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বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

 

িম্মোবনত িেোপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

প্রভকৌশলী েোই ও শিোভনরো,  

সুবধবৃন্দ।  

 

আিিোলোমু আলোইকুম।  

 

ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোংলোভেশ-এর ৫৩তম কনভেনশভন উপবিত িিোইভক আবম আন্তবরক শুভেচ্ছো জোনোই।  

আবম স্মরণ করবি ড. এম এ রশীে, এফ আর খোন, ড. জহুরুল ইিলোম, প্রভকৌশলী এম. এ জোব্বোরিহ এ শপশোর 

পবিকৃতভের। যাঁরো তঁভের শমধো, শযাোগ্যতো আর সৃজনশীলতো বেভয় িোংলোভেভশর প্রভকৌশল বশক্ষো এিং শপশোভক আজভকর অিিোভন 

শপৌঁভি বেভয়ভিন।  

বপ্রয় প্রভকৌশলীবৃন্দ,  

শেভশর রোস্তো-ঘোট, বিজ-কোলেোট স, স্কুল-কভলজ-বিশ্ববিদ্যোলয়, ঘর-িোড়ী, বিবেন্ন িোপনো, বমল-কোরখোনোর বনম সোণ ও 

িোপভনর েোবয়ত্ব আপনোভের। শেভশর উন্নয়ন এিং উৎপোেন কম সকোভের প্রোয় শতকরো ৮৫ েোগ অি স ব্যয় হয় আপনোভের মোধ্যভম।  

এিি কোভজর গুণগত মোন িজোয় রোখো এিং রোভের িম্পভের সুষ্ঠু ব্যিহোর বনবিত করো আপনোভের েক্ষতো, কতসব্যবনষ্ঠো ও 

িততোর উপর বনেসর কভর।  

আপনোভের অনুভরোধ জোনোি, েোবয়ত্বশীল নোগবরক বহভিভি জনগভণর ট্যোভের পয়িোর সুষ্ঠু ব্যিহোর বনবিত করভিন।  

আমোভের িম্পভের িীমোিদ্ধতো রভয়ভি। বকন্তু সুষ্ঠু ও পবরকবিত ব্যিহোর বনবিত করভত পোরভল িীবমত িম্পে বেভয়ই 

অভনক শিবশ মোনুভষর শিিো বনবিত করো িম্ভি।  

এজন্য সুষ্ঠু পবরকিনো এিং যািোযাি প্রযুবি ব্যিহোভরর উপর শজোর বেভত হভি। আবম আশো কবর আমোভের প্রভকৌশলী এিং 

প্রযুবিবিেগণ এ বিষভয় আরও গেীরেোভি নজর বেভিন।  

িোংলোভেভশর শিভলভমভয়রো অতযন্ত শমধোিী। আমোভের বিশ্বমোভনর প্রভকৌশল বশক্ষো প্রবতষ্ঠোন রভয়ভি। আমোভের অভনক 

প্রভকৌশলী উন্নত বিভশ্বর শেশগুভলোভত কম সভক্ষভে বিরল প্রবতেোর ্োক্ষর শরভখভিন। এিি শিভলভমভয়ভের কোভজ লোবগভয় আমোভের 

শেভশর মোনুভষর েোভগ্যোন্নয়ন করভত হভি।  

আমোভের ্ি খরভে শটকিই যান্ত্রপোবত ও িোপনো বনম সোণ এিং শমরোমভতর উপর গুরুত্ব বেভত হভি। শজোর বেভত হভি বিকি 

জ্বোলোবন ও জ্বোলোবন-িোশ্রয়ী যান্ত্রপোবত উদ্ভোিন এিং ্ি-ব্যভয় িোবড়ঘর বনম সোণ শকৌশল ও প্রযুবি উদ্ভোিভনর উপর।  



প্রবত িির কৃবষ যান্ত্রোংশ আমেোবনভত আমোভের প্রোয় একশ শকোটি টোকোর বিভেবশক মুদ্রো ব্যয় হয়। িগুড়ো, যাভশোর ও 

বিভলভটর িোধোরণ ফোউবি ও শলে শমবশভন আমোভের শলোকজন িোনীয় প্রযুবি ব্যিহোর কভর বকছু বকছু যান্ত্রপোবত বতবর করভি।  

এই প্রস্ত্ততকোরকভের প্রযুবি, প্রবশক্ষণ ও পুবঁজ িরিরোহ করো শগভল কৃবষ যান্ত্রোংশ উৎপোেভন আমরো ্য়ং-িম্পূণ সতো অজসন 

করভত পোরি।  

দ্রুত জনিংখ্যো বৃবদ্ধর ফভল িতসমোভন কৃবষ জবমভত অপবরকবিতেোভি আিোিন, িোবণবজযক েিন ও কোরখোনো িোপন করো 

হভচ্ছ। শজলো ও উপভজলোয় আিোবিক, িোবণবজযক ও বশি কলকোরখোনো িোপভনর একটি সুবনবে সষ্ট নীবতমোলো বতবরর জন্য আবম 

আই.ই.বি-শক অনুভরোধ করবি।  

খোদ্য বনরোপতো অজসভনর জন্য উন্নত পদ্ধবতভত েোষোিোে এিং শ্য  িংরক্ষভণ উন্নত পদ্ধবত ্রহহণ করো প্রভয়োজন। যািোযাি 

িংরক্ষভণর অেোভি প্রবত িির প্রোয় ৩০ হোজোর শকোটি টোকোর ফিল বিনষ্ট হয়। কী প্রবিয়োয় এ অপেয় কমোভনো যাোয় তো খুভঁজ শির 

করোর জন্য প্রভকৌশলীভের অনুভরোধ জোনোবচ্ছ।  

িরকোবর শিিো িহভজ জনগভণর শেোরভগোড়োয় শপৌঁভি শেওয়োর জন্য  e-governance েোলুর প্রবিয়ো শুরু কভরবি। এভত 

একবেভক শযামন কোভজর গবত িোড়ভি, শতমবন ্চ্ছতো ও জিোিোবেবহতো বনবিত হভি। িোরোভেভশ ৪৫০১ টি ইউবনয়ন তথ্য শিিোভকন্দ্র 

েোলু করো হভয়ভি। প্রবতটি শজলোয় তথ্য িোতোয়ন ও ই-শিন্টোর শখোলো হভয়ভি। ওভয়ি-িোইভট ই-বুক পোওয়ো যাোভচ্ছ। শেভশই িোশ্রয়ী 

েোভমর ল্যোপটপ  উৎপোেন হভচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

১৯৯৬ িোভল আমরো যাখন িরকোর গঠন কবর শি িময় বিদ্যযৎ উৎপোেন হত মোে ১৭০০ শমগোওয়োট। আমরো ২০০১ এ 

েোবয়ত্ব শিভড় শেওয়োর িময় বিদ্যযৎ উৎপোেন বিল ৪৩০০ শমগোওয়োট।  

বিএনবপ এিং তত্ত্বোিধোয়ক িরকোর িোত িিভর এক শমগোওয়োট উৎপোেন িোড়োভত পোভরবন। ২০০৯-এ েোবয়ত্ব ্রহহভণর িময় 

বিদ্যযৎ উৎপোেন ক্ষমতো কভম বগভয় হভয়বিল মোে ৩২০০ শমগোওয়োট। গত বতন িিভর অবতবরি প্রোয় ৩০০০ শমগোওয়োট বিদ্যযৎ 

জোতীয় ব্রহভড শযাোগ কভরবি।  

২০১৩ িোভলর মভধ্য বিদ্যযৎ উৎপোেন িোত হোজোর শমগোওয়োট এিং ২০২১ িোভলর মভধ্য ২০ হোজোর শমগোওয়োভট উন্নীত 

করোর পবরকিনো রভয়ভি।  

এ জন্য কয়লোবেবতক বিদ্যযৎ শকন্দ্র বনম সোণ, পরমোণু বিদ্যযৎ শকন্দ্র বনম সোণ, েোরভতর িোভি আন্তঃ্রহীড শনটওয়োকস গভড় শতোলো, 

ভূটোন, শনপোভলর িোভি শযাৌি উভদ্যোভগ জলবিদ্যযৎ শকন্দ্র বনম সোভণর উভদ্যোগ শনওয়ো হভয়ভি। পোশোপোবশ নিোয়নভযাোগ্য জ্বোলোবন 

শিৌরশবি ব্যিহোর কভরও বিদ্যযৎ উৎপোেভনর ব্যিিো শনওয়ো হভয়ভি।  

শেভশ গ্যোভির অব্যোহত েোবহেো শমটোভনোর পেভক্ষপ শনওয়ো হভয়ভি। বিভেবশ শকোম্পোবনর উপর বনেসরতো কমোভনোর জন্য 

আমরো ইভতোমভধ্য িোভপেভক শবিশোলী করোর ব্যিিো বনভয়বি। বিগত কভয়ক মোভি িোভপক্স্র শিশ কভয়কটি নতুন গ্যোি শক্ষে 

আবিস্কোর কভরভি।  

বিগত বতন িিভর গ্যোভির উৎপোেন ৬৫ শকোটি ঘনফুট িোড়োভনো হভয়ভি। এ িোড়ো েলমোন প্রকি শিভক এ িির আরও ৮০ 

শকোটি ঘনফুট গ্যোি উৎপোেন িোড়ভি।  

বিএনবপ ১৯৯১ এ ক্ষমতোয় আিোর পর বিনো খরভে আন্তঃমহোভেশীয় িোিভমবরন কযোিল িংভযাোগ শনওয়োর সুভযাোগ 

শপভয়বিল। বকন্তু তোরো শি িংভযাোগ শনয়বন।  

আমরো ১৯৯৬ এ েোবয়ত্ব ্রহহভণর পর এ িংভযাোগ ্রহহভণর উভদ্যোগ শনই। বডবজটোল িোংলোভেশ গড়ভত এ তথ্য মহোিরণীভত 

অিিোন আমোভের জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ স।  

আমরো ববতীয় িোিভমবরন কযোিল িংভযাোগ ্রহহভণরও উভদ্যোগ বনভয়বি। এটি িোবপত হভল উচ্চগবতর ইন্টোরভনট শিিো সুবিধো 

শেওয়ো িম্ভি হভি।  

জলিোয়ু পবরিতসভনর ক্ষবতকর প্রেোি শমোকোবিলো করো আমোভের জন্য একটি বিরোট েযোভলি হভয় শেখো বেভয়ভি। আমোভের 

শটকিই এিং পবরভিশ-িোন্ধি উন্নয়ন কম সসূবের বেভক নজর বেভত হভি।  



পোশোপোবশ জলিোয়ু পবরিতসভনর ক্ষবতকর প্রেোি শমোকোবিলোয় নতুন নতুন প্রযুবি উদ্ভোিন করভত হভি। বিভশষ কভর নেী 

েোঙন শরোধ, িজসয ও পোবন বনষ্কোশন ব্যিিোপনো ইতযোবে শক্ষভে প্রভকৌশলীগণভক নতুন নতুন শটকিই প্রযুবি  উদ্ভোিভনর আহিোন 

জোনোবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

২০২১ িোভলর মভধ্য িোংলোভেশভক আমরো মোধ্যম আভয়র শেভশ পবরণত করভত কোজ কভর যাোবচ্ছ।  

বশক্ষোর হোর শিভড়ভি। েোবরভদ্রযর হোর ৪০ শতোংশ শিভক কভম ২১ শতোংভশ শনভম এভিভি। মোনুভষর মোিোবপছু আয় শিভড় 

হভয়ভি ৮২৮ ডলোর।  

আমরো েোই, ২০২১ িোভলর ্োধীনতোর সুিণ স জয়ন্তীভত িোংলোভেশ হভি ্ষুধধো, েোবরদ্রয, িন্ত্রোি ও দ্যনীবতমুি িঙ্গিন্ধুর ্ভের 

শিোনোর িোংলো। এ শেশ হভি জ্ঞোন-বিজ্ঞোন ও তথ্য প্রযুবিভত অ্রহির বডবজটোল িোংলোভেশ। এজন্য ১৯৭১ এর মত আর একিোর শেশ 

শপ্রভমর শেতনোয় উবুদ্ধ হভয় প্রভকৌশলীভের িমৃদ্ধ িোংলোভেশ গড়োর কোভজ ঝাঁবপভয় পড়োর আহিোন জোনোবচ্ছ।  

িিোইভক আিোরও ধন্যিোে জোবনভয় আবম ইবিবনয়োি স ইনবিটিউশন, িোংলোভেশ-এর ৫৩তম কনভেনশভনর শুে উভবোধন 

শঘোষণো করবি।  

শখোেো হোভফজ।  

জয় িোংলো, জয় িঙ্গিন্ধু  

িোংলোভেশ বেরজীিী শহোক।  

--- 


