
সংকেট ও স�াবনায়
অদম্য এক েদশ

উ�য়ন আর সুশাসেন
ব�ব�ুর বাংলােদশ



বীর মুি�েযা�ােদর
মািসক ভাতার পিরমাণ

২০ হাজার টাকা

৫৭ তম েদশ িহেসেব
বাংলােদশ মহাকােশ 'ব�ব�ু-১'

স্যােটলাইট পািঠেয়েছ

�াথিমেক ঝের পড়ার
হার ১৪.১৫%

ৈবি�ক সংকেটর মােঝও
বতৰ্মােন �বৃি�র হার ৬.৪%

বতৰ্মােন বাংলােদেশর
মানুেষর মাথািপছু আয়

২৮২৪ ডলার

কৃিষখােত ভতুৰ্িক েদওয়া
হে� ১২,০০০ েকািট টাকা

উন্নয়ন িচ�

বতৰ্মােন খাদ্য উৎপাদন
৪৬৫ লক্ষ েমি�ক টন

বয়� ভাতা পাে�ন
৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন

মানুেষর গড় আয়ু
৭৪ বছর ৩ মাস

৩৫ লক্ষ গৃহহীন
মানুষেক ঘর �দান

েমাট ৪০০ েকািট
নতুন বই িবতরণ

২০২২ সাল পযৰ্� র�ািন
আয় ৫২.০৮ িবিলয়ন ডলার

মাতৃ�কালীন
ছুিট ৬ মাস

সারা েদেশ ৫৬৪িট
মেডল মসিজদ িনমৰ্াণ



িডিজটাল বাংলােদশ সফল স্মাটৰ্  বাংলােদশবা�বায়েনর পর ল�্য এবার

মা� ১৩ বছের ৫৬ লাখ েথেক এখন ই�ারেনট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ েকািটর
েবিশ এবং েমাবাইল সংেযােগর সংখ্যা ১৮ েকািটর ওপের

জনগেণর েদারেগাড়ায় েসবা েপৗঁেছ িদেত বতৰ্মােন সারােদেশ �ায় ৮ হাজার ৮০০িট
িডিজটাল েস�ার �াপন করা হেয়েছ

বতৰ্মােন িডিজটাল েস�ার েথেক �িত মােস গেড় ৭০ লােখরও অিধক েসবা �দান
করা হে�। এ পযৰ্� িডিজটাল েস�ার েথেক নাগিরেকরা �ায় ৮০ েকািটর অিধক
েসবা �হণ কেরেছন

ফেল নাগিরকেদর ৭৮.১৪% কমৰ্ঘ�া, ১৬.৫৫% ব্যয় এবং ১৭.৪% যাতায়াত সা�য়
করা স�ব হেয়েছ

েপপারেলস কিমউিনেকশন চালু করার লেক্ষ ই-নিথর মাধ্যেম ২ েকািট ৪ লােখর
অিধক ফাইেলর িন�ি� করা হেয়েছ

ই-নামজাির িসে�েমর মাধ্যেম ৪৫.৬৮ লেক্ষরও অিধক আেবদেনর িন�ি� করা
হেয়েছ অনলাইেন

নানান সুিবধা েদয়ার ফেল েদেশ �াটৰ্আপ ইেকািসে�ম গেড় উেঠেছ। �ায় ২৫০০
�াটৰ্আপ সি�য় ভােব কাজ করেছ। যারা �ায় আেরা ১৫ লাখ কমৰ্সং�ান সৃি�
কেরেছ। মা� সাত বছের এ খােত ৭০০ িমিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ এেসেছ



১৩ বছর আেগ িডিজটাল অথৰ্নীিতর আকার িছল মা� ২৬ িমিলয়ন ডলার। আর
বতৰ্মােন তা ১.০৪ িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় েগেছ

সরকােরর লক্ষ্য ২০২৫ সােল আইিসিট র�ািন ৫ িবিলয়ন ডলার এবং �িশক্ষেণর
মাধ্যেম আইিসিট খােত কমৰ্সং�ান ৩০ লােখ উ�ীত করা

হাইেটক পােকৰ্ েদিশ-িবেদিশ ১৯২িট �িত�ান ব্যবসািয়ক কাযৰ্�ম শুরু কেরেছ

২০২৫ সােলর মেধ্য আরও ৩৫ হাজার েশখ রােসল িডিজটাল ল্যাব �িত�া করা হেব

লক্ষ্য এবার �াটৰ্ বাংলােদশ। ২০৪১ সােলর মেধ্য বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর েনতৃে�
গেড় উঠেব একিট সা�য়ী, েটকসই, বুি�দী�, জ্ঞানিভি�ক, উ�াবনী বাংলােদশ

জরুির েসবার মাধ্যেম
সুিবধা পাে� জনগণ

জরুির েসবা- ৯৯৯
সরকারী তথ্য ও
েসবা- ৩৩৩

নারী ও িশশু িনযৰ্াতন
�িতেরাধ- ১০৯
দুদক- ১০৬

দুেযৰ্ােগর আগাম
বাতৰ্া- ১০৯০

অনলাইন �মশি�েত বাংলােদেশর অব�ান বতৰ্মােন ২য়। �ায় সােড় ছয় লাখ
�িশিক্ষত ি�ল্যা�ার আউটেসািসৰ্ং খাত েথেক অ�তপেক্ষ ৫০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন
ডলার আয় করেছ



েযভােব মানুেষর

পূরণ কেরেছন েশখ হািসনা
৭িট েমৗিলক আকাঙ্ক্ষা

কৃষকেদর ��সূেদ ঋণ �দান

কৃিষ, খাদ্য এবং পুি� 

�া�্যেসবা 

উ�মােনর সার ও বীজ সরবরাহ

কৃিষ উৎপাদন বৃি� ও ৈবিচ�্যময়
করেত গেবষণায় উৎসাহ �দান
আধুিনক কৃিষ ও চাষাবাদ স�েকৰ্
কৃষকেদর �িশক্ষণ দান

১৮০০০ কিমউিনিট ি�িনক �িত�া
সাবৰ্জনীন মাতৃ ও িশশুেসবা েক�
িশশুেদর মােঝ �া�্যসেচতনতা বৃি�
ধা�ী ও নাসৰ্েদর উ�ত �িশক্ষণ
হাসপাতােল ধারণ ক্ষমতা বৃি�
মহামারী েমাকােবলা

আধুিনক িশক্ষা 
�াক্ষরতার হার বৃি�
িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য উপবৃ�� 
িবনামূেল্য পাঠ্যপু�ক িবতরণ
উ�িশক্ষার সহজলভ্যতা
েমেয়েদর িশক্ষায় বাড়িত গুরু�
মহামারীকােলও পাঠদান চালু রাখা



আ�য়ণ
গৃহহীেনর জন্য ঘর

জিম আেছ ঘর েনই এমন মানুেষর
জন্য গৃহঋণ
েপাশাকিশে�র �িমকেদর জন্য
েহাে�ল
বি�বাসীেদর জন্য আধুিনক
িডজাইেনর �্যাট িনমৰ্াণ

নারী ও িপিছেয় পড়া
জনেগা�ীর উ�য়ন 

সামািজক িনরাপ�া কাযৰ্�ম

�াইমাির �ুেল নারী �াথৰ্ীেদর জন্য
৬০% েকাটা
নারী উ�য়েন নীিতমালা ও আইন
�ণয়ন
সরকারী চাকিরর সকল পযৰ্ােয়
নারীেদর িনেয়াগ

সারােদেশ ওয়ান �প �াইিসস
েস�ার �াপন

�ানীয় সরকার িনবৰ্াচেন নারী
�িতিনিধ বাধ্যতামুলক



িশশুেদর জন্য
কল্যাণকর পদেক্ষপ 

অথৰ্ৈনিতক অ�ভুৰ্ি�

িবনামূেল্য �াথিমক িশক্ষা

নারী ও িশশু িনযৰ্াতন �িতেরােধ
নীিতমালা �ণয়ন ও বা�বায়ন
িশশু�ম িনিষ�করণ
সহজলভ্য িশশু পিরচযৰ্ােক�

িনযৰ্াতন �িতেরােধ বহুমুখী উেদ্যাগ
বা�বায়ন

েমাবাইেল েলনেদেনর সুিবধা

কু্ষ� ব্যবসােয়র জন্য িবেশষ ব্যাংক

আমার বািড় আমার খামার �কে�র
মাধ্যেম কু্ষ� স�য় ৈতির

স�য় বাড়ােত স�েয়র সমপিরমান
অথৰ্ উপহার



আিথৰ্ক অনুদান ও �েণাদনা েদওয়া হেয়েছঃ ১,২৯,৬১২.৭৬ েকািট টাকা

কেরানাসংকেট �িত��েদর
পােশ আওয়ামী লীগ সরকার

কেরানা আ�া� ও ক্ষিত��েদর সহায়তায় �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক অনুদানঃ
১০.৫০ েকািট টাকা

ক্ষিত�� সাংবািদকেদর জন্য সাংবািদক কল্যাণ �াে�র অনুকুেল অনুদানঃ
১০ েকািট টাকা

কমৰ্হীন ৩৬.৫ লক্ষ মানুষেক �েণাদনাঃ ৯১২.৫ েকািট টাকা

�াণ ম�ণালেয়র মাধ্যেম �াি�ক জনেগা�ীর সহায়তায় বরা�ঃ ৬০৭.৫২ েকািট টাকা



অন্ধকােরর পথ েপিরেয়
আেলািকত বাংলােদশ!

শতভাগ িবদু্যৎ এর �িত�িত বা�বায়ন

২০০৯ সােল েদেশর মা� ৪৭% মানুষ
িবদু্যেতর আওতায় িছেলা। বতৰ্মােন
িবদু্যৎ সুিবধা পাে� ১০০% মানুষ

ই�ারেনট-িভি�ক কমৰ্সং�ান গেড়
উেঠেছ েদেশর �িতিট অ�ল

েলখাপড়া িনি�ত হে� �াি�ক েগা�ীর

কেমেছ অ�কােরর অপরাধ
দীঘৰ্েময়ােদ শতভাগ িবদু্যতায়ন িনি�ত
করেত পায়রায় চালু হে� েদেশর
বৃহ�ম তাপিবদু্যৎ েক�

২০০৯ সােল িছেলা ৪৯৪২ েমগাওয়াট

২০২২ সােল েবেড় হেয়েছ
২৫,৮২৬ েমগাওয়াট

১৩ হাজার ২১৯ মাগাওয়াট ক্ষমতার
৩৩িট িবদু্যৎেক� িনমৰ্াণাধীন

৪ েকািট ৪১ লাখ ঘের ও �িত�ােন
নতুন িবদু্যৎ সংেযাগ

৬০ লক্ষ েহাম িসে�ম �াপন

অিনয়ম কমােত বসােনা হে� �াটৰ্
িমটার ৫১ লক্ষ ৭ হাজার ৪৫২িট ি�-েপইড

িমটার �াপন করা হেয়েছ

৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৬২ িকেলািমটার
িবদু্যৎ িবতরন লাইন িনমৰ্াণ



প�া েসতু

প�া েসতুর ফেল িজিডিপ বাড়ােব ১ দশিমক ২৩ শতাংশ

সকল ষড়য� েমাকািবলা কের স�ূণৰ্ িনজ� অথৰ্ায়েন ২০২২ সােলর ২৫ জুন
উে�াধন করা হয় �ে�র প�া েসতু

প�া েসতুর ৈদঘৰ্্য ৬.১৫ িকেলািমটার, েসতুেত ৪১িট �্যান রেয়েছ

প�া েসতুর �� হেব ৭২ ফুট, এেত থাকেব চার েলেনর সড়ক। মাঝখােন েরাড
িডভাইডার
প�া েসতু িনমৰ্ােণর ফেল রাজধানীর সে� দিক্ষণ-পি�মা�েলর ২১ েজলার
িনরবি��, সা�য়ী ও �ত েযাগােযাগ �িতি�ত হেয়েছ



ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান টােনল

বছের ছুেট চলেব �ায় ৭৬ লাখ গািড়

এই সুড়�িট কণৰ্ফুলী নদীর দুই তীেরর
অ�লেক যু� করেব। এই সুড়� মধ্য
িদেয় ঢাকা-চ��াম-ক�বাজার মহাসড়ক
যু� হেব

এই সুড়�িট বাংলােদেশর �থম সুড়�
পথ এবং দিক্ষণ এিশয়ায় নদী তলেদেশর
�থম ও দীঘৰ্তম সড়ক সুড়�পথ

ক�বাজােরর সে� চ��ােমর দূর� ৪০
িকেলািমটার কিমেয় েদেব

চীেনর সাংহাই শহেরর আদেল ‘ওয়ান
িসিট টু টাউন’ গেড় উঠেব

দুই িটউব সংবিলত মূল টােনেলর ৈদঘৰ্্য
৩ দশিমক ৩২ িকেলািমটার। টােনল
িটউেবর ৈদঘৰ্্য ২ দশিমক ৪৫ িকেলািমটার
এবং েভতেরর ব্যাস ১০.৮০ িমটার



উ�রা েথেক আগারগঁাও

েমে�ােরল
২৮ িডেস�র েমে�ােরেলর আনু�ািনক উে�াধন করেবন মাননীয়
�ধানম�ী েশখ হািসনা

�েকট কাটার জন্য িন�দ�� কাউ�ােরর
পাশাপািশ থাকেব িডিজটাল �েকট
�েয়র ব্যব�া

উ�রা েথেক মিতিঝল েথেক পযৰ্� েমাট ৈদঘৰ্্য ২০.১০ িকেলািমটার

উ�রা েথেক মিতিঝল েথেক পযৰ্� েমাট ে�শন থাকেব ১৬িট

�থম পযৰ্ােয় চলেব উ�রা েথেক আগারগাঁও পযৰ্�। েপৗঁছােত সময়
লাগেব ২০ িমিনট

�িত িকঃিম ভাড়া িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ ৫ টাকা এবং সবৰ্িন� ভাড়া
হেব ২০ টাকা



২০২২ সােলর ৭ েসে��র খুলনার
রামপােল িনিমৰ্ত সুপার ি�িটক্যাল
কয়লাচািলত তাপিবদু্যৎ েকে�র ১িট
ইউিনট উে�াধন করা হেয়েছ

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপেজলায়
অবি�ত পায়রা তাপ িবদু্যৎ েক�

১৩ তম েদশ িহেসেব এই িবদু্যৎ
েকে� পিরেবশ রক্ষায় আল�া সুপার
ি�িটক্যাল �যুি� ব্যবহার হেয়েছ
উৎপািদত ১৩২০ েমগাওয়ােটর মেধ্য
জাতীয় ি�েড েদয়া হে� ৮০০
েথেক ১০০০ হাজার েমগাওয়াট।
বািক িবদু্যৎ যােব বিরশাল-খুলনার
আ�িলক লাইেন
পায়রােত আরও একিট ১৩২০ েম.ও.
ক্ষমতাস�� তাপ িবদু্যৎেক� িনিমৰ্ত
হে�। ২০২৫ সােলর মেধ্য এিটও
জাতীয় ি�েড যু� হেব

িবদু্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ েম.ও.

১ম ইউিনট েথেক ি�ডলাইেনর মাধ্যেম
৬৬০ েমগাওয়াট িবদু্যৎ জাতীয় ি�েড
যু� হে�

২য় ইউিনট েথেক ২০২৩ সােলর জুেন
আরও ৬৬০ েমগাওয়াট িবদু্যৎ জাতীয়
ি�েড যু� হেব

২য় ইউিনেটর ৭৯.৩৫% কাজ েশষ
হেয়েছ

পায়রা তাপ িবদু্যৎ েক�

রামপাল তাপ িবদু্যৎ েক�



রূপপুর পারমাণিবক িবদু্যৎ েক�

পাবনা েজলার রূপপুের িনিমৰ্ত হে�
পারমাণিবক িবদু্যৎ েক�

২০২৩ সােলর েশষ িদেক অথবা ২০২৪
সােলর শুরুেত �থম ইউিনটিট উৎপাদেন
যােব
ি�তীয় ইউিনট চালু হেব ২০২৫ সােল

এর মাধ্যেম বাংলােদশ িবে�র পরমানু
�ােব �েবশ করেব

রূপপুর িবদু্যৎ েক�র দুিট ইউিনট েথেক
িবদু্যৎ উৎপাদন হেব ২৪০০ েমগাওয়াট

বাংলােদেশ একক �ক� িহেসেব এিট
সবেচেয় বড় অবকাঠােমা �ক�


