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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  
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বাাংলাদেশ টেক্সোইল ববশ্বববদ্যালয় ক্যাম্পাি, মঙ্গলবার, ১ চৈত্র ১৪১৭, ১৫ মাৈ চ ২০১১  

 

ববিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাদনর িভাপবি,  

িহক্মীগণ,  

িাংিে িেস্যবৃন্দ,  

টেক্সোইল খাদির িাদে িাংবিষ্ট ব্যবিবগ চ,  

উপবিি সুবধমন্ডলী,  

            আিিালামু আলাইকুম।    

আজ টেদশর প্রেম টেক্সোইল ববশ্বববদ্যালয় ৈালু হদি যাদে। বস্ত্র প্রযুবি ও প্রদক্ৌশল ববষদয় এই নবযাত্রার শুভক্ষদণ 

আবম িাংবিষ্ট িক্লদক্ আন্তবরক্ শুদভো ও অবভনন্দন জানাবে।  

স্বাধীনিা ও টগৌরদবর এ মাদি আবম স্মরণ ক্রবি িব চক্াদলর িব চদেষ্ঠ বাঙাবল জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু টশখ মুবজবুর 

রহমানদক্।  

স্মরণ ক্রবি জািীয় ৈার টনিাদক্। গভীর েদ্ধা জানাবে ৩০ লাখ শহীে এবাং ২ লাখ বনয চাবিি মা-টবানদক্। গভীর 

িমদবেনা জানাবে, যুদ্ধাহি মুবিদযাদ্ধাদের প্রবি।  

১৯২১ িাদল নাবরন্দায় গদে উঠা উইবভাং স্কুল আজ ববশ্বববদ্যালদয় রূপ বনল। উচ্চবশক্ষা প্রিাদর বিচমান িরক্াদরর 

আন্তবরক্িার এটি এক্টি অনন্য দৃষ্টান্ত। েীর্ চ ৯০ বির ধদর প্রবিষ্ঠানটিদক্ যারা ধদর টরদখদিন িাদের িক্লদক্ জানাই আন্তবরক্ 

ধন্যবাে।  

১৯৫০ িাদল উইবভাং স্কুলটি টেক্সোইল ইনবিটিউদে উন্নীি ক্রা হদলও এর অবক্াঠামাগি উন্নয়ন ক্রা হয়বন। ১৯৫৭ 

িাদল জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু টশখ মুবজবুর রহমান প্রাদেবশক্ িরক্াদরর বশল্প, বাবণজয, েম, দুনীবি েমন ও পল্লী িহায়ক্ মন্ত্রী 

োক্াক্াদল ইনবিটিউদের এক্াদেবমক্ ও আবাবিক্ ভবন বনম চাদণর জন্য টিজগাঁও বশল্প এলাক্ার এ জায়গাটি বরাদ্দ টেন। 

প্রবিষ্ঠানটির বনম চাণ ক্াজ শুরু ক্দরন। জাবির বপিার স্মৃবি ববজবেি এই ববদ্যাপীদঠ আিদি টপদর আবম খুবই আনবন্দি।  

জাবির বপিা বাাংলার দুুঃখী মানুদষর মুদখ হাবি ট াোদনার স্বপ্ন টেখদিন। িাঁর অেম্য বািনা বিল ক্ষুধা, োবরদ্র্য ও 

দুনীবিমুি বাাংলাদেশ গোর। বিবন ৈাইদিন, বাাংলাদেশ ববদশ্বর িামদন মাো উচু ক্দর ৈলদব। টি জন্য বিবন বশক্ষাদক্ িদব চাচ্চ 

গুরুত্ব বেদয়বিদলন। এক্টি আধুবনক্ বশক্ষা ব্যবিা গদে তুলদি বিবন ে. কুেরি-এ টখাো বশক্ষা ক্বমশন গঠন ক্দরন। যার মাধ্যদম 

টেদশর নতুন প্রজন্ম টেশদপ্রদম উবুদ্ধ হদয় জ্ঞান-ববজ্ঞাদন অবভজ্ঞ হদয় উঠদব। টেদশর উন্নয়ন-অগ্রগবিদি টনতৃত্ব বেদব। '৭৫ এর ১৫ 

আগি জাবির বপিাদক্ িপবরবাদর হিযার পর টিই স্বপ্ন ও টৈিনার বাস্তবায়ন স্তব্ধ হদয় পদে।  

'৯৬ এর িরক্াদরর িময় আমরা বশক্ষা, স্বািয, কৃবষ, টযাগাদযাগ, বশল্প-বাবণজয িহ প্রবিটি খাদি উন্নয়দনর মাধ্যদম 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরদণ ব্রিী হই। প্রবিটি টক্ষদত্রই টেশ এবগদয় যায়। বক্ন্তু ২০০১ এর পর টেশ আবার অন্ধক্াদর বনমবিি হয়। 

ববএনবপ-জামাি টজাে িরক্ার জনগদণর উন্নয়দনর পবরবদিচ লুেপাে ও দুনীবির মাধ্যদম বনদজদের ভাগ্য গদে তুদল। িাদের 

দুনীবি ও দুুঃশািদন জনগদণর নাবভশ্বাি উদঠ।  

সুবধমন্ডলী,  

টেশবািীর ববপুল িমে চদন এবার জনগদণর টিবার সুদযাগ টপদয় আমরা পুনরায় টেদশর উন্নয়দন বনরলি ক্াজ শুরু ক্বর।  

আমাদের অে চনীবির অন্যিম ৈাবলক্া শবি টেক্সোইল খাি। টেক্সোইল খাদির প্রিাদরর ওপর বনভ চর ক্রদি আমাদের 

বশল্প বববনদয়াগ, ক্ম চিাংিান, র িাবন এবাং রাজস্ব আদয় প্রবৃবদ্ধ।  



ববশ্ব অে চননবিক্ মন্দার ক্ারদণ এবশয়া, ইউদরাপ ও আদমবরক্ার অদনক্ টেদশর অে চননবিক্ প্রবৃবদ্ধ ক্দম টগদি। বক্ন্তু 

বাাংলাদেদশর প্রবৃবদ্ধ বােদি। ৈলবি অে চবিদর আমরা ৬.৭ শিাাংশ প্রবৃবদ্ধ অজচন ক্রদি পারদবা বদল আশা ক্রবি।  

িামবষ্টক্ অে চনীবির িবগুদলা সূৈদক্ই ইবিবাৈক্ অগ্রগবি হদে।  দল িামবষ্টক্ অে চনীবিদি বিবিশীলিা বজায় রদয়দি।  

জািীয় উৎপােন বৃবদ্ধর িাদে িাদে জনগদণর অে চননবিক্ অবিারও উন্নবি হদে। এ দুই বিদর মাোবপছু আয় ৬৬০ েলার 

টেদক্ ৭৮০ েলাদর উন্নীি হদয়দি। এর  দল জনগদণর জীবনযাত্রার মান টবদেদি। অভযন্তরীণ বাজাদর ৈাবহো টবদেদি। এর  দল 

বববনদয়াগক্ারীরা বববনদয়াদগ আকৃষ্ট হদেন। আমরা বববনদয়াগ-বান্ধব পবরদবশ সৃবষ্ট ক্রবি। টরল, িেক্ ও টনৌ টযাগাদযাদগ ব্যাপক্ 

উন্নয়ন ক্ম চক্ান্ড পবরৈাবলি হদে।  

জনগদণর অবিার উন্নবি হদয়দি। অে চনীবিদি গবিশীলিা ব দর এদিদি।  দল টেদশ প্রবি বির ববদুযৎ ও গ্যাদির ৈাবহো 

৮-১০ শিাাংশ ক্দর বােদি। ববএনবপ-জামায়াি টজাে িরক্াদরর পাঁৈ বিদর এক্ টমগাওয়াে ববদুযৎ উৎপােনও বাদেবন। আমরা 

৪৩০০ টমগাওয়াে টরদখ টগলাম। এবার এদি টপদয়বি ৩৩০০ টমগাওয়াে।  

আমরা গি দুই বিদর জািীয় গ্রীদে ১১৫০ টমগাওয়াে ববদুযৎ টযাগ ক্দরবি। আদরা ৩৪টি নতুন ববদুযৎ টক্ন্দ্র বনম চাদণর 

ক্াজ ৈলদি। গ্যাি উৎপােন বৃবদ্ধদিও নতুন কূপ খনন এবাং পাইপ লাইন িাপদনর ক্াজ ৈলদি।       

বাাংলাদেশ র িাবন আদয় ববরাে িা ল্য অজচন ক্দর যাদে। ২০০৯ িাদল ববশ্ব র িাবন ২৩ শিাাংশ ক্দমদি। আর 

বাাংলাদেশ ৪.১ শিাাংশ প্রবৃবদ্ধ অজচন ক্দরদি।  

চিবরদপাষাক্ র িাবনর টক্ষদত্র বাাংলাদেশ এখন ববদশ্বর ৈতুে চ বৃহত্তম র িাবনক্ারক্ টেশ। ৈীন, ইউদরাপীয় ইউবনয়ন ও 

তুরদের পরই বাাংলাদেদশর অবিান। ৈলবি অে চবিদরর আে মাদি বনে ও ওদভন টপাষাক্ বমদল র িাবন আয় হদয়দি প্রায় ১১ 

বববলয়ন েলার। গি বিদরর এ িমদয়র তুলনায় এ আয় ৪১ শিাাংশ টববশ। ৈলবি অে চবিদরর িয় মাদি রাজস্ব আদয় ২৭ শিাাংশ 

প্রবৃবদ্ধ হদয়দি।  

১৯৯৬'র িরক্াদরর িময় টেক্সোইল খাদি টেশীয় উদদ্যািাদেরদক্ মূলধন টযাগান বেদয়বি। শুল্ক ও ক্র মওকু  ক্দরবি। 

র িাবন আদয়র ওপর ৩০ শিাাংশ ক্যাশ ইনদিনটিভ বেদয়বি।  দল টেদশ প্রায় বিনশ র িাবনমুখী  ক্দম্পাবজে টেক্সোইল গদে 

ওদঠদি।  দরায়াে চ বলাংদক্জ বশদল্পরও ব্যাপক্ প্রিার র্দেদি। টবিরক্াবর খািদক্ িহদযাবগিার এ ধারা আমরা এবারও বজায় 

টরদখবি।  

টেক্সোইল খাদি টেক্সোইল ইবিবনয়ার িহ বববভন্ন টপশাজীবী এবাং প্রায় ৩০ লক্ষ েবমক্ ভাই-টবান ক্াজ ক্রদি। যার 

অবধক্াাংশই নারী। এদি িাধারণ নারীদের ক্ষমিায়নও বনবিি হদে।  

চিবরদপাষাদক্র পাশাপাবশ পাে, ঔষধ, ৈামো, বহমাবয়ি খাদ্য, কৃবষপণ্য, জাহাজ বশল্প প্রভৃবি টক্ষদত্র র িাবন বােদি। 

আমরা র িাবনর নতুন বাজার সৃবষ্টর লদক্ষয বববভন্ন পেদক্ষপ বনদয়বি। এ জন্য প্রদয়াজন িাব চক্ষবণক্ গদবষণার মাধ্যদম পদণ্যর মান 

উন্নি ক্রা। টেক্সোইল প্রদক্ৌশলী ও প্রযুবিববেদের এ ব্যাপাদর অগ্রণী ভূবমক্া পালন ক্রদি হদব।  

কৃবষ আমাদের অে চনীবির প্রধান খাি। কৃবষ উৎপােন বৃবদ্ধর লদক্ষয আমরা ৬ হাজার টক্াটি োক্ার টববশ ভতুচবক্ বেবে। 

কৃষক্দেরদক্ ১২ হাজার টক্াটি োক্া কৃবষ ঋণ টেয়া হদে। আমরা কৃবষ গদবষণায় বরাদ্দ বেদয়বি। যাদি কৃবষ উৎপােন প্রবৃবদ্ধদক্ 

েীর্ চদময়াদে টেক্িই ক্রা যায়। কৃষক্রা ১০ োক্ায় ব্যাাংক্ এক্াউন্ট খুলদি টপদরদি।   

প্রবি ইবি কৃবষ জবম আবাে ক্রদি হদব। এজন্য িাত্র-বশক্ষক্-টপশাজীবী-েমজীবী িক্লদক্ িৎপর হদি হদব।   

সুবধমন্ডলী,  

আমরা এক্টি ববজ্ঞানবভবত্তক্ যুদগাপদযাগী বশক্ষানীবি প্রণয়ন ক্দরবি। এদি ক্াবরগবর ও প্রযুবি বশক্ষাদক্ ববদশষ গুরুত্ব 

টেয়া হদয়দি। ববশ্বায়দনর এ যুদগ টক্াদনা বেক্ টেদক্ই আমাদের বপবিদয় োক্ার সুদযাগ টনই।  

আমরা বেবজোল বাাংলাদেশ প্রবিষ্ঠার ক্ায চক্রম হাদি বনদয়বি। এ লদক্ষয পয চাপ্ত িথ্যপ্রযুবিববে প্রদয়াজন হদব। আজদক্র 

িরুণ িমাজদক্ টিভাদবই চিবর হদি হদব।  

আমরা আইবিটি আইন িাংদশাধন ক্দরবি। আইবিটি নীবিমালা প্রণয়ন ক্দরবি। হাইদেক্ পাক্চ ক্তৃচপক্ষ আইন ক্দরবি। 

আমরা ইদিামদধ্যই বেবজোল টিবা মানুদষর টোরদগাোয় টপৌৌঁদি টেওয়ার ক্ায চক্রম শুরু ক্দরবি।  



টেদশর বববভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠাদন ১৬০০ টির টববশ ক্বম্পউোর ল্যাব, ববশ্বববদ্যালয়গুদলাদি ২০টি িাইবার টিন্টার, ১৫২টি 

ক্বমউবনটি ই-টিন্টার এবাং ৬৪ টজলায় ওদয়বদপাে চাল িাপন ক্রা হদয়দি। ৪৫০১টি ইউবনয়দন িথ্য ও টিবা টক্ন্দ্র িাপন ক্রা 

হদয়দি।  

ি েওয়যার এবাং ক্বম্পউোর টিবা বশল্প প্রিাদরর লদক্ষয ক্াবলয়ানক্দর হাইদেক্ পাক্চ এবাং ক্ারওয়ান বাজাদর  আইবিটি 

ইনবক্উদবের িাপন ক্রা হদয়দি। এখাদন ৪৭টি ি েওয়যার প্রবিষ্ঠান ক্াজ ক্রদি।  

ঢাক্ায় এক্টি ি েওয়যার টেক্দনাদলাজী পাক্চ িাপদনর ক্াজ দ্রুি এবগদয় ৈলদি। ঢাক্ািহ ববভাগীয় শহরগুদলাদি আইটি 

বভদলজ িাপদনর উদদ্যাগ টনয়া হদয়দি। টেদশ টমাবাইল ট ান, ইন্টারদনে এবাং ট িবুক্ িহ িামাবজক্ টনেওয়াক্চগুদলা 

ব্যবহারক্ারীর িাংখ্যা ক্রদমই বােদি।    

ক্বম্পউোর বশক্ষা বাধ্যিামূলক্ ক্রা হদয়দি। বশক্ষক্দের প্রবশক্ষণ টেওয়া হদে। আমার ববশ্বাি আপনাদের টমধা আর 

েদমর িদঙ্গ ববজ্ঞান ও প্রযুবির িমন্বয় র্টিদয় আমরা বেবজোল বাাংলাদেশ গোর ক্াবিি লদক্ষয টপৌৌঁিদি পারব।  

েক্ষ জনশবি সৃবষ্টর লদক্ষয আমাদের গি টময়াদে প্রবি টজলায় এক্টি ক্দর পবলদেক্বনক্ ইনবিটিউে িাপদনর নীবিমালা 

গ্রহণ ক্বর। নতুন নতুন ইনবিটিউে িাপন ক্বর।  

আমরা টেদশর ৪টি প্রদক্ৌশল ইনবিটিউেদক্ ববশ্বববদ্যালদয় রূপান্তর ক্বর। ১২টি ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববশ্বববদ্যালয় িাপদনর 

ক্ায চক্রম হাদি টনই। দুইটি কৃবষ ববশ্বববদ্যালয়, এক্টি টমবেদক্ল ববশ্বববদ্যালয় এবাং দুইটি টভদেবরনাবর ববশ্বববদ্যালয় প্রবিষ্ঠা ক্বর।  

এবার োবয়ত্ব বনদয় উচ্চ বশক্ষা প্রিাদর ইদিামদধ্যই ঢাক্ায় ইউবনভাবি চটি অব প্রদ শনালি, রাংপুদর টবগম টরাদক্য়া 

ববশ্বববদ্যালয় এবাং পাবনায় ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববশ্বববদ্যালয় িাপন ক্দরবি। ববরশাল ববশ্বববদ্যালদয়র বভবত্তপ্রস্তর িাপন ক্রা হদয়দি। 

আদরা িয়টি ববদশষাবয়ি ববশ্বববদ্যালয় িাপদনর ক্াজ শুরু হদয়দি। ক্াবরগবর বশক্ষাদক্ যুদগাপদযাগী ক্রা হদয়দি। প্রবিটি 

উপদজলায় এক্টি ক্দর ক্াবরগবর স্কুল িাপদনর উদদ্যাগ টনয়া হদয়দি। প্রদক্ৌশলীর ৈাবহো পূরদণ  বরেপুর, বিদলে ও ময়মনবিাংদহ 

প্রদক্ৌশল ক্দলজ িাপনিহ আরও বিনটি পবলদেক্বনক্ ইনবিটিউে িাপন ক্রা হদয়দি।  

িমদবি সুবধমন্ডলী,  

ববগি দুই বিদর প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার টবক্ার যুবক্-যুবিীদক্ ৈাক্বর টেয়া হদয়দি। ন্যাশন্যাল িাবভ চি ক্ম চসূবৈর প্রেম 

পয চাদয় বিনটি টজলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুদষর ক্ম চিাংিান হদয়দি। আদরা ১৬ হাজার ৮০০ জন নারী-পুরুষ প্রবশক্ষণ বেদে। 

আমরা এ ক্ম চসূবৈ রাংপুর অিদলর আদরা িাি টজলায় িম্প্রিারণ ক্রবি।  

এ দুই বিদর ৫২ হাজার িহক্ারী বশক্ষক্ এবাং প্রায় দুই হাজার প্রধান বশক্ষক্ বনদয়াগ টেওয়া হদয়দি। যার অবধক্াাংশই 

নারী।  

বস্ত্রখাদি ব্যাপক্ প্রবৃবদ্ধ অব্যাহি োক্ায় ক্াবরগবর জ্ঞানিম্পন্ন ক্দম চর ৈাবহো ব্যাপক্ভাদব বােদি। আবম ববশ্বাি ক্বর, 

নবপ্রবিবষ্ঠি এ ববশ্বববদ্যালয়টি বস্ত্রখাদির উন্নয়ন ও িম্প্রিারদণ ববদশষ ভূবমক্া রাখদব।  

গ্রামীন অে চনীবিদি িাঁি বশদল্পর গুরুত্বপূণ চ ভুবমক্া রদয়দি। হস্তৈাবলি িাঁি বশল্প বাাংলাদেদশর িব চবৃহৎ কুটির বশল্প। 

বিচমাদন টেদশর অভযন্তরীণ বস্ত্র ৈাবহোর শিক্রা ৪০ ভাগ িাঁি বশল্প টযাগান বেদয় োদক্ । এ বশদল্প ৫ লক্ষ িাঁি রদয়দি এবাং 

প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব প্রায় ১৫ লক্ষ টলাক্ বনদয়াবজি রদয়দি। যার অবধক্াাংশই নারী। এ িাঁি বশদল্পর উন্নয়দনও আজদক্র এ 

ববশ্বববদ্যালয় গুরুত্বপূণ চ ভূবমক্া পালন ক্রদব বদল আবম আশা ক্বর।  

সুবধমন্ডলী,  

১৯৫০ িাদল বেদলামা টক্াি চ ৈালুর পর টেদক্ বস্ত্র ও পাে খাদির উন্নয়দন টেক্সোইল ও জুে টেক্দনালবজষ্টরা গুরুত্বপূণ চ 

ভুবমক্া পালন ক্দর যাদেন। আপনাদের এ প্রদৈষ্টাদক্ আদরা িমৃদ্ধ ক্রার লদক্ষযই এ ববশ্বববদ্যালয় প্রবিষ্ঠা ক্রা হদয়দি। 

ববশ্বববদ্যালয়টিদক্ এক্টি আেশ চ বশক্ষা প্রবিষ্ঠান বহদিদব গদে টিালার জন্য িাত্র, বশক্ষক্, ক্ম চক্িচা-ক্ম চৈারীদেরদক্ বনরলি পবরেম 

ক্রদি হদব। আপনারা এ সুদযাদগর পূণ চ িবযবহার ক্রদবন বদল আশা ক্বর।    

বাাংলাদেশদক্ টিানার বাাংলায় পবরণি ক্রার টয স্বপ্ন জাবির বপিা টেদখবিদলন আমরা িা বাস্তবায়ন ক্রদি ৈাই। এজন্য 

েরক্ার ক্াবরগবর ও প্রযুবি বশক্ষায় বশবক্ষি ও েক্ষ ক্াবরগর ও প্রদক্ৌশলী। যা এই ববশ্বববদ্যালয় বেদি পাদর। আবম আশা ক্বর, 



বশক্ষার উন্নি মান ও যুদগাপদযাগী গদবষণা ক্ায চক্রম পবরৈালনার মাধ্যদম এই ববশ্বববদ্যালয় ববশ্বমাদনর প্রবিষ্ঠাদন পবরণি হদব 

এবাং টেদশর আে চ িামাবজক্ উন্নয়ন ও টেদশর বশল্পায়দন অগ্রণী ভূবমক্া পালন ক্রদব।  

আমরা ২০২১ িাদল স্বাধীনিার সুবণ চ জয়ন্তী পালন ক্রদবা। িখন বাাংলাদেশ এক্টি উন্নি, ববজ্ঞান ও প্রযুবি বনভ চর িমৃদ্ধ 

বাাংলাদেশ বহদিদব গদে উঠদব। এই লক্ষয বনদয় আমরা রূপক্ল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ক্রবি। এ লদক্ষয টেদশর বববভন্ন টপশাজীবীদের 

মদিা টেক্সোইল প্রদক্ৌশলীরাও োবয়ত্ব পালন ক্রদবন - এ আশা ব্যি ক্দর আবম বাাংলাদেশ টেক্সোইল ববশ্বববদ্যালদয়র শুভ 

উদবাধন টর্াষণা ক্রবি।   

টখাো হাদ জ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ বৈরজীবী টহাক্।  

....... 


