
ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভে  

য াগাভ াভগর নবলিগন্ত 

এম জসীম উলিন 

 

ঢাকা একটি ঘনবসলিপূর্ ণ শহর, য খাভন ১৮ লমলিেন মানুষ বসবাস কভর। নগরীর জনসংখ্যা দ্রুি বৃলির পাশাপালশ  পলরবহর্ 

খািও সম্প্রসালরি হভে। লবপুি সংখ্যক পলরবহভর্র ফভি উচ্চ মাত্রার  ানজে সৃলি হভে েলিলনেি। মানুভষর কম ণঘন্টা এবং জ্বািালন 

অপচে হভে।  ফভি মানুষ আলথ ণক, শারীলরক ও মানলসকোভব লবপ ণত । । এত িীর য  ানজে কমাভনার জয, , বাংিাভিশ যস ক কতৃপণপষ 

(বাংিাভিশ সরকার) একটি পাবলিক োতভেে পাে ণনারলশপ (লপলপলপ) লেলিভি ৪৬.৭৩ লক.লম দিভঘ ণের (র োম্পসহ)সহ)  এলিভেভেড 

এক্সভেসওভে লনম ণার্ েকল্প হাভি লনভেভে। এর মূি অংভশর দিঘ ণে ১৯.৭৩ লক.লম.  াভি র োম্পসহ) ৩১ টি। েকল্পটি দিঘ ণের লেলিভি ৩টি 

োভগ লবেক্ত। ১ম ধাপ-এক্সভেসওভে দিভঘ ণের ৭.৪৫ লক:লম (৩৮%)। ২ে ধাপ- এক্সভেসওভে  ৫.৮৫ লক.লম (৩০%)। ৩ে ধাপ-

এক্সভেসওভে দিভঘ ণের অবলশিাংশ (৩২%)  

 

ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভে (এফলডতত) হভিা বাংিাভিভশর েথম এলিভেভেড এক্সভেসওভে েকল্প, য টি হ রি 

শাহজািাি আন্তজণালিক লবমান বন্দর-কুলিি-বনানী-মহাখািী-ভিজগাঁও-মগবাজার-কমিাপুর-সাভেিাবাি- াত্রাবািী-ঢাকা চট্টগ্রাম 

মহাসিক(কু কবখািী) এবং িারপর ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসিভকর সাভথ সংভ াভগর আভগ  াত্রাবািীর উপর লিভে সালরবিকরভর্র মাধ্যভম 

লনউ এোরভপাে ণ যরাভডর পাশাপালশ চিভব। লিং 

ক: পিাশী-কাঁোবন-হালিরপুি-ভহাভেি যসানারগাঁ (বাকলসভড) - মগবাজার যরি ক্রলসং। রাজধানীভি  অসহনীে  ানজে 

লনরসভনর জয,  বিণমান সরকার কতৃপণক গৃহীি বৃহৎ অবকাঠাভমা েকল্পগুলির মভধ্য এটি একটি। সংভ াগ সিকসহ এটির দিঘ ণে হভব 

৪৬.৭৩ লকভিালমোর  এবং ব্যে ৮,৯৪০ যকাটি োকা, Viability Gap Funding (VGF)=২৪১৩ যকাটি োকা।  তিালি-

থাত যডভোিপভমন্ট কভপ ণাভরশন লিলমভেড ১.০৬২ লবলিেন মালকণন ডিাভরর চুলক্ত কভরভে চােনা যরিওভে কন্সট্রাকসন কভপ ণাভরশন এর 

সভে এক্সভেসওভেটি লনম ণাভর্র জয, ।  েথম ধাভপর এোরভপাে ণ-বনানী যরিভেশন প ণন্ত অগ্রগলি ৫৬ শিাংশ। লিিীে ধাভপর বনানী 

যরিভেশন-মগবাজার ও তৃপিীে ধাভপর মগবাজার-লচোগাং যরাভডর কু কবখািী প ণন্ত েস্তুলিমূিক কাজ চিমান। ২৫ যসভেম্বর, ২০২১ 

পরীষামূিক পাতলিং উভিাধন করা হে।  

 

এক্সভেসওভের উভিশ্য হভিা ঢাকা শহভরর উির-িলষর্ অংভশর সংভ াগ ও ট্রালফক ধারর্ ষমিা বৃলি।  াত্রাসমে হ্রাস ও 

ভ্রমর্ আরামিােক করা, উির ও িলষর্ যগতেওভের সংভ াগ উন্নিকরা, এলশোন হাতওভে (AH) কলরডর এ উন্নি প ণাভের যসবা 

েলিষ্ঠার পাশাপালশ আঞ্চলিক সংভ াগভক উন্নি করা, য াগাভ াগ িষিা অজণন,  য াগাভ াগ ব্যে এবং  ানবাহন পলরচািন খরচ হ্রাস 

করা। ট্রোলফক ষমিার একটি অলি েভোজনীে বৃলি েিাভনর পাশাপালশ, এক্সভেসওভেটি লবদ্যমান ওোরভিাডযুক্ত রাত ।াগুলি যথভক 

মুলক্ত যিওোর জয,  লডজাতন করা হভব। এক্সভেসওভেভি েভবশ এবং বালহভরর  লডজাতন  এমনোভব করা হভব  াভি লবদ্যমান 

সুলবধাগুলিভি  ানজে যুক্ত না হে। কািোে ণ লনম ণার্, যোি প্লাজা, আন্ডারপাস এবং ওোরপাস, যি বাত, রাত ।ার পাভশর সুলবধাসহ োে 

২৩ লকভিালমোর এলিভেভেড এক্সভেসওভের নকশা, লনম ণার্, পলরচািনা এবং রষর্াভবষর্; কলম্পসহ)উোরাতজড যোি আিাে ব্যবস্থা 

স্থাপন, প ণাপ্ত আভিা সরবরাহ এবং েভোজনীে সমত । সুলবধাসহ পলরভষবা এিাকার উন্নেনও লডজাতভনর লেলিভি করা হভে। 

 

ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেসওভে  েকভল্পর মভধ্য রভেভে একটি চার যিভনর েধান কোভরজওভে এবং একটি এলিভেভেড লিঙ্ক 

যরাড লনম ণার্ করা,  ার মভধ্য রভেভে: যমাে ১৯.৭৩ লকভিালমোর দিভঘ ণের চার যিভনর ডুভেি যমতন কোভরজওভে, ৩.১ লকভিালমোর 

দিভঘ ণের চার যিভনর ডুোি লিঙ্ক-যরাড কোভরজওভে, ২৩.৯ লকভিালমোর দিভঘ ণের ৩২ টি অন-অফ র োম্পসহ) (৫.৫ লমোর েভস্থর এক 

যিভনর কোভরজওভে), ৮টি যোি প্লাজা এবং ৪৩টি যোি সংগ্রভহর বুথ। 

 

যস ক লবোগ সূভত্র জানা যগভে, সরকার িার সপ্তম পঞ্চবালষ ণক পলরকল্পনাে ঢাকা ও পার্শ্ণবিী এিাকাে  ানজে কমাভি ঢাকা 

পূব ণ পলিম এলিভেভেড এক্সভেসওভে লনম ণাভর্র েত ।াব কভরভে। ২০১৬ সাভি চূিান্ত করা োথলমক সম্ভাব্যিা সমীষা েলিভবিভন েকভল্পর 

ব্যে ধরা হভেলেি ১৬,৩৮৯ যকাটি োকা। োথলমক উন্নেন েকল্প েত ।াব েস্তুি করার পর মািভেলশোর একটি যকাম্পসহ)ালন েকল্পটির 

অথ ণােভন সম্মি হে। পভর চীন সরকারও এ েকভল্প লবলনভোভগর আগ্রহ েকাশ কভর। লকন্তু, দুত পষ যথভক যকাভনা অথ ণােন না আসাে 

সরকার লপলপলপ লেলিভি েকল্পটি বাত ।বােভনর লসিান্ত যনে। িারত ধারাবালহকিাে অথ ণননলিক লবষেক মলিসো কলমটির ৩৪িম 

দবঠভক লপলপলপ লেলিভি এক্সভেসওভে েকল্প বাত ।বােভনর অনুভমািন লিভেভে। েত ।ালবি এক্সভেসওভের রুে হভিা ঢাকা-চট্টগ্রাম 

মহাসিভকর যহমাভেিপুর-লনমিিী-যকরানীগঞ্জ-তকুলরো-জালঞ্জরা-ফ কল্লা-হাজীগঞ্জ বন্দর-মিনপুর। এক্সভেসওভের তন্টারভচঞ্জ 

যহমাভেিপুর, ঢাকা-মাওো মহাসিক, নারাের্গঞ্জ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসিভক েত ।ালবি। েকল্পটি যশষ হভি ঢাকা শহভর েভবশ না 

কভর পূব ণ ও িলষর্-পলিমাঞ্চি যথভক উির-পলিমাঞ্চভির ২০টি যজিাে  ান চিাচি সহজ হভব। গভি েলিলিন ৩৮০০০ এর যবলশ 

 ানবাহন এক্সভেসওভে ব্যবহার করভব। 

 

সরকাভরর লপলপলপ কতৃপণপভষর মহাপলরচািক যমাোঃ আবুি বাশার বভিন, েকল্পটি লপলপলপ- লনম ণার্, লনভজর, পলরচািনা এবং 

স্থানান্তর (BOOT) পিলিভি সবভচভে গ্রহর্ভ াগ্য পিলিভি বাত ।বােন করা হভব। েকভল্পর লবলনভোগকারীরা লনলি ণি সমভের জয,   

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8_%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8_%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A1&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A6%BE_%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87_%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1


-২- 

যোি আিাভের পর এক্সভেসওভেটি সরকাভরর কাভে হত ।ান্তর করভবন। একবার লনলম ণি হভি ২৪ লকভিালমোর এক্সভেসওভে হ রি 

শাহজাহাি আন্তজণালিক লবমানবন্দরভক নবীনগর-চন্দ্রা মহাসিভকর আবদুল্লাহপুর, আশুলিো, বাতপাতি এবং ঢাকা রপ্তালন েলক্রোকরর্ 

অঞ্চি (DEPZ) এর সাভথ সংযুক্ত করভব। এভষভত্র  ানবাহনভক যোি লিভি হভব । এটি ৩০টি যজিার যিাকভির দ্রুি এবং সহভজ 

রাজধানীভি েভবশ এবং েস্থান করার জয,  সহােক হভব।  লবমানবন্দরভক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসিভকর কু কবখািী পভেভন্ট যুক্ত করার 

জয,  ঢাকা এলিভেভেড এক্সভেস 

ওভে লনম ণার্ কাজ এলগভে চভিভে–২০ লকভিালমোর এক্সভেসওভে -- লবমানবন্দর-বনানী-মগবাজার-কমিাপুর-সােিাবাি-

 াত্রাবািী-কু কবখািী -- যখািার সংভশালধি সমেসূলচ জুন ২০২৩। উেে এলিভেভেড এক্সভেসওভে চালু হভে যগভি, যিভশর উির, 

পলিম এবং িলষর্-পলিম অঞ্চভির যিাভকরা রাজধানীর বহুবষ ণজীবী  ানজে এিাভি সষম হভব কারর্ িারা লবদ্যমান শহভরর রাত ।াে 

 ািাোি না কভরত শহভরর একপাশ যথভক অয,  লিভক  াভব। .জািীে অথ ণননলিক পলরষভির লনব ণাহী কলমটির (একভনক) অনুভমািভনর 

পর চার বের আভগ ২৪ লকভিালমোর ঢাকা-আশুলিো এক্সভেসওভের কাজ শুরু হওোর কথা লেি। িভব চীনা কতৃপণপষ ঋর্ অনুভমািভন 

লবিম্ব করাে  কাজ শুরু করা  ােলন। এখন চার বেভরর মভধ্য কাজ যশষ করভি চাে েকল্প কতৃপণপষ। সরকার োথলমকোভব সরকালর-

যবসরকালর অংশীিালরভের অধীভন েকল্পটি বাত ।বােভনর লসিান্ত লনভেলেি এবং ২০১১ সাভির জুিাত মাভস অথ ণননলিক লবষেক মলিসো 

কলমটি এটি অনুভমািন কভর। যসত সমভে এক্সভেসওভের েত ।ালবি দিঘ ণে ৩৪ লকভিালমোর করার লসিান্ত যনওো হভ লেি এবং েকল্পটির 

ব্যে ২ লবলিেন ডিার লেি। িভব নকশা ও িহলবি উেে যষভত্রত পলরবিণন আনা হভেভে বভি সংলিি সূত্র জালনভেভে। সরকার িখন 

চীভনর সাভথ সরকার-টু-সরকার (G2G) চুলক্তর অধীভন েকল্পটি বাত ।বােভনর লসিান্ত যনে।  পরবিীভি ২০১৬ সাভি চীভনর যেলসভডন্ট 

লশ লজনলপংভের ঢাকা সফভরর সমে স্বাষলরি একটি সমভ ািা স্মারক অনুসাভর $ ২০ লবলিেন ঋর্ েিাভনর আর্শ্াস যিে। ২০১৭ 

সাভির অভটাবভর, একভনক েকল্পটি এলগভে লনভেলেি এবং জুন ২০২২ এর জয,  সমেসীমা লনধ ণারর্ করা হভেলেি। ২০১৭ সাভির 

আগভে, বাংিাভিশ যস ক কতৃপণপষ েকল্পটি বাত ।বােভনর জয,  চােনা য, াশনাি যমলশনালর তমভপাে ণ অোন্ড এক্সভপাে ণ কভপ ণাভরশভনর সাভথ 

একটি চুলক্ত স্বাষর কভর। লকন্তু অভটাবর ২০১৮ সাভি চীনা কতৃপণপভষর কাভে পাঠাভনা ঋভর্র আভবিন মুি কলব থাকাে েকভল্পর কাজ 

শুরু করা  ােলন।  

সূত্র জানাে, চীনা এলক্সম ব্যাংক গি বেভরর নভেম্বভর ঋর্টি অনুভমািন কভর এবং িারপর উেে পষ ঋর্ চুলক্তর খসিা লনভে 

আভিাচনা কভর। আতন মির্ািে খসিাটি  াচাত করার পর, এটি েধানমিীর কা ণািভে পাঠাভনা হভেলেি । চুলক্ত অনুসাভর, চুলক্ত 

স্বাষভরর পভর চীনা ঠিকািাররা কাজ যশষ করার জয,  সব ণালধক ৬২ মাস সমে পাভব তলিমভধ্য লকছু কাজ যশষ হভেভে। েকভল্পর 

অধীভন, ১০.৮৩ লকভিালমোর র োম্পসহ), দুটি ১.৯৫লকভিালমোর িীঘ ণ ফ্লাতওোর, ১৪.২৮ লকভিালমোর চার যিভনর রাত ।া এবং ১৮ 

লকভিালমোর যেনগুলির উেে পাভশ ঢাকাে  ানজে এিাভি উিভরর যজিাগুভিা যথভক আসা  াত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী  ানবাহনভক 

সরাসলর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসিভক য ভি সহােিা করভব। বাংিাভিশ তনভেেভমন্ট যডভেিপভমন্ট অথলরটির লনব ণাহী যচোরম্যান 

লসরাজুি তসিাম বভিন, ঢাকা তে-ওভেে এলিভেভেড এক্সভেসওভে লনম ণাভর্ য সব পষ আগ্রহ যিলখভেভে িাভির মভধ্য যসৌলি 

যকাম্পসহ)ালন তলঞ্জলনোলরং ডাতভমনশন অয, িম। 

 

অভটাবর, ২০২১ প ণন্ত েকভল্পর সালব ণক যেৌি অগ্রগলি ৩৫.৪২%।  ট্রাঞ্চ অনু ােী অগ্রগলি লনম্নরূপ: 

(১ম ধাপ) ১৪৮২ টি পাতভির সবকটি সম্পসহ)ন্ন, ৩২৯ টি পাতি কোপ এর মভধ্য ২৯০ টি সম্পসহ)ন্ন , ৩২৯ টি কিাভমর মভধ্য ২৮৫টি সম্পসহ)ন্ন, 

৩২৯ টি ক্রস-লবভমর মভধ্য ২৩৫টি সম্পসহ)ন্ন, ৩০৭২ টি আত গাড ণাভরর মভধ্য ১৪৫২ টির লনম ণার্ সম্পসহ)ন্ন হভেভে। এোিাও  ৩০৭২ টি আত 

গাড ণাভরর মভধ্য ১২৩৪ স্থাপন কাজ সম্পসহ)ন্ন হভেভে।   ার যেৌি অগ্রগলি-৭০.৭৬%। (২ে ধাপ) বনানী যরিভিশন ও যিজগাঁও যরিভেশন 

এিাকাে Batching plant, Stack yard ও Construction yard লনম ণার্ কাজ সম্পসহ)ন্ন হভেভে। বনানী হভি 

যিজগাঁও প ণন্ত ২১৭৯ টি পাতভির মভধ্য ১২৫৩টি, ৬৩১ টি পাতি কোপ এর মভধ্য ১২৫ টি, ৬৩১ টি কিাভমর মভধ্য  ৯৯টি ও  ৬৩১ টি 

ক্রস-লবভমর মভধ্য ০৩টির কাজ সম্পসহ)ন্ন হভেভে।  এভষভত্র যেৌি অগ্রগলি-২৪.৪৯ %। 

 

বিণমাভন ঢাকা শহভর  ানজভের য  েোবহ অবস্থা িা যথভক পলরত্রাভর্র উপাে হভি পাভর এত এলিভেভেড এক্সভেসওভে। 

েকল্পটি বাত ।বালেি হভি ঢাকা শহভরর  ানজে অভনকাংভশ কভম  াভব এবং ভ্রমভনর সমে ও খরচ হ্রাস পাভব বভি লবভশষজ্ঞভির 

লবর্শ্াস। একটি যিভশর য াগাভ াগ ব্যবস্থা আধুলনকােন হভি যিভশর অথ ণননলিক উন্নেভন উভল্লখভ াগ্য েোব পিার পাশাপালশ লজলডলপভি 

তলিবাচক েোব পভি। েোবহ  ানজভে নাকাি ঢাকাবাসী অধীর আগ্রভহ সরকাভরর দূরিলশ ণ পলরকল্পনার সুফি যোভগর অভপষাে । 

#   

যিখক: সহকারী িথ্য অলফসার, িথ্য অলধিফির, ঢাকা 
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