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জলা সড়েকর ২৬ শতাংেশর অব া খারাপ
সমী ায় ১০ হাজার ১১১ িকেলািমটােরর মেধ  ২৫৮৭ িকেলািমটার খারাপ
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সড়ক ও জনপথ (সওজ) অিধদফতেরর আওতাধীন সড়ক নটওয়ােকর মেধ  জলা সড়েকর অব া বিশ
খারাপ। সং ািটর সমী া িতেবদন অ যায়ী, সারা দেশ ১০ হাজার ১১১ িকেলািমটােরর মেধ  ২ হাজার
৫৮৭ িকেলািমটার জলা সড়েকর অব া ভােলা নয়। অথাৎ সমী া চালােনা সড়েকর এক-চতথুাংশ বা

ায় ২৬ শতাংশ সড়কই খারাপ। এর মেধ  ৬১৭ িকেলািমটার সড়েকর অব া এতই খারাপ য স েলা
মরামেতর উপেযািগতা হািরেয়েছ। এসব সড়ক পুনরায় িনমাণ করেত হেব। বািক সড়ক মরামত করেত

হেব। সািবকভােব এ সং ার অধীেন ১৭ হাজার ৪৫২ িকেলািমটােরর মেধ  ৪ হাজার ২৪৭ িকেলািমটার
সড়ক- মহাসড়েকর অব া ভােলা নয়। তেব জলা সড়েকর চেয় তুলনামলূকভােব ভােলা অব ােন রেয়েছ
জাতীয় মহাসড়ক ও আ িলক মহাসড়ক। সংি  সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

পিরবহন সংি রা জানান, আ িলক ও জলা সড়েকর অব া বিশ খারাপ। যসব ােন কে র কাজ
চলমান রেয়েছ সখানকার অব াও খারাপ। খারাপ রা ায় গািড় চেল হেল েল। সখােন গািড়র গিত কেম
যায়। গািড় ঘটনার শ া থােক। এেত েভােগর িশকার হন যা ী ও ব বসায়ীরা। তারা আরও জানান,
দেশর িবিভ  ােন সড়েকর ওপর ময়লা রাখা হে । এেতও সড়ক ন  হে ।

জলা সড়ক খারাপ থাকার িবষয়িট ীকার কেরেছন সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর। িনজ
ম ণালেয় সামবার এক ে র জবােব িতিন বেলন, জলা সড়ক িকছুটা  খারাপ, সত । দীঘিদন ধের
সড়ক মরামেত য পিরমাণ বরা  দরকার, তা িদেত পািরিন। জলা সড়েক বাড়িত বরা  দয়ার জ

ধানম ী ও পিরক নাম ীেক অ েরাধ করব।

সড়েকর অব া  সে  বাংলােদশ  সড়ক পিরবহন  মািলক সিমিতর  সহসভাপিত  মা.  আবলু  কালাম
যগুা রেক বেলন, মহাসড়ক মাটামিুট ভােলা আেছ। তেব আ িলক ও জলা সড়েকর অব া খুব খারাপ।
ভাঙােচারা  রা ায়  গািড় চালােনার  কারেণ  একিদেক ঘটনা  ঘটেছ  অপরিদেক যা ীরা  ঝাঁ িনেত  ক
পাে ন। িতিন বেলন, এসব রা ায় চলেত িগেয় গািড়র য পািত ন  হে , টায়ার ত য় হেয় যায়।
পিরবহন ব বসায়ীরা িবপােক আেছ।

জানা গেছ, চলিত ২০১৯-২০ অথবছের বােজেট সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালেয়র অ েল বরা  দয়া
হেয়েছ ায় ৩৭ হাজার ৮২৭ কািট টাকা। এর মেধ  সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর বরা  ২৯
হাজার ২৬৪ কািট টাকা। এর আেগর বছর বরা  িছল ২৩ হাজার ৪৮৬ কািট টাকা। গত অথবছেরর
তুলনায় এবার ায় ৫ হাজার ৮০০ কািট টাকা বিশ বরা  রাখা হেয়েছ।

সওজ সেূ  জানা গেছ, িতবছেরর মেতা গত নেভ র থেক মাচ পয  সারা দেশ ১৭ হাজার ৪৫২
িকেলািমটার সড়ক ও মহাসড়েকর ওপর সমী া  চালায় সড়ক ও জনপথ অিধদফতর (সওজ)। যিদও
সং ািটর অধীেন ৯৩৯িট সড়ক এবং ২২ হাজার ৯৬ িকেলািমটার সড়ক ও মহাসড়ক রেয়েছ। যসব সড়ক
ও মহাসড়েক িবিভ  কে র অধীন কাজ চলেছ স েলা বােদ বািক সড়েকর ওপর সমী া চালােনা হয়।
সমী া িতেবদেন সড়েকর অব া পাচঁ ক াটাগিরেত তেুল ধরা হেয়েছ। িতেবদন পযােলাচনা কের দখা
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গেছ,  ১৭ হাজার ৪৫২ িকেলািমটার সড়ক-মহাসড়েকর মেধ  পুওর,  ব াড ও ভির ব াড-  এই িতন
ক াটাগিরেত  ৪  হাজার  ২৪৭  িকেলািমটার  সড়ক-মহাসড়ক  ভােলা  নয়।  এর  মেধ  ২  হাজার  ২১০
িকেলািমটার পুওর, ১ হাজার ১৯ িকেলািমটার ব াড ও ১ হাজার ১৭ িকেলািমটার ভির ব াড ক াটাগিরেত
রেয়েছ। বািক ৮ হাজার ৭২৩ িকেলািমটার ড ও ৪ হাজার ৪৮২ িকেলািমটার সড়ক-মহাসড়ক ফয়ার
ক াটাগিরেত রেয়েছ। অথাৎ এসব সড়েকর অব া ভােলা।

সমী ায়  আরও দখা  গেছ,  জলা  সড়েকর অব া  বিশ  খারাপ।  সমী া  চালােনা  ১০ হাজার ১১১
িকেলািমটার  জলা  সড়েকর  মেধ  ২  হাজার  ৫৮৭  িকেলািমটােরর  অব া  খারাপ।  এর  মেধ  পুওর
ক াটাগিরেত ১ হাজার ৩৬০ িকেলািমটার, ব াড ক াটাগিরেত ৬১০ িকেলািমটার ও ভির ব াড ক াটাগিরেত
৬১৬ িকেলািমটার রেয়েছ। তলুনামলূক খারাপ রা ার অব ােন রেয়েছ সং ািটর চ াম, িম া, বিরশাল,
ময়মনিসংহ ও িসেলট জােনর জলা সড়ক। ভােলা অব ােন রেয়েছ ঢাকা, গাপালগ , রাজশাহী ও রংপুর
অ ল।

দেশর  ৬৪িট  জলােক  দশিট  অ েল  িবভ  কের  কায ম  পিরচালনা  কের  সওজ।  অ লিভি ক
পিরসংখ ােন  দখা  গেছ,  চ াম  অ েলর  ১০২৩  িকেলািমটার  জলা  সড়েকর  মেধ  খারাপ  ৩১১
িকেলািমটার, িম ার ১৩৭০ িকেলািমটােরর মেধ  ৩৭২ ও গাপালগে র ৬৩০ িকেলািমটােরর মেধ  ৯৭
িকেলািমটার খারাপ।  অ া  অ েলর মেধ  খলুনার ১৩৭৫ িকেলািমটার জলা সড়েকর মেধ  ২৯২,
বিরশােলর ৮১৬ িকেলািমটােরর মেধ  ৩০৫, ময়মনিসংেহর ১ হাজার ১৮১ িকেলািমটােরর মেধ  ৩৫০,
িসেলেটর ৪৩২ িকেলািমটােরর মেধ  ১৭০, ঢাকার ৪৫৮ িকেলািমটােরর মেধ  ১৩৫, রংপুেরর ১ হাজার
৭০০ িকেলািমটােরর মেধ  ৩৩৫ এবং রাজশাহীর ১ হাজার ১২১ িকেলািমটােরর মেধ  ২২৯ িকেলািমটার
জলা সড়ক খারাপ।
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