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শদদ্ি রবিীয়বাদ্িি মি অনুরষ্ঠি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাদ্হি আর্দ্কি এই অনুষ্ঠাদ্ন উপরিি সকলদ্ক 

আরম শুদ্ভচ্ছা ও অরভনন্দন র্ানারচ্ছ। 

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাদ্হি এবাদ্িি প্ররিপাদ্য ‘‘একুি িিদ্কি চ্যাদ্লঞ্জ শমাকাদ্বলায় কারিগরি ও 

বৃরিমূলক রিক্ষা’’ যা অিযন্ত সমদ্য়াপদ্যাগী হদ্য়দ্ে বদ্ল আরম মদ্ন করি। 

সব জকাদ্লি সব জদ্েষ্ঠ বাঙারল, র্ারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুরর্বুি িহমান বাংলাদ্দিদ্ক জ্ঞান-রবজ্ঞান ও িথ্য-

প্রযুরিদ্ি শসিা একটি উন্নি-সমৃদ্ধ িাদ্ে পরিণি কিদ্ি শচ্দ্য়রেদ্লন। রিরন ১৯৫৪ সাদ্ল প্রাদ্দরিক সিকাদ্িি রিল্পমন্ত্রী 

থাকাকাদ্ল এদ্দদ্িি রিল্প-কলকািখানায় দক্ষ র্নবল সৃরিি লদ্ক্ষয পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে িাপদ্নি উদ্দ্যাগ শনন। 

শির্গাঁওদ্য় পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে িাপদ্নি র্ন্য র্রম রনরদ জি কদ্িন। িাঁিই একান্ত প্রদ্চ্িায় এদ্দদ্ি ১৯৫৪ সাদ্ল 

পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে প্ররিরষ্ঠি হয় যা এখনকাি ঢাকা পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে। িৎকালীন রিল্প মন্ত্রণালদ্য়ি অধীদ্ন 

পরিচ্ারলি এ প্ররিষ্ঠাদ্ন ১৯৫৫ সাল শথদ্ক োত্র ভরিজ কিা হয়। 

স্বাধীনিাি পি সদ্য স্বাধীন শদদ্িি মাটিদ্ি পা শিদ্খই র্ারিি রপিা বদ্লরেদ্লন, রিরন বাংলাদ্দিদ্ক প্রাদ্চ্যি 

সুইর্ািল্যাদ্ন্ডি মদ্িা কদ্ি গদ্ে তুলদ্ি চ্ান। লদ্ক্ষযই রিরন স্বাধীন বাংলাদ্দদ্িি রিক্ষা ব্যবিাি পুনগ জঠদ্নি উপি সবদ্চ্দ্য় 

শবিী গুরুত্ব রদদ্য়রেদ্লন। রিরন কুদিি-এ খুদা রিক্ষা করমিন গঠন কদ্িন। প্রাথরমক রিক্ষাদ্ক র্ািীয়কিণ কদ্িন। 

মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কদ্িন। শদদ্িি প্ররিটি শর্লায় পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে প্ররিষ্ঠাি শ াষণা শদন। 

রবদ্যমান পরলদ্েকরনক ইনরিটিউেসমূদ্হি উন্নয়দ্নি কাদ্র্ হাি শদন। র্ারিি রপিা এদ্দদ্িি োত্র ও যুবসমার্দ্ক শদিদ্প্রদ্মি 

শচ্িনায় উবুদ্ধ, জ্ঞান-দক্ষিায় পরিপূণ জ মানুষ রহদ্সদ্ব গদ্ে তুলদ্ি ব্যাপক কম জ-পরিকল্পনা গ্রহণ কদ্িন। 

রকন্তু ’৭৫ এি ১৫ আগি র্ারিি রপিাদ্ক সপরিবাদ্ি রনম জমভাদ্ব হিযা কিাি পি শথদ্ম যায় রিক্ষাসহ শদদ্িি সকল 

উন্নয়ন কম জকান্ড। বাংলাদ্দদ্ি িরচ্ি হয় গণিন্ত্র ও উন্নয়নহীন কাদ্লা অধ্যায়। 

সুরধমন্ডলী, 

দী জ ২১ বেদ্িি দুঃিাসন, অপিাসন ও ননিার্য শথদ্ক মুরি শপদ্ি এদ্দদ্িি র্নগণ ১৯৯৬ সাদ্ল আওয়ামী লীগদ্ক 

রনব জারচ্ি কদ্ি। আমিা সিকাি গঠন করি। দী জ রদন পি সিকাি শয র্নগদ্ণি শসবক হদ্ি পাদ্ি শস কথাটি মানুষ র্ানদ্ি 

পাদ্ি। 

আমিা প্ররিটি শসক্টিদ্ক শঢদ্ল সার্াদ্নাি পািাপারি র্ারিি রপিাি প্রদরি জি পদ্থ কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি 

উন্নয়দ্ন ব্যাপক কম জসূরচ্ বাস্তবায়ন করি। প্ররিটি শর্লায় পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে িাপদ্নি অংি রহদ্সদ্ব ১৮টি নতুন 

পরলদ্েকরনক িাপন করি। ২০টি পুিািন পরলদ্েকরনক ইনরিটিউদ্েি আধুরনকীকিণ করি। পয জাপ্ত মরহলা শহাদ্িল, 

একাদ্েরমক ভবন, প্রিাসরনক ভবন িাপন করি। পুিািন ইনরিটিউেগুদ্লাদ্ি নতুন কদ্ি ৪১ টি এবং নতুন ইনরিটিউদ্ে ৭২ 



 

নতুন শেকদ্নালর্ী ও শেে সংদ্যার্ন করি। আধুরনক যন্ত্রপারি সিঞ্জাম ক্রয় করি। কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি রবস্তাদ্ি এি 

পাঠ্যপূস্তকসমূহ বাংলায় প্রণয়ন, োপাদ্না ও রবিিণ কিা হয়। শদদ্িি ৬৪টি শভাদ্কিনাল ইনরিটিউেদ্ক শেকরনকযাল স্কুল এন্ড 

কদ্লদ্র্ রূপান্তি, আোই হার্াি নতুন র্নবল রনদ্য়াগ, পরলদ্েকরনক ও শেকরনকযাল স্কুল ও কদ্লদ্র্ ২য় রিফে চ্ালুসহ 

রবরভন্নমূখী উন্নয়ন কম জকান্ড বাস্তবায়ন করি। 

আমিা এসময় স্বাক্ষিিাি হাি ৪৫ শথদ্ক ৬৫ ভাদ্গ উন্নীি করি। অথচ্ পিবিী ৭ বেদ্ি এি শকান অগ্রগরি হয়রন 

বিং স্বাক্ষিিাি হাি কদ্ম যায়। রবএনরপ-র্ামাি এবং পিবিী িত্ত্বাবধায়ক সিকাি আবাি শদিদ্ক লুেপাে আি ননিাদ্র্যি 

রদদ্ক শঠদ্ল শদয়। রিক্ষাসহ মানুদ্ষি শমৌরলক অরধকািসমূহ ভূলুরিি হদ্ি থাদ্ক। 

সুরধবৃন্দ, 

র্নগদ্ণি রবপুল ম্যাদ্ন্ডে রনদ্য় আমিা ২০০৯ সাদ্ল আবাি সিকাি পরিচ্ালনাি দারয়ত্ব গ্রহণ করি। কারিগরি ও 

বৃরিমূলক রিক্ষাখাদ্ি রবএনরপ-র্ামাি শর্াদ্েি অচ্লাবিা কাটিদ্য় তুদ্ল গি পাঁচ্ বেদ্ি এি উন্নয়দ্ন আমিা ব্যাপক কম জসূরচ্ 

বাস্তবায়ন করি। 

আমিা একটি সব জর্ন স্বীকৃি, রবজ্ঞানসেি র্ািীয় রিক্ষানীরি গ্রহণ কদ্িরে, শযখাদ্ন কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাদ্ক 

রবদ্িষ অগ্রারধকাি শদওয়া হদ্য়দ্ে। আমিা ২০২০ সাদ্লি মদ্ধ্য মাধ্যরমক পয জাদ্য় কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় এনদ্িালদ্মন্ট 

িিকিা ২০ ভাদ্গ উন্নীি কিাি লক্ষয রনধ জািণ কদ্িরে। আমিা প্ররিটি কারিগরি রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদ্ন করম্পউোি ও আইরসটি 

রিক্ষা রনরিি কিাি ব্যবিা রনদ্য়রে। ইদ্িামদ্ধ্য ‘এ টু আই’ প্রকদ্ল্পি মাধ্যদ্ম ৪৯টি পরলদ্েকরনক ও ৬৪টি শেকরনকযাল স্কুল 

ও কদ্লদ্র্ি অধ্যক্ষ ও রিক্ষকবৃন্দদ্ক মারিরমরেয়া ইনস্ট্রাকিন ম্যাোরিয়াল্স নিরিি প্ররিক্ষক রদদ্য় িাদ্দিদ্ক মািাি 

শেইনাি রহদ্সদ্ব প্রস্ত্িি কিা হদ্য়দ্ে। মািাি শেইনািগণ িাদ্দি প্ররিষ্ঠাদ্নি রিক্ষকদ্দি প্ররিক্ষণ রদদ্চ্ছন। িথ্য-প্রযুরি 

রিক্ষাি সম্প্রসািদ্ণ ভূরমকা িাখদ্েন। 

সুধীমন্ডলী,  

আরম রবশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদ্দি শচ্দ্য় শকান সম্পদই বে নয়। আমিা র্নিরিদ্ক র্নসম্পদ্দ পরিণি কিাি 

র্ন্যই রবজ্ঞান ও প্রযুরি, কারিগরি রিক্ষাদ্ক অগ্রারধকাি রদদ্য়রে।  

আমিা প্রাথরমক রিক্ষাদ্ক অিম শেণী পয জন্ত কিাি পরিকল্পনা রনদ্য়রে শযখাদ্ন রিক্ষাথীিা বৃরিমূলক রিক্ষা গ্রহণ 

কিদ্ি পািদ্ব। মাধ্যরমক পয জাদ্য়ও এ সুদ্যাগ  িদ্য়দ্ে। আমাদ্দি সিকািই সব জপ্রথম সািাদ্দদ্ি প্রায় ১ হার্াি ৮০০টি 

শবসিকারি উচ্চ রবদ্যালদ্য় এসএসরস (শভাদ্কিনাল) শকাস জ প্রবিজন কদ্িদ্ে। উচ্চ মাধ্যরমক পয জাদ্য় কারিগরি ও বৃরিমূলক 

রিক্ষাি ব্যবিা ইদ্িামদ্ধ্যই কিা হদ্য়দ্ে। আমিা সকল উপদ্র্লায় একটি কদ্ি শেকরনকযাল স্কুল িাপন কিাি কায জক্রম হাদ্ি 

রনদ্য়রে। ইদ্িামদ্ধ্য ১০০টি উপদ্র্লায় শেকরনকযাল স্কুল িাপন প্রকল্প একদ্নদ্ক অনুদ্মারদি হদ্য়দ্ে। 

আমিা শদদ্িি রবরভন্ন প্রাদ্ন্ত রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবশ্বরবদ্যালয় িাপন কদ্িরে। সিকারি ৪৯টি পরলদ্েকরনক ইনরিটিউদ্ে 

রবিীয় রিফ্ট চ্ালু কিা হদ্য়দ্ে। এোো শমদ্য়দ্দি র্ন্য আিও ৩টিসহ শমাে ২৬টি পরলদ্েকরনক ইনরিটিউে িাপদ্নি রসদ্ধান্ত 

গ্রহণ কিা হদ্য়দ্ে। দক্ষ মানবসম্পদ নিরিি র্ন্য প্রবাসী কল্যাণ ও নবদ্দরিক কম জসংিান মন্ত্রণালদ্য়ি অধীদ্ন গি পাঁচ্ বেদ্ি 

আমিা ২৬টি শেকরনকযাল শেরনং শসন্টাি (টিটিরস) রনম জাণ কদ্িরে। আিও ২৭টি টিটিরস ও ৫টি শমরিন শেকদ্নালরর্ ইনরিটিউে 

রনম জাদ্ণি কার্ চ্লদ্ে। রবদ্দদ্ি র্নবল পাঠাদ্নাি পূদ্ব জ প্ররিক্ষণ শদওয়াি ব্যবিা কিা হদ্য়দ্ে।   

আমিা ইউদ্িারপয়ান করমিন ও ইন্টািন্যািনাল শলবাি অগ জানাইদ্র্িদ্নি সহায়িা রনদ্য় কারিগরি ও বৃরিমূলক 

রিক্ষায় ব্যাপক সংস্কাি কিরে। র্ািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীরি ২০১১ প্রণয়ন কিা হদ্য়দ্ে। আমিা র্ািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

পরিষদদ্ক িরিিালী কদ্িরে। এি গঠন ও কাঠাদ্মা সংস্কাি কিা হদ্য়দ্ে। 

আইটি, কৃরষ ও খাদ্য, চ্ামো, যানবাহন ইকুইপদ্মন্ট এবং পয জেন - এই পাঁচ্টি রবষদ্য় ‘ইন্ডারস্ট্র স্কীলস কাউরিল’ গঠন 

কিা হদ্য়দ্ে। কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ কায জক্রদ্ম শর্ন্ডাি সমিা উন্নয়দ্ন র্ািীয় শকৌিলপত্র প্রণয়ন কিা হদ্চ্ছ। 

এি কারিকুলামদ্ক শযাগ্যিারভরিক কিা হদ্চ্ছ। র্ািীয় কারিগরি ও বৃরিমূলক শযাগ্যিাকাঠাদ্মা রনধ জািণ কিা হদ্য়দ্ে। 

আমিা এরেরব’ি সাহায্য রনদ্য় আদ্িা একটি স্কীলস শেদ্ভলপদ্মন্ট প্রকল্পও চ্ালু কদ্িরে। এি মাধ্যদ্ম শদদ্িি 

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি প্রায় ৫ হার্াি রিক্ষদ্কি প্ররিক্ষণ শদওয়া হদ্ব। ৯১টি কারিগরি রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদ্ন আধুরনক 

যন্ত্রপারি সিবিাহ ও অবকাঠাদ্মা রনম জাণ কিা হদ্ব। ৬৮ হার্াি যুব মরহলা ও পুরুষদ্ক কদ্ম জাপদ্যাগী দক্ষিা প্রদান কিা হদ্ব। 



 

আমিা কারিগরি রিক্ষা অরধদপ্তদ্িি ৮টি আঞ্চরলক কায জালয় নিরি কদ্িরে। ৪০টি ইন্ডারস্ট্রয়াল স্কীল শসন্টাি নিরিি 

পরিকল্পনা হাদ্ি রনদ্য়রে। স্কীলস এন্ড শেরনং এনদ্হিদ্মন্ট প্রকদ্ল্পি আওিায় কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা প্ররিষ্ঠাদ্নি ১ লক্ষ 

৪৫ হার্াি ৪১৮ র্ন রিক্ষাথীদ্ক প্ররিমাদ্স ৮ ি’ োকা বৃরি শদওয়া হদ্চ্ছ। ২৫টি সিকারি ও ৫টি শবসিকারি পরলদ্েকরনক 

ইিটিটিউেদ্ক আধুরনক যন্ত্রপারি ও অবকাঠাদ্মাগি উন্নয়দ্নি লদ্ক্ষয ৭ শকাটি োকাি মঞ্জুিী শদওয়া হদ্য়দ্ে। আমিা শেক্সোইল 

কদ্লর্দ্ক রবশ্বরবদ্যালদ্য় রূপান্তি কদ্িরে। আমিা ১০ হার্াি ৬০১টি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা প্ররিষ্ঠানদ্ক এমরপওভুি 

কদ্িরে। 

আমিা  দ্ি  দ্ি িথ্য-প্রযুরিি শসবা শপৌৌঁদ্ে রদদ্ি সািাদ্দদ্ি ইউরনয়ন িথ্য ও শসবাদ্কন্দ্র রনম জাণ কদ্িরে। শমাবাইল 

শফাদ্ন থ্রী রর্ প্রযুরি চ্ালু কদ্িরে। অরচ্দ্িই শফাি রর্ চ্ালু কিা হদ্ব। 

আপানািা র্াদ্নন, রবগি রবএনরপ-র্ামাি শর্াে সিকাদ্িি ব্যথ জিাি কািদ্ণ অপটিকযাল ফাইবাদ্িি মাধ্যদ্ম 

ইনফিদ্মিন হাইওদ্য়দ্ি রবনা খিদ্চ্ সংদ্যাগ শনওয়াি সুদ্যাগ শথদ্ক বাংলাদ্দি বরঞ্চি হয়।  

পিবিীদ্ি আমিা প্রায় ৪০ রমরলয়ন েলাি ব্যয় কদ্ি অিযন্ত প্রদ্য়ার্নীয় এ সংদ্যাগ শনওয়াি ব্যবিা করি। 

সুরধবৃন্দ, 

আমিা প্ররিটি শক্ষদ্ত্র এরগদ্য় যারচ্ছ। বাংলাদ্দি এখন উন্নয়দ্নি শিাল মদ্েল। আমাদ্দি ক্রয় ক্ষমিা, মাথারপছু আয়, 

রির্জাভ বহুগুদ্ণ বৃরদ্ধ শপদ্য়দ্ে। রিক্ষা ও িথ্য-প্রযুরিি পািাপারি কৃরষ, স্বািয, শযাগাদ্যাগ, অবকাঠাদ্মা উন্নয়ন, নািী উন্নয়ন, 

গ্রামীণ উন্নয়ন প্ররিটি খাদ্িই আমিা সাফদ্ল্যি স্বাক্ষি শিদ্খরে। উন্নয়দ্নি ধািাবারহকিা িক্ষা কিদ্ি শদদ্িি র্নগণ আমাদ্দি 

আবািও রনব জারচ্ি কদ্িদ্ে। আমিা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দ্নি লদ্ক্ষয রনিলস কার্ কদ্ি যারচ্ছ। আমাদ্দি নবদ্দরিক 

রির্াভ জ ২১ রবরলয়ন েলাদ্ি উন্নীি হদ্য়দ্ে। 

সিকাদ্িি উন্নয়ন কম জসূরচ্ বাস্তবায়দ্ন কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় রিরক্ষি র্নসম্পদ্দি িাৎপয জপূণ জ অবদান 

িদ্য়দ্ে। এর্ন্য আমিা কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা গ্রহণদ্ক র্ািীয়ভাদ্ব উৎসারহি কিরে ও অগ্রারধকাি রদরচ্ছ। কািণ এি 

মাধ্যদ্ম িরুণদ্দি আত্ম কম জসংিাদ্নি সুদ্যাগ সৃরি হয়। দক্ষ কমীগণ উচ্চ শবিদ্ন রবদ্দদ্ি গমন কদ্ি আমাদ্দি মূল্যবান 

শিরমদ্েি প্রবাহ বৃরদ্ধ কিদ্ি পাদ্িন। আপনািা যািা কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা পরিচ্ালনা কদ্িন িাদ্দিদ্ক আরম এ রিক্ষাি 

প্রসাদ্ি আিও শবরি কদ্ি যত্নবান হওয়াি আহবান র্ানাই। 

কারিগরি ও বৃরিমুলক রিক্ষাি সম্প্রসািদ্ণ এ শপিায় রনদ্য়ারর্ি রিক্ষকদ্দি ভূরমকা অদ্নক। আরম রিক্ষকদ্দি আিও 

রনদ্বরদি হদ্য় শদদ্িি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাদ্ক একটি মানসেি অবিাদ্ন উন্নীি কিদ্ি আহবান র্ানাই। আমাদ্দি 

সিকাি আপনাদ্দি রবরভন্ন সমস্যা সমাধান ও উৎকষ জ বৃরদ্ধদ্ি আন্তরিক িদ্য়দ্ে। 

সুধীমন্ডলী, 

আরম আিা করি, র্ািীয় পয জাদ্য় কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাহ পালদ্নি ফদ্ল এ রিক্ষাি প্ররি র্নসদ্চ্িনিা 

বৃরদ্ধ পাদ্ব। কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা রিরক্ষি দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদ্দিদ্ক র্ারিি রপিাি স্বদ্েি শসানাি বাংলায় 

পরিণি কিদ্ি সক্ষম হদ্ব। 

 আরম সকলদ্ক আবািও ধন্যবাদ র্ারনদ্য় ‘‘কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪’’ এি শুভ উদ্বাধন শ াষণা 

কিরে। 

 

শখাদা হাদ্ফর্। 

র্য়বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্দি রচ্ির্ীবী শহাক। 

... 


