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অনুষ্ঠারনর সভাপলে, 

সহকমীবৃন্দ, 

বাংিারেরে লনযুক্ত রাজকীয় মসৌলে রাষ্ট্রদূে,  

উন্নয়ন সহর াগী সংস্থার প্রলেলনলধবৃন্দ, 

ও উপলস্থে সুলধবৃন্দ। 

 

  আসসািামু আিাইকুম। 

 মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভাররর মেজগাঁও সােরাস্তা মমাড় মেরক হলিফ্যালমলি হাসপাোি প সন্ত অংরের উরবাধনী 

অনুষ্ঠারন সবাইরক শুরভচ্ছা ও অলভনন্দন জানালচ্ছ। 

 মাচ স মাস মেষ প সারয় চরি এরসরে। মাচ স আমারের জােীয় জীবরন খুবই  গুরুত্বপূর্ স। মহান স্বাধীনোর এই মারস আলম 

গভীর শ্রদ্ধার সরে স্মরর্ করলে, সব সকারির সব সরশ্রষ্ঠ বাঙালি, জালের লপো বেবন্ধু মেখ মুলজবুর রহমানরক। 

 জােীয় চার মনোর প্রলে শ্রদ্ধা জানাই। মেে মাতৃকার স্বাধীনোর জন্য আত্মোনকারী ৩০ িক্ষ েহীরের আত্মার 

মাগলফ্রাে কামনা করলে। সম্ভ্রম হারারনা ২ িাখ মা-মবারনর প্রলে শ্রদ্ধা ও কৃেজ্ঞো প্রকাে করলে। 

 ২০১৩ সারির মফ্ব্রুয়ালর মারস আলম মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভাররর লভলি প্রস্ত্ির স্থাপন কররলেিাম। এর লেনটি 

অংরের মরে আজ মেজগাঁও-হলিফ্যালমলি হাসপাোি অংরের উরবাধন করা হরিা।   

 অবশ্য এই কাজটি কররে সংলিষ্ট প্রলেষ্ঠানগুরিারক অরনক চযারিরের মরে পড়রে হরয়রে। নগরবাসীর নাগলরক 

সুলবধা  ারে ব্যাহে না হয়, মস লেক লবরবচনা করর ইউটিলিটি িাইন অক্ষে মররখ কাজ কররে হরয়রে।  

 ফ্লাইওভারটির লনম সার্ প্রলেষ্ঠানরক োলগে লেরয় লেনটি অংরের মরে একাংরের কাজ দ্রুে সম্পন্ন করার মক্ষরত্র 

স্থানীয় সরকার লবভাগ ও এিলজইলি লনরিসভারব কাজ করররে। আলম এ কারজর সারে সংলিষ্ট সকিরক ধন্যবাে জানাই। 

 বাংিারেে সরকাররর লনজস্ব অে সায়রনর পাোপালে ‘মসৌলে ফ্ান্ড ফ্র মিরভিপরম্ট’ এবং ‘ওরপক ফ্ান্ড ফ্র 

ই্টারন্যােনাি মিরভিপরম্ট’ এই প্রকল্প বাস্তবায়রন সহায়ো লেরয়রে। আলম োরেররকও ধন্যবাে জানাই। 

সুলধবৃন্দ, 

 রূপকল্প ২০২১ অনু ায়ী আমরা ঢাকা মহানগরীরক একটি লবশ্বমারনর মমররাপলিস লহরসরব গরড় তুিরে চাই। এ কারজ 

জনগরর্র ব্যাপক সম্পৃক্তো লনল ে করার জন্য সংলিষ্ট সকিরক একর ারগ কাজ কররে হরব। 

 ঢাকা েহররর  ানজট কমারে ২০০০ সারির মফ্ব্রুয়ালর মারস আলম মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভার লনম সারর্র লসদ্ধান্ত 

লনরয়লেিাম। লকন্তু-দূভসাগ্য ঢাকাবাসীর, ২০০১ সারি লবএনলপ-জামায়াে মজাট ক্ষমোয় এরস এই ফ্লাইওভার লনম সারর্র সব 

কা সক্রম বন্ধ করর মেয়।  

 ম মন োরা বন্ধ কররলেরিা পদ্মা মসতু লনম সার্ কাজ। শুধু এই ফ্লাইওভার বা পদ্মা মসতু মকন, োরা জনকল্যারর্ 

আমারের মনয়া সব কাজই বন্ধ করর লেরয়লেি।   

 আমরা ২০০৯ সারি সরকার গঠরনর পর ঢাকা মহানগররর জন্য একটি সমলিে পলরবহন ব্যবস্থা গরড় তুলি। এরই 

ধারাবালহকোয় ঢাকায় হালেরলিি প্রকল্প, কুলড়ি-লবশ্বররাি বহুমুখী উড়াি মসতু, লমরপুর-লবমানবন্দর লজল্লুর রহমান উড়াি 

মসতু, বনানী ওভারপাস উরবাধন কররলে।  



 

 এোড়া মময়র হালনফ্ উড়াি মসতু, টেীরে আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াি মসতু এবং চট্টগ্রারম বহদ্দারহাট উড়াি মসতু 

জনগরর্র ব্যবহাররর জন্য উন্মুক্ত করর মেয়া হরয়রে।  

 আমারের সরকার উিরা মেরক লমরপুর হরয় মলেলিি প সন্ত প্রায় ২০ লকরিালমটার েীর্ স Mass Rapid Transit 

(MRT) এবং হ রে োহজািাি লবমানবন্দর মেরক কুতুবখািী প সন্ত প্রায় ৪৭ লকরিালমটার েীর্ স ঢাকা এলিরভরটি 

এক্সরপ্রসওরয় লনম সার্ কা সক্রম শুরু করররে। 

প্রায় ২৮ হাজার মকাটি টাকা ব্যরয় লনজস্ব অে সায়রন মেরের ইলেহারসর বৃহিম লনম সার্ প্রকল্প পদ্মারসতুর কাজ চিরে। 

আো কলর, ২০১৮ সারির মরে পদ্মা মসতু লেরয়  ানবাহন চিাচি কররব। এরে েীর্ স লেন অবরহলিে েলক্ষর্-পল মাঞ্চরির 

২১টি মজিার মানুরষর ভারগ্যর উন্নয়ন হরব। মাওয়া, লেবচর ও জালজরারক লর্রর আধুলনক স্যারটিাইট েহর গরড় মোিা হরব। 

 আমার সরকার নবীনগর-লিইলপরজি-চন্দ্রা সড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং জয়রেবপুর-ময়মনলসংহ সড়ক ৪-মিরন উন্নীে 

করররে। চট্টগ্রারম কর্ সফুিী নেীর েিরেরে টারনি লনম সারর্র কাজ চিরে।  

 আমরা নারায়র্গরের ৩য় েীেিক্ষযা মসতুর লনম সার্ কাজ শুরু করার উরযাগ লনরয়লে। েীঘ্রই জয়রেবপুর-টাোইি-

এরিো মহাসড়ক ৪-মিরন উন্নীে করার কাজ শুরু হরব। 

 ধীরগলের  ানবাহরনর জন্য পৃেক মিনসহ জয়রেবপুর-টাোইি-এরিো মহাসড়ক ৪-মিরন উন্নীেকরর্, ৪-মিন 

লবলেষ্ট লবেীয় কাঁচপুর, লবেীয় মমর্না ও লবেীয় মগামলে মসতুর লনম সার্ কাজ এবং এয়াররপাট স মেরক গাজীপুর প সন্ত Bus 

Rapid Transit  লনম সারর্র মূি কাজ শুরু হরে  ারচ্ছ।  

উপলস্থে সুধী, 

 বাংিারেে সড়ক পলরবহন করপ সাররেনরক (লবআরটিলস) আমরা মিাকসানী অবস্থান মেরক িাভজনক প্রলেষ্ঠান 

লহসারব োঁড় কলররয়লে। 

মকািকাো-ঢাকা-আগরেিা এবং ঢাকা-লসরিট-লেিং-মগাহাটি রুরট  াত্রীবাহী বাস চিাচরির জন্য ০৬ জুন ২০১৫ 

োলরখ বাংিারেে ও ভাররের মরে Agreement এবং Protocol সাক্ষলরে হয়। একই অনুষ্ঠারন উভয় মেরের প্রধানমন্ত্রী 

ম ৌেভারব বাস সালভ সরসর উরবাধন কররলেিাম। 

 Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুন ২০১৫ 

োলররখ ভুটারনর রাজধানী লেম্পুরে সাক্ষলরে হয়। এরে চার মেরের মরে ব্যলক্তগে গাড়ী, পণ্য এবং  াত্রীবাহী পলরবহন 

চিাচি কররে পাররব। 

 মহাসড়রকর রক্ষর্ারবক্ষর্ ও উন্নয়ন, দূর্ সটনাপ্রবর্ স্থারনর প্রলেকারমূিক ব্যবস্থা গ্রহর্, সড়ক পলরবহরন লিলজটাি 

ব্যবস্থাপনা, গর্সরচেনামূিক প্রচারর্া, ড্রাইভার প্রলেক্ষর্, এনরফ্াস সরমনট ইেযালে মজারোরকররর্র ফ্রি সড়ক দূর্ সটনা আরগর 

মচরয় হ্রাস মপরয়রে।  

 ঢাকা মহানগরী ও পাশ্বসবেী এিাকায় লবলভন্ন ধররর্র পলরবহন একই টিরকরটর মােরম  াোয়ারের সুলবধারে স ই-

টিরকটিং ও ই-লক্লয়ালরং হাউজ স্থাপরনর কাজ বাস্তবায়নাধীন আরে। 

 লবযমান Strategic Transport Plan যুরগাপর াগী ও বাস্তবোর সরে সামেস্যপূর্ স করার িরক্ষয সংরোধন ও 

হািনাগাে করা হরচ্ছ। 

 সড়ক ম াগার াগ সম্প্রসাররর্ প সটন মকন্দ্র কুয়াকাটার সরে রাজধানীর সরাসলর সড়ক ম াগার াগ স্থাপরনর িরক্ষয 

পটুয়াখািী-কুয়াকাটা মহাসড়রক নবলনলম সে মেখ কামাি মসতু, মেখ জামাি ও মেখ রারসি মসতু জনগরর্র  াোয়ারের জন্য 

উন্মুক্ত করর মেওয়া হরয়রে। 

 এোড়া ইস্টার্ স বাংিারেে লিজ ইমপ্রুভরম্ট প্ররজরটেরর (ইলবলবআইলপ) আওোয় ১১৮টি মসতুর লনম সার্কাজ সম্পন্ন 

হরয়রে। ইরোমরে লসরিট সড়ক মজারন এ প্রকরল্পর আওোয় নবলনলম সে ১৬টি মসতুর একর ারগ উরবাধন করা হরয়রে।  

আওয়ামী িীগ সরকার  ে মসতু ও সড়ক লনম সার্ করররে আর মকউ ো কররলন। সড়ক, মরি, মনৌ ও আকােপেসহ 

মেরের ম াগার াগ খারের সালব সক উন্নয়রন আমরা বদ্ধপলরকর। 

সুলধবৃন্দ, 

শুধু ম াগার াগ খােই নয় আমরা কৃলষ, লেক্ষা, স্বাস্থযসহ প্রলেটি মসটেররর গে ৭ বেরর ব্যাপক উন্নয়ন কররলে। 

আমারের িক্ষয মেরের মানুরষর জন্য কাজ করা, োরের ভারগ্যর পলরবেসন করা। 



 

আমরা খায র্াটলের বাংিারেেরক খায উবৃরির মেরে পলরর্ে কররলে। বেররর প্রেম লেরন লেক্ষােীরের লবনামূরল্য 

পাঠ্যপুস্তক মেওয়া হরচ্ছ। এবার লেক্ষােীরের মারি ৩৩ মকাটি ৩৭ িক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই লবেরর্ করা হরয়রে। সারড়        

১৬ হাজার কলমউলনটি লক্ললনক ও ইউলনয়ন স্বাস্থযরকন্দ্র মেরক গ্রারমর মানুষরক স্বাস্থযরসবা মেওয়া হরচ্ছ। ১৩ হাজার স্বাস্থযকমী 

লনরয়াগ লেরয়লে। সারড় ১২ হাজাররর মবলে িাক্তার লনরয়াগ মেওয়া হরয়রে। মানুষ লবনামূরল্য ৩২ পরের ঔষধ পারচ্ছন। 

আমরা সারারেরে ১০০টি অে সননলেক অঞ্চি গরড় মোিার পলরকল্পনা লনরয়লে।  ১৬টির কাজ চিরে।  

আমারের মাোলপছু আয় মবরড় োঁলড়রয়রে ১ হাজার ৩১৬ মালকসন িিারর। লেক্ষার হার ৭১ েোংে। গড় আয়ু মবরড় 

৭১.৫ বেরর উন্নীে হরয়রে।   

আমরা ইরোমরে লনম্ন-মেম আরয়র মেরে উন্নীে হরয়লে। আো কলর, সকরির সলিলিে প্ররচষ্টায় ২০২১ সারির 

আরগই বাংিারেেরক আমরা মেম আরয়র মেরে উন্নীে কররে পারব। আর ২০৪১ সারির মরে বাংিারেে হরব উন্নে-সমৃদ্ধ 

মেে। 

 আলম আো কলর, মগবাজার-মমৌচাক ফ্লাইওভাররর অবলেষ্ট দুটি অংরের কাজও এ বেররর মরে মেষ হরব। লনম সার্ 

কারজ গলড়মলস লকংবা অরহতুক লবিম্ব সহয করা হরব না। সংলিষ্ট সকিরক আলম লনলে সষ্ট সমরয়র মরে এই ফ্লাইওভাররর 

সকি লনম সার্ কাজ মেষ করার জন্য লনরে সে লেলচ্ছ। 

আসুন, সকি মভোরভে ভুরি মেরের উন্নয়রন কাজ কলর। জালের লপোর স্বরের ‘মসানার বাংিা’ গরড় তুলি। 

সকিরক ধন্যবাে জালনরয় আমার বক্তব্য এখারনই মেষ করলে। 

মখাো হারফ্জ। 

জয় বাংিা, জয় বেবন্ধু 

বাংিারেে লচরজীবী মহাক। 

... 


