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র্েোস্টনত র্ভোপস্টত, 

র্হকমীবৃন্দ, 

আইস্টিইস্টব’র র্েস্য প্রপ্কৌশলী ভোই ও শবোপ্নরো, 

উপস্টিত সুস্টিবৃন্দ। 

 

আর্র্োলোমু আলোইকুম।  

আইস্টিইস্টব’র ২১তম জোতীয় র্প্েলন ও ৩৯তম কোউস্টিল অস্টিপ্বশপ্নর উপ্বোিন অনুষ্ঠোপ্ন উপস্টিত র্কলপ্ক আস্টম 

আন্তস্টরক শুপ্ভচ্ছো জোনোস্টচ্ছ। 

শুরুপ্তই আস্টম গভীর শ্রদ্ধোর র্োপ্স মরণরক করস্টস র্ব সকোপ্লর র্ব সপ্শ্রষ্ঠ বোলোস্টল, জোস্টতর স্টপতো বঙ্গবন্ধু শশখ মুস্টজবুর 

রহমোনপ্ক। মরণরক করস্টস জোতীয় চোর শনতো, মুস্টিযুপ্দ্ধর ৩০ লোখ শহীে, দু’লোখ স্টনর্ সোস্টতত মো-শবোনপ্ক; র্াঁপ্ের র্প্ব সোচ্চ 

আত্মতযোপ্গর স্টবস্টনমপ্য় আমরো অজসন কপ্রস্টস মহোন স্বোিীনতো। 

প্রপ্কৌশলীবৃন্দ, 

আপনোরো জোপ্নন শর্, ১৯৫৪ র্োপ্ল জোস্টতর স্টপতো বঙ্গবন্ধু শশখ মুস্টজবুর রহমোন স্টশল্প ও বোস্টকজযমন্ত্রী সোকোকোপ্ল ২টি 

পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউে িোপপ্নর পস্টরকল্পনো গ্রহক কপ্রস্টসপ্লন। তাঁর প্রপ্চষ্টোয় শতজগাঁও-এ ইি পোস্টকস্তোন পস্টলপ্েকস্টনক 

ইনস্টিটিউে (বতসমোন ঢোকো পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউে) প্রস্টতস্টষ্ঠত হয়। ১৯৫৫ র্োপ্ল এ ইনস্টিটিউপ্ে স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োস্টরাং 

শকোপ্র্ স প্রসম ব্যোপ্চ সোত্র ভস্টতস হয়। স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োরপ্ের র্োপ্স বোাংলোপ্েশ আওয়োমী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর আস্টত্মক র্ম্পকস স্টসল। 

র্ো এখনও অব্যোহত রপ্য়প্স।   

গত বসর আপনোরো আমোপ্ক আইস্টিইস্টব’র র্েোস্টনত র্েস্যপে স্টেপ্য়প্সন। আস্টম এখন স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োর পস্টরবোপ্রর 

একজন গস্টব সত র্েস্য। এজন্য আস্টম আপনোপ্ের িন্যবোে জোনোই। 

সুস্টি, 

আমোপ্ের শেশেো খুবই শসোে। স্টবপ্ের অন্যোন্য শেপ্শর তুলনোয় আমোপ্ের প্রোকৃস্টতক র্ম্পেও শতমন শনই। স্টকন্তু 

আমোপ্ের রপ্য়প্স জনর্ম্পে। আমোপ্ের শেপ্শর জনর্াংখ্যোর প্রোয় দুই-তৃতীয়োাংপ্শর বয়র্ ১৫ শসপ্ক ৬৪ বসপ্রর মপ্ে। এই 

জনর্াংখ্যোই আমোপ্ের র্ম্পে। আমরো জনর্াংখ্যোপ্ক েক্ষ জনর্ম্পপ্ে পস্টরকত করোর উপ্যোগ স্টনপ্য়স্টস।  

স্টবপ্ের অপ্নক শেপ্শ কম সক্ষম মোনুপ্ের অভোব শেখো স্টেপ্য়প্স। আমরো র্স্টে প্রস্টশক্ষপ্কর মোেপ্ম েক্ষ জনর্ম্পে গপ্ে 

তুলপ্ত পোস্টর, জনর্ম্পে রপ্তোস্টন কপ্রই আমরো স্টবপুল পস্টরমোক ববপ্েস্টশক মুদ্রো আয় করপ্ত পোরব। বতসমোপ্ন র্োরোস্টবপ্ে আমোপ্ের 

প্রোয় ৯০ লোখ মোনুে স্টবস্টভন্ন শপশোয় কোজ করপ্সন।  

েক্ষ মোনবর্ম্পে গপ্ে শতোলোর অাংশ স্টহপ্র্প্ব আমরোই র্ব সপ্রসম র্োরোপ্েপ্শ প্রোয় ১ হোজোর ৮০০টি শবর্রকোস্টর উচ্চ 

স্টবযোলপ্য় এর্এর্স্টর্ (শভোপ্কশনোল) শকোর্ স প্রবতসন কপ্রস্টস। র্রকোস্টর উপ্যোপ্গ ৩টি মস্টহলো পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউের্হ ৪৯টি 

পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউে এবাং শবর্রকোস্টর পর্ সোপ্য় ৪ শতোস্টিক পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউে িোপন করো হপ্য়প্স। এর্ব 

ইনস্টিটিপ্ের মোেপ্ম ৪ বসর শময়োস্টে স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োস্টরাং শকোর্ স পস্টরচোলনো কপ্র মেমস্তপ্রর েক্ষ প্রপ্কৌশলী বতস্টর করোর 

ব্যবিো আমরো গ্রহক কপ্রস্টস। 



 

র্রকোস্টর ৫১টি পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউপ্ে স্টবতীয় স্টশফে চোলু করো হপ্য়প্স। এসোেো শমপ্য়প্ের জন্য আরও ৪টির্হ 

শমোে ২৫টি পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউে িোপপ্নর স্টর্দ্ধোন্ত গ্রহক করো হপ্য়প্স। র্রকোর প্রস্টত উপপ্জলোয় ১টি কপ্র শেকস্টনকযোল স্কুল 

িোপপ্নর মোেপ্ম বৃস্টিমূলক স্টশক্ষোর র্ম্প্রর্োরপ্কর স্টর্দ্ধোন্ত গ্রহক কপ্রপ্স। শমপ্য় স্টশক্ষোসীপ্ের জন্য শতভোগ বৃস্টি প্রেোপ্নর উপ্যোগ 

গ্রহক করো হপ্য়প্স। 

েক্ষ মোনবর্ম্পে বতস্টরর জন্য ৩৭টি শেকস্টনকযোল শেস্টনাং শর্ন্টোপ্রর মোেপ্ম েক্ষ জনশস্টি বতস্টর এবাং স্টবপ্েপ্শ জনবল 

পোঠোপ্নোর পূপ্ব স প্রস্টশক্ষক শেওয়োর ব্যবিো করো হপ্য়প্স। আরও ৩০টি টিটিস্টর্ িোপন কপ্র জনবল স্টনপ্য়োগ স্টেপ্য় চোলুর অপ্পক্ষোয় 

রপ্য়প্স।  

ঢোকোয় শেক্সেোইল কপ্লজপ্ক স্টবেস্টবযোলয় করো হপ্য়প্স। ৬টি শেক্সেোইল ইনস্টিটিউে আধুস্টনকোয়ন কপ্রস্টস। শবর্রকোস্টর 

পর্ সোপ্য় পস্টলপ্েকস্টনক স্টশক্ষোর স্টবস্তোপ্র উৎর্োহ শেওয়ো হপ্চ্ছ। পুরোতন শজলো র্েপ্র একটি কপ্র স্টবজ্ঞোন ও প্রযুস্টি স্টবেস্টবযোলয় 

িোপন ইপ্তোমপ্ে র্ম্পন্ন হপ্য়প্স। 

২০১৯ র্োপ্লর মপ্ে র্রকোস্টর পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউপ্ে অস্টতস্টরি ১ লোখ সোত্র-সোত্রীপ্ক স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োস্টরাং 

শকোপ্র্ স ভস্টতস করোর লপ্ক্ষয ২ হোজোর ৯০০ শকোটি েোকোর একটি প্রকল্প বোস্তবোয়ন শুরু হপ্য়প্স। শেপ্শর ৬৪টি শেকস্টনকযোল স্কুল 

এবাং কপ্লপ্জ স্টিপ্লোমো ইস্টিস্টনয়োস্টরাং স্টশক্ষো শকোপ্র্ স সোত্র ভস্টতসর প্রস্টিয়ো চলপ্স। 

এ সোেো শেপ্শ কোস্টরগস্টর স্টশক্ষোর স্টবস্তোপ্রর লপ্ক্ষয শেপ্শর র্কল স্কুল এবাং কপ্লপ্জ কোস্টরগস্টর স্টশক্ষো শকোর্ স প্রবতসপ্ন 

র্রকোর উপ্যোগ স্টনপ্য়প্স।  

স্টিপ্লোমো প্রপ্কৌশলী ভোই ও শবোপ্নরো, 

আপনোপ্ের শবতন ববেম্য স্টনরর্নর্হ কপ্য়কটি শপশোগত র্মস্যো র্মোিোন ও পস্টলপ্েকস্টনক ইনস্টিটিউপ্ের সোত্র 

স্টশক্ষকপ্ের র্মস্যো র্মোিোপ্নর লপ্ক্ষয ২টি আন্তঃমন্ত্রকোলয় কস্টমটি গঠন করো হপ্য়স্টসল।  

কস্টমটি র্রকোপ্রর কোপ্স সুপোস্টরশ প্রেোন কপ্রপ্স। আন্তঃমন্ত্রকোলয় কস্টমটির সুপোস্টরশ বোস্তবোয়প্নর জন্য ইপ্তোমপ্ে 

প্রিোনমন্ত্রীর কোর্ সোলয় শসপ্ক র্াংস্টিষ্ট মন্ত্রকোলয়প্ক স্টনপ্ে সশনো প্রেোন করো হপ্য়প্স।  

আমরো ২০০৮ র্োপ্লর ঢোকো মহোনগর ইমোরত স্টবস্টিমোলোয় আপনোপ্ের শর্ অবমূল্যোয়ন করো হপ্য়স্টসল, তো 

আন্তঃমন্ত্রকোলয় কস্টমটির সুপোস্টরশ অনুর্োপ্র র্াংপ্শোিন করো হপ্য়প্স। শীঘ্রই এটি শগপ্জে আকোপ্র প্রকোস্টশত হপ্ব।  

শবতন ববেম্য স্টনরর্প্নর জন্য স্টবপ্শে কপ্র অন্যোন্য কোস্টরগস্টর শপশোজীবীপ্ের ন্যোয় চোকস্টরর প্রোসস্টমক স্টনযুস্টিপ্ত 

আপনোপ্ের ১টি শস্পশোল ইনস্টিপ্মন্ট প্রেোনর্হ লোস্টনাং-স্টিজোইপ্ন কম সরতপ্ের জন্য শস্পশোল ইনস্টিপ্মন্ট প্রেোপ্নর জন্য অস স 

মন্ত্রকোলয়প্ক ব্যবিো স্টনপ্ত বলো হপ্য়প্স। আস্টম আশো করস্টস অস স মন্ত্রকোলয় শীঘ্রই এ স্টবেপ্য় র্রকোস্টর স্টনপ্ে সশ জোস্টর করপ্ব।  

পস্টলপ্েকস্টনক স্টশক্ষোর অপ্নক র্মস্যোর র্মোিোন করো হপ্য়প্স। পস্টলপ্েকস্টনক স্টশক্ষকপ্ের মর্ সোেো বৃস্টদ্ধর জন্য পপ্ের নোম 

পস্টরবতসন কপ্র শলকচোরোর ও প্রপ্ফর্র করোর প্রস্টিয়ো চলপ্স।  

এসোেো স্টবস্টভন্ন র্াংিোয় ও স্টবদুযৎ শকোম্পোস্টনপ্ত ইস্টিস্টনয়োস্টরাং টিম কনপ্র্ট অ অনুর্রক কপ্র র্কপ্লর জন্য গ্রহকপ্র্োয ও ও 

র্াংিোর জন্য কল্যোককর র্মস্টিত অগ সোপ্নোগ্রোম প্রকয়ন করো হপ্ব।  

আপনোরো শেপ্শর ৮০/৮৫ ভোগ র্রকোস্টর র্কল উন্নয়ন কোর্ সিম বোস্তবোয়ন কপ্রন। আপনোপ্ের েক্ষতো, আন্তস্টরকতো 

এবাং র্ততোর উপর স্টনভ সর কপ্র প্রকপ্ল্পর র্ফল বোস্তবোয়ন। 

র্কল র্রকোস্টর কম সচোস্টরর শবতন বৃস্টদ্ধ করো হপ্য়প্স। কোরও কোরও শবতন ভোতো ১২৩ শতোাংশ পর্ সন্ত বৃস্টদ্ধ শপপ্য়প্স। 

এখন শকউ বলপ্ত পোরপ্বন নো শর্ র্রকোস্টর শবতপ্ন র্াংর্োর চপ্ল নো। 

আমরো দুনীস্টতর স্টবরুপ্দ্ধ যুদ্ধ শ োেকো কপ্রস্টস। জনগপ্কর কপ্রর েোকোয় আমরো উন্নয়ন প্রকল্প বোস্তবোয়ন কস্টর। শবতন-

ভোতো বৃস্টদ্ধর পরও র্স্টে শকউ দুনীস্টতপ্ত জস্টেপ্য় পপ্েন, তোহপ্ল কোউপ্কই শরহোই শেওয়ো হপ্ব নো। 

র্মপ্বত সুিী,  

স্টবে অস সননস্টতক মন্দো র্প্েও শেপ্শর অস সনীস্টত আজ খুব দৃঢ় অবিোপ্ন আপ্স। র্োমস্টষ্টক অস সনীস্টতর প্রস্টতটি সূচক 

ইস্টতবোচক িোরোয় এগুপ্চ্ছ।  

নোনো প্রস্টতকূলতো র্প্েও শেপ্শ ববপ্েস্টশক মুদ্রোর স্টরজোভ স ২৯ স্টবস্টলয়ন িলোর অস্টতিম কপ্রপ্স। গত ৬ বসর িপ্র 

আমরো গপ্ে ৬.৩ শতোাংশ হোপ্র স্টজস্টিস্টপ অজসন কপ্রস্টস। এ বসর স্টজস্টিস্টপ বৃস্টদ্ধর হোর ৭ শতোাংশ হপ্ব।  



 

আমরো ইপ্তোমপ্ে স্টন -মেম আপ্য়র শেপ্শ উন্নীত হপ্য়স্টস। আমোপ্ের লক্ষয ২০২১ র্োপ্ল মেম ও ২০৪১ র্োপ্ল উন্নত 

িনী শেপ্শ পস্টরকত হওয়ো। 

জোস্টতর্াং র্হ আন্তজসোস্টতক প্রস্টতষ্ঠোনগুপ্লো বোাংলোপ্েপ্শর আস স-র্োমোস্টজক অগ্রগস্টতর ভূয়র্ী প্রশাংর্ো কপ্রপ্স। বোাংলোপ্েশ 

এখন স্টবপ্ে উন্নয়প্নর শরোল মপ্িল। 

আমরো স্টবদুযৎ উৎপোেন র্ক্ষমতো প্রোয় ১৪ হোজোর ৭০০ শমগোওয়োপ্ে উন্নীত কপ্রস্টস। শেপ্শর ৭৫ শতোাংশ মোনুে স্টবদুযৎ 

সুস্টবিোর আওতোয় এপ্র্প্স।  

র্োপ্ে ১৬ হোজোর কস্টমউস্টনটি স্টিস্টনক ও ইউস্টনয়ন স্বোিযপ্কপ্ন্দ্রর মোেপ্ম স্বোিযপ্র্বো জনগপ্কর শেোেপ্গো  য় শপৌৌঁপ্স 

শেওয়ো হপ্চ্ছ। হোর্পোতোলগুপ্লোপ্ত শয্যো র্াংখ্যো বোেোপ্নো হপ্য়প্স। গে আয়ু শবপ্ে এখন ৭১ বসর। 

মোসোস্টপছু গে আয় ১ হোজোর ৪৬৬ িলোর। েোস্টরপ্দ্রযর হোর কপ্ম এখন ২২.৪ শতোাংশ। ৫ শকোটি মোনুে স্টনম্ন আয় শসপ্ক 

মে আপ্য়র স্তপ্র উন্নীত হপ্য়প্স। মোেস্টমক পর্ সোয় পর্ সন্ত স্টবনোমূপ্ল্য পোঠ্যবই স্টবতরক করো হপ্চ্ছ। 

একটি বোস্টে একটি খোমোর, বয়স্ক ভোতো, স্টবিবো ভোতো, মোতৃেকোলীন ভোতো, মুস্টিপ্র্োদ্ধো ভোতো, প্রস্টতবন্ধী ভোতো, 

স্টভস্টজস্টি, স্টভস্টজএফ, শেি স্টরস্টলফ, কোপ্জর স্টবস্টনমপ্য় খোয কম সসূস্টচর মোেপ্ম র্োমোস্টজক স্টনরোপিো শবষ্টনী সৃস্টষ্ট করো হপ্য়প্স।  

স্টিস্টজেোল বোাংলোপ্েশ স্টবস্টনম সোপ্কর লপ্ক্ষয প্রস্টতটি ইউস্টনয়প্ন তথ্যপ্র্বো শকন্দ্র স্টনম সোক করো হপ্য়প্স। 

আমোপ্ের উন্নয়ন িোরোপ্ক শেকর্ই করপ্ত হপ্ব। খোল-স্টবল, নেী-নোলো রক্ষো করপ্ত হপ্ব। কৃস্টে জস্টম বাঁচোপ্ত হপ্ব। 

পস্টরবস্টতসত জলবোয়ুর স্টবরূপ প্রভোব শমোকোস্টবলো করোর উপোয় শবর করপ্ত হপ্ব।  

আসুন, আমরো উন্নয়প্নর এই িোরোপ্ক এস্টগপ্য় স্টনপ্য় র্োই। একুশ শতপ্কর র্কল চযোপ্লি শমোকোস্টবলো কপ্র স্টবপ্ের বুপ্ক 

বোাংলোপ্েশপ্ক একটি উন্নত, র্মৃদ্ধ শেশ স্টহপ্র্প্ব প্রস্টতস্টষ্ঠত কস্টর। ক্ষুিো-েোস্টরদ্রয-স্টনরক্ষরতোমুি জোস্টতর স্টপতোর স্বপ্নেরর শর্োনোর 

বোাংলো গপ্ে তুস্টল। 

র্বোইপ্ক আবোরও িন্যবোে জোস্টনপ্য় আস্টম র্প্েলপ্নর র্োস্টব সক র্োফল্য কোমনো করস্টস। 

শখোেো হোপ্ফজ। 

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোাংলোপ্েশ স্টচরজীবী শহোক। 

... 


