
বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণা প্রকবে বিবেষ অনুদান,  

ছাত্র/ ছাত্রী ও গবিষকবদর মবে িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ এিং  

 এনএসটি ফেব াবেবপর ফেক প্রদান অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

ফেখ হাবসনা  

 

ওসমানী স্মৃবি বম নায়িন, ঢাকা, বৃহস্পবিিার, ০১ োল্গুন ১৪২০, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

 

সম্মাবনি সভাপবি,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবিি সুবধমন্ড ী,  

 

আসসা ামু আ াইকুম।  

 

বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণার উৎকবষ ে আবয়াবিি আিবকর এই আনন্দঘন অনুষ্ঠাবন উপবিি হবি ফপবর আবম অিযন্ত 

আনবন্দি। আবম অভযাগি সক বক িানাই আন্তবরক শুবভচ্ছা। প্রবি িছবরর মি এই অনুষ্ঠান আবয়ািবনর িন্য বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি মন্ত্রণা য়বক ধন্যিাদ িানাই।  

বিবেষ কবর ফেব াবেপ এিং বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণায় অনুদান এিং িঙ্গিন্ধু ফেব ােীবপর িন্য বনি োবেি ফেব া 

ও বিজ্ঞানীগণবক আন্তবরক অবভনন্দন িানাবচ্ছ।  

সুবধমন্ড ী,  

ফেব্রুয়াবর মাস আমাবদর মাতৃভাষার স্বীকৃবি অিেবনর মাস। প্রথবমই আবম স্মরণ কবর মহান ভাষা আবন্দা বনর 

েহীদবদর। যাঁরা মাতৃভাষার স্বীকৃবির িন্য প্রাণ উৎসগ ে করার বির  ইবিহাস সৃবি কবরবছন। ভাষা েহীদবদর এ িযাবগর 

মবহমায় একুবে ফেব্রুয়াবর আি আন্তিোবিক মাতৃভাষা বহসাবি বিশ্বব্যাপী পাব ি হওয়ার ফগৌরি  াভ কবরবছ।  

অগ্রসরমান অথ েনীবির ফদে বহবসবি িাং াবদে বিজ্ঞান-প্রযুবিবি বপবছবয় থাকবি পাবর না। বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

আগামী বদবন আমাবদর আথ ে-সামাবিক অিিার বিপ্লবিক পবরিিেন সাধন করবি িব  আবম বিশ্বাস কবর। প্রযুবি বনভ ের, 

জ্ঞানবভবিক, দাবরদ্র্যমুি, মেম আবয়র িাং াবদে গড়ার উবেশ্য সামবন ফরবখ আমাবদর িাবির বপিা, সি েকাব র সি েবেষ্ঠ 

িাঙাব  িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবিবুর রহমান এর স্ববের ফসানার িাং া িাস্তিায়বন আমরা দৃঢ় প্রবিজ্ঞ।  

সুবধবৃন্দ,  

বিজ্ঞানমনষ্ক িাবি গঠবনর বিষয়টি বিবিেনায় ফরবখ িাবির বপিা িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবিবুর রহমান স্মরবণ ৮৬ ফকাটি 

টাকা ব্যবয় িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ অন সাইন্স এন্ড আইবসটি প্রকে িাস্তিায়ন করা হবচ্ছ। িািীয় পয োবয় দক্ষ ও বিবেষ 

ফযাগ্যিাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুবিবিদ ও গবিষক বিবরই এ প্রকবের উবেশ্য।  

িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণা য় ফথবক এমবে , বপএইেবি ও বপএইেবি উির পয োবয় 

ছাত্র/ছাত্রী ও গবিষকগবণর মবে িািীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি ফেব াবেপ প্রদান করা হবচ্ছ। ২০০৯-২০১০ অথ ে িছর ফথবক ২০১২-

২০১৩ অথ ে িছর পয েন্ত ২৪৩৩ িন ছাত্র/ছাত্রী গবিষকগবণর মবে ১৭ ফকাটি ২  ক্ষ টাকা ফেব াবেপ প্রদান করা হবয়বছ। 

িিেমান ২০১৩-১৪ অথ ে িছবর ১০০১ িন ছাত্র/ছাত্রী ও গবিষকবক ৬ ফকাটি ২৮  ক্ষ ২৬ হািার টাকা ফেব াবেপ প্রদান করা 

হবি।  



সুবধবৃন্দ,  

            ফেব াবেবপর পাোপাবে বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিষবয় গবিষণা ও উন্নয়ন কাবি উৎসাহ ও অনুবপ্ররণা প্রদাবনর  বক্ষয 

গবিষণা প্রকে িাস্তিায়বনর িন্য বিজ্ঞানী ও গবিষকবদর মবে গবিষণা অনুদান প্রদান করা হবচ্ছ। বিজ্ঞান বনভ ের সমাি গঠবন 

এ কম েসূবে গুরুত্বপূণ ে ভূবমকা পা ন করবছ িব  আবম বিশ্বাস কবর। গি ২০০৯-১০ অথ ে িছর ফথবক ২০১২-১৩ অথ ে িছর পয েন্ত 

৭৮৪টি প্রকবের অনুকূব  ৩৭ ফকাটি ১৪  ক্ষ ৩০ হািার টাকা গবিষণা অনুদান প্রদান করা হবয়বছ। িিেমান ২০১৩-১৪ অথ ে 

িছবর ৩৩১টি প্রকবের অনুকূব  ১২ ফকাটি ১৬  ক্ষ টাকা িরাে করা হবয়বছ।  

সুবধবৃন্দ,  

বিজ্ঞান ও প্রযুবির সুে  সাধারণ মানুবষর কাবছ ফপৌৌঁবছ বদবি হবি। বদন িদব র িন্য বনিয নতুন  াগসই প্রযুবি 

উদ্ভািন করবি হবি। বিজ্ঞান ও প্রযুবির মােবম আমাবদর বিপু  িনেবিবক দক্ষ মানি সম্পবদ রূপান্তবরি করবি পারব ই 

আমরা উন্নয়বনর অবভি  বক্ষয ফপৌৌঁছাবি পারবিা। এিন্য আবম সংবিি সক বক সি েব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান েে ো ও অনুেী বনর 

মােবম িনসাধারবণর মবে বিজ্ঞানমনষ্কিা ও সবেিনিা সৃবির িন্য যথাযথ উবযাগ গ্রহবণর অনুবরাধ িানাই।  

গবিষক ও বেক্ষাথীবৃন্দ,  

িাং াবদে একটি উন্নয়নেী  ফদে। আমাবদর সম্পবদর সীমািদ্ধিা আবছ। বিবভন্ন খাবি অগ্রাবধকার বভবিবি অথ ে 

িরাে বদবি হয়। ফদবের সাধারণ নাগবরকবদর ফদয়া ট্যাবের অথ ে ফথবক গবিষণা অনুদান এিং ফেব াবেপ প্রদান করা হবচ্ছ। এ 

সহায়িা আমাবদর ইবিি  ক্ষয অিেবন যাবি সহায়ক হয় ফস বিষবয় গবিষক ও বেক্ষাথীগণবক সবি োচ্চ েম ও দায়িদ্ধিা বনবয় 

কাি করার িন্য আবম অনুবরাধ িানাই।  

এ প্রসবঙ্গ আবম দৃঢ়িার সাবথ উবল্লখ করবি োই ফয, বিজ্ঞান ও প্রযুবি সংক্রান্ত গবিষণা উন্নয়বন আমাবদর িাবির 

বপিা সয স্বাধীন ফদবে ফযভাবি কায েকর উবযাগ গ্রহণ কবরবছব ন ফস পথ অনুসরণ কবর আমাবদর সরকারও বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি সংক্রান্ত গবিষণা উন্নয়বন প্রবয়ািনীয় আবথ েক অনুদানসহ সক  প্রকার সহবযাবগিা প্রদান কবর যাবচ্ছ। ভবিষ্যবি এ 

সহবযাবগিা উিবরাির বৃবদ্ধ করা হবি।  

বপ্রয় সুবধ,  

বিবশ্বর সাবথ িা  বমব বয় ে বি আমাবদর বেক্ষা ব্যিিাবক আধুবনক ও বিজ্ঞান বভবিক কবরবছ। সি েস্তবর বিজ্ঞান 

বেক্ষাবক প্রাধান্য বদবয় বেক্ষাসূবে োলু কবর বিশ্বমাবনর আধুবনক মানুষ গড়ার উবযাগ বনবয়বছ। যাবি কুসংস্কারাচ্ছন্নিা, 

অপপ্রোর ও গুিি বনভ েরিা এিং সি ধরবনর অন্ধত্ব ও ফগাঁড়ামী মুি হবয় প্রাণেবিবি পবরপূণ ে িীিন যাপবনর পথ উন্মুি হয়। 

একবেণীর সুবযাগ সন্ধানী, সাধারণ মানুষবক বিজ্ঞান বেক্ষা ফথবক দূবর ফরবখ এর আবগ ফযভাবি িাবদর ফখয়া  খুেীর ক্রীড়নক 

িাবনবয় ফরবখ বছ , এখন ফথবক িা আর সম্ভি হবি না।  

বেক্ষানিীে গবিষকবৃন্দ,  

আমাবদর সরকাবরর বিগি োসনামব  ফদবের অথ েননবিক, সামাবিক, সাংস্কৃবিক ও রািননবিক ফক্ষবত্র িথ্য-

প্রযুবির ব্যাপক প্রবয়াগ বনবিি কবরবছ। ‘‘প্রযুবি বিবভদমুি'' িাং াবদে গড়ায় অনন্য অগ্রগবি সাবধি হবয়বছ। ২০২১ সাব র 

অবনক আবগই ‘‘বিবিটা  িাং াবদে'' প্রবিষ্ঠার সক  উবযাগ সম্পন্ন কবরবছ। মহাকাবে িাং াবদবের প্রথম উপগ্রহ ‘‘িঙ্গিন্ধু 

স্যাবট াইট'' উৎবক্ষপবণর প্রবক্রয়া শুরু কবরবছ। যথাযথ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠবপাষকিা থাকায় বিবভন্ন গবিষণা কবম ের উপর আন্তিোবিক 

িান োব  ৪৪০টি এিং ফদেীয় িান োব  ৩৭৪টি গবিষণা প্রিন্ধ প্রকাবেি হবয়বছ।  

িাং াবদে পরমাণু েবি কবমেবনর ১৪টি পরমাণু বেবকৎসা ফকবে ১০  বক্ষর অবধক ফরাগীবক বেবকৎসা ফসিা প্রদান 

করা হবয়বছ। যা ফথবক প্রায় ৫০ ফকাটি টাকা আয় সম্ভি হবয়বছ। প্রায় ২৮ হািারটি খাযদ্র্বব্যর নমুনায় ফিিবিয়িার মাত্রা 

পরীক্ষা কবর ৩৬ ফকাটি ৪০  ক্ষ টাকা রািস্ব আয় হবয়বছ। ১ হািার ১৪০ িনবক পরমাণু বিষয়ক উন্নি প্রবেক্ষণ প্রদাবনর 

ব্যিিা করা হবয়বছ।  

িঙ্গিন্ধু নবভাবথবয়টাবর পারমাণবিক েবি সংক্রান্ত একটি িথ্যবকে িাপবনর  বক্ষয রাবেয়ার সাবথ চুবি স্বাক্ষবরি 

হবয়বছ। এর মােবম িনগণবক পারমাণবিক বিদ্যযৎ ফকে সম্পবকে সবেিন ও বনরাপিার ব্যাপাবর আশ্বস্ত করা হবি। 

সংবিিবদর প্রবেক্ষণ ফদয়া হবি। উভয় ফদে পারমাণবিক বিদ্যযৎ সংক্রান্ত িথ্য বিবনময় করবি। িাং াবদে-মরবকা বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি সহবযাবগিা চুবিও আমাবদর বিগি সরকাবরর সমবয় স্বাক্ষর হবয়বছ। আমাবদর বিজ্ঞানীরা ফিাো ও ফদেী পাবটর 

িীনিত্ত্ব আবিষ্কার কবরবছন।  



িািীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি িাদ্যঘর ‘‘মহাকাে বিজ্ঞান গ্যা াবর'' িাপন এিং ২৯টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদে েনী িস্ত্ি সংগ্রহ 

হবয়বছ। িরুণ বিজ্ঞানীবদর উদ্ভািনী ফমধা বিকাবের  বক্ষয ১৬৯টি বিজ্ঞান ক্লািবক ফরবিবেেন প্রদান করা হবয়বছ।  

আমাবদর বিজ্ঞানীরা ছাগ  খামার বিরীর িন্য মাইবক্রাস্যাবট াইট বিএনএ বিবিষণ কবর ফিবনটিক বিবেত্র স্টাবি 

সম্পন্ন কবরবছন। িীি-প্রযুবি ও ফিবনটিক ইবিবনয়াবরং এর মােবম খরা সহনেী  ধাবনর িাি উদ্ভািন কবরবছন।  

ধাবনর িন্য সােয়ী মূবে পবরবিেিান্ধি িীিাণুসার উদ্ভািন কবরবছন। বহউম্যান বিএনএ ফপ্রাোইব ং সুবিধা সৃবি 

সম্ভি হবয়বছ। িস্ত্র, োমড়া ও বিটারবিন্ট বেবে ব্যিহাবরর িন্য এনিাইম বিরী সম্ভি হবয়বছ।  

বপ্রয় বিজ্ঞানী ও বেক্ষাথী গবিষকমন্ড ী,  

আমরা ১৯৯৬-২০০১ ফময়াবদ সরকাবরর সমবয় ফমািাই  ফোনবক সাধারবণর ব্যিহাবরর উপবযাগী করবি সু ভ 

মূবে গ্রাহক ফসিা দাবনর ব্যিিা কবর। কবম্পউটাবরর শুল্কহার হ্রাস কবর এর মূে বিন ভাবগর একভাবগ নাবমবয় আবন। এর 

েব  কবম্পউটার প্রযুবিবক সাি েিনীন করা সম্ভি হয়।  

বেক্ষা প্রবিষ্ঠাবন কবম্পউটাবরর িত্ত্বীয় বেক্ষার পাোপাবে হাবি ক বম বেক্ষা বদবি কবম্পউটার প্রদান কবর। বেক্ষার 

মাবনান্নয়বনর পাোপাবে পাঠদান পদ্ধবি সহি ও আনন্দদায়ক করবি ফদেব্যাপী ২০ হািার ৫০০ মাবিবমবিয়া ক্লাসরুম 

প্রবিষ্ঠা করা হয়। ইন্টারবনবটর গবি বৃবদ্ধর পাোপাবে ইউবনয়ন পয োয় পয েন্ত ইন্টারবনট বভবিক ফসিা সম্প্রসাবরি কবর। 

অন্যবদবক োন্ড ফটব বোবনর োিে হ্রাস, দাপ্তবরক কম েকান্ড ও অথ ে িানান্তবরর ব্যিিা অন- াইবন কবর ফদই। এবি মানুবষর 

িীিনযাত্রা ফযমন সহি হয়, ফিমবন ফসিা গ্রহনকারীরাও প্রযুবির সংস্পবে ে এবস পুরািন োন ধারণা ফথবক ফিবরবয় ক্রবমই 

বিজ্ঞান মনষ্ক হবি পারবছন।  

উপবিি সুবধ,  

আমাবদর বিজ্ঞানীবদর উদ্ভািন করা সেটওয়ার যবথি সুনাম কুবড়বয়বছ। বিবভন্ন আন্তিোবিক প্রবিবযাবগিা, প্রদে েনী ও 

প্রিন্ধ প্রকােনায় আমাবদর বিজ্ঞানীবদর উপিাপনা িাং াবদবের িন্য বিজ্ঞান েে োয় সম্মান িবয় এবনবছ। ফদবে-বিবদবে 

আমাবদর ফদেীয় বিজ্ঞানীরা সুনাম ও সুখ্যাবি বনবয় কাি করবছন। যা বিবশ্ব আমাবদরবক বিবেষ উচ্চিায় ফপৌৌঁবছ বদবয়বছ।  

আমাবদর সরকার িরািরই বিজ্ঞান গবিষণা ও উদ্ভািবন পৃষ্ঠবপাষকিা এিং বিজ্ঞানেে ো িান্ধি নীবি প্রণয়বন সবি োচ্চ 

আন্তবরক।  

আসুন আমরা সকব  বমব  িঙ্গিন্ধুর স্ববের সুখী সমৃদ্ধো ী ফসানার িাং া গবড় তুব । সক বক ধন্যিাদ।  

ফখাদা হাবেি  

িয় িাং া, িয় িঙ্গিন্ধু।  

িাং াবদে বেরিীিী ফহাক।  


