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অ�াি�িলক পিলমার �যুি� �বত�েনর মাধ�েম �দেশ �টকসই সড়ক-মহাসড়ক িনম�ােণর সময় ও ব�য়
অেনকাংেশ কমেব বেল অিভমত িদেয়েছন িবেশষ�রা। সড়ক ও জনপথ িবভােগর (সওজ) অিতির�
�ধান �েকৗশলী ফজেল রে� বাসসেক বেলন, ‘আমরা এই �ােনা �যুি�র পণ� অ�াি�িলক পিলমার
ব�বহার কের মােস ১০০ িকেলািমটার রা�া �তির করেত পাির।’

�দিনক ইে�ফােকর সব�েশষ খবর �পেত Google News অ�সরণ ক�ন
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িতিন বেলন, �াথিমক গেবষণায় একিট িবেশষ� দল এই িস�াে� এেসেছন �য �যুি�িট বাংলােদেশর
�যেকান ধরেনর মািটর জ� উপেযাগী এবং এিট সড়ক িনম�াণ ব�য় কমপে� ৩০ শতাংশ কিমেয় �দেব।
এই �যুি�র সাহােয� িনিম�ত রা�া�েলা কমপে� ৫০ বছেরর মত �টকসই হেব।

গেবষণায় ছয় সদে�র িবেশষ� দেলর �নতৃ�দানকারী সওজ-এর এই ঊ��তন কম�কত�া বেলন,
অ�াি�িলক পিলমার-িনিম�ত সড়ক�েলার দীঘ� �ািয়ে�র কারেণ র�ণােব�ণ খরচ হেব খুবই কম। দলিট
এি�ল ২০২১ �থেক জা�য়াির ২০২২ পয�� দশ মাস ধের �যুি�িটর কায�কািরতা এবং স�াব�তার উপর
গেবষণা চািলেয়েছ।

বত�মােন সড়ক �যাগােযাগ স�সারেণর চািহদা ফেল গত �বশ িকছু বছর ধের বাংলােদেশর �যাগােযাগ
খােত বােজট বরা� �বেড়ই চেলেছ। চলিত অথ� বছেরর বােজেট সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর
জ� ৩১২ দশিমক ৯৬ শ’ �কািট টাকা বরা� �দয়া হয়, যা �মাট উ�য়ন বােজেটর ১২ দশিমক ৭ শতাংশ।
িবদায়ী ২০২১-২২ অথ� বছের এই বরাে�র পিরমাণ িছল ২৮০ দশিমক ৪২ শ’ �কািট টাকা।



িনম�াণ �যুি� সং�া� িবিভ� গেবষণাপে� ‘অ�াি�িলক পিলমার’�ক �ােনা �যুি�র অংশ িহসােব
আখ�ািয়ত কের বলা হেয়েছ এিট মািটেক �দৃঢ় ও �ি�ত করার ��ে� অসাধারণ একিট উপাদান, যার পািন
�িতেরাধ �মতা রেয়েছ এবং এেত �িতকর রাসায়িনক এবং অথবা জীবা� �ালানীর ব�বহােরর �কান
�েয়াজন হয় না।

গেবষক দেলর িসিনয়র সদ� ইি�িনয়ার আবুল �হােসন বেলন, ক�বাজােরর মেহশখালী এলাকার
মাতারবািড়েত অ�াি�িলক পিলমােরর মাঠ পরী�ায় �যুি�িটেক ‘অত�� কায�কর’ বেল �তীয়মান হেয়েছ।
িতিন জানান, তারা �দেশর িবিভ� অ�েলর ২২িট �জলা �থেক মািট সংগÌহ কের মাতারবািড় এলাকায়
�ক.৩১ এিপএস অ�াি�িলক পিলমার িদেয় িবিভ� অ�পােত পরী�া কেরেছন।

িনম�াণ িবেশষ�রা বেলন, অ�াি�িলক পিলমার বত�মােন মািক�ন যু�রা�, কানাডা, অে�িলয়া, মালেয়িশয়া
এবং মধ��ােচ�র িবিভ� �দেশ ব�বহার করা হে�, ভারত এবং ভুটানও রা�া িনম�ােণর জ� এিট ব�বহার
করা �� কেরেছ। সমী�া দেলর একজন সদ� বেলেছন �য, ভারতীয় �সনাবািহনী সফলভােব কা�ীেরর
�গ�ম ও পাহািড় লাদাখ অ�েল এবং বাংলােদেশর সীমা� বরাবর িশিল�িড়েত �ক-৩১ এিপএস ��াে�ডর
অ�াি�িলক পিলমােরর সফল ব�বহার কেরেছ। মািক�ন যু�রাে�র �নৗ বািহনী �থেম পণ�িট �তির কের যা
মািক�ন সামিরক এবং িবমান বািহনী পরবত�ীেত তােদর �দেশ এবং অ�� ব�বহার করা �� কের।

গেবষণায় অংশ �নওয়া অ�া� সদ�রা হেলন মাতারবািড় �কে�র সওজ কে�ােন�ট ম�ােনজার
ইি�িনয়ার �মা. শাহিরয়ার �িম, �ডপুিট �েজ� ম�ােনজার (সওজ) �মা. ইউ�স আলী, রা�া িনম�াণকারী মীর
আ�ার-ডি�উএমিসিজ �জিভর �ক� ব�ব�াপক আবু সাদাত সােয়ম এবং �ক-৩১ বাংলােদেশর জ�
এিপএস এ��ুিসভ চ�ােনল পাট�নার ওয়ািলউল ইসলাম।
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