
ইনস্টিটিউশন অব স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োর্ স, বোংলোপ্েশ (আইস্টিইস্টব)'র ১৯তম  

জোতীয় র্প্েলন ও ৩৫তম কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্নর উপ্বোিন  

 

ভোষণ  

 

মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী  

 

শশখ হোস্টর্নো  

 

বঙ্গবন্ধু আন্তজসোস্টতক র্প্েলন শকন্দ্র, শশপ্রবোংলো নগর, ঢোকো, বৃহস্পস্টতবোর, ১৩ মোঘ ১৪১৮, ২৬ জোনুয়োস্টর ২০১২  

 

স্টবর্স্টমল্লোস্টহর রোহমোস্টনর রোস্টহম  

 

র্ভোপস্টত,  

র্হকমীবৃন্দ,  

স্টিপ্লোমো প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

সুস্টিমন্ডলী।  

 

            আর্র্োলোমু আলোইকুম।  

 

ইনস্টিটিউশন অব স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োর্ স, বোংলোপ্েশ - আইস্টিইস্টব'র ১৯তম জোতীয় র্প্েলন ও ৩৫তম কোউস্টিল 

অস্টিপ্বশপ্ন উপস্টিত র্বোইপ্ক শুপ্ভচ্ছো জোনোই।  

২০০৯ র্োপ্ল আস্টম আপনোপ্ের ৩৪তম কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্নর উপ্বোিন অনুষ্ঠোপ্ন শ োগ স্টেপ্য়স্টিলোম। মোঝখোপ্ন ২ বির 

পোর হপ্য় শগপ্ি। আস্টম মপ্ন কস্টর এ অস্টিপ্বশপ্ন আপনোরো অবশ্যই স্টনপ্জপ্ের কম সকোন্ড মূল্যোয়ন করপ্বন। পোশোপোস্টশ শেশ ও 

জোস্টতপ্ক এ দু'বিপ্র কী স্টেপ্য়প্িন তোরও একটো মূল্যোয়ন আপনোরো করপ্বন।  

এভোপ্ব প্রপ্তেক শপশোজীবীই  স্টে তঁপ্ের কোপ্জর মূল্যোয়ন কপ্রন এবং অতীপ্তর ব্যর্ সতো মুপ্ি শেপ্ল র্োমপ্নর স্টেপ্ক 

এস্টগপ্য়  োন, তোহপ্ল শেপ্শর কোস্টিত উন্নয়ন অবশ্যই অস্টজসত হপ্ব।  

আপনোপ্ের এবোপ্রর র্প্েলপ্নর মূল প্রস্টতপোদ্য ‘‘গণমুখী তথ্যপ্রযুস্টি বেপ্ল শেপ্ব অর্ সনীস্টত''।  

অর্ সননস্টতক উন্নয়প্নর জন্য তথ্যপ্রযুস্টির র্ঠিক ব্যবহোপ্রর শকোন স্টবকল্প শনই। শর্ কোরপ্ণই গত স্টনব সোচপ্ন আমোপ্ের 

অঙ্গীকোর স্টিল স্টিস্টজটোল বোংলোপ্েশ গড়োর।  

স্টিস্টজটোল বোংলোপ্েশ বোস্তবোয়প্নর পপ্র্ স্টবগত স্টতন বিপ্র আমরো কতটুকু র্োেল্য অজসন করপ্ত শপপ্রস্টি তো জনগণই 

স্টবচোর করপ্বন। তপ্ব আমরো আজ শজোর স্টেপ্য় বলপ্ত পোস্টর, র্রকোস্টর স্টবস্টভন্ন শর্বো শপপ্ত র্োিোরণ মোনুষপ্ক এখন আর আপ্গর ন্যোয় 

শভোগোস্টন্ত শপোহোপ্ত হয় নো।  

৬৪টি শজলোয় তথ্য বোতোয়ন শখোলো হপ্য়প্ি। শখোলো হপ্য়প্ি ই-শর্ন্টোর। ৪৫০১ ইউস্টনয়ন তথ্য ও শর্বো শকন্দ্র চোলু হপ্য়প্ি। 

শর্খোপ্ন শর্প্ক র্রকোস্টর স্টবস্টভন্ন শর্বো র্হপ্জ পোওয়ো  োপ্চ্ছ। ওপ্য়ব-র্োইপ্ট পোওয়ো  োপ্চ্ছ ই-বুক। পরীক্ষোর েলোেল শর্প্ক শুরু কপ্র 

ভস্টতস র্ংক্রোন্ত স্টবস্টভন্ন স্টবষয় আজপ্ক এর্এমএর্ বো ওপ্য়বর্োইপ্ট র্ম্পন্ন করো  োপ্চ্ছ। পোওয়ো  োপ্চ্ছ স্বোিেপ্র্বো।  

স্টপ্রয় প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  



আপনোরো মোঠ প সোপ্য় উন্নয়ন কোজ বোস্তবোয়ন কপ্র র্োপ্কন। শেপ্শর উন্নয়ন এবং উৎপোেন কম সকোপ্ন্ডর প্রোয় শতকরো ৮৫ 

ভোগ বোস্তবোস্টয়ত হয় আপনোপ্ের মোধ্যপ্ম। রোস্তো-ঘোট, স্টিজ-কোলভোট স, স্কুল-কপ্লজ-স্টবশ্বস্টবদ্যোলয়, ঘর-বোড়ী, স্টবস্টভন্ন িোপনো, স্টমল-

কোরখোনোর স্টনম সোণ ও িোপপ্নর েোস্টয়ত্ব আপনোপ্ের।  

এর্ব কোপ্জর গুণগত মোন বজোয় রোখো এবং রোপ্ের র্ম্পপ্ের সুষ্ঠু ব্যবহোর স্টনস্টিত করো স্টনভসর কপ্র আপনোপ্ের েক্ষতো, 

কতসব্যস্টনষ্ঠো ও র্ততোর উপর।  

জনগপ্ণর কপ্রর পয়র্োয় উন্নয়ন কোপ্জর র্ঠিক বোস্তবোয়ন  োপ্ত হয়, শর্টো আপনোপ্ের স্টনস্টিত করপ্ত হপ্ব।  

আমরো স্টবশ্বোর্ কস্টর, েক্ষ মোনবর্ম্পপ্ের শচপ্য় শকোন র্ম্পেই বড় নয়। আমরো এজন্য জনশস্টিপ্ক জনর্ম্পপ্ে পস্টরণত 

করোর উপ্দ্যোগ স্টনপ্য়স্টি।  

আমরো র্োরোপ্েপ্শ ১২টি স্টবজ্ঞোন ও প্রযুস্টি স্টবশ্বস্টবদ্যোলয় গপ্ড় তুপ্লস্টি। আমোপ্ের র্রকোরই র্ব সপ্রর্ম র্োরোপ্েপ্শ প্রোয় ১ 

হোজোর ৮০০টি শবর্রকোস্টর উচ্চ স্টবদ্যোলপ্য় এর্এর্স্টর্ (শভোপ্কশনোল) শকোর্ স চোলু কপ্রপ্ি। েপ্ল গ্রোপ্মর স্কুপ্ল স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োরপ্ের 

স্টশক্ষক স্টহপ্র্প্ব স্টনপ্য়োগ শেওয়োর মোধ্যপ্ম গ্রোপ্ম প্রযুস্টিজ্ঞোনর্ম্পন্ন মোনুষ শপৌঁিোপ্নো র্ম্ভব হপ্য়প্ি।  

র্রকোস্টর উপ্দ্যোপ্গ ৩টি মস্টহলো পস্টলপ্টকস্টনক ইনস্টিটিউটর্হ ৪৯টি পস্টলপ্টকস্টনক ইনস্টিটিউট িোপন করো হপ্য়প্ি। 

শবর্রকোস্টর প সোপ্য় িোস্টপত হপ্য়প্ি ২০৫টি পস্টলপ্টকস্টনক ইনস্টিটিউট।   

এিোড়ো শমপ্য়প্ের জন্য আরও ৩টির্হ শমোট ২৫টি পস্টলপ্টকস্টনক ইনস্টিটিউট িোপপ্নর স্টর্দ্ধোন্ত গ্রহণ করো হপ্য়প্ি।  

র্রকোর প্রস্টত উপপ্জলোয় ১টি কপ্র শটকস্টনকেোল স্কুল িোপপ্নর মোধ্যপ্ম বৃস্টিমূলক স্টশক্ষো র্ম্প্রর্োরপ্ণর স্টর্দ্ধোন্ত গ্রহণ 

কপ্রপ্ি।  

েক্ষ মোনর্ম্পে ততস্টরর জন্য শ্রম ও কম সর্ংিোন মন্ত্রণোলপ্য়র অিীন ৩৭টি শটকস্টনকেোল শেস্টনং শর্ন্টোপ্রর মোধ্যপ্ম েক্ষ 

জনশস্টি ততস্টর এবং স্টবপ্েপ্শ জনবল পোঠোপ্নোর পূপ্ব স প্রস্টশক্ষণ শেওয়োর ব্যবিো করো হপ্য়প্ি।  

আরও ৩০টি টিটিস্টর্ চোলুর অপ্পক্ষোয় রপ্য়প্ি। ঢোকোয় শটক্সটোইল কপ্লজপ্ক স্টবশ্বস্টবদ্যোলয় করো হপ্য়প্ি। ৬টি শটক্সটোইল 

ইনস্টিটিউট আধুস্টনকোয়ন করো হপ্য়প্ি।  

প্রযুস্টি জ্ঞোনর্ম্পন্ন ব্যস্টিরো  স্টে গ্রোপ্ম শিোট শিোট  উৎপোেন কম সকোপ্ন্ড যুি হন, তোহপ্ল তঁপ্েরপ্ক র্রকোর পুসঁ্টজ স্টেপ্য় 

র্হপ্ োস্টগতো করপ্ব। কম সর্ংিোন ব্যোংকর্হ তেস্টর্স্টল ব্যোংক শর্প্ক র্হজ শপ্তস ঋণ শেওয়োর ব্যবিো করো হপ্য়প্ি।  

তথ্য প্রযুস্টির স্টবপুল র্ম্ভোবনোপ্ক শেপ্শর আর্ স-র্োমোস্টজক উন্নয়প্নর কোপ্জ লোগোপ্নোর জন্য আমরো তথ্য প্রযুস্টি টোস্ক শেোর্ স 

গঠন কপ্রস্টি।  

আপনোরো জোপ্নন, স্টবগত স্টবএনস্টপ র্রকোপ্রর অদূরেশী নীস্টত ও ব্যর্ সতোর কোরপ্ণ তথ্য প্রযুস্টির জন্য অতেন্ত গুরুত্বপূণ স 

অপটিকেোল েোইবোপ্রর মোধ্যপ্ম ইনেরপ্মশন হোইওপ্য়প্ত স্টবনো খরপ্চ র্ংপ্ োগ শনওয়োর সুপ্ োগ শর্প্ক শেশ বস্টিত হয়। 

পরবতীকোপ্ল স্টবপুল অর্ স ব্যয় কপ্র আমোপ্ের এ র্ংপ্ োগ স্টনপ্ত হপ্য়প্ি।  

সুস্টিবৃন্দ,  

বোংলোপ্েশ আওয়োমী লীগ র্রকোর র্বর্ময়ই র্োিোরণ মোনুপ্ষর ভোপ্যোন্নয়প্ন কোজ কপ্র। আমোপ্ের কৃস্টষ-খোপ্ত র্মস্টিত 

ব্যবিোর েপ্ল আমরো খোপ্দ্য স্বয়ংর্ম্পূণ সতো অজসপ্নর পপ্র্। স্টবশ্ব মন্দো র্প্ত্বও আমোপ্ের রপ্তোস্টন আয় বৃস্টদ্ধ অব্যোহত আপ্ি। মোনুপ্ষর 

মোর্োস্টপছু আয় বৃস্টদ্ধ শপপ্য় ৮২৮ িলোর িোস্টড়প্য় শগপ্ি।    

শভৌত অবকোঠোমো খোপ্ত স্টবপ্শষ কপ্র রোজিোনীর  োনজট স্টনরর্প্ন শবশ কপ্য়কটি ফ্লোইওভোর ও এক্সপ্প্রর্ওপ্য় স্টনম সোণ করো 

হপ্চ্ছ। ঢোকো-চট্টগ্রোম এবং ঢোকো-ময়মনস্টর্ংহ মহোর্ড়ক চোর-শলপ্ন উন্নীত করো হপ্চ্ছ।  

স্টিপ্লোমো প্রপ্কৌশলীবৃন্দ,  

আপনোপ্ের শপশোগত র্মস্যো র্মোিোপ্নর লপ্ক্ষে ১৯৯৭ র্োপ্ল একটি উচ্চ প সোপ্য় কস্টমটি গঠন কপ্র স্টেপ্য়স্টিলোম। 

পরবতীকোপ্ল স্টবএনস্টপ-জোমোত শজোট র্রকোর শর্ই সুপোস্টরশ বোস্তবোয়ন কপ্রস্টন। কস্টমটির সুপোস্টরপ্শর আপ্লোপ্ক আমরো প্রপ্য়োজনীয় 

ব্যবিো গ্রহণ করব।  



আমোপ্ের স্টবগত টোপ্ম স আইস্টিইস্টব'র শকন্দ্রীয় ভবন স্টনম সোপ্ণ আমরো ১৯ শকোটি টোকো স্টেপ্য়স্টিলোম। বতসমোপ্ন শস্পপ্র্র অভোপ্ব 

আপনোরো অপ্নক কোজ সুষ্ঠুভোপ্ব চোলোপ্ত পোরপ্িন নো বপ্ল জোস্টনপ্য়প্িন। তৃতীয় প সোপ্য়র র্ম্প্রর্োরণ কোপ্জর জন্য প্রপ্য়োজনীয় 

র্হয়তো শেওয়ো হপ্ব।  

আমরো র্রকোর পস্টরচোলনোর েোস্টয়ত্ব গ্রহপ্ণর পর শর্প্কই স্টবশ্বজুপ্ড় মন্দো চলপ্ি। খোদ্যপণ্যর্হ প্রোয় র্কল স্টনতেপপ্ণ্যর 

ক্রমোগত মূল্যবৃস্টদ্ধর পোশোপোস্টশ আমোপ্েরপ্ক অস্টতক্রম করপ্ত হপ্চ্ছ পূব সতন দু'টি র্রকোপ্রর শরপ্খ  োওয়ো পব সতর্মোন র্মস্যো।  

র্োহর্, র্ততো ও আন্তস্টরকতোর র্োপ্র্ এর্ব চেোপ্লি শমোকোস্টবলো কপ্র আমরো এস্টগপ্য়  োস্টচ্ছ। র্ন্ত্রোর্ ও জঙ্গীবোে স্টনমূ সল কপ্র 

বোংলোপ্েশপ্ক একটি শোস্টন্তপূণ স শেশ স্টহপ্র্প্ব প্রস্টতষ্ঠো করোর শচষ্টো চোস্টলপ্য়  োস্টচ্ছ।  

বোংলোপ্েশপ্ক আমরো আবোর স্টেস্টরপ্য় এপ্নস্টি শোস্টন্ত, উন্নয়ন আর প্রগস্টতর িোরোয়। েোস্টরদ্র্ে স্টবপ্মোচন, পল্লী উন্নয়ন, খোদ্য 

স্টনরোপিো, স্বোিেপ্র্বো, স্টশক্ষো, নোরীর ক্ষমতোয়নর্হ স্টবস্টভন্ন শক্ষপ্ে বোংলোপ্েশ আজ স্টবপ্শ্বর কোপ্ি একটি অনুকরণীয় মপ্িল স্টহপ্র্প্ব 

স্বীকৃত।  

২০২১ র্োল আমোপ্ের স্বোিীনতোর সুবণ স জয়ন্তী। সুবণ স জয়ন্তীপ্ত আমরো ভস্টবষ্যত প্রজপ্ের জন্য এমন একটি শেশ গপ্ড় 

তুলপ্ত চোই। শ  শেশ হপ্ব ক্ষুিো, েোস্টরদ্র্ে ও স্টনরক্ষরতোমুি শর্োনোর বোংলো। শ  শেশ হপ্ব একটি উন্নত, র্মৃদ্ধ ও গণতোস্টন্ত্রক শেশ-

স্টিস্টজটোল বোংলোপ্েশ।  

এ পর্ োেোয় আস্টম আপনোপ্ের এবং শেশবোর্ীর শেো'য়ো ও র্হপ্ োস্টগতো চোই।  

শখোেো হোপ্েজ।  

জয় বোংলো, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বোংলোপ্েশ স্টচরজীবী শহোক।  

... 


