
৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক এবং  

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মেসসংহ জাতীয় মহাসড়ক এর উনবাধে অনুষ্ঠাে 

     

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী 

লেখ হাসসো  

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাসতক সনেেে লকন্দ্র, লেনরবাংো েগর, ঢাকা, েসেবার, ১৮ আষাঢ় ১৪২৩, ০২ জুোই ২০১৬ ইং 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসের রাসহম 

 

অনুষ্ঠানের সোসেত সভাপসত, 

সহকমীবৃন্দ, 

উপসিত সুসধবৃন্দ। 

 

 আসসাোমু আোইকুম।  

 চার লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-ময়মেসসংহ জাতীয় মহাসড়নকর ৪-লেনে উন্নীত 

জয়নেবপুর-ময়মেসসংহ অংনের উনবাধে অনুষ্ঠানে উপসিত সকেনক শুনভচ্ছা জাোসচ্ছ। সবাইনক রমজানুে লমাবারকবাে। 

আসন্ন ঈে-উে-সিতনরর শুনভচ্ছা। 

 চার লেনে উন্নীত সড়ক দু’টি সরকানরর পক্ষ লেনক এই দু’টি রুনের যাত্রীনের জন্য ঈে উপহার। ব্যয়বহুে এবং 

শ্রমসাধ্য এই কানজর উনবাধেী আনুষ্ঠাসেকতার মাধ্যনম ৪-লেনে উন্নীত আরও ২৭৮ সকনোসমোর মহাসড়ক আমানের জাতীয় 

মহাসড়ক লেেওয়ানকজ যুক্ত হে। যা আমানের অে জনেসতক উন্নয়নের গসত ত্বরাসিত করনব। 

সুসধমন্ডেী, 

 সামনেই ঈে। ঢাকা মহােগরীনত বসবাসকারী অসধকাংে কম জজীবী মানুষ ঈনের ছুটিনত যানবে গ্রাম-গনে, সেজ 

বাসড়নত। এ দু’টি মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরনের িনে এ রুনে যাতায়াতকারী ঘরমুনখা মানুনষর ভ্রমে পূনব জর লয লকাে 

সমনয়র তুেোয় সেসব জঘ্ন ও সহজ হনব। এটি সেিঃসনন্দনহ লেেবাসীর জন্য একটি সু-খবর। 

 অে জনেসতক উন্নয়নের জন্য উন্নত লযাগানযাগ অবকাঠানমা একান্ত জরুসর। সেল্প-বাসেনজের প্রসার, দ্রুত গন্তনব্য লপ ৌঁছানো, 

সমনয়র যোযে ব্যবহার, কানজর গসত বৃসি ও ক্রমবধ জমাে চাসহো পূরনে মহাসড়ক লেেওয়ানকজর উন্নয়নের লকাে সবকল্প লেই। 

আমরা সরকানর এনস সড়ক লযাগানযাগ উন্নয়নের ভসবষ্যত কম জ পসরকল্পো গ্রহে কনরসছ।  

 প্রেম পয জানয় লেনের সবদ্যমাে জাতীয় মহাসড়কগুনো ৪-লেনে উন্নীত করার পেনক্ষপ সহনসনব আজ দু’টি জাতীয় 

মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরে সম্পন্ন হনয়নছ। পয জায়ক্রনম ১ হাজার ৭৫২ সকনোসমোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরনের জন্য 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও সিনেইেি সিজাইে সম্পন্ন করা হনয়নছ। এছাড়া আরও ৬০০ সকনোসমোর মহাসড়নকর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 

ও সিনেইেি সিজাইে প্রেয়নের কাজ চেনছ।  

 আসম আেনন্দর সানে জাোসচ্ছ, লেনের উত্তরাঞ্চনের সানে সরাসসর মহাসড়ক পনে লযাগানযানগর প্রধাে কসরনিার 

জয়নেবপুর-চন্দ্রা-োঙ্গাইে-এনেঙ্গা পয জন্ত ৭০ সকনোসমোর মহাসড়ক ধীরগসতর যােবাহনের জন্য পৃেক লেেসহ ৪-লেনে উন্নীত 

করার কাজ শুরু হনয়নছ, যা আগামী ২০১৮ সনে লেষ হনব।  

 এনেঙ্গা-হাটিকুমরুে-রংপুর ১৯০ সকনোসমোর জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরনের প্রকল্প অনুনমােনের জন্য 

অনপক্ষামাে রনয়নছ। একইসানে ধীরগসতর যােবাহনের জন্য পৃেক লেেসহ ঢাকা-সসনেে জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নয়নের 

জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও সিনেইেি সিজাইে সম্পন্ন হনয়নছ।  

 অসধক সবসেনয়াগ প্রকল্প উৎসাসহত করনত BBIN লেেগুনোর মনধ্য সেরবসচ্ছন্ন ও উন্নত লযাগানযানগর মাধ্যনম 

জেসাধারনের যাতায়াত ও বাসেজে সম্প্রসারে করা হনব। 

সুসধবৃন্দ, 

 সেম জাোধীে পদ্মা বহুমুখী লসতুর সংনযাগ মহাসড়ক সহনসনব ঢাকার যাত্রাবাড়ী হনত মাওয়া ঘাে এবং অপর পানড় 

ভাংগা পয জন্ত লমাে ৫৫ সকনোসমোর মহাসড়ক উভয় সেনক ধীর গসতর যােবাহে চোচনের জন্য পৃেক লেেসহ ৪-লেনে 

উন্নীতকরনের কাজ শুরু হনয়নছ। 



 

 ঢাকা মহােগরীর উপর যােবাহনের চাপ কমানত আন্তিঃনজো চোচেকারী যােবাহনের জন্য গাজীপুর মীনররবাজার-

কাঞ্চে সিজ হনত ভুেতা-মেেপুর প্রায় ৫৪ সকনোসমোর ঢাকা বাইপাস রাস্তা করা হনচ্ছ। উভয় পানবজ সাসভ জস লেেসহ সরকাসর-

লবসরকাসর অংেীোসরনত্ব উন্নয়নের এই প্রকল্প গ্রহে করা হনয়নছ।  

 ঢাকা-সসনেে মহাসড়নকর ভুেতায় যােজে হ্রাসকরনের সেসমত্ত ৪-লেে সবসেষ্ট ১ হাজার ২৩৮ সমোর েীঘ জ ফ্লাইওভার 

সেম জাে কাজ চেনছ। মােবনেনহ সেরা-উপসেরার মতই লেনের উন্নয়নে লযাগানযাগ অবকাঠানমা কাজ কনর। তাই রাস্তা-ঘাে 

সম্প্রসারে ও প্রেস্তকরনের উপর আমরা লজার সেনয়সছ। 

সুধী, 

 চট্টগ্রাম লেনের বৃহত্তম বাসেসজেক েগরী। এই বাসেজে েগরীর সানে রাজধােী ঢাকাসহ সারা লেনের সংনযাগকারী 

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কনক ‘ইনকানোসমক োইি োইে’ সহনসনব সবনবচো করা হয়। তাই এই রাস্তা ৪ লেনে উন্নয়নে 

আমরা সবনেষ লজার সেনয়সছ। 

 জাতীয় অে জনেসতক অগ্রগসতর সনঙ্গ ক্রমবধ জমাে যােবাহনের ক্রমাগত চাপ লমাকাসবোর জন্য ৩ হাজার ১৯০ লকাটি 

োকা ব্যনয় সজওসব ও লজসিসসএি এর লয ে অে জায়নে োউেকাসন্দ হনত চট্টগ্রাম সসটি লগে পয জন্ত ১৯০ সকনোসমোর সবদ্যমাে ২-

লেে মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরে প্রকল্প গ্রহে করা হয়।  

 এ প্রকনল্প ২-লেে মহাসড়ক েতুে সেম জাে এবং সবদ্যমাে অংনের ২-লেে উন্নয়েসহ ২৩টি লসতু, ২৪২টি কােভাে জ, ৩টি 

লরে ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস, ৩৩টি ফুেওভার সিজ সেম জাে করা হনয়নছ।  

 এ মহাসড়নকর সবদ্যমাে কাঁচপুর, লমঘো ও লগামসত লসতুর পানে ৪-লেে সবসেষ্ট সবতীয় কাঁচপুর, সবতীয় লমঘো ও 

সবতীয় লগামসত লসতু সেম জাে কাজ চেনছ। ২০১৮ সানের মনধ্যই েতুে লসতুগুনোর সেম জাে কাজ লেষ কনর জেগনের ব্যবহানরর 

জন্য উন্মুক্ত করা যানব।  

 এসেনক ঢাকা-জয়নেবপুর-ময়মেসসংহ লেনের আনরকটি জাতীয় গুরুপূে জ মহাসড়ক। জয়নেবপুর হনত ময়মেসসংহ 

লমসিনকে কনেজ পয জন্ত ৮৭ সকনোসমোর ২-লেে মহাসড়কনক সম্পূে জ সেজস্ব অে জায়নে ৪-লেনে উন্নীত করার জন্য ১ হাজার 

৮১৫ লকাটি ১২ েক্ষ োকা ব্যনয় প্রকল্প গ্রহে করা হয়।  

সুসধবৃন্দ, 

 সড়ক ও জেপে অসধেপ্তর এবং বাংোনেে লসোবাসহেীর লেোে ওয়াকজস অগ জাোইনজেে (পসিম) লয েভানব 

সেম জাে কাজটি বাস্তবায়ে কনরনছ। এ প্রকনল্পর আওতায় ১৫৫টি কােভাে জ, ৫টি েতুে লসতু, মাওোয় ১টি ফ্লাইওভার, ১টি 

লরেওনয় ওভারপাস সেম জােসহ সুপ্রেস্ত সমসিয়াে রাখা হনয়নছ।  

 রাজধােীর যােজে হ্রাসসহ উন্নত গেপসরবহে ব্যবিা সহনসনব উত্তরা হনত বাংোনেে ব্যাংক পয জন্ত লেনের প্রেম 

লমনরানরে এমআরটি োইে-৬ ও গাজীপুর হনত হযরত োহজাোে (র) আন্তজজাসতক সবমােবন্দর পয জন্ত লেনের প্রেম সবআরটি 

োইে এর সেম জাে কাজ ইনতামনধ্যই উনবাধে করা হনয়নছ। এ সবসকছুই আমানের ধারাবাসহক উন্নয়নের দৃশ্যমাে বাস্ততা।  

 রাজধােী ঢাকার সানে অন্যান্য এোকায় যাতায়াতকারী যােবাহনের প্রনবে ও বাসহ জগমে সহজ ও যােজেমুক্ত করনত 

সেম জাে করা হনয়নছ েতুে মহাসড়ক ও ফ্লাইওভার। এরমনধ্য সবরুসেয়া লসতুসহ ১০ েেসমক ৫০ সকনোসমোর সবরুসেয়া-

আশুসেয়া মহাসড়ক এবং ২০ সকনোসমোর েীঘ জ লিমরা-আমুসেয়া-লেনখর জায়গা-রামপুরা মহাসড়ক ও েতুে দু’টি লসতু সেম জাে 

অন্যতম।  

 ৪-লেনে উন্নীত জয়নেবপুর-ময়মেসসংহ জাতীয় মহাসড়নক ১টি লরেওনয়  ওভারপাস সেম জাে সমাপ্ত হনয়নছ এবং ৪-

লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়নকর চট্টগ্রাম, লিেী ও কুসমল্লায় ৩টি লরেওনয় ওভারপাসসহ িাহ্মেবাসড়য়া 

লম ড়াইনে আরও একটি লরেওনয় ওভারপাস সেম জাোধীে রনয়নছ। আমানের এ কায জক্রম সারানেনে অব্যাহত োকনব।  

সুসধমন্ডেী, 

 সড়ক ও জেপে অসধেপ্তনরর মহাসড়ক লেেওয়ানকজ সচসিত ১৪৪টি দুঘ জেোপ্রবে িানে যােবাহে চোচে সেরাপে 

করার সেসমত্ত গসতনরাধকসহ োো প্রসতকারমূেক ব্যবিা গ্রহনের কাজ চেমাে রনয়নছ। এনত সড়ক দুঘ জেো এবং প্রােহাসে 

অনেকাংনে কনম আসনব। 

 সরকার সড়ক ও জেপে অসধেপ্তনরর ভূসম ব্যবিাপো েীসতমাো-২০১৫ অনুনমােে কনরনছ। আমানের সরকানরর 

সবগত ৭ বছনর সড়ক পসরবহে ও মহাসড়ক সবভাগই ৩৮৪টি েতুে লসতু ও ১ হাজার ৫১৭টি কােভাে জ সেম জাে কনরনছ। 



 

 বতজমানে ওনয়ষ্টাে জ বাংোনেে সিজ ইমপ্রুভনমন্ট প্রনজক্ট এর আওতায় লেনের পসিমাঞ্চনে ৬১টি লসতু এবং ক্রসবি জার 

লরাি লেেওয়াকজ ইমপ্রুভনমন্ট প্রনজক্ট (বাংোনেে) এর আওতায় মধুমসত েেীর উপর কােো লসতুসহ ১৭টি লসতুর সেম জাে কাজ 

শুরু হনয়নছ। েব সেসম জতব্য লসতুগুনোর োম আপোরা জানেে।  

সুসধবৃন্দ, 

আঞ্চসেক মহাসড়ক লেেওয়াকজ প্রসতষ্ঠার উনেনশ্য Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) 

Motor Vehicles Agreement স্বাক্ষসরত হনয়নছ। এসেয়াে হাইওনয় লেেওয়ানকজর সানে বাংোনেে যুক্ত। SASEC, 

BCIM-EC, SAARC, BIMSTEC  উনদ্যানগর সানেও বাংোনেে সম্পৃক্ত রনয়নছ।  

লেনের সমতে অঞ্চনের সানে সমভানব গুরুত্ব সেনয় সতে পাব জতে লজোর উন্নয়নের জন্য লসখানেও মহাসড়ক সেম জাে 

ও উন্নয়ে করা হনয়নছ। খাগড়াছসড় লজোর সবসভন্ন মহাসড়নক ৫৬টি লসতু/বক্স কােভাে জ সেম জানের কাজ চেনছ। পাব জতে অঞ্চনের 

উন্নয়ে কায জক্রমনক লজারোর করার েনক্ষে ১ হাজার ৮৮৫ সকনোসমোর সীমান্ত সড়ক সেম জানের প্রকল্প অনুনমােে প্রসক্রয়ায় 

রনয়নছ।  

 আমরা সব ধরনের আে জ-সামসজক সূচনক উনল্লখনযাগ্য সািল্য অজজে কনরসছ। সজসিসপ প্রবৃসি ৭.০৫ েতাংে। 

োসরনযের হার হ্রাস লপনয় ২২.৪ েতাংনে লপ ৌঁনছনছ। বতজমানে মাোসপছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মাসকজে িোর। প্রায় লেড় লকাটি 

মানুনষর কম জসংিাে কনরসছ।  

 ৫ লকাটি মানুষ সেম্ন আনয়র স্তর লেনক মধ্যম আনয়র স্তনর উন্নীত হনয়নছ। সরজাভ জ ৩০ সবসেয়ে িোর ছাসড়নয়নছ। গত 

৭ বছনর আমরা বানজনের পসরমাে প্রায় ৩ গুে বৃসি কনরসছ। সারানেনে ১০০টি অে জনেসতক অঞ্চে গনড় লতাো হনচ্ছ। আমানের 

আত্মসববাস-বাংোনেেনক আরও এসগনয় সেনত পারব।  

সুসধমন্ডেী, 

আজ জাতীয় মহাসড়ক লেেওয়ানকজর অন্যতম দু’টি গুরুত্বপূে জ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত কনর উনবাধে করা হে। 

২০১৮ সানের মনধ্য মহাসড়ক লেেওয়াকজ ৮০ ভাগ Good to fair condition এ উন্নীত করার পসরকল্পো আনছ। 

এ লেেটি আমানের সকনের। আসুে, সকনে সমনে লেনের উন্নয়নে কাজ কসর। সরকানরর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের 

মাধ্যনম বাংোনেেনক মধ্যম আনয়র এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যনম উন্নত-সমৃি বাংোনেে গনড় তুসে।  

উপসিত সকেনক ধন্যবাে জাোসচ্ছ। আবারও সবাইনক আসন্ন পসবত্র ঈে-উে-সিতর-২০১৬ এর অসগ্রম শুনভচ্ছা 

জাসেনয় আমার বক্তব্য এখানেই লেষ করসছ। 

লখাো হানিজ। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংোনেে সচরজীবী লহাক। 

... 


