এ যমন শুদৄ যতু ন ‘স্বপ্ন ছয়ুঁ য়ছ প্রভত্ত দ্মায এায-ায’
যভাতাায যায়ন

এক ভাকভমময়েয াক্ষী য় অফয়য়ল ভাথা উঁচু কয়য দাঁড়ার স্বয়প্নয দ্মা যতু। যল স্প্যান স্থায়নয
ভধ্যদদয় প্রভত্ত দ্মা যতু স্বপ্ন ছয়ুঁ য়ছ এায-ায। এই যতুয়ত যল স্প্যান ফায়নায য প্রভত্ত দ্মায দুই ায়ড়
যদচত য়রা যতুফন্ধ। এ যমন প্রভত্ত দ্মায দফশ্বজ। দ্মা যতুয ৪১তভ অথ মাৎ যল স্প্যান ফায়নায ভধ্য দদয় যদয়য
ফয়চয় ফড় এই অফকাঠায়ভায মূর অং দৃশ্যভান য়রা। এ উরয়ক্ষ যতু এরাকা উৎফমুখয দযয়ফ সৃদি ।
যদয়য অন্যত্র ভানুয়লয ভয়ধ্য যদখা যদ উদ্দীনা। এ যতু দনভমাণয়ক যকন্দ্র কয়য স্থানী  আন্তজমাদতক লড়মন্ত্র, দ্মায
তীব্র যরাত, এভনদক চরভান ভাভাদয ফাধা য় দাঁড়া যতু দনভমায়ণয য়থ। প্রধানভন্ত্রী যখ াদনায াী
উয়যায়গ দনয়জয়দয অথ মায়ন দ্মা যতু দনভমায়ণয কাজ শুরু । এখন শুদৄ অয়ক্ষা যদয়য বৃত্তভ এই যতুয স্প্যায়নয
য গাদড়  যযর চরাচয়রয স্ল্যাফ ফায়না।এই যতুয উয স্ল্াফ ফায়না  যযর রাইন স্থায়নয কাজ যল য়রই
যদয়য দদক্ষণ-দিভাঞ্চয়রয ২১ যজরায য়ে াযায়দয়য যাদয ংয়মাগ স্থাদত ায থ উন্ুক্ত য়ফ। যকাদয
ভর আাফাদ ব্যক্ত কয়য ফয়রয়ছন, ২০২২ ায়রয জুয়নয ভয়ধ্য মানফান চরাচয়রয জন্য যতু খুয়র যদা ম্ভফ
য়ফ। এযই ভয়ধ্য বাাডাক্ট, অথ মাৎ মূর নদীয ফাইয়য দরায  স্প্যান ফায়না, ংয়মাগ ড়ক, নদীায়নয কাজ যল
য়য়ছ। এই যতু এফং যতুয উয যযর যতু দনমূ মাণ কাজ যল য়র যদয়য দদক্ষণ দিভাঞ্চয়রয ভানুয়লয মাতায়ত
যমভন জ সুগভ য়ত যতভদন অথ মননদতক বায়ফ যদয়য দজদডদয়ত মৄক্ত য়ফ উয়েখয়মাগ্য ংয়মাজন।
মূরত দ্মা যতুয এই অগ্রগদত প্রধানভন্ত্রী যখ াদনা, তাঁয যকায়যয এফং ফাংরায়দয়য আস্থা, অথ মননদতক,
কাদযগদয, প্রমৄদক্তগত ক্ষভতা  ায়য প্রতীক। ফাংরায়দ  ফীয ফাোরী চাইয়র ফ দকছ কযয়ত ায়য, ায়য
অাধ্য াধন কযয়ত- দ্মা যতু তাযই ফড় প্রভাণ। ভান মুদক্তমৄয়েয ভধ্যদদয় অদজমত দফজয়য ভায় যতুয স্প্যান
স্থান ম্পন্ন কয়য প্রভত্ত দ্মা জয়য ভধ্যদদয় দফয়শ্ব আয়যকটি দফজ দনান উড়ায়রা ফাোরী জাদত। দফজয়য ভায়
দ্মা যতুয স্প্যান স্থান ম্পন্ন কয়য স্বাধীনতায সুফণ ম জন্তীয়ত ফাোরীয়ক আয়যকটি উায দদয়রন ফেফন্ধু কন্যা
যখ াদনা। শুদৄ দ্মা যতু ন, ফেফন্ধুয যনতৃয়ে ভায়য বালা ফাংরা কথা ফরায অদধকায প্রদতষ্ঠা, মুদক্তমৄয়েয ভধ্য
দদয় ভান স্বাধীনতা অজমন, খায ঘাটদতয যদয়ক খায উদ্বৃয়ত্তয যদয় উন্নীত তথা ফাোরীয ক্ষুধা জ, নাযীয
ক্ষতান, নাযী দক্ষায ায য়তালজনক অফস্থায়ন উন্নীত, নাযী দশু মৃতুযয ায কদভয় আনা, দনন্ আয়য যদয়ক
ভধ্যভ আয়য যদয় রুান্তয, ভানুয়লয গড় আয়ু, গড় আ (ভাথা দছ) ব্যাংয়ক বফয়দদক মুদ্রায দযজমাব বৃদে, যযদভয়টন্প
বৃদে, কয়রয জন্য দফদুযৎ যফযা ব্যফস্থা দনদিত কযায দ্বাযপ্রায়ন্ত উনীত, আগাভী জুয়নয ভয়ধ্য এই ভাদযকল্পনা
ফাতফান য়ফ ফয়র আা দফদুযৎ প্রদতভন্ত্রী নরুর াদভদ দফপুয। অনুরু ভাকায় আভায়দয জাতী তাকা খদচত
‘ফেফন্ধু স্যায়টরাইট’ উৎয়ক্ষন  দফচযয়নয ভধ্যদদয় ফাংরায়দয়য ভাকা জ ফাোরীয ফ ফড় অজমন অদজমত
য়য়ছ জাদতয জনক ফেফন্ধু তাঁয প্রদতদষ্ঠত দর আাভী রীগ এফং ফেফন্ধু কন্যা যখ াদনায াত ধয়যই। কয়যানা
কায়র যদয়য অথ মনীদত কর সূচয়ক উধ মমূখী অফস্থান াশ্বফতী যদ বাযত, াদকতায়নয যচয় অয়নক গুণ এদগয়য়ছ
ভয়ভম দফশ্বব্যাংক, এী উন্নন ব্যাংক তায়দয দযয়ায়ট ম উয়েখ কয়যয়ছ। কয়যানা কায়র ভানুয়লয জীফন যক্ষা 
জীদফকায চাকা চর যাখয়ত যা একই বায়ফ দফশ্ব যনতৃবৃন্দ ফাংরায়দয়য প্রংা কযয়ছ, প্রংা কযয়ছ প্রধানভন্ত্রী
যখ াদনায।
দ্মা যতুয দনভমায়ণ প্রাদেক যম, দ্মা যতু যকফর যদয়য বৃত্তভ যমাগায়মাগ স্থানা ন; ফযং ফাংরায়দয়য
া, দক্ষতা, কূটননদতক ভম মাদা  অথ মননদতক ক্ষভতায উজ্জ্বর দৃিান্ত। প্রভত্ত দ্মায বুয়ক য়গৌযয়ফ ভাথা তুয়র এই
যতু ফাংরায়দয়য মৃদে  ায়য জগান গাইয়ছ। ফস্তুত নদীভাতৃক ফাংরায়দয় নদী দনয় কদফতা যয়য়ছ অংখ্য;
যখাদ দ্মা নদী দনয় কদফতা  ংগীত কভ যনই। য তুরনা যতু দনয় কদফতা দফযর। দকন্তু প্রধানভন্ত্রী যখ াদনা
যমবায়ফ ত প্রদতফন্ধকতা অদতক্রভ কয়য দ্মা যতু প্রকল্প ফাতফাযন ক্ষভ,পর য়য়ছন, তা তাঁয যনতৃয়েয
দৃঢ়তা,প্রদতশ্রুদত,একাগ্রতায ফদিঃপ্রকা। আভায়দয জাতী কদফ কাজী নজরুর ইরাভ দ্মায যঢউয়ক তায শূন্য হৃদদ্ম দনয় যময়ত ফয়রদছয়রন। যখ াদনা যদদখয়য়ছন, দ্মা নদী ফাঙাদরয শূন্য হৃদয়য ফান ন; ফযং বুকবযা গফ ম
 যচাখবযা স্বযপ্নয এক জীফন্ত াক্ষী। আভযা যদখয়ত াদি, দ্মা নদীয যই উদায নীর আকায়য দনয়চ দাঁদড়য়
যয়য়ছ দ্মা যতুয যগৌযফভ কাঠায়ভা। এ যমন এক অনফয কদফতা। আয এই কদফতা যচদতায নাভ- যখ াদনা।

-২কয়যানা ভাভাযীয প্রথভ যঢউ পর বায়ফ যভাকাদফরায য দদ্বতী যঢউ যভাকাদফরা ব্যাক প্রস্তুদত দনয়
আগায়ি যকায। এ ম মায় ভানুয়লয জীফয়নয সুযক্ষা এফং জীদফকায চাকায়ক চর  গদতীর যাখয়ত প্রথভ ম মায়
একরাখ ২৭ াজায যকাটি টাকায প্রয়ণাদনা প্যায়কজ যদায ায দদ্বতী যঢউ যভাকাদফরা প্রয়াজনী  ম মাপ্ত
প্রয়ণাদনায ব্যফস্থা কযয়ত ইয়তাভয়ধ্য প্রধানভন্ত্রী ংদিিয়দয দনয়দ ম দদয়য়ছন। দ্মা যতু দনয় এই দনফয়ন্ধয ায়থ
প্রাদেক ফয়রই উয়যাক্ত তথ্যগুয়রা এখায়ন উয়েখ কযা য়রা। প্রেতিঃ স্বয়প্নয এই যতুয়ত প্রথভ স্প্যান ফয়দছর
২০১৭ ায়রয ৩০ যয়ন্ফম্বয। আয ২০২০ ায়রয ১০ দডয়ম্ভযদ্মা ফর ফ ময়ল স্প্যান। ৪১টি স্প্যান ফায়ত দতন
ফছয দুই ভা ১০ দদন ভ রাগর। এই স্প্যানই যতুয মূর অফকাঠায়ভা। দরায়যয য ফায়না য়য়ছ এগুয়রা। এয
য দদয় চরয়ফ মানফান, আয দনচ দদয় চরয়ফ যেন। মানফান  যেন চরাচয়রয যাতা দনভমায়ণয জন্য স্প্যায়নয
য়য  দনয়চ স্ল্যাফ ফায়নায কাজ চরয়ছ। প্রদতটি স্প্যায়নয বদঘ ময ১৫০ দভটায। এফ স্প্যান চীয়ন বতদয কয়য জাায়জ
কয়য ফাংরায়দয় দনয় আা য়য়ছ।
৪২টি দরায়যয য়ে স্প্যানগুয়রা যজাড়া যদায ভাধ্যয়ভ পুয়যা যতু দৃশ্যভান য়য়ছ। মূর দ্মা যতুয,
অথ মাৎ নদীয অংয়য বদঘ ময ৬ দদভক ১৫ দকয়রাদভটায। তয়ফ ডাঙায অং ধযয়র যতুটিয যভাট বদঘ ময য়ফ ৯
দকয়রাদভটায়যয দকছ যফদ। নদীয দু'ায়য অংয়য কাজ এযই ভয়ধ্য যল য়য়ছ। পুয়যা কাজ যল য়র মানফান
চরাচয়রয থটি য়ফ ২২ দভটায চড়া, চায যরয়নয। ভাঝখায়ন থাকয়ফ ড়ক দফবাজক। স্প্যায়নয যবতয দদয় চরয়ফ
যেন। যতুয়ত একটিই যযররাইন থাকয়ফ। তয়ফ এয য দদয় দভটাযয়গজ  ব্রডয়গজ দুই ধযয়নয যেন চরাচয়রযই
ব্যফস্থা থাকয়ফ। বাাডায়ক্ট এয় মানফান  যেয়নয থ আরাদা য় ভাটিয়ত দভয়য়ছ। দ্মা যতু দনভমায়ণয যছয়নয
ইদতা য়ি, আজ যথয়ক ২২ ফছয আায়গ ১৯৯৮ ায়র যকায়যয তদফয়র প্রথভ এই যতুয প্রাক-ম্ভাব্যতা মাচাই
কযা । ২০০১ ায়র প্রধানভন্ত্রী যখ াদনা এই যতুয দবদত্তপ্রতয স্থান কয়যন। ২০০৮ ায়র জাতী অথ মননদতক
দযলয়দয দনফ মাী কদভটিয বফঠয়ক (একয়নক) প্রকল্পটি অনুয়ভাদন া। এযয অথ মায়ন এদগয় আয় দফশ্বব্যাংক;
দকন্তু দকছদদন যই দফদত্ত যদখা যদ। এয়ত দুনীদতয অদবয়মাগ তুয়র ংস্থাটি প্রকল্প যথয়ক য়য দাঁড়া। পয়র যতুয
বদফষ্যৎ ঙ্কা য়ড় মা। এযয যকায এই যতু দনভমায়ণ দফকল্প অথ মায়নয জন্য ভারয়দায য়ে যমাগায়মাগ
কয়য। এক ম মায় দফশ্বব্যাংক পুনযা দপয়য আয় অথ মায়নয জন্য। দকন্তু প্রধানভন্ত্রী যখ াদনা য প্রতাফ দপদযয়
দদয় দনজস্ব অথ মায়ন এয ফাতফায়নয যঘালণা যদন। প্রেত:স্বয়প্নয দ্মা যতু প্রকয়ল্প কদল্পত 'দুনীদতয লড়ময়ন্ত্র'য
দুিঃস্বয়প্নয অফান য়য়ছ। ই অদবয়মাগ ২০১৭ ায়রয যপব্রুাদযযত কানাডায একটি আদারয়ত খাদযজ য় মা।
দ্মা যতু প্রকয়ল্প মূর অথ মানকাযী প্রদতষ্ঠান দফশ্বব্যাংক য়য মাায য যকায মদদ দনজস্ব অথ মায়ন এযই ভয়ধ্য
যতু দনভমাণকাজ শুরু কয়যদছর, ই অদবয়মাগ ফাংরায়দয়য বাফমূদতময়ত একটি প্রশ্নদচহ্ন য় যথয়ক দগয়দছর। মদদ
দুনীদত দভন কদভন প্রা দুই ফছয অনুন্ধান, তদন্ত  দজোাফায়দয য অদবয়মাগটি অমূরক আখ্যাদদয়
প্রদতয়ফদন দাদখর কয়য। যল ম মন্ত মখন কানাডায আদারত অদবয়মাগটিয়ক গারগল্প দয়য়ফ উদড়য় যদ, তখন
ফাদক থায়ক শুদৄ ায় ফয া ক্ষভতায রূকথা। যখ াদনা দুযন্ত দ্মায এয়রাচুযর যফদণ যেঁয়থ দদয়য়ছন। এ দনয়
প্রয়কৌরীযা ফয়রয়ছন, দ্মায বুয়ক যতু গয়ড় যতারায ধাযণাটিই দছর দফস্মকয। যকননা, দ্মায নদীতয়রয ভাটি এতই
দযফতমনীর যম, মুসৄয়তম যম যকায়না স্থান যথয়ক যম দযভাণ ভাটি য়য মা, তায়ত ২১ তরা উঁচু বফয়নয উচ্চতায
ভদযভাণ গবীযতায খাদ বতদয । এভন একটি স্থায়ন াইদরংয়য ভাধ্যয়ভ খুটিুঁ স্থায়নয ভয়তা দফার এক চযায়রঞ্জ
যভাকাদফরা কযয়ত য়য়ছ দ্মা যতুয প্রয়কৌরীয়দয। দফয়ল েদতয়ত যল ম মন্ত াইদরং কযয়ত য়য়ছ। দযখটায
যেয়র ৯ ভাত্রায ভূদভকয়ম্প টিয়ক থাকায ভয়তা কয়য দ্মা যতু দনভমাণ য়ি। প্রয়কৌরীযা জানান, নদীয াদন যথয়ক
প্রা ১৮ দভটায উঁচু দ্মা যতুয তরা। াদনয উচ্চতা মতই ফাড়ূক না যকন, এয দনচ দদয় াঁচতরায ভান উচ্চতায যম
যকায়না যনৌমান য়জই চরাচর কযয়ত াযয়ফ। মূর যতুয কাজ শুরু  ২০১৪ ায়রয নয়বম্বয়য। এই যতু দনভমায়ণয
কাজ া চীয়নয ঠিকাদাদয প্রদতষ্ঠান চানা যভজয দব্রজ ইদঞ্জদনাদযং যকাম্পাদন। তায়দয য়ে ১২ াজায ১৩৩ যকাটি
টাকায চুদক্ত । চায ফছয়যয ভয়ধ্য কাজ যল কযায কথা দছর। কাজ শুরুয য়যয ফছযই ভাা স্থাদত দনভমাণ
ভায়ঠয যফদচং প্লান্ট একাং নদীবাঙয়ন দফরীন য় মা।
ুঁ দনয়চ ভাটি যীক্ষা ২২টি খুটিয
ুঁ দনয়চ নযভ ভাটি াা মা। তখন নকা
২০১৭ ায়র প্রদতটি খুটিয
ুঁ দনয়চ ছটি াইর
ংয়াধয়নয প্রয়াজন যদখা যদ। যপদযঘাট স্থানান্তয়য ভ যরয়গ মা। শুরুয়ত প্রদতটি খুটিয

-৩(ভাটিয গবীয়য দিয়রয দবদত্ত ফায়না) ফায়নায দযকল্পনা দছর। মৄক্তযায়জযয যাভমক প্রদতষ্ঠান নকা ংয়াধন
কয়য একটি কয়য াইর ফাদড়য় যদায দোন্ত যদ। এ জন্য খুটিুঁ দনভমাণকাজ পুয়যাপুদয যল য়ত চরদত ফছয়যয ভাচ ম
ম মন্ত যরয়গ মা। ফ দভদরয় এই কায়জ প্রা এক ফছয ফাড়দত রায়গ। এ জন্য ভায়ঝ কায়জ দকছটা গদত াযা।
ঠিকাদাযয়ক দুই ফছয আট ভা ফাড়দত ভ যদা । প্রথভ দপা প্রা ায়ড় ১০ াজায যকাটি টাকা ব্যা ধযা ।
য়য ২০১১ ায়র ব্য ফাদড়য় কযা  ২০ াজায ৫০৭ যকাটি টাকা। ২০১৬ ায়র যপয ংয়াধয়নয য ব্য দাঁড়া
২৮ াজায ৭৯৩ যকাটি টাকা। এযয প্রকল্প প্রতাফ ংয়াধন না কয়য ২০১৮ ায়রয জুয়ন আফায ব্য যফয়ড় দাঁড়া
৩০ াজায ১৯৩ যকাটি টাকা। গত ৪ দডয়ম্বয ম মন্ত ২৪ াজায ১১৫ যকাটি টাকা ব্য য়য়ছ। এফ খযয়চয ভয়ধ্য
যয়য়ছ যতুয অফকাঠায়ভা বতদয, নদীান, ংয়মাগ ড়ক, ভূদভ অদধগ্রণ, পুনফ মান  দযয়ফ, যফতন-বাতা
ইতযাদদ। এই যতু দনভমায়ণয পয়র ১ দদভক ২৩ তাং ায়য দজদডদ ফাড়য়ফ ফয়র ভীক্ষা উয়ঠ এয়য়ছ। আয
যদয়য দদক্ষণ-দিভাঞ্চয়রয দজদডদ ফাড়য়ফ ২ দদভক ৩ তাং। যভাংরা ফন্দয  যফনায়ার স্থরফন্দয়যয য়ে
যাজধানী এফং ফন্দযনগযী চট্টগ্রায়ভয যাদয যমাগায়মাগ স্থাদত য়ফ। ফ দভদরয় দ্মা যতু অথ মনীদতয়ত যমভন
প্রবাফ যপরয়ফ, যতভদন জ য়ফ ভানুয়লয চরাচর।
দ্মা নদী এফং দ্মা যতু এখন আভায়দয উন্নন  মৃদেয মাত্রী। ইয়তাভয়ধ্য দ্মায দু’তীয়য ভাা প্রায়ন্ত
এফং জাদজযা প্রয়ন্ত যতু যদখায জন্য প্রদতদদন যদয়য দূযদূযান্ত যথয়ক ছয়ট আয়ছ াজায়যা ভ্রভন  যৌন্দর্য্ম
দাসুনানান ফী ভানুল। এখন যীদতভয়তা দ্মায দুই ায়ড় দদয়নয যফীয বাগ ভয় জয়ভ ভানুয়লয দভরন যভরা।
অয়নকটা দকদনক স্প্য়ট, ম মটন যকন্দ্র দযণত য়য়ছ ভাা  জাদজযায দফার এরাকা জুয়ড়। দফয়কয়র দ্মায বুয়ক
সূম মাত যদখায ভয়নাযভ দৃশ্য দতযই অপূফ ম, অনন্য এক অনুভূদত জাগা ভানুয়লয ভয়ন। াাাদ ইদর দপ্র ফাোরীয
ইদর, বতমা, যফগুন বাদজ দদয় চয়র ভধ্যাহ্ন যবাজ। আয়ছ দয়ঠ, পুদর, ফুচকা, ডারপুদয, যছারা, দিঁাজু, মুদড়য দভশ্রয়ণ
দফয়কয়রয নাতা। এফ কায়জ জদড়ত দ্মায দুতীয়যয ভানুয়লয বায়গ্যয চাকা খুয়র যগয়ছ। এফ ব্যফা জদড়ত াজায়যা
ভানুয়লয বদনদন্দন রুট রুদজয ব্যফস্থা য়য়ছ এই যতুয ফয়দৌরয়ত। কায়জই এই যতু পূণাে চালুয আয়গই এই অঞ্চয়রয
ম মটন, দফয়নাদন, ব্যফা ফাদণজয, দল্প, করকাযখানা, যায়টর, যভায়টর, দকদনক স্প্ট, অফকা মান, ভ্রভয়ন
অন্যভত স্থায়ন দযণত য়ফ দ্মায দুই প্রায়ন্তয ভাা-জাদজযা এফং এয ংয়মাগ ড়য়কয দুায়য দৃদিনন্দন অরু
দৃয়শ্যয ভয়নামুগ্ধকয দযয়ফ প্রাদন্ত এয়নয়দয়ফ কভমব্যত ভানুয়লয ভয়ন। াাাদ দ্মায ভাা-জাদজযা প্রায়ন্ত ম মটন,
ভ্রভন, অফকা মান, দল্পকাযখানা প্রদতষ্ঠা  অথ মনীতয াফ দয়য়ফ গয়ড় ঠয়ফ। তা এখন যথয়কই যই ম্ভাফনা
যদখা দদয়য়ছ। একই ায়থ এই যতুয অথ মননদতক, াভাদজক, াংস্কৃদতক, ইদতা, ঐদতযগত তাৎম ম দদন দদন
গুরুেফ য় ঠয়ছ। এই দ্মাবুয়ক দাঁদড়য় থাকা যতু যই ম্ভাফনায ফাতমা জানান দদয়ি। ফাতয়ফ যইমূ ম্ভাফনায
প্রদতপরয়নয প্রতযাা প্রদতক্ষা ফাংরায়দ এফং ফাোরীয প্রয যগানা। এই যতু দনভমাণয়ক যকন্দ্র কয়য শুরু যথয়ক
যল ম মন্ত স্থানী বায়ফ যাজননদতক, কূটননদতক এফং আন্তজমাদতক বায়ফ ফ লড়মন্ত্র দছন্ন কয়য ফ দাফ-দনকা 
চড়াই-উতযাই যদযয় স্বাধীনতা দছদনয় আনা ফাংরায়দ চাইয়র উন্নন  মৃদেয ফড় ফড় চযায়রঞ্জ গ্রণ কযয়ত
ায়য, বদফষ্যয়ত াযয়ফ। এই যতু যই য়তযয ফাতমা দদয়ি দফশ্বয়ক।
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যরখক : াংফাদদক, াধাযণ ম্পাদক-ফাংরায়দ ক্লাইয়ভট যচঞ্জা জান মাদরি যপাযাভ।
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