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ভৄস্তাপা ভাসুদ 

ভনতন ানফ দীঘ ঘ পঁনি ফছয য যকানয চাকনয থেনক অফয ননননছন। তায থানটিং নছনরা ঢাকানতই। 

বানরা থানট চাকনয কনযনছন পুনযাটা ভ, প্রেভ থেনিয কভ ঘকতঘা নননফ। াাান থরখানরনখও কনযন ঞ্চানয 

ঊনবঘ প্রকানত ফই আনছ তায। তায স্ত্রী যকানয ইকুনরয অফযপ্রাপ্ত নক্ষক। দুই থছনরনভনও জীফনন প্রনতনিত থভন 

উচ্চদস্থ যকানয কভ ঘকতঘা আয থছনর গ্রানপক্স নিজাইনায। 

এভন থগাছাননা একজন থরখক ভানুল অফয জীফন ঢাকা কাটানফন, ফন্ধু এফিং স্বজননদয এভনটাই নছনরা 

স্বাবানফক প্রতযাা। নকন্তু নরা তায উনটা। স্ত্রীনক ননন নতনন গ্রানভ থনটল্ড নরন। এতটা ফছয ঢাকা কাটাননা একজন 

ভানুল যাতাযানত থমন ারনট থগনরন। তায গ্রানভয নিভ নদনক নফার নফর জনরশ্বয। নফনরয স্বাধীন-ীতর ওা গ্রাভনক 

ছুঁন মা, মায ভাাভ থছোঁা নতনন এফিং তায স্ত্রী ান। এনদনক ফছয দুননকয ভনেই নতনন গ্রানভয ফানড়টানক গাছগাছানর-

নযনফনিত চভৎকায এক ফাগানফানড় ফাননন থপরনরন! গ্রানভয ভনেই এক নবন্নতয নযনফ থমন! অনুভূনতও নবন্নতয। 

কাযি, এখনকায গ্রাভ থতা আয থই আনগকায প্যাককাদা বযা, ভা-বনবন, নফদুযৎনফীন, অন্ধকানযয ঙ্গী জনদ ন; 

নফদুযনতয আনরাঝরভর থছানটা য থমন! এখন আয নন্ধ ফা অন্ধকায যানত শ্যাওড়া গানছ ওৎ থনত োকা ভূনতয বন 

থকউ তটস্থ োনক না; োকায অফকাই া না। 

ভনতন ানফ কার-নফকার গ্রানভয নফনবন্ন এরাকা থঘানযন ান থেঁনট। ত্তনযাবঘ ভানুলটি গ্রানভ এন থমন 

আযও তযতাজা ন উনেথছন। ‘ছাাঘন শ্যাভ ননানবযাভ’ গ্রানভয েঘাট থমন তানক তীব্রবানফ আকল ঘি কনয। থই 

আকল ঘনি নতনন থফনযন নড়ন যাস্তা। এনত স্বাস্থযযক্ষা ও গ্রাভ থদখা, গ্রানভয যাস্তাঘাট থদখা উব উনেশ্যই পর । 

থইানে আনযকটি ফাড়নত রাব নতুন নতুন ভানুল থদখা, তানদয ানে নযনচত ওা। োঁটনত োঁটনত নতনন ারফযাট, 

বাতুনড়, নরিাঙ্গা, যাপুয, থনখযফাোন, াদুল্লাপুয এভননক দখানর ম ঘন্ত চনর মান আয গ্রাভীি জননদ যকানযয 

নযকনিত থমাগানমাগ থনটওাকঘ থদনখ নফনিত ও পুরনকত ন। প্রতযন্ত গ্রানভয ভে নদন এঁনকনেঁনক চরা ননচয যাস্তা এনম 

স্বনেযও অনধক তায কানছ! একী তায শফ-শকনানযয প্যাককাদাবযা থইফ কোঁচাে ফল ঘাকানর থমখানন খানরান 

োঁটাও নছর অনল কনিয, থবাগানন্তয! আজ গাছগাছানরয নননফড় ছাাযণ্য থবদ কনয াকাযাস্তায ওয নদন এনদকওনদনক 

ছটনছ বযানগানড়, থভাটয াইনকর, ইনজফাইক, নএননজ, প্রাইনবট কায, ভাইনরা, নজ, নক আ এফ। থগারুটানা গানড় 

থতা এখন থদখাই মা না না যাস্তা, না ভানে, থখতখাভানয। 

থমাগানমাগব্যফস্থায এভন শফপ্লনফক অগ্রগনত থদনখ ভনতন াননফয ভন এভনননতই বানয খুন আয ফুযফুনয, তায 

ভানঝ োৎ একনদন নতনন অনধকতয নফি ও আনন্দবযা থচানখ থদখনরন তানদয ফানড়য াশ্বঘফতী ফাঘাযাড়া-যাপুয-

খাজুযা-কানরগঞ্জ যাস্তাটিয ব্যাকনবনত্তক ম্প্রাযি ও উন্নননয কাজ শুরু ননছ। আনগও যাস্তাটি নছনরা নচঢারা, নকন্তু 

ততটা প্রস্ত নছনরা না, গ্রাভীি যাস্তা াধাযিত থমভন  আয কী! থদখনত থদখনত শুরু ন থগর স্বে ননভ ঘানিয কভ ঘমজ্ঞ। 

কানরগঞ্জ থেনক ফাঘাযাড়া উনজরা দয ম ঘন্ত ৩৮ নকনরানভটায যাস্তাটি একটি থভগাপ্রকি নননফ মািা শুরু কযর এফিং 

প্রিংনী দ্রুততা ননভ ঘািকাজ এনগন চরর। অফননল কাজও ভাপ্ত নরা একনদন। ভনতন ানফ এফিং অন্যনদয নফশ্বা 

কযনত কি নিনরা থম, এই ননভৃত াড়াগোঁনয ভনে নননভ ঘত ননছ যীনতভনতা সুপ্রস্ত এক থল্লাই াইওন! মনায-ঢাকা 

ফা মনায-খুরনা-াতক্ষীযা থযানিয ভনতা এভন প্রস্ত আয দৃনিনন্দন যাস্তা ননভ ঘানিয জন্য অি এরাকায জনগি প্রধানভন্ত্রী 

থখ াননায কানছ কৃতজ্ঞ; প্রকানশ্য তভৄনখ তোঁয প্রিংা কযনছন অি এরাকায জনগি। এবানফই নতনন গ্রাভ-য, 

গ্রাভীি ড়ক আয ভাড়নকয ব্যফধান একনদন ঘুনচন থদনফন ফনর ভনতন াননফয ভনতা অন্যনদযও নফশ্বা। তানদয 

আযও নফশ্বা থম থনিী দ্মা থতুয ভনতা এতফনড়া একটা ভাপ্রকি ফাস্তফান কযনত ানযন নফনদন ফনড়া ফনড়া নিয 

ভে ঘন ও অে ঘাায্য ছাড়াই; অবযন্তযীি ও আন্তজঘানতক থকাননা লড়মন্ত্র আয চারফানজ মানক ননজ িংকি থেনক একচুর ও 

টরানত ানয না, থই থনিী ফঙ্গফন্ধু-কন্যা থদযত্ন থখ াননায ানত থদনয অবযন্তযীি নফস্তৃত থমাগানমাগ অফকাোনভায 

ফ ঘাত্বক উন্নন থম শুদৄ ভনয ব্যাায ভাি একো ভনতন ানফ ফাই দৃঢ়বানফ নফশ্বা কনযন। ফঙ্গফন্ধুয নিতী  



-২- 

নফপ্লনফয আদন ঘই থম গ্রাভীি থমাগানমাগ অফকাোনভা উন্নননয এই সুদূযপ্রাযী উনযাগ, তা বুঝনত কি  না ভনতন 

াননফয। কাযি, গ্রাভীি যাস্তাঘানটয উন্নন নর কৃলকনদয উৎানদত নণ্যয উন্নততয নফিন জ , ভানুনলয 

মাতাাতও  জ ও আযাভদাক; থইানে গ্রাভীি জীফনন ভান্ধাতা আভনরয িাৎদতায নযফনতঘ নতুনতয-

উন্নততয ম্ভাফনায স্প ঘ রানগ; আদৄননকতা ও প্রগনতয ভাযনিনত ানভর ওায ে সুগভ  তানদয জন্য। 

কানরগঞ্জ,খাজুযা,যাপুয ও ফাঘাযাড়া ড়কটি ভনতন াননফয কানছ এক নফার ম্ভাফনা ও প্রতযাায প্রতীক। ড়কটি 

অফকাোনভাগতবানফ মতটা না ফনড়া, ম্ভাফনা ও উনমানগতায নফচানয তায থচন আযও অননক অননক ফনড়া এফিং 

গুরুত্বফাী। এই ড়নকয কানরগঞ্জ ননেয ানে নঝনাইদ দয নযিাকুন্ডু, থকাটচোঁদপুয ও ীভান্তনেঁলা উনজরা 

ভনপুনযয যানয িংনমাগ থমভন স্থানত নথছ, থতভননবানফ চুািাঙ্গা, থভনযপুয, কুনিায থমাগানমাগও স্থানত 

ননছ। স্বনেয দ্মা থতু চালু নর এফ অঞ্চনরয ফা, ট্রাক অন্যান্য মানফান নঝনাইদ ন কানরগঞ্জ আনত াযনফ 

এফিং থখান থেনক খাজুযা,যাপুয,ফাঘাযাড়া,চোঁড়ানবটা,নড়াইর,কারনা,ভৄকসুদপুযবাঙ্গা ন যানয দ্মা থতুনত উেনত 

াযনফ। তাযয? তাযয ঢাকা থতা ভাি ঘণ্টাখানননকয যাস্তা।  

ভনতন ানফ নফনিত ন দ্মা থতুনক াভনন থযনখ কানরগঞ্জ, খাজুযা, যাপুয ও ফাঘাযাড়া রুনটয এই সুপ্রস্ত 

ড়কটি ননভ ঘানি যকানযয ফাস্তফভৄখী দূযদন ঘতা থদনখ। ভাি আটনি নকনরানভটানযয একটি যাস্তা আে ঘাভানজক ও 

অন্যান্য থক্ষনি থম নফার ম্ভাফনায িায উন্ুি কনয নদর, তা পুনযাপুনয প্রতযক্ষ কযা মানফ আযও নকছনদন নয দ্মা থতু 

মানফান চরাচনরয জন্য উন্ুি নর। তখন কানরগঞ্জ, থকাটচোঁদপুয, ভনপুয, নঝনাইদ দয, নযিাকুণ্ডু াশ্বঘফতী 

নফনবন্ন এরাকায টাটকা াকফনজ এফিং অন্যান্য ণ্য দ্রুততভ ভন যাজধানীয ফাজানয থ ুঁনছ মানফ। 

কুনিা,থভনযপুয,চুািাঙ্গা অি এরাকায াজায াজায ভানুনলয ঢাকা মাতাাতও থম জ, দ্রুততয, ননট এফিং 

থপনয াযাানযয থবাগানন্তভৄি নফ, তা থতা আয ফরায অনক্ষা যানখ না। 

অফশ্য নকছ তৎযতা এখনই শুরু ন থগনছ, মা থদনখ ভনতন াননফয ফনড়া বানরা রানগ। সুস্ত এই যাস্তা 

এখন নফার নফার ণ্যনফাঝাই ট্রাক যাস্তা কোঁনন চরাচর কযনছ, থমভনটি আনগ কখনও থদখা মানন। ফাঘাযাড়ায 

দনক্ষি ও দনক্ষি-পূফ ঘাঞ্চরী এরাকায নফনবন্ন থভাকাভ, আড়ত এফিং নিকাযখানায ণ্যানদ নযফনকাযী ট্রাকগুনরা এই 

যাস্তা নদন উত্তযাঞ্চরী থজরাগুনরা নজ থমনত াযনছ, মনায য ঘুনয থমনত নি না এখন। কখননা কখননা 

থদ রতনদা, াটুনযা ন ঢাকাগাভী এই অঞ্চনরয ণ্যফাী ট্রাকগুনরাও এ যাস্তা নদন থাজা খাজুযা এফিং থখান থেনক 

ভাগুযা ও পনযদপুয ন থপনযঘানট থ ুঁছানত াযনছ আনযা কভ ভন। 

ফাঘাযাড়া,যাপুয,খাজুযা ও কানরগঞ্জ যাস্তাটি তাই ননছক একটি আঞ্চনরক যাস্তা ফা তোকনেত থব ত অফকাোনভা ন 

ভনতন াননফয কানছ; এ থমন ত ম্ভাফনায এক ফহুভৄখী উৎ অননক স্বনেয নপ্র ঠিকানা; একটি ড়ক থমন অননক 

অধযা-অনছোঁা স্বথেয াতছানন! প্রধানভন্ত্রী থখ াননায চরভান উন্নননয ধাযা এক গনফ ঘত ভাইরপরক। দ্মা থতু চালু 

নর এই যাস্তা থম ব্যস্ততায ভাআনাজন শুরু নফ; এতদঞ্চনরয আে ঘাভানজক থক্ষনি থম অবাফনী অনুকূর নযফতঘন 

সূনচত নফ, তা থমন ভননয থচানখ এখনই থদখনত ানিন ভনতন ানফ! অজানন্তই আনন্দাশ্রু গনড়ন নড় তায দুই গার 

থফন।  

# 
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