
ে র শহর হেব ঢাকা ॥ চার কে  বদেল যােব িচ
কািশত: ১২ - জনু, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

২০৩০ সােলর মেধ  আ জািতক মােনর নগরীেত প নেব
২০২১ সােল চাল ুহে  মে ােরল
িবআরিটর কাজ হেয়েছ ২০ ভাগ
দৃ মান হে  এিলেভেটড এ ে সওেয়
ইিসিব-কালশী েট উড়াল সড়েকর কাজ চলেছ

রাজন ভ াচায ॥ যানজট িনরসেন চার ক  বা বায়ন হেল বদেল যােব রাজধানী ঢাকার িচ । িনমাণ কাজ শেষ
মেন হেব এ এক অ রকম শহর। িনেজর চােখ দখেল অিব া  মেন হওয়া অ াভািবক নয়। তখন ২০ বছর
আেগর ঢাকার সে  মলােত গেল সিত ই গালক ধাধঁার মেধ  পেড় যাওয়া ছাড়া উপায় থাকেব না। িবেশ^র উ ত
দশ েলার আদেল এসব ক  বা বায়ন হে । ত সমেয় এসব কে র কাজ বা বায়েনর েচ া চািলেয়

যাে  সরকার।

পিুলেশর প  থেক বলা হে  রা া অ পােত ঢাকায় সেবা  িতন লাখ যানবাহন চলাচল করেত পাের। বিশ গািড়
আর অিতির  মা েষর বাঝার কারেণই মা া ছািড়েয়েছ ঢাকার যানজট। তাই সরকােরর অ ািধকার ক েলার
মেধ  রেয়েছ নগরীর যানজট িনরসন। তাই যানজট রােধ এেকর পর এক ক  বা বায়েনর িদেক যাে । সব
িমিলেয় ২০৩০ সােলর মেধ  পেুরা ঢাকা শহর সিত  সিত ই ে র শহের প নেব।

যানজটমু  নগরী আর উ ত নগর জীবেনর পিরক না বা বায়েনর লে  ২০১৪-১৫ অথবছের একিট িরভাইজড
ােটিজক  া েপাট  ান  (আরএসিটিপ)  অ েমাদন  কেরেছ  সরকার।  যােত  ছয়িট  মে া  রল  লাইন,  িট

তগিতর বাস ট এবং এক হাজার ২০০ িকেলািমটার নতুন রা া িনমােণর াব দয়া হেয়েছ। যা বতমান সড়ক
নটওয়ােকর ি ণ।

সংি  সূ  বলেছ, সড়ক নটওয়ােকর আওতায় ছয়িট এিলেভেটড এ ে সওেয় এবং িতনিট িরং রাড অ ভু
আেছ। আগামী ২০ বছের এই পিরক না বা বায়েন সরকােরর মাট ব য় হেব ায় ৩ লাখ ৫১ হাজার কািট টাকা।
ইেতামেধ  আরএসিটিপ’র অেনক উেদ াগ বা বািয়ত হে ।

জািতসংঘ বলেছ, িবে র অ তম ঘনবসিতপূণ শহর ঢাকা। সরকারী- বসরকারী িবিভ  পিরসংখ ান বলেছ, এ শহের
বতমান জনসংখ া ায় এক কািট ৭০ লাখ। িত বগ িকেলািমটাের ৪৪ হাজােরর বিশ মা েষর বসিত। তাছাড়া
রাজধানী শহের এখন িনবি ত যানবাহেনর সংখ া ১৪ লাখ ২৬ হাজার ছািড়েয় গেছ। এরমেধ  ১০ লােখর বিশ
রেয়েছ অিনবি ত ির া। এছাড়া ইিজবাইকসহ িনব েনর বাইের থাকা যানবাহেনর সিঠক কান পিরসংখ ান নই।

ইেডেন যখােন িত বগ িকেলািমটাের ২১ জেনর বসিত সখােন ঢাকার পূণ অেনক এলাকায় এই আয়তেনর
মেধ  ায় ৫৯ হাজার মা েষর বসবাস। তাই িবেশষ রা বলেছন, অিধক জনসংখ াই েযােগর কারণ। িদনিদন এই
শহের বসিতর হার বেড়ই চলেছ। জািতসংেঘর িতেবদন অ যায়ী ঘনবসিতপূণ শহেরর তািলকার ি তীয় ােন
রেয়েছ ভারেতর মু াই। িরেপােট বলা হেয়েছ, ঢাকায় িত বগ িকেলািমটাের বাস করেছন ৪৪ হাজার ৫০০ জন।
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আর মু াইেয় িত বগ িকেলািমটাের ৩২ হাজার ৪০০ জেনর বিশ।

জািতসংঘ তহিবল (ইউএনএফিপএ) ও বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) তথ  মেত, ২০১৭ সােল ঢাকায়
িতিদন নতুন মখু যেু র হার িছল ১ হাজার ৭০০ জন। াম ও জলা শহর থেক যারা আসেছন তারা ায়ীই হেয়

যাে ন এই শহের। এেত বেড়ই চেলেছ ঢাকা ও এর আশপােশর এলাকার ( মগািসিট) জনসংখ া। গািডয়ােন
কািশত ওই িতেবদেন বলা হয়, উ র আেমিরকার মেধ  িনউইয়ক িসিট হে  সবেচেয় ঘনবসিতর।

গত বছরই ইউএনএফিপএর এক িতেবদেন বলা হয়, পিৃথবীর মগািসিট েলার মেধ  ঢাকার জনঘন  সবেচেয়
বিশ। িত বগিকেলািমটাের ৪৩ হাজার ৫০০ মা ষ বাস কেরন; বছর ঘরুেতই যা বাড়ল হাজার খােনক। এভােব

চলেত থাকেল বড় ধরেনর মিকর মেুখ পড়েব ঢাকা। হারােব বসবােসর উপেযািগতা

তাই নগরিবদরা মেন কেরন, ত সমেয়র মেধ  এসব ক  বা বায়ন স ব হেল নগরবাসী যানজেটর েভাগ
থেক মিু  পােব। সচল থাকেব ঢাকার সড়ক যাগােযাগ ব ব া। এরমধ  িদেয় দেশ িবেদশী িবিনেয়াগ বাড়ার

পাশাপািশ নতুন িবিনেয়াগকারীরা বাংলােদশ স েক ইিতবাচক ধারণা পােবন।

তাইেতা মে া রল, িবআরিট, এিলেভেটড এ ে সওেয়, ইিসিব চ র থেক কালশী েট াইওভার িনমাণকাজ
ইেতামেধ  চলেছ। ২০২১ সাল থেকই এসব কে র ফল ভাগ করেত পারেবন নগরীর মা ষ। যা ২০৩০ সােল
পেুরাপিুর স  হওয়ার কথা।

মে া রল ॥ াধীনতার বণ জয় ীর বছর ২০২১ সােলর ১৬ িডেস র যানজট িনরসেন ব ল কাি ত ক
মে ােরল চালু  হেব বেল জািনেয়েছন সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর। িতিন জানান, এই সমেয়
দেশর থম মে া  রেলর স ণূ অংেশর আ ািনকভােব উে াধন করা হেব। তাই এ বছর ও আগামী বছর
কে র িত ত কাজ শষ হে  না। স িত এক অ ােন িতিন এ তথ  জানান।

উ রা থেক মিতিঝল পয  ২০ িকেলািমটার পথ যা ীেদর ৩৮ িমিনেট পৗেঁছ দয়ার  িনেয় ঢাকায় মে ােরল
ট-৬ এর িনমাণয   হয় ২০১৬ সােলর জনু মােস। জাপানী  সহায়তায় ায় ২২ হাজার কািট  টাকার এ
কে র থম পযােয় ২০১৯ সােলর িডেস েরর মেধ  উ রা থেক আগারগাওঁ অংেশর কাজ শষ কের ২০২০

সােলর শষ িদেক নগরবাসীর জ  মে ােরল উ ু  করার পিরক নার কথা স সময় জািনেয়িছেলন ওবায় ল
কােদর। সই সময় ায় এক বছর িপিছেয় এখন ২০২১ সােলর িডেস ের মে ােরল ট-৬ পুেরাপুির চালু হওয়ার
আশার কথা বলেলন িতিন।

মে ােরেলর সািবক গড় অ গিত ২৪ দশিমক ৬৯ শতাংশ। আর থম পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত উ রা ততৃীয়
পব  থেক আগারগাঁও অংেশর অ গিত ৪০ দশিমক ৫৮ শতাংশ। এই অংেশর কাজ শষ হেয় গেল রল ও
িব েতর লাইন াপন করা হেব। এরপের রল ায়াল পযােয় থাকেব। অ িদেক, আগারগাঁও থেক মিতিঝল
অংেশর কাজ ত গিতেত এিগেয় নয়াও চলমান থাকেব। এরপর সবিকছু সের াধীনতার ৫০ বছর পিূত উদযাপন
বষ ২০২১ সােলর িবজয় িদবেস বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরেলর স ণূ অংশ আ ািনকভােব উে াধেনর
পিরক না হণ করা হেয়েছ। তখন উ রা ততৃীয় পব থেক মিতিঝল পয  ২০ দশিমক ১০ িকেলািমটার উড়াল

ট স ণূভােব খুেল দয়া হেব বেল জািনেয়েছ মে ােরল কে র বা বায়নকারী সং া  ঢাকা ম াস ানিজট
কা ািন  িলিমেটড  (িডএমিটিসএল)।  িডএমিটিসএল  ব ব াপনা  পিরচালক  (এমিড)  এমএন  িসি ক  বেলন,
মে ােরল কে র রল ও িব েতর লাইন িবেদশ থেক এেস চ াম ব ের পৗেঁছ গেছ। ভায়াডা  িনমােণর

পর  আমরা  রল  ও  িব েতর  লাইন  বসােনার  কাজ   করব।  রললাইেনর  ওপের  কাচও  বসােনা  হেব।
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লাল-সবেুজর াধা  থাকেব কােচ। উ রা থেক আগারগাঁও পয  কাচ ায়াল দয়া হেব। নারীেদর জ  পথৃক
কােচর ব ব া থাকার কথাও জানান সড়ক িবভােগর সােবক এই সিচব।

িতিন আরও বেলন, আগারগাঁও থেক মিতিঝল অংেশর মে ােরেলর কাজ ত গিতেত এিগেয় যাে । একিদেক
ায়াল চলেব, অ িদেক িনমাণ কাজ চলেব। পযায় েম ২০২১ সােলর িডেস ের আমরা স ণূভােব অপােরশেন
যেত পারব। মে ােরেলর এই পেথ িত ঘ ায় উভয়িদেক ৬০ হাজার যা ী পিরবহন করা যােব। আর তােত

সড়েক চাপ আর যানজেটর ভাগাি ও কমেব। তেব কবল এমআরিট ৬-এর িনমাণকাজ শষ হেলই যানজট শষ
হেয় যােব- এমন ভাবনা থেক দূের থাকার পরামশ িদে ন সড়ক পিরবহন ও সতমু ী।

িতিন বলেছন, ২০৩০ সালনাগাদ মে ােরেলর ছয়িট েটর কাজ শষ হেব। তখন যানজেটর ভাগাি  অেনকটা
কেম আসেব বেল আশা করা যায়। িবমানব র থেক কমলাপুর ২০ িকেলািমটার এমআরিট লাইন-১ এর কাজ
শী ই  করা যােব জািনেয় কােদর বেলন, ‘এ েটই দেশর থম পাতাল রল বা আ ডার াউ ড মে ােরল হেত
যাে । এর খরচ হেব প া সতু ও এমআরিট লাইন-৬-এর খরেচর সমান। মে ােরেলর িনমাণ কােজর কারেণ
সামিয়ক  অ িবধা  মেন  নয়ায়  নগরবাসীেক  ধ বাদ  জািনেয়  কােদর  বেলন,  এ  িনমাণ  কােজর  জ  রা ায়
সি ফাইস করেত হেয়েছ। দীঘ ায়ী ি র জ  সামিয়ক েভাগ মেন িনেত হয়। ২০৩০ সাল পয  এ েভাগ
মেন িনেত হেব, তেব একিট লাইন  হেল আে  আে  ভাগাি ও কমেত থাকেব। িস াপুের এসব কােজ ২৫

বছর লেগ গেছ। আমােদর দেশ ১৮ বছের কম সমেয়ই হেব।

এমএ িসি ক জানান, উ রা তৃতীয় পব থেক মিতিঝল পয  পেথ ১৬িট শন িবিশ  এমআরিট লাইন-৬-এর
কাজ চলেছ। উ রা থেক আগারগাঁও  অংেশর ৪০ দশিমক  ৫৮ শতাংশ  কাজ শষ হেয়  এরই মেধ  ায়  ৫
িকেলািমটার ভায়াডা  বা সংেযাগ সতু দৃ মান হেয়েছ।

িতিন আরও জানান, রলেকাচ ও িডেগা ই ইপেমে টর চড়ূা  ও িব ািরত ন ার কাজ শষ হেয়েছ। জাপােন গত ১৬
ফ য়াির বিগ িনমাণ ও ১৬ মাচ যা ীবাহী কাচ িনমাণ কাজ  হেয়েছ। ২০২০ সােলর ১৫ জুন থম মে া ন
সট বাংলােদেশ পৗছঁােনার কথা। মে া ন বাংলােদেশ পৗঁছােনার পর সমি ত পরী া ও পরী ামলূক চলাচল

 হেব। এ কােজর বা ব অ গিত হেয়েছ ১৩ দশিমক ২৫ শতাংশ।

বাস র ািপড ানিজট (িবআরিট) ॥ রাজধানীর িবমানব র রলে শন থেক জয়েদবপুর চৗরা া পয  ২০ দশিমক
৫০ িকেলািমটার আসা-যাওয়া করেত সময় লাগেব মা  ২০ িমিনট। টার ঢাকা সাসেটইেনবল আরবান া েপাট’

কে র আওতায় এরই মেধ  কাজ  হেয়েছ। ২০ শতাংশ কাজ শষ হেয়েছ। ক িট বা বায়নকারী কতৃপ
সড়ক ও জনপথ অিধদফতর (সওজ)। সড়ক শ করণ, সািভস সড়ক ও গাজীপুের িতন িকেলািমটার েনজ
িনমাণ, আট লেনর ট ী সতু ও াইওভার িনমাণ হেব কে র আওতায়।

তেব ২০ দশিমক ৫০ িকেলািমটার আলাদা েটর কাজ এক শতাংশও বা বায়ন হয়িন। ছয়িট াইওভােরর ৫
শতাংশ ও উড়াল সড়েকর ১০ শতাংশ কাজ এিগেয়েছ। তেব ৬৮ শতাংশ কাজ স  হেয়েছ বাস িডেপার। তেব
বাস িডেপা ছাড়া িবআরিট েটর কাজ তমন একটা চােখ পড়ার মেতা নয়।

এিলেভেটড  এ ে সওেয়  ॥  রাজধানীর  যানজট  িনরসেন  সরকােরর  সবেচেয়  বড়  ক  ঢাকা  এিলেভেটড
এ ে সওেয়র  (উড়াল  সড়ক)  িনমাণ  কাজ  ত  গিতেত  এিগেয়  চেলেছ।  হযরত  শাহজালাল  আ জািতক
িবমানব েরর িবপরীেত এয়ারেপাট  রােডর কাওলা থেক ঢাকা-চ াম  মহাসড়েকর তুবখালী পয  সংেযাগ
সড়কসহ ২৬ িকেলািমটার দীঘ হেব এ ে সওেয়িট। এখন রাজধানীর িবমানব র থেক উ রা পয  এ কে র
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কাজ এেকবােরই দৃ মান।

কে র  ট েলা  হে -  শাহজালাল  আ জািতক  িবমানব র- িড়ল-বনানী-মহাখালী- তজগাঁও-মগবাজার-
কমলাপুর-সােয়দাবাদ-যা াবাড়ী-ঢাকা চ াম মহাসড়ক ( তুবখালী)। িনমাণ শেষ িবমানব র থেক তবুখালী
যেত সেবা  সময় লাগেব ২০ িমিনট। থম ধােপ এ ে সওেয়িট িবমানব র থেক  হেয় বনানী পয  খুলেব

চলিত বছের। এ েটর দঘ  ৭ দশিমক ৪৫ িকেলািমটার।

ইিসিব চ র থেক কালশী েট াইওভার ॥ িমরপুর ইিসিব চ র থেক কালশী রােড চলেছ মহায । অেনেক
মেন করেছন, এটা হয়েতা মে ােরেলর ট। আসেল ঢাকার িমরপুের ইিসিব চ র থেক কালশী মাড় পয  নতুন
একিট াইওভার িনমােণর উেদ াগ িনেয়েছ সরকার। এিটর দঘ  হেব ৮৪৪ দশিমক ১২ িমটার। সই সে  সড়কও
স সারণ করা হে । এেত িমরপরু, প বী, ক া টনেম ট, উ রা, মহাখালী ও রামপুরার মেধ  সড়ক যাগােযাগ
ব ব া উ ত হেব।

ঢাকায় এক  ক  বা বায়ন সে  সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর বেলন, আরএসিটিপ অ যায়ী
ঢাকা শহের একািধক উ য়ন ক  চলেছ। ধু একিট মে ােরল িদেয় ঢাকার যানজট িনরসন হেব না। তাই আমরা
মে ােরেলর পাশাপািশ এিলেভেটড এ ে সওেয়, াইওভার ও সড়ক শ  করার কাজ করিছ। একিট ক

আেরকিটর সে  স ৃ । সব কে র কাজ যখন স  হেব তখনই ঢাকা যানজট মু  হেব। এসব ক  আমরা
পিরক না অ যায়ী বা বায়ন করিছ।
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