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৪৩ হাজার কা  টাকা ॥ যানজেট বছের িত 

 গািড় চেল না চেল না চেল না র... িবর রাজধানী, ঘ ায় গিত ৫ িকিম ষ ৫০ লাখ কমঘ া ন   
 সম া সমাধােন কািরয়ার আ হ 

রাজন ভ াচায ॥ রাজধানীর ায় ২১ িকেলািমটার এলাকা েড়ই মে ােরল িনমাণ কে র কাজ কমেবিশ মান। যানজট িনরসেন সরকােরর 
অ ািধকারিভি ক ক  নগরীেত এখন যানজেটর মা া বাড়াে - এমন অিভেযাগ সব মহেলর। কে র এক া  হেলা মিতিঝল। রাজধানীর 
বািণিজ ক ক  িহেসেব পিরিচত। মে ােরেলর কারেণ মিতিঝল থেক জাতীয় স াব পয  রা া অেধক হেয় গেছ। এ  অংশ বােস যেত 
সময় লােগ সেবা  ১০ িমিনট! অথচ কে র কাজ র আেগও মিতিঝল থেক স াব পৗছঁােত অ ত এক ঘ া সময় লাগত। অেধক রা া 
ব  থাকেলও সড়েক যানজট নই। কারণ িহেসেব িলশ বলেছ, মিতিঝল থেক প ন পয  সড়েকর ’পােশর কাথাও গািড় পািকং করেত 
দয়া হে  না। থামেত দয়া হে  না যান। দখল  করা হেয়েছ টপাথ। তাই যানজট নই।  

অ িদেক যানজেটর িবষেফ ড়া িহেসেব পিরিচত এখন কাকরাইল, মগবাজার, মৗচাক, রাম রা, সাতরা াসহ আশপােশর এলাকা। যানজট 
িনরসেন মগবাজার- মৗচাক উড়াল সড়ক ক  বা বায়েনর পরও স েটর সমাধান মেলিন। হ িতবার র থেক এই উড়াল সড়ক র হিল 
ফ ািমিল, ই াটন, সাতরা া, রাম রা অংেশ তী  যানজট দখা গেছ। সব িমিলেয় গাটা উড়াল সড়ক েড় ঘ ার পর ঘ া গািড় আটেক থােক। 

এেকর পর এক ক  বা বায়েনর পরও যানজেটর ভাগাি  থেক নগরবাসীর ি  িমলেছ না। বরং িদন িদন স ট বাড়েছ। িবেশষ রা 
বলেছন, সমি ত উে াগ বা বায়ন ছাড়া সম ার সমাধান িমলেব না। রাজধানী খী মা েষর াত য কান ে  কমােত হেব। জন স  

িত ান েলােত ঢাকার বাইের ানা র করারও পরামশ দন তারা। স সে  আইন মানেত জনসেচতনতা ি র িবক  নই। উ ার করেত হেব 
দখল হওয়া টপাথ, সড়ক। বাড়ােত হেব রা া। কমােত হেব াইেভটকােরর রিজে শন। তেব যানজট িনরসেন চলমান উ য়ন ক েলা 
বা বায়ন হেল যানজেটর লাগাম টেন ধরা স ব হেব।  

৫০ লাখ কমঘ া ন  ॥ ঢাকা মহানগরীেত যানজেট িতিদন ৩৮ লাখ কমঘ া ন  হয়। এ িহসাব ’১৭ সােলর িব  াংেকর। এক বছর পর ’১৮ 
সােল েয়েটর এক গেবষণায় বলা হেয়েছ, এই অ  ৫০ লাখ কমঘ া। এ িহসাব এিডিবর। যানজেট বছের আিথক িতর পিরমাণ ৩৭ হাজার 
কা  টাকা দিখেয়েছ েয়েটর ঘটনা গেবষণা ইনি উট, যা জাতীয় বােজেটর ১১ ভােগর এক ভাগ। ইনি উেটর পিরচালক অ াপক ড. 
মায়াে ম হােসন বেলন, নগরীর যানজট যিদ ৬০ শতাংশ কমােনা যায় তেব ২২ হাজার কা  টাকা ব চােনা স ব হেব। স িত েয়েট এক  
গালেটিবল বঠেকর আেয়াজন কের ঘটনা গেবষণা ইনি উট ও রাড সফ  ফাউে শন। ওই গালেটিবেল অ াপক মায়াে ম উপ ািপত 

গেবষণা িতেবদেন যানজেটর কারেণ সময় ন  এবং আিথক িতর িহসাব েল ধরা হেয়েছ। িতিন বেলন, ঢাকায় যানজেটর কারেণ িপক 
আওয়াের গণপিরবহন েলার গিতেবগ ঘ ায় ৫ িকেলািমটাের নেম এেসেছ, যখােন েট চলার গড় গিতও ৫ িকেলািমটার। ফেল িতিদন ৫০ 
লাখ কমঘ া ন  হে । ঢাকা শহের গণপিরবহন েলা িতিদন ৩৬ লাখ ি েপ ৩৫ শতাংশ যা ীেক কমে ে  িনেয় যায় বেল িতেবদেন উে খ 
করা হয়। যানজট স েক অ াপক মায়াে ম বেলন, যানজেটর কারেণ মানব চিরে র নয়  িদক নানাভােব িত  হে । মজাজ িখটিখেট 
হেয় যাওয়ার পাশাপািশ নাগিরকেদর সামািজক যাগােযােগ ভাব পড়েছ। 

পিরবহেন লা জ রী ॥ নগেরর যানবাহন পিরচালনায় লা আনেত াইেভট কা ািন েলােক িনয় েণ আনার পরামশ দন অ াপক 
মায়াে ম। এখন ঢাকায় দড় শ’ থেক ই শ’ বাস সািভস চলেছ। এটােক িত  েট এক  কের কা ািনেক দািয়  িদেল ভাল হয়। এেত 

সড়েক িতেযািগতা কমেব। আ ঃেজলা বাস টািমনাল েলা স ণ সরকারী িনয় েণ আনার পরামশও দন িতিন। িতিন ািফক ব াপনায় 
িড িসএ, িসিসএস, রাজউক, আরএইিড, এলিজইিড ও িবআর এর মে  এক  সমি ত কায ম হেণর পরামশ দন। ঢাকা শহেরর মাট 
ঘটনার ৭৪ শতাংশ পথচারী পারাপাের ঘেট বেল িতেবদেন উে খ করা হয়। চালকেদর যথাযথ িশ ণ, লাইেস  িদেত আরও সতক হওয়া, 

নগের অৈবধ পািকং ব , বাইসাইেকল লন ও হ টার পথ তিরর পরামশ দয়া হয়। 

েয়াজন প চ  মে ােরল ॥ আগামী ২০ বছের ঢাকার জনসং া ায় ৫৫ ভাগ বাড়েব। পা া িদেয় বাড়েব যানবাহনও। এ সমেয়র মে  
নগরবাসীর দিনক যাতায়াত (ি প) বাড়েব ায় ৭১ শতাংশ, যা রাজধানীেত যানজেটর তী তা বাড়ােব ি ণ। এ পিরি িত থেক উ রেণ ঢাকায় 
আগামী ২০ বছের প চ  মে ােরল চা  করেত হেব। পাশাপািশ  বাস র ািপড ানিজট (িবআর ), ন ন কেয়ক  সড়ক ও এ ে সওেয়ও 



িনমাণ করেত হেব। রাজধানীর যানজট িনরসেন কৗশলগত পিরবহন পিরক না (এস িপ) সংেশাধনসং া  ি তীয় অ বত  িতেবদেন এসব 
পািরশ করা হেয়েছ। 

িতেবদেন বলা হয়, বতমােন ঢাকার জনসং া ১ কা  ৭০ লাখ, যা ’৩৫ সােল বেড় দ ড়ােব ২ কা  ৬৩ লােখ। এ সময় ি েপর সং া ২ 
কা  ৯৮ লাখ থেক বেড় দ ড়ােব ৫ কা  ১১ লােখ। িক  িব মান সড়ক ব ায় এ যাতায়াত স ব নয়। ফেল আ িনক গণপিরবহন ব া 

তথা মে ােরল ব া স সারণ করেত হেব। এ জ  বতমােন চলমান ক সহ রাজধানীেত প চ  মে ােরল িনমাণ করেত হেব। এেত 
িবিনেয়াগ েয়াজন হেব ায় ২ হাজার ৫৬ কা  ডলার বা ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮৯৫ কা  টাকা। 

যানজেটর ১৯ কারণ, বলেছ িলশ ॥ যানজট িনরসেন িলশ সদর দফতর থেক রা  ম ণালেয় এক গেবষণা িতেবদন দািখল করা হেয়েছ 
ই বছেরর বিশ সময়। যখােন রাজধানীেত যানজেটর ১৯  কারণ উে খ করা হেয়েছ। যানজট থেক নগরবাসীেক ি  িদেত েময়াদী, 

ম েময়াদী ও দীঘেময়াদী বশিক  পািরশ েল ধরা হয়।  

িলেশর িতেবদেন অ শ  রা া, য ত  রা া খ ড়া িঁড়, গািড় পািকং, রা া ও টপাথ দখল কের হাট-বাজার, অৈবধ াপনা িনমাণ, 
দাকানপাট বসােনা, সড়েক িনমাণ সাম ী রাখা, আবািসক ও বািণিজ ক ব তল ভবেন কার পািকং না থাকা, পািকং থাকেলও ব  রাখা, রা ায় 

য ত  বাস, িমিনবাস ও অেটাির া থািমেয় যা ী উঠােনা নামােনা যানজট ি র অ তম কারণ। এ ছাড়া িলশ, ঢাকা িস  কেপােরশন, 
রাজউকসহ সরকারী অ  সং া েলার কােজ সম য়হীনতােকও দায়ী করা হেয়েছ। 

িলেশর িতেবদেন আরও বলা হয়, ঢাকা মহানগরীেত ২১৯ বাস েপজ এবং িবআর িস অ েমািদত ২০৮ বাস ট রেয়েছ। িবআর িস ও 
বসরকারী িমিলেয় িতিদন ১২ হাজার বাস/িমিনবাস এই ট েলায় যা ী পিরবহন কের থােক। বাস েপেজ বাস না থািমেয় ল রা ার ওপর 

বাস থািমেয় যা ী ওঠানামা করােনা হয়। এছাড়া আ ঃেজলা বাস টািমনাল েলা নগরীর অভ ের হওয়ায় যানজট ি  হয়। 

ঢাকা মহানগরীর তম িবিভ  রা ায় িড়  পেয় , লেভল িসং রেয়েছ। িতিদন েনর আপ-ডাউন িমিলেয় দিনক ৪/৫ ঘ া সময় 
লেভল িসংেয় যানবাহন আটেক থােক। এসব িবষয় িবেবচনায় িনেয় যানবাহন চলাচল িনয় েণ িবেশষ কান ব া নয়া হয়িন। 

িফটেনসিবহীন যাি ক ণ ও রেনা যানবাহন রা ায় চলায়ও যানজট ি  হয়। িতেবদেন বলা হয়, মহানগরী এক  অপিরকি ত শহর 
িহেসেব গেড় উেঠেছ। নগর উ য়েন সংি  ক প  এবং ঢাকার জিমর মািলকেদর িম বহাের অ রদিশতােক ল কারণ িহেসেব িচি ত 
করা হয়। ঢাকা শহেরর ৩৬০ বগিকেলািমটার আয়তেনর মে  ৮ শতাংশ িম রা া িহেসেব চলাচেলর জ  ব ত হে । এক  আদশ নগরীর 
জ  মাট আয়তেনর ২৫ শতাংশ িম রা ার জ  েয়াজন হেলও ঢাকা মহানগরীর মা  ৮ শতাংশ িম রা া িহেসেব ব ত হে । সই ৮ 
শতাংশ রা ার মে  মা  ২ দশিমক ৫ শতাংশ কাযকর সড়ক িহেসেব ব ত হে । 

ঢাকা শহের িতিদন ায় িনবি ত ১৫ লাখ যাি ক যান এবং ৭ লাখ ির া চলাচল কের, এসব ির ার মে  ৬ লাখ ২০ হাজারই অৈবধ। 
চলাচলকারী যানবাহেনর সং া ব ত রা ার ধারণ মতার চেয় ব  ণ বিশ। নগরীর রা ায় ঠলাগািড় থেক রলগািড় পয  ৩০ ধরেনর 
যান চলাচল কের। রা ায় তগিত ও ধীরগিতস  যানবাহন এবং একই সে  যাি ক ও অযাি ক যানবাহন চলাচেলর ফেল যানজট ি  
হে । 

১০ বছের ৪৩ হাজার কা  টাকা িবিনেয়াগ ॥ রাজধানীবাসীেক যানজেটর িবষহ য ণা থেক ি র লে  গত ১০ বছের সরকার কী কী 
পিরক না হণ ও বা বায়ন হেয়েছ এ িনেয় সংসেদও িব ািরত আেলাচনা হেয়েছ। সংসেদ ধানম ী ে া র পেব বেলন, ঢাকা মহানগরীর 
যানজট সম া িনরসেন গত ১০ বছের িবিভ  ম ণালয় ও িবভােগর মা েম বশিক  ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। অেনক ক  
বা বায়নাধীন। এসব কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৪২ হাজার ৯০৫ কা  টাকা। ক েলা নয়া হেয়েছ হায়ন ও গণ ত ম ণালয়, ঢাকার ই 
িস  কেপােরশন, সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালয় এবং রলপথ ম ণালেয়র মা েম। 

হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র ক েলার মে  মাদানী এিভিনউর ব খী স সারেণর ( গিত সরিণর ই ারেসকশন থেক বা  নদ পয ) 
কথা উে খ করা হয়। এেত িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৪২১ কা  ৬০ লাখ টাকা। একই ম ণালেয়র অধীন ব নবািড় খালসহ হািতরিঝল এলাকার 
সমি ত উ য়ন কে  িবিনেয়াগ ২ হাজার ২৩৬ কা  টাকা। বাচল িলংক রােডর উভয় পােশ ( িড়ল থেক বায়ািলয়া পয ) ১০০ ট শ  
খাল খনন ও উ য়েন িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১০ হাজার ৩২৯ কা  ৬৬ লাখ টাকা। লশান-বনানী-বািরধারা লক উ য়েন ৪১০ কা  ২৬ লাখ 
টাকা েয়র কথা উে খ কেরন ধানম ী। 

আর ৩৭ কা  ৩৩ লাখ টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ উ রা লক উ য়ন কে । ধানম ীর ত  অ যায়ী, মাদানী এিভিনউ থেক বা  নদ পয  
সড়ক শ করণ ও বা  নদ থেক শীতল া পয  সড়ক িনমাণ ( থম পব) কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১ হাজার ২৫৯ কা  ৮৯ লাখ টাকা। 
রাজধানীর যানজট িনরসেন ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর (িডএনিসিস) মা েম নয়া কে র িবষেয় ধানম ী বেলন, সাতরা া থেক উ রা 



পয  ১১  ইউ েপ িবিনেয়াগ হেয়েছ ২৪ কা  ৮৩ লাখ টাকা। মাহা দ র বিড়ব ধ থেক বাস া  পয  সংেযাগ সড়ক িনমােণ েয়র 
পিরমাণ ৫১ কা  ৩০ লাখ টাকা। এছাড়া িবমানব র থেক িমর র সড়ক িনমােণ ১৪৬ কা , িমর র সােকল ১০ থেক ক ে ত পয  সড়ক 

শ করণ ও উ য়েন ২১ কা  ৮৭ লাখ ও িমর র ামীণ াংক থেক আগারগ ও পয  সড়ক িনমােণ ২৪০ কা  টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ।  

সংসেদ দয়া ধানম ীর ত  অ যায়ী, এর বাইের ৪১ কা  ৩৪ লাখ টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ িমর র সনািনবাস বাইপাস সড়ক ও ৪৮৫ কা  
টাকা িমর র দা স সালাম সড়ক িনমােণ। এছাড়া শাহবাগ, শরাটন, বাংলােমাটর ও সানারগ ও ই ারেসকশেন আ ারপাস িনমােণ ১৬৫ 
কা , রােকয়া সরিণ থেক ব ব  আ জািতক সে লন ক  পয  সড়ক শ করেণ ২৫ কা  ৭৬ লাখ এবং িত  সড়ক উ য়ন, নদমা 

ও টপাত িনমােণ িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১ হাজার ২৫ কা  ৮৬ লাখ টাকা। এছাড়া ইিসিব চ র থেক িমর র পয  সড়ক শ করণ ও উ য়ন 
এবং কালশী মােড় াইওভার িনমােণ িবিনেয়াগ ৬১২ কা  ৬৯ লাখ টাকা। 

ধানম ীর দয়া ত  অ যায়ী, ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর (িডএসিসিস) অধীন যা াবাড়ী মাড় থেক ি খী রা া স সারণ ও উ য়ন 
কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১৫৪ কা  ৮৮ লাখ টাকা। এছাড়া সােয়দাবাদ, যা াবাড়ী ও দয়াগে  রা া, নদমা ও টপাথ উ য়েন ২১ কা  ৩০ 

লাখ, হািনফ াইওভােরর িনেচর সড়ক, নদমা ও টপাথ উ য়েন ২৪ কা , াম র, দিনয়া, মা য়াইল ও সা িলয়ায় সড়ক অবকাঠােমা ও 
েনজ ব া উ য়েন ৭৩৪ কা  টাকা িবিনেয়াগ হেয়েছ। এরই মে  যা াবাড়ীেত রা া স সারেণর কাজ ায় শষ কের এেনেছ িডএসিসিস। 

স  িডএসিসিসেত যাগ হওয়া াম র, দিনয়া, মা য়াইল ও সা িলয়ায়ও েরাদেম চলেছ উ য়নকাজ। ঢাকার যানজট িনরসেন সবেচেয় বিশ 
িবিনেয়াগ সড়ক পিরবহন ও স  ম ণালেয়র। মা   কে ই ায় ২৪ হাজার কা  টাকা িবিনেয়াগ করেছ ম ণালেয়র সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভাগ এবং স  িবভাগ। এর মে  ২১ হাজার ৯৮৫ কা  টাকায় হে  উ রা থেক মিতিঝল পয  মে ােরল। গাজী র থেক 
িবমানব র সড়েক বােসর জ  থক লন (বাস র ািপড ানিজট বা িবআর ) িনমােণ ২ হাজার ৩৯ কা  টাকা য় হে । 

ঢাকার যানজট িনরসেন আ হী হেয় উেঠেছ রলপথ ম ণালয়ও। এরই মে  ঢাকা-নারায়ণগ  িমটার গজ রলপেথর সমা রােল এক  য়াল 
গজ ডাবল লাইন িনমাণ ায় অেধক স  হেয়েছ। এেত য় হে  ৩৭৮ কা  ৩৫ লাখ টাকা। এর বাইের ায় ৩৫ কা  টাকায় ঢাকা-

জয়েদব র সকশেন আ ারপাস ও ঢাকা শহেরর চারিদেক াকার রলপথ িনমােণ স া তা সমী া করেছ রলপথ ম ণালয়। সব িমিলেয় 
ঢাকার যানজট িনরসেন িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৪২ হাজার ২২৪ কা  টাকা। এ িবিনেয়াগ সে ও ঢাকার যানজট পিরি িতর উ য়ন হয়িন। বরং 
যানবাহেনর গিত আরও কেমেছ। 

গিত কমেছ পিরবহেনর ॥ িব াংেকর ত  বলেছ, ২০০৪ সােল ঢাকায় যানবাহেনর গড় গিত িছল ঘ ায় ২১ িকেলািমটার। ২০১৮ সােল তা 
ঘ ায় সাত িকেলািমটােরর িনেচ নেম এেসেছ। পিরবহন িবেশষ  ও বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র অ াপক ড. সাম ল হক এ সে  
বেলন, যথাযথ পিরক না না কের  এেকর পর এক ক  বা বায়ন করা হে । ক সব  এসব উ য়ন িদন শেষ বাঝা হেয় দ ড়াে । 

াইওভার েলার উদাহরণ টেন িতিন বেলন, এত টাকা খরচ কের াইওভার বানােনা হেলা। এখন দখা যাে , াইওভােরর উপেরও যানজট 
হে । ক সব  উ য়েনর পাশাপািশ বা বায়নকারী িবিভ  সং ার সম য়হীনতােকও দায়ী করেছন িতিন। 

যানজেটর ভয় ॥ গত ২৭ ফ য়াির জাতীয় সংসেদর িবেরাধী দল জাতীয় পা র সদ  কাজী িফেরাজ রশীেদর স রক ে র জবােব 
রাজধানীর যানজট সে  ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, ‘আিম বলেত গেল তা বর হওয়াই ছেড় িদেয়িছ। আিম বর হেলই ািফক 
আটকায়। অিফস এবং কাথাও যিদ কম চী থােক সখােন ছাড়া আর কাথাও যাওয়াই হয় না এ জ ই য, ািফক যিদ আটেক দয়। রা ায় 
চলেত িগেয় ািফেক আটেক যাওয়ার ভীিতটা সবার মে ই রেয়েছ। 

যানজট  করেত সরকােরর পরামশক িনেয়াগ ॥ রাজধানীর যানজট সম া সমাধােন সবেচেয় বিশ উে াগ নয়া হেয়েছ গত ১০ বছেরর 
বিশ সমেয়। িক  কান িক েতই স েটর সমাধান হে  না। যানজট িনরসেন ন ন ন ন ক  নয়া হেলও পা া িদেয় বাড়েছ গািড় ও 

মা েষর সং া।  

রা ম ী আসা ামান খান কামাল বেলেছন, আমােদর ািফক িলশ যানজট িনয় েণ িহমিশম খাে । এই সম া সমাধােন নানা খী 
পদে প নয়া হেয়েছ। ইেতামে  আমরা কনসাল া  িনেয়াগ িদেয়িছ। তারাও পথ বর করেত চ া করেছন। আশা করিছ শী ই মহানগরী 
যানজট  করা স ব হেব। স িত জাতীয় সংসেদ ৭১ িবিধেত জ রী স  িবষেয় না েসর জবােব িতিন এসব কথা বেলন। এর আেগ 
ম ীর ি  আকষণ কের না স দন রজাহান বগম।  

আিথক িত ৪৩ হাজার কা  ॥ ঢাকায় িতিদন ৩৭১ ন ন গািড় নামেছ, যার িসংহভাগই ি গত। িক  রা া ততটা বাড়েছ না। না েস 
বাড অব ইনেভ েমে র (িবআইও) গেবষণা ত  উে খ কের বলা হয়, যানজেটর কারেণ বাংলােদেশ বছের য কমঘ া ন  হয়, তার  ৪৩ 

হাজার ৮৩৬ কা  টাকা। এছাড়া উৎপাদন খােত আিথক িত ৩০ হাজার ৬৮২ কা  টাকা। আর া  খােত ২১ হাজার ৯১৮ কা , ালািন 
ও যানবাহন মরামত বাবদ ১ হাজার ৩৯৩ কা  টাকা, যা মাট িজিডিপর ায় ৭ শতাংশ। 



জবােব রা ম ী বেলন, িতিন যথাথই বেলেছন- িতিদন ৩৭১ ন ন গািড় রাজধানীেত নামেছ বা রিজে শন হে । আমরা বেলিছলাম 
রাজধানী যানজট  করব। আমােদর চ া অ াহত আেছ।  ঢাকা শহর নয়, সারােদেশ আমােদর রা া আেছ মা  ৮ শতাংশ অথচ থাকা 
উিচত ২৫ শতাংশ। সারােদশ থেক মা ষ ঢাকায় আেস। বতমােন রাজধানীেত ায় ই কা  মা েষর বসবাস এবং সকােল িক  আেস রােত 
চেল যাওয়ার সং াও অেনক। রা া ি র জ  আমরা িবিভ  ক  িনি , িনেয়িছ। 

ঢাকার যানজট িনরসেন কাজ করেত চায় কািরয়া ॥ িনজ দেশ যানজট িনরসেনর অিভ তা কােজ লািগেয় রাজধানী ঢাকার সবেচেয় 
য ণাদায়ক সম া ‘যানজট’ িনরসেন কাজ করার আ হ কাশ কেরেছ কািরয়া ই ার াশনাল কা-অপােরশন এেজি র (েকাইকা) সভাপিত 
িল িম িকউং। রাজধানীর ািফক ব াপনার আ িনকায়েন কািরগির সহেযািগতা দয়ারও াব িদেয়েছন িতিন। স িত অথম ী আ হ ম 

ফা কামােলর সে  বঠককােল িতিন এ আ হ কথা কাশ কেরন। বঠক শেষ অথম ী বেলন, ঢাকার যানজট ও ািফক ব াপনা িনেয় 
হতাশার কথা জািনেয়েছন িল িম িকউং। রাজধানীর যানজট িনরসনসহ ািফক ব াপনা উ য়েন কাজ করেত কাইকা সভাপিতর আ েহর 
কথা জািনেয় অথম ী বেলন, দি ণ কািরয়ায় একসময় যানজট অ তম সম া িছল। এখন স দেশ যানজেটর সম া নই। 

চার কে  স েটর সমাধান িমলেব ॥ ঢাকার উ য়েন কাজ করেছ সরকােরর আট ম ণালেয়র ২৬ িবভাগ। এসব সং ার মে  সম েয়র যেথ  
অভাব রেয়েছ বেল উেঠ এেসেছ িব াংেকর আেরক িতেবদেন। িব াংক বলেছ, সং া  বড় হেলও এ েলার মে  রেয়েছ সম েয়র 
ঘাটিত। ফেল জলাব তা, যানজট ও অ ব াপনা থেক ি  পাে  না ঢাকাবাসী। তেব সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর সিচব নজ ল 
ইসলাম িবষয় েক এক  িভ ভােব দখেছন। তার মেত, ঢাকায় মে ােরল, িবআর র মেতা বশ কেয়ক  ক  বা বায়নাধীন। এসব ক  
বা বায়ন হেল যানজট িনরসেন তা অেনক বড় িমকা রাখেব। পাশাপািশ বশ কেয়ক  ক  বা বায়েনর কাজ এিগেয় চলেছ। সবক’  ক  
বা বায়ন হেল ঢাকার যানজেটর িচ  এেকবাের বদেল যােব। 

রা ম ী বেলন, মহানগরীেত যানচলাচল িনিব  করার লে  সরকার নানা খী পদে প হণ কেরেছ। এসব কে র মে  এমআর , 
এিলেভেটড এ ে সওেয়, িবিভ  সড়েক াইওভার ওভারপাস, ইউ প, এক খী চলাচল ব া, টপােথ অৈবধ দখল , মাবাইলেকাট 
পিরচালনা, সড়ক শ করণ, অেটােম ক ািফক িসগ াল ব া। এসব পদে প একেযােগ বা বায়ন করেত পারেল মহানগরী যানজট  
হেব, গািড় চলাচেল গিত আসেব। সড়ক পিরবহন ম ণালেয়র কমকতারা জািনেয়েছন, সেবা  ’২৪ সােলর মে  ২১ িকেলািমটার মে ােরেলর 
কাজ স  হেল ঘ ার ৬০ হাজার যা ী পিরবহন স ব হেব। তাছাড়া যানজট িনরসেন িবমানব র থেক ঢাকা চ াম মহাসড়েকর বখালী 
পয  ায় ৪৭ িকেলািমটােরর এিলেভেটড এ ে সওেয়, বাস র ািপড ানিজট ও চ াকার নৗপথ ক  বা বায়ন হেল যানজট িনয় েণ আসেব। 
এছাড়া পাতাল রল িনমােণর পিরক নাও হােত নয়া হেয়েছ। সইসে  চার  পিরবহন কা ািনর আওতায় রাজধানীেত বাস চলাচল  হেল 
রা ার িচ  বদেল যাওয়ার কথা বলেছন সংি রা।  

 

 


