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কািরগির িশ াই হেব দেশর উ য়েনর অন তম হািতয়ার 

-িশ াম ী 
ঢাকা, িডেস র ২৪ : 
অিচেরই কািরগির িশ া হেব দেশর উ য়েনর অন তম হািতয়ার। কািরগির িশ া ছাড়া পৃিথবীেত কান জািত উ িত 

করেত পাের নাই। িবশাল জনসংখ ার এ দশেক এিগেয় িনেত হেল সবাইেক যুি  দ তা অজন করেতই হেব। 
 
িশ াম ী নু ল ইসলাম নািহদ আজ রাববার ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক ইনি উেক আেয়ািজত দেশর কািরগির 

িশ াথ েদর উ ািবত দশ সরা িবিভ  উ াবনী ক  িনেয় অনুি ত ‘ি লস কি শন ২০১৭’এর চূড়া পেবর অনু ােন 
ধান অিতিথর ব েব  এই ম ব  কেরন। 

 
িতিন বেলন পৃিথবীেত য জািত কািরগির ও বৃি মূলক িশ ায় যত বশী উ ত অথৈনিতকভােবও স জািত তত বশী 

এিগেয়। তাই বতমান সরকার কািরগির ও বৃি মূলক িশ ার উ য়েন অিধক  িদেয়েছ। 
 

ধানম ী জনেন ী শখ হািসনার সরকার কািরগির িশ ার পাশাপািশ পুেরা িশ া ব ব ার উ য়ন ও িডিজটাইেজশেনর 

লে  ব াপক কমসূিচ হণ কেরেছ। যুেগাপেযাগী জাতীয় িশ ানীিত ণয়ন, িশ া শাসেনর আধুিনকায়ন, ন াশনাল 
ি লস ডেভলপেম  কাউি ল পুনগঠন এবং জাতীয় দ তা উ য়ন নীিত ণয়ন কেরেছ। এসব নীিত ও পিরক না 
বা বায়ন করা হে  বেল ম ী যাগ কেরন। 

 
িশ াম ী বেলন, িশ া হওয়া উিচৎ দ তািনভর। কারন দ তা অজন করেত না পারেল িশ া িনেয় অেনকেকই 
বকারে র য ণা ভাগ করেত হয় সােথ সােথ পিরবারও বকারে র এ য ণা ভাগ কের। বতমান সরকার িশ ােক 

অ ািধকার িদে  আর এর মেধ  কািরগির িশ ােক সবািধক অ ািধকার িদে । 
 



দ তািনভর কািরগির িশ াই কবল পাের দশেক দািরে র  চ  থেক মু  কের সরকােরর িনধািরত সমেয় মধ ম 
ও উ  আেয়র দেশ পা র করেত। এ লে  বতমান সরকার কাজ কের যাে  এবং কািরগির িশ ােক আধুিনকায়েনর 

কমসূিচ হােত িনেয়েছ, িশ াম ী যাগ কেরন। 

 
িতিন বেলন, বতমান সরকার এরই মেধ  কািরগির িশ ায় ১৫% এর অিধক ভিত হার িনি ত কেরেছ। সরকার এই হার 

২০২০ সােলর মেধ  ২০% ও ২০৩০ সােলর মেধ  ৩০% করার জন  িনর র কাজ কের যাে , িতিন আেরা যাগ 

কেরন। ধীের ধীের সরকার এই হার ৬০% এ উ ীত করার ল  িনেয় কাজ কের যাে । এ ল  বা বায়েন ব াপক 

কায ম হােত িনেয়েছ। এ িশ া ব ব ায় কািরগির ও বৃি মূলক িশ ার পাশাপািশ দশে ম, মানিবক মূল েবাধ, ইিতহাস, 

ঐিতহ  ও  জাতীয় দায়ব তার িবষয় েলা াধান  দয়া হেয়েছ। 

 
ম ী বেলন, যিদ আমরা ২০২১ সােলর মেধ  মধ ম আেয়র দশ ও ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত দেশর মযাদা পেত চাই 

তেব আমােদর ছেল- মেয়েদর কািরগির িশ ায় িশি ত কের তালার কান িবক  নই। 

 
িশ া ম ণালেয়র কািরগির ও মা াসা িশ া িবভােগর অধীন কািরগির িশ া অিধদ েরর আওতায় বা বায়নাধীন 

‘ি লসএ া  িনংএনহ া েম েজ  (STEP)’ ২০১৪ সাল থেক িডে ামা-ইন-ইি িনয়ািরং এর িশ াথ েদর মধা 

ও উ াবনী শি র িবকােশর লে  এই িতেযািগতার আেয়াজন কের আসেছ। 
 
ি লস কি শন আেয়াজেনর অন তম উে শ  হে  কািরগির িশ াথ েদর সৃজনশীলতা িবকােশর পথ শ  করা, 

িশ -সংেযাগ িত া করা এবং কলকারখানাসমূহেক উ াবনী ি য়ায় স ৃ  করার মধ  িদেয় দেশর আথ-সামািজক 
অ যা ায় ইিতবাচক ভূিমকা রাখা। 

 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভােগর সিচব মা: আলমগীেরর সভাপিতে  অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 

িছেলন ধানম ীর কাযালেয়র মুখ  সম য়ক (এসিডিজ) মা: আবুল কালাম আজাদ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভােগর 

সিচব মা: সাহরাব হাসাইন ও িব ব াংেকর িসিনয়র অপােরস  অিফসার ড. মা: মাখেলছুর রহমান। 
 
সকাল ৯:০০টায় ব ব ু  আ জািতক সে লন ক  থেক এক  বণাঢ  র ািল  হেয় ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক 

ইনি উেট এেস শষ হয়। মাননীয় মুখ  সম য়ক (এসিডিজ), ধানম ীর কাযালয়, মা: আবুল কালাম আজাদ, র ািলর 
উে াধন কেরন। 
 
খুলনার হাপ পিলেটকিনক ইনি উেটর নাজমুল দা, সু ত করালী ও আ ু াহ আল মামুন ইল  পা  যা কৃিষ 
জিমেত এক সােথ একািধক  ভাে র সাহােয   করা স ব তা আিব ার কের থম ান লাভ কের। 
 
মেডল ইনি উট অব সাই  এ  টকেনালিজ, গািজপুর-এর মাঃ নািদম িডিজটাল হ থ সফ  রাবট যার মাধ েম 
খােদ  ভজাল িনণয় ও িবিভ  ধরেনর া  পরী া করা যােব তা আিব ার কের ি তীয় ান লাভ কের। 



 
খুলনা মিহলা পিলেটকিনক ইনি উেটর িশলামিন, জা াতুল ফািতমা ও হাসনা িবনেত িসথী িষত বাযু বা িষত ধাঁয়ায় 

ষক পদােথর ঘন  বিশ থােক যা এই যে র সাহােয  কিমেয় আনা স ব তা আিব ার কের তৃতীয় ান লাভ কের। 
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