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নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম 

 

অনুষ্ঠার্ির সভাপনত, 

সহ মীবৃন্দ, 

নবনপএটিনস’র অনুষিবৃন্দ, 

আমনন্ত্রত অনতনিবগ ে, 

নসনভল সানভ ের্সর িবীি প্রনিক্ষণািী  ম ে তোবৃন্দ। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

বাাংলার্িি কলা  প্রিাসি প্রনিক্ষণ ক ন্দ্র আর্য়ানিত ৫৬তম বুনিয়ানি প্রনিক্ষণ ক ার্স ের সমাপি অনুষ্ঠার্ি উপনিত সবাইর্  

আন্তনর  শুর্ভচ্ছা িািানচ্ছ। সাফর্ের সার্ি যাঁরা এই ক াস ে সম্পন্ন  র্রর্েি তাঁর্ির প্রনত আমার আন্তনর  অনভিদি। 

আগস্ট মাস কিার্ র মাস। ১৯৭৫ সার্লর ১৫ই আগস্ট স্বাধীিতা নবর্রাধী ঘাত চক্র সব ে ার্লর সব ের্শ্রষ্ঠ বাঙানল, িানতর নপতা 

বঙ্গবন্ধু কিখ মুনিবুর রহমাির্  সপনরবার্র হতযা  র্র।  আনম শ্রদ্ধাভর্র মরণরণ  রনে িানতর নপতা বঙ্গবন্ধুর্ । মরণরণ  রনে আমার মা 

কবগম ফনিলাতুি কিো মুনিব, আমার নতি ভাই - যার্েি কিখ  ামাল, কল. কিখ িামাল এবাং কিখ রার্সলসহ ১৫ আগর্স্টর স ল 

িহীির্ । মহাি আল্লাহতা’য়ালার িরবার্র তাঁর্ির রুর্হর মাগনফরাত  ামিা  রনে। 

নপ্রয় প্রনিক্ষণািীবৃন্দ, 

আপিারা নিক্ষা িীবি কিষ  র্র প্রিাতর্ন্ত্রর  ম েচানর নহর্সর্ব  ম েিীবর্ি প্রর্বি  র্রর্েি। আমার ধারণা, এ প্রনিক্ষর্ণর 

মাধ্যর্ম আপিারা প্রিাতর্ন্ত্রর  ম েচানর নহর্সর্ব আপিার্ির িানয়ত্ব ও  তেব্য সম্পর্ ে যর্িষ্ট অবনহত হর্য়র্েি। এ প্রনিক্ষর্ণ এর্স 

োত্রিীবি কির্ষ আপিারা আবার পড়ার্িািার সর্ঙ্গ সমৃ্পক্ত হর্য়নের্লি।  

প্রধািমন্ত্রী নহর্সর্ব িয়, এ িি অনভভাব  নহর্সর্ব আপিার্ির অনুর্রাধ  রব, পড়ার্িািার অভযাসটা অব্যাহত রাখার িন্য। 

 ারণ এ নবাংি িতাব্দীর চযার্লঞ্জ কমা ানবলায় নির্ির্ির কযাগ্য  র্র গর্ড় কতালার িন্য পড়ার্িািার ক াি নব ল্প কিই। 

চাকুনর িীবর্ির শুরুর্ত কয বুনিয়ানি প্রনিক্ষণ আপিারা কপর্লি, তার এ টি সুদুরপ্রসারী প্রভাব রর্য়র্ে। প্রনিক্ষণ প্রনতটি 

মানুর্ষর মর্ধ্য পনরবতেি আর্ি। তাঁর্  তাঁর িানয়ত্ব পালর্ি প্রস্তুত  র্র কতার্ল। 

নবশ্বায়ি প্রনক্রয়ার িতুি িতুি চযার্লঞ্জগুর্লা আমার্ির কমধা ও মির্ির সমন্বয় ঘটির্য় কমা ানবলা  রর্ত হর্ব। আর এই সমন্বয় 

ঘটার্িার  লার্ ৌিলগুর্লা প্রনিক্ষর্ণর মাধ্যর্মই রপ্ত  রা সম্ভব। এ লক্ষযর্  সামর্ি করর্খ বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর কময়াি ৪ মাস কির্  ৬ 

মাস কময়ািী  রার পনর ল্পিা কিওয়া হর্য়র্ে। িিপ্রিাসি মন্ত্রণালয় এবাং নবনপএটিনস এ লর্ক্ষয  াি  র্র যার্চ্ছ। 

নপ্রয়  ম ে তোবৃন্দ, 

কযনিি কির্  আপিারা প্রিাতর্ন্ত্রর  র্ম ে প্রর্বি  র্রর্েি কসনিি কির্  আপিারা িিগর্ণর কসব । এর্ির্ির মানুর্ষর কসবা 

 রার িন্যই আপিার্ির নির্য়াগ কিওয়া হর্য়র্ে। যতনিি আপিারা প্রিাতর্ন্ত্রর  ম ে তো নহর্সর্ব নির্য়ানিত িা র্বি, ততনিি িিগর্ণর 

কসবা  রাই হর্ব আপিার্ির মূল লক্ষয।  

কসিন্য আপিারা কয কযখার্িই  াি  রর্বি, আপিার্ির সামর্ি িা র্ব শুধু বাাংলার্িি এবাং এর্ির্ির মানুষ। এিন্য 

আপিার্ির কিির্প্রম, তযাগ এবাং কসবার মর্িাভাব নির্য়  াি  রর্ত হর্ব।  
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আপিার্ির িাির্ত হর্ব নপ্রয় মাতৃভূনমর ইনতহাস এবাং ঐনতহয। িাির্ত হর্ব, আমার্ির পূব েসূরীরা  ী অপনরসীম তযাগ স্বী ার 

 র্র এর্িির্  স্বাধীি  র্রর্েি।  

িানতর নপতা বঙ্গবন্ধু কিখ মুনিবুর রহমার্ির কিতৃর্ত্ব ২৪-বের পান স্তািী স্বস্বরিাসর্ির নবরুর্দ্ধ এ কির্ির মানুষ সাংগ্রাম 

 র্রর্ে। এই ২৪ বের্রর অর্ধ ে টাই পান স্তািী িাসর্ রা বঙ্গবন্ধুর্  কির্ল আট  করর্খনেল। বদীিিায় নতনি অবণ েিীয় নিয োতর্ির 

নি ার হর্য়নের্লি। অবর্ির্ষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বার্ি এর্ির্ির মানুষ ১৯৭১ সার্ল মুনক্তযুর্দ্ধ ঝাঁনপর্য় পর্ড়। ৩০ লাখ িহীি আর দু’লাখ মা-

কবার্ির সম্ভ্রর্মর নবনিমর্য় আমরা আমার্ির নপ্রয় স্বাধীিতা অিেি  র্রনে। আমার্ির এ স্বাধীিতা রক্ত নির্য় নেনির্য় আিা স্বাধীিতা।  

লার্খা িহীর্ির আত্মতযার্গর নবনিমর্য় অনিেত স্বাধীি বাাংলার্িি রার্ের িবীি  ম ে তো আপিারা। এ বার ভাবুি কতা, কিিটা 

যনি স্বাধীি িা হত,  তিি আির্  আপিার্ির মত  যাডার সানভ ের্স প্রর্বি  রর্ত পারর্তি ? 

বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীিতাই কচর্য়নের্লি, তা িয়। তাঁর লক্ষয নেল এর্ির্ির মানুর্ষর অি েনিনত  মুনক্ত। আর এিন্য স্বাধীিতার পর 

পরই নতনি যুদ্ধনবধ্বস্ত বাাংলার্িি পুিগ েঠর্ি আত্মনির্য়াগ  র্রি। 

তখি রােীয় ক াষাগার নেল শূন্য। রাস্তা-ঘাট, নিি- ালভাট ে, নিল্প- ল ারখািা ধ্বাংস্তুর্প পনরণত হর্য়নেল। ব্যবসা-বানণিয সব 

বন্ধ নেল। বঙ্গবন্ধু সার্ড় নতি বের্র কসই ধ্বাংস্তুপ কির্  তুর্ল এর্ি কিির্  এ টি দৃঢ় নভনির উপর িাঁড়  নরর্য়নের্লি। ন ন্তু 

স্বাধীিতানবর্রাধী অপিনক্ত িানতর নপতার্  তাঁর কসািার বাাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ  রর্ত কিয়নি। ১৯৭৫ এর পর িাসর্ রা বাাংলার্িির্  

উর্টা পর্ি হাঁটির্য়র্ে। 

নপ্রয়  ম ে তোবদৃ, 

২১ বের পর ১৯৯৬ সার্ল বাাংলার্িি আওয়ামী লীগ সর ার গঠি  রার পর আি ে-সামানি  খার্ত উন্নয়ি শুরু হয়। কিি খার্ে 

স্বয়াংসম্পূণ েতা অিেি  র্র। িানরদ্র্য দ্রুত হ্রাস পায়। নিক্ষার হার বাড়র্ত িার্ । কিনি-নবর্িনি নবনির্য়াগ, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃন্নদ্ধ কপর্ত 

িার্ ।  

নবদুযৎ উৎপািি ১৬০০ কমগাওয়াট কির্  ৪৩০০ কমগাওয়ার্ট উন্নীত হয়। আঞ্চনল  ও আন্তিোনত  পনরমণ্ডর্ল বাাংলার্ির্ির 

ভাবমূনতে উজ্জ্বল হয়। বাাংলার্ির্ির কিতৃর্ত্ব নবনভন্ন আন্তিোনত  ও আঞ্চনল  কফারার্ম স্বর্ল্পান্নত কিিগুর্লার ন্যায্য নহস্যা আিায়  রা 

সম্ভব হয়।  

ভারর্তর সার্ি ৩০-বের কময়ািী গঙ্গা পানি চুনক্ত, নবর্রাধপূণ ে পাব েতয চট্টগ্রাম িানন্ত চুনক্তর মত ূরূহহ  াি আমরা কস সময় 

সম্পন্ন  নর। 

২০০১ নিব োচর্ির পর কিি আবার নপনের্য় পর্ড়। শুরু হয় প্রনতনহাংসার রািিীনত। অি েিীনতর্ত ধ্বাংস িার্ম। খাে ঘাটনত বার্ড়। 

নবদুযৎ উৎপাির্ি িনবরতা কির্ম আর্স। অি েনিনত  সূচ গুর্লা নিম্নগামী হয়।  

২০০৭ সার্ল অরাি তা কঠ ার্িার িার্ম তিা নিত তত্ত্বাবধায়  সর ার এর্স কিির্  আরও নপের্ি কঠর্ল কিয়। দ্র্ব্যমূর্ের 

িাম আ ািচূম্বী হয়। মানুর্ষর িীবি ূরনব েসহ হর্য় উর্ঠ। 

এ অবিায় ২০০৯ সার্ল সর ার পনরচালিার িানয়ত্ব নির্য় গত ৫ বের্র আমরা বাাংলার্ির্ির অি েিীনতর্  এ টা িক্ত নভনির 

উপর িাঁড়  রার্ত সক্ষম হর্য়নে। নবশ্ব অি েনিনত  মদা উর্পক্ষা  র্র গত ৫ বের্র নিনডনপ প্রবৃন্নদ্ধর হার ৬.২ িতাাংর্ির উপর নেল। 

রপ্তানি আয় ৩০ নবনলয়ি ডলার োনড়র্য় কগর্ে। মািানপছু আয় ২০০৯ সার্লর ৮৪৩ ডলার কির্  বৃন্নদ্ধ কপর্য় বতেমার্ি ১ হািার ১৯০ 

মান েি ডলার হর্য়র্ে। িানরর্দ্র্যর হার ২০০৯ সার্লর ৩৩.৪ িতাাংি কির্  হ্রাস কপর্য় ২০১৩ সার্ল ২৬.৪ িতাাংি এবাং হত িানরর্দ্র্যর হার 

১৯.৩ িতাাংি কির্   র্ম ১১.৯ িতাাংি হর্য়র্ে।  

সামানি  নিরাপিা কবষ্টিী সারার্ির্ি প্রসানরত হর্য়র্ে, আঞ্চনল  স্ববষম্য  র্মর্ে, নিনিত হর্য়র্ে খাে নিরাপিা। এরফর্ল 

গ্রামীণ অি েিীনতর্ত ব্যাপ  পনরবতেি এর্সর্ে। ২০২১ সার্লর মর্ধ্য মধ্যম আর্য়র কির্ি উন্নীত হওয়ার িন্য প্রর্য়ািি িনক্ত ও সম্পর্ির 

প্রবাহ বাড়ার্িা এবাং মািবসম্পি উন্নয়ি।  

এ লর্ক্ষয নবদুযৎ, নিক্ষা ও স্বািযখার্ত নবর্িষ গুরুত্ব কিওয়া হর্চ্ছ। নবদুযৎ উৎপাির্ির সক্ষমতা বৃন্নদ্ধ কপর্য় বতেমার্ি ১১ হািার 

৭০০ কমগাওয়ার্ট কপৌৌঁর্ের্ে। নবদুযর্তর সুনবধার্ভাগী ৬২ িতাাংর্ি উন্নীত হর্য়র্ে। স্বাধীিতার পর এই প্রিম বাাংলার্িি কপর্য়র্ে এ টি 

নিক্ষািীনত। িনরদ্র্ ও কমধাবী নিক্ষািীর্ির িন্য নিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইি ২০১২ এবাং কশ্রষ্ঠ প্রনতভার স্বীকৃনত প্রিার্ির লর্ক্ষয ‘‘সৃিিিীল 

কমধা অর্ন্বষণ িীনতমালা ২০১২’’ প্রণয়ি  রা হর্য়র্ে।  

প্রনত উপর্িলায় এ টি  র্র নবোলয়র্  মর্ডল নবোলর্য় পনরণত  রার  ায েক্রম চলর্ে। সহস্রাব্দ উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী 

২০১৫ সার্ল নিশু ও মাতৃমৃতুয হার হ্রাস  রার লক্ষযমাত্রা বাাংলার্িি ২০১৩ সার্লই অিেি  র্র িানতসাংঘ  তৃে  পুরস্কৃত হর্য়র্ে।  

এ ইসর্ঙ্গ তথ্যপ্রযুনক্তর ব্যাপ  ব্যবহার স্বািযখার্ত কযাগ  র্রর্ে িতুি মাত্রা। প্রনতটি ইউনিয়র্ি তথ্য ও কসবার্ ন্দ্র িাপি  রা 

হর্য়র্ে।  
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সর ানর অনফর্স চালু হর্য়র্ে ওয়াি স্টপ সানভ েস। তথ্যপ্রযুনক্তর মাধ্যর্ম িিগর্ণর কিারর্গাড়ায় সর ানর কসবা প্রিার্ি সাফর্ের 

স্বীকৃনতস্বূহপ ইন্টারন্যািিাল কটনল নমউনির্ িি ইউনিয়ি (ITU) বাাংলার্িির্  ২০১৪ সার্লর ‘‘ওয়ার্ল্ে সানমট অি ইিফরর্মিি 

কসাসাইটি’’ (WSIS) পুরস্কার্র ভূনষত  র্রর্ে।  

আমরা নবশ্বাস  নর, অবাধ তথ্য প্রবাহ িিগর্ণর ক্ষমতায়ি ও সুিাসর্ির পূব েিতে। তাই প্রণীত হর্য়র্ে তথ্য অনধ ার আইি, 

২০০৯। 

সম্প্রনত UNDP প্র ানিত প্রনতর্বিি অনুযায়ী বাাংলার্ির্ির মািবসম্পি উন্নয়ি সূচ  (HDI) পূব েবতী বৎসর্রর তুলিায় 

চার ধাপ এনগর্য়র্ে। ১৮৭টি কির্ির মর্ধ্য বতেমার্ি বাাংলার্ির্ির অবিাি ১৪২ । িনক্ষণ এিীয় কিিসমূর্হর মর্ধ্য শ্রীলঙ্কার পর্রই 

বাাংলার্ির্ির অবিাি। 

নপ্রয়  ম ে তোবৃন্দ, 

খুব সাংনক্ষপ্তভার্ব কয অিেিগুর্লা তুর্ল ধরলাম তা আমার্ির স্বর্প্নর বাাংলার্িি গর্ড় কতালার পর্ি  র্য় টি নিনিত পির্ক্ষপ। 

আমার্ির আরও পি অনতক্রম  রর্ত হর্ব। কসই কগৌরবময় যাত্রায় অাংিীিার হওয়ার িন্য আপিারা নসনভল সানভ ের্স কযাগিাি  র্রর্েি।  

কির্ির িন্য এ টি িক্ষ ও কসবামুখী িিপ্রিাসি গর্ড় কতালার লর্ক্ষয আমরা সাংস্কারমূল  পির্ক্ষপ গ্রহণ  র্রনে। সর ানর 

অনফর্স নসটির্িি চাট োর বাস্তবায়ি  রা হর্য়র্ে। ২৫ হািার ওর্য়বসাইট নির্য় নবর্শ্বর বৃন্হিম কপাট োল ‘‘িাতীয় তথ্য বাতায়ি’’ চালু  রা 

হর্য়র্ে। এসব  ম েসূনচর ফর্ল নসনভল সানভ ের্সর সক্ষমতা বহুগুর্ণ বৃন্নদ্ধ কপর্য়র্ে।  

প্রিাতর্ন্ত্রর  ম েচানরর্ির যিাযি কবতি-ভাতা প্রিার্ির লর্ক্ষয কবতি ও চা নর  নমিি ২০১৩ গঠি  রা হর্য়র্ে। নসনভল 

সানভ েস অযাক্ট প্রণয়ি সর ার্রর সনক্রয় নবর্বচিাধীি রর্য়র্ে। ইর্তামর্ধ্যই এ আইর্ির খসড়া প্রণীত হর্য়র্ে।  

আপিারা এর্ির্ির স্বল্পসাংখ্য  ভাগ্যবাি ব্যনক্ত। এ িন্য আপিার্ির ঔপনির্বনি  প্রাচীি ধ্যাি-ধারণা কির্  কবনরর্য় এর্স 

িিগর্ণর কসবা  রার মািনস তা গর্ড় তুলর্ত হর্ব। এর আর্গ যখি আনম এখার্ি এর্সনেলাম, িবীি  ম ে তোর্ির মর্ধ্য এ ধরর্ণর 

মািনস   াঠার্মা গর্ড় তুলর্ত বুনিয়ানি ক াস ে  ানরকুলার্ম প্রর্য়ািিীয় পনরবতেি আিার িন্য বর্লনেলাম।  

আনম কির্ি খুনি হর্য়নে কয, ‘‘বাাংলার্িির্  িাি’’  ম েসূনচর আওতায় প্রনতটি প্রনিক্ষণািী এ টি  র্র িনরদ্র্ পনরবার্রর 

সাংস্পর্ি ে আসর্েি এবাং তাঁর্ির সমস্যা নচনিত  র্র সমাধার্ির  ায ে র পির্ক্ষপ নির্চ্ছি। এ ধরর্ণর  ায েক্রর্মর মাধ্যর্ম প্রনিক্ষণািীরা 

কিির্  বহুমানত্র  দৃনষ্টর্ াণ কির্  িািার সুর্যাগ পার্চ্ছি।  

নপ্রয় প্রনিক্ষণািীবৃন্দ, 

আপিারা প্রনিক্ষণ কির্ষ িানয়ত্ব নির্য় মাঠ-পয োর্য় বৃন্হির  ম ের্ক্ষর্ত্র প্রর্বি  রর্বি। কসখার্ি কিখর্বি এ নির্  কযমি সমস্যা 

রর্য়র্ে, অন্যনির্  আর্ে সম্ভাবিার অবানরত নিগন্ত। আমার্ির কির্ির সাধারণ মানুর্ষরা ক্রমাগত তাঁর্ির অসাধারণ প্রর্চষ্টায় কসই 

সম্ভাবিার দ্বার উর্মানচত  র্র চর্লর্েি। সাধারণ মানুর্ষর সমস্যা ও সম্ভাবিাগুর্লার্  আপিার্ির হৃিয় নির্য় উপলনি  রর্ত হর্ব। 

আনম আপিার্ির অনুর্রাধ  রব সাধারণ মানুর্ষর  িাগুর্লা মি নির্য় শুির্বি। কচষ্টা  রর্বি সাধ্যমত তা সমাধার্ির। এ 

কির্ির সাধারণ মানুষ অতযন্ত সহি-সরল। সামান্য কসবা নির্য়ই তাঁর্ির মি িয়  রা সম্ভব। সর ার্রর প্রনতনিনধ নহর্সর্ব আপিারা 

সাধারণ মানুর্ষর সার্ি নমর্ি বতেমাি সর ার্রর গণমুখী িীনতর বাস্তবায়ি  রর্বি - এটা আনম দৃঢ়ভার্ব নবশ্বাস  নর।  

আমরা সাধ্যমত আপিার্ির কবতি ও অন্যান্য সুর্যাগসুনবধা বাড়ার্িার কচষ্টা  রনে। আপিারাও সাধ্যমত সাধারণ মানুর্ষর িন্য 

 াি  রর্বি- এটাই আমার প্রতযািা। 

িানতর নপতা আমার্ির নিনখর্য়র্েি মানুর্ষর  াো ানে যত কযর্ত পারর্বি, ততই আপনি তাঁর্ির িন্য ভাল ন ছু  রর্ত 

পারর্বি। আপিারা প্রনিক্ষর্ণর সমানপ্ত নির্ি কয িপি নির্য়র্েি আমৃতুয কসই িপর্ির প্রনত অনবচল িা র্বি।  

আমার্ির সর ার এ কিির্  সামর্ির নির্  এনগর্য় নির্য় যাবার িন্য দৃঢ় প্রনতজ্ঞ। ন ন্তু সর ার্রর এ ার পর্ক্ষ কস লর্ক্ষয 

কপৌৌঁোর্িা সম্ভব িয়। এ টি প্রনিনক্ষত, িক্ষ নসনভল সানভ েস এ অঙ্গী ার বাস্তবায়র্ি অন্যতম বড় সহায়  িনক্ত।  

নত্রি লাখ িহীর্ির আত্মতযার্গর নবনিমর্য় অনিেত এ কির্ির উজ্জ্বল ভনবষ্যত নবনিম োর্ণর ূহপ ার আপিারা। আি বুনিয়ানি 

প্রনিক্ষর্ণর কিষ নির্ি আপিার্ির স র্লর উপর এ িানয়ত্ব অপ েণ  র্র এবাং সবাইর্  আবারও ধন্য1বাি িানির্য় বক্তব্য কিষ  রনে। 

 

কখািা হার্ফি। 

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলার্িি নচরিীবী কহা । 
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