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 উপবিি সকলয়ক জানাবি আমার আন্তবরক শুয়ভিা। িঙ্গিন্ধু ফেয়লাবিপ, এনএসটি এিং বিজ্ঞান ও প্রযুবি গয়িষণাে 

অনুদান প্রাপ্ত ফেয়লা, গয়িষক ও িরুণ বিজ্ঞানীয়দর অবভনন্দন। বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালেয়ক ধন্যিাদ। 

 ফেব্রুোবর আমায়দর ভাষা আয়ন্দালয়নর মাস। এ মায়স ভাষার জন্য জীিনদানকারী সালাম, িরকি, রবেক, িবেক, 

জব্বারসহ সকল িহীয়দর প্রবি শ্রদ্ধা জানাই। আবম বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই জাবির বপিা, িঙ্গিন্ধু ফিখ মুবজবুর রহমায়নর প্রবি। যাঁর 

ফনতৃয়ে ভাষা সংগ্রায়মর পথ ধয়র আয়স িাঙাবলর স্বাধীনিা। জািীে িার ফনিার প্রবি শ্রদ্ধা জানাবি। আবম শ্রদ্ধার সয়ঙ্গ স্মরণ 

করবছ মহান মুবিযুয়দ্ধ আত্মদানকারী ৩০ লাখ িহীদ, সম্ভ্রম হারায়না ২ লাখ মা-ফিানয়ক।           

সুবধমন্ডলী, 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত িাংলায়দয়ি িঙ্গিন্ধু ১৯৭২ সায়ল ড. কুদরি-ই-খুদা বিক্ষা কবমিন গঠন কয়রন। এই কবমিয়নর বরয়পায়ট ব 

ফদি গঠয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিষয়ে গয়িষণার উপর ফজার ফদো হে। বকন্তু জাবির বপিাহীন িাংলায়দয়ি ফসই কবমিয়নর 

সুপাবরি িাস্তিােন হেবন।  

 িঙ্গিন্ধুর সরকার ১৯৭৫ সায়ল পরমাণু িবি কবমিয়নর আধুবনকােয়নর উয়যাগ বনয়েবছয়লন। সাভায়রর গণকিাবিয়ি 

িখন ২৬১ একর জবম অবধগ্রহণ করা হে। গয়ি ফিালা হে পরমাণু িবি গয়িষণা প্রবিষ্ঠান। এখায়ন প্রবিবষ্ঠি হে ন্যািনাল 

ইনবিটিউট অি িায়োয়টকয়নালবজ (এনআইবি) এিং ৩ ফমগাওোট ক্ষমিাসম্পন্ন বিগামাকব-২ গয়িষণা বরএযাক্টর।র। আমরা 

এখায়ন একটি জীন ব্াংক িাপয়নর উয়যাগ বনয়েবছ।  

 ২১ িছর পর ১৯৯৬ সায়ল আওোমী লীগ সরকার গঠয়নর পর ফদবখ- গয়িষণা খায়ি ফকান িরাদ্দ ফনই। ফস িছরই 

গয়িষণার জন্য ১২ ফকাটি টাকা ফথাক িরাদ্দ ফদই। িারপর ফথয়ক পবরকল্পনা মাবেক বপএইিবড গয়িষণা, এমবেল বথবসস, 

এমএসএস বথবসস ও সমসামবেক বিষেবভবিক গয়িষণাে অথ ব িরাদ্দ বদবি। কারণ-ফদয়ির উন্নেন পবরকল্পনা গ্রহণ ও 

িাস্তিােয়ন বিয়িষাবেি জ্ঞায়নর বিকল্প ফনই।        

সুবধবৃন্দ, 

 ২০১০ সায়ল প্রণীি জািীে বিক্ষানীবিয়ি বিজ্ঞান-প্রযুবিয়ক বিয়িষ গুরুে ফদো হে। আমরা স্বিন্ত্র ‘জািীে বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি নীবি-২০১১’ প্রণেন কয়রবছ। দু’টি নীবিয়িই আমরা জাবির বপিার ফদখায়না পথ অনুসরণ কয়রবছ। রূপপুয়র বনবম বিব্ 

পরমানু বিদুযৎ ফকন্দ্রটি িঙ্গিন্ধু সারকায়রর সমে প্রস্তাবিি। িঙ্গিন্ধুর স্মরয়ণ বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালে ‘িঙ্গিন্ধু ফেয়লাবিপ 

অন সাইন্স এন্ড আইবসটি’ প্রকল্পটি গ্রহণ কয়রয়ছ।   



 

 বিয়ের খ্যািনামা বিেবিযালে, গয়িষণাগার ও ইনবিটিউট ফথয়ক উচ্চবিক্ষা অজবয়ন এই ফেয়লাবিপ সহয়যাবগিা 

করয়ছ। এমএসএস এিং বপএইিবড বডগ্রীর মাধ্যয়ম জািীে পয বায়ে বিজ্ঞানী, প্রযুবিবিদ ও গয়িষক তিবরই এ প্রকয়ল্পর উয়দ্দশ্য। 

প্রকল্প ফমোদ ুললাই ২০১০ ফথয়ক বডয়সম্বর ২০১৬। প্রকয়ল্প ব্ে হয়ি ৮৫ ফকাটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 

 ‘িঙ্গিন্ধু ফেয়লাবিপ অন সাইন্স এন্ড আইবসটি’ প্রকল্প ফথয়ক বিয়দয়ি ৫০ জন এমএস, ৬০ জন বপএইিবড, ফদয়ি ১০০ 

জন বপএইিবড এিং ১১ জন বপএইিবড উির গয়িষণা ফেয়লাবিপ ফপয়েয়ছন। ইয়িাময়ধ্য বিয়দয়ি এমএস ৩৭ জন, বপএইিবড 

৩০ জন, ফদয়ি বপএইিবড ৩৮ জন এিং বপএইিবড উির ফকায়স ব ৮ জন গয়িষণা কায বক্রম ফিষ কয়রয়ছন। িীঘ্রই িঙ্গিন্ধু 

ফেয়লাবিপ প্রকল্পটিয়ক িায়ি রূপান্তর করা হয়ি।    

 বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালে এমবেল, বপএইিবড ও বপএইিবড উির বিক্ষাথীয়দর ‘জািীে বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

ফেয়লাবিপ’ বদয়ি। ২০০৯-১০ ফথয়ক ২০১৪-১৫ অথ ব িছর পয বন্ত ৪ হাজার ৮৭২ জন িরুণ গয়িষয়কর ময়ধ্য ৩১ ফকাটি ২০ লক্ষ 

২৬ হাজার টাকা ফেয়লাবিপ বদয়েয়ছ। িলবি অথ ব িছয়র ১ হাজার ৪৩৮ জন গয়িষকয়ক ৮ ফকাটি  ৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩০০ 

টাকা ফদো হয়ি। 

 বিজ্ঞান ও প্রযুবি গয়িষণাে প্রয়ণাদনা বহয়সয়ি মন্ত্রণালে ‘গয়িষণা অনুদান’ বদয়ি। ২০০৯-১০ ফথয়ক ২০১৪-১৫ অথ ব 

িছর পয বন্ত ১ হাজার ৩৭২টি প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ৫৭ ফকাটি ১১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গয়িষণা অনুদান বদয়েয়ছ। িিবমান অথ ব 

িছয়র ৩৯০টি প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ১২ ফকাটি ৮ লক্ষ টাকা ফদো হয়ি। 

উপবিি গয়িষক ও বিক্ষাথীবৃন্দ, 

এখন বিয়িষাবেি জ্ঞায়নর যুগ। িহুমাবত্রক জ্ঞায়নর পািাপাবি বিষেবভবিক বিয়িষ জ্ঞানাজবন অপবরহায ব। এজন্য 

িট্টগ্রায়ম ফমবরন বিেবিযালে প্রবিষ্ঠা কয়রবছ। লিনাি পাবনয়ি িাষয়যাগ্য ধান িীজ উৎপাদন আমায়দর গয়িষণার সােল্য। 

আমায়দর সরকার উচ্চবিক্ষা, গয়িষণা, বিয়িষ জ্ঞায়নর অনুসন্ধানসহ সিই সমানিায়ল এবগয়ে বনয়ি। আমরা ‘িঙ্গিন্ধু ফিখ 

মুবজবুর রহমান ফময়মাবরোল িাি ও প্রধানমন্ত্রীর বিক্ষা সহােিা িাি’ গঠন কয়র বিক্ষাথীয়দর বৃবি বদবি। উচ্চবিক্ষাসহ সকল 

ধরয়ণর বিক্ষায়ক্ষত্র সম্প্রসাবরি হয়েয়ছ। কায়জই, গয়িষণা কয়ম ব ফকান ধরয়ণর আবথ বক সঙ্কট ফনই। 

 ৭ি’ ৫২ ফকাটি ৬৬ লাখ টাকার ‘উচ্চবিক্ষা মায়নান্নেন প্রকল্প’ িাস্তিােনাধীন রয়েয়ছ।  

 ৩৩২ ফকাটি ১৪ লাখ টাকা ব্য়ে উচ্চ গবিসম্পন্ন ইন্টারয়নয়টর মাধ্যয়ম বিেজ্ঞান ভান্ডায়রর সায়থ সংযুি হয়েবছ। 

 ভার্চ বোল প্রযুবিয়ি বিেখ্যাি বিক্ষাবিদয়দর সায়থ ফযাগায়যাগ িাপন এিং উচ্চবিক্ষার বডবজটাল পুস্তক ও জান বাল 

সহজলভয কয়রবছ। 

 বিেবিযালে বিক্ষকয়দর গয়িষণা প্রয়ণাদনা প্রকল্প ৪৯৭ ফথয়ক ১ হাজার ২৮২টি কয়রবছ। 

 ইউবজবস ২৬৭ জনয়ক বপএইিবড বডগ্রী, ১৩৮ জনয়ক এমবেল এিং ২১ জন বিক্ষকয়ক ফপাি ডক্টর।রাল ফেয়লাবিপ 

বদয়েয়ছ।  

 গয়িষণার জন্য সাকব ফেয়লাবিপ, ফরায়কো ফিোর ও ইউবজবস প্রয়েসরিীপ প্রিিবন করা হয়েয়ছ। 

 উচ্চবিক্ষা খায়ি িায়জট িরাদ্দ ৮৯৬ ফকাটি ২৬ লাখ ফথয়ক ২ হাজার ১১৯ ফকাটি ৮৬ লাখ টাকা কয়রবছ। 

 ইউএসবডএ ও জাইকার অথ বানুকূয়ল্য ২ হাজার ২০০ ফকাটি টাকার ১৬টি প্রকল্প িাস্তিােনাধীন রয়েয়ছ। 

উপবিি সুধী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, 

 যারা ‘জ্ঞায়নর সয়ি বাচ্চ বিখয়র’ ফপ ৌঁয়ছয়ছন অথিা ফপ ৌঁছয়িন, িায়দর বিয়িষজ্ঞ জ্ঞায়নর সয়ঙ্গ তনবিক ফিিনায়িাধ থাকা 

িাই। কারণ, আপনায়দরয়ক ফদিিাসীর সাময়ন ঐবিহাবসক সিয তুয়ল ধরয়ি হয়ি। কারা, ফকন জাবি-রায়ের িপবিয়ক নারী ও 

বিশুসহ হিযা কয়রয়ছ? ৭১’র ১৪ বডয়সম্বর জাবির ফশ্রষ্ঠ সন্তানয়দর কারা, ফকন হিযা কয়রবছল? বিয়িষজ্ঞ জ্ঞায়নর সয়ঙ্গ 

সকয়লর ফদিাত্ময়িাধ, সমাজ, রাে ও রাজননবিক ফিিনাসমৃদ্ধ নাগবরক হয়ি হয়ি।  

 আমায়দর সংগ্রায়মর ঐবিহয আয়ছ। পৃবথিীয়ি ভাষার জন্য জীিন ফদোর নবজরবিহীন ইবিহাস আমায়দরই আয়ছ। 

এয়দয়ির মানুষ মাতৃভাষায়ক ভালিায়স মায়ের মি; মািা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূবম আমায়দর কায়ছ রয়ির বহয়মায়লাবিয়নর 

মি। িাংলার অবিসংিাবদি ফনিা বছয়লন ‘ফপায়েট অি পবলটিক্স’। বুয়ক-বপয়ঠ লিয়নর মানবিত্রধারী এয়দয়ির ফখয়ট খাওো 

শ্রমজীিীরা মুবির তসবনক। আর অবধকাংি মানুষ বিপ্লিী বকংিা ফপ্রম-ধয়ম বর সাধক।  



 

 ফেব্রুোবর আমায়দর অহঙ্কায়রর মাস। আবম প্রােই িবল, িাঙাবল িীয়রর জাবি, বিজেী জাবি। িাঙাবল জাবি 

ফকায়নাবদন মাথা নি কয়রবন। যুয়গ যুয়গ রি বদয়ে বিজে বছবনয়ে এয়নয়ছ।  

 জাবির বপিা ৭ মায়ি বর ঐবিহাবসক ভাষয়ণ িয়লবছয়লন, ‘ফকউ আমায়দর দািায়ে রাখয়ি পারিা না’। বপিা 

গণমানুয়ষর ময়নর কথা বুঝয়িন। োঁবসর ময়ে দাঁবিয়ে মৃতুযভেয়ক তুি করা ফনিার উিরাবধকার আমরা। বপিার আদয়ি ব 

েরাবিি হয়ি আমায়দর উন্নেন-অগ্রযাত্রার গবি। অথ বননবিক মুবির বনরন্তর লিাইয়ে আমায়দর বিজে এিার অবনিায ব। 

 আন্তজবাবিক মাতৃভাষা বদিয়সর স্বীকৃবি অজবন, সমুদ্রসীমা বিজে, িাবন্তপূণ বভায়ি বছটমহল বিবনমে ও িল সীমানা 

বনধ বারণ - সিই আমায়দর অজবন। বনজস্ব অয়থ ব পদ্মা ফসতু বনম বাণকাজ িলয়ছ। এ িছর বিনামূয়ল্য ৩৩ ফকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার 

৭৭২টি িই বিিরণ কয়রবছ। িিবমায়ন ১ ফকাটি ৩০ লক্ষ বিক্ষাথী উপবৃবি পায়ি। ফদয়ি এখন সাক্ষরিার হার ৭১%। প্রাথবময়ক 

ঝরে পড়াে হার ২০০৭ সায়লর ৫০.৫% ফথয়ক িিবমায়ন ২০.৪% নাবময়ে এয়নবছ। পায়ে ফগয়ছ মানুয়ষর জীিনযাত্রার মান। 

মাথাবপছু আে ১ হাজার ৩১৬ মাবকবন ডলার। আওোমী লীগই অিীয়ির সকল আয়ন্দালন-সংগ্রায়ম বিজে ও কাবিি লক্ষয 

অজবয়নর কান্ডারী বছল। আগামীয়ি আওোমী লীগই অথ বননবিক মুবির বদিারী।   

 আসুন-বিয়িষাবেি জ্ঞায়নর যথাথ ব ব্িহার এিং সকয়লর সবিবলি প্রয়িষ্টাে জাবির বপিার স্বয়ের ক্ষুধা ও 

দাবরদ্রযমুি, সুখী-সমৃদ্ধ ‘ফসানার িাংলা’ গয়ি তুবল।   

 আপনায়দর সকলয়ক আিায়রা ধন্যিাদ জাবনয়ে ফিষ করবছ। 

ফখাদা হায়েজ। 

জে িাংলা, জে িঙ্গিন্ধু 

িাংলায়দি বিরজীিী ফহাক। 

... 


