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১০ বছরে বোদ্দ ববরেরছ ৪ গুণ, তবু ববপর্ যয়  

 

 

বিনাইদহ শহরেে পায়ো চত্বে বেরে বপাস্ট অবিস ব াে পর্ যন্ত সেেটি ২৮৫ ব টাে দীর্ য। এে বছে ধরে সেেটিরত খানাখন্দ বােরত 

োরে। এটি সেে ও জনপে অবধদপ্তরেে বিনাইদহ সেে ববভারেে অধীন। জনপ্রবতবনবধো বােবাে তাবেদ বদরেও চেবত অে যবছরেে 

১০  ারসও এটি ব ো রতে উরযাে বনয়বন সেে ববভাে। বশষ পর্ যন্ত ববক্ষুব্ধ শহেবাসীে দাববে মুরখ েত বৃহস্পবতবাে  ধ্যোরত 

বজো প্রশাসে ও বপৌে ব য়ে বনরজোই ব ো রতে োরজ হাত োোন। বপচসহ পােে বেরে তা স ান েেরত বোোরেে বস্টয়াবেিং 

ধরেন বজো প্রশাসে সরোজ কু াে নাে। তাঁরে সহায়তা েরেন ব য়ে সাইদুে েবে  ব ন্টু। বপাস্ট অবিস ব াে, সুইট বহারটরেে 

সা রনে অিংশ ও বাবেো ববযােরয়ে সা রন ব ো তোজ েোন তাঁো। বিনাইদহ সেে ববভাে তখরনা হাত গুটিরয়। 

বখাঁজ বনরে বিনাইদহ সেে ববভারেে বনব যাহী প্ররেৌশেী নজরুে ইসো  েত শবনবাে োরেে েণ্ঠরে জানান, পায়ো চত্বে বেরে 

বপাস্ট অবিস অিংশ েক্ষণারবক্ষরণ েত ২০ ব  দেপত্র আহ্বান েো হয়। োর্ যারদশও বদওয়া হরয়রছ। েবববাে (েতোে) বেরে োজ 

শুরু েেরব ব াজাহাে এন্টােপ্রাইজ নার ে প্রবতষ্ঠান। তারত ব্যয় হরব ১৪ োখ টাো। োজ বশষ হরব ২৭ জুন। বেন এত বদবেরত োজ 

শুরু েেরছন জানরত চাইরে বতবন বরেন, ‘আরো প্রেরেে োরজে জন্য এই োরজ বদবে হরয়রছ।’ 

জানা বেরছ, বোদ্দ বােরেও সেে ববভারেে প্ররেৌশেীরদে োবিেবত ও ঠিোদােরদে োেসাবজরত জরুবেভারব সেে ব ো ত হরে 

না বববভন্ন সেে ববভারে। আবাে ব ো ত েো হরেও বনম্ন ারনে সা গ্রী ব্যবহারেে োেরণ বছে না ঘুেরতই র্ান চোচরেে 

অনুপরর্ােী হরয় পরে। প্ররেৌশেীো দেপত্র ও বোরদ্দে প্রবরিয়য়া এবিং ৈবেী আবহাওয়াে অজুহাত তুরে দায় সােরত বচষ্টা েরেন। 

বববভন্ন অজুহাত তুরে অে যবছরেে বশষ পর্ যারয় জরুবে োরজে দেপত্র আহ্বান েরেন। এে  াসুে বদরত হয় সাধােণ  ানুষরে চে  

দুরভ যারেে  ধ্য বদরয়। এ অবস্থায় ববরশষজ্ঞো তদােবে ব্যবস্থা বজােদারেে সুপাবেশ েরেরছন। বুরয়রটে দুর্ যটনা েরবষণা 

ইনবস্টটিউরটে সহোেী অধ্যাপে োজী সাইফুন বনওয়াজ বরেন, প্রকৃতপরক্ষ  ারে তদােবে োো দেোে। 

সওজ বেরছ চাবহদাে এে-চতুে যািংশও পায় না, বাস্তরব বোদ্দ বােরছ : সওজ অবধদপ্তরেে  হাসেে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ববভারেে 

(এইচবিএ ) তথ্য অনুর্ায়ী, ১০ বছরে সেে সিংস্কারে চাবহদা বছে ৫৫ হাজাে ২৬৪ বোটি টাো। বোদ্দ বদওয়া হরয়রছ ১৩ হাজাে 

৪৪৪ বোটি টাো, র্া চাবহদাে এে-চতুে যািংরশেও ে । বেন্তু তথ্য পর্ যারোচনায় বদখা বেরছ, সেরে েক্ষণারবক্ষরণে জন্য বোদ্দ প্রবত 



অে যবছেই বােরছ। চেবত ২০১৮-১৯ অে যবছরে এ জন্য বোদ্দ আরছ দুই হাজাে ৩৫০ বোটি টাো। আো ী অে যবছরে তা ববরে হরে 

দুই হাজাে ৫৫০ বোটি টাো। 

প্রায় ১০ বছে আরে ২০০৯-১০ অে যবছরে তা বছে ৬১০ বোটি টাো, ২০১০-১১ সারে ববরে হয় ৬৬৭ বোটি টাো। ২০১১-১২ 

অে যবছরে আরো ববরে হয় ৭০৪ বোটি, ২০১২-১৩ সারে ববরে হয় এে হাজাে ১৩৫ বোটি, ২০১৩-১৪ সারে এে হাজাে ২৩৯ বোটি 

টাো। ২০১৪-১৫ অে যবছরে এে হাজাে ৪৪৪ বোটি, ২০১৫-১৬ অে যবছরে এে হাজাে ৪৬৮ বোটি ও ২০১৬-১৭ অে যবছরে আরো ববরে 

হয় এে হাজাে ৪৯০ বোটি টাো।   

োো-বসরেট  হাসেে অচে বসতু সিংস্কাে না েোয় : এেটি জোজীণ য বসতু বনয়ব ত েক্ষণারবক্ষরণে অভারব এখন োো-বসরেট 

 হাসেরে বে র্ানবাহরনে সোসবে চোচে বন্ধ েরয়রছ। ছয় বদন ধরে চেরছ এ অবস্থা। ব্রাহ্মণবাবেয়াে সোইে উপরজোে 

শাহবাজপুরে বততাস নরদে জোজীণ য বসতুে এোিংশ বভরে বেরছ। এ োেরণ চান্দুো-আখাউো-োো এবিং েতনপুে-ছাবতয়াইন-

নাবসেনেে-ববশ্বরোি হরয় োোয় চোচে েেরছ জরুবে র্ানবাহন। পণ্যবাহী ট্রাে  হাসেরেে বববভন্ন স্থারন আটরে পরে আরছ। 

ব্রাহ্মণবাবেয়া সেে ববভারেে বনব যাহী প্ররেৌশেী শা ী  আে  ামুন োরেে েণ্ঠরে বরেন, ‘ববইবে বসতু আনা হরয়রছ। বতন-চাে 

বদরনে  রধ্য র্াত্রী নাব রয় বাস চাোরনা সম্ভব হরব।’ বতবন জানান, বভরে পো বসতুটি ১৯৭০ সারেে আরে বন যাণ েো হরয়বছে। এই 

বসতুে পারশ নতুন বসতু বন যারণে োজ ৮৫ শতািংশ এবেরয়রছ। ব্যয় হরে ৫৯ বোটি টাো। ব সাস য জাব ে ইেবাে নার ে প্রবতষ্ঠানটি 

নতুন বসতু বন যারণে পাশাপাবশ ববয ান বসতুে েক্ষণারবক্ষরণে দাবয়রত্ব বছে বরে বতবন জানান। এে পেও ববয ান বসতুে ফুটপাত 

ও বেবেিং বভরে র্ায়। স্থানীয়ো জানান, ঝুঁবেপূণ য হরয় পেরেও ববয ান বসতুে েক্ষণারবক্ষরণ সেে ববভাে গুরুত্ব বদয়বন। 

এে বছে না ঘুেরতই ফুরে উেরছ  হাসেে : এ-ও বদখা বেরছ, বোটি বোটি টাো খেচ েোে পেও সেে র্ানবাহন চোচরেে 

অনুপরর্ােী হরয় পরে। তাে উদাহেণ কুবষ্টয়া-পাবনা  হাসেে। এই  হাসেরেে ৪০ বেরোব টারেে  রধ্য সারে ২৬ বেরোব টাে দুই 

অিংরশ ভাে েরে উন্নয়ন েো হরয়রছ। ব্যয় হরয়রছ ৪৩ বোটি টাো। তরব বছে না ঘুেরতই এটি অনুপরর্ােী হরয় আরছ। জানা বেরছ, 

বনম্ন ারনে ববটুব ন ব্যবহাে েোয়  হাসেরেে বববভন্ন অিংশ ফুরে উরেরছ। তারত বছাট র্ানবাহন চোচে ব্যাহত হরে। ববরেরছ 

দুর্ যটনা। 

কুবষ্টয়া সেে ববভারেে বনব যাহী প্ররেৌশেী েবিকুে ইসো  োরেে েণ্ঠরে বরেন, েত ঈদুে বিতরেে আরেই ক্ষবতগ্রস্ত অিংশ 

ব ো ত েোে েো বছে। তা সম্ভব হয়বন। তরব ঠিোদােরে বদরয় োজ েোরনা হরে ক্ষবতগ্রস্ত অিংরশ। বেন এে বছে বর্রত না 

বর্রতই  হাসেে ক্ষবতগ্রস্ত হরো জানরত চাইরে বতবন ববষয়টি এবেরয় র্ান। বতবন শুধু বরেন, ঠিোদাবে প্রবতষ্ঠারনে ববরুরে ব্যবস্থা 

বনওয়া হরব।  

জানা বেরছ, বনয়ব ত েক্ষণারবক্ষণ, দুই-বতন বছে পে হােো ব ো ত, ৫-১০ বছে পে ভােী ব ো ত ও প্রাকৃবতে দুরর্ যারেে পে 

জরুবে ব ো ত—এই চাে ধারপ সেে ব ো ত েোে জন্য বোদ্দ োরে। তরব বনয়ব ত েক্ষণারবক্ষণ না েোয় বববভন্ন সেরে 

বর্াোরর্াে ববপর্ যয় বদখা বদরে। 

  

 


