
পূণ মহাসড়েকর সমী ােতই ৫ বছর

১৭ নেভ র ২০১৯, ০০:০০

৫৯০ িকেলািমটার আ িলক সড়েকর স াব তা যাচাই ক ই চলেছ বছেরর পর বছর। ময়াদ বাড়ােনা হে
দফায় দফায়। এই কে ও ব য় বাড়েছ। ফেল মূল িবিনেয়াগ কে র কােনা হিদস িমলেছ না। এশীয় উ য়ন
ব াংেকর (এিডিব) ঋণসহায়তায় নয়া সাতিট সড়েকর ওপর এই সমী া চলেছ গত চার বছর ধের। আবার এক
বছর সময় বৃি র আবদার করা হেয়েছ। সািবকভােব কে র ব য় ১৬ কািট টাকার বিশ বেড়েছ বেল সড়ক
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর াবনা থেক জানা গেছ।

া  তথ া যায়ী, টকিনক াল অ ািস া  ফর সাব িরিজওনাল রাড া েপাট েজ  ি পােরটির ফ ািসিলিট-২
এর আওতায় সাতিট এলাকায় মাট ৫৯০ িকেলািমটার সড়েকর স াব তা যাচাই করার কথা। ২০১৫ সােল
পিরক নাম ী ৫০ কািট ৪৯ লাখ টাকা ব েয় এই ক িট অ েমাদন দন, যা ২০১৮ সােলর জুেন শষ করার
কথা। এই কে  এিডিব ৩৫ কািট ১ লাখ টাকা ঋণ িদে । কে র ভ াট ও ট া  খােত ব য় বৃি র কারণ
দিখেয় ক  খরচ সােড় ৪ কািট টাকা বাড়ােনা হয়। ময়াদও বােড় আেরা এক বছর। বিধত ময়ােদও

স াব তা যাচাইও করেত সংি  সং া ব থ। এখন আবার এক বছর িতন মাস বািড়েয় ২০২০ সােলর সে ের
ক িট সমা  করার জ  াব দয়া হেয়েছ পিরক না কিমশেনর ভৗত অবকাঠােমা িবভােগ। এখন ব য়

বাড়েছ আেরা ১১ কািট ১২ লাখ টাকার বিশ। িতন বছেরর ক িট গত সে র পয  সায়া ৪ বছের অ গিত
হেয়েছ মা  ৫০.৫৩ শতাংশ। আর এিট হেলা কে র অথব য়। স াব তা িতেবদন জমা দয়া হেয়েছ। তেব
িব ািরত িডজাইন এখেনা শষ হয়িন বেল পিরক না ম ণালেয়র সংি  উইং থেক জানা গেছ।
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খাজঁ িনেয় জানা গেছ, িবিনেয়াগ ক  হেণর জ  দেশর উপ-আ িলক সড়ক নটওয়ােকর আওতায়
জাতীয় মহাসড়ক, আ িলক মহাসড়ক ও জলা মহাসড়েকর স াব তা যাচাই এবং িব ািরত িডজাইেনর েয়াজন
হওয়ায় এিডিবর সহায়তায় ২০১০ সােলর জুলাই মােস থম এই ক  নয়া হয়। ওই কে র আওতায়
দেশর িবিভ  ােন জাতীয় মহাসড়ক, আ িলক মহাসড়ক ও জলা মহাসড়কসহ সবেমাট ১৩িট সড়েকর ১ হাজার

৭৫২ িকেলািমটার মহাসড়েকর স াব তা যাচাই, িডেটই  িডজাইন ও ট ডািরং সােপাট ড েম ট ত করা হয়
২০১৫ সােলর জুেন। তারই ধারাবািহকতায় আেরা পূণ সাতিট মহাসড়েকর ৫৯০ িকেলািমটার সড়েকর এই

ক ।
জানা গেছ, সড়ক েলা হেলাÑ ভা া-ভািটয়াপাড়া-কালনা- লাহাগড়া-নড়াইল-যেশার- বনাপল ১৩৫ িকেলািমটার,
রংপুর-বাংলাবা া ১৭২ িকেলািমটার, বনপাড়া-ই রদী-পাকিশ, ি য়া-িঝনাইদহ ১০৫ িকেলািমটার, িসেলট-
চরখাই- শওলা- তারকাি  ৪৬ িকেলািমটার, চ াম ব র এে স রাড ১৪ িকেলািমটার, নবীনগর-পাটুিরয়া ৫৮
িকেলািমটার এবং পাগলাপীর-ডািলয়া-বরকাঠা ৬০ িকেলািমটার। পরামশক িনেয়ােগ এক বছর সময় িবলি ত
হওয়ােত কে র ময়াদ থেম এক বছর বাড়ােনা হয়। তেব কে র কমপিরিধ াস পায়। সখােন ক
সংেশাধন করার কথা িছল। এ িদেক ক  সংেশাধন না কেরই িবিধ ল ন কের পরামশকেদর সােথ চুি  করা
হেয়েছ।

ক  পিরচালক জানান, কে  িনেয়ািজত কমকতারা স াব তা যাচাই ও িডেটই  িডজাইেন পারদশী না। তাই
এিডিবর পরামশক িনেত হে ।
ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ বলেছ, এই কে  পরামশক খােত ব য় িছল ৬১ কািট ৫৫ লাখ ৪২ হাজার টাকা।

সংেশাধনীেত এই ব য় আেরা বাড়ােনা হয় ১১ কািট ২২ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। যার মেধ  িজওিবেত ৩ কািট ৪১
লাখ ৭০ হাজার টাকা। কে  পরামশক খােতর ব য় তলুনমামূলকভােব বিশ। এটােক কমােনার জ  বলা
হেয়েছ। এখােন পরামশকেদর ভ াট ও ট া  ক  থেকই বহন করেত হে । এিডিব য ঋণ িদে  তার
পুেরাটাই যাে  পরামশকেদর পছেন। তার সােথ িজওিব থেকও যাগ করেত হে ।

স াদক : আলমগীর মিহউি ন

কাশক : শাম ল দা, এফিসএ

১ আর. ক িমশন রাড, (মািনক িময়া
ফাউে ডশন), ঢাকা-১২০৩।
ফান: ৫৭১৬৫২৬১-৯
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