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মাওনা ফ্লাইওভার উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপসিি িবাইদ্ক আন্তসরক শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ। এই ফ্লাইওভারটি উদ্বাধদ্নর মধ্য 

সিদ্য় আমাদ্ির উন্নয়ন কম মকাদ্ণ্ডর ধারাবাসহকিায় আজ আরও একটি মাইলফলক শ াগ হল। 

বৃহত্তর ময়মনসিিংদ্হর িাদ্ে রাজধানীিহ শিদ্ের অন্যান্য অঞ্চদ্লর িড়ক শ াগাদ্ াগ ব্যবিা  ানজটমুক্ত ও সনরাপি 

করার জন্য জয়দ্িবপুর শৈৌরাস্তা শেদ্ক ময়মনসিিংহ প মন্ত ৮৭ সকদ্লাসমটার মহািড়ক ৪-শলদ্ন উন্নীি করার কাজ আমরা শুরু 

কসর ২০১০ িাদ্ল। এরমদ্ধ্য জয়দ্িবপুর শৈৌরাস্তা হদ্ি নয়নপুর প মন্ত ৩০ সকদ্লাসমটার মহািড়ক বািংলাদ্িে শিনাবাসহনীর 

শেোল ওয়াকমি অগ মানাইদ্জেন বাস্তবায়ন করদ্ে। বাকী অিংে িড়ক ও জনপে অসধিপ্তর বাস্তবায়ন করদ্ে। প্রকল্পটির শমাট 

ব্যয় ধরা  হদ্য়দ্ে ১ হাজার ৮১৫ শকাটি ১২ লাখ টাকা। ইদ্িামদ্ধ্যই প্রকদ্ল্পর প্রায় ৮০ ভাগ কাজ শেষ হদ্য়দ্ে। আগামী জুদ্নর 

মদ্ধ্য এ প্রকদ্ল্পর কাজ শেষ হদ্ব।  

এই মহািড়দ্কর ২৭িম সকদ্লাসমটাদ্র মাওনা ফ্লাইওভারটি সনম মাণ করা হদ্য়দ্ে। ৪৫০ সমটার িীর্ ম এবিং ১৯ সমটার 

প্রেস্ত এই ফ্লাইওভারটির সনম মাদ্ণ ব্যয় হদ্য়দ্ে প্রায় ৭০ শকাটি ২৩ লাখ টাকা। 

শ্রীপুর-কাসলয়াককর উপদ্জলা িিংদ্ াগকারী আঞ্চসলক মহািড়দ্কর িাদ্ে ঢাকা-ময়মনসিিংহ মহািড়দ্কর িিংদ্ াগিল 

মাওনা। এখাদ্ন িীব্র  ানজদ্টর সৃসি হয়। ফ্লাইওভারটি সনম মাদ্ণর ফদ্ল এখন শেদ্ক এর উপর সিদ্য় ঢাকা-ময়মনসিিংহগামী 

 ানবাহন এবিং নীৈ সিদ্য় মাওনা-শ্রীপুদ্রর  ানবাহন সনসব মদ্ে ৈলাৈল করদ্ি পারদ্ব। 

সুসধমণ্ডলী, 

২০০৯ িাদ্ল সবিীয়বাদ্রর মি রাষ্ট্র পসরৈালনার িাসয়ত্ব সনদ্য় আমরা িাড়াদ্িদ্ে িড়ক শ াগাদ্গাগ ব্যবিার ব্যাপক 

উন্নয়ন কদ্রসে। 

২০০৯ শেদ্ক ২০১৪ প মস্ত বাস্তবাসয়ি উদ্ল্লখদ্ াগ্য শিতু প্রকল্পগুদ্লার মদ্ধ্য রদ্য়দ্ে: শকরাণীগদ্ে েহীি বুসিজীবী শিতু, 

টঙ্গীদ্ি েহীি আহিান উল্লাহ মাস্টার উড়াল শিতু, েীিলক্ষ্যা নিীর উপর সুলিানা কামাল শিতু, ৈট্টগ্রাম কণ মফুসল নিীর উপর 

হ রি োহ আমানি (রহঃ) শিতু, ঢাকা-বসরোল-পটুয়াখালী মহািড়দ্ক কীিমনদ্খালা নিীর উপর েহীি আব্দুর রব শিরসনয়াবাি 

(িপিসপয়া) শিতু, ৈট্টগ্রাদ্ম ১,৪২০ সমটার বন্দর-িিংদ্ াগ উড়াল শিতু, িাঙ্গু নিীর উপর ২১৭.১৫ সমটার রুমা শিতু এবিং ২১৬.৪৪ 

সমটার োনসৈ শিতু এবিং রিংপুদ্র সিস্তা নিীর উপর ৭৫০ সমটার সিস্তা শিতু। এোড়া, রিংপুদ্র করদ্িায়া নিীর উপর ৩০৩.৩২ 

সমটার ওয়াদ্জি সময়া শিতু, কক্সবাজাদ্র ৩৪৭.৪৬ সমটার শৈৌফলিন্ডী শিতু এবিং সিরাজগদ্ে উল্লাপাড়ায় করদ্িায়া নিীর উপর 

৩৪৭.২৯৫ সমটার শিানািলা শিতু সনম মাণ করা হদ্য়দ্ে। 
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ঢাকায় ৮০৪ সমটার িীর্ ম বনানী শরলওদ্য় ওভারপাি, সমরপুর-এয়ারদ্পাট ম শরাদ্ে ১,৭৯৩ সমটার রাষ্ট্রপসি সজল্লুর রহমান 

ফ্লাইওভার, কুসড়ল-সবশ্বদ্রাে বহুমুখী উড়াল শিতু, শময়র শমাহাম্মাি হাসনফ উড়াল শিতু আমরা সনম মাণ কদ্রসে। মগবাজার-

মাসলবাগ ফ্লাইওভাদ্রর কাজ ৈলদ্ে। আসরৈা-সর্ওর-শিৌলিপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল িড়ক উন্নয়ন, সপদ্রাজপুর-শগাপালগে িড়ক 

উন্নয়ন এবিং শেখ লুৎফর রহমান শিতু সনম মাণ কাজ শেষ হদ্য়দ্ে।  

িারাদ্িদ্ে উদ্ল্লখদ্ াগ্য শ িব শিতু ও রাস্তার কাজ ৈলদ্ে শিগুদ্লার মদ্ধ্য রদ্য়দ্ে: পটুয়াখালী-কুয়াকাটা িড়দ্ক 

আন্ধামাসনক নিীর উপর েহীি শেখ কামাল শিতু, সপদ্রাজপুদ্র বদ্লশ্বর নিীর উপর ৩৮৭.৩১ সমটার িীর্ ম েহীি শেখ ফজলুল 

হক মসন শিতু, হাজীপুদ্র েহীি শেখ জামাল শিতু ও শখপুপাড়ায় ভাঙ্গা নিীর উপর েহীি শেখ রাদ্িল শিতু।  

এোড়া, সিদ্লদ্ট সুরমা নিীর উপর কাসজরবাজার শিতু, বসরোল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহািড়দ্ক পায়রা নিীর উপর 

১৪৭০ সমটার পায়রা শিতু (শলবুখালী শিতু), মািারীপুর-েরীয়িপুর-ৈাঁিপুর িড়দ্কর কাসজরদ্টদ্ক আসড়য়ালখাঁ নিীর উপর 

৬৯৪.৩৬ সমটার আেমি আলী খান শিতুিহ আরও ৩টি শিতু সনম মাণ করা হদ্চ্ছ।  

 াত্রাবাড়ী-কাঁৈপুর িড়ক ৮ শলদ্ন উন্নীিকরণিহ হ রি োহ্জালাল আন্তজমাসিক সবমানবন্দর হদ্ি গাজীপুর প মন্ত ২০ 

সকদ্লাসমটার বাি শরসপে ট্রানসজট সনম মাণ করা হদ্চ্ছ। জয়দ্িবপুর হদ্ি এদ্লঙ্গা প মন্ত ৭০ সকদ্লাসমটার িড়ক ৪-শলদ্ন উন্নীি 

করার কাজ ৈলদ্ে। ঢাকা-ৈট্টগ্রাম জািীয় মহািড়দ্কর ৪-শলন সবসেি সবিীয় কাঁৈপুর শিতু এবিং সবিীয় শমর্না ও সবিীয় শগামিী 

শিতু সনম মাণ কাজও ৈলদ্ে। নারায়ণগদ্ে ১,২৯০ সমটার িীর্ ম তৃিীয় েীিলক্ষ্যা শিতু, ঢাকা বাি শরসপে ট্রানসজট শেদ্ভলপদ্মন্ট 

প্রদ্জক্ট-এর আওিায় ২০.১ সকদ্লাসমটার এসলদ্ভদ্টে এমআরটি লাইন-৬ সনম মাদ্ণর কাজ ৈলদ্ে। ৈট্টগ্রাম শেদ্ক িাউিকাসন্দ প মন্ত 

১৯২ সকদ্লাসমটার িড়ক ৪ শলদ্ন উন্নীি করার কাজ শেষ প মাদ্য় রদ্য়দ্ে। 

এোড়া, িহিাই বাস্তবায়দ্নর জন্য শবে সকছু প্রকল্প প্রণয়দ্নর কাজ ৈলদ্ে। এগুদ্লার মদ্ধ্য আদ্ে: Western 

Bangladesh Bridge Improvement Project (WBBIP) প্রকদ্ল্পর আওিায় বািংলাদ্িদ্ের পসিমাঞ্চদ্লর ৬০টি শিতু 

সনম মাণ, আসরৈা-সর্ওর-টাঙ্গাইল িড়দ্ক ধদ্লশ্বরী নিীর উপর ৫১৫.১২ সমটার িীর্ ম এলাসিন শিতু সনম মাণ, ১৬ সকদ্লাসমটার িীর্ ম 

নবীনগর-সেইসপদ্জে-ৈন্দ্রা মহািড়ক ৪-শলদ্ন উন্নীি করা।  

বাস্তবায়নাধীন উদ্ল্লখদ্ াগ্য প্রকদ্ল্পর মদ্ধ্য আরও রদ্য়দ্ে: Eastern Bangladesh Bridge Improvement 

Project (EBBIP), িারাদ্িদ্ে মহািড়ক শমরামি ও িিংস্কার, উন্নয়ন ও িম্প্রিারদ্ণর জন্য শজলা সভসত্তক ১০টি শজলা 

মহািড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। 

গি ৬ বেদ্র সবআরটিসির বাি বহদ্র ৩৮০টি নন-এসি একিলা বাি, ২৩৮টি একিলা এসি বাি ২৯০টি সবিল বাি 

এবিং ৫০টি আটি মকুদ্লদ্টে বািিহ শমাট ৯৫৮টি বাি িিংগ্রহ করা হদ্য়দ্ে। আরও ৩০০টি সবিল, ১০০টি আটি মকুদ্লদ্টে বাি এবিং 

৫০০টি ট্রাক িিংগ্রদ্হর প্রসিয়া ৈলদ্ে। ঢাকা ও ৈট্টগ্রাম মহানগর ও পাশ্বমবিী এলাকায় আধুসনক ট্রাসক্সকযাব িাসভ মি ৈালু করা 

হদ্য়দ্ে।  

সুসধবৃন্দ, 

বািংলাদ্িে আজ আর পরসনভ মরেীল শিে নয়। পদ্মা শিতুর মি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়দ্নর মধ্য সিদ্য় িা আমরা প্রমাণ 

করদ্ি  াসচ্ছ। ষড় ন্ত্রকারীরা শভদ্বসেল সবশ্বব্যািংদ্কর িহায়িা না শপদ্ল পদ্মা শিতু বাস্তবায়ন করা  াদ্ব না। সকন্তু আমরা িাদ্ির 

ধারণা ভুল প্রমাসণি করদ্ি িক্ষ্ম হদ্য়সে। ইনোআল্লাহ ২০১৮ িাদ্লর মদ্ধ্য পদ্মা শিতু ৈালু হদ্ব। 

মানুদ্ষর িয় ক্ষ্মিা বৃসি পাদ্চ্ছ। ফদ্ল  ানবাহদ্নর িিংযাওাও রুিগসিদ্ি বৃসি পাদ্চ্ছ। গি কদ্য়ক বের ধদ্র বেদ্র গদ্ড় 

প্রায় ১ লাখ  ানবাহন রাস্তায় নামদ্ে। এরফদ্ল আমাদ্ির রাস্তাগুদ্লা অসিসরক্ত  ানবাহন ধারণ করদ্ি পারদ্ে না।  

সবএনসপ-জামাি শজাট িরকার ক্ষ্মিায় োকাকাদ্ল রাস্তার্াদ্টর উন্নয়দ্ন শকান পসরকল্পনা গ্রহণ কদ্রসন। িময় মি 

পসরকল্পনা গ্রহণ করদ্ল মানুষদ্ক আজ শভাগাসন্তর সেকার হদ্ি হি না। কারণ, একটা প্রকল্প গ্রহণ কদ্র িা বাস্তবায়ন করদ্ি 

িমদ্য়র প্রদ্য়াজন। ইনোআল্লাহ অদূর ভসবষ্যদ্ি রাজধানী ঢাকািহ িারাদ্িদ্ে আর  ানজট োকদ্ব না। 

সুধী, 

আমাদ্ির িমদ্য়াপদ্ াগী পিদ্ক্ষ্দ্পর ফদ্ল অিীদ্ির িকল অসনিয়িা ও িঙ্কট কাটিদ্য় অে মনীসির প্রসিটি সূৈদ্ক শিে 

িামদ্নর সিদ্ক এসগদ্য়  াদ্চ্ছ। 
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সবগি েয় বের ধদ্র প্রসিবারই বাদ্জদ্টর আকার শবদ্ড়দ্ে। ২০০৫-০৬ অে মবেদ্র বাদ্জদ্টর আকার সেল ৬১ হাজার ৫৭ 

শকাটি টাকা। ৈলসি ২০১৪-২০১৫ অে মবেদ্র বাদ্জদ্টর আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ শকাটি টাকা।  

সবএনসপ-জামাি শজাট আমদ্লর শেষ বেদ্র মাোসপছু আয় সেল ৫৪৩ মাসকমন েলার  া আজ শবদ্ড় িাঁসড়দ্য়দ্ে ১,১৯০ 

মাসকমন েলাদ্র। ৫ শকাটি মানুষ সনম্ন আদ্য়র স্তর শেদ্ক মধ্য আদ্য়র স্তদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ে। আমরা িাসরদ্যযর হার কসমদ্য় ২৪ 

েিািংদ্ে নাসমদ্য় এদ্নসে।  

অসিিাসরদ্যযর হার কদ্ম ১১ েিািংদ্ে শনদ্ম এদ্িদ্ে। মানুদ্ষর আয় শবদ্ড়দ্ে। কম মিিংিান শবদ্ড়দ্ে। িরকাসর ও 

শবিরকাসর খাি সমসলদ্য় ১ শকাটিরও শবসে মানুদ্ষর কম মিিংিান হদ্য়দ্ে। শরসমট্যান্স আয় ৪.৮০ সবসলয়ন েলার শেদ্ক সিনগুণ 

শবদ্ড় ১৪.২৩ সবসলয়ন েলাদ্র িাঁসড়দ্য়দ্ে।   

মূল্যস্ফীসি কদ্ম ৬ েিািংদ্ে শনদ্ম এদ্িদ্ে। চবদ্িসেক মুযার সরজাভ ম ২৩ সবসলয়ন েলার োসড়দ্য় শগদ্ে। রপ্তাসন আয় 

সিনগুণ বৃসি শপদ্য় ৩০.১৯ সবসলয়ন মাসকমন েলাদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ে। আমরা প্রেমবাদ্রর মি সবদ্িদ্ে ৈাল রপ্তাসন শুরু কদ্রসে। 

চবদ্িসেক ঋদ্ণর সিসি সজসেসপর ২৭.৬ েিািংে হদ্ি ১৪.৬ েিািংদ্ে শনদ্ম এদ্িদ্ে। সবদ্শ্বর িামদ্ন বািংলাদ্িে আজ 

আে ম-িামাসজক উন্নয়দ্নর শরাল মদ্েল। বিমমান সবদ্শ্বর অে মকনসিক উন্নয়দ্নর শক্ষ্দ্ত্র এসগদ্য়  াওয়া পাঁৈটি শিদ্ের একটি 

বািংলাদ্িে।  

‘সেসজটাল বািংলাদ্িে’ সবসনম মাদ্ণ বািংলাদ্িে রুি এসগদ্য়  াদ্চ্ছ। শপৌরিভা ও সিটি কদ্প মাদ্রেদ্নর ওয়াে ম এবিং ইউসনয়ন 

প মাদ্য় ৫ হাজার ২৭৫টি সেসজটাল শিন্টার ৈালু করা হদ্য়দ্ে।  

সেক্ষ্া, স্বািয, শ াগাদ্ াগ ও নারীর ক্ষ্মিায়দ্নর শক্ষ্দ্ত্র বািংলাদ্িে উন্নয়দ্নর মহািড়দ্ক এসগদ্য়  াদ্চ্ছ। ইনোআল্লাহ 

২০৪১ িাদ্লর মদ্ধ্য আমরা উন্নি শিদ্ের ম মািায় অসধসষ্ঠি হদ্ি পারব। 

সুধী, 

আজ বািংলাদ্িে  খন এসগদ্য়  াদ্চ্ছ, ঠিক শি িময় সবএনসপ-জামাি শিদ্ের িম্পি ধ্বিংি করার কাদ্জ সলপ্ত হদ্য়দ্ে।  

গি সিন মাি ধদ্র িারা িাধারণ মানুদ্ষর উপর অমানুসষক সন মািন কদ্রদ্ে। আদ্ন্দালদ্নর নাদ্ম শপদ্ট্রাল শবামা সিদ্য় 

েিাসধক মানুষদ্ক পুসড়দ্য় শমদ্রদ্ে। েি েি মানুষদ্ক আহি কদ্রদ্ে। ওরা শিে ও শিদ্ের মানুষদ্ক ৈায় না। ওরা ৈায় ক্ষ্মিা। 

ক্ষ্মিায় সগদ্য় জনগদ্ণর িম্পি লুণ্ঠন করার জন্য ওরা মসরয়া হদ্য় উদ্েদ্ে। সকন্তু জনগণ িাদ্ির প্রিযাযাওান কদ্রদ্ে। কারণ 

জনগণ ৈায় উন্নয়ন ও োসন্ত। 

আমরা উন্নয়ন ও োসন্ত সনসিি করার জন্য কাজ কদ্র  াসচ্ছ। আসম দৃঢ় প্রিযদ্য়র িাদ্ে শর্াষণা করদ্ি ৈাই, জনগদ্ণর 

ভাগ্য সনদ্য় আমরা আর কাউদ্ক সেসনসমসন শখলদ্ি শিব না। জনসবদ্রাধী শকান কা মকলাপ িহয করা হদ্ব না। গেনমূলক 

রাজনীসি করুন। মানুদ্ষর জন্য রাজনীসি করুন। মানুষ  সি আপনাদ্ির ক্ষ্মিায় শিখদ্ি ৈায়, িাহদ্ল অবশ্যই আপনারা 

ক্ষ্মিায়  াদ্বন। সকন্তু মানুষ না ৈাইদ্ল ষড় ন্ত্র কদ্র, িসহিংিিা কদ্র ক্ষ্মিায়  াওয়ার স্বপ্ন শিখা বন্ধ করুন।  

আমাদ্ির লক্ষ্য হল বঙ্গব্ধু  ও মুসক্তুদদ্ির আিদ্ে ম উ্ীসবি একটি সুখী-িমৃি, অিাম্প্রিাসয়ক বািংলাদ্িে গদ্ড় শিালা। 

২০২১ িাদ্লর আদ্গই আমরা বািংলাদ্িেদ্ক মধ্যম আদ্য়র এবিং ২০৪১ িাদ্লর মদ্ধ্য উন্নি শিদ্ে পসরণি করব, ইনোআল্লাহ। 

আসুন আমরা িকদ্ল ঐকযবিভাদ্ব জাসির সপিার শিানার বািংলা গদ্ড় তুসল। আপনাদ্ির িবাইদ্ক ধন্যবাি। 

 

শখািা হাদ্ফজ। 

জয়বািংলা, জয় বঙ্গব্ধু  

বািংলাদ্িে সৈরজীবী শহাক। 

... 


