
রিহ্যাব রিশন ফেয়াি ২০১০ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

 

িাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

ফশখ হ্ারিনা  

 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জারিক িদ্েলন ফকন্দ্র, বৃহ্স্পরিবাি, ২০ কারিজক ১৪১৭,  ০৪ নদ্িম্বি ২০১০  

 

রবিরমল্লারহ্ি িাহ্মারনি িারহ্ম  

 

র্নাব িিাপরি,  

িহ্কমীবৃন্দ,  

রিহ্যাদ্বি িদস্যবৃন্দ,  

সুরধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

রিদ্য়ল এদ্েট এন্ড হ্াউরর্িং এদ্িারিদ্য়শন অব বািংলাদ্দশ আদ্য়ারর্ি ‘রিহ্যাব রিশন ফেয়াি ২০১০' এি উদ্বাধন 

অনুষ্ঠাদ্ন উপরিি িবাইদ্ক আমাি আন্তরিক শুদ্িচ্ছা।  

আরম আশা করি এ ধিদ্নি ফমলাি আদ্য়ার্ন আমাদ্দি আবািন িমস্যা িমাধাদ্ন িহ্ায়ক হ্দ্ব। এর্ন্য আপনািা ফদশ-

রবদ্দদ্শি রবদ্শষজ্ঞদ্দি রনদ্য় ফিরমনাি, রিদ্পারর্য়াম এবিং রনর্স্ব গদ্বষণা কার্ জক্রম পরিচালনা কিদ্ি পাদ্িন।  

উপরিি সুরধবৃন্দ,  

            মানুদ্ষি ফমৌরলক চারহ্দাগুদ্লাি মদ্ে বািিান অন্যিম। অন্ন-বস্ত্র-রশক্ষা-রচরকৎিাি পাশাপারশ মানুষ চায় একটু আশ্রয়। 

রকন্তু অরপ্রয় হ্দ্লও িিয, ফদদ্শি একটা রবিাট িিংখ্যক মানুদ্ষি ফি রনশ্চয়িা ফনই। সুন্দি ও স্বািযবান র্ারি গঠদ্ন আমাদ্দি এ 

অবিাি অবিান ঘটাদ্ি হ্দ্ব।  

১৬ ফকাটি মানুদ্ষি এই ফ াট্ট ফদদ্শি কৃরষ র্রম ফেদ্কই িবাি খাবাি ফর্াগাদ্ি হ্দ্চ্ছ। কাদ্র্ই র্ত্রিত্র বাড়ীঘি রনম জাণ কদ্ি 

কৃরষ র্রম নষ্ট কিাি ফকান সুদ্র্াগ ফনই। আবাি মানুদ্ষি োকাি ব্যবিাটাও কিদ্ি হ্দ্ব।  

কাদ্র্ই িব রদক রবদ্বচনায় ফিদ্খ আমাদ্দিদ্ক ব্যবিা রনদ্ি হ্দ্ব। পরিকল্পনামারেক র্রমি িদ্ব জাচ্চ ব্যবহ্াি রনরশ্চি 

কিদ্ি হ্দ্ব। একিলা, রবিল বারড়ি পরিবদ্িজ বহুিল বারড়ঘি রনম জাণ কিদ্ি হ্দ্ব।  

গ্রামাঞ্চল এবিং মেস্বল শহ্দ্ি মানুদ্ষি কম জিিংিাদ্নি সুদ্র্াগ বাড়াদ্ি হ্দ্ব। রশল্প-কলকািখানা রবদ্কন্দ্রীকিণ কিদ্ি হ্দ্ব।  

আমিা ফর্লা শহ্ি এবিং উপদ্র্লাগুদ্লাদ্ি পর্ জায়ক্রদ্ম পরিকরল্পিিাদ্ব আবািন ব্যবিা গদ্ড় তুলদ্ি চাই।  

গিবাদ্িি মি এবািও আমিা দারয়ত্ব গ্রহ্দ্ণি পি আবািন িঙ্কট িমাধাদ্ন রবদ্শষ কদ্ি স্বল্প ও মেম আদ্য়ি মানুষ 

র্াদ্ি একটু মাো ফগোঁর্াি সুদ্র্াগ পায় ফি র্ন্য রবরিন্ন কম জসুরচ হ্াদ্ি রনদ্য়র ।  

িািমান মানুদ্ষি আবািদ্নি র্ন্য আমিা ১৯৯৭ িাদ্ল আশ্রয়ন প্রকল্প গ্রহ্দ্ণি পাশাপারশ িাদ্দিদ্ক স্বরনি জি কদ্ি ফিালাি 

র্ন্য প্ররশক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋদ্ণি ব্যবিা কিা হ্দ্য়র ল।  



গি ফময়াদ্দ আমিা প্রায় ৫০ হ্ার্াি মানুষদ্ক এ প্রকদ্ল্পি আওিায় পুনব জািন কদ্ির লাম। রকন্তু রবএনরপ-র্ামাি ফর্াট 

িিকাি এদ্ি এ প্রকল্প বন্ধ কদ্ি রদদ্য়র ল। আমিা এবাি দারয়ত্ব ফনওয়াি পি আবািও আশ্রায়ন প্রকল্প চালু কদ্ির । ২০১৪ িাদ্লি 

মদ্ে ১২০০ ফকাটি টাকা ব্যদ্য় আমিা ৫০ হ্ার্াি পরিবািদ্ক এ প্রকদ্ল্পি আওিায় পুনব জািন কিাি উদ্গাগ রনদ্য়র ।  

এ াড়া গ্রামীণ র্নদ্গারষ্টদ্ক স্বরনি জি কিাি র্ন্য আবািও ‘একটি বারড়, একটি খামাি' প্রকল্প এবিং শহ্িগুদ্লা ফেদ্ক 

িািমান মানুষদ্ক রনর্ এলাকায় ফেিাি র্ন্য ‘ঘদ্ি ফেিা কম জসূরচ' পুনিায় চালু কিা হ্দ্চ্ছ।  

গিবাি িিকাি পরিচালনাি িময় আমিা িাষানদ্টদ্ক রনম্ন-আদ্য়ি মানুদ্ষি র্ন্য ফ্ল্যাট তিরিি ব্যবিা কদ্ির লাম।   

ঢাকা শহ্দ্ি আবািন িমস্যা িমাধাদ্নি র্ন্য িার্ধানীি চািপাদ্শ ৪টি স্যাদ্টলাইট টাউন গদ্ড় ফিালাি কার্ জক্রম হ্াদ্ি 

ফনওয়া হ্দ্য়দ্ । এিব প্রকদ্ল্পি মােদ্ম প্রায় ২ লাখ পরিবাদ্িি আবািদ্নি ব্যবিা কিা হ্দ্ব।  

র্ািীয় গৃহ্ায়ন কর্তজপক্ষ িার্ধানীিহ্ ফদদ্শি রবরিন্ন শহ্দ্ি রনম্ন ও মেম আদ্য়ি মানুদ্ষি আবািদ্নি র্ন্য ৪০ টি প্রকল্প 

হ্াদ্ি রনদ্য়দ্ ।  

িার্উক উত্তিায় আদশ জ আবারিক শহ্ি (৩য় পব জ) প্রকদ্ল্পি অধীদ্ন ফ্ল্যাট রনম জাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কিদ্ । ফিখাদ্ন ২৬০টি 

বহুিল রবরশষ্ট িবদ্ন ২২ হ্ার্াি ৫০০ টি ফ্ল্যাট রনম জাণ কিা হ্দ্ব। এ াড়া পূব জাচল নতুন শহ্ি প্রকল্প এবিং রিলরমল আবারিক প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কিা হ্দ্চ্ছ।  

িার্উক স্বল্পব্যদ্য় এক লক্ষারধক ফ্ল্যাট রনম জাণ কদ্ি প্রেম পর্ জাদ্য় উত্তিায় ২২ হ্ার্াি ৫০০, পূব জাচদ্ল ২০ হ্ার্াি এবিং 

রিলরমদ্ল ১০ হ্ার্াি বিাদ্েি ব্যবিা রনদ্চ্ছ। রবিীয় পর্ জাদ্য় আিও ৫০ হ্ার্াি ফ্ল্যাট রনম জাণ কদ্ি বিাে ফদওয়া হ্দ্ব।  

সুরধবৃন্দ,  

িিকাদ্িি একাি পদ্ক্ষ বািিাদ্নি িমস্যা িমাধান কিা িম্ভব নয়। রিহ্যাদ্বি িদস্য এবিং অন্যান্য ফবিিকারি 

ফেদ্িলপািগণ এ ফক্ষদ্ত্র গুরুত্বপূণ জ ভূরমকা  পালন কিদ্ি পাদ্িন।  

পরিকরল্পি নগিায়দ্নি ফক্ষদ্ত্র িিকাদ্িি িহ্দ্র্াগী রহ্দ্িদ্ব ফবিিকারি ফেদ্িলপািদ্দি দারয়ত্বশীল এবিং র্বাবরদরহ্মূলক 

কার্ জক্রম পরিচালনা কিদ্ি হ্দ্ব।  

বাড়ী রনম জাদ্ণ রবরডিং ফকাে বা িিকাদ্িি আইন ও নীরিমালা র্োর্েিাদ্ব অনুিিণ কিদ্ি হ্দ্ব।  

ঢাকা মহ্ানগিীি ফিৌন্দর্ জ বধ জন ও পরিদ্বদ্শি িািিাম্য িক্ষাি র্ন্য আমিা গুলশান বনানী বারিধািা ফলক উন্নয়দ্নি 

কম জসূরচ হ্াদ্ি রনদ্য়র । হ্ারিিরিল ফলক উন্নয়দ্নি কার্ও চলদ্ । এ াড়া গুলশান, বনানী ফলক অববধ দখলদািদ্দি কা  ফেদ্ক 

পুনরুদ্ধাদ্িি কার্ জক্রমও চলদ্ । উত্তিািহ্ অন্যান্য অঞ্চদ্লি ফলক এবিং ফ াট বড় র্লাধাি এবিং পাকজগুদ্লা উদ্ধাি ও উন্নয়দ্নি ব্যবিা 

ফনওয়াি র্ন্য আরম িিংরশষ্ট কর্তজপক্ষদ্ক রনদ্দ জশ রদদ্য়র । গি ফময়াদ্দ আমিা মৃিপ্রায় ধানমরন্ড ফলকদ্ক পুনঃখনন কদ্ি 

পুনরুজ্জীরবি কদ্ির ।  

আরম আশা কিব িার্উকিহ্ ফবিিকারি উদ্গাক্তিা নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহ্ণ কদ্ি ফদশবািীি চারহ্দা পুিদ্ণ অবদান 

িাখদ্ব। পরিদ্বদ্শি িািিাম্য িক্ষাকদ্ল্প আবািন প্রকল্পগুদ্লাদ্ি পর্ জাপ্ত িিংখ্যক বৃক্ষদ্িাপদ্নি ব্যবিা োকদ্ি হ্দ্ব। পাশাপারশ, 

ফ দ্লদ্মদ্য়দ্দি ফখলাধুলাি মাঠিহ্ অন্যান্য নাগরিক সুরবধা োকা প্রদ্য়ার্ন।  

আপনািা র্াদ্নন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রিদ্লটিহ্ বািংলাদ্দদ্শি একটি বড় অিংশ ভূরমকপ ঝুঁরকপূণ জ এলাকা। এর্ন্য বাড়ীঘি 

রনম জাদ্ণি িময় ফিগুদ্লা র্াদ্ি ভূরমকপ ঝুঁরকমুক্ত হ্য় িা রনরশ্চি কিদ্ি হ্দ্ব। মুনাোি র্ন্য রনম্নমাদ্নি উপকিণ ব্যবহ্াি কদ্ি 

ফিগুদ্লাদ্ক ঝুঁরকপূণ জ কিা র্াদ্ব না। প্ররিটি বাড়ীদ্ি অরি রনব জাপণ ব্যবিা িাখদ্ি হ্দ্ব। এ াড়া, এ ধিদ্নি আবারিক 

এলাকাগুদ্লাদ্ি  ফিৌি রবদ্যযদ্িি ব্যবিা কিদ্ি হ্দ্ব।        

প্ররিটি গৃহ্ায়ন প্রকদ্ল্প পর্ জাপ্ত িিংখ্যক িাস্তাঘাট, র্লাশয়, ফখলাি মাঠ, পাকজ ইিযারদি ব্যবিা িাখদ্ি হ্দ্ব। পরিদ্বশ 

িিংিক্ষদ্ণি র্ন্য নদীনালা, খাল, রবল, পুকুি, ফলক ইিযারদ িিাট কিা র্াদ্ব না।  

ঢাকা মহ্ানগিীি র্ানর্ট রনিিদ্ন িার্উকিহ্ িিকারি িিংরশষ্ট িিংিািমূদ্হ্ি মােদ্ম আমিা রবিল িড়ক 

(Elevated Expressway), ভূিল িড়ক (Sub-way), ফ্ল্াইওিাি এবিং ঢাকা শহ্দ্িি চািরদদ্ক রিিং ফিাে ও 

Waterway রনম জাদ্ণি র্ন্য কার্ কদ্ি র্ারচ্ছ। ইদ্িামদ্ে আরমনবার্াি ফেদ্ক িদিঘাট পর্ জন্ত ওয়াটাি বাি পিীক্ষামূলকিাদ্ব 

চালু কিা হ্দ্য়দ্ ।  



রবর্য় িিণী িিংদ্র্াগ িড়ক এবিং টঙ্গীদ্ি আহ্িান উল্লাহ্ মাোি ফ্ল্াইওিাি উদ্বাধন কিা হ্দ্য়দ্ । এয়ািদ্পাট জ ফিাদ্েি 

কুরড়দ্ল একটি অরি উন্নিমাদ্নি ফ্ল্াইওিাি রনম জাণ কার্ ইদ্িামদ্ে শুরু হ্দ্য়দ্ । ফিই িদ্ঙ্গ পুিািন ঢাকাি র্ানর্ট রনিিদ্ন 

গুরলস্তান ফগালাপশাহ্ মার্াি ফেদ্ক বাবুবার্াি পর্ জন্ত অপি একটি ফ্ল্াইওিাি রনম জাদ্ণি কার্ও হ্াদ্ি ফনওয়া হ্দ্য়দ্ ।  

ঢাকা মহ্ানগিীদ্ক পরিকরল্পি নগিী রহ্দ্িদ্ব গদ্ড় ফিালাি র্ন্য আমিা ‘রেদ্টইড এরিয়া প্ল্যান' বা েযাপ প্রণয়ন কদ্ির । 

িকদ্লি মিামি রনদ্য় েযাপ চূড়ান্ত কিা হ্দ্ব। এটি বাস্তবারয়ি হ্দ্ল ঢাকা মহ্ানগিী একটি পরিকরল্পি নগিী রহ্দ্িদ্ব গদ্ড় উঠদ্ব।  

সুধী,  

িিকাদ্িি রিশন-২০২১ বাস্তবায়দ্ন একটি পরিকরল্পি, আধুরনক, বািদ্র্াগ্য ও রবশ্বমাদ্নি ঢাকা শহ্ি রনম জাদ্ণ িিকাি 

িার্উক ও অন্যান্য িিংিাি মােদ্ম রবরিন্ন প্রকল্প গ্রহ্ণ কদ্িদ্ । িিকাদ্িি পাশাপারশ ফবিিকারি উদ্গাক্তাদ্দিও এ ব্যাপাদ্ি 

এরগদ্য় আিদ্ি হ্দ্ব।  

িকদ্লি িহ্দ্র্ারগিা ফপদ্ল ২০২১ িাদ্লি মদ্ে একটি সুন্দি ও রনিাপদ নগি ব্যবিা উপহ্াি রদদ্ি পািব, ইনশাআল্লাহ্।  

িকলদ্ক আবািও আন্তরিক ধন্যবাদ র্ারনদ্য় আরম ‘রিহ্যাব রিশন ফেয়াি ২০১০' এি শুি উদ্বাধন ফঘাষণা কির ।  

ফখাদা হ্াদ্ের্  

র্য় বািংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বািংলাদ্দশ রচির্ীবী ফহ্াক।  

--- 

 


