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ডিসডমল্লোডহর রোহমোডের রোডহম 

 

সেোডেত স োপডত, 

সহকমীবৃন্দ, 

ডিয়েশী অ্ডতডিবৃন্দ, 

আইডিইডি’র সেস্য িয়কৌশলী  োই ও টিোয়েরো, 

উপডিত সুডধবৃন্দ। 

 

আসসোলোমু আলোইকুম।  

 

ম্যোডেলো-ড ডিক কলয়বো      স্টোফ কয়লি এিিং ইেসটিটিউশে অ্ি ডিয়পস্নোমো ইডেঞ্জডে োস ষ, িোিংলোয়েশ (আইডিইডি) 

আয় োডিত টেকসই উন্ন য়ে টেকডেকযোল অ্যোন্ড ট োয়কশেোল এডুয়কশে অ্যোন্ড টেডেিং (টিড ইটি) শীর্ ষক আ িষোডতক সয়েলয়ের উয়বোধে 

অ্নুষ্ঠোয়ে উপডিত সিোইয়ক আ ডরক শুয় চ্ছো িোেোডচ্ছ। সময় োপয় োগী এই টসডমেোর আয় োিয়ের িন্য আডম সিং    সিোইয়ক আ ডরক 

অ্ড েন্দে িোেোডচ্ছ। ডিয়েশী িন্ধুরো  াঁরো এ সয়েলয়ে ট োগ ডেয় য়েে, িোিংলোয়েয়শ তাঁয়ের অ্িিোে আেন্দেো ক টহোক, এই িতযোশো করডে।  

ডিজ্ঞোে এিিং িযুডির    উন্ন য়ের ফয়ল টেয়শ টেয়শ অ্ োিেী  আি ষ-সোমোডিক অ্গ্রগডত পডরল  ত হয়চ্ছ। এরফয়ল ডিয়ের 

ডিড ন্ন টেয়শর ময়ে ডিদ্যমোে ব্যিধোে হ্রোয়সর সুির্ ষ সুয় োগ সৃডি হয় য়ে।  

ডিজ্ঞোে এিিং িযুডিয়ক কোয়ি লোডগয়  েোডরদ্র্য হ্রোস এিিং মোনুয়র্র িীিেমোয়ের উন্ন ে ত্বরোডিত করোই আমোয়ের    । 

পোশোপোডশ সম্পয়ের টেকসই এিিং সয়ি ষোচ্চ ব্যিহোর  োয়ত ডেডিত হ  টস ব্যোপোয়র আমোয়ের দৃডি ডেয়ত হয়ি। 

সুডধবৃন্দ, 

িোিংলোয়েশ ডিয়ের অ্ন্যতম ঘেিসডতপূর্ ষ টেশ। টেোট্ট এ টেয়শ িো  ১৬ টকোটি মোনুয়র্র িন্য খোদ্য-িস্ত্র-িোসিোেসহ টমৌডলক 

চোডহেো পূরর্ করয়ত হয়চ্ছ। কোয়িই আমোয়ের সম্পয়ের সুষ্ঠু এিিং টেকসই ব্যিহোর ডেডিত করয়ত হয়ি। 

অ্পডরকডিত োয়ি িোডিঘর, রো  ঘোে িো িোপেো ডেম ষোয়র্র ফয়ল িডতিের িো  এক লোখ টহক্টর চোর্য় োগ্য িডম কয়ম  োয়চ্ছ। তোই 

এখেই আমোয়ের এ ডির্য়  ি ডর পডরকিেো গ্রহর্ করয়ত হয়ি। পডরকডিত েগরীর পোশোপোডশ গ্রোমগুয়লোয়কও পডরকডিত োয়ি গয়ি তুলয়ত 

হয়ি। কৃডর্ িডম রক্ষোর িন্য িেগর্য়ক উৎসোডহত করয়ত হয়ি।  

আডম ডিেোস কডর, েক্ষ মোেিসম্পয়ের টচয়  টকোে সম্পেই িি ে । আমরো এিন্য িেশডিয়ক িেসম্পয়ে পডরর্ত করোর িন্য 

ডিজ্ঞোে ও িযুডি, কোডরগডর ডশক্ষো ডির্য়  ব্যোপক কম ষসূডচ িো িো ে করডে। তয়ি শুধু সরকোডর উয়দ্যোয়গ এ কোি সম্পন্ন করো সম্ভি ে । 

সরকোয়রর পোশোপোডশ টিসরকোডর উয়দ্যোিোয়ের এ ব্যোপোয়র এডগয়  আসয়ত হয়ি।  
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িেসিংখ্যোয়ক ে  িেশডি ডহয়সয়ি গয়ি তুলয়ত পোরয়ল তোরোই হয়ত পোয়র আমোয়ের টেষ্ঠ সম্পে। এ লয়ক্ষয আমোয়ের  সরকোর 

েোেোমুখী পডরকিেো গ্রহর্ ও িো িো ে কয়র চয়লয়ে।  

সি ষকোয়লর সি ষয়েষ্ঠ িোঙোডল, িোডতর ডপতো িঙ্গিন্ধু টশখ মুডিবুর রহমোে ১৯৫৪ সোয়ল ডশি ও িোডর্িযমন্ত্রী িোকোকোয়ল ২টি 

পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে িোপয়ের পডরকিেো গ্রহর্ কয়রডেয়লে।  

তাঁর িয়চিো  টতিগাঁও-এ তৎকোলীে ইস্ট পোডক  ে পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে (িতষমোে ঢোকো পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে) 

িডতডষ্ঠত হ । ১৯৫৫ সোয়ল ডিয়পস্নোমো ইডঞ্জডে োডরিং টকোয়স ষ িিম ব্যোয়চ েোর ভ  ডতষ হ ।  

িোিংলোয়েশ আও োমী লীগ  খেই সরকোর পডরচোলেোর েোড ত্ব টপয় য়ে, তখেই ডিজ্ঞোে ও িযুডি ডশ  র উপর ডিয়শর্ গু   

আয়রোপ কয়রয়ে।  

আমরো সরকোডর উয়দ্যোয়গ ৩টি মডহলো পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউেসহ ৫১টি পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে এিিং টিসরকোডর প ষোয়  ৪ 

শতোডধক পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে িোপে কয়রডে। এসি ইেডস্টটিউয়ের মোেয়ম ৪-িের টম োডে      মো ইডঞ্জডে োডরিং টকোস ষ পডরচোলেো 

কয়র মেম  টরর েক্ষ িয়কৌশলী বতডর করোর ব্যিিো গ্রহর্ কয়রডে।  

আমোয়ের সরকোরই সি ষিিম সোরোয়েয়শ িো  ১ হোিোর ৮০০ টিসরকোডর উচ্চ ডিদ্যোলয়  এসএসডস (ট োয়কশেোল) টকোস ষ িিতষে 

কয়রয়ে। 

সরকোডর ৫১টি পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউয়ে ডবতী  ডশফ্ট চোলু করো হয় য়ে। এেোিো টময় য়ের িন্য আরও ৩টিসহ টমোে ২৫টি 

পডলয়েকডেক ইেডস্টটিউে িোপে করো হয়চ্ছ।  

সরকোর িডত উপয়িলো  ১টি কয়র টেকডেকযোল স্কুল িোপয়ের মোেয়ম বৃডিমূলক ডশক্ষো সম্প্রসোরয়র্র ডসদ্ধো  গ্রহর্ কয়রয়ে।  

েক্ষ মোেিসম্পে বতডরর িন্য ৩৭টি টেকডেকযোল টেডেিং টসন্টোয়রর মোেয়ম েক্ষ িেশডি বতডর এিিং ডিয়েয়শ িেিল পোঠোয়েোর 

পূয়ি ষ িডশক্ষর্ টেও োর ব্যিিো করো হয় য়ে। আরও ৩০টি টেকডেকযোল টেডেিং টসন্টোর িোপে কয়র িেিল ডেয় োগ ডেয়  চোলুর অ্য়পক্ষো  

রয় য়ে।  

ঢোকোর টেক্সেোইল কয়লিয়ক ডিেডিদ্যোল  করো হয় য়ে। ৬টি টেক্সেোইল ইেডস্টটিউে আধুডেকো ে কয়রডে। টিসরকোডর প ষোয়  

পডলয়েকডেক ডশক্ষো ডি     উৎসোহ টেও ো হয়চ্ছ। পুরোতে টিলো সেয়র একটি কয়র ডিজ্ঞোে ও িযুডি ডিেডিদ্যোল  িোপে ইয়তোময়ে 

সম্পন্ন হয় য়ে। 

ে  মোেিসম্পে গয়ি টতোলোর িন্য আমরো ইউয়রোপী  ইউডে ে এিিং আ িষোডতক েম সিংিোর সহো তো  ইয়তোময়ে িোতী  

ে তো উন্ন ে েীডতমোলো ির্ ে কয়রডে। এই েীডতমোলোর আওতো  িোতী  ে তো উন্ন ে কোউডিল কম ষপডরকিেো িো িো ে করো হয়চ্ছ। 

ইয়তোময়েই এই কো ষক্রম সোরোয়েয়শ ডিপুল সফল্য অ্িষে কয়রয়ে। 

ডিডিেোল িোিংলোয়েশ ডিডেম ষোয়র্র ল   আমরো সোরোয়েয়শ ৫ হোিোর ৬৭৫টি ডিডিেোল টসন্টোর চোলু কয়রডে। এসি টকন্দ্র টিয়ক 

িেগর্ ২০০ ধরয়র্র টসিো পোয়চ্ছে।  

সময়িত সুডধবৃন্দ, 

আমরো গত ৬ িেয়র সরকোডর ও টিসরকোডর খোয়ত িো  টেি টকোটি মোনুয়র্র কম ষসিংিোয়ের ব্যিিো কয়রডে। ডিয়েয়শ িো  ৯০ লোখ 

মোনুয়র্র কম ষসিংিোে হয় য়ে।  

আমোয়ের উয়দ্যোয়গর ফয়ল মোলয় ডশ ো ও মেিোয়চয স্বি খরয়চ েডমক রপ্তোডে         । আমরো িোিংলোয়েশ ব্যোিংয়কর মোেয়ম 

স্বি সুয়ে ও সহি শয়তষ ঋর্ িেোয়ের মোেয়ম উয়দ্যোিো সৃডির পডরকিেো ডেয় ডে।  

ডিে অ্ি ষনেডতক মন্দো সয়েও টেয়শর অ্ি ষেীডত আি খুি দৃঢ় অ্িিোয়ে আয়ে। সোমডিক অ্ি ষেীডতর িডতটি সূচক ইডতিোচক ধোরো  

এগুয়চ্ছ। টেয়শ বিয়েডশক মুদ্র্োর ডরিো ষ ২৩ ডিডল ে িলোর অ্ডতক্রম কয়রয়ে। িোডতসিংঘসহ আ িষোডতক িডতষ্ঠোেগুয়লো িোিংলোয়েয়শর 

আি ষ-সোমোডিক অ্গ্রগডতর ভূ সী িশিংসো কয়রয়ে।  

আমরো ডিদ্যযৎ উৎপোেে সক্ষমতো ১৩ হোিোর ২৮৫ টমগোও োয়ে উন্নীত কয়রডে। আগোমী দ্য’ডেয়ের ময়ে আরও ৩১৫ টমগোও োয়ের 

৪টি ডিদ্যযৎ টকন্দ্র চোলু হয়ি। িো  ১৬ হোিোর কডমউডেটি ডিডেক ও ইউডে ে স্বোিযয়সিো টকয়ন্দ্রর মোেয়ম গ্রোমীর্ িেয়গোষ্ঠীয়ক 

ডচডকৎসোয়সিো টেও ো হয়চ্ছ। েডরদ্র্ টরোগীয়ের ৩০ ধরয়র্র ওষুধ ডিেোমূয়ল্য টেও ো হয়চ্ছ। হোসপোতোলগুয়লোয়ত শয্যো সিংখ্যো িোিোয়েো হয় য়ে। 

গি আয়ু টিয়ি এখে ৭০ িের।  
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মোিোডপছু গি আ  ১১৯০ িলোর। েোডরদ্র্য কয়ম এখে ২৪ শতোিংয়শর েীয়চ। গত ৬ িেয়র িোিডমক টিয়ক মোেডমক প ষ  

ডিেোমূয়ল্য িো  ২৪৫ টকোটি পোঠ্যিই ডিতরর্ করো হয় য়ে।  

এেোিো, একটি িোডি একটি খোমোর, ি স্ক  োতো, ডিধিো  োতো, মোতৃত্বকোলীে  োতো, মুডিয় োদ্ধো  োতো, িডতিন্ধী  োতো, ড ডিডি, 

ড ডিএফ, টেস্ট ডরডলফ, কোয়ির ডিডেময়  খোদ্য কম ষসূডচর মোেয়ম সোমোডিক ডেরোপিো টিিেী সৃডি করো হয় য়ে।  

ডি  ডি      িয়কৌশলীবৃন্দ, 

আপেোরো মোঠ প ষোয়  উন্ন ে কোি িো    ে কয়র িোয়কে। টেয়শর উন্ন ে এিিং উৎপোেে কম ষকোয়ন্ডর িো  শতকরো ৮৫  োগ 

িো    ে হ  আপেোয়ের মোেয়ম। রো  -ঘোে, ডিি-কোল োে ষ, ডশক্ষো িডতষ্ঠোে, ঘর-িোডি, ডিড ন্ন িোপেো, ডমল-কোরখোেো ডেম ষোর্ ও 

িোপয়ের েোড ত্ব আপেোয়ের। 

এসি কোয়ির গুর্গত মোে িিো  রোখো এিিং রোয়ের সম্পয়ের সুষ্ঠু ব্যিহোর ডেডিত করো ডে ষর কয়র আপেোয়ের েক্ষতো, 

কতষব্যডেষ্ঠো ও সততোর উপর।  

িেগয়র্র কয়রর েোকো  উন্ন ে কোয়ির সঠিক িো িো ে েো হয়ল তো একডেয়ক ট মে িোতী   ডত, টতমডে তো মোেডিক ডিপ ষ  

টিয়ক আেয়ত পোয়র।  

ে  র্ এিিং ে  র্-পূি ষ এডশ োর টেশগুয়লো িোকৃডতক দ্যয় ষোগ-িির্ অ্ঞ্চয়লর ময়ে পয়িয়ে। অ্ডত সম্প্রডত টেপোয়ল   োিহ 

ভূডমকয়ম্প ডিপুল িোর্হোডে এিিং সম্পয়ের    ডত হয় য়ে। আডম িোেয়ত টপয়রডে, আমোয়ের টেয়শও টিশ কয় কটি  িয়ে ফোেল ধয়রয়ে 

অ্িিো টহয়ল পয়িয়ে। 

সঠিক োয়ি  িে ডেম ষোর্ করয়ল এমেেো হও োর কিো ে । এ ধরয়র্র ডেমর্মোয়ের কোি মোনুয়র্র িোেমোয়লর    ডতর সম্ভোিেো 

িোডিয়  টে । 

আপেোরো  াঁরো মোঠ প ষোয়  কোি কয়রে, আপেোয়ের েোড ত্ব ডেম ষোর্ কোয়ির গুর্গত মোে ডেডিত করো। সঠিক মোে ডে ন্ত্রয়র্ 

টকোে োয়িই আপেোরো আয়পোর্ করয়িে েো - আপেোয়ের কোয়ে এেোই আমোর আহ্বোে। 

িোিংলোয়েশ আি এডগয়   োয়চ্ছ। আমরো ২০২১ সোয়লর আয়গই মেম আয় র টেশ ডহয়সয়ি ডিয়ের েরিোয়র আত্মিকোশ করি, 

ইেশো   হ। আমোয়ের ল   ২০৪১ সোয়লর ময়ে উন্নত সমৃদ্ধ টেয়শ পডরর্ত হও ো।  

এল   অ্িষে করয়ত হয়ল আপেোরো  াঁরো মোঠ প ষোয়  কোি কয়রে, তাঁয়ের েোড ত্ব সিয়চয়  টিডশ। আসুে, আমরো সিোই 

একয় োয়গ কোি কয়র ডিয়ের বুয়ক িোিংলোয়েশয়ক একটি উন্নত, সমৃদ্ধ টেশ ডহয়সয়ি িডতডষ্ঠত কডর। ক্ষুধো-েোডরদ্র্য-ডেরক্ষরতোমুি িোডতর 

ডপতোর স্বয়ের টসোেোর িোিংলো গয়ি তুডল। 

সিোইয়ক আিোরও ধন্যিোে িোডেয়  আডম এই আ িষোডতক সয়েলয়ের শু  উয়বোধে টঘোর্র্ো করডে। 

 

টখোেো হোয়ফি। 

ি  িোিংলো, ি  িঙ্গিন্ধু 

িোিংলোয়েশ ডচরিীিী টহোক। 

... 


