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রাজশাহী pেকৗশল o pযুিk িব িবদয্ালেয়র ( েয়ট) 5ম সমাবতর্ েন রা পিত o চয্ােnলর েমা. আবদলু
হািমদ বেলেছন, pযুিkগত unয়েনর মেধয্i udাবেনর সাথর্কতা িনিহত। aেনয্র aনকুরণ নয়, aনয্রা
aনুকরণ  করেত  পাের  eমন  িশkা  বয্বsা  আমােদর  দরকার।  eকিবংশ  শতাbীর  চয্ােল  েমাকােবলায়
unত  pযুিk  o  pেকৗশল  িশkার  িবকl  েনi।  সে  pেয়াজন  দk  pযুিkিবদ  o  pেকৗশলীo।  তাহেলi
আমরা  2041  সােলর  unয়েনর  পেরখা  বাsবায়ন  করেত  সkম  হব।  েরাববার  িবকােল  সমাবতর্ ন
aনু ােন িতিন eসব কথা বেলন। পদািধকার বেল রা পিত সমাবতর্ েনর সভাপিতo। িতিন aনু ােনর

েতi সমাবতর্ ন uেdাধন কেরন। বkবয্র েত িতিন জািতর জনক ব বnু েশখ মিুজবরু রহমান o
মিুkযুেdর শহীদেদর sরণ কেরন o তােদর আtার মাগিফরাত কামনা কেরন।
সমাবতর্ ন বkা িহেসেব িছেলন iueসe ভািজর্ িনয়া েটক aয্াডভাnড িরসাচর্  inিটিটuেটর পিরচালক ড.
সাiফুর রহমান। েয়ট িভিস pেফসর ড. রিফkল আলম েশখ, পররা  pিতমntী শাহিরয়ার আলম, রািব
িভিস ড. eম আবদসু েসাবহান, sানীয় সংসদ সদসয্ o pশাসেনর কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন। aনু ােন
2009-10  েথেক  2014-15  িশkাবেষর্র  িবeসিস,  eমeসিস,  eমিফল  o  িপeiচিড  িডিg  aজর্ নকারী  2
হাজার 586 জন o কৃিতtপূণর্ ফলাফেলর জনয্ 6 জনেক sণর্পদকসহ সনদ pদান করা হয়।
রা পিত েমা. আবদলু হািমদ বেলন, িবে  িবjান o pযুিkর েkেt েয েদশ যত েবিশ unত, েস েদশ তত
েবিশ সমিৃd aজর্ ন করেছ। িবপুল uপেযাগী মানবসmদ থাকা সেtto কািরগির, pেকৗশল o pযুিkগত
িশkা কািkkত মাtায় aিজর্ ত না হoয়ায় বাংলােদশ আশানু প agগিত aজর্ ন করেত পােরিন। িতিন
বেলন, বতর্ মান সরকার কািরগির o pযুিkগত িশkার oপর tােরাপ কেরেছ। েদেশর িবিভn েজলায়
িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালয়  করা  হেc।  িব িবদয্ালয় েলােক  আnজর্ ািতক  মােন  unীেতর  জনয্
দীঘর্েময়ািদ  পিরকlনাo  রেয়েছ।  eজনয্  বছর  বছর  িবপুল  বােজট  েদয়া  হেc।  জািত  আশা  কের  eসব
সুিবধা কােজ লািগেয় আমােদর িব িবদয্ালয় েলা মােনাnয়েন সkম হেব।
িশkকেদর uেdেশ রা পিত বেলন, সািটর্ িফেকট িবতরণ o pসারi pযুিk িশkার েশষ কথা নয়। েয িশkা
বাsেব  কােজ  লােগ েসi  িশkা বয্বsার  pসার  ঘটােত হেব। eছাড়াo চতুথর্ িশl  িবpবেক মাথায় েরেখ
নয্ােনা েটকেনালিজ, েরােবািটk pযুিk, bকেচiন ময্ােনজেমn, িশl o uৎপাদন pযুিk, আিটর্ িফিশয়াল
iেnিলেজেnর  মেতা  িবষয় েলােক  সবর্ািধক  t  িদেত  হেব।  িতিন  বেলন,  ব বnু  সয্ােটলাiট-1
uৎেkপেণর  মাধয্েম  মহাকােশo  আমরা  uপিsিত  জানান  িদেত  েপেরিছ।  aবকাঠােমা  েথেক   কের
িশl-কারখানা িবদযু্ৎ, েটিলেযাগােযাগ, েমিরন, তথয্pযুিk, মহাকাশ গেবষণা pিতিট েkেti pেকৗশলীেদর
ভূিমকা  aননয্।  gয্াজেুয়টেদর  uেdশ  রা পিত  বেলন,  ধু  চয্ােnলর  িহেসেব  নয়,  েতামােদর  জন
িহেসেব বলেত চাi, uc িশkা েশেষ ধু eকটা ভােলা চাকির পাoয়াi জীবেনর eকমাt uেdশয্ হেত পাের
না। িশkার uেdশয্ হেc িনেজ িশিkত হoয়া eবং বহৃৎ মানবতার কলয্াণ করা।

  রাজশাহী বযু্েরা
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