
লাকসাম-চিনচক আস্তানা ডাবল লাইন চনম মাণ ও িট্টগ্রাম রেলওয়ে রেশন ইোড ম চেময়ডচলিং  

উয়বাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 

রশখ হাচসনা 

 

গণভবন, ঢাকা, শচনবাে, ০৫ ববশাখ ১৪২২, ১৮ এচপ্রল ২০১৫ 

 

চবসচমল্লাচহে োহমাচনে োচহম 

 

সম্মাচনত সভাপচত, 

সহকমীবৃন্দ, 

রেলপথ মন্ত্রণালে ও বািংলায়রশ রেলওয়েে কম মকতমাগণ,  

ও উপচিত সুচধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

লাকসাম-চিনচক আস্তানা ডাবল লাইন চনম মাণ ও িট্টগ্রাম রেলওয়ে রেশন ইোড ম চেময়ডচলিং এে উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন 

সবাইয়ক শুয়ভচ্ছা জানাচচ্ছ। 

ররয়শে র াগায় াগ ব্যবিাে উন্নেয়ন আওোমী লীগ সেকাে বোবেই অগ্রণী ভূচমকা পালন কয়ে আসয়ে। ১৯৭১ 

সায়ল আমায়রে মহান মুচিযুয়েে সমে পাচকস্তানীো রেল ব্যবিা ধ্বিংস কয়ে ররে। স্বাধীনতাে পে সব মকায়লে সব ময়েষ্ঠ 

বাঙাচল, জাচতে চপতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুচজবুে েহমান মাত্র ৩ বেয়ে রেল র াগায় াগ ব্যবিা পুনঃপ্রচতষ্ঠা কয়েচেয়লন।  

চকন্তু ১৯৭৫ সায়লে ১৫ আগে পেবতী সেকাে ১ চকয়লাচমটাে রেল লাইনও চনম মাণ কয়েচন। বেিং চবয়রশী 

রাতায়গাষ্ঠীে পোময়শ ম রগায়েন হযান্ডয়সয়কে নায়ম ১০ হাজাে রক্ষ কম মকতমা ও কম মিাচেয়ক িাকুচেচ্যযত কয়ে রেলওয়েয়ক পঙ্গু 

কয়ে চরয়েয়ে। 

বািংলায়রশ রেলওয়েয়ক আধুচনক, যুয় াপয় াগী গণপচেবহণ মাধ্যম চহয়সয়ব গয়ে রতালাে লয়ক্ষয আমো চবয়শষ 

গুরুত্ব প্ররান কয়েচে। ূপপক্ ২০২১ বাস্তবােয়নে অিংশ চহয়সয়ব আমো গত ৪ঠা চডয়সম্বে ২০১১ সায়ল পৃথক রেলপথ 

মন্ত্রণালে গঠন কেচে।  

১৯৯৮ সায়ল আওোমী লীগ সেকায়েে আময়ল িালু হওো বঙ্গবন্ধু  মুনা বহুমুখী রসতুে উপে রেলওয়ে রনটওোকম 

সিংযুি কোে মাধ্যয়ম ররয়শে পূব মাঞ্চয়লে সায়থ উত্তে-পচিমাঞ্চয়লে সোসচে র াগায় াগ িাচপত হয়েয়ে।  

২০০৯ সায়ল আওোমী লীয়গে রনতৃয়ত্ব সেকাে গঠয়নে পে এ প মন্ত রমাট ২৭ হাজাে ৩৯৮ রকাটি টাকা ব্যয়ে 

বািংলায়রশ রেলওয়েে ৪৬টি নতুন প্রক্ এবিং ১৮ হাজাে ২৫ রকাটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি সিংয়শাচধত প্রক্ অনুয়মারন কো 

হয়েয়ে।  

এেময়ধ্য ৩৪টি প্রক্ রশষ হয়েয়ে। বতমমান অথ মবেয়ে বািংলায়রশ রেলওয়েয়ত ৪১টি প্রক্ িলমান েয়েয়ে। 

২০০৯ সায়ল সেকাে গঠয়নে পে রেলওয়েে উয়ল্লখয় াগ্য উন্নেন কাজগুয়লাে ময়ধ্য েয়েয়ে: 



 
 

রেলপথ সম্প্রসােণ ও নতুন রেলপথ চনম মাণঃ  

 তাোকাচন্দ হয়ত বঙ্গবন্ধু রসতুে পূব ম প মন্ত ৩৫ চকয়লাচমটাে নতুন রেললাইন িাপন কো হয়েয়ে।  

 ভােতীে ঋয়ণ খুলনা হয়ত মিংলা প মন্ত ৬৪ চকয়লাচমটাে রেললাইন চনম মায়ণে কাজ িলয়ে। 

 ঈশ্বেরী হয়ত ঢালােিে প মন্ত নতুন ৭৯ চকয়লাচমটাে রেলপথ চনম মাণ কাজ িলমান েয়েয়ে।  

 কাচশোচন-রগাপালগঞ্জ-পাটগাতী প মন্ত ৫০ চকয়লাচমটাে নতুন রেলপথ চনম মায়ণে জন্য ভূচম অচধগ্রহয়ণে কাজ 

িলয়ে।  

 ররাহাগাজী হয়ত োমু হয়ে কক্সবাজাে এবিং োমু হয়ত মাোনমায়েে চনকয়ট গুনদুম প মন্ত ১২৮ চকঃ চমঃ ডুয়েলয়গজ 

চসয়ঙ্গল লাইন চনম মায়ণে জন্য ইয়তাময়ধ্য ভূচম অচধগ্রহয়ণে কাজ শুরু হয়েয়ে।  

 পােো বন্দেয়ক রেল সিংয় াগ প্ররানসহ প মােক্রয়ম ররয়শে ৬৪টি রজলায়ক রেল রনটওোয়কমে আওতাে আনা হয়ব। 

রেলওয়েে লাইন কযাপাচসটি বৃচেকেণঃ  

 জাইকা’ে অথ মােয়ন চিনকী আস্তানা-লাকসাম রসকশয়ন ৬১ চক:চম: ডাবল লাইন চনম মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

 এচডচব’ে অথ মােয়ন টঙ্গী-বভেববাজাে রসকশয়ন ৬৪ চকয়লাচমটাে ডাবল লাইন চনম মাণ ২০১৫ সায়লে রসয়েম্বে 

মায়স রশষ হয়ব। 

 িট্টগ্রাম রেশন ইোড ম চেময়ডচলিং এে কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে।  

 ২ে বভেব ও ২ে চততাস রসতু চনম মায়ণে কাজ ইয়তাময়ধ্য শুরু হয়েয়ে। ২ে বভেব রসতুে কাজ জুন ২০১৬ এবিং ২ে 

চততাস রসতুে কাজ চডয়সম্বে ২০১৫ রশষ হয়ব। 

 ঢাকা-টঙ্গী রসকশয়ন ৩ে ও ৪থ ম ডুয়েল রগজ লাইন এবিং টঙ্গী-জেয়রবপুে রসকশন ডুয়েলয়গজ ডাবল লাইন চনম মাণ 

কাজ িলমান েয়েয়ে। 

 এচডচব ও ইআইচব’ে অথ মােয়ন লাকসাম-আখাউো রসকশয়ন ৭২ চকঃচমঃ ডুয়েল রগজ ডাবল লাইন চনম মাণ প্রক্টি 

ইয়তাময়ধ্য একয়নক কতৃমক অনুয়মাচরত হয়েয়ে। 

রেল লাইন পুনব মাসনঃ  

 ২০০৯ সাল রথয়ক আমো রমাট ৪৭৪ চকঃ চমঃ রেললাইন পুনব মাসন কয়েচে  াে ময়ধ্য েয়েয়ে: 

 লালমচনেহাট-বুচেমােী রসকশয়নে ৯৫ চকঃ চমঃ 

 োজশাহী-রোহনপুে রসকশয়নে ৯২ চকঃ চমঃ 

 ঢাকা-নাোেণগঞ্জ রসকশয়নে ২১ চকঃ চমঃ  

 রগৌচেপুে-জাচেো-ঝাঞ্জাইল রসকশয়নে ৭৯ চকঃ চমঃ 

 র ৌজরােহাট-চসচজচপওোই রসকশয়নে ৩৭ চকঃ চমঃ 

 কালুখালী-ভাটিোপাো রসকশয়নে ৮১ চকঃ চমঃ 

 চতস্তা-েমনাবাজাে রসকশয়নে ৪৮ চকঃ চমঃ 

 রপাোরহ-রগাোলন্দ রসকশয়নে ২১ চকঃ চমঃ 

রোচলিং েক সিংকট চনেসয়ন গৃহীত কা মক্রমঃ 

 রচক্ষণ রকাচেোে অথ মােয়ন ৯টি এমচজ রলায়কায়মাটিভ সিংগ্রহ কো হয়েয়ে। 

 সম্পূণ ম চজওচব অথ মােয়ন িীন হয়ত ২০ রসট রডমু ইয়তাময়ধ্য সিংগ্রহ কো হয়েয়ে। সিংগৃহীত রডমু বাো ঢাকা-

নাোেণগঞ্জ, ঢাকা-জেয়রবপুেসহ ররয়শে চবচভন্ন িায়ন কচমউটাে রেন পচেিালনা কো হয়চ্ছ। 



 
 

 ভােতীে অথ মােয়ন ২৬টি চবচজ রলায়কায়মাটিভ সিংগ্রহ কো হয়েয়ে। এোো, জ্বালাচন রতল পচেবহয়ণে জন্য ১৬৫টি 

ব্রডয়গজ এবিং ৮১টি চমটােয়গজ ট্ািংক ওোগন এবিং কয়েইনাে পচেবহয়ণে জন্য ২২০টি ফ্ল্যাট ওোগন সিংগ্রহ কো 

হয়েয়ে। 

 জাইকা অথ মােয়ন ১১টি এমচজ রলায়কায়মাটিভ সিংগ্রহ। 

 এচডচব’ে অথ মােয়ন ১০০টি এমচজ ও ৫০টি চবচজ রকাি সিংগ্রয়হে জন্য ইয়ন্দায়নচশোে একটি সেকাচে প্রচতষ্ঠায়নে 

সায়থ চুচিপত্র স্বাক্ষে। 

 ভােতীে ঋয়ণে আওতাে ১২০টি ব্রডয়গজ  াত্রীবাহী রকাি সিংগ্রয়হে জন্য ভােতীে একটি োষ্ট্রীে প্রচতষ্ঠায়নে সায়থ 

চুচিপত্র স্বাক্ষে। 

 চজওচব অথ মােয়ন ২০০টি এমচজ এবিং ৬০টি চবচজ  াত্রীবাহী রকাি পুনব মাসন রশয়ষ রেলওয়ে বহয়ে সিংযুি কো 

হয়েয়ে। 

নতুন রেন িালুকেণঃ   

 ২০০৯ সায়লে শুরু রথয়ক অদ্যাবচধ আমো আন্তঃনগে ও রমইল রেনসহ সব ময়মাট ৯২টি নতুন রেন চবচভন্ন রুয়ট িালু 

কয়েচে এবিং ২৪টি রেয়নে সাচভ মস বচধ মত কো হয়েয়ে। 

চপ্রে সুচধবৃন্দ,  

৬ষ্ঠ পঞ্চ বাচষ মকী পচেক্না রমাতায়বক রেলওয়েে উন্নেয়ন চবচভন্ন প্রক্ গ্রহণ কো হয়চ্ছ। ইয়তাময়ধ্য  চেরপুে, 

ভাঙ্গা, রগাপালগঞ্জ, মিংলা সমুদ্রবন্দে, কক্সবাজাে, মাওো, পাবনা, ঢালােিেসহ চবচভন্ন গুরুত্বপূণ ম এলাকা রেলওয়ে 

রনটওোয়কমে আওতাে আনাে লয়ক্ষয নতুন রেলপথ চনম মাণসহ চবচভন্ন উয়দ্যাগ গ্রহণ কো হয়েয়ে।  

ঢাকা-নাোেণগঞ্জ ও টঙ্গী-জেয়রবপুে রসকশয়ন ডাবল লাইন এবিং ঢাকা-টঙ্গী রসকশয়ন ৩ে ও ৪থ ম লাইন চনম মায়ণে 

প্রক্ হায়ত রনওো হয়েয়ে।  

এ প্রক্সমূহ বাস্তবাচেত হয়ল ঢাকা শহয়েে  ানজট উয়ল্লখয় াগ্য হায়ে হ্রাস পায়ব এবিং ররয়শে প্রতযন্ত অঞ্চয়লে 

সায়থ োজধানী ঢাকাে রেল র াগায় াগ প্রচতচষ্ঠত হয়ব।  

এোো আঞ্চচলক ও উপ-আঞ্চচলক রেল র াগায় াগ িাপন এবিং বািংলায়রশয়ক সাকম, চবমসয়টক, সায়সক ও োন্স-

এচশোন রেলওয়ে রনটওোয়কমে সায়থ যুি কোে লয়ক্ষয প্রয়োজনীে পরয়ক্ষপ গ্রহণ কো হয়েয়ে। 

রেলওয়েে উন্নেয়নে জন্য আমো ২০ বেে রমোরী একটি মাোে প্ল্যান প্রণেন কয়েচে। ৩টি প মায়ে এটি বাস্তবাচেত 

হয়চ্ছ।  

ইয়তাময়ধ্য জাপান সেকায়েে অথ মােয়ন বঙ্গবন্ধু রসতুে পায়শ পৃথক ডুয়েলয়গজ ডাবল লাইয়নে সিংিান রেয়খ 

রেলওয়ে রসতু চনম মাণ প্রক্ গ্রহয়ণে প্রচক্রো িলমান আয়ে।  

িীনা সেকায়েে অথ মােয়ন পদ্মা রসতু রেল চলিংক এবিং ঢাকা-িট্টগ্রাম হাইস্পীড রেলপথ চনম মাণ প্রক্ গ্রহয়ণে উয়দ্যাগ 

রনওো হয়েয়ে। িট্টগ্রাম রথয়ক ররাহাজােী হয়ে োমু এবিং োমু রথয়ক কক্সবাজাে ও চমোনমায়েে গুনদুম প মন্ত রেলপথ 

চনম মায়ণে পচেক্না গ্রহণ কো হয়েয়ে। 

তাোো এচডচব অথ মােয়ন ২৬৪টি রকাি ১০টি রলায়কায়মাটিভ সিংগ্রহ কো হয়ব এবিং সাপ্ল্াইোস ম রক্রচডয়টে আওতাে 

৭০টি রলায়কায়মাটিভ ক্রয়েে প্রচক্রো িলমান েয়েয়ে। 

সুচধবৃন্দ, 

আমো  খন সেকাে পচেিালনা কচে তখন ররশ এচগয়ে  াে। আে চবএনচপ-জামাত ক্ষমতাে থাকয়ল ররশ চপচেয়ে 

 াে। তাো চনয়জো উন্নেন কেয়ত পায়ে না আবাে আমো উন্নেন কেয়ত িাইয়ল তা ধ্বিংস কয়ে। 

আপনাো লক্ষয কয়েয়েন, চবএনচপ-জামাত আয়ন্দালয়নে নায়ম কীভায়ব মানুষ পুচেয়ে রময়েয়ে, োষ্ট্রীে সম্পর ধ্বিংস 

কয়েয়ে। তাো গত চতন মায়স শতাচধক মানুষয়ক পুচেয়ে রময়েয়ে। শত শত মানুষ আহত হয়েয়ে। অয়নয়ক সাো জীবয়নে 

মত পঙ্গু হয়ে রগয়ে। ২০১৪ সায়লে চনব মািয়নে আয়গও তাো শতাচধক মানুষয়ক হতযা কয়েচেল। 



 
 

২০১৩ সাল রথয়ক গত মাস প মন্ত চবএনচপ-জামায়তে সন্ত্রাসীো রেলওয়েে প্রাে ১০৮ রকাটি টাকাে ক্ষচতসাধন 

কয়েয়ে। যুোপোধীয়রে বাঁিায়ত, অববধ পয়থ ক্ষমতাে  াওোে জন্য তাো এসব ধ্বিংস জ্ঞ িাচলয়েয়ে। 

চকন্তু বািংলাে মানুষ তায়রে এসব ধ্বিংসাত্মক কা মকলায়প সাে ররনচন। কােণ তাো উন্নেন িান। তাো ভায়লাভায়ব 

রেঁয়ি থাকয়ত িান।  

আমো মানুয়ষে ভায়লাভায়ব রেঁয়ি থাকাে জন্য, তায়রে ভায়গ্যান্নেয়নে জন্য কাজ কেচে। মানুষ আজ রখয়ে পয়ে 

ভায়লাভায়ব চরন কাটায়চ্ছ।  

ভচবষ্যয়ত রকান অপশচি  ায়ত এভায়ব োষ্ট্রীে সম্পর ধ্বিংস কেয়ত না পায়ে রসজন্য সবাইয়ক সজাগ থাকয়ত হয়ব। 

আমো ২০২১ সায়লে ময়ধ্য বািংলায়রশয়ক একটি মধ্যম আয়েে এবিং ২০৪১ সায়লে ময়ধ্য উন্নত োষ্ট্র চহয়সয়ব চবয়শ্বে রেবায়ে 

প্রচতচষ্ঠত কেব, ইনশাআল্লাহ। 

সুধী, 

আপনাো জায়নন ঢাকা-িট্টগ্রাম রেলওয়ে কচেয়ডাে বািংলায়রশ রেলওয়ে রনটওোয়কমে সবয়িয়ে গুরুত্বপূণ ম অিংশ। এ 

কচেয়ডােটি আন্তজমাচতক এবিং উপ-আঞ্চচলক রেলওয়ে রুটসমূয়হে একটি বে অিংশ। এজন্য ঢাকা-িট্টগ্রাম রেলওয়ে 

কচেয়ডােয়ক ডুয়েলয়গজ ডাবল লাইয়ন উন্নত কোে পরয়ক্ষপ গ্রহণ কো হয়েয়ে।  

জাইকা অথ মােয়ন লাকসাম-চিনচক আস্তানা অিংয়শ ৬১ চকঃ চমঃ ডাবল লাইন চনম মাণ এবিং িট্টগ্রাম রেশন ইোড ম 

চেময়ডচলিং কাজ সমাপ্ত হয়েয়ে।  

আজয়ক এ দু’টি প্রকয়্ে কায়জে উয়বাধন কো হয়চ্ছ। লাকসাম-চিনচক আস্তানা রসকশয়ন ডাবল লাইন চনম মায়ণে 

 য়ল এ রসকশয়নে  াত্রা সমে অয়নক হ্রাস পায়ব।  

এোো, বতমমায়ন এ রসকশয়ন িলািলেত ৩৬ রজাো রেয়নে পচেবয়তম এখন রথয়ক ৭০ রজাো রেন িলািল কেয়ত 

পােয়ব। িট্টগ্রাম রেশন ইোড ম চেময়ডচলিং এে  য়ল এ রেশয়ন রেন ধােণ ক্ষমতা প্রাে চবগুণ বৃচে রপয়েয়ে। 

লাকসাম রথয়ক আখাউো প মন্ত নতুন ৭২ চকঃ চমঃ ডুয়েলয়গজ লাইন চনম মাণ এবিং চবদ্যমান ৭২ চকঃ চমঃ 

চমটােয়গজ লাইনয়ক ডুয়েলয়গয়জ ূপপান্তে কোে জন্য একটি প্রক্ ইয়তাময়ধ্য আমো অনুয়মারন কয়েচে। 

আজয়ক এ অনুষ্ঠায়নে মাধ্যয়ম প্রক্টিে চভচত্ত িাপন কো হয়ব। ২০২০ সাল নাগার এ প্রক্টি সমাপ্ত হয়ব। প্রক্টি 

বাস্তবাচেত হয়ল লাকসাম রথয়ক আখাউো প মন্ত  াত্রাসমে অয়নক হ্রাস পায়ব এবিং এ রসকশয়ন বতমমায়ন িলািলেত রেন ২৩ 

রজাোে পচেবয়তম ৭২ রজাোে উন্নীত হয়ব।  

জাচতে চপতা বঙ্গবন্ধুে স্বয়েে রসানাে বািংলা গেয়ত এবিং ূপপক্ ২০২১ বাস্তবােয়ন সকয়লে সহয় াচগতা কামনা 

কয়ে ‘‘লাকসাম-চিনচক আস্তানা ডাবল লাইন চনম মাণ’’ ও ‘‘িট্টগ্রাম রেলওয়ে রেশন ইোড ম চেময়ডচলিং’’ কায়জে শুভ উয়বাধন 

কেচে। 

একই সায়থ ‘‘লাকসাম রথয়ক আখাউো প মন্ত ডুয়েলয়গজ ডাবল রেললাইন চনম মাণ এবিং চবদ্যমান রেললাইনয়ক 

ডুয়েলয়গয়জ ূপপান্তে’’ কায়জে চভচত্ত প্রস্তে িাপয়নে র াষণা প্ররান কেচে।  

বািংলায়রশ রেলওয়েে উন্নেয়ন সহয় াচগতা কোে জন্য সকল উন্নেন সহয় াগী প্রচতষ্ঠানসমূহ চবয়শষ কয়ে, এচডচব, 

ইআইচব এবিং জাইকায়ক আচম ধন্যবার জানাচচ্ছ। 

আপনায়রে সকলয়ক ধন্যবার।  

 

রখারা হায় জ। 

জে বািংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বািংলায়রশ চিেজীবী রহাক। 

... 


