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এইচিডএম িতেবদন

িসেলট িবভােগর ৬শ’ িকেলািমটার সড়ক
খানাখে  ভরা
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িসেলট িবভােগর ৬শ’ িকিম.  সড়ক ব বহােরর অ পেযাগী  হেয় পেড়েছ। এর মেধ  ৫৮৫ িকিম. সড়ক
খানাখে  ভরা। সড়েকর এমন বহাল িচ  ম ণালেয় পািঠেয়েছ ানীয় সড়ক ও জনপথ (সওজ)। এ
সড়ক মরামেত ৯০৮ কািট টাকা েয়াজন হেব। মহাসড়ক উ য়ন ও ব ব াপনা (এইচিডএম) িবভােগর

িতেবদেন এ তথ  উেঠ  এেসেছ। তেব এ িতেবদেনর সে  ি মত পাষণ কেরেছন সওেজর িসেলট
িবভাগীয় অিতির  ধান েকৗশলী তষুার কাি  শাহ। িতিন যগুা রেক বেলন, এ িতেবদেনর সে  আিম
একমত নই। হয়েতা আেগর কােনা জিরপ িদেয় িতেবদনিট করা হেয়েছ। বতমােন িসেলেটর রা াঘােটর
অব া খুবই ভােলা।

জাতীয়, আ িলক ও জলা সড়েক জিরপ চািলেয় িতেবদনিট তির কেরেছ এইচিডএম। এেত ২০১৯-২০
অথবছের কী পিরমাণ ভাঙােচারা সড়ক আেছ, সিট িন পণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ এসব সড়ক মরামত
ও পুন িনমােণ কী পিরমাণ অেথর েয়াজন হেব, তা-ও উে খ করা হেয়েছ। এেত সড়ক েলার খারাপ
অংেশর কাথাও পুন িনমাণ, কাথাও সং ার, কাথাও িপচ িঠক করা আবার কাথাও ‘ডাবল িবটিুমনাস
সারেফস ি টেম ট’ (িডিবএইচ) করা জ ির বেল উেঠ এেসেছ।

  িসেলট বু েরা
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হিবগ  সড়ক িবভােগ ৯৪ দশিমক ৭ িকিম.। এর মেধ  পৗর শহেরর রা াঘােটর অব া বহাল, খানাখে
ভরা।  এ রা া  যান চলাচেলর অ পেযাগী  হেয় পড়েছ।  বষা  মৗ েম  একটু  বিৃ  হেলই রা ার অব া
শাচনীয় হেয় পেড়। এছাড়া ছাট-বড় খানাখ  বিৃ র পািনেত ডুেব যাওয়ায় ঘটেছ ঘটনা। যানজট সিৃ

হে । এসব সড়ক ত মরামেতর দািব এলাকাবাসীর।

মৗলভীবাজার সড়ক িবভােগ ১২৮ দশিমক ৮৬ িকেলািমটােরর বিশরভাগ রা ার বহাল দশা দীঘিদন
ধের। মৗলভীবাজার সদর, শমেশরনগর, চাতলাপুর রা া খানাখে  ভরা। এ কারেণ চালকরা অিতির
ভাড়া নন। গািড় চালকেদর অিভেযাগ, ভাঙা রা ার কারেণ গািড় িবকল হেয় যায়। লাউড়ার চাতলাপুর
চকেপা  থেক জলা  সদর পয  ায় ৩৫ িকিম.  সড়কিট যাতায়াত ও মালামাল পিরবহেন অত

পূণ। জলা সদেরর সে  সংেযাগ র াকারী অ তম এ সড়কিটর এ ক ণ দশায় েভাগ পাহাে ন
সাধারণ যা ীরা। রা া খারাপ থাকায় পযটেকর সংখ া কমেছ। এ কারেণ চাতলা  লব েরর পণ
আমদািন-রফতািন ব াহত হে ।

সড়ক পেথ কমলগ  উপেজলার শমেশরনগর থেক মৗলভীবাজার জলা সদেরর ২০ িকিম.  সড়েকর
যাতায়ােতর  অেযাগ  হেয়  পেড়েছ।  শমেশরনগর  মাকামবাজার,  মরাজােনরপার,  রাধানগর,  রামপুর,
মু ীবাজার,  বাবরুবাজার,  চ ঘাট,  জয়কালী  মি র,  ােমরেকানা  বাজার,  ল রপার,  িশমলুতলাসহ
সড়েকর অিধকাংশ ােনই গভীর গত সিৃ  হেয়েছ। ানীয়েদর অিভেযাগ,  দীঘিদন সড়কিট সং ার না
করায় বড় গেতর সিৃ  হেয়েছ। এ রা ায় চলাচল করেত িগেয় িতিদন ঘটেছ ঘটনা। স িত ব ায়
সড়েকর শরীফপুর ইউিনয়েনর কেয়কিট ােন বড় ভাঙন দখা িদেয়েছ। ভাঙা  রা া  মরামেতর িবষেয়
কতপৃ  কােনা উেদ াগ নয়িন। নামগ  সড়ক িবভােগ ১৩৬ দশিমক ৫৮ িকিম.র মেধ  সবেচেয় খারাপ
িসেলট- নামগ  সড়ক। মদনপুর-জামালগ  সড়ক, মদনপুর-িদরাই সড়ক, রমােসতু (মি কপুর)-সাচনা
বাজার সড়ক, গািব গ -ছাতক সড়ক ও ডাবর-জগ াথপুর সড়েকর অব া খবুই খারাপ। এসব রা া
মরামেতর দািবেত এলাকাবাসী দীঘিদন ধের আে ালন কের আসেছন। িসেলট সড়ক িবভােগ ২২৫

দশিমক ৩৯ িকিম.  সড়ক ভাঙােচারা  অব ায়  রেয়েছ।  এরমেধ  িসেলট- কা ানীগ  সড়ক,  িসেলট-
তামািবল সড়ক, িসেলট-বালাগ  লতানপুর সড়ক, িসেলট-জাফলং সড়ক, ফ গু -মাইজগাঁও বরমচাল
সড়ক,  জিকগ -িবয়ানীবাজার সড়ক,  গায়াইনঘাট-িবছনাকাি ,  সাির- গায়াইনঘাট সড়ক,  ধাপােগাল-
ফেতহপুর সড়েকর বহাল অব া।
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