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বোাংলোযদর্ িরিবোলয়, ঢোকো, িরববোি, ২২ আষোঢ় ১৪২১, ০৬ জুলোই ২০১৪। 

রবিরমল্লোরহি িোহমোরনি িোরহম 

 

মন্ত্রণোলযয়ি মোননীয় মন্ত্রী, িরিব ও কম শকর্শোবৃন্দ, 

সুরধমন্ডলী, 

  আিিোলোমু আলোইকুম। 

য োগোয োগ মন্ত্রণোলযয়ি রবরভন্ন রবভোগ ও এি অধীনস্ত প্ররর্ষ্ঠোনিমূযহি িকল কম শকর্শো-কম শিোরিগণযক পরবত্র 

িমজোযনি শুযভচ্ছো জোনোরচ্ছ। এবোি িিকোি গঠযনি পি য োগোয োগ মন্ত্রণোলযয় এটোই আমোি প্রথম পরিদর্ শন। িবগুযলো 

মন্ত্রণোলয়ই আরম পরিদর্ শন কিরি। আপনোযদি িোযথ মর্ রবরনময় কিরি। এি মোধ্যযম আমিো জনগণযক আিও উন্নর্ যিবো 

রদযর্ পোিরি। নতুন নতুন পরিকল্পনো গ্রহণ কিযর্ পোিরি। 

িহকমীবৃন্দ, 

আপনোিো জোযনন যুদ্ধরবধস্ত বোাংলোযদযর্ি কী অবস্থো রিল। যুযদ্ধ িবযিযয় ক্ষরর্গ্রস্ত হযয়রিল যদযর্ি য োগোয োগ ব্যবস্থো। 

পুল, ব্রীজ, কোলভোট শ যকোযনো রকছুই অবরর্ষ্ট রিল নো। িব শকোযলি িব শযেষ্ঠ বোঙোরল, জোরর্ি রপর্ো বঙ্গবন্ধু যর্খ মুরজবুি িহমোন 

িদ্য স্বোধীন যদযর্ি য োগয োগ ব্যবস্থোযক পূনরুজ্জীরবর্ কযিন। জোরর্ি রপর্ো অল্প িমযয়ি মযধ্য যুযদ্ধ ক্ষরর্গ্রস্ত িোযে রর্ন 

হোজোি ব্রীজ-কোলভোট শ পুন:রনম শোণ কযিন।  

আমিো জোরর্ি রপর্োি পদোঙ্ক অনুিিণ কযি িবিময়ই যদযর্ি য োগোয োগ খোর্যক অগ্রোরধকোি রদযয়  োরচ্ছ। িলরর্ 

বোযজযট িেক রবভোযগ ৬,৮৬৪.০৮ যকোটি এবাং যিতু রবভোযগ ৮,৭৩৫.২৫ যকোটি টোকো বিোদ্দ রদযয় য োগোয োগ খোযর্ িিকোযিি 

যদওয়ো রনব শোিনী অঙ্গীকোি বোস্তবোয়যন আমিো কোজ কযি  োরচ্ছ।  

গর্ পাঁি বিযি আমিো যদযর্ি িেক য োগোয োগ খোযর্ি আমূল পরিবর্শন িোধন কযিরি। এ খোযর্ি উন্নয়ন ও রনিোপদ 

পরিবহণ রনরির্কিযণি লযক্ষে আমিো ‘জোর্ীয় িমরির্ বহুমোধ্যম রভরিক পরিবহণ নীরর্মোলো-২০১৩’, ২০ বিি যময়োরদ 

‘যিোড মোস্টোি প্লোন’ এবাং ন্যোর্নোল যিোড যিফটি স্ট্রোযটরজক এেোকর্োন প্লোন ২০১১-২০১৩ প্রণয়ন কযিরি।  

রবএনরপ-জোমোর্ যজোট আমযলি ভগ্নপ্রোয় য োগোয োগ খোর্যক আমিো একটি স্থোয়ী কোঠোযমোি উপি দাঁে করিযয়রি। 

আমিো এখন মধ্যম আযয়ি যদযর্ি জন্য উপযুক্ত িেক য োগোয োগ ব্যবস্থো গযে যর্োলোি লযক্ষে কোজ কিরি।  

িহকমীগণ, 

গর্ পাঁি বিযি আমিো যটকিই, রনিোপদ ও মোনিম্মর্ িেক অবকোঠোযমো এবাং আধুরনক গণপরিবহন ব্যবস্থো গযে 

যর্োলোি লযক্ষে ১৪৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ কযিরিলোম। এি মযধ্য ১০০টি প্রকযল্পি কোজ আমিো যর্ষ কযিরি। বোকী প্রকযল্পি কোজ 

িলযি। 

িলরর্ অথ শ বিযি আমিো যমযরোযিল, ২য় কাঁিপুি, ২য় যমঘনো ও ২য় যগোমর্ী যিতু রনম শোণ, ঢোকো-িট্টগ্রোম জোর্ীয় 

মহোিেকযক ৪ যলযন উন্নীর্কিণ, জয়যদবপুি-িন্দ্রো-টোঙ্গোইল-এযলঙ্গো জোর্ীয় মহোিেক ৪ যলযন উন্নীর্কিণ, জয়যদবপুি-

ময়মনরিাংহ জোর্ীয় মহোিেক ৪ যলযন উন্নীর্কিণ এবাং ইস্টোণ শ বোাংলোযদর্ ব্রীজ ইম্প্রুভযমন্ট প্রকল্পিহ ১২১টি প্রকল্প বোস্তবোয়ন 

কিরি। 

আমিো ঢোকো পরিবহণ িমিয় কর্তশপক্ষ (DTCA) এি অধীযন উিিো যথযক মরর্রিল প শন্ত Mass Rapid 

Transit Line-6 বোস্তবোয়যন  থো থ ব্যবস্থো রনযয়রি। মরন্ত্রিভোয় যমযরোযিল আইন ২০১৪ নীরর্গর্ভোযব অনুযমোরদর্ হযয়যি। 

২০১৯ িোযলি মযধ্য যদযর্ি মোনুষ যমযরোযিযল  োর্োয়োর্ কিযর্ পোিযব বযল আমোি প্রর্েোর্ো।  



 

আমিো দূগ শম পোহোেী এলোকোিহ যদযর্ি প্ররর্টি অঞ্চল িেক য োগোয োযগি যনটওয়োযকশ এযনরি। উিি জনপযদ 

পঞ্চগে-যেঁতুরলয়ো-বোাংলোবোন্ধোয় জোর্ীয় মহোিেক এবাং যবোদো-যদবীগঞ্জ আঞ্চরলক মহোিেক রনম শোণ কযিরি। আখোউেো র্হি 

বোইপোি িেক এবাং জয়যদবপুি-যদবগ্রোম-ভুলর্ো-মদনপুি হযয় ঢোকো বোইপোি িেক রনম শোণ কিো হযয়যি। শুধু িেক রবভোযগি 

আওর্োয় গর্ পাঁি বিযি আমিো িোিোযদযর্ ১ হোজোি ২৬৬ রকযলোরমটোি নতুন িেক রনম শোণ কযিরি। প্রোয় ৩ হোজোি 

রকযলোরমটোি িেক প্রর্স্ত ও মজবুর্ কিো হযয়যি। প্রোয় ৪৩ হোজোি রমটোি কাংরিট যিতু রনম শোন কিো হযয়যি। 

ইযর্োমযধ্য নবীনগি-রডইরপযজড-িন্দ্রো এবাং ঢোকো-আরিিো মহোিেযকি িোভোি-নবীনগি অাংর্ িোিযলযন উন্নীর্ কিো 

হযয়যি। আরম আর্ো করি, এ অথ শ বিযিই আমিো জয়যদবপুি-ময়মনরিাংহ এবাং ঢোকো-িট্টগ্রোম জোর্ীয় মহোিেক ৪ যলযন উন্নীর্ 

কিোি কোজ যর্ষ কিযর্ পোিযবো।  

িেক দূঘ শটনো যিোযধ ঢোকো-আরিিো মহোিেক, যকিোনীহোট-বোন্দিবোন িেক, িট্টগ্রোম-কক্সবোজোি মহোিেযক ১৬ টি 

দুঘ শটনোপ্রবণ বাঁক প্রর্স্ত ও িিলীকিণ কিো হযয়যি। এিোেো জয়যদবপুি-ময়মনরিাংহ মহোিেযক ১০টি এবাং ঢোকো-িট্টগ্রোম ৪ 

যলন প্রকযল্প ৩১টিিহ যমোট ৪১টি দুঘ শটনোপ্রবণ বাঁক প্রর্স্ত ও িিলীকিণ কিো হযচ্ছ। 

 আহিোনউল্লোহ মোস্টোি উেোল যিতু, িট্টগ্রোম বন্দি িাংয োগ ফ্লোইওভোি, বহদ্দোিহোট ফ্লোইওভোি, বনোনী ওভোিপোি, 

কুরেল ফ্লোইওভোি, রমিপুি এয়োিযপোট শ  যিোড ফ্লোইওভোি, যময়ি যমোহোম্মদ হোরনফ ফ্লোইওভোি, বরিলোয় র্হীদ বুরদ্ধজীবী যিতু, 

র্ীর্লক্ষো নদীি ওপি সুলর্োনো কোমোল যিতু, কণ শফুলী নদীি ওপি র্োহ আমোনর্ যিতু, বরির্োযল দপদরপয়ো নদীি ওপি র্হীদ 

আব্দুি িব যিিরনয়োবোর্ যিতু, রপযিোজপুযিি বযলশ্বি নদীি উপি র্হীদ যর্খ ফজলুল হক মরন যিতু, যগৌিনদী িেযক 

পয়িোিহোট যিতু, যভোগোই নদীি ওপি যভোগোই যিতু, মোদোিীপুি িেযক যর্খপুি যিতু, পোইকগোিো-কয়িো িেযক কয়িো যিতু, 

িাংপুি-কুরেগ্রোম মহোিেযক রর্স্তো যিতু, িাংপুি-পোব শর্ীপুি িেযক  মুযনশ্বিী যিতু, কিযর্োয়ো নদীি উপি ওয়োযজদ রময়ো যিতু 

ও যিোনোর্লো যিতু, বোন্দিবোযন িোঙ্গু নদীি ওপি রুমো ও থোনরি যিতু, কক্সবোজোযি যিৌফলদন্ডী যিতু, টোঙ্গোইযল এলোরিন 

যিতুিহ িোিোযদযর্ ৪১টিিও যবর্ী বৃহৎ যিতু রনম শোণ কিো হযয়যি। িলরর্ অথ শবিযি আিও যিতু রনম শোযণি কোজ হোযর্ যনওয়ো 

হযয়যি। 

িহকমীবৃন্দ, 

রনজস্ব অথ শোয়যন পদ্মো যিতু রনম শোযণি িকল প্রস্ত্িরর্মূলক কোজ যর্যষ আমিো এি বোস্তবোয়যনি কোজ কিরি। মূল যিতু 

রনম শোযণ িোয়নো যমজি ব্রীজ যকোম্পোনী রলরমযটযডি িোযথ আমোযদি চুরক্ত হযয়যি। এ যকোম্পোনীযক কো শোযদর্ যদয়ো হযয়যি। 

যিতুি উভয় পোযেি নদী র্োিন কোযজি আরথ শক দিপযত্রি মূল্যোয়ন িলযি। আর্োকরি এমোযিই এি কো শোযদর্ যদয়ো িম্ভব হযব। 

পদ্মো যিতু এখন আি স্বপ্ন নয়। আরম আর্ো করি, ২০১৮ িোযলি মযধ্যই আমিো পদ্মো যিতু জনগযণি জন্য উন্মুক্ত কযি রদযর্ 

পোিযবো। যদযর্ি দরক্ষণ-পরিমোঞ্চযলি ১৯টি যজলোি িোযথ ঢোকোিহ যদযর্ি উিিঞ্চযলি িিোিরি য োগোয োগ যনটওয়োকশ গযে 

উঠযব। 

িরগ্রোযম কণ শফুলী নদীি র্লযদযর্ টোযনল রনম শোযণি িম্ভোব্যর্ো জিীপ যর্ষ হযয়যি। ৩ দর্রমক ৪০ রকযলোরমটোি দীঘ শ 

বোাংলোযদযর্ প্রথম এই টোযনল রনম শোযণ ব্যয় হযব প্রোয়   ৫ হোজোি ৬র্র্ যকোটি টোকো। আমিো এ রবষযয় িীন িিকোযিি িোযথ 

একটি িমযিোর্ো স্মোিক স্বোক্ষি কযিরি। এটি রনরম শর্ হযল কণ শফুলী নদীি অপি প্রোযন্ত নতুন নতুন রর্ল্প কোিখোনো গযে উঠযব। 

র্োিোেো ভরবষ্যযর্ যিোনোরদয়োয় গভীি িমুদ্র বন্দযিি িোযথ ঢোকো এবাং িরগ্রোযমি িিোিরি িেক য োগোয োগ স্থোরপর্ হযব এবাং 

এটি এরর্য়োন হোইওযয়ি িোযথও িাংযুক্ত হযব। আর্ো করি, অরিযিই আমিো এি রনম শোণ কোজ শুরু কিযর্ পোিব। 

এিোেো হজির্ র্োহজোলোল আন্তজশোরর্ক রবমোন বন্দি যথযক ঢোকো-িরগ্রোম মহোিেযকি কুতুবখোলী প শন্ত প্রোয় দীঘ শ ৪৬ 

রকযলোরমটোি এরলযভযটড এক্সযপ্রিওযয়ি রনম শোণ কোজও আগোমী যিযেম্বযিি মযধ্য আমিো শুরু কিযর্ পোিযবো - এ প্রর্েোর্ো 

করি। 

িহকমীগণ, 

রবএনরপ-জোমোর্ যজোট ওয়োর্ল্শ ব্যোাংযকি যপ্রিরিপর্ন অনু োয়ী রবআিটিরিযক বন্ধ কযি রদযর্ যিযয়রিল। শুধু 

রবআিটিরিই খুলনো রর্পইয়োড শ, রবএরডরি, যমরর্ন টুলি ফেোক্টিীিহ যদযর্ি িকল পোটকলগুযলো র্োিো বযন্ধি ষে ন্ত্র কযিরিল। 

এমন একটি পরিরস্থরর্যর্ ১৯৯৬ িোযল আমিো িিকোযি এযি িেোযলঞ্জ রনযয় রবআিটিরিযক লোভজনক প্ররর্ষ্ঠোযন পরিণর্ করি। 

আমিো নতুন নতুন বোি িাংগ্রহ করি। ভোির্ যথযক যদোর্লো বোি, সুইযডন যথযক ভলযভো বোি িয় করি। রোক িয় করি। 



 

রবআিটিরি িোলু হয়। লোভজনক প্ররর্ষ্ঠোযন পরিণর্ হয়। আমোযদি পাঁি বিি িমযয়ি মযধ্য ৬ যকোটি টোকো এ প্ররর্ষ্ঠোন লোভ 

কযিরিল। 

২০০১ িোযল রবএনরপ-জোমোর্ যজোট িিকোযি এযি আবোি রবআিটিরিযক লুটপোযটি প্ররর্ষ্ঠোযন পরিণর্ কযি। 

কম শকর্শো-কম শিোরিযদি রনজস্ব জমো র্হরবযলি অথ শও র্খন লুটপোট কিো হয়। এজন্য রবআিটিরিযক সুযদ-আিযল ৪২ যকোটি 

টোকো পরিযর্োধ কিযর্ হযয়যি। র্োিো রবআিটিরিি মুল্যবোন জোয়গো ও স্থোপনো নোমমোত্র মূযল্য আ্ীয়স্বজন এবাং দলীয় কমীযদি 

ইজোিো যদয়।  োিফযল ঢোকো ও িট্টগ্রোম র্হযি রবআিটিরিি রডযপোযর্ গোেী িোখোি স্থোন িঙ্কুলোন হযচ্ছ নো। 

২০০৯ িোযল িিকোযি এযি আমিো রবআিটিরিযক পূনিোয় লোভজনক প্ররর্ষ্ঠোযন পরিণর্ করি। এবোি আমিো িিকোযি 

আিোি পি রবআিটিরি’ি জন্য রবরভন্ন ধিযণি ৯৫৮টি বোি িাংগ্রহ কযিরি। এখন ১ হোজোি ৫৪৩টি বোি জনগযণি যিবোয় 

রনযয়োরজর্ আযি। আমিো আিও ৩০০টি রির্ল বোি ১০০টি আটি শকুযলযটড বোি ও ৫০০টি রোক িাংগ্রযহি উযদ্যোগ রনযয়রি। সুষ্ঠু 

ব্যবস্থোপনোি ফযল রবআিটিরি’ি িোজস্ব আয় ও নীট অপোযিটিাং প্ররফট িমোিযয় যবযে িলযি। রবআিটিরি’ি রিটি িোরভ শযি 

ইযলকররনক টিযকটিাং রিযস্টম িোলু কিো হযয়যি। রপ্রযপইড কোড শ িোলু কিো হযয়যি। টিযকটিাং িহজীকিণ, অনলোইন যপযমন্ট, 

রপ্র-যপইড আইরিটি যফয়োি রিযস্টম এবাং রডরজটোলোইযজর্যনি ফযল বর্শমোযন রবআিটিরিি যিবোি মোন বহুগুযণ বৃরদ্ধ যপযয়যি। 

আমিো িোজধোনীি রবআিটিরিি বোযি ওয়োইফোই িাংয োগ রদযয়রি।  োত্রীগণ বোযি বযি ইন্টোিযনট যিবো পোযচ্ছন। 

িহকমীবৃন্দ, 

আমিো যদযর্ি িেক যনটওয়োযকশি অনলোইন মরনটরিাং ব্যবস্থো যজোিদোি কযিরি। যমোটি োযন যিযরোরিযফ্লরক্টভ নোম্বোি 

যপ্লট, যিরডও রিকুযয়রি আইযডনটিরফযকর্ন ট্যোগ স্থোপন কিো হযয়যি। রডরজটোল স্মোট শ কোড শ, রডরজটোল ড্রোইরভাং লোইযিি ও 

যিরজযস্ট্রর্ন িোটি শরফযকট প্রবর্শন কিো হযচ্ছ। অনলোইন ব্যোাংরকাং পদ্ধরর্যর্ যমোটি োযনি কি ও রফ আদোয় কিো হযচ্ছ। এিফযল 

িোজস্ব ফাঁরক, গোেী চুরি ও রবরভন্ন অপিোধ কযমযি। আমিো রজওগ্রোরফকেোল ইনফিযমর্ন রিযস্টম বো রজআইএি ম্যোরপাং 

ব্যবস্থোও িোলু কিোি উযদ্যোগ রনযয়রি। 

িহকমীগণ, 

যটকিই য োগোয োগ ব্যবস্থো যদযর্ি উন্নয়যনি মোনবোহক। আমিো রনব শোিনী প্ররর্শ্রুরর্ যমোর্োযবক যদযর্ি য োগোয োগ 

ব্যবস্থোি উন্নয়যন রনিলি কোজ কযি  োরচ্ছ। এ কোযজ আপনোিোই হযচ্ছন মূলর্রক্ত। আরম আর্ো করি, জ্ঞোন ও অরভজ্ঞর্োি 

িযব শোচ্চ ব্যবহোযিি মোধ্যযম আপনোিো যটকিই, রনিোপদ ও মোনিম্মর্ িেক অবকোঠোযমো এবাং িমরির্ আধুরনক গণপরিবহন 

ব্যবস্থো গযে তুযল বোাংলোযদযর্ি য োগোয োগ খোর্যক ঈষ শনীয় উচ্চর্োয় যপৌৌঁযি রদযবন। িিকোি িবিময়ই আপনোযদি পোযর্ 

আযি। 

আমিো এরগযয়  োরচ্ছ। আমিো আিও এরগযয়  োব। বোাংলোযদর্ আজ পিমুখোযপক্ষী নয়। আমিো উন্নয়যনি মযডল। র্োই 

আসুন িকযল রমযল যদযর্ি কল্যোযণ রনযবরদর্ হই। রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ রবরনম শোযণি মোধ্যযম বোাংলোযদর্যক িব শকোযলি 

িব শযেষ্ঠ বোঙোরল, জোরর্ি রপর্ো বঙ্গবন্ধু যর্খ মুরজবুি িহমোযনি স্বযপ্নি যিোনোি বোাংলোয় পরিণর্ করি।  

িকলযক আবোিও ধন্যবোদ জোরনযয় আমোি বক্তব্য এখোযনই যর্ষ কিরি। 

যখোদো হোযফজ। 

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোাংলোযদর্ রিিজীবী যহোক। 

... 


