
স্বপ্নের পদ্মা সেতু 

ইমদাদ ইেলাম 

পদ্মা সেতু আজ আর স্বে নয়, বাস্তবতা।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা ১৯৯৬ োপ্নল ক্ষমতায় এপ্নে পদ্মা নদীর উপর সেতু সনম মাপ্নের 

পসরকল্পনা কপ্নরন। দসক্ষে-পসিম অঞ্চপ্নলর মানুপ্নের দুপ্ন্ মাপ্নের সবেয়টি সবপ্নবচনায় সনপ্নয় দ্রুত সিসজসবসলটি স্টাসি করার জন্য েংসিষ্টপ্নদর 

সনপ্নদ মেনা সদন।এরই ধারাবাসহকতায় ১৯৯৮ -৯৯ োপ্নল সবপ্নেেজ্ঞপ্নদর সদপ্নয় প্রমত্ত পদ্মার উপর সেতু সনম মাপ্নের  প্রাে- েম্ভব্যতা যাচাই করা হয়। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা ২০০১ োপ্নলর ৪ জুলাই বহুল কাসিত পদ্মা সেতুর স্সত্তপ্রস্তর স্থাপন কপ্নরন।দসক্ষে - পসিম অঞ্চপ্নলর মানুে 

আোয় বুক বাঁপ্নধ, তাপ্নদর স্বপ্নের পদ্মা সেতুর এখন বাস্তপ্নব রূপ সনপ্নব।সকন্তু দু্মাগ্য সদেবােীর রাজননসতক পালাবদপ্নলর োপ্নে োপ্নে পদ্মা সেতুর 

্সবষ্যত সনপ্নয় সদখা সদয় অসনিয়তা। েকল কম মকান্ড সেপ্নম যায়, শুধুই েময় সক্ষপে। 

  ২০০৮ োপ্নলর নবম জাতীয় েংেদ সনব মাচপ্নন আওয়ামী লীপ্নের সনব মাচনী ইেপ্নতহাপ্নর পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের অঙ্গীকার করা হয়। আবার 

সদপ্নের দসক্ষে- পসিম অঞ্চপ্নলর মানুে আোয় বুক বাঁপ্নধ। নবম জাতীয় েংেদ সনব মাচপ্নন সবজয়ী হপ্নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা েরকার 

েঠপ্ননর পর অগ্রাসধকার স্সত্তপ্নত পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের কাপ্নজ হাত সদন।২০০৯ োপ্নল সেতুর সিজাইপ্ননর জন্য আপ্নমসরকান  কনোলপ্নেন্ট 

এইসেওএম (AECOM) সক সনপ্নয়াে করা হয়। এইসেওএম এর সনতৃপ্নে আন্তজমাসতক ও সদেীয় পরামে মকপ্নদর েমন্বপ্নয় েঠিত একটি দল  

৬.১৫ সকপ্নলাসমোর দদপ্ন্ মে এবং ১৮.১০ সমোর প্রপ্নস্তর  পদ্মা সেতুর প্রােসমক সিজাইন েম্পন্ন কপ্নর সেতু সব্াপ্নে জমা সদয় এবং সেতু সব্াে 

২০১০ োপ্নলর এসপ্রপ্নল  সপ্র সকায়াসলসিপ্নকেন দরপত্র আহ্বান কপ্নর। সপ্র সকায়াসলসিপ্নকেপ্নন সমাে ৪০ টি সকাম্পাসন অংে সনয়।সবশ্ব ব্যাংক,জাইকা 

এবং এসিসবর তত্ত্বাবধাপ্নন যাচাই-বাছাই কপ্নর  প্রােসমক্াপ্নব ৫ টি সকাম্পাসনপ্নক সনব মাচন করা হয়। পপ্নর সবশ্ব ব্যাংপ্নকর  আপসত্তর কারপ্নে একটি 

সকাম্পাসন বাদ পপ্নে যায়। 

এ প্রকল্পটি সদেবােীর বহু কাসিত স্বপ্নের প্রকল্প হওয়ায় সবশ্ব ব্যাংপ্নকর শুরু সেপ্নকই ব্যাপক আগ্রহ সছল এবং  আসে মক েহপ্নযাসেতার 

আশ্বাে সছল উনু্মক্ত।২০১১ োপ্নল েরকার সবশ্ব ব্যাংপ্নকর োপ্নে ১.২ সবসলয়ন মাসকমন িলাপ্নরর ঋে চুসক্ত স্বাক্ষর কপ্নর।  এরপর হঠাৎ তাপ্নদর 

সেদ্ধাপ্নন্ত পসরবতমন হপ্নলা,সকান কারে ছাোই একোর পর একো েতম জুপ্নে সদপ্নত লােপ্নলা। এক পয মাপ্নয় দুনীসতর েেযপ্নন্ত্রর অযুহাপ্নত তৎকালীন 

সযাোপ্নযাে মন্ত্রীপ্নক মন্ত্রীপসরেদ সেপ্নক বাদ সদওয়া হয় এবং সযাোপ্নযাে েসচবপ্নক সজপ্নল পাঠাপ্ননা হয়।েরকার তখন সবব্রতকর 

পসরসস্থসতপ্নত,েবসকছু োমাল সদওয়ার সচষ্টা করপ্নছ।সেে পয মন্ত সবশ্ব ব্যাংক সেতু সনম মাপ্নে পরামে মক সনপ্নয়াপ্নে দুনীসতর েেযপ্নন্ত্রর অযুহাপ্নত এ 

প্রকপ্নল্প সেপ্নক েপ্নর যায়।েংেত ্াপ্নবই অন্যান্য দাতা েংস্থাও তাপ্নদর আসে মক েমে মন প্রতোহার কপ্নর সনয়।েরকাপ্নরর পক্ষ সেপ্নক দুনীসতর প্রমান 

চাওয়া হপ্নল সবশ্ব ব্যাংক দুনীসতর েেযপ্নন্ত্রর মপ্নতা অপ্রমানপ্নযাগ্য দায়োরা সকছু কো বপ্নল।তৎকালীন অে মমন্ত্রী জনাব এম এ মুসহত দৃঢত়ার 

োপ্নে দুনীসতর সবেয়টি অস্বীকার কপ্নরন এবং সবশ্ব ব্যাংপ্নকর ভূসমকার েমাপ্নলাচনা কপ্নরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা অতোন্ত দৃঢ়তার 

পসরচয় সদন।সতসন কাল সবলম্ব না  কপ্নর ২০১২ োপ্নলর ৯  জুলাই পদ্মা সেতু সনজস্ব অে মায়প্নন সনম মাপ্নের স্ােো সদন এবং সেতুর কায মক্রম 

চলমান রাখার সনপ্নদ মে সদন। 

  এ েময় তোকসেত সদসে-সবপ্নদসে বুসদ্ধজীসবরা সনজস্ব অে মায়প্নন পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের নানা রকম েমস্যার কো তুপ্নল  েরকাপ্নরর 

েমাপ্নলাচনা কপ্নর পদ্মা সেতুর কাজ বন্ধ করার নানা রকম িসি আঁেপ্নত োপ্নক এবং সনজস্ব অে মায়প্নন পদ্মা সেতু সনম মাে করা েম্ভব নয় এোও 

সদেবােীপ্নক জানপ্নত োপ্নক। পদ্মা সেতু প্রকপ্নল্প দুনীসতর েেযপ্নন্ত্রর উপযুক্ত সকান প্রমান না পাওয়ায় কানািার েরপ্নন্টার এক আদালত এ েংক্রান্ত 

মামলা খাসরজ কপ্নর সদয় এর মাধ্যপ্নম সবশ্ব ব্যাংক সয অস্প্নযাে কপ্নরসছল বাংলাপ্নদে তা সেপ্নক  দায়মুসক্ত পায়।সবশ্ব ব্যাংপ্নকর অস্প্নযাে সমথ্যা 

প্রমানীত হয়। পরবসতমপ্নত পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের  আসে মক প্রস্তাব আহবান করপ্নল শুধুমাত্র চীপ্ননর চায়না সরলওপ্নয় গ্রুপ সলসমপ্নেপ্নির এর আওতাধীন 

চায়না সমজর ব্রীজ নামক সকাম্পাসন আসে মক প্রস্তাব জমা সদয়। েকল প্রসক্রয়া েম্পন্ন কপ্নর ২০১৪ োপ্নলর ১৭ জুন পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের আনুষ্ঠাসনক 

চুসক্ত স্বাক্ষর হয় এবং েব মসনম্ন দরদাতা সহপ্নেপ্নব চীপ্ননর চায়না সমজর সব্রজ সকাম্পাসনপ্নক পদ্মা সেতু সনম মাপ্নের কায মাপ্নদে সদওয়া হয়। সেতু 

সনম মাপ্নের লপ্নক্ষে কাজ শুরু হয় ২০১৪ োপ্নলর ৭ সিপ্নেম্বর।সেতুর জন্য সমাে ৯১৮ সহক্টর জসমত অসধগ্রহে করা হয়। ২০১৫ োপ্নলর ১২ সিপ্নেম্বর 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা  ৬ নম্বর সপলাপ্নরর পাইসলং এর মাধ্যপ্নম পদ্মার মূল সেতুর  কাপ্নজর সনম মাে ও নদী োেপ্ননর কাজ আনুষ্ঠাসনক 

্াপ্নব উপ্নবাধন কপ্নরন। মূল সেতুর কাজ শুরু হয় ২০১৭ োপ্নলর অপ্নক্টাবপ্নর এবং সেতুর চূোন্ত অে মাৎ ৪১ তম স্প্োনটি বোপ্ননা সেে হয়  ১০ 

সিপ্নেম্বর ২০২০ োপ্নলর দুপুর ১২ ো ২ সমসনপ্নে, আর এর মাধ্যপ্নম আর একটি নতুন ইসতহাে সৃসষ্ট । েব অপপ্রচারপ্নক সমথ্যা প্রমান কপ্নর 

সদেবােীর োমপ্নন  েম্পূে ম সেতুটি দৃশ্যমান হয়।হয়।পুপ্নরা পদ্মা সেতু হপ্নলা সমরপুর সরাপ্নের সেটি কপ্নলজ সেপ্নক সেকসনকোল এর েমান লম্বা। 

পদ্মা সেতুর স্ৌত কাজপ্নক মূলত পাঁচটি প্যাপ্নকপ্নজ ্ াে করা হপ্নয়প্নছ, এগুপ্নলা হপ্নলা মূল সেতু,নদী োেন,জাসজরা েংপ্নযােকারী েেক, 

সোল প্লাজা,ও মাওয়া েংপ্নযােকারী েেক এবং মাওয়া ও জাসজরা োস্ মে এলাকা। প্রকপ্নল্প সনপ্নয়াসজত পরামে মক প্রসতষ্ঠান  মনপ্নেল- এইসেওএম 

স্ৌত কাপ্নজর ঠিকাদার সনপ্নয়াপ্নের প্রাক-সযাগ্যতা,সেন্ডার িকুপ্নমন্টে  প্রস্তুত,দরপত্র আহবাপ্ননর পর দরপত্র মূল্যায়ন, দরপত্র মূল্যায়ন কসমটিপ্নক 

োসব মক েহায়তা প্রদানেহ এ েংক্রান্ত েকল কাপ্নজর দাসয়েপ্রাপ্ত সছপ্নলা।কাসরেসর কসমটির ে্াপসত সছপ্নলন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকপ্নল্পর 

পসরচালক। এছাোও পদ্মা সেতুর নকো প্রেয়ন ও বাস্তবায়ন পয মাপ্নয় প্রকল্প কম মকতমা, নকো পরামে মক ও উন্নয়ন েহপ্নযােীপ্নদর পরামে ম সদওয়ার 



জন্য অধ্যাপক জাসমলুর সরজা সচৌধুরীর সনতৃপ্নে ৫ জন সদেীয় এবং ৫ জন আন্তজমাসতক সমাে ১১ েদস্য সবসেষ্ট একটি সবপ্নেেজ্ঞ প্যাপ্ননল েঠন 

করা হপ্নয়সছল। চীপ্ননর সেপ্ননাহাইপ্নরা কপ্নপ মাপ্নরেন নদী োেপ্ননর কাপ্নজর জন্য এবং বাংলাপ্নদপ্নের আবদুল সমাপ্নমন সলসমপ্নেিপ্নক দুটি েংপ্নযাে 

েেক ও অবকাঠাপ্নমা সনম মাপ্নের দাসয়ে সদওয়া হপ্নয়সছপ্নলা। 

পদ্মা সেতু  হপ্নে আমাপ্নদর সদপ্নের ইসতহাপ্নের েবপ্নচপ্নয় বপ্নো চেপ্নলসজং প্রকল্প।্ীেে খরপ্নরাতা এই নদী। পদ্মায় প্রসত সেপ্নকপ্নন্ড ১ 

লাখ ৪০ হাজার ্ন সমোর পাসন প্রবাসহত হয়।এর ২০ সেপ্নকপ্নন্ডর পাসন যসদ ধপ্নর রাখা যায় তাহপ্নল রাজধানীর মানুপ্নের একসদপ্ননর পাসনর 

চাসহদা পূরন করা েম্ভব।এই সয এত পাসন প্রবাসহত হয় এো সবপ্নশ্বর মপ্নধ্য সবতীয় েপ্নব মাচ্চ,আর প্রেম আমাজান।দুই স্তর সবসেষ্ট সস্টল ও কংসক্রে 

সনসম মত ট্রাে সব্রপ্নজর উপপ্নরর স্তপ্নর চার সলপ্ননর েেক এবং সনপ্নচর স্তপ্নর সরলপে। প্রকল্পটি মুসিেজ, েসরয়তপুর ও মাদারীপুর সজলাপ্নক অন্তর্ভ মক্ত 

কপ্নরপ্নছ। ব্রীজটিপ্নত সমাে ৪২ টি সপলাপ্নরর উপর ৪১ টি স্প্োন বোপ্ননা হপ্নয়প্নছ।পদ্মার তলপ্নদপ্নের মাটির েঠন অন্য সযপ্নকাপ্ননা নদীর সেপ্নক স্ন্ন। 

বে মা সমৌসুপ্নম যখন পদ্মায় অসতসরক্ত সরাত োপ্নক তখন পদ্মার তলপ্নদপ্নে পসলর মপ্নতা মাটি ধুপ্নয় চপ্নল যায়। এোপ্নক স্কাওয়ার বপ্নল।পদ্মা নদীর 

স্কাওয়ার হওয়ার সরকি ম হপ্নলা েপ্নব মাচ্চ ৬৫ সমোর প্রায়।অে মাৎ ২১ তলা সবসডংপ্নয়র োমন মাটি ধুপ্নয় চপ্নল যায়। যা পৃসেবীর অন্য সকান নদীর 

সনই।  

মূল সেতুর কাজ শুরু হপ্নয়সছল মাওয়া প্রাপ্নন্ত ৬ নম্বর সপলার সদপ্নয়। ১২৪ সমোর দদপ্ন্ মের ৬ টি খ ুঁটি সদপ্নয় দতসর হসেল এক একো 

সপলার। ৬ ও ৭ নম্বর সপলাপ্নর সতনটি কপ্নর সমাে ছয়টি পাইপ্নলর বেম সেকেপ্ননর কাজ করা হয়। সকন্তু এেব পাইল বোপ্নত সেপ্নয়  শুরু হয় 

্য়াবহ জটিলতা, নদীর তলপ্নদপ্নে নরম মাটির স্তর পাওয়া যায়। িপ্নল এদুপ্নো পাইপ্নলর কাজ বন্ধ রাখা  হয়।োমসয়ক্াপ্নব মাওয়া প্রাপ্নন্ত কাজ 

বন্ধ সরপ্নখ জাসজরা প্রাপ্নন্ত কাজ শুরু হয়।পপ্নর আরও ১২ টি সপলার বোপ্ননার েময় নদীর তলপ্নদপ্নে নরম মাটির স্তর পাওয়া যায়। মূল নকো 

অনুযায়ী এই ১৪ টি সপলাপ্নরর পাইল েংখ্যা সছল ৮৪ টি।এ েমস্যা েমাধাপ্ননর জন্য ব্রটিে পরামে মক প্রসতষ্ঠান কাউই (COWI) ইউপ্নক 

সলসমপ্নেিপ্নক দাসয়ে সদওয়া হয়। পদ্মা সেতুর প্রপ্নকৌেলী ও সবপ্নেেজ্ঞরা নদীর তলপ্নদপ্নে কৃসত্রম প্রসক্রয়ায় মাটির বদপ্নল নতুন মাটি দতসর কপ্নর 

সপলার বোন।এই পদ্ধসতপ্নক বলা হয় সস্কন গ্রাউটিং।এ পদ্ধসত ব্যবহাপ্নরর নমুনা সবপ্নশ্ব সতমন একো সনই। এ প্রসক্রয়ায় ওপর সেপ্নক পাইপ্নপর মধ্য 

সদপ্নয় সকসমকোল নদীর তলপ্নদপ্নে পাঠিপ্নয় মাটির েসক্তমত্তা বৃসদ্ধ করা হয়।তারপর পাইপ্নলর োপ্নে সছাে সছাে পাইপ ওপ্নয়সডং কপ্নর সদওয়া হয়। 

এ ধরপ্ননর প্রযুসক্তর ব্যবহার বাংলাপ্নদপ্নেও  প্রেম।পদ্মা সেতুর নদীপ্নত োকা ৪০ টি সপলাপ্নরর নীপ্নচর পাইল ইস্প্াপ্নতর এবং িাঙার দুটি সপলাপ্নরর 

পাইল কংসক্রপ্নের। এ সেতুপ্নত ব্যবহসরত সিকেন সপন্ডুলাম সবয়াসরংপ্নয়র েক্ষমতা ১০ হাজার েন।এ পয মন্ত সবপ্নশ্ব এত সবসে েক্ষমতার সবয়াসরং 

ব্যবহার করা হয়সন। সরখোর সস্কপ্নল ৯ মাত্রার ভূসমকপ্নম্প টিপ্নক োকপ্নব সেতুটি, সকান ক্ষসত হপ্নব না। এ সেতুপ্নত সমাে ১ লাখ ৪৬ হাজার সমসট্রক 

েন সস্টল ব্যবহার করা হপ্নয়প্নছ। পদ্মা সেতুপ্নত ২৬৬ টি পাইল আপ্নছ। এ সেতুর প্রসতটি স্প্োপ্ননর দদ্ মে ১৫০ সমোর এবং েপ্নব মাচ্চ  ওজন ৩ হাজার 

২০০ সমসট্রক েন। ৪১ টি স্প্োপ্ননর সমাে ওজন ১ লাখ ১৬ হাজার ৩৮৮ সমসট্রক েন। এ ্াপ্নব একোর পর একো প্রযুসক্তেত চেপ্নলজ সমাকাসবলা 

কপ্নর সনম মাে করা হপ্নয়প্নছ আমাপ্নদর স্বপ্নের পদ্মা সেতু।মূল সেতুর োপ্নে ১২ সকপ্নলাসমোর অোপ্নপ্রাচ সরাে  সনম মাে করা হপ্নয়প্নছ। জাসজরা প্রাপ্নন্তর 

রাস্তা চর এলাকায় হওয়ায় এখানকার মাটি নরম,েহপ্নজই সিপ্নব যায়।এজন্য সবপ্নেে সমসেপ্ননর োহায্য নতুন প্রযুসক্ত ব্যবহার কপ্নর রাস্তা দতসর 

করা হপ্নয়প্নছ। এ সমসেন জাম মাসন সেপ্নক েংগ্রহ করা হপ্নয়প্নছ। জাসজরা এলাকার অোপ্নপ্রাচ সরাপ্নে পাঁচটি সেতু সনম মাে করা হপ্নয়প্নছ। 

পদ্মা নদীর পাসন সেপ্নক প্রায় ১৮ সমোর  সেতুর তলপ্নদে।নদীর পাসন যতই বৃসদ্ধ পাক এ সেতুর সনপ্নচ সদপ্নয় পাঁচ তলা উচ্চতার সয 

সকান জাহাজ সনসব মপ্নে চলাচল করপ্নত পারপ্নব।সবপ্নশ্ব েসক্তোলী সেতুগুপ্নলা োধারেত 'সে' আকৃসতর হয়।সকন্তু নদীর কাঠাপ্নমােত অবস্থাপ্ননর কারপ্নে 

পদ্মা সেতুপ্নক উপর সেপ্নক সদখপ্নল ' এে' আকৃসতর মপ্নন হপ্নব।পদ্মার লাইি োইম হপ্নব েতবছর।পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকপ্নল্পর সমাে ব্যয় ৩০ হাজার 

১৯৩.৩৯ সকাটি োকা।এর মপ্নধ্য বাংলাপ্নদপ্নের  অে ম সব্াপ্নের োপ্নে সেতু সব্াপ্নের চুসক্ত অনুযায়ী ১ েতাংে  সুদ হাপ্নর ৩৫ বছপ্নর পসরপ্নোপ্নধর 

েপ্নতম  ২৯ হাজার ৮৯৩ সকাটি োকা ঋে সদওয়া হপ্নয়প্নছ সেতু সনম মাপ্নের জন্য। এ খরপ্নচর মপ্নধ্য রপ্নয়প্নছ সেতুর অবকাঠাপ্নমা সনম মাে, নদী োেন, 

েংপ্নযাে েেক, ভূসম অসধগ্রহে,পুনব মােন ও পসরপ্নবে, সবতন- ্াতা ইতোসদ।  

পদ্মা সেতু রাজধানী ঢাকার োপ্নে দসক্ষে- পসিম অঞ্চপ্নলর েরােসর েংপ্নযাে সৃসষ্ট করপ্নছ। এর িপ্নল অপ্নপক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় 

োমাসজক, অে মননসতক ও সেল্প সবকাপ্নে গুরুেপূে ম ভূসমকা রাখপ্নব। বাংলাপ্নদপ্নের  সমাে আয়তপ্ননর েতকরা ২৯ ্াে বা ৪৪ হাজার বে ম 

সকপ্নলাসমোর এলাকার  ১৯ সজলার ৩ সকাটিরও সবসে মানুে প্রতেক্ষ্াপ্নব উপকৃত হপ্নব এ সেতুর মাধ্যপ্নম ।সেতুটিপ্নত গ্যাে,দবদুেসতক লাইন 

এবং িাইবার অপটিক সকবল েম্প্রোরপ্নের ব্যবস্হা রপ্নয়প্নছ। দসক্ষে-পসিম অঞ্চপ্নলর সজসিসপ বৃসদ্ধ পাপ্নব ২.৩ েতাংে হাপ্নর এবং ১.২৩ েতাংে 

হাপ্নর সমাে সদসেও সজসিসপ বৃসদ্ধ পাপ্নব। দক্ষে- পসিম অঞ্চপ্নলর ২১ সজলার োপ্নে রাজধানী সযাোপ্নযাপ্নে ২ সেপ্নক ৪ ্ন্টা েময় কপ্নম যাপ্নব। 

দদসনক েপ্নে ৭ হাজার োসে পাোপাে হপ্নব। সেতুটি ট্রাি- এসেয়ান হাইওপ্নয় ও ট্রাি- এসেয়ান সরলওপ্নয়র োপ্নে যুক্ত হপ্নব।সেতুর দুই পাপ্নে েপ্নে 

সতালা হপ্নব অে মননসতক অঞ্চল, হাইপ্নেক পাকম ও সবেরকাসর সেল্প েহর।সেতুটি দসক্ষে অঞ্চপ্নলর পয মেন সেল্প সবকাপ্নে গুরুেপূে ম ভূসমকা 

রাখপ্নব,ব্যপক কম মেংস্থান সৃসষ্ট হপ্নব এবং দাসরদ্র্ে সনরেপ্নন কায মকর ভূসমকা রাখপ্নব। সেতু সনম মাপ্নে ক্ষসতগ্রস্ত প্রায় পপ্নন এক লাখ মানুেপ্নক নদীর 

দুই ধাপ্নর োতটি সরপ্নেপ্নেল এসরয়ায় পুেবােন করা হপ্নয়প্নছ। এ ছাো সেতু সনম মাপ্নের কাপ্নজ অপ্ননক োছ কাো যায়। বন সব্াে এ এলাকায় প্রায় 

এক লাপ্নখর মপ্নতা োছ লাসেপ্নয়প্নছ। সবপ্নশ্বর েপ্নব মাচ্চ পয মাপ্নয়র সনরাপত্তা সদপ্নয় পদ্মা সেতু সনম মাে করা হসয়প্নছ। বাংলাপ্নদে সেনাবাসহনী, বুপ্নয়ে এবং 

সকাসরয়া এক্সপ্নপ্রেওপ্নয় কপ্নপ মাপ্নরেন অোন্ড অোপ্নোসেপ্নয়েে সেতুর োসব মক সনম মাে কাজ মসনেসরং কপ্নরপ্নছ। 



 

আোমী ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা পদ্মা সেতুর উপ্নবাধপ্ননর সদন সনধ মারে কপ্নর সদপ্নয়প্নছন। তাই পদ্মার দুই পাপ্নরর 

মানুেেহ েমগ্র সদেবােী ে্ীর আগ্রহ সনপ্নয় অপ্নপক্ষায় আপ্নছ সেই মাপ্নহন্দ্রক্ষপ্নের জন্য। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনার 

আন্তসরকতা ও কপ্নঠার সনপ্নদ মেনায় েত েত চোপ্নলজ সমাকাসবলা কপ্নর স্বেতার োপ্নে পদ্মা সেতু সনম মাে করা হপ্নয়প্নছ। এ সেতুর অে মননসতক গুরুে 

সুদূরপ্রোরী। পদ্মা সেতু শুধু একটি সেতু নয়,এো সদেবােীর অহংকার, আত্মময মাদা, আত্মপসরচয়, আমাপ্নদর উন্নয়ন, েক্ষমতা ও সযাগ্যতার 

প্রসতিলন। 

# 

 

৩০.০৫.২০২২                     সপআইসি সিচার 

 


