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িাাংলামেে শরাড ট্রান্সমপাে ি অথবরটি-বিআরটিএ-এর অন-লাইন ব্াাংব াং-এর মাধ্যমম যানিাহমনর  র ও বি সাংগ্রহ ব্িস্থা চালুর 

উমবাধন অনুষ্ঠামন সিাইম  আমার আন্তবর  শুমভচ্ছা।  

আবম আো  বর অন-লাইন ব্াাংব াং-এর মাধ্যমম  র ও বি প্রোন পদ্ধবত চালুর িমল বিআরটিএ-এর  ামজর গবতেীলতা আরও 

িাড়মি। পাোপাবে গ্রাহ মের শভাগাবন্ত অমন াাংমে  মম যামি। 

গ্রাহ -িান্ধি এ পদ্ধবত চালু  রায় আবম বিআরটিএ এিাং শযাগামযাগ মন্ত্রণালয়সহ সাংবিষ্ট স লম  আন্তবর  ধন্যিাে জানাবচ্ছ। 

সুবধমন্ডলী, 

অনলাইন ব্াাংব াং-পদ্ধবত চালুর িমল গ্রাহ গণ বিবভন্ন বি’র ো া সহমজ জমা বেমত পারমিন।  শেমের শয শ ান প্রামন্ত অিবস্থত 

বিআরটিএ অবিমসর  ম ি তিারা অনলাইন ডাোমিইজ শথম  ো া জমা হময়মে ব না তা জানমত পারমিন। িমল  াবিত শসিা শপমত 

গ্রাহ মের আর হয়রাবনর বে ার হমত হমি না।  

গ্রাহ গণ জমার রবসে শেবখময় ড্রাইবভাং লাইমসন্স, গাড়ী শরবজমেেন, বিেমনস সাটি িবিম ে ইতযাবে সাংগ্রহ  রমত পারমিন। 

নুতন পদ্ধবতমত  র ও বি শখলাবপমের তাবল া, অনাোয়ী  মরর পবরমাণ ইতযাবে বিষময় তথ্য ডাোমিইজ শথম  পাওয়া যামি। 

িমল অনাোয়ী  র ও বি আোয় সহজ হমি।  

সুবধবৃন্দ, 

িাাংলামেে আওয়ামী লীগ জনগমণর েল। আমরা যখনই শেে পবরচালনার োবয়ত্ব শপময়বে, সাধারণ মানুমষর ভামযান্নয়মনর জন্য 

 াজ  মরবে।  

আমামের বনি িাচনী ইেমতহার ‘বভেন ২০২১’ িাস্তিায়মনর অঙ্গী ার বনময় আমরা ২০০৯ সামল শেে পবরচালনার োবয়ত্ব শনই। 

সর াবর শসিা সাধারণ মানুমষর শোরমগাড়ায় শপ ৌঁমে শেওয়ার জন্য আমরা বডবজোল িাাংলামেে গড়ার অঙ্গী ার  মরবে। ইমতামমধ্যই আমরা 

বিবভন্ন শেমে আোতীত সািল্য অজিন  মরবে।  

আপনারা জামনন, গত বৃহস্পবতিার আমরা সারামেমের ৫৪০১ টি ইউবনয়মন তথ্য ও শসিাম ন্দ্র উমবাধন  মরবে। প্রবতটি শ মন্দ্র 

 বিউোর, বপ্রন্টার, ইন্টারমনে সাংমযাগসহ যািতীয় সুবিধা শেওয়া হময়মে।  

সর াবর শসিার শেমে আমরা ঘুষ-দুনীবতর চক্র শভমে বেমত চাই। সিব ছু বডবজোল হময় শগমল ঘুষ-দুনীবত আপনা-আপবনই িন্ধ 

হময় যামি। আমরা সর াবর শ না াোর জন্য শেন্ডার প্রবক্রয়াও অন-লাইন  মর শেি। যামত শেন্ডার োবখল বনময় শ ই শপেীেবি শেখামত না 

পামর। 

১৯৯৬-২০০১ সমময় োবয়ত্ব পালন ামল আমরা শমািাইল শিামনর এ মচটিয়া ব্িসা শভমে বেময় উন্মুি  মর বেময়বেলাম। িমল 

আজ খুি  মোমম সারামেমের মানুষ শমািাইল শিামন  থা িলমত পারমেন। সারামেমে এখন প্রায় সামড় পাঁচ শ াটি মানুষ শমিাইল শিামনর 

গ্রাহ ।   



আমরা শমািাইল শিামনর মাধ্যমম উপমজলা হাসপাতালগুমলামত জরুবর বচব ৎসামসিা চালু  মরবে। শমািাইল শিামনর মাধ্যমম 

শরমলর টিম ে শ নার ব্িস্থা  রা হময়মে। সর াবর বিশ্ববিদ্যালয়গুমলামত ভবতি িরম পূরণ  রা যামচ্ছ শমািাইল শিামনর মাধ্যমম।  

আমরা শেমে  বিউোর সাংমযাজমনর উমদ্যাগ বনময়বে। অবচমরই সর াবরভামি  বিউোর িাজারজাত  রা হমি। এ ো 

 বিউোমরর োম পড়মি ১২ শথম  ১৫ হাজার ো া ।  

তথ্য পাওয়া মানুমষর অবধ ার। গত শময়ামে আমরা শসজন্য শিসর াবর শেবলবভেন, শিতার স্থাপমনর অনুমবত বেময়বেলাম। এখন 

সর াবর শেবলবভেন োড়াও শেমে ১১ টি চযামনল চালু আমে। আরও প্রায় ১২টি চযামনল সম্প্রচামরর অনুমবত শেওয়া হময়মে।  

খুি বেগগীরই সাংসে শেবলবভেন চালু হমত যামচ্ছ। সাংসে চলা ামল এ চযামনল সাংসমের  ায িবিিরণী সম্প্রচার  রমি। অন্য সমময় 

এ চযামনমল বেো বিষয়  অনুষ্ঠান প্রচা  রা হমি। আমরা তথ্য অবধ ার আইন পাে  মরবে। তথ্য  বমেন গঠন  রা হময়মে।   

সুবধবৃন্দ,  

আমামের শেমের শযাগামযামগর প্রধান িাহন সড়  পথ। িতিমামন সড়  পমথ েত রা ৭৬ ভাগ যােী পবরিহন ও ৬২ েতাাংে পণ্য 

পবরিহন হময় থাম ।  

শেমের আথ ি-সামাবজ  উন্নয়মন এ বেম  সড়  শনেওয়া ি গমড় শতালা শযমন জরুবর, শতমবন সড়  পমথ যানিাহমনর সুষ্ঠ ু

ব্িস্থাপনার মাধ্যমম জনসাধারমণর যাতায়াত সহজ ও বনরাপে  রা এ ান্ত অপবরহায ি।  

আপনারা জামনন, প্রবতবেনই সড়  দুর্ িেনায় অমন  শলা  অ ামল মারা যান। এো খুিই দুুঃখজন । এসি দুর্ িেনা িহু পবরিামরর 

জন্য দুময িাগ শডম  বনময় আমস। আর এসি দুর্ িেনার শিবের ভাগই হময় থাম  অেে চাল , বিেমনসবিবহন গাবড় এিাং ট্রাবি  আইন- ানুন 

না মানার  ারমণ। 

এসি অবনয়ম আমরা িন্ধ  রমত চাই। আমরা বনরাপে সড়  ব্িস্থা গমড় তুলমত চাই। যােী পবরিহন ও পণ্য পবরিহন সহজ, 

সাচ্ছন্দ ও বনরাপে  রার জন্য আমরা বিবভন্ন পেমেপ বনময়বে।  

বুময়মে Accident Research Centre স্থাপন  রা হময়মে। শপোোর গাড়ী চাল মের জন্য আমরা প্রবেেণ প্রোমনর ব্িস্থা 

 মরবে। পয িায়ক্রমম ১০,০০০ গাবড় চাল ম  প্রবেেণ শেওয়া হমি।  

২০ িেমরর অবধ  পুরাতন িাস, বমবনিাস এিাং ২৫ িেমরর অবধ  পুরাতন পণ্যিাহী যানিাহন ঢা া েহমর চলাচল বনবষদ্ধ  রা 

হময়মে। এসি  ায িক্রম যথাযথভামি পবরচালনার জন্য বনয়বমত ভ্রাম্যমান আোলমতর মাধ্যমম ব্িস্থা শনওয়া হমচ্ছ।   

বিআটিএ’র শসিা জনগমণর  ামে সহজলভয  রার জন্য আমরা ঢা া, ব মোরগঞ্জ, শগাপালগঞ্জ, জামালপুর ও চট্টগ্রামম আরও ৫টি 

নুতন সাম িল চালু  মরবে।  

শমােরযামনর বিেমনস পরীো সহজলভয  রার জন্য িাস-ট্রাম র গন্তব্স্থমলও পবরেে িন  রার ব্িস্থা  রা হময়মে। বিেমনস 

পরীো  রার  াজ আউেমসাবস িাং  রার উমদ্যাগ গ্রহণ  রা হময়মে।  

আবম বিআরটিএ  র্তিপেম   র ও বি গ্রহমণর প্রবক্রয়া বডবজোল  রার পাোপাবে শরবজমেেন, লাইমসন্স ইতযাবে শেমেও অন-

লাইন ব্িস্থা চালুর অনুমরাধ জানাবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ, 

আমামের সীবমত রাস্তায় মাোবতবরি যানিাহন চলাচমলর িমল িাড়মে যানজে। বিমেষ  মর ঢা াসহ িড় িড় েহরগুমলামত 

যানজে সমস্যা প্র ে আ ার ধারণ  রমে।  

 ঢা া মহানগরীম  যানজেমুি  রমত আমরা স্বল্প, মধ্য, েীর্ ি-শময়ােী  ায িক্রম হামত বনময়বে। গণ পবরিহন ব্িস্থা েবিোলী  রার 

জন্য বিআরটিবস ইমতামমধ্যই ১০০ িাস রাস্তায় নাবমময়মে। আগামী মামসই আরও ১৬৮টি িাস চালু হমচ্ছ। শ াবরয়া এিাং ভারত শথম  আরও 

৭৫০ টি এ তলা ও ববতল িাস খুি বেগবগরই আনা হমচ্ছ।  

ঢা া েহমরর যানজে বনরসমন আমরা বিবভন্ন সাংমযাগ সড়  বনম িানসহ ববতল সড়  (Elevated Expressway), ভূতল সড়  

(Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢা া েহমরর চতুিপামশ্বি বরাং শরাড ও Waterway বনম িামণর জন্য  াজ  মর যাবচ্ছ।  

উত্তরার কুবড়মল িহুমাবে  ফ্লাইওভার বনম িাণ  াজ চলমে। বিজয় সরণী-শতজগাঁও শরলওময় ওভারপাস এিাং েঙ্গীমত আহসানউল্লাহ 

মাস্টার ফ্লাইওভার উমবাধন  রা হময়মে। 

পুরাতন ঢা ার যানজে বনরসমন গুবলস্থান যাোিাবড় ফ্লাইওভামরর  াজ ইমতামমধ্যই শুরু হময়মে। শগালাপোহ মাজার শথম  

িাবুিাজার পয িন্ত ফ্লাইওভামরর বনম িাণ  াজও খুি বেগবগরই শুরু হমি।  

ইমতামমধ্য শেমের বৃহত্তম ‘‘পদ্মা শসতু’’ বনম িামণর যািতীয় উমদ্যাগ সিন্ন হময়মে। িতিমান সর ামরর শময়াে ামলই পদ্মা শসতুর 

বনম িাণ  াজ সিন্ন  রা হমি। ঢা া-চট্টগ্রাম মহাসড়  ৪ শলমন উন্নীত রমণর  াজ শুরু হময়মে। চট্টগ্রামম ৬টি ফ্লাইওভার বনম িাণ  াজ চলমে। 

 ণ িফুলী নেীর তলমেে বেময় োমনল বনম িামণর পেমেপ শনওয়া হমচ্ছ। 



আমামের স ল  ম ি ামন্ডর এ োই উমেশ্য তা হমচ্ছ আমরা জাতীয় জীিমনর স লমেমে শৃঙ্খলা বিবরময় আনমত চাই। 

িাাংলামেেম  এ টি আধুবন , দুনীবতমুি োবন্তর শেে বহমসমি প্রবতবষ্ঠত  রমত চাই। আমরা ২০২১ সামলর মমধ্য োবরদ্র্য, ক্ষুধা ও 

বনরেরতামুি িাাংলামেে প্রবতষ্ঠার মাধ্যমম সি ি ামলর সি িমেষ্ঠ িাোবল, জাবতর জন  িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমামনর স্বমের শসানার িাাংলা 

গড়ি ইনোআল্লাহ।  

 

শখাো হামিজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলামেে বচরজীিী শহা । 

..... 


