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ঞ্জবর্ঞ্জমল্লাঞ্জহে োহমাঞ্জিে োঞ্জহম 

 

র্হ মীবৃন্দ,  

কর্িা, কিৌ ও ঞ্জবমাি বাঞ্জহিী প্রধািগণ,  

 রণ সল  মান্ড্যান্ট,  

ঊর্ধ্সতি র্ামঞ্জে  কবর্ামঞ্জে   ম স তসাবৃন্দ,  

উপঞ্জিত র্াকুঞ্জেেত ও অবর্েপ্রাপ্ত অঞ্জফর্াে, কিঞ্জর্ও ও সর্ঞ্জি বৃন্দ  

আমঞ্জন্ত্রত অঞ্জতঞ্জিবৃন্দ।                           

আর্র্ালামু  আলাইকুম।  

৫ম ইঞ্জিঞ্জিয়াে ক াে পুিঞ্জম সলিী উপলরে আরয়াঞ্জিত প্যারেড অনুষ্ঠারি উপঞ্জিত র্বাইর  আন্তঞ্জে  অঞ্জভিন্দি এবং 

শুরভচ্ছা িািাঞ্জচ্ছ।  

স্বাধীিতাে এ মারর্ আঞ্জম শ্রদ্ধা িািাঞ্জচ্ছ র্ব স ারলে র্ব সরশ্রষ্ঠ বাঙাঞ্জল, িাঞ্জতে ঞ্জপতা বঙ্গবন্ধু কেখ মুঞ্জিবুে েহমারিে প্রঞ্জত। 

শ্রদ্ধা িািাই িাতীয় র্াে কিতা এবং ৩০ লাখ েহীরিে প্রঞ্জত। র্মরবিিা িািাই ২ লাখ ঞ্জির্ সাঞ্জতত মারবাি এবং যুদ্ধাহত 

মুঞ্জিরর্াদ্ধরিে প্রঞ্জত।  

এই ক ারেে েহীি বীেরশ্রষ্ঠ  যারেি মঞ্জহউঞ্জিি িাহাঙ্গীে, েহীি কলেঃ  রি সল কমাহাম্মি আব্দুল  ারিে, েহীি  যারেি 

োমছুল হুিার্হ র্ ল বীে সর্ঞ্জির ে প্রঞ্জত শ্রদ্ধা িািাঞ্জচ্ছ।  

সুধীবৃন্দ,  

পুিঞ্জম সলিী অনুষ্ঠারিে মাধ্যরম পুোতি এবং িতুিরিে মরধ্য কর্তুবন্ধি সৃঞ্জি হয়। আঞ্জম আো  ঞ্জে আির ে এই পুিঞ্জম সলিী 

অনুষ্ঠাি ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স ক ারেে প্রািি এবং বতসমাি র্িস্যরিে মরধ্য ভ্রাতৃরেে বন্ধি আেও সুদৃঢ়  েরব। এরত িবীি এবং প্রবীণো 

পেস্পরেে মরধ্য জ্ঞাি ও অঞ্জভজ্ঞতা ঞ্জবঞ্জিমরয়ে সুরর্াগ পারবি।  

ক াে অব ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স বাংলারিে কর্িাবাঞ্জহিীে এ টি গুরুেপূণ স অংে। এ ক ারেে র্িস্যবৃন্দ ঞ্জবঞ্জভন্ন র্মরয় কবর্ামঞ্জে  

প্রোর্ির  র্হায়তা  রে িার ি। কর্ ক াি দুরর্ সাগ-দুঞ্জব সপার  ঞ্জবপন্ন মানুরষে র্াহারে র্ব সারে এঞ্জগরয় আরর্ি এ ক ারেে র্িস্যবৃন্দ।  

এছাড়া ঞ্জবঞ্জভন্ন উন্নয়িমূল   ম স ারন্ড্ এ ক ারেে র্িস্যগণ র্ঞ্জিয়ভারব অংেেহণ  রে িার ি।  

ক াে অব ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স এে উরল্লখরর্াগ্য প্র ল্পগুরলাে মরধ্য েরয়রছ: পাব সতয র্ট্টোরমে দুগ সম পাহাঞ্জড় এলা ায় োস্তা ও ঞ্জিি 

ঞ্জিম সাণ, ঞ্জবঞ্জভন্ন িিীরত বাধ ঞ্জিম সাণ, ঢা া েহে প্রঞ্জতেো বাধ ঞ্জিম সাণ, ঢা া েহরেে র্ািি  ঞ্জিের্রি ঞ্জবিয় র্েণী-কোর য়া র্েণী 

র্ড়  ঞ্জিম সাণ, হাঞ্জতে ঞ্জিল-কবগুিবাঞ্জড় খাল প্র ল্প, ঞ্জমেপুে-এয়ােরপা স কোড ফ্লাইওভাে ঞ্জিম সাণ এবং বিািী কেলওরয় িঞ্জর্ং 

ওভােপার্ প্র ল্প।  

িাতীয় পর্ সারয়ে পাোপাঞ্জে আন্তিসাঞ্জত  পর্ সারয়ও, ঞ্জবরেষ  রে, িাঞ্জতর্ংঘ োঞ্জন্তেো ঞ্জমেরি আপিাো উরল্লখরর্াগ্য 

অবিাি োখরছি।  



যুদ্ধঞ্জবর্ধ্স্ত কুরয়ত পুিগ সঠরি আপিারিে অবিাি আন্তিসাঞ্জত  অঙ্গরি বাংলারিে কর্িাবাঞ্জহিীে ভাবমূঞ্জতস উজ্জ্বল  রেরছ। 

এছাড়া আঞ্জি া মহারিরেে ঞ্জবঞ্জভন্ন কিরে োঞ্জন্তেেী ঞ্জহরর্রব এ ক ারেে র্িস্যগণ োস্তাঘা  ঞ্জিম সাণ ও কমোমত এবং মাইি 

অপর্ােণ  রে কর্ সুিাম অিসি  রেরছি তা ঞ্জবশ্ব পঞ্জেমন্ড্রল বাংলারিের  এ  সুউচ্চ আর্রি আর্ীি  রেরছ।  

ইরতামরধ্য এ ক ারেে প্রায় িয় হািাে ৭৭১ িি র্িস্য সবরিঞ্জে  ঞ্জমেি র্ম্পন্ন  রেরছি। বতসমারিও ঞ্জবঞ্জভন্ন োঞ্জন্তেেী 

বাঞ্জহিীরত এই ক ারেে র্িস্যো ঞ্জিরয়াঞ্জিত েরয়রছি।  

আমাে ঞ্জবশ্বার্ এ ক ারেে সুরর্াগ্য ও সুশৃঙ্খল প্রঞ্জতটি সর্ঞ্জির ে অক্লান্ত পঞ্জেশ্রম,  তসব্যরবাধ ও ঞ্জিষ্ঠা কর্িাবাঞ্জহিীে 

র্ম্মাির  কিরে ও আন্তিসাঞ্জত  পঞ্জেমন্ড্রল ঞ্জিি ঞ্জিি আেও বৃঞ্জদ্ধ  েরব।  

ঞ্জিেলর্ প্রঞ্জেেণ,  রঠাে অনুেীলি ও শৃঙ্খলাে র্রব সাৎকৃি র্র্ সাে মাধ্যরমই আমো আমারিে  াঞ্জিত কগৌেব অিসরি র্মি স 

হব।  

আঞ্জম আো  ঞ্জে আপিাো র্ রল ঞ্জিরিরিের  আিে স সর্ঞ্জি রূরপ গরড় তুলরত র্রর্ি হরবি এবং ক াে অব ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স 

তিা কর্িাবাঞ্জহিীে কগৌেব ও র্ম্মাি উত্তরোত্তে বৃঞ্জদ্ধ  েরবি।  

ঞ্জপ্রয় সুঞ্জধ,  

আপিাো িারিি ঞ্জভেি ২০২১ অিসরিে লরেয বতসমাি র্ে াে ঞ্জবঞ্জভন্ন  ম সসূচঞ্জর্ বাস্তবায়ি  েরছ। ২০২১ র্ারলে মরধ্য 

আমো বাংলারিের  ঞ্জবশ্বিেবারে এ টি মধ্যম আরয়ে ও ঞ্জডঞ্জি াল  কিে ঞ্জহরর্রব প্রঞ্জতঞ্জষ্ঠত  েরত র্াই।  

আমো ক্ষুধা ও িাঞ্জেদ্র্য দূে  রে বাংলারিের  এ টি সুখী-র্মৃদ্ধ োরে পঞ্জেণত  েরত র্াই।  

বতসমাি র্ে ারেে ‘ঞ্জভেি ২০২১’ এে আরলার  বাংলারিে কর্িাবাঞ্জহিীে ‘কফারর্ সর্ কগাল-২০৩০’ চূড়ান্ত েণ ও 

পর্ সায়িরম বাস্তবায়রিে প্রঞ্জিয়া র্লরছ।  

কমা  র্ােটি ধারপ পাঁর্-বছে কময়ািী পঞ্জে ল্পিাে মাধ্যরম কফারর্ সর্ কগাল ২০৩০ বাস্তবায়ি  ো হরচ্ছ। এে আওতায় 

কর্িাবাঞ্জহিীে র্াংগঠঞ্জি   াঠারমা ঞ্জবন্যার্ ও পঞ্জেবতসরিে পাোপাঞ্জে বতসমাি র্ে ারেে র্মরয়ই প্ররয়ািিীয় আধুঞ্জি ায়ি প্রঞ্জিয়া 

র্ম্পন্ন হরব।  

কফারর্ সর্ কগাল ২০৩০ বাস্তবায়ি র্ম্পন্ন হরল বাংলারিে কর্িাবাঞ্জহিী এ টি আধুঞ্জি ,  ার্ স ে ও যুরগাপরর্াগী বাঞ্জহিীরত 

পঞ্জেণত হরব।  

ক াে অব ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স এে র্িস্যবৃন্দ,  

ক াে অব ইঞ্জিঞ্জিয়ারর্ সে অবর্েপ্রাপ্ত র্িস্যগণ র্াঁো আি এখারি উপঞ্জিত আরছি তাঁরিে র্বাইর  িািাই আমাে আন্তঞ্জে  

অঞ্জভিন্দি।  

এ ক ারেে বতসমাি মর্ সািাপূণ স অবিাি ও র্াফরেে ঞ্জপছরি আপিারিে তযাগ ও ভূঞ্জম া ঞ্জছল অপঞ্জের্ীম।  

আপিারিে গড়া ঞ্জভঞ্জত্তে উপে িাঁঞ্জড়রয় আরছ আির ে এ ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স ক াে। আপিারিে উপঞ্জিঞ্জত এবং অঞ্জভজ্ঞতা ঞ্জবঞ্জিময় 

 ম সেত র্িস্যরিে ভঞ্জবষ্যরতে িন্য অনুরপ্রেণা হরয় িা রব। আপিারিে র্াকুঞ্জেলব্ধ অঞ্জভজ্ঞতা কিরেে আি স-র্ামাঞ্জি  উন্নয়রিও 

ঞ্জবরেষ ভূঞ্জম া োখরছ।  

আগামীঞ্জিরিে বাংলারিে কহা  িাঞ্জতে ঞ্জপতা বঙ্গবন্ধুে  াঞ্জিত স্বরেে কর্ািাে বাংলা। কর্খারি ভঞ্জবষ্যত প্রিরেে িন্য 

কখালা িা রব র্ম্ভাবিাে অপাে ঞ্জিগন্ত।  

আির ে এই সুর্ঞ্জিত এবং কর্ৌ ষ কুর্ াওয়াি প্রিে সরিে িন্য আঞ্জম কর্িাপ্রধাি,  রণ সল  মান্ড্যান্ট, ইঞ্জিঞ্জিয়াে ইি 

ঞ্জর্ফ,  মান্ড্যান্ট ও প্যারেরডে র্ারি র্ংঞ্জিি র্ ল অঞ্জফর্াে, কিঞ্জর্ও ও সর্ঞ্জি র  িািাই আমাে আন্তঞ্জে  কমাবাে বাি।  

র্বরেরষ এ ক ারেে র্াকুঞ্জেেত ও অবর্েপ্রাপ্ত র্ ল র্িরস্যে সুস্বািয ও িীঘ সাু   ামিা  রে আমাে বিব্য কেষ  েঞ্জছ।  

       

কখািা হারফি।  

িয় বাংলা  িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারিে ঞ্জর্েিীবী কহা ।  

...  


