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ঈেদর eক স াহ আেগ aিধদ েরর সব সড়ক েমরামত কের চলাচেলর uপেযাগী রাখেত গত মােস িনেদ র্শ িদেয়িছেলন সড়ক 
পিরবহন o েসতু ম ী oবায়দুল কােদর। তেব ঢাকা-টা াiল, ঢাকা-চ াম, ঢাকা-ময়মনিসংহ, ঢাকা-িসেলট, ঢাকা-মাoয়া-বিরশাল-
পটুয়াখালী মহাসড়েকর বহু aংশ eখেনা নাজুক aব ায় রেয়েছ। 

ঢাকা-টা াiল-ব ব  েসতু মহাসড়কিট uেদব্াধেনর পর eক বছরo পার হয়িন। কািলহাতী uপেজলার eেল া বাস য্াে র পর েথেক 
ঢাকার িদেক পাঁচ িকেলািমটার সড়ক েদেব েগেল কােপ র্িটংেয়র uে াগ েনoয়া হয়। তেব বষ র্ার কারেণ কাজ ভােলাভােব করা যাে  
না বেল সংি  ি রা দািব করেছন। ei মহাসড়েকর eেল া, চ া, কািলয়াৈকরসহ িবিভ  ােন গািড় চলেত হয় ধীরগিতেত। 
েকােনা েকােনা aংেশ eকিদেকর গািড় থািমেয় েরেখ uে া িদেকর গািড় আসার ব া করেত হয়। 

ঢাকা-িসেলট মহাসড়েক া ণবািড়য়ার সরাiেল শাহবাজপুর েসতুর কাজ েশষ হয়িন। েসতুর uভয় পােশর সড়েক বৃি েত ƣতির 
হেয়েছ গত র্। িসেলট েথেক সুনামগ  েযেত আ িলক মহাসড়েকর েগািব গ , জাuয়া aংশ গািড়চালকরা পার হয় aিত সতকর্ 
হেয়। ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়েক u রা, ট ী o গাজীপুর েচৗরা ায় বৃি  হেলi পািন জমেছ। সৃি  হেয় আেছ গত র্ o খানাখ । 
ei রুেটর eনা পিরবহেনর বাসচালক সবুজ আলী বেলন, সাধারণ সমেয়i ঢাকা েথেক গাজীপুর েচৗরা া পয র্  েযেত িতন ঘ া 
পয র্  েলেগ যাে । ঈেদ যানবাহন েবেড় েগেল ভাঙা রা ায় যানজট আেরা বাড়েব। 

334 িকেলািমটার দীঘ র্ ঢাকা-মাoয়া-ভা া-বিরশাল-পটুয়াখালী মহাসড়েকর 82 িকেলািমটার aংশ খারাপ বেল সoজ aিধদ েরর 
জিরেপi uেঠ eেসেছ। ঢাকা-চ াম মহাসড়েকর 49 িকেলািমটার নাজুক। eর মে  েফনী েজলায়i চলাচেলর aনুপেযাগী হেয় 
আেছ 38 িকেলািমটার। 

েমরামত করেত িনেদ র্শ সড়কম ীর : সoজ aিধদ েরর সব িত  মহাসড়ক ঈদ যা ার আেগi েমরামত কের যান চলাচেলর 
uপেযাগী করার িনেদ র্শনা সংি  কম র্কত র্ােদর িদেয় আসেছন সড়ক পিরবহন o েসতু ম ী oবায়দুল কােদর। ঈদ যা ার িত 
িবষেয় গতকাল সকােল ম ণালেয়র সভাকে  aংশীজনেদর িনেয় সভা কেরন সড়কম ী। ায় ঘ া াপী সভায় uপি ত সoজ 
aিধদ েরর কম র্কত র্ােদর িতিন আবারo তািগদ েদন ব ায় িবধব্  মহাসড়ক েমরামতকাজ ঈেদর িতন িদন আেগ েশষ করেত। 

সভায় uপি ত সoজ aিধদ েরর ঢাকা সড়ক সােক র্েলর ত াবধায়ক েকৗশলী েমা. সবুজ uি ন খান কােলর ক েক বেলন, মূলত 
আগামী বৃহ িতবােরর মে  িত  মহাসড়ক যান চলাচেলর uপেযাগী করেত ম ী মেহাদয় িনেদ র্শনা িদেয়েছন। ei সমেয়র 
মে i েমরামতকাজ েশষ হেব। গতকাল সভায় uপি ত িছেলন aিধদ েরর ধান েকৗশলী, aিতির  ধান েকৗশলী, ঢাকা o 
আশপােশর িবিভ  েজলার সড়ক িবভােগর িনব র্াহী েকৗশলীরা। তাত্ িণকভােব oi সভা আহব্ান করা হয়। 

িনয় ণ ক  েথেক মহাসড়ক পিরি িত পয র্েব ণ করা হেব :  সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালয় সূে  জানা েগেছ, ম ণালেয়র 34িট 
তদারক দল িত  মহাসড়ক পয র্েব ণ করেছ। eর মে  িসরাজগ সহ িবিভ  ােনর সেরজিমন িতেবদনo ম ণালেয় জমা 
হেয়েছ। aব া েদেখ ব া েনoয়া হে । গতকাল ম ী সভায় জািনেয়েছন, সড়ক পিরবহন o েসতু ম ণালেয় িনয় ণ ক  েখালা 
হেব। 7 েথেক 28 আগ  পয র্  e িনয় ণ ক  েথেক ঈদ যা ায় মহাসড়েকর aব া তদারক করা হেব। 

 


