
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল 

শেনের অর্ থননজিক উন্নয়নন ব্যাপক প্রভাব শেলনব 

এম িসীম উজিন 

 

কর্ থফুলী নেীর িলনেনে প্রস্তুি হনে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল’। শেনের প্রর্ম এই টাননল জনজম থি হনে 

চীননর আজর্ থক ও কাজরগজর সহন াজগিায়। ২০১৬ সানলর অনটাবর মানস চীননর রাষ্ট্রপজি জে জিন জপিং এর ঢাকা সেনর বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুজিবুর রহমান টাননল জনম থানর্ ঋর্ চুজি স্বাক্ষর হয়। চীনা প্রজিষ্ঠান চায়না কজমউজননকেন এযান্ড কনস্ট্রাকেন শকাম্পাজন 

জলজমনটড (জসজসজসজস) এই টাননল জনম থার্ প্রকল্প বাস্তবায়ন করনে। চট্টগ্রাম েহরপ্রানের শনভাল একানডজমর পাে জেনয় শুরু হওয়া 

এই টাননল নেীর েজক্ষর্ পানের আননায়ারা প্রানের জচটাগািং ইউজরয়া োর্ট থলাইিার জলজমনটড এবিং কর্ থফুলী োর্ট থলাইিার 

জলজমনটড কারখানার মাঝামাজঝ স্থান জেনয় নেীর েজক্ষর্ প্রানে শপ ৌঁোনব। কর্ থফুলী নেীর মধ্যভানগ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 

টাননল অবস্থান করনব ১৫০ ফুট গভীনর। চুজি অনু ায়ী টাননল জনম থানর্ ব্যয় হনব ৯ হািার ৮৮০ শকার্ট টাকা,  ার মনধ্য  চীননর 

এজিম ব্যািংক ২০ বের শময়াজে ঋর্ জহনসনব ৫ হািার ৯১৩ শকার্ট টাকা জেনে  ার সুনের হার ২ েিািংে। বাজক ৩ হািার ৯৬৭ 

শকার্ট টাকা বািংলানেে সরকানরর অর্ থ সহায়িা । নেীর িলনেনে জনজম থি েজক্ষর্ এজেয়ার প্রর্ম টাননল এর্ট।  

 

২০১৬ সানলর ১৪ অনটাবর বািংলানেনের প্রনানমত্ী শেখ হাজসনা ও চীননর রাষ্ট্রপজি জে জিন জপিং প্রকনল্পর জভজিপ্রস্তর 

স্থাপন কনরন। এরপর ২০১৯ সানলর ২৪ শেব্রুয়াজর প্রনানমত্ী শেখ হাজসনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল এর প্রর্ম র্টউনবর 

শবাজরিং কাি উনবানন কনরন। পরবিীনি ২০২০ সানলর ১২ জডনসম্বর সেক পজরবহর্ ও শসতুমত্ী ওবায়দুল কানের জবিীয় 

র্টউনবর কাি উনবানন কনরন। কর্ থফুলীর দুই িীরনক সিংযুি কনর চীননর সািংহাই েহনরর আেনল ‘ওয়ান জসর্ট টু টাউন’ মনডনল 

শেনের েজক্ষর্-পূব থাঞ্চনল শ াগান াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এজেয়ান হাইওনয় শনটওয়ানকথ সিংযুজির উনিনে এ টাননল জনম থার্ করা 

হনে। টানননলর শমাট দের্ঘ থয হনব প্রায় 9.092 জকনলাজমটার  ার মনধ্য কর্ থফুলী নেীর িলনেনে 3.40 জকনলাজমটার,  আর 4.89 

জকনলাজমটার অযানপ্রাচ শরানডর পাোপাজে 740 জমটার শসতু এবিং কর্ থফুলীর পজিম জেনক ভাজর জেল্প-কারখানার সানর্ সিংন াগ 

স্থাপন করা হনব। টাননল র্টউনবর দের্ঘ থয ২ েেজমক ৪৫ জকনলাজমটার এবিং শভিনরর ব্যাস ১০ েেজমক ৮০ জমটার। মাজিনলন 

টাননলর্ট সরাসজর চট্টগ্রাম বন্দর ও েজক্ষর্ চট্টগ্রাম জবনেষ কনর আননায়ারা উপনিলানক সিংযুি করনব। এনি চট্টগ্রাম ও 

কিবািানরর মনধ্য শ াগান াগ সহি হনব। 

 

এরই মনধ্য নেীর িলনেনে 11 জমটার ব্যবনানন স্থাপন করা হনয়নে দুর্ট র্টউব।  র্টউব দুর্ট দিজর করা হশয়নে  ানি 

ভাজর  ানবাহন সহনিই টানননলর মধ্য জেনয় শ নি পানর। িাোো একর্ট র্টউনব শকানও দুর্ঘ থটনা র্ঘটনল  ানি জবকল্প পনর্ গাজে 

চালাননা  ায়, শসর্টরও কাি চলনে। বাজি ও পাম্প স্থাপন, শেননি ব্যবস্থা দিজরর কািও সমানিানল চলনে। জনম থার্ করা হনয়নে 

প্রায় ৫ েেজমক ৩৫ জকনলাজমটার অযানপ্রাচ সেক, ৭৭২ জমটার েীর্ঘ থ ফ্লাইওভার। চলনে কর্ থফুলীর েজক্ষর্ প্রানে আননায়ারা অিংনে 

শটাল প্লািা জনম থানর্র কাি। ১০ হািার ৩৭৪ শকার্ট টাকা ব্যনয় জনম থার্ানীন এ শমগা প্রকনল্পর কাি ৯২ েিািংে শেষ হনয়নে। 

জডনসম্বনরর মনধ্যই প্রকনল্পর বাজক কাি শেষ করার টানগ থট জননয় কাি করনেন শেজে-জবনেজে প্রনক েলী ও কম থকিথা-কম থচারীরা। 

এখন চলনে টানননলর শভিনর োয়ার োইর্টিং, লাইর্টিং ও কনরাল ব্যবস্থাপনার কাি। পরীক্ষামূলকভানব চালাননা হনে প্রকনল্পর 

গাজেও। নেীর িলনেনে হওয়ায় শ নকানও সময় পাজন িমনি পানর আেঙ্কায় টানননলর মনধ্য বসাননা হনে ৫২র্ট শসচ পাম্প। 

বািংলানেে শসতু কর্তথপক্ষ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করনে। টাননল চালু হনল কর্ থফুলী নেী পাজে জেনি সময় লাগনব মাত্র ৫ শর্নক ৬ 

জমজনট। সময় শেঁনচ  াওয়ায় অর্ থনীজি গজি পানব। 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল শক শকন্দ্র কনর কর্ থফুলী নেীর েজক্ষর্ পানে আননায়ারায় গনে উনেনে জবনেষ 

অর্ থননজিক অঞ্চল (এসইনিড)। এ টানননলর মধ্য জেনয় দুই পানের শসতুবন্ধন রজচি হনব। জেল্পায়ননর েনল এ অঞ্চনলর লানখা 

মানুনষর ভাগ্য বেনল  ানব। েনল ভ্রমর্ সময় ও খরচ হ্রাস পানব এবিং পূব থপ্রানের জেল্পকারখানার কাঁচামাল ও প্রস্তুিকৃি মালামাল 

চট্টগ্রাম বন্দর, জবমানবন্দর ও শেনের উির পজিমাঞ্চনল পজরবহর্ প্রজিয়া সহি হনব। ৭৮৩ একর িজম জননয় আননায়ারায় চায়না 

ইনকাননাজমক শিান স্থাজপি হনে। উি এলাকায় চায়না হারবার ইজিজনয়াজরিং শকাম্পাজনর ১৬ হািার শকার্ট টাকা জবজননয়াগ 

হনব। এখানন রপ্তাজনমুখী িাহাি জেল্প, ইনলকট্রজনি পণ্য, োনন থে ও জসনমন্ট জেল্পসহ ৩১র্ট জেল্প কারখানা স্থাজপি হনব। 

 

টাননল জনম থানর্র আনগ ২০১৩ সানল করা সমীক্ষা প্রজিনবেনন বলা হয়, টাননল চালুর পর এর শভির জেনয় বেনর ৬৩ 

লাখ গাজে চলাচল করনি পারনব। শস জহনসনব জেনন চলনি পারনব ১৭ হািার ২৬০র্ট গাজে। ২০২৫ সাল নাগাে টাননল জেনয় 

গনে প্রজিজেন ২৮ হািার ৩০৫র্ট  ানবাহন চলাচল করনব।  ার মনধ্য অনন থক র্াকনব পণ্যবাহী  ানবাহন। ২০৩০ সাল নাগাে 

প্রজিজেন গনে ৩৭ হািার ৯৪৬র্ট এবিং ২০৬৭ সাল নাগাে ১ লাখ ৬২ হািার  ানবাহন চলাচনলর লক্ষযমাত্রা জনন থারর্ করা আনে। 

এজেনক টানননলর জনরাপিায় নতুন কনর স্ক্যানার শমজেন বসাননা হনে।  

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল জনজম থি হনল প্রকল্প এলাকার আনেপানে জেনল্পান্নয়ন, প থটন জেনল্পর জবকাে এবিং 

সহি শ াগান াগ ব্যবস্থার কারনর্ ব্যাপক কম থসিংস্থান সৃজি হনব এবিং রপ্তাজন বৃজি পানব । েনল োজরদ্র্য  দূরীকরর্সহ শেনের 

ব্যাপক আর্ থসামাজিক উন্নয়ন সাজনি হনব । DPP শমািানবক এ প্রকল্প বাস্তবাজয়ি হনল Financial এবিং Economic 

IRR এর পজরমার্ োঁোনব  র্ািনম ৬.১৯% এবিং ১২.৪৯%। িাোো, Financial ও Economic “Benefit 
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Cost Ratio (BCR)” এর পজরমার্ োঁোনব  র্ািনম ১.০৫ এবিং ১.৫০ । এোোও টাননলনক জর্ঘনর প থটন, জেল্পায়নসহ 

অর্ থনীজিনি শ াগ হনে নতুন মাত্রা। জবজভন্ন নরননর ২৩র্ট প্রজিষ্ঠান োোও ৩র্ট বনো শকাম্পাজন, গায়া শপ্রাডাট শডনভলাপনমন্ট 

শকাম্পাজন ও শডইগু শপ্রাডাট শডনভলাপনমন্ট শকাম্পাজন িানের ইউজনট স্থাপননর কাি শুরু কনরনে। আো করা  ায় রপ্তাজনমুখী 

জুিা, দিজর শপাোক জেল্প, শটিটাইলসহ নানা উৎপােনমুখী জেল্পপ্রজিষ্ঠান উি এলাকায় স্থাজপি হনব। িানি অর্ থননজিক 

িৎপরিা বৃজি সানর্সানর্ জিজডজপ শি ইজিবাচক প্রভাব পেনব। 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাননল শুধু চট্টগ্রানমর িন্য নয় শগাটা শেনের অর্ থননজিনি দবপ্লজবক সাো িাগানব। শেে 

যুি হনব এজেয়ান হাইওনয়র সনঙ্গ। কর্ থফুলী টাননল জনম থানর্র েনল ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কিবািানরর মনধ্য আধুজনক শ াগান াগ 

ব্যবস্থা গনে উেনব এবিং এজেয়ান হাইওনয়র সানর্ সিংন াগ স্থাজপি হনব। েনল শ াগান াগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাজনি হনব। 

কর্ থফুলী নেীর পূব থপ্রানের প্রস্তাজবি জেল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বারাজিি হনব এবিং পজিম প্রানে অবজস্থি চট্টগ্রাম েহর, চট্টগ্রাম বন্দর 

ও জবমানবন্দনরর সানর্ উন্নি ও সহি শ াগান াগ ব্যবস্থা স্থাজপি হনব। কর্ থফুলী নেীর পূব থ প্রানের সানর্ সহি শ াগান াগ ব্যবস্থা 

স্থাপননর েনল পূব থপ্রানে প থটনজেল্প জবকজেি হনব। 
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