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                        আিিালামু আলাইকুম।  

 

কুড়িল ফ্লাইওভাদ্রর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপড়িত িকলদ্ক আন্তড়রক শুদ্ভচ্ছা জানাড়চ্ছ। আজ রাজধানীবািীর জন্য একটি 

আনদ্ন্দর ড়দন। উন্নয়ন প্রতযােী শদদ্ের আপামর জনগদ্ণর জন্য আজ শগৌরদ্বর ড়দন। ৩ দেড়মক ১ ড়কদ্লাড়মটার দীর্ ঘ কুড়িল 

ফ্লাইওভার ঢাকা মহানগরবািীর জন্য িরকাদ্রর ঈদ উপহার।  

এবার িরকাদ্রর দাড়য়ত্ব গ্রহদ্ণর পর শেদ্ক আমরা শদদ্ের িব ঘত্র িমউন্নয়ন ড়নড়িত কদ্রড়ি। রাজধানী ঢাকার উন্নয়নদ্ক 

ড়বদ্েষ গুরুত্ব ড়দদ্য়ড়ি। যানজটমুক্ত ও আধুড়নক ঢাকা গদ্ি শতালার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর 

আওতায় ফ্লাইওভার, এড়লদ্ভদ্টড এক্সদ্প্রিওদ্য়, কড়মউটার শেন, ঢাকা েহদ্রর চাড়রড়দদ্ক ড়রং শরাড ও ওয়াটারওদ্য় ড়নম ঘাণিহ 

ড়বড়ভন্ন উদ্যাগ গ্রহণ কদ্রড়ি। আমরা ঢাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পড়রদ্বে দূষণ শরাধ, পড়রকড়িত নগরায়নিহ, নাগড়রক সুদ্যাগ-

সুড়বধা িম্প্রিারদ্ণ ব্যাপক কম ঘসূড়চ বাস্তবায়ন  কদ্রড়ি।  

ড়মরপুর-এয়ারদ্পাট ঘ শরাড ফ্লাইওভার, বনানী শরলক্রড়িং-এ ওভারপাি ও িংদ্যাগ িিক ইদ্তামদ্েই চালু করা হদ্য়দ্ি। 

হাড়তরড়িল প্রকি বাস্তবায়ন কদ্রড়ি।  

আড়ম আো কড়র, কুড়িল ফ্লাইওভার ঢাকার প্রদ্বে শতারণ এবং আধুড়নক েহর পূব ঘাচদ্লর শগটওদ্য় ড়হদ্িদ্ব ড়বদ্বড়চত 

হদ্ব। এ প্রকি পূব ঘাচদ্লর িাদ্ে দ্রুততম শযাগাদ্যাগ ব্যবিা ড়নড়িত করদ্ব। যানজট কমদ্ব। পণ্য পড়রবহদ্ণ িময় কম লাগদ্ব। 

অে ঘনীড়তদ্ত অবদান রাখদ্ব। মাত্র ৩৮ মাদ্ি প্রকদ্ির মূল কাজ শেষ হদ্য়দ্ি। শিজন্য িংড়িষ্ট িকলদ্ক ধন্যবাদ জানাড়চ্ছ।  

সুড়ধমন্ডলী,  

আজ আমরা উদ্বাধন করলাম পূব ঘাচল নতুন েহদ্রর ৩০০ ফুট প্রেস্ত ড়লংক শরাদ্ডর পূব ঘাচল-বালু ব্রীজ। ড়লংক শরাদ্ডর 

িকল ব্রীজ ড়নম ঘাণিহ রাস্তার কাজ প্রায় িমাড়ির পদ্ে। এভাদ্ব এড়গদ্য় শযদ্ত পারদ্ল ২০১৫ িাদ্লর মদ্ে পূব ঘাচল হদ্ব একটি 

অতযাধুড়নক েহর।  

আপনারা জাদ্নন ২৬ ড়কদ্লাড়মটার দীর্ ঘ এড়লদ্ভদ্টড এক্সদ্প্রিওদ্য় ড়নম ঘাদ্ণর কাজ চলদ্ি। ড়মরপুর এয়ারদ্পাট ঘ শরাড 

ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাি ড়নম ঘাণ করা হদ্য়দ্ি। যাত্রাবািী ফ্লাইওভাদ্রর ড়নম ঘাণ কাজ প্রায় শেষ পয ঘাদ্য়। আমরা শমদ্োদ্রল 

পড়রকিনা অনুদ্মাদন কদ্রড়ি। োড়ন্তনগর হদ্ত ঢাকা-মাওয়া শরাদ্ডর ড়িলড়মল পয ঘন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার ড়নম ঘাদ্ণর উদ্যাগ গ্রহণ 

করা হদ্য়দ্ি।  

আমরা িাদ্য়দাবাদ পাড়ন শোধনাগার শেজ-২ চালু কদ্রড়ি। নগরবািী এখন দদড়নক িাদ্ি ২২ শকাটি ড়লটার অড়তড়রক্ত 

সুদ্পয় পাড়ন পাদ্চ্ছন। ড়খলদ্েদ্ত ৫ হাজার ২০০ শকাটি টাকা ব্যদ্য় আদ্রকটি পাড়ন শোধনাগার ড়নম ঘাণ করা হদ্চ্ছ। পাড়নর জন্য এখন 

আর হাহাকার শনই।  

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ, কড়মউটার শেন িাড়ভ ঘি চালু করা হদ্য়দ্ি। আরও কদ্য়কটি পদ্ে চালুর উদ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ি।  

 

 



সুড়ধমন্ডলী,  

স্বি ও মেম আদ্য়র মানুদ্ষর আবািন িমস্যা ড়নরিদ্ন রাজউক পয ঘায়ক্রদ্ম ১ লে ফ্লযাট ড়নম ঘাদ্ণর কায ঘক্রম হাদ্ত 

ড়নদ্য়দ্ি। ইদ্তামদ্ে উত্তরা ৩য় পব ঘ প্রকদ্ি প্রায় ২০ হাজার ফ্লযাট ড়নম ঘাদ্ণর কাজ চলদ্ি। পূব ঘাচল ও ড়িলড়মল প্রকদ্ি আরও ৩০ 

হাজার ফ্লযাট ড়নম ঘাদ্ণর কাজ শুরু হদ্ব।  

আমরা প্রেমবাদ্রর মত ঢাকার জন্য ড়জআইএি ড়ভড়ত্তক ড়ডদ্টইল্ড এড়রয়া প্ল্যান বা DAP অনুদ্মাদন কদ্রড়ি। েদ্ল 

ড়নড়ব ঘচাদ্র জলাধার ধ্বংি বন্ধ হদ্য়দ্ি।  

আমরা ঢাকা েহদ্রর চারপাদ্ের নদীর দূষণ শরাদ্ধ এর তলদ্দদ্ের বজঘয অপিারদ্ণর কাজ শুরু কদ্রড়ি। বুড়িগঙ্গা নদী 

তীদ্রর অববধ িাপনা অপিারণ করা হদ্য়দ্ি। শুষ্ক শমৌসুদ্ম ঢাকার চারপাদ্ের নদীদ্ত পাড়নর প্রবাহ বৃড়দ্ধর লদ্েয যমুনা নদী শেদ্ক 

পাড়ন প্রবাদ্হর প্রকি আমরা হাদ্ত ড়নদ্য়ড়ি।  

সুড়ধবৃন্দ,  

গত িাদ্ি চার বিদ্র আমরা িিক, শরল, শনৌিহ শযাগাদ্যাদ্গর প্রড়তটি খাদ্ত ব্যাপক উন্নয়ন কদ্রড়ি। কৃড়ষ, ড়েো, স্বািয, 

িামাড়জক ড়নরাপত্তা, দাড়রদ্র্য ড়বদ্মাচন, গ্রামীণ উন্নয়নিহ িকল খাদ্ত আমরা ড়নব ঘাচনী প্রড়তশ্রুড়ত অনুযায়ী উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন 

কদ্রড়ি। শকান শকানও শেদ্ত্র লদ্েযর শচদ্য়ও অদ্নক শবেী কাজ কদ্রড়ি।  

প্রড়তটি খাতদ্ক আমরা তথ্য-প্রযুড়ক্তর আওতায় এদ্নড়ি। পল্লী অঞ্চদ্লর জনগণ দ্রুত, িহদ্জ ও স্বিব্যাদ্য় ড়বড়ভন্নমুখী শিবা 

পাদ্চ্ছন। গ্রাম ও েহদ্রর মদ্ে দবষম্য হ্রাি শপদ্য়দ্ি। ড়ডড়জটাল বাংলাদ্দে প্রড়তষ্ঠায় বাংলাদ্দে অদ্নক এড়গদ্য় শগদ্ি। গ্রাম পয ঘন্ত 

ইন্টারদ্নট শিবা শপৌৌঁদ্ি ড়দদ্য়ড়ি। গ্রাদ্মর জনগণ র্দ্র বদ্ি িব শিবা ড়নদ্ত পারদ্িন।  

আমরা ৬ েতাংদ্ের শবেী প্রবৃড়দ্ধ অজঘন কদ্রড়ি। রিাড়ন আয় ২৭ ড়বড়লয়ন ডলার িাড়িদ্য় শগদ্ি। িাদ্ি ১৪ ড়বড়লয়ন ডলার 

শরড়মদ্টন্স এদ্িদ্ি। ড়রজাভ ঘ এখন ১৫ ড়বড়লয়ন ডলাদ্রর শবেী। মুল্যস্ফীড়ত ৭ েতাংদ্ের মদ্ে আদ্ি। দাড়রদ্দ্র্যর হার ২৬ েতাংদ্ে 

শনদ্ম এদ্িদ্ি। িহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযগুদ্লা অড়জঘত হদ্য়দ্ি। এজন্য বাংলাদ্দে ড়বদ্ে প্রেংড়িত হদ্য়দ্ি। পুরস্কৃত হদ্য়দ্ি। মাোড়পছু 

আয় ২০০৮ িাদ্লর ৬৩০ ডলার শেদ্ক ৯৫০ ডলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি।  

শদেী-ড়বদ্দেী ড়বড়নদ্য়াগ শবদ্িদ্ি। গাদ্ম ঘন্টি রিাড়নদ্ত বাংলাদ্দে এখন ড়বদ্ের ড়বতীয় েীষ ঘ রিাড়নকারক শদে। স্বাধীনতা 

ড়বদ্রাধীদ্দর তা পিন্দ নয়। তাই তারা এখন নারী গাদ্ম ঘন্টি শ্রড়মকদ্দর ড়বরুদ্দ্ধ কুৎিা রটাদ্চ্ছ। নারীদ্দর ড়বরুদ্দ্ধ অিীল মন্তব্য 

করদ্ি।  

এখন শলাডদ্েড়ডং শনই। আমরা িরকার পড়রচালনার দাড়য়দ্ত্ব এদ্ি ৩২০০ শমগাওয়াট ড়বদ্যযৎ শপদ্য়ড়িলাম। এখন উৎপাদন 

হদ্চ্ছ ৬৬৭৫ শমগাওয়াট। গ্যাি উৎপাদন ৬০০ ড়মড়লয়ন র্নফুট শবদ্িদ্ি। নতুন নতুন গ্যািদ্েত্র আড়বষ্কৃত হদ্চ্ছ।  

বাংলাদ্দে আজ ড়বদ্ের বুদ্ক উন্নয়দ্নর শরাল মদ্ডল। ড়বএনড়প-জামাত আর শহোজদ্ত ইিলাম যতই ষিযন্ত্র করুক 

জনগণ উন্নয়ন চায়। একমাত্র আওয়ামী লীগ িরকাদ্র আিদ্লই শদে এড়গদ্য় যায়। কারণ আওয়ামী লীগ িরকার জনগদ্ণর িরকার। 

আওয়ামী লীদ্গর রাজনীড়ত উন্নয়দ্নর রাজনীড়ত।  

শদদ্ের িম্পদ ধ্বংি করা, পড়বত্র শকারআন েরীে শপািাদ্না, মিড়জদ্দ আগুন শদওয়া, জায়নামাজ শপািাদ্না, ইিলাদ্মর 

ভুল ব্যাখ্যা শদয়া, নারী িম্পদ্কঘ কূরুড়চপূণ ঘ মন্তব্যদ্ক শদদ্ের ধম ঘপ্রাণ জনগণ কখনই শমদ্ন শনয়ড়ন। শমদ্ন শনদ্ব না।  

তাই আসুন ড়বএনড়প-জামাত আর শহোজদ্তর এ অপপ্রচার ও ধ্বংিযজ্ঞ হদ্ত শদেদ্ক রো করদ্ত িকদ্ল একতাবদ্ধ হই। 

শদেদ্ক মুড়ক্তযুদ্দ্ধর শচতনায় গদ্ি তুড়ল।  

সুড়ধমন্ডলী,  

আড়ম ঢাকার পড়রদ্বে ও নান্দড়নক শিৌন্দয ঘ রোয় িরকাদ্রর পাোপাড়ে নগরবািীদ্ক এড়গদ্য় আিার আহ্বান জানাই। আড়ম 

আো কড়র, িকদ্লর িড়িড়লত প্রদ্চষ্টায় আমরা আগামী  প্রজদ্ের জন্য আধুড়নক ঢাকা মহানগরী গদ্ি তুলদ্ত িেম হব।  

িকলদ্ক আবারও ধন্যবাদ জাড়নদ্য় এবং পড়বত্র ঈদ-উল-ড়েতদ্রর আগাম শমাবারকবাদ জাড়নদ্য় আড়ম কুড়িল 

ফ্লাইওভাদ্রর শুভ উদ্বাধন শর্াষণা করড়ি।  

শখাদা হাদ্েজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে ড়চরজীবী শহাক। 


