
ভারত থেকে সংগৃহীত আর্ট িকুকেকেড বাস উকবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

থেখ হাসসনা  

প্রধানমন্ত্রীর োর্ িােয়, ঢাো, রসববার, ০৫ ফাল্গুন ১৪১৯, ১৭ থফব্রুয়াসর ২০১৩  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

অনুষ্ঠাকনর সভাপসত,  

ভারকতর সম্মাসনত পররাষ্ট্রমন্ত্রী,  

সহেমীবৃন্দ,  

সুসধমন্ডেী,  

আসসাোমু আোইকুম।  

ইসন্ডয়ান ডোর থেসডে োইন এর আওতায় ভারত থেকে সংগৃহীত আর্ট িকুকেকেড বাকসর উকবাধন অনুষ্ঠাকন উপসিত 

সেেকে আমার আন্তসরে শুকভচ্ছা।  

মহান থফব্রুয়াসর মাস ভাষা আকন্দােকনর মাস। আসম স্মরণ েরসি সেে ভাষা েহীদকে। স্মরণ েরসি মুসিযুকের ৩০ েক্ষ 

েহীদকে। গভীর শ্রোর সাকে স্মরণ েরসি সব িোকের সব িকশ্রষ্ঠ বাঙাসে, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুসজবুর রহমানকে র্ার 

অসবসংবাসদত থনতৃকে আমরা অজিন েকরসি মহান স্বাধীনতা।  

প্রসতষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় পসরবহন সংিা ‘বাংোকদে থরাড ট্রান্সকপাে ি েকপ িাকরেন' (সবআরর্টসস) থদকের পসরবহন 

থসক্টকর গুরুেপূণ ি অবদান থরকখ আসকি। স্বাধীনতার পর যুেসবধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংোকদে পূনগ িঠকনর পাোপাসে জাসতর সপতা 

সবআরর্টসস থে পুনগ িঠিত েকরন। সবআরর্টসসর বহকর নতুন নতুন র্ানবাহন সংকর্াজন েকরন। আমরা র্খনই থদে পসরচােনার 

দাসয়ে থপকয়সি জাসতর সপতার পদাঙ্ক অনুসরণ েকর এ প্রসতষ্ঠানর্টর থসবা প্রদান ক্ষমতাকে আরও বৃসে েকরসি।  

সুসধমন্ডেী,  

ইসন্ডয়ান ডোর থেসডে োইন (আইসডসসএে) এর আওতায় আমরা ভারত থেকে ৫০র্ট আর্ট িকুকেকেড বাস সংগ্রহ েরসি। 

ইকতামকে ১০র্ট বাস আনা হকয়কি। বােীগুকো অসচকরই সবআরর্টসসর বহকর যুি হকব। শুধু আর্ট িকুকেকেড বাসই নয় এ প্রেকের 

আওতায় আমরা ভারত থেকে সবসভন্ন ধরকনর বাস সংগ্রহ েরসি। ইকতামকে ২৯০র্ট সবতে বাস সংগ্রহ েরা হকয়কি। র্া বতিমাকন 

ঢাোসহ থদকের সবসভন্ন রুকে চোচে েরকি।  

আর্ট িকুকেকেড বাস েম্বায় থবে বড়। এ বাসগুকো ঢাো েহকরর সবসভন্ন রাস্তায় চেকব। আসম আো েসর ঢাো মহানগরীর 

েমবধ িমান জনসংখ্যার পসরবহন চাসহদা পূরকণ এ আর্ট িকুকেকেড বাস গুরুেপূণ ি ভূসমো রাখকব।  

আইসডসসএে প্রেকের আওতায় আরও ১০০র্ট এেতো এসস বাস আগামী এসপ্রকের মকে সংগ্রহ েরা হকব। এ প্রেকের 

মােকম আরও ৩০০র্ট সবতে বাস, ১০০র্ট এেতো এসস সসর্ট বাস এবং ৫০০র্ট ট্রাে সংগ্রকহর প্রকয়াজনীয় োর্ িেমও হাকত থনওয়া 

হকয়কি।  

সুসধবৃন্দ,  

থজাে সরোকরর আমকে সবআরর্টসস সিে লুেপাকের প্রসতষ্ঠান। '৯৬ সরোকরর সময় আমরা অতযাধুসনে ৫০র্ট ভেকভা 

বাস আমদাসন েকরসিোম। সেন্তু পরবতী সরোর দীর্ িসদন ধকর এ বাসগুকোর রক্ষণাকবক্ষণ ও থমরামত না েরায় উন্নতমাকনর এ 

বাসগুকো অকেকজা হকয় র্ায়। তারা সবআরর্টসসর মুল্যবান জায়গা ও িাপনা নামমাত্র মূকল্য আত্মীয়স্বজন এবং দেীয় েমীকদর 

ইজারা থদয়। র্ারফকে ঢাো ও চট্রগ্রাম েহকর সবআরর্টসসর সডকপাকত গাড়ী রাখার িান সঙ্কুোন হকচ্ছ না। থজাে সরোর চীন ও 

ভারত থেকে থেনা বাস দেীয় থোেকদর নাকম সেজ থদয়। ফকে সবআরর্টসস সবপুে অকঙ্কর রাজস্ব হারায়। সবআরর্টসসকে এজন্য 

৬৪ থোর্ট োোর থদনা বহন েরকত হকচ্ছ। েীজ গ্রহীতারা বাসগুকো সঠিেভাকব রক্ষণাকবক্ষণ েকরসন। ফকে ৩৫০র্ট বাস অকেকজা 

হকয় র্ায়। এগুসে স্ক্রাপ সহসাকব সবসে েরা িাড়া থোন সবেে নাই।  



েম িেতিা-েম িচাসরকদর সনজস্ব জমা তহসবকের অে িও তখন লুেপাে েরা হয়। এজন্য এখন সবআরর্টসসকে সুকদ-আসকে ৪২ 

থোর্ট োো পসরকোধ েরকত হকয়কি। আমরা সরোকরর দাসয়ে গ্রহকণর পর েম িেতিা-েম িচাসরগণ সনয়সমত থবতন পাকচ্ছন। আমরা 

গত চার বিকর সবআরর্টসস'র সবসভন্ন পকদ প্রায় ১৫েত জনবে সনকয়াগ সদকয়সি।  

আমরা সবআরর্টসসকে োর্ িের প্রসতষ্ঠাকন পসরণত েরার েক্ষয োজ েরসি।সবআরর্টসস'র সসর্ট সাসভ িকস ইকেেট্রসনে 

র্টকের্টং সসকেম চালু েরা হকয়কি। সপ্রকপইড োড ি অন্তর্ভ িি েরা হকয়কি। র্টকেে প্রসেয়া সহজীেরণ, অনোইন থপকমন্ট, সপ্র থপইড 

আইসসর্ট থফয়ার সসকেম এবং সডসজোোইকজেকনর ফকে বতিমাকন সবআরর্টসসর থসবার মান বহুগুকন বৃসে থপকয়কি।  

সবআরর্টসস'র ১৭র্ট প্রসেক্ষণ থেন্দ্র থমাের ড্রাইসভং, থমাের থমোসনে ও ওকয়সডং ইতযাসদ সবষকয়র উপর প্রসেক্ষণ প্রদান 

েকর থদকের মানবসম্পদ উন্নয়কন গুরুেপূণ ি ভূসমো থরকখ চেকি। এিাড়া সবআরর্টসস ওয়ান েপ ড্রাইসভং োইকসন্স প্রদান েরকি। 

আসম আো েসর সবআরর্টসস আগামীকত আরও আধুসনে এবং বহুমুখী থসবামূেে প্রসতষ্ঠাকন পসরণত হকব।  

সবআরর্টসস'র বাকস মসহো, সবেোঙ্গ, যুোহত মুসিকর্াো এবং প্রসতবন্ধীকদর জন্য আসন সংরক্ষণ েরা হকয়কি। সব্ব-

ইজকতমা ও ঈদ উপেকক্ষ সবআরর্টসস'র থেোে বাস সাসভ িস চেকি। ১৭র্ট সব্বসবদ্যােয় ও েকেকজ সবআরর্টসস'র ৪০র্ট বাস 

সরবরাহ েরা হকয়কি। ঢাো মহানগরীকত চালু েরা হকয়কি ১৪র্ট স্কুে বাস সাসভ িস। সবআরর্টসস'র ১৭৭র্ট োফ বাকসর পাোপাসে 

েম িজীবী মসহোকদর জন্য মসহো বাস সাসভ িসও চালু েরা হকয়কি।  

আমরা চীন থেকে ২৭৫র্ট এেতো সসএনসজ বাস, থোসরয়া হকত ২৫৫র্ট অতযাধুসনে এসস ও নন এসস সসএনসজ বাস 

আমদানী েকরসি। এ বাসগুকো ঢাো মহানগরীর সবসভন্ন রুকে চোচে েরকি।  

সুসধমন্ডেী,  

আমরা প্রসতকবেী থদেগুকোর সকঙ্গ আঞ্চসেে থর্াগাকর্াগ বৃসে েরকত সবসভন্ন পদকক্ষপ সনকয়সি। ঢাো-েেোতা-ঢাো 

এবং ঢাো-আগরতো-ঢাো রুকে আন্তজিাসতে বাস সাসভ িস চেকি। ঢাো-োঠমুন্ড-ঢাো, ঢাো-সেেং-ঢাো এবং ঢাো-থগাহার্ট-ঢাো 

রুকে আন্তজিাসতে বাস সাসভ িস চোচকের সবষকয়ও আকোচনা চেকি। এরফকে পারষ্পসরে সহকর্াসগতা বৃসে পাকচ্ছ। যবসবসা-

বাসণকজযর প্রসার র্েকি।  

ঢাো েহকরর র্ানর্ে সনরসকন আমরা থের্টসজে ট্রান্সকপাে ি প্ল্যান এর আওতায় ফ্লাইওভার, এসেকভকেড এক্সকপ্রসওকয়, 

েমুযোর থরেওকয়, ঢাো েহকরর চাসরসদকে সরং থরাড ও ওয়াোরওকয় সনম িাণসহ সবসভন্ন উকদ্যাগ গ্রহণ েকরসি। বনানী থরেেসসং-এ 

ওভারপাস ও সংকর্াগ সড়ে চালু েরা হকয়কি। ২৬ সেকোসমোর দীর্ ি এসেকভকেড এক্সকপ্রসওকয়র সনম িাণ োজ চেকি। কুসড়ে 

ফ্লাইওভার, র্াত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, সমরপুর-এয়ারকপাে ি থরাড ফ্লাইওভাকরর সনম িাণ োজ থেষ পর্ িাকয় আকি। থমকট্রাকরে পসরেেনা 

অনুকমাদন েরা হকয়কি। হাসতর সিে প্রেে রাজধানীর থস ন্দর্ ি বধ িন ও র্ানজে সনরসকন গুরুেপূণ ি অবদান রাখকি।  

গতোে মগবাজার-থম চাে ফ্লাইওভার সনম িাণ োকজর সভসিপ্রস্তর িাপন েরা হে। এ ফ্লাইওভার মহানগরীর পূব ি-পসিম 

থর্াগাকর্াগ যবসবিার উন্নয়কন যবসাপে ভূসমো রাখকব।  

আমাকদর সনব িাচনী প্রসতশ্রুসত অনুর্ায়ী গত চার বির আমরা থদকের উন্নয়কন োজ েকরসি। থোন থোন থক্ষকত্র প্রসতশ্রুসতর 

থচকয় থবেী সফেতা অজিন েকরসি। বাংোকদে আজ উন্নয়কনর থরাে মকডে। জাসতসংর্সহ আন্তজিাসতে প্রসতষ্ঠানগুকো আমাকদর 

আে ি-সামাসজে অগ্রগসতর ভূয়সী প্রেংসা েরকি।  

আমরা সাকড় িয় েতাংে প্রবৃসে অজিন েকরসি। অভযন্তরীণ ও ববকদসেে েম িসংিান থবকড়কি। থরসমকেন্স, রফতাসন, 

সবসনকয়াগ থবকড়কি। ববকদসেে মুদ্রার সরজাভ ি থরেড ি ১৩ সবসেয়ন ডোর অসতেম েকরকি। চার বিকর রাজস্ব আদায় সবগুণ থবকড়কি। 

সরোরী খাকত ৫ েক্ষ ও থবসরোসর খাত সমসেকয় ৭৫ েকক্ষর অসধে মানুকষর েম িসংিান েরা হকয়কি। থদকের প্রসতর্ট এোোয় 

আমরা সুষম উন্নয়ন েকরসি।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা র্খন থদকের উন্নয়ন েরসি তখন সবএনসপ-জামাত থজাে থদকের সম্পদ ধ্বংস েরকি। যুোপরাধীকদর বাঁচাকনার 

জন্য গত দু'মাকস জামাত-সেসবর আর তাকদর প্রশ্রয়দাতারা হরতাকে সবআরর্টসস'র ৭৪র্ট বাকস ভাংচুর েকরকি এবং আগুন সদকয়কি। 

এরমকে ৪২ র্ট নতুন সবতে বাস। এিাড়া ০১র্ট সবতে বাস সম্পূন িরূকপ থপাড়াকনা হকয়কি। যবসসি মাসেোনাধীন র্ানবাহকনর 



ক্ষয়ক্ষসতর পসরমাণ আরও েকয়েগুন থবেী। এ ক্ষসত থদকের ক্ষসত। জনগকণর ক্ষসত। জাতীয় সম্পদ ধ্বংসোরী এ অপেসির 

সবরুকে রুকখ দাঁড়াকত জনগনকে আসম আহবান জানাই।  

আমরা রূপেে ২০২১ বাস্তবায়কনর জন্য োজ েরসি। আসম আো েসর, সরোকরর রূপেে ২০২১ সবসনম িাকণ সবআরর্টসস'র 

সব িস্তকরর েম িেতিা-েম িচাসরগণ এসগকয় আসকবন। থদকের সড়ে পসরবহণ যবসবিার উন্নয়কন আরও সনকবসদত হকয় োজ েরকবন। এ 

থদের্ট আমাকদর সেকের। আসুন সেকে সমকে উন্নত-সমৃে জাসতর সপতার স্বকের থসানার বাংো গকড় তুসে।  

সেেকে আবারও ধন্যবাদ জাসনকয় আসম ভারত থেকে আমদাসনকৃত আর্ট িকুকেকেড বাকসর শুভ উকবাধন থর্াষণা েরসি।  

থখাদা হাকফজ।  

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংোকদে সচরজীবী থহাে। 


