২১ াশর 

শশঙ ২ রাঔ ১৫ াচায ৪৩ মওাটি োওা। 

ভেদ্ধরফধ্বস্ত মদ মথশও আচশওয এই উেযশণয মঙশন যশশঙ এও ওঠিন থ ারড় মদায ইরতা। ফতঘভান যওাশযয 

রূওল্প ২০২১ ফাস্তফাশনয এটি এওটি ফশড়া অচঘন। এটি ম্ভফ শশঙ প্রধানভন্ত্রী মঔ ারনায দূযদী মনতৃশে ফাাংরামদশয াী 

উন্নন মওৌর গ্রশণয ওাযশণ। অফওাঠাশভাকত উন্নন  উশেঔমমাগ্য াভারচও অগ্রকরতয ভাধ্যশভ রতরন ফাাংরাশদশও দ্রুত উন্নশনয 

শথ রনশ এশশঙন। ফাাংরাশদ ২০৪১ াশরয ভশধ্য উন্নত-ভদ্ধ মদশ রযণত ায রক্ষু রনধ ঘাযণ ওশয াভশনয রদশও এরকশ 

মাশি। 

উন্নন অগ্রমাো ৫০ ফঙশযয ওভ ভশয ভশধ্য ফাাংরাশদ দ্রুত করতম্পন্ন ফঙ্গফন্ধু স্যাশেরাইে-১ উৎশক্ষশণয ভশতা 

পরতা মদরঔশশঙ। ভেদ্ধরফধ্বস্ত এওটি মদ ধীশয ধীশয চারতয রতায স্বশপ্নয মানায ফাাংরা রযণত শত মাশি। প্রধানভন্ত্রী মঔ 

ারনায করতীর মনতৃে, দীখ ঘমভারদ রযওল্পনা, এভরিরচ অচঘন, এরিরচ ফাস্তফান রক্ষা, স্বাস্থ্ু, ররঙ্গ ভতা, কৃরল, 

দারযদ্র্ুীভা হ্রা, কড় আয়ু বৃরদ্ধ, যিারনভৄঔী রল্পান, ১০০ টি রফশল অথ ঘননরতও অঞ্চর, মাাও রল্প, লধ রল্প, যিারন আ 

বৃরদ্ধ নানা অথ ঘননরতও সূঘও আচ ফশর রদশি ফাাংরাশদ রফশ্ব অথ ঘনীরতশত এওটি উদীভান রক্ত।  

৩০ রক্ষ রশদয যশক্তয রফরনভশ চন্ মনা এই ফাাংরাশদশও আচশওয অফস্থ্াশন আশত অরতক্রভ ওযশত শশঙ 

াচাশযা প্ররতফন্ধওতা। শদ শদ মভাওারফরা ওযশত শশঙ আন্তচঘারতও লড়মন্ত্র এফাং স্বাধীনতা রফশযাধীশদয মঙন মথশও ছুরয ভাযায 

অশঘষ্টা। স্বাধীনতায ঞ্চা ফঙযপূরতঘ উদ &মাশনয এই ভাশন্দ্রক্ষশণ মই আশরাঘনা না রকশ এটুকু উচ্চাযণ না ওযশর এই রনফন্ধ 

অম্পূণ ঘ থাওশফ। এফ রওছু অরতক্রভ ওশয ভেদ্ধরফধ্বস্ত, প্রা ফ ঘশক্ষশে অফওাঠাশভারফীন মরদশনয মই শযাচাত চারতয ৫০ 

ফঙশযয অচঘন আচ মমঔাশন দাঁরড়শ আশঙ তায মথশও শতা আশযা মফর শত াযশতা। তবু আভাশদয অগ্রমাোয রযাংখ্যান রনতান্ত  



-২- 

অপ্রতুর ন। স্রাব্দ উন্নন রক্ষুভাোয ৮টি রশক্ষুয ভশধ্য রক্ষা, রশুভতুু ায ওভাশনা এফাং দারযদ্র্ু হ্রাওযশণয মক্ষশে ফাাংরাশদ 

উশেঔশমাগ্য উন্নরত প্রদ ঘন ওযশত ক্ষভ শশঙ। মনাশফর রফচী বাযতী অথ ঘনীরতরফদ অভতঘু  মশনয ওযা ভন্তব্য এশক্ষশে 

প্ররণধানশমাগ্য। তাঁয ভশত রওছু রওছু মক্ষশে রফশ্বশও ঘভশও মদফায ভশতা াপল্য আশঙ ফাাংরাশদশয। রফশলত রক্ষাসুরফধা, নাযীয 

ক্ষভতান, ভাতৃ  রশুভতুু ায এফাং চন্ায ওভাশনা, করযফ ভানুশলয চন্য মৌঘাকায  স্বাস্থ্ুসুরফধা প্রদান এফাং রশুশদয টিওাদান 

ওাম ঘক্রভ অন্যতভ। 

স্বাধীনতায ৫০ ফঙশয আভযা অচঘন ওশযরঙ রনচস্ব অথ ঘাশন বৃৎ উন্নন প্রওল্প গ্রশণয ক্ষভতা। দ্মা মতুয দৃশ্যভানতা 

মই াী দশক্ষশয করফ ঘত সূঘনা। দ্মা মতু, রূপুয াযভাণরফও রফদুুৎ মওন্দ্র, াযা কবীয ভৄদ্র্ফদয, ঢাওা ঘট্টগ্রাভ ঘায মরন, 

ফঙ্গফন্ধু োশনর, ঢাওা মভশরাশযর মদশয মভকা প্রওল্পভ ফশর রদশি ফাগাররয ভাথা তুশর দাঁড়াফায ওথা। এই প্রওল্পগুশরা মদশয 

অগ্রকরতয স্মাযও রশশফ রফশশ্বয দযফাশয নূতন অধ্যাশয সূঘনা ওশযশঙ ।  

ভাথারছু আ, ফাশচে বৃরদ্ধ, রচরির প্রবৃরদ্ধ এফ অথ ঘননরতও উন্নশনয রযঘাও রশশফ ওাচ ওশয। যওায ওাচ ওশয 

মাশি এই অথ ঘননরতও প্রবৃরদ্ধশও ওাশচ রারকশ মদশও রফশ্ব দযফাশয অনন্য উচ্চ ভম ঘাদা রনশ মাায। ক্ষুদ্র্ আতশনয এওটি 

উন্ননীর মদ শ ফাাংরাশদ ইশতাভশধ্য াযা রফশশ্বয রনওে প্রাকৃরতও দুশম ঘাশকয রনরফড় ভরিত ব্যফস্থ্ানা, ক্ষুদ্র্ ঋশণয ব্যফায 

এফাং দারযদ্র্ুদূযীওযশণয ভূরভওা, বৃক্ষশযাণ, াভারচও  অথ ঘননরতও সূঘশওয ইরতফাঘও রযফতঘন প্রভৃরত মক্ষশে অনুওযণী দৃষ্টান্ত 

শ দাঁরড়শশঙ। স্বাধীনতায ৫০ ফঙশয এশ মদশয রক্ষায ায মফশড়শঙ। প্রাথরভও রক্ষা ফাধ্যতাভরও ওযা শশঙ। ছশয ড়ায ায 

মযাধ ওযা শশঙ। রফনাভশল্য ফই রফতযণ ওযা শি। াফররও রফশ্বরফযারশয াাার প্রাইশবে রফশ্বরফযারশ উচ্চরক্ষায ায 

মফশড়শঙ।  

ফাাংরাশদশয স্বশল্পান্নত মদ (এররির) মথশও উন্ননীর মদশ উেযণ খশেশঙ। চারতাংশখয অথ ঘননরতও  াভারচও 

উন্নননীরত াংক্রান্ত ওরভটি (ররির) কত ১৫ ভাঘ ঘ এররির মথশও ফাাংরাশদশয উেযশণয মমাগ্যতা অচঘশনয আনুষ্ঠারনও মখালণা 

মদ। এররির ওুাোকরয মথশও উেযশণয চন্য ভাথারছু আ, ভানফম্পদ সূঘও এফাং অথ ঘননরতও বঙ্গুযতা সূঘও এ রতনটি সূঘশওয 

মম মওামনা দুটি অচঘশনয তঘ থাওশর ফাাংরাশদ রতনটি সূঘশওয ভানদশণ্ডই উন্নীত শশঙ। 

স্বাধীনতায ঞ্চা ফঙশয আভযা তথ্যপ্রভেরক্ত মক্ষশে এরকশ মকরঙ অশনও দূয। রিরচোর ফাাংরাশদ রফরনভ ঘাশণয মক্ষশে 

আভাশদয অগ্রকরতশত রফশ্ব ম্প্রদা ঘভৎকৃত শশঙ। রিরচোর ফাাংরাশদশয স্বপ্নশও ফাস্তফতা রূ রদশত ফাাংরাশদ যওায 

রনশশঙ ভেকান্তওাযী ফ দশক্ষ। মদশয তৃণভর ম ঘাশ প্রভেরক্তয ব্যফাশযয ভাধ্যশভ যওারয মফা মৌৌঁশঙ মদায চন্য মদশয 

৪৫৫০টি ইউরনন রযলশদ স্থ্ান ওযা শশঙ ইউরনন রিরচোর মন্টায। বতরয ওযা শশঙ রফশশ্বয অন্যতভ রফার ন্যানার 

শফ মাে ঘার। মওন্দ্রী ম ঘা মথশও শুরু ওশয ইউরনন ম ঘা ম ঘন্ত এ মাে ঘাশরয াংখ্যা প্রা ২৫০০০। মদশয ফও’টি উশচরাশও 

আনা শশঙ ইন্টাযশনশেয আতা। কৃরলঔাশত অভূতপূফ ঘ রওছু াপশল্যয চন্য রফশ্ব দযফাশয ফাাংরাশদ ফাযফায আশরারঘত শশঙ। 

প্রা ১৬ মওাটি চনশকাষ্ঠীয ফাাংরাশদ ফতঘভাশন ঔাশয স্বাংম্পূণ ঘ। 

আভযা ক্রভ এরকশ মারি রবন ২০৪১ ফাস্তফাশনয শথ। ফাাংরাশদশয আথ ঘাভারচও অফস্থ্ানশও আয দৃঢ়বাশফ কশড় 

মতারায এই রযওল্পনা ফাস্তফারত শর ফাাংরাশদ এরকশ মাশফ আশযা ফহুদূয। ফাাংরাশদশয ঞ্চাশ প্রধানভন্ত্রী মঔ ারনায উদাে 

আহ্বান, ‘আসুন দরভতরনরফ ঘশশল ওশর ঐওুফদ্ধবাশফ আকাভী প্রচশন্য চন্য এওটি উন্নত, সুঔী-ভদ্ধ ফাাংরাশদ কশড় তুরর’। 
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 মরঔও : ররনয তথ্য অরপায, রআইরি   
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