বদেল িদেব অর্থনীিত
আন্তর্জািতক েযাগােযাগ সম্প্রসারেণর ধারাবািহকতায় উপ-আঞ্চিলক
সংেযাগ সড়ক স্থাপেনর উদ্েযাগ িনেয়েছ সরকার। এজন্য েদেশর িবিভন্ন
অঞ্চেল নতুন নতুন েবশ কেয়কিট সড়ক চার েলেন উন্নীত করা হেব।
আন্তর্জািতক মান িনশ্িচত করা হেব এসব সড়েকর ক্েষত্ের। যার একিট
িসেলট-তামািবল মহাসড়ক। ফেল বাংলােদেশর উত্তর-পূর্বাঞ্চেলর সঙ্েগ
ভারত, ভুটান, েনপাল, িময়ানমার ও চীেনর ক্রস বর্ডার সংেযাগ
স্থাপনসহ ছয় েদেশর মধ্েয স্থািপত হেব সড়ক েনটওয়ার্ক।
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প্রকল্পিট েসপ্েটম্বর মােস জাতীয় অর্থৈনিতক পিরষেদর িনর্বাহী
কিমিটর (একেনক) সভায় অনুেমাদন েদওয়া হয়। এর মধ্েয চীেনর উদ্েযােগ
প্রিতষ্িঠত এিশয়ান অবকাঠােমা উন্নয়ন ব্যাংক (এআইআইিব) ঋণ িদচ্েছ
দুই হাজার ৯৭০ েকািট টাকা। বািক ৬১৬ েকািট টাকা রাষ্টীয় েকাষাগার
েথেক েজাগান েদওয়া হচ্েছ। প্রকল্পিট বাস্তবায়ন করেছ সড়ক ও জনপথ
িবভাগ। চলিত বছর েথেক ২০২৫ সােলর জুন নাগাদ প্রকল্েপর কাজ েশষ
হবার কথা রেয়েছ।

পিরকল্পনা কিমশেন জমা েদওয়া প্রকল্প প্রস্তাবনায় জানা েগেছ,
প্রকল্পিট বাস্তবািয়ত হেল িসেলট েথেক তামািবল পর্যন্ত সড়েকর উভয়
পােশ ধীরগিতর যানবাহেনর জন্য পৃথক েলনসহ চার েলেন উন্নীত করা
হেব। ঢাকা-িসেলট-তামািবল কিরডেরর মাধ্যেম উপ-আঞ্চিলক সংেযাগ
স্থাপন
করা
হেব।
স্থলবন্দর,
অর্থৈনিতক
অঞ্চল,
রফতািন
প্রক্িরয়াকরণ অঞ্চেল যাতায়াত সহজ করা হেব। এই সড়ক পর্যটন িবকােশ
সুেযাগ সৃষ্িট করাসহ আর্থ-সামািজক উন্নয়েন অবদান রাখেব।

পিরকল্পনা কিমশেনর কর্মকর্তারা বলেছন, ওপাের ভারেতর েমঘালয় েথেক
পাথরসহ িবিভন্ন পণ্য তামািবল বন্দর িদেয় আনা-েনওয়া করায় এই সড়কিট
ব্যবসায়ীেদর
কােছ
অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ।
েদেশর
উত্তরপূর্বাঞ্চেলর সঙ্েগ ভারত, ভুটান, িময়ানমার ও চীেনর উপ-আঞ্চিলক
েযাগােযাগ স্থাপেনর ক্েষত্েরও এই সড়ক গুরুত্বপূর্ণ হেয় উেঠেছ।

উপ-আঞ্চিলক বািণজ্য বাড়ােনার পাশাপািশ যাত্রী ও মালপত্র দ্রুত
পিরবহন করেত সরকার িসেলট-তামািবল িবদ্যমান দুই েলেনর সড়ক চার
েলেন উন্নীত করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ।

জানা েগেছ, প্রকল্েপর আওতায় ভূিম অিধগ্রহণ ও পুনর্বাসন, ৫৯ দশিমক
৬৮ লাখ ঘনিমটার মািটর কাজ, ৫৬ দশিমক ১৬ িকেলািমটার েপভেমন্ট
িনর্মাণ, ২১িট েসতু িনর্মাণ (১৬৩৯ দশিমক ৮৪৯ িমটার), ৫৪িট
কালভার্ট িনর্মাণ, ১০িট পদচারী েসতু িনর্মাণ, ২৬৩১ দশিমক ১০৯
িমটার স্ট্রাকচার ফাউন্েডশন, ৫৬ দশিমক ১৬ িকেলািমটার সড়েকর
কনস্ট্রাকশন সাইট ফ্যািসিটিলজ, েটাল প্লাজা, এক্েসল েলাড স্েটশন,
েমাটরযান ও যন্ত্রপািত ক্রয় প্রভৃিত কাজ করা হেব। পিরকল্পনা
কিমশন সূত্র জািনেয়েছ, িসেলট েজলার িসেলট সদর, দক্িষণ সুরমা,
ৈজন্তাপুর ও েগায়াইনঘাট উপেজলাজুেড় প্রকল্পিট বাস্তবািয়ত হেব।
প্রকল্পিট বাস্তবািয়ত হেল বাংলােদেশর উত্তর-পূর্বাঞ্চেলর সঙ্েগ
ভারত, ভুটান, েনপাল, িময়ানমার ও চীেনর ক্রস বর্ডার সংেযাগ
স্থাপনসহ উপ-আঞ্চিলক সড়ক েযাগােযাগ স্থাপন করা সম্ভব হেব।
পাশাপািশ দক্িষণ-পূর্ব এিশয়ার েদশগুেলার সঙ্েগ আমদািন-রফতািন ও
ব্যবসা-বািণজ্য স¤প্রসারণ করার পথ সুগম হেব।

েযাগােযাগ
িবেশষজ্ঞসহ
সড়ক
পিরবহন
মন্ত্রণালেয়র
সংশ্িলষ্ট
কর্তাব্যক্িতরা বলেছন, উন্নত েযাগােযাগ ব্যবস্থা েদেশর অর্থৈনিতক
উন্নয়েনর িচত্র বদেল িদেত পাের। তাই েযাগােযাগ েসক্টের সড়কেক
েবিশ
গুরুত্ব
েদয়ার
পরামর্শ
িদেয়েছন
তারা।
স¤প্রিত
সড়ক
পিরবহনমন্ত্রী সড়ক িবভােগর প্রেকৗশলীেদর সঙ্েগ এক মতিবিনময়
অনুষ্ঠােন েযাগ েদন। এেত অংশ িনেয় িসেলট েজােনর অিতিরক্ত প্রধান
প্রেকৗশলী তুষার কান্িত সাহা িবিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্েপর বর্তমান
অবস্থা তুেল ধের বেলন, িসেলট েজােন বর্তমােন সওেজর ১২িট প্রকল্প
পুেরাদেম চলমান রেয়েছ। এর মধ্েয চারিট উচ্চ অগ্রািধকার, চারিট
মধ্য অগ্রািধকার এবং চারিট িনম্ন অগ্রািধকার প্রকল্প। এ অর্থবছের
একিট প্রকল্প েশষ হেব। ২০২০-২১ অর্থবছের িসেলট েজােন ১ হাজার ৮৭৭
েকািট টাকা বরাদ্দ েদয়া হেয়েছ। এর মধ্েয ১ হাজার ৩০০ েকািট টাকা
বরাদ্দ হেয়েছ ঢাকা-িসেলট-তামািবল মহাসড়েকর উভয় পােশ পৃথক সার্িভস
েলনসহ চার েলেন উন্নীত করার লক্ষ্েয ভ‚িম অিধগ্রহেণর জন্য।

এ প্রসঙ্েগ পিরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বেলন, প্রকল্পিট শুধু
েদশীয় চািহদাই নয়, আন্তর্জািতক চািহদাও পূরণ করেব। এিট হেল উপআঞ্চিলক সড়ক সংেযাগ স্থাপন সহজ হেব। পাশাপািশ স্থলবন্দর,
অর্থৈনিতক অঞ্চল, রফতািন প্রক্িরয়াকরণ অঞ্চেল যাতায়াত সহজ হেব।
সর্েবাপির এ অঞ্চেলর পর্যটন িবকােশ সুেযাগ সৃষ্িট করেব, যা আর্থসামািজক উন্নয়েন অবদান রাখেব বেল জানান িতিন।

