
সুলতানা কামাল সেতু - উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ হাসেনা  

ঢাকা, েসনবার, ১২ আষাঢ় ১৪১৭, ২৬ জুন ২০১০  

 

সবেসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

েহকমীবৃন্দ,  

েংেদ েদস্যগণ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

আেোলামু আলাইকুম।  

েীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতুর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপসিত েবাইদ্ক আসম শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

ঢাকা মহানগর ও সেমরা-তারাদ্বাবােীর দীর্ ঘসদদ্নর দাবী সিল েীতলক্ষ্যা নদীর উপর এই সবতীয় সেতুটি সনম ঘাদ্ণর। আজ 

এটি উদ্বাধদ্নর মধ্য সদদ্য় তাঁদ্দর সেই দাবী পূরণ হল।  

আমাদ্দর সদদ্ের প্রখ্যাত ক্রীড়া ব্যসিত্ব ঢাকা সবশ্বসবদ্যালদ্য়র সগাদ্েন গাল ঘ সুলতানা কামাদ্লর স্মৃসতর সনদে ঘন সহদ্েদ্ব 

এই সেতুর নামকরণ করা হদ্য়দ্ি  - সুলতানা কামাল সেতু।   

সুলতানা কামাল আমার সিাট ভাই েহীদ কযাদ্েন সেখ কামাদ্লর স্ত্রী । ১৯৭৫ োদ্লর ১৫ই আগস্ট জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু 

সেখ মুসজবুর রহমান এবং পসরবাদ্রর অন্যান্য েদস্যদ্দর েদ্ঙ্গ সুলতানা কামালও েহীদ হন। তাঁর নাদ্ম এই সেতুটির নামকরদ্ণর 

মাধ্যদ্ম আমরা তাঁর স্মৃসতর প্রসত শ্রদ্ধা জানালাম।  

সুলতানা কামাল সেতু েীতলক্ষ্যার পূব ঘ ও পসিদ্মর মদ্ধ্য েরােসর েংদ্ াগ িাপন কদ্র সেমরা-তারাদ্বাদ্ক ঢাকার েদ্ঙ্গ 

েংযুি করল।  

আসম আো কসর, এ সেতু এ অঞ্চদ্লর অগসণত মানুদ্ষর জীবন াত্রায় আমুল পসরবতঘন আনদ্ব। সেমরা-তারাদ্বাদ্ক সর্দ্র 

গদ্ড় উঠদ্ব নতুন েহর, গদ্ড় উঠদ্ব কম ঘেংিাদ্নর সুদ্ াগ।  

আপনারা জাদ্নন, ঢাকা েহদ্র মানুদ্ষর িান েঙ্কুলাদ্নর আর সকান সুদ্ াগ সনই। জনেংখ্যার চাদ্প ঢাকার প্রাকৃসতক 

পসরদ্বে সবপন্ন হদ্য় পদ্ড়দ্ি। খাল, পুকুর ভরাট হদ্য় সগদ্ি। সখলার মাঠ, পাকঘ, সখালা জায়গা দখল হদ্য় সগদ্ি। বাড়সত বেসত গদ্ড় 

তাদ্ক আরও সবপন্ন করা  াদ্ব না।  

এজন্য আমাদ্দরদ্ক পূব ঘসদদ্ক বুসড়গঙ্গার ওপাদ্র সকরাসনগদ্ে এবং পসিদ্ম েীতলক্ষ্যার পসিম পাদ্ড় েহর সবস্তাদ্রর 

উদ্দ্যাগ সনদ্ত হদ্ব। আমরা ইদ্তামদ্ধ্য ঢাকার চারপাদ্ে ৪ টি স্যাদ্টলাইট েহর সনম ঘাদ্ণর পসরকল্পনা গ্রহণ কদ্রসি।  

সুসধবৃন্দ,  

স াগাদ্ াগ ব্যবিার উন্নয়দ্নর উপরই সদদ্ের োসব ঘক উন্নসত সনভ ঘর কদ্র। তাই আমাদ্দর েরকার েবেময়ই স াগাদ্ াগ 

ব্যবিার উন্নয়দ্নর উপর সবদ্েষ গুরুত্ব সদদ্য় আেদ্ি। ১৯৯৬ সেদ্ক ২০০১ প ঘন্ত আওয়ামী লীগ েরকার সদদ্ের স াগাদ্ াগ ব্যবিার 

উন্নয়দ্নর সক্ষ্দ্ত্র এক নবসদগদ্ন্তর সূচনা কদ্রসিল।  

সেেময় বঙ্গবন্ধু সেতু বাস্তবায়নেহ ১৯ হাজার বড়, মাঝাসর এবং সিাট সেতু ও কালভাট ঘ সনম ঘাণ করা হয়। সনম ঘান কাজ 

শুরু হয় ধরলা সেতু, সদায়াসরকা সেতু, গাবখান সেতু, রূপো সেতুেহ অদ্নক বড় বড় সেতুর।  

আমরা ঐ েময় পদ্মা সেতুর েম্ভাব্যতা  াচাইদ্য়র জন্য টাকাও বরাদ্দ কদ্রসিলাম। সকন্তু পরবতীদ্ত সবএনসপ-জামাত সজাট 

েরকার ক্ষ্মতায় এদ্ে পদ্মা সেতু বাস্তবায়দ্নর সকান পদদ্ক্ষ্প সনয়সন।  

এবার েরকার গঠদ্নর পর মাওয়া-জাসজরা পদ্য়দ্ে ৬ দেসমক ১৫ সকদ্লাসমটার দীর্ ঘ ‘পদ্মা সেতু' সনম ঘাদ্ণর প্রকল্প গ্রহণ 

করা হদ্য়দ্ি। এটি হদ্ব সদদ্ের বৃহত্তম েড়ক সেতু। ২০১৩ োদ্লর সেদ্েম্বদ্রর মদ্ধ্য পদ্মা সেতুর সনম ঘাণ কাজ েম্পন্ন হদ্ব 

ইনোআল্লাহ্।  



পাটুসরয়া-সগায়ালন্দ পদ্য়দ্ে আমরা সবতীয় পদ্মা সেতু সনম ঘাদ্ণর জন্য উদ্দ্যাগ গ্রহণ কদ্রসি। এটি সপসপসপ বা েরকাসর-

সবেরকাসর অংেীদাসরদ্ত্বর সভসত্তদ্ত সনম ঘাণ করা হদ্ব।  

বন্দর নগরী চট্টগ্রাদ্মর েদ্ঙ্গ রাজধানী ঢাকার স াগাদ্ াগ েহজ করার লদ্ক্ষ্য ঢাকা-চট্টগ্রাম মহােড়ক ৪-সলদ্ন উন্নীত 

করার কাজও ইদ্তামদ্ধ্য শুরু হদ্য়দ্ি। সদদ্ের অন্যান্য মহােড়কগুদ্লাদ্কও প ঘায়ক্রদ্ম ৪-সলদ্ন উন্নীত করা হদ্ব।।  

খুব সেগগীরই চট্টগ্রাদ্ম ৩য় কণ ঘফুলী সেতু  ানবাহন চলাচদ্লর জন্য উন্মুি কদ্র সদওয়া হদ্ব। এিাড়া রংপুদ্র সতস্তা সেতু 

এবং দসক্ষ্ণাঞ্চদ্ল দপদসপয়া সেতুর সনম ঘাণ কাজ দ্রুত এসগদ্য়  াদ্চ্ছ। বতঘমান েরকার ৩য় েীতলক্ষ্যা সেতু সনম ঘাদ্ণর ব্যাপাদ্রও 

উদ্দ্যাগ সনদ্য়দ্ি।  

মংলা বন্দর সেদ্ক বসরোদ্ল মালামাল পসরবহণ েহজতর করার লদ্ক্ষ্য প্রায় ১৫৫০ সমটার দীর্ ঘ সবকুটিয়া সেতু এবং 

সমািারপুর সেতুর োদ্ে রাজধানী ঢাকার স াগাদ্ াগ ব্যবিা েহজতর করার  লদ্ক্ষ্য নারায়নগদ্ের চাষাড়া হদ্ত মুন্সীগদ্ের 

সমািারপুর প ঘন্ত প্রায় ৮ সকদ্লাসমটার দীর্ ঘ সটাল েংদ্ াগ েড়ক সনম ঘাদ্ণর পদদ্ক্ষ্প গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।  

সপ্রয় সুধী,  

ঢাকাদ্ক আধুসনক সবদ্শ্বর অন্যতম আকষ ঘণীয় সমগাসেটি সহদ্েদ্ব প্রসতষ্ঠা করার লদ্ক্ষ্য েরকার বহুমুখী পদদ্ক্ষ্প গ্রহণ 

কদ্রদ্ি।  

গত েপ্তাদ্হ গুসলস্তান- াত্রাবাসড় ফ্লাইওভার এবং গত মাদ্ে কুসড়ল বহুমাসত্রক ফ্লাইওভার সনম ঘাণ কাদ্জর উদ্বাধন করা 

হদ্য়দ্ি। গত মাদ্ে টঙ্গীদ্ত েহীদ আহোনউল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার উদ্বাধন করা হয়।  

আো করা হদ্চ্ছ আগামী সতন বিদ্রর মদ্ধ্য গুসলস্তান- াত্রাবাসড় ফ্লাইওভার সনম ঘাণ কাজ সেষ হদ্ব। েরকাসর-সবেরকাসর 

অংেীদাসরদ্ত্বর সভসত্তদ্ত এটি সনম ঘাণ করা হদ্চ্ছ।  

ঢাকার  ানজট সনরেদ্ন সব-তল েড়ক বা এসলদ্ভদ্টে এক্সদ্প্রেওদ্য় ও সমদ্রাদ্রল সনম ঘাণ প্রকল্প গ্রহদ্ণর সনদ্দ ঘে প্রদান করা 

হদ্য়দ্ি।  

ইদ্তামদ্ধ্য এসলদ্ভদ্টে এক্সদ্প্রেওদ্য় সনম ঘাদ্ণর উদ্দ্দদ্ে সবসনদ্য়াগকারী সনব ঘাচদ্নর জন্য সপ্র-ইনদ্ভস্টরে সকায়াসলসিদ্কেন 

সনাটিে প্রকাে করা হদ্য়দ্ি।  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

মহানগীর  ানজট সনরেদ্নর লদ্ক্ষ্য সবআরটিসে কর্তঘক ১০০টি সেএনসজ বাে নামাদ্না হদ্য়দ্ি। অসচদ্রই আরও ৭০০ বাে 

েংগ্রহ করা হদ্ব। সবআরটিসে বােদ্ াদ্গ স্কুলগামী িাত্র-িাত্রী পসরবহদ্ণর উদ্দ্যাগ সনওয়া হদ্য়দ্ি। সবআরটিসে ইদ্তামদ্ধ্য সমরপুর-

মসতসঝল রুদ্ট ই-টিদ্কটিং পদ্ধসত চালু কদ্রদ্ি। প ঘায়ক্রদ্ম সবআরটিসে ই-টিদ্কটিং পদ্ধসত ঢাকার অন্যান্য রুদ্টও চালু করা হদ্ব।  

েড়ক স াগাদ্ াদ্গর উন্নয়দ্নর পাোপাসে েরকার সরল স াগাদ্ াগ উন্নয়দ্ন ব্যাপক কা ঘক্রম গ্রহণ কদ্রদ্ি। ইদ্তামদ্ধ্যই 

সবসভন্ন রুদ্ট কমুযটার সরন এবং আন্তঃনগর সরন চালু করা হদ্য়দ্ি।  

ঢাকা হদ্ত জয়দ্দবপুর প ঘন্ত ৮৬ সকদ্লাসমটার ডুদ্য়ল সগজ সনম ঘাদ্ণর অসধকাংে কাজ সেষ হওয়ার পদ্ে। েম্পূণ ঘ কাজ 

সেষ হদ্ল ঢাকা-কলকাতার মদ্ধ্য চলাচলকারী মমত্রী এক্সদ্প্রে সরনেহ পসিমাঞ্চল হদ্ত ব্রেদ্গজ সরন েরােসর ঢাকা প ঘন্ত চলাচল 

করদ্ব।  

সমাবাইল সিাদ্নর মাধ্যদ্ম সরদ্নর সেদ্টর প্রাপ্যতা, ভাড়া ইতযাসদ তথ্য জানাদ্নার ব্যবিা সনওয়া হদ্য়দ্ি। এ িাড়া েরােসর 

সমাবাইল সিান বারা টিদ্কট ক্রদ্য়র মাধ্যদ্ম আেন েংরক্ষ্ণ ব্যবিা চালু করা হদ্ব।  

সুসধমন্ডলী,  

১৭ মাে আদ্গ পব ঘতেমান েমস্যা সনদ্য় আমরা রাষ্ট্র পসরচালনার দাসয়ত্ব সনই। সবদ্যযৎ সনই, পাসন সনই, গ্যাে সনই। 

সজসনেপদ্ত্রর আকাে- সিাঁয়া, মানুদ্ষর হাদ্ত কাজ সনই।  

োত বিদ্রর পুসেভূত েমস্যা ১৭ মাদ্ে েমাধান করা েম্ভব নয়। সকন্তু আমরা প্রাণপণ সচষ্টা কদ্র  াসচ্ছ।  

আজদ্ক আমরা দাবী করদ্ত পাসর, এ অল্প েমদ্য়র মদ্ধ্য আমরা অদ্নক েমস্যার েমাধান করদ্ত সপদ্রসি। সজসনেপদ্ত্রর 

দাম োধারণ মানুদ্ষর ক্রয় ক্ষ্মতার মদ্ধ্য এদ্েদ্ি। আগামী গ্রীষ্ম মওসুদ্মর আদ্গই সবদ্যযৎ ও গ্যাদ্ের েমস্যা োকদ্ব না 

ইনোআল্লাহ। সবশ্বব্যাপী মন্দা েদ্ত্বও আমাদ্দর অে ঘননসতক অবিা তুলনামূলকভাদ্ব অদ্নক ভাল।  



আমাদ্দর েরকাদ্রর মূল টাদ্গ ঘট োধারণ মানুদ্ষর জীবনমান উন্নয়ন। েমাদ্জর েব সশ্রণী-সপোর মানুষ  াদ্ত সখদ্য়-পদ্ড় 

ভালভাদ্ব সেঁদ্চ োকদ্ত পাদ্র, েবার সিদ্লদ্মদ্য়রা  াদ্ত সলখাপড়ার সুদ্ াগ পায়, স্বািযদ্েবার সুদ্ াগ পায় তা সনসিত করার জন্য 

আমরা কাজ কদ্র  াসচ্ছ।  

েব ঘকাদ্লর েব ঘদ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু সেখ মুসজবুর রহমান একটি সোষণমুি েমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন 

সদদ্খসিদ্লন। র্াতদ্করা তাঁদ্ক সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করদ্ত সদয়সন। আমরা আমাদ্দর সনব ঘাচনী অঙ্গীকার সভেন ২০২১ বাস্তবায়দ্নর 

মাধ্যদ্ম তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়দ্ন প্রসতশ্রুসতদ্ধ।  

কুদ্য়ত িান্ড ির আরব ইদ্কাদ্নাসমক সেদ্ভলপদ্মে এ সেতু সনম ঘাদ্ণ আসে ঘক েহদ্ াসগতা প্রদান কদ্র আমাদ্দর কৃতজ্ঞতার 

পাদ্ে আবদ্ধ সরদ্খদ্িন। আসম বাংলাদ্দদ্ের জনগদ্ণর পক্ষ্ হদ্ত কুদ্য়ত েরকারদ্ক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাসচ্ছ।  

আসম এলাকাবােীেহ এ সেতু সনম ঘাদ্ণর েদ্ঙ্গ েংসিষ্ট েবাইদ্ক ধন্যবাদ জাসনদ্য় সুলতানা কামাল সেতুর শুভ উদ্বাধন 

সর্াষণা করসি।  

সখাদা হাদ্িজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে সচরজীবী সহাক।  

--- 

 


