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সভাপর্ি, 

র্েয় সহকমীবৃন্দ, 

উপর্িি সুর্ধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে নতুন ট্রেন সার্ভ িস ট্রসানার বাাংলা এক্সটেস-এর উটবাধন অনুষ্ঠাটন উপর্িি সবাইটক আমার 

শুটভচ্ছা জানার্চ্ছ। 

আসন্ন ঈটের ছুটিটি ঘরমুখী মানুটষর যািায়াটি এই সার্ভ িস র্কছুো হটলও যাত্রীটের যািায়াি সহজ করটব বটল 

আর্ম মটন কর্র।  

ট্ররল সবটচটয় সস্তা এবাং র্নরাপে বাহন। ট্রকান রকম ের্িবন্ধকিা ছাড়াই র্নর্ব িটে গন্তব্য িাটন যাওয়া যায়। 

আমাটের মহান মুর্িযুটের সময় বহু ট্ররল ট্রসতু এবাং ট্ররল লাইন পার্কস্তানীরা ধ্বাংস কটরর্ছল। বঙ্গবন্ধু সরকার 

দ্রুিিার সটঙ্গ ট্রসসব ট্রসতু এবাং ট্ররল লাইন ট্রমরামি কটর ট্রযাগাটযাগ ব্যবিা পুনঃিাপন কটরর্ছটলন।  

র্কন্তু ৭৫-পরবিী সরকারগুটলা ট্ররটলর উন্নয়ন ট্রিা কটরইর্ন, উটটা ট্ররটলর অটনক রুে বন্ধ কটর ট্রেয়। ট্ররলটক 

ট্রলাকসানী ের্িষ্ঠাটন পর্রণি কটর।  

ট্রেটের সার্ব িক ট্রযাগাটযাগ ব্যবিাসহ ট্ররটলর উন্নয়টন আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই অগ্রণী ভূর্মকা পালন কটর 

আসটছ।  

১৯৯৬ সাটল আমরা সরকার পর্রচালনার োর্য়ত্ব গ্রহটণর পর ট্ররলওটয়র উন্নয়টন র্বর্ভন্ন পেটেপ গ্রহণ কর্র। ১৯৯৮ 

সাটল বঙ্গবন্ধু ট্রসতুটি ট্ররল সাংটযাগসহ ১০০ র্কঃর্মঃ নতুন ডুটয়লটগজ ট্ররললাইন র্নম িাণকাটজর উটবাধন কর্র। আজ 

উত্তরাঞ্চল এবাং ের্েণ-পর্িমাঞ্চটলর জনগণ বঙ্গবন্ধু ট্রসতু র্েটয় দ্রুিিম সমটয় যািায়াি করটি পারটছন। 

আমরা রূপকল্প ২০২১-এর আওিায় ট্রেটে ট্ররল ট্রযাগাটযাগ ব্যবিার উন্নয়টন ব্যাপক কম িসূর্চ হাটি র্নটয়র্ছ। ২০১১ 

সাটল আমরা পৃথক ট্ররপপথ মন্ত্রণালয় গঠন কর্র। যাটি ট্ররটলর ের্ি আলাো নজর ট্রেওয়া যায়। 

২০০৯ সাটল োর্য়ত্ব গ্রহটণর পর এ পয িন্ত ট্রমাে ৬২ হাজার ৮৯০ ট্রকাটি োকা ব্যটয় বাাংলাটেে ট্ররলওটয়র ৫৫টি নতুন 

েকল্প এবাং ৪২ হাজার ৬০১ ট্রকাটি োকা ব্যটয় ৪৫টি সাংটোর্ধি েকল্প অনুটমােন কটরর্ছ।  

বিিমান সরকার ট্ররললাইন পুনব িাসন, বন্ধ োখালাইন চালু, ডাবল লাইন র্নম িাণ ও নতুন ট্ররললাইন র্নম িাটণর 

পাোপার্ে ট্ররলওটয়র জনবল ও ট্ররার্লাং েক সঙ্কে ূরর করার লটেে েটয়াজনীয় পেটেপ গ্রহণ কটরটছ।  

এ পয িন্ত ৯৮টি নতুন ট্রেন চালু এবাং ২৬টি ট্রেটনর সার্ভ িস বৃর্ে করা হটয়টছ। আর্ম র্বর্ভন্ন সমটয় নতুন ট্ররললাইটনর 

র্ভর্ত্তেস্তর িাপনসহ সমাপ্ত র্বর্ভন্ন েকটল্পর উটবাধন কটরর্ছ। এরমটে লালমর্নরহাে-বুর্ড়মারী, িারাকর্ন্দ-বঙ্গবন্ধু ট্রসতু পূব ি, 

রাজোহী-আমনুরা, পাব িিীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ট্ররললাইন উটল্লখটযাগ্য।  

ভারিীয় লাইন অব ট্রের্ডটের আওিায় সাংগৃহীি বাাংলাটেে ট্ররলওটয়র দুটি ব্রডটগজ ট্রলাটকাটমাটিভ এবাং র্বেটি 

ব্রডটগজ ট্াাংক ওয়াগন উটবাধন কটরর্ছ। 

সুধী, 

৭ম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনার আওিায় ট্ররলওটয়র উন্নয়টন র্বর্ভন্ন েকল্প গ্রহণ করা হটচ্ছ। ইটিামটে টুর্ঙ্গপাড়া, 

ফর্রেপুর, ভাঙ্গা, ট্রগাপালগঞ্জ, মাংলা সমুদ্র বন্দর, কক্সবাজার, মাওয়া, পাবনা, ঢালারচরসহ র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি এলাকা ট্ররলওটয় 

ট্রনেওয়াটকির আওিায় আনার লটেে নতুন ট্ররলপথ র্নম িাটণর উটযাগ গ্রহণ করা হটয়টছ। 



 

এছাড়া সরকার আঞ্চর্লক ও উপ-আঞ্চর্লক ট্ররল ট্রযাগাটযাগ িাপন এবাং বাাংলাটেেটক োন্স-এর্েয়ান ট্ররলওটয় 

ট্রনেওয়াটকির সটঙ্গ যুি করার লটেে েটয়াজনীয় পেটেপ গ্রহণ কটরটছ।  

পদ্মা ট্রসতুটি ট্ররল ট্রযাগাটযাগ িাপন, ট্রোহাজারী-গুনদুম ট্রসকেটন নতুন ট্ররললাইন র্নম িাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল লাইন 

িাপন, যমুন নেীর উপর ২য় বঙ্গবন্ধু ট্রসতু র্নম িাণ, খুলনা মাংলার মটে ট্রসতু বন্ধনকারী নতুন ট্ররল ট্রযাগাটযাগ িপন ইিোর্ে 

েকল্প গ্রহণ কটরর্ছ।  

ঢাকা-চট্টগ্রাটমর মটে ভর্বষ্যটি দ্রুিগর্ি সম্পন্ন এক্সটেস ট্রেন চালুর উটযাগ গ্রহণ করা হটয়টছ। িাছাড়া ইটলকর্েক 

ট্রেন ও পািাল ট্রেটনর র্ফর্জর্বর্লটি োর্ডর কায িেম চলমান। 

বিিমান সরকাটরর সমটয় নতুন ২০টি র্মোরটগজ এবাং ২৬টি ব্রডটগজ ট্রলাটকাটমাটিভ, ১২০টি ব্রডটগজ যাত্রীবাহী 

গাড়ী, ১৬৫টি ব্রডটগজ ও ৮১টি র্মোরটগজ ট্াাংক ওয়াগন, ২৭০টি র্মোরটগজ ফ্লাে ওয়াগন এবাং ২০ ট্রসে র্মোরটগজ ট্রডমু 

সাংগ্রহ করা হটয়টছ।  

সরবরাহকারীর অথ িায়টন ৭০টি র্মোরটগজ ট্রলাটকাটমাটিভ এবাং এর্ডর্বর অথ িায়টন ১০টি র্মোর ট্রগজ ট্রলাটকাটমাটিভ, 

২টি ব্রডটগজ, ২টি র্মোরটগজ র্রর্লফ ট্রেন, একটি ট্রলাটকাটমাটিভ র্সমুটলের সাংগ্রটহর ের্েয়া চলটছ।  

এছাড়া এর্ডর্বর অথ িায়টন আরও ২০০টি র্মোরটগজ ও ৫০টি ব্রডটগজ যাত্রীবাহী কোটরজ সাংগ্রটহর জন্য োথর্মক 

কাজ শুরু হটয়টছ।  

বাাংলাটেে ট্ররটলর উন্নয়টন এর্ডর্ব, জাইকা, ইইডর্সএফ, ভারি সরকারসহ র্বর্ভন্ন োিা সাংিা আমাটের সহায়িা 

েোন করটছ। আর্ম িাটের ধন্যবাে জানার্চ্ছ।  

নতুন নতুন ট্রেন চালুর লটেে ট্ররললাইন কোপর্সটি বৃর্ে করা েটয়াজন। এজন্য আমরা ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্ররলওটয় 

কর্রটডারটক ডাবল লাইটন উন্নি করার পেটেপ গ্রহণ কটরর্ছ। এর অাংে র্হটসটব ইটিামটেই ট্রযসব কাজ সম্পন্ন হটয়টছ 

ট্রসগুটলা হটচ্ছ: 

 এই কর্রটডাটরর ব্যস্তিম অাংে েঙ্গী-ভভরববাজার ৬৪ র্কঃর্মঃ ট্রসকেটন ডাবল লাইন র্নম িাটণর কাজ সম্পন্ন। 

 জাইকা’র অথ িায়টন র্চনকী আস্তানা-লাকসাম ট্রসকেটন ৬১ র্কঃর্মঃ ডাবল লাইন এবাং চট্টগ্রাম ট্রেেটন ইয়াড ি 

র্রমটডর্লাং এর কাজ সম্পন্ন। 

 ভারিীয় ডলার ট্রের্ডে লাইটনর অথ িায়টন ২য় ভভরব ও ২য় র্িিাস ট্রসতুর র্নম িাণ কাজ সমার্প্তর পটথ। 

 ভারিীয় এলওর্স অথ িায়টন ঢাকা-েঙ্গী ৩য় ও ৪থ ি লাইন র্নম িাণ ও েঙ্গী-জয়টেবপুর ডুটয়লটগজ ডাবল লাইন 

র্নম িাণ এবাং কুলাউড়া-োহবাজপুর ট্ররললাইন পুনব িাসন েকল্প গ্রহণ।  

 খুলনা-পাব িিীপুরসহ ট্রেটের অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি ট্রসকেটন ভবটের্েক অথ িায়টন ডাবল লাইন র্নম িাটণর জন্য কায িেম 

গ্রহণ। 

 এর্ডর্ব’র অথ িায়টন আখাউড়া-লাকসাম অাংটে ৭২ র্কঃর্মঃ ডুটয়ল ট্রগজ ডাবল লাইন ট্ররলওটয় েোক র্নম িাটণর 

কাজ শুরু। 

 ইর্ডর্সএফ-এর অথ িায়টন ২০টি র্মোর ট্রগজ ট্রলাটকাটমাটিভ এবাং ১৫০টি র্মোরটগজ যাত্রীবাহী প্যাটসঞ্জার 

কোটরজ সাংগ্রটহর জন্য বাাংলাটেে ও ের্েণ ট্রকার্রয়া সরকাটরর মটে ঋণচুর্ি স্বােটরর কায িেম ের্েয়াধীন। 

সুর্ধবৃন্দ, 

আঞ্চর্লক সহটযার্গিার র্নেে িন র্হটসটব ভারি সরকার ২০১০ সাটল বাাংলাটেেটক ১ র্বর্লয়ন মার্কিন ডলার ঋণ 

েোন কটর। এ ঋণ চুর্ির আওিায় এ পয িন্ত বাাংলাটেে সরকার এবাং ভারি সরকার ৭৩৬ র্মর্লয়ন মার্কিন ডলাটরর ১৪টি 

েকল্প অনুটমােন কটরটছ।  

এরমটে ১১টি েকটল্পর আওিায় ৬৩০ র্মর্লয়ন মার্কিন ডলারই বাাংলাটেে ট্ররলওটয়র অবকাঠাটমা উন্নয়ন ও ট্ররার্লাং 

েক সাংগ্রটহর জন্য অনুটমােন করা হটয়টছ।  

এছাড়াও ভারি সরকার ইটিামটে আরও ২ র্বর্লয়ন মার্কিন ডলাটরর র্বিীয় LOC মঞ্জুর কটরটছ। এই অটথ ির বারা 

আরও র্িনটি নতুন েকল্প ট্রনওয়া হটয়টছ। 



 

বাাংলাটেে ট্ররলওটয়র জন্য আজ একটি র্বটেষ র্েন। আজটকর এই অনুষ্ঠাটনর মােটম ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন 

‘ট্রসানার বাাংলা এক্সটেস’ এবাং ঢাকা-রাজোহী রুটে চলমান র্সল্কর্সটি ট্রেনটি নতুন ট্রকাচসমূহ বারা ের্িিার্পি হটয় নতুন 

আর্ঙ্গটক সার্ভ িস চালু করা হটচ্ছ।  

নতুন ট্রেটনর জন্য ব্যবহৃি র্মোর ট্রগজ ট্রকাচসমূহ ইটন্দাটনর্েয়া হটি এবাং নতুন ব্রডটগজ ট্রকাচসমূহ ভারি হটি 

সাংগ্রহীি হটয়টছ। দ্রুিগর্ির আধুর্নক এ ট্রেন চালুর ফটল ঢাকা-চট্টগ্রাটমর এবাং ঢাকা-রাজোহীর মটে চলাচলকারী জনগটণর 

আসা-যাওয়া সহজির, দ্রুিির ও আরামোয়ক হটব। 

এ সকল ট্রকাচ সার্ভ িটস আসার পর বাাংলাটেে ট্ররলওটয়র র্মোর ট্রগজ ও ব্রড ট্রগজ ট্রসকেটন ট্রযমন ট্রকাটচর স্বল্পিা 

ূরর হটব, ট্রিমর্ন যাত্রীটের দ্রুি ও আরামোয়ক ভ্রমণ র্নর্িি হটব। 

সুর্ধবৃন্দ, 

বাাংলাটেে আওয়ামী লীগ সরকার যখনই সরকার পর্রচালনার োর্য়টত্ব আটস িখন জনগণ র্কছু পায়। চলর্ি রমজান 

মাস োয় ট্রেটষর র্েটক। সামটন ঈে। র্জর্নসপটত্রর োম বাটড়র্ন। মুদ্রাস্ফীর্ি ৫.৪৫ েিাাংটে ট্রনটম এটসটছ। ভবটের্েক মুদ্রার 

র্রজাভ ি ২৯ র্বর্লয়ন ডলার অর্িেম কটরটছ। গি ৬ বছর ধটর আমরা গটড় ৬.৩ েিাাংে হাটর র্জর্ডর্প অজিন কটরর্ছ। এ বছর 

র্জর্ডর্প বৃর্ের হার ৭.০৫ েিাাংে হটব।  

বাাংলাটেে এখন র্বটে উন্নয়টনর ট্ররাল মটডল। আমরা ইটিামটে র্নম্ন-মেম আটয়র ট্রেটে উন্নীি হটয়র্ছ।  

আমরা খায উৎপােটন স্বয়াং-সম্পূণ িিা অজিন কটরর্ছ। র্বদুেৎ উৎপােন সেমিা োয় ১৪ হাজার ৭০০ ট্রমগাওয়াটে 

উন্নীি কটরর্ছ। ট্রেটের ৭৫ েিাাংে মানুষ র্বদুেৎ সুর্বধার আওিায় এটসটছ।  

সাটড় ১৬ হাজার কর্মউর্নটি র্ির্নক ও ইউর্নয়ন স্বািেটকটের মােটম স্বািেটসবা জনগটণর ট্রোড়টগারায় ট্রপ ৌঁটছ 

ট্রেওয়া হটচ্ছ। হাসপািালগুটলাটি েয্যা সাংখ্যা বাড়াটনা হটয়টছ। গড় আয়ু ট্রবটড় এখন ৭১ বছর। 

মাথার্পছু আয় বৃর্ে ট্রপটয় োঁর্ড়টয়টছ ১ হাজার ৪৬৬ ডলাটর। োর্রটদ্রের হার কটম এখন ২২.৪ েিাাংে। ৫ ট্রকাটি 

মানুষ র্নম্ন আয় ট্রথটক মে আটয়র স্তটর উন্নীি। মাের্মক পয িায় পয িন্ত র্বনামূটে পাঠ্যবই র্বিরণ করা হটচ্ছ। 

একটি বার্ড় একটি খামার, বয়স্ক ভািা, র্বধবা ভািা, মাতৃত্বকালীন ভািা, মুর্িটযাো ভািা, ের্িবন্ধী ভািা, 

র্ভর্জর্ড, র্ভর্জএফ, ট্রেে র্রর্লফ, কাটজর র্বর্নমটয় খায কম িসূর্চর মােটম সামার্জক র্নরাপত্তা ট্রবষ্টনী সৃর্ষ্ট করা হটয়টছ। 

২০২১ সাটলর মটে বাাংলাটেেটক আমরা মেম-আটয়র এবাং ২০৪১ সাটলর আটগই উন্নি-সমৃে ট্রেটে পর্রণি করব, 

ইনোআল্লাহ।  

ঘরমুখী যাত্রীরা র্নরাপটে গ    ট্রপ ৌঁছাক। ট্রেটের সবাই আনটন্দ ঈে উেযাপন ক ন- এই োথ িনা কটর আর্ম নতুন 

ট্রসানার বাাংলা এক্সটেস-এর উটবাধন ট্রঘাষণা করর্ছ। 

ট্রখাো হাটফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাটেে র্চরজীবী ট্রহাক। 

... 


