
কমনওয়েলথ অ্যায়িাসিয়েশন অ্ব আসকিয়েক্ট এর  

২০তম জেনায়রল এয়িম্বসল এবং কনফায়রন্স উয়বাধন অ্নুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

 

জশখ হাসিনা  

 

রূপিী বাংলা জহায়েল, ঢাকা, শুক্রবার, ১০ ফাল্গুন ১৪১৯, ২২ জফব্রুোসর ২০১৩  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

িম্মাসনত িভাপসত,  

বাংলায়েশিহ কমনওয়েলথ জেশিমূয়হর িম্মাসনত স্থপসতবৃন্দ,  

উপসস্থত সুসধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

বাংলায়েশ স্থপসত ইনসিটিউে আয়োসেত কমনওয়েলথ অ্যায়িাসিয়েশন অ্ব আসকিয়েক্ট এর ২০তম জেনায়রল এয়িম্বসল 

এবং কনফায়রয়ন্স উপসস্থত িবাইয়ক আন্তসরক শুয়ভচ্ছা োনাসচ্ছ।  

মহান ভাষা আয়ন্দালয়নর স্মৃসত সবেসিত মাি জফব্রুোসর। আসম িশ্রদ্ধসিয়ে স্মরণ করসি ভাষা শহীেয়ের। স্মরণ করসি 

িব িকায়লর িব িয়শ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমানয়ক।  

স্বাধীনতার পর পাসকস্তায়নর কারাগার জথয়ক জেয়শ সফয়রই োসতর সপতা জেয়শর প্রসত বগ িইসি ভূসমর িঠিক ব্যবহায়রর 

উপর গুরুত্ব আয়রাপ কয়রন। এেন্য সতসন পসরকসিতভায়ব জভৌত অ্বকাঠায়মা সনম িায়ণর সনয়ে িশ জেন। আর এ োসেত্ব সতসন 

সেয়েসিয়লন আধুসনক বাঙ্গাসল স্থাপয়তযর েনক স্থপসত মাযহারুল ইিলাময়ক।  

সুসধমন্ডলী,  

েনিংখ্যাবৃসদ্ধর ফয়ল দ্রুত নগরােন ঘেয়ি। িব িমেই জয পসরকসিত নগরােন হয়চ্ছ তা নে। আমায়ের মত তৃতীে সবয়ের 

জেয়শ জযখায়ন েনিংখ্যার ঘনত্ব খুব জবসশ, জিখায়ন এক ধরয়ণর শৃঙ্খলার অ্ভাব জেখা যাে। যত্রতত্র বাসিঘর, স্থাপনা গয়ি উয়ঠ। 

পসরয়বশ-প্রসতয়বয়শর প্রসত িামান্যই নের জেওো হে। নেী-নালা, খাল-সবল ভরাে কয়র এিব সনম িাণ করয়তও অ্য়নক িমে 

অ্য়নয়ক সবধায়বাধ কয়রন না।  

এিব যাঁরা কয়রন, তাঁরা ময়ন কয়রন, নেী বা খায়লর ময়ে সবশাল োেগা জফয়ল রাখা অ্থ িহীন। গাি লাসগয়ে বা বাগান 

ততসর করা মায়ন েসম নষ্ট করা।  

আমায়ের ঢাকা শহয়রর সেয়ক তাকায়লই আমরা জেখয়ত পাই, আমায়ের খালগুয়লা ভরাে হয়ে জগয়ি। অ্পসরকসিতভায়ব 

োলানয়কাঠাে ভয়র জগয়ি রােধানী। অ্য়নক এলাকাে ফাোর িাসভ িয়ির গাসি সকংবা এমু্বয়লন্স যাতাোয়তর মত প্রশস্ত রাস্তাও জনই।  

অ্পসরকসিত নগরােন আে িারাসবয়ে উয়বয়গর কারণ হয়ে োঁসিয়েয়ি। একসেয়ক সবনষ্ট হয়চ্ছ পসরয়বশ, অ্ন্যসেয়ক 

েনস্বাস্থয হুমসকর িম্মুখীন হয়চ্ছ।   



এই িঙ্কে জমাকাসবলাে স্থপসতগয়ণর গুরুত্বপূণ ি ভূসমকা রয়েয়ি। পসরকসিত নগরােয়নর কথা সিন্তা কয়র িরকায়রর 

পৃষ্ঠয়পাষকতাে সকছুসেন আয়গ বাংলায়েশ আরবান জফারাম গঠিত হয়েয়ি। আশা কসর এই জফারাম পসরকসিত নগরােয়ন ভূসমকা 

রাখয়ব।  

স্থপসতয়ের শুধু ভবন সিোইন ও সনম িাণ কায়ের ময়েই িীমাবদ্ধ থাকয়ল িলয়ব না। পসরয়বশবান্ধব শহর গিার কায়ে 

ময়নাসনয়বশ করয়ত হয়ব।  

প্রসতটি জেয়শর সনেস্ব তবসশষ্ট, িংস্কৃসত এবং ঐসতহয রয়েয়ি। এগুয়লা একটি োসতর টিয়ক থাকার অ্ন্যতম উপকরণ। 

পাশাপাসশ ঋতু তবসিত্র, েলবায়ু এবং প্রাকৃসতক তবসিত্র আমায়ের েীবন-েীসবকাে নানাভায়ব প্রভাব জফয়ল।  

কায়েই জয জকান স্থাপনা গয়ি জতালার আয়গ আমায়ের এিব  সবষেয়ক িমান গুরুত্ব সেয়ত হয়ব। স্থাপনা সনম িায়ণ জযমন 

কাঠায়মাগত সেক আয়ি, জতমসন আয়ি এর নান্দসনক সেক। স্থপসতগণয়ক উভে সেয়কই িমান গুরুত্ব সেয়ত হয়ব। আমায়ের িংস্কৃসত, 

ঐসতহযয়ক তুয়ল ধরয়ত হয়ব।  

ঢাকা শহয়র স্থাপনা সনম িায়ণ শৃঙ্খলা সফসরয়ে এয়ন ঢাকায়ক একটি পসরকসিত নগরী সহয়িয়ব গয়ি জতালার লয়যয আমরা 

‘‘সিয়েইলি এসরো প্ল্যান'' বা িযাপ বাস্তবােয়নর উয়যাগ সনয়েসি।  

িম্প্রসত আমরা দৃসষ্টনন্দন হাসতর সিল প্রকি উয়বাধন কয়রসি। এটি শুধু ঢাকা শহয়রর পসরয়বশ িংরযয়ণ ভূসমকা রাখয়ব 

না; এলাকাটি ইয়তাময়েই নগরবািীর অ্ন্যতম সবয়নােন জকন্দ্র সহয়িয়ব োেগা কয়র সনয়েয়ি।   

সপ্রে স্থপসতবৃন্দ,  

আমায়ের জেশটি জিাে। সকন্তু েনিংখ্যা সবপুল। আমায়ের িীসমত েসম জথয়ক একসেয়ক খায়যর িাসহো জমোয়ত হয়ব, 

আবার আমায়ের আবািয়নর েন্য ঘরবাসি এবং কম িিংস্থায়নর েন্য কলকারখানাও গয়ি তুলয়ত হয়ব। পাশাপাসশ রাস্তাঘাে, অ্সফি 

আোলত জতা রয়েয়িই। িবসকছুই করয়ত হয়ব পসরকসিত উপায়ে। যায়ত আমায়ের িীসমত কৃসষ েসম নষ্ট না হে।  

শহয়রর পাশাপাসশ আমায়ের গ্রামগুয়লায়ক পসরকসিত উপায়ে গয়ি তুলয়ত হয়ব। স্বি পসরিয়র এবং িীসমত েসমর উপর 

প্রসতটি গ্রাম যায়ত গয়ি উয়ঠ জিসেয়ক আমায়ের নের সেয়ত হয়ব। প্রসতটি গ্রাম হয়ব স্বেং-িম্পূণ ি। সশযা প্রসতষ্ঠান, হাে-বাোর, 

জখলার মাঠ, সবয়নােন জকন্দ্র থাকয়ব প্রসতটি গ্রায়ম।   

বাংলায়েয়শর প্রিসলত পসরয়বশবান্ধব প্রযুসির উন্নেন ও এর ব্যবহায়রর মােয়ম বাসিঘয়রর সিোইন করয়ত হয়ব। 

আমায়ের পাসন, সূয়য ির আয়লা ও বায়ু প্রবায়হর প্রাচুয িয়ক ব্যবহার কয়র তার উপয়যাগী বাসিঘর ততসর করয়ত হয়ব।  

সুসধবৃন্দ,  

বাংলায়েশ আওোমী লীগ েনগয়ণর েল। আমায়ের মূল লযয িাধারণ মানুয়ষর আথ ি-িামাসেক উন্নেন িাধন। এেন্য 

আমরা সশযা, স্বাস্থয, অ্বকাঠায়মা উন্নেনিহ সবসভন্ন জযয়ত্র ব্যাপক কম িসূসি বাস্তবােন করসি।  

বাংলায়েয়শর অ্থ িনীসত দ্রুত িম্প্রিাসরত হয়চ্ছ। সবেমন্দা িয়ত্বও আমরা প্রাে ৬.৫ শতাংশ হায়র প্রবৃসদ্ধ অ্েিন করয়ত িযম 

হয়েসি। বাংলায়েশ সবয়ের ৫ম উচ্চ প্রবৃসদ্ধ অ্েিনকারী জেশ। কৃসষয়ত আমরা আশাতীত িাফল্য অ্েিন কয়র খায়য প্রাে স্বেং-

িম্পূণ িতা অ্েিন করয়ত িয়লসি। গত িার বিয়র প্রাে ৫ জকাটি মানুষ োসরদ্র্যিীমার উপয়র উয়ঠ মেসবে জশ্রণীয়ত উন্নীত হয়েয়ি।  

রােধানীর যানেে সনরিয়ন সমরপুর-সবমানবন্দর, কুসিল বহুমূখী ফ্লাইওভার, গুসলস্তান-যাত্রাবাসি ফ্লাইওভায়রর সনম িাণ 

কাে জশষ পয িায়ে রয়েয়ি। বনানী জরল ক্রসিং ওভারপাশ ইয়তাময়েই উয়বাধন করা হয়েয়ি। সবমানবন্দর জথয়ক মাওো পয িন্ত 

এসলয়ভয়েি এক্সয়প্রিওয়ে সনম িাণ কাে িলয়ি। জময়টায়রল স্থাপয়নর কােও এ বিরই শুরু হয়ব। ইয়তাময়ে োপায়নর িয়ঙ্গ চুসি 

স্বাযসরত হয়েয়ি।  

জযাগায়যাগ, সবদ্যযৎ-জ্বালাসন, সশি উৎপােন, রপ্তাসন িকল জযয়ত্রই আমরা অ্ব্যাহত িাফল্য অ্েিন কয়র িয়লসি।  

সুসধবৃন্দ,  

এয়েয়শর জমধাবী স্থপসতরা সৃসষ্ট কয়রয়িন োতীে গুরুত্বপূণ ি স্মৃসতয়িৌধিমূহ। িাভার োতীে স্মৃসতয়িৌধ, রায়েরবাোর 

বদ্ধভূসম স্মৃসতয়িৌধ, জিাহরাওোেী উদ্দ্যায়ন স্বাধীনতা স্মৃসতস্তম্ভ, বঙ্গবন্ধু সমউসেোমিহ অ্য়নক দৃসষ্টনন্দন স্থাপনা আমায়ের স্থপসতগণ 

সিোইন কয়রয়িন।  



আসম আশা কসর আপনারা িবাই আপনায়ের জপশাগত জ্ঞান বারা জেয়শর ঐসতহযবাহী ভবনগুয়লায়ক িংরযয়ণ এসগয়ে 

আিয়বন। আমরা িরকায়রর পয জথয়ক িকল ধরয়ণর িাহায্য িহয়যাসগতার আোি সেসচ্ছ।  

আমায়ের জেয়শর প্রসতভাবান স্থপসত ও স্থাপতয সশযাথীরা জেয়শর পাশাপাসশ আন্তেিাসতক অ্ঙ্গয়নও তায়ের উৎকষ ি বৃসদ্ধ 

কয়র িয়লয়িন। আসম নতুন প্রেয়ের স্থপসতয়ের উেয়রাের িাফল্য কামনা করসি।  

আপনায়ের এই িয়ম্মলয়ন জেশ-সবয়েয়শর সবসশষ্ট স্থপসত এবং স্থাপতয পসন্ডতগণ তাঁয়ের উয়ল্লখয়যায ক কাে, অ্সভজ্ঞতা এবং 

গয়বষণাগুয়লা প্রকাশ এবং আোন-প্রোয়নর মােয়ম পরস্পরয়ক িমৃদ্ধ করয়বন। ভসবষ্যয়তর েন্য এিব অ্সভজ্ঞতা একটি জেকিই 

এবং পসরয়বশবান্ধব স্থাপয়তযর সেকসনয়ে িশনা সেয়ব।  

িবাইয়ক আবারও শুয়ভচ্ছা োসনয়ে আসম এই িয়ম্মলয়নর শুভ উয়বাধন জঘাষণা করসি।  

জখাো হায়ফে।  

েে বাংলা, েে বঙ্গবন্ধু  

বাংলায়েশ সিরেীবী জহাক। 


