
বিআইবিউটিএ সংগৃহীত ২টি উদ্ধারকারী জলযান-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবসনা  

২৮ শম ২০১৩, বুধিার, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ 

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাদ্নর সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বিআইবিউটিএ'র জন্য শকনা ২টি উদ্ধারকারী জলযান-এর আনুষ্ঠাবনক উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবিত সকলদ্ক আমার 

আন্তবরক শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

িাংলাদ্েে নেীমাতৃক শেে। এ সুদ্যাগটি কাদ্জ লাগাদ্নার লদ্যেিততমান সরকার শনৌ- শযাগাদ্যাগ ব্যিিার উন্নয়নদ্ক 

বিদ্েষ গুরুত্ব বেদ্য়দ্ে। শনৌ-পদ্ের রযণাদ্িযণ ও উন্নয়দ্ন ব্যাপক কম তূচব  িা্তবিায়ন কদ্রদ্ে।  

শনৌ-দুর্ তটনা শমাকাদ্িলায় আমাদ্ের ৬০ শমবিক টন যমতাসম্পন্ন দু'টি পুরদ্না উদ্ধারকারী জাহাজ বেল। আমাদ্ের 

সযমতা বৃবদ্ধর লদ্যে উন্নত প্রযুবি সমৃদ্ধ ২৫০ শমবিক টন যমতাসম্পন্ন দু'টি উদ্ধারকারী জাহাজ, ‘‘বিআইবিউটিএ-বনবভ তক'' ও 

‘‘বিআইবিউটিএ-প্রতেয়'' েবযণ শকাবরয়া শেদ্ক সংগ্রহ কদ্রবে। আজ আরও দু'টি টাগ জাহাজ উদ্বাধন করা হদ্চ্ছ। আবম আো 

কবর, এই উদ্ধারকারী জাহাজগুদ্লা শেদ্ের শনৌ-পেদ্ক অবধকতর বনরাপে রাখদ্ত গুরুত্বপূণ ত ভূবমকা পালন করদ্ি।  

সুবধমন্ডলী,  

বিএনবপ-জামাত শজাদ্টর সময় অন্যান্য শসক্টদ্রর ন্যায় শেদ্ের শনৌ-পবরিহন শসক্টদ্রও অবনয়ম, বিশৃঙ্খলা ও দুনীবতদ্ত 

বনমবিত বেল। পরিতী দুই িেদ্রও এ শসক্টদ্র শকাদ্না উন্নয়ন হয়বন।  

জনগদ্ণর বিপুল ম্যাদ্ন্ডট বনদ্য় ২০০৯ সাদ্ল সরকাদ্রর োবয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর আমরা এ খাদ্ত শৃঙ্খলা বিবরদ্য় আবন। এর 

উন্নয়নদ্ক বিদ্েষ গুরুত্ব শেই। শেদ্ের শনৌ-পদ্ের নাব্যতা পুনরুদ্ধার ও সংরযদ্ণর লদ্যে ৫৩টি শনৌ-পে খনদ্নর জন্য প্রায় ১২ হাজার 

শকাটি টাকার একটি শমগা প্রকল্প হাদ্ত শনই। এর আওতায় ২৪টি শনৌ-পে খনন কাজ  লদ্ে। এর িদ্ল ৭ হাজার বকদ্লাবমটার শনৌ-

পে পুনরুদ্ধার হদ্ি। অিবেষ্ট ২৯টি শনৌ-পে খনদ্নরও উদ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ে। এগুদ্লা শেদ্ক আরও ৩ হাজার ৪৭ বকদ্লাবমটার শনৌ-

পে পুনরুদ্ধার করা সম্ভি হদ্ি।  

এ োড়া আরও ১২টি গুরুত্বপূণ ত শনৌ-পে খনন শুরু হদ্য়দ্ে। এটি শেষ হদ্ল আমরা ৯৫৩ বকদ্লাবমটার শনৌ-পে পুনরুদ্ধার 

হদ্ি। পুরদ্না শনৌ-পদ্ের পাোপাবে আমরা নতুন শনৌ-পে  ালুর জন্যও উদ্যাগ বনদ্য়বে।  

সি তকাদ্লর সি তদ্েষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান সয স্বাধীন শেদ্ে শনৌপদ্ের নাব্যতা রযা করার 

জন্য বিআইবিউটিএ-র িহদ্র প্রেম শেজার সংদ্যাজন কদ্রন। এর েীর্ ত ৩৬ িের পর ২০১২ সাদ্ল এই আওয়ামী লীগ সরকারই 

আিার একসাদ্ে বতনটি িড় শেজার সংগ্রহ কদ্র নেী খনন ও শনৌ-পদ্ের নাব্যতা রযায় বিআইডবিউটিএ-এর সযমতা বৃবদ্ধ কদ্র। 

আরও ১১টি শেজার সংগ্রদ্হর উদ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ে।  

সুবধবৃন্দ,  

 কদ্েইনার পবরিহন সুবিধা সম্প্রসারদ্ণর লদ্যে আমরা বুবড়গঙ্গার পাদ্ড় পানগাঁও অভেন্তরীণ কদ্েইনার শনৌ-টাবম তনাল 

বনম তাণ কদ্রবে। আশুগদ্ঞ্জ ১৩ শহক্টর জায়গার ওপর আদ্রকটি অভেন্তরীণ কদ্েইনার টাবম তনাল বনম তাণ করা হদ্চ্ছ। পাটুবরয়া-

িার্ািাড়ী শনৌ-রুদ্ট খাযেস্য, সার ও শতলিাহী জাহাজ ২৪ র্ণ্টা  লা দ্লর জন্য ৫২ বকদ্লাবমটার শনৌ-পদ্ে নাইট শনবভদ্গেন  ালু 

করা হদ্য়দ্ে।  



আমরা শেদ্ে প্রবেবযত ও েয শনৌ-যান েবমক গদ্ড় শতালার কাজ হাদ্ত বনদ্য়বে। এ লদ্যে আঞ্চবলক প্রবেযণ শকন্দ্র 

িাপন করা হদ্য়দ্ে। িবরোল বিআইবিউটিএ'র শনৌ-কারখানা এলাকায় শডক ও ইবঞ্জন কমী প্রবেযণ শকন্দ্র  ালু হদ্য়দ্ে। ইদ্তামদ্ে 

এ প্রবেযণ শকন্দ্র হদ্ত ২০০ জন শনৌ-যান কমী ইন-সাবভ তস প্রবেযণ গ্রহণ কদ্রদ্েন। এখাদ্ন বেযানবিে কোদ্ডটদ্ের এক িের 

শময়ােী প্রবেযণ শকাস ত  লদ্ে। আমরা মাোরীপুদ্রর  রমুগুবরয়ায় একটি বেপ পাদ্স তাদ্নল শিবনং ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠা কদ্রবে।  

বুবড়গঙ্গা, েীতলযো, তুরাগ ও িালু নেী েখল ও দূষণমুি করদ্ত আমরা কায তকর পেদ্যপ বনদ্য়বে। অবিধ িাপনা 

উদ্চ্ছদ্ের ব্যিিা বনদ্য়বে। বৃহত্তর ঢাকার  ারপাদ্ের নেীতীদ্র সীমানা বপলার িাপন করা হদ্য়দ্ে। নেীতীদ্র ‘‘ওয়াকওদ্য়'' বনম তাণ 

করা হদ্চ্ছ। যাদ্ত নেীগুদ্লা ভবিষ্যদ্তও েখলমুি োদ্ক এিং মানুষ মুিিায়ুদ্ত হাঁটা- লা করদ্ত পাদ্রন।  

সুবধমন্ডলী,  

আবম শনৌ-যান মাবলক, েবমক, সাদ্রংসহ সংবিষ্ট সকলদ্ক ধন্যিাে জানাই। যারা প্রকৃবতর নানা প্রবতকূলতা শমাকাদ্িলা 

কদ্র যাত্রী ও পণ্য পবরিহদ্নর মােদ্ম শেদ্ের অে তবনবতক উন্নয়দ্ন গুরুত্বপূণ ত অিোন রাখদ্েন। শনৌ-দুর্ তটনা শরাদ্ধ আরও তৎপর 

হওয়ার জন্য তাদ্ের প্রবত আহ্বান জানাই।  

নেীর অপার শসৌন্দয ত কাদ্জ লাবগদ্য় শেদ্ের পয তটন বেল্পদ্ক আরও বিকবেত করদ্ত  াই। এ লদ্যে আবম সরকাদ্রর 

পাোপাবে শেেী-বিদ্েেী বিবনদ্য়াগকারীদ্ের এবগদ্য় আসার আহিান জানাই।  

সকলদ্ক আিারও ধন্যিাে জাবনদ্য় আবম উদ্ধারকারী জাহাজ ‘‘বিআইবিউটিএ-বনবভ তক'' ও ‘‘বিআইবিউটিএ-প্রতেয়'' এিং 

দু'টি টাগ জাহাদ্জর শুভ উদ্বাধন শর্াষণা করবে।  

শখাো হাদ্িজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাদ্েে ব রজীিী শহাক। 


