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 আিিোলোমু আলোইকুম। 

 ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ-এর ৫৭তম কনভেনশভন প্রভকৌশলীভের এই বমলনভমলোয় িোবিজয নগরী 

চট্টগ্রোভম উপবিত িিোইভক আবম শুভেচ্ছো ও অবেনন্দন জোনোবচ্ছ। 

 িক্তভের শুরুভতই আবম গেীর শ্রদ্ধোর িোভে স্মরি করবি িি সকোভলর িি সভশ্রষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু শশখ 

মুবজবুর রহমোনভক। শ্রদ্ধোর িভঙ্গ স্মরি করবি, জোতীয় চোর শনতো, মুবক্তযুভদ্ধ ৩০ লোখ শহীে ও িম্ভ্রম হোরোভনো ২ লোখ মো-

শিোনভের। মুবক্তযুভদ্ধ শহীে প্রভকৌশলীভের শ্রদ্ধো জোনোই।  

 আবম আরও স্মরি করবি শেভশর কীবতসমোন প্রভকৌশলী প্রয়োত ড. এম.এ. রশীে, ড. এফ.আর. খোন, আইইবি’র 

অন্যতম প্রবতষ্ঠোতো প্রভভকৌশলী এম.এ.জো  রিহ আরও অভনকভক। যাঁরো শমধো, শযোগ্যতো এিাং সৃজনশীলতো বেভয় িোাংলোভেভশর 

প্রভকৌশল বশক্ষো এিাং শপশোভক আজভকর অিিোভন শপৌৌঁভি বেভয়ভিন। তাঁভের রুভহর মোগবফরোত কোমনো করবি।  

 আপনোরো ৫৭তম কনভেনশভনর মূল প্রবতপোদ্য বিষয় বনধ সোরি কভরভিন Digital Technology for 

Development. একই িোভে জোতীয় শিবমনোভরর বিষয়িস্ত্ত বনধ সোরি করো হভয়ভি Utilization of Digital 

Technology for Pro-People Development. যো অতযন্ত িমভয়োপভযোগী। 

 েীঘ স ৬৮ িির ধভর প্রভকৌশলীভের িবিবলত প্রভচষ্টোর ফিল আজভকর ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ। জোতীয় 

উন্নয়ভন এই ইনবিটিউশন গুরুত্বপূি স ভূবমকো রোখভি। যো আগোমীভত আরও িম্প্রিোবরত হভি িভল আমোর বিশ্বোি।  

 শেভশর প্রভকৌশলীরো জোতীয় ও আন্তজসোবতক শক্ষভে েক্ষতো ও িততোর িোভে কোজ কভর প্রমোি কভরভিন তোভের 

শযোগ্যতো। যো জোবতর জন্য িোফল্য ও গি স িভয় এভনভি। এ জন্য িকল প্রভকৌশলীভক জোনোবচ্ছ আমোর অবেনন্দন। 

 আমোর শত েস্ততোর মোভেও আইইবি কনভেনশভন আবম প্রবতিোরই এভিবি। ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশভনর িের 

েফতভরর জবমটি আবমই ১৯৯৬ িোভল প্রবতকী মূভল্য আইইবি’র নোভম শরবজস্ট্রী কভর বেভয়বিলোম।  

 এিোড়ো, আইইবি েিন বনম সোভির জন্য িি স প্রেম ৫ শকোটি টোকো অনুেোন প্রেোন এিাং েিভনর ঊর্ধ্সমুখী িম্প্রিোরভির 

জন্য ২৩ শকোটি টোকো অনুেোন বেভয়বি। ইবিবনয়োবরাং িোফ কভলজ, িোাংলোভেশ-এর জন্য ১৯৯৭ িোভল ৭২ বিঘো জবম প্রবতকী 

মূভল্য প্রেোভনর েিিো কভরবি। ববতীয় পয সোভয়র কোভজর জন্যও ২৩ শকোটি টোকো অনুেোন প্রেোন কবর।  

 আইইবি রোঙ্গোবেয়ো শকভের জন্য ১৩০ শতক জবম িরোদ্দ, ফবরেপুর শকভের জন্য ৫০ শতক জবম, আইইবি খুলনো 

শকভের জন্য শকবডএ-এর জোয়গো এিাং পূি সোচভল ২ বিঘো জবম আইইবি’র জন্য িরোদ্দ বেভয়বি। 

িমভিত প্রভকৌশলীবৃন্দ, 

 জোবতর বপতোর ডোভক িোড়ো বেভয় স্বোধীনতো পরিতীভত অবত অল্প িমভয় যুদ্ধ-বির্ধ্স্ত রোস্তো, শিতু, কল-কোরখোনোিহ 

িকল অিকোঠোভমো িাংস্কোর ও পুনঃবনম সোি কভর আপনোরো শেশভপ্রভমর নজীর িোপন কভরভিন। জোবতর বপতোর শেখোভনো পভেই 

আমরো আমোভের বপ্রয় মোতৃভূবমভক গভড় তুলভত কোজ কভর যোবচ্ছ। 

 আইইবি কনভেনশভন পদ্মো শিতু বনম সোভি আপনোভের কোবরগবর পরোমশ স শচভয়বিলোম। শিই শেভক অদ্যোিবধ আপনোভের 

িহভযোবগতো ও কোবরগবর পরোমশ স এই প্রকল্প িোস্তিোয়ভন বিভশষ অিেোন রোখভি। বনজস্ব অে সোয়ভন আমরো পদ্মো শিতু বনম সোি 

করবি। ২০১৮ িোভলর মভেই এ শিতু চোলু হভি।  

 শেভশর উন্নয়ভন বিদ্যযৎ, িোর ও গ্যোি উৎপোেন-এর িরিরোহ ও বিপিন এিাং রোস্তো-ঘোট, বিজ-কোলেোট স, স্কুল-কভলজ-

বিশ্ববিদ্যোলয়, ঘর-িোবড়, বিবেন্ন িোপনো, বমল-কোরখোনো, হোিপোতোল ও অবফি-আেোলত িিবকছুর বনম সোি ও িোপভনর েোবয়ত্ব 

প্রভকৌশলীভের।  



 

 উন্নয়ভনর চোকো িচল রোখভত জরুবর হভচ্ছ জ্বোলোনী িরিরোহ বনবিত করো। জ্বোলোনী আহরি, বিদ্যযৎ উৎপোেন ও 

বিতরিিহ িকল কোজ প্রভকৌশলীরোই িম্পোেন কভর েোভকন। বিকল্প জ্বোলোনী ও জ্বোলোনী-িোশ্রয়ী যন্ত্রপোবত উদ্ভোিন, স্বল্প-েভয় 

িোবড়ঘর বনম সোভির শকৌশল ও প্রযুবক্ত উদ্ভোিভন আপনোভের এবগভয় আিভত হভি। উন্নয়ন কম সকোন্ড িোস্তিোয়ভন জোবতর বপতোর 

শেখোভনো শকৌশল গ্রহি করভত হভি। এ িম্পভকস িঙ্গিন্ধু িভলভিন, ‘‘উন্নয়ন শকৌশল হভি শেশীয় বকাংিো িোনীয় পদ্ধবতর বকন্তু 

মোন হভি আন্তজসোবতক’’। 

 স্বল্প খরভচ শটকিই যন্ত্রপোবত বনম সোি, িোপনো বনম সোি ও শমরোমত বিষভয় জোনভত আপনোভের প্রচুর গভিষিো করভত 

হভি। আমোভের শেভশ বিশ্বমোভনর প্রভকৌশল বশক্ষো রভয়ভি। রভয়ভি বিশ্বমোভনর প্রভকৌশলী। আমোভের অভনক প্রভকৌশলী উন্নত 

বিভশ্বর শেশগুভলোভত কম সভক্ষভে বিরল প্রবতেোর স্বোক্ষর শরভখভিন। আমোভের অভনক তরুি ও শমধোিী প্রভকৌশলীরো পৃবেিীর 

বিবেন্ন শেভশর IT Village-এ কোজ কভর অভনক েক্ষতো ও সুনোম অজসন কভরভি। 

 আমরো e-governance চোলু করভত বিবেন্ন কোয সক্রম হোভত বনভয়বি। প্রভকৌশলীরো বনভজভের শমধো, মনন আর 

শ্রভমর িোভে বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্তর িমন্বয় ঘটিভয় বডবজটোল িোাংলোভেশ গঠন ত্বরোবন্বত করভত পোভরন। প্রযুবক্তর িহোয়তোয় e-

governance িোস্তিোয়ভনর মে বেভয় আমরো শেশিোিীর শেোরভগোড়োয় বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্তর সুফল শপৌৌঁভি বেভত চোই।  

 খোদ্য বনরোপতো বনবিতকরি ও আপতকোলীন িমভয়র জন্য খোদ্যশস্য িাংরক্ষি কোয সক্রমভক আমরো গুরুভত্বর িভঙ্গ 

বনভয়বি। শিশবকছু িাংরক্ষিোগোর ঝৌঁবকপূি স হওয়োয় িাংরক্ষি করো যোয় মোে ১৫ লক্ষ টন। বিগত দ্য’যুভগ নতুন শকোন শস্যগুেোম 

ততবর হয়বন। আমরো ১৯৯৬ িোভল েোবয়ত্ব গ্রহভির পর কভয়কটি শস্যগুেোম িোপভনর পবরকল্পনো কবর। বকন্তু পরিতী িরকোর এ 

বিষভয় উভদ্যোগ অেহত নো রোখোয় শকোন অগ্রগবত হয়বন। 

 িতসমোভন আরও ৮ লক্ষ টন খোদ্য মজুভের জন্য নতুন ১৩টি খোদ্যগুেোম বনম সোভির উভদ্যোগ বনভয়বি। আমোভের 

িরকোভরর চলবত শময়োভেই ৫ লক্ষ টন মজুভের খোদ্যগুেোম বনম সোি কোজ িম্পন্ন হভি। এিি প্রকল্প দ্রুত িোস্তিোয়ভন প্রভকৌশলীভের 

আন্তবরক হওয়োর আহ্বোন জোনোবচ্ছ। 

 খোদ্য ঘোটবতর শেশ িোাংলোভেশভক আমরো আিোর উবৃত খোভদ্যর েোন্ডোভর পবরিত করভত িক্ষম হভয়বি। ইভতোমভেই 

আমরো উতরোঞ্চভলর মঙ্গো শমোকোভিলো করভত িক্ষম হভয়বি। শেভশর উতরোঞ্চলিহ িোরো শেভশ িোধোরি মোনুভষর ক্রয় ক্ষমতো 

শিভড়ভি। 

 িরকোভরর অন্যতম লক্ষয হভচ্ছ-২০২১ িোল নোগোে িিোর জন্য বিদ্যযৎ িরিরোহ বনবিত করো। আমোর িরকোর 

‘‘পোওয়োর বিভিম মোিোর প্ল্যোন-২০১৫’’ (বপএিএমবপ-২০১৫) প্রিয়ন কভরভি। ‘পোওয়োর বিভিম মোিোর প্ল্যোন’ অনুযোয়ী 

আগোমী ২০২১ িোভলর মভে ২৪ হোজোর শমগোওয়োট এিাং ২০৩০ িোভলর মভে ৪০ হোজোর শমগোওয়োট বিদ্যযৎ উৎপোেভনর 

পবরকল্পনো শনওয়ো হভয়ভি।  

 এিোড়ো অবতবরক্ত ৯ হোজোর ৫৬০ িোবকসট বকভলোবমটোর িঞ্চোলন লোইন বনম সোি এিাং এিাং অবতবরক্ত প্রোয় ১ লক্ষ 

বকভলোবমটোর বিতরি লোইন বনম সোভির পবরকল্পনোও গ্রহি করো হভয়ভি।  

 বিএনবপ ১৯৯১ এ ক্ষমতোয় আিোর পর বিভন পয়িোয় আন্তঃমহোভেশীয় িোিভমবরন কযোিল িাংভযোগ শনিোর সুভযোগ 

শপভয়বিল। শুধুমোে তোভের অজ্ঞতোর কোরভি বিভন পয়িোর িাংভযোগ পোওয়ো শেভক আমরো িবঞ্চত হই। ১৯৯৬ িোভল এই িাংভযোগ 

শনয়োর উভদ্যোগ শনই। আমরো ববতীয় িোিভমবরন কযোিল িাংভযোভগরও উভদ্যোগ বনভয়বি। 

 আমরো ১৯৯৬ িোভল েোবয়ত্ব গ্রহভির পর কবম্পউটোর েিহোর িহজলেয করভত এর উপর শেভক িকল শুল্ক উঠিভয় 

শেই। ১ লক্ষ ২০ হোজোর টোকোর শমোিোইল শফোন িতসমোভন ২/৪ হোজোর টোকোয় পোওয়ো যোভচ্ছ। বিএনবপ আমভল তৎকোলীন 

িরকোর েলীয় এক শনতো শমোিোইল েিিোয় মভনোপবল কোভয়ম কভরবিল। আমরো তো শেভঙ্গ বেভয় শমোিোইল িিোর জন্য উন্মুক্ত 

কভর শেই। 

 ‘িকভলর িভঙ্গ িন্ধুত্ব, কোভরো িভঙ্গ তিবরতো নয়’ জোবতর বপতোর এই পে বনভে সশনোর আভলোভকই আমরো আন্তঃরোষ্ট্রীয় 

িম্পকস গভড় তুলবি। শলোিোলোইভজশভনর এই যুভগ আমরো আঞ্চবলক ও আন্তজসোবতক িহভযোবগতোর বেবতভত এবগভয় যোবচ্ছ।  

 আন্তঃমহোভেশীয় িোিভমবরন কযোিল িাংভযোগ গ্রহি, তিবশ্বক জলিোয়ু পবরিতসভনর ক্ষবতকর প্রেোি শমোকোবিলোয়, 

িমুদ্রিীমো বনধ সোরভি বিশ্ব েরিোভরর িহভযোবগতো কোমনো, আন্তঃভেশীয় বিদ্যযৎ শনটওয়োকস গভড় শতোলো, আন্তঃভেশীয় মহোিড়ক 

বনম সোি, আঞ্চবলক বেবতক শযৌে উভদ্যোভগ বিদ্যযৎ শকে বনম সোি, আন্তঃভেশীয় নে-নেীর পোবন িন্টভন িমভেোতোর পেভক্ষপ বনভয়ই 

আমরো এবগভয় যোবচ্ছ। এ জন্য িকল প্রবতভিশী শেশগুবলর িোভে আঞ্চবলক িহভযোবগতো অতযন্ত প্রভয়োজন। 

 গত আট িিভরর শময়োেকোভল, েোবরদ্রয বিভমোচনভক মূল কম সসূবচ বহিোভি গ্রহি কভর আমরো িয়স্কেোতো, বিধিো েোতো, 

মুবক্তভযোদ্ধোেোতো এিাং বশক্ষো উপবৃবত চোলু কভরবি। শিই িোভে িোমোবজক বনরোপতো শিষ্টবন বিস্তৃত করোর কোরভি তৃিলমূভল 



 

পল্লীর প্রোবন্তক জীিভন গবত এভিভি। আমোভের গৃহীত আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি িোবড় একটি খোমোর, কবমউবনটি শহলথ্ বিবনক, 

কম সিাংিোন েোাংক ও ক্ষুদ্র ঋিেোন প্রকল্প শেভশর আে সিোমোবজক উন্নয়ভন ইবতিোচক ভূবমকো রোখভি। 

উপবিত প্রভকৌশলীবৃন্দ, 

 আমোর িরকোর একটি বিভশষ লক্ষয বনভয় কোজ করভি। মুবক্তযুভদ্ধর মূল লক্ষয ‘অে সননবতক মুবক্ত’ বনবিত করভত 

আমরো কোজ করবি। এভেশ ৭৫’র আগি ট্রোভজডীর বশকোর নো হভল, জোবতর বপতো শেঁভচ েোকভল অভনক আভগই শেভশর 

মোনুভষর েোগ্য িেভল শযত এিাং অে সননবতক মুবক্ত আিত।  

 এই প্রিভঙ্গ জোবতর বপতোর ১৯৭৪ িোভলর ১৫ বডভিম্বর জোবতর উভদ্দভে শেওয়ো েোষভির অাংশ বিভশষ তুভল ধরবি-

শিই েোষভি িঙ্গিন্ধু িভলবিভলন, ‘‘ ঊবনশ’শ একোতর িোভলর বডভিম্বর মোভির ১৬ তোবরভখ আমোভের রোজননবতক স্বোধীনতো 

িাংগ্রোভমর িমোবি এিাং অে সননবতক মুবক্তযুভদ্ধর শুরু। এই যুভদ্ধ এক মরিপন িাংগ্রোম আমরো শুরু কভরবি। এই িাংগ্রোম অভনক 

শিশী িময়িোভপক্ষ ও কষ্টিোে। তভি আমরো যবে ঐকযিদ্ধ শেভক কভঠোর পবরশ্রম কবর এিাং িৎপভে েোবক তভি, ইনশোআল্লোহ 

জয় আমোভের অবনিোয স।’’   

 িোাংলোভেশ এখন উন্নয়ভনর মহোিড়ভক অগ্রিরমোন। শকোন ষড়যন্ত্রই আমোভের এই অগ্রযোেো রুখভত পোরভি নো। 

বডবজটোল িোাংলোভেশ এখন িোস্তিতো। আমোভের বজবডবপ এখন ৭.১ েোগ। বরজোভে সর পবরমোি ৩২ বিবলয়ি ডলোর। রিোনী আয় 

৩৫ বিবলয়ন ডলোর িোবড়ভয় শগভি।  

 মোেোবপছু আয় ১ হোজোর ৪৬৬ ডলোর। েোবরদ্রয অভধ সভকর শিবশ কবমভয় ২২.৪ েোভগ নোবমভয় এভনবি। বশক্ষোর হোর এখন 

৭১%। মোনুভষর গড় আয়ু ৭১ িির। িরকোরী কম সকতসো-কম সচোরীভের শিতন ১২৩% িোবড়ভয়বি। বিদ্যযৎ উৎপোেন ক্ষমতো এখন 

১৫ হোজোর শমগোওয়োট। িতসমোভন শেভশর ৭৮% মোনুষ বিদ্যযৎ পোভচ্ছ।   

 এিির ৩৬ শকোটি ২১ লক্ষ ৮২ হোজোরিহ আমোভের িরকোর গত আট িিভর ২২৫ শকোটি িই বিনোমূভল্য বিতরি 

কভরভি। আমোর িরকোর শেভশর ২৬ হোজোর ১৯৩টি শিিরকোবর প্রোেবমক বিদ্যোলয় জোতীয়করি এিাং এিি বিদ্যোলভয়র ১ লোখ 

৩ হোজোর ৮৪৫ জন বশক্ষভকর চোকুবর িরকোবর কভরভি।  

 আমরো শিশ বকছু ফোিস ট্রোক প্রকল্প গ্রহি কভরবি। বনজস্ব অে সোয়ভন পদ্মো শিতু বনম সোি, গেীর িমুদ্রিন্দর বনম সোি, 

পোরমোিবিক বিদ্যযৎ শকে, কয়লো বেবতক বিদ্যযৎ প্রকল্প, শমভট্রোভরল প্রকল্প, চোর শলন রোস্তো, আন্তঃভেশীয় শরল প্রকল্প এিাং 

এলএনবজ টোবম সনোল বনম সোভির উভদ্যোগ বনভয়বি। িঙ্গিন্ধু স্যোভটলোইট বনভক্ষপি ও কি সফুবল নেীর তলভেভশ প্রেম টোভনল 

বনম সোভির কোজ চলভি।  

 প্রভকৌশলীভের প্রবত আমোর আহ্বোন-িোম্প্রেোবয়কতো ও জবঙ্গিোে বিভরোধী এিাং স্বোধীনতো ও মুবক্তযুভদ্ধর শচতনোয় 

অগ্রিরমোন রোজননবতক শবক্তর প্রবত অকুণ্ঠ িমে সন ও িহভযোবগতো অেোহত রোখভিন। শেশটোভক গভড় তুলভত আমোভের 

িহভযোবগতো করুন।  

 ‘িন্ত্রোভির চরম পন্থো’ ধভম সর নোভম জঙ্গীিোে উভস্ক বেভয় যোরো শেভশর মভে ‘আইএি আভি’ অপিোে চোবপভয় বেভত 

চোয়-তোভের বিরুভদ্ধ িতকস েোকুন, জনগিভক িতকস করুন। মোনুষভক জোনোন-‘মুবক্তযুভদ্ধর শচতনোয় শেশ গভড় শতোলো হভচ্ছ’। 

 ২০২১ িোভল স্বোধীনতোর সুিি স জয়ন্তীভত িোাংলোভেশ হভি ক্ষুধো, েোবরদ্রয, িন্ত্রোি, জবঙ্গিোে ও দ্যনীবতমুক্ত জোবতর বপতোর 

‘স্বভের শিোনোর িোাংলো’। শিবেভনর িোাংলোভেশ হভি আধুবনক, গিতোবন্ত্রক, িমৃদ্ধ ও বনরোপে িোাংলোভেশ। এভেশ হভি জ্ঞোন-

বিজ্ঞোন ও তথ্য প্রযুবক্তভত অগ্রির বডবজটোল িোাংলোভেশ। বেশন-২০২১ ও ২০৪১ িোস্তিোয়ভন আমরো শয কোজ করবি, আপনোরো 

প্রভকৌশলীরো তোর অগ্র তিবনক। 

 আবম আইইবি’র ৫৭ তম কনভেনশভনর শুে উভবোধন শঘোষনো করবি। িকভল েোল েোকুন, সুিয েোকুন। িিোইভক 

ধন্যিোে জোবনভয় আমোর িক্তে শশষ করবি। 

শখোেো হোভফজ। 

জয় িোাংলো, জয় িঙ্গিন্ধু 

িোাংলোভেশ বচরজীিী শহোক। 
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