
ট্রাস্ট ট্রান্সপ ার্ ট সার্ভ টপসর উপবাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শেখ হার্সনা 

 

আর্ম ট গলফ ক্লাব, ঢাকা শসনার্নবাস, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৯ ববোখ ১৪২১, ২২ এর্প্রল ২০১৪ 

 

র্বসর্মল্লার্হর রাহমার্নর রার্হম 

 

সম্মার্নত সহকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও র্বমানবার্হনী প্রধান, 

উর্ধ্টতন সামর্রক ও শবসামর্রক কমকতটাবৃন্দ, 

সুর্ধবৃন্দ, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আর্ম ট ওপয়লপফয়ার ট্রাপস্টর আওতায় ট্রাস্ট ট্রান্সপ ার্ ট সার্ভ টপসস এর ট্যার্ি কযাব প্রকপের উপবাধনী অনুষ্ঠাপন উ র্িত 

সবাইপক আমার শুপভচ্ছা জানার্চ্ছ। 

পৃর্িবীর সকল উন্নত শেপে ট্যার্ি কযাব একটি প্রপয়াজনীয় সার্ভ টস। মহানগপরর অভযন্তপর র্নরা ে ও আরামোয়ক 

ভ্রমপণর জন্য র্বপেষ কপর র্বপেেী  র্ টর্করা ট্যার্ি কযাপবর উ পরই র্নভ টর কপরন। ঢাকা মহানগপর এই সার্ভ টস র্িল অপ্রতুল। 

এপত একর্েপক জনসাধারণ শর্মন এই অ র্রহার্ ট শসবা শিপক বর্িত র্িপলন, অন্যর্েপক বাাংলাপেপে ভ্রমণকারী র্বপেেী 

নাগর্রক ও  র্ টর্কপের আকষ টণ করা সম্ভব হর্চ্ছল না। 

আরামোয়ক ও র্নরা ে ট্যার্ি সার্ভ টস চালুর এই উপযাগ গ্রহণ করায় আর্ম শর্াগাপর্াগ মন্ত্রণালয় ও আর্ম ট 

ওপয়লপফয়ার ট্রাস্টসহ সাংর্িষ্ট সকলপক ধন্যবাে জানার্চ্ছ। 

আর্ম ট ওপয়লপফয়ার ট্রাস্ট দুি শসনাসেস্যপের কম টসাংিান ও জনগপণর সার্ব টক কল্যাপণর ব্রত র্নপয়ই র্বর্ভন্ন বার্ণর্জযক 

কার্ টক্রম  র্রচালনা কপর আসপি। অন্যান্য ব্যবসা প্রর্তষ্ঠাপনর মত মুনাফা অজটনই এর মুখ্য উপেশ্য নয়। বরাং সামার্জক 

োয়বদ্ধতাপক শকন্দ্র কপরই তাপের কার্ টক্রম  র্রচার্লত হয়। তাপের  র্রচার্লত র্বর্ভন্ন কার্ টক্রম ইপতামপেই সবার প্রোংসা 

অজটন কপরপি। 

সুর্ধবৃন্দ, 

রাজধানী ঢাকা’শক র্ানজর্মুক্ত ও আধুর্নক মহানগরী র্হপসপব গপে শতালার জন্য আমরা ব্যা ক কম টসূর্চ হাপত 

র্নপয়র্ি।  

ইপতামপে বতটমান STD (Strategic Transport Plan) এর আওতায় ফ্লাইওভার, এর্লপভপর্ড এিপপ্রসওপয়, 

কমুযর্ার শরলওপয়, ভূগভ টি র্াপনল, ঢাকা েহপরর চার্রর্েপক র্রাং শরাড ও ওয়ার্ারওপয় র্নম টাণসহ র্বর্ভন্ন উপযাগ গ্রহণ করা 

হপয়পি। কুর্েল ফ্লাইওভার, র্াত্রাবােী ফ্লাইওভার, র্মরপুর-এয়ারপ ার্ ট শরাড ফ্লাইওভার র্নম টাপণর কাজ র্নধ টার্রত সময় শেপষ 

জনগপণর জন্য উন্মুক্ত কপরর্ি।  

শমপট্রাপরল  র্রকেনা অনুপমােন ও মগবাজার-মার্লবাগ ফ্লাইওভাপরর কাজ দ্রুত এর্গপয় চলপি।  ার্শ্টবতী শজলাগুপলা 

শিপক রাজধানীপত র্াতায়াপতর সময়ও কপম আসপি। 



 

শবগুনবােী খালসহ হার্তরর্িল সমর্িত উন্নয়ন প্রকে ও ধানমর্ি শলক সাংলগ্ন রাস্তা-ঘার্ উন্নয়নসহ শসৌন্দর্ টবধ টন 

প্রকেগুপলার বাস্তবায়ন ঢাকা েহপরর শসৌন্দর্ ট অপনকাাংপে বৃর্দ্ধ করপি। 

রাজধানীপত আটি টকুপলপর্ড বাস সার্ভ টস, র্বআরটির্সর নূতন রুর্, স্কুল সার্ভ টস, মর্হলাপের জন্য র্বপেষ ব্যবিা, 

প্রর্তবন্ধীপের আসন সাংরক্ষপণর ব্যবিা শনয়া হপয়পি। 

সুর্ধবৃন্দ, 

 আমরা অি টনীর্তর ব ুঁর্নয়ার্ে উন্নয়ন র্নর্িত কপরর্ি। শেে এখন খাপয স্বয়াংসম্পূণ ট। র্েক্ষার হার ও মান শবপেপি। 

উচ্চর্েক্ষার সুপর্াগ বৃর্দ্ধ করা হপয়পি। যুপগা পর্াগী র্েক্ষানীর্ত বাস্তবায়ন করর্ি। সুলভয প্রযুর্ক্তর প্রপয়াগ সব টব্যা ী কপরর্ি। 

রাজধানীর বাইপর শিপকও সমান নাগর্রক সুর্বধা  াওয়ার ব্যবিা কপরর্ি। 

জার্তর র্ তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবর রহমাপনর স্বপের শসানার বাাংলা গেপত  এবাং রূ কে ২০২১’র  আওতাধীন 

কপয়কটি প্রকে ইপতাপূপব ট বাাংলাপেে শসনাবার্হনীপক প্রোন করা হয়। ঢাকা মহানগরীপত নাগর্রক সুর্বধা ও দৃর্ষ্টনন্দন 

শসৌন্দর্ টবধ টন এবাং আপরা বসবাস উ পর্াগী করার লপক্ষয আমাপের শসনাবার্হনী ইপতামপেই শবে র্কছু সফল প্রকে বাস্তবায়ন 

কপরপি। গুরুত্বপূণ ট সেক, ফ্লাইওভার র্নম টাণ ও হার্তরর্িল প্রকে এর মপে উপল্লখপর্াগ্য। আর্ম আোবােী তাপের উঁচুমাপনর 

শৃঙ্খলা, সাাংগঠর্নক েক্ষতা, একাগ্রতা ও র্নরলস  র্রশ্রপমর মােপম ট্যার্ি কযাব সার্ভ টস  র্রচালনায়ও আর্ম ট ওপয়লপফয়ার 

ট্রাপস্টর এই প্রকেটিও সফল হপব। 

আর্ম আো করব জনসাধারপণর র্নরা ে ও আরামোয়ক ভ্রমণ র্নর্িত করার মােপম কার্িত শসবাোন ও তাপের 

আিা অজটপন আ নারা সপচষ্ট হপবন। 

এই প্রোংসনীয় উপযাপগর জন্য আর্ম বাাংলাপেে শসনাবার্হনী, শর্াগাপর্াগ মন্ত্রণালয়  এবাং সাংর্িষ্ট সকলপক আমার 

আন্তর্রক অর্ভনন্দন জ্ঞা ন কপর আর্ম ট্রাস্ট ট্যার্ি কযাব সার্ভ টপসর শুভ উপবাধন শঘাষণা করর্ি। 

 

আল্লাহ হাপফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাপেে েীঘ টজীবী হউক। 

... 


