
ইনস্টিটিউশন অব স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োর্ স, বোাংলোপ্েশ (আইস্টিইস্টব)  

১৮তম জোতীয় র্প্েলন-২০০৯,  

৩৪তম কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্নর উপ্বোিন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী  

শশখ হোস্টর্নো  

আইস্টিইস্টব ভবন, ঢোকো, শরোববোর, ১৩ শ ৌষ ১৪১৬, ২৭ স্টিপ্র্ম্বর ২০০৯  

 

স্টবর্স্টমল্লোস্টহর রোহমোস্টনর রোস্টহম  

র্েোস্টনত র্ভো স্টত  

র্হকমীবৃন্দ,  

কূটনীস্টতকবর্ স,  

শিস্টলপ্র্টবৃন্দ  

র্েোস্টনত সুস্টিবৃন্দ,  

আর্র্োলোমু আলোইকুম।  

ইনস্টিটিউশন অব স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োর্ স, বোাংলোপ্েশ (আইস্টিইস্টব) এর অষ্টোেশ জোতীয় র্প্েলন ও ৩৪তম জোতীয় 

কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্ন উ স্টিত র্কলপ্ক আস্টম শুপ্ভচ্ছো জোনোস্টচ্ছ।  

বোঙোস্টলর স্টবজপ্য়র মোর্ স্টিপ্র্ম্বপ্র আস্টম শ্রদ্ধোর র্প্ে স্মরণ করস্টি র্ব সকোপ্লর র্ব সপ্শ্রষ্ঠ বোঙোস্টল, জোস্টতর জনক বেবন্ধু শশখ 

মুস্টজবুর রহমোনপ্ক। স্মরণ করস্টি মুস্টিযুপ্দ্ধর স্টিশ লোখ শহীেপ্ক যাঁপ্ের রপ্ির স্টবস্টনমপ্য় আমরো আজ স্বোিীন। মহোন মুস্টিযুপ্দ্ধ 

স্টনয সোস্টতত মো-শবোনপ্ের প্রস্টত র্ভীর র্হমস্টম সতো জোনোস্টচ্ছ।  

সুস্টিবৃন্দ,  

জোস্টতর জনক বেবন্ধু শশখ মুস্টজবুর রহমোপ্নর শনতৃপ্ে আমোপ্ের েীর্ স স্বোিীনতো র্াংগ্রোপ্মর মূল লক্ষ্য স্টিল শশোষণ-বঞ্চনো 

মুি একটি সুখী-র্মৃদ্ধ শর্োনোর বোাংলো প্রস্টতষ্ঠো। স্বোিীনতোর ৩৮ বির শ স্টরপ্য় শর্প্লও শর্ই স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়স্টন।  

১৯৭৫ এর ১৫ই আর্ি জোস্টতর জনক বেবন্ধু শশখ মুস্টজবুর রহমোনপ্ক র্ স্টরবোপ্র হতযোর  র যোরো এপ্েপ্শর রোষ্ট্রক্ষ্মতো 

েখল কপ্রস্টিল তোরো শেশপ্ক স্ট িপ্নর স্টেপ্ক স্টনপ্য় শর্প্ি। র্ণতন্ত্রপ্ক হতযো কপ্রপ্ি। উন্নয়প্নর নোপ্ম জনর্প্ণর অর্ স আত্মর্োত 

কপ্রপ্ি।  

ফপ্ল মোনুষ তোর কোস্টিত উন্নয়ন  োয়স্টন। মুস্টিযুপ্দ্ধর সুফল শর্প্ক জোস্টতপ্ক বস্টঞ্চত করো হপ্য়প্ি।   

সুস্টিবৃন্দ,  

২০০৮ র্োপ্ল ২৯শশ স্টিপ্র্ম্বর এ শেপ্শর মোনুষ আওয়োমী লীর্ ও মহোপ্জোটপ্ক স্টবপুল ম্যোপ্েট স্টেপ্য় শেশ  স্টরচোলনোর 

েোস্টয়ে স্টেপ্য়প্ি। স্টনব সোচপ্নর আপ্র্ আমরো স্টেন বেপ্লর অেীকোর কপ্রস্টিলোম। ২০২১ র্োপ্ল স্বোিীনতোর সুবণ সজয়ন্তীপ্ত আমরো এমন 

একটি বোাংলোপ্েশ স্টনম সোপ্ণর জন্য অেীকোর কপ্রস্টি, শযখোপ্ন ক্ষুিো-েোস্টরদ্র্য, অস্টশক্ষ্োর অন্ধকোর র্োকপ্ব নো। বোাংলোপ্েশ হপ্ব একটি 

আধুস্টনক র্মৃদ্ধ, র্ণতোস্টন্ত্রক শেশ শযখোপ্ন মোনুষ অন্ন-বস্ত্র-স্টশক্ষ্ো-স্টচস্টকৎর্ো ও বোর্িোপ্নর স্টনশ্চয়তো  োপ্ব।  

শর্ই স্বপ্ন বোস্তবোয়প্ন র্বোর এস্টর্প্য় আর্প্ত হপ্ব। স্টবপ্শষ কপ্র শেপ্শর অবকোঠোপ্মো স্টনম সোপ্নর মূল কোস্টরর্র স্টহপ্র্প্ব 

প্রপ্কৌশলীপ্ের রোখপ্ত হপ্ব অগ্রণী ভূস্টমকো।  

স্টপ্রয় প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

এবোপ্রর র্প্েলপ্নর মূল প্রস্টত োদ্য স্টবষয় বো শলোর্োন ‘‘র্চল নেী-র্চল অর্ সনীস্টত''। এই আহবোন অতযন্ত র্মপ্য়ো প্যোর্ী, 

গুরুেপূণ স ও জরুস্টর বপ্ল আস্টম মপ্ন কস্টর।  

আমোপ্ের এই বোাংলোপ্েশ নেীমোতৃক শেশ। শিোট বড় প্রোয় ৭শ' নে-নেী আমোপ্ের এ স্টপ্রয় শেশপ্ক জোপ্লর মত জস্টড়প্য় 

আপ্ি। নেীপ্ক শকন্দ্র কপ্রই র্প্ড় উপ্ঠপ্ি আবহমোন বোাংলোর র্াংস্কৃস্টত, র্োমোস্টজক ও অর্ সননস্টতক জীবন। স্টকন্তু এই নেীগুপ্লোপ্ক আমরো 



র্াংরক্ষ্ণ করপ্ত  োস্টরস্টন। অদূরেশী  োস্টন ও শর্চ  স্টরকল্পনো,  স্টরচয সোর অভোব এবাং জবরেখপ্লর স্টশকোর হপ্য় অস্টিকোাংশ নে-

নেীপ্ত  োস্টন প্রবোহ কপ্ম শর্প্ি।  

নেীর নোব্যতো কপ্ম যোওয়োর ফপ্ল র্োমোন্য বষ সপ্ণ জলোবদ্ধতোর্হ নোনো র্মস্যো শমোকোস্টবলো করপ্ত হপ্চ্ছ। শর্চ কোপ্জ ভূ-

র্ভসি  োস্টনর মোিোস্টতস্টরি ব্যবহোপ্র শেশ মরুয়োপ্নর  প্র্ এস্টর্প্য় যোপ্চ্ছ। সৃস্টষ্ট হপ্য়প্ি আপ্র্ সস্টনক র্মস্যো।  

সুষ্ঠু নেী ব্যবিো নো, নেী স্টনয়ন্ত্রণ এবাং জবোবস্টেস্টহতোর অভোব, স্টশল্প কোরখোনোর আবজসনো ও স্টবষোি রোর্োয়স্টনক দ্র্ব্য 

স্টনপ্ক্ষ্  নেীর  োস্টনপ্ক দূস্টষত করপ্ি।  োশো োস্টশ চপ্লপ্ি নেী েখল প্রস্টিয়ো।  

আ নোরো জোপ্নন, ইপ্তোমপ্েই আস্টম এ ব্যো োপ্র প্রপ্য়োজনীয়  েপ্ক্ষ্  শনওয়োর জন্য র্াংস্টশষ্ট মন্ত্রণোলয়প্ক স্টনপ্ে সশ স্টেপ্য়স্টি। 

কযোস্ট প্টল শেস্টজাং এর মোেপ্ম নেীগুপ্লোর নোব্যতো স্টফস্টরপ্য় আনোর উপ্দ্যোর্ শনওয়ো হপ্য়প্ি।  

 স্টরপ্বশ স্টব য সপ্য়র ফপ্ল বোাংলোপ্েপ্শর মত শেশগুপ্লো আজ মোরোত্মক হুমস্টকর র্েুখীন। আস্টম আন্তজসোস্টতক স্টবস্টভন্ন 

শফোরোপ্ম জলবোয়ু  স্টরবতসপ্নর কোরপ্ণ আমোপ্ের ক্ষ্স্টতর কর্ো তুপ্ল িপ্রস্টি।  

র্ম্প্রস্টত শকোপ্ নপ্হপ্র্প্ন অনুস্টষ্ঠত স্টবশ্ব জলবোয়ু শীষ স র্প্েলপ্ন আস্টম বোাংলোপ্েপ্শর ভয়োবহ স্টব য সপ্য়র কর্ো তুপ্ল িপ্রস্টি। 

আশোর কর্ো হপ্চ্ছ, স্টবশ্ব র্ম্প্রেোয় আমোপ্ের স্টবষয়টির প্রস্টত যপ্র্ষ্ট গুরুে স্টেপ্য়প্িন এবাং স্টমটিপ্র্শপ্নর ব্যো োপ্র র্ব রকপ্মর র্োহোয্য-

র্হপ্যোস্টর্তো প্রেোপ্নর আশ্বোর্ স্টেপ্য়প্িন। বোাংলোপ্েপ্শর প্রস্তোপ্বর প্রস্টক্ষ্প্ত তাঁরো তোৎক্ষ্স্টণকভোপ্ব ৩০ স্টবস্টলয়ন িলোপ্রর এিো প্টশন 

ফোে র্ঠপ্নর স্টর্দ্ধোন্ত গ্রহণ কপ্রপ্ি।  

প্রপ্কৌশলী ভোই ও শবোপ্নরো,  

আমোপ্ের প্রিোন র্মস্যো েোস্টরদ্র্য। আমরো আশোবোেী, শ শোজীবী ও প্রযুস্টিস্টবের্হ র্কপ্লর র্স্টেস্টলত প্রয়োপ্র্ দ্রুত েোস্টরদ্র্য 

স্টবপ্মোচপ্ন র্ফল হব। অর্ সননস্টতক উন্নয়ন ও র্মৃস্টদ্ধর  প্র্ শেশপ্ক এস্টর্প্য় স্টনপ্ত শকবল র্রকোস্টর উপ্দ্যোর্ই যপ্র্ষ্ট নয়। আমরো স্টবশ্বোর্ 

কস্টর, র্কল শ শোজীবী ও র্োিোরণ মোনুপ্ষর স্বতঃস্ফূতস অাংশগ্রহণ িোড়ো জোতীয় উন্নয়ন র্ম্ভব নয়। তোই র্রকোর  স্টরচোলনোর শক্ষ্প্ি 

আমরো শ শোজীবী ও প্রযুস্টিস্টবেপ্ের ভূস্টমকোর উ র যর্োযর্ গুরুেোপ্রো  কপ্র চপ্লস্টি।  

র্মপ্বত প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

আস্টম জোস্টন এবাং শজপ্ন খুস্টশ হপ্য়স্টি, শেপ্শর স্টশল্পী ও র্োস্টহস্টতযকর্হ গুণীজনপ্ের উৎর্োস্টহত করোর জন্য আইস্টিইস্টব 

প্রস্টতবির স্টশক্ষ্ো, প্রযুস্টি, র্োস্টহতয, র্োাংবোস্টেকতো ও চলস্টিপ্ি উপ্ল্লখপ্যোগ্য অবেোপ্নর জন্য র্েোননো স্টেপ্য় আর্প্ি। এিোড়ো জনর্ণপ্ক 

স্টবনোমূপ্ে প্রযুস্টি শর্বো প্রেোপ্নর লপ্ক্ষ্য ইনস্টিটিউশন প্রস্টতটি শজলোয় প্রযুস্টি  রোমশ স শকন্দ্র  স্টরচোলনো করপ্ি। প্রস্টত বির 

জনগুরুেপূণ স কপ্য়কটি স্টবষপ্য়র ও র র্প্বষণো কপ্র আ নোরো র্রকোরপ্ক  রোমশ স ও সু োস্টরশও প্রেোন করপ্িন। তোর মপ্ে ‘বন্যো 

স্টনয়ন্ত্রণ, খরোমুি বোাংলোপ্েশ, স্বল্পমূপ্ে বোেতোমূলক প্রোর্স্টমক স্টশক্ষ্ো, স্টবদ্যযৎ উৎ োেন ও স্টবতরপ্ণ অ চয় শরোি, জোতীয় গৃহোয়ন 

র্মস্যো, ঢোকো মহোনর্রীপ্ত  োনীয় জল ও শেপ্নজ র্মস্যোর র্মোিোন, র্ভীর নলকূপ্ র ক্ষ্স্টতকোরক স্টেক, স্টশল্প-কোরখোনোয় কযো োস্টর্টি 

ইউটিলোইপ্জশন, স্টবল-িোকোস্টতয়োর জলোবদ্ধতো দূরীকরণ ইতযোস্টে উপ্ল্লখপ্যোগ্য।  

আজপ্ক আ নোপ্ের বিপ্ব্যও জোতীয় র্মস্যোগুপ্লো তুপ্ল িপ্র তোর র্মোিোপ্নর  র্ও আ নোপ্ের মত কপ্র বপ্লপ্িন। এ 

িরপ্নর আপ্লোচনো অবশ্যই প্রশাংর্নীয়।   

স্টপ্রয় প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

আ নোরো শেপ্শর প্রতযন্ত অঞ্চপ্ল, গ্রোপ্ম-র্প্ি, মোপ্ঠ ময়েোপ্ন মোটি ও মোনুপ্ষর র্প্ে র্ম্পৃি হপ্য় কোজ করপ্িন স্টবিোয় 

আ নোপ্ের শয শকোন সু োস্টরশ/ রোমশ স আমোপ্ের র্রকোর অতীপ্ত অতযন্ত গুরুের্হকোপ্র স্টবপ্বচনো কপ্রপ্ি। শর্ই শপ্রস্টক্ষ্প্ত জোতীয় 

 োস্টন কোউস্টিল, গৃহোয়ন নীস্টত প্রণয়ন কস্টমটির্হ  স্টরকল্পনো কস্টমশপ্নর স্টরপ্ োট স প্রণয়ন কোয সিপ্ম আ নোপ্েরপ্ক র্ম্পৃি করো 

হপ্য়প্ি। র্রকোপ্রর স্টবস্টভন্ন নীস্টত স্টনি সোরণী কস্টমটিপ্তও আ নোপ্েরপ্ক র্েস্য রোখো হপ্য়প্ি। এ র্কল শক্ষ্প্ি আ নোরো অতযন্ত 

ইস্টতবোচক ও র্ঠনমূলক অবেোন রোখপ্িন।  

একই র্প্ে আস্টম শর্োষণো করস্টি, আর্োমীপ্ত র্রকোস্টর স্টবস্টভন্ন নীস্টত স্টনি সোরণী কস্টমটিপ্ত আ নোপ্ের ইনস্টিটিউশনপ্ক 

র্ম্পৃি রোখো হপ্ব। আস্টম শজপ্ন খুশী হপ্য়স্টি, আ নোরো র্েস্যপ্ের েক্ষ্তো বৃস্টদ্ধ প্রস্টশক্ষ্প্ণর  োশো োস্টশ র্ীস্টমত আকোপ্র শেপ্শর 

শ্রমজীবীপ্ের েক্ষ্তো বৃস্টদ্ধর প্রস্টশক্ষ্ণ র্োরো শেপ্শ  স্টরচোলনো কপ্র আর্প্িন। আ নোরো প্রস্টশক্ষ্ণ কোয সিম বৃস্টদ্ধর জন্য স্টবভোর্ীয়  য সোপ্য় 

আইস্টিইস্টব র্োব-শর্ন্টোর স্টনম সোপ্ণর েোস্টব কপ্রপ্িন। আস্টম তো আন্তস্টরকভোপ্ব স্টবপ্বচনো করব।  



স্টপ্রয় প্রপ্কৌশলীবৃন্দ  

আজপ্ক আ নোরো শবশ স্টকছু শ শোর্ত র্মস্যো র্মোিোপ্নর েোস্টব জোস্টনপ্য়প্িন। এর মপ্ে েীর্ স ১৫ বিরব্যো ী শয স্টবষয়টি 

আ নোপ্ের র্বপ্চপ্য় শবস্টশ কষ্ট স্টেপ্য়প্ি শর্ই টোইম শেল ও স্টর্প্লকশন শগ্রপ্ির েোস্টব আমোর র্রকোর অস্টত র্ম্প্রস্টত বোস্তবোয়ন 

কপ্রপ্ি। ২য় শশ্রণী  প্ে কম সরত উ -র্হকোরী প্রপ্কৌশলী ও র্মমোপ্নর কম সকতসোপ্ের ২টি টোইম শেল ও শতভোর্ স্টর্প্লকশন শগ্রি 

প্রেোন করো হপ্য়প্ি, যোর বোস্তবোয়নও শুরু হপ্য়প্ি। আ নোপ্ের অন্যোন্য েোবীর্মূহ বোস্তবোয়প্নর যর্োযর্  েপ্ক্ষ্  শনওয়ো হপ্ব।  

আ নোরো মোঠ  য সোপ্য় র্রকোপ্রর উন্নয়ন কম সসূস্টচ বোস্তবোয়ন কপ্র র্োপ্কন। আ নোপ্ের কোপ্জর উ রই স্টনভ সর কপ্র উন্নয়ন 

কম সসূস্টচর র্ফল বোস্তবোয়ন। আ নোপ্ের কোপ্ি আমোর অনুপ্রোি, অস্ট সত েোস্টয়ে যর্োযর্ভোপ্ব  োলন করুন।  

স্টপ্রয় প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

জোতীয় উন্নয়প্ন কোস্টরর্স্টর স্টশক্ষ্োর গুরুপ্ের কর্ো স্টবপ্বচনো কপ্র আমরো এর ও র স্টবপ্শষ শজোর স্টেপ্য়স্টি। েক্ষ্ জনশস্টি 

র্প্ড় শতোলোর লপ্ক্ষ্য আমোপ্ের র্ত শময়োপ্ে প্রস্টত শজলোয় একটি কপ্র  স্টলপ্টকস্টনক ইনস্টিটিউট িো প্নর নীস্টতমোলো গ্রহণ কপ্র 

নতুন নতুন  স্টলপ্টকস্টনক িো ন কপ্রস্টি। নতুন নতুন প্রযুস্টি স্টবশ্বস্টবদ্যোলয় প্রস্টতষ্ঠো এবাং মোেস্টমক ও উি মোেস্টমক স্তপ্র 

কস্টম্পউটোরর্হ আধুস্টনক প্রযুস্টি স্টনপ্য় আর্োর কোয সিম হোপ্ত স্টনপ্য়স্টিলোম। শভোপ্কশনোল শেস্টনাং ইনস্টিটিউটপ্ক শটকস্টনকযোল স্কুল ও 

কপ্লপ্জ রূ োন্তস্টরত কপ্র এবাং শবর্রকোস্টর স্কুল কপ্লপ্জ এবাং শটকস্টনকযোল শেস্টনাং শর্ন্টোপ্র মোেস্টমক ও উি মোেস্টমক  য সোপ্য় 

শভোপ্কশনোল শকোর্ স চোলু করো হপ্য়প্ি। একই প্রস্টিয়োয় যুব উন্নয়ন প্রস্টশক্ষ্ণ শকপ্ন্দ্রর মোেপ্ম যুব র্মোজপ্ক প্রপ্য়োজনীয় প্রস্টশক্ষ্ণ স্টেপ্য় 

ক্ষুদ্র্ ঋণ প্রেোন কপ্র আত্মকম সর্াংিোপ্নর সুপ্যোর্ সৃস্টষ্ট কপ্র শেওয়ো হপ্ব।   

আ নোপ্ের র্হপ্যোস্টর্তো শ প্ল আমরো একটি েোস্টরদ্র্য, স্টনরক্ষ্রতো ও র্ন্ত্রোর্মুি স্টিস্টজটোল বোাংলোপ্েশ র্প্ড় তুলপ্ত  োরব 

ইনশোআল্লোহ।  

আ নোপ্ের জোতীয় র্প্েলন ও কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্নর র্োফে এবাং শ শোর্ত জীবপ্নর উত্তপ্রোত্তর র্মৃস্টদ্ধ কোমনো কপ্র 

আস্টম আমোর বিব্য এখোপ্নই শশষ করস্টি।  

শখোেো হোপ্ফজ।  

জয় বোাংলো, জয় বেবন্ধু।  

বোাংলোপ্েশ স্টচরজীবী শহোক।  


