
টা াইেলর বাসাইেল রা ার কােজ অিনয়ম
কােপিটং উিঠেয় িতবাদ

টা াইেলর বাসাইেল করিটয়া-জিশহাটী ভায়া দউলী সড়েক িরেপয়ািরং কােজ অিনয়েমর অিভেযােগ রা ার
কারেপিটং উিঠেয় িতবাদ জািনেয়েছ এলাকাবাসী। ানীয়রা এ সড়েকর ায় ১০ ফটু জায়গার কারেপিটং
উিঠেয়  িতবাদ জানান।  িবষয়িট িনেয়  এলাকায়  ব াপক আেলাড়ন সৃি    হেয়েছ।  তােপর মুেখ পেড়ন
এলিজইিড কতপৃ  ও িঠকাদাির িত ােনর কতারা। জানা যায়, করিটয়া-জিশহাটী ভায়া দউলী সড়কিটেত
দীঘিদন ধের কারেপিটং উেঠ িবিভ  ােন বড় বড় গেতর সৃি  হয়। এেত চরম েভাগ পাহােত হি ল
সাধারণ মা ষেক। দীঘ িত ার পর ই িকেলা ৮শ িমটার কাজ আেস এ সড়েকর। আইআরআইিডিপ-২
এর আওতায় উপেজলা  এলিজইিডর মাধ েম কাজিট পায়  টা াইেলর মসাস িহেরা  এ টার াইজ নােমর
একিট িঠকাদাির িত ান। গত আগ  মােসর শেষর িদেক কারেপিটংেয়র কাজ  হেল ানীয়েদর মােঝ
কােজর অিনয়েমর িবষয়িট নজের আেস। পের ানীয়রা দাপনেজার এলাকায় ৩১ আগ  িবকােল ায় ১০
ফুট জায়গায় কারেপিটং উিঠেয় িতবাদ জানান। পের উপেজলা এলিজইিড েকৗশলী সড়কিট পিরদশন
কেরন। ানীয় িলকসন হাসান, শিরফুল ইসলাম, সােহল, আব ল মা ান, পলাশসহ বশ কেয়কজন জানান,
দীঘিদন পর সড়কিট মরামেতর কাজ এেসেছ। সড়কিটেত ইট, খায়া ও বালরু পিরবেত ধলুাবািল ব বহার
করা  হে । এ ছাড়া ধলুাবািল িমি ত িস  িমিল পাথর ব বহার করা  হে । সড়কিট পির ার না কেরই
কারেপিটং করা হে । ফেল কাজ চলমান থাকা অব ােতই সড়েকর িবিভ  জায়গায় কারেপিটং উেঠ যাে ।
এলাকাবাসী কারেপিটং হাত িদেয় উঠােনার চ া করেল তা উেঠ আসেছ। এলাকাবাসীর মােঝ ােভর সৃি
হেল  তারা  বশ িকছু  জায়গার  কারেপিটং  তেুল  ফেলন।  িঠকাদাির  িত ােনর  িব ে  ব ব া  হণ ও
সড়কিটর কাজ সিঠকভােব স  করার জ  সংি  দফতেরর তদারিক করার অ েরাধ জানান এলাকাবাসী।
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মসাস িহেরা এ টার াইেজর কণধার িহেরা বেলন, ‘ওইিদন বৃি  থাকার কারেণ সড়েকর অ  িকছু জায়গায়
কােজর িফিনিসং িদেত পািরিন। এরপরই মিশন ন  হেয় যায়। পের ওই জায়গায় এলাকাবাসী কারেপিটং
তুেল ফেলন। সড়েকর অ া  জায়গায় কােনা অিনয়ম হয়িন। সিঠক উপকরণ িদেয়ই কাজিট করা হে ।’
উপেজলা েকৗশলী রাজিদদ আহে দ বেলন,  ‘করিটয়া-জিশহাটী  ভায়া দউলী সড়েকর ই িকেলা  ৮শ
িমটার পয  কাজ চলেছ। এর ব য় ধরা হেয়েছ এক কািট এক লাখ টাকা। এ পয  ায় ৭শ িমটার কাজ
স  হেয়েছ। এর মেধ  দাপনেজার এলাকায়  এলাকাবাসী  অিনয়েমর অিভেযাগ এেন  ৫ থেক ৭ ফটু
জায়গার কারেপিটং উিঠেয় ফেলেছন। িঠকাদাির িত ানেক সতক করা হেয়েছ। িস  িমিল পাথর পিরবতন
কের নতনু কের পাথর এেন কাজ করার কথা বলা হেয়েছ।’ এ ঘটনায় িঠকাদাির িত ােনর িব ে  ব ব া
নওয়ার  কথাও জানান  এ  েকৗশলী।  বাসাইল  উপেজলা  িনবাহী  কমকতা  শামছনু  নাহার  া  বেলন,

কারেপিটং উঠােনার খবর পেয় সড়কিট পিরদশন কেরিছ। বতমােন কাজিট ব  রেয়েছ। নতনু কের উপকরণ
এেন আবার কাজ  করার জ  বলা হেয়েছ। এলিজইিড েকৗশলী কাজ সাব িণক তদারিক করেবন।
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