
বাাংলাদেশ স্থপতি ইনতিটিউদের নবতনতম িি ভবন উদবাধন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হাতিনা  

বাাংলাদেশ স্থপতি ইনতিটিউে প্রাঙ্গণ, আগারগাঁও, ঢাকা, রতববার, ০৬ চৈত্র, ১৪২২, ২০ মাৈ ি, ২০১৬ 

তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

িম্মাতনি িভাপতি, 

িহকমীবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

বাাংলাদেশ স্থপতি ইনতিটিউদের নবতনতম িি ভবদনর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপতস্থি িবাইদক আন্ততরক শুদভচ্ছা জানাতচ্ছ। 

মাৈ ি আমাদের স্বাধীনিার মাি। আতম শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ িব িকাদলর িব িদশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর 

রহমানদক। স্মরণ করতি জািীয় ৈার শনিাদক। শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ মুতিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শহীে এবাং ২-লাখ তনর্ িাতিি মাদবানদক। 

যুদ্ধাহি মুতিদর্াদ্ধা এবাং শহীে পতরবাদরর িেস্যদের প্রতি িমদবেনা জানাতচ্ছ। মুতিদর্াদ্ধাদের প্রতি রইল আমার িালাম।  

সুতধবৃন্দ, 

স্থাপিয হল একটি িভযিার মাপকাঠি। প্রাৈীন িভযিাদক শৈনা বা জানার অযতমিম মাযম ম হদচ্ছ স্থাপিয। আজদক 

আমরা র্া তকছু তনম িাণ করতি, কদয়ক শ বির পর র্তে এগুদলা টিদক থাদক িাহদল এগুদলা আমাদের িময়দক ধারণ করদব।  

কাদজই আমরা র্া তকছু তনম িাণ কতর না শকন, শিগুদলাদক শর্মন একতেদক হদি হদব স্থাতয়ত্বশীল, অযতমতেদক শিমতন 

দৃতি নন্দন।  

নান্দতনক বদলই মানুষ এখনও ছুদে র্ায় পুরাদনা রাজবাতি, মিতজে, মতন্দর শেখদি। িারা পৃতথবীর মানুষ আগ্রার 

িাজমহল শেখদি র্ায়। 

একটি শেদশর অবকাঠাদমা তবতনম িাদণ স্থপতি িমাদজর ভূতমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি। শুধু ইে-পাথর-বাতল তেদয় ইমারি বা 

স্থাপনা গদি শিালাই শশষ কথা নয়, স্থাপিয শকৌশদলর উপর তনভ ির কদর িার স্থাতয়িব, শিটির নান্দতনকিা এবাং শিই তবদশষ 

স্থাপনাটি কীভাদব মানুদষর কাদজ লাগদব।  

এজযতম শকান তকছু তনম িাদণর িময় স্থান, কাল, ভূ-প্রাকৃতিক পতরদবশ, শিখানকার িাংস্কৃতি, চবতৈত্র, স্থানীয় উপাোন 

ইিযাতের উপর তবদশষ নজর তেদি হদব।  

আমরা ৈাই এ শেদশর প্রতিটি মানুষ মানিম্মি মাথা শগাঁজার ঠাঁই পাক। িারাতেন কাজ শশদষ িাঁরা শর্ন স্বতিদি এবাং 

তনরাপদে পতরবার-পতরজন তনদয় ঘুমাদি পাদরন। 

তকন্তু আমাদের শেশো অিযন্ত শিাে। জনিাংখ্যা অদনক শবতশ। একতেদক মানুদষর খাদ্য তনরাপত্তার স্বাদথ ি কৃতষ জতমর 

িদকাৈন করা র্াদব না। আবার িবার বািস্থান তনতিি করদি হদব। এই দুই তবপরীি অবস্থাদক িামদন শরদখই আমাদের 

স্থাপনার নকশা এবাং তনম িাণ কাজ িম্পন্ন করদি হদব। আর এখাদনই স্থপতিদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পতরৈয় তেদি হদব।  

কৃতষ জতম রক্ষার জযতম গ্রামাঞ্চদল বহুিল ভবন তনম িাণ কদর মানুদষর আবািন িমস্যা শমোদনার উদদ্যাগ শনওয়া 

প্রদয়াজন। এ ব্যাপাদর আমরা কার্ িকর উদদ্যাগ গ্রহণ করব।  

একো কথা না বলদলই নয়। বাতিঘর তনম িাদণর িময় শকউ জায়গা িািদি ৈান না। ঢাকা শহদরর অদনক অতলগতল 

আদি শর্খাদন ফায়ার িাতভ িদির গাতি পর্ িন্ত ঢুকদি পাদর না। এখাদন মানুদষর তভি বািদি। ঢাকাদক কীভাদব বিবাি উপদর্াগী 

করা র্ায় এ ব্যাপাদর িবার দৃতি তেদি হদব। 

এক িময় ঢাকায় অদনক খাল তিল। শিগুদলা েখল হদয় শগদি। এখন একটু বৃতি হদলই রাজধানীর অদনকাাংদশ 

জলাবদ্ধিা শেখা শেয়। বৃতির পাতন শবর হওয়ার জায়গা শনই। 



 

বুতিগঙ্গার দুপাি েখলোরদের হাদি ৈদল তগদয়তিল। আমরা শিগুদলা উদ্ধাদরর শৈিা করতি। পাতন দূষণ বদে উদদ্যাগ 

তনদয়তি। 

আমরা ধানমতন্ড শলক িাংস্কার কদরতি। হাতিরতিল িাংস্কার কদর দৃতি নন্দন করা হদয়দি। গুলশান শলদকর িাংস্কার 

কাজ ৈলদি। আরও শর্িব খাল শবেখল হদয় শগদি শিগুদলাদক উদ্ধার করার জযতম আতম দুই তিটি কদপ িাদরশনদক অনুদরাধ 

জানাব। শর্গুদলা এখনও টিদক আদি শিগুদলা দ্রুি িাংস্কার কদর পাতন ৈলাৈদলর উপদর্াগী করদি হদব। িাহদল মানুদষর দুদভ িাগ 

তকছুো হদলও কমদব। 

র্ানজে ঢাকা মহানগরীর আর এক মহািমস্যা হদয় শেখা তেদয়দি। মানুদষর আয় বািদি। িাঁরা গাতি তকনদব। গাতি 

শকনা শঠকাদনা র্াদব না।  

আমরা শৈিা করতি ফ্লাইওভার, পািাল শরল, এক্সদপ্রিওদয় তনম িাণ কদর র্ানৈলাৈল িহজ করার জযতম। 

ইদিামদযম  ৈালু করা হদয়দি ঢাকা বাইপাি িিক। র্ানজে তনরিদন বনানী ওভার পাি, তমরপুর-এয়ারদপাে ি, কুতিল-

তবশ্বদরাড এবাং শময়র শমাহাম্মাে হাতনফ ফ্লাইওভার এবাং েঙ্গীদি আহিানউল্লাহ মািার উিাল শিতু তনম িাণ কদরতি। 

মগবাজার-মাতলবাগ ফ্লাইওভার তশগতগরই ৈালু হদব। 

এয়ারদপাে ি শথদক মাওয়া পর্ িন্ত এতলদভদেড এক্সদপ্রি হাইওদয়র কাজ এতগদয় ৈলদি। ঢাকা-ৈট্টগ্রাম, জয়দেবপুর-

ময়মনতিাংহ-িহ আরও কদয়কটি মহািিকদক ৈার শলইদন উন্নীি করার কাজ  শশষ হদয়দি। 

স্থাপনা তনম িাদণ আমার তনদজর তকছু তৈন্তা-ভাবনার অবিারণা করদি ৈাই। 

1. গ্রামীণ পতরদবশ বজায় শরদখ গ্রামাঞ্চল শথদক উন্নয়দনর র্াত্রা শুরু করা: এর সুস্পি তনেশ িন হদচ্ছ টুঙ্গীপািায় 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাদনর িমাতধ শিৌধ-এর তডজাইন। তবস্তৃি এলাকা জুদি শুরু শথদক শশষ পর্ িন্ত গ্রামীণ 

পেভুতম তনদয় আমার ধারণা তিল। এর বািব রূপ তেদয়দিন স্থপতিরা। 

2. বি শহরগুদলার পাশাপাতশ শিাে শিাে শহরগুদলাদি উন্নয়দনর ধারা বজায় রাখা: এো করা িম্ভব র্তে স্থপতিরা 

র্াঁর র্াঁর এলাকায় তগদয় কাজ কদরন। 

3. স্থান উপদর্াগী স্থাপনা তডজাইন করদি হদব: গ্রাদমর জযতম গ্রামীণ, শিাে শহদরর জযতম দু’তিন-িলা, বি শহদরর 

জযতম িার উপদর্াগী স্থাপনা তনম িাণ।  

4. শভৌদগাতলক এলাকা উপদর্াগী ভবন তডজাইন: শর্মন- কক্সবাজার ও কুয়াকাোয় ১৫-িলা, ২০-িলা ভবন 

বাঞ্ছনীয় নয়। 

5. স্থাপনা তনম িাদণর িময় গাি-গািালী, জলাধার, শখলার মাঠ, প্রশি গমনপদথর ব্যবস্থা থাকদি হদব । 

6. িম্ভাব্য ভূতমকম্পকালীন তবপর্ িদয়র কথা তৈন্তা কদর ক্রমশ কদম আিা শখালা পতরিদরর এই শহদর নতুন কদর 

কীভাদব পর্ িাপ্ত শখালা পতরির-এর ব্যবস্থা করা র্ায় িা তনদয় তৈন্তা-ভাবনার িময় এদিদি। একইিাদথ জলাবদ্ধিা 

শথদক রক্ষার জযতম প্রদয়াজন পর্ িাপ্ত জলাভূতম, water retention body ও জল তনষ্কাশন খাদলর ব্যবস্থা 

করা।  

7. Landscape design শক গুরুত্ব িহকাদর শনওয়া েরকার। র্াদি বাতির আশপাদশ গাি লাগাদনা র্ায়। 

গাি-গািালী পিদন্দর িময় অবশ্যই আমাদের শেশীয় ঐতিদহযর গািদক প্রাধাযতম তেদি হদব। 

8. নগরায়দণর শক্ষদত্র পর্ িাপ্ত রািাঘাে, শলক, শখলার মাঠ, নাগতরক সুতবধাতে শরদখ িামতগ্রক পতরদবদশর ভারিাম্য 

শরদখ আরবান (urban) তডজাইন করা প্রদয়াজন।  

9. বাাংলাদেদশর প্রৈতলি পতরদবশবােব প্রযুতির উন্নয়ন ও এর ব্যবহাদরর মাযম দম আমাদের শেদশর জযতম প্রদর্াজয 

বাতিঘর তডজাইন করদি হদব। আমাদের জদলর, সূদর্ ির আদলা ও বায়ু প্রবাদহর প্রাচুর্ িদক ব্যবহার কদর িার 

উপদর্াগী বািীঘর চিরী করদি হদব। 

10. প্রাকৃতিক বায়ু ৈলাৈদলর উপর তনভ ির কদর বাতিঘর চিরী করদি হদব। র্াদি এয়ারকতন্ডশদনর ব্যবহার কদম। 

পাশাপাতশ কাঁদৈর শেয়াদলর বাতি চিরী কদর তবদুযদির উপর বািতি ৈাপ কমাদি হদব।  

সুতধবৃন্দ, 

আমাদের শেদশর শিদলদমদয়রা শমধাবী। এদেদশর শমধাবী স্থপতিরা সৃতি কদরদিন জািীয় গুরুত্বপূণ ি স্মৃতিদিৌধিমূহ। 

িাভার জািীয় স্মৃতিদিৌধ, রাদয়রবাজার বযম ভূতম স্মৃতিদিৌধ,  শিাহরাওয়ােী উদ্যাদন স্বাধীনিা স্মৃতিিম্ভ, বঙ্গবন্ধু 



 

তমউতজয়ামিহ নানা দৃতি নন্দন স্থাপনা আমাদের শিদলদমদয়রাই চিতর কদরদিন। স্থাপিয তডজাইন প্রতিদর্াতগিার মাযম দম 

এিকল স্থাপনাগুদলা তনব িাতৈি হয়। 

শেদশর দ্রুি অবকাঠাদমা উন্নয়দনর ফদল ঐতিহযবাহী ভবন ও এলাকািমূহ হুমতকর িম্মুখীন। আতম আশা কতর 

আপনারা িবাই আপনাদের শপশাগি জ্ঞান বারা শেদশর ঐতিহযবাহী ভবনগুদলাদক িাংরক্ষদণ এতগদয় আিদবন। আমরা 

িরকাদরর পক্ষ শথদকও িকল ধরদণর িাহায্য িহদর্াতগিার আশ্বাি তেতচ্ছ।  

স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধুর িতক্রয় িমথ িন ও িহদর্াতগিায় অল্প তকছু তনদবতেি প্রাণ স্থপতির মাযম দম নবীন এই স্থাপিয 

শপশার র্াত্রা শুরু হয়। পঁয়িাতল্লশ বির পর স্থাপিয আজ এ শেদশর একটি প্রতিতষ্ঠি শপশা। নবীন স্থপতিদের কাদি আমার 

অনুদরাধ রইল আপনারা তবদেশ তনভ ির তডজাইন নয় বাাংলাদেদশর জযতম প্রদর্াজয যুদগাপদর্াগী ও পতরদবশ বােব স্থাপিয ধারা 

প্রণয়ন করুন। 

৭৫ িাদল বঙ্গবন্ধুদক িপতরবাদর হিযার পর বাাংলাদেদশর উন্নয়ন থমদক তিল। ১৯৯৬ িাদল আমরা রাষ্ট্র পতরৈালনার 

োতয়ত্ব শনওয়ার পর শি স্থতবরিা আমরা কাটিদয় উঠদি িক্ষম হই। শেশ এখন আথ ি-িামাতজক খাদি দ্রুি এতগদয় র্াদচ্ছ। 

ইদিামদযম  আমরা তনম্ন-মযম ম আদয়র শেদশ পতরণি হদয়তি। 

আমরা র্খন এতগদয় র্াতচ্ছ িখন ষির্ন্ত্র শুরু। কীভাদব বাাংলাদেদশর মানুদষর অগ্রর্াত্রাদক শঠতকদয় রাখা র্ায়। আমরা 

জনগদণর িহদর্াতগিায় িকল ষির্ন্ত্র শমাকাতবলা কদর এতগদয় র্াব। আতম আপনাদের িহদর্াতগিা ৈাই। 

ইনশাআল্লাহ ২০২১ িাদলর মদযম  বাাংলাদেশ মযম ম আদয়র এবাং ২০৪১ িাদলর মদযম  উন্নি শেদশ পতরণি হদব। 

বাাংলাদেশ তবদশ্বর বুদক মাথা উঁচু কদর োঁিাদব। 

িবাইদক আবারও ধযতমবাে জাতনদয় আমার বিব্য শশষ করতি। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ তৈরজীবী শহাক। 

... 


