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হাজার েকািট টাকা খরচ 

29 বছেরo u ার হয়িন ঢাকার চারপােশর েনৗপথ 
 মাহমুদ আকাশ 

 

 তৃতীয় পয র্ােয় নতুন ক  েনয়া হে  
 মূল সম া সমাধােনর েকান পিরক না েনi 

ঢাকার চারপােশ 221 িকেলািমটার েনৗপথ দীঘ র্ 29 বছেরo u ার হয়িন। বুিড়গ া, তুরাগ, বালু, শীতল য্া o ধেলশব্রী ei পাঁচিট 
নদী বািহত হেয়েছ ঢাকার চারপাশ িদেয়। ei েনৗপথ সচল করেত িবিভ  সময় হাজার েকািট টাকার ক  েনয়া হেলo বহু 
তয্ািশত েনৗপথ সচল হয়িন। নদীগুেলা দখেল েছাট হেয় যাoয়া, না  সংকট, েনৗপেথর uপের সড়ক o েরলoেয়র েলা-হাiেয়র 

(কম u তার) 21িট েসতু, কলকারখানার বেজর্য্ দূিষত পািনর দুগ র্  o তগিতর আধুিনক েনৗযান চালু না হoয়ার কারেণ ক  
সফল হে  না বেল েনৗপথ বহারকারীরা জানায়। তেব েনৗপথিট সচল o নদীর তীর দৃি ন ন করার জ  তৃতীয় পয র্ােয় আবারo 
ক  েনয়া হে  বেল েনৗ-ম ণালয় সূে  জানা েগেছ। েনৗপথিট u াের যথাযথ পিরক না o সরকাির সং ার সমনব্েয়র মা েম কাজ 

করার aিভমত িবিশ জেনর। 

েনৗ-ম ণালেয়র সূ  জানায়, 221 িকেলািমটার বৃ াকার েনৗপেথর মে  সদরঘাট-আশুিলয়া 41 িকেলািমটার, আশুিলয়া-ট ী-কাঁচপুর 
51 িকেলািমটার eবং কাঁচপুর-নারায়ণগ -সদরঘাট 51 িকেলািমটার। রাজধানীর যানজট কমােত ঢাকার চারপােশর েনৗপেথ যা ী o 
প  পিরবহেনর বৃ াকার েনৗপথ খনেনর থম ক  েনয়া হয় 3111 সােল। দুi দফা খননকাজ েশেষ 3123 সােলর িডেসমব্ের েশষ 
হয় ei কে র কাজ। ৯1 দশিমক 55 েকািট েয় 221 িকেলািমটার েনৗপথ খনন কের aভয্ রীণ েনৗ-পিরবহন কতৃর্প  
(িবআiডি uিটe)। থম পয র্ােয় 47 েকািট টাকা েয় সদরঘাট েথেক আশুিলয়া েসতু পয র্  41 িকেলািমটার েনৗপথ পুনরু ার করা 
হয়। ে িজং করা হয় 28 দশিমক 55 লাখ ঘনিমটার। িদব্তীয় পয র্ােয় 65 দশিমক 55 েকািট টাকা েয় আশুিলয়া েসতু-ট ী-কাঁচপুর 
পয র্  51 িকেলািমটার েনৗপথ পুনরু ার করা হয়। আর ে িজং করা হয় 44 দশিমক 99 লাখ ঘনিমটার। eছাড়া সড়কপেথর যানজট 
কমােত 3122 সােল থম পয র্ায় আিমনবাজার েথেক সদরঘাট রুেট চালু করা হয় oয়াটার বাস সািভ র্স। িতন পয র্ােয় পৃথকভােব 23িট 
oয়াটার বাস েকনা হয়। থম পয র্ােয় দুিট oয়াটার বাস েকনায় য় হয় 2 েকািট 21 লাখ টাকা। িদব্তীয়বার সােড় 4 েকািট টাকায় 
চারিট o েশষ দফায় 6 েকািট 22 লাখ টাকায় ছয়িট oয়াটার বাস েকনা হয়। বত র্মােন তা ব  রেয়েছ। eছাড়া নদীদূষণ েরােধ েনৗ-
পিরবহন ম ণালয় বুিড়গ া o তুরােগর তলেদশ েথেক 9 লাখ ঘনিমটার পিলিথন o বজর্য্ aপসারণ কের। কাঁচা-পাকা aৈবধ াপনা 
uে দ করা হেয়েছ 3 হাজার ৯9৯িট, ভূিম u ার করা হেয়েছ 268 দশিমক 23 eকর। নদীর সীমানা িচি ত করার জ  ঢাকা, 
নারায়ণগ , গাজীপুর o মু ীগ  েজলায় 4488িট েমiন িপলার eবং 8221িট েপাল িপলার াপন করা হেয়েছ। িক  েনৗপথ চালু 
করা যায়িন। বত র্মােন বুিড়গ া o তুরাগ নেদর তীরর া o েসৗ য র্ বধ র্েন ায় সােড় 911 েকািট েয় eকিট ক  বা বায়ন করেছ 
aভয্ রীণ েনৗ-পিরবহন কতৃর্প  (িবআiডি uিটe)। e কে  uে দকৃত নদীর তীের থম পয র্ােয় 21 হাজার সীমানা িপলার 
াপন, 63 িকেলািমটার oয়াকoেয়, 4িট iেকাপাক র্ o 2৯ েজিট িনম র্াণ করা হেব। ei কে র aধীেন বাবুবাজার ি জ েথেক 

সদরঘাট পয র্  বুিড়গ া নদীর তীের েসৗ য র্ বধ র্ন করা হেব। িবেনাদেনর জ  iেকাপাক র্ িনম র্াণ করা হেব বুিড়গ া নদীর তীের 
িসি রেটক eবং তুরাগ নেদর তীের আশুিলয়া o ট ীেত। eছাড়া েকরানীগে র েখালােমাড়া eলাকায় eকিট েহিল াড িনম র্ােণর 
পিরক না রেয়েছ। 3133 সােলর জুেনর মে  ei ক  বা বায়ন করা হেব বেল িবআiডি uিটe’র সূ  জানায়। 



জানা েগেছ, রাজধানীর চারপােশর বুিড়গ া, শীতল য্া, বালু o তুরাগ নেদর aৈবধ দখল o দূষেণর কারেণ তা আবার ভরাট হেয় 
েগেছ। eছাড়া নদীর uপের িনিম র্ত সড়ক o েরলপেথ 21িট েসতুর u তা কম থাকায় eর িনচ িদেয় প  o যা ীবাহী েকান েনৗযান 
চলাচল করেত পাের না। বৃ াকার ei েনৗপেথর মে  েডমরা-নারায়ণগ -মুি গ -সদরঘাট পয র্  71 িকেলািমটার হেলা িদব্তীয় 
ে ণীর েনৗপথ। eছাড়া সদরঘাট-িমরপুর-ট ী-েডমরা পয র্  61 িকেলািমটার হেলা তৃতীয় ে ণীর েনৗপথ। ei তৃতীয় ে ণীর 
েনৗপেথর uপর িব মান সড়ক o েরলপেথ েমাট 26িট েসতু রেয়েছ। eর মে  21িট েসতুর u তা নদীর পািনর র েথেক খুবi 
কম। ei েসতুগুেলার মে  সড়ক o জনপথ aিধদফতর (সoজ)’র 5িট, ানীয় সরকার েকৗশলী aিধদফতর (eলিজiিড) 5িট o 
েরলoেয়র 3িট েসতুিট। 3121 সােল েনৗ-ম ণালেয়র তৎকালীন eকজন যু  সিচেবব েনতৃেতব্ চার সদে র eকিট uপ-কিমিট 
বুিড়গ া, শীতল য্া, বালু o তুরাগ নেদর uপের িনিম র্ত কম u তার েসতুগুেলা সেরজিমেন পিরদশ র্ন কের েসতুগুেলা পুনিন র্ম র্ােণর 
সুপািরশ কেরন। িক  ৯ বছর aিত ম হেলo সড়ক o েরলপথ িবভাগ েথেক কম u তার ei েসতুগুেলা পুনিন র্ম র্ােণর েকান uে াগ 
েনয়া হয়িন বেল েনৗ-ম ণালয় সূ  জানায়। 

e াপাের েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) পুরেকৗশল িবভােগর a াপক ড. শামসুল হক সংবাদেক বেলন, রাজধানীর বৃ াকার 
েনৗ-পেথর uপের কম u তার েসতুগুেলা েভেঙ পুনিন র্ম র্াণ কেরo েনৗপথিট চালু করা স ব। িক  সরকাির সং াগুেলার সমনব্েয়র 
aভােব eিট বা বায়ন করা হে  না। েয েকান েদেশ পিরবহন েস ের সড়ক, েরল o েনৗপেথ জ  আলাদা ক  েনয়া হেলo িতন 
সং ার সমনব্েয়র মা েম ক  বা বায়ন করেত হয়। িক  আমােদর েদেশ সরকাির সং াগুেলার মে  সমনব্েয়র aভাব eকিট 
সং িতেত পিরণত হেয়েছ। e ে ে  পিরক না কিমশেনর থ র্তা রেয়েছ বেল আিম মেন কির। কিমশন িডিপিপ পাস কের তােদর 
কাজ েশষ। িক  পিরক না aনুযায়ী ক  বা বায়ন হে  িকনাÑ েস াপাের েকান েখাঁজ-খবর রােখ না। তাi পিরক না 
কিমশনেকo আরo আধুিনক করার পরামশ র্ েদন িতিন। 

e িবষেয় েনৗ-সিচব আবদুস সামাদ বেলন, ঢাকার চারপােশর েনৗপথ u ােরর নতুন ক  েনয়া হেব। ei ক  আমােদর সব্ে  
ক । e কে র আoতায় নদীর বজর্য্ aপসারণ, 261 িকেলািমটার oয়াকoেয় িনম র্াণ, 6িট iেকাপাক র্, 8িট েজিট িনম র্াণ o 26িট 
া ে শন ƣতিরর পিরক না করা হেয়েছ। ei ক  বা বায়েন আমােদর যা দরকার সব করা হেব। নদী যারা দূষণ o দখল কের 

তােদর শাি র ব া করেত হেব। 61 বছর আেগ আমােদর ei নদীগুেলা জীব  িছল। নদীগুেলা আমরা ন  কের েফেলিছ। নদীর 
তীের aিভযান চািলেয় েয জিম u ার করা হেয়েছ। তা র া করেত হেব। ei aিভযান a াহত থাকেব। নদীর জায়গা নদীেক 
িফিরেয় িদেত হেব। নদী uপের েকান াপনা ƣতির করা যােব না। নদী দূষেণর uৎসমুখগুেলা বে র ব া েনয়া হেব। eছাড়া নদীর 
তীের aৈবধভােব ƣতির হoয়া 47িট ধম য় িত ান ানা েরর িবেষয় ত িস া  েনয়া হেব। তাi eে ে  সব সং ােক 
সমিনব্তভােব কাজ করেত হেব বেল জানান িতিন। 

 


