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ব ায় িত ৪৫০ িকিম. সড়ক-মহাসড়ক
১৭িট জলার এই য় িতর িচ  পেয়েছ সওজ * বিশ আ া  হেয়েছ ১৩১িট রা া ও বশ
িকছ ু সত-ুকালভাট * ঈেদর এক স াহ আেগই জ ির মরামেতর িনেদশ ম ণালেয়র

কাশ : ২৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এবােরর ব ায়  ায়  ৪৫০ িকেলািমটার সড়ক-মহাসড়ক িত  হেয়েছ।  সড়ক ও  জনপথ (সওজ)
অিধদফতেরর আওতাধীন ১৩১িট রা ার বিশ িত হেয়েছ।

অেনক সড়েকর ওপর িদেয় এখনও পািন বািহত হে । ােতর তােড় কেয়কিট সড়েকর িকছু অংশ
ভেঙ ভেস গেছ। কাথাও আংিশক, কাথাও সড়ক-মহাসড়েক বড় বড় গেতর সিৃ  হেয়েছ।

এ ছাড়াও বশ িকছু সতু ও কালভাট িত  হেয়েছ। বশ িকছু সড়েক ভাির যান ও িকছু সড়েক সব
ধরেনর যান চলাচল ব  রেয়েছ। ব া আ া  ১৭ জলার সওেজর কমকতােদর পাঠােনা িতেবদেন এ
তথ  উেঠ এেসেছ।

এিদেক ঈেদর এক স াহ আেগই ব ায় িত  সড়ক-মহাসড়ক েলার চলমান জ ির মরামতকাজ
শষ করার িনেদশ িদেয়েছন সড়ক পিরবহন ও সতমু ী ওবায় ল কােদর এমিপ। ম লবার ম ণালেয়র

সভাকে  এক জ ির সভায় ম ী সংি েদর এ িনেদশনা দন।

১৭ জলা থেক পাঠােনা  িতেবদেন দখা  গেছ,  ব ায় সবেচেয় বিশ রা ার িত হেয়েছ চ াম
জলা। এ জলার আওতায় অ ত ৫০িট সড়ক ভেঙ গেছ।

  কাজী জেবল
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িতর িদক থেক ি তীয় অব ােন িসরাজগ । এ জলার ১৮৬ িকেলািমটার রা া ভেঙ গেছ। এ জলার
ওপর িদেয় বিশর ভাগ যানবাহন উ রবে  যাতায়াত কের। এর পেরর ান রংপুর।

এ  জলায়  ৮৮  দশিমক ৫০ িকেলািমটার রা া  িত  হেয়েছ।  ব ায়  িত  সড়ক জ িরভােব
মরামত করেত এখন পয  ায় ১০০ কািট টাকা চেয়েছন সং ািটর মাঠপযােয়র কমকতারা।

সওজ কমকতারা জানান, উ রা ল, মধ া ল এবং উ র-পূবা েলর জলা েলা বিশ য় িত হেয়েছ।
তেব স তলুনায় ভােলা রেয়েছ দি ণা েলর জলা েলা।

গত ১৬ থেক ২২ জলুাই পয  এসব য় িতর তথ  পাওয়া গেছ। এেত দখা গেছ, ব ায় িড় াম,
গাইবা া,  রংপুর,  লালমিনরহাট,  িসরাজগ , জামালপুর,  ন েকানা,  িকেশারগ ,  ময়মনিসংহ,  িসেলট,

নামগ , মৗলভীবাজার, হিবগ  এবং চ াম জলার রা া িত  হেয়েছ।

তেব এখন পয  সব জলার কৃত তথ  আেসিন। ব া শেষ কৃত য় িতর পিরমাণ জানা যােব।
সং ািটর মাঠ পযােয়র কমকতা ইট,  বািল, খায়া, প ালাসাইিডং, বািল ভিত িসনেথিটক ব াগ ও িজও
ব াগ িদেয় আপাতত মরামত করেছন।

তারা আরও জানান, ব া আরও িকছু িদন চলেত থাকেল আস  ঈ ল আজহায় ঘরমেুখা মা েষর যা ায়
ভাগাি েত পড়ার শ া রেয়েছ। সড়েকর ওপর থেক পািন নেম না যাওয়া পয  সড়ক মরামত করা

স ব হেব না। আর যসব সড়েকর পািন নেম গেছ স েলা গািড় চলাচেলর উপেযাগী করা হে ।

ব া ও ভূিমধেস সবেচেয় বিশ িত  হেয়েছ চ াম জলা। এ জলার আওতায় অ ত ৫০িট সড়ক
ভেঙ গেছ। স েলার মেধ  চ াম-হাটহাজারী-রা ামািট জাতীয় মহাসড়েকর ৩০ দশিমক ৫৬ িকিম.,

চ াম পাট এে স সড়েক ১২ দশিমক ৫০ িকিম., বারইয়ারহাট- হঁয়ােকা-নারায়ণহাট-ফিটকছিড় সড়েক
৪৭.৪১ িকিম. ও হঁয়ােকা-রামগড় সড়েক ১৭ দশিমক ৬৬ িকিম ভেঙ গেছ।

অ  সড়ক েলার মেধ  হাটহাজারী-ফিটকছিড়-মািনকছিড়-মািটরা া-খাগড়াছিড় সড়েক,  চ াম-কা াই
সড়ক, কাটঁাখালী-রাউজান সড়কসহ অ া  সড়ক ভেঙ গেছ।

জানা গেছ, উ রব গামী যানবাহন চলাচল কের িসরাজগে র ওপর িদেয়। ব ায় এ জলার অ ত ১৬িট
সড়ক ও মহাসড়ক িত  হেয়েছ।

এর মেধ  ঢাকা থেক ব ড়া, রংপুর বাংলাবা া (এন-৫ সড়ক) সড়েকর িসরাজগ  অংেশ ১৫ িকেলািমটার
সড়ক িত  হেয়েছ। এ সড়েকর িবিভ  ােন সড়েক সা ার ভেঙ িগেয় গেতর সিৃ  হেয়েছ। বাঘাবাড়ী
সতুর অ ােপাচ িত  হেয়েছ। িবিভ  ােন কােপিটং উেঠ িগেয় খানাখে র সিৃ  হেয়েছ।

এ  জলায়  হািট ম ল-বনপাড়া  (১৬  িকেলািমটার),  এেল া-নলকা-হািট ম ল (০.২৪ িকেলািমটার),
উ াপাড়া  শহর  (২.৫  িকেলািমটার),  উ াপাড়া-পূিণমাগাঁতী-তাড়াশ  (২৭  িকেলািমটার),  িসরাজগ -
কািজরপুর-ধনুট (২২ িকেলািমটার) ও িসরাজগ -রায়গ  (১৪ িকেলািমটার) সড়ক ভেঙ গেছ। 

ষিত ে র তািলকায় রেয়েছ  এ  জলার আরও কেয়কিট  সড়ক। ইট,  রিক,  খায়া  িদেয়  জ িরভােব
মরামত করা হেয়েছ। রংপুর জলার ১০িট রা া িত  হওয়ার তথ  পাওয়া গেছ।

এর  মেধ  ঢাকা-পাটিুরয়া-নাটােখালা-কািশনাথপুর-ব ড়া-রংপুর- বলডা া-বাংলাবা া  সড়েকর  িবিভ
অংেশ  ২০ িকেলািমটার,  রংপুর-বড়বাড়ী- িড় াম  জাতীয়  মহাসড়েকর  ায়  ২০ িকেলািমটার,  রংপুর
পুরাতন শহর (মডান মাড়- মিডেকল মাড়) জাতীয় মহাসড়েকর চার িকেলািমটার, হািজরহাট (রংপুর-
সয়দপুর মহাসড়ক)- বতগাড়ী-লা েলরহাট-গংগাচড়া জলা মহাসড়েকর ১৬ িকেলািমটার সড়ক িত

হেয়েছ।

এ ছাড়া এ জলার রংপুর-বদরগ -পাবতীপুর-িদনাজপুর, রংপুর-গ াচড়া, সা াপুর-পীরগ -নবাবগ  ও
রংপুর-সােহবগ -মাহীগ -পীরগাছা জলা মহাসড়েকর িবিভ  ােন বড় বড় গত ও ভেঙ গেছ। একই
অব া পাগলাপীর-ডািলয়া-িত া ব ারাজ আ িলক মহাসড়ক ও িমঠাপু র-সােহবগ -মধ পাড়া-ফুলবাড়ী
আ িলক মহাসড়েকর।

লালমিনরহাট : জলার চারিট সড়ক ব ায় িত  হেয়েছ। লালমিনরহাট-ফলুবাড়ী সড়েকর ৯ িকিম. ত
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ায়  ১২০ ফুট  সড়ক একিট  পুরেনা  পাইপ কালভাটসহ  ধেস  সড়ক যাগােযাগ  িবি  হেয়  পেড়।
তাৎ িণকভােব জাড়াতািল িদেয় অ ায়ীভােব যান চলাচেলর ব ব া করা হেয়েছ।

এ অংশ মরামেত এক কািট টাকা জ ির বরা  চেয়েছন সওেজর মাঠপযােয়র কমকতারা। এছাড়া এ
জলার  বড়বাড়ী-লালমিনরহাট-বিুড়মারী  জাতীয়  মহাসড়ক,  রংপুর-বড়বাড়ী- িড় াম  মহাসড়ক  ও

লালমিনরহাট-হারাগাছ সড়েকর িবিভ  অংেশ বড় বড় খানাখ  সিৃ  হেয়েছ।

িড় াম  :  ব ায় িড় াম জলার ১১িট সড়েক য় িত হওয়ার তথ  পাওয়া গেছ। স েলা হে -
িড় াম-নােগ রী-ভূ ামারী,  ভূ ামারী- সানাহাট  লব র-মাদারগ -িভতরব -নােগ রী,  উিলপুর-

বজরা-িচলমারী,  নােগ রী-কািশপুর-ফুলবাড়ী  ( ফরীঘাট),  রংপুর-বড়বাড়ী- িড় াম,  জামালপুর
(নি বাজার)-ধা য়া কামালপুর- রৗমারী-দাঁতভাঙা ও রৗমারী-নতুন ব র সড়ক। এ জলায় িত  অ
সড়ক েলা  হে -  বটতলী  বাজার-রািজবপুর,  রাজারহাট-িত া  সড়ক,  নােগ রী- নওয়াশী-খিড়বাড়ী-
ফলুবাড়ী,  িড় াম-উিলপুর-িচলমারী,  সানাহাট  সংেযাগ  সড়ক  এবং  উিলপুর-নািজমখান-রাজারহাট
সড়ক।

ন েকানা : জলার চারিট সড়ক িত  হেয়েছ বেল িতেবদেন জািনেয়েছন ানীয় িনবাহী েকৗশলী।
সড়ক েলা  হে ,  িবিরিশির-িবজয়পুর  লব র,  ামগ -জািরয়া-িবিরিশির- গাপুর,  ন েকানা
(ঠা রােকানা)-কলমাকা া ও ধমপাশা-মধ নগর সড়ক।

জামালপরু  :  জলার  সাতিট  সড়ক িত  হেয়েছ।  স েলা  হেলা-  বকশীগ -বালগুাঁও- দয়ানগ ,
বকশীগ -সান বাড়ী-চররািজবপুর,  জামালপুর-ধা য়াকামালপুর-কদমতলা- রৗমারী,  ইসলামপুর  থানা
সাব রিজ ার অিফস-হািকম চয়ারম ান বাড়ী-ঋিষপাড়া বাইপাস, জামালপুর-ইসলামপুর- দওয়ানগ ,
বাউশী- গাপালপুর ও িদগপাইত-সিরষাবাড়ী-তারাকাি  সড়ক।

মৗলভীবাজার জলার িতনিট সড়ক পািনেত ডেুব গেছ। ডেুব যাওয়া সড়েক যান চলাচল ব  রেয়েছ।
সড়ক েলা  হে -  জুড়ী-ফুলতলা  (বটলুী),  লাউড়া-শমেসরনগর- ীম ল  সড়ক  ও  মৗলভীবাজার-
শমেসরনগর-চাতলা  চকেপা  সড়ক। এসব সড়েকর ওপর িদেয় ই  থেক িতন ফুট পািন বািহত
হে ।

সড়ক পািনেত ঢেুব থাকায় য় িত িন পণ করেত পারেছন না সওেজর কমকতারা। এ ছাড়াও যসব
জলা  িত  হেয়েছ স েলার মেধ  রেয়েছ- রা ামািট,  ফিরদপুর,  শরপুর,  িকেশারগ ,  িসেলটসহ

কেয়কিট জলা।
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