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প্রধানমন্ত্রী আগামী ৯ মার্চ ভারত ও বাাংলাদেদের মদধে 

‘মমত্রী সেতু’র উদবাধন করদবন 
মার্চ  07, 2021 
 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভিভিও কনফারেরেে মাধযরম আগামী ৯ মার্চ দুপুে ১২টায় িােত-বাাংলারদরেে 

মরধয ‘মমত্রী সেতু’ে উরবাধন কেরবন। এই অনুষ্ঠারন প্রধানমন্ত্রী ত্রত্রপুোে একাভধক পভেকাঠারমা 

প্রকরেে উরবাধন ও ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরবন। 
 

‘মমত্রী সেতু’টট সফনীে ওপে ভনভম চত হরয়রে। এই নদীটট িােরতে ত্রত্রপুো েীমান্ত এবাং বাাংলারদরেে 

মরধয প্রবাভহত হয়। ‘মমত্রী সেতু’ নামটট িােত ও বাাংলারদরেে মরধয ক্রমবধ চমান ভবপাভিক েম্পকচ 

এবাং বনু্ধত্বপূর্ চ েম্পরকচে প্রতীক। এই সেতুটট মতভে করেরে জাতীয় মহােড়ক এবাং পভেকাঠারমা 

উন্নয়ন ভনগম ভলভমরটি। এই প্রকরেে জনয খের্ হরয়রে ১৩৩ সকাটট টাকা। ১.৯ ভকরলাভমটাে দীর্ চ 

সেতুটট িােরতে োবরুরমে েরে বাাংলারদরেে োমগড়রক যুক্ত করেরে। এই সেতু উরবাধরনে ফরল 

িােত এবাং বাাংলারদরেে মরধয বাভর্জয ও োধাের্ মানুরেে যাতায়ারতে সিরত্র এক নতুন অধযারয়ে 

েূর্না হরব। এই সেতু উরবাধরনে েরে ত্রত্রপুোে োবরুম সেরক মাত্র ৮০ ভকরলাভমটাে দরূেে 

বাাংলারদরেে র্ট্টগ্রাম বন্দরেে েরে সযাগারযাগ গরড় ওঠাে পাোপাভে ‘উিে পূরব চে প্ররবে বাে’ হরয় 

উঠরব। 
 

প্রধানমন্ত্রী োবরুরম েুোংহত সর্ক সপাস্ট মতভেে জনয ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরবন। এটট দুই সদরেে 

মরধয পর্য ও যাত্রী র্লার্ল েহজ করে তুলরব। এমনভক উিে পূরব চে োজযগুভলে উৎপাভদত পর্য 

োমভগ্রে জনয নতুন বাজারেে েুরযাগ মতভে হরব এবাং িােত ও বাাংলারদরেে মরধয ভনভব চরে যাত্রী 

র্লার্ল সিরত্র েহায়তা দান কেরব। এই প্রকরেে দাভয়রত্ব েরয়রে িােরতে স্থল বন্দে কতত চপি। এে 

জনয বযয় হরে ২৩২ সকাটট টাকা। 
 

প্রধানমন্ত্রী মকলাোহারে উনারকাটট সজলা েদরেে েরে োংযুক্তকােী ২০৮ নম্বে জাতীয় েড়রকে 

ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরবন। এটট ৪৪ নম্বে জাতীয় েড়রকে ভবকে োস্তা ভহরেরব গরড় সতালা হরব। 

৮০ ভকরলাভমটাে দীর্ চ ২০৮ নম্বে জাতীয় েড়ক প্রকরেে দাভয়রত্ব েরয়রে জাতীয় মহােড়ক ও 

পভেকাঠারমা উন্নয়ন ভনগম ভলভমরটি। এই প্রকরেে জনয খের্ হরব ১০৭৮ সকাটট টাকা। 
 

প্রধানমন্ত্রী োজয মহােড়ক এবাং অনযানয সজলা েড়ক, োজয েেকারেে উন্নয়নমূলক প্রকরেে 

উরবাধন কেরবন। এে জনয খের্ েরয়রে ৬৩.৭৫ সকাটট টাকা। 



 

প্রধানমন্ত্রী ওই ভদনই ‘প্রধানমন্ত্রী আবাে সযাজনা (নগে)’ এে আওতায় ভনভম চত ৪০৯৭৮টট বাভড়ে 

উরবাধন কেরবন। এে জনয খের্ েরয়রে প্রায় ৮১৩ সকাটট টাকা। ভতভন আগেতলা স্মাটচ ভেটট 

ভমেরনে আওতায় ভনভম চত ইভিরগ্ররটি কমান্ড অযান্ড করিাল সেন্টারেে উরবাধন কেরবন। 
 

এোড়াও প্রধানমন্ত্রী ওল্ড সমাটে স্টযারন্ড মাভি সলরিল কাে পাভকচাং ও বাভর্ত্রজযক কমরেরেে 

উন্নয়রনে জনয ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরবন। এই উন্নয়রনে জনয ২০০ সকাটট টাকা ভবভনরয়াগ কো 

হরব। ভতভন ভলরু্ বাগান সেরক ভবমানবন্দে পয চন্ত দুই সলন ভবভেষ্ট েড়ক পেরক র্াে সলন ভবভেষ্ট 

েড়রক প্রেস্ত কোে জনয ভিভিপ্রস্তে স্থাপন কেরবন। আগেতলা স্মাটচ ভেটট ভমেন প্রায় ৯৬ সকাটট 

টাকা বযরয় এই প্রকেটট বাস্তবাভয়ত কেরব। 
 

 

নিউ নিনি 
মার্চ  07, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


