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বেনাপ াল এক্সপেস বেন উপবাধন করপলন েধানমন্ত্রী 

| ঢাকা , বৃহস্পতিোর, ১৮ জুলাই ২০১৯ 

 

গিকাল েধানমন্ত্রী তিতিও কনফাপরপের মাধ্যপম  িাকা বনপে হুইপসল োতিপে বেনাপ াল এক্সপেস বেন উপবাধন কপরন 

রািধানী ঢাকা এেং বেপের বৃহত্তম স্থলেন্দর বেনাপ াপলর মপধ্য চলাচপলর িন্য নতুন আন্তঃনগর বেন বেনাপ াল এক্সপেস 

আনুষ্ঠাতনক যাত্রা শুরু কপরপে। োসস। 

েধানমন্ত্রী বেখ হাতসনা গিকাল িার সরকাতর োসিেন গণিেন বেপক তিতিও কনফাপরপের মাধ্যপম  িাকা বনপে 

হুইপসল োতিপে এই নতুন বেন উপবাধন কপরন। একই অনুষ্ঠাপন তিতন ঢাকা-রািোহী রুপে চলাচলকারী আন্তঃনগর 

তেরতিহীন বেন ‘েনলিা এক্সপেস’-এর যাত্রা ে চাঁ াইনোেগঞ্জ  য যন্ত েতধ যি কপরন। এর আপগ ২৫ এতেল ঢাকা-রািোহী 

রুপে আন্তঃনগর তেরতিহীন ‘েনলিা এক্সপেস’র উপবাধন কপরন েধানমন্ত্রী। 

বরল েমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুিন এেং এতেো উন্নেন ব্াংপকর (এতিতে) আোতসক েতিতনতধ মনপমাহন েকাে অনুষ্ঠাপন 

েক্তব্ রাপখন। বরল ে মন্ত্রণালপের সতচে বমাফাজ্জল বহাপসন  াওোর  পেন্ট উ স্থা নার মাধ্যপম বরলখাপির সাতে যক 

উন্নেপনর তচত্র তুপল ধপরন। 

 পর েধানমন্ত্রী তিতিও কনফাপ প রপের মাধ্যপম বেনাপ াল এেং চাঁ াইনোেগঞ্জ োপন্তর িনগপণর সপে মিতেতনমে 

কপরন। 

বরল ে মন্ত্রণালে সূত্র িানাে, েতিতেন ‘বেনাপ াল এক্সপেস’-এর এক বিাো বেন ঢাকা-বেনাপ াল রুপে চলাচল করপে। এর 

মপধ্য যাত্রা পে ঈশ্বরেী, যপোর এেং ঢাকা তেমানেন্দর বেেপন বেনটি যাত্রাতেরতির কো রপেপে। 



৮৯৬টি আসন এেং ১২টি কম্পাে যপমন্ট সমৃদ্ধ বেনটি েতিতেন সকাল সাপে ১১োে বেনাপ াল বেপক বেপে এপস সন্ধ্যা ৭োে 

ঢাকাে ব  ৌঁেপে এেং রাি সাপে ১২োে ঢাকা বেপক বেপে সকাল ৮ো নাগাে বেনাপ াল তগপে ব  ৌঁেপে। 

বেপনর টিতকে বোিন বচোর বেণীর িন্য ৫ে’ োকা, েীিাি  তনেতন্ত্রি আসপনর িন্য এক হািার োকা এেং েীিাি  

তনেতন্ত্রি বকতেপনর িন্য ১২ে’ োকা তনধ যারণ করা হপেপে। 

বেপনর কম্পাে যপমন্টগুপলা ইপন্দাপনতেো বেপক সংগ্রহ করা হপেপে, িনগণ িাপের ঈপের সমে এই বেপন ভ্রমপণর সুতেধা 

তনপি  ারপে। 

এ উ লপে বেনাপ াল বরলওপে বেেন েতণ যল সাপি সািাপনা হপেপে। প্ল্যােফপম যর ও পর উপবাধনী অনুষ্ঠাপনর আপোিন 

করা হপেপে। হপরক রকম ফুল তেপে বেনটি সািাপনা হে নান্দতনক সাপি।  

বেনাপ াপল তিতিও কনফাপরপে অংেগ্রহণ কপরন োংলাপেে বরলওপের মহা তরচালক বমা. োমসুজ্জামান, যপোর-১ 

আসপনর এমত  বেখ আতফল উদ্দীন ও যপোর-২ আসপনর এমত  বমির বিনাপরল (অে) বমা. নাতসর উদ্দীন। 

বেনাপ াল বরলওপে বেেপনর বেেনমাোর বমা. সাইদুজ্জামান েপলন, গিকাল েেম  াঁচ ঘণ্টাে এই বেেন বেপক বোিন 

বচোপরর ১৪টি ও এতস বচোপরর ১৮টি টিতকে তেতি হপেপে। এ োো অনলাইপনর এই বেপনর টিতকে  াওো যাপে ২২ জুলাই 

বেপক। 

৮৯৬টি আসপনর এই বেন েতিতেন বেলা বসাো ১োে বেনাপ াল বরলপেেন বেপে যাপে। যপোর বরলওপে িংেপন ব  ৌঁপে 

১৫ তমতনে তেরতি বনপে। বসখাপন যাত্রী ওঠাপনার  াো াতে বরপলর ইতঞ্জন ঢাকামুখী বঘারাপনা হপে। এর র ঈশ্বরেী তগপে 

বেপনর চালকসহ অন্যান্য কমী েেপলর িন্য আরও ১৫ তমতনপের তেরতি োকপে, ঢাকা তেমানেন্দর বেেপন যাত্রী নামাপনার 

িন্য তকছুেণ বেনটি োমাপনা হপে এেং  পর বেনটি ঢাকা কমলাপুর বেেপন তগপে বেষ হপে। 

বেপের বৃহত্তর স্থলেন্দর বেনাপ াল বচকপ াে তেপে েতিতেন ১০-১২ হািার  াসপ াে য যাত্রী িারপি যািাোি কপর োপক। 

বেনাপ াল বেপক ঢাকাে আসা আধুতনক এই বেপনর েতগ ইপন্দাপনতেো বেপক আমোতন করা হপেপে। এ বেপন তেমাপনর মপিা 

োপো-েেপলে সুতেধা রপেপে। আসনগুপলাও আধুতনক। েতিতেন রাি সাপে ১২োর তেপক ঢাকা বেপক বেনটি বেনাপ াপলর 

উপদ্দপে বেপে আসপে। 

 


