
েটা াগানেক আিম অ ের ধারন কির। (ক) কািরগির িশ া িনন, বদেল যােব আপনার িদন। (খ) কািরগির িশ া িনেল, 
িব েড় কম িমেল।আমােদর দেশর অথৈনিতক স ি র জ  বতমােন কািরগির িশ ার কান িবক  নই। িত বছর দেশ 
বাইশ ল  বক- বতী ম বাজাের েবশ কের। িক  ভা জনক য, ব কম সং ক বক- বতীই কমসং ােনর েযাগ 
পেয় থােক। আমরা যিদ িশে া ত দশ েলার(জাপান,চীন, তাইওয়ান, িস া র, মােলািশয়া) িদেক তাকাই তাহেলই দখেত 

পােবা য, তােদর এই উ য়ন ঘেটেছ িশ -কারখানা গেড় তালা এবং দেশর ব সমাজেক দ  মানব স েদ পা িরত 
করার মা েম।বাংলােদেশ আগামী কেয়ক বছের ১০০  অথৈনিতক অ ল িত া করা হেব(কাজ  হেয় গেছ)। ঐ অ ল 
স েহ ল ািধক িশ  কারখানা ািপত হেব এবং ঐ সব িশ  কারখানায় আমার জানা মেত এক কা  সাতাশ ল  লােকর 
কমসং ান হেব।আর ঐ সব িশ  কারখানার উৎপাদন শাখায় িসংহভাগই কািরগির ি লক িশ ায় িশি ত ও দ  
জনশি র েয়াজন হেব। আমােদর দেশর ছেল- মেয়রা যিদ কািরগির ও ি লক িশ ায় িশি ত হেয় িনেজেক দ  
মানব স েদ পা িরত করেত পাের তেব তারা দেশ-িবেদেশ কমসং ােনর েযাগ পােব, আ কমসং ােনর মা েমও 
িনেজেক িতি ত করেত পারেব। 

       তাই এেদেশর জনগেনর িত আমার িবনীত অ েরাধ, আপনােদর স ানেদর কািরগির ও ি লক িশ ায় িশি ত 
ক ন, তােদরেক দ  মানব স দ িহেসেব গেড় ন এবং দেশর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন সাধেন কাযকর িমকা 
রা ন। 

============================================================================================= 

 

I hold two slogans in my heart. (A) Take technical education, your day will change. (B) If 
technical education is taken, work is done all over the world. At present, there is no 
alternative to technical education for the economic prosperity of our country. Every year, 22 
lakh young men and women enter the labor market in the country. But it is unfortunate that 
very few young people get employment opportunities. If we look at the industrialized 
countries (Japan, China, Taiwan, Singapore, Malaysia) we can see that their development 
has taken place by building industries and transforming the country's youth into skilled 
human resources. 100 economic zones in Bangladesh in the next few years Will be 
established (work has started). More than one lakh industrial factories will be set up in those 
areas and as far as I know, one crore and twenty seven lakh people will be employed in 
those industrial factories. If the boys and girls of our country can transform themselves into 
skilled human resources by being educated in technical and vocational education, they will 
get employment opportunities at home and abroad, and will also be able to establish 
themselves through self-employment. 

Therefore, my humble request to the people of this country is to educate your children in 
technical and vocational education, develop them as skilled human resources and play an 
effective role in improving the socio-economic condition of the country. 


