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ডবসডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

আমডন্ত্রত অডতডিবৃন্দ,  

উপডিত সুডধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডসকেটন কডমউোর ডিন সাডভ িটসর উটবাধন অনুষ্ঠাটন উপডিত সকলটক আমার আন্তডরক শুটভচ্ছা ও 

অডভনন্দন োনাডচ্ছ।  

ডেটের ডিন সাডভ িটসর ইডতহাটস আে একটি অনন্য ডেন। আে ডিটক আধুডনক ও দ্রুতগডতর কডমউোর ডিন সাডভ িস চালু 

হটচ্ছ। দুই ডসে ডিটেল ইটলকডিক মাডিপল ইউডনে ডেটয় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে এ ডিন সাডভ িস চালু হটচ্ছ।  

ডিমু ডিন প্রবতিটনর মাধ্যটম সরকার উন্নত ডেটে ডবদ্যমান ডিন সাডভ িস ডেটের মানুটষর কাটে ডপ ৌঁটে ডেটয়টে। এর ফটল 

সময় সাশ্রয় হটব এবং ডিন যাতায়াটত মানুটষর আগ্রহ আরও বৃডি পাটব।   

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের যাত্রীটের আসা-যাওয়া সহেতর, দ্রুততর ও আরামোয়ক হটব। েডিণ ঢাকার যানেেও 

অটনকাংটে হ্রাস পাটব।  

আমরা প্রায় ৪৬০ ডকাটি োকা ব্যটয় ২০ ডসে ডিটেল ইটলকডিক মাডিপল ইউডনে আমোডন করডে। আগামী দুই মাটসর 

মটধ্য সবগুটলা ডিটমা ডেটে আসটব।  

 ধাটপ ধাটপ ঢাকা-েয়টেবপুর, চট্টগ্রাম নগরীটত সাকুিলার ডিন, চট্টগ্রাম, লাকসাম, কুডমল্লা, আখাউড়া, ডসটলে, রংপুর, 

ডেনােপুর, ঠাকুরগাঁও ও লালমডনরহাে ডমোরটগে ডরলপটি ডিমু ডিন চালু করা হটব।   

সুডধমন্ডলী,  

ডিন সাডভ িস বাংলাটেটের একটি িডতহাবাহী ডযাগাটযাগ ব্যবিা। ডিটিে আমল ডিটকই ডেেড়েটড় ডিন ডনেওয়াকি গটড় 

উটঠটে। মানুষ কম খরটচ ও ডনরাপটে ডবডভন্ন গন্তটব্য আসা-যাওয়া করটত পাটর। গ্রাটমর মানুষও উপকৃত হয়। ডবএনডপ-োমাত 

ডোটের তা পেন্দ হয়ডন। কারণ, এটত তাটের বাস-িাক ব্যবসা িডতগ্রস্ত হয়। তাই তারা এটক এটক ডিন সাডভ িস বন্ধ কটর ডেয়। 

এমনডক লাভেনক রুেগুটলাটতও সাডভ িস বন্ধ কটর ডেয়। অবটহলার কারটণ ডরলওটয়টত ডলাকসাটনর ডবাঝা বাটড়।  

ডেয়ানব্বই সরকাটরর সময় আমরা বঙ্গবন্ধু ডসতুটত ডরল সংটযাগসহ ১০০ ডকটলাডমোর নতুন ডুটয়লটগে ডরললাইন 

ডনম িাটণর মাধ্যটম ডরটলর নতুন োগরণ শুরু কডর। বতিমান সরকাটরর চার বেটর ডরলওটয়টক োডগটয় তুটলডে। ডলাকসান কমটত 

শুরু কটরটে।  



আমরা ডরলপি মন্ত্রণালয় প্রডতষ্ঠা কটরডে। অটনক বন্ধ ডরললাইন চালু, নতুন ডরললাইন ও িাবল লাইন ডনম িাণ কটরডে। 

প্রায় ১৮ হাোর ৩১১ ডকাটি োকা ব্যটয় ৩৮টি নতুন প্রক্প  এবং ৫ হাোর ৪৪৫ ডকাটি োকা ব্যটয় ১১টি সংটোডধত প্রক্প  ডনয়া 

হটয়টে।  

৩৫ ডকটলাডমোর নতুন ডরলপি ডনম িাণ এবং ১৮০ ডকটলাডমোর ডরলপি পুনব িাসন করা হটয়টে। ঢাকা-রংপুর লাইটন 

রংপুর এক্সটপ্রস, ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইটন চট্টলা এক্সটপ্রসসহ ২২ ডোড়া নতুন ডিন চালু করা হটয়টে। ডবডভন্ন রুটে ২০ ডোড়া ডিন 

সাডভ িস সম্প্রসারণ করা হটয়টে।   

১০১ ডকটলাডমোর ডরলপি ডমোর ডগে ডিটক ডুটয়ল ডগটে রূপান্তর করা হটয়টে। ৩০০টি ডরল িীে ডনম িাণ ও পুনঃডনম িাণ 

করা হটয়টে। যাত্রীটসবা উন্নয়টন ৮৬টি ডরলওটয় ডেেন পুনঃডনম িাণ করা হটয়টে। ৯টি ডলাটকাটমাটিভ ও ৫৫টি ওয়াগন সংগ্রহ করা 

হটয়টে। আরও ৪টি ডলাটকাটমাটিভ ও ২৭৭টি ওয়াগন সংস্কার করা হটয়টে। ডবডভন্ন গুরুত্বপূণ ি এলাকা ডরলওটয় ডনেওয়াটকির 

আওতায় আনার লটিা নতুন ডরলপি ডনম িাণসহ ডবডভন্ন উটদ্যাগ গ্রহণ করা হটয়টে।  

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডরললাইন পুনব িাসন করা হটয়টে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও েঙ্গী বভরববাোর িাবল ডরললাইন ডনম িাণকাে দ্রুত 

এডগটয় চলটে। ডোহাোরী ডিটক রামু হটয় কক্সবাোর পয িন্ত ডরলপি ডনম িাণ করা হটচ্ছ। বাংলাটেেটক িান্স-এডেয়ান ডরলওটয় 

ডনেওয়াটকির সাটি যুক্ত করার লটিা প্রটয়ােনীয় পেটিপ ডনয়া হটয়টে।  

ভারটতর ১০০ ডকাটি িলার ডেডিে লাইটনর আওতায় প্রায় ৬৫ ডকাটি িলার ব্যটয় ডরলওটয়র ১২টি প্রক্প  বাস্তবায়ন করা 

হটচ্ছ। এর অংে ডহটসটব গত মাটস ২টি িিটগে ডলাটকাটমাটিভ এবং ২০টি িিটগে ট্াংক ওয়াগন সংগ্রহ করা হটয়টে।  

ই-টিটকটিং কায িেটমর আওতায় ডমাবাইল ডফাটনর মাধ্যটমও টিডকে প্রাডির ব্যবিা করা হটয়টে। ইন্টারটনটে ডিটনর 

তথ্যাডে োনার সুডবধা চালু করা হটয়টে।  

সুডধবৃন্দ,  

আমরা সড়ক ও ডন  ডযাগাটযাগ ব্যবিারও ব্যাপক উন্নয়ন কটরডে। সড়ক ও েনপি ডবভাগ ও এলডেইডি'র মাধ্যটম ২০ 

হাোর ৯০৪ ডকটলাডমোর সড়ক ও ১ লি ৩৫ হাোর ৭৮৮ ডমোর িীে-কালভাে ি ডনম িাণ করা হটয়টে। বডরোটল েপেডপয়া নেীর 

ওপর েহীে আব্দুর রব ডসরডনয়াবাত ডসতু, েীতলিাা নেীর ওপর ডিমরায় সুলতানা কামাল ডসতু, কয়রা ডসতু, ডতস্তা ডসতু, োহ 

আমানত ডসতুসহ ১৩টি বৃহৎ ডসতু ডনম িাণ করা হটয়টে। আরও আেটি বৃহৎ ডসতু ডনম িাণাধীন আটে।  

কাাডপোল ডেডেং এর মাধ্যটম নেী খনন করা হটচ্ছ। এর ফটল নেীগুটলা নাব্যতা ডফটর পাটচ্ছ। নেীগটভ ি ডবলীন হওয়া 

ভূডম পুনরুিার করা হটচ্ছ। ডেটে কৃডষ উৎপােন বৃডি পাটচ্ছ। খাদ্য ও পুডি ডনডিত পাটচ্ছ। ডন -বন্দরগুটলার কায িিমতা ডবটড়টে।  

ডবদুাৎ ও গ্যাস উৎপােন ব্যাপকভাটব ডবটড়টে। গ্রাম পয িন্ত ডভ ত অবকাঠাটমা গটড় ডতালা হটয়টে। ফটল ডবডনটয়াটগর 

উত্তম পডরটবে সৃডি হটয়টে। আেপাটের ডেেগুটলা ডিটক বাংলাটেটে ডবডনটয়াটগর সুডবধা ডবেী িাকায় ডবটেেী ডবডনটয়াগ ডবটড়টে। 

চার বেটর ৩৯২ ডকাটি ৬০ লি িলার ববটেডেক ডবডনটয়াগ এটসটে। ২০১২ সাটল সটব িাচ্চ ১১৬ ডকাটি িলার ববটেডেক ডবডনটয়াগ 

এটসটে।  

ডবএনডপ-োমাত যুিাপরাধীটের ডবচাটরর হাত ডিটক রিার লটিা ডেটে অডিডতেীল পডরডিডত সৃডির পাঁয়তারা করটে। 

ডিটন আগুন ডেটচ্ছ। ডরললাইন উপটড় ডফটল ডেটচ্ছ। ডবডভন্ন নােকতা চালাটচ্ছ। এর ফটল ডবটেেী ডবডনটয়াগ ডনরুৎসাডহত হটচ্ছ।  

এই অপেডক্ত ডেটের অগ্রযাত্রাটক িাডমটয় ডেটত চায়। আি ি-সামাডেক সব ডেক ডিটক ডেেটক স্বাধীনতা-পূব িবতী অবিায় 

ডফডরটয় ডনটত চায়।  

ডেেটপ্রডমক প্রডতটি মানুষই যুিাপরাধীটের ডবচার চায়। ডেটের অগ্রগডত চায়। তাই েনগণ ডবএনডপ-োমাত ডোটের সব 

ষড়যন্ত্র রুটখ ডেটব।  

সুডধমন্ডলী,  

বতিমান সরকার কৃডষ, ডেিা, স্বািাসহ প্রডতটি খাটতই ব্যাপক উন্নয়ন কটরটে। সামাডেক ডনরাপত্তা ডবিনী ডোরোর 

কটরটে। গ্রামীণ অি িনীডত চাঙ্গা হটয়টে। েনেডক্ত রিাডন বৃডি পাওয়ায় গ্রামীণ ডবকারত্ব ব্যাপকভাটব হ্রাস ডপটয়টে। গত বের ১ 

হাোর ৪১৬ ডকাটি িলার ডরডমটেন্স এটসটে। েহটরর পাোপাডে গ্রাটমর শ্রমেীবীটের আয় কটয়কগুণ ডবটড়টে। ধনী-গরীব ববষম্য 

কটমটে। পাঁচ ডকাটির ডবেী মানুষ ডনম্নডবত্ত ডিটক মধ্যডবটত্ত উটঠ এটসটে। োডরদ্র্া দ্রুত হ্রাস পাটচ্ছ।  



বাঙাডল োডতর এই আি ি-সামাডেক উন্নয়ন ডবশ্বব্যাপী প্রেংডসত হটয়টে। ডেটের ভাবমূডতি উজ্জ্বল হটয়টে। এ অগ্রযাত্রা 

অব্যাহত রাখটত হটব। আমরা রূপক্প  ২০২১ বাস্তবায়টনর মাধ্যটম একটি আধুডনক, অসাম্প্রোডয়ক, সমৃি, োডন্তপূণ ি, ডিডেোল 

বাংলাটেে গটড় তুলটবা। োডতর ডপতার স্বটের ডসানার বাংলা প্রডতষ্ঠা করটবা।  

আসুন, সকটল ডমটল মুডক্তযুটির আেটে ি উবুি হটয় ডেটের অগ্রযাত্রাটক আরও ডবগবান কডর।  

এ আো ব্যক্ত কটর আডম ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডসকেটন ডিটেল ইটলকডিক মাডিপল ইউডনে কডমউোর ডিন সাডভ িস এর 

শুভ উটবাধন ড াষণা করডে।  

ডখাো হাটফে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাটেে ডচরেীবী ডহাক। 


