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সুপধবৃন্দ।  

 

            আিিালামু আলাইকুম।  

 

নতুন ড্রক্না পিনটি ড্রেজার এবং ক্যাপিটাল ড্রেপজং ক্ার্ যক্রদ্মর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আিনাদ্ের িবাইদ্ক্ শুদ্ভচ্ছা জানাপচ্ছ।  

বাংলাদ্েে নেীমাতৃক্ ড্রেে। পৃপিবীর বৃহত্তম নেীগুদ্লার অন্যিম িদ্মা, ড্রমঘনা ও র্মুনা নেীর অববাপহক্ায় বাংলাদ্েদ্ের 

অবস্থান।  

নেীগুদ্লার েিক্রা ৯৫ ভাগ অববাপহক্া বাংলাদ্েদ্ের িীমাদ্ের বাইদ্র। উজান ড্রিদ্ক্ প্রপি বৎির প্রায় ১০০ ড্রক্াটি টন 

িপল এিব নেীর মাধ্যদ্ম বদ্গািিাগদ্র  িদ্ে।  

এই পবপুল িপরমাণ িপল প্রবাপহি হওয়ায় আমাদ্ের নেীগুদ্লার গপিিি প্রপিপনয়ি িপরবপিযি হয়। নেীর িীর ড্রভদ্ে 

র্ায়। এদ্ি প্রপি বছর প্রায় ৮ ড্রিদ্ক্ ১০ হাজার ড্রহক্টর জপম নেী গদ্ভয পবলীন হদ্য় র্ায়।  

ড্রেদ্ের মৃি প্রায় নে-নেীর নাব্যিা পুনরুদ্ধার, পনষ্কাষণ ক্ষমিা বৃপদ্ধ এবং নেীর িীর ভােন প্রপিদ্রাদ্ধর লদ্ক্ষয আমরা 

নেীগুদ্লার ড্রেপজং ক্রার পিদ্ধাে পনদ্য়পছ।  

স্বাধীনিার ির িব যক্াদ্লর িব যদ্েষ্ঠ বাোপল জাপির পিিা বগবন্ধু ড্রেখ মুপজবুর রহমান িািটি ড্রেজার িংরহ হ ক্দ্রন। এই 

৭টি ড্রেজার পেদ্য়ই পবোল ড্রনৌ-িদ্ির নাব্যিা িংরক্ষদ্ণর ক্াজ চলপছল।  

পবগি িরক্ারগুদ্লা নতুন ড্রেজার িংরহ দ্হর ড্রক্ান ক্ার্ যক্র িেদ্ক্ষি ড্রনয়পন। বরং ১৯৯৬-২০০১ ড্রময়াদ্ে আমরা ৩টি 

ড্রেজার িংরহ দ্হর ড্রর্ উদ্যাগ পনদ্য়পছলাম িা পবগি পবএনপি ড্রজাট িরক্াদ্রর অবদ্হলার ক্ারদ্ণ বাপিল হদ্য় র্ায়।  

আমরা এবার িরক্ার গঠদ্নর ির প্রিম এক্দ্নক্ ববঠদ্ক্ই পবআইডপিউটিএ'র জন্য ২টি ড্রেজার িংরহ দ্হর প্রক্ল্প 

অনুদ্মােন ড্রেই। ইদ্িামদ্ধ্য দুইটি ড্রেজার ড্রক্না হদ্য়দ্ছ।  

এছাো, পবআইডপিউটিএ'র পনজস্ব অি যায়দ্ন আদ্রক্টি ড্রেজার ড্রক্না হদ্য়দ্ছ। িরক্াদ্রর পনজস্ব অি যায়দ্ন জলর্ান, 

আনুষপগক্ র্ন্ত্রিাপি ও িরঞ্জামিহ পবপভন্ন আক্াদ্রর ড্রমাট ১০ ড্রেজার িংরহ দ্হর এক্টি প্রক্ল্প িম্প্রপি আমরা অনুদ্মােন পেদ্য়পছ।  

ভারি িরক্াদ্রর আপি যক্ িহায়িায় পবআইডপিউটিএ'র জন্য আরও পিনটি ড্রেজার িংরহ দ্হর প্রক্ল্প িরক্ার অনুদ্মােন 

পেদ্য়দ্ছ।  

কুদ্য়ি িরক্ার উিহার পহদ্িদ্ব আমাদ্ের চারটি ড্রেজার পেদ্ব। এিব ড্রেজার খুব পেগপগরই িাওয়া র্াদ্ব বদ্ল আো 

ক্রপছ।  

 



সুপধবৃন্দ,  

বাংলাদ্েে িাপন উন্নয়ন ড্রবাদ্ড যর মাধ্যদ্ম প্রায় ১ হাজার ২৮ ড্রক্াটি টাক্া ব্যদ্য় ‘‘ক্যাপিটাল (িাইলট) ড্রেপজং অব পরভার 

পিদ্েম ইন বাংলাদ্েে'' েীষ যক্ প্রক্ল্প রহ হণ ক্রা হদ্য়দ্ছ।  

এ প্রক্দ্ল্পর আওিায় ড্রেদ্ের মৃিপ্রায় নেীগুদ্লার নাব্যিা পিপরদ্য় এদ্ন পুনরুজ্জীপবি ক্রা, িাপন ধারণক্ষমিা বৃপদ্ধ ক্রা, 

বন্যার প্রদ্ক্াি ক্মাদ্না, নেী ভাগন ড্ররাধিহ বাপল ভরাদ্টর মাধ্যদ্ম ভূপম পুনরুদ্ধার ক্রা হদ্ব। উদ্ধারকৃি জপমদ্ি বিিপভটা ও 

পেক্ষা প্রপিষ্ঠান পনম যাণ, পেল্প-ক্ারখানা স্থািন এবং বনায়দ্নর মহািপরক্ল্পনা রহ হণ ক্রা হদ্য়দ্ছ।  

এ প্রক্দ্ল্পর মূল অংদ্ের মদ্ধ্য রদ্য়দ্ছ র্মুনা নেীর ২টি স্থাদ্ন ২২ পক্দ্লাপমটার ক্যাপিটাল ও রক্ষণাদ্বক্ষণ ড্রেপজং। 

িাোিাপে Sustainable River Management System in Bangladesh েীষ যক্ এক্টি িমীক্ষা চালাদ্না।  

ড্রেেীয় ও আেজযাপিক্ উিদ্েষ্টা প্রপিষ্ঠাদ্নর িমন্বদ্য় ইদ্িামদ্ধ্য এই িমীক্ষা ক্াজ চলদ্ছ। িমীক্ষার িলািদ্লর উির পভপত্ত 

ক্দ্র ড্রেদ্ের প্রধান প্রধান নেীগুদ্লার ক্যাপিটাল ড্রেপজং, নেী োিন, রক্ষণাদ্বক্ষণ ক্াদ্জর মপডউল প্রণয়নিহ ১৫-বছর ড্রময়ােী 

এক্টি ক্ম যিপরক্ল্পনা প্রণয়ন ক্রা হদ্ব।   

র্মুনা নেীদ্ি বিযমাদ্ন চলমান িাইলট ক্যাপিটাল ড্রেপজং ক্ার্ য িিলভাদ্ব বাস্তবাপয়ি হদ্ল পিরাজগঞ্জ হাড য িদ্য়ন্ট ও 

বগবন্ধু বহুমুখী ড্রিতুর িপিম িাদ্ের গাইড বঁধ হুমপক্মুক্ত হদ্ব। ড্রেপজং এর মাটি পেদ্য় নেীর িীরবিী এলাক্া ভরাট ক্দ্র 

পবযমান পেল্প িাদ্ক্যর আয়িন বাোদ্না হদ্ব।  

এ প্রক্ল্প ছাোও বিযমান িরক্ার ড্রেদ্ের গুরুত্বপূণ য নেীিমূদ্হর ড্রেপজং ক্রার জন্য ইদ্িামদ্ধ্য আরও ড্রবে ক্দ্য়ক্টি প্রক্ল্প 

বাস্তবায়ন ক্রদ্ছ।  

এগুদ্লা হল: চন্দনা-বারাপিয়া নেী পুনঃখনন, বুপেগগা নেী পুনরুদ্ধার, ক্ালনী-কুপেয়ারা নেী খনন এবং গোই নেী 

পুনরুদ্ধার প্রক্ল্প। এগুদ্লা বাস্তবায়দ্নর জন্য প্রায় ২ হাজার ৩৫৫ ড্রক্াটি টাক্ার অনুদ্মােন ড্রেওয়া হদ্য়দ্ছ।  

সুপধমন্ডলী,  

অভযেরীণ ড্রনৌ-িপরবহন ড্রর্াগাদ্র্াগ ব্যবস্থায় অিযে গুরুত্বপূণ য ভূপমক্া িালন ক্রদ্ছ। িাই মৃিপ্রায় ড্রনৌ-িিগুদ্লা উদ্ধার 

ক্রার জন্য িারাদ্েেব্যািী ‘ক্যাপিটাল ড্রেপজং'-এর মহািপরক্ল্পনা হাদ্ি ড্রনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

এ লদ্ক্ষয দুই ির্ যাদ্য় ৫৩টি ড্রনৌিি খনন ক্রা হদ্ব। প্রিম ির্ যাদ্য়র ২৪টি ড্রনৌিদ্ির ড্রেপজং প্রক্দ্ল্পর বাস্তবায়ন ক্ার্ যক্রম 

পেগপগরই শুরু হদ্ব।  

ইদ্িামদ্ধ্যই মাোরীপুর-চরমুগুপরয়া-ড্রটদ্ক্রহাট-ড্রগািালগঞ্জ ড্রনৌিদ্ির ড্রেপজং ক্াজ শুরু হদ্য়দ্ছ।  

ড্রেদ্ের পবপভন্ন স্থাদ্নর ১২টি গুরুত্বপূণ য ড্রনৌ-রুট ছাোও উি-আঞ্চপলক্ বাপণপজযক্ িহদ্র্াপগিা িম্প্রিারদ্ণর জন্য ৬টি রুটদ্ক্ 

পচপিি ক্দ্র ড্রেপজং প্রক্ল্প হাদ্ি ড্রনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

ড্রবিরক্াপর মাপলক্ানায় ড্রেদ্ে িদ্িরটি ড্রেজার আমোপন ক্রা হদ্য়দ্ছ। এগুদ্লা পবপভন্ন ড্রনৌ-িদ্ি ঠিক্াোরী োপয়ত্ব পহদ্িদ্ব 

ড্রেপজং ক্াদ্জ পনদ্য়াপজি রদ্য়দ্ছ।  

নেী িীদ্র অববধ স্থািনা উদ্চ্ছদ্ের ক্ার্ যক্রম চলদ্ছ। অববধ েখলোর, ড্রি ড্রর্ েদ্লর ড্রহাক্ না ড্রক্ন, িাদ্ক্ পবন্দুমাত্র ছাে 

ড্রেওয়া হদ্চ্ছ না ।  

িরক্ার ইদ্িামদ্ধ্য ঢাক্া, নারায়ণগঞ্জ এবং টগী নেীবন্দর এলাক্ার অববধ স্থািনা উদ্চ্ছে ক্ার্ যক্রম িম্পন্ন ক্দ্রদ্ছ। এিব 

এলাক্া র্াদ্ি পুনরায় েখল না হয় ড্রিজন্য পবপভন্ন উন্নয়ন ক্ার্ যক্রম হাদ্ি ড্রনওয়া হদ্য়দ্ছ।    

ইদ্িামদ্ধ্য বুপেগগা নেী িীরবিী প্রায় ৫ পক্দ্লাপমটার এলাক্ায় ওয়াক্ওদ্য় পনম যাণ ড্রেষ হদ্য়দ্ছ। এছাো ঢাক্া, 

নারায়ণগঞ্জ ও টগীর বুপেগগা, েীিলক্ষযা ও তুরাগ নেী িীরবিী প্রায় ১৬ পক্দ্লাপমটার এলাক্াজুদ্ে ওয়াক্ওদ্য়, পবদ্নােনমূলক্ 

স্থািনা এবং বাউন্ডাপর ওয়াল পনম যাদ্ণর ক্াজ হাদ্ি ড্রনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

বৃক্ষদ্রািদ্ণর মাধ্যদ্ম উদ্চ্ছেকৃি নেী িীরবিী স্থানিমূহ িবুজ বনায়দ্নর আওিায় আনা হদ্ব।  

সুপধমন্ডলী,  

২০২১ িাদ্লর মদ্ধ্য বাংলাদ্েেদ্ক্ আমরা মাধ্যম আদ্য়র ড্রেদ্ে িপরণি ক্রদ্ি আমরা ক্াজ ক্দ্র র্াপচ্ছ। োপরদ্যযর হার 

৪০ েিাংে ড্রিদ্ক্ ক্দ্ম ২১ েিাংদ্ে ড্রনদ্ম এদ্িদ্ছ। মানুদ্ষর মািাপিছু আয় ড্রবদ্ে হদ্য়দ্ছ ৮২৮ ডলার।  



ড্রনৌ, ড্ররল এবং িেক্ ড্রর্াগাদ্র্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দ্ন ব্যািক্ ক্ম যসূপচ বাস্তবায়ন ক্রপছ। কৃপষ, পেক্ষা, স্বাস্থয এবং িথ্য প্রযুপক্ত 

প্রভৃপি খাদ্ি ব্যািক্ অরহ গপি অজযন ক্দ্রপছ।  

ক্ষুধা, োপরযয, িন্ত্রাি ও দুনীপিমুক্ত বগবন্ধুর স্বদ্ের ড্রিানার বাংলা গোর ক্াদ্জ িবাইদ্ক্ এক্দ্র্াদ্গ ক্াজ ক্রার উোত্ত 

আহবান জানাপচ্ছ। িবাইদ্ক্ আবারও ধন্যবাে।  

ড্রখাো হাদ্িজ।  

জয় বাংলা, জয় বগবন্ধু  

বাংলাদ্েে পচরজীবী ড্রহাক্।  

... 


