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দ্ধবেদ্ধমল্লোদ্ধহর রোহমোদ্ধনর রোদ্ধহম  

েম্মোদ্ধনত েভো দ্ধত,  

েহকমীবৃন্দ,  

জোতীয় েংেদ েদস্যবৃন্দ,  

মোন্যবর কুটনীদ্ধতকবৃন্দ,  

েম্মোদ্ধনত অদ্ধতদ্ধিবৃন্দ,  

সুদ্ধধবৃন্দ,  

আেেোলোমু আলোইকুম।  

শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন উ দ্ধিত েবোইদ্ক শুদ্ভচ্ছো জোনোদ্ধচ্ছ। ১৯৭১ েোদ্ল মুদ্ধিযুদ্ির দ্ধবজদ্য়র প্রোক্কোদ্ল 

 োক হোনোদোর বোদ্ধহনী এবং তোদ্দর এ সদশীয় সদোের - রোজোকোর, আল-বদর, আল-শোমে বোদ্ধহনী - এ সদদ্শর সেষ্ঠ েন্তোন 

বুদ্ধিজীবীদ্দর দ্ধনম মমভোদ্ব হতযো কদ্র। জোদ্ধতর সেই সেষ্ঠ েন্তোনদ্দর স্মরদ্ণ বুদ্ধিগঙ্গো নদীর উ র দ্ধনদ্ধম মত ৩য় সেতুটির নোমকরণ করো 

হদ্য়দ্ে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু'। আজ এ সেতু প্রোদ্ন্ত দাঁদ্ধিদ্য় আদ্ধম গভীর েিোর েদ্ঙ্গ স্মরণ করদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদ্দর।  

স্মরণ করদ্ধে েব মকোদ্লর েব মদ্েষ্ঠ বোঙোদ্ধল জোদ্ধতর জনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুদ্ধজবুর রহমোনদ্ক, যাঁর আহবোদ্ন বোঙোদ্ধল জোদ্ধত 

েশস্ত্র মুদ্ধিযুদ্ি ঝাঁদ্ধ দ্য়  দ্িদ্ধেল, সদশদ্ক স্বোধীন কদ্রদ্ধেল। েিো জোনোদ্ধচ্ছ ৩০ লোখ শহীদ ও ২ লোখ েম্ভ্রমহোরো মো-সবোনদ্ক।   

সুদ্ধধবৃন্দ,  

সকরোনীগঞ্জেহ ঢোকোর  দ্ধিমোংদ্শর জনগদ্ণর দীর্ মদ্ধদদ্নর দোদ্ধব দ্ধেল বুদ্ধিগঙ্গোর উ র একটি সেতু দ্ধনম মোদ্ণর। শহীদ 

বুদ্ধিজীবী সেতুর উদ্বোধদ্নর ফদ্ল তাঁদ্দর সেই দোদ্ধব পূরণ হ'ল। এই সেতুদ্ক দ্ধর্দ্র সকরোনীগঞ্জেহ আদ্শ োদ্শর উদ্ল্লখদ্যোগ্য অংশ 

ঢোকো শহদ্রর েদ্ঙ্গ েরোেদ্ধর যুি হদ্ব।   

এই সেতুর মোধ্যদ্ম উ কৃত হদ্ব  দ্ধিম সকরোনীগঞ্জেহ বুদ্ধিগঙ্গোর  দ্ধিমোঞ্চদ্লর লোখ লোখ মোনুষ। গদ্ি উঠদ্ব নতুন 

অবকোঠোদ্মো। দ্ধবদ্ধনদ্য়োদ্গর নতুন সেত্র উদ্মোদ্ধিত হদ্ব। দ্ধশল্পোয়দ্ন গদ্ধত আেদ্ব।  োশো োদ্ধশ এখোনকোর কৃষদ্করো তাঁদ্দর উৎ োদ্ধদত 

 ণ্য কম খরদ্ি ও দ্রুততোর েদ্ঙ্গ রোজধোনীদ্ত দ্ধনদ্য় আেদ্ত  োরদ্ব।  দ্ণ্যর ন্যোয্যমূল্য  দ্ধনদ্ধিত হদ্ব।  

একইেদ্ঙ্গ রোজধোনী ঢোকোর উ র জনেংখ্যোর িো  কমদ্ব।  দ্ধিম সকরোনীগদ্ঞ্জ গদ্ি উঠদ্ব নতুন আবোেন ব্যবিো। মোনুষ 

েহদ্জই ঢোকোয় এদ্ে প্রদ্য়োজনীয় কোজ কদ্র আবোর দ্ধফদ্র সযদ্ত  োরদ্ব।  দ্ধিম সকরোনীগদ্ঞ্জর উন্নয়দ্ন সযোগ হদ্ব নতুন মোত্রো।  

 দ্ধিম সকরোনীগদ্ঞ্জর জনেোধোরদ্ণর যোতোয়োদ্তর সুদ্ধবধোর জন্য এ সেতুর েদ্ঙ্গ সজলো েিদ্কর েংদ্যোগ িো দ্নর লদ্েয 

অনদ্ধতদ্ধবলদ্ম্ব ওয়োেপুর তোরোনগর ইউদ্ধনয়ন  দ্ধরষদ  য মন্ত েংদ্যোগ েিক দ্ধনম মোদ্ণর জন্য সযোগোদ্যোগ মন্ত্রণোলয়দ্ক দ্ধনদ্দ মশ প্রদোন 

করদ্ধে।  

ভদ্ধবষ্যদ্ত  দ্মো সেতুর মোধ্যদ্ম সদদ্শর দদ্ধেণোঞ্চদ্লর েদ্ঙ্গ েরোেদ্ধর েিক সযোগোদ্যোগ িো দ্নর সেদ্ত্রও এই সেতু েহোয়ক 

ভূদ্ধমকো  োলন করদ্ব।  

সুদ্ধধবৃন্দ,  

সদদ্শর েোমদ্ধিক উন্নয়দ্নর সেদ্ত্র সযোগোদ্যোগ ব্যবিোর উন্নয়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। সুষ্ঠু সযোগোদ্যোগ ব্যবিোর উ রই সদদ্শর 

েোদ্ধব মক উন্নদ্ধত দ্ধনভ মর কদ্র। সে জন্য আওয়োমী েরকোর বরোবরই সযোগোদ্যোগ ব্যবিোর উন্নয়দ্নর উ র দ্ধবদ্শষ গুরুত্ব দ্ধদদ্য় আেদ্ে।  



দ্ধবগত আওয়োমী লীগ েরকোদ্রর আমদ্লও সযোগোদ্যোগ ব্যবিোর উন্নয়দ্নর দ্ধদদ্ক আমরো যিোযি গুরুত্ব দ্ধদদ্য়দ্ধেলোম। যমুনো 

নদীর উ র দ্ধনম মোণ কদ্রদ্ধেলোম বঙ্গবন্ধু সেতু। েোরোদ্দদ্শ ১৯ হোজোর সেোট-বি সেতু ও কোলভোট ম দ্ধনম মোণ কদ্রদ্ধেলোম। ৬২ হোজোর 

দ্ধকদ্লোদ্ধমটোর কাঁিো- োকো েিক দ্ধনদ্ধম মত হদ্য়দ্ধেল।  

এবোরও জনগদ্ণর সভোদ্ট সদশ  দ্ধরিোলনোর দোদ্ধয়ত্ব স দ্য় আমরো সযোগোদ্যোগ খোতদ্ক অিোদ্ধধকোর দ্ধদদ্য় কোজ কদ্র যোদ্ধচ্ছ।   

আ নোরো জোদ্নন, দদ্ধেণোঞ্চদ্লর মোনুদ্ষর স্বপ্ন  দ্মো সেতু। আমোদ্দর দ্ধনব মোিনী অঙ্গীকোর দ্ধেল,  দ্মো সেতু দ্ধনম মোদ্ণর।  

আমোদ্দর েরকোর দোদ্ধয়ত্ব সনওয়োর ১৮ কোয মদ্ধদবদ্ের মদ্ধ্য ১ম ক্রয় েংক্রোন্ত মন্ত্রী  দ্ধরষদ েভোয়  দ্মো সেতু দ্ধনম মোদ্ণর 

আন্তজমোদ্ধতক  রোমশ মক দ্ধনদ্য়োদ্গর অনুদ্মোদন সদওয়ো হয়। ২.৬ দ্ধবদ্ধলয়ন মোদ্ধকমন িলোর ব্যদ্য় ৬.১৫ দ্ধক:দ্ধম দীর্ ম  দ্মো সেতু দ্ধনম মোণ 

প্রদ্ধক্রয়ো দ্রুত এদ্ধগদ্য় িলদ্ে। ইদ্তোমদ্ধ্য সেতুর খেিো দ্ধিজোইন প্রণয়ন ও ব্যয় দ্ধনধ মোরণ করো হদ্য়দ্ে। আগোমী সফব্রুয়োদ্ধর মোদ্ে সভৌত 

দ্ধনম মোণ কোদ্জর জন্য দর ত্র আহবোদ্নর কোয মক্রম শুরু হদ্ব। সেদ্েম্বর মোে নোগোদ সেতুর দ্ধনম মোণ কোজ শুরু এবং ২০১৩ েোদ্লর 

দ্ধিদ্েম্বদ্রর মদ্ধ্য সেতু দ্ধনম মোণ কোজ সশষ হদ্ব বদ্ল আশো করো হদ্চ্ছ।  

এেোিোও  োটুদ্ধরয়ো-সগোয়োলন্দ অবিোদ্ন ২য়  দ্মো বহুমুখী সেতু দ্ধনম মোদ্ণর প্রোিদ্ধমক  দদ্ে  িহণ করো হদ্য়দ্ে।  

মংলো বন্দর সিদ্ক বদ্ধরশোদ্ল মোলোমোল  দ্ধরবহন েহজতর করোর লদ্েয প্রোয় ১ হোজোর ৫৫০ দ্ধমটোর দীর্ ম দ্ধবকুটিয়ো সেতু 

এবং সমোিোরপুর সেতুর েদ্ঙ্গ রোজধোনী ঢোকোর সযোগোদ্যোগ ব্যবিো েহজতর করোর লদ্েয নোরোয়ণগদ্ঞ্জর িোষোরো সিদ্ক মুন্সীগদ্ঞ্জর 

সমোিোরপুর  য মন্ত প্রোয় ৮ দ্ধকদ্লোদ্ধমটোর দীর্ ম সটোল েংদ্যোগ েিক দ্ধনম মোদ্ণর  দদ্ে  সনওয়ো হদ্য়দ্ে।  

বোদ্ধণদ্ধজযক নগরী িট্টিোম ও  য মটননগরী কক্সবোজোর এর েদ্ঙ্গ েংদ্যোগকোরী ৩য় কণ মফুলী সেতুর দ্ধনম মোণ কোজ েমোপ্ত 

হদ্য়দ্ে। বতমমোদ্ন এদ্প্রোি সরোি দ্ধনম মোদ্ণর কোজ িলদ্ে। আগোমী বের এদ্ধপ্রল মোদ্ের মদ্ধ্য সেতুটি িলোিদ্লর জন্য ুলদ্ল সদওয়ো হদ্ব।  

ঢোকো-দ্ধেদ্লট েিদ্ক কাঁিপুর েিদ্কর দ্ধবকল্প সেতু ২য় শীতলেযো সেতুর দ্ধনম মোণ আগোমী সম মোদ্ে েমোদ্ধপ্তর লেয দ্ধনধ মোরণ 

করো হদ্য়দ্ে। এ েোিোও বদ্ধরশোল- টুয়োখোলী েিদ্ক ২৯৮ সকোটি টোকো ব্যদ্য় দ দদ্ধ য়ো সেতু দ্ধনম মোণ প্রকল্প বোস্তবোয়ন করো হদ্চ্ছ।  

সুদ্ধধবৃন্দ,  

আমরো সুষম উন্নয়দ্ন দ্ধবশ্বোেী। কোরণ, আমরো মদ্ন কদ্ধর সদদ্শর েব অঞ্চদ্ল েমোনভোদ্ব উন্নয়ন নো হদ্ল েোমদ্ধিকভোদ্ব 

সদদ্শর উন্নয়ন েম্ভব নো।  

এজন্য আমরো উন্নয়ন বদ্ধঞ্চত এলোকোর উন্নয়দ্নর উ র দ্ধবদ্শষ গুরুত্ব আদ্রো  কদ্রদ্ধে। এশীয় উন্নয়ন ব্যোংদ্কর অি মোয়দ্ন 

প্রোয় ১৮০০ সকোটি টোকো ব্যদ্য় বৃহত্তর রংপুর ও ময়মনদ্ধেংদ্হর দ্ধবদ্ধভন্ন েিদ্কর উন্নয়ন ও েম্প্রেোরণ কোয মক্রম িহণ করো হদ্য়দ্ে।  

এেোিো প্রোয় ১৭০০ সকোটি টোকো ব্যদ্য় কোলনো সেতুেহ ৯৮ দ্ধকদ্লোদ্ধমটোর দীর্ ম সবনোদ্ োল-যদ্শোর-নিোইল-ভোটিয়ো োিো েিক 

এবং ৬৩ দ্ধকদ্লোদ্ধমটোর দীর্ ম বগুিো-নোদ্টোর েিক উন্নয়দ্নর উদ্যোগ িহণ করো হদ্য়দ্ে।  

সদদ্শর প্রদ্ধতটি সজলো-উ দ্জলোর েদ্ঙ্গ েরোেদ্ধর েিক সযোগোদ্যোগ সনটওয়োকম িো দ্নর জন্য আমরো েব মোত্মক কম মসূদ্ধি িহণ 

কদ্রদ্ধে। দ্ধনজস্ব অি মোয়দ্নর  োশো োদ্ধশ এ সেদ্ত্র আমরো দোতো েংিোগুদ্লোর েহোয়তো দ্ধনদ্ধচ্ছ।  

েিকখোদ্ত দ্ধবদ্ধনদ্য়োদ্গর জন্য েিদ্কর অিোদ্ধধকোর তোদ্ধলকো প্রণয়ন কদ্র ২০-বের সময়োদী ‘সরোি মোস্টোর প্ল্যোন' অনুদ্মোদন 

করো হদ্য়দ্ে।  

দ্ধপ্রয় সুদ্ধধবৃন্দ,  

ঢোকোদ্ক আধুদ্ধনক দ্ধবদ্শ্বর অন্যতম আকষ মণীয় সমগোদ্ধেটি দ্ধহদ্েদ্ব প্রদ্ধতষ্ঠো করোর লদ্েয েরকোর বহুমুখী  দদ্ে  িহণ 

কদ্রদ্ে।  

এদ্ধলদ্ভদ্টি হোইওদ্য়র কোজ অদ্ধিদ্রই শুরু হদ্ব। সযোগোদ্যোগ মন্ত্রণোলয় ইদ্তোমদ্ধ্য প্রদ্য়োজনীয় কোয মক্রম শুরু কদ্রদ্ে।  

ঢোকোর যোনজট দ্ধনরেদ্নর জন্য সযোগোদ্যোগ মন্ত্রণোলয়দ্ক দ্ধব-তল েিক তিো এদ্ধলদ্ভদ্টি এক্সদ্প্রেওদ্য় ও সমদ্রোদ্রল দ্ধনম মোণ 

প্রকল্প িহদ্ণর দ্ধনদ্দ মশ প্রদোন করো হদ্য়দ্ে। ইদ্তোমদ্ধ্য এদ্ধলদ্ভদ্টি এক্সদ্প্রেওদ্য় দ্ধনম মোদ্ণর উদ্েদ্ে দ্ধপ্র-ইনদ্ভষ্টরে 

সকোয়োদ্ধলদ্ধফদ্কশন সনোটিশ  দ্ধত্রকোয় প্রকোশ করো হদ্য়দ্ে।  

মহোনগীর যোনজট দ্ধনরেদ্নর লদ্েয দ্ধবআরটিদ্ধে বোেদ্যোদ্গ স্কুলগোমী েোত্র-েোত্রী  দ্ধরবহদ্ণর উদ্যোগ সনওয়ো হদ্য়দ্ে। 

দ্ধবআরটিদ্ধে ইদ্তোমদ্ধ্য দ্ধমরপুর-মদ্ধতদ্ধঝল রুদ্ট ই-টিদ্কটিং  িদ্ধত িোলু কদ্রদ্ে।  য মোয়ক্রদ্ম দ্ধবআরটিদ্ধে ই-টিদ্কটিং  িদ্ধত ঢোকোর 

অন্যোন্য রুদ্টও িোলু করো হদ্ব।  



দ্ধবআরটিদ্ধে কর্তমক ১০০টি দ্ধেএনদ্ধজ বোে েংিদ্হর কোয মোদ্দশ সদওয়ো হদ্য়দ্ে। ইদ্ধিদ্ধেএফ ঋদ্ণ ৩০০ দ্ধেএনদ্ধজ বোে 

েংিদ্হর উদ্যোগ সনওয়ো হদ্য়দ্ে। ভোরদ্তর রোষ্ট্রীয় ঋদ্ণ ৪০০টি দ্ধেএনদ্ধজ একতলো বোে দ্রুততম েমদ্য়র মদ্ধ্য েংিহ করো হদ্ব।  

ঢোকো রোন্সদ্ োট ম সকোঅদ্ধি মদ্নশন সবোি ম ঢোকো শহদ্রর যোনজট দ্ধনরেদ্ন উত্তরো-আদ্ধজমপুর রুদ্ট বোে রুট ফ্রোন্সেোইজ  োইলট 

দ্ধভদ্ধত্তদ্ত িোলু কদ্রদ্ে। এেোিো উত্তরো-েদরর্োট রুদ্ট বোে সরদ্ধ ি িোলু করোর জন্য প্রদ্য়োজনীয় েমীেো কোজ িলদ্ে।  

 োশো োদ্ধশ, বুদ্ধিগঙ্গো, তুরোগ ও বোলু নদীেহ ঢোকোর আদ্শ োদ্শর নদীগুদ্লো েংস্কোর কদ্র আমরো েোকুমলোর ওয়োটোরওদ্য় 

দ্ধনম মোদ্ণর উদ্যোগ দ্ধনদ্য়দ্ধে। এরফদ্ল  ণ্য  দ্ধরবহদ্নর খরি অদ্নক কদ্ম যোদ্ব। রোজধোনীদ্ত যোনজটও কমদ্ব।  

সূদ্ধধমন্ডলী,  

একদ্ধবংশ শতোব্দীর িযোলঞ্জ সমোকোদ্ধবলোয় আমরো সু-েমদ্ধিত উন্নয়ন ও ক্য োমুখী কম মসুদ্ধি বোস্তবোয়ন কদ্র যোদ্ধচ্ছ। আমরো 

িোই, অদূর ভদ্ধবষ্যদ্ত বোংলোদ্দশ যোদ্ত েমৃি সদশ দ্ধহদ্েদ্ব দ্ধবশ্বদরবোদ্র মোিো তুদ্ল দাঁিোদ্ত  োদ্র।  

সেদ্ধদন আর সবদ্ধশ দূদ্র নয়; সযদ্ধদন আমরো জোদ্ধতর জনক বঙ্গবন্ধু সশখ মুদ্ধজবুর রহমোদ্নর লোদ্ধলত স্বপ্ন ক্ষুধো- দোদ্ধরদ্র্য- ও 

দ্ধনরেরতোমুি সেোনোর বোংলো গদ্ি তুলদ্ত  োরব। এ জন্য আদ্ধম েবোইদ্ক দলমদ্তর ঊদ্বম উদ্ঠ জোদ্ধতর উন্নয়দ্ন ঐকযবিভোদ্ব কোজ 

করোর আহবোন জোনোদ্ধচ্ছ।  

কুদ্য়ত ফোন্ড ফর আরব ইদ্কোদ্নোদ্ধমক সিদ্ভল দ্মন্ট শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু দ্ধনম মোদ্ণ আদ্ধি মক েহদ্যোদ্ধগতো প্রদোন কদ্রদ্ে। 

বোংলোদ্দদ্শর উন্নয়দ্ন ভ্রোর্তপ্রতীম সদশ কুদ্য়ত েবেময়ই েহোয়তো দ্ধদদ্য় আেদ্ে। আদ্ধম কুদ্য়ত েরকোদ্রর প্রদ্ধত আন্তদ্ধরক কৃতজ্ঞতো 

জোনোদ্ধচ্ছ।  

এ সেতু দ্ধনম মোদ্ণ এলোকোর জনগণ, েংেদ েদস্য ও জনপ্রদ্ধতদ্ধনদ্ধধবৃন্দ দ্ধবদ্ধভন্নভোদ্ব েহদ্যোদ্ধগতো কদ্রদ্েন। তাঁদ্দরদ্কও আদ্ধম 

ধন্যবোদ জোনোদ্ধচ্ছ।  

এই সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন আগত সদদ্ধশ-দ্ধবদ্দশী েবোর প্রদ্ধত রইল আমোর প্রোণঢোলো অদ্ধভনন্দন এবং আন্তদ্ধরক শুদ্ভচ্ছো।  

সখোদো হোদ্ফজ  

জয় বোংলো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোদ্দশ দ্ধিরজীবী সহোক।  


