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মহান স্বাধীনতার মাদ্ি বিআইডবিউটিবি’র নতুন যাত্রীিাহী জাহাজ ‘এমবি িাঙাবি’র উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবিত 

িকিদ্ক শুদ্িচ্ছা জানাবচ্ছ। 

সুবৃহৎ ও আধুবনক সুদ্যাগ-সুবিধা িম্ববিত এই যাত্রীিাহী জাহাজ আজ বিআইডবিউটিবি’র িহদ্র যুক্ত হদ্িা। এ 

উপিদ্ে আবম শনৌ পবরিহন মন্ত্রণািয় ও বিআইডবিউটিবি’র িকি কম চকতচা-কম চৈাবরিহ এ বৃহৎ বনম চাণ কাদ্জর িাদ্ে িংবিষ্ট 

িকিদ্ক অবিনন্দন জানাবচ্ছ।  

স্বাধীনতার মাদ্ি আবম গিীর শ্রদ্ধার িাদ্ে মরণরণ করবস িি চকাদ্ির িি চদ্শ্রষ্ঠ িাঙাবি, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুবজবুর রহমানদ্ক যাঁর অবিিংিাবদত শনতৃদ্ে িাঙাবি জাবত মুবক্তযুদ্দ্ধ ঝাঁবপদ্য় পদ্েবসি। 

শ্রদ্ধার িাদ্ে মরণরণ করবস মুবক্তযুদ্দ্ধ শনতৃেদানকারী জাতীয় ৈার শনতা, মহান মুবক্তযুদ্দ্ধর ৩০ িাখ েহীদ এিং দু’িাখ 

বনয চাবতত মা-শিান, যুদ্ধাহত মুবক্তদ্যাদ্ধািহ িকি মুবক্তদ্যাদ্ধাদ্ক, যাঁদ্দর িদ্ি চাচ্চ আত্মতযাদ্গর বিবনমদ্য় আমরা শপদ্য়বস মহান 

স্বাধীনতা। 

সুবধমন্ডিী, 

শনৌ পদ্ে যাত্রী পবরিহদ্ন বিআইডবিউটিবি’র দীঘ চ ঐবতহয রদ্য়দ্স। বকন্তু দীঘ চবদদ্নও নতুন যাত্রীিাহী জাহাজ 

িংদ্যাবজত হয়বন। পুরদ্না জাহাজগুদ্িা কাদ্ির গহিদ্র ধীদ্র ধীদ্র হাবরদ্য় যাদ্চ্ছ। 

আমরাই প্রেম ২০১২ িাদ্ি ২টি নতুন যাত্রীিাহী জাহাজ বনম চাদ্ণর উদ্যাগ শনই। ৈট্টগ্রাদ্মর ওদ্য়স্টান চ শমবরন 

বেপবিল্ডাি চ বিবমদ্টড এর িাদ্ে চুবক্ত স্বােবরত হয়। মাত্র ১৬ মাদ্ি জাহাজ দু’টির বনম চাণ কাজ শেষ হদ্য়দ্স। আজ এমবি 

িাঙাবি উদ্বাধন করা হদ্চ্ছ। এ জাহাজটি ঢাকা-িবরোি শনৌপদ্ে যাত্রী ও পণ্য পবরিহন করদ্ি। আদ্রকটি জাহাজ এমবি 

মধুমবত এ িসদ্রর জুন মাি নাগাদ যাত্রী পবরিহন শুরু করদ্ি ইনোআল্লাহ। 

আমরা ঢাকা-িবরোি-খুিনা শনৌ-পদ্ের জন্য আদ্রা ২টি যাত্রীিাহী জাহাজ বনম চাদ্ণর প্রকে হাদ্ত বনদ্য়বস। এগুদ্িা 

বনবম চত হদ্ি এ অঞ্চদ্ির যাত্রী শিিার মান আরও বৃবদ্ধ পাদ্ি। 



 

সুবধবৃন্দ, 

িয স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত শদদ্ের িগ্নস্ত্তদ্পর উপর দাঁবেদ্য় জাবতর বপতা ১৯৭২ িাদ্ি ‘‘িাংিাদ্দে অিযন্তরীণ শনৌ 

পবরিহণ কদ্প চাদ্রেন’’ গঠন কদ্রন। বতবন অক্সফাম হদ্ত ৮টি শক-টাইপ শফরী িংগ্রহ কদ্রন। ৫টি শি-ক্রবিং টাগ, ৫টি ইনল্যান্ড 

টাগ এিং উপকূিীয় এিাকা ও বিবিন্ন বীপাঞ্চদ্ির মদ্ে যাত্রী পবরিহদ্ণর জন্য ২৩টি িী-ট্রাক ক্রয় কদ্রন।  

পণ্য পবরিহদ্নর জন্য খুিনা বেপইয়াদ্ড চ ২১টি শি-ক্রবিং িাজচ এিং চতি পবরিহদ্ণর জন্য ২টি ট্াংকার চতবর করা 

হয়। শদদ্ের শনৌপেগুদ্িার নাব্যতা রো ১৯৭২ িাদ্ি ২টি ও ১৯৭৫ িাদ্ি ৫ টি শেজার িংগ্রহ কদ্রন। ৩৪ শকাটি টাকা ব্যদ্য় 

২টি অৈি শেজার শমরামত ও পুনি চািন কদ্রন।  

শিই শেদ্ক বিআইডবিউটিবি শফবর, যাত্রী ও মািিাহী জাহাজ িাবি চদ্ির মােদ্ম শদদ্ের অিযন্তরীণ শযাগাদ্যাগ খাদ্ত 

গুরুেপূণ চ অিদান শরদ্খ ৈিদ্স।  

সুবধমন্ডিী, 

’৯৬ এর িরকার গঠদ্নর পর আমরা বিআইডবিউটিবি’র অপাদ্রেনাি ও অিকাঠাদ্মাগত সুদ্যাগ-সুবিধা িহুগুদ্ণ বৃবদ্ধ 

কবর। বিআইডবিউটিবি’র জন্য বিবিধ উপকরণ িংগ্রহ ও অিকাঠাদ্মাগত সুদ্যাগ সুবিধা সৃবষ্ট’ েীষ চক প্রকে িাস্তিায়ন কবর। 

আমরা ৭টি ডাম্বিাজচ, ২টি ট্াংকার ও ৬টি শক-টাইপ শফরী পুনি চািন কবর। এই শক-টাইপ  শফরীগুদ্িা এখনও আবরৈায় 

যানিাহন পারাপাদ্র িদ্ন্তাষজনক িাবি চি বদদ্য় যাদ্চ্ছ। 

২০০১ িাদ্ির এবপ্রি শেদ্ক ৈাঁদপুর-েরীয়তপুর রুদ্ট শফরী িাবি চি ৈালু কবর। উপকূিীয় এিাকা ও বীপাঞ্চি 

শদৌিতখান-আদ্িকজান্ডার, আদ্িকজান্ডার-বমজচাকালু, কািাইয়া-নাবজরপুর, ৈরদ্ৈঙ্গা, ৈরিাটা ও িবরোি-মজুদ্ৈৌধুরীহাট রুদ্ট 

িী-ট্রাক িাবি চি ৈালু কবর। এসাো েীত শমৌসুদ্ম শটকনাফ-শিন্টমাটি চন এিং মংিা-বহরণ পদ্য়ন্ট রুদ্ট পয চটক িাবি চি ৈালু কবর। 

সুবধবৃন্দ,  

আপনারা জাদ্নন ২০০৯ িাদ্ি আমরা কী পবরবিবতদ্ত িরকার গঠন কবর। বিএনবপ-জামাত শজাট আর তত্ত্বািধায়ক 

িরকার শদদ্ের প্রবতটি শিক্টদ্র অৈিািিা সৃবষ্ট কদ্র শরদ্খবসি। অন্যান্য শিক্টদ্রর মত শনৌ পবরিহন খাতও বিএনবপ-জামাদ্তর 

দূনীবত আর লুটপাদ্টর স্বগ চরাদ্জয পবরণত হদ্য়বসি। আিারও আমরা শনৌ পবরিহন শিক্টরদ্ক শি অিিা শেদ্ক শটদ্ন তুবি। এর 

উন্নয়নদ্ক অগ্রাবধকার শদই। ফদ্ি, এখাদ্ত প্রাদ্ণর িঞ্চার হয়। 

বিআইডবিউটিবি’র শফরী শিক্টরদ্ক েবক্তোিী করার িদ্েয আমরা ৯টি শফরী ও ৭টি পন্টুন বনম চাণ কদ্রবস। ৈিবত 

িসদ্র আরও ৬টি শফরী ও ১টি পন্টুন এিং ২০১৫ িাদ্ির মদ্ে আরও ২টি শফরীর বনম চাণ কাজ শেষ হদ্ি। মাওয়া শিক্টদ্র 

কদ্ন্টইনার শট্রইির ও িারী যানিাহন পারাপাদ্রর জন্য আরও শেোি শফরী ও পন্টুন এিং উপকূিীয় এিাকায় যানিাহন 

পারাপাদ্রর জন্য উপকূিীয় শফরী বনম চাদ্ণর পবরকেনা আমরা বনদ্য়বস।  

ঢাকা েহদ্রর ৈতুবদ চদ্ক বৃতাকার শনৌপদ্ে যাত্রী পবরিহদ্নর জন্য ৬টি ওয়াটারিাি, বীপাঞ্চদ্ির মদ্ে যাত্রী পবরিহদ্নর 

জন্য ৪টি িী-ট্রাক, ২টি ঘাট পন্টুন, ২টি অিযন্তরীণ যাত্রীিাহী জাহাজিহ ২০০৯ িাি হদ্ত আমরা িি চদ্মাট ৩০টি জিযান বনম চাণ 

কদ্রবস। আরও ৪টি কদ্ন্টইনারিাহী জাহাজ, ৬টি ওয়াটারিাি, ৮টি শফরী ও ১টি পন্টুনিহ ১৯টি জিযান বনম চাণাধীন আদ্স। 

অিযন্তরীণ ও উপকূিীয় যাত্রীিাহী জাহাজ, শফরীিহ আরও ৯টি জিযান বনম চাদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্স।  

আমরা শফরীঘাটগুদ্িাদ্ত ওদ্য়ব্রীজ িাপন কদ্রবস। এরফদ্ি এ প্রবতষ্ঠাদ্নর আয় বৃবদ্ধ শপদ্য়দ্স। ওিারদ্িাদ্ডড ট্রাক 

পারাপার বনয়বন্ত্রত হদ্য়দ্স।  

বিআইডবিউটিবির কায চক্রমদ্ক বডবজটািাইজড করা হদ্য়দ্স। পাটুবরয়া, শদৌিতবদয়া ও কাজীরহাট শফরী ঘাদ্ট 

অবৈদ্রই ই-টিদ্কটিং ৈালু করা হদ্ি। বিআইডবিউটিবি’র শফরী ও যাত্রীিাহী জাহাদ্জ Vehicle Tracking  System 

(VTS) িাপন করা হদ্য়দ্স। এরফদ্ি জিযান মবনটবরং িহজ হদ্য়দ্স। যাত্রাপে বনরাপদ হদ্য়দ্স। শিিার মান শিদ্েদ্স। 

সুবধবৃন্দ, 

গত পাঁৈ িসদ্র শনৌ-পবরিহণ ব্যিিার িাবি চক উন্নয়নদ্ক আমরা বিদ্েষ গুরুে বদদ্য়বস। শদদ্ের ৫৩ টি নদীর নাব্যতা 

বফবরদ্য় আনদ্ত ১২ হাজার শকাটি টাকার মহাপবরকেনা হাদ্ত শনওয়া হদ্য়দ্স। নদী দখি ও দূষণমুক্ত রাখা এিং গুরুেপূণ চ নদ-

নদীর পাবন প্রিাহ ও পাবন ধারণ েমতা বৃবদ্ধ করািহ এ খাদ্তর উন্নয়দ্ন আমরা ব্যাপক কম চূচবৈ িাস্তিায়ন কদ্রবস। শনৌপদ্ে ৮ 

িে ঘনবমটার শেবজং, এিং ৪ হাজার ঘনবমটার খনন শেষ হদ্য়দ্স। 



 

রাজধানী ঢাকাদ্ক বঘদ্র আমরা বৃতাকার শনৌপে বনম চাণ করবস। বুবেগঙ্গাদ্ক রোর ব্যিিা বনদ্য়বস। নদীতীদ্রর অবিধ 

িাপনা অপিারণ কদ্রবস। হাজারীিাদ্গর ট্ানাবর বেে-কারখানা িািার ও শকরানীগদ্ের ধদ্িশ্বরী নদীর তীদ্র িবরদ্য় শিখাদ্ন 

ৈামো বেেনগরী িাপন কদ্রবস। ঢাকার ৈারপাদ্ের নদীর দূষণ শরাদ্ধ এর তিদ্দদ্ের িজচয অপিারদ্ণর কাজ শুরু কদ্রবস। শুষ্ক 

শমৌসুদ্ম ঢাকার ৈারপাদ্ের নদীদ্ত পাবনর প্রিাহ বৃবদ্ধর ব্যিিা বনদ্য়বস। এিদ্েয যমুনা নদী শেদ্ক পাবন প্রিাদ্হর প্রকে আমরা 

হাদ্ত বনদ্য়বস। 

পটুয়াখািীদ্ত ‘‘পায়রা িন্দর’’ নাদ্ম শদদ্ের তৃতীয় িমুদ্র িন্দর প্রবতষ্ঠা করা হদ্য়দ্স। শকরাণীগদ্ের পানগাঁও-এ 

শদদ্ের প্রেম অিযন্তরীন কদ্ন্টইনার টাবম চনাি বনম চাণ করা হদ্য়দ্স। শিানাবদয়া গিীর িমুদ্র িন্দর বনম চাদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ করা 

হদ্য়দ্স। িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান শমবরটাইম বিশ্ববিযািয়িহ ৪টি শমবরন একাদ্ডমী িাপদ্নর কাজ ৈিদ্স।  

আমরা ৩টি নতুন শেজার ক্রয় কদ্রবস। ২টি েবক্তোিী উদ্ধারকারী জাহাজ িংদ্যাজন কদ্রবস। কণ চফুিী নদীদ্ত 

কযাবপটাি শেবজংিহ ৈট্টগ্রাম িন্দদ্রর অদ্টাদ্মেন করা হদ্য়দ্স। আগামী মাদ্ির মদ্ে ৮টি নতুন শেজার কাদ্জ বনদ্য়াবজত 

করা হদ্ি। 

আমরা এখন িাংিাদ্দদ্ে বনবম চত শনৌযান বিদ্দদ্ে রপ্তানী করবস। যা কম চিংিান সৃবষ্ট ও চিদ্দবেক মুদ্রা অজচদ্ন বিদ্েষ 

ভূবমকা রাখদ্স। 

সুবধবৃন্দ, 

আমাদ্দর িম্পদ িীবমত। িীবমত িম্পদ বদদ্য় শটকিই উন্নয়ন িাস্তিায়ন করাই আমাদ্দর িে। আমরা আরও উন্নয়ন 

ৈাই। আরও িামদ্ন এবগদ্য় শযদ্ত ৈাই।  

আসুন দিমত বনবি চদ্েদ্ষ িকদ্ি বমদ্ি শদদ্ের উন্নয়দ্ন কাজ কবর। রূপকে ২০২১ ও রূপকে ২০৪১ িাস্তিায়দ্নর 

মােদ্ম িাংিাদ্দেদ্ক ক্ষুধা, দাবরদ্রয, বনরেরতামুক্ত জাবতর বপতার স্বদ্ের শিানার িাংিায় পবরণত কবর। 

িিাইদ্ক আিারও আন্তবরক ধন্যিাদ জাবনদ্য় আবম বিআইডবিউটিবি’র যাত্রীিাহী জাহাজ ‘এমবি িাঙাবি’র শুি 

উদ্বাধন শঘাষণা করবস।  

 

শখাদা হাদ্ফজ। 

জয় িাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংিাদ্দে বৈরজীিী শহাক। 

... 


