
মিরপুর-এয়ারপ ার্ ট ররাড ফ্লাইওভার উপবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

 

রেখ হামিনা  

 

আমি ট গল া ফ ক্লাব, ঢাকা রিনামনবাি, ১৩ চৈত্র ১৪১৯, ২৭ িাৈ ট ২০১৩  

 

মবিমিল্লামহর রহিামনর রামহি  

িম্মামনত িভা মত,  

মপ্রয় িহকিীবৃন্দ,  

উ মিত সুমধিন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুি।  

মিরপুর-এয়ারপ ার্ ট ররাড ফ্লাইওভার উপবাধন অনুষ্ঠাপন িবাইপক আন্তমরক শুপভচ্ছা জানামচ্ছ।  

স্বাধীনতার এ িাপি আমি শ্রদ্ধাভপর স্মরণ করমি িব টকাপলর িব টপশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামতর ম তা বঙ্গবন্ধু রেখ মুমজবুর 

রহিানপক। স্মরণ করমি জাতীয় ৈার রনতাপক। স্মরণ করমি িকল েহীদপক এবং মনর্ টামতত িা-রবানপক। যুদ্ধাহত বীর মুমিপর্াদ্ধা 

এবং েহীদ  মরবাপরর িদস্যপদর প্রমত িিপবদনা জানামচ্ছ। বীর মুমিপর্াদ্ধাপদর প্রমত রইল আন্তমরক শুপভচ্ছা।  

মিরপুর-এয়ারপ ার্ ট ররাপড এই ফ্লাইওভারটি উপবাধপনর িধ্য মদপয় রাজধানী ঢাকার িড়ক রর্াগাপর্াগ ব্যবিার এক নতুন 

অধ্যাপয়র সূৈনা হল।  

ঢাকা েহপরর অন্যতি গুরুত্বপূণ ট রাস্তা এয়ারপ টার্ ররাড। এই ফ্লাইওভার মদপয় বৃহত্তর মিরপুপর বিবািকারী লাখ লাখ 

িানুষ ঢাকা রিনামনবাপির উ র মদপয় এয়ারপ ার্ ট ররাপড র্াতায়াত করপত  ারপবন। এরফপল দূরত্ব কিপব প্রায় ৮ মকপলামির্ার। 

 াো ামে থাকপব না র্ানজপর্র ঝাপিলা। িাত্র ৩ মকপলামির্ার রাস্তা অমতক্রি কপর বাধাহীনভাপব ১৫-২০ মিপনপর্র িপধ্যই 

এয়ারপ ার্ ট, বনানী বা গুলোন এলাকায় র  ৌঁিাপনা িম্ভব হপব।  

আ নারা জাপনন ঢাকা েহপরর র্ানজর্ মনরিন ও রি ন্দর্ ট বৃমদ্ধ কপর ঢাকা নগরীপক একটি আধুমনক ও উন্নত েহর মহপিপব 

গপড় রতালার জন্য আিাপদর িরকার রবে কপয়কটি গুরুত্বপূণ ট প্রকল্প হাপত মনপয়পি।  

 র্ার িপধ্য মিরপুর-এয়ারপ ার্ ট ররাড ফ্লাইওভার অন্যতি। আজ এটি িাধারণ জনগপণর জন্য খুপল রদওয়া হল। ১ হাজার 

৭৯৩ মির্ার দীর্ ট এই ফ্লাইওভারটি বতটিান িরকাপরর িফলতার আরও একটি িাইলফলক মহপিপব মবপবমৈত হপব।  

এই জনগুরুত্বপূণ ট প্রকল্পটি বাস্তবায়পনর দাময়ত্ব বাংলাপদে রিনাবামহনীর রকার অব ইমিমনয়াি টপক রদওয়া হয়। র্থার্থ 

কামরগমর িান বজায় ররপখ রদেীয় িম্পদ এবং রিধা ব্যবহার কপর বাংলাপদে রিনাবামহনী মনমদ টষ্ট িিপয়র পূপব টই এর মনি টাণ কাজ 

িম্পন্ন কপরপি।  

এজন্য আমি রর্াগাপর্াগ িন্ত্রণালয়, িড়ক ও জন থ মবভাগ এবং বাংলাপদে রিনাবামহনীপক অমভনন্দন জানামচ্ছ।  

সুমধবৃন্দ,  

আ নারা জাপনন, ঢাকা এখন রিগামিটিপত  মরণত হপয়পি। িায়ী বিবািকারী িাড়াও িারাপদে রথপক প্রমতমদন লাখ লাখ 

িানুষ প্রপয়াজপনর তামগপদ ছুপর্ আপি এই িহানগরীপত। মকন্তু প্রপয়াজপনর তুলনায় ৈওড়া রাস্তা, ফ্লাইওভার এবং ওভার াি না 

থাকায় জনিাধারণপক দীর্ ট িিয় র্ানজপর্ আর্কা  পড় থাকপত হয়। মেকার হপত হয় অবণ টনীয় রভাগামন্তর। িানুপষর কি টর্ন্টার 

একর্া মবোল অংে রাস্তাপতই নষ্ট হয়।  



দীর্ ট ২১ বির  র িরকার  মরৈালনার দাময়ত্ব মনপয় ১৯৯৬-২০০১ রিয়াপদ আওয়ািী লীগ িরকার ঢাকাপক র্ানজর্ মুি 

করার জন্য অপনকগুপলা  মরকল্পনা গ্রহণ কপরমিল। মবশ্বব্যাংপকর িহায়তায় কপয়কটি ফ্লাইওভার মনি টাণ, িংপর্াগিপলর উন্নয়ন 

এবং মডমজর্াল মিগন্যাল ব্যবিা প্রবতটপনর কাজ হাপত রনওয়া হয়। এরই অংে মহপিপব আিরা িামলবাপগ ফ্লাইওভার মনি টাণ কাজ 

শুরু কমর।  

মকন্তু  রবতীকাপল মবএনম -জািাত রজার্ িরকার এিব কি টসূমৈ আর বাস্তবায়ন কপরমন। মবএনম -জািাত রজার্ িরকার 

এবং ৭৫  রবতী িরকারগুপলার অদূরদমে টতার কারপণ রাজধানীর র্াতায়াত ব্যবিায় এক ধরপনর িমবরতা রনপি আপি।  

এবার দাময়ত্ব মনপয়ই আিরা ঢাকা িহানগরীর র্ানজর্ মনরিপন ব্যা ক কি টসূমৈ গ্রহণ কমর। এিব কি টসূমৈর ফলাফল 

ইপতািপধ্যই জনগণ র পত শুরু কপরপি। মকছুমদন আপগ আিরা বনানী ওভার াি উপবাধন কপরমি। এখন বনানী ররল ক্রমিংপয় আর 

দীর্ ট র্ানজপর্ আর্কা  পড় থাকপত হয় না। আজপকর এই মিরপুর-এয়ারপ ার্ ট ফ্লাইওভার ৈালু হপল িহাখালী রাস্তার উ র 

র্ানবাহপনর ৈা  অপনকর্াই কপি র্াপব। মিরপুপর র্াতায়াতকারীগণ এ  থ ধপর িহপজই ৈলাৈল করপত  ারপবন।  

রবগুনবাড়ী খালিহ হামতরমঝল প্রকল্প বাস্তবায়পনর ফপল ঐ এলাকার একমদপক রর্িন রি ন্দর্ ট বৃমদ্ধ র পয়পি, রতিমন 

র্াতায়াত ব্যবিার উন্নমত হপয়পি।  

Strategic Transport Plan এর আওতায় ফ্লাইওভার িাড়াও আিরা এমলপভপর্ড এক্সপপ্রিওপয়, রিপরাপরল, 

কমুুর্ার ররলওপয়, ভূগভটি র্াপনল, ঢাকা েহপরর ৈামরমদপক মরং ররাড এবং ওয়ার্ারওপয় মনি টাপণর উপযাগ গ্রহণ কপরমি। িদরর্ার্ 

রথপক আমিন বাজার  র্ টন্ত ওয়ার্ারওপয় রবে মকছুমদন আপগই ৈালু করা হপয়পি।  

হর্রত োহজালাল মবিানবন্দর রথপক কুতুবখালী  র্ টন্ত ২৬ মকপলামির্ার এমলপভপর্ড এক্সপপ্রিওপয়র মনি টাণ কাজ এমগপয় 

ৈলপি।  

উত্তরা রথপক িমতমঝল  র্ টন্ত ২০ মকপলািটিার রিপরাপরল মনি টাপণর জন্য ইপতািপধ্যই জমর  কাজ িম্পন্ন হপয়পি। ২২ 

হাজার রকাটি র্াকার এ প্রকল্প বাস্তবায়পন জা ান িরকার প্রায় িাপড় রষাল হাজার রকাটি র্াকা মদপব। এ িংক্রান্ত চুমিও ইপতািপধ্য 

স্বাক্ষমরত হপয়পি। খুব মেগমগরই এই প্রকপল্পর কাজ শুরু হপব।  

সুমধবৃন্দ,  

আওয়ািী লীগ িরকার র্খনই িরকার  মরৈালনার দাময়পত্ব আপি তখন জনগণ মকছু  ায়। কারণ আিরা লুর্ াপর্ মবশ্বাি 

কমর না। ১৯৯৬-২০০১ িিয় মিল বাংলাপদপের িানুপষর জন্য রিানামল িিয়।  

 ল্লী অবকাঠাপিা উন্নয়পন মবগত ৈার বৎিপর আিরা ১৯ হাজার ২৫০ মকপলামির্ার িড়ক, এক লাখ একমত্রে হাজার 

মির্ার মিজ/কালভার্ মনি টাণ ও এক হাজার বায়ান্নটি রগ্রাথ রিন্টাপরর উন্নয়ন কপরমি।  

এবার মবশ্বিন্দা এবং একর্া ভঙ্গুর অথ টননমতক কাঠাপিা মনপয় আিরা িরকার  মরৈালনার দাময়ত্ব গ্রহণ কমর। িকল 

িঙ্কর্ রিাকাপবলা কপর আিরা ৬.৫ েতাংে হাপর প্রবৃমদ্ধ অজটন করপত িক্ষি হপয়মি।  

দীর্ টপিয়াদী প্রবৃমদ্ধ অজটপনর িা কাঠিপত বাংলাপদে আজ মবপশ্বর  ঞ্চি রদে। প্রবািী আপয়র মদক রথপক অবিান ৭ি।  

আিাপদর রপ্তামন আয় ২৪ মবমলয়ন ডলার িামড়পয় রগপি। িাথাম ছু আয় রবপড় হপয়পি ৮৫০ িামকটন ডলার।   

আিাপদর কৃমষবান্ধব নীমতর ফপল রদে এখন খাপয প্রায় স্বয়ং-িম্পূণ ট। মবদ্যুৎ উৎ াদন ৩২০০ রিগাওয়ার্ রথপক বৃমদ্ধ 

র পয় প্রায় ৬ হাজার ৫০০ রিগাওয়াপর্ উন্নীত হপয়পি। চবপদমেক মুদ্রার মরজাভ ট ১৪ মবমলয়ন ডলাপরর উ র।  

িারাপদপে প্রায় ১৫ হাজার কমুুমনটি মক্লমনক এবং স্বািু রকন্দ্র িা ন করা হপয়পি। প্রমতটি ইউমনয়পন তথ্য ও রিবাপকন্দ্র 

ৈালু করা হপয়পি।  

িািামজক উন্নয়ন ও িানবিম্পদ উন্নয়পনর রক্ষপত্র বাংলাপদে আজ মবপশ্ব একটি অনুকরণীয় িপডল। মবশ্বব্যা ী দামরদ্রু 

মবপিাৈপন বাংলাপদে এখন স্টার  ারফরিার। ৫ রকাটি িানুষ দমরদ্র রথপক িধ্যমবত্ত রশ্রণীপত উন্নীত হপয়পি।  

ৈলমত অথ ট-বিপর বাংলাপদপের ইমতহাপি িব টবৃহৎ বামষ টক উন্নয়ন কি টসূমৈ গ্রহণ করা হপয়পি। এ কি টসূমৈপত রিার্ বরাপের 

 মরিাণ ৫৫ হাজার রকাটি র্াকা।  

িরকার গত মতন অথ ট-বিপর িািামজক মনরা ত্তা ও ক্ষিতায়ন খাপত িব টপিার্ ৬০ হাজার ১৫৬ রকাটি র্াকা বরাে 

মদপয়পি।  



আওয়ািী লীপগর রনতৃপত্ব এপদপের িাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক রিহনমত িানুষ লাখ েহীপদর রপির মবমনিপয় স্বাধীনতা 

মিমনপয় এপনপি। একিাত্র আওয়ািী লীগই  ারপব বাংলাপদেপক িািপন এমগপয় মনপত। আসুন িকল ষড়র্পন্ত্রর জাল মিঁপড় 

বাংলাপদেপক একটি আধুমনক, উন্নত ও োমন্তিয় রাষ্ট্র মহপিপব মবপশ্বর দরবাপর প্রমতষ্ঠা কমর।  

রখাদা হাপফজ।  

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাপদে মৈরজীবী রহাক। 


