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সড়ক লার সমি ত কায ম থেম গেছ - ৬ মােসই উে ােগ ভাটা 

আতাউর রহমান 

 
রাজধানীর িবমানব র সড়েক বােসর ধা ায় ই িশ াথ  িনহত হওয়ার পর ছা  আে ালেনর মে  সড়েকর লা িনেয় 
তাড়েজাড়  হেয়িছল। ঘটনা ও যানজট কমােত ািফক ব াপনা উ য়ন এবং সড়েক যান চলাচেলর লা ফরােত নওয়া 

হয় নানা উে াগ। ধানম ীর কাযালয় থেক ািফক লার উ য়েন িবিভ  িবভােগর মে  সম য় কের েয়াজনীয় কায ম 
হেণর িনেদশনাও দওয়া হয়। স অ যায়ী িলেশর ািফক িবভাগ থেক ২৯  াবনা িদেল তােত ধানম ীর কাযালয় 

অ েমাদন দয়। এসব াবনা বা বায়েন কায ম  হেলও ৬ মােসর মে ই থেম গেছ তা। ভাটা পেড়েছ উে ােগ। 
খ জ িনেয় জানা গেছ, ২৯ াবনার মে  মা  এক  বা বায়ন হেয়েছ। এক  াবনা বা বায়ন চলমান থাকেলও ৬ র 

কায ম বা বায়েন কােনা উে াগই নওয়া হয়িন। ২১  আংিশক বা বায়ন হেলও তা েরা ির শষ না হওয়ায় কােনা ফল 
িমলেছ না। এেত ঢাকায় যমন ািফক লা ফেরিন, তমিন কেমিন যানজট। লার অভােব ায় িতিদনই সড়ক ঘটনায় 
মা ষ মরেছ।  গত রাববার রাত থেক গতকাল সামবার পয  সড়ক ঘটনায় রাজধানীর িবিভ  এলাকায় িনহত হেয়েছন অ ত 
চারজন।  
ঢাকা মহানগর িলেশর (িডএমিপ) ািফক িবভাগ  জািনেয়েছ, সড়েক লা ফরােনার ২৯ াবনা বা বায়েনর জ  িলেশর 
ািফক িবভাগ ছাড়াও ঢাকা উ র ও দি ণ িস  করেপােরশন, সড়ক ও জনপথ িবভাগ, রাজউক, িবআর এ, পিরবহন মািলক-
িমক সিমিতসহ িবিভ  সং া স ৃ । ধানম ীর কাযালয় থেক এ সং া েলােক সম য় কের কাজ করেত িনেদশ দওয়া হেলও 

তা থেম গেছ। ফেল েরা িবষয় েল ধের স িত ধানম ীর কাযালেয় িলেশর প  থেক িচ  পাঠােনা হেয়েছ।  
য ৬ াবনার অ গিত নই : াবনা েলার অ তম িছল ভবন িনমােণর সময় িলেশর ািফক িবভাগ থেক ি য়াের  িনেত 

হেব। যােত কের যানজট িনয় েণ ওই ভবেন পািকং ব া িনি ত করা যায়। াবনায় এ  বা বায়নকারী সং া িহেসেব নাম 
রেয়েছ ই িস  করেপােরশন। 
িক  এর কােনা অ গিত নই। এ ছাড়া িস  করেপােরশন বাস ট া াইজ করার য উে াগ িনেয়িছল, তার বা বায়েনও অ গিত 
নই। িশ াথ েদর ভাগাি  ও যানজট িনয় েণ লবােসর াবনায় িলশ ও িশ া ম ণালয়েক বা বায়েনর জ  বলা হেলও 

এরও অ গিত নই। শ-বাটন প িতেত পথচারী চলাচেলর জ  িস  করেপােরশনেক এলাকা িচি ত কের িদেলও বা বায়ন হয়িন 
তা। এ ছাড়া এিলেভেটড পািকং ব া এবং ভবেনর আ ার াউ  পািকং ব ার াবনা থাকেলও তা বা বায়ন হয়িন।  
য ২১ াবনা আংিশক বা বায়ন হেয়েছ : াবনা েলার মে  আংিশক বা বায়ন হেয়েছ বাস েপজ উ তকরণ, অনি ট 

পািকং, রাড িডভাইডার ঊ খীকরণ, গণপিরবহেনর লা, রাড মািকং িনি তকরণ, ািফক িসগ াল ব াপনা, দ  চালক 
তির করা, িবিভ  সড়ক িরকশা  করা, রাইড শয়ািরং যাচাইকরণ, যানবাহন ও াইিভং লাইেসে র হালনাগাদ ত  সরবরাহ 



করা, িবআর িসর ন ন বাস িদেয় গণপিরবহন ব ার উ তকরণ, কিমউটার ন ব ার উ য়ন, উ য়ন লক কােজ ব ত 
িনমাণ সাম ীর অ েয়াজনীয় অংশ ত অপসারণ, আ িনক কিরেডার, ব-পি ম বরাবর সড়ক চা করণ, অংশীজনেদর িনেয় 
িনয়িমত িম ং করা, ই ারেসকশন ব াপনা, ট ওভারি জ ও আ ারপাস বহার, হন বহার সীিমত ও হাইে ািলক হন 
আমদািন ব  করা, মে ােরল কাজ চলাকােল িডএমিপ ও মে ােরেলর সে  বঠক, িডএনিসিস ািবত ইউ প িনমাণ কাজ।  
গত ১৩ জা য়াির ঢাকা মহানগর িলশ কিমশনার আছা ামান িময়া ধানম ীর কাযালয়, রাজধানী উ য়ন ক প , িবআর এ, 
িবআর িস, ঢাকা উ র ও দি ণ িস  করেপােরশনসহ সংি  সং ায় িচ  িদেয় এসব াবনা েরা ির বা বায়েনর অ েরাধ 
কেরেছন।  

 স  হেয়েছ ািফক কািরগির ইউিনেটর বহার :২৯  াবনার মে  ািফক কািরগির ইউিনেটর বহার স  হেয়েছ। 
এ  বা বায়ন করেছ ঢাকা মহানগর িলশ। এই াবনা বা বায়েন এরই মে  িডএমিপর ািফক কািরগির ইউিনেট ৩৯ জন 
জনবল ম র হেয়েছ। এ ছাড়া সড়েক লা ফরােত জনসেচতনতা লক কায ম  চলমান রেয়েছ।  
জানেত চাইেল ঢাকা মহানগর িলেশর অিতির  কিমশনার ( ািফক) মীর রজাউল আলম সমকালেক বেলন, িলেশর ািফক 
িবভােগর প  থেক সড়েক লা ফরােত চ া অ াহত থাকেলও এর সে  আরও নানা সং া জিড়ত। তাই সমি তভােবই 

াবনা েলা বা বায়ন করেত হেব। এ জ  কান সং ার কত  দািয়  রেয়েছ, কত  বা বায়ন হেয়েছ তা জািনেয় সংি  
সং া েলােক িচ  দওয়া হেয়েছ। এরই মে  িক  পদে প নওয়ার কারেণ ািফক লায় মান পিরবতনও হেয়েছ।  
 
 
 
 

 


