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 আ সালা  আলাই ম।  

 আজ মিতিঝেল সরকাির কমচািরেদর জ  িনিমত আবািসক ভবেনর উে াধনী অ ােন উপি ত সবাইেক আ িরক 

েভ া ও অিভন ন জানাি ।  
 েতই আিম রণ করিছ, সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব    শখ িজ র রহমানেক। রণ করিছ, 

জাতীয় চার নতা, ি ে  ৩০ লাখ শিহদ ও স ম হারােনা ২ লাখ মা- বানেক।  

 জািতর িপতা আমােদর য সংিবধান িদেয় িগেয়িছেলন সই সংিবধােনর ১৫(ক) অ ে দ অ যায়ী দেশর িত  

নাগিরেকর আ েয়র অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ। দেশর সকল মা েষর আ েয়র অিধকার িনি ত করা জািতর িপতার  
িছল।  

 িক  ভা  বাংলােদেশর; ভা  বাঙািল জািতর- স  বা বায়েনর আেগই ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  িতিন শিহদ 

হন। জািতর িপতার  রেণর লে ই আমােদর সরকার কাজ কের যাে । ‘‘সকেলর জ  আবাসন’’ এবং ‘‘এক  মা ষও 
হহীন থাকেব না’’- িবষয়  সরকােরর অ তম অ ািধকার, যা বা বায়েন সরকার িত িতব । 

 সারােদেশ আবাসন ব ার অেনক উ য়ন হেয়েছ। দেশ এখন আর ঁেড় ঘর দখা যায় না। সারােদেশ আ য়ণ কে র 

মা েম হহীন মা ষেক সরকার ঘর তির কের িদে । 

 ঢাকা মহানগরীেত সরকাির কমকতা-কমচািরেদর আবাসন সম া কট। এ াপাের আমােদর সরকার পদে প হণ 
কেরেছ। আিম ঢাকা মহানগরীেত িব মান সরকাির আবাসন িবধা ৮ শতাংশ থেক ৪০ শতাংেশ উ ীত করার িনেদশনা দান 

কেরিছ। ইেতামে  আমােদর সরকার সরকাির কমকতা-কমচািরেদর আবাসন িবধা ি র লে  ঢাকা, চ াম মহানগরীসহ 

অ া  শহের ব তল িবিশ  মাট ২৩  আবািসক ক  হণ কেরেছ। এ সকল কে র আওতায় িবিভ  আয়তেনর মাট ৯ 
হাজার ৭০২  াট িনমাণ করা হেয়েছ।  

 ২০১৭ পয  ২  কে র আওতায় ইেতামে  ৫২৪  আবািসক াট িনমাণ স  হেয়েছ। ন, ২০১৮ এ সমা  ঢাকা  

আিজম র ও মিতিঝল সরকাির কেলানীেত ২  কে র আওতায় আরও ৯২৮  াট িনমাণ কাজ স  হেয়েছ। এর মে  

মিতিঝল এলাকায় িনিমত ২০তলা িবিশ  ৪  ভবেন ৫৩২  াট আজ উে াধন করা হে । িক ণ পের আিজম ের ২০ তলা 

িবিশ  ৬  ভবেন ৪৫৬  আবািসক াট উে াধন করা হেব। এছাড়াও আরও ১৯  কে র আওতায় সরকাির কমকতা-

কমচািরেদর জ  মাট ৮ হাজার ১৯০  ােটর িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ।  

ি য় ধী, 

 ভবেনর মান ও িনরাপ া িনি ত করার লে  জাতীয় িবি ং কাড (BNBC) যথাযথ অ সরণ, অি  িতেরাধ ও 

িনবাপন আইন-২০০৩ এর েয়াগ এবং অিকউেপি  সা িফেকট বা তা লক করা হেয়েছ। 



 

 সরকার রাজধানী ঢাকাসহ সারােদেশ আবাসন িবধা িনি ত করার জ  কাজ কের যাে । ঢাকা মহানগরীর সম া 

সমাধােন বাচল ন ন শহর, উ রা তীয় পব এবং িঝলিমল কে  ৩৫ হাজার ৮৫  ট িনমাণ করা হেয়েছ। ইেতামে  বাচল 
ন ন শহর, উ রা তীয় পব এবং িঝলিমল কে  বরা হীতােদর মে  ায় ২২ হাজার ৫০০  ট হ া র করা হেয়েছ। 

দেশর িবিভ  এলাকায় ৩ হাজার ৭২৫  েটর উ য়ন করা হেয়েছ। 

 রাজশাহী ও চ ােম ৩ হাজার ৫১৭  েটর উ য়ন কাজ সমা  করা হেয়েছ। সরকার ক ক দেশর িবিভ  এলাকায় ১ 

হাজার ৯৬১  াট িনমাণ করা হেয়েছ। এছাড়াও সারা দেশ ৪ হাজার ২৫  ট ও ৬ হাজার ২৫৫  াট উ য়েনর কাজ চলমান 
রেয়েছ। হীত ক েলার কাজ সমা  হেল আবাসন সম া অেনকটাই সমাধান হেব। 

 আপনারা জােনন য, রাজধানী ঢাকার যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়েন সরকার াপক কায ম হণ কেরেছ। ইেতামে   

ঢাকার সৗ যবধন, জলাব তা িনরসন, পািন ও পয়ঃিন াশন ব ার উ য়েন ব নবািড় খালসহ হািতরিঝল এলাকার সমি ত 

উ য়ন কে র আওতায় ৮.৮ িকেলািমটার সািভস সড়ক, ৮ িকেলািমটার এ ে সওেয়, ৯.৮০ িকেলািমটার ওয়াকওেয়, ৪৭৭.২৫ 

িমটার দীঘ ৪  ি জ, ৪০০ িমটার দীঘ ৪  ওভারপাস, ১০.৪০ িকেলািমটার মইন ডাইভারশন েয়ােরজ লাইন ও ৭.৭০ 

িকেলািমটার লাকাল ডাইভারশন েয়ােরজ লাইন িনমাণ কেরেছ।   

 রাম রা িভ ভবেনর স ুেখ যানজট িনরসেনর লে  সাউথ ইউ প িনমাণ করা হেয়েছ। এছাড়া কে র আওতায় 
দশকেদর িচ িবেনাদেনর জ  িমউিজক াল ড াি ং ফাউে ন ও এি িথেয়টার িনমাণ করা হেয়েছ। ঢাকা শহেরর ব-পি ম 

সড়ক নটওয়াক ি র লে  িবজয় সরিণ থেক বিদেক তজগ ও িশ  এলাকা পয  ৪৭১.৫৫ িমটার দীঘ রলওেয় ওভারপাস 

ও ৪৪৬ িমটার সড়কসহ টপাথ ও ন িনমাণ করা হেয়েছ। 

ি য় ধী, 

 আমরা রাজধানীেক ধমা  ইট-পাথর, কনি ট ও রিক নগরীেত পা িরত করেত চাই না। উ য়েনর সে  া িতক 

ভারসাে র গলব ী আমােদর উ য়ন ব াপনার অিবে  অংশ। া িতক পিরেবশ সংর ণ, পািনধারণ মতা ি  এবং 
অৈবধ দখল  কের সৗ যবধন ও িবেনাদন লক কমকা র েযাগ ি র লে  লশান-বনানী-বািরধারা লক এবং উ রা 

লেকর উ য়ন কাজ চলেছ। লশান-বনানী-বািরধারা এলাকায় ৮ িক. িম. ওয়াকওেয় এবং ৪৯.৩৮ িম. দীঘ Causeway িনিমত 

হেয়েছ।  

 এছাড়াও জলাব তা আমােদর ি য় রাজধানীর জ  এক  জ ল সম া। এ সম া সমাধােনর লে  িড়ল বাচল 
িলংক রােডর উভয়পাে  ১০০ ট চওড়া খাল খনন ও উ য়ন কে র আওতায় ঢাকা মহানগরীর িন , বািরধারা, জায়ার 

সাহারা, িডওএইচএস, ক া নেম , হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র ও কালাচ দ রসহ সংল  এলাকার জলাব তা 

িনরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Waterbody and Land ratio ক রেখ পািন সংর ণ ও াউ  ওয়াটার িরচািজং এর মতা 

ি র জ  খাল খনেনর কায ম চলমান। 

 রাজউেকর আওতাধীন ৫৯০ বগিকেলািমটার এলাকার িডেটই  এিরয়া ান (DAP) ণয়ন করা হেয়েছ। ২০১৬-২০৩৫ 

ময়ােদ িরভাইজড ঢাকা াকচারাল ান ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। একইসে  িব মান িডেটই  এিরয়া ানেক 

হালনাগাদকরেণর মা েম ি পােরশন অব িডেটই  এিরয়া ান ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।  
 বিরশাল ও িসেলট িবভাগীয় শহর, ক বাজার থেক টকনাফ িস িবচ পয  এলাকা, লনা মহানগরী, মংলা ও তদসংল  

এলাকা এবং মাদাির র ও রাৈজর উপেজলার মহাপিরক না ণয়ন করা হেয়েছ।  

িধম লী,  

 বতমান সরকার মতায় আসার পর চ াম উ য়ন ক প  (PDK) িবিভ  কে র আওতায় চ াম মহানগরীর 
যানজট িনরসনকে  পাট কােনক ং জংশন হেত জ র আহমদ চৗ রী িডয়াম পয  ১.৫ িকেলািমটার, সদরঘাট ও 

িফিরি বাজার এলাকায় ৩ িকেলািমটার, বতক মাড় থেক অি েজন জংশন পয  ৫.৫০ িকেলািমটার, পাঠান িল এলাকায় 

৩.৮ িকেলািমটার, গিণ বকাির হেত বহ রহাট জংশন পয  ৫.৫০ িকেলািমটার, অিলখ  মসিজদ হেত রাদ র জংশন পয  
৪.৪৯ িকেলািমটার, মাহরা এলাকায় ১০.৪৬ িকেলািমটার, দওয়ানহাট জংশন হেত অলংকার মাড় পয  ৫.২ িকেলািমটার, ঢাকা 

াংক রাড হেত বােয়িজদ বা ামী রাড পয  ৬ িকেলািমটার এবং বহ রহাট থেক কা রঘাট ি জ পয  ৬.৩০ িকেলািমটার 

রা ার স সারণ ও উ য়ন কাজ স  কেরেছ।   



 

 ইেতামে  লনা, যেশার ও িস  বাইপাস সড়েকর মে  ৩.১৭ িকেলািমটার সংেযাগ সড়ক এবং বা হারা ধান সড়ক 

হেত িস  বাইপাস পয  ২.৩৪ িকেলািমটার সংেযাগ সড়ক িনমাণ করা হেয়েছ। ‘‘ টার রাড হেত রাজশাহী বাইপাস রাড পয  
সংেযাগ সড়ক িনমাণ’’ ও ‘‘সােহব বাজার হেত গৗরহা  মাড় পয  রা া িনমাণ’’ শীষক  কে র আওতায় সবেমাট ৫.৩০ 

িকেলািমটার ন ন সড়ক িনমাণ করা হেয়েছ। 

 সংেযাগ সড়ক এবং বা হারা ধান সড়ক হেত িস  বাইপাস পয  ২.৩৪ িকেলািমটার সংেযাগ সড়ক িনমাণ করা 

হেয়েছ। ‘‘ টার রাড হেত রাজশাহী বাইপাস রাড পয  সংেযাগ সড়ক িনমাণ’’ ও ‘‘সােহব বাজার হেত গৗরহা  মাড় পয  
রা া িনমাণ’’ শীষক  কে র আওতায় সবেমাট ৫.৩০ িকেলািমটার ন ন সড়ক িনমাণ করা হেয়েছ। 

ি য় ধী, 

 িমক জিনত া িতক েযাগ মাকািবলা এবং য় িত ােসর লে  ‘জাইকা’র সহায়তায় Capacity 

Development on National Disaster Resilience Techniques Construction & Retrofitting for 

Public Buildings শীষক ক  বা বায়ন কাজ শষ হেয়েছ। কে র আওতায় মেডল িহেসেব তজগ ও এলাকায় ফায়ার 

শন সািভস স ােরর রে ািফ ং-এর কাজ শষ হেয়েছ। পিরেবশ বা ব, িনরাপদ ও িঁক  ইমারত িনমােণর লে  

Bangladesh National Building Code সংেশাধন বক েগাপেযাগীকরেণর কাজ ড়া  পযােয় রেয়েছ।  

 গণ ত ম ণালেয়র অধীন  সং া হাউিজং এ  িবি ং িরসাচ ইনি উট িষজিমর মা  বহার না কের নদীখনেনর 

মা  ও বািল বহােরর মা েম  পিরেবশবা ব, িষবা ব, েযাগ সহনীয় এবং য় সা য়ী হিনমাণ উপকরণ ও ি  উ াবন 

করা কেরেছ। এছাড়াও ফেরািসেম  ি র ব খী বহার ও উ য়ন সাধন করা হেয়েছ। উি িখত হ িনমাণ ি র চার-
সার সরকােরর অ তম অ ািধকার।   

 জািতর িপতার সানার বাংলােদেশর  রণ ও ি ে র চতনা বা বায়েন সরকার িনরলস কাজ কের যাে । ২০২১ 

সােলর মে  বাংলােদশেক ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত দেশর কাতাের দশেক িনেয় যাবার জ  দেশর 
সকল িণর মা ষেক সে  িনেয় আমরা অ সর হব।  

 সকলেক ধ বাদ।  

খাদা হােফজ। 
        জয় বাংলা, জয় ব ব  

 বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


