
ইনস্টিটিউট অব মাইস্টনং স্টমনারেলস্টি ও মমটালাস্টিি, িয়পুেহাট,  

উরবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

মেখ হাস্টিনা  

 

িয়পুেহাট, েস্টববাে, ০৯ মাঘ ১৪১৮, ২২ িানুয়াস্টে ২০১২  

 

স্টবিস্টমল্লাস্টহে োহমাস্টনে োস্টহম  

 

িম্মাস্টনত িভাপস্টত,  

িহকমীবৃন্দ,  

ভূতাস্টিক ও খস্টনি স্টবজ্ঞানীবৃন্দ,  

স্টপ্রয় িয়পুেহাটবািী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

মেরেে একমাত্র খস্টন, খস্টনি ও ধাতব স্টবষয়ক গরবষণা প্রস্টতষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব মাইস্টনং স্টমনারেলস্টি ও মমটালাস্টিি এে 

উরবাধন অনুষ্ঠারন উপস্টিত িবাইরক আমাে আন্তস্টেক শুরভচ্ছা।  

এ প্রস্টতষ্ঠানটিে উরেশ্য হল মেরেে খস্টন ও খস্টনি দ্ররেে অনুিন্ধান, মজুে স্টনণ িয়, উরতালন পস্টেকল্পনা, গুণাগুন স্টবরেষণ, 

েবহাে স্টনস্টিত কো, মেরেে স্টবস্টভন্ন স্টবশ্বস্টবদ্যালয়িহ িেকাস্টে-মবিেকাস্টে প্রস্টতষ্ঠানরক গরবষণা িহায়তা প্রোন এবং প্রস্টেক্ষণ 

প্রোরনে মাধ্যরম িংস্টেষ্ট স্টবষরয় েক্ষ িনবল গরে মতালা।  

মেরেে খস্টন ও খস্টনি িম্পেরক অভযন্তেীণ স্টেল্প-কােখানায় েবহারেে লরক্ষয ২০০১ িারল আমো িয়পুেহারট এই 

গরবষণা ইনস্টিটিউট িাপরনে লরক্ষয প্রকল্প গ্রহণ করেস্টিলাম।  

স্টকন্তু স্টবএনস্টপ মিাট িেকাে গুরুত্বপূণ ি এ ইনস্টিটিউট িাপরন মকান পেরক্ষপ মনয়স্টন। এবাে োস্টয়ত্ব স্টনরয় আমো প্রকল্পটি 

বাস্তবায়রনে উরদ্যাগ মনই। প্রথম পর্ িারয়ে প্রকল্প মেষ করে এখন স্টবতীয় পর্ িারয়ে প্রকল্প বাস্তবায়রনে কাি চলরি। ইরতামরধ্যই 

এখানকাে অবকাঠারমা স্টনম িাণ কাি মেষ হরয়রি। চলরি গরবষণা কাি।  

ভূতাস্টিক ও খস্টনি স্টবজ্ঞানীবৃন্দ,  

আমারেে মেরে প্রাকৃস্টতক িম্পে খুব মবস্টে পস্টেমাণ মনই। মর্টুকু আরি মিগুরলাে র্থার্থ উরতালন এবং েবহাে স্টনস্টিত 

কোে িন্য পর্ িাপ্ত গরবষণা কো প্ররয়ািন।  

কৃস্টষ ও স্টেরল্পাৎপােন, স্টেক্ষা, গরবষণা, গৃহািস্টলিহ র্াবতীয় কারি স্টবদ্যযৎ আি একটি অপস্টেহার্ ি উপাোন। প্রস্টতস্টনয়ত 

বােরি স্টবদ্যযরতে চাস্টহো।  

িয়পুেহাটিহ মেরেে উতোঞ্চরল কয়লাে িন্ধান পাওয়া মগরি। আমো এখস্টন মেরেে ভূগভিি কয়লা উরতালন কেরত চাই 

না। স্টবরেষ করে পস্টেরবে স্টবপন্ন করে এবং স্টবপুল িংখ্যক মানুরষে িীবন-িীস্টবকাে উপে আঘাত করে কয়লা উরতালন কো 

িমীস্টচন হরব না। পস্টেরবে বান্ধব উপারয় আমো স্টনরিোই এই মূল্যবান িম্পে উরতালন কেরত পােব।  



এ কয়লারক ভস্টবষ্যরতে িন্য মজুত োখরত চাই। স্টনিস্ব প্রযুস্টি ও েবিাপনায় স্টনকট ভস্টবষ্যরত ঝুসঁ্টকমুি পদ্ধস্টতরত 

ভূগভিি কয়লা উরতালন িম্ভব হরব- মি োপারে আস্টম দৃঢ় আোবােী।  

ভূ-গভিি কয়লাে র্রথাপযুি েবহাে, মেরেে নেনেীে অববাস্টহকায় প্রাপ্ত স্টিস্টলকা হরত মিৌে-প্যারনরলে কঁচামাল ততস্টেে 

স্টবষরয় আমারেে গরবষণা কেরত হরব।  

আমো পেমাণু েস্টিে োস্টন্তপূণ ি েবহারেে মাধ্যরম স্টবদ্যযৎ উৎপােরনে স্টিদ্ধান্ত স্টনরয়স্টি। নেনেী ও িমুদ্র তিকরতে খস্টনি 

বালু হরত ইউরেস্টনয়াম ও মথাস্টেয়াম িমৃদ্ধ স্টমনারেল পৃথক কোে মাধ্যরম স্টবদ্যযৎ উৎপােরনে স্টবষরয় এখনই পেরক্ষপ গ্রহরণে িন্য 

স্টবজ্ঞানীরেে প্রস্টত আহবান িানাস্টচ্ছ।  

একুে েতরকে স্টেন বেরলে হাস্টতয়াে হরচ্ছ প্রযুস্টি। গরবষণাে মাধ্যরম িরব িাচ্চ েবহাে স্টনস্টিত করে আমো িাধােণ 

মানুরষে কারি এে সুফল মপৌঁরি স্টেরত চাই।  

তরব প্রযুস্টিে িন্য অরন্যে মুখারপক্ষী হরয় থাকরল আমারেে চলরব না। আমারেে েেকাে স্টনিস্ব প্রযুস্টি। পাোপাস্টে 

প্ররয়ািন অন্যরেে উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি আমারেে মত করে িফলভারব প্ররয়ারগে েবিা কো।  

আমারেে মত উেীয়মান অথ িনীস্টতে মেরে স্টবকল্প জ্বালাস্টন ও জ্বালাস্টন িাশ্রয়ী র্ন্ত্রপাস্টত উদ্ভাবনরক অগ্রাস্টধকাে স্টেরত হরব।  

গত স্টতন বিরে আমো িাতীয় স্টগ্ররে প্রায় স্টতনহািাে মমগাওয়াট স্টবদ্যযৎ মর্াগ করেস্টি। মেরে এখন আে স্টবদ্যযরতে িঙ্কট 

মনই। আমো বস্টধ িত চাস্টহোে িারথ িামঞ্জস্য মেরখ ২০১৬ িাল নাগাে ১৪ হািাে ৭৭৩ মমগাওয়াট স্টবদ্যযৎ উৎপােরনে লক্ষয স্টনরয় 

কাি করে র্াস্টচ্ছ।  

উপস্টিত সুস্টধমন্ডলী,  

বাংলারেরেে মিরলরমরয়ো অতযন্ত মমধাবী। িীস্টমত সুরর্াগ ও তবপেীরতযে মারওও তঁো অভাবনীয় িাফল্য মেস্টখরয় 

র্ারচ্ছ। এ মেরেে কৃতী স্টবজ্ঞানী, প্রযুস্টিস্টবে, গরবষকগণ স্টবরশ্বে স্টবস্টভন্ন মেরে সুনারমে িরে কাি কেরিন।  

মেরে ও মেরেে বাইরেে স্টবজ্ঞান গরবষকরেে প্রস্টত আস্টম মেরেে িন্য একরর্ারগ কাি কোে এবং জ্ঞান আোন প্রোরন 

মিতু বন্ধন ততস্টেে আহবান িানাই।   

আস্টম মিরন খুস্টে হরয়স্টি মর্, িাম িাস্টন, মেন, অরেস্টলয়া ও ভােরতে স্টবজ্ঞানীরেে িারথ এই ইনস্টিটিউরটে স্টবজ্ঞানী ও 

প্ররকৌেলীগণও মর্ৌথভারব গরবষণা পস্টেচালনা কেরিন। আমাে স্টবশ্বাি বাংলারেে ও স্টবরশ্বে িন্য কল্যাণকে নানা উদ্ভাবনী কারি 

তঁো স্টনি স্টনি মক্ষরত্র িফল হরবন।  

িব িকারলে িব িরশ্রষ্ঠ বাঙাস্টল, িাস্টতে স্টপতা বেবন্ধু মেখ মুস্টিবুে েহমান স্টবজ্ঞান ও প্রযুস্টিরক আমারেে োস্টেদ্রয 

স্টবরমাচরণে অন্যতম হাস্টতয়াে স্টহরিরব মরন কেরতন।  

এিন্য স্বাধীনতাে পে মেরেে প্রথম স্টেক্ষা কস্টমেন প্রধারনে োস্টয়ত্ব স্টতস্টন ে. কুেোত-ই-খুোে মত স্টবজ্ঞানীে হারত 

স্টেরয়স্টিরলন। স্টতস্টন স্টবরেরে অবিানেত আমারেে স্টবজ্ঞানী, গরবষকরেে মেরে স্টফস্টেরয় আনােও উরদ্যাগ স্টনরয়স্টিরলন।  

আমারেে কৃতী িন্তানরেে মেরে মেরখ গরবষণা ও স্টবজ্ঞান চচ িাে িন্য আমারেে িেকাে প্ররয়ািনীয় িকল পেরক্ষপ গ্রহণ 

কেরব।  

সুস্টধবৃন্দ,  

একটি সুখী, িমৃদ্ধোলী, িরব িাপস্টে একুে েতরকে উপরর্াগী স্টেস্টিটাল বাংলারেে গোে িন্য আস্টম আপনারেে িকরলে 

িহরর্াস্টগতা চাই।  

আমো স্টবরশ্বে েেবারে মাথা উঁচু করে বঁচরত চাই। স্যাে আচার্য্ি িগেীে চন্দ্র বসু, স্টবজ্ঞানী িরতযন্দ্রনাথ বসু, মমঘনাে 

িাহা, আচার্য্ি প্রফুল্ল চন্দ্র োয়, িপস্টত এফ আে খান, কুেেত-ই-খুোে স্টবজ্ঞানীো এরেরেে মাটিরত িরেস্টিরলন। আপনাো তঁরেে 

উতেসূেী। মচষ্টা কেরল স্টনিয়ই আপনাোও মানব কল্যারণ অবোন োখরত পােরবন।  

স্টবজ্ঞান ও প্রযুস্টি েবহারেে সুরর্াগ িব িস্তরে মানুরষে কারি মপৌঁরি মেওয়াে  মাধ্যরম ২০২১ িারলে মরধ্য আমো 

বাংলারেেরক একটি মধ্যম আরয়ে মেরে রূপান্তস্টেত কেরত চাই।  

মি লরক্ষয আমো ‘স্টভেন ২০২১' কম িসূস্টচ বাস্তবায়ন কেস্টি। ইরতামরধ্য খাদ্য উৎপােরন অরনকটা স্বয়ং-িম্পূণ িতা অিিন 

করেস্টি। স্টবশ্ব মন্দা িরত্বও আমারেে অথ িননস্টতক অবিা র্রথষ্ঠ ভাল। আমোস্টন এবং মেস্টমরটন্স আয় ভাল।  



স্টতন বিরে আমো িেকাস্টে খারতই প্রায় ৪ লাখ মানুরষে কম িিংিারনে েবিা করেস্টি। স্বািয ও স্টেক্ষাখারত োপক 

উন্নয়ন হরয়রি।  

আমো মর্িব কম িসূস্টচ গ্রহণ করেস্টি, মিগুরলা বাস্তবাস্টয়ত হরল অবশ্যই মানুরষে িীবনমারনে োপক পস্টেবতিন হরব, 

ইনোআল্লাহ।  

িবাইরক আবােও ধন্যবাে িাস্টনরয় আস্টম ইনস্টিটিউট অব মাইস্টনং স্টমনারেলস্টি ও মমটালাস্টিি এে শুভ উরবাধন মঘাষণা 

কেস্টি।  

মখাো হারফি।  

িয় বাংলা, িয় বেবন্ধু।  

বাংলারেে স্টচেিীবী মহাক।  

... 


