
হাতিরতিল সমতিি উন্নয়ন প্রকল্প  উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা , বুধবার, ১৯ শ ৌষ ১৪১৯, ০২ জানুয়াতর ২০১৩  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

অতিতিবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

হাতিরতিল সমতিি উন্নয়ন প্রকদ্ল্পর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি সবাইদ্ক নববদ্ষ ের শুদ্ভচ্ছা জানাই। নতুন বছদ্রর শুরুদ্ি 

ঢাকাবাসীদ্দর জন্য এমন একটি গুরুত্বপূণ ে প্রকদ্ল্পর উদ্বাধন করদ্ি শ দ্র আতম আনতন্দি।  

হাতিরতিল ও শবগুনবাড়ী খাল এবং িৎসংলগ্ন এলাকার  তরদ্বে উন্নয়ন, শ াগাদ্ াগ ব্যবিার সপ্রসাসারণ, জলাবদ্ধিা 

তনরসন, বৃতি ও বন্যাজতনি  াতন ধারন,  াতন তনষ্কােন ও নান্দতনক  শসৌন্দ ে বৃতদ্ধর লদ্যে আমরা হাতিরতিল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ 

কতর।  

প্রকল্পটির মূল অংদ্ের কাজ তনধ োতরি সমদ্য়র মদ্ে শেষ হদ্য়দ্ছ। আতম আো কতর, সংদ্োতধি প্রকদ্ল্প আরও শ সব 

কাজ সংদ্ াতজি হদ্য়দ্ছ িা  িা সমদ্য় শেষ হদ্ব।  

এ প্রকদ্ল্প পূব ে- তিম সংদ্ াগ সড়ক, U-Loop, তিজ ও ওয়াকওদ্য় তনম োণ করা হদ্য়দ্ছ। তনম োণ করা হদ্চ্ছ ২৫০০ 

আসন-তবতেি শদদ্ের বৃহত্তম উন্মুক্ত মঞ্চ। শলদ্কর উভয়  াদ্ের সাতভ েস শরাড কদ্য়কটি িাদ্ন িানীয় রাস্তার সাদ্ি সংযুক্ত করা 

হদ্য়দ্ছ। এরফদ্ল শ াগাদ্ াগ ব্যবিা সহজ হদ্ব।  ানজট দূর হদ্ব। আধুতনক শরাড শনটওয়োদ্কর  াো াতে এ প্রকদ্ল্প  য়ঃতনস্কােন 

শনটওয়াকে ও  য়ঃবজেে অ সারদ্ণর অিোধূতনক ব্যবিা রাখা হদ্য়দ্ছ  াদ্ি তিদ্লর  াতন শকানভাদ্বই দূতষি হদ্ি না  াদ্র। তিদ্ল 

সব সুেয়াদ্রজ কাদ্নকেন বন্ধ করা হদ্য়দ্ছ। গৃহিাতলর বজেে  াদ্ি বৃতির  াতনদ্ি তমদ্ে তিদ্ল না আসদ্ি  াদ্র শসজন্য দু'টি 

শোধনাগার তনম োণ করা হদ্য়দ্ছ। ভূগভ েি  াতনর তরচাদ্জের শযদ্ে এ প্রকল্প গুরুত্বপূণ ে ভূতমকা রাখদ্ব বদ্ল আতম আো কতর।  

সুতধবৃন্দ,  

জনগদ্ণর তবপুল ম্যাদ্ন্ডট তনদ্য় আমরা ২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠন কতর। সরকাদ্রর দাতয়ত্ব গ্রহদ্ণর  র শিদ্ক আমরা 

রাজধানী ঢাকার উন্নয়নদ্ক তবদ্েষ গুরুত্ব তদদ্য় আসতছ। আমরা ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন  তরকল্পনা, আঞ্চতলক  তরকল্পনা ও মািাতর 

েহর অবকাঠাদ্মা উন্নয়ন  তরকল্পনা প্রণয়ন করতছ।  

ঢাকার  ানজট, জলাবদ্ধিা, নদী দূষণ,  তরদ্বে দূষণ, অ তরকতল্পি নগরায়ন, আবাসন ও অন্যান্য নাগতরক সুদ্ াগ-সুতবধা 

প্রসাদ্র আমরা ব্যা ক কম েসূতচ বাস্তবায়ন করতছ।  

ঢাকা েহদ্রর অন্যিম গুরুত্বপূণ ে রাস্তা এয়ারদ্ াট ে শরাদ্ডর বনানী শরলক্রতসং-এ ওভার াস ও সংদ্ াগ সড়ক গি ২৭ 

তডদ্সম্বর উন্মুক্ত করা হদ্য়দ্ছ।  ানজটমুক্ত সড়ক শ াগাদ্ াদ্গর শযদ্ে এটি একটি মাইলফলক।  

আমরা সাদ্য়দাবাদ  াতন শোধনাগার শফজ-২ চালু কদ্রতছ। নগরবাসী এখন দদতনক সাদ্ড় ২২ শকাটি তলটার অতিতরক্ত 

সুদ্ য়  াতন  াদ্চ্ছন। রাজধানীবাসীর ক্রমবধ েমান  াতনর চাতহদা পূরদ্ণ সকল ইমারদ্ি বৃতির  াতন ধারদ্ণর ব্যবিা রাখদ্ি ইমরাি 

তনম োণ তবতধমালা সংদ্োধন করা হদ্চ্ছ।  

 ানজটমুক্ত ও আধুতনক ঢাকা গদ্ড় শিালার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর আওিায় 

ফ্লাইওভার, এতলদ্ভদ্টড এক্সদ্প্রসওদ্য়, কমুেটার শরলওদ্য়, ভূগভেি টাদ্নল, ঢাকা েহদ্রর চাতরতদদ্ক তরং শরাড ও ওয়াটারওদ্য় 

তনম োণসহ তবতভন্ন উদ্যাগ গ্রহণ করা কদ্রতছ।  



২৬ তকদ্লাতমটার দীর্ ে এতলদ্ভদ্টড এক্সদ্প্রসওদ্য় তনম োদ্ণর কাজ চলদ্ছ। এটি তবমানবন্দর শিদ্ক শুরু কদ্র কুতড়ল, বনানী, 

মহাখালী, শিজগাঁও, মগবাজার কমলাপুর, শগালা বাগ হদ্য় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়দ্কর কুতুবখালী   েন্ত  াদ্ব।  

কুতড়ল ফ্লাইওভার,  াোবাড়ী ফ্লাইওভার, তমরপুর-এয়ারদ্ াট ে শরাড ফ্লাইওভার তনম োদ্ণর কাজ শেষ   োদ্য় আদ্ছ। 

শমদ্রাদ্রল  তরকল্পনা অনুদ্মাদন করা হদ্য়দ্ছ। োতন্তনগর হদ্ি ঢাকা-মাওয়া শরাদ্ডর তিলতমল   েন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার 

তনম োদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ছ।  

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ, ঢাকা-িাহ্মণবাতড়য়া ও ঢাকা-জামালপুর কমুেটার শরন সাতভ েস চালু করা হদ্য়দ্ছ।  

স্বল্প ও মেম আদ্য়র মানুদ্ষর আবাসন সমস্যা তনরসদ্ন রাজউক   োয়ক্রদ্ম ১ লাখ ফ্লাট তনম োদ্ণর কা েক্রম হাদ্ি 

তনদ্য়দ্ছ। এ কম েসূতচ'র আওিায় ইদ্িামদ্ে উত্তরা ৩য়  ব ে প্রকদ্ল্প ২০ হাজার ফ্লাট তনম োদ্ণর কাজ চলদ্ছ। পূব োচল ও তিলতমল 

প্রকদ্ল্প আরও ৩০ হাজার ফ্লোট তনম োদ্ণর করা হদ্ব।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা প্রিমবাদ্রর মি ঢাকার জন্য তজআইএস তভতত্তক তডদ্টইল্ড এতরয়া প্ল্োন বা DAP অনুদ্মাদন কদ্রতছ। ফদ্ল 

তনতব েচাদ্র জলাধার ধ্বংস বন্ধ হদ্য়দ্ছ। এছাড়া ঢাকার জন্য ২০১৬ সাল শিদ্ক ২০৩৫ সাল   েন্ত  রবিী ২০ বছদ্রর জন্য DAP 

প্রণয়দ্নর কাজ হাদ্ি শনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

গুলোন-বনানী-বাতরধারা শলক উন্নয়ন কাজ হাদ্ি শনওয়া হদ্য়দ্ছ। উত্তরা শলক উন্নয়দ্নর কাজও শুরু হদ্য়দ্ছ। ধানমতন্ড 

শলক সংলগ্ন রাস্তার্াট উন্নয়নসহ শসৌন্দ ে বধ েদ্নর কাজ চলদ্ছ।  

গুলোন  াকে উন্নয়ন ও কার াতকং তনম োণ করা হদ্চ্ছ। মতিতিল, তদলকুোসহ অন্যান্য বাতণতজেক এলাকায় কার  াতকং 

তনম োদ্ণর উদ্যাগ শনওয়া হদ্চ্ছ।  

আমরা ঢাকা েহদ্রর চার াদ্ের নদীর দূষণ শরাদ্ধ এর িলদ্দদ্ের বজেে অ সারদ্ণর কাজ শুরু কদ্রতছ। বুতড়গঙ্গা নদী 

িীদ্রর অববধ িা না অ সারণ করা হদ্য়দ্ছ। বুতড়গঙা নদীর দূষণ শরাদ্ধ কা েকর ব্যবিা শনওয়ার ফদ্ল এ নদী এখন জলজ প্রাণীর 

বাসদ্ াগ্য হদ্য় উঠদ্ছ।  

শুষ্ক শমৌসুদ্ম ঢাকার চার াদ্ের নদীদ্ি  াতনর প্রবাহ বৃতদ্ধর লদ্যে  মুনা নদী শিদ্ক  াতন প্রবাদ্হর প্রকল্প আমরা হাদ্ি 

তনদ্য়তছ।  

আমরা শদদ্ের ৫৩ টি নদীর নাব্যিা তফতরদ্য় আনদ্ি ১২ হাজার শকাটি টাকার মহা তরকল্পনা হাদ্ি তনদ্য়তছ। হাতরদ্য় 

 াওয়া শনৌ ি পুনরুদ্ধার করার কাজ চলদ্ছ।  

আমরা সড়ক, শরল, শনৌসহ শ াগাদ্ াদ্গর সকল খাদ্ি ব্যা ক উন্নয়ন কম েকান্ড বাস্তবায়ন কদ্রতছ। তনব োচনী প্রতিশ্রুতি 

অনু ায়ী সারাদ্দদ্ে সড়ক, শসতু, ফ্লাইওভার তনম োণ করা হদ্চ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

 আমরা  খন সরকার  তরচালনার দাতয়ত্ব শনই িখন সারাতবদ্ে মন্দা চলতছল। শস অবিার মদ্েও আমরা তনিে দ্ের 

মূল্য মানুদ্ষর ক্রয় যমিার মদ্ে রাখদ্ি শ দ্রতছ।  

গি তিন বছদ্রর গড় প্রবৃতদ্ধ ৬.৫ েিাংে। মূল্যস্ফীতি ১১% শিদ্ক কদ্ম ৪.৯৭% হদ্য়দ্ছ। খায ে মূল্যস্ফীতি ১৩ 

েিাংে শিদ্ক ২.২৫ েিাংদ্ে শনদ্ম এদ্সদ্ছ। দাতরদ্যের হার কদ্মদ্ছ প্রায় ১০ েিাংে। প্রবাসী আদ্য়র তদক শিদ্ক তবদ্ে আমাদ্দর 

অবিান ৭ম। গি অি েবছদ্র আমরা  প্রায় ১৪ তবতলয়ন মাতকেন ডলার শরতমদ্টন্স আয় কদ্রতছ।  

শদদ্ে তবতনদ্য়াগ শবদ্ড়দ্ছ। রপ্তাতন শবদ্ড়দ্ছ। শ াোক রপ্তাতন খাদ্ি বাংলাদ্দে এখন তবদ্ের তবিীয় েীষ ে রপ্তাতনকারক শদে। 

সরকাতর-শবসরকাতর খাদ্ি প্রায় ৮০ লাখ মানুদ্ষর কম েসংিান হদ্য়দ্ছ। ৫ শকাটি মানুষ তনম্নতবত্ত শিদ্ক মেতবদ্ত্ত উদ্ঠ এদ্সদ্ছ। 

মািাত ছু আয় ৮৫০ মাতকেন ডলাদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ছ।  

স্বািে, তেযা, ব্যবসা-বাতণজে, প্রোসনসহ আি ে-সামাতজক উন্নয়দ্নর প্রতিটি খািদ্ক আমরা িথ্য-প্রযুতক্তর আওিায় 

এদ্নতছ। শদদ্ের ৯৯ ভাগ এলাকা শমাবাইল শনটওয়াদ্কের আওিায় এদ্সদ্ছ। আমরা 3G প্রযুতক্তর শমাবাইল চালু কদ্রতছ। সারাদ্দদ্ে 

৪ হাজার ৫৮২ টি ইউতনয়ন িথ্য ও শসবা শকন্দ্র িা ন করা হদ্য়দ্ছ। ফদ্ল  ল্লী অঞ্চদ্লর জনগণ দ্রুি, সহদ্জ ও স্বল্পব্যাদ্য় তবতভন্নমুখী 

শসবা  াদ্চ্ছন। গ্রাম ও েহদ্রর মদ্ে দবষম্য হ্রাস শ দ্য়দ্ছ।  



এখন শলাডদ্েতডং শনই বলদ্লই চদ্ল। আমরা সরকার  তরচালনার দাতয়দ্ত্ব এদ্স ৩২০০ শমগাওয়াট তবদুেৎ শ দ্য়তছলাম। 

এখন উৎ াদন হদ্চ্ছ ৬৩৫০ শমগাওয়াট। গ্যাস উৎ াদন ৬০০ তমতলয়ন র্নফুট শবদ্ড়দ্ছ। নতুন নতুন গ্যাসদ্যে আতবস্কৃি হদ্চ্ছ।  

জাতিসংর্ সাধারণ  তরষদ্দর ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র আমাদ্দর উত্থাত ি ‘‘জনগদ্ণর যমিায়ন ও উন্নয়ন মদ্ডল'' 

সব েসম্মতিক্রদ্ম  াে কদ্রদ্ছ। তবেব্যা ী ‘‘অটিজম সদ্চিনিা'' সৃতির লদ্যে আদ্রকটি প্রস্তাব আতম গি বছর জাতিসংদ্র্র সাধারণ 

 তরষদ্দ উত্থা ন কতর। শসটিও এবার সাধারণ  তরষদ্দ গৃহীি হদ্য়দ্ছ। বাংলাদ্দদ্ের জন্য এ এক তবরল সম্মান। তবোল অজেন।  

সুতধমন্ডলী,  

বুতড়গঙ্গার িীদ্র তিল তিল কদ্র শবদ্ড় ওঠা ঢাকা মহানগরীর হৃি শগৌরব তফতরদ্য় আনদ্ি আমরা বদ্ধ তরকর। আতম 

আো কতর, সকদ্লর সতম্মতলি প্রদ্চিা ও সহদ্ াতগিায় আমরা আগামী  প্রজদ্ন্মর জন্য বাসদ্ াগ্য ঢাকা মহানগরী গদ্ড় তুলদ্ি 

সযম হব।  

আতম ঢাকার  তরদ্বে ও নান্দতনক শসৌন্দ ে রযায় সরকাদ্রর  াো াতে নগরবাসীদ্ক এতগদ্য় আসার আহবান জানাই।  

এ প্রকল্প সফলভাদ্ব সম্পন্ন করার সাদ্ি সংতিি সকলদ্ক আন্ততরক অতভনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সকলদ্ক আবারও 

ধন্যবাদ জাতনদ্য় আতম হাতিরতিল সমতিি উন্নয়ন প্রকদ্ল্পর শুভ উদ্বাধন শর্াষণা করতছ।  

শখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে তচরজীবী শহাক। 


