
বিআইডবিউটিএ-এর সুির্ ণজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষর্  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শেখ হোবিনো  

ঢোকো, বুধিোর, ২৮ শ্রোির্ ১৪১৬, ১২ আগস্ট ২০০৯  

 

বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

 

িম্মোবনত িভোপবত,  

বপ্রয় িহকমীবৃন্দ,  

মোননীয় িংিদ িদস্যিগ ণ,  

কূটনীবতকবৃন্দ,  

উন্নয়ন িহদ্ োগী িংিহোর প্রবতবনবধগর্,  

উপবিত সুবধবৃন্দ,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

বিআইডবিউটিএ-এর সুির্ ণজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন িিোইদ্ক আমোর আন্তবরক শুদ্ভচ্ছো জোনোবচ্ছ। সুির্ ণজয়ন্তী উপলদ্ে এ 

প্রবতষ্ঠোদ্নর নিোগত ও পুরোদ্নো িকল কম ণকতণো, কম ণচোবর ও শ্রবমক ভোইদ্িোনদ্দর প্রবত রইল আমোর আন্তবরক অবভনন্দন।  

বিআইবডবিউটিএ-এর আনুষ্ঠোবনক কো ণক্রম শুরু হদ্য়বিল ১৯৫৮ িোদ্ল। নদীমোতৃক িোংলোদ্দদ্ে শনৌপথ ও পবরিহন এর 

উন্নয়দ্নর লেয বনদ্য় এর  োত্রো শুরু হদ্য়বিল। অধ ণ-েতোব্দী পর শি লেয কতটুকু অবজণত হদ্য়দ্ি িো আমরো কীভোদ্ি আরও িোমদ্নর 

বদদ্ক এবগদ্য় শ দ্ত পোবর তো আজদ্ক বিদ্েষদ্র্র িময় এদ্িদ্ি।   

সুধী,  

শুধু িোংলোদ্দে শকন, পৃবথিীর প্রোয় িি িভযতোই গদ্ে উদ্েদ্ি নদী িো পোবন প্রিোহদ্ক শকন্দ্র কদ্র। িোংলোদ্দদ্ের এমন 

শকোন িে েহর-িন্দর শনই  ো নদীদ্ক বিদ্র গদ্ে উদ্েবন। রোজধোনী ঢোকোিহ নোরোয়নগঞ্জ, চট্টগ্রোম, খুলনো, চাঁদপুর, িবরেোল, 

রোজেোহী, বিরোজগঞ্জ, িগুেো, পোিনো, বিদ্লট, সুনোমগঞ্জ, শগোয়োলন্দ, ভভরি ইতযোবদ িি েহর-িন্দদ্রর পোদ্েই রদ্য়দ্ি শকোন নো শকোন 

নদী।   

পোবন িম্পদ তথো নদী হদ্চ্ছ িোংলোদ্দদ্ের অন্তবন ণবহত েবির অন্যতম উৎি। আিহমোনকোল শথদ্ক নদীদ্ক শকন্দ্র কদ্র গদ্ে 

উদ্েদ্ি আমোদ্দর িভযতো ও িংস্কৃবত। বিকবেত হদ্য়দ্ি আমোদ্দর অথ ণনীবত। আমোদ্দর িকল জনপদ্দর িিবত, িোবর্জয, কৃবষ িিই 

গদ্ে উদ্েদ্ি নদীদ্ক বিদ্র। নদী এদ্দদ্ের মোনুদ্ষর খোদ্য ও পোবনর প্রধোন উৎি।  

আমোদ্দর রদ্য়দ্ি ২৪ হোজোর বকদ্লোবমটোর শনৌপথ। এটো শ দ্কোন শদদ্ের জন্য একটো বিেোল িম্পদ। একটো িময় বিল , 

 খন শিেীরভোগ পণ্যই পবরিহন করো হত নদীপদ্থ। এক শদে শথদ্ক অন্যদ্দদ্ে কম খরদ্চ মোলোমোল পবরিহদ্নর এখনও িমুদ্রপথই 

প্রধোন িোহন।  

বকন্তু পবরদ্িে বিপ ণয়, মোনুদ্ষর অপবরর্োমদেী কো ণক্রদ্মর ফদ্ল আমোদ্দর শিেীর ভোগ নদনদী শুবকদ্য় শগদ্ি। এ দুরিিোর 

কোরর্ হদ্চ্ছ বিগত কদ্য়ক দেদ্ক নদীগুদ্লোর   দ্থচ্ছ ব্যিহোর। নদীর প্রবত মোনুদ্ষর বনষ্ঠরু আচরর্। মোনুষ নদীর আপন শিদ্গ চলোর 

িন্দ রুদ্ধ কদ্র বদদ্য়দ্ি। প্রদ্য়োজনীয় িংস্কোদ্রর অভোদ্ি পবল জমদ্ত জমদ্ত নদী তোর পোবন ধোরর্ েমতো হোবরদ্য় শফদ্লদ্ি।  

এরফদ্ল একবদদ্ক আমরো শ মন হোবরদ্য়বি নদীপথ, অন্যবদদ্ক শতমবন িষ ণোকোদ্ল নদীগুদ্লো ভদ্র  বগদ্য় সৃবি করদ্ি 

িন্যোর। েবত হদ্চ্ছ জোনমোদ্লর।  

এই অিিোয় নদ-নদীর প্রবত আমোদ্দর দৃবিভঙ্গীর পবরিতণন করদ্ত হদ্ি। প্রকৃবত প্রদত্ত এই িম্পদ্দর  থোদ্ োগ্য িবযিহোর 

আমোদ্দর করদ্ত হদ্ি। তো নো হদ্ল আমোদ্দর আথ ণ-িোমোবজক ও পবরদ্িদ্ের উপর মোরোত্মক বিরূপ প্রবতবক্রয়োর সৃবি হদ্ি। প্রোকৃবতক 



প্রবতকূলতো শমোকোবিলো ও পবরদ্িেগত ভোরিোম্য িজোয় রোখোর শেদ্ত্র নদীর গুরুত্ব অপবরিীম। ইদ্তোমদ্েই আমরো তো অনুভি 

করদ্ত পোরবি।  

আমরো এই অিিোর পবরিতণদ্ন দৃঢ় প্রবতজ্ঞ। নদীদ্ক আমরো আিোর তোর স্বচ্ছন্দ গবত বফবরদ্য় বদদ্ত চোই। শদখদ্ত চোই তোর 

প্রিোহমোন রূপ। শিজন্য নদী খনদ্নর শমগো প্রকল্প গ্রহদ্র্র কথো আবম শিোষর্ো কদ্রবি। শ  িকল নদী শুবকদ্য়  োদ্চ্ছ অথিো গবত 

হোবরদ্য় শফলদ্ি, আমরো শি িকল নদী প ণোয়ক্রদ্ম শেবজং করদ্িো। িিদ্চদ্য় িমস্যোিহুল, শখয়োলী এিং Unpredictable 

বহদ্িদ্ি পবরবচত  মুনো নদী হদ্ত আমোদ্দর এই মহোপবরকল্পনো িোস্তিোয়দ্নর  োত্রো শুরু হদ্ি।  

সুবধমন্ডলী,  

নদী পদ্থ এ  োিত িোবপত হদ্য়দ্ি ২২টি নদী িন্দর এিং ৩০০টি ল্যোবন্ডং শস্টেন। ২৪ হোজোর বকদ্লোবমটোর শনৌপদ্থর মদ্ে 

বিআইডবিউটিএ এর তত্ত্বোিধোদ্ন ৬ হোজোর বকদ্লোবমটোর শনৌপদ্থর নোব্যতো বফবরদ্য় আনো হদ্য়দ্ি।  

আমরো িমগ্র শনৌপদ্থ গবতর িঞ্চোর করদ্ত চোই। প্রথদ্ম কযোবপটোল শেবজং এর মোেদ্ম িন্ধ হদ্য়  োওয়ো শনৌপথদ্ক আমরো 

সুগভীর কদ্র তুলদ্ত চোই। পরিতীদ্ত বনয়বমতভোদ্ি এই গভীরতো িংরেদ্র্র জন্য ব্যিিো করদ্ত হদ্ি। ঢোকো মহোনগরীর চোরবদদ্ক 

শ  ১১০ বকদ্লোবমটোর শনৌপথ আদ্ি, শিই শনৌপদ্থর নোব্যতো উন্নয়ন এিং পোবন দূষর্ শরোধকদ্ল্প ব্যিিো গ্রহর্দ্ক অগ্রোবধকোর প্রদোন 

করদ্ত হদ্ি।  

বিগত ২০০০ িোদ্ল ঢোকোর চোবরবদদ্কর শনৌপথ উন্নয়দ্নর জন্য আমরো একটি প্রকল্প হোদ্ত বনদ্য়বিলোম। বকন্তু এতবদদ্নও 

এই শনৌপথ উন্নয়দ্নর কোজ শেষ হয়বন। শনৌপবরিহন মন্ত্রর্োলয় হদ্ত নোব্যতো উন্নয়দ্নর একটি প্রকল্প গ্রহর্ করো হদ্য়দ্ি। এর 

পোেোপোবে পোবন দূষর্ শরোধকদ্ল্প ব্যিিো গ্রহর্িহ প্রদ্য়োজনীয় প্রকল্প গ্রহর্ করদ্ত হদ্ি। নদীর দুই তীদ্র শ  িকল অৈিধ িোপনো আদ্ি 

তো উদ্চ্ছদ্দর কম ণসূবচ অব্যোহত রোখদ্ত হদ্ি এিং ভবিষ্যদ্ত  োদ্ত পুনরোয় শকউ অৈিধভোদ্ি দখল করদ্ত নো পোদ্র শিজন্য কদ্েোর 

ব্যিিো গ্রহর্ করোর বনদ্দ ণে বদবচ্ছ।  

ঢোকো মহোনগরীর  োনজট বনরিদ্ন আমরো চোরপোদ্ের এই শনৌ-পথদ্ক িি ণোত্মকভোদ্ি ব্যিহোর করদ্ত চোই। এই ১১০ 

বকদ্লোবমটোর শনৌ-পথদ্ক আমরো এমনভোদ্ি দূষর্মুি পবরচ্ছন্ন করদ্ত চোই  োদ্ত মহোনগীর পোবনর চোবহদো এখোন শথদ্ক 

স্বোিযকরভোদ্ি পূরর্ করো িম্ভি হয়।  

বপ্রয় কম ণকতণো-কম ণচোবরবৃন্দ,  

            আমোদ্দর িম্পদ িীবমত। বকন্তু দৃঢ় মদ্নোিল অদ্নক িময় কঠিন কোজও িহজ কদ্র শদয়। আপনোরো রোদ্ের কম ণকতণো-

কম ণচোবরগর্ বনষ্ঠোর িদ্ঙ্গ দোবয়ত্ব পোলন করদ্ল আমোর মদ্ন হয় আমরো খুি িহদ্জই িোংলোদ্দেদ্ক একটি মেম আদ্য়র শদে 

বহদ্িদ্ি পবরর্ত করদ্ত পোরি।  

তদ্ি, একটো কথো আপনোদ্দর স্মরর্ কদ্র বদদ্ত চোই - আমোদ্দর িরকোর জনগদ্র্র িরকোর। জনগর্ আমোদ্দর পাঁচ িির 

শদে পবরচোলনোর দোবয়ত্ব বদদ্য়দ্ি। প্রবতবনয়তই আমোদ্দর জনগদ্র্র কোদ্ি জিোিবদবহ করদ্ত হয়। পাঁচ িির পর আিোর আমোদ্দর 

জনগদ্র্র কোদ্ি চূেোন্ত পরীেো বদদ্ত হদ্ি। কোদ্জই জনগদ্র্র স্বোদ্থ ণর িদ্ঙ্গ আমরো কখনই শিইমোনী করদ্ত পোরি নো।  

িরকোবর কম ণকতণো-কম ণচোবর বহদ্িদ্ি আপনোদ্দর কোদ্জর শেদ্ত্র স্বচ্ছতো ও জিোিবদবহতো বনবিত করদ্ত হদ্ি। শনৌ-পদ্থর 

উন্নয়দ্নর জন্য শ  িি প্রকল্প গ্রহর্ করো হদ্য়দ্ি তো দ্রুত বনধ ণোবরত িমদ্য়র মদ্ে িম্পন্ন করদ্ত হদ্ি এিং িকল কোজ হদ্ত হদ্ি স্বচ্ছ। 

এদ্েদ্ত্র শকোনরূপ ভেবথল্য ও অস্বচ্ছতো িরদোশ্ত করো হদ্ি নো।  

শনৌপবরিহন ব্যিিোর িোবি ণক উন্নয়দ্ন একটি মহোপবরকল্পনো িরকোদ্রর বিদ্িচনোধীন আদ্ি। েীঘ্রই এই মহোপবরকল্পনো 

িম্পদ্কণ বিদ্ধোন্ত গ্রহর্ করো হদ্ি। মহোপবরকল্পনো িোস্তিোয়দ্নর মোেদ্ম আমরো শদেদ্ক আরও নদীমুখী করি, শনৌপদ্থর উন্নয়ন করি, 

শনৌপবরিহন ব্যিিো উন্নয়দ্নর মোেদ্ম অথ ণৈনবতক িমৃবদ্ধ অজণন করি।  

সুবধমন্ডলী,  

অথ ণ ও িম্পদ্দর িীমোিদ্ধতোর মদ্ে বিআইডবিউটিএ শিিো প্রদোন কদ্র  োদ্চ্ছ। িোংলোদ্দদ্ের অভযন্তরীর্ শনৌপদ্থর িোবষ ণক 

শেবজং চোবহদোর এক-তৃতীয়োংদ্ের শিবে পূরদ্র্র েমতো শনই। স্বোধীন িোংলোদ্দদ্ে িঙ্গিন্ধু িরকোদ্রর আমদ্ল িংগৃহীত ৫টি 

শেজোদ্রর পর আর শকোন শেজোর িংগ্রহ করো হয়বন। চলবত িির িরকোদ্রর দোবয়ত্ব গ্রহদ্র্র পরপরই আমরো শেজোর িংগ্রদ্হর প্রকল্প 



অনুদ্মোদন কদ্রবি। বতনটি শেজোর িংগ্রদ্হর প্রকল্প িতণমোদ্ন িোস্তিোয়নোধীন আদ্ি। আরও শেজোর িংগ্রদ্হর প্রকল্প িরকোদ্রর 

বিদ্িচনোধীন আদ্ি। িকল জটিলতো ও অস্বচ্ছতো পবরহোর কদ্র বনধ ণোবরত িমদ্য়র মদ্ে এই প্রকল্প িোস্তিোয়ন করদ্ত হদ্ি।  

            আমোদ্দর শদদ্ের নদীিন্দরগুদ্লো পবরিহন শিক্টদ্র গুরুত্বপূর্ ণ ভূবমকো পোলন কদ্র আিদ্ি। িমদ্য়র পবরিতণন, প্রযুবির 

পবরিতণন িটদ্লও তোর শিাঁয়ো লোদ্গবন িন্দরগুদ্লোদ্ত। জোহোদ্জ মোলোমোল খোলোি ও শিোঝোইদ্য়র শেদ্ত্র এখনও শিই িনোতন পদ্ধবত 

মোথোয় চোবপদ্য় ওেোনোমোর কোজ করো হদ্চ্ছ। অন্যোন্য শভৌত অিকোেোদ্মোরও অভোি রদ্য়দ্ি। আমরো িকল িন্দরগুদ্লোদ্ক আধুবনক 

কদ্র তুলি এিং  িকল িন্দদ্র প ণোপ্ত অিকোেোদ্মো সুবিধো বনবিত করো হদ্ি। এই লদ্েয প্রদ্য়োজনীয় প্রকল্প গ্রহদ্র্র জন্য আবম 

বনদ্দ ণে প্রদোন করবি।  

            এিোেো গভীর িমুদ্রিন্দর বনম ণোর্ এিং চট্টগ্রোম ও মংলো িমুদ্রিন্দরদ্ক আধুবনকোয়ন কদ্র এবেয়োর জন্য উন্মুি কদ্র শদওয়ো 

হদ্ি।  

            শনৌ-িন্দর ও ল্যোবন্ডং শস্টেদ্নর উন্নয়দ্নর পোেোপোবে শনৌপদ্থর উন্নয়ন অপবরহো ণ। নদী খনদ্নর মোেদ্ম শ মন নোব্যতো বৃবদ্ধ 

করদ্ত হদ্ি, শতমবন বনবি ণঘ্ন ও বদিোরোবত্র চলোচদ্লর ব্যিিো করদ্ত হদ্ি। িমগ্র শনৌপদ্থ রোবত্রকোলীন শনৌ োন চোলনোর সুবিধোদ্থ ণ 

বিগনোবলং ব্যিিোর আরও উন্নয়ন করদ্ত হদ্ি। নদীর নোব্যতো পবরবিবত িম্পবকণত িকল তথ্য উপোত্ত িহজলভয করোর ব্যিিো গ্রহর্ 

করদ্ত হদ্ি। হোইদ্েোগ্রোবফক জরীদ্পর মোেদ্ম শিগুদ্লো বডবজটোল চোটি ণং করদ্ত হদ্ি এিং ওদ্য়িিোইটিহ িকল শনৌ োদ্নর িমন্বদ্য় 

একটি বনবিে শনটওয়োবকণং ব্যিিো গদ্ে তুরদ্ত হদ্ি।  োদ্ত শ  শকোন শনৌ োন িোংলোদ্দদ্ে বিস্তীর্ ণ শনৌপদ্থর শ  শকোন িোদ্ন অিিোন 

কদ্র হোইদ্েোগ্রোবফক চোট ণ ব্যিহোদ্রর সুদ্ োগ পোয়।  

আগোমী ২০২১ িোল িোংলোদ্দদ্ের স্বোধীনতোর সুির্ ণজয়ন্তী পোবলত হদ্ি। ২০২০ িোদ্ল জোবতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর 

রহমোদ্নর জন্মেতিোবষ ণকী। আমরো চোই, স্বোধীনতোর সুির্ ণজয়ন্তীদ্ত িোংলোদ্দে হদ্ি একটি ক্ষুধো, দোবরদ্রয, িন্ত্রোি ও দুনীবতমুি, 

আধুবনক, িমৃদ্ধ ও কল্যোর্মুখী রোে। এই লেযদ্ক িোমদ্ন শরদ্খই আমরো বিগত বনি ণোচনী ইেদ্তহোদ্র বদন িদদ্লর িনদ ‘বভেন 

২০২১' শিোষর্ো কদ্রবি। নদী ও শনৌপদ্থর উন্নয়দ্নর মোেদ্ম আমরো িবুজ িোংলোদ্দে গদ্ে তুলি। প্রবতষ্ঠো করি িঙ্গিন্ধুর স্বদ্ের 

শিোনোর িোংলো।  

সুির্ ণজয়ন্তী পোলন উপলদ্ে আদ্য়োবজত শিবমনোদ্র শ  বিষয় উপিোপন করো হদ্ি এিং শ  আদ্লোচনো হদ্ি আবম আেো 

কবর, তো একটি দে ও শটকিই শনৌ-পবরিহন ব্যিিো গদ্ে তুলদ্ত িহোয়ক হদ্ি। আবম শিবমনোদ্রর িোফল্য কোমনো কদ্র এর 

উদ্বোধন শিোষর্ো করবি।  

শখোদো হোদ্ফজ।  

জয় িোংলো, জয় িঙ্গিন্ধু  

িোংলোদ্দে দীি ণজীিী শহোক। 

--- 

 


