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োননীয় প্রধানেন্ত্রী 

শেখ হাডিনা 

গুলোন ইয়ুথ ক্লাব, ঢাক্া, বুধবার, ১১ জ্িযষ্ঠ ১৪২৩, ২৫ শে ২০১৬ 

ডবিডেল্লাডহর রাহোডনর রাডহে 

 

অনুষ্ঠামনর িিাপডি, 

িহক্েীবৃন্দ, 

ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেমনর ক্াউডিলর স িব যস্তমরর ক্ে যক্িযা/ক্ে যচারীবৃন্দ, 

উপডিি সুডধেন্ডলী, 

 

 আিিালামু আলাইকুে। 

 ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেন আময়াডিি ডিডিটাল-ডিএনডিডি-এযাপ এবং ডিডিটিডি ক্ার্ যক্রে এর শুি উমবাধন 

অনুষ্ঠামন িবাইমক্ শুমিচ্ছা িানাডচ্ছ। এই ক্ামি িহমর্াডিিার িন্য  ডিএেডপ এবং গুলোন, বনানী, বাডরধারা স ডনমক্িন 

শিািাইটির িেন্বময় িঠিি এলসডিডি ক্র্তযপক্ষমক্ ধন্যবাদ িানাই। 

শুরুমিই আডে িিীর শ্রদ্ধার িামথ স্মরণ ক্রডি িব যক্ামলর িব যমশ্রষ্ঠ বাঙাডল, িাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর 

রহোনমক্। স্মরণ ক্রডি িািীয় চার শনিা, মুডিযুমদ্ধর ৩০ লাখ েহীদ, দু’লাখ ডনর্ যাডিি ো-শবানমক্; র্াঁমদর িমব যাচ্চ 

আত্মিযামির ডবডনেময় আেরা অিযন ক্মরডি েহান স্বাধীনিা। 

সুডধবৃন্দ, 

ঢাক্া েহমরর শলাক্িংখ্যা ডদন ডদন শবমেই চলমি। এক্মক্ডিক্ ঢাক্া ডিটি ক্মপ যামরেমনর পমক্ষ র্থার্থ নািডরক্ 

শিবা প্রদান ক্রা অিম্ভব হময় পমে। নািডরক্ শিবা নিরবািীর শদারমিাোয় শপ ৌঁমি ডদমি আোমদর িরক্ার উমযাি শনয়। 

২০১১ িামলর ২৯ নমিম্বর ঢাক্া ডিটি ক্মপ যামরেনমক্ ডবলুপ্ত ক্মর ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেন স ঢাক্া দডক্ষণ ডিটি ক্মপ যামরেন 

িঠন ক্রা হয়। র্ার সুফল এখন নিরবািী পামচ্ছন। 

িরক্ার িঠমনর পর আেরা রািধানী ঢাক্ার উন্নয়নমক্ ডবমেষ গুরুত্ব ডদময়ডি। আেরা ঢাক্া েহানিরীর উন্নয়মন 

আঞ্চডলক্ পডরক্ল্পনা স োঝাডর েহর অবক্াঠামো উন্নয়ন পডরক্ল্পনা প্রণয়ন ক্মরডি। ঢাক্ার র্ানিট ডনরিন, িলাবদ্ধিা 

দূরীক্রণ, পডরমবেদূষণ হ্রাি, পডরক্ডল্পি নিরায়ন, আবািন স অন্যান্য নািডরক্ সুমর্াি সুডবধা প্রদামন আেরা ব্যাপক্ ক্ে যসূডচ 

বাস্তবায়ন ক্মরডি।  

রািধানীর শি ন্দর্ য বধ যন পডরক্ল্পনা বাস্তবায়ন, র্ানিটমুি, আধুডনক্ স পডরমবেবান্ধব ঢাক্া েহানিরী িমে শিালার 

লমক্ষয আেরা স্ট্র্যামটডিক্ ট্রািমপাট য প্ল্যান এর আসিায় ফ্লাইসিার, এডলমিমটি এক্সমপ্রিসময়, শেমট্রামরল, ভূিি যি টামনল, 

ঢাক্া েহমরর চারডদমক্ ডরংমরাি স সয়াটারসময় ডনে যাণিহ ডবডিন্ন উমযাি গ্রহণ ক্মরডি।  

ঢাক্া েহমর ২৬ ডক্মলাডেটার দীর্ য এডলমিমটি এক্সমপ্রিসময় ডনে যাণ ক্াি চলমি। ইমিােমে কুডেল ফ্লাইসিার, 

শেয়র হাডনফ ফ্লাইসিার, ডেরপুর-এয়ারমপাট য শরাি ফ্লাইসিার, েিবািার শথমক্ শিিিাঁস পর্ যন্ত ফ্লাইসিামরর ডনে যাণ ক্াি 

শেষ হময়মি। পৃডথবীর উন্নি েহরগুমলার েি ঢাক্ামক্ িািামি আেরা আরস ফ্লাইসিার ডনে যামণর উমযাি ডনময়ডি। ঢাক্া উত্তর 

ডিটি ক্মপ যামরেমনর (ডিএনডিডি’র) িাডব যক্ উন্নয়মন িরক্াডর স ডনিস্ব অথ যায়মন ডবডিন্ন প্রক্ল্প বাস্তবায়ন চলমি। গৃহীি 

প্রক্ল্পগুমলার েমে রময়মি- 

1. ডিএনডিডি’র আসিায় ৫৪৪ শক্াটি টাক্া ব্যময় রাময়রবািার িািীয় েহীদ স্মৃডিমি ধ িংলগ্ন ক্বরিান উন্নয়ন প্রক্ল্প।  

2. ডিডিডি’র আসিায় ৫৫ শক্াটি টাক্া ব্যময় শবেীবাঁধ শথমক্ শোহাম্মদপুর বািস্ট্যান্ড পর্ যন্ত িেক্ ডনে যাণ প্রক্ল্প।  

3. ৪১ (এক্চডল্লে) শক্াটি ৩৮ লক্ষ টাক্া ব্যময় ডেরপুর শিনাডনবাি বাইপাি শরাি ডনে যাণ, ডিরাডেক্ শরাি উন্নয়ন স 

দডক্ষণ পল্লবী এলাক্ার নদ যো স িেক্ উন্নয়ন প্রক্ল্প ক্ার্ যক্রে চলমি।  



 

4. ৩৩১ (ডিনেি এক্ডিে) শক্াটি ৮ লক্ষ টাক্া ব্যময় ঢাক্া েহমরর ৩টি পাইক্ারী ক্াঁচা বািার ডনে যাণ ক্াি চলমি। 

5. ২৪০ (দুইেি চডল্লে) শক্াটি ২০ লক্ষ টাক্া ব্যময় ডেরপুর গ্রােীণ ব্যাংক্ হমি আিারিাঁস পর্ যন্ত িেক্ ডনে যাণ প্রক্ল্প 

হামি শনয়া হময়মি। 

6. Improvement of Road Infrastructure and Beautification works around Mirpur Sher-

E-Bangla National Cricket Stadium and Major Roads of Dhaka City for ICC World 

T-20 Bangladesh, 2014 এর িন্য  ১২৫ শক্াটি ৩০ লক্ষ টাক্া বরাদ্দ শদয়া হময়ডিল।   

7. ঢাক্া আরবান ইনফ্রাস্ট্র্াক্চার ইেপ্রুিমেন্ট প্রমিক্ট-এ বরাদ্দ শদয়া হয় ১৯০ শক্াটি ১৭ লক্ষ টাক্া।  

8. ক্লীন এয়ার এন্ড িািমটইমনবল এনিায়রনমেন্ট (শক্ইি প্রমিক্ট) প্রক্মল্প বরাদ্দ শদয়া হময়মি ৩১৮ শক্াটি ৪৭ লক্ষ 

টাক্া।  

9. Improvement and Construction of Roads, Drains and Footpath of Sector No- 1, 3 to 

14 of Uttara Model Town, Dhaka–এর িন্য বরাদ্দ শদয়া হময়মি ১১৯ শক্াটি ৪০ লক্ষ টাক্া।  

10. Construction & Improvement of Roads, Drains & Footpath of Gulshan, Banani & 

Baridhara Diplomatic Areas of Dhaka North City Corporation– এর িন্য বরাদ্দ শদয়া হময়মি 

১৯৯ শক্াটি টাক্া। 

শলক্ স োখা নদীিমূহ হমচ্ছ শর্ শক্ান েহমরর প্রাণ। ঠিক্ োনুমষর েরীমরর ডেরা-উপডেরার েি। ডক্ন্তু অিীমির 

ডবডিন্ন িেয় দখলবাডিিহ নানা উপাময় ঢাক্া েহরমক্ মৃি নিরীমি পডরণি ক্রা হয়। রািধানীমক্ বাঁডচময় তুলমি ঢাক্া 

েহমরর শলক্গুমলা আমির অবিায় ডফডরময় আনার ক্ার্ যক্রে গ্রহণ ক্ডর। হাডিরডঝল প্রক্ল্প ইট পাথমরর এই নির িীবমন মুি 

বািামি ডনিঃশ্বাি শনয়ার সুমর্াি ক্মর ডদময়মি।  

গুলোন-বনানী, বাডরধারা শলক্’র উন্নয়ন ক্াি চলমি। ঢাক্া েহমরর চারপামের নদীর দূষণ শরামধ এর িলমদমের 

বিযয অপিারমণর ক্াি ক্রা হমচ্ছ। মৃিপ্রায় বুডেিঙ্গা নদীমক্ বাঁচামি আেরা উমযাি ডনময়ডি। অনািি ডদমনর প্রিমের িন্য 

রািধানীমক্ বািমর্াগ্য ক্মর শরমখ র্াসয়াই শহাক্ আোমদর অঙ্গীক্ার।  

সুডধবৃন্দ, 

 শর্ িাডি রি ডদময় স্বাধীনিা অিযন ক্রমি পামর শি ডনমির পাময় দাঁোমিস পামর। বাংলামদে আি আর 

পরডনি যরেীল শদে নয়। পদ্মামিতুর েি শদমের বৃহত্তে প্রক্ল্প বাস্তবায়মনর চযামলঞ্জ গ্রহণ ক্মর আেরা িা প্রোণ ক্মরডি। 

িবডক্ছু ঠিক্ থাক্মল ২০১৮ িামলর েমেই এর উমবাধন িম্ভব হমব।  

 আসয়ােী লীি র্খনই ক্ষেিায় আমি োনুষ িখনই ডক্ছু পায়। আোমদর িরক্ার ডনমিরা শিামির িন্য নয়, োনুমষর 

িাগ্য উন্নয়মনর িন্য ক্াি ক্মর র্ামচ্ছ। এই িরক্ামরর িেময় োনুমষর িীবন র্ািার োন উন্নি হময়মি। জ্বমদডেক্ মুদ্রার 

ডরিাি য স োথাডপছু আয় বৃডদ্ধ শপময়মি। স্বািয, ডেক্ষা, ব্যবিা-বাডণিয, প্রোিনিহ আথ য-িাোডিক্ উন্নয়মনর প্রডিটি সূচমক্ 

আোমদর অবিান এখন অিীমির শর্ শক্ান িেময়র শচময় সুিংহি।  

 শদমে িথ্য প্রযুডির উন্নয়মন ডবপ্ল্ব র্মটমি। শদমের প্রায় েিিাি এলাক্া শোবাইল শনটসয়ামক্যর আসিায় এমিমি স 

থ্রী-ডি প্রযুডির শোবাইল শিবা চালু হময়মি। আি ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেমনর ডিডিটাল-ডিএনডিডি-এযাপ চালুর েমে 

ডদময় প্রযুডির িয়র্ািায় এক্ নতুন োিা শর্াি হমলা। এর োেমে নিরবািী খুব িহমিই িামদর ডবডিন্ন িেস্যার ক্থা 

ডিএনডিডি ক্র্তযপক্ষমক্ িানামি পারমব। ডিএনডিডি’র এই এযাপ অন্যান্য ডিটি ক্মপ যামরেনগুমলাস ব্যবহার ক্রমি পারমব। 

 গুলোন, বনানী, বাডরধারা স ডনমক্িন কূটননডিক্ এলাক্া। এই এলাক্ার বাডিন্দামদর ডনরাপত্তায় ডিএনডিডি, 

ডিএেটি এবং এই িব এলাক্ায় বিবািরি িমচিন নািডরক্মদর িংিঠমনর িেন্বময় ডিডিটিডি বিামনা িডিযই প্রেংিনীয় 

উমযাি। অদূর িডবষ্যমি ঢাক্া েহমরর িক্ল এলাক্া ধামপ ধামপ ডিডিটিডি শনটসয়ামক্যর আসিায় আিমব। 

সুডধবৃন্দ, 

 ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেন স ঢাক্া দডক্ষণ ডিটি ক্মপ যামরেন সৃডির পর অমনক্ডদন প্রোিক্ ডদময় পডরচাডলি হয়। 

২০১৫ িামলর ২৮ শে এডপ্রল িব দমলর অংেগ্রহমণ অনুডষ্ঠি ডনব যাচমনর েে ডদময় নিরবািী িামদর শেয়র স ক্াউডিলরমদর 

ডনব যাডচি ক্মরন। 



 

 িি এক্ বিমর ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেমনর ডবডিন্ন ক্ার্ যক্রে নািডরক্মদর প্রেংিা কুডেময়মি। ডিএনডিডি’র রাস্তা-

র্ামট র্ামি েয়লা িমে না থামক্ শি িন্য ৭২টি শিমক্ন্ডারী ট্রািফার শস্ট্েন ডনে যাণ ক্রমি। ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেন শিাট-

বে ২০ হািার ডবলমবাি য অপিারণ ক্মরমি, ১০টি িায়িা পাডক্যংমুি ক্মরমি, েহমরর ডবডিন্ন ফুটসিারব্রীমি ফুমলর িাি 

লািামচ্ছ। েহরমক্ িবুি ক্রার িন্য ৫ লক্ষ িামির চারা লািামনার উমযাি ডনময়মি।  

 রািস্ব ব্যবিাপনা স ডহিাব ডবিািমক্ অমটামেেন ক্রা হমচ্ছ, অনলাইন-এ িে-মৃতুয ডনবন্ধন হমচ্ছ এবং েিিাি ই-

শটন্ডাডরং চালু ক্রা হময়মি। ডিএনডিডি’র িক্ল ক্ে যক্ান্ড িথ্য প্রযুডির ব্যবহার আরস বাোমি হমব। এক্ই িামথ িরক্াডর 

বরামদ্দর উপর ডনি যরেীলিা ক্োমি হমব। িক্ল উন্নয়নমূলক্ ক্ে যক্ান্ডক্ামির গুণিিোন ডনডিি ক্রমি হমব। 

িনপ্রডিডনডধমদরমক্ িনিমণর আরস ক্ামি শর্মি হমব এবং িব যমক্ষমি সুোিন, স্বচ্ছিা স িবাবডদডহিা ডনডিি ক্রমি হমব। 

সুডধবৃন্দ, 

 ঢাক্া উত্তর ডিটি ক্মপ যামরেন র্ামি পূণ যেডি ডনময় ক্াি ক্রমি পামর শিিন্য আেরা এর িনবল ক্াঠামো অনুমোদন 

ডদময়ডি। ঢাক্া েহমরর আেপামের ইউডনয়নগুমলাস র্ামি আধুডনক্ নািডরক্ সুডবধা পায় শিিন্য ১৬টি ইউডনয়ন ঢাক্া উত্তর স 

দডক্ষণ ডিটি ক্মপ যামরেমনর আসিায় এমনডি। আডে আো ক্ডর-আপনামদর িডম্মডলি শচিায় ঢাক্া েহর অডচমরই এক্টি িবুি, 

পডরচ্ছন্ন, আমলাডক্ি, ডনরাপদ, পডরমবেবান্ধব, উন্নি, আধুডনক্ নিরী ডহমিমব িমে উঠমব। 

 আেরা ২০২১ িামলর েমে বাংলামদেমক্ এক্টি ক্ষুধামুি, দাডরদ্রযমুি, অিাম্প্রদাডয়ক্ েেে আময়র শদে ডহমিমব 

িমে তুলমবা। ২০৪১ িামলর েমে বাংলামদে দাঁোমব উন্নি ডবমশ্বর ক্ািামর। শি লমক্ষয িব শিক্টমর আেরা উন্নয়ন ক্ে যসূচী 

বাস্তবায়ন ক্মর র্াডচ্ছ। 

 আসুন, িবাই ডেমল মুডিযুমদ্ধর শচিনার শিানার বাংলা িমে তুডল এবং িব যক্ামলর িব যমশ্রষ্ঠ বাঙাডল, িাডির ডপিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুডিবুর রহোন-এর স্বপ্নপূরণ ক্ডর।  

িক্লমক্ ধন্যবাদ িাডনময় ডিএনডিডি-ডিডিটাল-এযাপ এবং ডিডিটিডি ক্যামেরা ক্ার্ যক্রমের শুি উমবাধন শর্াষণা 

ক্রডি।  

শখাদা হামফি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলামদে ডচরিীবী শহাক্। 

... 


