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আন্তর্জািতক িনয়ম না েমেন গার্ডার ৈতির করায় ও পদ্মা েসতুেত বড়
যানবাহন ও লির, কাভার্ড ভ্যানসহ উচ্চতার যানবাহন চলাচল করেত বাধা
ও নানা সমস্যার সৃষ্িট হেব িবধায় ভিবষ্যেতর কথা িচন্তা কেরই এমন
িসদ্ধান্ত েনয়া হয়।

িনর্মােণ ত্রুিট েপেয় পদ্মা েসতু েরল সংেযাগ প্রকল্প কর্তৃপক্ষেক
এর নকশা সংেশাধন করেত বলা হেয়েছ। মূল েসতু প্রকল্েপর কর্মকর্তারা
বলেছন, েরললাইন েয উচ্চতায় হচ্েছ, তােত সড়ক িদেয় েসতুেত ওঠার সময়
লির আটেক যােব।

পদ্মা বহুমুখী েসতু প্রকল্প (িপএমিবিপ) কর্তৃপক্ষ উদ্েবগ
জানােনার পর মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ এ িনর্েদশনা িদেয়েছ। েসতুর দুই
প্রান্েতর ভায়াডাক্ট (েসতু েথেক সড়ক পর্যন্ত উড়াল েরললাইন) নকশায়
একই সমস্যা আেছ বেল জানা েগেছ।

জাতীয় মহাসড়েকর জন্য আন্তর্জািতক মান িবেবচনায় প্রস্থ ও উচ্চতা
দুই িদেকই জায়গা খুব কম থাকায় ত্রুিটপূর্ণ নকশািট সংেশাধন করার
দািব জািনেয়েছ িপএমিবিপ কর্তৃপক্ষ।

মূল েসতু প্রকল্েপর কর্মকর্তারা বেলেছন, বর্তমান নকশা অনুযায়ী
েরলওেয় ভায়াডাক্ট িনর্মাণ করেল আকাের উচ্চ লিরগুেলা চলাচল করেত
পারেব না। িপিবআরএলিপ কর্তৃক করা নকশায় েয আনুভূিমক সীমার কথা
বলা হেয়েছ, েসিট বাস্তবািয়ত হেল েদেশর দীর্ঘতম েসতুর সংেযাগকারী
রাস্তাগুেলােক সংকুিচত করেব।

এিদেক, েরল সংেযাগ প্রকল্েপর কর্তৃপক্েষর দািব, ২৫(১) ও ২৫(২)
নম্বর িপলার িনেয়ই সমস্যা েদখা িদেয়েছ। তােদর িঠকাদার এখন নকশা
সংেশাধন করেছ। এ ছাড়াও, কর্মকর্তারা এখন সংকুিচত জায়গা িনেয়
িবকল্প সমাধান খুঁজেত বুেয়ট িবেশষজ্ঞেদর সঙ্েগ পরামর্শ করেছন বেল
জানা েগেছ।
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মাঝামািঝেত িপিবআরিপএল কর্তৃপক্ষ প্রশ্নিবদ্ধ িপলার িনর্মাণ কাজ
বন্ধ কের েদয়। তেব, এিট প্রকল্েপর সামগ্িরক ব্যয় ও সমেয়র ওপর
েকােনা প্রভাব েফলেব না বেল দািব কেরেছ িপিবআরিপএল কর্তৃপক্ষ।

বাংলােদশ েরলওেয়র পদ্মা েসতু েরল সংেযাগ প্রকল্েপর (িপিবআরএলিপ)
পিরচালক েগালাম ফখরুদ্িদন আহেমদ েচৗধুরী গণমাধ্যমেক বেলন,
মন্ত্িরপিরষদ িবভাগ নকশা সংেশাধন করা জন্য আমােদর িকছু িনর্েদশনা
িদেয়েছ। আমরা েসগুেলা অনুসরণ করিছ।

বাংলােদশ েসতু কর্তৃপক্ষ (িবিবএ) েদেশর দক্িষণ-পশ্িচমাঞ্চলেক
সড়ক ও েরল লাইেনর মাধ্যেম রাজধানীর সঙ্েগ সংযুক্ত করেত ৩০ হাজার
১৯৩ েকািট টাকা ব্যেয় পদ্মা েসতু প্রকল্প বাস্তবায়ন
পাশাপািশ, বাংলােদশ েরলওেয় ৩৯ হাজার ২৪৬ েকািট টাকা

করেছ।
ব্যেয়

িনর্মাণাধীন পদ্মা েসতুর উপের ১৬৯ িকেলািমটার (ঢাকা েথেক যেশার)
েরললাইন ‘পদ্মা েসতু েরল সংেযাগ প্রকল্প’ বাস্তবায়েন কাজ করেছ।

ট্েরনগুেলা ৬ দশিমক ১৫ িকেলািমটার ডাবল েডক ব্িরেজর িনেচর েডক
ব্যবহার করেব ও যানবাহনগুেলা উপেরর রাস্তািট ব্যবহার করেব।
েযেহতু েসতুর দুই পােশর েরলওেয়র ভায়াডাক্টগুেলা দীর্ঘ স্েলাপ
প্রেয়াজন, তাই এগুেলা ব্িরেজর দুই িদেক সংেযাগকারী রাস্তার ওপর
িদেয় অিতক্রম করেব।

আন্তর্জািতক মান অনুযায়ী ভায়াডাক্েটর িনম্নভাগ েথেক সড়েকর উচ্চতা
হেত হেব ৫ দশিমক ৭ িমটার। যােত সব ধরেনর যানবাহন চলাচল করেত
পাের। এ ছাড়াও, একিট জাতীয় মহাসড়েকর আদর্শ প্রস্থ ১৫ দশিমক ৫০

িমটার হওয়া উিচত।

িবষয়িট সমাধােনর জন্য গত ১৯ আগস্ট িপিবআরএলিপ একিট ৈবঠক কেরেছ ও
সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্ষেক পাঠােনা এক িচিঠেত সমস্যার িকছু িববরণ
িদেয়েছ। পদ্মা েসতুর সংেযাগকারী রাস্তািট েসতুর জািজরা পেয়ন্েট
েরলপেথর ২৫ (১) ও ২৫ (২) িপলােরর িনেচ িদেয় যােব।

মূল েসতু প্রকল্েপর কর্মকর্তারা জানান, েরল সংেযাগ প্রকল্েপর
িঠকাদার যখন িপলার বসােত রাস্তািট খনন কেরন, তখনই (১৯ জুলাই)
িঠকাদারেক কাজ বন্ধ করেত বেলন তারা। েসসময় উচ্চতা, প্রস্থ ও
সংেযাগ পেয়ন্েটর নকশা সম্পর্েক নিথও েচেয়িছেলন।

িচিঠেত জানােনা হেয়েছ, িঠকাদার কাজিট বন্ধ কের েদয়। িপিবআরএলিপর
পক্ষ েথেক েসই নিথগুেলা পাঠােনা হয়। িপলােরর িনেচ ও সংেযাগকারী
রাস্তার মধ্েয উচ্চতার সীমা ৫ দশিমক ৫১ িমটার এবং দুিট িপলােরর
মধ্েয পাশাপািশ দূরত্ব জায়গা ৯ দশিমক ৬৫ িমটার রেয়েছ বেল িচিঠেত
জানােনা হয়। িচিঠেত আেরা জানােনা হয়, সংেযাগকারী রাস্তার প্রস্থ
৯ দশিমক ৩৬ িমটার রেয়েছ।

িপএমিবিপ কর্তৃপক্ষ জািনেয়েছ, এই উল্লম্ব ও আনুভূিমক সীমা
পর্যাপ্ত নয়। উচ্চতায় ৬ িমটার ও প্রস্েথ ১৫ দশিমক ৫ িমটার হওয়া
উিচত।

িচিঠেত বলা হেয়েছ, ২০১৫ সােল িবিবএর কাছ েথেক মতামত িনেয় েরল
সংেযাগ প্রকল্েপর নকশা ৈতির করা হেয়িছল। উভয় প্রকল্েপর ইন্টারেফস
কিমিটর ৈবঠেক িবষয়িট িনেয় আেলাচনা হেয়িছল।

২৫ (১) ও ২৫ (২) িপলােরর পাইল স্থাপন এবং ২৭ েথেক ৪৭ পর্যন্ত সব
িপলার িনর্মােণর কাজ ইেতামধ্েয েশষ হেয় েগেছ। সুতরাং েরললাইেনর
স্তর
পিরবর্তন
করা
সম্ভব
না।
তাই
িপিবআরিপএল
কর্তৃপক্ষ
ভায়াডাক্েটর উচ্চতা যা আেছ তা েরেখ সংেযাগ সড়েকর স্তরেক কিমেয়

েদয়ার পরামর্শ িদেয়িছল। তেব, িপএমিবিপ জািনেয়েছ, নকশািট েমােটই
গ্রহণেযাগ্য না।

এ িবষেয় েরলপথ সিচব েসিলম েরজা গণমাধ্যমেক বেলন, পদ্মায় েরলেসতু
িলংক প্রকল্েপর কাজ সেরজিমেন েদখেত শুক্রবার প্রকল্েপ িগেয়িছলাম
েসতু িবভােগর সিচবসহ সংশ্িলষ্ট সকলেক সঙ্েগ িনেয়। মূলত গার্ডার
িনেয় একিট সমস্যা ৈতির হেয়েছ। েসিট েতমন বড় েকান সমস্যা নয়।
পুেরা েসতুর নকশা ির-িডজাইন করেত হেব এমনটা নয়।

িতিন বেলন, িডজাইন িনেয় একটু সমস্যা িছেলা তা আমরা েসতু
কর্তৃপক্েষর সঙ্েগ সমন্বয় কের কাজ করেতই সাইট িভিজট কেরিছ। তেব
েযটুকু েছাটখাট সমস্যা িছেলা তা সমাধােন আমােদর েটকিনক্যাল িটম
কাজ করেছ। অিতদ্রুতই তা সমাধান করা হেব।

