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u য়েনর িত িত র া করিছ 
েসতু, ে ন, াioভার o আ ারপাস uেদব্াধনকােল ধানম ী 
  িবেশষ িতিনিধ 

ধানম ী েশখ হািসনা গতকাল িভিডo কনফােরে র মা েম পতাকা uিড়েয় আ নগর ‘প গড় e ে স’ ে েনর uেদব্াধন কেরন 
—বাসস 

ধানম ী o আoয়ামী লীগ সভােন ী েশখ হািসনা বেলেছন, আমরা বাংলােদশেক eিগেয় িনেয় যাি , আেরা eিগেয় েনেবা। েদেশর 
u য়ন কাজ a াহত থাকেব। েদশবাসী আমােদর oপর আ া েরেখ েভাট িদেয়েছ। েয িত িত িদেয়িছলাম সারােদেশ u য়েনর 
মা েম তা র া করিছ। সড়ক, েনৗ, েরল o িবমান িমেল সব িদক েথেক সারােদেশ েযাগােযাগ েনটoয়াক র্ সহজ করাi আমােদর 
ল য্। যােত েতয্ক a েলর মানুষ কম সমেয় eক ান েথেক a ােন েযেত পােরন। িতিন বেলন, েদশবাসীর িত কৃত তা েয 
তারা আমােদর uপর িবশব্াস েরেখেছন, আ া েরেখেছন eবং আমােদর েভাট িদেয় েসবা করার সুেযাগ িদেয়েছন। 

গতকাল শিনবার সকােল গণভবন েথেক িভিডo কনফােরে র মা েম েদশবাসীর ঈদ uপহার িহেসেব ঢাকা-চ াম মহাসড়েক দীঘ র্ 
তীি ত িদব্তীয় েমঘনা েসতু eবং িদব্তীয় েগামতী েসতুর uেদব্াধনকােল িতিন e কথা বেলন। ধানম ী eকi সে  ঈদযা ায় সব্ি  

িদেত েকানাবািড় o চ া াioভার, কািলয়াৈকর, েদoহাটা, িমজর্াপুর o ঘাির া আ ারপাস eবং ক া-2, জয়েদবপুর-চ া-
টা াiল-eেল া মহাসড়েক িবমাiল েসতু uেদব্াধন কেরন। পের ধানম ী পৃথক িভিডo কনফােরে র মা েম বাঁিশ বািজেয়, সবুজ 
পতাকা uিড়েয় ঢাকা-প গড় রুেট ‘প গড় e ে স’ নােম সব্  িবরিতর আ ঃনগর ে েনর uেদব্াধন কেরন। 

েমে ােরল চালু হেল ঢাকায় যানজট কমেব 

ধানম ী বেলন, ঢাকার েমে ােরেলর মা েম েদেশ থম িবদুয্ত্চািলত ে েনর বহার শুরু হেব। eরপর দূরপা ায়o িবদুয্ত্চািলত 
ে ন চালু করা হেব। ঢাকায় যানজেট জনগণ ক  পাে  uে খ কের িতিন বেলন, েমে ােরেলর কারেণ েয জনদুেভ র্াগ তার জ  eকটু 
ক  হেবi। িক  eর সুফল পের পাoয়া যােব।  েমে ােরল িনম র্াণ কাজ েশষ হেল ঢাকায় যানজট কেম যােব বেল জানান িতিন। 

সড়ক দুঘ র্টনা েরােধ নানা পদে েপর কথা তুেল ধের েশখ হািসনা বেলন, আমরা aদূর ভিব েত চালকেদর িব ােমর জ  
মহাসড়েকর পােশ আলাদা ব া কের িদি । সড়েক চলাচেলর িবষেয় সকেলর মােঝ গণসেচতনতা সৃি েত লজীবন েথেকi 
ািফক আiন িশ েণ গুরুতব্ােরাপ কেরন। aনু ান েল uপি ত সড়ক পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদর সু  হেয় েদেশ 

েফরায় তাঁেক েদায়া করার জ  েদশবাসীর িত কৃত তা জানান ধানম ী। িতিন e সময় তাঁর দল আoয়ামী লীগেক eকিট পিরবার 
uে খ কের বেলন, ‘রাজৈনিতক দল িহেসেব শুধু রাজনীিতi নয়, আমরা eকটা পিরবার। েছাট েবলা েথেক েদেখিছ- আমার মা, 
বাবােক eবং রাজৈনিতক েনতৃবৃ েক আমরা eকটা পিরবােরর মতi বড় হেয়িছ। যখনi েকান সম া হয় সুেখ, দুঃেখ আমরা 
সবসময় সাথী হেয়i চিল। eভােবi েযন ei সংগঠনটা eিগেয় েযেত পাের েস িবষেয়o আশাবাদ  কেরন ধানম ী। 

ঈেদ কাuেক ক  েভাগ করেত হেব না 

ধানম ী বেলন, জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর সব্  িছল বাংলােদশেক ধা o দাির য্মু  eকিট েদশ িহেসেব গেড় 
েতালার। তার আদশ র্েক ধারণ কের আমরা বাংলােদেশর u য়ন a যা া a াহত রাখিছ। বাংলােদেশর মানুষেক aথ র্ৈনিতকভােব 
মুি  েদoয়ার জ  আমরা কাজ কের যাি । আমরা সড়ক পেথর েয u য়ন কেরিছ তােত আগামী ঈেদ কাuেক ক  েভাগ করেত হেব 
না। e জ  জাপান সরকার eবং eিশয়ান েডেভলপেম  াংকেক ধ বাদ জানান ধানম ী। রা া পারাপােরর ে ে  যা ী 



সাধারেণর িত আহব্ান জািনেয় িতিন বেলন, ‘শুধু গািড়চালকেক েদাষ েদেবন না। ািফক আiন েমেন চলেবন। গািড়চালক o 
পথচারী েকui যিদ ািফক আiন না মােন তাহেল aহরহ দুঘ র্টনা ঘটেব।’ 

েরল িনেয় eকগু  পিরক না 

ধানম ী েরেলর িত মানুেষর আ া বৃি র কথা তুেল ধের বেলন, মানুষ eখন েরেল েবিশ চড়েত চায়। চািহদা েমটােনার জ  
আমােদর আেরা েবিশ যা ীবাহী েকাচ দরকার। কােজi আেরা েবিশ েকাচ আমােদর িকনেত হেব। েশখ হািসনা তার েনতৃতব্াধীন 
সরকােরর সময় েরেলর u য়েনর িবিভ  িচ  তুেল ধেরন। েরেলর িডিজটালাiেজশন, দি ণবে  পায়রা ব র পয র্  েরল সংেযাগ 
াপন, ঢাকা েথেক ক বাজার পয র্  টুয্ির  ে ন চালু করা, ব ব  েসতুর পােশ যমুনার uপর eকিট েরল েসতু িনম র্ােণর uেদাগসহ 

নানা ভিব ত্ পিরক নার কথাo তুেল ধেরন িতিন। 

ধানম ী েদশবাসীেক ঈেদর আগাম শুেভ া জািনেয় uি িখত u য়ন ক গুেলার uেদব্াধন েঘাষণা কেরন। uেদব্াধনী aনু ােন 
শুেভ া ব ৃতায় আoয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক eবং সড়ক পিরবহন o েসতুম ী oবায়দুল কােদর eমিপ uেদব্াধন হoয়া u য়ন 
ক গুেলােক ধানম ী েশখ হািসনার সৃি শীল েনতৃেতব্র সফল ফসল িহেসেব আখয্ািয়ত কের বেলন, eেত eবার ঈদযা া িকছুটা 

হেলo সব্ি  eেন েদেব। eর আেগ িদব্তীয় েমঘনা o েগামতী েসতু িনম র্াণ ক  পিরচালক আবু সােলহ েমা. নুরু ামান জানান, 
নতুন দুিট েসতু চালু হoয়ায় ঢাকা-চ াম মহাসড়েক িবেশষ কের ঈেদ ঘরমুেখা মানুেষর যা া িকছুটা হেলo আরামদায়ক হেব। 

ধানম ী িভিডo কনফাের  কুিম া, গাজীপুর, মুি গ  o টা াiেলর uপকার েভাগীেদর সে o কথা বেলন। শুরুেতi শুেভ া 
ব ে  বাংলােদেশ িনযু  জাপােনর রা দূত িহেরাiয়াসু iজুিম বাংলােদশ-জাপান স ক র্ আরo aেনকদূর eিগেয় যােব বেল 
আশাবাদ  কেরন। aনু ােন a াে র মে  মুি যু  িবষয়কম ী আ ক ম েমাজাে ল হক, কৃিষম ী ড. আ র রা াক, 
ধানম ীর রাজৈনিতক uপেদ া eiচ িট iমামসহ ধানম ীর কায র্ালেয়র ঊধব্র্তন কম র্কত র্া, সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালেয়র 

সংি  কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। সংি  সূচনা ব  রােখন সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভােগর সিচব নজরুল iসলাম। 
aনু ানিট স ালনা কেরন ধানম ীর মুখয্ সিচব েমা. নিজবুর রহমান। ‘প গড় e ে স’ ে ন uেদব্াধনকােল প গড় া  েথেক 
িভিডo কনফােরে  যু  িছেলন েরলম ী নুরুল iসলাম সুজন। 

  

  

 


