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নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

 

সম্মানিত সভাপনত,  

নপ্রয় সহ মীবৃন্দ,  

নবনপএটিনসর অনুষি সিস্যগণ,  

আমনন্ত্রত অনতনিবৃন্দ,  

নসনভ  সানভ ের্সর িবীি প্রনিক্ষণািী  ম ে তোবৃন্দ,  

সমর্বত সুনধমন্ড ী,                        

আসসা ামু আ াইকুম,  

বাাং ার্িি ক া  প্রিাসি প্রনিক্ষণ ক ন্দ্র আর্য়ানিত বাাং ার্িি নসনভ  সানভ ের্সর িবীি  ম ে তোর্ির বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর 

সমাপি ও সিিপত্র নবতরণ অনুষ্ঠার্ি উপনিত সবাইর্  আমার আন্তনর  শুর্ভচ্ছা িািানচ্ছ।  

সাফর্ের সার্ি এই ক াস ে সম্পন্ন  রায়  প্রনিক্ষণািীর্ির িািানচ্ছ আন্তনর  অনভিন্দি।  

প্রিাসনি   ার্ির মার্িান্নয়র্ির িন্য নবনপএটিনসর্ত স   স্তর্রর  ম ে তোর্ির প্রনিক্ষণ কিওয়া হয়। এটি আমার এ টি 

নপ্রয় প্রনতষ্ঠাি। এখাি কির্  আমন্ত্রণ কপর্  আনম তা নফনরর্য় কিই িা। কসিন্যই  িানয়ত্ব কিওয়ার ১০ মার্সর মর্ে নিতীয়বার্রর 

মত আনম আপিার্ির মর্ে উপনিত হর্য়নি।   

আনম মর্ি  নর, িবীির্ির সহর্িই কিির্প্রর্ম এবাং কিি ও কির্ির মানুর্ষর কসবায় উিুদ্ধ  রা যায়। কসিন্যই আনম 

তাঁর্ির সামর্ি দু'কো  িা ব ার িন্য বার বার এখার্ি ছুর্ে আনস।  

নপ্রয় প্রনিক্ষণািীবৃন্দ,  

আপিারা নিক্ষািীবি কিষ  র্র প্রিাতর্ন্ত্রর  ম েচানর নহর্সর্ব  ম েিীবর্ি প্রর্বি  র্রর্িি। আমার ধারণা, এ প্রনিক্ষর্ণ 

প্রিাতর্ন্ত্রর  ম েচানর নহর্সর্ব আপিার্ির িানয়ত্ব ও  তেব্য সম্পর্ ে যর্িষ্ঠ অবনহত হর্য়র্িি।  

মর্ি রাখর্বি, আপিারা িিগর্ণর কসব । এর্ির্ির মানুর্ষর কসবা  রার িন্যই আপিার্িরর্  প্রিাতর্ন্ত্রর  ম ে তো 

নহর্সর্ব নির্য়াগ কিওয়া হর্য়র্ি। যতনিি আপিারা প্রিাতর্ন্ত্রর  ম ে তো নহর্সর্ব নির্য়ানিত িা র্বি, ততনিি িিগর্ণর কসবা 

প্রিািই হর্ব আপিার্ির মূ   ক্ষয। এ  ক্ষয কির্  আপিার্ির নবুমাতমাত্রও নবুযত হওয়া চ র্ব িা।  

কসিন্য আপিারা কয কযখার্িই  াি  রুি, আপিার্ির সামর্ি িা র্ব শুধু বাাং ার্িি এবাং এ কির্ির মানুষ। এিন্য 

আপিার্িরর্  কিির্প্রম, তযাগ এবাং কসবার মর্িাভাব নির্য়  াি  রর্ত হর্ব।  

আপিার্ির িাির্ত হর্ব নপ্রয় মাতৃভূনমর ইনতহাস এবাং ঐনতহয। িাির্ত হর্ব, আপিার্ির পূব েসূনররা   ী  ঠিি তযাগ 

স্বী ার  র্র এর্িির্  স্বাধীি  র্রর্িি। স্বাধীিতার িন্য নত্রি  াখ মানুষ িহীি হর্য়র্িি, দু  াখ মা-কবার্ির সম্ভ্রমহানি হর্য়র্ি।  



সব ে ার্ র সব ের্েষ্ঠ বাঙান , িানতর িি  বঙ্গবন্ধুর কিতৃর্ত্ব ২৪ বির পান স্তািী স্বস্বরিাসর্ির নবরুর্দ্ধ এ কির্ির হািার 

হািার মানুষ কি -জুলুম, অতযাচার-নিপীড়ি সহয  র্রর্িি,  ত মানুষ আত্মাহুনত নির্য়র্িি। তাঁর্ির আত্মতযার্গর ফস  আির্ র 

স্বাধীি বাাং ার্িি।  

নপ্রয়  ম ে তোবৃন্দ,  

আপিারা প্রনিক্ষণ কির্ষ িানয়ত্ব নির্য় মাঠ-পয োর্য় বৃহত্তর  ম ের্ক্ষর্ত্র প্রর্বি  রর্বি। কসখার্ি কিখর্বি অর্ি  সমস্যা। 

আবার কিখর্বি সম্ভাবিার উজ্জ্ব  নিগন্ত। সাধারণ মানুর্ষর সমস্যা ও সম্ভাবিাগুর্ ার্  আপিার্ির মর্িার্যাগ নির্য়, হৃিয় নির্য় 

উপ নি  রর্ত হর্ব। মানুর্ষর  ািা ানি যত কযর্ত পারর্বি, ততই আপনি তাঁর্ির িন্য ভা  ন ছু  রর্ত পারর্বি।  

এ প্রনিক্ষর্ণ এর্স িাত্রিীবি কির্ষ আপিারা আবার পড়ার্িািার সর্ঙ্গ সম্পৃক্ত হর্য়র্িি। আনম আপিার্ির প্রনত এ ো 

অনুর্রাধ রাখব, এ অভযাসো তযাগ  রর্বি িা। জ্ঞািচচ োর সর্ঙ্গ সম্প ের্চ্ছি  রর্বি িা।  ারণ, পড়ার্িািা অব্যাহত িা রাখর্  

িতুি িতুি তথ্য, জ্ঞাি-প্রযুনক্ত সম্পর্ ে আপিারা ধারণা পার্বি িা।  

শুধুমাত্র কির্ির প্রধািমন্ত্রী নহর্সর্ব িয়, এ িি অনভভাব  নহর্সর্ব আমার অনুর্রাধ - আরও কবিী  র্র পড়ার্িািা  রুি। 

এ নবাংি িতাব্দীর নবশ্বায়র্ির কযাগ্য  র্র নির্ির্ির গর্ড় তুলুি।  

মাঠ পয োর্য় নগর্য় কিখর্বি অর্ি  িায়গায় নিক্ষার আর্ া কপ ৌঁর্িনি। স্বািযর্সবার সুর্যাগ কিই। মানুষ এখিও িািা 

কুসাংষ্কার্র আচ্ছন্ন। তাঁর্িরর্  আর্ ার পর্ি আির্ত হর্ব। গ্রার্মর কির্ র্মর্য়রা যার্ত যিাযি নিক্ষা-স্বািযর্সবার সুর্যাগ পায় 

কসনির্  িির নির্ত হর্ব।    

কিখর্বি আমার্ির িিী-িািা খা নব গুর্ া ভূনমিসুযর্ির িখর্  চর্  নগর্য়নি । পনরর্বি দূনষত হর্চ্ছ। আপিার্িরর্  

এসব নবষর্য় িির নির্ত হর্ব। মানুষর্  কমাটির্ভে  রর্ত হর্ব। ভা -মন্দ বুঝার্ত হর্ব।  

নপ্রয়  ম ে তোবৃন্দ,  

 ম ের্ক্ষর্ত্র আপিার্ির সমস্যাগুর্ া আমরা বুনঝ। পনরের্মর তু িায় আপিার্ির কবতি-ভাতা, সুর্যাগসুনবধা যর্িষ্ঠ িয়। 

এিন্যই িানয়ত্ব কিওয়ার িি মার্সর মািায় আমরা িতুি িাতীয় কবতি-কে  ক াষণা  র্রনি। প্রনতটি  ম ে তো- ম েচানর যার্ত 

তাঁর্ির ময োিা অনুযায়ী িীবিধারর্ণর সুর্যাগ পায় এবার্রর কবতি  াঠার্মার্ত কস ব্যবিা আমরা করর্খনি। কেঁর্চ িা ার িন্য কযি 

 ারও মুখার্পক্ষী হর্ত িা হয় কস র ম ব্যবিা আমরা  র্রনি।  

এখার্ি আনম সবাইর্  সত ে  র্র নির্ত চাই, এরপরও যনি ক াি  ম ে তো- ম েচানর ফাই  আের্  করর্খ িিগর্ণর 

কভাগানন্ত বাড়ার্ত চাি, তাহর্  তাঁর্ির নবরুর্দ্ধ  র্ঠার ব্যবিা নির্ত আমরা নপি পা হব িা। আপিার্ির অনুর্রাধ রাখব, আপিারা 

নির্িরা সৎ িীবি-যাপি  রর্বি, অন্যর্ির ও এ ব্যাপার্র উিদু্ধ  রর্বি। আমার্ির স   ধর্ম ের অনুিাসর্ি সৎ িীবি-যাপর্ির 

নির্ি েি রর্য়র্ি।  

মর্ি রাখর্বি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ শুধু ো া-পয়সা নির্য় পাওয়া যায় িা। সৎ উপাির্ি ের মাের্মই তা কবনি অিেি  রা যায়।  

কবতি ভাতা বৃনদ্ধর পািাপানি আমরা িী েনিি যাবৎ ির্ম িা া পর্িান্ননতর িে খুর্  নির্য়নি। শুধুমাত্র প্রিাসি  যাডার্রই 

সনচব কির্  উপসনচব পয োয় পয েন্ত আমরা ইর্তামর্েই প্রায় ৭০০  ম ে তোর পর্িান্ননত প্রিাি  র্রনি। অন্যান্য  যাডার্রও  াইি 

কপার্ে আরও বহু সাংখ্য   ম ে তোর পর্িান্ননত কিওয়া হর্য়র্ি। এ প্রনিয়া অব্যাহত িা র্ব।  

এ ো  িা আপিার্ির মর্ি রাখর্ত হর্ব, তা হ , আপিার্ির কবতি-ভাতার প্রনতটি পয়সা এ কির্ির সাধারণ িিগর্ণর। 

পয়সার নবনিমর্য় তাঁরা কসবা নির্চ্ছি। িিগর্ণর প্রনতনিনধ নহর্সর্ব আমরা এ ব্যাপার্র নবুমাতমাত্র গানফ নতও সহয  রব িা।  

নপ্রয় প্রনিক্ষণািীবৃন্দ,  

চাকুনর িীবর্ির শুরুর্ত এই বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর এ টি সুদুর প্রসারী প্রভাব রর্য়র্ি। প্রনিক্ষণ প্রনতটি মানুর্ষর মর্ে 

তু িামূ   িায়ী এ টি পনরবতেি আির্ত সক্ষম। পনরবনতেত এই নবর্শ্ব  র্ম ের িািামুখী প্রসার্রর ফর্  প্রনিক্ষর্ণর গুরুত্ব 

প্রনতনিয়তই বৃনদ্ধ পার্চ্ছ। নবর্শ্বর িরবার্র মািা উঁু  র্র কেঁর্চ িা ার িন্য নবশ্বায়ি প্রনিয়ার িতুি িতুি চযার্ ঞ্জগুর্ া আমার্ির 

কমধা ও মির্ির সমন্বয়  টির্য় কমা ানব া  রর্ত হর্ব। আর এই সমন্বয়  োর্িার   ার্  ি গুর্ া প্রনিক্ষর্ণর মাের্মই রপ্ত  রা 

সম্ভব।  



আপিারা এ কির্ির স্বল্প সাংখ্য  ভাগ্যবাি ব্যনক্ত। আপিার্ির রর্য়র্ি িিগর্ণর কসবা  রার সুর্যাগ। আপিার্িরর্  

ঔপনির্বনি  প্রাচীি োি-ধারণা কির্  কবনরর্য় আসর্ত হর্ব। সামনগ্র ভার্ব মািনস   াঠার্মার পনরবতেি আির্ত হর্ব কিি এবাং 

িিগর্ণর কসবা  রার মািনস তা গর্ড় তু র্ত হর্ব।  

িবীি  ম ে তোর্ির মর্ে এ ধরর্ণর মািনস   াঠার্মা গর্ড় তু র্ত ক া  প্রিাসি প্রনিক্ষণ ক ন্দ্র গুরুত্বপূণ ে ভূনম া পা ি 

 রর্ত পার্র। আনম আিা  রব নবনপএটিনস তাঁর ক াস ে-  ানরকু ার্ম এই নবষয়টি আরও প্রার্য়ানগ ভার্ব তুর্  ধরর্ব।    

প্রযুনক্ত নিভ ের এই পৃনিবীর্ত প্রযুনক্তগত জ্ঞাি িাড়া টির্  িা া সম্ভব িয়। আর তাই আমার্ির সর ার এ কিির্  

‘নডনিো  বাাং ার্িি' নহর্সর্ব গর্ড় কতা ার িন্য প্রনতজ্ঞাবদ্ধ। আমার্ির এ স্বপ্ন পূরর্ণ আপিার্ির ভূনম া অপনরসীম। আনম কির্ি 

আিনন্দত হর্য়নি কয, নবনপএটিনস'র স   প্রধাি ক ার্স ে  নম্পউোর ও ইাংর্রনি ভাষা নিক্ষা বােতামূ    রা হর্য়র্ি। আপিারা 

িার্িি, প্রধািমন্ত্রীর  ায ো র্য়র অধীর্ি Access to Information প্র র্ল্পর আওতায় আমরা মাঠ পয োর্য়র  ম ে তোর্ির 

িন্য আইটি প্রনিক্ষণ  ম েসূনচ চালু  র্রনি। আমরা দ্রুত মাঠ পয োয় পয েন্ত ই-গভার্ি েন্স চালু  রর্ত চাই। সর ানর কসবা িিগর্ণর 

কিারর্গাড়ায় নির্য় কযর্ত চাই। আনম আিা  নর আপিারা িবীি  ম ে তোগণ আমার্ির এ উর্যার্গর অগ্রণী কসিািী নহর্সর্ব  াি 

 রর্বি।  

সুনধমন্ড ী,  

সমগ্র নবশ্ব আি অি েনিনত  মন্দার নি ার। বাাং ার্িিও এই অি েনিনত  মন্দার নি ার্রর বাইর্র িয়। নবশ্ব অি েনিনত  

মন্দা কমা ানব ায় আমার্ির স  র্ , নবর্িষ  র্র সর ানর  ম ে তোর্ির, নির্ির্িরর্  প্রস্ত্ত্তত  রর্ত হর্ব। পুরার্িা, সঙ্কীণ ে 

প্রনিক্ষণ ব্যবিার পনরবতেি  রর্ত হর্ব। িি প্রিাসর্ির সর্ব োচ্চ প্রনিক্ষণ প্রনতষ্ঠাি নহর্সর্ব নবনপএটিনসর্  প্রনিক্ষর্ণর নবনভন্ন িীনত 

এবাং পনর ল্পিা নির্ত হর্ব।   ম ে তোর্ির িন্য উচ্চতর নিক্ষার ব্যবিা  রর্ত হর্ব যার্ত  র্র অি েনিনত  মন্দাসহ অন্যান্য 

স্ববনশ্ব  চযার্ ঞ্জগুর্ া কমা ানব া  রা সম্ভব হয়। নবর্িষ  র্র স্ববনশ্ব  উষ্ণতা ও ি বায়ু পনরবতের্ির ফর্  বাাং ার্ির্ির উপর কয 

নবরূপ প্রনতনিয়া হর্চ্ছ - কস সব চযার্ ঞ্জ কমা ার্ব ার িন্য প্রনিক্ষণ ক  ি  নিধ োরণ  রর্ত হর্ব।  

নপ্রয় প্রনিক্ষণািীবৃন্দ,  

আপিারা প্রনিক্ষর্ণর সমানপ্ত নির্ি কয িপি নির্য়র্িি আমৃতুয কসই িপর্ির প্রনত অনবচ  িা র্বি। আমার্ির সর ার এ 

কিির্  সামর্ির নির্  এনগর্য নির্য় যাবার িন্য দৃঢ় প্রনতজ্ঞ। ন ন্তু সর ার্রর এ ার পর্ক্ষ কস  র্ক্ষয কপ ৌঁিার্িা সম্ভব িয়। এ টি 

প্রনিনক্ষত, িক্ষ নসনভ  সানভ েস কির্ির উন্নয়র্ির িন্য অর্ি  বড় সহায় । আপিারাই গর্ড় তু র্বি আগামীর কসই  ানঙক্ষত 

নসনভ  সানভ েস যার মাের্ম ২০২১ সার্  স্বাধীিতার সূবণ ে িয়ন্তীর্ত আমার্ির  প্রাণ নপ্রয় বাাং ার্িি এ টি উন্নত কির্ি পনরণত 

হর্ব। সবার িন্য অন্ন-বস্ত্র, বাসিাি, স্বািযর্সবা ও নিক্ষা নিনিত হর্ব।  

আনম নবশ্বাস  নর আপিার্ির সহর্যানগতা কপর্  অসম্ভব পনরেমী আর উদ্ভাবিী িনক্তর অনধ ারী এর্ির্ির কখর্ে খাওয়া 

মানুর্ষরা অসম্ভবর্  সম্ভব  র্র তু র্ত পারর্ব।  

সুনধবৃন্দ,  

১৯৭১ সার্ র মহাি স্বাধীিতা যুর্দ্ধ এবাং পরবতীর্ত নবনভন্ন প্রাকৃনত  দুর্য োগ কমা ানব ায় ও িাতীয় সঙ্কে নিরসর্ি 

নসনভ  সানভ ের্সর  ম ে তোগণ অতীর্ত অতযন্ত সফ  ভূনম া করর্খর্িি। নত্রি  ক্ষ িহীর্ির আত্মতযার্গর নবনিমর্য় অনিেত এই 

কির্ির উজ্জ্ব  ভনবষ্যত নবনিম োর্ণর রূপ ার আপিারা। আি বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর সমানপ্ত নির্ি আপিার্ির স র্ র উপর এ িানয়ত্ব 

অপ েণ  র্র এবাং সবাইর্  আবার্রা ধন্যবাি িানির্য় বক্তব্য কিষ  রনি।  

কখািা হার্ফি  

িয় বাাং া, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাং ার্িি নচরিীবী কহা ।  

--- 

 


