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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হাভসনা 
শাপলা, প্রধানমন্ত্রীে কালাৃলয়, ঢাকা, বুধোে, ১৯ ফাল্গুন ১৪২২, ০২ মার্ ৃ২০১৬ 

ভেসভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

 

অনুষ্ঠারনে সিাপভত, 

সহকমীবৃন্দ, 

মান্যেে োষ্ট্রদূত ও ভেরেশী অভতভিবৃন্দ, 

শেরশে ভেভিন্ন স্থারন আমারেে সারি সংযুক্ত সুভধবৃন্দ, 

ও উপভস্থত সুভধমন্ডলী। 

 

 আসসালামু আলাইকুম। 

 সাোরেরশে ভনোৃভর্ত ১২৫টি উপরেলায় ICT Training and Resource Centre for Education প্রকরেে 

আওতায় স্থাভপত Resource Centre সমূরহে একরলারে উরবাধন অনুষ্ঠারন এখারন উপভস্থত সোইরক আন্তভেক শুরিচ্ছা 

োনাভচ্ছ।  

শুরিচ্ছা োনাভচ্ছ শেরশে ভেভিন্ন স্থান শিরক লাঁো ভিভিও কনফারেভেং-এে মাধ্যরম আমারেে সারি সংযুক্ত হরয়রেন।  

মার্ ৃস্বাধীনতাে মাস। ১৯৭১ সারলে এ মারস োঙাভল োভত সেকৃারলে সেরৃেষ্ঠ োঙাভল োভতে ভপতা েঙ্গেন্ধু শশখ 

মুভেবুে েহমারনে আহ্বারন সাড়া ভেরয় পাভকস্তানী শাসকরোষ্ঠীে ভেরুরে মুভক্তযুরে ঝাঁভপরয় পরড়ভেল। ২৬শশ মারর্েৃ প্রিম 

প্রহরে োভতে ভপতা স্বাধীনতা শ ার্ণা করেন। নয় মারসে েক্তক্ষয়ী মুভক্তযুরেে পে আমো ১৬ই ভিরসম্বে চূড়ান্ত ভেেয় অেনৃ 

কভে। 

আভম েিীে েো োনাভচ্ছ োভতে ভপতা েঙ্গেন্ধু শশখ মুভেবুে েহমানরক। স্মেণ কেভে োতীয় র্াে শনতারক। েো 

োনাভচ্ছ মুভক্তযুরেে ৩০ লাখ শহীে, দু’লাখ ভনলাৃভতত মা-শোনরক। যুোহত মুভক্তরলাো এেং শহীে পভেোরেে সেস্যরেে প্রভত 

সমরেেনা োনাভচ্ছ। মুভক্তরলাোরেে প্রভত েইল আমাে সালাম।  

সুভধবৃন্দ, 

 ২০০৮ সারল আমারেে ভনোৃর্নী ইশরতহাে রূপকে ২০২১-এে আওতায় আমো ভিভেটাল োংলারেশ েড়াে 

অঙ্গীকাে কভে। োভতে ভপতাে শসানাে োংলা েড়াে স্বপ্নরক ধােণ করে আমো এ রূপকে প্রণয়ন কভে।  

আমারেে লক্ষয োভতে ভপতাে েন্মশতোভর্কৃী ও স্বাধীনতাে সুেণেৃয়ন্তীরক সামরন শেরখ ২০২১ সারলে মরধ্য 

োভেদ্র্য, ভনেক্ষেতা, কুসংস্কােমুক্ত ও অসাম্প্রোভয়ক োংলারেশ েরড় শতালাে।  

 আমো লখন ভিভেটাল োংলারেশ েড়াে শ ার্ণা শেই, তখন অরনরকই এটারক ভনেক কভিউটারেে োভহযক ব্যেহাে 

েরল ধােণা করেভেরলন। ভকন্তু আেরকে োস্তেতা ভিন্ন। আে তথ্য প্রযুভক্তে দেনভন্দন ব্যেহাে আমারেে েীেরন অপভেহাল ৃহরয় 

উরেরে।  

 ভিভেটাল োংলারেশ হরচ্ছ আমারেে আি-ৃসামাভেক উন্নয়ন কমসৃূভর্ োস্তোয়রন তথ্য প্রযুভক্তে ব্যেহাে। এটি হরে 

একটি দুনীভতমুক্ত ও উন্নত সমাে েেরনে হাভতয়াে। লাে মাধ্যরম েনেরণে ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা ও েোেভেভহতা ভনভিত কো, 

সুশাসন প্রভতষ্ঠা কো এেং সরোৃপভে সেকাভে শসোরক েনেরণে শোেরোড়ায় শপ ৌঁরে শেওয়া সম্ভে হরে।  

সাোরেরশ ৫ হাোে ২৭৫টি ভিভেটাল শসন্টাে দতভে কো হরয়রে। প্রায় ১৩ শকাটি শমাোইল সীম ব্যেহৃত হরচ্ছ।  ৫ 

শকাটি মানুর্ ইন্টােরনট ব্যেহাে কেরেন। 



 

আেরক শলসে ভেরসাস ৃশসন্টাে উরবাধন কো হরচ্ছ এগুরলা শিরকও সাধােণ মানুর্ ভিভেটাল শসন্টারেে শসো ভনরত 

পােরেন।  

সুভধবৃন্দ, 

 েক্ষ মানেসিে োড়া শটকসই উন্নয়ন সম্ভে নয়। আে েক্ষ মানেসিে দতভে কেরত হরল গুণেত ভশক্ষাে শকান 

ভেকে শনই। এেন্য আমো আমারেে োতীয় উন্নয়ন শক শরল ভশক্ষারক অগ্রাভধকাে ভেরয় এখারত সেকাভে ভেভনরয়াে 

ক্রমােতিারে োভড়রয় র্রলভে।  

ভশক্ষাে হাে বৃভে, ঝরে পড়াে হাে শোধ ও ভশক্ষাে মারনান্নয়রন আমো ভশক্ষা ও এে ব্যেস্থাপনায় তথ্য প্রযুভক্তে 

সংরলােন ও প্ররয়ারে নানামুখী উরযাে ভনরয়ভে।  

ভেযালরয় েমরনাপরলােী প্রায় শতিাে ভশশু এখন ভেযালরয় লারচ্ছ। আমো মাধ্যভমক পলাৃয় পলনৃ্ত ভেনামূরে পাঠ্যেই 

ভেতেণ কেভে। র্লভত েেরেে ১লা োনুয়াভে আমো ভশক্ষািীরেে মারঝ ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হাোে ৭২২টি েই ভেনামূরে 

ভেতেণ করেভে। ভেেত ৭ েেরে প্রায় ১৯২ শকাটি েই ভেতেণ কো হরয়রে। ঝরে পড়া শোরধ স্কুল ভফভিং কমসৃূভর্ োস্তোয়ন 

কো হরচ্ছ।  

ভশখন পেভত আনন্দোয়ক কোে েন্য ভশক্ষা প্রভতষ্ঠারন কভিউটাে োে স্থাপন, তথ্য প্রযুভক্ত ভের্রয় ভশক্ষক 

প্রভশক্ষণ, মাভিভমভিয়া ক্লাশরুম স্থাপন, ভিভেটাল কনরটন্ট দতভে ও ভশক্ষক প্রভশক্ষরণে মত কমসৃূভর্ আমো োস্তোয়ন কেভে।  

সেকাে ইরতামরধ্য শেরশ ২৩ হাোে ৫০০ মাভিভমভিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেরে। এেমরধ্য প্রািভমক ভেযালরয়ই 

েরয়রে ৫ হাোে ৪০০টি। পলাৃয়ক্ররম প্রভতটি স্কুরল মাভিভমভিয়া ক্লাসরুম স্থাপন কো হরে। 

করয়কভেন আরে আমো প্রািভমক ভেযালরয়ে ভশক্ষািীরেে েন্য ভিভেটাল ভশক্ষা করন্টন্ট-এে উরবাধন করেভে। 

উচ্চমাধ্যভমক স্তে পলনৃ্ত তথ্য ও শলাোরলাে প্রযুভক্ত ভের্য় োধ্যতামূলক কো হরয়রে। ভশক্ষা  সংভিষ্ট শসো শলমন 

িভতেৃ আরেেন, ফল প্রকাশ ইতযাভে অনলাইরন সাধােণ মানুরর্ে শোেরোড়ায় শপ ৌঁরে শেওয়া হরচ্ছ।  

 আভম আশা কভে, উপরেলা আইভসটি শেভনং এন্ড ভেরসাস ৃশসন্টাে ফে এডুরকশন স্থাপরনে ফরল উপরেলা পলাৃরয় তথ্য 

প্রযুভক্ত ভের্য়ক শসো ও প্রভশক্ষরণে সুরলাে আেও সম্প্রসাভেত হরে। 

এ প্রকরেে আওতায় ২০১৭ সারলে মরধ্য মাধ্যভমক এেং উচ্চমাধ্যভমক পলাৃরয়ে প্রায় ১ লাখ ভশক্ষকরক তথ্যপ্রযুভক্ত 

ভের্রয় প্রভশক্ষণ শেওয়া হরে। প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত ভশক্ষকেণ ক্লাসরুরম মাভিভমভিয়াে ব্যেহাে, করন্টন্ট দতভে, ওরয়েসাইট দতভে 

ইতযাভে ভের্রয় েক্ষতা অেনৃ কেরত পােরেন। 

 আমারেে শেরলরমরয়ো শমধােী। ভেরেে শলরকান প্রারন্তে শেরলরমরয়ে সরঙ্গ প্রভতরলাভেতায় তাো সক্ষমতা শেখারত 

পারে। এই শল এত দ্রুত আমো ভিভেটাল পেভত সাোরেরশ েভড়রয় ভেরত সক্ষম হরয়ভে, তাে মূরল েরয়রে আমারেে শমধােী 

তরুরণো। আমারেে তরুণ প্রেন্ম ভশক্ষােীক্ষায় শল েভতরত এভেরয় লারচ্ছ তারত আমারেে োভতে আগ্রলাত্রায় আে শকান ভকছুই 

োধা হরয় িাকরত পােরে না। 

আভম মরন কভে সুরলাে দতভে করে ভেরত পােরল আমারেে তরুরণো শল শকান কঠিন কাে োস্তোয়ন কেরত পােরে। 

আমাে সেকাে শসই সুরলাে দতভে করে শেওয়াে কােটিই করে লারচ্ছ।  

Dear Korean Friends, 

Korea International Cooperation Agency (KOICA) is providing assistance in 

implementing the project. KOICA has also been providing assistance to our higher 

education by awarding scholarships, offering training facilities for our officials and expert 

services for improvement of technical education. I would like to thank the South Korean 

Government and its people for their generous help. I hope that the South Korean 

government would continue to support our endeavour in establishing such resource centers 

in the remaining upazilas of the country.     

সুভধবৃন্দ,    

 অজ্ঞাতেশতই শহাক আে ঈর্াৃকাতে হরয়ই শহাক, এক সময় োংলারেশরক ‘তলাভেহীন ঝুভড়’ েরল উপহাস কো হত। 

লাো এ ধেরণে উপহাস কেত, তারেে োংলারেরশে মানুরর্ে ‘ক্ষমতা’ সিরক ৃধােণা ভেল না।  



 

 এই ে-বীরপে মানুর্ কখনই পোেয় মারনভন। আমো যুে করে শেশ স্বাধীন করেভে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, নানা প্রাকৃভতক 

দুরলাৃে েয় করে এরেরশে মানুর্ মািা উঁচু করে টিরক আরে।  

আেরক আমো অিনৃনভতক মুভক্তে লক্ষয আমো দুোৃে েভতরত এভেরয় লাভচ্ছ। আমো খায উপপােরন স্বয়ং-সম্পূণতৃা 

অেনৃ করেভে। ৭৬ শতাংশ মানুর্ ভেদুযপ সুভেধাে আওতায় এরসরে। মানুরর্ে েড় আয়ু ৭১ েেরে উন্নীত হরয়রে। সাক্ষেতাে 

হাে শপ ৌঁরেরে ৭১ শতাংরশ। ভেেব্যাংক আমারেে ভনম্ন-মধ্যম আরয়ে শেশ ভহরসরে স্বীকৃভত ভেরয়রে। োংলারেরশে প্রায় ৯০ 

লাখ মানুর্ ভেরেে ভেভিন্নপ্রারন্ত শসো ভেরয় লারচ্ছ। োংলারেশ আে শোটা ভেরেে কারে উন্নয়রনে ভেস্ময়। 

আমো সকল প্রাকৃভতক ও মানেসৃষ্ট প্রভতকূলতা শমাকাভেলা করে এভেরয় শলরত র্াই। আমারেে লক্ষয ২০২১ সারলে 

োংলারেশরক একটি মধ্যম আরয়ে, শাভন্তপূণ ৃরূপান্তভেত কো। ২০৪১ সারলে মরধ্য োংলারেশ হরে একটি উন্নত, সমৃে শেশ। 

আমারেে সভিভলত প্ররর্ষ্টা অব্যাহত িাকরল এই প্রতযাশা শকান অোস্তে আকাঙক্ষা নয়, এটি আমো োস্তোয়ন কেে, 

ইনশাআল্লাহ। 

 এ আশাোে ব্যক্ত করে আপনারেে সোে মঙ্গল কামনা করে আভম ১২৫টি Upazila ICT Training and 

Resource Centre for Education এে শুি উরবাধন শ ার্ণা কেভে। 

শখাো হারফে। 

েয় োংলা, েয় েঙ্গেন্ধু 

োংলারেশ ভর্েেীেী শহাক। 
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