
বরিশাল লঞ্চ ঘাটে নব-রনরম িত রিতল োরম িনাল ভবন উটিাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হারিনা  

 

বরিশাল লঞ্চ ঘাে, বুধবাি, ৭ চৈত্র ১৪১৮, ২১ মাৈ ি ২০১২  

 

রবিরমল্লারহি িাহমারনি িারহম 

িম্মারনত িভাপরত,  

িহকমীবৃন্দ,  

উপরিত সুরধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

বরিশাল লঞ্চঘাটেি রিতল োরম িনাল ভবটনি উটিাধন উপলটযে আটয়ারিত অনুষ্ঠাটন উপরিত িকলটক আন্তরিক শুটভচ্ছা 

িানারচ্ছ।  

িবাইটক স্বাধীনতাি মাটিি অরভনন্দন িানারচ্ছ।  

ধান, নদী, খাল এই রতটন বরিশাল। এ অঞ্চটলি িনগটণি রপ্রয় পরিবহন লঞ্চ ও স্টীমাি। দরযণাঞ্চটলি প্রটবশিাি রহটিটব 

পরিরৈত ব্যস্ততম এ লঞ্চঘাটে যাত্রীটিবাি মান বাড়াটত আমিা রিতল োরম িনাল ভবন রনম িাণ কটিরি।  

সুরধমন্ডলী,  

শদটশি অর্ িনীরত দ্রুত রবকাশ ঘেটি। ব্যবিা-বারণিে, আমদারন-িফতারন িবই বাড়টি। মানুটষি যাতায়াত বাড়টি। পণ্য 

পরিবহনও বাড়টি। এই পরিবহটনি িন্য িলপর্ িবটৈটয় সুলভ, িহি ও রনিাপদ। তাই একটি গরতশীল অভেন্তিীণ শনৌ-পরিবহন 

ব্যবিা আমাটদি িন্য অতেন্ত গুরুত্বপূণ ি।  

আমিা ৈট্টগ্রাম ও মংলা বন্দিিহ শদটশি প্ররতটি শনৌ-বন্দি, লঞ্চঘাটেি উন্নয়ন কটিরি। পাশাপারশ নদী ও ৈোটনলগুটলাি 

নাব্যতা িযাি িন্য খনন,  শনৌ-পর্ আধুরনকায়ন, নতুন শনৌ-বন্দি ও শিটি রনম িাণ, িংটযাগ িড়কগুটলাি উন্নয়নিহ রবরভন্ন কম িসূৈী 

বাস্তবায়ন কটিরি।  

সুরধবৃন্দ,   

রবশ্ব উষ্ণায়টনি কািটণ রহমালটয়ি বিফ গলটি। পাহাড় ধটি পড়টি। শিখান শর্টক পারনি িাটর্ পরল-বারল আিটি। 

িমুদ্রপৃটষ্ঠি িমতটল বাংলাটদটশি অবিান রবধায় নদীগুটলাটত পরল িমটি। নদী নাব্যতা হািাটচ্ছ। উিাটন বাঁধ রনম িাণও এ িন্য 

িমান দায়ী। তাই আমিা একরদটক নদী খনন কিরি। িিকািী ও শবিিকািী পয িাটয় ১৯টি শেিাি িংগ্রহ কিা হটয়টি। অপিরদটক 

আন্তিিারতক নদীগুটলাটত আমাটদি ন্যায্য রহস্যা আদাটয়ি পদটযপ রনটয়রি। নদী ভিাে কটি অববধ িাপনা গড়াটক আমিা শক্ত 

হাটত দমন কটিরি।  

নদী-খাল-রবটল শুষ্ক শমৌসুটমও পারন ধটি িাখটত হটব। এ িন্য িিকািী কম িকাটন্ডি পাশাপারশ িানীয় িনগণটকও 

উটযাগ শনয়াি আহবান িানারচ্ছ। অবকাঠাটমা রনম িাটণি শযটত্র লযে িাখটত হটব যাটত নদীি স্বাভারবক গরতপর্ রবরিত না হয়। 

এটত বন্যাি প্রটকাপ কমটব। শিৈ ও মৎস্য ৈাষ িহি হটব। পারন দূষণ শিাধ হটব। িীবববরৈত্রও িযা হটব।  

সুরধমন্ডলী,  

িব িকাটলি িব িটেষ্ঠ বাাারল িারতি রপতা ব্গবব্ধু  শশখ মুরিবুি িহমান স্বাধীনতাি পিপিই নদীবন্দিগুটলা িৈল কিাি 

পদটযপ শনন। রতরন ৈট্টগ্রাম বন্দি শর্টক মাইন অপিািণ কিাটক অগ্রারধকাি শদন। নদী খনটনি িন্য শেিাি িংগ্রহ কটিন।  



আমিা ’৯৬ িিকাটিি িময় ৈট্টগ্রাম ও মংলা বন্দটিি অটনক উন্নয়ন করি। এটত আমদারন-িফতারন পণ্য পরিবহটন 

িময় অটনক কটম আটি। অভেন্তিীণ শনৌ-পর্গুটলািও িংস্কাি কটিরি।   

এবািও আমিা দুটি বন্দটিি িারব িক িামর্থ্ি ও দযতা বারড়টয়রি। মটহশখাটলি ওপি ব্রীি রনম িাণ কটিরি। 

ৈোটনলগুটলাটত কোরপোল শেরিং কটিরি। শিটি িম্প্রিািণ কটিরি। িাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী িাহাটিি িংযা ১৮টি শর্টক ৬১টিটত 

উন্নীত হটয়টি। আমিা নািায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জিহ িব নদীবন্দটিি উন্নয়নকাি বাস্তবায়ন কিরি। শদটশি ৫৩টি শনৌ-পর্ শেরিং এি 

কাি শুরু হটয়টি।   

যানিে হ্রাি, পরিটবশ দূষণ শিাধ ও পয িেন রশটেি রবকাটশ আমিা ঢাকাি ৈািপাটশি ১১০ রকটলারমোি শনৌ-পর্টক 

ৈলাৈল উপটযাগী কিাি উটযাগ রনটয়রি।  

রফেটনিরবহীন শনৌ-যান ৈলাৈল বন্ধ কিাি ব্যবিা শনয়া হটয়টি। শনৌ-যান শিরিটেশন, িাটভ ি ও পরিদশ িটন আধুরনক 

পদ্ধরত প্রবতিন কিা হটয়টি। িাহাি-লটঞ্চ যাটত অরতরিক্ত যাত্রী না উটঠ শিিন্য যাত্রী, মারলক, বন্দি ও ঘাে কর্তিপয িকলটক 

তৎপি হওয়াি আহবান িানাই।  

সুরধবৃন্দ,  

আি বরিশাল শমরিন একাটেমীি রভরিপ্রস্তিও িাপন কটিরি। আরম আশা করি,  বাংলাটদশ শমরিন একাটেমী কর্তিপয 

ৈট্টগ্রাটমি মটতা বরিশাল শমরিন একাটেমীটকও একটি আন্তিিারতক মাটনি প্ররতষ্ঠাটন পরিণত কিাি উটযাগ শনটবন। আমিা 

ৈট্টগ্রাম শমরিন একাটেমী িংল্ন  ব্গবব্ধু  শশখ মুরিব শমরিোইম ইউরনভারি িটি রনম িাটণিও উটযাগ রনটয়রি। এি ফটল শমরিন 

কোটেেিা শদটশই উচ্চরশযাি সুটযাগ পাটবন।  

আমিা আন্তিিারতক আদালটতি িাটয় রবশাল িমুদ্র অঞ্চল শপটয়রি। এখাটনি শতল-গ্যাি, খরনি িম্পদ, মৎস্য িম্পদ 

িবই আমাটদি। এ রবশাল িম্পদ আহিণ ও িযণাটবযটণি িন্য আমাটদি আটিা শবরশ শমরিন কোটেটেি প্রটয়ািন হটব। আমিা 

িমুদ্র িম্পদ িযা ও আহিটণ িারব িক িামর্থ্ি অিিটনি পদটযপ রনটয়রি।  

সুরধমন্ডলী,  

আর্ ি-িামরিক প্ররতটি শযটত্রই শদশ এরগটয় যাটচ্ছ। মানুটষি আয় বাড়টি। ক্রয়যমতা বাড়টি। আমিা ২০২১ িাটল মটে 

বাংলাটদশটক একটি মেম আটয়ি শদটশ পরিণত কিাি লটযে কাি কিরি। িারতি রপতা ব্গবব্ধু  শশখ মুরিবুি িহমান এমন 

শিানাি বাংলাি স্বপ্নই শদখটতন। আসুন, আমিা িবাই রমটল একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রেমুক্ত, শারন্তপূণ ি, গণতারন্ত্রক বাংলাটদশ গটড় 

তুরল।  

িবাইটক আবাটিা ধন্যবাদ।         

শখাদা হাটফি ।  

িয় বাংলা, িয় ব্গবব্ধু   

বাংলাটদশ রৈিিীবী শহাক।  

...  


