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গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার লনম মাণণর লভলিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাণন উপলস্থত িবাইণক শুণভচ্ছা জানাই।  

এই ফ্লাইওভাণরর লনম মাণ কাজ শেষ হণি ঢাকা েহণরর যানজট উণল্লখণযাগ্যভাণব কণম আিণব যা নগরবািীর জন্য স্বলস্ত 

ও আনণন্দর িংবাদ।  

কারণ যানজণটর কারণণ ঢাকা মহানগরীর জীবনযাত্রা দুলব মিহ হণয় পণড়ণে। আপনারা জাণনন, স্বাধীনতার পর ঢাকা েহণর 

মানুষ শবণড়ণে কণয়কগুণ। শি িণঙ্গ পাল্লা লদণয় শবণড়ণে যানবাহন। লকন্তু, শি তুিনায় রাস্তার পলরমাণ বাণড়লন।  

একটি েহণরর শমাট আয়তণনর কমপণে চার ভাণগর এক ভাগ রাস্তা থাকা প্রণয়াজন। লকন্তু ঢাকায় মাত্র েতকরা ৮-১০ 

ভাগ রাস্তা আণে। ঢাকা েহণর বতমমাণন প্রায় িাণড় ৫ িাখ শমাটরগালড় চিাচি কণর। এর মণে বাি ও লমলনবাণির িংখ্যা মাত্র ১৭ 

হাজাণরর মত। ট্রাক আণে ৩০ হাজার। আর বাদবাকী িবগুণিাই শোট গাড়ী - অথ মাৎ শমাটর িাইণকি, কার, অণটা-লরক্সা, শটম্পু 

ইতযালদ।  

এই অলধক িংখ্যক শোট গালড় রাস্তার শবলের ভাগ অংে দখি কণর থাণক - যা যানজণটর অন্যতম কারণ। ঢাকা েহণরর 

যানজণটর আণরকটা বড় কারণ হণচ্ছ আমাণদর রাস্তাগুণিা অল্প লকছুদূর পর পরই অন্য রাস্তার িংণযাগস্থণি পণড়ণে। যারফণি একটু 

পর পরই ট্রালফক লিগন্যাণি গালড় চিাচি থমণক দাঁড়ায়।  

ঢাকা েহণরর অবস্থা এমন হণয়ণে শয, এখন ইণচ্ছ করণিই রাস্তার পলরির বাড়াণনা িম্ভব নয়। একমাত্র উপায় হণচ্ছ উপর 

লদণয় অথবা মাটির নীচ লদণয় রাস্তা বানাণনা। ব্যয়বহুি হণিও আমাণদর এ কাজটিই করণত হণচ্ছ।  

মানুণষর দুণভ মাগ কমাণনার জন্য আমরা িংণযাগ িড়ক লনম মাণিহ লিতি িড়ক (Elevated Expressway), 

ভূতি িড়ক (Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢাকা েহণরর চতুমপাণবম লরং শরাড ও Waterway লনম মাণণর কাজ হাণত লনণয়লে।  

এিব প্রকল্প বাস্তবায়ন শযমন ব্যয়বহুি শতমলন িময়-িাণপে। িরকালর অথ মায়ণন এিব প্রকল্প বাস্তবায়ন করণত হণি 

অণনক দীর্ ম িময় িাগণব।  

এজন্য লপলপলপ বা পাবলিক-প্রাইণভট পাট মনারেীণপর মােণম এ ধরণনর বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন োড়া আমাণদর িামণন 

শকান লবকল্প শনই। এই ফ্লাইওভারটি লনম মাণ ব্যয় ধরা হণয়ণে প্রায় ১ হাজার ৩৩২ শকাটি টাকা। আমাণদর শদণে এটিই হণব 

লপলপলপ'র মােণম বাস্তবায়নকৃত িবণচণয় বড় প্রকল্প।  

১৯৯৬ িাণি দালয়ত্ব লনণয় আমরা ঢাকা ইলিণেণটড ট্রান্সণপাট ম স্টালড (DITS) এর লভলিণত ১৯৯৮-১৯৯৯ িাণি 

যাত্রাবালড়ণত ফ্লাইওভার লনম মাণণর উণযাগ লনণয়লেিাম।  ২০০০ িাণি িমীোর কাজ শেষ হয়। পরবতীণত লবএনলপ-জামাত শজাট 

িরকার লনধ মালরত িমণয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ণনর পদণেপ লনণি আজণক মহানগরীণত হয়ত এই তীব্র যানজণটর সৃলি হত না।  



শদণের বতমমান উন্নয়ন পলরকল্পনা, পদ্মা বহুমুখী শিতু প্রকল্প, প্রস্তালবত ৪-শিন লবলেি ঢাকা-চট্টোম মহািড়ক, ঢাকা-

চট্টোম এক্সণপ্রিওণয়-এর িণঙ্গ িমন্বয় শরণখ এবং ভলবষ্যৎ চালহদা লবণবচনা কণর যাত্রাবালড়-গুলিস্তান ফ্লাইওভাণরর লডজাইন 

িংণোধন ও পলরবধ মণনর লনণদ মে লদণয়লে।  

আণগ এটি গুলিস্তান শথণক যাত্রাবালড় পয মন্ত লবস্তৃত লেি। আলম লনণদ মে লদণয়লে এ ফ্লাইওভারটি যাণত উিণর পিােী শথণক 

শুরু কণর দলেণণ মাতুয়াইি-দলনয়া পয মন্ত িম্প্রিারণ করা হয়। এটি এমনভাণব লনম মাণ করণত চাই যাণত এটি মাওয়া, চট্টোম এবং 

লিণিট অলভমুখী মহািড়ণকর িণঙ্গ িরািলর িংযুক্ত হয়। এভাণব লনলম মত হণি দূরপাল্লার গাড়ীগুণিা শকান রকম বাধা োড়াই ঢাকা 

েহণর যাতায়াত করণত পারণব।  

লবযমান যাত্রাবালড়-গুলিস্তান এিাকার িড়ক জনিাধারণণর চিাচণির জন্য উন্মুক্ত থাকণব। শকবিমাত্র ফ্লাইওভার 

ব্যবহারকারী যানবাহনণক লনলদ মি অনুণমালদত হাণর শটাি লদণত হণব।  এরফণি যাত্রাবালড়ণত এখন শয যানজণটর সৃলি হণচ্ছ তা 

শথণক নগরবািী রো পাণবন।  

র যাম্প (RAMP) িহ ফ্লাইওভাণরর দদর্ ময হণব ৯ লকণিালমটার। এর শিন থাকণব ৪টি। আধুলনক িকি সুণযাগ-

সুলবধািমৃদ্ধ এই ফ্লাইওভাণরর লনম মাণ কাজ আগামী লতন বেণরর মণে িম্পন্ন হণব ইনোআল্লাহ।  

সুলধবৃন্দ,  

শদণের িামলেক উন্নয়ণনর শেণত্র শযাগাণযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। এজন্যই আওয়ামী িীগ িরকার বরাবরই 

শযাগাণযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ণনর উপর লবণেষ গুরুত্ব লদণয় আিণে।  

লবগত আওয়ামী িীগ িরকাণরর আমণিও শযাগাণযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ণনর লদণক আমরা যথাযথ গুরুত্ব লদণয়লেিাম। যমুনা 

নদীর উপর লনম মাণ কণরলেিাম বঙ্গবন্ধু শিতু। িারাণদণে ১৯ হাজার শোট-বড় শিতু ও কািভাট ম লনম মাণ কণরলেিাম। ৬২ হাজার 

লকণিালমটার কাঁচা-পাকা িড়ক লনম মাণ হণয়লেি।  

এবারও আমরা শযাগাণযাগ খাতণক অোলধকার লদণয় কাজ কণর যালচ্ছ। আমাণদর িরকার দালয়ত্ব শনওয়ার ১৮ 

কায মলদবণির মণে পদ্মা শিতু লনম মাণণর পরামে মক লনণয়াণগর অনুণমাদন শদওয়া হয়। বতমমাণন পদ্মা শিতু লনম মাণণর কাজ দ্রুত এলগণয় 

চণিণে। ২য় পদ্মা বহুমুখী শিতু লনম মাণণর প্রাথলমক পদণেপ েহণ করা হণয়ণে।  

ঢাকা মহানগরীণত এলিণভণটড এক্সণপ্রিওণয় লনম মাণ কাণজ হাত শদওয়া হণয়ণে। ঢাকা-চট্টোম এক্সণপ্রিওণয়, ৪-শিন 

লবলেি ঢাকা-চট্টোম িড়ক লনম মাণণর পলরকল্পনা েহণ করা হণয়ণে।  

শদণের প্রলতটি শজিা-উপণজিার িণঙ্গ িরািলর িড়ক শযাগাণযাগ শনটওয়াকম স্থাপণনর জন্য আমরা িব মাত্মক কম মসূলচ েহণ 

কণরলে। িড়ক খাণত লবলনণয়াণগর জন্য িড়ণকর অোলধকার তালিকা প্রণয়ন কণর ২০ বের শময়াদী ‘‘শরাড মািার প্ল্যান'' অনুণমাদন 

করা হণয়ণে।  

আমরা ইণতামণেই উিরার কুলড়ণি বহুমালত্রক ফ্লাইওভার লনম মাণ কাণজর উণিাধন কণরলে। উণিাধন করা হণয়ণে লবজয় 

িরণী-শতজগাঁও শরিওণয় ওভারপাি।  

পাোপালে, আমরা পাবলিক ট্রান্সণপাট ম লিণস্টমণক েলক্তোিী করণত রাস্তায় বড় বাি নামাণনার পলরকল্পনা লনণয়লে। এ 

কম মসূলচর আওতায় গতমাণি লবআরটিলি'র ১০০টি বাণির উণিাধন করা হণয়ণে।   

এ োড়া দূরপাল্লায় চিাচণির জন্য এ বেণরর মণে আরও ৩০০টি লিএনলজ-চালিত বাি চালু করা হণব।  

রাজধানীণক মানুণষর বিবাণির উপণযাগী কণর গণড় তুিণত হণি নাগলরক সুলবধার লদকগুণিা মাথায় রাখণত হণব। 

আজণক ঢাকা েহণরর অবস্থা শযখাণন এণি দাঁলড়ণয়ণে, এণক শকানভাণবই পলরকলল্পত নগরী বিা যাণব না। যত্রতত্র কংলিণটর 

কাঠাণমা দতলর হণিই একটি েহর বা নগর লনলম মত হয় না। শিই নগণর যলদ পয মাত র রাস্তা-র্াট না থাণক, আণিা-বাতাি পাওয়ার 

সুণযাগ না থাণক, গাে-গাোলি না থাণক, পালনর উৎি না থাণক তাহণি শিটি শুধু কংলিণটর বলস্তণত পলরণত হণব।  

আমাণদর ঢাকা নগরী অণনকটা শি লদণকই ধালবত হণচ্ছ। ঢাকার শিকগুণিার মত রাস্তা-র্াট, িড়ক এমনলক ফুটপাতও 

দখি হণয় যাণচ্ছ। আমরা লজওোলফকযাি ইনফরণমেন লিণস্টম লভলিক লবস্তালরত এিাকার লডণটইল্ড এলরয়া প্ল্যান প্রণয়ণনর 

মােণম িকি পলরকল্পনা ও কায মিমিমূহ লডলজটাি পদ্ধলতণত িম্পন্ন করার উণযাগ েহণ কণরলে।  



িরকাণরর লভেন ২০২১ বাস্তবায়ণন একটি পলরকলল্পত, আধুলনক, বািণযাগ্য ও লববমাণনর ঢাকা েহর লনম মাণণ িরকার 

রাজউক ও অন্যান্য িংস্থার মােণম লবলভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প েহণ কণরণে। ২০৩৫ িাণির মণে ঢাকা েহরণক িম্প্রিালরত কণর 

পলরকলল্পত েহর লহণিণব গণড় শতািার পদণেপ হাণত শনওয়া হণয়ণে।  

িমণবত সুলধবৃন্দ,  

ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পলরকল্পনা প্রণয়ন, আঞ্চলিক পলরকল্পনা েহণ এবং মাঝালর েহর অবকাঠাণমা উন্নয়ন ও লনম্ন 

আণয়র মানুণষর আবািন লনলিত করণত িরকার কাজ কণর যাণচ্ছ।  

পাোপালে লনরাপদ িড়ক উন্নয়ন, পয়ঃলনস্কােন, দূষণমুক্ত নগণরর পলরণবে সৃলি করা, জিাবদ্ধতা ও পালন িমস্যা লনরিন, 

ট্রালফক ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খিার উন্নয়ন, িণব মাপলর নগণরর িকি শিবামূিক উন্নয়ন কম মকাণন্ডর িফি বাস্তবায়ণন িরকাণরর 

পাোপালে জনগণণকও এলগণয় আিণত হণব।  

িবাইণক মণন রাখণত হণব, এ েহরটি আমার, আপনার িকণির। এজন্য িরকালর প্রলতষ্ঠান, সুেীি িমাজ, আইন 

প্রণয়াগকারী িংস্থািহ িকণির িলিলিত প্রণচিায় আমরা আগামী প্রজণন্মর জন্য বািণযাগ্য ঢাকা মহানগর গণড় তুিণত িেম হব 

বণি আলম আোবাদী।  

পলরণেণষ, এ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী িংস্থাণক আন্তলরক ধন্যবাদ জালনণয় আলম যাত্রাবালড়-গুলিস্তান ফ্লাইওভার লনম মাণ 

কাণজর শুভ উণিাধন শর্াষণা করলে।  

শখাদা হাণফজ  

জয় বাংিা,  জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংিাণদে লচরজীবী শহাক।  

 


