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 বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাড ে, বিন্টার ফর এিভায়রিদমন্টাল এন্ড নিওগ্রানফক ইিফরদমশি িানভ েদিি (নিইনিআইএি) 

এবাং ইিনিটিউট অব ওয়াটার মদডনলাং (আইডনিউএম) এর প্রধাি কার্ োলয় ভবি নিম োদের নভনিপ্রস্তর স্থাপি অনুষ্ঠাদি উপনস্থি 

িকলদক শুদভচ্ছা িািানচ্ছ। 

 আনম গভীর শ্রদ্ধার িাদে স্মরে করনি িব েকাদলর িব েদশ্রষ্ঠ বাঙানল, িানির নপিা বঙ্গবন্ধু বশখ মুনিবুর রহমািদক, নর্নি 

িাঁর ঐনিহানিক ৭ মাদচ ের ভাষদে িৎকালীি ‘ওয়াপো’র কম েকিো-কম েচানরদেরদক আহ্বাি কদরনিদলি েখলোর পানকস্তািী 

বানহিীদক অিহদর্ানগিা করার িন্য।  

িানির নপিার ঐনিহানিক ভাষদে উদ্বুদ্ধ হদয় বিনেি ওয়াপোর কম েকিো-কম েচানররা মহাি মুনিযুদদ্ধ ঝাঁনপদয় পদেি। 

আনম বিইিব বীর মুনিদর্াদ্ধাদের িালাম িািানচ্ছ।  

সুনধমন্ডলী, 

স্বাধীিিার পরপরই িানির নপিা বেদশর পানি িম্পে উন্নয়দি ববশনকছু ঐনিহানিক পেদেপ গ্রহে কদরি। প্রেদমই 

নিনি ১৯৭২ িাদল িোিীন্তি ইনপওয়াপোর ‘পানি উইাং’ নিদয় ‘বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাড ে’ গঠি কদরি। নিনি বিচ, বন্যা 

নিয়ন্ত্রে ও নিষ্কাশি ব্যবস্থার উন্নয়দি কাি করদি পানি উন্নয়ি ববাড েদক নিদে েশ বেি। 

১৯৭২ িাদলর মাচ ে মাদি িানির নপিা ও ভারদির প্রধািমন্ত্রী শ্রীমনি ইনন্দরা গান্ধী’র বর্ৌে বঘাষোয় স্থায়ীভাদব ভারি-

বাাংলাদেশ বর্ৌে িেী কনমশি গঠিি হয়। ১৯৭২ বেদক ৭৫ পর্ েন্ত এ কনমশি আন্তঃিীমান্ত িেীিমূদহর িনরপ ও িথ্য-উপাি 

নবনিমদয়র মাধ্যদম দু’বেদশর পানিিম্পে উন্নয়দি ব্যাপক অবোি রাদখ। 

িানির নপিা IBRD এর িহায়িায় Land and Water Sector Strategy শীষ েক িমীো পনরচালিা কদরি, র্া 

বেদশর ভূ-উপনরস্থ ও ভূ-গভেস্থ পানি ব্যবস্থাপিায় উদল্লখদর্াগ্য ভূনমকা রাখদি। 

িানির নপিার িরকাদরর িমদয় বৃহির ফনরেপুর বিলায় ‘‘চন্দিা-বারানশয়া িেী খিি প্রকল্প’’ গ্রহে করা হয়। িাঁর 

অনুদরাদধ ১৯৭৪ িাদল বিোরল্যান্ড িরকার বমঘিা িেীর বমাহিায় ভূনম পুিরুদ্ধাদরর িন্য কানরগনর িহায়িা প্রোি কদর। এরফদল 

১৯৭৫ িাল হদি বদঙ্গাপিাগদর ভূনম পুিরুদ্ধার কম েসূনচর সূচিা হয়।  

‘‘চাঁেপুর শহর রো প্রকল্প’’টি বাস্তবায়দি িানির নপিার ভূনমকা নিল অপনরিীম। প্রকল্প এলাকাটি নিনি িদরিনমদি 

পনরেশ েিও কদরদিি। নিনি উপকূলীয় এলাকার মানুদষর িাি-মাল রোর িন্য উপকূলীয় বাঁধ রো প্রকদল্পর কাি শুরু কদরি। 

িেী খিি ও িেীর িাব্যিা রোয় ১১টি বেিার িাংগ্রহ কদরি। 

 



 

সুনধবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাড ে একটি বহুমানিক উন্নয়ি কার্ েক্রম বাস্তবায়িকারী িাংস্থা নহদিদব োনয়ত্ব পালি কদর 

আিদি। বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ র্খিই িরকার গঠি কদরদি পানি উন্নয়ি ববাড েিহ বেদশর পানি িম্পেখাদির উন্নয়দি ভূনমকা 

বরদখদি। 

’৯৬ এ িরকার গঠদির পর পানি উন্নয়ি ববাদড ের আওিায় বিচ, বন্যা নিয়ন্ত্রে, পানি নিষ্কাশি ও িলাবদ্ধিা নিরিদি 

১৬৮টি প্রকল্প গ্রহে কনর, র্ারমদধ্য ৬৭টি প্রকদল্পর বাস্তবায়ি কাি আমরা বশষ করদি বপদরনিলাম। নবএিনপ-িামাি বিাট 

েমিায় এদি পানি উন্নয়ি ববাদড ের প্রকল্পগুদলা বন্ধ কদর নেদয়নিল। 

আমরা ১৯৯৯ িাদল িািীয় পানি িীনি এবাং ২০০১ িাদল িািীয় পানি িম্পে পনরকল্পিা প্রেয়ি কনর।  

১৯৯৬ িাদলর ১২ নডদিম্বর বাাংলাদেশ ও ভারদির মদধ্য ৩০ বির বময়ােী ঐনিহানিক গঙ্গা িেীর পানি বন্টি চুনি 

স্বােনরি হয়। এরফদল ১৯৯৭ িাল বেদক শুষ্ক বমৌসুদম গঙ্গা িেীদি ন্যূিিম পানি প্রবাহ নিনিি হদয়দি।  

হাওর এলাকার প্রায় ২ বকাটি মানুদষর িীবি র্ািার মাি উন্নয়দি ২০০০ িাদল আমরা বাাংলাদেশ হাওর ও িলাভূনম 

উন্নয়ি ববাড ে গঠি কনর।  

বেদশর েদেে-পনিমাঞ্চদল লবোিিা বরাদধ আমরা ২০০০ িাদল গোই িেী বেনিাং কনর। নকন্তু নবএিনপ-িামাি বিাট 

িরকাদরর উোিীিিার কারদে গোই িেী আবার ভরাট হদয় র্ায়। সুন্দরবিিহ েনেোঞ্চল ভয়াবহ লবোিিার মুদখ পদে। 

২০০৯ িাদল িরকার গঠি করার পর আমরা পুিরায় গোই িেী বেনিাং কনর। এখি শুষ্ক বমৌসুদম এ িেীদি পানি প্রবাহ 

বৃনদ্ধ বপদয়দি। লবোিিা হ্রাি বপদয়দি। 

সুনধমন্ডলী, 

গি িয় বিদর আমরা বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদড ের আওিায় বিচ, বন্যা নিয়ন্ত্রে, বেনিাং, পানি নিষ্কাশি ও িলাবদ্ধিা 

দূরীকরেিহ নবনভন্ন উন্নয়িখাদি ৬৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ি কদরনি। আদরা ৫৮টি বাস্তবায়িাধীি রদয়দি।  

উপকুলীয় এলাকায় বিদগ উঠা চরাঞ্চদল বপাল্ডার নিম োে, পুরািি বপাল্ডার পুিব োিি, ক্রিডূাম নিম োে, িেী িীর 

িাংরেি, খাল খিি ইিূানে কাদি িলবায়ু পনরবিেি ট্রাি ফাদন্ডর অে োয়দি ৮৪টি প্রকল্প হাদি বিই। এরমদধ্য ১২টি বাস্তবানয়ি 

হদয়দি এবাং ৭২টি বাস্তবায়িাধীি আদি। 

 আমরা প্রায় ১৯৮ নকদলানমটার িে-িেী বেনিাং কদরনি। ৪টি বেিার ক্রয় কদরনি। আরও ১১টি বেিার িাংগ্রহ 

প্রনক্রয়াধীি রদয়দি। 

গি িয় বিদর ০.১৪ লে বহক্টর এলাকা বিচ িম্প্রিারে এবাং ১.৩৫ লে বহক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রে ও নিষ্কাশি সুনবধার 

আওিায় এদিদি। র্ার ফদল প্রনিবির ৯৮ লে বমনট্রক টি অনিনরি খাদ্যশস্য উৎপানেি হদচ্ছ। 

আমরা কুনিয়া, রািশাহী, গাইবান্ধা, িামালপুর, ময়মিনিাংহ, মানিকগঞ্জ, মুনিগঞ্জ, ফনরেপুর, িরনিাংেী, পটুয়াখালী, 

ব্রাহ্মিবােীয়া ও সুিামগঞ্জ শহরদক বন্যার হাি বেদক রোর ব্যবস্থা নিদয়নি।  

নিরািগঞ্জ, চাঁেপুর, নিদলট, রািবােী, বভালা, বাদগরহাট ও িওগাঁ শহর রোর কাি চলদি। ২৪ নকদলানমটার িীমান্ত 

িেীর িীর িাংরেদের কাি িম্পন্ন করা হদয়দি।  

র্মুিা িেীদি কূানপটাল পাইলট বেনিাংদয়র ফদল নিরািগদঞ্জ প্রায় ১৬ বগ েনকদলানমটার ভূনম উদ্ধার করা িম্ভব হদয়দি।  

বুনেগঙ্গা িেী পুিরুদ্ধাদরর িন্যও আমরা প্রকল্প হাদি নিদয়নি, র্ার কাি চলদি। বগাপালগদঞ্জ বনে ে বাওে এবাং বৃহির 

নিদলদট হাকালুনক হাওর এলাকার পানি নিষ্কাশদির িন্য জুনর িেী বেনিাং করা হদয়দি।  

হাওর এলাকায় ১ হািার ৮২৬ নকদলানমটার ডুবন্ত বাঁধ আমরা বমরামি কদরনি। এর ফদল আগাম বন্যার হাি বেদক ২ 

লে ৯০ লাখ বহক্টর িনমর ববাদরা ফিল রো করা র্াদচ্ছ।  

আমরা গঙ্গা ব্যারাি নিম োদের লদে ইদিামদধ্যই িমীো বশষ কদরনি। গঙ্গা ব্যারাি নিনম েি হদল িাংনিি এলাকার 

িেীগুদলাদি ২ হািার ৯ শ’ নমনলয়ি ঘিনমটার পানি ধারেদর্াগ্য নবশাল িলাধার সৃনি হদব। ১২৩টি আঞ্চনলক িেীদি এ পানি 

বপৌৌঁদি র্াদব। ফদল, িারা বির পানি বিচ বেয়া র্াদব। খাদ্য নিরাপিা নিনিি হদব। প্রাকৃনিক ভারিাম্য রো পাদব।  

আমরা উপ-আঞ্চনলক িহদর্ানগিার বেদি র্দেি িাফল্য অিেি কদরনি। ২০১১ িাদল বাাংলাদেশ ও ভারদির মদধ্য 

Framework Agreement on Cooperation for Development স্বােনরি হদয়দি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুি অববানহকায় পানি 



 

ব্যবস্থাপিা এবাং িলনবদুূৎ প্রকল্প গ্রহে ও বাস্তবায়দির লদে ভারি-ভূটাি-বাাংলাদেশ এবাং ভারি-বিপাল-বাাংলাদেশ নি-পেীয় 

বর্ৌে ওয়ানকোং গ্রুপ কাি কদর র্াদচ্ছ।  

আমরা নিস্তা চুনি বাস্তবায়দির প্রদচিা অব্যাহি বরদখনি। ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, বখায়াই ও বগামিী িেীর পানি 

বন্টি চুনি প্রেয়দির িন্য দু’বেদশর নবদশষজ্ঞগে কাি করদি। 

পানি উন্নয়ি ববাদড ের কম েকিো-কম েচানরবৃন্দ, 

আি পানি ভবদির নভনি প্রস্তর স্থাপি করার মাধ্যদম আপিাদের েীঘ েনেদির একটি োবী পূরে হল। 

আপিাদের কাদি আমার প্রিূাশা, আপিারা বেদশর পানি িম্পে ব্যবস্থাপিা, িেী রো ও িলবায়ু পনরবিেদির প্রভাব 

বমাকাদবলায় আদরা িৎপর হদবি। আনম আশা কনর বন্যা, খরা, অনিবৃনি, ঝে, িদলাচ্ছাি ইিূানে প্রাকৃনিক দুদর্ োগ বমাকাদবলায় 

পানি উন্নয়ি ববাড ে আরও গনিশীল ভূনমকা রাখদব। 

রািধািীর ঢাকার চারনেদক প্রবানহি িেীগুদলা পুিরুদ্ধাদর আমরা প্রদয়ািিীয় ব্যবস্থা নিদয়নি। ইদিামদধ্য নবনভন্ন নশল্প 

কারখািায় ইটিনপ/এিটিনপ বাধ্যিামূলক করা হদয়দি। তুরাগ ও বুনেগঙ্গা িেীর দূষেদরাধ ও পানি প্রবাহ বৃনদ্ধর লদে র্মুিা িেী 

বেদক পুাংনল, ধদলশ্বরী, বাংশী, তুরাগ িেীর বেনিদয়র কাি পানি উন্নয়ি ববাড ে বাস্তবায়ি করদি। আনম আশা কনর, রািধািীর 

চারপাদশর িেীগুদলার পুিরুদ্ধাদর পানি উন্নয়ি ববাড ে আরও কার্ েকর ব্যবস্থা গ্রহে করদব। 

সুনধবৃন্দ, 

বিন্টার ফর এিভায়রিদমন্টাল এন্ড নিওগ্রানফক ইিফরদমশি িানভ েদিি বা নিইনিআইএি পানি িম্পে মন্ত্রোলদয়র 

আওিায় নিিস্ব আদয় পনরচানলি একটি িরকানর ট্রাি। এখাদি প্রায় ৩০টি নবনভন্ন বপশাগি ও নবষয়নভনিক বিবা প্রোি করা 

হদচ্ছ।  

এ িাংস্থা অিূাধুনিক Geographical Information System (GIS), স্যাদটলাইট নচি, িথ্য প্রযুনি এবাং নবনভন্ন 

ডূাটাদবি ব্যবহার কদর পানি, ভূনম, বায়ু, গ্যাি, খনিি প্রভৃনি প্রাকৃনিক িম্পে এবাং কৃনষ, মৎস্য, িেক, বরল ও বিৌ-পনরবহি, 

বি ও পনরদবশিহ কয়লা এবাং গ্যািনভনিক নবদুূৎ উৎপােদি পনরদবশ নবষয়ক িমীো পনরচালিা কদর োদক। নিইনিআইএি 

কূানপটাল বেনিাং প্রকদল্পর নবনভন্ন িমীো পনরচালিা এবাং ‘‘বাাংলাদেশ বডল্টা প্ল্ূাি ২১০০’’ প্রেয়দির িাদেও িাংনিি রদয়দি। 

নিইনিআইএি বেদশর প্রাকৃনিক িম্পে ব্যবস্থাপিায় একটি বিন্টার অফ এদেদলি। নিইনিআইএি-এর অনফি ভবদির 

নভনিপ্রস্তর স্থাপি করদি বপদর আনম আিনন্দি।  

এটি একটি পনরদবশবান্ধব বহুিল ভবি। এ ভবি নিম োদে শূণ্য নবনকরে কিদিপ্ট অনুিরে করা হদয়দি। অে োৎ এখাদি 

কৃনিম আদলা ও বািাদির পনরবদিে প্রাকৃনিক আদলা ও বািাি এবাং ভূ-গভেস্থ পানির ব্যবহার কমাদি বৃনির পানি িাংগ্রদহর ব্যবস্থা 

করা হদব। ভবিটির িােিহ এর বানহূক বেয়ালগুদলা গাি ও লিা-গুদের িমাদরাহ ঘটিদয় িবুি অবয়ব বেয়া হদব। র্া হদব 

অনুকরেীয়। 

সুনধমন্ডলী, 

 পানি িম্পে মন্ত্রোলদয়র অধীি আদরকটি িরকানর ট্রাি প্রনিষ্ঠাি ‘ইিনিটিউট অব ওয়াটার মদডনলাং’ বা আইডনিউএম। 

এটি বেদশর একমাি গানেনিক মদডনলাং বিবা প্রোিকারী প্রনিষ্ঠাি, র্া েেিার িাদে পানি িম্পে ব্যবস্থাপিায় অবোি বরদখ 

চদলদি। 

বঙ্গবন্ধু বিতুর গানেনিক মদডনলাং িম্পােি এই প্রনিষ্ঠাদির একটি উদল্লখদর্াগ্য কাি। আইডনিউএম নিস্তা বাঁধ প্রকল্প, 

গঙ্গা ব্যাদরি প্রকল্প, পদ্মা বিতু প্রকল্প, বুনেগঙ্গািহ ঢাকার পাশ্বেবিী িেীিমূদহর িাব্যিা বৃনদ্ধর িন্য র্মুিা িেী বেদক ঢাকা পর্ েন্ত 

িেী খিদির িম্ভাব্যিা িমীো এবাং বাস্তবায়ি পনরদবেদি কাি করদি। রূপপুর পারমােনবক নবদুূৎ বকন্দ্র স্থাপদি গঙ্গা িেীর 

গানেনিক মদডনলাং িমীো, টদপাগ্রানফকূাল ও নফনিকূাল নফচার িনরপ এবাং ম্যানপাং িম্পােদি আইডনিউএম অবোি রাখদি। 

পাশাপানশ আগাম বন্যা িিকীকরে, ঢাকা পানি িরবরাহ মহাপনরকল্পিা, বেদশর ১৪৮টি বপৌরিভায় নিরাপে পানি 

িরবরাদহর িন্য উৎি অনুিন্ধাি, বিেূ  ব্যবস্থাপিা ও পয়ঃনিষ্কাশদির িমস্যা িমাধাদি এ প্রনিষ্ঠাি িাৎপর্ েপূে ে অবোি রাখদি। 

ইিনিটিউট অব ওয়াটার মদডনলাং বেদশর বাইদর ভারি, মালদয়নশয়া, িানিনকস্তাি, নফনলপাইি, কদম্বানডয়া, বিপাল 

প্রভৃনি বেদশ কাি কদর নবদেদশ বাাংলাদেদশর ভাবমূনিে উজ্জল করদি। এিন্য আনম এ প্রনিষ্ঠাদির িকল িেস্যদক অনভিন্দি 

িািাই। 



 

আি এ প্রনিষ্ঠাদির প্রধাি কার্ োলয় ভবি নিম োদের নভনিপ্রস্থর স্থাপি করদি বপদর িনিূই আনম আিনন্দি। 

সুনধবৃন্দ,  

 িানির নপিা আমাদের স্বাধীিিা নেদয় বগদিি। আমরা স্বাধীিিার সুফল বেদশর প্রনিটি ঘদর ঘদর বপৌৌঁদি বেওয়ার িন্য 

কাি করনি। আমাদের নবজ্ঞািী, গদবষক, প্রযুনিনবেিহ প্রনিটি বপশার মানুষ আি নবদশ্বর বুদক িফলিার স্বাের রাখদিি। 

আমরা প্রনিটি বেদি স্বনিভ েরিা অিেি করনি। পদ্মা বিতুর কাি নিদিরাই শুরু কদরনি। হানির নঝদলর মি প্রকল্প বাস্তবায়ি 

কদরনি। আমাদের িামথ্যে বহুগুদে ববদেদি।  

মানুদষর ক্রয়েমিা ববদেদি। মাোনপছু আয় ববদেদি। বাাংলাদেশ আি নবদশ্বর বুদক উন্নয়দির বরাল মদডল। আমরা 

মানুদষর আত্মনবশ্বাি নফনরদয় নেদয়নি। িাধারে মানুষ িাদের ভাগ্য পনরবিেদির িন্য কাি করদি।  

র্ারা বাাংলাদেশ রাদের সৃনির নবদরানধিা কদরনিল িারা আি িিগদের নবপদে, উন্নয়দির নবপদে অবস্থাি নিদয়দি। 

আপিারা িাদিি নবএিনপ-িামাি বিাদটর নৃশাংিিা ও ধ্বাংির্দজ্ঞর কো। রািিীনির িাদম িারা িঙ্গীবােী িাশকিা চালাদচ্ছ। 

বখদট খাওয়া বমহিনি মানুষদক পুনেদয় মারদি। আোই বিদরর নশশুদক পুনেদয় বফলদিও এরা নদ্বধা কদরিা।    

আনম দৃঢ় ভাদব বলদি চাই, বেশ ও বেদশর নবরুদদ্ধ চক্রান্তকানর বকাি বগাষ্ঠীদক বাাংলার মাটিদি ঠাঁই বেওয়া হদব িা। 

আমরা বর্দকাি মূদল্য বেদশর অগ্রগনির এ ধারাদক এনগদয় নিদয় র্াদবা।  

আসুি, ঐকূবদ্ধভাদব িকদল বেদশর উন্নয়দি নিদবনেি হই। মহাি মুনিযুদদ্ধর বচিিাদক বুদক ধারে কদর বাাংলাদেশদক 

িানির নপিার স্বদের বিািার বাাংলায় পনরেি কনর। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দির মাধ্যদম বাাংলাদেশদক উন্নি িমৃদ্ধ রাদে 

পনরেি কনর। 

আনম পানি িম্পে মন্ত্রোলয় ও এর অধীিস্থ িকল িাংস্থার কম েকিো ও কম েচানরদের ধন্যবাে িািানচ্ছ। বাাংলাদেশ পানি 

উন্নয়ি ববাড ে এবাং নিইনিআইএি ও আইডনিউএম এর বহু আকানিি প্রধাি কার্ োলয় ভবি নিিটির নিম োে কাদির শুভ উদদ্বাধি 

বঘাষো করনি।  

 

বখাো হাদফি। 

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাদেশ নচরিীবী বহাক। 

... 


