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িম্মোবনত িেোপবত, 

িহকমীবৃন্দ,  

বপ্রয় প্রভকৌশলী েোই ও শিোভনরো,  

সুবধবৃন্দ। 

 

আিিোলোমু আলোইকুম।  

 ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ-এর ৫৬তম কনভেনশভন উপবিত িিোইভক আন্তবরক শুভেচ্ছো জোনোবচ্ছ। 

 েোষো আভন্দোলভনর মোভি আবম গেীর শ্রদ্ধোর িোভে স্মরণ করবি েোষো আভন্দোলভনর অন্যতম পবেকৃত িি সকোভলর 

িি সভশ্রষ্ঠ িোঙোবল জোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমোনভক। স্মরণ করবি জোতীয় চোরভনতোভক। ৫২-র েোষো আভন্দোলন, 

৬৬-র িঙ্গিন্ধুর ৬-েেো আভন্দোলন, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থোন এিাং মহোন মুবিযুদ্ধিহ বিবেন্ন গণতোবন্ত্রক এিাং স্বৈরোচোর বিভরোধী 

আভন্দোলভনর শহীেভের শ্রদ্ধোেভর স্মরণ  করবি। 

 আবম স্মরণ করবি শেভশর কীবতসমোন প্রভকৌশলী ড. এম. এ রশীে, ড. এে. আর খোন, আইইবি’র অন্যতম প্রবতষ্ঠোতো 

প্রভকৌশলী এম. এ জোব্বোরিহ আরও অভনকভক। যাঁরো বনভজভের শমধো, শযোগ্যতো আর সৃজনশীলতো বেভয় িোাংলোভেভশর প্রভকৌশল 

বশক্ষো এিাং শপশোভক আজভকর অিিোভন শপৌৌঁভি বেভয়ভিন। পরম করুণোময় আল্লোহর কোভি তাঁভের রুভহর মোগভেরোত কোমনো 

করবি।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ, 

শেভশর উন্নয়ন এিাং উৎপোেন কম সকোভে প্রভকৌশলীরোই মূখ্য ভূবমকো পোলন কভর েোভকন। রোস্তো-ঘোট, বিজ-কোলেোট স, 

বশক্ষো প্রবতষ্ঠোন, ঘর-িোবি, বমল-কোরখোনো িিবকছুর বনম সোণ ও িোপভনর িভঙ্গ আপনোরো িম্পৃি।  

পোশোপোবশ, জ্বোলোবন এিাং বিদ্যুৎ উৎপোেন ও বিতরণ, পোবন িরিরোভহর মত শিিোধমী িকল কোজও আপনোরোই 

িম্পোেন কভর েোভকন। আপনোভের কম সেক্ষতো এিাং আন্তবরকতোর উপর বনে সর কভর শেশ কতটো দ্রুত উন্নয়ভনর পভে এবগভয় 

যোভি।  

১৯৭২ িোভল জোবতর বপতো পোবকস্তোভনর কোরোগোর শেভক মুবি শপভয় শেভশ বেভরই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শেশ পুনগ সঠভন 

প্রভকৌশলীভের উপর েোবয়ত্ব বেভয়বিভলন। িঙ্গিন্ধুর আহ্বোভন িোিো বেভয় শিবেন আপনোরো দ্রুততম িমভয় শেভশর শযোগোভযোগ 

ব্যিিোিহ অিকোঠোভমো পুনি সহোল কভরবিভলন।  

১৯৭৫ িোভলর ১৫ই আগি জোবতর বপতোভক িপবরিোভর হতুোর মধ্য বেভয় িোাংলোভেভশর অগ্রযোত্রোভক স্তব্ধ কভর শেওয়ো 

হয়। 

 েীঘ স ২১ িিভরর স্বৈরশোিভনর পর ১৯৯৬ িোভল িরকোর পবরচোলনোর েোবয়ত্ব গ্রহভণর পর আমরো শেভশর উন্নয়ভনর 

চোকোভক আিোর িচল কবর। ১৯৯৬ শেভক ২০০১ িোল বিল িোাংলোভেভশর জন্য ৈণ সযুগ।  

শি শময়োভে আপনোভের এই ইনবিটিবউশভনর জন্য আমরো ১০ বিঘো জোয়গো বেভয়বিলোম। আইইবি েিন শুরুর প্রেম 

পয সোভয় ৫ শকোটি টোকো এিাং গত শময়োভে ২য় পয সোভয়র উধ্বসমুখী িম্প্রিোরভণর জন্য প্রোয় ২৩ শকোটি বেভয়বি।  

১৯৯৭ িোভল আওয়োমী লীগ িরকোর শমঘনো-শগোমবত শিতুর পবিম পোভশ ইবিবনয়োবরাং িোে কভলভজর জন্য ৭২ বিঘো 

জবম নোমমোত্র মূভে বেভয়ভি। ২য় পয সোভয়র বনম সোণ কোভজর জন্য ২০১৩ িোভল প্রোয় ২৩ শকোটি টোকো িরোদ্দ বেভয়বি। আইইবি 

প্রোঙ্গভণ মুবিযুভদ্ধর স্মৃবতেলক বনম সোভণর জন্য এলবজইবডর মোধ্যভম ৩ শকোটি টোকো প্রেোন করো হভয়ভি। পূি সোচভল আইইবি’র 

জন্য ২ বিঘো জবম িরোদ্দ বেভয়বি। এিোিো আইইবি খুলনো ও চট্টগ্রোম শকভের জন্য জবম িরোদ্দ কভরবি।   



 

তৎকোলীন বিআইটিগুভলোভক আমরো প্রভকৌশল বিশ্ববিদ্যোলভয় রূপোন্তবরত কভরবি। আমরো ১৯৯৬-২০০১ শময়োভে ১১টি 

বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবতষ্ঠো কবর। গত শময়োভে ৭টি বিশ্ববিদ্যোলয় িোপন করো হভয়ভি। এিি বিশ্ববিদ্যোলভয়র 

বডবগ্রধোরীরো বিজ্ঞোন ও কোবরগবর বিষভয় েক্ষ মোনিিম্পে বহভিভি গভি উঠভি।  

প্রভকৌশলীরো শযিি িাংিোর প্রধোন এ ধরভনর প্রবতষ্ঠোন শযমন বপডবিইবড, িিক ও জনপে বিেোগ, িোনীয় িরকোর ও 

প্রভকৌশল অবধেপ্তর, শরলওভয়, জনৈোিু প্রভকৌশল অবধেপ্তর, রোজধোনী উন্নয়ন কর্তসপক্ষিহ ৭টি প্রভভকৌশল িাংিোর প্রধোনভক 

শগ্রড-১ পেম সেো শেওয়ো হভয়ভি। 

বিজ্ঞোন ও প্রযুবি-বনে সর িমোজ গিভত আমরো একটি বিজ্ঞোনবেবিক যুভগোপভযোগী বশক্ষোনীবত প্রণয়ন কভরবি। এভত 

বিজ্ঞোন, কোবরগবর ও প্রযুবি বশক্ষোভক বিভশষ গুরুত্ব শেওয়ো হভয়ভি।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ, 

বিজ্ঞোন ও প্রযুবির উন্নবতর কোভজ আমরো এখন আর বপবিভয় শনই। আমরো িরকোভরর েোবয়ত্ব গ্রহভণর পর শেভকই 

শেশভক বডবজটোলোইভজশন এিাং প্রযুবিক উন্নয়ভনর জন্য কোজ কভর চভলবি। 

আমরো এখন িি িি প্রকল্প িোস্তিোয়ভনর িক্ষমতো অজসন কভরবি। আমোর মভন আভি আইইবি কনভেনশভন পদ্মো শিতু 

বনম সোভণ আপনোভের কোবরগরী পরোমশ স শচভয়বিলোম।  

শিই পদ্মো শিতু আমরো এখন বনজৈ অে সোয়ভন িোস্তিোয়ন করবি। আশো কবর ২০১৮ িোভলর মভধ্যই এ শিতু চোলু হভি।  

িোাংলোভেশভক ২০২১ িোভলর মভধ্য একটি মধ্যম আভয়র শেশ এিাং ২০৪১ িোভলর মভধ্য একটি উন্নত শেভশ পবরণত 

করভত আমোভের িরকোর িদ্ধপবরকর। 

গত ৭ িিভর আমরো সুলতোনো কোমোল শিতু, শহীে বুবদ্ধজীিী শিতু, চট্টগ্রোভম শোহ আমোনত শিতু, িবরশোভল শহীে 

শিরবনয়োিত শিতু এিাং রাংপুভর বতস্তো শিতুিহ ১৪টি বৃহৎ শিতু বনম সোণ কভরবি। ২১ হোজোর বকবম নতুন িিক ও  ৫ হোজোর 

মোঝোবর ও শিোট শিতু বনম সোণ কভরবি।  

ঢোকো শহভরর দ্যুঃিহ যোনজট বনরিভনর জন্য আমরো শমভরোভরল প্রকল্প গ্রহণ কভরবি। খুি বশগবগরই শমভরোভরল বনম সোণ 

কোভজর আনুষ্ঠোবনক উভবোধন করো হভি। 

চোলু করো হভয়ভি ঢোকো িোইপোি িিক। যোনজট বনরিভন িনোনী ওেোর পোি, বমরপুর-এয়োরভপোট স, কুবিল-বিশ্বভরোড 

এিাং শময়র শমোহোম্মে হোবনে ফ্লোইওেোর এিাং টঙ্গীভত আহিোনউ  হ মোিোর উিোল শিতু, হোবতরবঝল প্রকল্প উভবোধন কভরবি।  

এয়োরভপোট স শেভক মোওয়ো পয সন্ত এবলভেভটড এক্সভপ্রি হোইওভয়র কোজ এবগভয় চলভি। ঢোকো-চট্টগ্রোম, জয়ভেিপুর-

ময়মনবিাংহ-িহ আরও কভয়কটি মহোিিকভক চোর শলইভন উন্নীত করোর কোজ শশষ হভয়ভি।  

বিদ্যুতভক অগ্রোবধকোর খোত এিাং উন্নয়ভনর পূি সশতস বহভিভি বিভিচনো কভর আমরো এখোভতর উন্নয়ভন িভি সোচ্চ 

আন্তবরকতো বনভয় কোজ কভর যোবচ্ছ। 

িরকোভরর মূল লভক্ষু ২০২১ িোভলর মভধ্য িিোর জন্য মোনিম্মত বিদ্যুৎ শযৌবিক ও িহনীয় মূভে িরিরোহ বনবিত 

করো। আগোমী ২০২১ িোভলর মভধ্য ২৪ হোজোর শমগোওয়োট এিাং ২০৩০ িোভলর মভধ্য ৪০ হোজোর শমগোওয়োট বিদ্যুৎ উৎপোেভন 

পবরকল্পনো গ্রহণ করো হভয়ভি।  

এ জন্য কয়লোবেবিক বিদ্যুৎ শকে বনম সোণ, পরমোণু বিদ্যুৎ শকে বনম সোণ, েোরভতর িোভে আন্তুঃবগ্রড শনটওয়োকস গভি 

শতোলো, ভূটোন, শনপোভলর িোভে শযৌে উভদ্যোভগ জলবিদ্যুৎ শকে বনম সোণ করো হভি।    

আঞ্চবলক িহভযোবগতোর অাংশ বহভিভি আমরো েোরত শেভক ৫০০ শমগোওয়োট বিদ্যুৎ আমেোবন করবি। পয সোয়ক্রভম এ 

আমেোনীর পবরমোণ ১০০০ শমগোওয়োট হভি। রোবশয়োর িহভযোবগতোয় রূপপুভর ২৪০০ শমগোওয়োট ক্ষমতোিম্পন্ন পোরমোণবিক 

বিদ্যুৎ শকভের বনম সোণ কোজ এবগভয় চলভি। 

ইভতোমভধ্য িোভপক্সভক শবিশোলী করো হভয়ভি। তোরো নতুন গ্যোি শক্ষত্র আবিষ্কোর কভরভি। িোভপক্সভক বনভজর পোভয় 

োঁি করোভনোর প্রবক্রয়ো অব্যহত েোকভি।  

এিোিো অবতবরি ৯ হোজোর ৫৬০ বকভলোবমটোর িঞ্চোলন লোইন বনম সোণ এিাং অবতবরি প্রোয় ১ লোখ বকভলোবমটোর 

বিতরণ লোইন বনম সোভণর পবরকল্পনোও গ্রহণ করো হভয়ভি। 

বিদ্যুৎ উৎপোেন ক্ষমতো এখন কুোপটিেিহ ১৪ হোজোর ৭৭ শমগোওয়োট এিাং বিদ্যুৎ শকভের িাংখ্যো ১০০ অবতক্রম 

হভয়ভি। ২০০৯ িোভল বিদ্যুভতর উৎপোেন বিল মোত্র ৩২০০ শমগোওয়োট। মোেোবপছু বিদ্যুৎ উৎপোেন বিল ২২০ বকভলোওয়োট 

আওয়োর। িতসমোভন তো ৩৭১ বকভলোওয়োট আওয়োভর উন্নীত হভয়ভি।  



 

২০৪১ িোভলর মভধ্য শেশভক একটি উন্নত-িমৃদ্ধ শেভশ শপৌৌঁিোভনোর লভক্ষু বিদ্যুভতর চোবহেো বিভিচনোয় শরভখ বিদ্যুভতর 

মহোপবরকল্পনো ‘‘পোওয়োর বিভিম মোিোর প্ল্ুোন-২০১৫’’ প্রণয়ন চূিোন্ত পয সোভয় রভয়ভি। 

আপনোরো জোভনন শয, বিএনবপ ১৯৯১ িোভল ক্ষমতোয় আিোর পর বিভন মূভে আন্তুঃমহোভেশীয় িোিভমবরন কুোিল 

িাংভযোগ শনওয়োর সুভযোগ শপভয়বিল। শুধুমোত্র তোভের অজ্ঞতোর কোরভণ ঐ বিনোমূভের িাংভযোগ পোওয়ো শেভক আমরো িবঞ্চত হই।  

আমরো ১৯৯৬ িোভল েোবয়ত্ব গ্রহভণর পর এ িাংভযোগ িোপন কবর। আমরো ববতীয় িোিভমবরন কুোিল িাংভযোগ গ্রহভণর 

উভদ্যোগ বনভয়বি। শটবলভেোন ও শমোিোইল শেোনভক গ্রোভমর মোনুভষর হোভতর নোগোভল শপৌৌঁভি বেভয়বি।  

১৯৯৬ িভন েোবয়ত্ব গ্রহভণর পর কবম্পউটোর ব্যিহোর িহজলেু করভত এর উপর শেভক িকল শুল্ক উঠিভয় শেই। ১ 

লোখ ২০ হোজোর টোকোর শমোিোইল শেোন িতসমোভন ২/৪ হোজোর টোকোয় পোওয়ো যোভচ্ছ। িোরোভেভশ ৫ হোজোর ২৭৫টি বডবজটোল 

শিন্টোর চোলু করো হভয়ভি। 

প্রভকৌশীবৃন্দ, 

আমোভের িম্পভের িীমোিদ্ধতো রভয়ভি। বিকল্প জ্বোলোবন ও জ্বোলোবন-িোশ্রয়ী যন্ত্রপোবত উদ্ভোিন, ৈল্প-ব্যভয় িোবিঘর 

বনম সোভণর শকৌশল ও প্রযুবি উদ্ভোিভন আপনোভের এবগভয় আিভত হভি।  

নেী েোঙভন প্রবত িির অভনক িোবিঘর নেীগভে স চভল যোয়। নেী েোঙন শঠকোভত আপনোভের যুৎিই প্রযুবি উদ্ভোিভনর 

আহ্বোন জোনোবচ্ছ। 

আপনোরো জোভনন এমবডবজ িোস্তিোয়ভন িোাংলোভেশ অগ্রণী ভূবমকো পোলন কভরবি। আমরো জোবতিাংভঘর এিবডবজ গ্রহণ 

কভরবি। এিবডবজ িোস্তিোয়ভনও আমরো একই ধরভণর িোেে ধভর রোখভত চোই।  

আপনোরোও এিোভরর কনভেনশভনর মূল প্রবতপোদ্য বিষয় বনধ সোরণ কভরভিন: Engineers for Sustainable 

Development. একই িোভে জোতীয় শিবমনোভরর বিষয়িস্ত্ি বনধ সোরণ করো হভয়ভি Excellence in Engineering for 

Sustainable Development. আবম আশো কবর িকভলর িবম্মবলত প্রভচষ্টোয় আমরো একটি সুন্দর িোাংলোভেশ গভি তুলভত 

পোরি। 

কোরণ, আমোভের রভয়ভি বিশ্বমোভনর প্রভকৌশল বশক্ষো, আভি বিশ্বমোভনর প্রভকৌশলী। আমোভের শেভশর অভনক 

প্রভকৌশলী উন্নত বিভশ্বর শেশগুভলোভত কম সভক্ষভত্র বিরল প্রবতেোর ৈোক্ষর শরভখভিন।  

সুবধবৃন্দ, 

 িোাংলোভেশ আজ উন্নয়নশীল বিভশ্ব উন্নয়ন মভডল বহভিভি বিভিবচত হভচ্ছ। এটো িম্ভি হভয়ভি শেভশর আপোমর মোনুভষর 

পবরশ্রম এিাং উদ্ভোিন শবির যেোযে কোভজ লোগোভনোর েভল।  

আমরো বিগত ৭ িির ধভর ৬ শতোাংভশর উপর বজবডবপ প্রবৃবদ্ধ অজসন কভর চভলবি। আশো করবি এিির ৭ শতোাংশ 

হোভর বজবডবপ প্রবৃবদ্ধ অবজসত হভি। 

খোদ্য ঘোটবতর শেশ িোাংলোভেশভক আমরো উবৃি খোভদ্যর েোেোভর পবরণত কভরবি। শেভশর উিরোঞ্চভলর মঙ্গো দূর 

কভরবি। িোরোভেভশর মোনুভষর ক্রয় ক্ষমতো শিভিভি।  

িোঙোবল িীভরর জোবত। এ জোবত মোেো নতকভর িাঁচভত শশভখবন। আমরো েোবরদ্র্ুভক জয় কভর অিশ্যই বিভশ্বর বুভক 

মোেো উঁচু কভর িাঁচি ইনশোআল্লোহ। 

আমোভের লক্ষু ২০২১ িোভলর ৈোধীনতোর সুিণ সজয়ন্তীভত িোাংলোভেশ হভি ক্ষুধো, েোবরদ্র্ু, িন্ত্রোি, জবঙ্গিোে ও 

দ্যনীবতমুি িঙ্গিন্ধুর ৈভের শিোনোর িোাংলোভেশ।  জ্ঞোন-বিজ্ঞোন ও তথ্য প্রযুবিভত অগ্রির বডবজটোল িোাংলোভেশ। আর এ জন্য 

বেশন-২০২১ িোস্তিোয়ভন আমরো শয কোজ করবি, তোর অগ্রণী স্বিবনক হভচ্ছন প্রভকৌশলীরোই।  

আসুন, ক্ষুধো, েোবরদ্র্ু, িন্ত্রোি ও দ্যনীবতমুি, আধুবনক, গণতোবন্ত্রক, িম্মৃদ্ধ ও বনরোপে িোাংলোভেশ গভি তুলভত আমরো 

িিোই একভযোভগ কোজ কবর ।  

িিোইভক ধন্যিোে জোবনভয় আবম ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোাংলোভেশ-এর  ৫৬তম কনভেনশভনর শুে উভবোধন 

শঘোষণো করবি। 

শখোেো হোভেজ। 

জয় িোাংলো, জয় িঙ্গিন্ধু 

িোাংলোভেশ বচরজীিী শহোক। 

... 


