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োনকব ি যুক্তরাষ্ট্র নেনিক স্বাধীি ও স্বনিেব র স্কলারদের একটি নিেব লীে ও নিরদপক্ষ ডবসরকারী গদবষণা ও উন্নেি-সের্বি
গ্রুপ “বাাংলাদেশ ডেদেলপদেন্ট ইনিনশদেটিে” (নবনেআই বা বাাংলাদেশ উন্নেি উদেযাগ) সািদে ড াষণা করদে ডয ২০১৭
নবনেআই লাইফটাইে অযানিেদেন্ট অযাওোেব (“বাাংলাদেশ ডেদেলপদেন্ট ইনিনশদেটিে আজীবি সন্মািিা পুরষ্কার ২০১৭”)
এর জিয বুদেদটর পুরদকৌশদলর প্রাক্তি প্রদফসর এবাং এনশো-পযানসনফক নবশ্বনবেযালদের উপািাযব অধযাপক জানেলুর ডরজা
ডিৌধুরীদক েদিানিত করা হদেদে।
২০১২ সাদল প্রনতনিত এই পুরস্কারটিদক ডসইসব অসাোিয বযনক্ত বা প্রনতিািদক সম্মানিত করার োিদস প্রনতনিত হদেদে
“যাাঁরা তাাঁদের পানিতয দ্বারা, িীনতোলা প্রিেদণর োধযদে বা িাগনরক নিষ্ট কেবজীবদির োধযদে বাাংলাদেদশর উন্নেদির
িযাদলঞ্জগুনল ডবাঝার জিয উদেখদযাগয অবোি ডরদখদেি বা িযাদলঞ্জগুনল উিরদণর জিয বাাংলাদেদশর উন্নেদির আেশব পদর্র
সন্ধাি নেদেদেি যা বাাংলাদেদশর উন্নেি টিদেদে বা বাাংলাদেদশর িাগনরকদের জীবদির োি উন্নত কদরদে।” এই পুরস্কার
প্রোদির োধযদে নবনেআই নিববাহী কনেটি খযানতোি ও সৎ ডসইসব পনিত বযনক্তদক নকাংবা প্রনতিািদক তাাঁদের
অবোদির জদিয সম্মাি জািাদত িাে যাাঁদের কাজ বাাংলাদেদশর জিগদণর কলযাদণর জিয অিযদের িতু ি ধারণার নবকাদশ
ডপ্ররণা যুনগদেদে অর্বা ডসইসব ধারণা বাস্তবােদি সহােতা কদরদে।
একজি নশক্ষক, প্রদকৌশলী, গদবষক, নবজ্ঞািী, এবাং জিসম্পৃক্ত-বুনিজীবী নহসাদব অধযাপক ডিৌধুরী তাাঁর ববনিত্র্যেে
কেবজীবদির নবশাল সেে বাাংলাদেদশর িাগনরকদের কলযাদণ অক্লান্তোদব কাজ কদরদেি। আজন্ম জ্ঞাদির সাধক নতনি
জ্ঞািাজবি, অনজবত জ্ঞাদির প্রদোগ, জ্ঞাি-নবতরণ, ও জ্ঞাি-বধবদির সাধিাে নিদজদক সম্পৃক্ত ডরদখদেি। পরােশবক নহদসদব
বাাংলাদেশ সরকারদক উপদেশ নেদে, জািবাল প্রকাশিার োধযদে, এবাং নবনেন্ন সো-দসনেিাদর জ্ঞািনবজ্ঞাদির নবনেন্ন ধারণার
উপস্থাপিার োধযদে নিদজদক নিদোনজত ডরদখ নতনি নবজ্ঞাি ও প্রযুনক্তর নবনেন্ন ধারাে অবোি ডরদখদেি। তাাঁর কেবেে
জীবি বাাংলাদেদশর অর্বনিনতক উন্নেদি, োনরদ্র নবদোিদি এবাং অর্বনিনতক প্রবৃনির ধারাবানহকতা বজাে রাখদত নবদশষ
অবোি ডরদখদে।

অধযাপক ডিৌধুরী ১৯৪৩ সাদল বাাংলাদেদশর নসদলদট জন্মগ্রহণ কদরি। নতনি েেেিনসাংহ ডজলা স্কু ল, ঢাকার িবাবপুর
সরকারী হাই স্কু ল, ঢাকার ডসন্ট ডগ্রগনর’স হাই স্কু ল ও ঢাকা কদলদজ নশক্ষা লাে কদরি। নতনি ১৯৬৩ সাদল বাাংলাদেশ
প্রদকৌশল নবশ্বনবেযালে (বুদেট) ডর্দক পুরদকৌশদল বা নসনেল ইনঞ্জনিোনরাং এ প্রর্ে ডেনণদত প্রর্েস্থাি অনধকার কদর
সম্মািসহ নব.এসনস. নেগ্রী লাে কদরি। নতনি যুক্তরাদজযর সাউোম্পটি নবশ্বনবেযালে ডর্দক ১৯৬৫ সাদল স্ট্রাকিারাল
ইনঞ্জনিোনরাং এ এে.এসনস. এবাং ১৯৬৮ সাদল স্ট্রাকিারাল ইনঞ্জনিোনরাং এ েক্টদরট নেগ্রী লাে কদরি। তাাঁর নপএইিনে এর
গদবষণার নবষে নেদলা “নশোরওোল এি স্ট্রাকিারাল অযািালযনসস অফ হাই-রাইজ নবনডাং”। এই গদবষণাে নশোরওোলনশোরওোল ইন্টারযাকশদির উপড় এক যুগান্তকারী, সহজ নকন্তু নিেব রদযাগয সোধাি ডবর কদরি। নতনি ১৯৭৪ সাদল
কেিওদেলর্ একাদেনেক স্টাফ ডফদলানশপ লাে কদরি এবাং একবের যুক্তরাদজযর সাদর নবশ্বনবেযালদের একজি নেনজটিাং
সহদযাগী অধযাপক নহদসদব আত্মনিদোগ কদরি। তাাঁদক ২০১০ সাদল যুক্তরাদজযর েযািদিস্টার নবশ্বনবেযালে ডর্দক সম্মািসূিক
েক্টর অফ ইনঞ্জনিোনরাং ডখতাদব েূ নষত করা হে। বাাংলাদেশী নহসাদব নতনিই ডকাি নিটিশ নবশ্বনবেযালে ডর্দক প্রর্ে এ
নবরল সম্মাি অজবি কদরি।
েঃ ডিৌধুরী ১৯৬৩ সাদল বাাংলাদেশ প্রদকৌশল নবশ্বনবেযালে (বুদেট) এ তাাঁর নেনস্টাংগুনেশে একাদেনেক কেবজীবি শুরু
কদরি এবাং ১৯৭৬ সাদল পুরদকৌশদলর প্রদফসর পদে উন্নীত হি। নতনি বুদেদট নবোদগর প্রধাি (১৯৭৮-১৯৭৯, ১৯৮১১৯৮৩), অিুষদের েীি (১৯৮৩-১৯৮৫), কনম্পউটার ডসন্টাদরর পনরিালক (১৯৮২-১৯৯২) সহ নবনেন্ন প্রশাসনিক
পদে োনেত্ব পালি কদরি। নতনি িযাক নবশ্বনবেযালদের প্রর্ে উপািাযব নহদসদব (২০০১-২০১০) োনেত্ব পালি কদরি।
২০১২ সাল ডর্দক নতনি এনশো পযানসনফক নবশ্বনবেযালদের উপািাযব নহদসদব োনেত্ব পালি কদর িদলদেি।
একজি পনিতবযনক্ত নহসাদব অধযাপক ডিৌধুরী সুউচ্চ েবি, কে খরদি গৃহনিেবাণ, েূ নেকম্প, ূনণবঝড় এবাং জদলাচ্ছ্বাস
প্রনতদরাধী েবি নিেবাণ, িড়বদড় কাঠাদোর পুিশনক্তোেি (নরদরানফটিাং), তর্যপ্রযুনক্তর প্রদোগ এবাং তর্যপ্রযুনক্তর িীনতর
সাদর্ সম্পনকব ত নবষোনেদত জাতীে ও আন্তজবানতক জািবাদল ও কিফাদরদে সিদরাধব গদবষণাপত্র্ ডলদখি। ১৯৬৭ সাদল
আদেনরকাি কাংনিট ইিনস্টটিউট (ACI) এর ডপ্রানসনোংস এর এক সাংখযাে (Vol 62, No 2) নতনি এবাং তাাঁর সহডলখক এক গদবষণাপত্র্ প্রকাশ কদরি। ঐ গদবষণার নবষে নেদলা েবদির সাদপাটব নহসাদব যুর্বি-দেোল (Coupled
Shear-wall) এর উপর েূ নেকম্প বা ঝদড়াবাতাদসর ফদল উদ্ভূ ত বল-প্রদোদগর কারদণ ডয ডস্ট্রস (Stress) আর নবকৃ নত
(Deformation) দট তার নবদেষদণর এক সহজতর পিনতর উদ্ভাবি। অনত উাঁিুেবি নিেবাদি যুর্বি-দেোদলর উচ্চশনক্তেিার নবদশষ প্রদোজি। তাই এই পিনত স্ট্রাকিারাল প্রদকৌশদল নবদশষ গুরুত্বপূণব। তাাঁদের এই পিনত নবশ্বজুদড় বড়
বড় েবিগুনলর নিেবাণদক প্রোনবত কদরদে। “কাউল এবাং ডিৌধুরী পিনত” িাদে খযাত এই পিনত এই নবষদের পাঠযপুস্তদক
এক িতু ি অধযাদের সূিিা কদরদে।
অধযাপক ডিৌধুরী নসনেল ও স্ট্রাকিারাল ইনঞ্জনিোনরাং নবষদে তাাঁর একাদেনেক েক্ষতার বাইদরও তাাঁর এ নবদশষানেত
জ্ঞািদক কাদজ লানগদে বাাংলাদেদশর নবনেন্ন ডক্ষদত্র্ োরুণ অবোি ডরদখদেি। নতনি বাাংলাদেদশর নবনেন্ন সুউচ্চ েবি
নিেবাণ, রােনেশি টাওোর নিেবাণ, নবোি হযাঙ্গার নিেবাণ, ডস্টনেোে, বের ও ডজটি নিেবাণ, পাবনলক এবাং প্রাইদেট
ডসক্টদরর কনম্পউটারাইদজশি সাংিান্ত প্রকল্পগুনলদত নবনেন্ন জাতীে ও আন্তজবানতক সাংস্থার সাদর্ নবদশষজ্ঞ পরােশবক নহদসদব
কাজ কদরদেি। নবদশষজ্ঞ পযাদিদলর অাংশ নহসাদব নতনি বঙ্গবন্ধু (যেুিা) ডসতু র সাদর্ সম্পনকব ত বাাংলাদেশ সরকার,
নবশ্ববযাাংক, এনশোি ডেদেলপদেন্ট বযাাংক, এবাং ওইনসএফ (OECF) জাপািদক পরােশব ডেি। বতব োদি নতনি পদ্মা ডসতু র
জিয আন্তজবানতক নবদশষজ্ঞ পযাদিদলর কণবধার নহসাদব কাজ করদেি। নতনি বাাংলাদেদশর উপকূলীে অঞ্চদল সাইদক্লাি ডশল্টাদরর
জিয োস্টার প্ল্যাি প্রস্তুত কদরি এবাং বহুেুখী বযবহার উপদযাগী সাইদক্লাি ডশল্টার প্রকদল্পর জিয েলদিতা নহদসদব োনেত্ব
পালি কদরি।
অসাংখয ডপশাোর সাংস্থাে অধযাপক ডিৌধুরীর সাংনেষ্টতা প্রদকৌশল ও উন্নেদির বাস্তব ও প্রাদোনগক নবষেগুনলদত তাাঁর অগাধ
আগ্রহ এবাং অবোিদক প্রনতফনলত কদর। নতনি ইিনস্টটিউশি অব ইনঞ্জনিোসব (বাাংলাদেশ) এর ডফদলা নিববানিত হদেদেি
এবাং নতনি এই ইিনস্টটিউশদির ডপ্রনসদেন্ট নহদসদব োনেত্ব পালি কদরদেি (১৯৯২-৯৩)। নতনি িাটবােব ইনঞ্জনিোর
(ইউিাইদটে নকাংেে) এবাং নতনি নসনেল ইনঞ্জনিোসব ইিনস্টটিউশি (ইউদক) এর ডফদলা নিববানিত হদেদেি। নতনি
বাাংলাদেশ কনম্পউটার ডসাসাইটির সহ-সোপনত নহদসদব োনেত্ব পালি কদরদেি। নতনি ১৯৯৯ সাদল বাাংলাদেশ একাদেেী
অব সাদেদেস এর ডফদলা নিববানিত হদেদেি। নতনি বাাংলাদেশ েূ নেকম্প ডসাসাইটির প্রনতিাতা সোপনত। বতব োদি নতনি
বাাংলাদেশ প্রদকৌশল ও কানরগনর নশক্ষা স্বীকৃ নত/আনিদেশি ডবাদেবর (BAETE) এর ডিোরেযাি নহদসদব োনেত্ব পালি
করদেি। নতনি বাাংলাদেশ নশল্পবযাাংক এর পনরিালিা ডবাদেবর ডিোরেযাি (১৯৯৬-১৯৯৮) নেদলি। নতনি বাাংলাদেশ
ইিনস্টটিউট অব ডটকদিালনজ, িট্টগ্রাে (বতব োদি CUET) এর গেিবরস ডবাদেবর ডিোরেযাি নহদসদব োনেত্ব পালি কদরদেি

(১৯৯৭-২০০৪)। নতনি বতব োদি বাাংলাদেশ গনণত অনলনম্পোে কনেটির সোপনত নহদসদব োনেত্ব পালি করদেি। নতনি
১৯৯৬ সাদল তত্ত্বাবধােক সরকাদরর উপদেষ্টা (েন্ত্রী) নহসাদব জ্বালানি ও খনিজ সম্পে েন্ত্রণালে এবাং পানি সম্পে
েন্ত্রণালদের োনেদত্ব নিযুক্ত হদেনেদলি।
একজি নবেগ্ধ সনিে উন্নেি-কেী নহদসদব নতনি িািা েূ নেকাে অবোি ডরদখ িদলদেি। নতনি সফ্টওেযার ও ডেটা প্রদসনসাং
সানেব দসস (১৯৯৭) এর কনেটি, বাাংলাদেশ এর জিয তর্যিীনত প্রণেি কনেটি (১৯৯৯ ও ২০০৮), উচ্চনশক্ষাে তর্য ও
ডযাগাদযাগ প্রযুনক্ত এর কনেটি (২০০৫), ফদটাগ্রাফসহ ডোটার-তানলকা প্রণেি কনেটি (২০০৭) এর আহ্বােক নহদসদব
কাজ কদরি। নতনি প্রধািেন্ত্রীর তর্যপ্রযুনক্ত টাস্ক ডফাসব (২০০১-০৯) এর সেসয নহসাদব কাজ কদরি। নতনি বাাংলাদেশ
পনরদবশ আদোলি (BAPA বা বাপা) এর একজি উদেযাক্তা। বাপা হদলা বাাংলাদেদশর পনরদবশ সাংরক্ষদণর জিয বাাংলাদেদশর
সবদিদে বড় নসনেল ডসাসাইটি আদোলি। বাপা বাাংলাদেশ পনরদবশ ডিটওোকব (দবি BEN) এর সাদর্ নিিোদব কাজ
কদর। নতনি ২০০১ ডর্দক ২০০৫ সাল পযবন্ত বাপা’র প্রর্ে ডপ্রনসদেন্ট নহদসদব োনেত্ব পালি কদরি।
প্রযুনক্ত ও উন্নেদির সাদর্ জনড়ত প্রদকৌশল সেসযা সোধাদি তাাঁর ডিতৃ দত্বর জিয অধযাপক ডিৌধুরী ডরাটারী ক্লাব ফাউদিশি
ডর্দক নবজ্ঞাি, নশক্ষা ও অর্বনিনতক উন্নেি পুরস্কার (২০০০), আইইনব ডগাড ডেদেল (১৯৯৮, ইিনস্টটিউট অফ
ইনঞ্জনিোসব, বাাংলাদেশ), নশক্ষাোি ও গদবষণার ডক্ষদত্র্ ডেিদত্বর জিয েঃ এেএ রশীে স্বণব পেক (১৯৯৭), নবজ্ঞাি এবাং
প্রযুনক্তদত অবোি রাখার জিয লােে আন্তজবানতক ডগাড ডেদেল (২০০১), নবজ্ঞাি এবাং প্রযুনক্তদত অবোি রাখার জিয
োদকব ন্টাইল বযাাংক পুরস্কার (২০০১), বাাংলাদেশ কনম্পউটার ডসাসাইটি স্বণবপেক (২০০৫), বাাংলাদেশ এদসানসদেশি ফর
সফটওেযার এবাং আইটি সানেব দসস ডর্দক আইনসটি িযানম্পেি পুরস্কার (২০০৯), সদরানজিী িাইেু পেক, ডশলদটক পুরস্কার
(২০১১), কাজী আজহার আলী ফাউদিশি স্বণবপেক (২০১১), আহসািউোহ ডগাড ডেদেল, েঃ ডোঃ ইিানহে ডগাড
ডেদেল, েী বস্থােী অবোদির জিয জাইকা (JICA) পুরস্কার, এবাং বুদেট-আদিাোর গ্রুপ ডর্দক “নসনেল ইনঞ্জনিোনরাং
আইকি” পুরস্কার সহ অসাংখয পুরষ্কার ডপদেদেি। ২০১৭ সাদল বাাংলাদেশ সরকার অধযাপক ডিৌধুরীদক নবজ্ঞাি ও প্রযুনক্ত
নবোদগ তাাঁর নবনশষ্ট অবোদির জিয ডেদশর সদববাচ্চ ডবসােনরক পুরষ্কার “একুদশ পেক” প্রোি কদর।
২০১৭ নবনেআই লাইফ টাইে অযানিেদেন্ট অযাওোেব নবনেআই এর পরবতী আন্তজবানতক সদম্মলদি/কিফাদরদে আিুিানিকোদব
উপস্থানপত হদব। পরবতী আন্তজবানতক সদম্মলি/কিফাদরে ২০১৯ সাদলর প্রর্োদধব অিুনিত হদব। পুরস্কার-প্রাপক নহদসদব
অধযাপক ডিৌধুরী তাাঁর পেেেত নবষদে একটি বক্তৃতা উপস্থাপি করার সুদযাগ পাদবি।
নবনেআই সম্পদকব অনতনরক্ত তদর্যর জিয অিুগ্রহ কদর নবনেআই ওদেবসাইদট (www.bdiusa.org) যাি অর্বা নবনেআই
ডপ্রনসদেন্ট েঃ েুনির কুদ্দুস এর সাদর্ ইদেইদল (muquddus@pvamu.edu) ডযাগাদযাগ করুি।

(এই ডলখাটা “বাাংলাদেশ ডেদেলপদেন্ট ইনিনশদেটিে আজীবি সন্মািিা পুরষ্কার ২০১৭” সাংিান্ত নবনেোই এর জুলাই ২০,
২০১৭ তানরদখর ডপ্রস নরনলজ এর োবািুবাে। কৃ তজ্ঞতাঃ েজি সরকারদক সম্পােিাে সহােতার জিয আন্তনরকোদব
ধিযবাে।)
নবনেআই েূল ডপাস্ট: https://www.bdiusa.org/bdi-lifetime-achievement-award-2017

