
    
pধানমntীর unয়ন pকl uেdাধন

গণভবেন গতকাল pধানমntী েশখ হািসনা িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম kিড়gাম ekেpস ে েনর uেdাধন
কেরন -বাংলােদশ pিতিদন

pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলেছন,  রাজধানী  েথেক  িবিভn  েজলা,  uপেজলা  পযর্n  েযন  সরাসির  েযাগােযাগ
বয্বsা সহজ হয় েস জনয্ eকিট সড়ক েনটoয়াকর্  গেড় েতালার uেদয্াগ িনেc সরকার। যার সুফল পােc
েদেশর  মানুষ।  গতকাল  সকােল  গণভবন  েথেক  িভিডo  কনফােরেnর  মাধয্েম  ঢাকা-িসেলট  মহাসড়েকর
ভুলতায় চার েলনিবিশ  াioভার, েসতু eবং বাiপাসসহ েবশ কেয়কিট unয়ন pকেlর uেdাধনকােল িতিন
e কথা বেলন। খবর বাসস। uেdাধনকৃত aনয্ pকl েলা হেc, ময়মনিসংহ-গফরগাঁo-েটাক সড়েকর 72তম
িকেলািমটাের বানার নদীর oপর 282 দশিমক 558 িমটার দীঘর্ িপিস গাডর্ ার েসতু, ঢাকা-চ gাম-কkবাজার
জাতীয় মহাসড়েকর indপুল হেত চkশালা পযর্n বাঁক সরলীকরণ, েভামরা sলবnর সংেযাগসহ সাতkীরা
শহর বাiপাস সড়ক eবং মnুীগ  সড়ক িবভাগধীন ঝঁুিকপূণর্ েসতুসমূহ (13িট েসতু) sায়ী কংিkট েসতু dারা
pিতsাপন। সড়ক পিরবহন o েসতুমntী oবায়দলু কােদর গণভবেন uপিsত েথেক aনু ােন বkৃতা কেরন।
সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভােগর সিচব েমা. নজ ল iসলাম sাগত বkৃতা কেরন। pধানমntীর মখুয্
সিচব েমা. নিজবুর রহমান aনু ানিট স ালনা কেরন। সড়ক দঘুর্টনা eড়ােনার জনয্ pধানমntী যানবাহন
চালক, পথচারীসহ সবাiেক সেচতন হoয়ার পরামশর্ িদেয় বেলন, সবাiেক রাsায় চলাচেল সতকর্  থাকেত হেব।
aেহতুক  eকিট  pিতেযািগতা  করেত  িগেয়  aেনক  সময়  দঘুর্টনা  ঘেট।  যানবাহন  চালকেদরo  দািয়tশীল
ভূিমকা িনেত হেব। তা না হেল দঘুর্টনা ঘটেব। সড়ক বয্বহােরর েkেt সবাiেক যtবান হoয়ার পরামশর্ িদেয়

আপেডট : 17 aেkাবর, 2019 00:00

pিতিদন েডs

সড়ক েনটoয়াকর্  গেড় েতালা হেc|466610|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/466610/2019-10-17

1 of 2 10/17/2019, 10:44 AM



pধানমntী  বেলন,  েকান  সড়ক  কত  বড়  বা  ভারী  যানবাহন  চলেত  পাের  েস  িবষয়টা  eকটু  েখয়াল  রাখা
দরকার। কারণ aেনক সময় aেনেক ei িবষয়িট মানেত চান না। িতিন বেলন, iিতমেধয্ আমরা িনরাপদ
সড়ক আiন pণয়ন কেরিছ। কােজi যারা রাsায় চলাচল কেরন তারা যখন রাsা পার হেবন তখন ডান eবং
বাম ei দiুিদেক েদেখ সেচতনভােব পার হেত হেব। আবার রাsায় যারা যানবাহন গািড় বা েমাটরসাiেকল
চালােবন তােদরo সেচতন হেত হেব। বাস, াক চালকেদরo সেচতন হেত হেব। েশখ হািসনা বেলন, eকটা
দঘুর্টনা ঘটেল ধু চালকেক দায়ী করেল চলেব না, বরং কী কারেণ দঘুর্টনা ঘটল েস জনয্ েয পথচারী eবং
দঘুর্টনাকবিলত যােনর েয চালক তারo কী ভুল আেছ েসটাo িকn েদখা দরকার। েসজনয্ আিম বলব চালক
েথেক   কের  যারা  সড়ক  বয্বহারকারী  সবারi  সেচতনতা  eকাnভােব  pেয়াজন।  িতিন  বেলন,  eকিট
দঘুর্টনায় হতাহেতর ঘটনায় সংি  পিরবার েলা নানা দঃুখ-কে র িশকার হয়,  েকu মারা যায়, েকu প ু
হেয় থােক, িবিভnভােব তােদর জীবন-মান kিতgs হয়। কােজi ei িদকটা সবাiেকi েদখেত হেব। িতিন
eজনয্ sুল পযর্ায় েথেকi সড়েক চলাচেলর আiন pিশkণ েদoয়ার তাঁর আhান পুনবর্য্k কের বেলন, রাsার
েকান িদক েথেক হাঁটেত হেব, তাo eকিট িশkণীয় িবষয়। কখন পার হেত হেব তাo িশkণীয় িবষয়। আিম
মেন  কির,  আমােদর  pিতিট  sুেল  eবং  pেতয্ক  িশkাথর্ীেকi  sুলজীবন  েথেক  ei  িশkাটা  েদoয়া  eকাn
দরকার।
িবeনিপ সরকােরর েরল বেnর িসdাn িছল আtঘাতী : pধানমntী েশখ হািসনা বেলন, eকিট আnজর্ ািতক
সংsার  েpসিkপশেনর  পিরেpিkেত  তৎকালীন  িবeনিপ  সরকােরর  জনবাnব  েরলেক  বn  কের  েদoয়ার
িসdাn  িছল  েদেশর  জনয্  আtঘাতী।  গতকাল  েবলা  সােড়  11টায়  গণভবন  েথেক  িভিডo  কনফােরেnর
মাধয্েম  kিড়gাম-ঢাকা-kিড়gাম  েট  নতুন  আnনগর  ে ন  ‘kিড়gাম  ekেpেস’র  uেdাধনকােল  িতিন  e
কথা বেলন। pধানমntী বেলন, বাংলােদেশর েরল েযাগােযাগ হেলা eেদেশর সাধারণ eবং মধয্িবেtর aনয্তম
eকিট চলাচেলর মাধয্ম। যারা kমতায় িছল (িবeনিপ েনতৃtাধীন সরকার) তারা েরলেক ংেসর eবং eেক
বn কের েদoয়ার পিরকlনা কেরিছল। িতিন বেলন, ‘েরল েযাগােযাগটা যােত আরo unত হয় তার বয্বsা
িহেসেব আমরা utরব সহ সমg বাংলােদেশi েরল েযাগােযাগ sাপেনর eকিট uেদয্াগ gহণ কির।’ e সময়
ব বnু যমুনা েসতু িনমর্ােণর সময় তােত েরললাiন sাপনসহ েসতুিটেত ব মখুীকরেণ তাঁর সরকার uেদয্ােগর
কথা িতিন uেlখ কেরন। িতিন বেলন, ‘ei েরললাiন sাপেনর ফেল utরবে র সে  আমােদর রাজধানী
ঢাকার  ভােলা  েযাগােযােগর  সুবয্বsা  হেয়  যায়।’  িতিন  e  সময়  িচলমারী  বnর  পুনরায়  চালকুরণসহ
utরা েলর ভাoয়াiয়া গােনর pচার pসার eবং সংরkেণo তাঁর সরকার eিগেয় আসেব বেল uেlখ কেরন।
pধানমntী e সময় kিড়gােম eকিট কৃিষ িব িবদয্ালয় pিত ার eবং লালমিনরহােট eকিট aয্ােরােsস aয্াn
eেরানিটকয্াল িব িবদয্ালয় sাপেনর মাধয্েম তাঁর সরকার েসখােন েpন ৈতির করার sp েদখেছ বেলo uেlখ
কেরন।  িতিন  বেলন,  ‘েযাগােযাগ  বয্বsার  সে  সে  aথর্ৈনিতক  unিতটাo  pেয়াজন।  আর  েযন
utরব বাসীেক ম া শbটা নেত না হয় েস বয্বsা আমরা কেরিছ।’ aনু ােন েরলপথ মntণালেয়র সিচব
েমা. েমাফােjল েহােসন sাগত বkৃতা কেরন eবং েরল িবভােগর unয়েনর িবিভn তথয্ তুেল ধেরন eবং
িভিডoিচt পিরেবশন কেরন। েসতুমntী oবায়দলু কােদর, বািণজয্মntী িটপু মুনিশ eবং সমাজকলয্াণ মntী েমা.
নু jামান  আহেমদ  গণভবন  pােnর  মে  uপিsত  িছেলন।  েরলমntী  েমা.  নু ল  iসলাম  সুজন  kিড়gাম
েsশন েথেক যুk হেয় aনু ােন বkৃতা কেরন। বkবয্ েশষ কের বাঁিশ ফঁুেক o সবজু পতাকা uিড়েয় নতুন
ে েনর  uেdাধন  কেরন  pধানমntী।  পের  রংপুর  o  লালমিন  ekেpস  ে েনর  রয্ােক  নতুন  েকাচ  pিতsাপন
কেরন েশখ হািসনা।
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