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অনুষ্ঠোদ্নর িভোপসি 

িহকমীবৃন্দ, 

সবদ্েসে অসিসিবৃন্দ, 

আইসিইসব’র িেস্য প্রদ্কৌেলী ভোই ও শবোদ্নরো, 

উপসিি সুসধবৃন্দ।  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

আইসিইসব ও আন্তঃদ্েেীয় রোষ্ট্রীয় িংিো কলদ্বো প্ল্যোন স্টোফ কদ্লজ (সিসপএিসি), ম্যোসনলো এর শ ৌি উদ্যোদ্ে 

আদ্য়োসজি ‘‘International Conference on Skills for the Future World of Work and 

TVET for Global Competitiveness” েীর্ ষক আন্তজষোসিক িদ্েলদ্নর উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন উপসিি িবোইদ্ক 

আসম আন্তসরক শুদ্ভচ্ছো জোনোসচ্ছ।  

আসম েভীর শ্রদ্ধোর িদ্ে স্মরণ করসি িব ষকোদ্লর িব ষদ্শ্রষ্ঠ বোঙোসল, জোসির সপিো বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোনদ্ক। 

স্মরণ করসি ’৭৫- এর ১৫ই আেদ্স্টর কোলরোদ্ি েোহোেোৎবরণকোরী িকল েসহেদ্ের। শ্রদ্ধো জোনোসচ্ছ জোিীয় চোর শনিো, মহোন 

মুসিযুদ্দ্ধর ৩০ লোখ েসহে এবং ২ লোখ সন ষোসিি মো-শবোনদ্ক।  

কনফোদ্রদ্ের মূল সিম ও িোব-সিদ্ম যুদ্েোপদ্ োেী সবর্য়িমূহ অন্তর্ভ ষি করোয় আসম আদ্য়োজক িংিো আইসিইসব ও 

সিসপএিসিদ্ক আন্তসরক ধন্যবোে জোনোসচ্ছ। 

সুসধবৃন্দ, 

প্রযুসির নতুন নতুন আসবস্কোর ও বহুমোসিক কল্যোদ্ণ সবশ্বব্যোপী মোনুদ্র্র জীবনমোদ্ন প্রসিসনয়ি পসরবিষন আিদ্ি। 

জীবনঘসনষ্ট প্রযুসির ব্যবহোর বৃসদ্ধ পোদ্য়দ্ি। উৎপোেন প্রসিয়োয় দ্রুি পসরবিষন এদ্িদ্ি। ফদ্ল প্রসিটি শেদ্ে অভযন্তরীণ ও সবশ্ব 

কম ষজেদ্ি কমীর স্বল্পিো শেখো সেদ্য়দ্ি। েক্ষিোই সবশ্বব্যোপী শেকিই উন্নয়ন ও কোদ্জর সনশ্চয়িো সেদ্চ্ছ। িোই সবজ্ঞোন ও 

প্রযুসিদ্ক কোদ্জ লোসেদ্য় েোসরদ্র্য হ্রোি এবং মোনুদ্র্র জীবনমোদ্নর উন্নয়ন ত্বরোসিি করোই এখন সবদ্শ্বর অন্যিম মূল লক্ষয। 

মোনুদ্র্র কল্যোদ্ণ প্রযুসির েণমূখী ব্যবহোর জীবনমোদ্ন ববপ্ল্সবক পসরবিষন এদ্নদ্ি। মোনুদ্র্র েড় আয়ু বুসদ্ধ শপদ্য়দ্ি। 

অন্যসেদ্ক আবোর উন্নি শেেিমুদ্হ িদ্মই কম ষক্ষম জনিংখ্যো হ্রোি পোদ্চ্ছ। বোড়দ্ি সনভ ষরেীল মোনুদ্র্র িংখ্যো। ঐ িকল শেে 

জনসমসির সুসবধোজনক অবিোদ্নর শেেিমূদ্হর কম ষক্ষম জনেসির উপর িদ্মই সনভ ষরেীল হদ্য় পদ্ড়দ্ি। বোংলোদ্েদ্ের ৪৯ 

েিোংে মোনুদ্র্র বয়ি ২৪ বির বো িোর সনদ্চ। আমোদ্ের শিদ্মোগ্রোসফক সিসভদ্িদ্ের িবযবহোর করদ্ি হদ্ব।  

বিষমোদ্ন ববসশ্বক জনসমসির িদ্ব ষোচ্চ সুসবধোজনক অবিোদ্ন রদ্য়দ্ি বোংলোদ্েে। আমোদ্ের িরকোর এই সুবণ ষ সুদ্ োেদ্ক 

কোদ্জ লোেোদ্ি িৎপর। ইদ্িোমদ্েই মোনবিম্পে বিসরর সবর্য়টিদ্ক সবদ্ের্ গুরুত্ব সেদ্য় সবসভন্ন প্রকল্প হোদ্ি শনওয়ো হদ্চ্ছ। েক্ষ 

ও জ্ঞোনসভসিক িমোজ েঠনই িরকোদ্রর মূল উদ্েশ্য। 

বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোন ১৯৭৪ িোদ্লই বোংলোদ্েদ্ের প্রিম সেক্ষো কসমেনদ্ক বদ্লসিদ্লন কোসরেসর সেক্ষোই হদ্ব 

আমোদ্ের অগ্রোসধকোদ্রর অগ্রোসধকোর পসরকল্পনো। 

আওয়োমী লীে িরকোর রোষ্ট্রীয় েোসয়ত্ব গ্রহদ্ণর পূদ্ব ষ শেদ্ে কোসরেসর ও বৃসিমূলক সেক্ষোয় শমোে সেক্ষিীর হোর সিল মোি 

েিকরো ১.৮ ভোে। িরকোদ্রর নোনোসবধ পসরকল্পনোয় িো এখন েিকরো ১৪ ভোদ্ে উন্নীি হদ্য়দ্ি। কোসরেসর ও বৃসিমূলক সেক্ষোয় 

২০২০ িোদ্ল শমোে সেক্ষোিীর েিকরো ২০ ভোে, ২০৩০ িোদ্ল ৩০ ভোে এবং ২০৪০ িোদ্ল ৫০ ভোদ্ে উন্নীি করোর নীসিেি 

সিদ্ধোন্ত িরকোর গ্রহণ কদ্রদ্ি। আমরো জোপোন, সিেোপুর, শকোসরয়ো, মোলদ্য়সেয়োিহ উন্নি শেদ্ের মিই কোসরেসর সেক্ষোদ্ক 

যুদ্েোপদ্ োেী সেক্ষোয় রূপোন্তর করদ্ি িদ্চষ্ট রদ্য়সি। 



 

সুসধমন্ডলী, 

আসম সবশ্বোি কসর,  শেদ্ের জনিংখ্যো শবোঝো নয়। ১৬ শকোটি মোনুর্ আমোদ্ের এক অমূল্য িম্পে। েক্ষ মোনবিম্পদ্ের 

শচদ্য় শকোন িম্পেই বড় নয়। আমরো জনেসিদ্ক জনিম্পদ্ে পসরণি করোর জন্য সবজ্ঞোন এবং কোসরেসর ও বৃসিমূলক সেক্ষোর 

িম্প্রিোরণ ও মোদ্নোন্নয়দ্ন ব্যোপক কম ষচিসচ বোস্তবোয়ন করসি। িরকোসর উদ্যোদ্ে শেদ্ে ৩টি মসহলো পসলদ্েকটিক ইনসস্টটিউেিহ 

৪৯টি িরকোসর পসলদ্েকসনক ইনসস্টটিউে এবং শবিরকোসর প ষোদ্য় িরকোর অনুদ্মোসেি ৪৬৭টি পসলদ্েকসনক ইনসস্টটিউে ৪ 

বির শময়োসে সিদ্প্ল্োমো ইসিসনয়োসরং শকোি ষ পসরচোলনো করদ্ি।  

িরকোসর প্রসিটি পসলদ্েকসনক ইনসস্টটিউদ্ে সবিীয় সেফে চোলু রদ্য়দ্ি। অবসেষ্ট ২৩টি শজলোয় আমরো সবশ্বমোদ্নর 

পসলদ্েকসনক ইনসস্টটিউে িোপন করোর পসরকল্পনো গ্রহণ কদ্রসি। সবভোেীয় েহদ্র আরও ৪টি মসহলো পসলদ্েকসনক ইনসস্টটিউে 

প্রসিষ্ঠো করো হদ্ব। এিোড়ো প্রসিটি সবভোেীয় েহদ্র একটি কদ্র মসহলো কোসরেসর স্কুল ও কদ্লজ িোপন করো হদ্ব। ৬৪টি 

শেকসনকযোল স্কুল এন্ড কদ্লদ্জ েক্ষ মোবিম্পে সৃসষ্টর কো ষিম চোলু আদ্ি। 

প্রসিটি উপদ্জলোয় ১টি কদ্র শেকসনকযোল স্কুল ও কদ্লজ িোপদ্নর সিদ্ধোন্ত  শনওয়ো হদ্য়দ্ি। ইদ্িোমদ্ে ১০০টি 

উপদ্জলোয় কোজ শুরু হদ্য়দ্ি। সবসভন্ন শেদ্ি েক্ষ মোনবিম্পে েদ্ড় শিোলোর লদ্ক্ষয শেদ্ে ৭০টি িরকোসর শেকসনকযোল শেসনং 

শিেোর (টিটিসি) চোলু আদ্ি। এিোড়ো প্রদ্িযক উপদ্জলোয় একটি কদ্র িরকোসর টিটিসি িোপদ্নর নীসিেি সিদ্ধোন্ত গ্রহণ করো 

হদ্য়দ্ি।  

সবশ্ব কম ষব্যবিোয় েিকরো ৯৩/৯৪ ভোে কমীই সনম্ন প ষোয় শিদ্ক মেম স্তদ্রর। িোই পসরবসিষি সবশ্ব ব্যবিোয় উন্নয়ন, 

উৎপোেন ও িমৃসদ্ধর জন্য এই স্তদ্রর জনেসি বিসরদ্ি মদ্নোসনদ্বে করদ্ি হদ্ব। িো করদ্ি হদ্ল আমোদ্ের শেকসনকযোল এন্ড 

শভোদ্কেনোল এডুদ্কেন এন্ড শেসনং বো TVET- শক িদ্ব ষোচ্চ গুরুত্ব সেদ্ি হদ্ব।  

সুসধবৃন্দ, 

েক্ষ জনেসিই একটি শেে ও জোসির িোমসষ্টক উন্নয়নদ্ক এসেদ্য় সনদ্ি িক্ষম। জ্ঞোনসভসিক েক্ষিো ও প্রোদ্য়োসেক 

েক্ষিোর িমিদ্য় মোনবিম্পে উন্নয়দ্ন সেক্ষোদ্ক শঢদ্ল িোজোদ্ি হদ্ব। TVET- এ শক্ষদ্ি মুখ্য ভূসমকো পোলন করদ্ি পোদ্র। 

িোই কোসরেরী সেক্ষোদ্ক প ষোয়িদ্ম মূল ধোরোর সেক্ষোয় িম্পৃি করদ্ি হদ্ব।  

এই িদ্েলদ্নর মূল উদ্েশ্যগুদ্লোর অন্যিম হ’ল: কম ষজেদ্ির চোসহেো অনু োয়ী মোনিম্পন্ন জোিীয় শশ্রসণবদ্ধ কমী 

িরবরোহ সনসশ্চিকরণ এবং উন্নি ও উন্নয়নেীল শেদ্ের মদ্ে কোসরেসর ও বৃসিমূলক সেক্ষো সবর্দ্য় পোরস্পসরক অসভজ্ঞিো ও 

েদ্বর্ণোয় জ্ঞোন আেোন প্রেোদ্ন TVET শনেওয়োকষ িোপন। কোসরেসর ও বৃসিমূলক সেক্ষো ও প্রসেক্ষণ িংসিষ্ট েদ্বর্ক, 

অনুেীলনকোরী, সেক্ষোসবে, উদ্যোিো ও নীসিসনধ ষোরকদ্ের ভসবষ্যৎ কম ষপসরকল্পনো প্রণয়দ্ন এই িদ্েলন একটি অসভন্ন প্ল্যোেফম ষ 

বিসরদ্ি গুরুত্বপূণ ষ ভূসমকো রোখদ্ব বদ্ল আসম মদ্ন কসর। আইসিইসব ও সেক্ষো মন্ত্রণোলদ্য়র কোসরেসর ও মোেরোিো সেক্ষো 

সবভোেদ্ক শ ৌিভোদ্ব উদ্যোেী হদ্য় এই প্ল্যোেফম ষ েঠদ্ন  িো ি ব্যবিো সনদ্ি আহ্বোন জোনোসচ্ছ।  

আসম সবশ্বোি কসর, প্রস্তোসবি প্ল্যোেফম ষ ববসশ্বক প্রসিদ্ োসেিোমূলক কম ষবোজোদ্র আিন্ন নীসি ও নতুন প্রযুসির চযোদ্লি 

শমোকোসবলোয়  িো ি ভূসমকো রোখদ্ি িক্ষম হদ্ব।  

সবদ্ের্জ্ঞ, প্রদ্কৌেলী শনতৃবৃন্দ ও প্রসিসনসধবৃন্দ, 

ববসশ্বক জলবোয়ু পসরবিষদ্নর সবরূপ প্রভোদ্ব িবদ্চদ্য় ক্ষসিগ্রস্ত বোংলোদ্েে। আেোম বন্যোয় এবোদ্র হোওর অঞ্চদ্লর 

ফিদ্লর ব্যোপক ক্ষসি হদ্য়দ্ি। বিষমোদ্ন উজোদ্নর ঢদ্লর পোসনদ্ি বোংলোদ্েদ্ের সবস্তৃণ ষ অঞ্চল বন্যোয় প্ল্োসবি এবং জনদুদ্ভ ষোে 

সৃসষ্ট হদ্য়দ্ি। পোহোড় ধদ্ি ব্যোপক জোনমোদ্লর ক্ষসি হদ্য়দ্ি। আমোদ্ের িরকোদ্রর েক্ষ ব্যবিোপনোয় এিব দুদ্ ষোে িফলভোদ্ব 

শমোকোসবলো করদ্ি শপদ্রসি এবং কদ্র  োসচ্ছ। আপনোদ্ের েক্ষিো, কম ষসনষ্ঠো ও িিিোর উপর সনভ ষর করদ্ি িরকোদ্রর 

পসরকল্পনো বোস্তবোয়ন। কোদ্জর িঠিক মোন সনয়ন্ত্রদ্ণ আপনোরো শকোনভোদ্বই আদ্পোি করদ্বন নো। 

প্রসিদ্ োসেিোমূলক সবদ্শ্ব মোনুদ্র্র কল্যোণ ও বোিদ্ োগ্য েোসন্তময় সবশ্ব েদ্ড় শিোলোর জন্য পোরস্পসরক িহদ্ োসেিোর 

সভসিদ্ি আমোদ্ের িন্ত্রোি, জসেবোে, েোসরদ্দ্র্ে্ র সবরুদ্দ্ধ িংগ্রোম করদ্ি হদ্ব। এই লক্ষযদ্ক িোমদ্ন শরদ্খ িদ্েলদ্ন আেি 

সবদ্ের্জ্ঞ অসিসিবৃদ্ন্দর প্রয়োি ফলপ্রচি ও িোি ষক হদ্ব বদ্ল আসম আেো করসি।  

সুসধমন্ডলী, 

িপ্তম পঞ্চবোসর্ ষকী পসরকল্পনোয় জোিীয় কোসরেসর ও বৃসিমূলক শ োগ্যিো কোঠোদ্মো অনু োয়ী বোস্তবোয়নোধীন ৬টি স্তদ্র 

েক্ষ শ্রমেসি সৃসষ্টর উপর শজোর সুপোসরে করো হদ্য়দ্ি। িপ্তম পঞ্চবোসর্ ষকী পসরকল্পনোয় প্রেোিদ্নর িব ষস্তদ্র আইসিটি ব্যবহোর 



 

সনসশ্চি করো এবং জনেণদ্ক এক সবন্দুদ্ি শিবো Single Point Service সনসশ্চি করোর সুপোসরে করো হদ্য়দ্ি। এদ্ক্ষদ্ি 

একটি শকৌেলেি কম ষপসরকল্পনো (Strategic Action Plan) প্রণয়ন করো জরুসর। 

জোিীয় েক্ষিো উন্নয়ন নীসি-২০১১ অনু োয়ী জনেসির েক্ষিো মোন সনসশ্চিকরদ্ণর জন্য সবযমোন শকোয়োসলসফদ্কেন 

শেমওয়োকষ-শক িোব ষজনীন জনেসি কোঠোদ্মো বোংলোদ্েে শকোয়োসলসফদ্কেন শেমওয়োকষ- এ রূপোন্তর করদ্ি হদ্ব। 

সুসধবৃন্দ, 

জনেসি উন্নয়ন পসরকল্পনো প্রণয়ন ও েদ্বর্ণো কো ষিদ্ম িক্ষমিো অজষদ্নর জন্য আমোদ্ের আরও শজোরেোর ব্যবিো 

গ্রহণ করদ্ি হদ্ব। এদ্ি গ্রযোজুদ্য়েেণ অসজষি জ্ঞোন, েক্ষিো ও শ োগ্যিোর িোৎক্ষসণক প্রদ্য়োে সনসশ্চি করদ্ি পোরদ্ব। প্রোিসমক 

শিদ্ক সবশ্বসবযোলয় প ষন্ত সেক্ষোদ্ক অবশ্যই িোনীয় ও ববসশ্বক শ্রমবোজোদ্রর েক্ষিো ও চোসহেো শমোিোদ্বক শপেোর িোদ্ি 

িোমিস্যপূণ ষ কদ্র পসরচোলনো করো প্রদ্য়োজন। প্রদ্য়োজন িোনীয় ও ববসশ্বক শ্রমবোজোদ্রর চোসহেো সনরূপদ্ণর জন্য শ্রমেসির 

চোসহেো িংিোন্ত প্রদ্ক্ষপণ বো (Forecasting)। িকল প্রকোর শিবোদ্ক এক সবন্দুদ্ি শিবো সনসশ্চি করোর জন্য িথ্যপ্রযুসি 

প্রদ্য়োে কদ্র প্রেোিসনক কো ষিমদ্ক আরও সুিংেঠিি করো প্রদ্য়োজন। 

আসম আেো কসর, ২৫-২৬ জুলোই ২০১৭ ঢোকোয় অনুসষ্ঠি ২ সেদ্নর সরসজওনোল কনফোদ্রে এবং আজ শিদ্ক শুরু 

হওয়ো ৩ সেদ্নর এই আন্তজষোসিক িদ্েলদ্ন একটি যুেোন্তকোরী কম ষপসরকল্পনো শবসরদ্য় আিদ্ব।  ো শুধুমোি বোংলোদ্েে নয়, 

সবদ্শ্বর উন্ননেীল ও উন্নি শেদ্ের মোনুদ্র্র কল্যোদ্ণ কো ষকর ভূসমকো রোখদ্ব। এদ্ক্ষদ্ি বোংলোদ্েে িরকোদ্রর পদ্ক্ষ িব ষোত্মক 

িহদ্ োসেিো অব্যোহি িোকদ্ব। 

সুসধমন্ডলী, 

বোংলোদ্েে আজ উন্নয়দ্নর মহোিড়দ্ক। সবেি িোদ্ড় ৮ বিদ্র আমরো শেদ্ের প্রসিটি শিক্টদ্র কোসিি অগ্রেসি অজষন 

কদ্রসি। আি ষ-িোমোসজক উন্নয়দ্ন বোংলোদ্েে এখন সবদ্শ্ব ‘শরোল মদ্িল’। ২০২১ িোদ্লর আদ্েই আমরো বোংলোদ্েেদ্ক মেম 

আদ্য়র এবং ২০৪১ িোদ্লর মদ্ে উন্নি-িমৃদ্ধ শেদ্ে পসরণি করব, ইনেোআল্লোহ। 

আসুন, িবোই সমদ্ল একটি অিোম্প্রেোসয়ক, ক্ষুধো-েোসরদ্র্যমুি ও সুখী-িমৃদ্ধ বোংলোদ্েে েদ্ড় তুসল। প্রসিষ্ঠো কসর জোসির 

সপিোর স্বদ্ের শিোনোর বোংলোদ্েে। 

 িবোইদ্ক আবোরও ধন্যবোে জোসনদ্য় আমোর বিব্য শের্ করসি। 

শখোেো হোদ্ফজ। 

জয় বোংলো, জয় বেবন্ধু 

বোংলোদ্েে সচরজীবী শহোক। 

... 


