
জাতীয় বিজ্ঞান এিং তথ্য ও য াগায াগ প্রযুবি যেয াশীপ প্রদান অনুষ্ঠান 

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

যশখ হাবিনা 

ওিমানী স্মৃবত বম নায়তন, যিামিার, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, ০৭ বিযিম্বর ২০০৯  

 

বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

 

িম্মাবনত িভাপবত  

িহকমীবৃন্দ,  

উপাচা য ও অধ্যাপকবৃন্দ,  

গযিষক, বিজ্ঞানী ও তথ্য প্রযুবিবিদগণ,  

অনুদানপ্রাপ্ত এিং এনএিআইটি যেয াবশপপ্রাপ্ত যেয াবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ড ী,  

আিিা ামু আ াইকুম।  

            আজযকর এই মহতী অনুষ্ঠাযন আপনাযদর িক যক শুযভচ্ছা জানাবচ্ছ।  াঁরা বিযশষ গযিষণা অনুদান ও যেয াবশযপর 

জন্য বনি যাবচত হযয়যেন তাঁযদরযক জানাই আমার আন্তবরক অবভনন্দন।  

আবম যজযন খুশী হযয়বে য , িম্ভাব্য স্বল্পতম িমযয়র মযধ্য স্বচ্ছতা ও বনরযপক্ষতার িযে এই িাোই প্রবিয়া িম্পন্ন 

হযয়যে। এজন্য আবম িংবিষ্ট িিাইযক আন্তবরক ধন্যিাদ জানাই।  

সুবধমন্ড ী,  

            আপনারা জাযনন, বিজ্ঞান ও প্রযুবির িহুবিধ ব্যিহাযরর মাধ্যযম ২০২১ িায র মযধ্য আমরা িাং াযদশযক একটি মধ্যম 

আযয়র যদযশ রূপান্তবরত করযত চাই। যিই  যক্ষে আমরা ‘বিবজটা  িাং াযদশ' এর কম যসূবচ য াষণা কযরবে। এই কম যসূবচ 

িাস্তিায়যনর মাধ্যযম আমরা িি যকায র িি যযেষ্ঠ িাঙাব  জাবতর জনক িেিন্ধু যশখ মুবজবুর রহমাযনর আজীিযনর স্বপ্ন যিানার 

িাং ার  প্রবতষ্ঠা করযত চাই।  

একুশ শতযকর বদন িদয র হাবতয়ার হযচ্ছ প্রযুবি, বিযশষ কযর বিবজটা  প্রযুবি। এই প্রযুবির িযি যাচ্চ ব্যিহার কযর 

আমরা িাধারণ মানুযষর কাযে এর সুে  যপ ৌঁযে বদযত চাই, তাযদর মুযখ হাবি যোটাযত চাই, তাযদর বনতেবদযনর িমস্যার িমাধান 

করযত চাই, তাযদর জন্য আনযত চাই নতুন বদন। এই বদন িদয র যচষ্টায় প্রযুবিই হযি আমাযদর মূ  িাহন।  

বকন্তু প্রযুবির জন্য অযন্যর মুখাযপক্ষী হযয় থাকয  আমাযদর চ যি না। আমাযদর দরকার বনজস্ব প্রযুবি। পাশাপাবশ 

প্রযয়াজন অন্যযদর উদ্ভাবিত প্রযুবি আমাযদর মত কযর িে ভাযি প্রযয়াযগর ব্যিিা করা।  

এজন্য যদযশর বিজ্ঞানী, তথ্যপ্রযুবিবিদ এিং গযিষকযদর অগ্রণী ভূবমকা পা ন করযত হযি। তাঁযদরযক  থা থ িহায়তা 

যদযি িরকার। যিই িযে আবম এটাও আশা কবর, আমাযদর যিিরকাবর উযযািারাও আমাযদর বিজ্ঞানী, গযিষক ও তথ্য 

প্রযুবিবিদযদর পাযশ দাঁড়াযিন।  

বপ্রয় বিজ্ঞানী, তথ্যপ্রযুবিবিদ, গযিষক এিং নতুন প্রজযের বশক্ষাথীবৃন্দ,  

            আমাযদর অযনযকর ধারণা, িরকাযরর কাযে মানুষ ছুযট আিযি যিিা বনযত, িরকার যিিা যদযি। এই অিিার পবরিতযন 

 টাযত হযি। আমরা িরকারযকই মানুযষর কাযে বনযয় য যত চাই। আর যি জন্য চাই প্রযুবির বনতে-নতুন এিং িােয়ী প্রযয়াগ। 

আমাযদরযক নানা িমস্যার যদশীয় এিং যটকিই িমাধাযনর পথ খু ৌঁযজ যির করযত হযি।  

            আমাযদর মানুযষর হাযত  া আযে তাই বনযয় আমরা  াযত এবগযয় য যত পাবর যি ধরযণর উদ্ভািযনর বদযক নজর বদন।  



 ১৯৯৭ িায  আমরা যমািাই  যোযনর একযচটিয়া িাজার যভযে বদযয়বে াম িয  আজযক যদযশর পাঁচ যকাটি য াযকর 

হাযত যমািাই  যোন রযয়যে। তাঁযদর কাযে যমািাই  যোযনর মাধ্যযম  াযত িরকাবর তথ্য, িহায়তা বকংিা ঋণ কা যিম যপ ৌঁোযত 

পাযর যি প্রযুবি উদ্ভািযনর জন্য আপনাযদর মযনায াগ বদযত হযি।  

            আমাযদর উৎপাবদত বিদ্যেযতর একটি িড় অংশ ব্যয় হয় কৃবষযত - যিচ কাযজ। যিখাযনও আমাযদর যি রবিদ্যেযতর 

ব্যিহার হযত পাযর। যি রবিদ্যেৎিহ নিায়নয াগ্য শবির উৎি বনযয় আমাযদর ভািযত হযি, গযিষণা করযত হযি। আমরা পরমাণু 

শবির শাবন্তপূণ য ব্যিহাযরর মাধ্যযম বিদ্যেৎ উৎপাদযনর বি্ান্ত বনযয়বে। এই নতুন প্রযুবিযতও আমাযদর দক্ষ হযত হযি।  

            আমাযদর নতুন প্রজে  াযত একুশ শতযকর উপয াগী জ্ঞান িমৃ্ হযয় গযড় ওযে যি জন্য আমাযদর প্রযুবিযক িি যত্র 

যপ ৌঁযে বদযত হযি। যদযশর প্রবতটি নাগবরক  াযত তথ্যপ্রযুবিযত প্রযিশাবধকার পায় তা বনবিত করযত হযি।  

উপবিত সুবধবৃন্দ,  

            বশযল্পান্নত যদশগুয ার কারযণ বিবিক উষ্ণতা বৃব্ পাযচ্ছ। ক্ষবত হযচ্ছ পৃবথিীর পবরযিযশর। জ িায়ু পবরিতযন আজ 

মানিিভেতার জন্য হুমবক হযয় দাঁবড়যয়যে। বিবিক উষ্ণতা বৃব্যত আমাযদর যতমন একটা ভূবমকা না থাকয ও আমরাই িিযচযয় 

যিশী ক্ষবতর বশকার হবচ্ছ। আমরা জ িায়ু পবরিতযযনর চোয ঞ্জ যমাকাবি ায় আমাযদর িক্ষমতা িাড়াযত চাই।  

            আবম বিি যনতৃবৃন্দযক এজন্য একটি বিযশষ তহবি  গেযনর আহিান জাবনযয়বে।  

            আমার যদযশর যখযট খাওয়া মানুষ,  াঁযদর পবরেযম আজযকর এই যদশ চ যে, তাঁরাই জ িায়ু পবরিতযযনর িিযচযয় িড় 

বশকার। তাঁযদর জন্য, তাঁযদর িক্ষমতা িাড়াযনার জন্য, আবম আপনাযদর প্রবত আহিান জানাি। আপনারা প্রযুবির নতুন ও 

উদ্ভািনমূ ক প্রযয়াগ করুন। জ িায়ু পবরিতযযনর মযধ্যও আমরা মাথা উঁচু কযর রাখযত চাই।  

            আমাযদর যদযশ আই া, বিির-এর মত ভয়ািহ ঘূবণ যঝযড়র প্রযকাপ িাড়যে। য ানা পাবনযত যদযশর দবক্ষণাঞ্চ  েি  

চাযষর অনুপয াগী হযয় পড়যে। আমাযদরযক  িণািতা ও খরা িবহষ্ণু েিয র জাত উদ্ভািন করযত হযি।  া আমাযদর খাযয 

স্বয়ংিম্পূণ য হযত িাহায্য করযি।  

উপবিত সুবধবৃন্দ,  

            আপনারা অযনযকই জাযনন, আমাযদর যদযশর অযনক কৃতী বিজ্ঞানী, প্রযুবিবিদ, গযিষক বিযির বিবভন্ন যদযশ সুনাযমর 

িযে কাজ করযেন। যদযশ  াঁরা গযিষণা করযেন, তাঁযদর প্রবত আবম আহিান জানাি, বিযদযশ অিিানরত আমাযদর বিজ্ঞানী, 

গযিষকযদর িযে একযত্র কাজ করার জন্য।  

            জাবতর জনক িেিন্ধু যশখ মুবজবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুবিযক আমাযদর যশাষণ মুবির হাবতয়ার বহযিযি মযন 

করযতন। আপনারা জাযনন, স্বাধীনতার পর যদযশর প্রথম বশক্ষা কবমশন প্রধাযনর দাবয়ত্ব বতবন ি. কুদরত-ই-খুদার মত বিজ্ঞানীর 

হাযত বদযয়বেয ন। স্বাধীনতার পর বিযদযশ অিিানরত আমাযদর বিজ্ঞানী, গযিষকযদর যদযশ বেবরযয় আনার উযযাগ বনযয়বেয ন।  

            এখন অিশ্য, তথ্য প্রযুবির কল্যাযণ, যদযশ ও বিযদযশর বিজ্ঞানীরা বভন্ন যভ যগাব ক অিিাযন যথযকও একই  যক্ষে কাজ 

করযত পাযরন।  

            তারপরও  বদ দরকার হয় তাহয  আমাযদর কৃতী িমত্মানযদর যদযশ বেবরযয় আনার জন্য আমার িরকার য  যকান 

পদযক্ষপ গ্রহণ করযি।    

বপ্রয় বিজ্ঞানী, গযিষক ও যেয াবৃন্দ,  

            আপনাযদর জন্য য  িরাদ্দ যদওয়া হযয়যে, যিটি অযনযকর কাযে অপ্রতু  মযন হযত পাযর। বকন্তু মযন রাখযিন, এই অথ য 

িম্পূণ যভাযি আমাযদর বনজস্ব িম্পদ যথযক িরাদ্দ করা হযয়যে। আমাযদর যদযশর িাধারণ মানুযষর েযমর টাকায় এই িরাদ্দ।  

            আমাযদর আবথ যক িীমাি্তা রযয়যে। পাশাপাবশ আমাযদরযক আই া, বিির-এর মত প্রাকৃবতক দ্যয যাগ যমাকাবি া 

করযত হয় প্রায়শঃই। নতুন প্রজযের জন্য অবত জরুবর অিকাোযমা বনম যাণিহ আমাযদর যজার বদযত হযচ্ছ িিার জন্য বশক্ষা ও 

স্বািে বনবিত করার কাযজ। এিযির পাশাপাবশ আমরা সৃজনশী তা ও উদ্ভািনযক বিযশষ গুরুত্ব বদবচ্ছ।  

            কাযজই পবরমাযণ অল্প হয ও এর িযে বমযশ রযয়যে আমাযদর িাধারণ মানুযষর আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাই, আপনাযদর প্রবত 

আমার  অনুযরাধ থাকযি - আপনারা আপনাযদর যমধা ও েযমর িযি যাচ্চ ব্যিহার করযিন। এই যদশযক তার প্রাপ্য িম্মাযনর জন্য 

গযড় তু যিন। য  মানুষগুয া তাঁযদর েম বদযয় এই যদশটির িম্পদ গযড় তুয যেন তাঁযদর স্বযপ্নর িাস্তিায়ন করযিন।  



            এ িেযরর িরাদ্দ প্রদান করযত করযত বিযিম্বর মাি এযি যগ । বিগত িরকাযরর আময , আমরা যদযখবে, কখনও 

কখনও এই িরাদ্দ বদযত বদযত অথ য িেযরর যশষ িময় চয  আিত। তার তু নায় এটি অযনক অগ্রগবত।  বদও আবম মযন কবর, 

আমাযদর এখাযন যথযম যগয  চ যি না। আবম শুযন খুবশ হযয়বে য , মন্ত্রণা য় আগামী িের যথযক এই যেয াবশপ ও অনুদান 

প্রদাযনর কা যিমযক এবগযয় আনার কম যপবরকল্পনা গ্রহণ কযরযে  াযত অথ য িেযরর শুরুযতই িরাযদ্দর কাজটি িম্পন্ন করা  ায়। 

আমার প্রতোশা থাকযি মন্ত্রণা যয়র এই য াষণা য ন অক্ষযর অক্ষযর পাব ত হয়।  

সুবধবৃন্দ,  

            একটি সুখী, িমৃব্শা ী,  িযি যাপবর একুশ শতযকর উপয াগী বিবজটা  িাং াযদশ গড়ার জন্য আবম আপনাযদর িকয র 

িহয াবগতা চাই।  

            আমরা বিযির দরিাযর মাথা উঁচু কযর ি যত চাই¾আচা য জগদীশ চন্দ্র িসু, বিজ্ঞানী িযতেন্দ্রনাথ িসু, যম নাদ িাহা, 

িপবত এে আর খান, বিজ্ঞানী কুদরত-ই-খুদার য াগ্য অনুিারীরা মানি িভেতায় তাঁযদর অিদান রাখযত এখনও প্রস্ত্তত। 

জ্ঞানবিযির দরিাযর আমরা হাবরযয় য যত আবিবন। আমরা বে াম, আমরা আবে, আমরা থাকি।  

            বিজ্ঞানী, গযিষক ও যেয াযদর আিারও অবভনন্দন জাবনযয় আমার িিব্য এখাযনই যশষ করবে।  

যখাদা হাযেজ  

জয় িাং া, জয় িেিন্ধু  

িাং াযদশ বচরজীিী যহাক। 

 


