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ন্ডবসন্ডমল্লান্ডহর রাহমান্ডনর রান্ডহম  
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সুন্ডধমিলী,  

আস-সালামু আলাইকুম।  

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেন্ডডট লাইন এর আওতায় ন্ডবআরটিন্ডস'র জন্য ভারত ক্রেনে সংগৃহীত এেতলা এন্ডস বানসর উনবাধন 

অনুষ্ঠানন উপন্ডিত সেলনে আমার আন্তন্ডরে শুনভচ্ছা।  

সব বোনলর সব বনেষ্ঠ বাঙান্ডল, জান্ডতর ন্ডপতা বঙ্গবন্ধু ক্রেখ মুন্ডজবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধন্ডবধ্বস্ত বাংলানেে পূনগ বঠননর 

পাোপান্ডে ‘বাংলানেে ক্ররাড ট্রান্সনপাট ব েনপ বানরেন' (ন্ডবআরটিন্ডস) ক্রে পুনগ বঠিত েনরন। এর বহনর নতুন নতুন যানবাহন সংনযাজন 

েনরন। রাষ্ট্রীয় পন্ডরবহন সংিা ন্ডবআরটিন্ডস ক্রেনের পন্ডরবহন ক্রসক্টনর ক্রয গুরুত্বপূণ ব অবোন ক্ররনখ চলনে জান্ডতর ন্ডপতা তার সূচনা 

েনরন। আমরা যখনই সরোর পন্ডরচালনার োন্ডয়ত্ব ক্রপনয়ন্ডে জান্ডতর ন্ডপতার পোঙ্ক অনুসরণ েনর এ প্রন্ডতষ্ঠানটির ক্রসবা প্রোন 

ক্ষমতানে আরও বৃন্ডদ্ধ েনরন্ডে।  

সুন্ডধমিলী,  

আমরা এবার সরোনরর োন্ডয়ত্ব গ্রহনণর পর নরন্ডডে ক্রডনভলপনমন্ট ফাি (এনন্ডডএফ) এর আওতায় চীন ক্রেনে ২০১০ 

ক্রেনে ২০১১ সানল ২৭৫টি এেতলা ন্ডসএনন্ডজ বাস এবং ইনোননান্ডমে ক্রডনভলপনমন্ট ক্রো-অপানরেন ফাি (ইন্ডডন্ডসএফ) এর 

আওতায় ২০১১ সনন ২৫৫টি এন্ডস/নন-এন্ডস ন্ডসএনন্ডজ বাস সংগ্রহ েন্ডর। এই বাসগুনলা ঢাো মহানগরীসহ ক্রেনের ন্ডবন্ডভন্ন রুনট 

যাত্রীনসবায় ন্ডননয়ান্ডজত রনয়নে।  

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেন্ডডট লাইন প্রেনের আওতায় ইনতামনে ২৯০টি ন্ডবতল বাস এবং ৫০টি আটি বকুনলনটড বাস সংগ্রহ েরা 

হনয়নে। এগুনলাও ঢাোসহ ক্রেনের ন্ডবন্ডভন্ন রুনট চলাচল েরনে। এেই প্রেনের আওতায় আনরা ৮৮টি এন্ডস এেতলা বাস আমরা 

সংগ্রহ েনরন্ডে। যা আজ উনবাধন হনত যানচ্ছ। এই এন্ডস বাসগুনলা ঢাো েহর ক্রেনে দূরপাল্লার ন্ডবন্ডভন্ন ক্রজলা েহনর চলাচল েরনব। 

ন্ডবআরটিন্ডস পন্ডরচান্ডলত ঢাো-ক্রোলোতা এবং ঢাো-আগরতলা আন্তজবান্ডতে রুনটও এই বাস চলাচনলর ন্ডবষয়টি ন্ডবনবচনাধীন 

রনয়নে। ন্ডবআরটিন্ডস'র ট্রাে বহনর মাত্র ১৬২টি ট্রাে রনয়নে। যা প্রনয়াজননর তুলনায় অতযন্ত েম। আমরা আইন্ডডন্ডসএল প্রেনের 

আওতায় আরও ৫০০টি ট্রাে সংগ্রনহর উনযাগ ন্ডননয়ন্ডে।  

সুন্ডধমিলী,  

ন্ডবএনন্ডপ-জামাত ক্রজাট ন্ডবআরটিন্ডসনে লুটপানটর প্রন্ডতষ্ঠানন পন্ডরণত েনরন্ডেল। '৯৬ সরোনরর সময় আমরা অতযাধুন্ডনে 

৫০টি ভলনভা বাস আমোন্ডন েনরন্ডেলাম। ন্ডেন্তু পরবতী সরোর েীর্ বন্ডেন ধনর এ বাসগুনলার রক্ষণানবক্ষণ ও ক্রমরামত না েরায় 

উন্নতমাননর এ বাসগুনলা অনেনজা হনয় যায়। তারা ন্ডবআরটিন্ডসর মুল্যবান জায়গা ও িাপনা নামমাত্র ূলনল্য আ্ীয়স্বজন এবং 

েলীয় েমীনের ইজারা ক্রেয়। যারফনল ঢাো ও চট্টগ্রাম েহনর ন্ডবআরটিন্ডসর ন্ডডনপানত গাড়ী রাখার িান সঙ্কুলান হনচ্ছ না। ক্রজাট 

সরোর চীন ও ভারত ক্রেনে ক্রেনা বাস েলীয় ক্রলােনের নানম ন্ডলজ ক্রেয়। ফনল ন্ডবআরটিন্ডস ন্ডবপুল অনঙ্কর রাজস্ব হারায়। 

ন্ডবআরটিন্ডসনে এজন্য ৬৪ ক্রোটি টাোর ক্রেনা বহন েরনত হনচ্ছ। লীজ গ্রহীতারা বাসগুনলা সঠিেভানব রক্ষণানবক্ষণ েনরন্ডন। ফনল 

৩৫০টি বাস অনেনজা হনয় যায়। এগুন্ডল স্ক্রাপ ন্ডহসানব ন্ডবন্ডে েরা োড়া ক্রোন ন্ডবেে নাই।  



েম বেতবা-েম বচান্ডরনের ন্ডনজস্ব জমা তহন্ডবনলর অে বও তখন লুটপাট েরা হয়। এজন্য এখন ন্ডবআরটিন্ডসনে সুনে-আসনল ৪২ 

ক্রোটি টাো পন্ডরনোধ েরনত হনয়নে। আমরা সরোনরর োন্ডয়ত্ব গ্রহনণর পর েম বেতবা-েম বচান্ডরগণ ন্ডনয়ন্ডমত ক্রবতন পানচ্ছন। আমরা 

গত সানড় চার বেনর ন্ডবআরটিন্ডস'র ন্ডবন্ডভন্ন পনে প্রায় ১৫েত জনবল ন্ডননয়াগ ন্ডেনয়ন্ডে।  

সুষ্ঠু ব্যবিাপনার ফনল ন্ডবআরটিন্ডস'র রাজস্ব আয় ও নীট অপানরটিং প্রন্ডফট েমান্বনয় ক্রবনড় চলনে। ন্ডবআরটিন্ডস'র ন্ডসটি 

সান্ডভ বনস ইনলেট্রন্ডনে টিনেটিং ন্ডসনেম চালু েরা হনয়নে। ন্ডপ্রনপইড োড ব অন্তর্ভ বক্ত েরা হনয়নে। টিনেট প্রন্ডেয়া সহজীেরণ, 

অনলাইন ক্রপনমন্ট, ন্ডপ্র ক্রপইড আইন্ডসটি ক্রফয়ার ন্ডসনেম এবং ন্ডডন্ডজটালাইনজেননর ফনল বতবমানন ন্ডবআরটিন্ডসর ক্রসবার মান বহুগুনণ 

বৃন্ডদ্ধ ক্রপনয়নে।  

ন্ডবআরটিন্ডস'র ১৭টি প্রন্ডেক্ষণ ক্রেন্দ্র ক্রমাটর ড্রাইন্ডভং, ক্রমাটর ক্রমোন্ডনে ও ওনয়ন্ডডং ইতযান্ডে ন্ডবষনয়র উপর প্রন্ডেক্ষণ প্রোন 

েনর ক্রেনের মানবসম্পে উন্নয়নন গুরুত্বপূণ ব ভূন্ডমো ক্ররনখ চলনে। ২০০৯ ক্রেনে এ পয বন্ত পয বন্ত প্রায় ২৮ হাজার প্রন্ডেক্ষণােীনে 

প্রন্ডেক্ষণ ক্রেয়া হনয়নে। এোড়া ন্ডবআরটিন্ডস ওয়ান েপ ড্রাইন্ডভং লাইনসন্স প্রোন েরনে। আন্ডম আো েন্ডর, ন্ডবআরটিন্ডস আগামীনত 

আরও আধুন্ডনে এবং বহুমুখী ক্রসবাূললে প্রন্ডতষ্ঠানন পন্ডরণত হনব।  

ন্ডবআরটিন্ডস'র বানস মন্ডহলা, ন্ডবেলাঙ্গ, যুদ্ধাহত মুন্ডক্তনযাদ্ধা এবং প্রন্ডতবন্ধীনের জন্য আসন সংরক্ষণ েরা হনয়নে। ন্ডবশ্ব-

ইজনতমা ও ঈে উপলনক্ষ ন্ডবআরটিন্ডস'র ক্রেোল বাস সান্ডভ বস চলনে। ১৭টি ন্ডবশ্বন্ডবযালয় ও েনলনজ ন্ডবআরটিন্ডস'র ৪০টি বাস 

সরবরাহ েরা হনয়নে। ঢাো মহানগরীনত চালু েরা হনয়নে ১৪টি স্কুল বাস সান্ডভ বস। ন্ডবআরটিন্ডস'র ২১২টি োফ বানসর পাোপান্ডে 

েম বজীবী মন্ডহলানের জন্য মন্ডহলা বাস সান্ডভ বসও চালু েরা হনয়নে।  

সুন্ডধমিলী,  

আমরা প্রন্ডতনবেী ক্রেেগুনলার সনঙ্গ আঞ্চন্ডলে ক্রযাগানযাগ বৃন্ডদ্ধ েরনত ন্ডবন্ডভন্ন পেনক্ষপ ন্ডননয়ন্ডে। ঢাো-েলোতা-ঢাো 

এবং ঢাো-আগরতলা-ঢাো রুনট আন্তজবান্ডতে বাস সান্ডভ বস চলনে। ঢাো-োঠমুি-ঢাো, ঢাো-ন্ডেলং-ঢাো এবং ঢাো-ক্রগাহাটি-ঢাো 

রুনট আন্তজবান্ডতে বাস সান্ডভ বস চলাচনলর ন্ডবষনয়ও আনলাচনা চলনে। এরফনল পারষ্পন্ডরে সহনযান্ডগতা বৃন্ডদ্ধ পানচ্ছ। ব্যবসা-

বান্ডণনজযর প্রসার র্টনে।  

ঢাো েহনরর যানযট ন্ডনরসনন আমরা ক্রেটিন্ডজে ট্রান্সনপাট ব প্ল্যান এর আওতায় ফালইওভার, এন্ডলনভনটড এক্সনপ্রসওনয়, 

েমুযটার ক্ররলওনয়, ঢাো েহনরর চান্ডরন্ডেনে ন্ডরং ক্ররাড ও ওয়াটারওনয় ন্ডনম বাণসহ ন্ডবন্ডভন্ন উনযাগ গ্রহণ েনরন্ডে। ন্ডমরপুর-এয়ারনপাট ব 

ফ্লাইওভার, বনানী ক্ররলেন্ডসং-এ ওভারপাস চালু েরা হনয়নে। ২৬ ন্ডেনলান্ডমটার েীর্ ব এন্ডলনভনটড এক্সনপ্রসওনয়, কুন্ডড়ল 

ফালইওভার, যাত্রাবাড়ী ফালইওভার ও মগবাজার-ক্রমৌচাে ফ্লাইওভানরর ন্ডনম বাণ োজ চলনে। ক্রমনট্রানরল পন্ডরেেনা অনুনমােন েরা 

হনয়নে। হান্ডতরন্ডিল প্রেে রাজধানীর ক্রসৌন্দয ব বধ বন ও যানজট ন্ডনরসনন গুরুত্বপূণ ব অবোন রাখনে।  

আমানের ন্ডনব বাচনী প্রন্ডতশ্রুন্ডত অনুযায়ী গত সানড় চার বের আমরা ক্রেনে ব্যাপে উন্নয়ন োজ েনরন্ডে। ক্রোন ক্রোন ক্রক্ষনত্র 

প্রন্ডতশ্রুন্ডতর ক্রচনয় ক্রবেী সফলতা অজবন েনরন্ডে। বাংলানেে আজ উন্নয়ননর ক্ররাল মনডল। জান্ডতসংর্সহ আন্তজবান্ডতে প্রন্ডতষ্ঠানগুনলা 

আমানের আে ব-সামান্ডজে অগ্রগন্ডতর ভূয়সী প্রেংসা েরনে।  

ক্রেনে অভযন্তরীণ ও ববনেন্ডেে েম বসংিান ক্রবনড়নে। ক্ররন্ডমনটন্স, রফতান্ডন, ন্ডবন্ডননয়াগ, ন্ডরজাভ ব ক্রবনড়নে। চার বেনর রাজস্ব 

আোয় ন্ডবগুণ ক্রবনড়নে। ক্রেনের প্রন্ডতটি এলাোয় আমরা সুষম উন্নয়ন ন্ডনন্ডিত েনরন্ডে।  

সুন্ডধমিলী,  

আমরা যখন ক্রেনের উন্নয়ন েরন্ডে তখন ন্ডবএনন্ডপ-জামাত ক্রজাট আর ক্রহফাজনত ইসলাম ক্রেনের সম্পে ধ্বংস েরনে। গত 

ন্ডডনসম্বর ক্রেনে এ বেনরর ক্রম মাস পয বন্ত হরতানল ন্ডবআরটিন্ডসর ১৪২ বানস ভাংচুর ও আগুন ক্রেয়া হনয়নে। এরমনে ৪৫টি নতুন 

ন্ডবতল বাস। ক্রোন্ডরয়ান এন্ডস, চাইন্ডনজ ও অন্যান্য বাস ন্ডমন্ডলনয় রনয়নে ৯৭টি। ১০টি নতুন ন্ডবতল বাস সম্পূণ বরূনপ ক্রপাড়াননা হনয়নে। 

এোড়া মারা্েভানব ক্ষন্ডতগ্রস্ত নতুন ন্ডবতল ও আটি বকুনলনটড বানসর সংখ্যা ২৬টি। ব্যন্ডক্ত মান্ডলোনাধীন যানবাহননর ক্ষয়-ক্ষন্ডতর 

পন্ডরমাণ আরও েনয়েগুন ক্রবেী।  

আন্ডম সেনলর প্রন্ডত আহ্বান জানাই, অন্যায়ভানব বানস আগুন ন্ডেনয় বাসচালে, ক্রহলপার, যাত্রীনের পুন্ডড়নয় ক্রমনর মানুনষর 

জান-মাল ধ্বংস েরনবন না। এ ক্ষন্ডত ব্যন্ডক্তর ক্ষন্ডত, জনগনণর ক্ষন্ডত, ক্রেনের ক্ষন্ডত। এ ক্রেেটি আমানের সেনলর। আসুন আমরা 

ক্রেনের সম্পে রক্ষা েন্ডর।  



আমরা বাংলানেেনে জান্ডতর ন্ডপতার স্বনের ক্রসানার বাংলায় পন্ডরণত েরার লক্ষয ন্ডননয় আমরা োজ েরন্ডে। আসুন সেল 

ক্রভোনভে র্ভনল ক্রেে ও জান্ডতর েল্যানণ ন্ডননবন্ডেত হই। রূপেে ২০২১ বাস্তবায়ননর মােনম বাংলানেেনে ন্ডবশ্বসভায় ময বাোপূণ ব 

আসনন তুনল ধন্ডর।  

সেলনে আবারও ধন্যবাে জান্ডননয় ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেন্ডডট লাইন এর আওতায় ভারত ক্রেনে সংগৃহীত ন্ডবআরটিন্ডস'র 

এেতলা এন্ডস বানসর শুভ উনবাধন ক্রর্াষণা েরন্ডে।  

ক্রখাো হানফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানেে ন্ডচরজীবী ক্রহাে।  


