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সব সমল্লাসহে োহমাসনে োসহম  

 হেমীবৃন্দ,  

র নাবাসহনী প্রধান,  

 ামসেে ও রব ামসেে েম মেিমাবৃন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী,  

আ  ালামু আলাইকুম।  

বনানী রেলক্রস িং-এ ওভােপা  ও  িংযুক্ত  ড়কেে উকবাধন অনুষ্ঠাকন উপসিি  বাইকে আন্তসেে শুকভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

ঢাো েহকেে অন্যিম গুরুত্বপূণ ম োস্তা এয়ােকপার্ ম রোি। এে বনানী রেল ক্রস িংকয়ে উপে সনসম মি ওভােপা  

উকবাধকনে মধ্য সিকয় োজধানী ঢাোে যানজর্মুক্ত  ড়ে রযাগাকযাকগে নতুন বাে উন্মুক্ত হকলা। এেফকল বনানী রেলক্রস িং-এ 

রোন গাড়ীকে থামকি হকবনা। সবশ্বকোি বা মহাখালী পয মন্ত যানজর্ সৃসি হকবনা। অনাোসিি দুর্ মর্না রথকে জনগণ সুেক্ষা 

পাকব। ৮০৪ সমর্াে িীর্ ম এই ওভােপা টি হকব  ময়  াশ্রয়ী রযাগাকযাকগে অন্যিম মাইলফলে।  

সুসধবৃন্দ,  

োজধানী ঢাো'রে যানজর্মুক্ত ও আধুসনে মহানগেী সহক কব গকড় রিালাে জন্য আমো ব্যাপে েম মসূচী হাকি 

সনকয়সি। ইকিামকধ্য বিমমান STD (Strategic Transport Plan) এে আওিায় ফ্লাইওভাে, এসলকভকর্ি এক্সকপ্র ওকয়, 

েমুুর্াে রেলওকয়, ভূগভমি র্াকনল, ঢাো েহকেে চাসেসিকে সেিং রোি ও ওয়ার্ােওকয় সনম মাণ হ সবসভন্ন উকযাগ গ্রহণ েো 

হকয়কি। কুসড়ল ফ্লাইওভাে, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভাে, সমেপুে-এয়ােকপার্ ম রোি ফ্লাইওভাে সনম মাকণে োজ রেষ পয মাকয় আকি। এই 

ফ্লাইওভােগুকলা আগামী েকয়ে মাক ে মকধ্যই  বাে জন্য উন্মুক্ত েকে রিয়া হকব। রমকরাকেল পসেেল্পনা অনুকমািন ও 

মগবাজাে-মাসলবাগ ফ্লাইওভাকেে িেপত্র গ্রহণ  ম্পন্ন হকয়কি। পাশ্বমবিী রজলাগুকলাে  াকথ োজধানীে রযাগাকযাকগ  ময়  হ্রা  

েো হকয়কি।  

ঢাো মহানগেীকে সিকলাত্তমা নগেীকি পসেণি েোে লকক্ষু রবগুনবাড়ী খাল হ হাসিেসিল  মসিি উন্নয়ন প্রেল্প ও 

ধানমসন্ড রলে  িংলগ্ন োস্তা র্ার্ উন্নয়ন হ র ৌন্দয মবধ মন প্রেল্পগুকলাে বাস্তবায়ন রেষ হকল ঢাো েহকেে র ৌন্দয ম অকনোিংকে 

রবকড় যাকব।  

 মকবি সুধী,  

রিকেে রযাগাকযাগ ব্যবিাে উন্নয়কন আওয়ামী লীগ  েোে বোবেই অগ্রণী ভূসমো পালন েকে আ কি। সনব মাচনী 

প্রসিশ্রুসি অনুযায়ী আমো  াোকিকে র তু,  ড়ে ও ফ্লাইওভাে সনম মাণ েেসি।  

ইকিামকধ্য হাসেকয় যাওয়া রনৌপথ উদ্ধাকে অববধ িখলমুক্তেেকণে পে নিীগুসলে নাব্যিা বৃসদ্ধকি োয মেে ব্যবিা রনয়া 

হকয়কি। রেলপথকে গুরুত্ব সিকয় আলািা মন্ত্রণালয় গঠন এবিং গৃহীি মহাপসেেল্পনা বাস্তবায়ন েো হকচ্ছ। ঢাো-চট্টগ্রাম 

মহা ড়ে এবিং ঢাো-ময়মনস িংহ  হা ড়ে চােকলকন উন্নীি েোে বহুমুখী পসেেল্পনা রনয়া হকয়কি।  

সলি র্াইম েমাকি চরগ্রাম বন্দকেে আধুসনেীেেণ ও িক্ষিা বাড়াকনা হকয়কি। বন্দকেে র বা সিসজর্াইজি েো 

হকয়কি।  

সপ্রয় সুধী,  

আমো ক্ষমিায় এক  ৩২০০ রমগাওয়ার্ সবদুুৎ রপকয়সিলাম। এখন উৎপািন হকচ্ছ ৬৩৫০ রমগাওয়ার্। আকো ২৭টি 

সবদুুৎ রেন্দ্র সনম মাণাধীন আকি। এগুকলা রথকে আ কব আকো প্রায় পাঁচ হাজাে রমগাওয়ার্। গ্যা  উৎপািন ৬০০ সমসলয়ন 

র্নফুর্ বাসড়কয়সি। নতুন গ্যা কক্ষত্র আসবস্কৃি হকয়কি। উৎপািন বৃসদ্ধে লকক্ষু আকো কূপ খনন েো হকচ্ছ। সবদুুৎ ও গ্যাক ে 

সবিেণ ব্যবিা সুষম েো হকয়কি।  



আমো কৃসষ স্বািু, সেক্ষা,  ড়ে-রেল-রনৌ রযাগাকযাগ হ আথ ম- ামাসজে প্রসিটি রক্ষকত্র ব্যাপে উন্নয়ন েকেসি। রিেী-

সবকিেী সবসনকয়াগ রবকড়কি। গকড়  াকড় িয় েিািংে সজসিসপ প্রবৃসদ্ধ হকয়কি। আজ বািংলাকিে সবকশ্বে ১১িম এবিং িসক্ষণ 

এসেয়ায় তৃিীয় বৃহত্তম প্রবৃসদ্ধ অজমনোেী রিে। মাথাসপছু আয় ৬৩০ িলাে রথকে রবকড় ৮৫০ িলাে হকয়কি। পাঁচ রোটিে রবেী 

মানুষ সনম্নসবত্ত রথকে মধ্যসবকত্ত উন্নীি হকয়কি। রিে-সবকিকেে সবসভন্ন  িংিা আমাকিে এ অগ্রযাত্রাকে মকিল সহক কব সবকবচনা 

েেকি।  

অথ মনীসিসবিকিে পূব মাভাক ে সভসত্তকি ২০৫০  াল নাগাি বািংলাকিকেে প্রবৃসদ্ধ পসিমা উন্নি রিেগুকলাকে িাসড়কয় 

যাকব বকল আো েো যায়।   

সুধীবৃন্দ,  

আমো যখন  েোে পসেচালনাে িাসয়ত্ব রনই িখন সজসনপকত্রে িাম সিল আোেচুসম্ব। আমো সনিুপ্রকয়াজনীয় 

সজসন পকত্রে িাম  াধােণ মানুকষে ক্রয় ক্ষমিাে মকধ্য সনকয় এক সি।  

সবশ্ব মন্দা  কত্বও অথ মবনসিে উন্নয়কনে চাো শুধু  চলই োসখসন, আকগে রয রোন  মকয়ে রচকয়  ামকন এসগকয় সনকয় 

রগসি। প্রবা ী আকয়ে সিে রথকে সবকশ্ব আমাকিে অবিান ৭ম। গি অথ মবিকে এ খাকি আমো ১২৮৪ রোটি ৩৪ লাখ মাসেমন 

িলাে আয় েকেসি।  

গি সিন বিকেে গড় প্রবৃসদ্ধ ৬.৫ েিািংে। মূল্যস্ফীসি ১১% রথকে েকম ৪.৯৭% হকয়কি। খাযপণ্য মূল্যস্ফীসি ১৩ 

েিািংে রথকে ২.২৫ েিািংকে রনকম এক কি। িাসেকযুে হাে েকমকি প্রায় ১০ েিািংে।  

আমো চলসি বিে িেম রশ্রণী পয মন্ত সবনামূকল্য প্রায়  াকড় ২৩ রোটি বই সবিেণ েকেসি। নতুন বিকেে প্রথকমই ২৭ 

রোটি বই সবিেণ েো হকব।  াোকিকে প্রায় ১৫ হাজাে েমুুসনটি সিসনে এবিং স্বািু রেন্দ্র িাপন েো হকয়কি। রিকেে ৪ 

হাজাে ৫৮২টি ইউসনয়কন িথ্য ও র বাকেন্দ্র চালু হকয়কি। আমো সি-সজ রমাবাইল চালু েকেসি। উিাে গণিন্ত্র চচ মাে রক্ষকত্র 

বািংলাকিে আজ সবকশ্ব রোল মকিল সহক কব পসেসচি।  

আমো অথ মনীসিে বুসনয়াসি উন্নয়ন সনসিি েকেসি। রিে এখন খাকয স্বয়িং ম্পূণ ম। সেক্ষাে হাে ও মান রবকড়কি। 

উচ্চসেক্ষাে সুকযাগ বৃসদ্ধ েো হকয়কি। যুকগাপকযাগী সেক্ষানীসি বাস্তবায়ন েেসি। প্রযুসক্তে সুলভুিা ও প্রকয়াগ  ব মব্যাপী 

েকেসি। নাগসেে সুসবধা মুহ োজধানীে বাইকে রথকেও পাওয়াে ব্যবিা েকেসি।  

সুসধমন্ডলী,  

জাসিে সপিা বঙ্গবন্ধু রেখ মুসজবুে েহমাকনে স্বকেে র ানাে বািংলা গড়কি এবিং রূপেল্প ২০২১'ে  আওিাধীন 

েকয়েটি প্রেল্প বািংলাকিে র নাবাসহনীে রোে অব ইসিসনয়া মকে প্রিান েো হয়। আমাে দৃঢ় সবশ্বা  সিল বািংলাকিে 

র নাবাসহনী িাকিে উপে অসপ মি িাসয়ত্ব যথা মকয়  ম্পন্ন েকে  েোকেে রিয়া প্রসিশ্রুসি পূেকণ  ফল অিংেীিাে হকি 

পােকব। িাকিে িাসয়ত্ব সুষ্ঠুভাকব পালন েোয় বািংলাকিে র নাবাসহনীকে অসভনন্দন জানাসচ্ছ।  

বনানী রেলক্রস িং-এ ওভােপা  ও  িংযুক্ত  ড়কেে অবোঠাকমাগি উন্নয়ন োকজ  িংসিি রযাগাকযাগ মন্ত্রণালয়, 

 ড়ে ও জনপথ সবভাকগে সিএমসপ ও ইউটিসলটিস্  িংিাে  েলকে ধন্যবাি জানাসচ্ছ। যাো এই ওভােপা  সনম মাকণে জন্য 

প্রিুক্ষ-পকোক্ষভাকব  ামসয়ে অসুসবধায় পকড়সিকলন িাকিে প্রসি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন েেসি।  

 েলকে আবােও ধন্যবাি জাসনকয় আসম বনানী রেলক্রস িং-এ ওভােপা  ও  িংযুক্ত  ড়কেে শুভ উকবাধন রর্াষণা 

েেসি।  

রখািা হাকফজ  

জয় বািংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বািংলাকিে সচেজীবী রহাে।  

.... 


