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টােনেলর

অগ্রগিত

৬১

িনউজ েডক্স : চট্টগ্রােমর পেতঙ্গা ও আেনায়ারায় কর্ণফুলী নদীর
তলেদেশ বহুেলন সড়ক িনর্মাণ কােজর েভৗত অগ্রগিত হেয়েছ ৬১ শতাংশ।
আর্িথক অগ্রগিত হেয়েছ ৫৪ দশিমক ৩৭ শতাংশ।

সম্প্রিত কর্ণফুলী নদীর তলেদেশ বহুেলন সড়ক টােনল িনর্মাণ
প্রকল্প এলাকা ঘুের এেস পিরকল্পনা মন্ত্রণালেয়র বাস্তবায়ন
পিরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এক প্রিতেবদেন এ তথ্য
উল্েলখ কেরেছ।

আইএমইিডর প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ, কােজর এ ধারা অব্যাহত থাকেল
িনর্ধািরত সমেয়র (২০২২ সােলর িডেসম্বর) মধ্েয প্রকল্েপর কাজ েশষ
হেব বেল আশা করা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কােজর গিত অব্যাহত রাখার
জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষেক অনুেরাধ জানােনা হয়।

প্রকল্পিট বাংলােদশ ও চীন সরকােরর (িজ টু িজ) েযৗথ অর্থায়েন
বাংলােদশ
েসতু
কর্তৃপক্েষর
মাধ্যেম
বাস্তবািয়েত
হচ্েছ।
প্রকল্পিটর েমাট ব্যয় ১০ হাজার ৩৭৪ েকািট ৪২ লাখ টাকা। এরমধ্েয
বাংলােদশ সরকার িদচ্েছ ৪ হাজার ৪৬১ েকািট ২৩ লাখ এবং চীন সরকােরর
ঋণ ৫ হাজার ৯১৩ েকািট ১৯ লাখ টাকা।

এ িবষেয় জানেত চাইেল মঙ্গলবার (১২ জানুয়াির) সন্ধ্যায় প্রকল্প
পিরচালক হারুনুর রিশদ বেলন, আমরা েচষ্টা করিছ। তেব ভিবষ্যৎ েতা
বলা যায় না। বড় ধরেনর সমস্যা না হেল যথাসমেয় েশষ করা যােব বেল
আমরা এখনও আশাবাদী।

কেরানা পিরস্িথিতেত কােজর িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন, কেরানায়
প্রভাব েতা পেড়েছই। েস কারেণ আমরা অেনক িদন পুেরাদেম কাজ করেত
পািরিন। আমরা সীিমত আকাের কাজ চািলেয়িছ। িকন্তু কেরানার মধ্েযও
আমােদর কাজ বন্ধ হয়িন। সরকারও েসটা অবগত আেছ। বর্তমােন প্রকল্েপ
২৪৪ জন চীনা এবং ৬০০ জন বাংলােদিশ নাগিরক কর্মরত রেয়েছন। সবাই
স্বাস্থ্যিবিধ েমেন কার্যক্রম পিরচালনা করেছন।

এখন পুেরাদেম কাজ চািলেয় েযেত পারেছন িক না এমন প্রশ্েনর জবােব
হারুনুর রিশদ বেলন, েসভােব আিম বলেত চাচ্িছ না। িনর্িদষ্ট সমেয়
যােত কাজ েশষ করেত পাির েসই লক্ষ্য িনেয়ই আমরা এেগাচ্িছ। আশা
করিছ, এভােব এেগােল পারব, পারা যােব।

২০১৫ সােলর নেভম্বের প্রকল্পিট জাতীয়
কিমিটর সভায় অনুেমাদন েপেয়িছল। ২০২২
কাজ েশষ হওয়ার কথা রেয়েছ। েসই িহেসেব
অগ্রগিত, েসখােন বািক ২ বছের ৩৯ শতাংশ

অর্থৈনিতক পিরষেদর িনর্বাহী
সােলর িডেসম্বের প্রকল্েপর
পাঁচ বছের েযখােন ৬১ শতাংশ
কাজ েশষ করা সম্ভব িক না?

এম প্রশ্েন প্রকল্প পিরচালক বেলন, ২০১৫ সােল প্রকল্পিট একেনেক
পাশ হেলও কাজটা শুরু হেয়েছ ২০১৭ সােলর িডেসম্বের। ওখান েথেক
পাঁচবছর। যার ফেল আমােদর সময় হচ্েছ ২০২২ সাল। ৬০ মােসর মধ্েয
আমােদর যা হেয়েছ, েস অনুসাের আমরা এখনও িকছুটা এিগেয় আিছ।

েসতু কর্তৃপক্েষর তথ্যমেত, কর্ণফুলী টােনল িনর্মােণর ফেল ঢাকাচট্টগ্রাম ও কক্সবাজােরর মধ্েয আধুিনক েযাগােযাগ ব্যবস্থা গেড়
উঠেব এবং এিশয়ান হাইওেয়র সঙ্েগ সংেযাগ স্থািপত হেব। ফেল
েযাগােযাগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সািধত হেব। কর্ণফুলী নদীর
পূর্বপ্রান্েতর প্রস্তািবত িশল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্িবত হেব
এবং পশ্িচম প্রান্েত অবস্িথত চট্টগ্রাম শহর, চট্টগ্রাম বন্দর ও
িবমানবন্দেরর সঙ্েগ উন্নত ও সহজ েযাগােযাগ ব্যবস্থা স্থািপত হেব।
ফেল ভ্রমণ সময় ও খরচ কমেব এবং পূর্বপ্রান্েতর িশল্পকারখানার
কাঁচামাল ও প্রস্তুত করা মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর, িবমানবন্দর ও
েদেশর উত্তর-পশ্িচমাঞ্চেল পিরবহন প্রক্িরয়া সহজ হেব। কর্ণফুলী
নদীর পূর্ব প্রান্েতর সঙ্েগ সহজ েযাগােযাগ ব্যবস্থা স্থাপেনর ফেল
পূর্বপ্রান্েত পর্যটনিশল্প িবকিশত হেব।

আইএমইিডর প্রিতেবদন েথেক আরও জানা েগেছ, প্রকল্েপর আওতায় দুিট
িটউব সম্বিলত ৩ দশিমক ৩১৫ িকেলািমটার মূল টােনল িনর্মােণ ঋণ
িদচ্েছ চীন সরকার এবং টােনেলর পশ্িচম ও পূর্ব প্রান্েত ৫ দশিমক
৩৫ িকেলািমটার অ্যাপ্েরাচ েরাড এবং ৭২৭ িমটার ওভারব্িরজ
(ভায়াডাক্ট) িনর্মােণ অর্থায়ন করেছ বাংলােদশ সরকার।

িজ

টু

িজ

পদ্ধিতেত

ইিপিস

কন্ট্রাক্েট

টােনল

িনর্মােণর

জন্য

চাইিনজ িঠকাদাির প্রিতষ্ঠান িসিসিসিস িলিমেটড ও বাংলােদশ েসতু
কর্তৃপক্েষর
মধ্েয
২০১৫
সােলর
৩০
জুন
বািণজ্িযক
চুক্িত
স্বাক্ষিরত হয়। পরবর্তীেত বাংলােদশ সরকার (অর্থৈনিতক সম্পর্ক
িবভাগ) ও চীন সরকােরর (দ্য এক্িসম ব্যাংক অব চায়না) মধ্েয ২০১৬
সােলর ১৪ অক্েটাবর ঋণ চুক্িত স্বাক্ষিরত হয়। ২০১৭ সােলর ৬
নেভম্বর ঋণ চুক্িত কার্যকর হেয়েছ।

২০১৯ সােলর ২৪ েফব্রুয়াির প্রধানমন্ত্রী টােনল েবািরং কােজর শুভ
উদ্েবাধন কেরন। এরইমধ্েয ২ হাজার ৪৫০ িমটার ৈদর্ঘ্েযর প্রথম
িটউেবর সম্পূর্ণ েবািরংেয়র কাজ িরং প্রিতস্থাপনসহ সম্পন্ন হেয়েছ।
দ্িবতীয় িটউেবর েবািরং কাজ ২০২০ সােলর ১২ িডেসম্বর সড়ক পিরবহন ও
েসতু মন্ত্রী উদ্েবাধন কেরন এবং যার কাজ চলমান রেয়েছ।

চীেনর িজনিজয়াং শহের টােনল েসগেমন্ট কাস্িটং প্লান্েট েসগেমন্ট
িনর্মােণর কাজ চলমান রেয়েছ এবং এরইমধ্েয ১৯ হাজার ৬১৬িট
েসগেমন্েটর মধ্েয ১৯ হাজার ২০৪িট েসগেমন্ট িনর্মাণ সম্পন্ন
হেয়েছ। যার মধ্েয ১৫ হাজার ৭৮৪িট েসগেমন্ট সাইেট েপৗঁেছেছ এবং
এরইমধ্েয ৯ হাজার ৭৮৪িট েসগেমন্ট টােনেলর অভ্যন্তের স্থাপন করা
হেয়েছ বেল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পিরদর্শনকােল অবিহত কের।

এছাড়া আেনায়ারা প্রান্েত ৭২৭ িমটার ভায়াডাক্ট িনর্মােণর অগ্রগিত
প্রায় ৫৫ শতাংশ। এরইমধ্েয ১২১িট কাস্ট ইন িসটু েবারড পাইল, ১০৩িট
কংক্িরট িপয়ার ও ৪৬িট কলার িবেমর শতভাগ কাজ, ৪৬িট িপয়ারক্যােপর
মধ্েয ৪৬িটর শতভাগ কাজ এবং ২০৩িট প্ির-েফব্িরেকেটড বক্স
গার্ডােরর মধ্েয ১২২িটর ৫৮ দশিমক ৬২ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হেয়েছ।

প্রকল্প বাস্তবায়েনর জন্য ৩৮২ দশিমক ৮২১ একর ভূিমর মধ্েয ৩৬২
দশিমক ৩২২১ একর ভূিমর অিধগ্রহণ সম্পন্ন হেয়েছ এবং িঠকাদাির
প্রিতষ্ঠানেক হস্তান্তর করা হেয়েছ। অবিশষ্ট ১৯ দশিমক ৭৬ একর
ভূিমর প্রস্তাব ভূিম মন্ত্রণালেয় প্রক্িরয়াধীন আেছ এবং তা
িশগিগরই হস্তান্তেরর কার্যক্রম সম্পন্ন হেব বেল আশা করা যায়।
জােগা িনউজ

ওয়ািশংটেন
ট্রাম্েপর

জরুির

অবস্থা

জাির

আন্তর্জািতক
েডক্স
:
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর
নবিনর্বািচত
প্েরিসেডন্ট েজা বাইেডন ও ভাইস প্েরিসেডন্ট কমলা হ্যািরস আগামী
২০ জানুয়াির শপথ েনেবন।

তােদর অিভেষক অনুষ্ঠােন েকােনা ধরেনর নাশকতা েযন না ঘেট, েস জন্য
রাজধানী ওয়ািশংটন িডিসেত জরুির অবস্থা েঘাষণা কেরেছন প্েরিসেডন্ট
েডানাল্ড ট্রাম্প।িডপার্টেমন্ট অব েহামল্যান্ড িসিকউিরিট ও
েফডােরল ইমার্েজন্িস ম্যােনজেমন্ট এেজন্িসেক স্থানীয় কর্তৃপক্েষর
সঙ্েগ সমন্বয় কের কাজ করার িনর্েদশ িদেয়েছন িতিন।

নবিনর্বািচত

প্েরিসেডন্ট

েজা

বাইেডেনর

অিভেষকেক

িঘের

মার্িকন

আইনপ্রেয়াগকারী সংস্থা সম্ভাব্য সিহংসতা ও হামলার হুমিকর
সতর্কবার্তা েদওয়ার পর প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্প রাজধানীেত
জরুির অবস্থা জাির কেরন।

স্থানীয় সময় েসামবার েসামবার (১১ জানুয়াির)
েহায়াইট হাউেসর
প্েরস অিফস এক িবজ্ঞপ্িতেত জানায়, অিভেষক অনুষ্ঠােনর িনরাপত্তা
িনশ্িচত করেত আগামী ২৪ জানুয়াির পর্যন্ত শহের েফডােরল বািহনী
েমাতােয়ন করা হেব। জরুির অবস্থা কার্যকের সব ধরেনর ব্যবস্থা
েনওয়া হেব।

এিদন সকােল েফডােরল ব্যুেরা অব ইনেভস্িটেগশন (এফিবআই) অভ্যন্তরীণ
এক
জরুির
বার্তায়
আগামী
২০
জানুয়ািরেক
েকন্দ্র
কের
যুক্তরাষ্ট্েরর ৫০িট রাজ্েয ও রাজধানী ওয়ািশংটেন সম্ভাব্য
সশস্ত্র হামলার সতর্কবার্তা েদয়। ওয়ািশংটন িডিসর েময়র মুিরেয়ল
েবাজার এই সপ্তােহ মার্িকন স্বরাষ্ট্র িনরাপত্তা িবভাগেক েলখা এক
িচিঠেত ১১ জানুয়াির েথেক ২৪ জানুয়াির পর্যন্ত িনরাপত্তা েজারদার
করার আহ্বান জানান।

গত ৬ জানুয়াির যুক্তরাষ্ট্েরর পার্লােমন্ট ভবন ‘ক্যািপটল িহল’-এ
আইন-প্রেণতােদর অিধেবশেনর সময় সিহংস হামলা চালায় ট্রাম্প
সমর্থকরা, যা িনেয় িবশ্বজুেড় সমােলাচনা হচ্েছ। এ কারেণই নতুন
প্েরিসেডন্েটর
শপথ
অনুষ্ঠােনর
িনরাপত্তা
িনর্িবঘ্ন
করেত
িডস্ট্িরক্ট
ট্রাম্প।

অব

কলাম্িবয়ায়

জরুির

অবস্থা

জািরর

েঘাষণা

িদেলন

সাধারণত প্েরিসেডন্টরা েকােনা দুর্েযাগ েমাকািবলায় সহায়তার জন্য
জরুির অবস্থা জাির কেরন। িকন্তু এবােরর প্েরক্ষাপট িভন্ন হওয়ায়
মার্িকন কর্তৃপক্ষ বাইেডেনর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেক সামেন েরেখ
িনরাপত্তা েজারদােরর িসদ্ধান্ত িনেয়েছ।

কুকুেরর কামেড় হিরেণর মৃত্যু

িনউজ েডক্স : কাপ্তাই উপেজলায় গতকাল েসামবার িদবাগত রাত ৩টার সময়
কুকুেরর কামেড় একিট হিরেণর মৃত্যু হেয়েছ। ঘটনািট ঘেটেছ
কাপ্তাইেয় েকিপএম িচপার এলাকায়।

েকিপএম িচপােরর কর্মকর্তা েমা. সােলহীন েচৗধুরী ঘটনার সত্যতা
িনশ্িচত কের বেলন, “েসামবার রােত পাহািড় এলাকা েথেক িচপার
এলাকায় একিট হিরণ েনেম আেস। এখােন প্রায়ই রােত হিরণ নােম িকন্তু
েকােনা মানুষ হিরেণর ক্ষিত কের না। তেব প্রায় রােত কেয়কিট কুকুর
হিরণেক ধাওয়া কের। েসামবার রােতও বন েথেক কাপ্তাই িচপাের হিরণ
েনেম আেস। অন্যান্য িদন ৪/৫িট হিরণ একসােথ েনেম আসেলও েসামবার
একিট মাত্র হিরণ কাপ্তাই িচপাের আেস। একা েপেয় কুকুেরর দল
হিরণিটেক চারিদক েথেক িঘের ধের এবং কামেড় েমের েফেল।”

হিরণিটর বয়স আনুমািনক ২ বছর এবং ওজন ১৩ েকিজ হেত পাের বেল ধারণা
করা হচ্েছ। মৃত হিরণিট বন িবভােগর িনরাপত্তা প্রহরীরা িনেয় যায়
বেল জানা েগেছ। আজাদী অনলাইন

চট্টগ্রােম
আ.লীগ
ও
‘িবদ্েরাহী’
প্রার্থীর
সমর্থকেদর সংঘর্েষ িনহত ১

িনউজ েডক্স : নগেরর ডবলমুিরং থানাধীন পাঠানটুিল এলাকায় চট্টগ্রাম
িসিট করেপােরশন িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ সমর্িথত কাউন্িসলর প্রার্থী
ও ‘িবদ্েরাহী’ প্রার্থীর সমর্থকেদর মধ্েয েগালাগুিলেত একজন িনহত
হেয়েছন।

মঙ্গলবার (১২ জানুয়াির) রােত ২৮ নম্বর পাঠানটুিল ওয়ার্েডর
মগপুকুর পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘেট। িনহেতর নাম েমা. আজগর আলী বাবুল
(৫৫)। তার িবস্তািরত পিরচয় পাওয়া যায়িন। এ ঘটনায় আরও একজন আহত
হেয়েছ বেল জানা েগেছ। তেব তার পিরচয় পাওয়া যায়িন।

ডবলমুিরং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) সদীপ কুমার দাশ বেলন,
২৮ নম্বর পাঠানটুিল ওয়ার্েডর মগপুকুর পাড় এলাকায় দুই পক্েষর
মধ্েয েগালাগুিলর ঘটনা ঘেটেছ। হাসপাতােল েনওয়ার পর একজন মারা
েগেছ। আরও একজন আহত রেয়ছ। িতিন বেলন, ঘটনাস্থেল অিতিরক্ত পুিলশ
েমাতােয়ন করা হেয়েছ। ঘটনার সঙ্েগ জিড়তেদর শনাক্েতর েচষ্টা চলেছ।

পুিলশ সূত্র জািনেয়েছ, আওয়ামী সমর্িথত কাউন্িসলর প্রার্থী নজরুল
ইসলাম বাহাদুর ও ‘িবদ্েরাহী’ প্রার্থী ও সােবক কাউন্িসলর েমা.
আবদুল কােদেরর সমর্থকেদর মধ্েয এ সংঘর্েষর ঘটনা ঘেট। বাংলািনউজ

েলাহাগাড়ায়
প্রাইেভটকার
ও
কাভার্ডভ্যােন িমলল ১৫ হাজার
ইয়াবা, গ্েরপ্তার ২

এলিনউজ২৪ডটকম : েলাহাগাড়ায় প্রাইেভটকার ও কাভার্ডভ্যােন তল্লাশী
চািলেয়
পুিলশ।

১৫ হাজার িপস ইয়াবাসহ ২ পাচারকারীেক গ্েরপ্তার কেরেছ
েসামবার (১১ জানুয়াির) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়েকর

উপেজলা পিরষেদর েগইেটর সামেন
গ্েরপ্তার করা হয়। জব্দ করা

পৃথক অিভযান
হেয়েছ ইয়াবা

চািলেয়
পাচাের

তােদরেক
ব্যবহৃত

প্রাইেভটকার ও কাভার্ডভ্যান।

গ্েরপ্তারকৃতরা

হেলন,

ঝালকািঠ

থানার

রামচন্দ্রপুর

বািলেঘানা

এলাকার েমা. েসিলম েহােসন ফরাজীর পুত্র েমা. রািকব (২২) ও
িকেশারগঞ্েজর ৈভরব েপৗরসভার ৯নং ওয়ার্েডর চন্িডেবর পাড়ার েমা.
েহেলা িময়ার পুত্র েমা. িবল্লাল িময়া (২২)।

েলাহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) জােকর েহাসাইন
মাহমুদ
জানান,
েগাপন
সংবােদর
িভত্িতেত
অিভযান
চািলেয়
কাভার্ডভ্যােন রািকেবর কাছ েথেক পাওয়া যায় ১০ হাজার িপস ইয়াবা।
এছাড়া প্রাইেভটকাের তল্লাশী চািলেয় িবল্লাল িময়ার কাছ েথেক
উদ্ধার করা হেয়েছ ৫ হাজার িপস ইয়াবা। যার আনুমািনক মূল্য ৪৫ লাখ
টাকা। তােদর িবরুদ্েধ মাদকদ্রব্য িনয়ন্ত্রণ আইেন পৃথক মামলা রুজু
করা হয়। মঙ্গলবার সকােল তােদরেক আদালেত েসাপর্দ করা হেয়েছ।

