ভিভিও কনফারেন্স এে মাধ্যরম মমভেন একারিমীে ৫১তম ব্যারেে গ্রাজুরেশন প্যারেি
এে উরবাধনী বক্তরব্যে টভকিং পরেন্টঃ
মাননীে প্রধানমন্ত্রী
মশখ হাভিনা
শভনবাে, ৩১ ভিরিম্বে ২০১৬, গণিবন, ঢাকা

ভবিভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম
• উপভিত সুভধবৃন্দ, িবাইরক আমাে শুরিচ্ছা জানাভচ্ছ।
• ভবরশষ করে বািংলারেশ মমভেন একারিমীে ৫১ ব্যারেে ১৩২ জন নটিকযাল কযারিট ও ১২৮ জন মমভেন ইভিভনোভেিং
কযারিটরেে গ্রাজুরেশন প্যারেরি উপভিত িবাইরক আমাে আন্তভেক শুরিচ্ছা।
• ভিরিম্বে আমারেে ভবজরেে মাি। তাই শুরুরতই আভম স্মেণ কেভি িব বকারলে িব বরেষ্ঠ বাঙাভল, জাভতে ভপতা
বঙ্গবন্ধু মশখ মুভজবুে েহমানরক। মুভক্তযুরে ৩০ লাখ শহীে ও িম্ভ্রম হাো ২ লাখ মা-মবারনে প্রভত েো জানাই।
• আজ ইিংরেজী বিরেে মশষ ভেন। িবাইরক ইিংরেজী নববরষ বে আগাম শুরিচ্ছা।
• বািংলারেশ মমভেন একারিমী আন্তজবাভতক িমুদ্রগামী জাহাজ পভেোলনাে জন্য সুেক্ষ মমভেন কযারিট ও অভফিাে
ততভেে জন্য আন্তজবাভতক খ্যাভত িম্পন্ন একটি প্রভতষ্ঠান।
• স্বাধীনতাে পে মারেন্টব মমভেন অভফিাে ও মমভেন ইভিভনোে ততেীরত এই প্রভতষ্ঠান গুরুত্বপূণ ব ভূভমকা মেরখরি।
• ১৯৬২ িারল এটি প্রভতভষ্ঠত হরলও স্বাধীনতাে পে ১৯৭৩ িারল জাভতে ভপতা এটিরক স্বেিং িম্পূণ ব ও আধুভনক
প্রভতষ্ঠান ভহিারব গরে মতারলন। ভতভন ‘মিিলপরমন্ট অব মমভেন একারিমী’ নারম একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।
• ২০১৬ িাল পর্ বন্ত এই প্রভতষ্ঠারনে ৪,৩০০ মমভেনাে প্রভত বিে ১,৬০০ মকাটি টাকাে তবরেভশক মুদ্রা আে করেন।
• এই খারতে িম্ভাবনাে কথা মিরব ২০১১ িারল ৪৫ ব্যারেে গ্রাজুেটরেে প্যারেরি উপভিত হরে আভম ‘ বঙ্গবন্ধু মশখ
মুভজব মমভেটাইম ইউভনিাভি বটি’ নারম একটি ভবশ্বভবদ্যালরেে ভিভিপ্রস্তে িাপন করেভিলাম।
• ২০১৩ িরন ‘বঙ্গবন্ধু মশখ মুভজব মমভেটাইম ইউভনিাভি বটি’ নারম একারিভমক কার্ বক্রম শুরু করে।
• খুব শীঘ্রই এই ভবশ্বভবদ্যালরেে িােী কযাম্পাি েট্টগ্রারমে বাকভলোরত িাভপত হরব।
• ২০১৬ িাল মথরক এই ভবশ্বভবদ্যালরেে ভতন বিে মমোেী ভিগ্রী পাি মকাি বরক ৪ বিে মমোেী অনাি ব মকারি ব উন্নত
কো হরেরি। এরত িমুদ্র ভবষেক ভবভিন্ন ভবষরে উচ্চতে প্রভশক্ষণ লাি আেও িহজ হরব।
• বািংলারেশ মমভেন একারিমী ‘বঙ্গবন্ধু মশখ মুভজব মমভেটাইম ইউভনিাভি বটি’ এে অভধভুক্ত প্রভতষ্ঠান। একই িরঙ্গ ভবশ্ব
জুরে ওোর্ল্ব মমভেটাইম ইউভনিাভি বটিে থাকা ১৪ টি শাখাে মরধ্য অন্যতম।
• ২০১১ িারল ইউরোপীে ইউভনেন ও ২০১৫ িরন ভিঙ্গাপুে মপাট ব অথভেটিে প্রভশক্ষণ শাখা মথরক প্রভশক্ষণ-মান স্বীকৃভত
অজবন করেরি।
• এই একারিমীে কমািযান্ট ‘োট বাি ব মমভেন ইভিভনোে’ িাভজে মহারিন ২০১৩ িারল ‘ওোর্ল্ব মমভেটাইম
ইউভনিাভি বটিে’ মবাি ব অব গিরন বরন্সে একজন গিন বে ভনব বাভেত হরেরিন।
ব
• িাভজে মহারিন ২০১৬ িারল ‘ইন্টােন্যাশনাল মমভেটাইম অগানাইরজশন’
এে ‘মমভেটাইম অযামবারিিে’ ভনব বাভেত
হরেরিন। র্া মেরশে জন্য িম্মান বরে এরনরি।
• ভবজরেে এই মারিই বািংলারেশ মমভেন একারিমী আন্তজবাভতক মান সূেক আইএিও ৯০০১ : ২০১৫ িারল িনে
অজবন করেরি।
• ইভতমরধ্য ভতনটি ব্যারে ৪৮ জন মমরে একারিমীরত এবিং বািংলারেশ ভশভপিং করপবারেশরনে িমুদ্রগামী জাহারজ ধারপ
ধারপ প্রভশক্ষণ িমাপ্ত করেরি।
ব
• ২০১৩ িারল ইন্টােন্যাশনাল মলবাে অগানাইরজশরনে
‘মমভেটাইম মলবাে কনরিনশন ২০০৬’ অনুস্বাক্ষরে এই
একারিমী িেকােরক মপশাগত কনিালরটভন্স ভেরে িহরর্াভগতা করেরি।

• ‘বঙ্গবন্ধু মশখ মুভজব মমভেটাইম ইউভনিাভি বটি’ প্রভতষ্ঠা এবিং েিংপুে, পাবনা, বভেশাল ও ভিরলরট োেটি মমভেন
একারিমী প্রভতষ্ঠাে মক্ষরে একারিমী িহরর্াভগতা প্রোন কেরি।
• েট্টগ্রারম ‘পভেতযক্ত িমুদ্র জাহারজে ভনোপে ‘ভেিাইভলিং’ে মক্ষরে একারিমী িহরর্াভগতা অব্যাহত মেরখরি।
ব
• আমাে িেকারেে িমে ২০০০ িারল বািংলারেশ ‘ইন্টােন্যাশনাল মমভেটাইম অগানাইরজশন’
এে মহাোইট ভলষ্টভুক্ত
হে।
• ২০০১ িারল আমো িেকারে থাকাে িমে জাভতিিংরেে ‘ল অব ভে িী কনরিশন’-এ অনুস্বাক্ষে করেভি।
• মিই পথ ধরে ২০০৯ আন্তজবাভতক আোলরত আইনী লোই শুরু কভে। তােপে ২০১৪ িারল আমো ‘িমুদ্র ভবজে’
কভে।
ব
• বািংলারেশ ১৭১ িেস্য োরেে ইন্টােন্যাশনাল মমভেটাইম অগানাইরজশরনে
৪০ িেস্য োরেে ‘কাউভন্সরল’ ভবগত এক
েশক ধরে একটানা ভনব বাভেত হরে আিরি।
ব
• বািংলারেরশে মারে বন্ট মমভেন কযারেন মইন আহরমে ২০১৫ িারল ‘ইন্টােন্যাশনাল মমভেটাইম অগানাইরজশন’
এে
মহািভেব পরে ভনব বাভেত হরেরিন। এই অজবন ‘বঙ্গবন্ধু স্যারটলাইট’ প্রভতষ্ঠাে মক্ষরে কারজ লাগরব।
• বতবমান ভবশ্ব প্রভতরর্াভগতামূলক। আমারেে মমভেন ইভিভনোেরেে েক্ষ হরত হরব।
• আমারেে মিরল-মমরেরেে উপে আমাে আিা েরেরি। মেরশ-ভবরেরশ মর্খারনই কাজ কে-‘মেশ মপ্রম’ হরব মতামারেে
মূল মন্ত্র।
• জাভতে ভপতাে স্বরেে মিানাে বািংলা গরে মতালাে োভেত্ব মতামারেে।
• তাই মরন োখবা-মকবল িমুদ্রোেী ভহিারব হে বািংলারেরশে প্রভতভনভধ ভহিারব মর্িারব, মর্খারনই র্াও, মেরশে কৃভষ্টিিংস্কৃভত ও পতাকা উরবব তুরল ধেরব।
• ভিভজটাল বািংলারেশ গোে লরক্ষয আইভিটি নীভতমালা এবিং আইন-২০০৯ কো হরেরি।
• আধুভনক ভবজ্ঞান-প্রযুভক্ত ভনিবে ভশক্ষাে প্রিারে ব্যাপক কমবসূভে হারত ভনরেভি।
• িাোরেরশ ৫ হাজাে ২৭৫ টি ভিভজটাল মিন্টাে মথরক িাভিবি মেো হরচ্ছ। বািংলারেশ এভগরে র্ারচ্ছ, এভগরে র্ারব।
• আভম মতামারেে িকরলে কমবজীবরন িব বাঙ্গীন িাফল্য কামনা কভে।
মখাো হারফজ,
জে বািংলা, জে বঙ্গবন্ধু,
বািংলারেশ ভেেজীভব মহাক।
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