
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জাজজরা োইল্পে  

কনস্ট্রাকশন ইয়াল্পড ের েজিকল্পে নদীশােন কার্ েক্রম উল্পবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

সশখ হাজেনা  

 

পূব ে নাওল্পডাবা, জাজজরা, শরীয়তপুর, ১৮ ফাল্গুন ১৪১৯, ০২ মার্ ে ২০১৩  

 

জবেজমল্লাজহর রাহমাজনর রাজহম  

 

েম্মাজনত েভাপজত,  

েহকমীবৃন্দ,  

আমজন্ত্রত অজতজিবৃন্দ,  

উপজিত সুজধমন্ডলী,  

 

আেোলামু আলাইকুম।  

 

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জাজজরা পল্পয়ল্পে কনস্ট্রাকশন ইয়াড ে প্রজতরক্ষা কাল্পজর উল্পবাধন অনুষ্ঠাল্পন েবাইল্পক আন্তজরক 

শুল্পভচ্ছা জানাজচ্ছ।  

মার্ ে মাে। আমাল্পদর স্বাধীনতার মাে। আজম েশ্রদ্ধজর্ল্পে স্মরণ করজি েব েকাল্পলর েব েল্পশ্রষ্ঠ বাঙাজল, জাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু 

সশখ মুজজবুর রহমানল্পক। স্মরণ করজি জাতীয় ৪-সনতাল্পক। আজম শ্রদ্ধা জানাজচ্ছ ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ জনর্ োজতত মা-সবানল্পক।  

আমাল্পদর জনব োর্নী প্রজতশ্রুজত জিল আমরা পদ্মা সেতু জনম োণ করব। সেতু জনম োল্পণর কাজ জকন্তু র্লল্পি। মূল সেতু িাড়াও নদী 

শােন, কনস্ট্রাকশন ইয়াড ে, এল্পপ্রার্ সরাডেহ আনুেজঙ্গক অল্পনক কাজ আমরা এজিল্পয় জনজচ্ছ।  

শুধু বাংলাল্পদল্পশর নয় দজক্ষণ এজশয়ার েব েবৃহৎ এই সেতু জনম োল্পণ আপনাল্পদর অল্পনল্পকর জজমজমা ও বাজড়ঘর ক্ষজতগ্রস্ত 

হল্পচ্ছ। সদল্পশর বৃহের স্বাল্পি ে আপনারা তা সমল্পন জনল্পয়ল্পিন। আপনাল্পদর এই তযাি ও েহল্পর্াজিতা জাজত জর্রজদন মল্পন রাখল্পব।  

ইল্পতামল্পেই জজম অজধগ্রহল্পণর কাজ প্রায় সশষ পর্ োল্পয় রল্পয়ল্পি। আমরা ক্ষজতগ্রস্ত পজরবারগুল্পলার পুনব োেল্পনর র্িার্ি ব্যবিা 

জনল্পয়জি।  

নদীর দু'পাল্পর আমরা ২টি কল্পর সমাে ৪টি স্বয়ং-েম্পূণ ে স্যাল্পেলাইে োউন জনম োণ করজি। এল্পত ২ হাজার ২০০ পজরবারল্পক 

পুনব োেন করা হল্পব। এেব োউল্পন স্কুল, কল্পলজ, হােবাজার, পাজন েরবরাহ এবং পয়ঃজনস্কাশন ব্যবিােহ েব সুল্পর্াি-সুজবধা রাখা 

হল্পয়ল্পি।  

এ সেতু জনজম েত হল্পল এ এলাকার অি েননজতক কম েকান্ড বৃজদ্ধ পাল্পব। আজম আশা কজর আপনারা র্াঁরা ক্ষজতগ্রস্ত হল্পয়ল্পিন, 

তাঁরা তা পুজষল্পয় জনল্পত পারল্পবন।  

জপ্রয় ভাই ও সবাল্পনরা,  

আপনারা জাল্পনন সর্, পদ্মা সেতু প্রকে সদল্পশর েব ে বৃহৎ অবকাঠাল্পমা প্রকে। এ রকম একটি বড় প্রকে বাস্তবায়ল্পন নানা 

বাধা-জবপজে আল্পে। আমাল্পদরও অল্পনক বাধা-জবপজে অজতক্রম করল্পত হল্পয়ল্পি। এখনও আমাল্পদর এগুল্পলা সমাকাজবলা করল্পত হল্পচ্ছ। 

জকন্তু আজম দৃঢ়ভাল্পব আপনাল্পদর জানাল্পত র্াই, আমরা র্িােমল্পয়ই পদ্মা সেতু জনম োল্পণর কাজ শুরু করব।  



প্রািজমক পদল্পক্ষপ জহল্পেল্পব আমরা ৯৬ সকাটি োকা ব্যল্পয় ২ জকল্পলাজমোর দীঘ ে পদ্মা সেতুর কনস্ট্রাকশন ইয়াড ে প্রজতরক্ষা 

কাল্পজর উল্পবাধন সঘাষণা করজি। এটি শুধু কনস্ট্রাকশন ইয়াড েল্পকই রক্ষা করল্পব না, নদীর ভাঙ্গন সরাধ ও পদ্মা সেতুল্পক ভজবষ্যৎ 

ভাঙ্গল্পনর হাত সিল্পকও রক্ষা করল্পব।  

আিামী সম মাে সিল্পক শুরু হল্পব জাজজরা এযাল্পপ্রার্ সরাল্পডর কাজ। এ কাজটির মােল্পমই আমরা পদ্মা সেতু জনম োল্পণর মূল 

কাজ শুরু করব, ইনশাআল্লাহ।  

এক হাজার ৩০০ সকাটি োকা ব্যল্পয় ১২ জকল্পলাজমোর দীঘ ে এই কাজটি পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূণ ে অঙ্গ। ববল্পদজশক 

মুদ্রায় এ কাজটির মূল্যমান ১৪৫ জমজলয়ন ডলার। এই কাজটিল্পত আইজডজব'র অি ে সদওয়ার কিা। র্জদ আমরা আইজডজব সিল্পক এই 

অি ে না পাই, তাহল্পল আমরা জনল্পজরাই এই অি ে েরবরাহ করব।  

েম্প্রজত ভারত েরকার আমাল্পদর ২০০ জমজলয়ন ডলার অনুদান সঘাষণা কল্পরল্পি। এর মল্পে ৫০ জমজলয়ন ডলার প্রদান 

কল্পরল্পি। আমরা এ অি েও পদ্মা সেতু জনম োল্পণর কাল্পজ লািাব।  

মাওয়া এযাল্পপ্রার্ সরাড এবং কনস্ট্রাকশন ইয়াল্পড ের জনম োণ কাজও খুব জশিজিরই শুরু করার জন্য অি ে জবভািল্পক জনল্পদ েশ 

জদল্পয়জি। অি ে জবভািও এজন্য প্রল্পয়াজনীয় অি ে বরাদ্দ জনজিত কল্পরল্পি।  

সুজধবৃন্দ,  

আপনারা জাল্পনন সর্, এই সেতু জনম োল্পণর সক্ষল্পে আমরা বারবার বাধার েম্মুখীন হল্পয়জি। এখন আমরা সেগুল্পলা অজতক্রম 

কল্পর োমল্পনর জদল্পক এজিল্পয় র্াজচ্ছ। কাজ শুরুর জন্য েবজকছু গুজিল্পয় এল্পনজি।  

এজন্য আমরা একটি বন্ধুপ্রতীম সদল্পশর োল্পি আল্পলার্না সশষ পর্ োল্পয় জনল্পয় এল্পেজি। সে আল্পলার্না েফল হল্পল সেল্পেম্বর 

মাল্পের মল্পেই আমরা মূল সেতু ও নদীশােল্পনর কাজ শুরু করব।  

র্জদ আমরা জবল্পদশী রাষ্ট্র ও েংিার েহায়তা নাও পাই, তাহল্পলও জনজ অি োয়ল্পনই আমরা এই সেতু জনম োণ করব।  

আমাল্পদর অি েনীজত এখন র্ল্পিষ্ট মজবুত জভজের উপর দাঁজড়ল্পয়। আমাল্পদর ববল্পদজশক জরজাভ ে এখন অতযন্ত েল্পন্তাষজনক। 

প্রায় ১৪ জবজলয়ন ডলার। আমাল্পদর পল্পক্ষ পাঁর্ বিল্পর ২.৫ জবজলয়ন ডলার ববল্পদজশক মুদ্রা খরর্ করা এখন আর খুব কঠিন ব্যাপার 

নয়।  

অি ে জবভাি এরই মল্পে জিজ জনম োল্পণর জন্য আিামী র্ার বিল্পর জবশ হাজার সকাটি োকা বরাল্পদ্দর ব্যবিা জনল্পয়ল্পি। তাই 

আমাল্পদর জিজ জনম োল্পণর েকল অজনিয়তা সকল্পে জিল্পয়ল্পি।  

জিজ জনম োণ ও নদীশােন কাল্পজর জন্য ঠিকাদার জনব োর্ল্পনর কাজ অল্পনক আল্পিই সশষ হল্পয়ল্পি। আমরা সেন্ডাল্পরর কাজ 

আিামী দুই মাল্পের মল্পেই সশষ করব, ইনশাআল্লাহ।  

তল্পব আমাল্পদর একটি জবষয় মল্পন রাখল্পত হল্পব সর্, এই কাজটি খুবই সেকজনকযাল ও েময়োল্পপক্ষ। সেজন্য আমাল্পদর একটু 

বধর্ ে ও েতকেতার েল্পঙ্গ এগুল্পত হল্পব।  

আমরা আবারও আশ্বস্ত করজি, আিামী সম মাল্পের মল্পে পদ্মা সেতু জনম োল্পণ আমাল্পদর গৃহীত পদল্পক্ষল্পপর বাস্তব প্রজতফলন 

আপনারা সদখল্পত পাল্পবন। সকান বাধা জবপজেই আমাল্পদর এ কাজল্পক আর জপজিল্পয় জদল্পত পারল্পব না।  

সুজধবৃন্দ,  

বাংলাল্পদল্পশর অি েনীজত দ্রুত েম্প্রোজরত হল্পচ্ছ। জবশ্বমন্দা েল্পত্বও আমরা প্রায় ৬.৫ শতাংশ হাল্পর প্রবৃজদ্ধ অজেন করল্পত েক্ষম 

হল্পয়জি। আমাল্পদর রপ্তাজন আয় ২৪ জবজলয়ন ডলার িাজড়ল্পয় সিল্পি। প্রবােীল্পদর আয়ও ১৪ জবজলয়ন ডলাল্পরর েীমা অজতক্রম কল্পরল্পি। 

আমাল্পদর অি েনীজতর বৃহৎ খাতেমূহ সর্মন কৃজষ, জশে, সেবাখাল্পতর অবদান ক্রমশঃ েম্প্রোজরত হল্পচ্ছ। বাংলাল্পদশ জবল্পশ্বর ৫ম উচ্চ 

প্রবৃজদ্ধ অজেনকারী সদশ।  

আমাল্পদর িণমুখী কম েসূজর্র ফল্পল দাজরল্পদ্রযর হার দ্রুত কমল্পি। জাজতেংঘ সঘাজষত ‘েহস্রাব্দ উিয়ন লক্ষযমাো' অজেল্পনর 

জল্পন্য ২০১৫ েল্পনর মল্পে দাজরল্পদ্রযর হার ২৯ শতাংল্পশ নাজমল্পয় আনার কিা জিল। জনধ োজরত েমল্পয়র আল্পিই আমরা দাজরদ্রয হ্রাল্পের 

‘েহস্রাব্দ উিয়ন লক্ষযমাো' অজেন করল্পত েক্ষম হল্পয়জি। পাঁর্ সকাটি মানুষ দাজরদ্রয েীমার উপল্পর উল্পঠ মেজবে সশ্রণীল্পত উিীত 

হল্পয়ল্পি।  



খাদ্য উৎপাদল্পন আমরা প্রায় স্বয়ং-েম্পূণ েতা অজেন কল্পরজি। আমরা আর মািা জনচু কল্পর বাঁর্ল্পত র্াই না। বাঙাজল পজরশ্রমী 

জাজত। জনল্পজল্পদর পাল্পয় দাঁজড়ল্পয় আমরা জবল্পশ্বর বুল্পক মািা উঁচু কল্পর বাঁর্ল্পত র্াই।  

মার্ ে মাে। আমাল্পদর স্বাধীনতার মাে। লাখ শহীল্পদর রল্পের জবজনমল্পয় বাঙাজল জাজত আওয়ামী লীল্পির সনতৃল্পত্ব স্বাধীনতা 

অজেন কল্পরল্পি।  

আমরাই বাংলাল্পদশল্পক একটি আধুজনক, উিত, অোম্প্রদাজয়ক ও শাজন্তময় রাষ্ট্র জহল্পেল্পব জবল্পশ্বর দরবাল্পর প্রজতষ্ঠা করব, 

ইনশাআল্লাহ। আমরা সদশবােীর েমি েন র্াই।  

সখাদা হাল্পফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাল্পদশ জর্রজীবী সহাক। 


