
মহাসড়ক থেক টাল আদােয়র িনেদশ ধানম ীর
কািশত: ০৪ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

র ণােব ণ ও মরামেত ব য় হেব অথ
একেনেকর বঠেক ৬ হাজার ৩২৬ কািট ২৩ লাখ টাকা ব েয় ১০ ক  অ েমাদন

াফ িরেপাটার ॥  দেশ সড়ক ও মহাসড়েকর ওপর িনিমত ি জ, সতু  থেক টাল আদােয়র রীিত থাকেলও
মহাসড়ক ব বহার করার জ  টাল দয়ার ব ব া নই। তেব এিট বাইেরর অেনক দেশই রেয়েছ। িবেদেশর মেতা
এবার  দেশও  টােলর  আওতায়  আনা  হে  জাতীয়  মহাসড়ক।  এ  িবষেয়  ধানম ী  শখ  হািসনা  জাতীয়
মহাসড়ক েলা টােলর আওতায় আনার িনেদশ িদেয়েছন। টাল থেক য অথ পাওয়া যােব, তা িদেয়ই সারা বছর
সড়ক েলার র ণােব ণ ও মরামেতর ব য় িনবাহ করা হেব।

ম লবার  জাতীয়  অথৈনিতক  পিরষেদর  িনবাহী  কিমিটর  (একেনক)  সভায়  ‘সড়ক  ও  জনপথ  অিধদফতেরর
আওতাধীন  পণূ  মহাসড়েক  পণ  পিরবহেনর উৎসমেুখ এে ল  লাড  িনয় ণ  ক  াপন’  ক  িনেয়
আেলাচনার  এক  পযােয়  ধানম ী  ওই  িনেদশ  দন।  বঠেক  মাট  ১০  কে  অ েমাদন  িদেয়েছ  জাতীয়
অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিট (একেনক)। ক েলা বা বায়েন মাট খরচ ধরা হেয়েছ ৬ হাজার ৩২৬
কািট ২৩ লাখ টাকা। এর মেধ  সরকারী তহিবল থেক ৫ হাজার ৩২৬ কািট ৯১ লাখ টাকা এবং বা বায়নকারী

সং া থেক ৯৯৯ কািট ৩২ লাখ টাকা খরচ করা হেব।

বঠক  পরবতী  ি িফংেয়  ধানম ীর  িনেদেশর  কথা  জািনেয়  পিরক নাম ী  এম  এ  মা ান  বেলন,  ধানম ী
িনেদশনা িদেয়েছন য দেশর মহাসড়ক েলা টাল িসে েমর আওতায় আনেত হেব। টাল থেক আদায়কতৃ অথ
একটা  এ াকাউে ট  জমা  রাখেত  হেব।  পরবতীেত  ওই  অথ  িদেয়  সংি  মহাসড়ক েলার  মনেটইেন
(র ণােব ণ) ব য় িনবাহ করেত হেব। বতমােন দেশ িবিভ  সতু এবং াইওভাের চলাচেলর জ  যানবাহেনর
ধরন অ যায়ী িনধািরত হাের টাল আদােয়র ব ব া থাকেলও কান মহাসড়েক চলার জ  টাল িদেত হয় না।

বঠক পরবতী ি িফংেয় অ েদর মেধ  উপি ত িছেলন পিরক না সিচব ল আিমন, সাধারণ অথনীিত িবভােগর
সদ  (িসিনয়র সিচব) ড. শাম ল আলম এবং ভৗত অবকাঠােমা িবভােগর সদ  শামীমা নািগস।

দেশ সড়ক ও জনপথ অিধদফতেরর আওতায় সড়ক রেয়েছ ২১ হাজার ৫৯৫ িকেলািমটার। এর মেধ  ৩ হাজার
৯০৬ িকেলািমটার জাতীয় মহাসড়ক। িবে  অেনক দেশই য মহাসড়েক টাল আদােয়র ব ব া আেছ, স িবষয়িট
তেুল ধের ম ী বেলন, টােলর জ  িবেশষ কের জাতীয় মহাসড়ক েলার কথা বলা হেয়েছ। যমন ঢাকা-চ াম,
ঢাকা-িসেলট, ঢাকা-খুলনা এবং ঢাকা-রংপরু এসব মহাসড়েকই টাল আদােয়র কথা বলা হেয়েছ। পি মা দেশ এটা
খুবই জনি য়। এটােক তারা বেল ‘ইউজার পইড’ বা ব বহার কেরন, পেম ট কেরন। এই টােলর টাকা আলাদা
এ াকাউে ট যােব। এ েলা রা া মরামেত ব য় করা হেব। মহাসড়েক টাল আদায় হেল িবিভ  সতু থেক আদায়
করা টাল থাকেব না ব  হেয় যােব এমন এক ে  পিরক নাম ী বেলন, এিট পিরক না হেব। িবষয়িট ভেব
দখা হেব। যিট ভাল হেব সিটই াব করা হেব।
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কীভােব টাল আদায় হেব তা তুেল ধের পিরক নাম ী বেলন, িবেদেশ আমরা যটা দেখিছ, সকশন সকশন হয়।
ধ ন, ২০০ মাইল রা া। েত ক ৫০ মাইল রা ায় একটা গট থােক। ানীয় গািড় েলা ১০ মাইল িগেয় আেরক
রা ায় গেল টাল আসেব না। লং িডসেট  ােভলারেদর (দূরবতী যানবাহন) জ  এটা হেব। তেব এ িবষেয়
িব ািরত কাজ করেবন আমােদর েকৗশলীরা।

এছাড়াও  ধানম ীর  কেয়কিট  িনেদশনার  কথাও  বেলন  পিরক নাম ী।  বঠেক  আেলাচনার  স  টেন
পিরক নাম ী বেলন, পূণ মহাসড়েক ভাির যানবাহন চলাচল িনয় েণ ‘এে ল লাড িনয় ণ ক ’ াপন
হওয়ার পর গািড়র ওজন মাপার ি য়া কউ যন ‘ ট ািরং’ করেত না পাের সজ  িডিজটাল ব ব া চালু করেত
বেলেছন ধানম ী। যােত মিনটিরংেয়র জ  সমি ত একিট সািকট ব ব া থাকেব। িডিজটাল সমি ত সািকট ব ব া
থাকেল ফাঁিকর পিরমাণ কমেব। এছাড়াও বাস/ াক মহাসড়েক চলার সময় যােত িসট ধারণ মতার অিতির  লাক
বহন না হয় িকংবা ােকর িনিদ  আকােরর চেয় যন ‘ওভার সাইজ’ না হয় স িবষেয় সংি েদর খয়াল রাখেত
বেলেছন। এছাড়াও ধানম ী  শখ হািসনা বেলেছন,  ঢাকার বাইের েযাগ- িবধা  বাড়ােত হেব। যােত  মা ষ
ঢাকামখুী না হয়। সই সে  েত ক কে  লাকবল িনেয়াগ ও িশ ণ ত স  করার কথাও বেলেছন

ধানম ী।

সভায়  অ েমািদত  ক েলা  হে ,  িড় াম  (দােসর  হাট)-ভু ামারী- সানাহাট  লব র  সড়ক  জাতীয়
মহাসড়েক উ ীতকরণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৬৮৫ কািট টাকা। সড়ক ও জনপথ অিধদফতেরর আওতাধীন

পণূ মহাসড়েক পণ বহেনর উৎসমেুখ এে ল লাড িনয় ণ ক  াপন কে র খরচ ধরা হেয়েছ ১ হাজার
৬৩০ কািট ২৮ লাখ টাকা। জানা গেছ, যানবাহেনর অিতির  ওজেনর (ওভারেলাড) কারেণ িনধািরত সমেয়র
আেগই শষ হে  সড়েকর আয়ু াল। দেশর সড়েকর এমন পিরণিত ঠকােত পূণ মহাসড়েকর উৎসমেুখ
এে ল লাড িনয় ণ ক  াপেনর জ ই এই ক  নয়া হেয়েছ।

এছাড়াও ভয়ুাপুর-তারাকাি  জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শ তায় উ ীতকরণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৩০৭
কািট ১২ লাখ টাকা। চারেলেন উ ীত ঢাকা-চ াম মহাসড়েক চার বছেরর জ  পারফরম া  বইজড অপােরশন

ও দৃঢ়করণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৭৯৩ কািট ১৪ লাখ টাকা।

সব ে  িনরাপদ পািন ব বহার জন া  র ার অ তম শত। িক  পিরেবেশ রাসায়িনক ব  ও জীবাণরু কারেণ
িব  ও িনরাপদ পািন এখন সবার জ  ায় াপ । তাই সারােদেশর মা েষর জ  িব  পািন িনি ত করেত
৫২িট নতনু পরী াগার াপন করেত নয়া হেয়েছ ১৭৮ কািট ৫৬ লাখ টাকার ক । পািনর ণগতমান পরী া
ব ব া শি শালীকরণ ক  নােমর ক িট ২০২২ সােলর মেধ  শষ হেব।

নরিসংদী জলা কারাগার িনমাণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৩২৬ কািট ৯৮ লাখ টাকা। কারাগার িনেয়ও িনেদশনা
িদেয়েছন  ধানম ী।  েত ক  কারাগাের  ভাচয়ুাল  কাট  িসে ম  চালু  করার  িনেদশ  িদেয়েছন।  এ  িবষেয়
পিরক নাম ী এমএ মা ান বেলন, কারাব ীর মাধ েম উৎপািদত পণ  িবি র ৫০ শতাংশ কারাব ী বা তার
পিরবারেক দয়ার িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী। পাশাপািশ কারাগাের ভাচয়ুাল কাট িসে মও চালরু কথা বেলেছন
িতিন।

মানস  বীজ আলু উৎপাদন ও সংর ণ এবং কষৃক পযােয় িবতরণ জারদারকরণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ
৬৮৮ কািট ২১ লাখ টাকা। এ িবষেয় িবেদেশ চািহদা আেছ এমন জােতর আলরু উৎপাদেনর িদেক নজর িদেত
সংি েদর ধানম ী িনেদশ িদেয়েছন বেল জানান পিরক নাম ী। এমএ মা ান আরও বেলন, আেগই বেলিছেলন
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কােগা িবমান কনার কথা। ধানম ী আবারও সিট বেলেছন ২িট কােগা িবমান কনা হেব যােত িনেজেদর ভাড়া
িদেয় নয় বরং িনেজেদর কােগােতই সবিজ রফতািন করা যায়।

অ েমািদত াথিমক িবদ ালেয় কাব- াউিটং স সারণ কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৩৫৫ কািট ৪১ লাখ টাকা।
পটয়ুাখালী িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র অিধকতর উ য়ন কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৪৫১ কািট ৪৭ লাখ
টাকা।  পটয়ুাখালী িব ান ও  যিু  িব িবদ ালেয় ক  অ েমাদনকােল ধানম ী দেশর িব ান ও যিু
িবশ^িবদ ালেয়র িশ াথীেদর সংখ া কত সই পিরসখ ােনর েয়াজনীয়তার ওপর ােরাপ কেরন। িতিন বেলন,
পরুেনা িব ান ও যিু  িবশ^িবদ ালয় েলােত যােত িনিদ  কের দয়া হয় য কত িশ াথী তারা ভিত করেত
পারেব। এজ  একিট নীিতমালা করেত হেব। েয়াজন হেল যসব জলায় িবশ^িবদ ালয় নই সসব জলায় নতুন
কের তা করেত হেব।

কনভারশন অব ১৫০ মগাওয়াট িসেলট গ াস টারবাইন পাওয়ার া ট  টু  ২২৫ মগাওয়াট ক াই ড সাইেকল
পাওয়ার া ট কে র খরচ ধরা হেয়েছ ৯১০ কািট ৬ লাখ টাকা। সভায় আরও উপি ত িছেলন অথম ী আ হ ম
মু ফা কামাল, সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর, কিৃষম ী মাঃ আ রু রা াক, তথ ম ী ড. হাছান
মাহমুুদ, ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী মাঃ তাজুল ইসলাম, িশ ম ী নূ ল মিজদ মাহমদু মায়ূন,
গৃহায়ন ও গণপূতম ী শ ম রজাউল কিরম, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক ম ী মাঃ শাহাব উি ন,
ভিূমম ী সাইফু ামান চৗধুরী এবং সংি  ম ণালেয়র ম ী ও িতম ীবগ সভার কায েম অংশ হণ কেরন।
সভায় ধানম ীর মখু  সিচব, এসিডিজর মখু  সম য়ক, পিরক না কিমশেনর সদ রা, সংি  ম ণালয়সমূেহর
সিচব এবং উধতন কমকতারা উপি ত িছেলন।
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