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বাাংলাদেশ ববজ্ঞান একাদেবি আদয়াবজত কৃবত নবীন ও প্রবীর্ ববজ্ঞানীদের িাদে স্বর্ ণপেক এবাং সনেপত্র ববতরর্ 

অনুষ্ঠাদন উপবিত সকলদক জানাই নববদষ ণর আন্তবরক শুদভচ্ছা। 

স্বর্ ণপেক এবাং সনেপদত্রর জয ন বনব ণাব ত ফেদলা ও ববজ্ঞানীকর্দক জানাই আন্তবরক অবভনেন। 

স্মরর্ করবি সব ণকাদলর সব ণদেষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু ফশখ মুবজবুর রহিানদক।  

বঙ্গবন্ধু এিন একটি রাদের স্বপ্ন ফেদখবিদলন, যা হদব ফশাষর্-বঞ্চনামুক্ত। ফযখাদন অন্ন, বস্ত্র, বাসিান, ব বকৎসা, 

বশক্ষাসহ িানুদষর সকল ফিৌবলক অবধকার বনবিত হদব।  

তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবায়দনর জয ন ববজ্ঞান ও প্রযুবক্তর ফকান ববকল্প নাই। ববজ্ঞান ও প্রযুবক্তর সেল প্রদয়াদকর িােদিই 

সাধারর্ িানুদষর ভাগ্য পবরবতণন করা সম্ভব। 

স্বাধীনতার পরপরই জাবতর বপতা ফশখ মুবজবুর রহিান ববজ্ঞান ও প্রযুবক্তর ফক্ষদত্র বহুমুখী কি ণসূব  হাদত ফনন। 

এগুদলার িদে উদল্লখদযাগ্য হলঃ পরিাণু শবক্ত কদবষর্ার িাদনান্নয়ন, বশল্প কদবষর্া শবক্তশালীকরর্ এবাং সবুজ ববপ্লব 

বাস্তবায়ন। 

বতবন লাকসই প্রযুবক্ত উদ্ভাবদনর জয ন ১৯৭৩ সাদল বববসএসআইআর প্রবতষ্ঠা কদরন। কৃবষ কদবষর্া কাউবিল, ধান, 

পাট, িৎস্য প্রভৃবত খাদত কদবষর্ার জয ন ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠা কদরন। 

বপ্রয় ববজ্ঞানী ও কদবষকবৃে, 

আিাদের সরকার বরাবরই ববজ্ঞান কদবষর্া ও উদ্ভাবদন পৃষ্ঠদপাষকতা এবাং ববজ্ঞান   ণাবান্ধব নীবত প্রর্য়দন সব ণো 

আন্তবরক।  

ববজ্ঞান ও তথ্য প্রযুবক্তর বববভন্ন ফক্ষদত্র কদবষর্া পবর ালনার জয ন বঙ্গবন্ধু ফেদলাবশপ, আইবসটি ফেদলাবশপ ও 

অনুোন প্রোন করা হদচ্ছ। 

ববজ্ঞান ও তথ্য প্রযুবক্তদত েক্ষ ববজ্ঞানী ও প্রযুবক্তববে ও কদবষক বতবরর লদক্ষে ১৯৯৯ সাদল এ উদযাকটি প্রথি গ্রহর্ 

করা হয়। বকন্তু ববএনবপ-জািাত ফজাট সরকার এ কি ণসূব  বন্ধ কদর ফেয়। আিরা সরকার কঠদনর পর আবার তা  ালু কবর। এ 



 

পয ণন্ত আিরা ১৯৬ জনদক বঙ্গবন্ধু ফেদলাবশপ প্রোন কদরবি। ববজ্ঞান কদবষর্া ও অয নায ন কি ণকান্ড পবর ালনার জয ন আরও 

প্রায় ৩ হাজার জনদক ফেদলাবশপ ফেওয়া হদয়দি। 

ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বশক্ষাদক আিরা সদব ণাচ্চ গুরুত্ব বেদয়বি। স্কুল পয ণায় ফথদক তথ্য প্রযুবক্ত ববষদয় পড়াদনা হদচ্ছ। 

১৯৯৬-২০০১ ফিয়াদে ১১টি ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত ববশ্বববযালয় প্রবতষ্ঠা কবর। কত ফিয়াদে ৭টি ববশ্বববযালয় িাপন করা হদয়দি। 

এসব ববশ্বববযালদয়র বেবগ্রধারীরা ববজ্ঞান ও কাবরকবর ববষদয় েক্ষ িানবসম্পে বহদসদব কদড় উঠদি।  

ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত-বনভ ণর সিাজ কড়দত একটি ববজ্ঞানবভবিক যুদকাপদযাকী বশক্ষানীবত প্রর্য়ন কদরবি। এদত ববজ্ঞান, 

কাবরকবর ও প্রযুবক্ত বশক্ষাদক ববদশষ গুরুত্ব ফেওয়া হদয়দি। ২০২১ সাদলর িদে ‘‘বেবজটাল বাাংলাদেশ’’ কড়ার লদক্ষে 

বববভন্নমুখী কি ণসূব  বাস্তবায়ন করবি। ‘‘আইবসটি অোক্ট ২০০৯’’ প্রর্য়ন করা হদয়দি। কাজীপুদরর কাবলয়াককদর একটি হাই-

ফটক পাকণ িাপদনর কাজ শুরু হদয়দি। এখাদন একটি আইবসটি ববশ্বববযালয় িাপদনর পবরকল্পনা আিাদের রদয়দি। 

উপবিত সুধী, 

আিরা এসব কি ণসূব র েল ফপদত শুরু কদরবি। আিাদের ববজ্ঞানীদের উদ্ভাবন করা সেটওয়োর সারা দুবনয়ায় যদথষ্ট 

সুনাি কুবড়দয়দি। বববভন্ন আন্তজণাবতক প্রবতদযাবকতা, প্রেশ ণনী ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় আিাদের ববজ্ঞানীদের উপিাপনা 

বাাংলাদেদশর জয ন ববজ্ঞান   ণায় সম্মান বদয় এদনদি। ফেদশ-ববদেদশ আিাদের ববজ্ঞানীরা সুনাি ও সুখ্যাবত বনদয় কাজ 

করদিন।  

পাদটর জীবন রহস্য উদ ঘাটন আিাদের কৃবষ প্রযুবক্তর ইবতহাদস নতুন বেকন্ত উদমা ন কদরদি। এর সুদূরপ্রসারী 

েলােল আিাদের পাটবশদল্পর সম্ভাবনাদক নতুন িাত্রায় উন্নীত কদরদি। জাবত বহদসদব আিরা সম্মাবনত হদয়বি।  

আিাদের ববজ্ঞানীরা িাকল খািার বতবরর জয ন িাইদরা স্যাদটলাইট বেএনএ ববদেষর্ কদর ফজদনটিক ববব ত্র িাবে 

সম্পন্ন কদরদিন। জীব-প্রযুবক্ত ও ফজদনটিক ইবিবনয়াবরাং এর িােদি খরা সহনশীল ধাদনর জাত উদ্ভাবন কদরদিন। ধাদনর 

জয ন সােয়ী মূদে পবরদবশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন কদরদিন।  

সরকাদরর সহায়তা, ববজ্ঞানীদের ঐকাবন্তক প্রদ ষ্টা এবাং সদব ণাপবর কৃষদকর অক্লান্ত পবরেদির েদলই আজদক ফেশ 

খায উৎপােদন স্বয়াংসম্পূর্ ণতা অজণন করদত ফপদরদি।  

এ কৃবতত্ব শুধু সরকাদরর একার নয়, এ কৃবতত্ব আপনাদের, এ ফেদশর অকবর্ত কৃষদকর। 

আিাদের ফেদশ েবরদ্র িানুদষর হার দ্রুত কিদি। ২০০৫ সাদল ফেদশর ৪০ শতাাংশ িানুষ োবরদ্রে সীিার বনদ  বসবাস 

করত। এখন তা ২৬ শতাাংদশ ফনদি এদসদি। ৫ ফকাটি েবরদ্র িানুষ িেববি ফের্ীদত উন্নীত হদয়দি।  

আিরা ববদুেৎ উৎপােন ক্ষিতা ১১ হাজার ৭১৩ ফিকাওয়াদট উন্নীত কদরবি। ২০০৯ সাদল আিাদের োবয়ত্ব ফনওয়ার 

সিয় ববদুেৎ উৎপােন বিল িাত্র ৩২০০ ফিকাওয়াট। ফরকে ণ ৭ হাজার ৫৫৬ ফিকাওয়াট ববদুেৎ জাতীয় বগ্রদে যুক্ত হদয়দি।  

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-ববধ্বস্ত ফেশ পুনক ণঠদনর পাশাপাবশ বঙ্গবন্ধু সরকার ফেদশ একটি পারিার্ববক ববদুেৎ ফকন্দ্র 

িাপদনর উদযাক বনদয়বিদলন। বকন্তু ফস কাজ ফববশ দূর অগ্রসর হওয়ার আদকই ঘাতদকরা জাবতর বপতাদক সপবরবাদর হতো 

কদর। 

রাবশয়ান ফেোদরশদনর সহায়তায় আিরা রূপপুর পারিার্ববক ববদুেৎ প্রকদল্পর কাজ শুরু কদরবি। ২০২১ সাদলর িদে 

আিাদের ফিাট উৎপাবেত ববদুেদতর কিপদক্ষ শতকরা ১০ ভাক আসদব এই পারিার্ববক উৎস ফথদক।  

ববশ্ব িো সদত্বও আিরা প্রবৃবদ্ধর হার ৬ শতাাংদশর উপদর ধদর রাখদত সক্ষি হদয়বি। প্রবতটি খাতদক আিরা তথ্য-

প্রযুবক্তর আওতায় এদনবি। বেবজটাল বাাংলাদেশ প্রবতষ্ঠায় বাাংলাদেশ অদনক এবকদয় ফকদি। গ্রাি পয ণন্ত ইন্টারদনট ফসবা ফপৌৌঁদি 

বেদয়বি।  

িাথা বপছু আয় ২০০৮ সাদল বিল ৬৩০ েলার। এখন তা ফবদড় ১০৪৪ েলাদর উন্নীত হদয়দি। তখন বরজাভ ণ ৩ বববলয়ন 

েলারও বিল না। এখন বরজাভ ণ ২০ বববলয়ন েলার িাবড়দয় ফকদি। 

উপবিত ববজ্ঞানীবৃে, 

আিাদের সম্পে সীবিত। এই সীবিত সম্পদের সুষ্ঠু, সােয়ী এবাং ফটকসই ব্যবহাদরর িােদি আিাদের এবকদয় ফযদত 

হদব। এখাদনই ববজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শবক্তদক কাদজ লাকাদত হদব। যাদত কি সম্পে ব্যবহার কদর ফববশ ফসবা পাওয়া যায়।  

পাশাপাবশ জলবায়ু পবরবতণদনর ঝৌঁবক রিাকতই বাড়দি। আিাদের কৃবষ এবাং জীবন-জীববকা হুিবকর সম্মুখীন হদয় 

পড়দি। এ  োদলি যাদত সহদজ এবাং কায ণকরভাদব ফিাকাদবলা করদত পাবর তার উপায় উদ্ভাবন করদত হদব।  



 

আিাদের ফেদশ ফিধার অভাব ফনই। বাঙাবল ববদশ্বর নানাপ্রাদন্ত তার ফিধা ও ফযাগ্যতার স্বাক্ষর রাখদি। এিন বক 

আিাদের কৃষদকরাও এদককজন ববজ্ঞানী। তাঁরা নানা বববর পবরদবশ উদপক্ষা কদর তাঁদের েসল েলায়।  

আিার সরকার সীবিত সম্পদের িে ফথদকই ববজ্ঞান   ণায় সহায়তা বেদয় যাদচ্ছ। ভববষ্যদতও এ সহায়তা অব্যাহত 

থাকদব। আবি এবাং আিার সরকার আপনাদের পাদশ আবি এবাং থাকব।  

আিাদের লক্ষে হল স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তীদত ২০২১ সাল নাকাে এদেশদক ক্ষুধা ও োবরদ্রেমুক্ত একটি িেি আদয়র 

ফেদশ পবরর্ত করা। ২০৪১ সাদলর িদে আিরা বাাংলাদেশদক পৃবথবীর উন্নত রােগুদলার একটি বহসাদব ফেখদত  াই। 

ববদশ্বর বুদক আিরা একটি িয ণাোশীল জাবত বহদসদব িাথা চু ক কদর বাঁ দত  াই। এই লক্ষে অজণদন আবি ববজ্ঞানী, 

কদবষক, প্রযুবক্তববেসহ সবার সব ণাত্মক সহদযাবকতা কািনা করবি।  

উপবিত সবাইদক আবারও ধয নবাে জাবনদয় আিার বক্তব্য ফশষ করবি। 

 

ফখাো হাদেজ। 

জয় বাাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ ব রজীবী ফহাক। 

... 


