
ক োম্পোনীগঞ্জ উপজেলো সুন্দলপুর গ্যোসফিল্ড এর উজবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

কেখ হোফসনো  

হোউফেিং মোঠ, কনোয়োখোলী,  ২৫ কপৌষ ১৪১৯, ০৮ েোনুয়োফর ২০১৩  

 

ফিসফমল্লোফহর রোহমোফনর রোফহম  

সহ মীবৃন্দ,  

স্থোনীয় েনপ্রফিফনফধ ও কনতৃবৃন্দ,  

উপফস্থি সুফধমন্ডলী।  

আসসোলোমু আলোইকুম।  

ক োম্পোনীগঞ্জ উপজেলো সুন্দলপুর গ্যোসফিল্ড এর উজবোধন অনুষ্ঠোজন উপফস্থি হজি কপজর আফম আনফন্দি।  

২০০৯ সোজল আমরো দোফয়ত্ব গ্রহজণর পর কেজ  স্বোস্থয, ফেক্ষো, কৃফষ, ক োগোজ োগ, জ্বোলোনী, ফিদ্যযৎসহ ফিফভন্ন কভৌি 

অি োঠোজমো ফনম মোজণ ব্যোপ   ম মসূচী হোজি কনই। েনগজণর ভোগ্য পফরি মিজনর মোধ্যজম দোফরদ্র্যমুক্ত ফিফেটোল িোিংলোজদে গড়োই ফিল 

এস ল  ম মসূচীর মূল লক্ষয। এরই ধোরোিোফহ িোয় আে আপনোজদর কনোয়োখোলী কেলোর ক োম্পোনীগজঞ্জর েোহোেোদপুর-সুন্দলপুর 

গ্যোস ফিল্ড উজবোধন হজে। এ গ্যোস ফিল্ড এ অঞ্চজলর েনগজণর গ্যোজসর চোফহদো ফমটোজি অনন্য ভূফম ো রোখজি। পোেোপোফে েোিীয় 

উন্নয়জনর বোরও উন্মুক্ত  রজি ।  

আে ৫০ক োটি টো ো ব্যজয় ক োম্পোনীগজঞ্জর পোফন উন্নয়ন কিোজি মর ফনফম মিব্য মুিোপুর কলোেোর ফনম মোণ  োজের শুভ উজবোধন 

 রো হজি। এ কলোেোর ফনম মোণ সমোপ্ত হজল কেলোর কৃফষ উন্নয়জন এিিং িন্যো ফনয়ন্ত্রজন সুিল পোওয়ো  োজি। এ কলোেোর প্র জের 

আওিোয় এ  লক্ষ কহক্টর কৃফষ েফম সরোসফর কসজচর আওিোয় আসজি। ক োম্পোনীগঞ্জ উপজেলোয় ব্যোপ  ভোঙ্গন কেজ  েনগণ রক্ষো 

পোজি।  

কনোয়োখোলী ফিজ্ঞোন ও প্রযুফক্ত ফিশ্বফিদ্যোলজয়র ১০ িলো ফিফেষ্ট নতুন এ োজিফম  ভিন উজবোধজনর মোধ্যজম এ অঞ্চজল 

ফিজ্ঞোন ফনভ মর উচ্চ ফেক্ষোর প্রসোর ঘটজি।  

কনোয়োখোলী কমফিজ ল  জলজের নতুন ভিন উজবোধজনর মোধ্যজম এ কমফিজ ল  জলজের িোত্র-িোত্রীজদর দীঘ মফদজনর অসুফিধো 

দূর হজি এিিং এলো োর সি মস্তজরর মোনুষও  ম খরজচ সহজে ফচফ ৎসো কসিো পোজি।  

উপজেলো পফরষদ স্থোনীয় সর োর ফিভোজগর এ টি গুরুত্বপূণ ম স্তর। ফ ন্তু দীঘ ম ফদন কসোনোইমুড়ী ও  ফিরহোট উপজেলোয় ক োন 

ভিন নো েো োয়  ম ম িমো- ম মচোরী ও স্থোনীয় েনগণ দূজভ মোজগর মজধ্য ফিজলন। আে কসোনোইমুড়ী ও  ফিরহোট উপজেলো পফরষজদর 

নিফনফম মি ভিন দ্যটি উজবোধজনর মোধ্যজম েনদূজভ মোগ অিসোন হজি িজল আফম আেো  ফর।  

কসোনোইমুড়ী িোয়োর সোফভ মস কেেন উজবোধন এিিং চোটফখল িোয়োর সোফভ মস কেেজনর ফভফি প্রস্তর স্থোপজনর মোধ্যজম এ 

অঞ্চজলর মোনুজষর েীিন ও সম্পদজ  অফি দ্যঘ মটনো কেজ  রক্ষো ও অফি োজন্ডর ক্ষয়ক্ষফি এড়োজনো সম্ভি হজি।  

এ কেলোর সুিণ ম চর-হোফিয়োর চরোঞ্চজল ফিফভন্ন িোফহনীর নোজম ব্যোপ  সন্ত্রোস ও চাঁদোিোেী হজিো। আমরো িো  জঠোর হোজি 

দমন  জরফি। কনোয়োখোলী েহর এখন সম্পূণ মভোজি সন্ত্রোসমুক্ত।  

ফিগি ৪ িিজর আমরো কনোয়োখোলী কেলোয় ক োগোজ োগ, স্বোস্থয, ফেক্ষো, ফিদ্যযৎ, কৃফষ ও কসচসহ ব্যোপ  উন্নয়ন   জরফি।  

আমরো এ কেলোয় গি ৪ িিজর প্রোয় ৫০০ ক োটি টো ো ব্যজয় ফিফভন্ন উন্নয়ন প্র ে িোস্তিোয়ন  জরফি। ২০০ ফ জলোফমটোর 

সড় -মহোসড়  সিংস্কোর ও ফনম মোণ  জরফি। ৬০০ ফ জলোফমটোর গ্রোমীণ রোস্তো পো ো ও সিংস্কোর  জরফি। ১০০টি মোধ্যফম  ফেক্ষো 

প্রফিষ্ঠোজনর কভৌি অি োঠোজমো উন্নয়ন  রো হজয়জি। ৪টি উপজেলো স্বোস্থয  মজেক্সজ  ৫০ েয্যোয় উন্নীি  রো হজয়জি। ৩৩টি 

 ফমউফনটি ফলফন  ফনম মোণ  রো হজয়জি।  



উপকূলীয় কেলো ফহজসজি জ্বজলোেোস ও িন্যো ফনয়ন্ত্রজণর েন্য প্রোয় ১৫০ ফ জলোফমটোর িাঁধ ফনম মোণ ও সিংস্কোর  রো হজয়জি। 

প্রোয় ৩০০ ফ জলোফমটোর নতুন ফিদ্যযৎ সরিরোহ লোইন স্থোপন  রো হজয়জি। এিোড়োও প্রোয় ২৭ হোেোর নতুন ফিদ্যযৎ সিংজ োগ কদয়ো 

হজয়জি।  

সোজড় সোি হোেোর কহক্টর ম্যোনজগ্রোভ িন সৃেন  রো হজয়জি। ৮০০ ফ জলোফমটোর ফিপ ও সিংজ োগ িন সৃেন  রো হজয়জি। 

কৃফষ উন্নয়জনর লজক্ষয প্রোয় ৪১ ফ জলোফমটোর  খোল পুনঃ খনন  রো হজয়জি। এর িজল প্রোয় ১৭ লোখ টন খোদ্য েষ্য উৎপোফদি হজয়জি।  

সিোর েন্য ফেক্ষো ফনফিি  রোর লজক্ষয আমরো কনোয়োখোলীর ১৬ লক্ষ িোত্র-িোত্রীসহ সোরোজদজের ২৭ ক োটি পোঠ্যিই 

ফিনোমূজে েোনুয়োফর মোজসর প্রেম ফদন সরিরোহ  রজি সক্ষম হজয়ফি। যুি জদর আত্ম ম মসিংস্থোজন ফনজয়োফেি  রোর লজক্ষয ৬ 

হোেোজরর কিফে যুি -যুি মফহলোজ  প্রফেক্ষণ কদয়ো হজয়জি।  

েোট ো আহরণ করোজধ কেজলজদরজ  প্রজণোদনো ফহজসজি আমরো ৫ হোেোর কেজল পফরিোরজ  ফিজেষ ফভফেএি  ম মসূচীর 

আওিোয় খোদ্য সহোয়িো ফদজয়ফি। কৃফষ প্রজণোদনোর আওিোয় আমরো প্রোয় ২ লক্ষ গরীি ও প্রোফি  কৃষ জ  ফিফভন্ন প্র োর সহোয়িো 

প্রদোন  জর  োফে। প্রোয় ১২ হোেোর মৎসেীিীজ  প্রফেক্ষণ প্রদোন  জরফি।  

গি ৪ িিজর এ কেলোয় ফেক্ষো প্রফিষ্ঠোন ও সর োফর প্রফিষ্ঠোনসমূজহ আমরো ৩ হোেোজররও কিফে কলো  ফনজয়োগ  জরফি। ৯ 

হোেোর প্রকৃি ভূফমহীন কৃষ  পফরিোজরর মোজে ১০ হোেোর এ র কৃফষ খোসেফম িজন্দোিস্ত ফদজয়ফি। এিোড়োও উপকূলীয় অঞ্চলজ  

েজলোচ্ছ্বোস কেজ  রক্ষো  রোর েন্য প্রোয় ২৬ ক োটি টো ো ব্যজয় সোইজলোন কসন্টোর তিরী  রো হজয়জি। কেলোয় ৬টি কিসর োরী 

 জলজের নতুন ভিজনর  োে শুরু হজয়জি। ৫৬ ক োটি টো ো ব্যজয় কসোনোপুর কেজ  সুিণ ম চজরর ৫৬ ফ জলোফমটোর  রোস্তো সিংস্কোজরর 

 োে হোজি কনয়ো হজয়জি।  

কদজের অন্যোন্য অঞ্চজলর মি কনোয়োখোলী কেলোজিও উন্নয়জনর ধোরোিোফহ িো রক্ষোর লজক্ষয এই কেলোজ  আমরো সুষম 

উন্নয়ন  ম মসূচীর আওিোয় এজনফি। আমরো ২০২১ সোজলর মজধ্য িোিংলোজদেজ  এ টি মধ্যম আজয়র কদে ফহজসজি গজড় কিোলোর েন্য 

আপনোজদর স জলর সফিয় সমে মন ও সহজ োফগিো  োমনো  ফর।  

আপনোজদর স লজ  আিোরও শুজভেো েোফনজয় আমোর িক্তব্য কেষ  রফি। আফম ক োম্পোনীগঞ্জ উপজেলো সুন্দলপুর 

গ্যোসফিল্ড এর শুভ উজবোধন কঘোষণো  রফি।  

কখোদো হোজিে  

েয় িোিংলো, েয় িঙ্গিন্ধু  

িোিংলোজদে ফচরেীিী কহো ।  


