
মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেপ্রের জন্য ইমৈপ্রেশে ও কাস্টৈস কার্ যক্রৈ উপ্রবাধে এবং বন্ধে এক্সপ্রেস এর ফ্লাম ং 

ভারপ্রের েধােৈন্ত্রীর সপ্রে ট্রর্ৌথ মভমিও কেফাপ্ররন্স 

বক্তব্য 

ৈােেীয় েধােৈন্ত্রী 

ট্রশখ হামসো 
 ণভবে, ঢাকা, বৃহস্পমেবার, ২৫ কামেযক ১৪২৪, ০৯ েপ্রভম্বর ২০১৭ 

মবসল্লামৈমহর রাহৈামের রামহৈ 

 

ভারপ্রের ৈান্যবর েধােৈন্ত্রী শ্রী েপ্ররন্দ্র ট্রৈাদী, 

মবপ্রদশৈন্ত্রী শ্রীৈমে সুষৈা স্বরাজ, 

পমিৈবপ্রের মুখ্যৈন্ত্রী শ্রীৈমে ৈৈো ব্যাোমজয, 

সুমধৈ লী। 

 আ   লামু আলাইকুৈ এবং শুভ সকাল। 

ট্রৈাদীমজ, সুষৈাজী, ৈৈোজীসহ ভারপ্রের জে ণপ্রক মদওয়ামল এবং মবজয়ার মবলমম্বে শুপ্রভচ্ছা জাোমচ্ছ। 

বাংলাপ্রদশ ও ভারপ্রের ৈধ্যকার সম্পপ্রকযর আপ্ররকটি অেন্যমদে আজ। আজ ঢাকা-কলকাো মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেপ্রের 

জন্য উভয়     বমহরা ৈে ও কাস্টৈস কার্ যক্রৈ চালু এবং খুলো-কলকাো বন্ধে এক্সপ্রেস ট্রেপ্রের ফ্লাম ং হপ্রচ্ছ। ভারপ্রের 

ৈান্যবর েধােৈন্ত্রীর সপ্রে আনুষ্ঠামেকভাপ্রব এসব কার্ যক্রৈ উপ্রবাধে করপ্রে ট্রপপ্রর আমৈ অেয  আেমিে। 

উভয় কার্ যক্রপ্রৈর ৈাধ্যপ্রৈ দীর্ যমদপ্রের স্বপ্ন আজ পূরণ হ’ল। কলকাোর মচেপুপ্রর েতুে আ জযামেক র্াত্রী 

টামৈ যোলসহ এসব উপ্রযা  ঢাকা-কলকাো এবং খুলো-কলকাোর ৈপ্রধ্য আরাৈদায়ক ভ্রৈপ্রণ সহায়ক হপ্রব। 

আমৈ মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধে এক্সপ্রেপ্রসর সামব যক সাফল্য কাৈো করমি। আৈার দৃঢ় মবশ্বাস, আৈাপ্রদর দু’ট্রদপ্রশর 

ৈপ্রধ্য সাংস্কৃমেক মবমেৈয় ও পর্ যটে উন্নয়প্রে এই ট্রসবাগুপ্রলা গু ত্বপূণ য ভূমৈকা পালে করপ্রব। আমৈ আশা কমর, আৈাপ্রদর 

সম্পপ্রকযর এই চৈৎকার পমরপক্কো দু’ট্রদপ্রশর ৈধ্যকার মব-পা  ক সম্পকযপ্রক আরও শমক্তশালী ও  মেশীল করপ্রব। 

ট্ররলওপ্রয় খাপ্রে আৈাপ্রদর দু’ট্রদপ্রশর ৈপ্রধ্য চৈৎকার সহপ্রর্াম ো মবযৈাে। ২০০৯ সাল ট্রথপ্রক এই সম্পকয আরও 

ট্রজারাপ্রলা হপ্রয়প্রি। বাংলাপ্রদশ ও ভারপ্রের ৈপ্রধ্য ৈালাৈাল পমরবহপ্রের জন্য ১৯৬৫-পূব য ট্ররল ট্রর্া াপ্রর্া  পুেরায় চালুর      

আৈরা উভয় ট্রদশই কাজ কপ্রর র্ামচ্ছ। 

আমৈ জােপ্রে ট্রপপ্ররমি, এগুপ্রলার ৈপ্রধ্য কপ্রয়কটি ইপ্রোৈপ্রধ্য চালু হপ্রয়প্রি এবং বাকীগুপ্রলা চালুর জন্য েপ্রয়াজেীয় 

কাজ এম প্রয় চপ্রলপ্রি। লাইে অব ট্রক্রমিট েহমবপ্রলর ৈাধ্যপ্রৈ বাংলাপ্রদশ ট্ররলওপ্রয়র মবমভন্ন েকল্প বা বায়প্রে সহায়োর জন্য 

আমৈ ভারে সরকারপ্রক ধন্যবাদ জাোমচ্ছ। 

আমৈ আজ আরও আেমিে ট্রর্, আজ মভরব ও মেোপ্রস দু’টি ট্ররলওপ্রয় ট্রসতুর উপ্রবাধে করা হপ্রচ্ছ র্া ঢাকা ও 

চট্টোপ্রৈর ৈপ্রধ্য র্াোয়াে সহজের করপ্রে সহায়ক হপ্রব।  

সুমধবৃি, 

আৈাপ্রদর ৈধ্যকার সম্পপ্রকযর মূল মভমি ট্রর্া াপ্রর্া । আৈাপ্রদর দুই ট্রদশ শুধু ট্ররল, সড়ক, েদী বা আকাশ পপ্রথ 

সংযুক্ত েয়। আৈরা ইন্টারপ্রেট ব্যান্ডউইিথ, উপকূলীয় ট্রেৌপথ, মবদুযৎ মেি ইেযামদর ৈাধ্যপ্রৈও সংযুক্ত। 

আৈাপ্রদর সংযুক্ত হওয়ার এসব েতুে েতুে পথ সামব যক সংপ্রর্াপ্র র কাঠাপ্রৈাপ্রে মবমচত্র ৈাত্রা ট্রর্া  কপ্ররপ্রি। এখাপ্রে 

আমৈ আেপ্রির সপ্রে      করপ্রে চাই ট্রর্, সম্প্রমে আৈাপ্রদর এই ট্রর্া াপ্রর্া  ৈহাকাশ পর্ য  মব   হপ্রয়প্রি। 

দ  ণ এমশয়ায় একটি শা  পূণ য অঞ্চল  প্রড় ট্রোলার      আৈরা ভারে এবং অন্যান্য মেকট েমেপ্রবমশর সপ্রে 

সহপ্রর্াম ো করপ্রে চাই। ট্রর্খাপ্রে আৈরা সুেমেপ্রবমশ মহপ্রসপ্রব পাশাপামশ বসবাস করপ্রে পামর এবং জে প্রণর কল্যাপ্রণর জন্য 

 ঠেমূলক কার্ যক্রৈ চামলপ্রয় ট্রর্প্রে পামর। 

এ ব্যাপাপ্রর জামের মপো বেবন্ধু ট্রশখ মুমজবুর রহৈাে ১৯৭২ সাপ্রল আঞ্চমলক সহপ্রর্াম োর ট্রর্ রূপকল্প মদপ্রয়মিপ্রলে 

ো আৈাপ্রদর সব সৈয়ই পথ-েদশ যক মহপ্রসপ্রব কাজ করপ্রি। আৈার দৃঢ় মবশ্বাস, এসব উপ্রযা  বেবন্ধুর স্বপ্ন বা বায়প্রে 

সহায়ক হপ্রব। 



Error! Unknown switch argument. 

এমক্সপ্রলমন্স, 

বাংলাপ্রদশ ও ভারপ্রের ৈধ্যকার সম্পকয বস্ত্িে    এ অঞ্চপ্রল এবং অঞ্চল িামড়প্রয় মবপা  ক সম্পকযপ্রক েতুে 

উচ্চোয় ট্রপৌিাপ্রোর উদাহরণ সৃমি কপ্ররপ্রি। 

আমৈ মেমিে, আৈাপ্রদর দু’ট্রদপ্রশর জে প্রণর কল্যাপ্রণর জন্য আ াৈীপ্রে এ ধরপ্রণর আরও অপ্রেক আেির্ে মূহুেয 

অপ্রপ   করপ্রি। আৈাপ্রদর অভীি      ট্রপৌৌঁিপ্রে আমৈ আপোর সপ্রে কাজ করার জন্য সব সৈয়ই আেহ মেপ্রয় অপ্রপ   

কমর। 

সবাইপ্রক ধন্যবাদ।  

ট্রখাদা হাপ্রফজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলাপ্রদশ মচরজীবী ট্রহাক। 

... 


