বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণায় বিশ্ববিদ্যালয়, গবিষণা প্রবিষ্ঠান ও
বিবিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানী ও গবিষকবের এিং মেধািী ছাত্র-ছাত্রীবের েবে
িঙ্গিন্ধু মেবলাবিপ, এনএসটি মেবলাবিপ ও বিবিষ অনুোন প্রোন অনুষ্ঠান
িাষণ

োননীয় প্রধানেন্ত্রী
মিখ হাবসনা
ওসোনী স্মৃবি বেলনায়িন, ঢাকা, বৃহস্পবিিার, ২ চৈত্র ১৪২৩, ১৬ োৈ চ ২০১৭

বিসবেল্লাবহর রাহোবনর রাবহে
অনুষ্ঠাবনর সিাপবি,
সহকেীবৃন্দ,
মেবলাবিপ ও অনুোনপ্রাপ্ত গবিষকবৃন্দ,
এিং উপবস্থি সুবধেন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুে।
বিজ্ঞান ও প্রযুবি েন্ত্রণালয় আবয়াবিি আিবকর এই অনুষ্ঠাবন সিাইবক আন্তবরক শুবিচ্ছা িানাবচ্ছ। িঙ্গিন্ধু
মেবলাবিপ, এনএসটি মেবলাবিপ এিং বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণায় অনুোবনর িন্য বনি চাবৈি ছাত্র-ছাত্রী, মেবলা, গবিষক ও
বিজ্ঞানীবের অবিনন্দন িানাই।
োৈ চ আোবের স্বাধীনিার োস। আবে গিীর শ্রদ্ধার সবঙ্গ স্মরণ করবছ সি চকাবলর সি চবশ্রষ্ঠ িাঙাবল, িাবির বপিা
িঙ্গিন্ধু মিখ মুবিবুর রহোনবক। যাঁর িবলষ্ঠ মনতৃবে আেরা অিচন কবরবছ অসাম্প্রোবয়ক স্বাধীন-সাি চবিৌে িাংলাবেি। স্মরণ
করবছ িািীয় ৈার-মনিাবক। একইসবঙ্গ স্মরণ করবছ েহান মুবিযুবদ্ধর বত্রি লাখ িবহে এিং বনয চাবিিা দুই লাখ ো-মিানবক।
সুবধবৃন্দ,
িাবির বপিার স্বপ্ন বছল একটি মিাষণ-িঞ্চনামুি সুখী-সমৃদ্ধ মসানার িাংলাবেি গবে মিালার। ময মেবি থাকবি না
োবরদ্র্য, সাোবিক চিষম্য ও সাম্প্রোবয়কিার বিষিাষ্প। িঙ্গিন্ধু মসই স্বপ্ন িাস্তিায়বনর িন্য আেরা কাি কবর যাবচ্ছ।
ব্যবি িীিবন মহাক িা িািীয় িীিবনই মহাক, সােবন এবগবয় মযবি হবল একটা লক্ষ্য িা বিিন িকক করবি হয়।
আিার শুধু লক্ষ্য িকক করবলই হয় না, িা িাস্তায়বনর কায চকর এিং িাস্তিসম্মি পেবক্ষ্প মনওয়া ৈাই।
একটি প্রযুবিবনিচর, জ্ঞানবিবিক, োবরদ্র্যমুি ও উন্নি িাংলাবেি গোর উবেশ্য বনবয় ২০০৮ সাবল বনি চাৈবনর
প্রাক্কাবল আেরা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন কবর। যার মূল লক্ষ্য বছল িাংলাবেিবক েেে আবয়র মেবি পবরণি করা। একইিাবি
উন্নি-সমৃদ্ধ িাংলাবেি গোর প্রিযয় বনবয় ২০১৪ সাবলর বনি চাৈবনর পূবি চ প্রণয়ন কবর রূপকল্প-২০৪১।
এসি রূপকল্প িাস্তিায়বনর মকৌিল যখন আেরা প্রণয়ন কবর, িখন বিজ্ঞান ও প্রযুবিবক মূলৈাবলকািবি বহবসবি
আেরা বিবিৈনা কবরবছ। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুবির যথাযথ ব্যিহার ছাো কাবঙক্ষ্ি লবক্ষ্য মপৌৌঁছাবনা সম্ভি না। আর মসিন্য
প্রবয়ািন োনি-সম্পে গবে মিালা।
একটি উন্নি-সমৃদ্ধ িাবি গেবি হবল সিার আবগ প্রবয়ািন মেবির োনুষবক বিবক্ষ্ি কবর গবে মিালা। আবে েবন
কবর বিক্ষ্াই হবচ্ছ সবি চাচ্চ বিবনবয়াগ।
আেরা একটি যুবগাপবযাগী বিক্ষ্া নীবি প্রণয়ন কবরবছ। বিক্ষ্াখাবি বিবনবয়াগ বৃবদ্ধ করা হবয়বছ।
২০১০ সাল মথবক আেরা োেবেক পয চায় পয চন্ত ছাত্রছাত্রীবের েবে িছবরর প্রথে বেন বিনামূবে পাঠ্যিই বিিরণ
করবছ। ৈলবি িছর ৪ মকাটি ২৬ লাখ ৫৩ হািার ৯২৯ িন ছাত্রছাত্রীর েবে ৩৬ মকাটি ২১ লাখ ৮২ হািার ২৪৫টি িই
বিনামূবে বিিরণ করা হবয়বছ। গি আট িছবর সি চবোট প্রায় ২২৫ মকাটি ৪৩ লাখ ১ হািার ১২৮টি িই বিিরণ করা হবয়বছ।
বিবশ্ব বিনামূবে িই বিিরবণর এেন নবির মনই।
আেরা ২৬-হািার ১৯৩টি প্রাথবেক বিদ্যালয় িািীয়করণ কবরবছ। একইসবঙ্গ এসি বিদ্যালবয়র ১ লাখ ২০ হািার
বিক্ষ্বকর ৈাকবর সরকাবর করা হয়।
২০০৯ সাল মথবক এ পয চন্ত ৩১ হািার ১৩১টি বিক্ষ্া প্রবিষ্ঠাবন কবম্পউটার োি ও োবিবেবিয়া ক্লাসরুে স্থাপন করা
হবয়বছ।

বিদ্যালয়বিহীন ১ হািার ১২৫টি গ্রাবে নতুন প্রাথবেক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবয়বছ। ২০০৯ মথবক এ পয চন্ত ৩৬৫টি
কবলি সরকাবর করার অনুবোেন মেওয়া হবয়বছ। মযসি উপবিলায় সরকাবর স্কুল িা কবলি মনই, মসসি উপবিলায় একটি
কবর স্কুল ও কবলি সরকাবরকরণ করা হবি।
২০০১-এ বিএনবপ-িাোি মিাট ক্ষ্েিায় বগবয় বিক্ষ্ার হার ৬৫ িিাংি মথবক ৪৪ িিাংবি নাবেবয় এবনবছল।
িিচোবন স্বাক্ষ্রিার হার ৭১ িিাংবি উন্নীি হবয়বছ।
২০০৯ সাবল মথবক ২০১৬ সাবলর মসবেম্বর পয চন্ত ৮টি পািবলক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবয়বছ। একই সেবয়
মিসরকাবর খাবি ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এিং পবরৈালনার অনুবোেন মেওয়া হবয়বছ। িিচোবন মেবি মোট পািবলক
বিশ্ববিদ্যালবয়র সংখ্যা ৩৯টি এিং মিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালবয়র সংখ্যা ৯৬টি। ৈট্টগ্রাে ও রািিাহীবি দু’টি নতুন মেবিবকল
বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিষ্ঠার িন্য আইন পাি করা হবয়বছ।
মযসি মিলায় বিশ্ববিদ্যালয় মনই, মসসি মিলায় একটি কবর সরকাবর িা মিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবিষ্ঠা করা হবি।
সুবধবৃন্দ,
বিজ্ঞানেনস্ক িাবি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবিষণা উন্নয়ন ও বিবিটাল িাংলাবেি গোর লবক্ষ্য সি চকাবলর সি চবশ্রষ্ঠ
িাঙাবল, িাবির বপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুবিবুর রহোন স্মরবণ বিজ্ঞান ও প্রযুবি েন্ত্রণালয় িঙ্গিন্ধু মেবলাবিপ অন সাই্স  এন্ড
আইবসটি িীষ চক প্রকল্পটি গ্রহণ কবর।
উন্নি বিবশ্বর স্বনােধন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবিষণাগার ও ইনবিটিউবট পবরৈাবলি গবিষণা ও উচ্চবিক্ষ্া, বিবিষ কবর
এেএস এিং বপএইৈবি বিগ্রী অিচবনর োেবে আোবের িািীয় পয চাবয় েক্ষ্ ও বিবিষ মযাগ্যিাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুবিবিে ও
গবিষক চিবরই এ প্রকবল্পর মূল উবেশ্য।
এ প্রকবল্পর আওিায় এ যািি বিবেবি ৫০-িন এেএস ও ৬০-িন বপএইৈবি এিং মেবি ১০০-িন বপএইৈবি ও
১১-িন বপএইৈবি-উির গবিষণায় মেবলাবিপ প্রোবনর িন্য বনি চাৈন করা হবয়বছ।
ইবিােবে বিবেবি এেএস মকাবস চ ৩৭-িন ও বপএইৈবি মকাবস চ ৩০-িন এিং মেবি বপএইৈবি-মি ৩৮-িন এিং
বপএইৈবি-উির মকাবস চ ৮-িন বিক্ষ্াথী/গবিষক গবিষণা কায চক্রে সম্পন্ন কবরবছন। প্রকবল্পর মেয়াে মিবষ যাবি মেবলাবিপ
কেচসূবৈ অব্যাহি রাখা যায় মস িন্য গঠন করা হবয়বছ িঙ্গিন্ধু মেবলাবিপ ট্রাি।
সুবধবৃন্দ,
িঙ্গিন্ধু মেবলাবিপ ছাোও বিজ্ঞান ও প্রযুবি েন্ত্রণালয় মথবক বিজ্ঞান ও প্রযুবির উন্নয়ন ও বিকাি সাধবনর লবক্ষ্য
বিজ্ঞান ও প্রযুবি সংবিষ্ট-বিষবয় এেএস, এেবেল, বপএইৈবি ও বপএইৈবি-উির পবি চর ছাত্র-ছাত্রী ও গবিষকবের েবে
িািীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি মেবলাবিপ প্রোন করা হবচ্ছ।
২০০৯-১০ অথ চিছর মথবক ২০১৫-১৬ অথ চিছর পয চন্ত মোট ৫ হািার ৯০১ িন ছাত্র-ছাত্রী ও গবিষবকর েবে ৩৭
মকাটি ৫১ লাখ ৮৯ হািার টাকার মেবলাবিপ প্রোন করা হবয়বছ। িিচোন অথ চিছবর ১ হািার ৭০২ িন ছাত্র-ছাত্রী ও
গবিষকবক ৯ মকাটি ৯১ লাখ ১৭ হািার টাকা মেবলাবিপ প্রোন করা হবচ্ছ।
সুবধেন্ডলী,
বিজ্ঞান গবিষণায় সি চাত্মক সহবযাবগিা প্রোবন িিচোন সরকার অঙ্গীকারািদ্ধ। মেবলাবিবপর পািাপাবি বিজ্ঞান ও
প্রযুবি বিষবয় গবিষণা ও উন্নয়ন কাবি উৎসাহ ও অনুবপ্ররণা প্রোবনর লবক্ষ্য বিজ্ঞানী ও গবিষকবের গবিষণা অনুোন প্রোন
করা হবচ্ছ। জ্ঞানবিবিক ও বিজ্ঞান-বনিচর সোি গঠবন এ কেচসূবৈ গুরুেপূণ চ ভূবেকা পালন করবছ িবলই আোর বিশ্বাস।
২০০৯-২০১০ অথ চিছর মথবক ৈলবি অথ চিছর পয চন্ত ১ হািার ৭৫৩টি প্রকবল্পর অনুকূবল ৬৮ মকাটি ৯৩ লাখ ৮০
হািার টাকা গবিষণা অনুোন প্রোন করা হবয়বছ। িিচোন অথ চিছবর ৩৯৫টি প্রকবল্পর বিপরীবি ১১ মকাটি ৫৭ লাখ ৫০ হািার
টাকা প্রোন করা হবচ্ছ।
আোবের সকল কেচসূবৈর মূল লক্ষ্য োনুবষর কোণ। ময মকান প্রকল্প িা কেচসূবৈ িাস্তিায়বন আোবের ঐ মূল
লক্ষ্যবক সবি চাচ্চ গুরুে বেবি হবি। োনুবষর িীিনোন উন্নয়বন বনিয নতুন লাগসই প্রযুবি উদ্ভািন করবি হবি।
বিজ্ঞান ও প্রযুবির োেবে আোবের বিপুল িনিবিবক েক্ষ্ োনিসম্পবে রূপান্তবরি করবি পারবলই আেরা
উন্নয়বনর অিীষ্ট লবক্ষ্য মপৌৌঁছবি পারি। আবে বিজ্ঞান গবিষকবের এ লক্ষ্য অিচবন আরও আন্তবরক, উদ্যেী হওয়ার অনুবরাধ
িানাই।

সুধী গবিষক ও বিক্ষ্াথীবৃন্দ,
গবিষক ও বিক্ষ্াথীগণবক অবধকির েবনাবনবিবি বিজ্ঞান গবিষণার কাি করার িন্য আবে অনুবরাধ িানাই।
আোবের সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুবি সংক্রান্ত গবিষণা ও উন্নয়বন আবথ চক অনুোনসহ অন্যান্য সহবযাবগিা িবিষ্যবি আরও বৃবদ্ধ
করবি।
িবি আপনাবের প্রবি অনুবরাধ, আোবের সীবেি সম্পে মথবক ময অনুোন িা সুবযাগ-সুবিধা আপনাবের মেওয়া হবচ্ছ
িার যথাযথ ব্যিহার বনবিি করবিন। েবন রাখবিন, এই অথ চ আোবের মেবির গবরি োনুবষর। আপনাবের লক্ষ্য হবি
োনুবষর কোণ বনবিি করা।
আেরা বিিয়ী িাবি। আেরা যুদ্ধ কবর মেি স্বাধীন কবরবছ। োবরদ্র্যমুবির সংগ্রাবেও আেরা বিিয়ী হি,
ইনিাআল্লাহ। আোবের সকবলর সবম্মবলি প্রবৈষ্টায় িঙ্গিন্ধুর স্ববপ্নর সুখী-সমৃদ্ধ িাংলাবেি গবে তুলি।
সকলবক ধন্যিাে।
মখাো হাবেি।
িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু
িাংলাবেি বৈরিীিী মহাক।
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