
আইইবি'র ৫৪তম কনভেনশন উভবোধন অবধভিশন  

েোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শশখ হোবিনো  

চট্টগ্রোম, শবনিোর, ১৩ মোঘ ১৪১৯, ২৬ জোনুয়োবর ২০১৩  

 

বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

িম্মোবনত িেোপবত,  

ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ-এর িম্মোবনত শপ্রবিভেন্ট  

উপবিত িহকমীবৃন্দ,  

বপ্রয় প্রভকৌশলী েোই ও শিোভনরো,  

সুবধবৃন্দ।             

আিিোলোমু আলোইকুম।  

ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ-এর ৫৪তম কনভেনশভন উপবিত িিোইভক আন্তবরক শুভেচ্ছো জোনোবচ্ছ।  

আবম স্মরণ করবি শেভশর কীবতসমোন প্রভকৌশলী এম এ জব্বোর, ে. প্রভকৌশলী এম.এ. রশীে, ে. এফ আর খোন, ে. জহুরুল 

ইিলোমিহ আরও অভনকভক। যাঁরো বনভজভের শমধো, শযোগ্যতো আর সৃজনশীলতো বেভয় িোাংলোভেভশর প্রভকৌশল বশক্ষো এিাং শপশোভক 

আজভকর অিিোভন শপৌৌঁভি বেভয়ভিন। পরম করুণোময় আল্লোহতোয়োলোর কোভি তাঁভের রুভহর মোগভফরোত কোমনো করবি।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

ইবিবনয়োি স ইনবিটিবউশন আমোর অন্যতম বপ্রয় প্রবতষ্ঠোন। আপনোভের েোভক িি িময়ই আবম িোড়ো শেই। আইইবি'র 

উন্নয়ভন িভচষ্ট শেভকবি।  

ঢোকোয় আইইবি'র জন্য রমনোয় ১০ বিঘো জোয়গো আবমই বেভয়বিলোম। আইইবি েিন শুরুর প্রেম পয সোভয় ৫ শকোটি টোকো 

এিাং এিোর ২য় পয সোভয়র উর্ধ্সমুখী িম্প্রিোরভণর জন্য প্রোয় ২৩ শকোটি বেভয়বি। ইবিবনয়োবরাং িোফ কভলভজর জন্য ৭২ বিঘো জবম 

নোমমোত্র মূভে বেভয়বি। এর ২য় পয সোভয়র বনম সোণ কোভজর জন্য এিোর প্রোয় ২৩ শকোটি টোকো িরোদ্দ বেভয়বি। আইইবি প্রোঙ্গভণ 

মুবিযুভের স্মৃবতফলক বনম সোভণর জন্য এলবজইবের মোধ্যভম ৩ শকোটি টোকো প্রেোন করো হভয়ভি। পূি সোচভল আইইবি'র জন্য ২ বিঘো 

জবম িরোদ্দ শেওয়ো হভয়ভি। আইইবি খুলনো শকভের জন্য প্রোয় ১ বিঘো জবম িরোদ্দ কভরবি। তৎকোলীন বিআইটিগুভলোর জন্য ৪৭০ 

শকোটি টোকো প্রেোন কবর। শযগুভলো পরিতীভত প্রভকৌশল বিশ্ববযোলভয় রূপোন্তবরত হভয়ভি।  

আমরো চোই, ২০২১ িোভলর িোাংলোভেশ হভি ক্ষুধো, েোবরদ্র্য, িন্ত্রোি ও দুনীবতমুি িোাংলোভেশ। িোাংলোভেশ হভি আধুবনক, 

গণতোবন্ত্রক ও িমৃে িোাংলোভেশ। জ্ঞোন-বিজ্ঞোন ও তথ্য প্রযুবিভত অগ্রির বেবজটোল িোাংলোভেশ। আর এ জন্য শয বেশন ২০২১ আমরো 

িোস্তিোয়ন করবি, তোর অগ্রণী সিবনক হভচ্ছন আপনোরো প্রযুবিবিেগণ। প্রভকৌশলীভের িবিয় অাংশগ্রহণ িোড়ো বেবজটোল িোাংলোভেশ 

গড়ো িম্ভি নয়।  

শেভশর রোস্তো-ঘোট, বিজ-কোলেোট স, স্কুল-কভলজ-বিশ্ববিযোলয়, বিবেন্ন িোপনো, বমল-কোরখোনো িিবকছুর বনম সোণ ও িোপভনর 

েোবয়ত্ব আপনোভের। জ্বোলোবন আহরণ এিাং বিদুযৎ উৎপোেন ও বিতরভণর মত িকল কোজ আপনোরোই িম্পোেন কভর েোভকন। 

এিভির গুণগতমোন িজোয় রোখোর েোবয়ত্বও আপনোভের।  

সুবধবৃন্দ,  

১৯৯৬ িোভল আমরো িরকোর গঠভনর িময় শেভশ বিদুযৎ উৎপোেন বিল ১৭০০ শমগোওয়োট। পাঁচ িিভর আমরো তো ৪৩০০ 

শমগোওয়োভট উন্নীত কবর।  

এিোর েোবয়ত্ব শপভয় শেখলোম বিদুযভতর উৎপোেন কভম ৩২০০ শমগোওয়োট হভয়ভি। আমরো অবত দ্রুত, স্বল্প, মধ্য এিাং েীঘ স 

শময়োেী পবরকল্পনো গ্রহণ কভর বিদুযৎ উৎপোেন বৃবের পবরকল্পনো শনই। চোর িিভর ৩৬০০ শমগোওয়োট বিদুযৎ জোতীয় বগ্রভে শযোগ 



হভয়ভি। এখন সেবনক উৎপোেভনর পবরমোণ প্রোয় িোভড় ৬ হোজোর শমগোওয়োট। আমোভের হোভত শয প্রকল্পগুভলো রভয়ভি, তোভত ২০১৬ 

িোভলর মভধ্য আরও ৫০৪৮ শমগোওয়োট বিদুযৎ শযোগ হভি।  

আমোভের উন্নয়ন ব্যভয়র একটো বিরোট অাংশ খরচ হয় নেী েোঙন শঠকোভত। নেী েোঙভন প্রবত িির হোজোর হোজোর একর 

জবম নেীগভে স বিলীন হভয় যোয়। লক্ষ লক্ষ মোনুষ িোস্ত্তহোরো হভয় পভড়। আপনোভের এ বিষভয় কোয সকর গভিষণো কভর এর িোয়ী 

িমোধোন শির করোর আহিোন জোনোবচ্ছ।  

আমোভের িম্পভের িীমোিেতো রভয়ভি। বিকল্প জ্বোলোবন ও জ্বোলোবন-িোশ্রয়ী যন্ত্রপোবত উদ্ভোিন, স্বল্প-ব্যভয় িোবড়ঘর বনম সোভণর 

শকৌশল ও প্রযুবি উদ্ভোিভন আপনোভের এবগভয় আিভত হভি।  

স্বভল্পোন্নত শেশিমূভহর উন্নয়ন শক্ষভত্র বপবিভয় পড়োর অন্যতম কোরণ হভচ্ছ, বিজ্ঞোন ও প্রযুবির শক্ষভত্র পশ্চোৎপেতো। রোষ্ট্রীয় 

জীিভন বিজ্ঞোন ও প্রযুবির িঠিক ব্যিহোভরর কোরভণ েবক্ষণ শকোবরয়ো, তোইওয়োন, বিঙ্গোপুর, হাংকাং, মোলভয়বশয়ো বিস্ময়কর উন্নবত 

িোধন কভরভি।  

আমোভের রভয়ভি বিশ্বমোভনর প্রভকৌশল বশক্ষো। রভয়ভি বিশ্বমোভনর প্রভকৌশলী। আমোভের শেভশর অভনক প্রভকৌশলী উন্নত 

বিভশ্বর শেশগুভলোভত বগভয় কম সভক্ষভত্র বিরল প্রবতেোর স্বোক্ষর রোখভিন।  

আমরো শকন বপবিভয় েোকি? আসুন আভরকিোর ১৯৭১-এর মত শেশভপ্রভমর শচতনোয় উবুে হভয় িঙ্গিন্ধুর স্বভের শিোনোর 

িোাংলো গভড় তুবল।  

সুবধবৃন্দ,  

আওয়োমী লীগ িরকোর জনিোন্ধি িরকোর। আমরো জনগভণর কেোভণর জন্য কোজ কবর। বিগত চোর িিভর আমরো কৃবষভত 

স্ববনে সরতো অজসন কভরবি। কৃবষ উপকরণ িহজলেয কভরবি। মোত্র ১০ টোকো বেভয় কৃষকভের ব্যোাংক বহিোি শখোলোর ব্যিিো কভরবি।  

কোভজর বিবনমভয় টোকো, কোভজর বিবনমভয় খোয, িয়স্ক েোতো, বিধিো েোতো চোলু কভর িোমোবজক বনরোপতো শিষ্টনী বিস্তৃত 

করো হভয়ভি। মুবিভযোেো েোতো বৃবে করো হভয়ভি। আমরো েোবয়ত্ব গ্রহভণর পভরর িির শেভক উতরোঞ্চল শেভক মঙ্গো নোমক শব্দটি 

বিলুপ্ত হভয়ভি।  

বিশ্বব্যোপী দ্র্ব্যমূভের উর্ধ্সগবত এিাং বিশ্বমন্দো অভনক উন্নত শেভশর প্রবৃবে শেভম বেভয়ভি। বকন্তু আমোভের অে সননবতক 

প্রবৃবে ইনশোআল্লোহ অব্যোহত রভয়ভি। আমোভের গড় প্রবৃবে ৬.৫ শতোাংশ। শরবমভটন্স ১৩ বিবলয়ন েলোর িোবড়ভয় শগভি।  

অে সনীবতর চোকো িচল রোখভত আমরো বিভশষ ব্যিিো গ্রহণ শুরু কভরবি। এজন্য বিভশষ প্যোভকজ িোড়োও কৃবষ, বশল্প ও 

িোমোবজক বনরোপতো শিষ্টনী প্রিোবরত করো হভয়ভি। কৃবষখোভত বিভশষ িরোদ্দ রোখো হভয়ভি। আমোর বিশ্বোি আপনোভের িহভযোবগতো 

শপভল আমরো শয শকোন িমস্যো  শমোকোভিলো করভত পোরি।  

শযোগোভযোভগর শক্ষভত্র চোর িিভর আমরো আমূল পবরিতসন এভনবি। ইভতোমভধ্য সুলতোনো কোমোল শিতু, শহীে বুবেজীিী শিতু, 

চট্টগ্রোভম শোহ আমোনত শিতু, িবরশোভল শহীে শিরবনয়োিত শিতু এিাং রাংপুভর বতস্তো শিতুিহ অভনক শিোট-িড় শিতুর উভবোধন করো 

হভয়ভি। চোলু করো হভয়ভি ঢোকো িোইপোি িড়ক।  

ঢোকো শহভরর যোনজট বনরিভন িম্প্রবত িনোনী ওেোর পোি এিাং হোবতরবিল প্রকল্প উভবোধন করো হভয়ভি। দৃবষ্টনন্দন 

হোবতরবিল প্রকল্প প্রমোণ কভর আমোভের প্রভকৌশলীগণ শমধো ও মনভন শকোন অাংভশ কম নন।  

আগোমী মোভচ সর মভধ্য ঢোকোয় বমরপুর-এয়োরভপোট স, গুবলস্তোন-যোত্রোিোবড়িহ আরও কভয়কটি উড়োল শিতু চোলু হভি। িন্দর 

নগরীর িহদ্দোর হোট উড়োল শিতুর বনম সোণ কোজও এবগভয় চলভি। জোপোভনর িহভযোবগতোয় শমভট্টোভরল প্রকল্প একভনভক অনুভমোবেত 

হভয়ভি। এয়োরভপোট স শেভক মোওয়ো পয সন্ত এবলভেভটে এক্সভপ্রি হোইওভয়র কোজ চলভি।  

 ঢোকো-চট্টগ্রোম, জয়ভেিপুর-ময়মনবিাংহিহ আরও কভয়কটি মহোিড়কভক চোর শলইভন উন্নীত করোর কোজ চলভি।  

িবহবি সভশ্ব িোাংলোভেভশর হোরোভনো েোিমূবতস আমরো পুনরুেোর কভরবি। বিশ্বশোবন্ত প্রবতষ্ঠোয় আবম জোবতিাংভঘর িোধোরণ 

পবরষভের ২০১১ িোভলর অবধভিশভন িোাংলোভেভশর জনগভণর পক্ষ শেভক ‘‘জনগভণর ক্ষমতোয়ন ও উন্নয়ন মভেল'' উত্থোপন কবর। 

গত মোভি জোবতিাংভঘর ১৯৩টি িেস্য রোষ্ট্র িি সিম্মবতিভম এই প্রস্তোি পোশ কভরভি। ২০১১ িোভল আমোভের উত্থোবপত ‘‘শোবন্তর 

িাংস্কৃবত'' প্রস্তোিটিও এিোর পোশ হভয়ভি। আমোর কন্যো িোয়মো শহোভিন পুতুভলর উভযোভগ বিশ্বব্যোপী ‘‘অটিজম িভচতনতো'' সৃবষ্টর 



লভক্ষয আভরকটি প্রস্তোি গত িির জোবতিাংঘ িোধোরণ পবরষভে উত্থোপন কবর। শিটিও গত মোভি িোধোরণ পবরষভে গৃহীত হভয়ভি। 

এগুভলো িোাংলোভেভশর জন্য এক বিরল িম্মোন।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

বিশ্বোয়ন এিাং মুিিোজোভরর যুভগ প্রযুবি জ্ঞোনিম্পন্ন শযোগ্য প্রভকৌশল শনতৃভত্বর শকোন বিকল্প শনই। তোই বিশ্বোয়ভনর িভঙ্গ 

তোল বমবলভয় চলভত হভল আমোভের প্রভকৌশলী ও প্রভকৌশল বশক্ষোভকও বিশ্বমোভনর করভত হভি। প্রভকৌশল শপশো ও বশক্ষোভক 

যুভগোপভযোগী এিাং এবগভয় বনভত আমোর িরকোর িি ধরভনর িহভযোবগতো করভত প্রস্ত্তত।  

আপনোরো প্রভকৌশলীরো আপনোভের শমধো, মনন আর সৃজনশীলতো বেভয় জনগভণর প্রতযোশো পূরভণ বনে সভয় কোজ করুন- 

িরকোর িিিময় আপনোভের পোভশ েোকভি।  

আসুন, ক্ষুধো, েোবরদ্র্য, িন্ত্রোি ও দুনীবতমুি আধুবনক, গণতোবন্ত্রক এিাং িমৃে িোাংলোভেশ গড়ভত আমরো িিোই এক িোভে 

ঐকযিে হভয় কোজ কবর। িঙ্গিন্ধুর স্বভের শিোনোর িোাংলো গভড় তুবল। িিোইভক এ আহিোন জোবনভয় আবম ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, 

িোাংলোভেশ-এর ৫৪তম কনভেনশভনর শুে উভবোধন শঘোষণো করবি।  

শখোেো হোভফজ  

জয় িোাংলো, জয় িঙ্গিন্ধু  

িোাংলোভেশ বচরজীিী শহোক। 


