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৬১তম প্রঞ্জতষ্ঠা বাঞ্জষ সকী অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

  শশখ হাঞ্জর্িা  

শঞ্জিবার, ০২ শম ২০০৯, ১৯ ববশাখ ১৪১৬, ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স ইিঞ্জিটিউশি ঞ্জমলিায়তি, ঢাকা  

 

ঞ্জবর্ঞ্জমল্লাঞ্জহর রাহমাঞ্জির রাঞ্জহম  

জিাব র্ভাপঞ্জত  

আমঞ্জন্ত্রত অঞ্জতঞ্জিবৃন্দ,  

কূটনিঞ্জতক ঞ্জমশদির র্ম্মাঞ্জিত র্েস্যগণ  

এবাং ঞ্জপ্রয় প্রদকৌশলী ভাই ও শবাদিরা,  

আর্র্ালামু আলাইকুম।  

ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স ইিঞ্জিটিউশি, বাাংলাদেশ-এর ৬১তম প্রঞ্জতষ্ঠা বাঞ্জষ সকী উপলদে প্রদকৌশলীদের এই ঞ্জমলি শমলায় আগত 

র্বাইদক শুদভচ্ছা জািাঞ্জচ্ছ।  

বক্তদের শুরুদতই গভীর শ্রদ্ধার র্াদি স্মরণ করঞ্জি '৭৫-এর কালরাদত ঘাতক চদের হাদত ঞ্জিহত বাঙাঞ্জলর অঞ্জবর্াংবাঞ্জেত 

শিতা র্ব সকাদলর র্ব সদশ্রষ্ঠ বাঙাঞ্জল জাঞ্জতর জিক বঙ্গবন্ধু শশখ মুঞ্জজবুর রহমাি এবাং তাঁর পঞ্জরবাদরর ঞ্জিহত র্েস্যবৃন্দ, জাতীয় চার 

শিতা এবাং মহাি স্বাধীিতা আদন্দালদি ঞ্জিহত বীর মুঞ্জক্তদ াদ্ধা এবাং শহীে প্রদকৌশলীবৃন্দদক।  

আঞ্জম আরও স্মরণ করঞ্জি শেদশর কীঞ্জতসমাি প্রদকৌশলী ড. এম. এ. রশীে, এফ. আর. খাি, ড. জহুরুল ইর্লাম, প্রদকৌশলী 

এম. এ. জাববারর্হ আরও অদিকদক  াঁরা ঞ্জিদজদের শমধা, শ াগ্যতা আর সৃজিশীলতা ঞ্জেদয় বাাংলাদেদশর প্রদকৌশল ঞ্জশো এবাং 

শপশাদক আজদকর অবস্থাদি শপৌৌঁদি ঞ্জেদয়দিি। পরম করুণাময় আল্লাহর কাদি তাঁদের রুদহর মাগদফরাত কামিা করঞ্জি।  

মহাি স্বাধীিতা যুদদ্ধ শহীে প্রদকৌশলীদের স্মৃঞ্জত রোদি স আপিারা শ  উদযাগ ঞ্জিদয়দিি আঞ্জম শর্ উদযাগদক র্াধুবাে 

জািাই।  

সুঞ্জধ প্রদকৌশলীবৃন্দ,  

আমার  খিই সুদ াগ হদয়দি - ঞ্জবদরাধী েদল িাঞ্জক বা র্রকাদর িাঞ্জক - তখিই আপিাদের এই অঙ্গদি আঞ্জম বার বার 

এদর্ঞ্জি। বরাবদরর মত এবাদরও আপিাদের মাদে আর্দত শপদর আঞ্জম আিঞ্জন্দত এবাং গঞ্জব সত।   

ঞ্জপ্রয় প্রদকৌশলীবৃন্দ,  

শেদশর উন্নয়ি এবাং উৎপােি কম সকাদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ অি স েয় হয় আপিাদের মাধ্যদম। রাস্তা-ঘাট, ঞ্জিজ-

কালভাট স, স্কুল-কদলজ-ঞ্জবশ্বঞ্জবযালয়, ঘর-বাড়ী, ঞ্জবঞ্জভন্ন স্থাপিা, ঞ্জমল-কারখািা র্বঞ্জকছুর ঞ্জিম সাণ ও স্থাপদির োঞ্জয়ত্ব আপিাদের।  

এর্দবর গুণগত মাি বজায় শরদখ ঞ্জিম সাদণর োঞ্জয়ত্ব পালি করদল শেশ ও শেদশর মানুষ শ মি উপকৃত হয়, শতমঞ্জি 

আপিাদের অবদহলা-গাঞ্জফলঞ্জত শেদশর ঞ্জবপুল র্ম্পদের অপচয় ঘটায়।  

অঞ্জপ্রয় হদলও এখাদি একটা কিা িা বদল পারঞ্জিদি: আমাদের রাস্তা-ঘাট, ঞ্জিজ-কালভাট সর্হ  াবতীয় ঞ্জিম সাণ কাজ 

মাির্ম্মত হয় িা - এ অঞ্জভদ াগ র্কদলর।  

আঞ্জম আপিাদের র্বাইদক অনুদরাধ জািাব, শেশদপ্রঞ্জমক োঞ্জয়ত্বশীল িাগঞ্জরক ঞ্জহদর্দব র্ততার র্দঙ্গ আপিারা আপিাদের 

োঞ্জয়ত্ব পালি করদবি।  

আপিারা জাদিি, শ খাদিই ঞ্জিম সাণ, শর্খাদিই দুিীঞ্জত - এ ঞ্জবষয়টি প্রবােবাদকের মত চালু হদয় শগদি। আমার প্রশ্ন, 

আপিারা ঞ্জক পাদরি িা, এই দুি সাম শিদক শবঞ্জরদয় আর্দত?  



আমাদের র্রকার দুিীঞ্জত, অঞ্জিয়ম আর অিাচাদরর ঞ্জবরুদদ্ধ কদ ার অবস্থাি ঞ্জিদয়দি। র্কলদেদে স্বচ্ছতা আর 

জবাবঞ্জেঞ্জহতা ঞ্জিঞ্জিত কদর আমরা বাাংলাদেশদক একটি দুিীঞ্জতমুক্ত শেশ ঞ্জহদর্দব গদড় তুলদত বদ্ধপঞ্জরকর। আপিাদের প্রঞ্জত 

অনুদরাধ - র্কল প্রকার দুিীঞ্জত শিদক ঞ্জিদজদের মুক্ত রাখুি।  

আপিারা শেদশর র্বদচদয় শমধাবী র্ন্তাি। আপিাদের পড়াদলখার ঞ্জপিদি আপিাদের অঞ্জভভাবকরা শ মি অি স েয় 

কদরদিি, শতমঞ্জি রাষ্ট্র অি সাৎ শেদশর জিগণও আপিাদের ঞ্জপিদি প্রচুর অি স েয় কদরদি। প্রদকৌশলী ঞ্জহদর্দব প্রঞ্জতঞ্জষ্ঠত হদয় তার 

প্রঞ্জতোি শেওয়ার োঞ্জয়ত্ব প্রঞ্জতটি শেশদপ্রঞ্জমক প্রদকৌশলীর বদল আঞ্জম মদি কঞ্জর।  

শ  শকাি ঞ্জিম সাণ কাদজ আপিাদের শখয়াল রাখদত হদব, কাদজর গুণগত মাি শ ি র্ঠিক িাদক। কাজটি শ ি শটকর্ই হয়, 

শর্টি শ ি পঞ্জরদবশ-বান্ধব হয়। র্দব সাপঞ্জর তা শ ি আমাদের ইঞ্জতহার্-ঐঞ্জতহে-র্াংস্কৃঞ্জতর র্দঙ্গ মািাির্ই হয়।  

আঞ্জম আর একটি কিা আপিাদের স্মরণ কদর ঞ্জেদত চাই। তাহ'ল, প্রকল্প বাস্তবায়দির পাশাপাঞ্জশ, আপিাদের স্বল্প খরদচ 

শটকর্ই  ন্ত্রপাঞ্জত ঞ্জিম সাণ, স্থাপিা ঞ্জিম সাণ ও শমরামত এ র্ব ঞ্জবষদয় প্রচুর গদবষণা করদত হদব। কারণ, আমাদের র্ম্পদের 

র্ীমাবদ্ধতা রদয়দি। ঞ্জবকল্প জ্বালাঞ্জি ও জ্বালাঞ্জি-র্াশ্রয়ী  ন্ত্রপাঞ্জত উদ্ভাবি, স্বল্প-েদয় বাঞ্জড়ঘর ঞ্জিম সাদণর শকৌশল ও প্রযুঞ্জক্ত উদ্ভাবদি 

আপিাদের এঞ্জগদয় আর্দত হদব।  

আমাদের উন্নয়ি েদয়র একটা ঞ্জবরাট অাংশ খরচ হয় রাস্তা-ঘাট, ঞ্জিজ-কালভাট স ঞ্জিম সাদি আর িেী ভাঙি শ কাদত। িেী 

ভাঙদি প্রঞ্জত বির হাজার হাজার একর জঞ্জম শ মি িেীগদভ স ঞ্জবলীি হদয়  ায়, শতমঞ্জি লে লে মানুষ বাস্ত্তহারা হদয় পদড়। যুগ 

যুগ ধদর অজস্র অি স েয় কদরও এর শকাি স্থায়ী র্মাধাি হদচ্ছ িা।  

আজদকর এই অনুষ্ঠাি শিদক আঞ্জম আপিাদের এ ঞ্জবষদয় কা সকর গদবষণা ও পেদেপ শিওয়ার আহবাি জািাব। আঞ্জম 

এখাদি একটা কিা উদল্লখ করদত চাই, বির বির শবঞ্জড়বাঁধ বা এমোঙ্কদমন্ট বতঞ্জর কদর িেী ভাঙি শরাধ করা র্ম্ভব িয়। এজন্য 

চাই কা সকর ও শটকর্ই কম সসূঞ্জচ।  

সুঞ্জধ প্রদকৌশলীবৃন্দ,  

এবাদরর ঞ্জিব সাচদির আদগ আমরা জিগণদক বদলঞ্জি, আগামী ২০২১ র্াদল আমাদের স্বাধীিতার সুবণ সজয়ন্তীদত আমরা 

শকমি বাাংলাদেশ শেখদত চাই।   

আমরা চাই, ২০২১ র্াদলর বাাংলাদেশ হদব ক্ষুধা, োঞ্জরদ্র্ে, র্ন্ত্রার্ ও দুিীঞ্জতমুক্ত বাাংলাদেশ। শর্ঞ্জেদির বাাংলাদেশ হদব 

আধুঞ্জিক, গণতাঞ্জন্ত্রক, র্মৃদ্ধ ও ঞ্জিরাপে বাাংলাদেশ। জ্ঞাি-ঞ্জবজ্ঞাি ও তথ্যপ্রযুঞ্জক্তদত অগ্রর্র ঞ্জডঞ্জজটাল বাাংলাদেশ।  

শেশবার্ীর কাদি আমরা শ  ঞ্জভশি-২০২১-এর স্বপ্ন উপস্থাপি কদরঞ্জি তা বাস্তবায়দির প্রধাি কাঞ্জরগর আপিারাই। 

প্রদকৌশলীরাই পাদর ঞ্জডঞ্জজটাল বাাংলাদেদশর র্ফল বাস্তবায়ি। স্বদল্পান্নত শেশর্মূদহর উন্নয়ি শেদে ঞ্জপঞ্জিদয় পড়ার অন্যতম কারণ 

হদচ্ছ, ঞ্জবজ্ঞাি ও প্রযুঞ্জক্ত শেদে পিাৎপেতা। রাষ্ট্রীয় জীবদি ঞ্জবজ্ঞাি ও প্রযুঞ্জক্তর র্ঠিক েবহাদরর কারদণ কদয়ক েশক আদগও 

আমাদের শিদক ঞ্জপিদি িাকা প্রাদচের শেশ েঞ্জেণ শকাঞ্জরয়া, তাইওয়াি, ঞ্জর্ঙ্গাপুর, হাংকাং, মালদয়ঞ্জশয়া ঞ্জবস্ময়কর উন্নঞ্জত র্াধি 

কদরদি।  

আমাদের রদয়দি ঞ্জবশ্বমাদির প্রদকৌশল ঞ্জশো, রদয়দি ঞ্জবশ্বমাদির প্রদকৌশলী। আমাদের শেদশর অদিক প্রদকৌশলী উন্নত 

ঞ্জবদশ্বর শেশগুদলাদত ঞ্জগদয় কম সদেদে ঞ্জবরল প্রঞ্জতভার স্বাের শরদখদিি। আঞ্জম ঞ্জবশ্বার্ কঞ্জর, আপিারা প্রদকৌশলীরা আপিাদের শমধা, 

মিি আর শ্রদমর র্াদি ঞ্জবজ্ঞাি ও প্রযুঞ্জক্তর র্মন্বয় ঘটিদয় ঞ্জডঞ্জজটাল বাাংলাদেশ তিা কম সজীবদির র্কলদেদে প্রযুঞ্জক্তর েবহাদরর 

মাধ্যদম e-governance চালুর মধ্য ঞ্জেদয় শেশবার্ীর শোরদগাড়ায় ঞ্জবজ্ঞাি ও প্রযুঞ্জক্তর সুফল শপৌৌঁদি ঞ্জেদবি। স্বাধীিতার সুবণ স 

জয়ন্তীদত বাাংলাদেশদক ঞ্জবশ্বেরবাদর একটি উন্নত শেশ ঞ্জহদর্দব উপহার শেদবি।  

সুঞ্জধমেলী,  

ঞ্জডঞ্জজটাল বাাংলাদেশ বঞ্জল আর উৎপােি-উন্নয়ি বঞ্জল র্কল কম সকাদের মূল চাঞ্জলকাশঞ্জক্ত হল ঞ্জবদুেৎ। আপিারা র্কদলই 

জাদিি, ১৯৯৬ র্াদল আমরা র্রকার গ দির র্ময় শেদশ ঞ্জবদুেৎ উৎপােি ঞ্জিদলা ১৭০০ শমগাওয়াট। পাচঁ বিদর আমরা তা ৪৩০০ 

শমগাওয়াদট উন্নীত কঞ্জর।  তারপর তত্ত্বাবধায়ক র্রকাদরর দুই বির আর শজাট র্রকাদরর পাঁচ বির এই র্াত বিদর শেদশ এক 

শমগাওয়াট ঞ্জবদুেৎও উৎপােি হয়ঞ্জি। উৎপােি িা বাড়দলও ঞ্জবদুেদতর চাঞ্জহো শবদড়দি বহুগুণ।  



ঞ্জবগত শজাট র্রকাদরর আমদল ঞ্জবদুেৎ উৎপােদির জন্য বরাদ্দকৃত হাজার হাজার শকাটি টাকা  ঞ্জে ঞ্জবদেদশ পাচার িা 

কদর শেদশ ঞ্জবদুেৎ উৎপােি খাদত েয় করত, তাহদল শেশবার্ীদক আজ ঞ্জবদুেদতর জন্য কষ্ট করদত হত িা।  

ঞ্জবদুেৎ উৎপােদির র্াদি আপিারা প্রদকৌশলীরা র্রার্ঞ্জর জঞ্জড়ত। আপিারা ভাল কদরই জাদিি রাতারাঞ্জত চাইদল ঞ্জবদুেৎ 

উৎপােি করা  ায় িা। ঞ্জবদুেৎ উৎপােি করদত হদল ঞ্জবঞ্জভন্ন ববদুেঞ্জতক  ন্ত্রাাংদশর র্মন্বয়র্হ ধাদপ ধাদপ ঞ্জবঞ্জভন্ন প্রঞ্জেয়ার মধ্য ঞ্জেদয় 

অগ্রর্র হদত হয়।  

তাই শেশবার্ীর কাদি প্রদয়াজিীয় ঞ্জবদুেৎ উৎপােদির জন্য প সাপ্ত র্ময় চাঞ্জচ্ছ আর আপিাদের প্রদকৌশলী ভাইদের কাদি 

ঞ্জবদুেৎ উৎপােদির জন্য র্াঞ্জব সক র্হদ াঞ্জগতা চাঞ্জচ্ছ।  

সুঞ্জধবৃন্দ,  

োঞ্জয়ত্ব গ্রহদণর পর শিদকই আমাদের একটার পর একটা র্ঙ্কট শমাকাদবলা করদত হদচ্ছ। ঞ্জবগত র্াত বিদরর জিাল 

পঞ্জরষ্কার কদর শেশদক র্ঠিক পদি ঞ্জিদয় শ দত আমরা প্রাণপণ শচষ্টা করঞ্জি।  

এর মদধ্য আপিারা জাদিি, ঞ্জপলখািায় এক অিাকাঞ্জিত ট্রাদজঞ্জড ঘদট শগদি। আমরা অতেন্ত বধদ সর র্দঙ্গ শর্ র্ঙ্কট 

শমাকাদবলা কদরঞ্জি। আমাদের পেদেপ শেদশ-ঞ্জবদেদশ প্রশাংঞ্জর্ত হদয়দি।       

ঞ্জজঞ্জির্পদের ঊর্ধ্সগঞ্জত শ কাদত িা শ কাদতই আবার শুরু হদয়দি ঞ্জবশ্বোপী মন্দা।  ার ধাক্কা আমাদের উপরও এদর্ 

লাগদি। আপিারা জাদিি, ইদতামদধ্যই আমরা এ ঞ্জবষদয় েবস্থা গ্রহণ শুরু কদরঞ্জি। র্াদড় ৩ হাজার শকাটি টাকার ঞ্জবদশষ প্যাদকজ 

িাড়াও কৃঞ্জষ, ঞ্জশল্প ও র্ামাঞ্জজক ঞ্জিরাপতা শবষ্টিী খাদত আর্ন্ন বাদজদট ঞ্জবদশষ বরাদ্দ রাখা হদচ্ছ। আমার ঞ্জবশ্বার্ আপিাদের 

র্হদ াঞ্জগতা শপদল আমরা শ  শকাি র্মস্যা শমাকাদবলা করদত পারব।  

ঞ্জপ্রয় প্রদকৌশলীবৃন্দ,  

ঞ্জবশ্বায়ি এবাং মুক্ত বাজাদরর এই ঞ্জেদি প্রযুঞ্জক্ত এবাং শ াগ্য ও প্রদকৌশল শিতৃদত্বর শকাি ঞ্জবকল্প শিই। তাই ঞ্জবশ্বায়দির র্দঙ্গ 

তাল ঞ্জমঞ্জলদয় চলদত হদল আমাদের প্রদকৌশলী ও প্রদকৌশল ঞ্জশোদকও ঞ্জবশ্বমাদির করদত হদব। প্রদকৌশল শপশা ও ঞ্জশোদক 

যুদগাপদ াগী এবাং এঞ্জগদয় ঞ্জিদত আমার র্রকার র্ব ধরদির র্হদ াঞ্জগতা করদত প্রস্ত্তত।  

আপিারা প্রদকৌশলীরা আপিাদের শমধা, মিি আর সৃজিশীলতা ঞ্জেদয় জিগদণর প্রতোশা পূরদণ ঞ্জিভ সদয় কাজ করুি - 

আঞ্জম ঞ্জিিয়তা ঞ্জেঞ্জচ্ছ আমার র্রকার সুদখ-দুুঃদখ র্বর্ময় আপিাদের পাদশ িাকদব। আপিাদের র্কলদক আবারও ধন্যবাে 

জাঞ্জিদয় ইঞ্জিঞ্জিয়ার্ স ইিঞ্জিটিউশি, বাাংলাদেশ এর ৬১তম প্রঞ্জতষ্ঠা বাঞ্জষ সকী অনুষ্ঠাদির উদবাধি শঘাষণা করঞ্জি।   

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

 বাাংলাদেশ ঞ্জচরজীবী হউক।  

--- 

 


