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আসসোলোমু আলোইকুম এবং Very good morning to you all.  

ইসলোসমক ওয়োর্ল্ষ একোম্মেসম অব সোম্ময়ন্স-এর ১৯িম আন্তর্ষোসিক সম্মেলম্মের উম্মবোধে অনুষ্ঠোম্মে সবোইম্মক আন্তসরক 

শুম্মভচ্ছো র্োেোসচ্ছ।  

এবোম্মরর সম্মেলম্মের প্রসিপোদ্য ‘‘সবজ্ঞোে, প্রযুসি এবং উদ্ভোবম্মের মোধ্যম্মম মুসসলম সবম্মের আর্ ষ-সোমোসর্ক উন্নয়ে''। আসম 

আশো কসর সম্মেলম্মে আগি মুসসলম সবম্মের সবজ্ঞোেী ও সবম্মশর্জ্ঞগণ সদস্যম্মদশগুম্মলোর আর্ ষ-সোমোসর্ক উন্নয়ম্মে সবজ্ঞোে ও প্রযুসি 

ব্যবহোম্মরর শেম্মে একটি শেকসই পর্সেম্মদ ষশ বিসর করম্মি সেম হম্মবে।  

সুসধবৃন্দ,  

ওআইসস-এর সবসভন্ন অঙ্গ ও অসধভুি সংগঠে এবং ইেসিটিউম্মের সসিয় সদস্য সহম্মসম্মব বোংলোম্মদশ গসব ষি। বোংলোম্মদম্মশ 

অনুসষ্ঠি আর্ম্মকর এই সম্মেলে আমোম্মক ওআইসস'র সম্মঙ্গ সব ষকোম্মলর সব ষম্মেষ্ঠ বোঙোসল, র্োসির সপিো বঙ্গবন্ধু শশখ মুসর্বুর 

রহমোম্মের ঘসেষ্ঠ সম্পম্মকষর কর্ো স্মরণ কসরম্ময় সদম্মচ্ছ।  

বঙ্গবন্ধু শশখ মুসর্বুর রহমোে ১৯৭৪ সোম্মল সবিীয় ইসলোসমক শীর্ ষ সম্মেলম্মে শ োগদোে কম্মরে। িাঁর ঐ ঐসিহোসসক সসদ্ধোন্ত 

ওআইসস'র সবসভন্ন সংস্থোর সোম্মর্ বোংলোম্মদম্মশর সম্পকষ উন্নয়ম্মের শেম্মে েীসি-সেধ ষোরণী ভূসমকো পোলে কম্মর। সিসে সকল মুসসলম 

শদম্মশর সম্মঙ্গ ঐকযবদ্ধভোম্মব কোর্ করম্মি উবুদ্ধ কম্মরসিম্মলে।  োম্মি ইসলোম্মমর ঐকয ও ভ্রোতৃম্মের সুমহোে মূল্যম্মবোম্মধর সভসিম্মি 

আমরো সসেসলিভোম্মব সমৃদ্ধ হম্মি পোসর।  

এই শপ্ররণোর অংশ সহম্মসম্মব বোংলোম্মদম্মশর সবজ্ঞোেীরো দীঘ ষসদে  োবি আইএএস-এর একসেষ্ঠ সদস্য সহম্মসম্মব সবসভন্ন কম ষসূসি 

বোস্তবোয়ে কম্মর  োম্মচ্ছ। এসব কম ষসূসি িথ্য ও জ্ঞোম্মের আদোে-প্রদোে,  র্ো র্ কম ষসূসির প্রণয়ে এবং সবম্মশর্জ্ঞম্মদর শেেওয়োকষ 

স্থোপম্মে গুরুেপূণ ষ ভূসমকো পোলে করম্মি।  

বোংলোম্মদম্মশর সবজ্ঞোে ও প্রযুসি খোম্মি সহম্ম োসগিো ও সোহোম্মের র্ন্য আসম আইএএস-এর প্রসি কৃিজ্ঞিো র্োেোসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

জ্ঞোম্মের অম্মের্ণ ইসলোসমক মূল্যম্মবোম্মধর অন্যিম উপকরণ। প্রকৃিপম্মে শমৌসলক ও ব্যবহোসরক সবজ্ঞোম্মের উৎকর্ ষ সোধে 

হম্ময়সিল মুসলমোেম্মদর স্বণ ষযুম্মগ।  

সবজ্ঞোে ও প্রযুসির সববিষে প্রসিয়োয় মুসলমোে সবজ্ঞোেী ও পসিিম্মদর অবদোে অপসরসীম। শর্োসিসব ষজ্ঞোে, গসণি এবং 

সিসকৎসোসবজ্ঞোেসহ শভৌিসবজ্ঞোম্মের প্রসিটি শোখো আমোম্মদর মুসলমোে সবজ্ঞোেীম্মদর উদ্ভোবে ও িম্মের উপর প্রসিসষ্ঠি হম্ময়ম্মি।  



উদোহরণস্বরূপ বলো  োয়, প্রখ্যোি মুসলমোে গসণিসবদ আল-খোওয়োসরর্সম অযোলম্মর্বরো আসবস্কোর কম্মরে। মহোে আল-

সবরুেী সেম্মকোম্মেোসমসির েতুে সদগন্ত উম্মমোিে কম্মরে। সিসে র্যোসমসি এবং প্রোকৃসিক ইসিহোস, এমেসক সর্ওলসর্ ও সমেোম্মরলসর্ 

সবর্ম্ময়ও সমোেভোম্মব অবদোে শরম্মখম্মিে।  

‘শূন্য' প্রিীম্মকর আসবস্কোরকও মুসলমোে সবজ্ঞোেীগণ। সবম্মিম্ময় সেভু ষল ও সুক্ষ্ম শসৌর বর্ ষপঞ্জী ‘সর্লোলী' বিসর হম্ময়সিল ওমর 

বখয়োম্মমর িেোবধোম্মে। ৪৭৬ সোম্মল শরোম্মমর পিম্মের পর ইউম্মরোম্মপর শসই অন্ধকোর যুম্মগ মুসলমোে সিসকৎসকগণই মোেব সভযিোর 

র্ন্য সিসকৎসো সবজ্ঞোম্মের উৎকর্ ষ সোধে কম্মরসিম্মলে। ইবম্মে সসেো, আল-রোর্ী, আল-সকসি আধুসেক যুম্মগর পূব ষ প ষন্ত সম্ভবিঃ সবম্মের 

সব ষম্মসরো সিসকৎসক সহম্মসম্মব পসরসিি সিম্মলে।  

মুসলমোেম্মদর রম্ময়ম্মি ঐে ষমসিি ইসিহোস  ো সেম্ময় আমরো গব ষ করম্মি পোসর। আমোম্মদর পূব ষপুরুর্গণ িাঁম্মদর কোর্ 

সুিোরুভোম্মবই সম্পন্ন কম্মর শগম্মিে। িাঁম্মদর অর্ষম্মের উপর সভসি কম্মর এখে আমোম্মদর এসগম্ময় শ ম্মি হম্মব।  

ববজ্ঞোসেক ও প্রযুসিগি অগ্রগসি এবং আর্ ষ-সোমোসর্ক উন্নয়ে পরস্পম্মরর উপর সেভ ষরশীল। সশম্মপোন্নি শদশগুম্মলোর 

উন্নয়ম্মের সপিম্মে ববজ্ঞোসেক ও প্রযুসিগি উন্নয়ে িোসলকোশসি সহম্মসম্মব কোর্ কম্মরম্মি।  

সমসোমসয়ক সবম্মে আর্ ষ-সোমোসর্ক উন্নয়ম্মে সবজ্ঞোে িমোেম্ময় গুরুেপূণ ষ র্োয়গো দখল কম্মর সেম্মচ্ছ। আগোমী সদেগুম্মলোম্মি 

ওআইসসভুি শবসশরভোগ শদশম্মকই অর্ ষনেসিক ও পসরম্মবশ সংিোন্ত সবর্ম্ময় কঠিে িযোম্মলঞ্জ শমোকোসবলো করম্মি হম্মব। সবজ্ঞোে ও 

প্রযুসি খোম্মি মুসসলম সবম্মের পশ্চোদপদিো আমোম্মদর সমস্যোম্মক আরও র্টিল কম্মর তুলম্মি।  

সবজ্ঞোে ও প্রযুসির ব্যবহোর এবং েতুে েতুে উদ্ভোবে আমোম্মদর খোদ্য, পোসে ও জ্বোলোসে সেরোপিোহীেিো শর্ম্মক উিরণ 

ঘেোম্মি ব্যোপকভোম্মব সোহোে করম্মি পোম্মর। সবজ্ঞোে ও প্রযুসির ব্যবহোর আমোম্মদর কোসিি প্রবৃসদ্ধ ও সমৃসদ্ধর লেয অর্ষম্মেও 

সহোয়িো করম্মি পোম্মর। মুসসলম শদশসমূম্মহর মম্মধ্য সহম্ম োসগিো এম্মেম্মে খুবই িলপ্রসু ভূসমকো রোখম্মব।  

এই লেয শর্ম্মকই বোংলোম্মদম্মশ ইসলোসমক ইউসেভোসস ষটি অব শেকম্মেোলসর্ (IUT) স্থোপে করো হম্ময়ম্মি। ওআইসস'র অঙ্গ 

সংগঠে সহম্মসম্মব সদস্য শদশগুম্মলোর মোেবসম্পদ উন্নয়ম্মে এই সবেসবদ্যোলয় গুরুেপূণ ষ ভূসমকো পোলে কম্মর িম্মলম্মি। সদস্য শদশসমূহম্মক 

এ প্রসিষ্ঠোম্মের উন্নয়ম্মে সহম্ম োসগিো এবং এর পূণ ষ সবযবহোর করোর আহবোে র্োেোসচ্ছ।  

‘রূপকপ-২০২১' এর অংশ সহম্মসম্মব আমোর সরকোর স্বোধীেিোর সুবণ ষর্য়ন্তীর বির ২০২১ সোম্মলর মম্মধ্য একটি জ্ঞোে-সভসিক 

এবং প্রযুসি-সেভ ষর আধুসেক বোংলোম্মদশ গম্মে শিোলোর র্ন্য কোর্ কম্মর  োম্মচ্ছ।  

িথ্য ও শ োগোম্ম োগ প্রযুসি শুধু ব্যয়সোেয়ীই েয়, এটি একটি দ্রুি, সেরোপদ এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থোপেো পদ্ধসি গম্মে তুলম্মি 

ব্যোপকভোম্মব সহোয়িো করম্মি পোম্মর। মুসসলম শদশগুম্মলোর মম্মধ্য অসভজ্ঞিোর সবসেময় এবং আইসসটি শেম্মে সেমিো উন্নয়ম্মে উপযুি 

কম ষসূসি গ্রহণ আমোম্মদর সঠিক পম্মর্ এসগম্ময় শ ম্মি সোহোে করম্মব।  

আসম শর্ম্মে খুসশ হম্ময়সি শ , আইএএস ওআইসস-ভুি শদশগুম্মলোর ববজ্ঞোসেক শপ্রোিোইল বিসর কম্মরম্মি এবং সদস্য 

শদশগুম্মলোর রোর্নেসিক অঙ্গম্মে এ সবর্ম্ময় প্রিোরম্মকর ভূসমকো পোলে করম্মি।  

আসম আরও শর্ম্মে খুসশ হম্ময়সি, ওআইসস-প ষোম্ময় আইএএস উচ্চসশেো এবং পোসে, জ্বোলোসে ও পসরম্মবশসহ প্রোকৃসিক 

সম্পদ উন্নয়ম্মে একটি সবম্মশর্োসয়ি শকন্দ্র সহম্মসম্মব প্রসিষ্ঠো শপম্ময়ম্মি।  

সুসধবৃন্দ,  

আসম আশো কসর আগোমী িোর-সদে ধম্মর সেম্মর্ম্মদর মম্মধ্য আম্মলোিেো এবং মি সবসেমম্ময়র িম্মল আপেোম্মদর জ্ঞোম্মের পসরসধ 

আরও প্রসোসরি হম্মব। আপেোম্মদর বিসর সুপোসরশমোলো মুসসলম সবম্মের আর্ ষ-সোমোসর্ক উন্নয়ম্মে কো ষকর ভূসমকো পোলে করম্মি সেম 

হম্মব। পোশোপোসশ এ সম্মেলে বোংলোম্মদম্মশর সম্মঙ্গ একটি বন্ধুেপূণ ষ এবং স্থোয়ী সম্পকষ উন্নয়ম্মে সহোয়িো করম্মব।  

সবোইম্মক আবোরও আন্তসরক শুম্মভচ্ছো র্োসেম্ময় আসম এই সম্মেলম্মের শুভ উম্মবোধে শঘোর্ণো করসি।  

 

শখোদো হোম্মির্  

র্য় বোংলো, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোম্মদশ সিরর্ীবী শহোক। 


