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নবেনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

েহকমীবৃন্দ,  

েংেদ েদস্যগণ,  

সুনধমন্ডলী,  

            আেোলামু আলাইকুম।  

শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতুর উদ্বাধি অনুষ্ঠাদ্ি উপনিত েবাইদ্ক আনম আন্তনরক শুদ্ভচ্ছা জািানচ্ছ।  

আপিারা জাদ্িি, ১৯৭৫ োদ্লর ১৫ আগস্ট  েব বকাদ্লর েব বদ্েষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুনজবুর রহমািদ্ক 

েপনরবাদ্র হতযা করা হয়। এ নিম বম হতযাকাদ্ন্ড নিহত হি জানতর এ সেষ্ঠ েন্তাি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত। তাঁরই স্মরদ্ণ 

কীতবিদ্খালা িদীর উপর নিনম বত এ সেতুটির িামকরণ করা হদ্য়দ্ে।  

আজ এ সেতুপ্রাদ্ন্ত দাঁনিদ্য় আনম গভীরভাদ্ব স্মরণ করনে েব বকাদ্লর েব বদ্েষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুনজবুর 

রহমািদ্ক। স্মরণ করনে ৭৫-এর ১৫ আগদ্স্টর হতযাকাদ্ন্ড নিহত শহীদদ্দর। স্মরণ করনে জাতীয় চার সিতাদ্ক। েদ্ধা জািানচ্ছ ৩০ 

লাখ শহীদ ও ২ লাখ েম্ভ্রমহারা মা-সবািদ্ক। আনম স্মরণ করনে ভাষা আদ্ন্দালদ্ির এ মাদ্ে ভাষা শহীদদ্দরও।  

সুনধবৃন্দ,  

বনরশালবােীর দীর্ বনদদ্ির প্রতযাশা ও দাবী নেল এই সেতু। এটি বনরশাল তথা দনিণাঞ্চদ্লর উন্নয়ি ও অগ্রগনতর সিদ্ে 

একটি মাইলফলক। আজ সেই প্রতযাশা পূরণ করদ্ত সপদ্র আনম আিনন্দত। এই সেতুটি বনরশাল শহদ্রর দনিণমূখী েম্প্রোরদ্ণ 

গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা রাখদ্ব।  

দপদনপয়া ও িলনেটিেহ আদ্শপাদ্শর উদ্ল্লখদ্ াগ্য অংশ বনরশাল শহদ্রর েদ্ঙ্গ যুক্ত হদ্ব। ফদ্ল এ এলাকার সুনবধাবনঞ্চত 

জিোধারণ এর সুনবধা সভাগ করদ্ব।  

এই সেতুর মাধ্যদ্ম প্রস্তানবত বনরশাল নবশ্বনবদ্যালয় এবং বনরশাল শহদ্রর মদ্ধ্য সেতুবন্ধি িানপত হদ্ব। ভনবষ্যদ্ত পদ্মা 

সেতুর মাধ্যদ্ম ঢাকার েদ্ঙ্গ দনিণ-পনিম অঞ্চদ্লর েরােনর েিক স াগাদ্ াদ্গর সিদ্ে সেতুটি গুরুত্বপূণ ব ভূনমকা পালি করদ্ব। 

ঢাকা সথদ্ক বনরশাল  াতায়াদ্ত এখি অদ্িক েময় বাঁচদ্ব।  

নপ্রয় সুনধবৃন্দ,  

মািবেভযতার সুষম নবকাদ্শর সিদ্ে স াগাদ্ াদ্গর গুরুত্বপূি ব ভূনমকা রদ্য়দ্ে। স াগাদ্ াগ ব্যবিার উন্নয়ি োিা একটি 

সদদ্শর সেকেই উন্নয়ি েম্ভব িয়।  

এ কারদ্ণ বাংলাদ্দশ আওয়ামী লীগ েরকার স াগাদ্ াগ ব্যবিার উন্ননতর উপর নবদ্শষ গুরুত্ব নদদ্য়দ্ে।  

আমরা গত েরকাদ্রর েমদ্য়  মুিা িদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নিম বাণ কদ্রনেলাম । োরাদ্দদ্শ ১৯ হাজার সোে-বি সেতু 

ও কালভাে ব নিম বাণেহ ৬২ হাজার নকদ্লানমোর কাঁচা-পাকা েিক নিম বাি কদ্রনেলাম।  

আমাদ্দর বতবমাি েরকার দানয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর সথদ্ক আমরা োরাদ্দদ্শ ৩৪৭৮ নকদ্লানমোর জাতীয় মহােিক, ৪২২২ 

নকদ্লানমোর আঞ্চনলক মহােিক এবং ১৩২৪৮ নকদ্লানমোর সজলা েিক েব বদ্মাে ২০৯৪৮ নকদ্লানমোর েিক সিেওয়াকব উন্নয়ি 

ও রিণাদ্বিদ্ণর আওতায় এদ্িনে।  

ঢাকার বনেলায় শহীদ বুনদ্ধজীবী সেতু, েঙ্গীদ্ত শহীদ আহোিউল্লাহ মাস্টার উিাল সেতু, শীতলিযা িদীর উপর সুলতািা 

কামাল সেতু, কণ বফুলী িদীর উপর শাহ আমািত সেতু, ৩য় কণ বফুলী সেতু, সভাগাই িদীর উপর সভাগাই সেতু, পাচ্চর-নশবচর-



মাদারীপুর েিদ্ক সশখপািা সেতু, নপদ্রাজপুদ্রর মাটিভঙ্গায় িানজরপুর সেতু, সগৌরিদীদ্ত পয়োরহাে সেতু, পাইকগাো কয়রা 

সেতুেহ অেংখ্য সেতু নিম বাণ করা হদ্য়দ্ে।  

পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এনগদ্য় চলদ্ে। আমাদ্দর এই েরকাদ্রর সময়াদকাদ্লই পদ্মা সেতুর নিম বাণ কাজ েম্পন্ন করা হদ্ব।   

ঢাকা-আনরচা জাতীয় মহােিদ্কর োভার-িবীিগর অংশ ৪ সলদ্ি উন্নীত করা হদ্য়দ্ে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহােিক ৪-সলদ্ি 

উন্নীত করার কাজ চলদ্ে। পদ্মা সেতুর েদ্ঙ্গ েঙ্গনত রিার জন্য দনিণ-পনিমাঞ্চদ্লর েিক স াগাদ্ াগ ব্যবিার আরও উন্নয়ি 

করা হদ্ব। বতবমাি েরকার দানয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর আমরা সফনর স াগাদ্ াগ ব্যবিারও  দ্থষ্ট েম্প্রোরণ কদ্রনে।  

ঢাকা শহরদ্ক  ািজেমুক্ত রাখদ্ত জয়দ্দবপুর-সদবগ্রাম-ভুলতা-মদিপুর হদ্য় ঢাকা বাইপাে েিক নিম বাণ কাজ চলদ্ে। 

এোিা, ঢাকা এনলদ্ভদ্েড এক্সদ্প্রেওদ্য় নিম বাদ্ণর পদদ্িপ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে।  

ঢাকায় জাহাঙ্গীর সগে হদ্ত সরাদ্কয়া েরণী প বন্ত এবং চট্টগ্রাম শহদ্রর এক অংদ্শর েদ্ঙ্গ অপর অংদ্শর স াগাদ্ াগ 

িাপদ্ি োদ্িল নিম বাদ্ণর জন্য আমরা চলনত বেদ্রই েমীিা পনরচালিা করব।  

এ োিাও রাজধািী ঢাকার েদ্ঙ্গ এর আদ্শপাদ্শর  াতায়াত েহজতর করার জন্য Strategic Transport Plan 

অনু ায়ী ঢাকা কনরদ্ডার প্রকল্প এবং Bus Rapid Transit এর মত প্রকল্পগুদ্লা হাদ্ত সিওয়া হদ্য়দ্ে।  

ঢাকাদ্ক  ািজে মুক্ত করদ্ত েিক ও জিপথ অনধদপ্তদ্রর মাধ্যদ্ম  াোবািী, জয়দ্দবপুর সচৌরাস্তা, কাঁচপুর ব্রীজ, 

আব্দুল্লাহপুরেহ নকছু গুরুত্বপূণ ব Intersection-এ ফ্লাইওভার করার পনরকল্পিা আমাদ্দর রদ্য়দ্ে।  

নপ্রয় সুনধবৃন্দ  

আমরা সরল স াগাদ্ াদ্গর সিদ্েও আমূল পনরবতবি এদ্িনে। বতবমাি েরকার দানয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর হদ্ত এ প বন্ত িতুি ৬টি 

সেি চালু করা হদ্য়দ্ে।  

ঢাকা মহািগরীদ্ত সরলওদ্য় কনমউোর োনভ বে বৃনদ্ধর ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে। জিগণ এখি সমাবাইদ্ল এবং অি লাইদ্ি 

সরলওদ্য়র টিনকে কাোর সুনবধা পাদ্চ্ছ। আমরা োন্স-এনশয়াি সরলওদ্য় এবং আঞ্চনলক, উপ-আঞ্চনলক সরল স াগাদ্ াগ চালুর জন্য 

চুনক্ত স্বাির কদ্রনে।  

সমাের াদ্ির কর ও নফ অি লাইি পদ্ধনতদ্ত আদায় করা হদ্চ্ছ। আমরা ড্রাইনভং প্রনশিণ ও সেনস্টং সকন্দ্র িাপদ্ির 

উদ্দ্যাগ নিদ্য়নে। ড্রাইনভং লাইদ্েন্স পরীিার ফল অিলাইদ্ি পাওয়া  াদ্চ্ছ।  

েিক দুর্ে বিা কমাদ্িার উপায় উদ্ভাবদ্ি Accident Research Centre িাপি করা হদ্য়দ্ে। ১০,০০০ চালদ্কর 

প্রনশিদ্ণর ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে।  

েিদ্ক োনফক োইি নেগিাদ্লর উন্নতীকরদ্ণর ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে। এোিা পরামশ বদ্কর মাধ্যদ্ম েিক নিরাপত্তা 

নবষদ্য় জিগণদ্ক উবুদ্ধ করদ্ত োমানজকভাদ্ব প্রচারণার ব্যাপক কম বসূনচ হাদ্ত সিওয়া হদ্য়দ্ে।  

নপ্রয় সুনধবৃন্দ,  

বাংলাদ্দশ আওয়ামী লীগ  খিই িমতায় এদ্েদ্ে তখিই জিগদ্ণর ভাদ্গ্যন্নয়দ্ির জন্য কাজ কদ্রদ্ে। আমরা সদদ্শর 

নবদুযৎ েঙ্কে সমাকানবলার জন্য কাজ কদ্র  ানচ্ছ। ইদ্তামদ্ধ্য প্রায় ১১৫০ সমগাওয়াে নবদুযৎ জাতীয় গ্রীদ্ড যুক্ত হদ্য়দ্ে। আগামী 

বেদ্রর মদ্ধ্য আরও ২ হাজার ৩৬১ সমগাওয়াে নবদুযৎ জাতীয় গ্রীদ্ড স াগ হদ্ব।  

৩৪টি নবদুযৎ সকন্দ্র নিম বাদ্ণর কাজ শুরু হদ্য়দ্ে। আরও ২৪ নবদুযৎ সকন্দ্র নিম বাদ্ির জন্য সেন্ডার আহবাি করা হদ্য়দ্ে। গ্যাে 

উৎপাদি বৃনদ্ধর লদ্িয িতুি গ্যাে সিদ্ের েন্ধাি, আনবষ্কৃত গ্যাে সিেগুদ্লাদ্ত িতুি কূপ খিিেহ নবনভন্ন কম বসূনচ বাস্তবায়ি করা 

হদ্চ্ছ।  

আইি-শৃঙ্খলা পনরনিনতর উন্নয়ি সদদ্শর উন্নয়দ্ির জন্য অপনরহা ব। পূদ্ব বর স দ্কাি েমদ্য়র তুলিায় আইি-শৃঙ্খলা 

পনরনিনতর উন্ননত হদ্য়দ্ে।  

নিব বাচিী ইশদ্তহার অনু ায়ী আমরা ২০২১ োদ্লর মদ্ধ্য নডনজোল বাংলাদ্দশ গিার লদ্িয নিরলে কাজ কদ্র  ানচ্ছ। 

আইনেটি িীনতমালা ২০০৯ প্রণয়ি করা হদ্য়দ্ে। মাধ্যনমক ও উচ্চ মাধ্যনমক প বাদ্য় তথ্য প্রযুনক্তদ্ক নেদ্লবােভুক্ত করা হদ্য়দ্ে। 

েরকানর উদ্দ্যাদ্গ সদদ্শই অদ্িক কম দাদ্ম ল্যাপেপ ততনরর পদদ্িপ সিওয়া হদ্য়দ্ে।  



নবশ্বব্যাপী মন্দা েদ্েও বাংলাদ্দশ গত অথ ব বেদ্র ৬ শতাংশ প্রবৃনদ্ধ অজবি কদ্রদ্ে। জাতীয় উৎপাদি বৃনদ্ধ পাওয়ায় 

মাথানপছু আয়ও বৃনদ্ধ সপদ্য় ৭৮০ ডলার হদ্য়দ্ে।  

আমরা োমানজক নিরাপত্তা সবষ্টিী বহুগুদ্ণ বৃনদ্ধ কদ্রনে। আমরা একটি বানি একটি খামার কম বসূনচ, গৃহহীিদ্দর জন্য 

আেয়ি প্রকল্প পুিরায় বাস্তবায়ি শুরু কদ্রনে।  

সদদ্শর উত্তরাঞ্চদ্লর মঙ্গা পনরনিনত এখি আর সিই। বয়স্ক ভাতা বানিদ্য় ২৫০ োকা সথদ্ক ৩০০ োকা করা হদ্য়দ্ে। 

উপকারদ্ভাগীর েংখ্যা বৃনদ্ধ কদ্র ২০ লাখ সথদ্ক ২২ লাখ করা হদ্য়দ্ে। োদ্রর দাম নতি দফা হ্রাে কদ্রনে। আমরা সদশদ্ক খাদ্দ্য 

স্বয়ংেম্পূণ ব করার উদ্দ্যাগ নিদ্য়নে। েকদ্লর স্বািয সেবা নিনিত করদ্ত আমরা িতুি কদ্র ১০ হাজার কনমউনিটি নিনিক চালু 

কদ্রনে। উপদ্জলা স্বািয সকদ্ন্দ্র কনম্পউোর ও ইন্টারদ্িে েংদ্ াগ এবং সজলা হােপাতাদ্ল ওদ্য়ব কযাদ্মরা সদওয়া হদ্য়দ্ে।  

সুনধমন্ডলী,  

 আনম আশাকনর, সেনদি আর দূদ্র িয় স নদি আমরা েব বকাদ্লর েব বদ্েষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুনজবুর 

রহমাদ্ির লানলত স্বপ্ন - ক্ষুধামুক্ত, দানরদ্রমুক্ত, নিরিরতামুক্ত এক সোিার বাংলা গদ্ি তুলদ্ত পারব।  

আনম দল মদ্তর ঊদ্বব উদ্ে জাতীয় স্বাদ্থ ব আমাদ্দর েবাইদ্ক ঐকযবদ্ধভাদ্ব কাজ করার আহবাি জািাই।  

জিগদ্ণর জীবিমাি উন্নয়দ্ি েরকাদ্রর গৃহীত িীনত বাস্তবায়দ্ির সুদ্ াগ নদদ্ত হদ্ব। েহদ্ ানগতা করদ্ত হদ্ব। িতুবা 

উন্নয়দ্ির অভীষ্ট লদ্িয সপৌৌঁোদ্িা েম্ভব িয়। আমাদ্দরদ্ক েব েময় মদ্ি রাখদ্ত হদ্ব  গণতন্ত্রই হদ্চ্ছ েকল প্রদ্চষ্টার মূল 

চানলকাশনক্ত।  

নপ্রয় সুনধবৃন্দ,  

বাংলাদ্দদ্শর দীর্ বনদদ্ির উন্নয়ি েহদ্ াগী কুদ্য়ত েরকার তথা কুদ্য়ত ফান্ড ফর আরব ইদ্কািনমক সডদ্ভলপদ্মন্ট সক এই 

প্রকদ্ল্প আনথ বক েহায়তা দাদ্ির জন্য আন্তনরক কৃতজ্ঞতা জািানচ্ছ।  

এই সেতু নিম বাদ্ণর েদ্ঙ্গ েংনিষ্ট েকলদ্ক আনম অনভিন্দি জািাই। নবদ্শষভাদ্ব সেতু নিম বাদ্ণ োনব বক েহদ্ ানগতা 

প্রদাদ্ির জন্য আনম এই এলাকার জিগণদ্ক ধন্যবাদ জািানচ্ছ।  

েবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ নদদ্য় আনম শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতুর শুভ উদ্বাধি সর্াষণা করনে।  

সখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্দশ নচরজীবী সহাক।  

.....  


