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৩৭তম কাউডিল অডিজিশে উজবািে অনুষ্ঠাে  

ভাষণ  

নশখ হাডসো  

মােেীয় প্রিােমন্ত্রী  

আইডিইডি ভিে, ১৬০/এ কাকরাইল, ঢাকা, রডিিার, ০৯ নপৌষ ১৪১৯, ২৩ ডিজসম্বর ২০১২  

 

ডিসডমল্লাডহর রাহমাডের রাডহম  

সভাপডত,  

মডন্ত্রপডরষদ সদস্যবৃে,  

ডিজলামা প্রজকৌশলীবৃে,  

সোডেত অডতডিবৃে।          

আসসালামু আলাইকুম।  

ইেডিটিউশে অি ডিজলামা ইডিডেয়াজস ের উপজেলা নেতৃবৃজের োতীয় সজেলে ও ৩৭তম কাউডিল অডিজিশজে 

সিাইজক আমার আন্তডরক শুজভচ্ছা োোডচ্ছ।  

ডিজলামা প্রজকৌশীলগণ মাঠ পর্ োজয় সরকাজরর উন্নয়ে কম েসূডি িাস্তিায়ে কজর িাজকে।  ‘‘গ্রাম িাাংলায় প্রযুডি-

গণমানুজষর অি েনেডতক মুডি'' এই মূল প্রডতপাদ্য ডিষজয় ডিডভন্ন অডিজিশজে আপোরা আগামী ২-৩ ডদে ডিস্তাডরত আলাপ 

আজলািো করজিে। এ িরজণর আজলািোর মাধ্যজম সরকাজরর ডিডভন্ন উন্নয়ে কম েসূডির সঠিক মূল্যায়ে ও িাস্তিায়ে সহে হয়। 

আডম এই সজেলজের আজয়ােকজদর আন্তডরক িন্যিাদ োোডচ্ছ।  

সুডিবৃে,  

িাাংলাজদশ ডিজের অন্যতম ঘেিসডতপূণ ে নদশ। ন াট্ট এ নদজশ প্রায় ১৬ নকাটি মানুজষর েন্য খাদ্য-িস্ত্র-িাসস্থােসহ 

নমৌডলক িাডহদা পূরণ করজত হজল আমাজদর সম্পজদর সুষ্ঠু এিাং নেকসই ব্যিহার ডেডিত করজত হজি।  

অপডরকডিতভাজি িাডিঘর, রাস্তাঘাে িা স্থাপো ডেম োজণর ফজল প্রডতি র প্রায় এক লাখ নহক্টর িাষজর্াগ্য েডম কজম 

র্াজি । তাই এখেই আমাজদর এ ডিষজয় েরুডর পডরকিো গ্রহণ করজত হজি। পডরকডিত েগরীর পাশাপাডশ গ্রামগুজলাজকও 

পডরকডিতভাজি গজি তুলজত হজি। কৃডষ েডম রক্ষার েন্য েেগণজক উৎসাডহত করজত হজি।  

আডম ডিোস কডর, দক্ষ মােিসম্পজদর নিজয় নকাে সম্পদই িি েয়। আমরা এেন্য েেশডিজক েেসম্পজদ পডরণত 

করার েন্য ডিজ্ঞাে ও প্রযুডি, কাডরগডর ডশক্ষা ডিষজয় ব্যাপক কম েসূডি িাস্তিায়ে করড ।  

আমরা সারাজদজশ ১২টি ডিজ্ঞাে ও প্রযুডি ডিেডিদ্যালয় স্থাপে কজরড । আমাজদর সরকারই সি েপ্রিম সারাজদজশ প্রায় 

১ হাোর ৮০০টি নিসরকাডর উচ্চ ডিদ্যালজয় এসএসডস (নভাজকশোল) নকাস ে প্রিতেে কজর।  

সরকাডর উজদ্যাজগ ৩টি মডহলা পডলজেকডেক ইেডিটিউেসহ ৪৯টি পডলজেকডেক ইেডিটিউে এিাং নিসরকাডর পর্ োজয় 

২০৫টি পডলজেকডেক ইেডিটিউজে ডিজলামা ইডিডেয়াডরাং নকাস ে পডরিালো করা হজচ্ছ। এরফজল মধ্যম স্তজরর দক্ষ প্রজকৌশলী 

ততডর হজচ্ছ।  

সরকাডর ৪৯টি পডলজেকডেক ইেডিটিউজে ডবতীয় ডশফ্ট িালু করা হজয়জ । এ ািা নমজয়জদর েন্য আরও ৩টিসহ নমাে 

২৫টি পডলজেকডেক ইেডিটিউে স্থাপজের ডসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হজয়জ ।  

সরকার প্রডতটি উপজেলায় ১টি কজর নেকডেকযাল স্কুল স্থাপজের মাধ্যজম বৃডিমূলক ডশক্ষা সম্প্রসারজণর ডসদ্ধান্ত গ্রহণ 

কজরজ । দক্ষ মােসম্পদ ততডরর েন্য শ্রম ও কম েসাংস্থাে মন্ত্রণালজয়র অিীজে ৩৭টি নেকডেকযাল নেডোং নসন্টার ততডর করা 

হজচ্ছ। ডিজদজশ েেিল পাঠাজোর পূজি ে তাঁজদর প্রডশক্ষণ নদওয়ার ব্যিস্থা করা হজয়জ ।  

আরও ৩০টি টিটিডস িালুর অজপক্ষায় রজয়জ । ঢাকায় নেক্সোইল কজলেজক ডিেডিদ্যালয় করা হজয়জ । ইজতামজধ্য 

আমরা তথ্য প্রযুডিজক থ্রাি নসক্টর ডহজসজি নঘাষণা কজরড ।  

ঘজর ঘজর প্রযুডি নপৌৌঁজ  নদওয়ার েন্য আমরা স্কুল ও কজলে পর্ োজয় কাডরগডর ডশক্ষা অন্তর্ভ েি কজরড  এিাং এসি 

ডিষয় পিাজোর েন্য ডিজলামা ইডিডেয়ারজদর ডশক্ষক ডহজসজি ডেজয়াগ নদওয়া হজয়জ ।  



তথ্য প্রযুডির ডিপুল সম্ভািোজক নদজশর আি ে-সামাডেক উন্নয়জের কাজে লাগাজোর েন্য প্রিােমন্ত্রীর নেতৃজে তথ্য 

প্রযুডি োস্ক নফাস ে গঠে করা হজয়জ ।  

আপাোরা োজেে, ডিগত ডিএেডপ-োমাত নোে সরকাজরর ব্যি েতার কারজণ অপটিকযাল ফাইিাজরর মাধ্যজম 

ইেফরজমশে হাইওজয়জত ডিো খরজি সাংজর্াগ নেওয়ার সুজর্াগ নিজক িাাংলাজদশ িডিত হয়।  

পরিতীজত আমরা প্রায় ৪০ ডমডলয়ে িলার ব্যয় কজর অতযন্ত প্রজয়ােেীয় এ সাংজর্াগ নেওয়ার ব্যিস্থা কডর।    

ডিজলামা প্রজকৌলীবৃে,  

আপোরা মাঠ পর্ োজয় উন্নয়ে কাে িাস্তিায়ে কজর িাজকে। নদজশর উন্নয়ে এিাং উৎপাদে কম েকাজের প্রায় শতকরা 

৮৫ ভাগ িাস্তিায়ে হয় আপোজদর মাধ্যজম। রাস্তা-ঘাে, ডিে-কালভাে ে, ডশক্ষা প্রডতষ্ঠাে, ঘর-িািী, ডিডভন্ন স্থাপো, ডমল-

কারখাোর ডেম োণ ও স্থাপজের দাডয়ে আপোজদর।  

এসি কাজের গুণগত মাে িোয় রাখা এিাং রাজের সম্পজদর সুষ্ঠু ব্যিহার ডেডিত করা ডেভ ের কজর আপোজদর 

দক্ষতা, কতেব্যডেষ্ঠা ও সততার উপর। েেগজণর কজরর পয়সায় উন্নয়ে কাজের সঠিক িাস্তিায়ে র্াজত হয়, নসো ডেডিত করার 

আহিাে োোডচ্ছ। এ নক্ষজে নকাে িরজণর গাডফলডত সহয করা হজি ো।  

সমজিত সুডিমেলী,  

আমাজদর দাডয়ে গ্রহজণর প্রায় ৪ ি র পূণ ে হজত িজলজ । একটি ভঙ্গুর অি েনেডতক কাঠাজমা ডেজয় আমরা র্াো শুরু 

কজরড লাম। সারাডিজে অি েনেডতক মো িলড ল। এসি প্রডতকূল অিস্থা নমাকাডিলা কজর আমরা আমাজদর অি েেীডতজক শুধু 

সিলই রাডখডে, আমরা গত কজয়ক ি র িজর প্রায় ৬.৫ শতাাংশ হাজর প্রবৃডদ্ধ অেেে করজত সক্ষম হজয়ড ।  

িালসহ ডেতযপ্রজয়ােেীয় পজের দাম সািারণ মানুজষর ক্রয় ক্ষমতার মজধ্য ডেজয় এজসড । মূল্যস্ফীডত ১১% নিজক 

কজম ৪.৯৭% হজয়জ । খাদ্যপে মূল্যস্ফীডত ১৩ শতাাংশ নিজক ২.২৫ শতাাংজশ নেজম এজসজ । িাাংলাজদশ এখে ডিজের ৫ম উচ্চ 

প্রবৃডদ্ধ অেেেকারী নদশ।  

প্রিাসী আজয়র ডদক নিজক আমাজদর অিস্থাে ৭ম। গত অি েি জর এ খাজত আমরা প্রায় ১৩০০ নকাটি মাডকেে িলার 

আয় কজরড । মািাডপছু আয় নিজি হজয়জ  ৮৫০ মাডকেে িলার। গত সাজি ডতে ি জর প্রায় ৫ নকাটি মানুষ মধ্যডিি নশ্রণীজত 

উন্নীত হজয়জ ।  

আমাজদর কৃডষ-িান্ধি েীডতর কারজণ নদশ এখে খাজদ্য স্বয়াং-সম্পূণ ে। ডিদ্যযৎ উৎপাদে ৩২০০ নমগাওয়াে নিজক বৃডদ্ধ 

নপজয় ৬৩৫০ নমগাওয়াজে উন্নীত হজয়জ ।  তদডেক প্রায় ৬০০ ডমডলয়ে ঘেফুে গ্যাস োতীয় ডগ্রজি নর্াগ হজয়জ ।  তিজদডশক 

মুদ্রার ডরোভ ে ১২ ডিডলয়ে িলাজরর উপর।  

আমরা িলডত ি র মাধ্যডমক পর্ োয় পর্ েন্ত ডিোমূজল্য প্রায় সাজি ২৩ নকাটি িই ডিতরণ কজরড । ১লা োনুয়াডর নিজক 

েতুে িই ডিতরণ শুরু হজি। এিার ২৭ নকাটি িই ডিতরণ করা হজি। সারাজদজশ প্রায় ১৫ হাোর কমুযডেটি ডিডেক এিাং 

স্বাস্থযজকন্দ্র স্থাপে করা হজয়জ । নদজশর ৪ হাোর ৫৮২টি ইউডেয়জে তথ্য ও নসিাজকন্দ্র িালু করা হজয়জ ।  

আমরা দাডয়ে গ্রহজণর পর ইজতামজধ্য এক িেজেরও নিডশ িি িি নসতু ডেম োণ কজরড । র্ােেে ডেরসজে ঢাকায় 

ডতেটি ফ্লাইওভার ও এডলজভজেি এক্সজপ্রসওজয়র ডেম োজণর কাে িলজ । ঢাকা-িট্টগ্রাম এিাং ঢাকা-ময়মেডসাংহ মহাসিকজক 

িার নলজে উন্নীত করার কাে এডগজয় িলজ । সিক পডরিহজের উপর অডতডরি িাপ কমাজোর েন্য আমরা নরলপজির উন্নয়জে 

কাে করড । নরলপি োজম আলাদা একটি মন্ত্রণালয় গঠে করা হজয়জ ।  

প্রায় ২২ হাোর নকাটি োকা ব্যজয় নমজোজরল ডেম োণ প্রকি একজেজক অনুজমাডদত হজয়জ । উিরা নিজক মডতডিল 

পর্ েমত্ম এই নমজট্টাজরজলর ডেম োণ কাে খুি ডশগডগরই শুরু হজি।  

এ ািা এয়ারজপাে ে নিজক গােীপুর পর্ েন্ত ২০ ডকজলাডমোর িাস নরডপি োেডেে স্থাপজের েন্য এডশয়াে উন্নয়ে 

ব্যাাংজকর সজে চুডি হজয়জ । সকল ষির্ন্ত্র েস্যাৎ কজর আমরা পদ্মা নসতুও ডেম োণ করি, ইেশাআল্লাহ।  

ডিজলামা প্রজকৌলীবৃে,  

আপোজদর কজয়কটি নপশাগত সমস্যা সমািাজে ডশক্ষা মন্ত্রণালয় এিাং গৃহায়ণ ও পূতে মন্ত্রণালজয়র নেতৃজে ২টি 

আন্তঃমন্ত্রণালয় কডমটি গঠে করা হজয়ড ল। কডমটি ২টি ইজতামজধ্য তাজদর সুপাডরশ সরকাজরর ডেকে নপশ কজরজ । এসি 

সুপাডরশ সরকাজরর ডিজিিোিীে রজয়জ ।  



২০২১ সাল আমাজদর স্বািীেতার সুিণ েেয়ন্তী। সুিণ েেয়ন্তীজত আমরা ভডিষ্যত প্রেজের েন্য এমে একটি নদশ গজি 

তুলজত িাই নর্ নদশ হজি ক্ষুিা, দাডরদ্রয ও ডেরক্ষরতামুি নসাোর িাাংলা। নর্ নদশ হজি একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতাডন্ত্রক নদশ - 

ডিডেোল িাাংলাজদশ।  

এ পির্াোয় আডম নদশিাসীর নদা'য়া ও সহজর্াডগতা িাই।  

নখাদা হাজফে।  

েয় িাাংলা, েয় িেিন্ধু  

িাাংলাজদশ ডিরেীিী নহাক।  

... 


