
যমোগোযমোগ ব্যফস্থোয় বফপ্লফ 

যভো. আবু নোযেয 

 
উন্নয়যনয োযথ যমোগোযমোগ ব্যফস্থোয একটি বনবফড় ম্পকক যযয়যে। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী যখ োবনোয গবতীর ও োব 

যনতৃযে যদযয স্থর যমোগোযমোগ অফকোঠোযভো উন্নয়যন বফপ্লবফক বযফতকন োবধত যয়যে। চরভোন যযয়যে ভোড়ক উন্নয়ন 

যফবকছু যভগোপ্রকল্প। এফ প্রকযল্পয কোজ যল যর যমোগোযমোগব্যফস্থোয োোোব যদযয অথ কননবতক উন্নয়যনয নফবদগন্ত 

উযন্োবচত যফ। 

  

ভোড়ক উন্নয়যন ড়ক বযফন ও যতু ভন্ত্রণোরযয়য অবধযন প্রোয় ২২ োজোয বকযরোবভটোয ভোড়ক যনটওয়োকক 

যযয়যে। যকোয ২০০৯ যথযক ফতকভোন যভয়োযদ ৪৫৩ বকযরোবভটোয জোতীয় ভোড়ক চোযযরন ফো তদূর্ধ্ক যরযন উন্নীত কযযযে। এয 

ভযে ফোাংরোযদয প্রথভ এক্সযপ্রওযয় ঢোকো-ভোওয়ো-বোঙ্গো, আটযরন বফবষ্ট মোত্রোফোবড়-কাঁচপুয, চোযযরন বফবষ্ট ঢোকো-চট্টগ্রোভ, 

ঢোকো-ভয়ভনবাং, নফীনগয-বডইবযজড-চন্দ্রো, গোজীপুয-টোঙ্গোইর যফবকছু ভোড়যকয কোজ যল যয়যে। ফতকভোযন ৪৪১ 

বকযরোবভটোয ভোড়ক উবয়োযবক পৃথক োবব ক যরন এফাং ১৭৬ বকযরোবভটোয ভোড়ক োবব ক যরন ব্যতীত চোযযরযন 

উন্নীতকযযণয কোজ চরভোন। 

 

ইযতোভযে োযোযদযয ১ োজোয ৭৫২ বকযরোবভটোয জোতীয় ভোড়ক উবয় োয োবব ক যরন চোযযরযন 

উন্নীতকযযণয রযযে নকো প্রণয়যনয কোজ যল যয়যে এফাং আযযো ৫৯০ বকযরোবভটোয োবব কযরন চোযযরযন উন্নয়যনয রযযে 

ম্ভোব্যতো মোচোই বফস্তোবযত নকো প্রণয়যনয কোজ চরযে।  

 

দ্মো ফহুমুখী যতু আজ আয স্বপ্ন নয়, দৃশ্যভোন ফোস্তফতো। প্রভত্তো দ্মোয উয বনবভ কত যে স্বযপ্নয যতু। এ যতু 

ফোাংরোযদযয যগৌযফ এফাং যভতোয প্রতীক। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয োব বদ্ধোযন্ত বনজস্ব অথ কোয়যন এ যতুয বনভ কোণকোজ এবগযয় 

চযরযে। দ্মো যতু উযন্োচন কযযফ োপল্য আয ম্ভোফনোয নতুন বদগন্ত। উন্নয়যনয সূচযক যমোগ কযযফ নফভোত্রো। ইযতোভযে ৬.১৫ 

বকযরোবভটোয দীঘ ক যতুয বনভ কোণ কোজ ৯১ বোগ যল যয়যে। ৪১টি স্প্েোযনয ফকটি পরবোযফ স্থোন কযো যয়যে। নদী োযনয 

কোজ যল যয়যে তকযো ৭৫ বোগ। দু’প্রোযন্তয াংযমোগ ড়ক বনভ কোযণয কোজও ইযতোভযে ম্পন্ন যয়যে। প্রকযল্পয োবফ কক 

অগ্রগবত ৮২ বোযগযও যফব। বনজস্ব অথ কোয়যন প্রোয় ৩০ োজোয যকোটি টোকো ব্যযয় বনবভ কত যে দ্মো ফহুমুখী যতু। দুই তরো বফবষ্ট 

যতুয উযয চোযযরযন চরযফ মোনফোন এফাং বনচ বদযয় চরযফ যেন। দ্মো যতু বনবভ কত যর আো কযো মোযে, যদযয বজবডব 

তকযো ১.২৬ বোগ বৃবদ্ধ োযফ এফাং আঞ্চবরক বজবডব বফযল কযয দবযণ-বিভোঞ্চযর অথ কনীবতয প্রবৃবদ্ধ যফ তকযো ২.৩ 

বোগ।  

 

যদযয কর অঞ্চরযক অববন্ন ড়ক যনটওয়োযককয আওতোয় এযন উন্নয়যনয গবতযক যফগফোন কযযত যখ োবনো 

যকোয ২০০১ োযর যতু বনভ কোযণয উযযোগ যনয়। দ্মো যতু বনভ কোযণয পযর দবযণ-বিভ অঞ্চযরয োযথ ভগ্র যদযয 

যমোগোযমোগ ব্যফস্থোয আমূর বযফতকন ঘটযফ।  

 

যভযেোযযর আদৄবনক গণবযফন ব্যফস্থো প্রফতকযনয ভোেযভ ঢোকো ভোনগযী ও োবকফতী এরোকোয মোনজট বনযযন ও 

বযযফ উন্নয়যন েয়টি এভআযটি ফো যভযেোযযযরয ভন্বযয় উড়োর ও োতোর প্রোয় ১২৯ বকযরোবভটোয দীঘ ক একটি বিোরী 

যভযেো-যনটওয়োকক গযড় যতোরোয রযযে কোজ কযযে যকোয।  

 

এ ধোযোফোবকতোয় প্রোয় ২২ োজোয যকোটি টোকো ব্যযয় যদয প্রথভফোযযয ভযতো উত্তযো যথযক ভবতবির ম কন্ত প্রোয় ২০ 

বকযরোবভটোয দীঘ ক যভযেোযযর রুট-৬ এয বনভ কোণকোজ পুযযোদযভ এবগযয় চযরযে। ইযতোভযে উত্তযো যথযক আগোযগাঁও ম কন্ত অাংযয 

প্রোয় ৭৮ বোগ যল যয়যে। প্রোয় ১৩ বকযরোবভটোয বোয়োডোক্ট দৃশ্যভোন যয়যে এফাং প্রোয় চোয বকযরোবভটোয যযর রোইন স্থোন 

ম্পন্ন যয়যে। আগোযগাঁও যথযক ভবতবির ম কন্ত অাংযয অগ্রগবত প্রোয় ৪৮ বোগ। উত্তযো ৩য় ফ ক যত ল্লফী-যযোযকয়ো স্মযবণ-

পোভ কযগট-োফোগ-টিএব-যদোযয়র চেয-যতোখোনো যযোড যয় ফোাংরোযদ ব্যোাংক ম কন্ত বনভ কোণ কযো যে যভযেোযযর রুট-৬। এ 

রুযট ১৬টি যেন থোকযফ। যভযেোযযর যনটওয়োকক বনভ কোণকোজ যল যর ঢোকো ভোনগযীযত গণবযফযণয যভতো ফোড়োয 

োোোব মোনজট কভযফ ফযর আো কযো যে। 

 

যভযেোযযর রুট-৬ এয োোোব আযও দু’টি রুট বনবভ কত যে। এযভযে যভযেোযযর রুট-১ যে এয়োযযোট ক যথযক 

কভরোপুয ম কন্ত। প্রথভ অাং এয়োযযোট ক যত ফোড্ডো-যোভপুযো যয় কভরোপুয এফাং বিতীয় অাং বখরযযত যত পূফ কোচর ম কন্ত। 

এেোড়ো ঢোকো ভোনগযীয পূফ ক-বিযভ াংযমোগ ফোড়োযত চূড়োন্ত কযো যয়যে যভযেোযযর-৫ এয রুট। এ রুযটয দুটি অাং। নদ কোন ক 

অাং গোফতরী যত যভোযয়তপুয যয় বোটোযো ম কন্ত এফাং োউদোন ক অাং গোফতরী যথযক োবতযবির যয় আপতোফনগয 

ফোলুযোয ম কন্ত। 

 

 



-২- 

 

ফো ম কো বড েোনবজট-বফআযটি গোজীপুযযয োযথ ঢোকো ভোনগযীয মোতোয়োত জতয কযযত গোজীপুয যত 

বফভোনফন্দয ম কন্ত োযড় চোয বকযরোবভটোয এবরযবযটড ফো যরন োযড় বফ বকযরোবভটোয যডবডযকযটড ফোযরন ফো বফআযটি 

বনভ কোযণয কোজ এবগযয় চযরযে। ধীযগবতয মোনফোযনয জন্য থোকযে আরোদো যরন। এ প্রকযল্পয আওতোয় দযরন বফবষ্ট টঙ্গী 

যতু েোড়োও েয়টি ফ্লোইওবোয এফাং ওবোযো বনভ কোণ কযো যফ। ড়যকয ভোি ফযোফয দুটি যরইন পৃথক কযো যফ দ্রুতগবতয ফো 

চরোচযরয জন্য।  

 

পৃবথফীয অযনক জনফহুর যয কভভযয় ভ্রভযণয জন্য যুৎই গণবযফণ ব্যফস্থো বযযফ বফআযটি যফ জনবপ্রয়। 

এটি যমভন জনবপ্রয় যতভবন বনভ কোণকোজ যল কযোও চেোযরবজাং। ড়ক ও জনথ অবধদপ্তয, যতু বফবোগ এফাং এরবজইবড 

ভবন্বতবোযফ প্রকল্পটি ফোস্তফোয়ন কযযে। 

 

প্রকল্পটি ফোস্তফোবয়ত যর াংযবযত আরোদো যরযনয ভোেযভ উবয়বদযক প্রবত ঘন্টোয় ২৫ োজোয মোত্রী োযোোয ম্ভফ 

যফ। প্রবত দুই যথযক াঁচ বভবনট যয যেন যথযক ফো েোড়যফ। োোোব আযোভদোয়ক যফো বনবিত কযো ম্ভফ যফ। যই 

যঙ্গ ঢোকোয মোনজট কভোযতও এ প্রকল্প ভূবভকো যোখযফ।  

 

চট্টগ্রোযভ কণ কপৄরী নদীয তরযদয বনভ কোণ কযো যে ফঙ্গফন্ধু যখ মুবজবুয যভোন টোযনর। ফোাংরোযদ তথো দবযণ 

এবয়োয় নদীয বনযচ প্রথভ টোযনর বনভ কোণ ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী যখ োবনোয োী ও স্বপ্নদী যনতৃযেয এক অনন্য উদোযণ। 

২০১৬ োযরয ১৪ অযক্টোফয ফোাংরোযদযয ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী যখ োবনো ও চীযনয ভোভোন্য যপ্রবযডন্ট ব বজনবাং বজ-টু-বজ 

বববত্তযত টোযনর বনভ কোযণয রযযে বববত্ত প্রস্তয স্থোন কযযন।  

 

চট্টগ্রোভ ফোাংরোযদযয প্রধোন ফন্দযনগযী এফাং বিতীয় বৃত্তভ য। কণ কপৄরী নদী চট্টগ্রোভ যযক দুটি বোযগ বফবি 

কযযযে। নদীয একোাংয যযয়যে য ও ফন্দয এফাং অয অাংয বোযী বল্প এরোকো। যযয দুটি অাং প্রথভ ও বিতীয় কণ কপৄরী 

যতু িোযো াংযুি, মো চট্টগ্রোভ ফন্দয যত মথোক্রযভ োযড় নয় বকযরোবভটোয ও একু বকযরোবভটোয উজোযন অফবস্থত। কণ কপৄরী 

নদীয গঠন ব্যফস্থো, প্রফো ও তরযদযয বর এফাং জোোজ চরোচযরয সুব্যফস্থোয বফলয় বফযফচনোয় যযযখ যকোয ফন্দযযয 

কোেোকোবে কণ কপৄরী নদীয তরযদয টোযনর বনভ কোযণয বযকল্পনো গ্রণ কযয। 

 

চোযযরন বফবষ্ট ফঙ্গফন্ধু যখ মুবজবুয যভোন টোযনযর দুটি টিউফ থোকযফ, মোয প্রবতটিয বদঘ কে প্রোয় আড়োই 

বকযরোবভটোয। টোযনযরয পূফ ক ও বিভ প্রোযন্ত প্রোয় োযড় াঁচ বকযরোবভটোয এযপ্রোচ ড়ক এফাং োত’ বভটোয ওবোয বিজ বনভ কোণ 

কযো যে। প্রকল্পটিয যভোট ব্ময় দ োজোয বতন’ চুয়োত্তয যকোটি টোকো, মোয ভযে ফোাংরোযদ যকোযযয অথ কোয়ন প্রোয় োযড় 

চোয োজোয যকোটি টোকো এফাং চীন যকোযযয অথ ক োয়তো প্রোয় েয় োজোয যকোটি টোকো। গত ২৪ যপব্রুয়োবয ২০১৯ তোবযখ 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোযদ যকোযযয ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী টোযনর যফোবযাং যভবযনয োোযে টোযনযরয প্রথভ টিউযফয খনন কোযজয 

ভোেযভ যফোবযাং কোম কক্রযভয শুব উযিোধন কযযন এফাং ইযতোভযে প্রোয় আড়োই বকযরোবভটোয বদযঘ কেয প্রথভ টোযনর টিউযফয বযাং 

প্রবতস্থোন যফোবযাং এয কোজ ম্পন্ন যয়যে। শুরু যয়যে বিতীয় টিউযফয খননকোজ। এ ম কন্ত বনভ কোণকোযজয অগ্রগবত তকযো 

৬১ বোগ।  

 

টোযনর বনভ কোযণয পযর চট্টগ্রোভ য ‘ওয়োন বটি এন্ড টু টোউন’ ভযডযর গযড় উঠযফ, ঢোকো-চট্টগ্রোভ ও কক্সফোজোযযয 

ভযে আদৄবনক যমোগোযমোগ ব্যফস্থো গড়োয োোোব এবয়োন োইওযয়য োযথ াংযমোগ স্থোবত যফ। চট্টগ্রোভ ফন্দয ও প্রস্তোবফত 

গবীয মুদ্রফন্দযযয সুষ্ঠু কোম কক্রভ ও ব্যফস্থোনো জতয যফ। কণ কপৄরী নদীয পূফ ক প্রোযন্তয প্রস্তোবফত বল্প এরোকোয উন্নয়ন 

েযোবন্বত যফ এফাং বিভ প্রোযন্ত অফবস্থত চট্টগ্রোভ য, ফন্দয ও বফভোনফন্দযযয োযথ উন্নত ও জ যমোগোযমোগ ব্যফস্থো স্থোবত 

যফ। পযর পূফ ক প্রোযন্তয বল্প কোযখোনোয কাঁচোভোর ও প্রস্তুতকৃত ভোরোভোর চট্টগ্রোভ ফন্দয, বফভোনফন্দয ও যদযয উত্তয-বিভোঞ্চযর 

বযফণ জ যফ। 

 

ঢোকো এবরযবযটড এক্সযপ্রওযয় ঢোকো ভোনগযীয মোনজট বনযযন মযত োজোরোর আন্তজকোবতক বফভোনফন্দয যত 

ফনোনী-কভরোপুয যয় ঢোকো-চট্টগ্রোভ ভোড়যকয কুতুফখোরী ম কন্ত ববব বববত্তযত ঢোকো এবরযবযটড এক্সযপ্রওযয় বনবভ কত যে। 

ঢোকো এবরযবযটড এক্সযপ্রওযয়য একোাং খুযর যদওয়ো যফ ২০২১ োযরয বডযম্বযয। পুযযো প্রকযল্পয কোজ যল যফ ২০২৩ 

োযরয জুযন। প্রকযল্পয প্রথভ ও বিতীয় বোযগয কোজ চরযে বফভোনফন্দয াংরগ্ন কোওরো যথযক যতজগাঁও যযরযগট ম কন্ত। তৃতীয় 

বোযগ কোজ যফ যতজগাঁও যথযক কুতুফখোরী ম কন্ত। এযই ম কোযয় বনভীয়ভোণ প্রোয় ২০ বকযরোবভটোয দীঘ ক এবরযবযটড এক্সযপ্রওযয়। 

প্রোইযবট োফবরক োট কনোযবযয বববত্তযত এই প্রকযল্প ব্যয় যে ৮ োজোয ৯০০ যকোটি টোকো।  

 

  



-৩- 

 

ওঠোনোভোয ৩১টি ম কো ম্প ফোযদ মূর এক্সযপ্রওযয়টি যফ প্রোয় ২০ বকযরোবভটোয দীঘ ক। বনভ কোণকোজ তবোগ যল যর 

নগযীয বফভোনফন্দয াংরগ্ন কোওরো যথযক এযকফোযয কুতুফখোরী ম কন্ত খুফ স্বল্প ভযয় যৌৌঁেো মোযফ। ভয় এফাং খযচ দুযটোই োশ্রয় 

যফ। এক্সযপ্রওযয়যত গোবড় চরযফ ৮০ বকযরোবভটোয যফযগ। মোনফোযনয জন্য খুযর যদওয়ো যর বফভোনফন্দয যথযক পোভ কযগট, 

ভগফোজোয, ল্টন, ভবতবির, মোত্রোফোড়ী ম কন্ত ড়যকয ওয গোবড়য চো অযনকোাংয কযভ মোযফ। ২০২১ োযরয বডযম্বযযয ভযে 

প্রকযল্পয প্রথভ ম কোযয়য কোজ যযল মোনফোন চরোচযরয জন্য খুযর যদওয়ো যফ ফযর আো কযো মোযে।  

 

যকোযযয যমোগোযমোগফোন্ধফ নীবতয পযর এ খোযত ইযতোভযে ব্যোক বযফতকন এযযে। যদযয অথ কনীবতয ক্রভফধ কভোন 

বফকো এফাং মোনফোন াংখ্যো বৃবদ্ধ োওয়োয় যটকই ড়ক অফকোঠোযভো বনভ কোযণ ড়ক বযফণ ও যতু ভন্ত্রণোরয় বনযর কোজ 

কযয মোযে। ইযতোভযে ফোস্তফোবয়ত প্রকল্পমূযয োোোব ফোস্তফোয়নোধীন ও বযকল্পনোধীন কোম কক্রভ যল যর দৃশ্যভোন যফ 

যমোগোযমোগ খোযতয বফপ্লবফক বযফতকন। উন্নয়ন ও অগ্রমোত্রোয় নফবদগযন্তয উযন্োচন ঘটযফ। 
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