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কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাদ্হি আর্দ্কি এই উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক আন্তরিক শুদ্ভচ্ছা র্ানারচ্ছ।  

এবািই শদদ্ি প্রথমবাদ্িি মি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাহ পারলি হদ্েছ। আরম আিা করি, এ সপ্তাহ পালন শদদ্ি 

কারিগরি রিক্ষাি প্রসাি ঘটাদ্ব। কারিগিী ও বৃরিমূলক রিক্ষা িাি প্রাপ্য গুরুত্ব পাদ্ব।  

আমাদ্দি রবপুল র্নসংখ্যাদ্ক দক্ষ র্নিরি রহদ্সদ্ব গদ্ে তুলদ্ি কারিগরি রিক্ষাি শকান রবকল্প শনই। কািণ, কারিগরি 

রিক্ষায় রিরক্ষি একর্ন মানুদ্ষি র্ন্য একরদদ্ক শেমন অদ্নক শবরি োকুরিি সুদ্োগ থাদ্ক শিমরন তিরি হয় আত্ম-কম জসংিাদ্নি 

সুদ্োগ। কারিগরি রিক্ষায় রিরক্ষি একর্ন যুবক বা যুব মরহলা কখনও শবকাি থাদ্ক না। শকান না শকানভাদ্ব শস রনদ্র্ি র্ন্য 

কাদ্র্ি সুদ্োগ তিরি  কদ্ি শনয়।  

স্বাধীনিাি পি পিই শদদ্িি মানুষদ্ক সরিিকািভাদ্ব রিরক্ষি কিাি লদ্ক্ষি সব জকাদ্লি সব জদ্েষ্ঠ বাঙারল র্ারিি র্নক 

বঙ্গবন্ধু শিখ মুরর্ুরি িহমান  . কুদিাি-এ খুদা রিক্ষা করমিন গঠন কদ্িরছদ্লন।  

রিরন শেদ্য়রছদ্লন, শদদ্ি এমন একটি রিক্ষা ব্যবিা গদ্ে তুলদ্ি োি মাধ্যদ্ম যুব সমার্ শদিদ্প্রদ্মি শেিনায় উবুদ্ধ হদ্য় 

সরিিকাদ্িি জ্ঞান এবং দক্ষিাসম্পন্ন স্বাবলম্বী মানুষ রহদ্সদ্ব গদ্ে উঠদ্ি পাদ্ি।  

রকন্তু ১৯৭৫ সাদ্লি ১৫ই আগদ্েি কালিাদ্ি ঘািকদ্দি হাদ্ি র্ারিি র্নদ্কি িাহাদিবিদ্ণি মধ্য রদদ্য় শসই স্বদ্েি 

অপমৃতুি হয়। গণিন্ত্র হয় ভুলুরিি। এিপি সামরিক-শবসামরিক সিকািগুদ্লা র্নগণদ্ক সরিিকাদ্িি গণমুখী শকান রিক্ষানীরি 

উপহাি রদদ্ি পাদ্িরন।  

১৯৯৬ শথদ্ক ২০০১ শময়াদ্দ দারয়ত্বপালদ্নি সময় আমিা কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি উন্নয়দ্নি শক্ষদ্ে শবি রকছু 

পদদ্ক্ষপ রনদ্য়রছলাম।   

প্ররিটি শর্লায় পরলদ্টকরনক ইন্সটিটিউট িাপদ্নি অংি রহদ্সদ্ব ১৮টি নতুন পরলদ্টকরনক ইনরেটিরউট িাপন, ২০ টি 

পুিািন পরলদ্টকরনক ইন্সটিটিউদ্টি আধুরনকীকিণ, নতুন ১৩টি শভাদ্কিনাল শেরনং ইন্সটিটিউট িাপনসহ রবদ্যমান ৫১টি 

শভাদ্কিনাল শেরনং ইন্সটিটিউদ্টি সংস্কাি ও আধুরনকীকিণ কিা হদ্য়রছল।  

এছাো, ৫০০টি শবসিকারি স্কুদ্ল এসএসরস (শভাদ্কিনাল) শকাস জ প্রবিজন, প্রায় আোই হার্াি নতুন র্নবল রনদ্য়াগদান, 

পরলদ্টকরনক ও শটকরনকিাল স্কুল ও কদ্লদ্র্ ২য় রিফট শপ্রাগ্রাম োলু কিা হদ্য়রছল।  



আমিা সাক্ষিিাি হাি ৪৫ শথদ্ক ৬৫.৫ ভাদ্গ উন্নীি কদ্ি রগদ্য়রছলাম। এিপি  ২০০৮ সাল পে জন্ত ৭ বছদ্ি রিক্ষাি হাি 

শিা বাদ্েইরন বিং কদ্ম শগদ্ছ।  

আরম মদ্ন করি আমাদ্দি শদিদ্ক অথ জননরিকভাদ্ব স্বাবলম্বী কিদ্ি হদ্ল সবাি আদ্গ প্রদ্য়ার্ন অবকাঠাদ্মা উন্নয়ন। আি 

এদ্ক্ষদ্ে মূল কারিগি রহদ্সদ্ব অগ্রণী ভূরমকা পালন কিদ্ি পাদ্ি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় রিরক্ষি ও দক্ষ র্নিরি।  

সুরধবৃন্দ,  

রনব জােনী অঙ্গীকাি অনুোয়ী আমিা বাংলাদ্দিদ্ক একটি উন্নি-সমৃদ্ধ, রবজ্ঞান ও প্রযুরি রনভ জি র রর্টাল বাংলাদ্দি 

রহদ্সদ্ব গদ্ে তুলদ্ি োই।   

আমাদ্দি রভিন ২০২১ এি মূল লক্ষি হদ্চ্ছ একটি ক্ষুধা, দারিদ্র্ি, রনিক্ষিিা ও শবকািত্বমূি বাংলাদ্দি।  

এর্ন্য শদদ্িি ব্যাপক র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি মাধ্যদ্ম আত্মকম জসংিান ও কম জসংিাদ্নি সুদ্োগ সৃরি 

কদ্ি উৎপাদনিীলিা বৃরদ্ধ কিদ্ি হদ্ব।   

ইদ্িামদ্ধ্য আমিা রিক্ষানীরি শঘাষণা কদ্িরছ।  

নতুন রিক্ষানীরিদ্ি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাদ্ক সবোইদ্ি শবরি গুরুত্ব্ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। ৬ষ্ঠ শথদ্ক ৮ম শেণী পে জন্ত 

সকল ছাে-ছােীদ্দি র্ন্য বৃরিমূলক রিক্ষা আবরিক কিা হদ্য়দ্ছ। কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি সকলস্তদ্ি  রিক্ষাক্রদ্ম 

করম্পউটাি, িথ্য ও শোগাদ্োগ প্রযুরিদ্ক অন্তভু জি কিা হদ্য়দ্ছ।  

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা তৃণমূল পে জাদ্য় সম্প্রসািদ্ণি লদ্ক্ষি প্ররিটি উপদ্র্লায় একটি কদ্ি শটকরনকিাল স্কুল িাপন 

কিা হদ্ব। সকল কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা প্ররিষ্ঠান ও প্ররিক্ষণ প্রদানকািী প্ররিষ্ঠানদ্ক বাংলাদ্দি কারিগরি রিক্ষা শবাদ্ জি 

আওিায় রনদ্য় আসা হদ্ব।  

এছাো, র্ািীয় দারিদ্র্ রবদ্মােন শকৌিলপে  বা NSAPR2 -শি ২০২০ সাদ্লি মদ্ধ্য মাধ্যরমক পে জাদ্য় কারিগরি ও 

বৃরিমূলক রিক্ষায় এনদ্িালদ্মন্ট  িিকিা ২০ ভাদ্গ উন্নীি কিাি লক্ষিমাো শঘাষণা কিা হদ্য়দ্ছ।   

রভিন-২০২১ শক লক্ষি শিদ্খ কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি সামরগ্রক উন্নয়দ্নি লদ্ক্ষি ‘‘র্ািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীরি''ি 

খসো প্রণীি হদ্য়দ্ছ ো সিকাদ্িি সরক্রয় রবদ্বেনাধীন িদ্য়দ্ছ।  

রবদ্েি রবরভন্ন শদদ্িি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি মাদ্নি সাদ্থ সঙ্গরি শিদ্খ আমিাও োদ্ি এরগদ্য় শেদ্ি পারি শসই 

লদ্ক্ষি এই রিক্ষাি র্ািীয় ও আন্তর্জারিক স্বীকৃরি রনরিি কিদ্ি "National Technical & Vocational 

Qualifications Framework" প্রণয়ন কিা হদ্য়দ্ছ।  

রিদ্ল্পি োরহদামারফক শকাস জ কারিকুলাম প্রণয়দ্নি লদ্ক্ষি সংরিি রিল্প-কািখানাি প্ররিরনরধদ্দি রনদ্য় Industrial 

Skill Committee গঠদ্নি কার্ েলদ্ছ।  

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাপ্ররিষ্ঠাদ্নি সক্ষমিা বৃরদ্ধ ও মান রনরিি কিা ও রিক্ষাক্রদ্মি আন্তর্জারিক মান রনরিি 

কিাি র্ন্য Skills Quality Assurance System প্রণয়দ্নি কার্ এরগদ্য় েলদ্ছ।  

রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকদ্ল্পি মাধ্যদ্ম শদদ্িি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি প্রায় ৯ হার্াি রিক্ষদ্কি প্ররিক্ষণ রনরিি কিা 

হদ্ব।  

আগামী ৫ বছদ্িি মদ্ধ্য শদে লক্ষারধক যুবক ও যুব মরহলাদ্ক কম জদ্পাদ্োগী দক্ষিা প্রদান কিা হদ্ব।  

আমিা আি রিরক্ষি শবকাি তিরি কিদ্ি োই না। মানসেি কারিগরি রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ রনরিি কদ্ি শদি শথদ্ক 

শবকাি সমস্যা দূি কিদ্ি োই।   

সুরধ,  

আপনািা র্াদ্নন, বিজমাদ্ন প্রায় ৭৫ লাদ্খিও শবরি বাংলাদ্দিী রবদ্দদ্ি কম জিি আদ্ছন। িাঁিা গি বছি ১০ রবরলয়ন 

মারকজন  লাদ্িি শবরি শিরমট্যান্স শদদ্ি পাঠিদ্য়দ্ছন।  

রকন্তু আমাদ্দি দুভ জাগ্য শে এই কমীবারহনীি শবরিিভাগই অদক্ষ। েরদ কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি মাধ্যদ্ম দক্ষ হদ্য় 

িািা রবদ্দি শেি িদ্ব এই শিরমদ্টদ্ন্সি পরিমাণ হি রবগুণ বা রিনগুণ। আমাদ্দি অথ জনীরি আিও সমৃদ্ধ হি। শদদ্ি দরিদ্র্ মানুদ্ষি 

সংখ্যা কদ্ম শেি।  



িাই, আমাদ্দি কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি কারিকুলাম আন্তর্জারিক মাদ্নি কিদ্ি হদ্ব। রিল্প কািখানাি োরহদাি 

সাদ্থ সঙ্গরিপূণ জ কিদ্ি হদ্ব।  

মদ্ন িাখদ্ি হদ্ব রিল্প কািখানাগুদ্লাদ্ি এখন আি শসদ্কদ্ল েন্ত্রপারি শনই। শসখাদ্ন করম্পউটাি রনয়রন্ত্রি আধুরনক 

েন্ত্রপারি এদ্স োদ্চ্ছ। এসব েন্ত্রপারিি সঠিক ব্যবহাি কদ্ি উৎপাদনিীলিা বাোদ্ি হদ্ল কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি 

কারিকুলামদ্কও শসভাদ্বই সার্াদ্ি হদ্ব।  

কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষাি গুরুদ্ত্বি রবষদ্য় সামারর্ক সদ্েিনিা সৃরিি র্ন্য রমর য়াসহ সদ্েিন রিরক্ষি সমার্দ্ক 

এরগদ্য় আসদ্ি হদ্ব।  

আমাদ্দি গৃহীি পদদ্ক্ষপগুদ্লা বাস্তবারয়ি হদ্ল কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষায় একটি গুণগি পরিবিজন হদ্ব। এর্ন্য 

প্রদ্য়ার্ন সবাি সহদ্োরগিা। কারিগরি ও বৃরিমুলক রিক্ষাি মাধ্যদ্ম শদদ্িি রবপুল র্নসংখ্যাদ্ক ‘মানব সম্পদ্দ' পরিণি কদ্ি 

আমিা সমৃদ্ধ বাংলাদ্দি গেদ্ি োই।  

পরিদ্িদ্ষ সবাইদ্ক আবািও ধন্যবাদ র্ারনদ্য়  আরম ‘‘কারিগরি ও বৃরিমূলক রিক্ষা সপ্তাহ ২০১০'' এি শুভ উদ্বাধন 

শঘাষণা কিরছ।  

শখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্দি রেির্ীবী শহাক। 

--- 

 


