
বিবিএটিবি রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবিনা  

মঙ্গলিার, ২৮ এবপ্রল ২০০৯, ১৫ বিোখ ১৪১৬,  শলাকপ্রোিন প্রবেক্ষণ শকন্দ্র, িাভার  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

িম্মাবনত িভািবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বিবিএটিবি অনুষদ িদস্য, কম মকতমা ও কম মচারীবৃন্দ,   

িমবিত সুবধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

            িাাংলাবদে শলাকপ্রোিন প্রবেক্ষণ শকন্দ্র তার প্রবতষ্ঠার ২৫টি িছর অবতক্রম করবছ। ২৫ িছর আবে ১৯৮৪ িাবলর এই 

বদবন বিবিএটিবি যাত্রা শুরু কবরবছবলা। বিবিএটিবি'র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠাবন আমাবক আমন্ত্রণ জানাবনার জন্য আবম কর্তমিক্ষবক 

ধন্যিাদ জানাবি।  

বিবিএটিবি িাাংলাবদে বিবভল িাবভ মবির ২৬টি কযাডাবরর নিীন কম মকতমাবদর বুবনয়াবদ প্রবেক্ষণ প্রদান কবর থাবক।  

আবম শজবন খুবে হবয়বছ শয, ইবতামবে ৪৩টি ৪ মাি শময়াদী বুবনয়াবদ শকাি ম আবয়াজন করা হবয়বছ এিাং ২ মাি শময়াদী 

বিবেষ বুবনয়াবদ শকাি ম অনুবষ্ঠত হবয়বছ আরও ১৯টি।  

এছাড়া, উি-িবচি, যুগ্ম-িবচি, অবতবরক্ত িবচি িয মাবয়র কম মকতমাবদর জন্য এমনবক িবচি িয মাবয়র কম মকতমাবদর জন্য 

এখাবন বনয়বমত প্রবেক্ষবণর ব্যিস্থা রবয়বছ।  

সুবধমন্ডলী,  

আমরা একবিাংে েতাব্দী িার করবছ। এ েতাব্দীর শুরু শথবকই আমরা বিশ্বায়ন প্রবক্রয়ার নতুন নতুন চযাবলবের িম্মুখীন 

হবি। আমাবদরবক বিশ্ব দরিাবর মাথা উচুঁ কবর শেঁবচ থাকবত হবল এ িকল চযাবলে শমাকাবিলা করবত হবি। আমাবদর শমধা ও 

মনবনর িমন্বয় ঘটিবয় এ চযাবলে শমাকাবিলা করবত হবি। এবক্ষবত্র, িরকাবরর প্রোিন যন্ত্র উিবযােী িবরবিে সৃবিবত ব্যথ ম হবল 

আমরা প্রবতবযাবেতায় টিবক থাকবত িারি না।  

শদেবক এবেবয় বনবয় যািার কলাবকৌেলগুবলা প্রবেক্ষবণর মােবমই কম মকতমাবদর মবে ছবড়বয় বদবত হবি। আর শি 

দাবয়ত্ব প্রোিবনর েীষ ম প্রবেক্ষণ প্রবতষ্ঠান বহবিবি িাাংলাবদে শলাকপ্রোিন প্রবেক্ষণ শকন্দ্রবকই বনবত হবি। িরকাবরর যত রকম 

িহায়তা এবক্ষবত্র শদওয়া প্রবয়াজন আমরা তা বদি।  

িম্মাবনত সুবধ,  

েত ২৫ িছবর বিবিএটিবি তার লক্ষয অজমবন কতটা িফল হবয়বছ তা এখন বিবেষণ করার িময় এবিবছ। এখন িময় 

এবিবছ শিছন বফবর শদখার। অতীবতর িাফল্য শথবক অনুপ্রাবণত হবয় এিাং ব্যথ মতা শথবক বেক্ষা বনবয় ভবিষ্যৎ কম মিবরকল্পনা 

প্রণয়ন করবত হবি।  

কম মকতমাবদর প্রবত আমার আহিান থাকবি - আিনারা জনেবণর কল্যাবণ কাজ করুন। আিনাবদর প্রবেক্ষবণর স্বাবথ ম, 

জাবতর কল্যাবণর স্বাবথ ম িরকার আিনাবদর িবঙ্গ থাকবি। বিশ্বায়বনর এ যুবে বিবিএি কম মকতমাবদর শুধু শদবে প্রবেক্ষণ বদবল 

চলবি না। অবভজ্ঞতা বিবনমবয়র জন্য প্রবয়াজবন বিবদবেক প্রবেক্ষবণর আবয়াজন করবত হবি। িকল শকাবি মর প্রবেক্ষণাথীবদর জন্য 

বিবদবেক িাংযুবক্ত কায মক্রম চালু করার জন্য উবযাে বনন। িরকার তা বিবিচনা করবি।  

বপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,  

আিনারা এবদবের ১৫ শকাটি মানুবষর মবে স্বল্প িাংখ্যক ভাগ্যিান। একবদবক আিনার িরকাবর কম মকতমা বহবিবি ময মাদা 

শিবয়বছন, অন্যবদবক শিবয়বছন জনেবণর শিিা করার সুবযাে।  



মবন রাখবিন, আিনার জনেবণর শিিক, োিক নন। বকন্তু অবনক িময়ই আমরা শুবন িরকাবর কম মকতমােণ জনেবণর 

িবঙ্গ যথাযথ আচরণ না কবর প্রভুর ন্যায় আচরণ কবর থাবকন। বিবেষ কবর গ্রাবমর কৃষক িা শখবট খাওয়া মানুষবদর িবঙ্গ 

যথাযথ আচরণ করা হয় না।  

কারণ, প্রোিবনর মবে অবনবকরই আমাবদর মবে এখনও বৃটিে িা িাবকস্তানী আমবলর মন-মানবিকতা রবয় শেবছ। 

িাাংলাবদে শলাকপ্রোিন প্রবেক্ষণ শকন্দ্র কম মকতমাবদর মন-মানবিকতা িবরিতমবন গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা িালন করবত িাবর। একজন 

নিীন কম মকতমা যখন এখাবন প্রবেক্ষণ বনবত আবিন তখনই তাঁর মবে শিিবকর ভুবমকা-র বিষয়টি শেঁবথ শদওয়া িম্ভি। আমার 

আহিান - আিনারা এখানকার শকাি ম-কাবরকুলাবম এ বিষয়টি আরও শজারাবলাভাবি তুবল ধরবিন।  

আিনারা জাবনন, আমরা একটি বভেন বনবয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবয়ত্বভার গ্রহণ কবরবছ। আমাবদর বনি মাচনী ইেবতহাবর 

আমরা বদনিদবলর প্রবতশ্রুবত বদবয়বছ। আমরা জনেবণর িবি মাচ্চ শিিা বনবিত করবত চাই। আর শি কাজটা করবত হবি িরকাবর 

কম মকতমাবদরই। আিনারাই িরকাবরর বিবভন্ন কম মসূবচ িাস্তিায়ন কবর থাবকন। জনেবণর কল্যাবণ শয িি কম মসূবচ শনওয়া হবি, 

শিগুবলা সুষ্ঠুভাবি িাস্তিায়বনর দাবয়ত্ব আিনাবদর। এ শক্ষবত্র শকান োফলবত িা বেবথল্য িহয করা হবি না। জনেবণর শিিা প্রদাবনর 

শক্ষবত্র শকান আইনেত জটিলতা থাকবল শিগুবলা আরও িহজতর ও দ্রুততর করার জন্য প্রবয়াজনীয় িদবক্ষি শনওয়া হবি।  

আমরা প্রোিবন স্বিতা ও জিািবদবহতা আনবত চাই। স্বিতা ও জিািবদবহতা ছাড়া একটি কল্যাণকর প্রোিন বতবর 

িম্ভি না। আমরা দুনীবতর বিরুবে যথাযথ ব্যিস্থা শনওয়ার অঙ্গীকার কবরবছ। আিনারা বনবজরা শকউ দুনীবত করবিন না এিাং 

অিবরর দ্বারা দুনীবত িহয করবিন না।  

মবন রাখবত হবি, জনেবণর ট্যাবের টাকায় আমাবদর, আিনাবদর শিতন-ভাতা হয়। আমাবদর িি িময়ই তাঁবদর 

কল্যাবণর কথাটি মাথায় রাখবত হবি। জনেণ যাবত িবি মাচ্চ শিিা িায়, শি ব্যিস্থা আমাবদর িিাই বমবল করবত হবি।  

আিনারা জাবনন, বিেত শজাট িরকাবরর আমবল প্রোিনবক কীভাবি দলীয়করণ করা হবয়বছল। আমরা দলীয়করবণ 

বিশ্বািী নই। শমধা ও দক্ষতার বভবিবত আমরা আিনাবদর িবদান্নবত ও িদায়ন বনবিত ক'রি। আিনারা বনবজবদরবক শিভাবি 

প্রস্ত্িত কবর তুলুন।  

উিবস্থত কম মকতমাবৃন্দ,  

            আিনারা জাবনন, দাবয়ত্ব শনওয়ার ির আমরা শদবের বিবভন্ন িাবভ মি শিক্টরগুবলা কী করুণ অিস্থায় শিবয়বছ। বিদুযবতর 

জন্য আজ চাবরবদবক হাহাকার।  বকন্তু এ অিস্থার জন্য আমরা দায়ী নই। আমাবদর বিেত োিনামবল আমরা ২৯০০ শমোওয়াট 

বিদুযৎ জাতীয় বগ্রবড শযাে কবর ৪৩০০ শমোওয়াবট উন্নীত কবরবছলাম। বকন্তু শজাট িরকার তাবদর োিনামবল এক শমোওয়াট 

বিদুযতও উৎিাদন কবরবন। আর আিনারা জাবনন, বিদুযৎ এমনই একটা বজবনি যা চট-জলবদ উৎিাদন করা যায় না। চলবত 

শিাবরা মওসুবম শিচ বনবিত করার জন্য আমরা গ্রামাঞ্চবল বিদুযৎ িরিরাহ বনবিত করবত িবলবছ যাবত ধাবনর উৎিাদন ব্যাহত 

না হয়। আিনারা শদবখবছন, িার-বডবজবলর দাম কমাবনার ফবল এিার আমরা আোতীত ফলন িাি িবল আো করবছ। আমরা 

আো করবছ, খুি তাড়াতাবড়ই বিদুযবতর িতমমান িবরবস্থবতরও যবথি উন্নবত হবি।  

            আমরা দাবয়ত্ব শনওয়ার ির চাল, ডাল, শতলিহ অন্যান্য বনতয প্রবয়াজনীয় দ্রবব্যর মূল্যও িাধারণ মানুবষর ক্রয় ক্ষমতার 

মবে বনবয় এবিবছ। আিনাবদর িহায়তা শিবল আমরা এ অিস্থা অব্যাহত রাখবত িারি ইনোআল্লাহ।  

উিবস্থত সুবধজন,  

         আবম শজবন আনবন্দত হবয়বছ শয, বিবিএটিবি'র িকল প্রধান শকাবি ম কবিউটার ও ইাংবরবজ ভাষা বেক্ষা িােতামূলক করা 

হবয়বছ। কবিউটার ও ইাংবরবজ ভাষার চচ মা ছাড়া বিশ্বায়বনর এ যুবে তবের সুিার হাইওবয়বত প্রবিে করা িম্ভি হবি না। আর এ 

দু'শটা বিষয় ছাড়া বডবজটাল িাাংলাবদে েড়ার স্বপ্ন িাস্তিায়ন অিম্ভি।  

         িকল প্রবেক্ষণাথী এিাং প্রবেক্ষবকর জন্য ইন্টারবনট সুবিধা বৃবে করবত হবি। ইাংবরবজ ভাষার ব্যািক চচ মা প্রবেক্ষণকাবল 

িােতামূলক করবত হবি। কবিউটার ল্যাি এিাং ল্যাঙ্গুবয়জ ল্যাি স্থািবনর প্রস্তাি িাঠান। িরকার তা বিবিচনা করবি।  

ভদ্রমবহলা ও ভদ্র মবহাদয়েণ,  

আবম আো কবর, বিবিএটিবি আোমী ২০২০ িাবলর মবে দবক্ষণ এবেয়ার বিবভল িাবভ মি শেবনাং-এর ‘বরবজওনাল হাি' 

বহবিবি শিন্টার অি এবেবলন্স এর ময মাদা লাভ করবি। বিবদেী প্রবেক্ষণাথীরা এখাবন প্রবেক্ষণ বনবত আিবি। শদেীয় ও 



আন্তজমাবতক বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাবনর িবঙ্গ কায মকর শযাোবযাে প্রবতষ্ঠার মােবম বিবিএটিবি'র দক্ষতা িাড়াবত হবি। প্রবয়াজবন এ 

বিষবয় বিবেষ প্রকল্প হাবত বনবয় উিস্থািন করুন। িরকার তা বিবিচনা করবি।  

আিনারা একাবডবমক ভিন ও শহাবেল বনম মাবণর প্রবয়াজন িবল জাবনবয়বছন। এ শকবন্দ্রর প্রবয়াজনীয় অিকাঠাবমা 

উন্নয়বনর জন্য জবমর স্বল্পতা রবয়বছ। এ বিষবয় উবযাে বনন। িরকার বিবিচনা করবি। বিবিএটিবিবক বিবশ্বর অন্যতম শেষ্ঠ 

প্রবেক্ষণ শকবন্দ্র িবরণত করবত আমাবদর িরকার িি মাত্মক িহবযাবেতা করবি।  

িিার জন্য িছবর ২০ ঘন্টা প্রবেক্ষণ কম মসূবচ আমার িরকার িমথ মন কবর। এটি িাস্তিায়বনর জন্য ক্রমান্ববয় শজলা িয মাবয় 

প্রবেক্ষণ সুবিধা েবড় শতালার উির শজার বদবত িাংস্থািন মন্ত্রণালয় ব্যিস্থা বনবত িাবর।  

সুবধবৃন্দ,  

১৯৭১ িাবলর মহান স্বাধীনতা যুবে এিাং িরিতীবত বিবভন্ন প্রাকৃবতক দুবয মাে শমাকাবিলা ও জাতীয় িঙ্কট বনরিবন 

বিবভল িাবভ মবির কম মকতমােণ অতীবত অতযন্ত িফল ভূবমকা শরবখবছন। ভবিষ্যবতও শদবের শয শকান প্রবয়াজবন আিনাবদর বনকট 

শথবক িি মাত্মক িহবযাবেতা িাি িবল আমরা আো কবর।  

আমরা শদখবত চাই ২০২০ িাবলর মবে িাাংলাবদে একটি মেম আবয়র উন্নত শদবে িবরণত হবয়বছ। িিার জন্য অন্ন-

িস্ত্র, িািস্থান, স্বাস্থবিিা, বেক্ষা বনবিত হবয়বছ।  

আমাবদর িিবদর িীমািেতা রবয়বছ। বকন্তু আবম জাবন, আমাবদর শদবের মানুষ অিম্ভি িবরেমী আর উদ্ভািনী েবক্তর 

অবধকারী। যথাযথ িহায়তা শিবল এবদবের শখবট খাওয়া মানুবষরা অিম্ভিবক িম্ভি কবর তুলবত িাবর।  

আবম আিনাবদর আহিান জানাি, এ িি উদ্ভািনী-ক্ষমতািিন্ন মানুষগুবলাবক িহায়তা করুন। আমার বিশ্বাি আমরা 

অবচবরই িাাংলাবদেবক জাবতর জনক িঙ্গিন্ধুর স্ববপ্নর শিানার িাাংলায় রূিান্তবরত করবত িারি ইনোআল্লাহ্ ।  

িবরবেবষ িিাইবক ধন্যিাদ জাবনবয় আবম িাাংলাবদে শলাকপ্রোিন প্রবেক্ষণ শকবন্দ্রর প্রবতষ্ঠার ২৫ িছর পূবতম উিলবক্ষ 

আবয়াবজত দুই বদনব্যািী রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠাবনর শুভ উবদ্বাধন শঘাষণা করবি্।  

শখাদা হাবফজ  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু,  

িাাংলাবদে বচরজীিী শহাক। 

 


