
মগবাজার-মমৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার ন্বিম মাণ কাজজর  

ন্বভন্বি প্রস্তর স্থাপি অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

মেখ হান্বসিা  

মগবাজার মরলক্রন্বসিং, ঢাকা, েন্বিবার, ০৪ ফাল্গুি ১৪১৯, ১৬ মফব্রুয়ান্বর, ২০১৩  

 

ন্ববসন্বমল্লান্বহর রাহমান্বির রান্বহম  

সম্মান্বিত সহকমীবৃন্দ,  

সামন্বরক ও মবসামন্বরক কম মকতমাবৃন্দ,  

উন্নয়ি সহজ াগী প্রন্বতষ্ঠাি সমূজহর প্রন্বতন্বিন্বধবৃন্দ এবিং  

উপন্বস্থত সুন্বধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

মগবাজার-মমৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার ন্বিম মাণ কাজজর উজবাধি অনুষ্ঠাজি সবাইজক আন্তন্বরক শুজভচ্ছা জািান্বচ্ছ।  

আন্বম আো কন্বর এ ফ্লাইওভারটি ন্বিন্বম মত হজল ঢাকাবাসী দুঃসহ  ািজট মেজক অজিকটাই মুন্বি পাজবি।  

 ািজট ন্বিরসজির জন্য ১৯৯৯ সাজল ঢাকা আরবাি ট্রান্সজপাট ম অেন্বরটি ঢাকার মকৌেলগত পন্বরবহি পন্বরকল্পিা ন্ববষজয় 

সমীক্ষা চালায়। মসই সমীক্ষায় ঢাকা মহািগরীর ন্ববন্বভন্ন স্থাজি ফ্লাইওভার, ইন্টারজচঞ্জ, আন্ডারপাস ও গণপন্বরবহি ব্যবস্থার উন্নয়িসহ 

ন্ববন্বভন্ন অবকাঠাজমা ন্বিম মাজণর সুপান্বরে কজর।  

এসব সুপান্বরজের আজলাজক কুজয়ত ফান্ড এর সহায়তায় মগবাজার-মমৌচাক এলাকায় ফ্লাইওভার ন্বিম মাজণর সম্ভাব্যতা  াচাই 

কজর। পরবতীকাজল ২০০৬ সাজল পন্বরকল্পিা কন্বমেজি একটি ন্বিন্বপন্বপ দান্বখল করা হয়। ন্বকন্তু তৎকালীি ন্ববএিন্বপ-জামাত মজাট 

সরকার এ ন্ববষজয় মকাি পদজক্ষপ মিয়ন্বি।  

২০০৯ সাজল আমরা সরকার গঠজির পর মকৌেলগত পন্বরবহি পন্বরকল্পিার আওতায় রাজধািীর  ািজট ন্বিরসজির জন্য 

অজিকগুজলা প্রকল্প গ্রহণ কন্বর।  

এগুজলার মজে কুন্বিল, বিািী,  াত্রাবান্বি, ন্বখলগাঁও ফ্লাইওভার উজল্লখজ াগ্য। এসব ফ্লাইওভাজরর সাজে মিটওয়াকম সৃন্বির 

মােজম মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভার ন্বিম মাণ প্রকজল্পর কাজ হাজত মিওয়া হজয়জে।  

মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভাজরর ন্বিম মাণকাজ সম্পন্ন হজল রাজধািীর ৮টি মমাজি  ািজট সমস্যার ন্বিরসি হজব। এগুজলা 

হজচ্ছ সাতরাস্তা, এফন্বিন্বস, মগবাজার, মমৌচাক, োন্বন্তিগর, মান্বলবাগ, রামপুরা মচৌধুরীপািা ও রমিা োিা মমাি।  

সুন্বধবৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ সাধারণ মানুজষর সরকার। আমরা সবসময়ই জিগজণর উন্নয়জির জন্য কাজ কন্বর। গত চার বেজর আমরা 

মদজের ব্যাপক উন্নয়ি সাধি কজরন্বে।  

শুধুমাত্র ম াগাজ াগ খাজতই আমরা ১১টি বৃহৎ সিক মসতু এবিং উিাল মসতু ন্বিম মাণ কজরন্বে।  

বুন্বিগঙ্গার উপর েহীদ বুন্বিজীবী মসতু, টঙ্গীজত েহীদ আহসািউল্লাহ মাস্টার উিাল মসতু, েীতলক্ষযা িদীর উপর সুলতািা 

কামাল মসতু, কণ মফুলীর উপর হ রত োহ আমািত মসতু, কীতমিজখালার উপর েহীদ আবদর রব মসরন্বিয়াবাত মসতু, খুলিার 

শেলমারী িদীর উপর বটিয়াঘাটা মসতু, চট্টগ্রাজম বন্দর সিংজ াগ উিাল মসতু, খুলিার ন্বেবসা মসতু ও কয়রা মসতু চলাচজলর জন্য 

খুজল ন্বদজয়ন্বে।  

ন্বতস্তািদীর উপর ন্বতস্তা মসতু, সাঙ্গু িদীর উপর রুমা মসতু ও োিন্বচ মসতু, ঢাকার বিািীজত বিািী মরল ওভারপাস উজবাধি 

করা হজয়জে।  



এোিা ন্বকছুন্বদি পূজব ম দৃন্বিিন্দি হান্বতরন্বিল প্রকল্প উজবাধি কজরন্বে। এটি ঢাকা মহািগরীর পন্বরজবে রক্ষার পাোপান্বে 

 ািজট ন্বিরসজি গুরুত্বপূণ ম ভূন্বমকা পালি করজে।  

ন্বমরপুর-ন্ববমািবন্দর, কুন্বিল বহুমুখী এবিং গুন্বলস্তাি- াত্রাবান্বি ফ্লাইওভাজরর ন্বিম মাণ কাজ খুব ন্বেগন্বগরই মেষ হজব বজল 

আো করা হজচ্ছ। এসব ফ্লাইওভার চালু হজল রাজধািীর  ািজট অজিকািংজে কজম  াজব।  

ন্ববমািবন্দর মেজক মাওয়া প মন্ত ২৬ ন্বকজলান্বমটার এন্বলজভজটি এক্সজপ্রসওজয়র কাজ চলজে এবিং মমজট্টাজরল প্রকজল্পর 

অনুজমাদি মদওয়া হজয়জে।  

আমরা চার বৎসজর গ্রামীণ অবকাঠাজমা খাজত প্রায় ১৯ হাজার ২৫০ ন্বকজলান্বমটার সিক, এক লাখ একন্বত্রে হাজার ন্বমটার 

ন্বিজ-কালভাট ম ন্বিম মাণ কজরন্বে।  

কৃন্বষ আমাজদর অে মিীন্বতর মূল ন্বভন্বি। কৃন্বষ উৎপাদি বৃন্বির জন্য আমরা িি-ইউন্বরয়া সাজরর মূল্য ন্বতি দফায় ৭০ েতািংে 

মেজক ৭৮ েতািংে প মন্ত কন্বমজয়জে। কৃষকজদর জন্য এক মকাটি ৮২ লাখ ব্যািংক একাউন্ট মখালার ব্যবস্থা করা হজয়জে।  

কৃন্বষ উৎপাদি বৃন্বির ফজল পল্লী অঞ্চজল কৃন্বষ কাজ োিাও অন্যান্য কাজজর সুজ াগ মবজিজে। এখি একজি গ্রামীণ 

শ্রন্বমজকর শদন্বিক মজুরী ন্বদজয় ১০-১১ মকন্বজ চাল মকিা  ায়। মাোন্বপছু আয় মবজি হজয়জে ৮৫০ িলার। প্রায় ৫ মকাটি মানুষ 

দান্বরদ্র্যসীমা মেজক মেন্ববজি উন্নীত হজয়জে।   

সুন্বধবৃন্দ,  

আপিারা লক্ষয কজরজেি ম  বািংলাজদজের স্বাধীিতা ও সাব মজভৌমত্বজক ন্ববপন্ন করার জন্য কন্বতপয় রাজৈিন্বতক দল গভীর 

ষি জন্ত্রর জাল বুিজে। বন্বহন্বব মজে বািংলাজদজের ভাবমূন্বতম ন্ববিি কজর রাজৈিন্বতক ফায়দা লাজভর দূরন্বভসন্বিমূলক চক্রাজন্ত ন্বলপ্ত 

হজয়জে।  

এসব ষি ন্ত্রকারীরা বািংলাজদজের বতমমাি অে মৈিন্বতক প্রবৃন্বি ও উন্নয়িজক বাধাগ্রস্ত করজত চায়। গণতন্ত্রজক িস্যাৎ করজত 

চায়।  

সমগ্র জান্বত আজ তাজদর অপতৎপরতার ন্ববরুজি রুজখ দাঁন্বিজয়জে। স্বাধীিতা ন্ববজরাধীজদর ন্ববরুজি তরুণ প্রজন্ম ঐকযবি 

হজয়জে।  

আমাজদর ম জকাি মূজল্য উন্নয়ি অগ্র াত্রাজক এন্বগজয় ন্বিজত হজব। স্বাধীিতার সুবণ মজয়ন্তীজত বািংলাজদেজক আমরা একটি 

মেম আজয়র মদে ন্বহজসজব প্রন্বতন্বষ্ঠত করবই, ইিোআল্লাহ। আসুি আমরা সব মত ও পে ভুজল মদজের মানুজষর মঙ্গজলর জন্য 

কাজ কন্বর।  

মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভাজরর ন্বভন্বিপ্রস্তর স্থাপি উপলজক্ষ আন্বম মদেবাসীজক আন্তন্বরক শুজভচ্ছা জািান্বচ্ছ। এ ফ্লাইওভার 

ন্বিম মাজণ অে মায়িকারী সিংস্থা SFD ও OFID-মক আন্তন্বরক ধন্যবাদ জািান্বচ্ছ।  

আন্বম সিংন্বিি প্রজকৌেলী এবিং ন্বিম মাণ প্রন্বতষ্ঠািজক  ো ে মাি বজায় মরজখ এবিং  োসমজয় ফ্লাইওভারটির ন্বিম মাণ কাজ 

মেষ করার আহবাি জািান্বচ্ছ।  

সবাইজক আবারও অসিংখ্য ধন্যবাদ।   

মখাদা হাজফজ  

জয় বািংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বািংলাজদে ন্বচরজীবী মহাক। 


