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যকু্তরাষ্ট্রের রােদষূ্ট্রের পক্ষ থেকে একটি বাে্াাঃ   
“বিশ্ব উক্যোক্তো সপ্তোহ” 

 

 

মোর্শো িোবনশেোট 

িোাংলোক্কর্ যকু্তরোকের রোে্তূ 
 

ঢাকা -১৪ই নষ্ট্রেম্বর, ২০১৬  
 

নভেম্বভে, আমো বিশ্ব উভ্যাক্তা সপ্তাহ উ্যাপন কবে, এটি উদ্ভািক ও চাকবে ্াতাভ্ে এক 

সপ্তাহিযাপী  উ্যাপন যাো স্টার্ট আপ শুরুে মাধ্যভম জীিভন নতুন ধ্ােণা এভনভে, অর্টননবতক 

প্রিৃবিভক সঞ্চালন কভেভে, এিং মানুভেে সমৃবিে ক্ষেত্র বিসৃ্তত কভেভে। ২০০৭ সাভল প্রর্ম বিশ্ব 

উভ্যাক্তা সপ্তাভহে পে  ক্ষর্ভক লে লে মানুে সাো বিশ্বিযাপী ১০০টিেও ক্ষিশী ক্ষ্ভশ হাজাভো 

চমৎকাে অনষু্ঠাভন অংশগ্রহণ কভেভে।  শুধ্ুমাত্র গত িেভেই যুক্তোষ্ট্র ্তূািাস ও কন্সুভলর্ অন্তত 

৭৫টি ক্ষ্ভশ ১২৫টিে ক্ষিশী অনুষ্ঠাভন হয় অংশ বনভয়ভে অর্িা আভয়াজন কভেভে, এিং িাংলাভ্ভশ 

গত িেে আমো একমাত্র “ক্ষমকােভেস” চাল ুকবে এডওয়াডট  এম. ক্ষকভনবড ক্ষসন্টাে ফে পািবলক 

সাবেট স এন্ড ব্ আর্ট স-এ, যা এমন একটি যযৌথ কাজের স্থান যযখাক্ষন উভ্যাক্তা, প্রভকৌশলী, অবডও 

ও বেজয়ুাল বশল্পী এিং কবিউর্াে বিজ্ঞানীো একবত্রত হভয় উদ্ভািন ও সমসযা সমাধ্াভন কাজ কভে 

র্াভক।                    

উভ্যাক্তাো আভমবেকাে অর্টনীবতভক প্রযুবক্ত, বিজ্ঞান, বশল্প এিং জ্বালানী উদ্ভািভনে বিবশ্বক 

প্রাবপ্তস্থাভন রূপান্তবেত কভেভে- যা আপনাভ্ে পভকভর্ে ক্ষফান ক্ষর্ভক পৃবর্িীে িাইভে মালিাহী 

িযবক্তগত মাবলকানাধ্ীন নভোযান, োভ্ে ক্ষসৌে র্াবল পযটন্ত বিসৃ্তত ।  যুক্তোভষ্ট্রে অর্টনীবতে 

প্রিৃবিভত িযবক্তগত উভ্যাক্তা ও উদ্ভািকো গুরুত্বপণূট েূবমকা ক্ষেভেভে যা ২০১৫ সাভল নতুন িযিসাে 

মাধ্যভম ৩০ লে কমটসংস্থান এে সৃবি কভেভে। 
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িযবক্তগত উভ্যাক্তাে উভেে িাংলাভ্ভশও ঘর্ভে-  যাে মভধ্য বেক্সাচালকভ্ে নতুন শহভে  

আবিেট াি ক্ষর্ভক সামাবজক উভ্যাক্তাভ্ে মাইভরাবফনযান্স বশল্প ও ক্ষমািাইল এে মাধ্যভম ক্ষলন-ক্ষ্ন এে 

রূপান্তে েভয়ভে। িাংলাভ্ভশে উভেেভযাগয অর্টননবতক প্রিৃবি যেন লে লে মানুভেে জীবিকাে 

উন্নয়ন ঘর্াভে, এমতািস্থায় আেও িৃহত্তে সম্ভািনাে দ্বাে উভোচভনে চাবিও সামভন েভয়ভে। ক্ষযমন, 

স্টার্ট আপ মূলধ্ভনে িবৃি, িুবিস্বত্তা অবধ্কাভেে সংেেণ, সহায়ক িযিসা পবেভিশ িান্ধি িযিস্থাে 

উন্নয়ন, ্নুীবত ্মন, বশো িযিস্থাে রূপান্তভেে মাধ্যভম শ্রম িাজাভে ্ে জনশবক্তে ক্ষযাগান ক্ষ্ওয়া, 

এিং অবধ্কতে ক্ষর্কসই অর্টননবতক প্রিৃবি বনবিত কো। 

তরুণ ও নােীভ্ে জনয অর্টননবতক নীবত প্রিতট ন সকলভকই সমৃবিশালী কভে। আপনাো কী 

ধ্েভনে সুভযাগ ক্ষ্ভেন  তরুণভ্েভক ক্ষ্ভশে সমসযা সমাধ্াভন উদ্ভািনী সমাধ্ান েুুঁজভত সেমতা 

বতবেভত অর্িা িাংলাভ্ভশে জনসংেযাে অভধ্টক অংশ নােীভ্ে সৃবিশীল ক্ষমধ্া ও জীবিকাে েমতাভক 

জাবগভয় তুলভত? জাবতসংঘ বিশ্ব উভ্যাক্তা সপ্তাহ উ্যাপন কেভে ১৯ক্ষশ নভেম্বে। আবম 

আপনাভ্েভক আমন্ত্রণ জানাবে নােীো কী ধ্েভনে িাধ্াে সম্মুেীন হয় তা বচবিত ও ক্ষেভে ক্ষফলভত 

বিশ্বিযাপী প্রভচিায় ক্ষযাগ ব্ভত, ক্ষযমন  বিেমযমূলক আচাে, যা তাভ্েভক িাধ্া ব্ভয় র্াভক িযিসা 

শুরু কেভত িা প্রিৃবি কেভত। 

ক্ষপ্রবসভডন্ট ওিামা িভলভেন ক্ষয উভ্যাক্তা ক্ষচতনা মানেুভক গুরুত্বপুণট বিবশ্বক সমসযাে সমাধ্াভন 

এক সাভর্  কাজ কোে সেমতা প্র্ান কভে, যা জলিায়ু পবেিতট ন ক্ষর্ভক ্াবেদ্র পযটন্ত বিসৃ্তত।  

বতবন উভ্যাক্তাভ্ে সাধ্ুিা্ জানান যাো ধ্ােণাভক িাস্তভি রূপ ক্ষ্য়, োল ক্ষিতভনে রমটসংস্থান সবৃি 

কভে যা উন্নয়নশীল অর্টনীবতভক সমবৃিে পভর্ বনভয় চভল। িাংলাভ্শী ক্ষনাভিল বিজয়ী মুহাম্ম্ ইউনুস 

িভলভেন মানুে জেগতোভি উভ্যাক্তা।  অনুগ্রহ কভে আসুন এই সপ্তাভহ আমাে সাভর্ ক্ষযাগ ব্ভয় 

আমাভ্ে সিাে ক্ষেতভেে সম্ভািনাময় উভ্যাক্তাভক আমো স্বীকৃবত ক্ষ্ই।  একসাভর্ চলুন আমো 

উভ্যাক্তা ক্ষচতনাে উভেভে নতুন ব্ক উদ্ভািন কবে এিং িাংলাভ্শভক স্টার্ট আপ জাবত বহভসভি 

এবগভয় বনভয় চবল।             =========                          
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