
মাওয়া ছাড়া নাব  সংকট দখেছ না
িবআইডি উিটএ
যা ীবাহী ল  চেল এমন নৗপথ েলােত সবিন  ১০ ফটু গভীরতা রেয়েছ ল  ও ফির
চলেত েয়াজন ৬-৭ ফটু িশমুিলয়া-কাঠঁালবাড়ী েট িবক  চ ােনেল চলেছ ফির

কাশ : ০৭ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

আস  ঈেদ মাওয়ার িশমিুলয়া-কাঠঁালবাড়ী (মাদারীপুর) ফির ট ছাড়া  দেশর অ া  নৗপেথ নাব
সংকট দখেছ না সরকাির সং া বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন কতৃপ  (িবআইডি উিটএ)। সং ািটর
মেত, যা ীবাহী ল  চলাচল কের এমন নৗপথ েলােত সবিন  ১০ ফুট গভীরতা রেয়েছ। তেব ব ায়
উজান থেক আসা পিল জমা হওয়া ও নদীভাঙেনর কারেণ িশমিুলয়া-কাঠঁালবাড়ী েটর লৗহজং টািনং
পেয় ট চ ােনেল িকছুটা সম া হে । তাই িবক  েট ফির চলেছ। তেব তী  াত থাকায় ফিরর

াভািবক গিত ব াহত হে । আর ল  চলেছ আেগর েটই। এছাড়া দি ণা েলর জলা েলার সে
যাতায়ােতর আেরক নৗ ট পাটিুরয়া- দৗলতিদয়ায় নাব  সংকট নই। সা িতক সমেয় ঈদ িত সং া
িবিভ  সভায় এসব তথ  উেঠ এেসেছ।

সরকাির আেরক সং া  বাংলােদশ অভ রীণ  নৗপিরবহন  করেপােরশন (িবআইডি উিটিস)  সেূ  জানা
গেছ, ঈেদ িশমিুলয়া-কাঁঠালবাড়ী েট ১৮িট ও পাটিুরয়া- দৗলতিদয়া েট ২০িট ফিরেত গািড় পারাপার

করা  হেব।  ঢাকা-বিরশাল- মােরলগ  েট চলাচল করেব পাচঁিট  যা ীবাহী  জাহাজ। এছাড়া উপ লীয়
এলাকা েলােত যা ীবাহী  জাহাজ ও িস- াক চলাচল অব াহত রাখা  হেব।এ িবষেয় িবআইডি উিটিসর
চয়ারম ান ণয় কাি  িব াস ইে ফাকেক বেলন, িশমিুলয়া-কাঠঁালবাড়ী েট ফির চলাচেল িব  ঘটায়

প া নদীর ই পােড় িকছু াক পারাপােরর অেপ ায় রেয়েছ। যা ী ও প বাহী গািড় অ ািধকার িদেয়
পারাপার করা হে । পাটিুরয়া- দৗলতিদয়ায় রভােব গািড় পারাপার করা হে । কােনা সম া নই।
িতিন বেলন, আমরা নৗিব ি  িদেয় সতকবাতা িদি । সব নৗযান ও গািড়েক ঐ নৗিব ি  অ সরণ
করেত অ েরাধ করিছ।

নৗপেথর নাব  সম ার িবষেয় বাংলােদশ ল  মািলক সিমিতর িসিনয়র সহসভাপিত ও পারাবত লে র
মািলক মা. শিহ ল ইসলাম ভঁূইয়া বেলন, ঢাকা-বিরশাল েটর িময়ারচর নামক চ ােনেল একিট জাহাজ
দীঘিদন ধের ডুেব রেয়েছ। ডুব  জাহােজর কারেণ সখােন পিল জমেছ। এেত যা ীবাহী ল  চলাচল
করেত সম া হে । িতিন বেলন, ছয় ফটু গভীরতা পেল যা ীবাহী ল  সহেজ চলাচল করেত পাের।
বতমােন ধান ধান ট েলােত বেড়া ধরেনর নাব  সম া নই। তেব মঘনা নদীর িবিভ  ােন ছােটা
ছােটা চর জাগেছ।

এ  িবষেয়  জানেত  চাওয়া  হেল  িবআইডি উিটএর  চয়ারম ান  কমেডার  এম  মাহববু-উল  ইসলাম
ইে ফাকেক বেলন, পাটিুরয়া েট কােনা সম া নই। মাওয়ায় পিল বিশ আেছ। িত িহেসেব িবক
চ ােনল খালা হেয়েছ। নাব  নূ নতম ১০ িফট। চ ােনলিট ২.৬ িকেলািমটার ল া এবং চওড়া ৬০ থেক
৮০ িমটার। িট ফির সহেজ চলাচল করেত পাের। আশা করিছ এবার কােনা ধরেনর সম া হেব না।

সংি  সূ েলা জািনেয়েছ, িশমিুলয়া-কাঠঁালবাড়ী েটর মলূ চ ােনেল পিল জেম হঠাত ্কের ফির চলাচল
ব  হেয়  যায়।  পের  পেহলা  আগ  িবক  চ ােনল  ফির  চলাচেলর  জ  খুেল  দওয়া  হয়।

  সাই র রহমান
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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।

|

িবআইডি উিটএর িনজ  ছয়িট জার িদেয় ায় সােড় ৫ লাখ ঘনিমটার িজং কের এ চ ােনলিট তির
করা হয়।  বতমােন িবক  এ চ ােনেল ফির চলাচল করেছ। আর ল েলা লৗহজং টািনং এলাকার
পুরাতন চ ােনল িদেয় চলাচল করেছ। পরামশক িত ান িসইিজআইএেসর পরামশ অ যায়ী ধু নতনু
চ ােনলিট িজং কের সচল রাখা হে ।

অ িদেক পাটিুরয়া- দৗলতিদয়া ফির েটর পাটিুরয়া াে  বতমােন সবিন  গভীরতা রেয়েছ ১৩ ফুট।
আস  ঈ ল আজহায় এ েট ফির ও ল  চলাচেল কােনা নাব  সম া দখেছ না িবআইডি উিটএ ও
িবআইডি উিটিস। তেব ব া বা ভারী বিৃ  হেল নদীভাঙেনর কারেণ ফিরঘাট িত  হওয়ার আশ া
করা হে ।

িবআইডি উিটএ সেূ  জানা গেছ, দেশ সবেচেয় বিশ যা ী চলাচল কের ঢাকা-বিরশাল নৗপেথ। এ
েটর সবিন  গভীরতা রেয়েছ ১২ ফুট। কাথাও ১০০ ফেুটর বিশ গভীরতা রেয়েছ। অ া  েটর মেধ

ঢাকা-পটয়ুাখালী নৗ েট ১০ ফুট, পটয়ুাখালী-গলািচপা ১০ ফুট, ঢাকা- ভা িরয়া ১২ ফুট, মু ীগে র
িমরকািদম নদীব ের ১৬ ফুট, বিরশাল নদীব ের ১২ ফটু, পটয়ুাখালী নদীব ের ১২ ফুট, ভরব-ছাতক

েট সবিন  ১৬ ফুট পািনর গভীরতা রেয়েছ। এসব নৗপেথ ল /ি মার, কােগাসহ অ  নৗযানসমহূ
িনিবে  চলাচল করেছ।

print | মাওয়া ছাড়া নাব  সংকট দখেছ না িবআইডিবউিটএ | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/78249/মাওয়া-ছাড়া-নাব...

2 of 2 8/7/2019 10:25 AM


