
২০৩০ সােলর মেধ  বদেল যােব রাজধানী
কাশ : ০৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যানজটমু  রাজধানী গেড় তুলেত মহাপিরক না হণ কেরেছ সরকার। ঢাকা মহানগরী ও ত সংল
পা বতী  এলাকার  যানজট  িনরসন  ও  পিরেবশ  উ য়েন  ঢাকা  ম াস  ানিজট  কা ািন  িলিমেটড
(িডএমিটিসএল)- এর আওতায় ২০৩০ সােলর মেধ  ছয়িট মে ােরল সম েয় একিট শি শালী নটওয়াক
গেড় তালার লে  িবিভ  ময়ােদর কমপিরক না নওয়া হেয়েছ। এসব পিরক নার িকছু ইিতমেধ
বা বায়ন হেয়েছ, িকছু বা বায়নাধীন এবং িকছু ক  অ েমাদন হেয় আেছ। িনধািরত সমেয়র মেধ
এসব ক  বা বািয়ত হেল আগামী ২০৩০ সােলর মেধ  বদেল যােব রাজধানী।

সা িতক সমেয় িব ব াংেকর এক গেবষণা  িতেবদেন বলা  হেয়েছ,  যানজেটর কারেণ  ঢাকায় বছের
িতর পিরমাণ ২১ হাজার ৬০০ কািট টাকা। সড়ক পিরবহন ও সতু ম ী ওবায় ল কােদর এিবষেয় গত

২৬ জুন এক ে র জবােব জাতীয় সংসদেক জািনেয়েছন, িবিভ  সমী া ও উ য়ন সহেযাগী  সং ার
িতেবদন থেক দখা যায়—যানবাহেনর তুলনায় জনসংখ ার আিধক , অপযা  সড়ক িবধা ও িম

যানবাহেনর কারেণ ঢাকা মহানগরীেত যানজট সিৃ  হয়। এেত যাতায়ােত অিতির  সময় ব েয়র কারেণ
একিদেক যমন কমঘ া ন  হে , অ িদেক ালািন খরচও বাড়েছ।

  শামছু ীন আহেমদ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

াধীনতার  ৫০  বছর  পিূতেত  ২০২১  সােলর  ১৬  িডেস র  চালু  হে  দেশর  থম  উড়াল
মে ােরল

সড়ক পিরবহন ও সত ুম ণালয় থেক া  তথ  অ যায়ী, মহান াধীনতার ৫০ বছর পূিত উদযাপন বষ
২০২১ সােলর ১৬ িডেস র দেশর থম উড়াল মে ােরেলর স ণূ অংশ আ ািনকভােব উে াধেনর
পিরক না রেয়েছ সরকােরর। গত ৩১ ম পয  মে ােরল ক  বা বায়েনর সািবক গড় অ গিত ায়
২৫ শতাংশ। থম পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত উ রা তৃতীয় পব  থেক আগারগাঁও  অংেশর পূত
কােজর অ গিত ৪০.৫৮ শতাংশ। ইিতমেধ  পাঁচ িকেলািমটার ভায়াডা  দৃ মান হেয়েছ।

২২ হাজার কািট টাকা া িলত ব েয় উ রা তৃতীয় পব থেক মিতিঝেল বাংলােদশ ব াংক পয  ২০
দশিমক ১০ িকেলািমটার দীঘ দেশর থম এই উড়াল মে ােরল িনিমত হে । এখােন ১৬িট শন
থাকেব। উভয়িদেক ঘ ায় ৬০ হাজার যা ী পিরবহন স ব হেব। আধিুনক, সময় সা য়ী, পিরেবশ বা ব
ও  িব ত্  চািলত  ম াস  যািপড  া েপাট  (এমআরিট)  িনমােণর  লে  ঢাকা  ম াস  যািপড  ানিজট
ডেভলপেম ট েজ  (লাইন-৬)- এর আওতায় এটা বা বায়ন হে ।

অ া  ক

২০৩০ সােলর মেধ  রাজধানীেক যানজটমু  করার লে  হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র
থেক গাজীপুর পয  ২০ িকেলািমটার দীঘ বাস যািপড া েপাট (িবআরিট) ক  বা বায়নাধীন। সড়ক

পিরবহন ও সতু ম ী জানান, এ ক িট বা বািয়ত হেল ঘ ায় উভয়িদেক ৩০ হাজার যা ী পিরবহন
করা  স ব  হেব।  উভয়  পােশ  ধীরগিতর  যানবাহেনর  জ  এক র  িনচ  িদেয়  সািভস  লনসহ  ৫৫
িকেলািমটার দীঘ  ঢাকা-খুলনা  মহাসড়েকর যা াবাড়ী  ই টারেসকশন থেক (ই িরয়া-বাববুাজার িলংক
সড়কসহ) মাওয়া এবং পা র-ভা া পয  মহাসড়ক উ য়ন ক ও বা বায়নাধীন। এিট হেব দেশর

থম এ ে সওেয়।

সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় জানায়, পাবিলক- াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) িভি েত ঢাকা-চ াম
এ ে সওেয়  িনমােণরও  পিরক না  রেয়েছ  সরকােরর।  এছাড়া  িপিপিপ  িভি েত  হািতরিঝল- ডমরা-
আমিুলয়া- শেখরজায়গা-বন ী-রামপুরা  আইিডয়াল লু  অ া ড কেলজ মহাসড়েকর উভয় পােশ সািভস
লন িনমাণসহ এিটেক চার লেন উ ীত করা হেব। ঘনবসিতপূণ পুরান ঢাকার যানজট িনরসন ও উ ু
ােনর সং ান করার লে ও নওয়া হেয়েছ আরবান ির য়াল ক ।

জানা গেছ, দশ াধীেনর পর ১৯৭২ সােল ঢাকা শহেরর জনসংখ া িছল ২ লাখ ৮০ হাজার। পিরসংখ ান
অ যায়ী,  বতমােন  এ  সংখ া  ায়  ২  কািট।  আগামীেত  জ ািমিতক  হাের  জনসংখ া  বিৃ র  িবষয়িট
িবেবচনায় রেখই আধিুনক রাজধানী  গড়ার পিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। সরকােরর িব াস,  গৃহীত

ক সমহূ বা বািয়ত হেল ঢাকার যানজেটর তী তা কেম যােব। এছাড়া জলাব তা, নদী দষূণ, আবাসন
সম া,  িব ত্-গ াস-পািন সংকট িনরসন কের ঢাকােক নাগিরক িবধা স িলত একিট পির  শহর
িহেসেব গেড় তালারও কমপিরক না সরকােরর রেয়েছ বেল সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালয় সেূ  জানা
গেছ।
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