
মেয়র মেোহোম্মদ হোনিফ ফ্লোইওভোর উদ্বোধি অনুষ্ঠোি  

ভোষণ  

েোিিীয় প্রধোিেন্ত্রী  

মেখ হোনিিো  

ওিেোিী স্মৃনি নেলিোয়িি, ঢোকো, শুক্রবোর, ২৬ আনিি ১৪২০, ১১ অদ্টোবর ২০১৩  

 

নবিনেল্লোনহর রোহেোনির রোনহে  

িহকেীবৃন্দ,  

উপনিি সুনধেন্ডলী,  

                        আিিোলোমু আলোইকুে।  

‘‘মেয়র মেোহোম্মদ হোনিফ ফ্লোইওভোর'' এর উদ্বোধি অনুষ্ঠোদ্ি উপনিি িকলদ্ক শুদ্ভচ্ছো জোিোনচ্ছ।  

ঈদ-উল-নফিদ্রর আদ্ে পনবত্র রেজোি েোদ্ি আেরো কুনিল ফ্লোইওভোর উদ্বোধি কনর। এটি নিল রোজধোিীবোিীর জন্য 

ঈদ-উল-নফিদ্রর উপহোর। আজ পলোেী মেদ্ক যোত্রোবোিী পয যন্ত ১১ দেনেক ৭ নকদ্লোনেটোর দীর্ য মদদ্ের বৃহত্তে ফ্লোইওভোদ্রর 

উদ্বোধি করনি। আওয়োেী লীে িরকোদ্রর পক্ষ মেদ্ক রোজধোিী িেো মদেবোিীর জন্য এ ফ্লোইওভোর আিন্ন ঈদ-উল-আযহোর 

উপহোর। বিদ্রর শুরুদ্ি জোনুয়োরী েোদ্ির ২ িোনরদ্খ হোনিরনিল প্রকল্প উদ্বোধদ্ির েোধ্যদ্ে আেরো ঢোকোবোিীদ্ক ইংদ্রজী িববদ্ষ যর 

শুদ্ভচ্ছো নদদ্য়নিলোে। আেরো প্রনিটি উৎিদ্বর িোদ্ে িোদ্ে মদেবোিীদ্ক িতুি িতুি উপহোর নদদ্য় উৎিব আিন্দদ্ক নবগুণ কদ্র 

তুনল। আেরো িরকোদ্র আনি জিেিদ্ক নদদ্ি, নিদ্ি িয়। আওয়োেীলীে িরকোর িবিেয়ই জিেদ্ণর িরকোর।  

সুনধেন্ডলী,  

এই ফ্লোইওভোর বোংলোদ্দদ্ের প্রেে পোবনলক-প্রোইদ্ভট পোট যিোরেীপ প্রকল্প। ফ্লোইওভোদ্রর নিজোইি ও নিে যোণ পদ্ধনিদ্ি 

আোন্তজযোনিক েোি অনুিরণ করো হদ্য়দ্ি। যোত্রোবোিী-িোদ্য়দোবোদ-গুনলিোি-ফুলবোনিয়ো-পলোেী অনভমুখী িিক এখি চোরদ্লি নবনেষ্ট 

আধুনিক সুদ্যোে সুনবধো িম্পন্ন িিদ্ক পনরণি হদ্য়দ্ি।  

ঢোকো েহোিেরীর অন্যিে প্রধোি মেটওদ্য়দ্ি নিনে যি এ ফ্লোইওভোর েহোিেরীর যোিযট নিরিদ্ি গুরুত্বপূণ য ভূনেকো রোখদ্ব। 

িোদ্য়দোবোদ হদ্য় ঢোকোয় প্রদ্বেেোেী যোত্রীদ্দর কষ্ট দূর হদ্ব। ঢোকো-চট্টগ্রোে েহোিিদ্ক মযোেোদ্যোে ব্যবিোর উদ্ল্লখদ্যোগ্য উন্ননি 

র্টদ্ব। পণ্য পনরবহি দ্রুিির হদ্ব। এটি বোস্তবোয়িোধীি পদ্মোদ্িতুর িংদ্যোে (connectivity) নহিোদ্ব কোজ করদ্ব। চট্টগ্রোে ও 

েংলো বন্দরিহ মদদ্ের দনক্ষণ ও দনক্ষণ-পূব যোঞ্চদ্লর ৩০ মজলোর েোনুদ্ষর রোজধোিীর িোদ্ে মযোেোদ্যোে িহজ হদ্ব। েোনুদ্ষর কে যর্ণ্টো 

বৃনদ্ধ পোদ্ব। আেদোিীকৃি জ্বোলোিীর িোশ্রয় হদ্ব। েহোিেরীর জিিংখ্যো চোপ হ্রোি পোদ্ব। এ ফ্লোইওভোর মদদ্ের অে যিীনিদ্ি বহুেোনত্রক 

ইনিবোচক প্রভোব মফলদ্ব বদ্ল আেোর নবিোি।  

ফ্লোইওভোরটি উদ্বোধদ্ির েধ্য নদদ্য় আেোদ্দর অন্যিে একটি নিব যোচিী প্রনিশ্রুনির িফল বোস্তবোয়ি হল।  

সুনধবৃন্দ,  

এবোর িরকোদ্রর দোনয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর মেদ্কই আেরো রোজধোিী ঢোকোর উন্নয়িদ্ক নবদ্েষ গুরুত্ব নদদ্য়নি। যোিজটমুক্ত ও 

আধুনিক ঢোকো েদ্ি মিোলোর জন্য আেরো Strategic Transport Plan এর আওিোয় ফ্লোইওভোর, এনলদ্ভদ্টি 

এক্সদ্প্রিওদ্য়, কমুুটোর মেি, ভূেভযি টোদ্িল, ঢোকো েহদ্রর চোনরনদদ্ক নরং মরোি ও ওয়োটোরওদ্য় নিে যোণিহ নবনভন্ন উদ্যোে গ্রহণ 

কদ্রনি। ঢোকোর জলোবদ্ধিো, িদী দূষণ, পনরদ্বে দূষণ, অপনরকনল্পি িেরোয়ি, আবোিি ও অন্যোন্য িোেনরক সুদ্যোে-সুনবধো প্রিোদ্র 

আেরো ব্যোপক কে যসূনচ বোস্তবোয়ি করনি।  

নেরপুর-এয়োরদ্পোট য মরোদ্ি নজল্লুর রহেোি ফ্লোইওভোর, কুনিল-নবিদ্রোি ফ্লোইওভোর, বিোিী মরল ক্রনিংদ্য় ওভোরপোি নিে যোণ 

করো হদ্য়দ্ি। ২৬ নকদ্লোনেটোর দীর্ য এনলদ্ভদ্টি এক্সদ্প্রিওদ্য়র নিে যোণ কোজ চলদ্ি। েহোিেরীদ্ি আরও একোনধক বৃহৎ প্রকল্প 

বোস্তবোয়দ্ির উদ্যোে মিওয়ো হদ্য়দ্ি। আেরো রোজধোিীর িব যবৃহৎ দৃনষ্টিন্দি িোপিুশেলীর নিদে যি হোনিরনিল প্রকল্প বোস্তবোয়ি 

কদ্রনি।  



আেোদ্দর এিকল প্রকল্প েহোিেরীর যোিযট নিরিি ও মিৌন্দয য বৃনদ্ধদ্ি গুরুত্বপূণ য ভূনেকো রোখদ্ি। মেদ্ট্টোদ্রল এবং 

মিজোঁও-মেৌচোক ফ্লোইওভোর প্রকল্প বোস্তবোনয়ি হদ্ল িেরবোিীর চলোচল আরও স্বচ্ছন্দ হদ্ব।  

আেরো নবভোেীয় েহরগুদ্লোর উন্নয়দ্িও ব্যোপক কে যসূনচ বোস্তবোয়ি কদ্রনি। চট্টগ্রোে বন্দর িংদ্যোে ফ্লোইওভোর নিে যোণ করো 

হদ্য়দ্ি। আেোেীকোল চোর মলি নবনেষ্ট ১ দেনেক ৪ নকদ্লোনেটোর দীর্ য বহদ্দোরহোট ফ্লোইওভোর চট্টগ্রোেবোিীর জন্য উন্মুক্ত করো হদ্ব। 

চট্টগ্রোদ্ের মদওয়োি হোট ফ্লোইওভোরটিও শ্রীঘ্রই উদ্বোধি করো হদ্ব। চট্টগ্রোে নিটি আউটোর নরং মরোি প্রকল্প এবং েোহ আেোিি নিজ 

মেদ্ক েোহ আেোিি এয়োরদ্পোট য পয যন্ত এনলদ্ভদ্টি এক্সদ্প্রিওদ্য়র কোজ চলদ্ি। টঙ্গী-কোনলেঞ্জ মরলক্রনিংদ্য় আহ্িোি উল্লোহ েোস্টোর 

উিোল মিতু নিে যোণ করো হদ্য়দ্ি।  

সুনধেন্ডলী,  

আেরো িিক, মরল, মিৌিহ মযোেোদ্যোদ্ের প্রনিটি খোদ্ি ব্যোপক উন্নয়ি কে যকোন্ড বোিত্মবোয়ি কদ্রনি। ১৩ টি বৃহৎ মিতু 

নিে যোণ কদ্রনি। আরও কদ্য়কটি বৃহৎ মিতু নিে যোণোধীি রদ্য়দ্ি। ঢোকো-আনরচো েহোিিক ৪-মলদ্ি উন্নীি করো হদ্য়দ্ি। ঢোকো-চট্টগ্রোে, 

িবীিের-চন্দ্রো এবং ঢোকো-েয়েিনিংহ েহোিিক ৪-মলদ্ি উন্নীি করোর কোজ চলদ্ি।  

মদদ্ের মরল মযোেোদ্যোে ব্যবিোর ব্যোপক উন্নয়ি করো হদ্য়দ্ি। আভুন্তরীণ মিৌপদ্ের িোব্যিো রক্ষো ও মিৌ চলোচল নিরোপদ 

করদ্ি আেরো দীর্ যদ্েয়োদী কে যসূনচ বোস্তবোয়ি করনি। িদী মরেজনজং এর ব্যবিো কদ্রনি। এদ্ি িদীর িোব্যিো মবদ্িদ্ি এবং ভূনে 

উদ্ধোর হদ্য়দ্ি।  

ঢোকো েহদ্রর চোরপোদ্ের িদীর দূষণ মরোদ্ধ এর িলদ্দদ্ের বজযু  অপিোরদ্ণর কোজ শুরু কদ্রনি। বুনিেঙ্গো িদী িীদ্রর 

অশবধ িোপিো অপিোরণ করো হদ্য়দ্ি। বুনিেঙ্গো িদীর দূষণ মরোদ্ধ কোয যকর ব্যবিো মিওয়োর ফদ্ল এ িদী এখি ধীদ্র ধীদ্র জলজ 

প্রোণীর বোিদ্যোগ্য হদ্য় উঠদ্ি।  

সুনধবৃন্দ,  

কৃনষ, নেক্ষো, স্বোিু, িোেোনজক নিরোপত্তো, দোনরদ্র্ু নবদ্েোচি, গ্রোেীণ উন্নয়িিহ িকল খোদ্ি আেরো নিব যোচিী প্রনিশ্রুনি 

অনুযোয়ী উন্নয়ি কোজ বোস্তবোয়ি কদ্রনি। মকোি মকোিও মক্ষদ্ত্র িোর মচদ্য়ও অদ্িক মবেী কোজ কদ্রনি।  

নবিব্যোপী অে যশিনিক েন্দো িদ্েও নবেি ৫ বির যোবৎ আেরো নজনিনপ'র প্রবৃনদ্ধ ৬ েিোংদ্ের উপদ্র রোখদ্ি মপদ্রনি। 

মযখোদ্ি স্বোধীিিোর ৩৬ বিদ্র আেোদ্দর েোেোনপছু জোিীয় আয় নবগুণ হদ্য়নিল মিখোদ্ি েি িোদ্ি ৪ বিদ্র আেরো েোেোনপছু আয় 

নবগুণ কদ্র ১০৪৪ েোনকযি িলোদ্র উন্নীি কদ্রনি।  

আেরো একটি িব যজি স্বীকৃি জোিীয় নেক্ষোিীনি প্রণয়ি কদ্রনি। একটি যুদ্েোপদ্যোেী জোিীয় স্বোিুিীনি প্রণয়ি কদ্রনি। 

িতুি িতুি নবিনবযোলয়, হোিপোিোল, মেনিদ্কল কদ্লজিহ অিংখ্য প্রনিষ্ঠোি নিে যোণ কদ্রনি। আেোদ্দর কৃনষবোন্ধব িীনির কোরদ্ণ 

মদে এখি খোদ্য প্রোয় স্বয়ং িম্পূণ য।  

মদদ্ে ৬ হোজোর ৬৭৫ মেেোওয়োট নবদ্যুৎ উৎপোনদি হদ্চ্ছ। উৎপোদি ক্ষেিো ৯,৬৬৩ মেেোওয়োদ্ট উন্নীি হদ্য়দ্ি। 

বোংলোদ্দদ্ে এই প্রেে আেরো পোরেোণনবক নবদ্যুৎ মকদ্ন্দ্রর নিে যোণকোজ শুরু কদ্রনি।  

স্বোিু, নেক্ষো, ব্যবিো-বোনণজু, প্রেোিিিহ আে য-িোেোনজক উন্নয়দ্ির প্রনিটি খোিদ্ক আেরো িথ্য-প্রযুনক্তর আওিোয় 

এদ্িনি। মদদ্ের প্রনিটি ইউনিয়দ্ি িথ্য ও মিবোদ্কন্দ্র চোলু কদ্রনি। পল্লী অঞ্চদ্লর জিেণ দ্রুি, িহদ্জ ও স্বল্পব্যদ্য় নবনভন্নমুখী মিবো 

পোদ্চ্ছি। গ্রোে ও েহদ্রর েদ্ধ্য ববষম্য হ্রোি মপদ্য়দ্ি। মেোবোইল মফোদ্ির নিদ্ের িংখ্যো ১০ মকোটি এবং ইন্টোরদ্িট গ্রোহকিংখ্যো 

িোদ্ি নিি মকোটিদ্ি উন্নীি হদ্য়দ্ি। আনে আেো কনর, ২০২১ িোদ্লর অদ্িক আদ্েই আেরো ‘নিনজটোল বোংলোদ্দে' প্রনিষ্ঠো করদ্ি 

পোরদ্বো।  

মদদ্ে নবনিদ্য়োে মবদ্িদ্ি। রপ্তোনি মবদ্িদ্ি। িরকোনর-মবিরকোনর খোদ্ি প্রোয় ৮০ লোখ েোনুদ্ষর কে যিংিোি হদ্য়দ্ি। 

দোনরদ্দ্র্র হোর ২৬ েিোংদ্ের নিদ্চ মিদ্ে এদ্িদ্ি।  ৫ মকোটি েোনুষ নিম্ননবত্ত মেদ্ক েধ্যনবদ্ত্ত উদ্ঠ এদ্িদ্ি।  

আেরো এেনজনি এুোওয়োি য, িোউে িোউে এুোওয়োি যিহ অিংখ্য আন্তজযোনিক পুরস্কোর মপদ্য়নি। আেরো িমুদ্র্ জয় কদ্রনি। 

এভোদ্রস্ট জয় কদ্রনি। প্রনিটি মক্ষদ্ত্র বোংলোদ্দে িোেদ্ি এনেদ্য় যোদ্চ্ছ। বোংলোদ্দে আজ নবদ্ির বুদ্ক উন্নয়দ্ির মরোল েদ্িল।  

নবএিনপ-জোেোি-মহফোজি যিই অপপ্রচোর করুক, মদদ্ের উন্নয়দ্ির জন্য জিেণ বোর বোর আওয়োেী লীে িরকোরদ্কই 

মদখদ্ি চোয়। কোরণ আওয়োেী লীে জিেদ্ণর উন্নয়ি ও অনধকোর আদোদ্য়র রোজিীনি কদ্র।  



িোই মদদ্ের উন্নয়দ্ির জন্য িরকোদ্রর ধোরোবোনহকিো রক্ষো করোর জন্য আপিোদ্দর প্রনি আহ্বোি জোিোই। নবএিনপ-জোেোি-

মহফোজদ্ির অপপ্রচোর ও ধ্বংিযজ্ঞ হদ্ি মদেদ্ক রক্ষো করদ্ি আেোদ্দর ঐকুবদ্ধ হদ্ি হদ্ব।  

সুনধেন্ডলী,  

আেোেী  প্রজদ্ন্মর জন্য একটি বোিদ্যোগ্য ঢোকো েহোিেরী েদ্ি তুলদ্ি হদ্ল ঢোকোর পনরদ্বে ও িোন্দনিক মিৌন্দয য রক্ষো করো 

অিুন্ত জরুরী। এলদ্ক্ষু আনে িেরবোিীদ্ক এনেদ্য় আিোর আহ্বোি জোিোই।  

এ প্রকল্প িফলভোদ্ব িম্পন্ন করোর িোদ্ে িংনিষ্ট িকলদ্ক আন্তনরক অনভিন্দি ও ধন্যবোদ জোনিদ্য় আনে মেয়র মেোহোম্মদ হোনিফ 

ফ্লোইওভোদ্রর শুভ উদ্বোধি মর্োষণো করনি।  

মখোদো হোদ্ফজ।  

জয় বোংলো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোদ্দে নচরজীবী মহোক।  


