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সহকমীবৃন্দ,  
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ব্রদভের সব গবৃহৎ এলিভেভেড এক্সভেসওভে'র লনম গাণ কাজ শুরু হভে। আজ ব্রদভের সড়ক ব্র াগাভ াগ ব্যবিাে যুগান্তকারী 

একটি লদন। এ লদনটি ব্রদেবাসীর জন্য অিযন্ত ব্রগৌরভবর। ঢাকাবাসীর জন্য গেীর আনভন্দর।  

এই ২৬ লকভিালমোর দীর্ গ এক্সভেসওভে লবমানবন্দর ব্রিভক শুরু কভর কুলড়ি, বনানী, মহাখািী, ব্রিজগাঁও, মগবাজার, 

কমিাপুর, ব্রগািাপবাগ হভে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ভকর কুতুবখািী প গন্ত  াভব। এছাড়া দুভো লিিংক মালনক লমো এলেলনউ ব্রিভক 

ব্রিজগাঁও হভে এবিং পিােী ব্রিভক মগবাজার ব্ররিক্রলসিং হভে মূি ব্রসতুর সভে যুক্ত হভব।   

আমরা ব্র াগাভ াগ ব্যবিার উন্নেনভক সভব গাচ্চ অগ্রালধকার লদলে। এর মাধভম আমরা অি গননলিক উন্নেনভক ব্রেকসই করভি 

চাই। সামলগ্রক মানব উন্নেনভক লবকলেি করভি চাই।  

ঢাকা েহভরর উত্তর-দলিভণ দ্রুি  ািাোভির জন্য একটি উড়াি ব্রসতু রাজধানীবাসীর দীর্ গলদভনর স্বপ্ন। ব্রসই স্বপ্ন 

বাস্তবােভনর িভিয ‘োইভেে পাবলিক পাে গনারেীপ' বা লপলপলপ'র লেলত্তভি এ উড়াি ব্রসতু লনম গাণ করা হভে। েলবষ্যভি এই 

এলিভেভেড এক্সভেসওভে উত্তভর গাজীপুর এবিং দলিভণ নারােণগঞ্জ প গন্ত সম্প্রসারভণর পলরকল্পনা আভছ। এটি বাইপাস সড়ক 

লহভসভবও ব্যবহার করা  াভব। ফভি ঢাকা েহভরর  ানজে সমস্যার সমাধান হভব। ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভের সাভি 

সিংভ াভগর জন্য ঢাকা-আশুলিো এলিভেভেড এক্সভেসওভে লপলপলপ'র লেলত্তভি বাস্তবােভনর উভযাগ ব্রনওো হভেভছ। ঢাকাে 

আন্ডারপাস লনম গাভণর িিয সম্ভাব্যিা সমীিা চিভছ।  

আভগর ব্রমোভদ আমরা ব্রবেলকছু েলিষ্ঠান লবভকন্দ্রীকরণ কভরলছিাম। চট্টগ্রাম সহ লবলেন্ন নগরীভি সরকালর ব্রসবাদাভনর 

সুভ াগ সম্প্রসালরি কভরলছিাম। পরবিী সরকার ব্রসই ধারা অব্যাহি রাভখলন। ফভি জনগভণর রাজধানীমুখী হওোর েবণিা 

ব্রবভড়ভছ।  

আমরা রাজধানীবাসীভক একটি  ানজেমুক্ত, জিাবদ্ধিা লবহীন, পলরভবে-বান্ধব নগরী উপহার লদভি চাই। এ িভিয একটি 

সমলিি পলরকল্পনা ব্রনওো হভেভছ। এরই অিংে লহভসভব ইভিামভে েেী ব্ররিক্রলসিং-এ েহীদ আহসানউিস্নাহ মাস্টার উড়াি ব্রসতুর 

লনম গাণ করা হভেভছ। গুলিিান- াত্রাবাড়ী ফ্লাইওোর, কুলড়ি ফ্লাইওোর এবিং ঢাকা কযান্টনভমভন্টর লেির লদভে লমরপুর ব্রিভক 

বনানী প গন্ত ফ্লাইওোভরর লনম গাণ কাজ চিভছ। গুলিিাভনর ব্রগািাপোহ মাজার ব্রিভক বাবুবাজার এবিং মগবাজার-ব্রমৌচাক 

ফ্লাইওোর লনম গাভণর কাজও েীঘ্রই শুরু হভব।   

ঢাকা-নারােণগঞ্জ, ঢাকা-োহ্মণবালড়ো ও ঢাকা-জামািপুর কমুযোর ব্রেন সালে গস চালু করা হভেভছ। ফভি জনগণ ঢাকাভি 

বদনলন্দন কাজকম গ ব্রেষ কভর লদনভেভষ বালড়ভি লফভর ব্র ভি পারভছন।  

হালিরলিি েকভল্পর উন্নেভনর কাজও দ্রুি এলগভে চিভছ। রাজধানীর চালরলদভক ওোোরওভে ও লরিংভরাড লনম গাভণর 

উভযাগ ব্রনওো হভেভছ।  



রাজধানীর সাভি  ািাোি সহজির করার িভিয Strategic Transport Plan  এর আওিাে আভরা লকছু কম গসূলচ 

হাভি ব্রনওো হভব।  

সড়ক দুর্ গেনা কমাভনার উপাে উদ্ভাবভন বুভেভে একটি Accident Research Center িাপন করা হভেভছ। এ ব্রসন্টার 

ব্রিভক চািকভদর েলেিণ ব্রদওো হভে। োলফক লসগনালিিং লসভস্টভমর আধুলনকীকরণ করা হভে।   

স্কুিগামী লেিািী ও িাভদর অলেোবক এবিং সাধারণ  াত্রীর চিাচভির সুলবধাভি গ ঢাকার রাস্তাে ২০০ টি  বাস চালু করা 

হভেভছ। আভরা োে এক হাজার বাস েীঘ্রই ঢাকাে ব্রপৌৌঁছভব।    

ঢাকার জনসিংখ্যা দ্রুিগলিভি বাড়ভছ। এ গলির সাভি পাল্লা লদভে ওোসার পালন সরবরাহ বাড়াভনা হভে। দুই বছভর ৮১টি 

নতুন নিকূপ িাপন করা হভেভছ। ফভি বদলনক ৩০ ব্রকাটি লিোর পালন উৎপাদন বৃলদ্ধ ব্রপভেভছ এবিং চালহদা ব্রমোভনা সম্ভব হভে।  

সুলধমন্ডিী,  

পদ্মা ব্রসতু লনম গাভণর িভিয ইভিামভেই লবশ্বব্যািংভকর সাভি ঋণচুলক্ত স্বািলরি হভেভছ। এ বছরই ব্রসতুর মূি লনম গাণ কাজ 

শুরু হভব।  

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবিং জেভদবপুর-মেমনলসিংহ সড়কভক ৪-ব্রিভন উন্নীিকরভণর কাজ শুরু হভেভছ।  

চট্টগ্রাভম োহ আমানি ব্রসতু, ঢাকাে েহীদ বুলদ্ধজীবী ব্রসতু, ব্রডমরাে সুিিানা কামাি ব্রসতু, বলরোভি েহীদ আব্দুর রব 

ব্রসরলনোবাি ব্রসতু এবিং মাদারীপুভর ব্রেখপাড়া ব্রসতু  ানবাহন চিাচভির জন্য ইভিামভে খুভি ব্রদওো হভেভছ।  

সড়ক, ব্ররি ও ব্রনৌ লিন পভিই ব্র াগাভ াগ ব্যবিার উন্নেন করা হভে। চট্টগ্রাম ও মিংিা বন্দভরর উন্নেন করা হভে।  

োন্স এলেোন ব্ররিওভে ব্রনেওোভকগর সাভি যুক্ত হওোর িভিয কাজ হভে। ব্রদাহাজারী ব্রিভক মাোনমার সীমাভন্তর ঘুনদুম 

প গন্ত ১২৮ লকভিালমোর ব্ররিিাইন লনম গাণ কাজ শুরু হভেভছ। এটি লনলম গি হভি দলিণ-পূব গ এলেোর মুক্ত বালণজয অঞ্চি ‘আলেোন' 

ও চীভনর সাভি সরাসলর সড়ক ব্র াগাভ াগ িালপি হভব। আমাভদর আমদালন-রফিালনর পি েেস্ত হভব।  

সুলধবৃন্দ,  

আমরা এর মভেই ২৪টি লবদুযৎ ব্রকন্দ্র লনম গাণ কভরলছ। ১৪০০ ব্রমগাওোে লবদুযৎ  জািীে গ্রীভড যুক্ত হভেভছ। ব্রিাডভেলডিং 

এর দুুঃসহ  ন্ত্রণা কভমভছ। েীঘ্রই গ্রাহক চালহদা অনু ােী নতুন লবদুযৎ সিংভ াগ ব্রদওো শুরু হভব।  

লবএনলপ-জামাি ব্রজাে সরকাভরর পাঁচ বছর এবিং িত্ত্বাবধােভকর দুই বছর এই সাি বছর এক ব্রমগাওোে লবদুযৎ 

উৎপাদনও বাভড়লন। এ সমে চালহদা ব্রবভড়ভছ অভনক। অিচ িারাই এখন গ্যাস-লবদুযভির অোভব জনদুভে গাভগর কিা বিভছন। 

জনদুভে গাগ িার্ভবর দালেত্ব  খন লছি িখন লবএনলপ-জামাি ব্রজাে সরকার দুনীলি, দুুঃোসন, লুেপাে আর অি গ পাচাভর ব্যস্ত লছি। 

এসব অপকভম গর ব্রবািা জনগণভক বইভি হভে। আর এখন িারা মাোকান্না করভছন।  

লবদুযভির চালহদা বছভর ৮-১০ েিািংে কভর বাড়ভছ। আমরা এ ব্যাপক র্ােলি লমটিভে নতুন চালহদা পূরভণ কাজ করলছ। 

২৯টি লবদুযৎ ব্রকন্দ্র লনম গাণাধীন আভছ। আভরা ৩১টির দরপত্র েলক্রোধীন আভছ।  

সুলধমন্ডিী,  

২০০৯ সাভি লবশ্বব্যাপী অি গননলিক মন্দা লছি। বাজাভর ব্রোগ্যপভের দাম লিগুণ-লিনগুণ ব্রবভড়লছি। আমরা দুই মাভসর 

মভে পভের দাম স্বাোলবক অবিাে লফলরভে আলন।  

লবশ্বমন্দা এখভনা কাভেলন। জ্বািালন ব্রিভির দাম বৃলদ্ধ অব্যাহি রভেভছ। ফভি লবগি নে মাস ধভর লবশ্ববাজাভর খাযপভের 

মূল্য ব্রবভড় চভিভছ। আমরা েতুগলক লদভে, শুল্ক কলমভে, মলনেলরিং ব্রজারদার কভর দাম স্বাোলবক রাখার ব্রচষ্টা করলছ। 

লনম্নআেভোগীভদর জন্য ওএমএস, ব্রফোর োইস কাড গ, ব্ররেন পদ্ধলি চালু কভরলছ।    

দলরদ্র জনভগাষ্ঠীভক লেলজলড, লেলজএফ, দুি োিা সহ ৮২টি খাভি সহােিা ব্রদো হভে। লবলেন্ন কম গসূলচ বাস্তবােভনর ফভি 

উত্তরাঞ্চি ব্রিভক মো লবিালড়ি হভেভছ।  

সুলধবৃন্দ,  

লবশ্বমন্দা সভত্ত্বও চিলি অি গবছর আমাভদর রফিালনভি ৪০ েিািংে েবৃলদ্ধ হভেভছ। মাচ গ প গন্ত নে মাভস ১,৬২১ ব্রকাটি 

ডিার রফিালন হভেভছ। ব্রোগ্যপভের আমদালন ব্রবভড়ভছ। পাোপালে কযালপোি ব্রমলেনালরর আমদালনও ব্রবভড়ভছ। ববভদলেক মুদ্রার 

লরজাে গ ১,১০০ ব্রকাটি ডিার ছালড়ভে ব্রগভছ। ফভি ব্রদভের সামলষ্টক অি গনীলি লিলিেীি রভেভছ।  



আমরা লবলনভোভগর উত্তম পলরভবে সৃলষ্ট কভরলছ। ব্রদলে-লবভদলে লবলনভোগ আকষ গণভক আমরা অগ্রালধকার লদলে।  

এলেোর কভেকটি ব্রদে অি গননলিকোভব ব্রবে এলগভে  াভে। সাভি সাভি িাভদর বাড়ভছ ধনী-গরীব ববষম্য। অপরলদভক 

আমাভদর উন্নেন পলরকল্পনার েধান িিয ধনী-গরীব ববষম্য হ্রাস করা। পলবত্র সিংলবধাভনর ১৬ অনুভেদ আমাভদর ব্রসই লনভদ গেনাই 

লদভেভছ।  

আমরা েহর-নগভরর উন্নেভনর সাভি সাভি গ্রামীণ উন্নেনভক অগ্রালধকার লদলে। েলিটি ব্রজিাে সম-উন্নেন লনলিি 

করলছ। লপলছভে িাকা অঞ্চভি ব্রবলে ব্রবলে উন্নেন েকল্প বাস্তবােন করলছ। সিংলবধাভনর ১৯ অনুভেদ অনু ােী আমরা সামালজক ও 

অি গননলিক অসাম্য লবভিাপ, সম্পভদর সুষ্ঠু বণ্টন এবিং সব গত্র উন্নেভনর সমান স্তর লনলিি করলছ।  

গ্রামীণ অবকাঠাভমা সহ সালব গক উন্নেন কা গক্রমভক আভরা ব্রজারদার করা হভেভছ। বালষ গক উন্নেন কম গসূলচর আওিাে 

গৃহীি েকল্পগুভিার েিোগ বাস্তবােন লনলিি করা হভেভছ।  

কৃলষ উৎপাদন বৃলদ্ধর িভিয সব সাভরর দাম লিন দফা কমাভনা হভেভছ। ব্রসভচ েতুগলক ব্রদওো হভে। চিলি অি গবছভর োে 

৬,০০০ ব্রকাটি োকা েতুগলক ব্রদো হভে। সহজ েভিগ ১২,০০০ ব্রকাটি োকা কৃলষ ঋণ ব্রদো হভে।  

এর ফভি কৃলষ উৎপাদন বাড়ভছ। গ্রামাঞ্চভি খায ও পুলষ্ট লনরাপত্তা লনলিি হভে। ব্র াগাভ াগ ব্যবিার উন্নেভনর ফভি 

কৃলষপভের বাজারজািকরণ সহজির হভেভছ। কৃষকরা পভের ন্যায্যমূল্য পাভেন। কৃলষলেলত্তক লেল্প গভড় উঠভছ। নতুন কম গসিংিান 

সৃলষ্ট হভে। গ্রামীণ অি গনীলি চাো হভে। ফভি গ্রাভমর ব্রচহারা দ্রুি পাল্টাভে। দালরদ্রয হ্রাস পাভে।  

জনগভণর আে বাড়ভছ। ক্রেিমিা বাড়ভছ। বাড়ভছ জীবন-মান। দুই বছভর মািালপছু আে ৬৬০ ডিার ব্রিভক ৭৮০ ডিাভর 

উন্নীি হভেভছ।  

সুলধমন্ডিী,  

আমরা সলিযকারোভব একটি লেলিি জালি গভড় ব্রিািার িভিয কাজ করলছ। ব্রসজন্য আধুলনক, লবজ্ঞানলেলত্তক ও 

যুভগাপভ াগী লেিা নীলি েণেন করা হভেভছ। োে ৫৩ হাজার লেিক লনভোগ ব্রদো হভেভছ। লেিার হার বাড়ভছ।  

লবলেন্নমুখী পদভিভপর ফভি লেশু মৃতুয হার কভমভছ। এ জন্য জালিসিংর্ আমাভদরভক এমলডলজ পুরস্কার লদভেভছ। আমরা 

মাতৃ মৃতুযর হারও অভনক কলমভেলছ। োে ১১ হাজার কমুযলনটি লিলনক িাপন কভরলছ। লচলকৎসক, নাস গ ও স্বািয সহকারী পভদ োে 

৫২ হাজার লনভোগ ব্রদো হভেভছ।  

লবলেন্ন ব্রসক্টভর এ প গন্ত ২ িাখ ২১ হাজার ব্রবকাভরর কম গসিংিান হভেভছ।  

নারীর িমিােন হভে। গ্রাভমর নারীরাও িােজনক অি গননলিক কম গকাভন্ড অিংে লনভে।  

আমরা পলরভবে রিাে কাজ করলছ। জিবায়ু পলরবিগন এবিং লবশ্ব উষ্ণােভনর লবরূপ েোব ব্রমাকাভবিাে ব্রদভের সামর্থ্গ 

বাড়াভনা হভে।  

লডলজোি বািংিাভদে গড়ার িভিয আমরা ধাভপ ধাভপ এগুলে। মােলমক প গন্ত পাঠ্য পুস্তকগুভিা ইন্টারভনভে পাওো 

লনলিি করা হভেভছ। চালু করা হভেভছ ই-বুক। জািীে ির্থ্ ব্রকাষ ব্রখািা হভেভছ।  

যুদ্ধাপরাধী ও মানবিালবভরাধী অপরাধীভদর লবচাভরর কাজ এলগভে চিভছ।            

সুলধমন্ডিী,  

ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভে লপলপলপ েকভল্প লবলনভোগ করাে ‘‘ইিালিোন-িাই-ব্রডভেিপভমন্ট পাবলিক ব্রকাম্পানী 

লিুঃ'' সহ িাইল্যান্ড সরকারভক আন্তলরক ধন্যবাদ জানালে। এর মােভম বািংিাভদে-িাইল্যান্ড ব্রডভেিপভমন্ট পাে গনারেীপ আভরা 

সুদৃঢ় হভব। বািংিাভদভে লবভদেী লবলনভোগ উৎসালহি হভব। আলম আো কলর, এই এলিভেভেড এক্সভেসওভের লনম গাণ কাজ লনধ গালরি 

সমভের মভেই ব্রেষ হভব।  

সুলধমন্ডিী,  

বািংিাভদে অি গননলিকোভব একটি অিযন্ত সম্ভাবনামে ব্রদে। সব গকাভির সব গভেষ্ঠ বাঙালি জালির লপিা বেবন্ধু ব্রেখ 

মুলজবুর রহমান এই সম্ভাবনাভক কাভজ িালগভে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ব্রসানার বািংিা গড়ভি ব্রচভেলছভিন। আমরা বেবন্ধুর স্বভপ্নর ব্রসই 

ব্রসানার বািংিা গড়ভি চাই। আমরা ২০২১ সাভি স্বাধীনিার সুবণ গজেন্তী পািন করব। িখন এমন একটি ব্রদে গড়ভি চাই ব্র খাভন 

ক্ষুধা ও দালরদ্রয িাকভব না। লবভশ্বর বুভক আত্মম গাদােীি জালি লহভসভব মািা উঁচু কভর দাঁড়াভব। বািংিাভদে হভব একটি উন্নি, 



আধুলনক, অসাম্প্রদালেক ব্রদে। একটি পরম োলন্তর ব্রদে। আসুন, আমরা দি মভির উভবগ উভঠ জািীে স্বাভি গ মুলক্তযুভদ্ধর ব্রচিনাে 

ঐকযবদ্ধ হভে ব্রসই িভিয কাজ কলর।  

এ আহবান ব্ররভখ আলম ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভের গ্রাউন্ড ব্রেলকিং এর শুে উভিাধন ব্রর্াষণা করলছ।   

ব্রখাদা হাভফজ।  

জে বািংিা, জে বেবন্ধু।  

বািংিাভদে লচরজীবী ব্রহাক।  

......  


