
/9-11-2019 

৪৬০ ককোটি টোকোয় এত সোফল্য! 

 

ঢোকো মহোনগরীর রোস্তো, ফুটপোত ও নর্ দমো উন্নয়ননর ফনে সড়নক যোনবোহন চেোচনের গতত কবনড়নে। মোনুষজন হাঁটনত পোরনে স্বচ্ছনে। তনর্ দরতো 

কনমনে যোনবোহননর ওপর। ফুটপোত প্রশস্ত হওয়োয় ব্যবহোরকোরী মোনুষ কবনড়নে আরও ততন শতোাংশ। ২০০৯ সোনে রোজধোনীনত ১ শতোাংশ মোনুষও ফুট 

ওর্োরতিজ ব্যবহোর করত নো। এখন তো ব্যবহোর করনে ৮৫ শতোাংশ পথচোরী।  

 

ঢোকো উত্তর ও র্তিণ তসটি করনপোনরশন তমনে ৪৬০ ককোটি টোকো ব্যনয় 'তনম দে বোয়ু ও কটকসই পতরনবশ (নকইস) প্রকল্প' বোস্তবোয়ননর পর 'অতজদত 

সোফল্য' তননয় তববরনণ এসব তথ্য কর্ওয়ো হনয়নে। তবশ্বব্যোাংনকর কোে কথনক ঋণ কনওয়ো এই টোকোয় রোজধোনীর কমোহোম্মর্পুর, েোেমোটিয়ো, তজগোতেো, 

কতজগাঁও, তখেগাঁও, পুরোন ঢোকো, মতততিে, কমেোপুর, ইস্কোটন, মগবোজোর এেোকোয় রোস্তো, ফুটপোত ও নর্ দমো উন্নয়নন কোজ করো হনয়নে বনে 

প্রততনবর্নন র্োতব করো হনয়নে।  

 

তনব ঢোকোর দুই তসটি করনপোনরশন সাংতিষ্টরো বেনেন, এসব এেোকোর ফুটপোনতর আয়তন কবনড়নে- এমন তথ্য তোনর্র কোনে কনই। ফুটপোত র্খেমুক্ত 

নো কনর শুধু টোইেস পতরবতদন কনর সোফল্য র্োতব করো হোস্যকর। কোরণ, কবতশরর্োগ এেোকোর ফুটপোত এখনও র্খেমুক্ত করো হয়তন। এসব এেোকোয় 

কবতশরর্োগ পথচোরী যোনবোহনন ওঠোর সুনযোগ নো কপনয় বোধ্য হনয় ফুটপোনত চনেন। তো েোড়ো প্রতততনয়ত ঢোকো শহনর মোনুনষর সাংখ্যো বোড়নে বনে 

ফুটপোত ব্যবহোরকোরী মোনুষও এখোনন কবতশ। পতরনবশ মন্ত্রণোেনয়র প্রততনবর্নন জোনোননো হনয়নে, জেবোয়ুর িততকর প্রর্োনবর কোরনণ প্রতততর্ন প্রোয় দুই 

হোজোর অতর্বোসী ঢোকো শহনর আসনে।  

 

সমকোনের পি কথনক কনয়ক তর্নন এসব এেোকোর ফুটপোত ঘুনর ফুটপোনতর টোইেস পতরবতদন েোড়ো অন্য ককোননো উন্নতত কচোনখ পনড়তন। কবতশরর্োগ 

এেোকোনত কর্খো কগনে, ফুটপোনত হকোর ও তনম দোণসোমগ্রী থোকোয় মোনুনষর চেোচনের পথ বন্ধ হনয় কগনে। তবনিষকনর্র মনত, এই প্রকল্প রোষ্ট্রীয় অথ দ 

সম্পর্ লুনটর অন্যতম উর্োহরণ হনয় উনঠনে।  

 

পুনরো টোকোই জনে ঢোেো হনয়নে।  

 

পতরনবশ, বন ও জেবোয়ু পতরবতদনতবষয়ক মন্ত্রণোেয় সম্পতকদত সাংসর্ীয় কতমটিও মনন করনে, এ প্রকনল্পর সোফল্য বেনত তকছু কনই। ঋনণর টোকোয় 

অনহতুক পরোমশ দকনর্র তফ কর্ওয়ো হনয়নে, আর কম দকতদোরো তবনর্শ ঘুনর এ অনথ দর অপচয় কনরনেন। কতমটির সর্োপতত সোনবর কহোনসন কচৌধুরী 

বনেনেন, 'এ প্রকনল্পর মূে উনেশ্য তেে রোজধোনীনত বোয়ুর মোন বোড়োননো। বোস্তনব ঢোকোর বোয়ুমোন কমোনটই বোনড়তন; বরাং কনমনে। প্রকনল্পর কমোট 

বরোনের ৫০ শতোাংনশর কবতশ খরচ করো হনয়নে নন কমটিতরয়োেস খোনত।' 

 

এতর্নক সাংসর্ীয় কতমটির ববঠনক ককইস প্রকনল্পর কম দকতদোরো বনেনেন, প্রকল্পটি সফের্োনব সম্পন্ন হনয়নে। প্রকনল্পর সব কনম্পোননন্ট তবশ্বব্যোাংক ও 

আইএমইতির পয দনবিনণ ককোয়োতেটি তনতিত কনর বোস্তবোতয়ত হনয়নে। কতমটির পি কথনক প্রকনল্পর মূে উনেশ্য ও েিয সম্পনকদ জোননত চোইনে 

প্রকল্প কম দকতদোরো জোনোন, মোনুনষর চেোচনের পথনক সুগম করো, বোয়ুদূষণ কমোননো এবাং পথচোরীনর্র তনরোপর্ সড়ক পোরোপোর। ববঠনক অতততরক্ত 

সতচব ি. এসএম মঞ্জুরুে হোন্নোন খোন জোনোন, প্রকনল্পর কমোট বরোে তেে ৮০২ ককোটি টোকো। ককোন খোনত কত টোকো ব্যয় হনয়নে কসই তহসোব তর্নত তগনয় 

তততন জোনোন, কমতশনোতরজ খোনত কমোট ব্যনয়র ২৫ শতোাংশ এবাং অন্যোন্য খোনত ৭৫ শতোাংশ ব্যয় হনয়নে। কতমটি সর্োপতত জোননত চোন, এই ব্যয় 

কর্নশর কপ্রিোপনট স্ট্যোন্ডারোি দ তক-নো? এর ককোননো উত্তর কমনেতন। তনব সতচব আবদুল্লোহ আে কমোহসীন কচৌধুরী জোনোন, প্রকনল্পর অন্যোন্য খোনতর ৭৫ 

শতোাংশ ব্যনয়র মনধ্য ২৬ শতোাংশ ব্যয় করো হনয়নে পতরনবশ অতধর্প্তনরর নতুন র্বন তনম দোনণ। 

কতমটির আনরক সর্স্য করজোউে কতরম বোবলু বনেন, 'প্রকনল্পর উনেশ্য তর্ন্নমুখী হনয় অন্যতর্নক চনে কগনে। বোয়ুদূষণ করোনধ কতমন তকছুই করো হয়তন।'  

২০১০ সোনে শুরু হওয়ো এ প্রকল্প বোস্তবোয়ন হনয়নে ততন র্োনগ। এর মনধ্য এক র্োগ পতরনবশ অতধর্প্তর, এক র্োগ ঢোকো উত্তর ও র্তিণ তসটি 



করনপোনরশন এবাং আনরক র্োগ ঢোকো পতরবহন সমন্বয় কর্তদপি বোস্তবোয়ন কনরনে। সাংসর্ীয় কতমটির পি কথনক ইনতোমনধ্য প্রকনল্পর পতরনবশ 

অতধর্প্তনরর অাংনশ ব্যনয়র স্বচ্ছতো তননয় প্রি কতোেো হনয়নে। 

সাংসর্ীয় কতমটিনত কর্ওয়ো পতরনবশ মন্ত্রণোেনয়র তনথ্য কর্খো কগনে, এ প্রকনল্পর ৮০২ ককোটি টোকোর মনধ্য ঢোকো তসটি করনপোনরশন (উত্তর ও র্তিণ) 

অাংনশ ব্যয় করো হনয়নে ৪৬০ ককোটি টোকো। এ টোকোয় কযসব কোজ করো হনয়নে তোর মনধ্য রনয়নে- ৮৩ র্শতমক ৯১ তকনেোতমটোর রোস্তো, নর্ দমো ও 

ফুটপোনতর উন্নয়ন; ২৩টি ফুট ওর্োরতিজ তনম দোণ; ১৮ তকনেোতমটোর তমতিয়োন-ফুটপোনত গোি দ করইে স্থোপন; ২০টি যোত্রী েোউতন ও ট্রোতফক তসগন্যোে 

সাংবতেত ইন্টোর কসকশনগুনেোনত করোি মোতকদাং, কজিো ক্রতসাং, করোি সোইননর কোজ; ট্রোতফক তবর্োনগর কোনে ২১টি ইন্টোর কসকশন ট্রোতফক তসগন্যোে 

তরনমোট কনরোে হস্তোন্তর; র্তিণ তসটির ২২ নম্বর ওয়োনি দ তবতজতব কসকশন-সাংেগ্ন হোজোরীবোনগ দুই তেো ওয়যোরহোউস-কোম অতফস র্বন তনম দোণ; 

তিএমতপর ট্রোতফক তবর্োনগ ২৫ ধরননর যন্ত্রপোতত সরবরোহ; এবাং তনরোপর্ সড়ক ব্যবহোর ও ট্রোতফক তনয়ম অনুসরনণ জনসনচতনতোমূেক কোয দক্রনমর 

অাংশ তহনসনব ততন মোসব্যোপী টিতর্ ও করতিওনত দুই হোজোর ২৪টি তবজ্ঞোপন প্রচোর। 

 

তসটি করনপোনরশন অাংনশ প্রকল্প ব্যনয়র প্রোয় ৮১ শতোাংশ, অথ দোৎ ৩৪৩ ককোটি ৪৮ েোখ টোকো ব্যয় করো হনয়নে তসতর্ে ওয়োনকদ। তিতীয় সনব দোচ্চ ব্যয় 

কর্খোননো হনয়নে ৩২ ককোটি ৬০ েোখ টোকো ট্রোতফক তসগন্যোে স্থোপন ও উন্নয়নন। যতর্ও রোজধোনীর ককোথোও বতদমোনন ট্রোতফক তসগন্যোে অনুসরনণ গোতড় 

চেোচে করনে নো। পুনরোটোই ট্রোতফক পুতেনশর হোনতর ইশোরোয় তনয়তন্ত্রত হনচ্ছ। তনব ঢোকো কসনোতনবোস এেোকোয় ট্রোতফক তসগনোে কোয দকর রনয়নে। 

প্রকল্প ব্যনয় এর পনরর খোনত রনয়নে কর্তশ-তবনর্তশ পরোমশ দকনর্র তফ বোবর্ ৩০ ককোটি ২৬ েোখ টোকো। কবতন-র্োতোয় ব্যয় হনয়নে ততন ককোটি ৬২ েোখ 

টোকো। তমতিয়ো কযোনম্পইনন দুই ককোটি ৮০ েোখ টোকো। প্রতশিনণ এক ককোটি ৮৪ েোখ টোকো।  

 

মন্ত্রণোেনয়র এ প্রততনবর্নন প্রকনল্পর সোফল্য তহনসনব র্োতব করো হনয়নে- রোজধোনীর কমোহোম্মর্পুর, েোেমোটিয়ো, তজগোতেো, কতজগাঁও, তখেগাঁও, পুরোন 

ঢোকো, মতততিে, কমেোপুর, ইস্কোটন, মগবোজোর এেোকোয় রোস্তো, ফুটপোত ও নর্ দমোর উন্নয়ন করো হনয়নে। একই সনে টোইেস স্থোপনসহ ফুটপোত প্রশস্ত 

করো হনয়নে। বোস্তনব ঢোকোর ককোথোও ফুটপোত বোড়োর তথ্য জোনোনত পোনরনতন ঢোকো উত্তর ও র্তিণ তসটি করনপোনরশননর সাংতিষ্ট শোখোর কম দকতদোরো।  

 

প্রততনবর্নন বেো হনয়নে, এই উন্নয়ননর ফনে পথচোরীনর্র চেোচে সহজ ও সুগম হনয়নে। এনত এেোকোর মোনুনষর মনধ্য হাঁটোর অর্যোস বততর হনয়নে। 

জীবোশ্ম জ্বোেোতনর ব্যবহোর কনমনে। ফনে বোয়ুমোননর উন্নয়ন হনয়নে। নর্ দমো উন্নয়ননর কোনজর ফনে জেোবদ্ধতো কনমনে। প্রকনল্পর আওতোয় রোস্তোগুনেোর 

উন্নয়ন হওয়োয় গোতড় চেোর পথ প্রশস্ত হনয়নে। এনত যোনবোহন চেোচনের গতত কবনড়নে।  

প্রততনবর্নন র্োতব করো হয়, ঢোকোর দুই তসটি এেোকোয় ২৩টি স্থোনন ফুট ওর্োরতিজ তনম দোণ করো হনয়নে। পথচোরীনর্র ফুট ওর্োরতিজ ব্যবহোর কবনড় 

যোওয়োয় পতরনবশ ও জেবোয়ুর ওপর িততকর প্রর্োব সহনীয় পয দোনয় রনয়নে। ২০টি স্থোনন যোত্রী েোউতন তনম দোনণর ফনে তনয়ম-শৃঙ্খেোর মনধ্য বোস 

থোমোননো, যোত্রী ওঠোনোমো করোয় যোন চেোচনের গতত কবনড়নে। ফনে যোনবোহন কথনক জীবোশ্ম জ্বোেোতন-সৃষ্ট কধাঁয়ো কনমনে। এনত বোয়ুমোননর িততকর 

প্রর্োবও কনমনে। 

ঢোকোর ট্রোতফক ব্যবস্থোর জন্য তিএমতপর সিমতো বোড়োনত ৩২ ধরননর ততন হোজোর ৭৩টি যন্ত্রপোতত সাংগ্রহ কনর কর্ওয়ো হনয়নে। এসব যন্ত্রপোতত ঢোকোর 

যোনবোহন ব্যবস্থোপনোয় কোয দকর ভূতমকো রোখনে। এ ব্যবস্থোপনো মহোনগরীর বোয়ুমোননর উন্নয়নন কোয দকর ভূতমকো রোখনে।  

তনব ২০১৮ সোনের ২৫ মোচ দ বোাংেোনর্শ প্রনকৌশে তবশ্বতবদ্যোেনয়র অযোকতসনিন্ট তরসোচ দ ইনতস্ট্টিউট (এআরআই) এবাং করোি কসফটি ফোউনন্ডারশন 

আনয়োতজত ববঠনক জোনোননো হয়, ঢোকোর যোন চেোচনের গতত ঘণ্টোয় মোত্র ৫ তকনেোতমটোর। এর আনগর বের তবশ্বব্যোাংনকর প্রততনবর্নন বেো হনয়তেে, 

ঢোকোয় যোন চেোচনের গতত ঘণ্টোয় মোত্র ৭ তকনেোতমটোর। সাংতিষ্টরো বেনেন, প্রতততনয়ত ঢোকোর সড়নক যোন চেোচনের গতত কমনে।  

ঢোকোর দুই তসটি করনপোনরশন সূত্র জোতননয়নে, ঢোকো উত্তর তসটিনত এক হোজোর ৩৩৭ র্শতমক ৯১৩ তকনেোতমটোর সড়ক, ২২৩ র্শতমক ০৪৯ 

তকনেোতমটোর ফুটপোত, এক হোজোর ২০১ র্শতমক ৫৬৫ তকনেোতমটোর কেন, ৫৮ র্শতমক ১১ তকনেোতমটোর করোি তির্োইিোর ও ৪৫টি ফুট ওর্োরতিজ 

রনয়নে। অন্যতর্নক ঢোকো র্তিণ তসটিনত ৯৯৩ র্শতমক ৪৫ তকনেোতমটোর সড়ক, ৯৬১ র্শতমক ৮৭ তকনেোতমটোর কেন, যোর মনধ্য কখোেো পোইপ বসোননো 

৪৯৫ র্শতমক ৪৪ তকনেোতমটোর, ২১৭ র্শতমক ৩৮ তকনেোতমটোর ফুটপোত, ৩২টি ফুট ওর্োরতিজ, ৬০ র্শতমক ২২৭ তকনেোতমটোর করোি তির্োইিোর 

রনয়নে। দুই তসটির ককোথোও যোত্রী েোউতনর ককোননো তহসোব পোওয়ো যোয়তন। আনেোতচত ককইস প্রকল্প বোস্তবোয়ননর পর ঢোকোর ফুটপোত কবনড়নে অথবো 

সড়নকর প্রশস্ততো বোড়োননো সম্ভব হনয়নে- এমন ককোননো তথ্য তোনর্র কোনে কনই। 

প্রততনবর্নন বেো হনয়নে, পতরনবশ অতধর্প্তনরর প্রতততর্ননর বোয়ুমোন সূচনক ২০১৪ সোনের মোনচ দ ১৭৫ থোকনেও ২০১৯ সোনের মোনচ দ র্াঁড়োয় ১৩৬। প্রকল্প 

বোস্তবোয়ননর ফনে এই উন্নতত ঘনটনে বনে তোরো র্োতব কনরনে। তনব ৫ ননর্ম্বর ঢোকোর বোয়ুমোন সূচক তেে ১৮৪। ৬ ননর্ম্বর তো কবনড় র্াঁড়োয় ৩০৫।  

সাংতিষ্টনর্র অতর্নযোগ, পতরনবশ অতধর্প্তনরর এই সূচক জনগনণর ককোননো কোনজই আসনে নো। কোরণ অতধর্প্তনরর ব্যোকনিনটি তথ্য মোনুনষর 

জীবনযোপনন ককোন ভূতমকো রোখনত পোরনে নো। অন্যতর্নক ঢোকোয় মোতকদন দূতোবোনসর পি কথনক ঢোকোর কবশ কনয়কটি স্থোনন একই ধরননর যন্ত্র বসোননো 

হনয়নে। ওই যন্ত্র তর্নয় তোরো প্রতত তমতননটর আপনিট তথ্য সরোসতর সম্প্রচোর করনে।  

সাংতিষ্টরো জোনোন, বোয়ুমোননর সূচক ৫০ পয দন্ত খুবই র্োনেো। ১০০ পয দন্ত চেনসই। ১৫০ উঠনে তকছু তনতর্ দষ্ট জননগোষ্ঠীর জন্য তো অস্বোস্থযকর। ২০০ উঠনে 

পুনরোপুতর অস্বোস্থযকর। ৩শনত উঠনে অতযন্ত অস্বোস্থযকর (জরুতর স্বোস্থয সতকদতো জোতরর পতরতস্থতত) এবাং ৩শ' পোর হনে র্য়োবহ স্বোস্থয ঝুঁতক তহনসনব 

তবনবচনো করো হয়।  

গতকোে শুক্রবোর সন্ধযোয়ও ৬ ননর্ম্বনরর পনরর আর ককোননো হোেোনোগোর্ তথ্য পতরনবশ অতধর্প্তনর পোওয়ো যোয়তন। অন্যতর্নক যুক্তরোষ্ট্র দূতোবোনসর 

ওনয়বসোইনট ৮ ননর্ম্বর তবনকে ৫টোয় ঢোকোর বোয়ুমোননর সূচক কর্খোননো হনয়নে ১৭০।  

ককইস প্রকনল্পর তসটি করনপোনরশন অাংনশর পতরচোেক তসরোজুে ইসেোম মনন কনরন, বড় পতরসনর এ প্রকল্প কনওয়ো প্রনয়োজন। অন্যথোয় বোয়ুমোননর 

উন্নয়ন দৃশ্যমোন হনব নো। তততন বনেন, এ প্রকনল্পর অধীনন ফুটওর্োর তিজ তনম দোণ, ফুটপোত উন্নয়ন ও সুযয়োনরজ েোইন সাংস্কোরসহ তবতর্ন্ন কোনজর ফনে 

ঢোকো শহর এখনও সচে আনে। নো হনে স্থতবর হনয় পড়ত।  

 


