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গিত সরিণেত টওভারি জ: ধানম ীর িনেদশনার পরও িনমােণ টালবাহানা 

*কেব কাজ  হেব, কেব শষ- বলেত পারেছ না কউ * রমজােন ভয়াবহ যানজেটর শ া 

  গা র িরেপাট 

রাজধানীর গিত সরিণেত ব রা গটসংল  এলাকায় টওভারি জ (পদচারী স ) িনমােণর জ  িনেদশনা িদেয়িছেলন য়ং 
ধানম ী শখ হািসনা। আর ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর (িডএসিসিস) ময়র আিত ল ইসলাম িশ াথ েদর িত িত 

িদেয়িছেলন এক মােসর মে ই িনমাণ হেব এ টওভারি জ। 

সই ১ মাস কেট গেছ। িক  এখনও ি েজর নকশাই ড়া  হয়িন। কেব িনমাণ কাজ  হেব, আর কেবই বা শষ হেব তা িনেয় এ 
পথ বহারী ও আশপােশর বসায়ীরা রেয়েছন চরম ি ায়। িবেশষ কের, পিব  রমজান আস । স সমেয় কী পিরি িত দ ড়ােব 
তা িনেয় ভেব ল পাে ন না তারা। 

১৯ মাচ ওই ােন বােসর চাকায় িপ  হেয় াণ হারান িব িব ালয় িশ াথ  আবরার আহেমদ চৗ রী। পরিদন াপন করা হয় এ 
ি েজর িভি র। এরপর ন া থেক িড়ল চৗরা া পয  সড়ক ীেপ লাহার িশেকর বড়া িদেয় (িমিডয়ান ফি ং) িদেয় এ 
সড়েক য ত  পারাপার ব  কেরেছ িডএনিসিস। এ অব ায় ব রা গটসংল  েটা জ া িসংই তম ও জনব ল এ এলাকায় 
পারাপােরর একমা  পথ। কম  ও সবা হীতা লােখা মা ষ িতিদন এ পেথ যমন িঁক িনেয় পার হে ন, তমিন এ পারাপােরর 
কারেণ গিত সরিণেত যানজট িনত  লেগই থাকেছ। 

পিব  রমজান এেল মা েষর চলাচল াভািবকভােবই ব ণ বেড় যায়। তখন যানজট পিরি িত আরও কত ভয়াবহ হেব, মা ষেক 
কী েভােগর মে ই না পড়েত হেব িকংবা আরও কােনা আবরােরর াণহািন ঘটেব িকনা তা িনেয় মশ বাড়েছ উে গ। িক  এ 

টওভারি জ িনমােণর দািয় া রা বলেত পারেছন না িক ই। কেব নকশা অ েমাদন হেব, কেব কাজ  হেব আর কতিদেন ওই 
টওভারি জ চা  হেব- এর উ র জানা নই কারও। 

এ সে  জানেত চাইেল শিনবার িডএনিসিস ময়র মা. আিত ল ইসলাম গা রেক বেলন, ‘ গিত সরিণর ব রা গটসংল  
টওভার ি জ  থেম আমরা চল  ি িড় (এে েলটর) ছাড়াই করেত চেয়িছলাম। পের ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ এ  

এে েলটরসহ করার লে  নকশা ণয়েনর কায ম চলেছ।’ 

কেব কাজ  হেব, রমজােনর আেগ চা  করা স ব িকনা- এ ে  ময়র বেলন, ‘এ িবষয়  এখন আিম বলেত পারব না, তেব য 
িত ান  এ টওভারি জ িনমাণ কের িদে , তােদর সে  কথা বেল পের আপনােক জানােত পারব।’ 

এ িবষেয় দািয় া  কমকতা িডএনিসিসর ািফক ইি িনয়ািরং িবভােগর ত াবধায়ক েকৗশলী মা. আির র রহমান গা রেক 
বেলন, ‘ টওভারি েজর থম য নকশা করা হেয়িছল, পের ধানম ীর িনেদশনা বা বায়েনর জ  পিরবতন করা হে । এ কারেণ 
সময় এক  বিশ লাগেব। তেব আমরা রাজার ঈেদর আেগই ব রা গটসংল  গিত সরিণর টওভারি জ উে াধেনর লে  
কায ম চালাি ।’ 

শিনবার র ২টা থেক িবকাল ৪টা পয  ব রা গটসংল  গিত সরিণেত দ িড়েয় দখা যায়, েটা জ া িসংেয় জীবেনর িঁক 
িনেয় কম  মা ষ, ল-কেলেজর িশ াথ , বেয়া , নারী ও িশ রা পারাপার হে ন। এক- ই িমিনট পরপর মা ষ িসগ াল 
ছাড়াই, কেয়কজন িমেল দৗেড় সড়ক পার হে ন। তগিতেত গািড়ও চলেছ, জ া িসং িদেয় মা ষও পারাপার হে । তেব 
িক ণ পরপর যা ীেদর পারাপােরর জ  গািড়ও থামেছ। এেত এ সড়েক যানজট তিরর পাশাপািশ গািড়র গিতও কেম যাে । 



ব রা আবািসক এলাকার এক  বসরকাির িত ােন কমরত রািশ ল হাসান শিনবার র ২টায় ব রা গেট গা রেক বেলন, 
িতিদন এ জ া িসং িদেয় আসা-যাওয়া কির। বই ভয় লােগ। জ া িসংেয় গািড় থামেত চায় না। এখােন মা ষ আর গািড়র 
িতেযািগতা হে । 

নথসাউথ িব িব ালেয় অথনীিত িবভােগর িশ াথ  িবলিকছ আ ার িঝিলক গা রেক বেলন, িক িদন আেগ এখােন 
িব িব ালেয়র এক িশ াথ  িনহত হেয়েছন। এরপর ময়র এেস কত িত িত িদেয় গেলন, িক  ১ মাস চেল গেলও এখনও 
িনমাণ কাজই  হল না। অ িদেক সড়েক ফি ং করা হেয়েছ। জ া িসংেয় গািড় থামেছ না, মা ষ ও গািড়র দৗড়ােদৗিড় 
হে । এেত সড়েক যানজট হে , আমরাও িঁক িনেয় রা া পার হি । 

িঝিলক আরও বেলন, এ এলাকায় এিশয়ার সব হৎ শিপংমল য না িফউচার পাক, ব রা আবািসক এলাকা, দশেসরা বসরকাির 
িব িব ালয় নথসাউথ ইউিনভািস , িব মােনর এ ােপােলা হাসপাতালসহ সবাধম  িবিভ  িত ান ও ণ আবািসক এলাকা। 
রাজার আেগ এ টওভারি জ চা  না করেল রমজােন ও ঈেদর আেগ এ এলাকার মা ষ ও গিত সরিণ বহারকারীেদর ভাগাি র 

অ  থাকেব না। 

এলাকাবাসী জানান, ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনায় ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর হীত গা কারী এ উে াগ ততম সমেয় 
বা েব প পােব বেল আমরা আশা কেরিছলাম। িক  এ ই সত  য, এর বা বায়ন িনেয় নানা অবেহলা ল  করা যাে , নানা 
টালবাহানা চলেছ। তারা আরও বেলন, এখােন ফ–টওভারি েজর দািব দীঘিদেনর। 

সই ি েজ এে েলটর (চল  ি িড়) থাকেব স ও চাইিছলাম আমরা। িক  িনিমত  এ স েত থেম িস  কেপােরশেনর 
পিরক নায় সটা (চল  ি িড়) িছল না, জনগেণর দািবর পিরে ি েত ধানম ীর িনেদশনায় তা (চল  ি িড়)  হেয়েছ। 
ছাটখােটা এসব িবষেয়ও সরাসির ধানম ীেক হ ে প করেত হে । এরপরও যথাযথভােব ও যথাসমেয় তা বা বায়ন না হওয়া 

সরকােরর জ  নিতবাচক াপার। এটা সরকােরর ভাব িত  করেব। 


