
আইইবি'র ৫২তম কনভেনশনউভবোধন অনুষ্ঠোন  

েোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শশখ হোবিনো  

ঢোকো, শবনিোর, ৩০ মোঘ ১৪১৭, ১২ শেব্রুয়োরী ২০১১  

 
বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

অনুষ্ঠোভনর িেোপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

কূটনীবতকিগ গ,  

উপবিত প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

ইবিবনয়োি গ ইনবিটিউশন, িোংলোভদভশর ৫২তম কনভেনশভন উপবিত িিোইভক আবম আন্তবরক শুভেচ্ছো জোনোবচ্ছ।  

মহোন েোষো আভন্দোলভনর স্মৃবত বিজবরত শেব্রুয়োবর মোভি আবম শ্রদ্ধোর িভে স্মরণ করবি েোষো শহীদভদর। আবম গেীর 

শ্রদ্ধোর িভে স্মরণ করবি িি গকোভলর িি গভশ্রষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর বপতো িেিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমোনভক। স্মরণ করবি জোতীয় চোর 

শনতোভক।  

গেীর শ্রদ্ধো জোনোবচ্ছ ৩০ লোখ শহীদ এিং ২ লোখ বনর্ গোবতত মো-শিোনভক, র্াঁভদর িভি গোচ্চ আত্মতযোভগ অবজগত হভয়ভি মহোন 

স্বোধীনতো।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

আপনোরো জোভনন ১৯৭১ িোভল পোক হোনোদোর িোবহনী পরোবজত হভলও িোংলোভদশভক শরভখ র্োয় একটি ধ্বংিস্তুপ বহভিভি। 

স্বোধীন িোংলোভদভশর িি গত্র বিল যুভদ্ধর ক্ষত। জোবতর বপতো িেিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমোন পোবকস্তোভনর কোরোগোর শেভক মুবি শপভয় 

শদভশর মোটিভত পো শরভখই িভলবিভলন - আমোর এ শশ্মোন িোংলোভক প্রোভচযর সুইজোরল্যোভন্ডর মত উন্নত করভত চোই।  

িেিন্ধু তোর শিই স্বপ্ন পূরভণর লভক্ষয ধ্বংিস্তুপ শেভক শদশভক নুতন কভর গড়ভত শুরু কভরন। বতবন রোস্তো-ঘোট, বিজ, 

কোলেোট গ, হোিপোতোল, বশক্ষো প্রবতষ্ঠোন িংস্কোর ও বনম গোভণ মভনোর্োগ শদন।  

জোবতর বপতোর এ শদশ গড়োর কোভজ প্রভকৌশলীরোই বিভলন প্রধোন শবি। তাঁরো তখন স্বতঃস্ফূতগেোভি এবগভয় এভিবিভলন। 

আবম তাঁভদর এ অিদোনভক কৃতজ্ঞতোর িভে স্মরণ করবি।  

প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

ক্ষুধো, দোবরদ্র্য, িন্ত্রোি ও দুনীবতমুি িোংলোভদশ গড়োর লভক্ষয আমরো বেশন-২০২১ িোস্তিোয়ন করবি। এই রূপকল্প 

িোস্তিোয়ভন প্রভকৌশলীরোই অগ্রণী সিবনক। নতুন নতুন প্রযুবি উদ্ভোিন, নতুন প্রযুবির িঠিক ব্যিহোর এিং অিকোঠোভমো উন্নয়ভন 

আপনোভদর ভূবমকো িিভচভয় শিবশ।  

আবম এিং আমোভদর িরকোর প্রভকৌশলীভদর কল্যোভণর জন্য িি গদোই কোজ করবি। গত শময়োভদ ১৯৯৬ িভন রমনোর এই 

জবমটি নোমমোত্র মূভল আইইবি‘র নোভম শরবজবি কভর বদভয়বিলোম। আইইবি েিন বনম গোভণর জন্য প্রোেবমক পর্ গোভয় ৫ শকোটি টোকো 

অনুদোন বদভয়বিলোম। আমরো শমঘনো-শগোমতী শিতুর ঢোকো প্রোভন্ত অিবিত ইবিবনয়োবরং িোে কভলজ এর জোয়গোটি নোমমোত্র মূভল্য 

িরোদ্দ শদই। এ কভলভজর ২য় পর্ গোভয়র কোভজর জন্য ২২শকোটি টোকো অনুদোন শদই।    

শদভশর অিকোঠোভমো উন্নয়ন এিং উৎপোদন কম গকোভন্ডর প্রোয় ৮৫ শতোংশ অে গ ব্যয় হয় আপনোভদর মোধ্যভম। রোস্তো-ঘোট, 

বিজ-কোলেোট গ, বশক্ষো প্রবতষ্ঠোন, ঘর-িোবড়, বিবেন্ন িোপনো, বমল-কোরখোনো, র্ন্ত্রপোবত িিবকছুর বনম গোণ ও িোপভনর দোবয়ত্ব 

আপনোভদর।  

কোভজই আপনোভদর দক্ষতোর উপর বনে গর কভর শদশ কতটো দ্রুত উন্নয়ভনর পভে এবগভয় র্োভি।  



আপনোরো শদভশর শমধোিী িন্তোন। একটি িন্তোনভক ইবিবনয়োর িোনোভত মো-িোিো শর্মন অে গ ব্যয় কভরন, শতমবন রোষ্ট্র অে গোৎ 

শদভশর জনগণও আপনোভদর বপিভন প্রচুর অে গ ব্যয় কভর। প্রভকৌশলী বহভিভি প্রবতবষ্ঠত হভয় আপনোভদর এখন প্রবতদোন শদওয়োর 

িময়।  

গ্যোি ও কয়লো আহরণ, বিদুযৎ উৎপোদন ও বিতরণ, শটবলভেোন, জনস্বোিয, তথ্য প্রযুবির িম্প্রিোরণিহ শিিোধমী িি 

কোজই আপনোরো িম্পোদন কভরন। এ িি কোজ দক্ষতো, বনষ্ঠো এিং িময়মত িোস্তিোয়ন করোও জরুবর। এ ব্যোপোভর আরও তৎপর 

হওয়োর জন্য আপনোভদর প্রবত আহিোন জোনোবচ্ছ।  

িমভিত প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

বিশ্বব্যোপী গ্রীন শটকভনোলবজ এখন িমভয়র দোবি। বিশ্ব উষ্ণোয়ন শমোকোবিলোয় আমোভদরভকও ধীভর ধীভর গ্রীন শটকভনোলবজ 

গ্রহণ করভত হভি। র্বদও বিশ্ব উষ্ণোয়ন ও জলিোয়ু পবরিতগভনর জন্য িোংলোভদশ দোয়ী নয়। বকন্তু আমরোই িিভচভয় শিবশ ক্ষবতগ্রস্ত।  

জলিোয়ু পবরিতগন শমোকোবিলোর জন্য উন্নত শদশগুভলো আমোভদরভক িহোয়তো শদওয়োর কেো। ‘িবুজ প্রযুবি' হস্তোন্তর করোর 

কেো। শি আশোয় িভি নো শেভক আমোভদরভকই লোগিই িবুজ প্রযুবি উদ্ভোিভন মভনোভর্োগী হভত হভি। আপনোরো শদশীয় প্রযুবি 

উদ্ভোিন করুন, িরকোর আপনোভদর পোভশ েোকভি।  

কৃবষ উৎপোদন বৃবদ্ধর লভক্ষয িরকোর িি ধরভনর প্রভচষ্টো চোবলভয় র্োভচ্ছ। আমরো িোভরর দোম বতনদেো কবমভয়বি। এ িির 

কৃষকভদরভক িহজশভতগ ১২ হোজোর শকোটি টোকো কৃবষঋণ শদওয়ো হভচ্ছ। ৬ হোজোর শকোটি টোকো েতুগবক শদওয়ো হভচ্ছ।  

কৃবষ পভের িবধ গত চোবহদো শমটোভত উৎপোদনশীলতো িোড়োভত হভি। এ জন্য কৃবষ র্োবন্ত্রকীকরণ করভত হভি। আমোভদর 

কৃষভকর পভক্ষ আমদোবনকৃত র্ন্ত্রপোবত ব্যিহোর করো িম্ভি নয়। তোভদর হোভত তুভল বদভত হভি লোগিই প্রযুবি-বনে গর শদভশ সতবর 

র্ন্ত্রপোবত। এ শক্ষভত্র আপনোভদর ভূবমকোই মুখ্য।  

িেটওয়োর এিং তথ্য প্রযুবির বিবেন্ন শিিো রেতোবনর শক্ষভত্র আমোভদর উ্জ্বলল িম্ভোিনো রভয়ভি। এ িম্ভোিনোভক িোস্তভি 

রূপ বদভত আমরো আইবিটি আইন িংভশোধন কভরবি। আইবিটি নীবতমোলো প্রণয়ন কভরবি। হোইভটক পোকগ কর্তগপক্ষ আইন কভরবি। 

আপনোরো এ সুবিধোগুভলো কোভজ লোগোন।  

৯৬'র িরকোভরর িময় শমোিোইল শটবলভেোনভক মভনোপবল শেভক শির কভর এভনবি। র্োর কোরভণ শমোিোইল খরচ িোধোরণ 

মোনুভষর িীমোর মভধ্য এভিভি। মোনুষ এখন এ শমোিোইল বদভয় বিবেন্ন শিিো গ্রহণ করভি। জনগভণর এ শিিো গ্রহণভক আরও বিস্তৃত ও 

িহজ কভর শদওয়োর দোবয়ত্ব আপনোভদর।  

আমোভদর লক্ষয ২০২১ িোভলর মভধ্য ‘বিবজটোল িোংলোভদশ' প্রবতষ্ঠো করো। এরেভল িোংলোভদশ বিভশ্বর িভে তোল বমবলভয় 

চলভত পোরভি। শদভশর রেতোবন আয়ও িোড়ভি। এ খোতটির প্রিোভর আপনোভদর শমধোর পূণ গ প্রভয়োগ ঘটোন।  

আমোভদর িম্পভদর িীমোিদ্ধতো রভয়ভি। তোই স্বল্প খরভচ শটকিই র্ন্ত্রপোবত ও িোপনো বনম গোভণর গভিষণো করভত হভি। নতুন 

শকৌশল ও প্রযুবি উদ্ভোিভন আপনোভদর এবগভয় আিভত হভি।  

আমোভদর উন্নয়ন ব্যভয়র একটো বিরোট অংশ খরচ হয় রোস্তো-ঘোট, বিজ-কোলেোট গ বনম গোভণ আর নদী েোঙন শঠকোভত। নদী 

েোঙভন প্রবত িির হোজোর হোজোর একর জবম শর্মন নদীগভে গ বিলীন হভয় র্োয়, শতমবন লোখ লোখ  মোনুষ িোস্ত্তহোরো হভয় পভড়। আবম 

আপনোভদর এ বিষভয় কোর্ গকর গভিষণো কভর এর িোয়ী িমোধোন শির করোর আহিোন জোনোবচ্ছ।  

িমভিত প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

অে গননবতকেোভি আমোভদর বপবিভয় পড়োর অন্যতম কোরণ হভচি, বিজ্ঞোন ও প্রযুবি শক্ষভত্র আমরো বপবিভয় আবি। রোষ্ট্রীয় 

জীিভন বিজ্ঞোন ও প্রযুবির িঠিক ব্যিহোভরর কোরভণ কভয়ক দশক আভগও আমোভদর শেভক বপিভন েোকো দবক্ষণ শকোবরয়ো, 

তোইওয়োন, বিেোপুর, হংকং, মোলভয়বশয়ো বিস্ময়কর উন্নবত িোধন কভরভি।  

এজন্য আমরো বিবজটোল িোংলোভদশ প্রবতষ্ঠোর কোর্ গক্রম হোভত বনভয়বি। বিবজটোল িোংলোভদশ প্রবতষ্ঠোর জন্য উপযুি 

প্রযুবিবিদ চোই। আপনোভদর শিেোভি সতবর হভত হভি।  

আমরো ইভতোমভধ্য বিবজটোল শিিো মোনুভষর শদোরভগোড়োয় শপাঁভি শদওয়র কোর্ গক্রম শুরু কভরবি।  



িোরোভদভশ ৪৫০১ টি ইউবনয়ন তথ্য শিিোভকন্দ্র চোলু হভয়ভি। প্রবতটি শজলোয় তথ্য িোতোয়ন শখোলো হভয়ভি। কবম্পউটোর 

বশক্ষো িোধ্যতোমূলক করো হভয়ভি। বশক্ষকভদর উপকরণ ব্যিহোভর প্রবশক্ষণ শদওয়ো হভচ্ছ। আমোর বিশ্বোি আপনোভদর শমধো আর শ্রভমর 

িভে বিজ্ঞোন ও প্রযুবির িমন্বয় ঘটিভয় আমরো বিবজটোল িোংলোভদশ গড়োর কোবিত লভক্ষয শপাঁিভত পোরি।  

শদভশর প্রতযোবশত উন্নয়ন বনবিত করভত দক্ষ জনশবি সৃবষ্টর শকোন বিকল্প শনই। এ লভক্ষয আমোভদর গত শময়োভদ প্রবত 

শজলোয় একটি কভর পবলভটকবনক ইনবিটিউট িোপভনর নীবতমোলো গ্রহণ কভর নতুন নতুন ইনবিটিউট িোপন কভরবি।  

এিোর দোবয়ত্ব বনভয় প্রভকৌশলীর চোবহদো মোেোয় শরভখ আমরো শিশ কভয়কটি প্রভকৌশল বিশ্ববিদ্যোলয় িোপভনর কোজ হোভত 

বনভয়বি। গোজীপুভর প্রভকৌশল বিশ্ববিদ্যোলয়, ঢোকোয় ইউবনেোবি গটি অি প্রভেশনোল প্রবতষ্ঠো করো হভয়ভি। েবরদপুর, বিভলট, 

ময়মনবিংভহ প্রভকৌশল কভলজ িোপনিহ আরও নতুন বতনটি পবলভটকবনক ইনবিটিউট িোপন করো হভয়ভি।  

গত টোভম গ আমরো শদভশর ৪টি প্রভকৌশল ইনবিটিউটভক বিশ্ববিদ্যোলভয় রূপোন্তর কভরবিলোম। ১২ টি বিজ্ঞোন ও প্রযুবি 

বিশ্ববিদ্যোলয় িোপভনর কোর্ গক্রম হোভত বনভয়বিলোম। ২টি কৃবষ বিশ্ববিদ্যোলয়, একটি শমবিভকল বিশ্ববিদ্যোলয় এিং ২টি শেভটবরনোবর 

বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবতষ্ঠো কভরবিলোম।  

সুবধবৃন্দ,  

িোংলোভদশ আওয়োমী লীগ জনগভণর দল। দোবয়ত্ব গ্রহভণর পর শেভক আমরো আপ্রোণ শচষ্টো কভর র্োবচ্ছ জনগভণর আিোর 

প্রবত িম্মোন শদবখভয় িোধোরণ মোনুভষর েোগ্য উন্নয়ভনর। বিগত দুই িিভর আমরো বশক্ষো, শর্োগোভর্োগ, বিদুযৎ-জ্বোলোবন, বশল্প, স্বোিয, 

অিকোঠোভমো উন্নয়নিহ বিবেন্ন শক্ষভত্র ব্যোপক উন্নয়ন কম গসূবচ িোস্তিোয়ন কভরবি।  

বিদুযৎ খোভত বিএনবপ-জোমোত শজোট এিং তত্ত্বোিধোয়ক িরকোভরর শরভখ র্োওয়ো অচলোিিো কোটিভয় আমরো গত দুই িিভর 

জোতীয় গ্রীভি ১১৫০ শমগোওয়োট বিদুযৎ শর্োগ কভরবি। িরকোবর-শিিরকোবর ৩৪ নতুন বিদুযৎ শকন্দ্র বনম গোভণর কোজ শুরু হভয়ভি। 

আরও ২৪টি বিদুযৎ শকন্দ্র চূড়োন্ত করোর কোজ চলভি। এ িির আরও ২১৪১ শমগোওয়োট শর্োগ হভি।  

শর্োগোভর্োভগর শক্ষভত্র দুই িিভর আমরো আমূল পবরিতগন এভনবি। শরল িংভর্োগিহ পমা ো শিতুর মূল বনম গোণ কোজ বশগবগরই 

শুরু হভি। র্োনজট বনরিভন প্রভয়োজনীয় িকল ব্যিিো গ্রহণ কভরবি। ঢোকোয় এবলভেভটি এক্সভপ্রিওভয় বনম গোণ কোজ শুরু হভি। 

শমভরোভরল িোপভনর িমীক্ষো শশষ হভয়ভি।  

স্বোিয শিিোভক জনগভণর শদোরভগোড়োয় শপৌৌঁভি শদওয়োর জন্য আমরো নতুন কভর ১০ হোজোর কমুযবনটি বিবনক চোলু কভরবি। 

বশশুমৃতুয হোর হ্রোভি িোেভল্যর জন্য জোবতিংঘ আমোভদর এমবিবজ পুরস্কোর প্রদোন কভরভি।  

বিশ্বোয়ভনর এ যুভগ বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিকোভশর শকোন বিকল্প শনই। আমোভদর প্রভকৌশলী ও প্রভকৌশল বশক্ষোভকও বিশ্বমোভনর 

করভত হভি। প্রভকৌশল শপশো ও বশক্ষোভক আধুবনক ও যুভগোপভর্োগী করভত আমোর িরকোর িি ধরভনর িহভর্োবগতো কভর র্োভি।  

আসুন, ক্ষুধো, দোবরদ্র্য, িন্ত্রোি ও দুনীবতমুি, আধুবনক, গণতোবন্ত্রক িোংলোভদশ গভড় তুবল। আসুন, জ্ঞোন-বিজ্ঞোন ও তথ্য 

প্রযুবিভত অগ্রির বিবজটোল িোংলোভদশ গড়োর লভক্ষয বেশন-২০২১ এর ধোপগুভলো িোস্তিোয়ন কবর। িকভলর িহভর্োবগতোয় আমরো 

িোংলোভদশভক দবক্ষণ এবশয়োর একটি মভিল রোষ্ট্র বহভিভি গভড় তুলি ইনশোআল্লোহ।  

িিোই সুি েোকুন, েোল েোকুন। িকভলর মেল কোমনো কভর আইইবি'র ৫২তম কনভেনশন এর শুে উভবোধন শঘোষণো 

করবি।  

শখোদো হোভেজ।  

জয় িোংলো, জয় িেিন্ধু।  

িোংলোভদশ বচরজীিী শহোক।  

..... 


