
রজত জয়ন্তী জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরি  

ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শেখ হারিনা  

ঢাকা, বুধবার,  ১৯ ফাল্গুন ১৪১৬, ৩ িার্ চ ২০১০  

 

রবিরিল্লারহর রাহিারনর রারহি  

িম্মারনত িভাপরত,  

রপ্রয় িহকিীবৃন্দ,  

এযালািনাইবৃন্দ,  

সুরধিন্ডলী ।  

            আিিালামু আলাইকুি।  

স্বাধীনতার িাি িাডর্ চ জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরির রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠাডন উপরিত িবাইডক আিার আন্তররক 

শুডভচ্ছা জানারচ্ছ।  

বাঙারলর জাতীয় ইরতহাডি এ িাি অতযন্ত তাৎপর্ চপূণ চ। অডনকগুডলা ঐরতহারিক ঘটনা ঘডটডে এ িাডি। এ িাডির ১৭ িার্ চ 

জন্মগ্রহণ কডরডেন িব চকাডলর িব চডেষ্ঠ বাঙারল, জারতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুর রহিান। ১৯৭১ িাডলর ৭ই িার্ চ রিনার 

শরিডকাি চ িয়দাডন লক্ষ জনতার জনিমুডে রতরন ‘র্ার র্া রকছু আডে, তাই রনডয় েত্রুর শিাকারবলা করার' আহবান জারনডয়রেডলন। 

২৫শে িার্ চ কালরাডত পারকস্তানী হানাদার বারহনী আক্রিণ করডল ২৬ িাডর্ চর প্রথি প্রহডর রতরন স্বাধীনতার শঘাষণা শদন।  

৯-িাি িেস্ত্র যুদ্ধ শেডষ রিে লাখ েহীডদর রক্ত আর দুই লাখ িা-শবাডনর িম্ভ্রডির রবরনিডয় আিরা ১৬ই রেডিম্বর চূড়ান্ত 

রবজয় অজচন করর। স্বাধীনতার এই িাডিই অনুরষ্ঠত হডচ্ছ জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরির রজত জয়ন্তী।  

বঙ্গবন্ধু জানডতন, যুদ্ধ-রবধ্বস্ত একটি শদডের অথ চননরতক পুনর্ চঠন ও উন্নয়ন দ্রুত িম্পন্ন করডত হডল একটি েরক্তোলী 

পররকল্পনা করিেডনর দরকার। তাই, পারকস্তাডনর কারার্ার শথডক মুরক্ত শপডয় শদডে রফডরই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ িাডলর জানুয়ারর িাডি 

প্ররতষ্ঠা কডরন বাাংলাডদডের প্রথি পররকল্পনা করিেন।  

বঙ্গবন্ধু শিরদন করিেডন এডনরেডলন শদডের শিরা অথ চনীরতরবদডদরডক। করিেডনর শর্য়ারম্যান রেডলন স্বয়াং বঙ্গবন্ধু। 

শেপুটি শর্য়ারম্যান রেডলন অধ্যাপক নূরুল ইিলাি। িদস্যডদর িডধ্য রেডলন অধ্যাপক শিাোররফ শহাডিন, অধ্যাপক শরহিান 

শিাবহান ও অধ্যাপক আরনসুর রহিান। করিেডনর শেপুটি শর্য়ারম্যানডক একজন পূণ চাঙ্গ িন্ত্রীর ির্ চাদা এবাং িদস্যর্ণডক প্ররতিন্ত্রীর 

ির্ চাদা শদওয়া হডয়রেল।  

এক বেডররও কি িিডয়র িডধ্য প্রণয়ন কডররেডলন বাাংলাডদডের প্রথি পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা। আজও এটি 

বাাংলাডদডের উন্নয়ডনর ইরতহাডি এক অনন্য িাধারণ দরলল। তারপডর বাাংলাডদডে আরও ৪টি পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা করা হডয়ডে। 

রকন্তু প্রথি পররকল্পনার শিৌরলক কাঠাডিার শকান পররবতচন করা িম্ভব হয়রন।  

        বঙ্গবন্ধু প্রথি পঞ্চবারষ চক পররকল্পনার আওতায় প্রোিডনর জনবল প্ররেক্ষডণর কি চসূরর্ হাডত শনন। প্ররতষ্ঠা কডরন প্রোিরনক 

স্টাফ কডলজ।  

সুরধবৃন্দ,  

১৯৭৫ িাডলর ১৫ই আর্স্ট বঙ্গবন্ধুডক িপররবাডর হতযার পর শদডের উন্নয়ডনর র্রতধারা বন্ধ হডয় র্ায়। দীঘ চ িিয় পর 

১৯৮৫ িাডল প্ররতষ্ঠা করা হয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরি।  

আরি অতযন্ত আনরন্দত শর্ বঙ্গবন্ধুর রর্ন্তার ফিল পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরি আজ রজত জয়ন্তী পালন করডে। র্ত 

বেডরর আর্স্ট িাডি িরকার এই একাডেরিডক একটি ‘জাতীয় প্ররতষ্ঠাডনর' ির্ চাদা প্রদান কডরডে। এটি এখন জাতীয় পররকল্পনা ও 

উন্নয়ন একাডেরি।  



           আরি িডন করর এডত প্ররতষ্ঠাডনর দারয়ত্বও অডনক শবডড় শর্ডে। তা পূরণ করডত িবাইডক কডঠার পররেি করডত হডব। 

প্ররেক্ষডণর িান ও কি চ পরররধ বাড়াডত হডব।  

বতচিান িরকার রিরভল িারভ চি আইন প্রণয়ন করডত র্াডচ্ছ। িঙ্গতকারডণই এই আইডন প্ররেক্ষণডক র্থার্থ গুরুত্ব প্রদান 

করা হডব। কি চকতচাডদর দৃরিভরঙ্গর পররবতচন করডত হডব। উন্নয়ন পররকল্পনা গ্রহডণর িিয় ববরিক দৃরিভরঙ্গ ও এেীয় অঞ্চডলর 

রবদ্যিান পরররিরত আিডল রনডত হডব। আরি আো করর, এই একাডেরি িাকচ অঞ্চডলর একটি িডেল প্ররতষ্ঠান রহডিডব র্ডড় উঠডব।  

শদডে র্ণতন্ত্র পুনঃপ্ররতরষ্ঠত হডয়ডে। র্ণতডন্ত্র প্রতযাবতচডনর পর বাাংলাডদে োরন্ত, উন্নরত ও অগ্রর্রতর পডথ শর্ শকান 

র্যাডলঞ্জ শিাকারবলায় প্রস্ত্ততত। এ র্যাডলঞ্জ শিাকারবলার জন্য িরকারর কি চকতচাডদর িডব চা্চ  আন্তররকতা, িততা ও রনষ্ঠার িডঙ্গ 

দারয়ত্ব পালন করডত হডব এবাং জনর্ডনর কল্যাণ রবডবর্না কডর প্রকল্প প্রণয়ন করডত হডব।  

বতচিাডন আিাডদর পঞ্চবারষ চক পররকল্পনা শনই। আডে িরকাডরর দাররেয রবডিার্ন শকৌেল। এ শকৌেল বাস্তবারয়ত হডল 

শদে দাররেযমুক্ত হডব। শদেডক ক্ষুধা ও দাররডের অরভোপ শথডক মুক্ত করডত আরি আপনাডদর িকডলর িহডর্ারর্তা র্াই।  

পাোপারে, নতুন প্রজডন্মর িািডন িঠিক ইরতহাি তুডল ধরডত হডব। নতুন প্রজন্ম র্াডত িঠিক ইরতহাি জানডত পাডর তার 

উডদ্যার্ রনডত হডব। নতুন প্রজন্মডক একরবাংে েতারদিরর উপযুক্ত কডর র্ডড় তুলডত ত্যপপ্রযুরক্তর িাডথ পরররর্ত করাডত হডব। 

িবাইডক এ রবষডয় র্থার্থ ভূরিকা রাখার জন্য আরি আহবান জানারচ্ছ।  

সুরধবৃন্দ,  

রবিায়ডনর ফডল আিরা আজ এক কঠিন প্ররতডর্ারর্তার িম্মূখীন। প্রযুরক্তর্ত উৎকষ চ এবাং আইরিটিডত শেষ্ঠত্ব অজচন োড়া 

এ প্ররতডর্ারর্তায় টিডক থাকা িম্ভব নয়। এই রবষয়টি উপলরি কডরই আিরা রেরজটাল বাাংলাডদে র্ড়ার কি চসূরর্ রনডয়রে।   

আইরিটিডত প্ররেরক্ষত জনবল বতররর প্রডয়াজনীয়তা আজডক িবডর্ডয় শবেী। আরি শজডন খুরে হডয়রে শর্, একাডেিীডত 

আইরিটি রবষডয় অডনকগুডলা শকাি চ পররর্ালনা করা হয়। আইরিটি প্ররেক্ষডণর িান ও পরররধ আরও বাড়াডত হডব। িরকার এ 

শক্ষডি প্রডয়াজনীয় িহডর্ারর্তা অব্যাহত রাখডব।  

একাডেরির কি চকতচা ও কি চর্াররবৃন্দ,  

আপনাডদর রবরভন্ন িিস্যার কথা শুনলাি। আপনারা এ ব্যাপাডর সুরনরদ চি প্রস্তাব শপে করুন। আিরা অবশ্যই রবডবর্না 

করব।  

আিরা নতুন নতুন উডদ্যাডর্র িাধ্যডি িরকারর কাডজ র্রত ও স্বচ্ছতা আনার শর্িা কররে। একাডেরি প্ররেক্ষডণর িান ও 

িািা বারড়ডয় আিাডদর এ কাজটি অডনকটা িহজ কডর রদডত পাডর।  

রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠাডন একাডেরির ২০ হাজাডররও শবেী এযালািনাইডদর রনকট আিার একটাই অনুডরাধ - আসুন, 

আিরা িবাই রিডল শদডের দররে জনডর্াষ্ঠীর ভাডযান্নয়ডন একডর্াডর্ কাজ করর। আপনাডদর আডে দীঘ চ ২৫ বেডরর িরঞ্চত 

অরভজ্ঞতা। িািডন রডয়ডে অফুরন্ত িম্ভাবনা। আিরা তা কাডজ লার্াডত র্াই।  

 িবাইডক ধন্যবাদ জারনডয় আরি জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেরির রজতজয়ন্তীর শুভ উডবাধন শঘাষণা কররে।  

শখাদা হাডফজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাডদে রর্রজীবী শহাক। 

 


