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সহকমীবৃন্দ, 

মন্ত্রণালয়ের কম মকর্মা-কম মচানরবৃন্দ।  

 

আসসালামু আলাইকুম। 

উপনির্ সিাইয়ক আন্তনরক শুয়ভচ্ছা জািানচ্ছ। ির্মমাি শমোয়দ সরকার গঠয়ির পর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে এটাই 

আমার প্রথম পনরদে মি। 

 আিহমাি কাল ধয়র এয়দয়ের শকাটি শকাটি মানুয়ষর জীিি ও জীনিকা পানিয়ক নিয়রই আিনর্মর্ হয়চ্ছ। িাাংলায়দয়ের 

মধ্য নদয়ে চার ের্ানধক িদী প্রিানহর্ হয়চ্ছ। এরময়ধ্য ৫৭টি হয়চ্ছ আন্তঃসীমান্ত িদী। যার ৫৪টি ভারর্ ও ৩টি মাোিমার শথয়ক 

িাাংলায়দয়ে প্রয়িে কয়রয়ে। এ সকল িদ-িদীর অনধকাাংেই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও শমিিা িদীর অিিানহকাভূক্ত।  

র্াই পানির এই শদয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দানেত্ব ও কর্মব্য অয়িক। এ পনরদে ময়ির ফয়ল আপিায়দর সায়থ মর্ 

নিনিময়ের পাোপানে মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভািিাগুয়লাও জািা যায়ি। জিকল্যায়ণ এ মন্ত্রণালয়ের শসিা কীভায়ি আরও বৃনি 

করা যাে শস নিষয়েও নদক-নিয়দ মেিা শদওো যায়ি। 

নপ্রে সহকমীবৃন্দ, 

স্বাধীির্ার পর সি মকায়লর সি ময়েষ্ঠ িাঙানল, জানর্র নপর্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাি শদয়ের পানি সম্পদ উন্নেয়ি 

শিেনকছু ঐনর্হানসক পদয়েপ গ্রহণ কয়রি। নর্নি ১৯৭২ সায়ল র্দািীন্তি ইনপওোপদার ‘পানি উইাং’ নিয়ে ‘িাাংলায়দে পানি 

উন্নেি শিার্ ম’ গঠি কয়রি। ১৯৭২ সায়ল ভারর্-িাাংলায়দে শযৌথ িদী কনমেি গঠি করা হে। ১৯৭২ শথয়ক ৭৫ পয মন্ত এ কনমেি 

আন্তঃসীমান্ত িদীসমূয়হর জনরপ ও র্থ্য-উপাত্ত নিনিময়ের মাধ্যয়ম দু’শদয়ের পানিসম্পদ উন্নেয়ি র্াৎপয মপূণ ম অিদাি রায়খ।  

সহকমীগণ, 

িাাংলায়দে আওোমী লীগ যখিই সরকার গঠি কয়রয়ে র্খিই শদয়ের পানি সম্পয়দর সুষ্ঠু ব্যিিাপিা ও উন্নেিয়ক  

নিয়েষ গুরুত্ব নদয়েয়ে।  

আমরা ১৯৯৬ সায়ল সরকার গঠি কয়র পানি সম্পদ উন্নেয়ি একটি সামনগ্রক পনরকল্পিা গ্রহণ কনর। এ লয়েে ১৯৯৯ 

সায়ল ‘জার্ীে পানি িীনর্’ এিাং ২০০১ সায়ল ‘জার্ীে পানি সম্পদ পনরকল্পিা’ প্রণেি করা হে।  

১৯৯৬ সায়লর ১২ নর্য়সম্বর িাাংলায়দে ও ভারয়র্র ময়ধ্য ৩০ িের শমোদী ঐনর্হানসক গঙ্গা িদীর পানি িন্টি চুনক্ত 

স্বােনরর্ হে। এরফয়ল ১৯৯৭ সাল শথয়ক শুষ্ক শমৌসুয়ম গঙ্গা িদীয়র্ ন্যেির্ম পানি প্রিাহ নিনির্ হয়েয়ে।  

িাাংলায়দয়ের উত্তর-পূি মাঞ্চয়ল শদয়ের এক পঞ্চমাাংে জুয়ে রয়েয়ে হাওর এলাকা। এখায়ি প্রাে ২ শকাটি শলায়কর িাস। 

এই অঞ্চয়লর উন্নেয়ি ২০০০ সায়ল আমরা িাাংলায়দে হাওর ও জলাভূনম উন্নেি শিার্ ম গঠি কনর।  

শদয়ের দনেণ-পনিমাঞ্চয়ল লিণাক্তর্া শরায়ধ আমরা ২০০০ সায়ল গোই িদী শেনজাং কনর। নকন্তু নিএিনপ-জামার্ 

শজাট সরকায়রর উদাসীির্া ও রেণায়িেয়ণর অভায়ি গোই িদী আিার ভরাট হয়ে যাে। সুন্দরিিসহ দনেণাঞ্চল ভোিহ 

লিণাক্তর্ার মুয়খ পয়ে। 



 

 ২০০৯ সায়ল সরকার গঠি করার পর আমরা পুিরাে গোই িদী শেনজাং কনর। এখি শুষ্ক শমৌসুয়ম এ িদীয়র্ পানি 

প্রিাহ বৃনি শপয়েয়ে। লিণাক্তর্া হ্রাস শপয়েয়ে। 

সহকমীবৃন্দ, 

গর্ পাঁচ িেয়র আমরা পানিসম্পদ খার্য়ক শঢয়ল সানজয়েনে। িদী ভাঙ্গি শরাধ, শসচ সুনিধা সম্প্রসারণ, িন্যা নিেন্ত্রণ 

ও পানি নিষ্কােি ব্যিিার উন্নেি এিাং পনরয়িয়ের নিরূপ প্রভাি শমাকানিলাে ৬০টি প্রকল্প িাস্তিানের্ হয়েয়ে।  

আমরা ৩১৯ নকঃনমঃ িদীর র্ীর সাংরেণ কয়রনে। ২ হাজার ৩৪ নকয়লানমটার িাঁধ নিম মাণ ও শমরামর্ করা হয়েয়ে। 

৫৫৯ নকয়লানমটার শেয়িজ এিাং শসচ খাল খিি ও পুিঃখিি করা হয়েয়ে। ৫৫২ নকয়লানমটার হাইয়োনলক স্ট্রাকচারসহ 

অসাংখ্য শলাজার, ব্রীজ, কালভাট ম নিম মাণ করা হয়েয়ে। 

প্রাে ১৫ লে শহক্টর কৃনষ জনময়র্ শসচ সুনিধা সম্প্রসারণ করা হয়েয়ে। যারফয়ল প্রনর্িের ৯৮ লে শমনিক টি 

অনর্নরক্ত খাদ্যেস্য উৎপানদর্ হয়চ্ছ। 

উপকূলীে এলাকাে িাঁধ নিম মায়ণর ফয়ল লিণাক্ত পানির কিল শথয়ক এসকল এলাকা রো পায়চ্ছ। শজয়গ উঠা চয়রর 

জনম ভূনমহীিয়দর িয়ন্দািস্ত শদওো হয়চ্ছ। ইয়র্াময়ধ্য ৩ হাজার ভূনমহীি পনরিারয়ক জনম িােী িয়ন্দািস্ত শদো হয়েয়ে। ৩০ 

হাজার ৭৭০ শহক্টর উপকূলীে এলাকাে জীিি যাত্রার মাি উন্নেয়ি িাঁধ নিম মাণ ও পানি ব্যিিাপিা গ্রুপ গঠয়ির কাজ চলয়ে।  

আমরা কুনিো, রাজোহী, গাইিান্ধা, জামালপুর, মেমিনসাংহ, মানিকগঞ্জ, মুনিগঞ্জ, ব্রাহ্মিিােীো ও সুিামগঞ্জ 

েহরয়ক িন্যার হার্ শথয়ক রোর ব্যিিা নিয়েনে। নসরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, নসয়লট, ফনরদপুর, রাজিােী, শভালা, িায়গরহাট, 

িরনসাংনদ ও পটুোখালী েহর রোর কাজ চলয়ে। ২৪ নকয়লানমটার সীমান্ত িদীর র্ীর সাংরেণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েয়ে।  

সহকমীগণ, 

আমরা নিেনমর্ শেনজাং কয়র িদীর িাব্যর্া ঠিক রাখনে। যমুিা িদীয়র্ কোনপটাল পাইলট শেনজাংয়ের ফয়ল 

নসরাজগয়ঞ্জ প্রাে ১৬ িগ মনকয়লানমটার ভূনম উিার করা হয়েয়ে।  

শদয়ের প্রধাি ৩০টি িদীর উপর সমীোর কাজ শেষ হয়ল কোনপটাল শেনজাং কায মক্রম শুরু হয়ি। এ লয়েে ১১টি 

শেজার ক্রে করা হয়েয়ে। 

গর্ পাঁচ িেয়র পুাংলী, তুরাগ, কালিী-কুনেোরা, কয়পার্াে, চন্দিা িারানসো ও জুনর িদীর শমাট ১৯৮ নকয়লানমটার 

শেনজাং শেষ হয়েয়ে। চলমাি রয়েয়ে আরও ৩৮ নকয়লানমটার িদী শেনজাং কায মক্রম। বুনেগঙ্গা িদী পুিরুিায়রর জন্যও আমরা 

প্রকল্প হায়র্ নিয়েনে, যার কাজ চলয়ে। হাকালুনক হাওর এলাকার পানি নিষ্কােয়ির জন্য জুনর িদী ও িনণ ম িাওর শেনজাং করা 

হয়েয়ে।  

হাওর এলাকাে ১ হাজার ৮২৬ নকয়লানমটার ডুিন্ত িাঁধ আমরা শমরামর্ কয়রনে। এরফয়ল আগাম িন্যার হার্ শথয়ক 

২ লে ৯০ হাজার শহক্টর জনমর শিায়রা ফসল রো পায়চ্ছ।  

 আমরা গঙ্গা ব্যারাজ নিম মায়ণর লয়েে একটি সমীো সম্পন্ন কয়রনে। গঙ্গা ব্যারাজ নিনম মর্ হয়ল সাংনিি এলাকার 

িদীগুয়লায়র্ ২ হাজার ৯ ের্ নমনলেি িিনমটার পানি ধারণয়যাগ্য একটি নিোল জলাধার সৃনি হয়ি।  

‘আইলা’ ঘুনণ মঝয়ে েনর্গ্রস্ত এলাকাে িাঁধ এিাং অিকাঠায়মা নিম মাণ ও পুিনিম মাণ করা হয়েয়ে।  

পানির সুষ্ঠু ব্যিহার ও ব্যিিাপিার লয়েে ‘িাাংলায়দে পানি আইি, ২০১৩’ প্রণেি করা হয়েয়ে। 

২০১১ সায়ল িাাংলায়দে ও ভারয়র্র ময়ধ্য Framework Agreement on Cooperation for 

Development স্বােনরর্ হয়েয়ে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অিিানহকাে পানি ব্যিিাপিা এিাং জলনিদুেৎ প্রকল্প গ্রহণ ও 

িাস্তিােয়ির লয়েে ভারর্-ভূটাি-িাাংলায়দে এিাং ভারর্-শিপাল-িাাংলায়দে নত্র-পেীে শযৌথ ওোনকমাং গ্রুপ কাজ কয়র যায়চ্ছ।  

নর্স্তা ও শফিী িদীর পানি িন্টি চুনক্তর শেমওোকম চূোন্ত করা হয়েয়ে। আমরা নর্স্তা চুনক্ত িাস্তিােয়ির প্রয়চিা 

অব্যাহর্ শরয়খনে। 

সহকমীবৃন্দ, 

িাাংলায়দে আওোমী লীগ সরকার জিগয়ণর সরকার। আমায়দর অঙ্গীকার হয়চ্ছ জিগয়ণর সানি মক কল্যাণ নিনির্ 

করা। এ লেে নিয়েই আমরা এনগয়ে যানচ্ছ। স্বািে, নেো, কৃনষ, শযাগায়যাগ, নিদুেৎ, র্থ্য-প্রযুনক্ত, পররাষ্ট্রসহ প্রনর্টি শসক্টরয়ক 

আমরা শঢয়ল সানজয়েনে। আথ ম-সামানজক উন্নেয়ির শেয়ত্র িাাংলায়দে এখি শরাল ময়র্ল। 



 

আমায়দর ক্রে েমর্া শিয়েয়ে। মাথা নপছু আে শিয়ে ১০৪৪ র্লায়র উন্নীর্ হয়েয়ে। নরজাভ ম শিয়েয়ে। প্রবৃনির হার ৬ 

ের্াাংয়ের উপয়র ধয়র রাখয়র্ সেম হয়েনে। নিদুেৎ উৎপাদয়ির সেমর্া ১১ হাজার ৭ শমগাওোট োনেয়ে শগয়ে। িাাংলায়দে 

এখি উন্নেয়ির মহাসেয়ক প্রয়িে কয়রয়ে। 

 ২০২১ সায়লর ময়ধ্য আমরা মধ্যম আয়ের শদে এিাং ২০৪১ সায়লর ময়ধ্য উন্নর্ শদে নহয়সয়ি নিয়ের বুয়ক মাথা উঁচু 

কয়র দাঁোয়র্ চাই। এজন্য আমায়দর সকলয়ক কয়ঠার পনরেম করয়র্ হয়ি। 

আমার প্রর্োো, পানিসম্পদ মন্ত্রণালে এিাং এর অধীিি সকল প্রনর্ষ্ঠায়ির প্রনর্টি কম মকর্মা-কম মচারী জ্ঞাি, 

অনভজ্ঞর্া, দের্া ও আন্তনরকর্া নদয়ে নিষ্ঠার সায়থ দানেত্ব পালি করয়িি।  

আসুি, সকয়ল নময়ল জানর্র নপর্ার ক্ষুধা, দানরদ্র্ে ও নিরেরর্ামুক্ত স্বয়ের শসািার িাাংলা গয়ে তুনল। 

সকলয়ক ধন্যিাদ।  

শখাদা হায়ফজ। 

জে িাাংলা, জে িঙ্গিন্ধু 

িাাংলায়দে নচরজীনি শহাক। 

--- 


