
বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণা প্রকবে বিবেষ অনুদান, ছাত্র/ছাত্রী ও গবিষকবদর মবে  

িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ এিং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি ফেব াবেপ প্রদান অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

ফেখ হাবিনা 

ওিমানী স্মৃবত বম নায়তন, ঢাকা, বৃহস্পবতিার, ০৫  চৈত্র ১৪২১, ১৯ মাৈ চ ২০১৫ 

 

বি     বহর      বনর রাবহম 

 

অনুষ্ঠাবনর িভাপবত, 

িহকমীবৃন্দ, 

ও উপবিত সুবধম  ী। 

 

আিিা ামু আ াইকুম। 

 

বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণা প্রকবে বিবেষ অনুদান, ছাত্রছাত্রী ও গবিষকবদর মবে িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ এিং জাতীয় 

বিজ্ঞান ও প্রযুবি ফেব াবেপ প্রদান অনুষ্ঠাবন উপবিত িিাইবক আ বরক শুবভচ্ছা জানাই।  

বিজ্ঞান ও প্রযুবি গবিষণায় অনুদান এিং িঙ্গিন্ধু ফেব াবেবপর জন্য বনি চাবৈত ফেব া ও বিজ্ঞানীবদর জানাবচ্ছ 

আ বরক অবভনন্দন। 

মাৈ চ মাি আমাবদর স্বাধীনতার মাি। আর ক’বদন িাবদই আমরা স্বাধীনতা বদিি উদযাপন করি। আবম স্মরণ করবছ 

আমাবদর স্বাধীনতা িংগ্রাবমর মহানায়ক িি চকাব র িি চবেষ্ঠ িাঙাব , জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবজবুর  রহমানবক। েদ্ধা 

জানাবচ্ছ জাতীয় ৪ ফনতাবক। স্মরণ করবছ ৩০  াখ েহীদ এিং ২  াখ-বনয চাবতত মাবিানবক। মুবিবযাদ্ধাবদর প্রবত আমার 

িা াম ও শুবভচ্ছা। 

সুবধবৃন্দ, 

বিজ্ঞাবনর যথাযথ ৈৈ চা এিং গবিষণা ছাড়া একটি ফদে এবগবয় ফযবত পাবর না। স্বাধীনতার পরপরই জাবতর বপতা 

ফেখ মুবজবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুবি ফেবত্র িহুমুখী কম চসূবৈ হাবত ফনন। এগুব ার মবে উবেখবযাগ্য হ : পরমাণু েবি 

গবিষণার মাবনান্নয়ন, বেে গবিষণা েবিো ীকরণ এিং িবুজ বি ি িা   য়ন। 

বতবন  াগিই প্রযুবি উদ্ভািবনর জন্য ১৯৭৩ িাব  বিবিএিআইআর প্রবতষ্ঠা কবরন। কৃবষ গবিষণা কাউবি িহ ধান, 

পাট, মৎস্যখাবত গবিষণার জন্য আ াদা আ াদা ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠা কবরন। 

আমাবদর িরকার একটি জ্ঞান-বভবিক বিজ্ঞান-মনষ্ক জাবত গঠবন কাজ কবর যাবচ্ছ। এজন্য আমরা জাবতর বপতা 

িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবজবুর রহমান স্মরবণ ৮৬ ফকাটি টাকা ব্যবয় ‘িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ অন িাইি এন্ড আইবিটি’ প্রকে িা   য়ন 

করবছ। জাতীয় পয চাবয় দে ও বিবেষ ফযাগ্যতািম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুবিবিদ ও গবিষক চতবরই এ প্রকবের উবেশ্য।  

িঙ্গিন্ধু ফেব াবেপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণা য় ফথবক এমবে , বপএইৈবি ও বপএইৈবি-উির পয চাবয় ছাত্র-

ছাত্রী ও গবিষকবদর মবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি ফেব াবেপ প্রদান করা হবচ্ছ।  

২০০৯-২০১০ ফথবক ২০১৩-২০১৪ অথ চিছর পয চ  ৩ হাজার ৪৩৪ জন ছাত্রছাত্রী ও গবিষকবদর মবে ২৩ ফকাটি ৩০ 

 াখ ২৬ হাজার টাকা ফেব াবেপ প্রদান করা হবয়বছ। ৈ বত অথ চিছবর ফেব াবেপ প্রদাবনর জবন্য ৭ ফকাটি ৫০  াখ টাকা 

িরাে রাখা হবয়বছ। 



 2 

ফেব াবেবপর পাোপাবে বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিষবয় গবিষণা ও উন্নয়ন কাবজ উৎিাহ ও িহায়তা প্রদাবনর  বেে 

গবিষণা প্রকে িা িায়বনর জন্য বিজ্ঞানী ও গবিষকবদর মবে গবিষণা অনুদান প্রদান করা হবচ্ছ। বিজ্ঞানবনভ চর িমাজ গঠবন 

এ কম চসূবৈ গু  পূণ চ ভূবমকা পা ন করবছ িব  আবম বিশ্বাি কবর।  

গত ২০০৯-১০ অথ চিছর ফথবক ২০১৩-১৪ অথ চিছর পয চ  ১ হাজার ১১৫টি প্রকবের জন্য ৪৯ ফকাটি ৩০  াখ ৩০ 

হাজার টাকা গবিষণা অনুদান প্রদান করা হবয়বছ।  

িতচমান ১৫ অথ চিছবর গবিষণা অনুদাবনর জন্য ১২ ফকাটি ৪০  াখ ৫০ হাজার টাকা িরাে রাখা হবয়বছ।  

আমরা প্রাথবমক ফথবক উচ্চ বেো পয চায় পয চ  প্রায় ১ ফকাটি ২৮  াখ বেোথীবক উপ-বৃবি ও বৃবি প্রদান করবছ। 

বিজ্ঞান ও প্রযুবি বেোবক আমরা িবি চাচ্চ গু   বদবয়বছ। স্কু  পয চায় ফথবক তথ্য প্রযুবি বিষবয় পড়াবনা হবচ্ছ। 

১৯৯৬-২০০১ ফময়াবদ ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যা য় প্রবতষ্ঠা কবর। গত ফময়াবদ ৭টি বিশ্ববিদ্যা য় িাপন কবরবছ। এিি 

বিশ্ববিদ্যা বয়র বিবগ্রধারীরা বিজ্ঞান ও কাবরগবর বিষবয় দে মানিিম্পদ বহবিবি গবড় উঠবছ।  

বিজ্ঞান ও প্রযুবি-বনভ চর িমাজ গড়বত একটি বিজ্ঞানবভবিক যুবগাপবযাগী বেোনীবত প্রণয়ন কবরবছ। এবত বিজ্ঞান, 

কাবরগবর ও প্রযুবি বেোবক বিবেষ গু   ফদওয়া হবয়বছ। ২০২১ িাব র মবে ‘বিবজটা  িাং াবদে’ গড়ার  বেে 

বিবভন্নমুখী কম চসূবৈ িা িায়ন করবছ।  

‘আইবিটি অোক্ট ২০০৯’ প্রণয়ন করা হবয়বছ। গাজীপুবরর কাব য়াককবর একটি  হাই-ফটক পাকচ িাপবনর কাজ শু  

হবয়বছ। এখাবন একটি আইবিটি বিশ্ববিদ্যা য় িাপন করা হবি। 

বেোর মাবনান্নয়বনর পাোপাবে পাঠদান পদ্ধবত িহজ ও আনন্দদায়ক করবত ফদেব্যাপী ২০ হাজার ৫০০ 

মাবিবমবিয়া ক্লাে   প্রবতষ্ঠা করা হবয়বছ।  

উপবিত সুধী, 

আমরা এিি কম চসূবৈর ে  ফপবত শু  কবরবছ। আমাবদর বিজ্ঞানীবদর উদ্ভািন করা িেটওয়োর িারা দুবনয়ায় যবথষ্ট 

সুনাম কুবড়বয়বছ। পাবটর জীিন রহস্য উদ্ঘাটন আমাবদর কৃবষ প্রযুবির ইবতহাবি নতুন বদগ  উবমাৈন কবরবছ। এর 

সুদূরপ্রিারী ে াে  আমাবদর পাটবেবের িম্ভািনাবক নতুন মাত্রায় উন্নীত কবরবছ।  

আজবক আমরা খাবদ্য স্বয়ং-িম্পূণ চ। এটা আমাবদর কৃবষ বিজ্ঞানীবদর অিদান। আমাবদর বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিখ্যাত   ক 

ফিঙ্গ  ফগাট-এর খামার চতবরর জন্য ফজবনটিক চিবৈত্রে িংক্রা  িাবি িম্পন্ন কবরবছন। জীি-প্রযুবি ও ফজবনটিক 

ইবিবনয়াবরং এর মােবম খরা ও  িণািতা িহনেী  ধাবনর জাত উদ্ভািন কবরবছন। পবরবিেিান্ধি জীিাণুিার উদ্ভািন 

কবরবছন।  

তাঁবদর প্রবৈষ্টায় বহউম্যান বিএনএ ফপ্রাোইব ং সুবিধা সৃবষ্ট িম্ভি হবয়বছ। িস্ত্র, ৈামড়া ও বিটারবজন্ট বেবে ব্যিহাবরর 

জন্য এনজাইম চতবর িম্ভি হবয়বছ। 

আমাবদর িম্পদ িীবমত। এই িীবমত িম্পবদর সুষ্ঠু, িােয়ী এিং ফটকিই ব্যিহাবরর মােবম আমাবদর এবগবয় ফযবত 

হবি। এখাবনই বিজ্ঞানীবদর উদ্ভািনী েবিবক কাবজ  াগাবত হবি। যাবত কম িম্পদ ব্যিহার কবর ফিবে ফিিা পাওয়া যায়।  

পাোপাবে জ িায়ু পবরিতচবনর ঝুঁবক ক্রমাগত িাড়বছ। আমাবদর কৃবষ এিং জীিন-জীবিকা হুমবকর িম্মুখীন হবয় 

পড়বছ। এ ৈোব ি যাবত িহবজ এিং কায চকরভাবি ফমাকাবি া করবত পাবর তার উপায় উদ্ভািন করবত হবি।  

িাঙাব  জাবত ফমধািী এিং পবরেমী। জগবিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীে ৈন্দ্র ফিাি আমাবদর বিক্রমপুবরর    ন বছব ন। 

ফিকাব র ফমঘনাদ িাহা, উবপন্দ্র বকবোর রায়, িবতেন্দ্রনাথ ফিাি, কাজী ফমাতাহার ফহাবিন, ি. কুদরত-ই-খুদা, ি. ইন্নাি আ ী 

বকংিা একাব র ি. এম এ ওয়াবজদ বময়া, ি. জাের ইকিা , ি. মাকসুদু  আ ম প্রমুখ বিজ্ঞাবনর বিবভন্ন োখায় অিামান্য 

অিদান ফরবখবছন। বিবদবের বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যা বয় এিং গবিষণা িংিায় আমাবদর বিজ্ঞানীরা অতে  সুনাম ও সুখ্যাবতর িবঙ্গ 

কাজ করবছন। 

সুধী, 

আমাবদর িরকাবরর োিনামব  ফদবের অথ চকনবতক, িামাবজক, িাংস্কৃবতক ও রাজকনবতক ফেবত্র তথ্য-প্রযুবির 

ব্যাপক প্রবয়াগ বনবিত কবরবছ।  
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‘‘প্রযুবি বিবভদমুি’’ িাং াবদে গড়ায় অনন্য অগ্রগবত িাবধত হবয়বছ। ২০২১ িাব র অবনক আবগই ‘‘বিবজটা  

িাং াবদে’’ প্রবতষ্ঠার িক  উবদ্যাগ িম্পন্ন কবরবছ। মহাকাবে িাং াবদবের প্রথম উপগ্রহ ‘‘িঙ্গিন্ধু স্যাবট াইট’’ উৎবেপবণর 

প্রবক্রয়া শু  কবরবছ। 

রাবেয়ার িহায়তায় িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবজবুর রহমান নবভাবথবয়টাবর পারমাণবিক েবি িংক্রান্ত একটি তথ্যবকন্দ্র িাপন 

করা হবয়বছ। এর মােবম জনগণবক পারমাণবিক বিদুেৎ ফকন্দ্র িম্পবকচ িবৈতন ও বনরাপিার বিষবয় আশ্ব  করার কায চক্রম 

ৈালু হবয়বছ। বিবজটা  প্রবজকেন বিবিম ৈালু কবর িঙ্গিন্ধু ফেখ মুবজবুর রহমান নবভাবথবয়টাবরর আধুবনকায়ন করা হবয়বছ। 

ইন্টারবনবটর গবত বৃবদ্ধর পাোপাবে ইউবনয়ন পয চায় পয চ  ইন্টারবনট বভবিক ফিিা িম্প্রিাবরত কবরবছ। ফদবের প্রতে  

অঞ্চ িহ িারাবদবে ৫ হাজার ২৭৫টি বিবজটা  ফিন্টার িাপন করা হবয়বছ।  

বপ্রয় গবিষক ও বেোথীবৃন্দ, 

ফদবের িাধারণ নাগবরকবদর ফদওয়া ট্যাবের অথ চ ফথবক গবিষণা অনুদান এিং ফেব াবেপ প্রদান করা হবচ্ছ। এ 

িহায়তা আমাবদর কাবঙেত  ে অজচবন যাবত িহায়ক হয় ফি বিষবয় গবিষক ও বেোথীবদর িবি চাচ্চ েম ও দায়িদ্ধতা বনবয় 

কাজ করবত হবি। 

আমাবদর জনমুখী কম চসূবৈর েব  ফদে এবগবয় যাবচ্ছ। ২০০৫ িাব  ফদবের ৪১ েতাংে মানুষ দাবরদ্র্ে িীমার বনবৈ 

িিিাি করত। এখন তা ২৪ েতাংবে ফনবম এবিবছ। ৫ ফকাটি দবরদ্র্ মানুষ মেবিি ফেণীবত উন্নীত হবয়বছ। মাথা বপছু আয় 

এখন ১১৯০ মাবকচন ি ার। চিবদবেক বরজাবভ চর পবরমাণ ২৩ বিব য়ন ি াবরর উপর। আমরা বনবজরাই পদ্মাবিতুর বনম চাণ 

কাজ িা      করবছ।  

আপনারা জাবনন, বিএনবপ-জামাত ফদবের এ অগ্রগবতবত িাধার সৃবষ্ট করবছ। অকিধ পবথ েমতায় যাওয়ার জন্য 

তারা মবরয়া হবয় উবঠবছ। গত প্রায় আড়াই মাি ধবর তারা অবযৌবিক এিং অমানবিকভাবি অিবরাধ-হরতা  বদবয় যাবচ্ছ। 

তাবদর ফপবরা  ফিামা আর ককবট  হাম ায় েতাবধক বনরীহ মানুষ প্রাণ হাবরবয়বছন। কবয়ক হাজার মানুষ আহত হবয়বছন। 

১৫  াখ এিএিবি পরীোথী বিবিউ  অনুযায়ী পরীো বদবত পারবছ না। িাবড় ৪ ফকাটি বেোথীর বেোজীিনবক 

হুমবকর মুবখ ফঠব  বদবয়বছ।  

মানুষ তাবদর এই ধ্বংিাত্মক কম চসূবৈবক প্রতোখ্যান কবরবছ। বকন্তু ফৈারাবগাপ্তা হাম ার ভয় ফতা ফথবকই যায়। আমরা 

এিি ধ্বং   ক কাবজর িাবথ জবড়তবদর ফকানভাবিই ছাড় বদি না। তাবদরবক আইবনর আওতায় আনা হবি। 

আমাবদর  েে হ  ২০২১ িাব  স্বাধীনতার সুিণ চজয়  ফত ফদেবক ক্ষুধা ও দাবরদ্র্েমুি একটি মেম আবয়র এিং 

২০৪১ িাব র মবে একটি উন্নত ফদবে পবরণত করা। এই  েে অজচবন আবম বিজ্ঞানী, গবিষক, প্রযুবিবিদিহ িিার িি চাত্মক 

িহবযাবগতা কামনা করবছ। িিাইবক ধন্যিাদ। 

 

ফখাদা হাবেজ। 

জয় িাং া, জয় িঙ্গিন্ধু। 

িাং াবদে বৈরজীিী ফহাক। 

... 


