
রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপগেলায়  

ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবির উগবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী  

 

জশখ হাবসনা  

 

েণভিন, ঢাকা, বৃহস্পবিিার, ১৬ ফাল্গুন ১৪১৯, ২৮ জফব্রুয়াবর ২০১৩  

 

বিসবর্ল্লাবহর রাহর্াবনর রাবহর্  

 

সম্মাবনি সভাপবি,  

সহকর্ীবৃনদ,  

অবিবিবৃন্দ,  

ন্যাশনাল সাবভ িগসর েন্য বনি িাবিি যুিক ও যুির্বহলােণ,  

উপবিি সুবধর্ন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুর্।  

 

রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপগেলায় ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবির উগবাধন অনুষ্ঠাগন উপবিি সিাইগক শুগভচ্ছা 

োনাবচ্ছ।  

জে জকান জদগশর েনশবির সিগিগয় গুরুত্বপূণ ি অংশ যুিসর্াে। উৎপাদন জিগক শুরু কগর জে জকান আি ি-সার্াবেক 

কর্ িকান্ড এিং রােননবিক আগন্দালগন যুিরাই অগ্রণী ভূবর্কা পালন কগর িাগক।  

আে র্হান ভাষা আগন্দালগনর র্াস জফব্রুয়াবরর জশষ বদন। শ্রদ্ধা োনাবচ্ছ ভাষা শহীদগদর। েভীর শ্রদ্ধা োনাবচ্ছ সি িকাগলর 

সি িগশ্রষ্ঠ িাঙাবল োবির বপিা িঙ্গিন্ধু জশখ মুবেবুর রহর্ানগক োঁর আহিাগন সাড়া বদগয় এগদগশর যুিসর্াে মুবিযুগদ্ধ ঝাবপগয় 

পগড়বিল। োবির প্রবিটি ক্রাবিকাগল যুিসর্াে এবেগয় এগসগি। প্রবিটি েণিাবন্ত্রক আগন্দালন-সংগ্রাগর্ আত্মিযাগের অনন্য দৃষ্টাি 

িাপন কগরগি।  

সুবধর্ন্ডলী,  

শ্রর্ ও জর্ধাশবির অবধকারী জদশগপ্রবর্ক যুিসর্াে জদগশর জর্াট েনসংখ্যার প্রায় এক-তৃিীয়াংশ। অেণিাবন্ত্রক 

শাসগকরা যুিসর্াগের কর্ িশবিগক জদগশর উন্নয়গন কাগে না লাবেগয় িাগদর িার িার ভুল পগি পবরিাবলি কগরগি। ফলশ্রুবিগি 

যুিগদর একটি উগল্লখগোগ্য অংশ দাবরদ্র্য, জিকারত্ব ও হিাশায় বনর্বিি হগয়গি। কর্ িসংিাগনর অভাগি অগনগক বিপগি পা 

িাবড়গয়গি।  

িাংলাগদশ আওয়ার্ী লীে েখনই সরকার েঠন কগরগি জদগশর যুি সর্ােগক উৎপাদনশীল কর্ িকান্ড সম্পৃি করার 

উগযাে গ্রহণ কগরগি। এিার সরকাগরর দাবয়ত্ব গ্রহগণর পর আর্াগদর বনি িািনী ইশগিহার অনুোয়ী যুিগদর কর্ িসংিানগক বিগশষ 

গুরুত্ব বদগয়বি। রূপকল্প ২০২১ এ জিকারগত্বর হার শিকরা ৪০ ভাে হগি ১৫ ভাগে নাবর্গয় আনার লক্ষ্য বনধ িারণ কগরবি। এ লক্ষ্য 

িাস্তিায়গন আর্রা ২০০৯-১০ অি ি িিগর কুবড়গ্রার্, িরগুনা ও জোপালেঞ্জ জেলায় ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবি িালু কবর। এর 



আওিায় ইগিার্গে ৫৬ হাোর ৮০১ েন যুি/যুির্বহলাগক প্রবশক্ষ্ণ এিং ৫৬ হাোর ৫৪ েনগক অিায়ী কর্ িসংিাগন বনগয়াবেি 

করা হগয়গি।  

সুবধবৃন্দ,  

ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবির আওিায় যুিগদর বিবভন্ন জসিাখাি ও িথ্য-প্রযুবি বশক্ষ্ার পাশাপাবশ োবিেঠন, জদশগপ্রর্, 

সিিা, ননবিকিা বিষগয় জর্ৌবলক প্রবশক্ষ্ণ জদওয়া হগচ্ছ। িাগদরগক দক্ষ্ েনিল বহগসগি েগড় জিালা হগচ্ছ। উপগেলা পে িাগয় 

বিবভন্ন দপ্তগর অিায়ীভাগি ২ িিগরর েন্য কর্ িসংিাগন সংযুি করা হগচ্ছ। এ ২ িিগর জে জ্ঞান ও দক্ষ্িা অেিন করগি িা কাগে 

লাবেগয় পরিিীকাগল এই যুি/যুির্বহলারা আত্মকর্ িসংিাগনর ব্যিিা করগি পারগি। অন্যগদরও আত্মকর্ িসংিাগন উবুদ্ধ করগি 

পারগি।  

কুবড়গ্রার্, িরগুনা ও জোপালেঞ্জ জেলায় ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবির অবভজ্ঞিার আগলাগক রংপুর বিভাগের ৮টি 

উপগেলায় ২৪-৩৫ িির িয়সী জর্াট ১৬ হাোর ৩৬ েন যুি/যুির্বহলাগক এ কর্ িসূবির আওিায় আনা হগয়গি।  

আবর্ যুি ও ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয়, যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর এিং িানীয় জেলা ও উপগেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য সংবিষ্ট বিভােগক 

আিবরকিার সাগি এ কর্ িসূবিগক সফল করার আহিান োনাই।  

সুবধর্ন্ডলী,  

িিির্ান সরকার যুিগদর উন্নয়নগক অগ্রাবধকার বদগয় নতুন নতুন কর্ িসূবি গ্রহণ করগি। বিবেটাল িাংলাগদশ েড়ার লগক্ষ্য 

জদশব্যাপী জনটওয়াবকিং প্রকল্প িাস্তিায়নসহ বশবক্ষ্ি যুিগদর কবম্পউটার বিষয়ক প্রাবিষ্ঠাবনক প্রবশক্ষ্ণ প্রদান করা হগচ্ছ।  

এিাড়া ভ্রাম্যর্ান আইবসটি ভযাগনর র্ােগর্ গ্রার্াঞ্চগল দবরদ্র্ জিকার যুিগদর েন্য ইন্টারগনট ও কবম্পউটার প্রবশক্ষ্ণ 

কর্ িসূবি িাস্তিায়ন করা হগচ্ছ।  

গ্রার্ ও শহগরর জিকার যুিক এিং যুি র্বহলােণ োগি স্বকর্ িসংিাগন বনগয়াবেি হগি পাগর এ েন্য যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর 

িাগদরগক প্রবশক্ষ্ণ, ঋণ সহায়িা ও পরার্শ ি প্রদান করগি।  

কর্ িসংিান সৃবষ্টর েন্য সাধারণ িফশীলী ব্যাংগকর পাশাপাবশ আর্রা কর্ িসংিান ব্যাংক, আনসার-বভবিবপ ব্যাংক িাপন 

কগরবি। এসি ব্যাংক জিগক অিযি সহে শগিি ঋণ জদওয়া হগচ্ছ। কর্ িসংিান ব্যাংক জিগক ১ লাখ টাকা পে িি বিনা োর্ানগি ঋণ 

সুবিধা প্রদান করা হগচ্ছ।  

র্ৎস্য িাষ, হাঁস-মুরবে পালন, েিাবদপশুর খার্ার িাপন এিং অি িকরী ফসল িাষ করার র্ােগর্ সহগেই িাকুবরর জিগয় 

অগনক জিবশ অি ি আয় করা সম্ভি।  

আবর্ িাই যুি ভাইগিানগদর আহিান োনাি, শুধু িাকবরর আশায় না ঘুগর বনগেরা উগযািার ভূবর্কায় জনগর্ পড়। 

জদখগি বনগেগদর কর্ িসংিাগনর পাশাপাবশ পাড়াপ্রবিগিবশগদর কর্ িসংিান জিার্রা নিবর করগি জপগরি।  

সুবধবৃন্দ,  

যুি সর্াে োগি ভুল পগি পা না িাড়ায়, র্াদকাসবি িা সর্ােবিগরাধী কর্ িকাগন্ড েবড়ি হগয় না পগড়, জসবদগক 

আর্াগদর সকগলরই দৃবষ্ট রাখগি হগি।  

জকান জকান স্বাি িাগেষী র্হল যুিগদরগক ঘৃণ্য সন্ত্রাসী, েবঙ্গ কর্ িকাগন্ড যুি কগর িাগক। এ সর্স্ত অপিৎপরিার বিরুগদ্ধ 

আর্াগদর সকলগক সোে িাকগি হগি।  

আর্াগদর সাংস্কৃবিক ঐবিহয এিং োিীয় মুবি সংগ্রাগর্র ইবিহাস যুি সর্ােগক োনাগি হগি। আর্াগদর হাোর 

িিগরর পাবরিাবরক িন্ধন, মূল্যগিাধ সম্পগকি সম্যক ধারণা বদগি হগি।  

আর্রা সকল িযাগলঞ্জ জর্াকাগিলা কগর সার্গনর বদগক এবেগয় োবচ্ছ। জদগশ সরকাবর-জিসরকাবর বর্গল ৭৫ লাগখরও 

জিশী কর্ িসংিান হগয়গি। িার িিগর ২০ লক্ষ্ ৪০ হাোর েনশবির বিগদগশ কর্ িসংিান হগয়গি। পাঁি জকাটি র্ানুষ বনম্নবিত্ত জিগক 

র্েবিত্ত জশ্রণীগি উগঠ এগসগি। সারাগদগশ আর্রা সুষর্ উন্নয়ন িাস্তিায়ন করবি। আিেিাবিকভাগি আর্রা প্রশংবশি হবচ্ছ। 

দীর্ িগর্য়াগদ প্রবৃবদ্ধ অেিগন িাংলাগদশ এখন বিগের পঞ্চর্ শীষ ি জদশ। িাংলাগদশগক ভবিষ্যৎ প্রবৃবদ্ধ-ইবঞ্জন বহগসগি জদখা হগচ্ছ।  

বপ্রয় যুি ভাই ও জিাগনরা,  



জিার্রাই পারগি সমৃদ্ধ িাংলাগদশ েড়গি। ২০২১ সাগলর র্গে আর্রা িাংলাগদশগক একটি র্ের্ আগয়র শাবিপূণ ি জদগশ 

পবরণি করগি িাই। এ লক্ষ্য অেিগন জিার্রা সিাই জদশ েড়ার র্হান ব্রি বনগয় কাে করগি। সি িকাগলর সি িগশ্রষ্ঠ িাঙাবল, োবির 

বপিা িঙ্গিন্ধু জশখ মুবেবুর রহর্াগনর ক্ষুধা-দাবরদ্র্য-বনরক্ষ্রিামুি স্বগের জসানার িাংলা েগড় তুলগি - এই আর্ার প্রিযাশা।  

আবর্ কর্ িসূবিভুি রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপগেলার অবধিাসীগক এ কর্ িসূবিগক সফল করগি এবেগয় আসার 

আহ্বান োনাই। সকলগক আিারও ধন্যিাদ োবনগয় আবর্ রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপগেলায় ন্যাশনাল সাবভ িস কর্ িসূবির 

শুভ উগবাধন জর্াষণা করবি।  

জখাদা হাগফে।  

েয় িাংলা, েয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাগদশ বিরেীিী জহাক। 


