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প্রথম আলা - May 4, 2014 

http://www.prothom-
alo.com/bangladesh/article/207136/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%
A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6
%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%B
E_%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AC
%E0%A6%BE%E0%A6%A8  

ববলেবল পরামলশকলের পর বিভশ রতা কমালিার আহ্বাি াবিার 

 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকালিা প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেবল পরামলশকলের পর বিভশ রতা 
কবমলয় আিলত বার প্রবত আহ্বাি জাবিলয়লেি। এ শেলে বতবি স্থািীয় প্রলকৌলীলের মথশি শেলয়লেি। একই 

লে বতবি রকালরর শিয়া পাববক প্রকল্পগুলা বাস্তবায়লি ইবিবিয়ার্ ইিবিটিউলি, বাাংালেললক 

(আইইবব) বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি পরামলশক ে গঠলির পরামলশ শেি। প্রধািমন্ত্রী আজ লবিবার আইইবব 

প্রােলণ আইইববর ৫৫তম কিলভিললির উলদ্বাধিী অিুষ্ঠালি প্রধাি অবতবথর ভালণ এ আহ্বাি জািাি। খবর 

বালর। 

 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বলি, „আমালের অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেবল পরামলশলকরা 
উন্নয়ি প্রকল্পগুলা শথলক বড় অলের অথশ বিলয় যালে।‟ এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় 

পরামলশলকরা অগ্রাবধকার পাি, শটি বিবিত করার বযাপালর বতবি প্রলকৌলীলের বশাত্মক লযাবগতা োি। 
প্রধািমন্ত্রী বলি, „ববলেবল পরামলশক বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত 

োয় িা। এ জিয শকব প্রলয়াজি শেলীয় প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  নিবতকতা।‟ অিুষ্ঠালি আইইববর ভাপবত 

অধযাপক লামীমুজ্জামাি বুবিয়া  াধারণ ম্পােক বময়া শমা. কাইয়ুম এবাং আইইবব, ঢাকা শকলের ভাপবত 

মীি আী  াধারণ ম্পােক লবরফু ইাম লরীফ বিবয শেি। 

 

অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলোববে, বাাংালেল প্রলকৌল ববশ্বববেযালয়র (বুলয়ট) ালবক উপাোযশ ইলমবরটা অধযাপক 

আবেু মবতি পালটায়ারীলক তাাঁর কমশময় জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব স্বণশপেক শেয়া য়। 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তাাঁলক এ পেক পবরলয় শেি। 
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ইলেফাক - May 4, 2014 
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ODQ4  

পদ্মা শতু বিলয় শেলল ববলেলল রাজিীবত লয়লে :প্রধািমন্ত্রী 

ববলল প্রবতবিবধ 

 
প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকাি প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেবল পরামলশলকর পর 

বিভশ রতা কবমলয় আিলত াংবিষ্টলের প্রবত আহ্বাি জাবিলয় বললেি, পদ্মা শতু প্রকলল্প েিুীবতর 

অবভলযাগ তুল ববশ্ব বযাাংলকর লর যায়াটি বে একটি 'রাজনিবতক শখা'। এ প্রকল্প বিলয় শেবল-

ববলেবল অলিক রাজিীবত লয়লে। তাই আমরা বদ্ধান্ত বিলয়বে, এটি আমরা বিলজরাই করলবা এবাং 
ইিলাল্লা তা পারলবা। বতবি বলি, কথায় কথায় আর পরমুখালপবেতা িয়। আমরা বিলজরাই 
বিলজলের কাজ করলত োই।  

 

গতকা লবিবার রমিায় ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি (আইইবব) বমিায়তলি আইইবব'র ৫৫তম 

কিলভিললির উলদ্বাধিী অিুষ্ঠালি প্রধাি অবতবথর বিলবয প্রধািমন্ত্রী এ কথা বলি। শলখ 

াবিা রকালরর শিয়া পাববক প্রকল্পগুলা বাস্তবায়লি ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেল 

(আইইবব)-শক বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি পরামলশক টিম গঠলির পরামলশ বেলয় বলি, আমালের 

অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেবল পরামলশকরা উন্নয়ি প্রকল্পগুলা শথলক বড় 

অলের অথশ বিলয় যালে। এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় পরামশলকরা 
অগ্রাবধকার পায় শ বযাপালর বতবি কলর বশাত্মক লযাবগতা কামিা কলর বলি, ববলেবল 

পরামশলক বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত োয় িা। 

আর এ জিয শকব প্রলয়াজি শেবলয় প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  নিবতকতা। কারণ এ শেললর 

মাটি  পাবির লে আপিালের ম্পকশ  রলয়লে, ববলেবললের শিই। শকাি প্রকল্প বাস্তবায়লি 

আপিার শেলয় ববলেবলরা ভা পরামলশ বেলত পারলব িা। বশলল একলিক নবঠলক ববলেবল 
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পরামলশলকর পালাপাবল শেবলয় পরামলশক শিয়ার বিলেশল শেয়া লয়লে বল উপবস্থত 

প্রলকৌলীলের জািাি বতবি। শলখ াবিা বলি, ববলেবল কিালটন্টরা এল কাগজপে শঘাঁলট 

েল যালবি। এর শেলয় শেবল পরামলশক বিলয়াগ করল অলথশর াশ্রয় য়। 

 

বিািী  শময়র াবিফ ফ্লাইভার রাজধািীর একাবধক ফ্লাইভার  াবতরবি প্রকল্প 

বাস্তবায়লি শেবলয় প্রলকৌলীলের অবোলির কথা উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, এব প্রকলল্প 

ববলেবললের াাযয ালগবি। বকন্তু কাজ লয়লে ববশ্বমালির। 

 

প্রধািমন্ত্রী তার বিলবযর শুরুলতই প্রলকৌলী এম এ জব্বার, এম এ রলীে, এফ আর খাি, জহুরু 

ইালমর অবোি স্মরণ কলরি। শেললর উন্নয়ি এবাং উত্পােি কাযশক্রলম প্রলকৌলীলের 

ভূবমকার গুরুলের কথা তুল ধলর বতবি বলি, আপিালের কমশেেতা এবাং আন্তবরকতার পর 

বিভশ র কলর শেল দ্রুত উন্নয়লির পলথ এবগলয় যালব।  

 

প্রধািমন্ত্রী তার রকালরর ফতা তুল ধলর বলি, ববেযুত্ োবো পূরলণর লেয রাবলয়াি 

শফডালরললির আবথশক  কাবরগবর ায়তায় রূপপুর পারমাণববক ববেযুত্ শকে স্থাপি প্রকল্প 

বাস্তবায়লির কাজ শুরু লয়লে। মাংা  কক্সবাজালর আলরা বতিটি কয়াবভবেক ববেযুত্ শকে 

বিমশালণর কাজ প্রবক্রয়াধীি আলে। বড় পুকুবরয়া ববেযুত্ শকলের তৃতীয় শফইলজর কাজ শুরু 

লয়লে। ২০০৯ াল ববেযুলতর উত্পােি বে ৩২০০ শমগায়াট। আর এখি ববেযুত্ 

উত্পােলির েমতা ১১ াজার ৭০০ শমগায়াট োবড়লয় শগলে। গত ৩০ মােশ  শরকডশ  ৭ াজার 

৫৫৬ শমগায়াট ববেযুত্ জাতীয় বগ্রলড যুি লয়লে বল উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, তার 

রকার বলোপাগলর িতুি কূপ খিলির কাজ শুরু কলরলে। শখালি গযা  শত পায়া যালব 

বল আলাবাে বযি কলর বতবি বলি, শেললর উন্নয়লির জিয পটুয়াখাীলত 'পায়রা' িামক 

তৃতীয় মুদ্র বন্দর ো ুকলরলে। শখালি ১৩২০ শমগায়ালটর ববেযুত্ শকে স্থাপি করা লব।  

 

শাার ববেযুলতর কথা উলল্লখ কলর শলখ াবিা বলি, শযখালি ববেযুত্ শিই, শখালি তার 

রকার শাার ববেযুত্ োুর উলেযাগ বিলয়লে। এ শেলে প্রলকৌলীলের লযাবগতা প্রলয়াজি বল 

বতবি উলল্লখ কলরি।  

 

প্রলকৌলীলের োবব-োয়া প্রলে প্রধািমন্ত্রী বলি, ১৯৯৬ াল তার রকার প্রলকৌলীশের এই 

ইিবিটিবউললির জিয ১০ ববঘা জবম শেয়। বতবি বলি, আইইবব ভবি শুরুর প্রথম পযশালয় ৫ 

শকাটি টাকা এবাং গত শময়ালে (২০০৯-২০১৩) ২য় পযশালয় ঊর্ধ্শমুখী ম্প্রারলণর জিয প্রায় ২৩ 

শকাটি টাকা শেয়া লয়লে। শলখ াবিা বলি, ১৯৯৭ াল আয়ামী ীগ রকার শমঘিা-
শগামবত শতুর পবিম পালল ইবিবিয়াবরাং িাফ কললজর জিয ৭২ ববঘা জবম িামমাে মূলয 



বেলয়লে। ২য় পযশালয়র বিমশাণ কালজর জিয গত শময়ালে প্রায় ২৩ শকাটি টাকা বরাদ্দ শেয়া লয়লে। 

বতবি বলি, আইইবব প্রােলণ মুবিযুলদ্ধর স্মৃবতফক বিমশালণর জিয এবজইবডর মাধযলম ৩ শকাটি 

টাকা প্রোি করা লয়লে। পূবশােল আইইবব'র জিয ২ ববঘা জবম বরাদ্দ শেয়া লয়লে। এোড়া 
আইইবব খুিা  েট্টগ্রাম শকলের জিয জবম বরাদ্দ প্রোি শেয়া লয়লে। 

 

প্রধািমন্ত্রী বলি, তত্কাীি ববআইটিগুলার জিয তার রকার ৪৭০ শকাটি টাকা প্রোি কলর, 

শযগুলা পরবতীলত প্রলকৌল ববশ্বববেযালয় রূপান্তবরত লয়লে। তার রকার ১৯৯৬-২০০১ 

শময়ালে ১২টি ববজ্ঞাি  প্রযুবি ববশ্বববেযায় প্রবতষ্ঠা কলর। গত শময়ালে ৭টি ববশ্বববেযায় স্থাপি 

করা লয়লে।  

 

প্রধািমন্ত্রী বলি, ২০২১ ালর মলধয আমরা মধযম আলয়র শেল এবাং ২০৪১ ালর মলধয উন্নত 

শেল বশলব ববলশ্বর বুলক মাথা উাঁেু কলর োাঁড়ালত োই। ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি বাাংালেল-এর 

ভাপবত লামীমুজ্জামাি বুবিয়ার ভাপবতলে অিুষ্ঠালি আলরা বিবয রালখি াংগঠলির াধারণ 

ম্পােক বময়া শমাাম্মে কাইয়ুম, ঢাকা শকলের ভাপবত শমাীি আী  াধারণ ম্পােক এ 

শক এম লরীফু ইাম প্রমুখ। অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলোববে  বুলয়লটর ালবক উপাোযশ প্রলফর 

এবমবরটা আবেু মবতি পালটায়ারীলক তার কমশময় জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব 

স্বণশপেক প্রোি করা য়। প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তালক এ পেক পবরলয় শেি। এোড়া প্রধািমন্ত্রী 
৫০ জি ইবিবিয়ালরর ালত এযালাবলয়লি শমম্বার ইিবিটিউলি অব ইবিবিয়াশ (এএমআইই) 

বডগ্রী পেক  ৪২ জলির ালত শপলাোর প্রলকৌলীর বপ্রি পেক প্রোলির শঘাণা শেি। 



মকা- May 4, 2014  
http://www.samakal.net/2014/05/03/56729 
 
পরামশলকলের পর বিভশ রতা কমালিার আহ্বাি প্রধািমন্ত্রীর 

অিাইি শডস্ক 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকালিা প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেবল পরামলশলকর পর 

বিভশ রতা কবমলয় আিলত স্থািীয় প্রলকৌলীলের মথশি শেলয়লেি। 

 

রকাবর বাতশ াাংস্থা- বা জািায়, এ প্রলে বতবি রকালরর শিয়া পাববক প্রকল্পগুলা 
বাস্তবায়লি ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেল (আইইবব)-শক বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি 

পরামলশক টিম গঠলির পরামলশ শেি। 

 প্রধািমন্ত্রী লবিবার ঢাকায় ইবিবিয়াশ ইিবিটিউট, বাাংালেল (আইইবব) প্রােশণ আইইববর 

৫৫তম কিলভিললির উলদ্বাধিী অিুষ্ঠালি প্রধাি অবতবথর ভালণ এ আহ্বাি জািাি। 

শলখ াবিা বলি, "আমালের অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেলী পরামলশকরা 

উন্নয়ি প্রকল্পগুলা শথলক বড় অাংলকর অথশ বিলয় যালে।" 

 এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় পরামশলকরা অগ্রাবধকার পায় উলল্লখ কলর বতবি 

বলি, "এ ববলয় আবম আপিালের বশাত্মক লযাবগতা োই।" 
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প্রধািমন্ত্রী বলি, "ববলেবল পরামশলক বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর 

অপবযবার করলত োয় িা। এ জিয শকব প্রলয়াজি শেলীয় প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  

নিবতকতা।" 

 অিুষ্ঠালি আইইববর ভাপবত অধযাপক ড. প্রলকৌলী লামীমুজ্জামাি বুবিয়া  াধারণ ম্পেক 

প্রলকৌলী বময়া শমা: কাইয়ুম এবাং আইইবব, ঢাকা শকলের ভাপবত প্রলকৌলী মীি আী  

াধারণ ম্পােক প্রলকৌলী লবরফু ইাম লরীফ বিৃতা কলরি। 

 অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলোববে  বুলয়লটর ালবক উপাোযশ প্রলফর এবমবরটা আবেু মবতি 

পালটায়ারীলক তার কমশময় জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব স্বণশপেক প্রোি করা য়। 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তালক এ পেক পবরলয় শেি। 

 প্রধািমন্ত্রী ৫০ জি ইবিবিয়ালরর ালত এযালাবলয়লি শমম্বার ইিবিটিউলি অব ইবিবিয়াশ 
(এএমআইই) বডবগ্র পেক  ৪২ জলির ালত শপলাোর প্রলকৌলীর বপ্রি পেক প্রোলির শঘাণা 

শেি। 



 

আমার শেল- May 4, 2014 
http://www.amardeshonline.com/pages/details/2014/05/04/242902  

ববলেবল পরামশলক বিলয়াগ বেলয় জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত োই িা : প্রধািমন্ত্রী 

বা 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকালিা প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেবল পরামলশলকর পর বিভশ রতা কবমলয় 

আিলত স্থািীয় প্রলকৌলীলের মথশি শেলয়লেি। এ প্রলে বতবি রকালরর শিয়া পাববক প্রকল্পগুলা বাস্তবায়লি 

ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেল (আইইবব)-শক বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি পরামলশক টিম গঠলির পরামলশ 

শেি। প্রধািমন্ত্রী গতকা ইবিবিয়াশ ইিবিটিউট, বাাংালেল (আইইবব) প্রােলণ আইইববর ৫৫তম কিলভিললির 

উলদ্বাধিী অিুষ্ঠাশি প্রধাি অবতবথর বিৃতায় এ আহ্বাি জািাি। 

শলখ াবিা বলি, আমালের অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেবল পরামলশকরা উন্নয়ি 

প্রকল্পগুলা শথলক বড় অাংলকর অথশ বিলয় যালে। এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় পরামশলকরা 

অগ্রাবধকার পায় উলল্লখ কশর বতবি বলি, এ ববলয় আবম আপিালের বশাত্মক লযাবগতা োই। প্রধািমন্ত্রী বলি, 

ববলেবল পরামশলক বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত োয় িা। এ জিয 

শকব প্রলয়াজি শেলীয় প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  নিবতকতা। 

অিুষ্ঠালি আইইববর ভাপবত অধযাপক ড. প্রশকৌলী লামীমুজ্জামাি বুবিয়া  াধারণ ম্পােক প্রলকৌলী বময়া 
শমা. কাইয়ুম এবাং আইইবব, ঢাকা শকলের ভাপবত প্রলকৌলী মীি আী  াধারণ ম্পােক প্রলকৌলী 
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লবরফু ইাম লরীফ বিৃতা কলরি। অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলোববে  বুলয়লটর ালবক বভব প্রলফর এবমবরটা 

আবেু মবতি পালটায়ারীলক তার কমশময় জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব স্বণশপেক শেয়া য়। 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তালক এ পেক পবরলয় শেি। 

প্রধািমন্ত্রী ৫০ জি ইবিবিয়ালরর ালত অযালাবলয়লি শমম্বার ইিবিটিউলি অব ইবিবিয়াশ (এএমআইই) বডবগ্র 

পেক  ৪২ জলির ালত শপলাোর প্রশকৌলীর বপ্রি পেক প্রোলির শঘাণা শেি। শলখ াবিা প্রলকৌলীলের 

লযাবগতা প্রতযালা কলর বলি, অলিযর কালে াত শপলত শেললর উন্নবত করা যালব িা। এ জিয বিলজর পালয় 

োাঁড়ালত লব। এলত আপিালের লযাবগতা বার আলগ প্রলয়াজি। বতবি বলি, এ শেললর মাটি  পাবির লে 

আপিালের ম্পকশ  রলয়লে, ববলেবললের শিই। শকালিা প্রকল্প বাস্তবায়লি আপিার শেলয় ববলেবলরা ভালা পরামলশ 

বেলত পারলব িা। পদ্মা শতুর কথা উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, এ শতু বিলয় শেলল-ববলেলল অলিক রাজিীবত 

লয়লে। আজ আমরাই এ কাজ শুরু কলরবে। ইিলাআল্লা, আমরা তা পারব। এ জিয আপিাশের লযাবগতা 

োই। 

বিািী  শময়র াবিফ ফ্লাইভার রাজধািীর একাবধক ফ্লাইভার  াবতর বি প্রকল্প বাস্তবায়লি শেলীয় 

প্রলকৌলীলের অবোলির কথা উলল্লখ কলর বতবি বলি, এব প্রকলল্প ববলেবললের াাযয ালগবি। বকন্তু কাজ 

লয়লে ববশ্বমালির। শলখ াবিা বলি, আন্তজশ াবতক মালির কাজ করলত প্রলয়াজি শুধু আত্মববশ্বা। আত্মববশ্বা 

বিলয় কাজ করুি, তাল ফ লবি। এলেলে আমালের রকার আপিারালের ব ধরলির লযাবগতা শেলব। 

তার রকালরর িািামুখী উন্নয়লির কথা উলল্লখ প্রধািমন্ত্রী বলি, ববেযুত্ োবো পূরলণর লেয রাবলয়াি 

শফডালরললির আবথশক  কাবরগবর ায়তায় রূপপুর পারমাণববক ববেযুল কে স্থাপি প্রকল্প বাস্তবায়লির কাজ 

শুরু লয়লে। মাংা  কক্সবাজালর আর বতিটি কয়াবভবেক ববেযুল কে বিমশালণর কাজ প্রবক্রয়াধীি আলে। বড় 

পুকুবরয়া ববেযুল কলের তৃতীয় শফইলজর কাজ শুরু লয়লে। 

২০০৯ াল ববেযুলতর উত্পােি বে ৩ াজার ২০০ শমগায়াট। আর এখি ববেযুত্ উত্পােলির েমতা ১১ 

াজার ৭০০ শমগায়াট োবড়লয় শগলে। গত ৩০ মােশ  শরকডশ  ৭ াজার ৫৫৬ শমগায়াট ববেযুত্ জাতীয় বগ্রলড যুি 

লয়লে বল উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, তার রকার বেলপাাগলর িতুি কূপ খিলির কাজ শুরু কলরলে। 

শখালি গযা  শত পায়া যালব বল বতবি আলা করলেি। বতবি বলি, শেললর উন্নয়লির জিয পটুয়াখাীলত 

‘পায়রা’ িামক তৃতীয় মুদ্র বন্দর ো ুকলরলে। শখালি ১৩২০ শমগায়ালটর ববেযুত্ শকে স্থাপি করা লব। 

বতশ মাি রকার শেললক খালেয স্বয়াংমূ্পণশ কলরলে বলই এখি আর খােয আমোবি করলত লে িা। এলত প্রেুর 

নবলেবলক মুদ্রা াশ্রয় লে, ফল শেললর অথশিীবতর বভত মজবুত লয়লে। বতবি বলি, শিৌ-শযাগালযাগ বযবস্থার 

উন্নয়লি তার রকার িেী শেবজাং কলরলে। এলত িেীর শযমি িাবয শবলড়লে, শতমবি বশায় পাবি ধলর রাখা 

যালব। িেী েূণ শরালধ তার রকার বববভন্ন পেলেপ গ্রণ কলরলে বল বতবি উলল্লখ কলরি। শাার ববেযুলতর 



কথা উলল্লখ কলর শলখ াবিা বলি, শযখালি ববেযুত্ শিই, শখালি তার রকার শাার ববেযুত্ োুর উলেযাগ 

বিলয়লে। এলেলে প্রলকৌলীলের লযাবগতা প্রলয়াজি বল বতবি উলল্লখ কলরি। বতবি বশি, আপিারা এমি প্রযুবি 

উদ্ভাবি করুি শযি, গ্রাম-বাাংার াধারণ মািু াশ্রয়ী মূলয শাার ববেযুত্ বযবার করলত পালর। 

শলখ াবিা বলি, শেললর উন্নয়লি শযখালি শতু করা ম্ভব িয়, শখালি তার রকার িেীর বিে বেলয় টালি 

করার কথা ভাবলে। এ ববলয় গলবণার জিয ইলতামলধয াংবিষ্টলের বিলেশল শেয়া লয়লে উলল্লখ কলর বতবি বলি, 

গাইবান্ধা-োাঁেপুর িেী পলথ টালি করার কথা ভাবা লে। প্রধািমন্ত্রী প্রলকৌলীলের প্রবত আহ্বাি জাবিলয় বলি, 

রাজধািীর জাধার রো করলত লব। আগামীলত যত প্ল্যাি করা লব শখালি জাধার রাখলত লব। জাধালর 

ববৃষ্টর পাবি ধলর রাখলত লব। অবিকালের মলতা েঘুশটিা ঘটল শযি দ্রুত পাবি পায়া যায়। শলখ াবিা 

প্রলকৌলীলের িতুি িতুি কৃব যন্ত্রপাবত উদ্ভাবলির পরামশল বেলয় বলি, শেলল কৃব কালজ যন্ত্রপাবতর বযবার 

শবলড়লে। শেললই শযি যন্ত্রপাবত উত্পােি করা যায় শ প্রযুবি উদ্ভাবি করুি। মধযববে শশ্রণী শযি াশ্রয়ী খরলে 

আবাি নতবর করলত পালর প্রলকৌলীলের প্রবত বতবি শ প্রযুবি শবর করার আহ্বাি জািাি। 

প্রলকৌলীলের উলদ্দলল বতবি বলি, স্বল্প খরলে এলেলল উচ্চ বলো গ্রণ কলরলেি। মলি রাখলবি আপিার উচ্চ 

বলোর বপেলি শেললর শয অথশ বযয় লয়লে, তা জিগলণর। তাই জিগলণর জীবি মালির উন্নয়ি করা আপিালের 

োবয়ে, তা পাি করলত লব। প্রধািমন্ত্রী বলি, আপিালের প্রায় ব োবো আমরা পূরণ কলরবে। অিযগুলা 

ববলবেিা করা লব। বকন্তু শেললর মািুলর আপিালের কালে বকেু োয়ার আলে। শ োয়াটা আর বকেু িয়, 

শেলটালক দ্রুত উন্নয়লির বেলক বিলয় যায়া। বতবি বলি, আমরা শটকই উন্নয়ি োই। আমরা এমি কাজ োই, 

যালত াধারণ মািুলর কলরর একটি পয়া অপেয় িা য়। স্বাধীিতার পর যুদ্ধ-ববর্ধ্স্ত শেল পুিগশঠলি 

প্রলকৌলীলের ভূবমকার কথা স্মরণ কলর বতবি বলি, বেবনু্ধর আহ্বালি াড়া বেলয় শবেি আপিারা দ্রুততম 

মলয় শেললর শযাগালযাগ বযবস্থা অবকাঠালমা পুিবশা কলরবেলি।  

প্রলকৌলীলের োবব-োয়া প্রলে প্রধািমন্ত্রী বলি, ১৯৯৬ াল তার রকার প্রলকৌলীলের এই ইিবিটিউললির 

জিয ১০ ববঘা জবম শেয়। ঢাকার মলতা স্থালি এটি একটি ববরাট বযাপার। বতবি বলি, আইইবব ভবি শুরুর প্রথম 

পযশালয় ৫ শকাটি টাকা এবাং গত শময়ালে (২০০৯-১৩) ২য় পযশালয় ঊর্ধ্শমুখী ম্প্রারলণর জিয প্রায় ২৩ শকাটি টাকা 

শেয়া লয়লে। শলখ াবিা বলি, ১৯৯৭ াল আয়ামী ীগ রকার শমঘিা-শগামবত শতুর পবিম পালল 

ইবিবিয়াবরাং িাফ কললজর জিয ৭২ ববঘা জবম িামমাত্র মূলয বেলয়লে। ২য় পযশালয়র বিমশাণ কালজর জিয গত 

শময়ালে প্রায় ২৩ শকাটি টাকা বরাদ্দ শেয়া লয়লে। বতবি বলি, আইইবব প্রােলণ মুবিযুলদ্ধর স্মৃবতফক বিমশালণর 

জিয এবজইবডর মাধযলম ৩ শকাটি টাকা প্রোি করা লয়লে। পূবশােল আইইববর জিয ২ ববঘা জবম বরাদ্দ শেয়া 

লয়শে। এোড়া আইইবব খুিা  েট্টগ্রাম শকলের জিয জবম বরাদ্দ প্রোি শেয়া লয়লে। 

প্রধািমন্ত্রী বলি, তত্কাীি ববআইটিগুলার জিয তার রকার ৪৭০ শকাটি টাকা প্রোি কলর, শযগুলা 

পরবতীলত প্রলকৌল ববশ্বববেযালয় রূপান্তবরত লয়লে। তার রকার ১৯৯৬-০১ শময়ালে ১২টি ববজ্ঞাি  প্রযুবি 



ববশ্বববেযায় প্রবতষ্ঠা কলরর। গত শময়ালে ৭টি ববশ্বববেযায় স্থাপি করা লয়লে। এব ববশ্বববেযালয়র 

বডবগ্রধারীরা ববজ্ঞাি  কাবরগবর ববলয় েে মািবম্পে বললব গলড় উঠলে। বতবি বলি, প্রলকৌলীরা শযব 

াংস্থার প্রধাি এ ধরলির প্রবতষ্ঠাি শযমি বপডবিউবড, ড়ক  জিপথ ববভাগ, স্থািীয় রকার  প্রলকৌল 

অবধেফতের, শরলয়, জিস্বাস্থয প্রলকৌল অবধেফতর, রাজধািী উন্নয়ি কতৃশ পে ইতযাবে েফেলরর প্রধািলক 

শগ্রড-১ পেমযশাো শেয়া লয়লে। বতবি বলি, ববজ্ঞাি  প্রযুবি-বিভশ র মাজ গড়লত আমালের রকার একটি 

ববজ্ঞািবভবেক যুলগাপলযাগী বলোিীবত প্রণয়ি কলরলে। এলত ববজ্ঞাি, কাবরগবর  প্রযুবি বলোলক ববলল গুরুে 

শেয়া লয়লে। শলখ াবিা বলি, ২০২১ ালর মলধয ‘বডবজটা বাাংালেল’ গড়ার লেয বববভন্নমুখী কমশূবে তার 

রকার বাস্তবায়ি কলর েললে। ‘আইবটি অযাক্ট ২০০৯’ প্রণয়ি করা লয়লে। গাজীপুলরর কাবয়ানকলর একটি 

াইলটক পাকশ  স্থাপলির কাজ শুরু লয়লে। বতবি বলি, ইলতামলধয তার রকার তৃণমূ পযশালয় ইন্টারলিলটর 

বযবার শপৌাঁলে বেলত েম লয়লে। ৪ শকাটি ৮০ াখ মািু এখি ইন্টারলিট বযবার করলে। শমাবাইলর ১১ 

শকাটি বম বযবহৃত লে। বতবি বলি, অথে শমাবাই বিলয় ববএিবপ-জামায়াত শজাট রকালরর এক মন্ত্রীর 

একলেটিয়া বযবা বে। তখি ক করল েল টাকা, বরবভ করল েল টাকা বেলত লতা। আমালের রকার 

েমতায় এল শই একলেটিয়া বযবা বন্ধ কলর শেয়া য়। এ কারলণ এখি একজলি একাবধক শমাবাই  একাবধক 

বম বযবার করলত পারলে। বতবি বলি, তার রকার নববশ্বক মন্দার লে ড়াই কলর শেললর প্রবৃবদ্ধ ৬ এর 

উপর ধলর রাখলত লয়লে। নববশ্বক মন্দার আাঁে বাাংালেলল াগলত বেইবি বলই আজ আমালের অথশিীবত মজবুত 

বভলতর পর োাঁবড়লয়লে। নবলেবলক মুদ্রার বরজাভশ  ২০ বববিয়র ডার োবড়লয় শগলে। মাথা বপেু আয় ১০৪৪ ডার 

লয়লে। 

প্রধািমন্ত্রী বলি, বমলবিয়াম শডলভপলমন্ট শগা (এমবডবজ) অজশ লি আমরা ফতার পবরেয় বেলয়বে। 

এমবডবজ শগালর ৬টি ধালপই বাাংালেললর াফয বা অজশ ি বলেলয় শববল। একারলণই ববলশ্ব বাাংালেললক 

উন্নয়লির শমালড বললব ববলবেিা করা য়। প্রধািমন্ত্রী বলি, ববশ্বায়লির লে তা বমবলয় েলত ল 

আমালের প্রলকৌল বলোলক ববশ্বমালির করলত লব। প্রলকৌল শপলা  বলোলক যুলগাপলযাগী এবাং এবগলয় বিলত 

আমার রকার ব ধরলির লযাবগতা করলত প্রস্তুত। আপিারা (প্রলকৌলীরা) আপিালের শমধা, মিি আর 

ৃজিলীতা বেলয় জিগলণর প্রতযালা পূরলণ বিভশ লয় কাজ করুি, রকার বময় আপিালের পালল থাকলব। 

২০২১ ালর মলধয আমরা মধযম আলয়র শেল এবাং ২০৪১ ালর মলধয উন্নত শেল বললব ববলশ্বর বুলক মাথা উাঁেু 

কলর োাঁড়ালত োই। এজিয আমালের কলক কলঠার পবরশ্রম করার আহ্বাি জাবিলয় বতবি বলি,আুি, েুধা, 

োবরদ্রয, ন্ত্রা  েিুীবতমুি আধুবিক, গণতাবন্ত্রক এবাং মৃদ্ধ বাাংালেল গড়লত আমরা বাই একলে ঐকযবদ্ধ 

লয় কাজ কবর। বেবনু্ধর স্বলের শািার বাাংা গলড় তুব। 
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ববলেলী পরামলশকলের পর বিভশ রতা কমালিার আহ্বাি প্রধািমন্ত্রীর 

বা 

৪ শম ২০১৪, রবববার, ১০:৫৭ 

ইবিবিয়াশ ইিবিটিউললি গতকা আইইববর ৫৫তম কিলভিললির উলদ্বাধি 

অিুষ্ঠালি প্রধাি অবতবথর ভাণ শেি প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা : বা  

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকালিা প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেলী পরামলশলকর পর বিভশ রতা কবমলয় 

আিলত স্থািীয় প্রলকৌলীলের মথশি শেলয়লেি। এ প্রলে বতবি রকালরর শিয়া পাববক প্রকল্পগুলা বাস্তবায়লি 

ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেললক (আইইবব) বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি পরামলশক টিম গঠলির পরামলশ 

শেি। 

প্রধািমন্ত্রী গতকা ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেল (আইইবব) প্রােলণ আইইববর ৫৫তম কিলভিললির 

উলদ্বাধি অিুষ্ঠালি প্রধাি অবতবথর ভালণ এ আহ্বাি জািাি। 

শলখ াবিা বলি, ‘আমালের অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেলী পরামলশলকরা উন্নয়ি 

প্রকল্পগুলা শথলক বড় অলের অথশ বিলয় যালে’। এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় পরামশললকরা 

অগ্রাবধকার পাি উলল্লখ কলর বতবি বলি, ‘এ ববলয় আবম আপিালের বশাত্মক লযাবগতা োই’। 

প্রধািমন্ত্রী বশি, ‘ববলেলী পরামশলক বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত 

োয় িা। এ জিয শকব প্রলয়াজি শেলীয় প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  নিবতকতা’।  

অিুষ্ঠালি আইইববর ভাপবত অধযাপক ড. প্রলকৌলী লামীমুজ্জামাি বুবিয়া  াধারণ ম্পেক প্রলকৌলী বময়া 
শমা: কাইয়ুম এবাং আইইবব, ঢাকা শকলের ভাপবত প্রলকৌলী মীি আী  াধারণ ম্পােক প্রলকৌলী 

লবরফু ইাম লরীফ বিৃতা কলরি। 

অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলাববে  বুলয়লটর ালবক বভব প্রলফর এবমবরটা আবেু মবতি পালটায়ারীলক তার কমশময় 

জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব স্বণশপেক প্রোি করা য়। প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তালক এ পেক পবরলয় 

শেি। 

প্রধািমন্ত্রী ৫০ জি ইবিবিয়ালরর ালত অযালাবলয়লি শমম্বার ইিবিটিউলি অব ইবিবিয়াশ (এএমআইই) বডবগ্র 
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পেক  ৪২ জলির ালত শপলাোর প্রলকৌলীর বপ্রি পেক প্রোলির শঘাণা শেি।  

শলখ াবিা প্রলকৌলীলের লযাবগতা প্রতযালা কলর বলি, অলিযর কালে াত শপলত শেললর উন্নবত করা যালব িা। 

এ জিয বিলজর পালয় োাঁড়ালত লব। এলত আপিালের লযাবগতা বার আলগ প্রলয়াজি।  

বতবি বলি, ‘এ শেললর মাটি  পাবির ালথ আপিালের ম্পকশ  রলয়লে, ববলেলীলের শিই। শকালিা প্রকল্প বাস্তবায়লি 

আপিার শেলয় ববশেলীরা ভালা পরামলশ বেলত পারলব িা’।  

পদ্মা শতুর কথা উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, এ শতু বিলয় শেলল-ববলেলল অলিক রাজিীবত লয়লে। আজ 

আমরাই এ কাজ শুরু কলরবে। ইিলাআল্লা, আমরা তা পারব। এ জিয আপিালের লযাবগতা োই। 

বিািী  শময়র াবিফ ফাইভার রাজধািীর একাবধক ফাইভার  াবতরবি প্রকল্প বাস্তবায়লি শেলীয় 

প্রলকৌলীলের অবোলির কথা উলল্লখ কলর বতবি বলি, এব প্রকলল্প ববলেলীলের াাযয ালগবি; বকন্তু কাজ 

লয়লে ববশ্বমালির। 

শলখ াবিা বলি, আন্তজশ াবতকমালির কাজ করলত প্রলয়াজি শুধু আত্মববশ্বা। আত্মববশ্বা বিলয় কাজ করুি, 

তাল ফ লবি। এ শ ল ে আমালের রকার আপিারালের ব ধরলির লযাবগতা শেলব। 

তার রকালরর িািামুখী উন্নয়লির কথা উলল্লখ কলর প্রধািমন্ত্রী বলি, ববেযুৎ োবো পূরলণর ল্ল য রাবলয়াি 

শফডালরললির আবথশক  কাবরগবর ায়তায় রূপপুর পারমাণববক ববেযুৎলকে স্থাপি প্রকল্প বাস্তবায়লির কাজ 

শুরু লয়লে। মাংা  কক্সবাজালর আলরা বতিটি কয়াবভবেক ববেযুৎলকে বিমশালণর কাজ প্রবক্রয়াধীি আলে। 

বড়পুকুবরয়া ববেযুৎলকলের তৃতীয় শফইলজর কাজ শুরু লয়লে। 

শলখ াবিা প্রলকৌলীলের িতুি িতুি কৃব যন্ত্রপাবত উদ্ভাবলির পরামলশ বেলয় বলি, শেলল কৃবকাশজ যন্ত্রপাবতর 

বযবার শবলড়লে। শেললই শযি যন্ত্রপাবত উৎপােি করা যায় শ প্রযুবি উদ্ভাবি করুি। মধযববে শশ্রণী শযি াশ্রয়ী 

খরলে আবা নতবর করলত পালর প্রলকৌলীলের প্রবত বতবি শ প্রযুবি শবর করার আহ্বাি জািাি। 

প্রলকৌলীলের উলদ্দলল বতবি বলি, স্বল্পখরলে এ শেলল উচ্চবলা গ্রণ কলরলেি। মলি রাখলবি আপিার উচ্চবলার 

শপেলি শেললর শয অথশ বযয় লয়লে, তা জিগলণর। তাই জিগলণর জীবিমালির উন্নয়ি করা আপিালের োবয়ে, তা 

পাি করলত লব। 

প্রধািমন্ত্রী বলি, আপিালের প্রায় ব োবো আমরা পূরণ কলরবে। অিযগুলা ববলবেিা করা লব। বকন্তু শেশলর 

মািুলর আপিালের কালে বকেু োয়ার আলে। শ োয়াটা আর বকেু িয়, শেলটালক দ্রুত উন্নয়লির বেলক বিলয় 

যায়া। 

বতবি বলি, আমরা শটকই উন্নয়ি োই। আমরা এমি কাজ োই, যালত াধারণ মািুলর কলরর একটি পয়া 

অপেয় িা য়। 

স্বাধীিতার পর যুদ্ধ-ববর্ধ্স্ত শেল পুিগশঠলি প্রলকৌলীলের ভূবমকার কথা স্মরণ কলর বতবি বলি, বেবনু্ধর আহ্বালি 

াড়া বেলয় শবেি আপিারা দ্রুততম মলয় শেললর শযাগালযাগ বযবস্থা অবকাঠালমা পুিবশা কলরবেলি। 



বতবি বলি, আইইবব প্রােলণ মুবিযুলদ্ধর স্মৃবতফক বিমশালণর জিয এবজইবডর মাধযলম বতি শকাটি টাকা প্রোি 

করা লয়লে। পূবশােল আইইববর জিয েইু ববঘা জবম বরাদ্দ শেয়া লয়লে। এ োড়া আইইবব খুিা  েট্টগ্রাম 

শকলের জিয জবম বরাদ্দ প্রোি শেয়া লয়লে।  

প্রধািমন্ত্রী বলি, তৎকাীি ববআইটিগুলার জিয তার রকার ৪৭০ শকাটি টাকা প্রোি কলর, শযগুলা পলর 

প্রলকৌল ববশ্বববেযালয় রূপান্তবরত লয়লে। তার রকার ১৯৯৬-২০০১ শময়ালে ১২টি ববজ্ঞাি  প্রযুবি 

ববশ্বববেযায় প্রবতষ্ঠা কলর। গত শময়ালে াতটি ববশ্বববেযায় স্থাপি করা লয়লে। এব ববশ্বববেযালয়র 

বডবগ্রধারীরা ববজ্ঞাি  কাবরগবর ববলয় ে মািবম্পে বললব গলড় উঠলে।  

বতবি বলি, ইলতামলধয তার রকার তৃণমূ পযশালয় ইন্টারলিলটর বযবার শপৌাঁলে বেলত ম লয়লে। োর শকাটি 

৮০ াখ মািু এখি ইন্টারলিট বযবার করলে। শমাবাইলর ১১ শকাটি বম বযবহৃত লে। 

বতবি বলি, অথে শমাবাই বিলয় ববএিবপ-জামায়াত শজাট রকালরর এক মন্ত্রীর একলেটিয়া বযবা বে। তখি 

ক করল ১০ টাকা, বরবভ করল ১০ টাকা বেলত লতা। আমালের রকার মতায় এল শই একলেটিয়া 

বযবা বন্ধ কলর শেয়া য়। এ কারলণ এখি একজলি একাবধক শমাবাই  একাবধক বম বযবার করলত পারলে। 

প্রধািমন্ত্রী বলি, ববশ্বায়লির ালথ তা বমবলয় েলত ল আমালের প্রলকৌল বলালক ববশ্বমালির করলত লব। 

প্রশকৌল শপলা  বলালক যুলগাপলযাগী এবাং এবগলয় বিলত আমার রকার ব ধরলির লযাবগতা করলত প্রস্তুত। 

আপিারা (প্রলকৌলীরা) আপিালের শমধা, মিি আর ৃজিলীতা বেলয় জিগলণর প্রতযালা পূরলণ বিভশ লয় কাজ 

করুি, রকার বময় আপিালের পালল থাকলব। 

  



bdnews@banglanews- May 03, 2014 
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ববলেবল পরামলশকলের পর বিভশ রতা কমালিার আহ্বাি াবিার  

Written By Kutubi Coxsbazar on Saturday, May 3, 2014 | 6:56 AM 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বড় শকালিা প্রকল্প গ্রণ, প্রণয়ি  বাস্তবায়লি ববলেবল পরামলশকলের পর বিভশ রতা কবমলয় আিলত 

বার প্রবত আহ্বাি জাবিলয়লেি। এ শেলে বতবি স্থািীয় প্রলকৌলীলের মথশি শেলয়লেি। একই লে বতবি রকালরর শিয়া 
পাববক প্রকল্পগুলা বাস্তবায়লি ইবিবিয়াশ ইিবিটিউলি, বাাংালেললক (আইইবব) বিজস্ব েয দ্বারা কলয়কটি পরামলশক 

ে গঠলির পরামর্ল শেি। প্রধািমন্ত্রী আজ লবিবার আইইবব প্রােলণ আইইববর ৫৫তম কিলভিললির উলদ্বাধিী অিুষ্ঠালি 

প্রধাি অবতবথর ভালণ এ আহ্বাি জািাি। খবর বালর। 

প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা বলি, 'আমালের অলিক শমধাবী  শযাগয জিলবি থাকা লে ববলেবল পরামলশলকরা উন্নয়ি 

প্রকল্পগুলা শথলক বড় অলের অথশ বিলয় যালে।' এখি শথলক পাববক প্রকল্পগুলালত শযি স্থািীয় পরামলশলকরা অগ্রাবধকার 

পাি, শটি বিবিত করার বযাপালর বতবি প্রলকৌলীলের বশাত্মক লযাবগতা োি। প্রধািমন্ত্রী বলি, 'ববলেবল পরামলশক 

বিলয়াগ বেলয় আমালের রকার আর জিগলণর অলথশর অপবযবার করলত োয় িা। এ জিয শকব প্রলয়াজি শেলীয় 

প্রলকৌলীলের আত্মববশ্বা  নিবতকতা।' 

অিুষ্ঠালি আইইববর ভাপবত অধযাপক লামীমুজ্জামাি বুবিয়া  াধারণ ম্পােক বময়া শমা. কাইয়ুম এবাং আইইবব, ঢাকা 
শকলের ভাপবত মীি আী  াধারণ ম্পােক লবরফু ইাম লরীফ বিবয শেি। অিুষ্ঠালি বববলষ্ট বলোববে, 

বাাংালেল প্রলকৌল ববশ্বববেযালয়র (বুলয়ট) ালবক উপাোযশ ইলমবরটা অধযাপক আবেু মবতি পালটায়ারীলক তাাঁর কমশময় 

জীবলি অামািয অবোলির জিয আইইবব স্বণশপেক শেয়া য়। প্রধািমন্ত্রী শলখ াবিা তাাঁলক এ পেক পবরলয় শেি। 

Bangladesh Shangbad Shangstha - DHAKA, May 4, 2014 

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=0&id=407188&date=2014-
04-09  
PM calls for lessening dependence on foreign consultants 

  

DHAKA, May 4, 2014 (BSS)-Prime Minister 

Sheikh Hasina yesterday sought support of the 

local engineers to lessen dependence on foreign 

consultants while preparing and executing 

development projects particularly big ones.  

 

In this regard, she urged Engineers Institute of 

Bangladesh (IEB) to constitute some teams with their members to provide 

consultancy services to the government in taking and implementing public sector 

projects. 

 

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=0&id=407188&date=2014-04-09
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Inaugurating the 55th Convention of IEB (IEB) here yesterday, the Prime 

Minister said, "You're the sons of this soil. Huge public money was spent for you 

to be engineer. Now it's your turn to pay off." 

"Foreign consultants are taking away a large amount of resources of the 

development projects despite we have a brilliant and competent manpower," she 

said. 

Local consultants, from now, would get priority in the consultancy services in 

public sector projects, she said, adding, "I want your wholehearted support in this 

regard." 

She added: "We no more want to misuse any public money for hiring foreign 

consultants. You need only self-confidence and sense of self-dignity for this."  

 

President of IEB Shamimuzzaman Basunia, honourary general secretary of IEB 

Mia Mohammad Quiyum and chairman of IEB Dhaka centre Mohsin Ali and 

secretary Shariful Islam Sharif also spoke on the occasion.  

 

Renowned educationist former vice chancellor of BUET Professor Emeritus 

Abdul Matin Patwari was given IEB Gold Medal for his outstanding contribution 

to the society.  

 

The Prime Minister conferred AMIEB degree on 50 engineers and distributed 

certificate of professional engineer to 42 engineers on the occasion. 

 

Prime Minister Sheikh Hasina said, foreigners could play 'political game' with 

Padma Bridge Project due to our dependence on them. "They fell back as we 

decided to build the bridge with our own resources," she said.  

 

Sheikh Hasina said, our experts have already shown their expertise while 

implementing a number of projects including flyovers and by- pass roads and 

Hatirjheel project.  

 

"Bangladesh is doing better than other countries in fighting poverty, power 

production, stabilizing economy amid global recession and achieving the 

Millennium Development Goals (MDGs). So the country is able to move forward 

its development," she said. 

 

Sheikh Hasina urged the engineers to invigorate their research activities to find 

out the ways for highest exploitation of marine resources, efficient and cost 

effective tapping of solar energy, building low cost housing for poor, rain water 

harvesting, improving the navigation of the rivers and mechanization of 



agriculture. 

 

She expressed her utter disappointment for destroying the city's drainage system 

and ponds while implementing many urban development projects in the capital in 

the past urging engineers to be careful to this particular areas in future. 

 

Recalling the contribution of country's some brilliant engineers to flourish the 

engineering studies and profession in the country, the Prime Minister said, 

engineers are the main architects of country's development and production 

activities. "The country will quickly proceed to development depending on their 

sincerity and competence," she said.  

 

Pointing out the steps taken by her government for development of the IEB and 

its members, Sheikh Hasina said, "I will only expect that you will always keep 

our support in mind and devote you for the nation\'s progress." 

 

The Prime Minister said, her government taking office in 1996, had allocated 

Taka 47 crore for the BITs (Bangladesh Institute of Technologies). The amount 

was later spent for upgrading the institutes into universities.  

 

The then Awami League government framed laws for establishment of 12 new 

science and technology universities and out of those the government has 

established seven universities during its last tenure. 

 

Sheikh Hasina said, the government is always careful about the legitimate 

demands of the engineers. The post of the heads of PWD, R&H, LGRD, railway 

and PHED and Rajuk has been upgraded to class-one officer without any demand 

from the engineers, she said.  

 

The Prime Minister said, her government has formulated a time befitting 

education policy to build a science and technology based education. A total of 

4,551 Union Information and Service Centre (UISC) were set up across the 

country facilitating people to have internet technology in their hand.  

 

Around 4.78 crore people of Bangladesh now have access to internet while they 

use over 11 crore SIM card, she said, adding, people of Bangladesh is far ahead 

in using technology comparing to other countries with same socio-economic 

condition.  

 

Laying importance on putting place a world-class engineering education, she 



said, the government would extend all cooperation for advancement of the 

engineering education. 
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PM calls for lessening dependence on foreign consultants 

 

 

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday sought support of the local engineers to 

lessen dependence on foreign consultants while preparing and executing 

development projects particularly big ones. In this regard, she urged Engineers 

Institute of Bangladesh (IEB) to constitute some teams with their members to 

provide consultancy services to the government in taking and implementing public 

sector projects. Inaugurating the 55th Convention of IEB (IEB) in the city today, 

the Prime Minister said “Foreign consultants are taking away a large amount of 

resources of the development projects despite we have a brilliant and competent 

manpower.” Local consultants, from now, would get priority in the consultancy 

services in public sector projects, she added. President of IEB Shamimuzzaman 

Basunia, honourary general secretary of IEB Mia Mohammad Quiyum and 

chairman of IEB Dhaka centre Mohsin Ali and secretary Shariful Islam Sharif also 

spoke on the occasion. Renowned educationist former vice chancellor of BUET 

Professor Emeritus Abdul Matin Patwari was given IEB Gold Medal for his 

outstanding contribution to the society. The Prime Minister conferred AMIEB 

degree on 50 engineers and distributed certificate of professional engineer to 42 

engineers on the occasion, according to BSS. 
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