
বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার প্রকল্পের উল্পবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, েসনবার, ২৭ আসিন ১৪২০, ১২ অল্পটাবর ২০১৩  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

মন্ত্রীিভার িদস্যবৃন্দ,  

প্রসিরক্ষা উপল্পদষ্টা,  

শিনাবাসহনী প্রধান,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

চট্টগ্রাল্পমর সুধী িমাজ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

আজ চট্টগ্রামবািীর জন্য একটি আনল্পন্দর সদন। চার-শলন সবসেষ্ট প্রায় শদড় সকল্পলামটির দীর্ ঘ বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার আজ 

উল্পবাধন করা হল।  

২০১০ িাল্পলর ২রা জানুয়াসর আসম চট্টগ্রাল্পমর বহদ্দারহাটিহ গুরুত্বপূণ ঘ ৫টি জংেল্পন ২৬০ শকাটি টাকা ব্যল্পয় ৫টি 

ফ্লাইওভার সনম ঘাণ কাল্পজর সভসিপ্রস্তর স্থাপন কল্পরসিলাম। পসবত্র ঈদুল আজহার আল্পে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভাল্পরর উল্পবাধন চট্টগ্রাম 

মহানেরবািীর জন্য িরকাল্পরর পক্ষ শেল্পক ঈদ উপহার।  

সুসধবৃন্দ,  

এবার িরকাল্পরর দাসয়ত্ব গ্রহল্পণর পর আমরা শদল্পের সুষম উন্নয়ন সনসিি করার ব্যাপক কম ঘসূসচ বাস্তবায়ন করসি। 

বন্দরনেরী চট্টগ্রাল্পমর উন্নয়নল্পক সবল্পেষ গুরুত্ব শদওয়া হল্পয়ল্পি। যানজটমুক্ত ও আধুসনক চট্টগ্রাম েল্পড় শিালার জন্য আমরা 

Strategic Transport Plan এর আওিায় ফ্লাইওভার ও েহল্পরর চারসদল্পক সরং শরাড সনম ঘাণিহ সবসভন্ন উল্পযাে গ্রহণ 

কল্পরসি।  

চট্টগ্রাল্পমর জলাবদ্ধিা দূরীকরণ, পসরল্পবে দূষণ শরাধ, পসরকসেি নেরায়নিহ নােসরক সুল্পযাে-সুসবধা িম্প্রিারল্পণ ব্যাপক 

কম ঘসূসচ বাস্তবায়ন কল্পরসি।  

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার চট্টগ্রাল্পমর প্রল্পবে শিারণ এবং পয ঘটন েহর কক্সবাজাল্পরর শেটওল্পয় সহল্পিল্পব কাজ করল্পব।  

এ প্রকে যানজট কসমল্পয় বান্দরবান ও কক্সবাজার শজলা িো দসক্ষণ চট্টগ্রাল্পমর িাল্পে শযাোল্পযাে ব্যবস্থার উন্নয়ন র্টাল্পব 

এবং অে ঘনীসিল্পি গুরুত্বপূণ ঘ অবদান রাখল্পব।  

অন্যসদল্পক এসেয়ান হাইওল্পয়র একটি রুট চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার শজলার শটকনাফ হল্পয় মায়ানমার ও চীল্পনর দসক্ষল্পণ 

কুনসমং েহল্পরর িাল্পে যাল্পি িংযুক্ত হল্পি পাল্পর, শিজন্য আমরা উল্পযাে সনল্পয়ল্পি। বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার এই হাইওল্পয়র িংল্পযাে 

স্থাপল্পনও সবল্পেষ ভূসমকা রাখল্পব।  

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভাল্পরর সনম ঘাণকাজ চলাকাল্পল একটি দুর্ ঘটনায় ১৪জন ব্যসক্ত প্রাণ হারান। আসম িাঁল্পদর িকল্পলর আত্মার 

মােল্পফরাি কামনা করসি।  

এই দুর্ ঘটনার পর পরই িাৎক্ষসণক উদ্ধারকায ঘ পসরচালনার জন্য আসম সনল্পদ ঘে শদই। বাংলাল্পদে শিনাবাসহনী, সবসজসব, 

পুসলে, ফায়ার সিল্পেড, আনিারিহ িকল্পল দ্রুিিার িাল্পে উদ্ধারকাজ শেষ কল্পর। আসম িকলল্পক আন্তসরক ধন্যবাদ জানাসি।  

দুর্ ঘটনার পর ফ্লাইওভার সনম ঘাণ িংক্রান্ত প্রস্ত্িসি ও আনুষসিক সবষয় সনরূপণ করল্পি প্রায় িয় মাি লাল্পে। িার পল্পরও 

বাংলাল্পদে শিনাবাসহনীর িদস্যরা শপোদারী ননপুণ্য ও দক্ষিা সদল্পয় স্বে িমল্পয় বহদ্দারহাট ফ্লাইওভাল্পরর সনম ঘাণ কাজ িম্পন্ন করায় 

আসম িাঁল্পদরল্পক এবং এই সনম ঘাণকাল্পজ িংসিষ্ট িকলল্পক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসি।  

আসম চট্টগ্রাল্পমর নান্দসনক শি ন্দ্ঘ ও পসরল্পবে রক্ষায় িরকাল্পরর পাোপাসে নেরবািীল্পক এসেল্পয় আিার আ্ান জানাই।  



আসম আো কসর, িকল্পলর িসিসলি প্রল্পচষ্টায় আমরা আোমী প্রজল্পের জন্য আধুসনক চট্টগ্রাম মহানেরী েল্পড় তুলল্পি 

িক্ষম হব।  

িকলল্পক আবারও ধন্যবাদ এবং পসবত্র ঈদ-উল-আযহার আোম শুল্পভিা জাসনল্পয় আসম আমার বক্তব্য শেষ করসি।  

শখাদা হাল্পফজ।  

জয় বাংলা, জয় বিবন্ধু  

বাংলাল্পদে সচরজীবী শহাক। 


