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    আসসালামু আলাইকুম। 

শেদ্ের প্রথম শমদ্াাদ্রল প্রকদ্ের ভূপিড ম উন্নয়ট কা  এবং গা ীপুর বাস পিড ্দ্টার পিড টম মাণ কাদ্ র উদ্বাধটী অনুষ্ঠাদ্ট 

উটপিড িি সকলদ্ক আন্তপিড রক শুদ্ভচ্ছা  াটাপিড চ্ছ। সবাইদ্ক রম ানুল শমাবারক। আ  বহুল প্রিযাপিড েি শেদ্ের প্রথম শমদ্াাদ্রল ও 

প্রথম পিড বআরটি পিড টম মাণকা  শুরু হদ্ি যাদ্চ্ছ। িাই আ দ্কর এই পিড েটটি রা ধাটীবাসীর  ন্য পিড বদ্েষ আটদ্ন্দর পিড েট। িাদ্ের 

শমদ্াাদ্রদ্লর স্বপ্ন পূরদ্ণর পিড েট। 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 প্রকদ্ের মাধ্যদ্ম শমদ্াাদ্রল প্রকদ্ের ভূপিড ম উন্নয়ট কা  এবং 

গা ীপুর হদ্ি এয়ারদ্টা ম টয মন্ত Bus Rapid Transit (BRT) পিড টম মাদ্ণর অংে পিড হসাদ্ব গা ীপুর পিড ্দ্টার পিড টম মাণ কা  করা 

হদ্চ্ছ। ঢাকা মহাটগরবাসীর  ন্য এ া আটদ্ন্দর বািমা। 

বিমমাট সরকার অথ মনটপিড িক ও সামাপিড  ক অগ্রগপিড ির মাধ্যদ্ম শেেদ্ক সামদ্ট এপিড গদ্য় শটওয়ার লদ্যয অবকাঠাদ্মা 

উন্নয়দ্ট এদ্কর টর এক টেদ্যট পিড টদ্চ্ছ। এসব টেদ্যট বাস্তবায়দ্ট সফলও হদ্চ্ছ। সবধরদ্ণর উন্নয়দ্টর পূব মেিম হদ্চ্ছ-শ কসই, 

পিড টরাটে এবং আধুপিড টক গণটপিড রবহট ব্যবিা। যা মানুদ্ষর গপিড ি বাড়ায়। আমাদ্ের অন্যিম লযয হদ্চ্ছ সমপিড বিতি আধুপিড টক 

গণটপিড রবহট ব্যবিা গদ্ড় শিালা। 

আমাদ্ের মূল লযয শেদ্ের শ কসই উন্নয়ট পিড টপিড িি করা। রা ধাটীর যাট   কমাদ্ি আমরা পিড টম মাণ কদ্রপিড ি 

ফ্লাইওভার ও শরলওদ্য় ওভারটাস। ঢাকা মহাটগরীদ্ি প্রদ্বে ও বাপিড হর হওয়ার  ন্য কদ্য়কটি সড়ক এবং শসতু পিড টম মাণ করা 

হদ্য়দ্ি। চালু করা হদ্য়দ্ি কপিড মউ ার শাট। বাস্তবায়টাধীট রদ্য়দ্ি এপিড লদ্ভদ্ ্ এক্সদ্প্রসওদ্য়।  

ঢাকা মহাটগরীর চাপিড রপিড েদ্ক বৃত্তাকার সড়ক, শরল ও শটৌটথ পিড টম মাদ্ণর উদ্যাগও গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। এই টপিড রকেটা 

বাস্তবায়ট হদ্ল টগরবাসীর অদ্টক শভাগাপিড ন্ত লাঘব হদ্ব। িাদ্ের খরচ কমদ্ব, সময় বাঁচদ্ব, দ্রুিিম সমদ্য় পিড টর্মঞ্জাদ্  গন্তদ্ব্য 

শটৌৌঁিদ্ি টারদ্ব।  

ঢাকা মহাটগরী এখট শমগাপিড সটি। এখট পিড বপুল  টাপিড ধকয। রা ধাটীদ্ি প্রপিড িপিড েটই মানুষ বাড়দ্ি। ক্রমবধ মমাট মানুদ্ষর 

যািায়াদ্ির ব্যবিা করা এক কঠিট চযাদ্লঞ্জ। একই  সদ্ঙ্গ যাটবাহদ্টর সংখ্যা বৃপিড ির কারদ্ণ যাট  ও বাড়দ্ি। শসই চযাদ্লঞ্জ 

শমাকাদ্বলায় আমরা পিড টিয টতুট ব্যবিা পিড টপিড চ্ছ। সামপিড গ্রক টপিড রপিড িপিড ি পিড বদ্বচটা কদ্র ঢাকা ম্যাস র যাপিড ট্ াাটপিড    শ্দ্ভলটদ্ম  

প্রদ্ ক্ট বাস্তবায়ট করা হদ্চ্ছ।  

এই প্রকদ্ের আওিায় উত্তরা শথদ্ক বাংলাদ্েে ব্যাংক টয মন্ত ২০.১০ পিড কদ্লাপিড ম ার এপিড লদ্ভদ্ ্ শমদ্াাদ্রল পিড টম মাদ্ণর 

কা  শুরু হদ্ি যাদ্চ্ছ। উত্তরা ৩য় টব ম হদ্ি আগারগাঁও টয মন্ত ২০১৯ সদ্ট এবং বাংলাদ্েে ব্যাংক টয মন্ত ২০২০ সদ্ট শমদ্াাদ্রল 

চলদ্ব। এ লাইদ্ট মহাটগরীর ১৬টি গুরুত্বপূণ ম িাদ্ট শেেট থাকদ্ব। এদ্ি প্রপিড িঘ ায় উভয় পিড েদ্ক ৬০ হা ার যাত্রী যািায়াি 

করদ্ি টারদ্ব। এই টদ্থ উত্তরা শথদ্ক বাংলাদ্েে ব্যাংক টয মন্ত মাত্র ৩৮ পিড মপিড টদ্ ই শটৌৌঁিাদ্ি টারদ্ব। আ  শথদ্ক এমআরটি 

লাইট-৬ এর পিড টম মাণ কা  শুরু হদ্চ্ছ। 



 

ঢাকা েহদ্রর পূব ম-টপিড িম অংদ্ের সংদ্যাগসহ শগা া রা ধাটীদ্ি একটি সমপিড বিতি গণটপিড রবহট ব্যবিা গদ্ড় তুলদ্ি 

স্ট্রাদ্ পিড  ক াান্সদ্টা ম প্ল্যাট হাল-টাগাে করা হদ্য়দ্ি। এই টপিড রকেটার সুটাপিড রে অনুযায়ী, এয়ারদ্টা ম-পিড খলদ্যি-বাপিড রধারা-

বাড্ডা-রামপুরা-শমৌচাক হদ্য় কমলাপুর টয মন্ত এবং পিড খলদ্যি-পূব মাচল কাঞ্চট ব্রী  টয মন্ত ২৮ পিড কদ্লাপিড ম ার এমআরটি লাইট-১ 

এবং গাবিলী-শ কপিড টকযাল-পিড মরপুর-১, ১০ ও ১৪-বটাটী-গুলোট-২ হদ্য় ভা ারা টয মন্ত ১৩ পিড কদ্লাপিড ম ার এমআরটি লাইট-৫ এর 

সম্ভাব্যিা সমীযা চলমাট রদ্য়দ্ি।  

এমআরটি লাইট-১ এ ৯ পিড কদ্লাপিড ম ার এবং এমআরটি লাইট-৫ এ ৬ পিড কদ্লাপিড ম ার শমা  ১৫ পিড কদ্লাপিড ম ার টািাল শরল 

পিড টপিড ম মি হদ্ব। এ দু’টি লাইদ্টর কা  শেষ হদ্ল টগরীর শবেীর ভাগ িাদ্টই দ্রুি, সহ  ও আরামোয়ক টপিড রদ্বদ্ে মানুষ 

যািায়াি করদ্ি টারদ্ব। এদ্ি েীঘ ম পিড েদ্টর প্রিযাো পুরট হদ্ব। অন্যপিড েদ্ক যাট দ্ র কারদ্ণ অটচয় হওয়া শথদ্ক কম মঘ া 

সাশ্রয় হদ্ব। 

ঢাকা মহাটগরী এবং এর টার্শ্মবিী শ লাগুদ্লাদ্ি পিড বপুল সংখ্যক মানুষ বসবাস কদ্র। টাটা প্রদ্য়া দ্ট প্রপিড িপিড েট এ সব 

মানুষ ঢাকায় আসা-যাওয়া কদ্র। পিড কন্তু বিমমাদ্ট ঢাকার সাদ্থ টার্শ্মবিী শ লাগুদ্লার শকাট উন্নি ও টপিড রদ্বেবান্ধব শযাগাদ্যাগ 

ব্যবিা শটই।  

আপিড ম এই পিড বষয়টি পিড বদ্বচটায় পিড টদ্য় গা ীপুর হদ্ি হযরি োহ ালাল আন্ত মাপিড িক পিড বমাটবন্দর টয মন্ত পিড বআরটি লাইট 

িাটদ্টর উদ্যাগ আপিড ম গ্রহণ কপিড র। এই প্রকে কায মক্রম সম্পন্ন হদ্ল গা ীপুর মহাটগর এলাকার  টগদ্ণর ঢাকা মহাটগরীদ্ি 

যািায়াি সহ , টপিড রদ্বেবান্ধব, পিড টরাটে ও দ্রুিির হদ্ব।  

প্রকেটি বাস্তবাপিড য়ি হদ্ল বাসপিড ভপিড ত্তক দ্রুিগামী এ গণটপিড রবহট ব্যবিায় প্রপিড ি ঘ ায় উভয় পিড েদ্ক ২৫ হা ার যাত্রী 

টপিড রবহট করা সম্ভব হদ্ব। এ প্রকদ্েরও পিড টম মাণ কা  আ  শুরু হদ্ি যাদ্চ্ছ। প্রকেটি পিড ্দ্সম্বর ২০১৮ সাদ্ল সমাপ্ত হদ্ব। 

ভপিড বষ্যদ্ি ঢাকাি হযরি োহ ালাল আন্ত মাপিড িক পিড বমাট বন্দর হদ্ি শকরাটীগদ্ঞ্জর পিড র্লপিড মল টয মন্ত ২২ পিড কদ্লাপিড ম ার পিড বআরটি 

লাইট-৩ পিড টম মাদ্ণর পিড বষয়টিও যাচাই কদ্র শেখা হদ্চ্ছ। 

আমরা পিড ট স্ব অথ মায়দ্ট ২৮ হা ার শকাটি ঢাকা ব্যদ্য় বৃহত্তম পিড টম মাণ প্রকে টদ্মা বহুমুখী শসতু প্রকদ্ের কা  দ্রুি 

বাস্তবায়ট করপিড ি। এই শসতুর দু’টাদ্ড়ই এদ্ক্সস শরা্ পিড হদ্সদ্ব শমা  ৫৫ পিড কদ্লাপিড ম ার মহাসড়দ্ক ধীর গপিড ির যাটবাহট চলাচদ্লর 

 ন্য পৃথক শলটসহ ৪ শলদ্ট উন্নীিকরদ্ণর কা  শুরু হদ্য়দ্ি। ঢাকার যাত্রাবাড়ী হদ্ি মাওয়া ঘা  এবং অটর টাদ্ড় ভাংগা টয মন্ত 

রাস্তা প্রেস্ত করদ্ণর কা  চলদ্ি। এদ্ি েপিড যণ-টপিড িমাঞ্চদ্লর ২১টি শ লার মানুদ্ষর ভাদ্ের উন্নয়ট হদ্ব।  

চট্টগ্রাদ্ম কণ মফুলী টেীর িলদ্েদ্ে  াদ্টল পিড টম মাণ ও টারায়টগদ্ঞ্জর ৩য় েীিলযযা শসতুর পিড টম মাণ কা  বাস্তবায়টাধীট 

আদ্ি। ধীরগপিড ির যাটবাহদ্টর  ন্য পৃথক শলটসহ  য়দ্েবপুর- াঙ্গাইল-এদ্লঙ্গা মহাসড়ক ৪-শলদ্ট উন্নীিকরণ, ৪-শলট পিড বপিড েষ্ট 

পিড বিীয় কাঁচপুর, পিড বিীয় শমঘটা ও পিড বিীয় শগামপিড ি শসতু, মধুমপিড ি টেীর উটর কালটা শসতু পিড টম মাণ কা  চলমাট রদ্য়দ্ি। 

টবীটগর-পিড ্ইপিড টদ্ ্-চন্দ্রা মহাসড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং  য়দ্েবপুর-ময়মটপিড সংহ মহাসড়ক ৪-শলদ্ট উন্নীি করা 

হদ্য়দ্ি। 

টয ম ট শকন্দ্র কুয়াকা ার সদ্ঙ্গ রা ধাটীর পিড টরবপিড চ্ছন্ন সড়ক শযাগাদ্যাগ িাটদ্টর লদ্যয টটুয়াখালী-কুয়াকা া 

মহাসড়দ্ক শেখ কামাল শসতু, শেখ  ামাল ও শেখ রাদ্সল শসতু  টগদ্ণর যািায়াদ্ির  ন্য উন্মুক্ত কদ্র শেওয়া হদ্য়দ্ি। 

বপিড রোল-টটুয়াখালী মহাসড়দ্কর টায়রা টেীর উটর টায়রা শসতু (শলবুখাপিড ল) পিড টম মাণ কা  শুরু হদ্য়দ্ি। 

আমরা সারাদ্েদ্েই সড়ক, মহাসড়ক, শসতু, ফ্লাইওভার, টািাল সড়ক, এপিড লদ্ভদ্ ্ এক্সদ্প্রসওদ্য়, শরল, শটৌ ও 

শযাগাদ্যাগ অবকাঠাদ্মাগি উন্নয়দ্ট ব্যাটক কম মসূপিড চ বাস্তবায়ট করপিড ি। ঢাকায় দৃপিড ষ্ট টন্দট হাপিড িরপিড র্ল প্রকে, কুপিড ড়ল-পিড বর্শ্দ্রা্ 

বহুমুখী উড়াল শসতু, পিড মরপুর-পিড বমাটবন্দর পিড  ল্লুর রহমাট উড়াল শসতু, বটাটী ওভারটাস, শময়র হাপিড টফ উড়াল শসতু,  ঙ্গীদ্ি 

আহসাটউল্লাহ মাোর উড়াল শসতু এবং চট্টগ্রাদ্ম বহদ্দারহা  উড়াল শসতু চালু করা হদ্য়দ্ি।  

পিড বমাটবন্দর শথদ্ক কুতুবখালী টয মন্ত ২৬ পিড কদ্লাপিড ম ার এক্সদ্প্রসওদ্য় পিড টম মাদ্ণর কা  এপিড গদ্য় চলদ্ি। পিড বগি ৭ বিদ্র 

পিড িস্তা শসতু, েহীে আব্দুর রব শসরপিড টয়াবি শসতু, োহ আমাটি শসতু, েহীে বুপিড ি ীবী শসতু, সুলিাটা কামাল শসতু, হালুয়াঘাদ্  

শভাগাই শসতু, টাপিড  রপুর শসতু, কয়রা শসতু, বান্দরবাদ্ট রুমা ও থাটপিড চ শসতুসহ ৫ হা ার মার্াপিড র ও শিা  শসতু, ১৪টি বৃহৎ শসতু 



 

পিড টম মাণ কদ্রপিড ি। এি স্বে সমদ্য় অিীদ্ি এি শবপিড ে শসতু আদ্গ পিড টম মাণ কখদ্টা হয়পিড ট। ২১ হা ার পিড কদ্লাপিড ম ার টতুট সড়ক 

পিড টম মাণ। েীঘ্রই চালু হদ্ব ঢাকা-চট্টগ্রাম চার শলট। 

প্রপিড িদ্বেী শেেগুদ্লার সাদ্থ সহদ্যাপিড গিা ও  টসাধারদ্ণর মদ্ধ্য শযাগাদ্যাগ সহ  করার উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। 

Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুট ২০১৫ িাপিড রদ্খ 

স্বাযপিড রি হদ্য়দ্ি। Motor Vehicles Agreement ভু াট কর্তমক অনুসমথ মদ্টর (Ratification) টর এ শেেগুদ্লার মদ্ধ্য 

সরাসপিড র যাত্রী ও টণ্য টপিড রবহট শুরু হদ্ব। ব্যপিড ক্তগি যাটবাহটও চলাচল করদ্ি টারদ্ব। 

টপিড রবহট শসক্টদ্র সুষ্ঠু ব্যবিাটটা প্রবিমট এবং  টসাধারণদ্ক শসবা প্রোদ্ট স্বচ্ছিা ও  বাবপিড েপিড হিা প্রপিড িষ্ঠার লদ্যয 

যাটবাহদ্টর কর ও পিড ফ আোদ্য় অট-লাইট ব্যাংপিড কং টিপিড ি চালু করা হদ্য়দ্ি।  

এিাড়া, শমা রযাট ব্যবিাটটা পিড ্পিড   াল টিপিড ির আওিায় আটায়দ্টর উদ্দ্দদ্ে শরদ্াা-পিড রদ্ফ্লপিড ক্টভ টাম্বারদ্প্ল্ , শরপিড ্ও 

পিড িকুযদ্য়পিড ন্স আইদ্্টটিপিড ফদ্কেট (আরএফআইপিড ্), ট্যাগ ও শমা রযাদ্টর পিড ্পিড   াল শরপিড  দ্স্ট্রেট সাটি মপিড ফদ্ক  প্রবিমট করা 

হদ্য়দ্ি। ইদ্লক্ট্রপিড টক পিড চটযুক্ত পিড ্পিড   াল স্মা ম কা্ ম ড্রাইপিড ভং লাইদ্সন্স চালু করা হদ্য়দ্ি। গণটপিড রবহদ্টর এই আধুপিড টকায়ট ও 

পিড ্পিড   ালাইদ্ েদ্টর শিাঁয়া সবই আমাদ্ের প্রপিড িশ্রুি পিড ্পিড   াল বাংলাদ্েে গদ্ড় শিালার অঙ্গীকাদ্রর সফল বাস্তবায়ট।   

আ  সাধারণ মানুদ্ষর খুবই প্রদ্য়া টীয়  টবান্ধব ও টপিড রদ্বেবান্ধব ২টি গুরুত্বপূণ ম শমগা প্রকদ্ের পিড টম মাণ কা  শুরু 

করদ্ি শটদ্র আপিড ম আটপিড ন্দি। শুধু গণটপিড রবহট ব্যবিাই টয়, ঢাকা মহাটগরীসহ অন্যান্য মহাটগরীর সাপিড ব মক উন্নয়দ্টও সকল 

প্রদ্চষ্টা গ্রহণ করা হদ্ব। শবসরকাপিড র টয মাদ্য়ও অনুরূট ভূপিড মকা রাখদ্ি হদ্ব।  

পিড টম মাণ কা  বাস্তবায়দ্টর সাদ্থ সংপিড িষ্ট সকলদ্ক পিড টধ মাপিড রি সমদ্য় গুণগি মাট পিড টপিড িি কদ্রই কা  সম্পন্ন করার 

আহ্বাট  াটাপিড চ্ছ। এদ্যদ্ত্র শকাট ব্যপিড িক্রম গ্রহণদ্যাে হদ্ব টা। সরকার শঘাপিড ষি রূটকে-২০২১ এর লযয অ মদ্টর মাধ্যদ্ম 

বাংলাদ্েেদ্ক মধ্যম আদ্য়র শেে এবং  কম মটপিড রকেটা ২০৪১ বাস্তবায়দ্টর এদ্েেদ্ক সমৃি পিড হসাদ্ব গদ্ড় তুলব। এখট শথদ্ক 

আমাদ্ের সকল কম মকান্ড  াপিড িসংঘ শঘাপিড ষি ‘শ কসই লযযমাত্রা’ (SDG) ২০৩০ বাস্তবায়দ্টর পিড বষয়টি পিড বদ্বচটায় রাখদ্ি 

হদ্ব।  

উটপিড িি সকলদ্ক আবারও ধন্যবাে  াটাপিড চ্ছ। সবার প্রপিড ি আসন্ন টপিড বত্র ঈে-উল-পিড ফির-২০১৬ এর অপিড গ্রম শুদ্ভচ্ছা 

রইল।  

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর আওিায় শেদ্ের প্রথম শমদ্াাদ্রদ্লর ভূপিড ম উন্নয়ট কা  এবং 

Bus Rapid Transit (BRT) এর আওিায় গা ীপুর বাস পিড ্দ্টার পিড টম মাণ কাদ্ র শুভ উদ্বাধট শঘাষণা করপিড ি।    

শখাো হাদ্ফ । 

 য় বাংলা,  য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্েে পিড চর ীবী শহাক। 

... 


