
উন্নয়নের জ োয়োনর জেনে যোনে মিথ্যো অপপ্রচোর 

ইিদোদ ইেলোি 

েদ্য স্বোধীে েোাংলোনদনে মে য়ী েীনরর জেনে  োমির মপিো েঙ্গেন্ধু জেখ মুম ে মিনর এনলে ১৯৭২ েোনলর ১০  োনুয়োমর। িখে 

যুদ্ধমেধ্বস্ত েোাংলোনদনের েে বত্র মিল পোমিস্তোমে হোেোদোর েোমহেীর ধ্বাংেলীলোর েয়োেহ ক্ষিমচহ্ন। িোনদর জপোড়োিোটি েীমির িোরনে 

জদনে েয়োেহ অেস্থোর সৃমি হনয়মিল। গ্রোনির পর গ্রোি জ্বোমলনয় মদনয়নি পোি হোেোদোর েোমহেী। জদনের অেিোঠোনিোনি মেমে বচোনর 

ধ্বাংে িনরনি। িখে খোদ্য, েস্ত্র, েোেস্থোনের অেোে মিল প্রিট। যুনদ্ধর েিয় েোরনি আশ্রয় জেওয়ো  প্রোয় এি জিোটি েরেোর্থী শূন্য 

হোনি জদনে মিনর আনে। িোনদর ঘরেোমড় পোি হোেোদোর েোমহেী পুমড়নয় মদনয়নি। িোনদর পুেে বেে মিল আনরি চযোনলঞ্জ। েঙ্গেন্ধু 

িোল মেলম্ব েো িনর জদে গড়োর িোন  জেনি পড়নলে। েঙ্গেন্ধু েোনড় মিে েির জদে পমরচোলেোর সুনযোগ জপনয়মিনলে। এই স্বল্প 

েিনয়র িনে মিমে যুদ্ধমেধ্বস্ত জদেটির পুেগ বঠনের  ন্য সুদূরপ্রেোরী পমরিল্পেো গ্রহে িনরমিনলে। এিে জিোনেো জেক্টর মিনলোেো 

জযখোনে উন্নয়নের  ন্য েঙ্গেন্ধু জিোনেো পমরিল্পেো িনরমে। মিমে জদনের ধ্বাংে হনয় যোওয়ো অেিোঠোনিো পুেগ বঠেনি মেনেষ গুরুত্ব 

মদনয়মিনলে। ধ্বাংে হওয়ো মি , িোলেোট ব, জরোড় দ্রুি মেি বোে িনর জযোগোনযোগ ব্যেস্হোনি মেরমেমিন্ন িরনি জচনয়মিনলে।  

এরই ধোরোেোমহিিোয় েিবিোে েরিোনরর আিনল অর্থ বোৎ গি ১৩ েিনর জযোগোনযোগ খোনি ব্যোপি িোয বক্রি পমরচোলেো 

িরো হনয়নি এোং হনি। এি ির্থোয় েলনি জগনল জযোগোনযোগ খোনি স্বে বযুগ পোর িরনি েোাংলোনদে। হো োর জিোটিরও জেমে টোিো 

ব্যনয় ২৪ টি জিগো প্রিল্প েোস্তেোয়ে িরনি েড়ি পমরেহে ও িহোেড়ি মেেোগ। এেে জিঘো প্রিনল্পর িনে রনয়নি এিআরটি (লোইে 

-১, ৫, ৬) েদ বোে রুট,  য়নদেপুর- চন্দ্রো- টোঙ্গোইল িহোেড়ি, আশুগঞ্জ- আখোউড়ো িহোেড়ি, মেনলট -িোিোমেল িহোেড়ি, েোে 

রয্োমপড ট্রোেম ট মেি বোে ইিযোমদ। 

  ২০০১ েোনলর ৪ জুলোই স্বনের পদ্মো জেতুর মেমিপ্রস্তর স্থোপে িনরমিনলে িোেেীয় প্রধোেিন্ত্রী জেখ হোমেেো। জদমে-মেনদমে 

েিল ষড়যন্ত্র জিোিোমেলো িনর জেষ পয বন্ত মে স্ব অর্থ বোয়নে ২০১৪ েোনলর মডনেম্বনর পদ্মো জেতুর িো  শুরু হয়। মেনের দীঘ বিি 

জেতুগুনলোর  িোমলিোয় েোস্তেোয়েোধীে পদ্মো জেতুর অেস্থোে ১১িি। প্রিিো এই পদ্মো েদীনি ৪১ িলো গেীর পয বন্ত পোইল িনর মপলোর 

েেোনেো হনয়নি। জেতুর জিোট দীঘ ব ৬.১৫  মিনলোমিটোর এোং প্রস্ত ৭২ ফুট। দুই পোনর েদী েোেে িরো হনয়নি ১২ মিনলোমিটোর। িো  

িনরনি ০৪ হো োর িোনুষ। জেতুর ৪০ ফুট েীচ মদনয় ১৬০ মিনলোমিটোর গমিনি ছুনট যোনে জট্রে। জেতুর িো  জেষ হনল দমক্ষনের 

২৯ জ লোর মিে জিোটিরও জেমে  িোনুষ জযোগোনযোগ সুমেধোর আওিোয়আেনে। েিয় োঁচনে িি জেমে মিে ঘন্টো। দোমরদ্র্য িিনে 

এি দেমিি েয় েিোাংে হোনর। এ জেতুনি জিন্দ্র িনর আেমিবি হনে েমেষ্যৎ েোাংলোনদে। পদ্মোনেতুর েোনর্থ এর দুই পোনরর িোনুনষর 

 ীেেযোত্রোও েদনল যোনে। জযোগোনযোগ খোনির েে ববৃহৎ এ প্রিল্প েোস্তেোয়নে ব্যয় হনি প্রোয় ৩০ হো োর ১৯৩.৩৯ জিোটি টোিো। 

এেিনরর জুে িোনে জেতুটি  েেোধোরনের  ন্য উন্মুক্ত িরোর ির্থো র্থোিনলও েম্প্রমিি ইউনক্রনে যুনদ্ধর িোরনে মিছুটো মেলম্ব হনে, 

িনে এটি মডনেম্বনরর িনে উনবোধে িরো েম্ভে হনে। 

ঢোিো িহোেগরী ও এর পোেবেিী এলোিোর যোে ট মেরেনের  ন্য েরিোর আধুমেি গেপমরেহে মহনেনে ৬ টি জিনট্রোনরল 

েিন্বনয় জিোট ১২৮.৭৪১ মিনলোমিটোর দীঘ ব ও ১০৪ টি জেেেমেমেি এিটি েমক্তেোলী জেটওয়োিব ২০৩০ েোনলর িনে গনড় জিোলোর 

পমরিল্পেো িনরনি। এরিনে এিআরটি -৬ প্রিনল্পর ২১ মিনলোমিটোনরর িনে উিরো জর্থনি আগোরগাঁও অাংনের িো  এেিনরর 

মডনেম্বর েোগোদ জেষ িনর  েেোধোরনের  ন্য উন্মুক্ত িরো হনে। জিনট্রোনরল প্রমিঘন্টোয় ৬০ হো োর যোত্রী পমরেহে িরনি পোরনে। 

জিনট্রোনরল চোলু হনল ঢোিোর যোে ট পমরমস্থমির ব্যোপি উন্নমি হনে িনি ব আেো িরো হনি। জদনের েেনচনয় েনড়ো েড়ি জেটওয়োিব 

গনড় তুলনি স্হোেীয় েরিোর প্রনিৌেল অমধদপ্তর। এ অমধদপ্তনরর িোেনি ০১ লোখ ১৭ হো োর মিনলোমিটোর পোিো েড়ি যোেেোহে 

চলোচনলর উপনযোগী িরো হনয়নি। এেিল েড়ি  উপন লো, ইউমেয়ে ও গ্রোিীে এলোিোর  েনগোষ্ঠী ব্যেহোর িরনি। েড়ি ও 

 েপর্থ অমধদপ্তনরর আওিোধীে  ২২ হো োর ৪১৯ মিনলোমিটোর িহোেড়ি জদনের আর্থ বেোিোম ি উন্নয়নে গুরুত্বপূে ব  ভূমিিো রোখনি। 

জিগো প্রিল্প ব্যিীি ১০ টি গুি প্রিনল্পর আওিোয় গুরুত্বপূে ব জ লো  িহোেড়িগুনলোর যর্থোযর্থ িোে ও প্রেস্তিোয় উন্নীিিরনের িোেনি 

জযোগোনযোগ ব্যেস্হোয় ব্যোপি পমরেিবে এনেনি। 

গি এি যুনগ েোাংলোনদনে েে বনক্ষনত্র অম বি হনয়নি অিল্পেীয় অগ্রেরিো। েোরীর ক্ষিিোয়নে েোাংলোনদে মেনের িোনি 

জরোল িনডল। মেল্পিোরখোেোর প্রেোনরর েোনর্থ েোনর্থ িি বোংস্থোনের সুনযোগ সৃমি হনয়নি। জদে এখে েিেোগ মেদুযৎ সুমেধোর আওিোয় 

এনেনি। উন্নি জযোগোনযোগ ব্যেস্হো, মেদুযিোয়ে,মেক্ষোর প্রেোর েনে বোপমর মডম টোলোইন েনের িনল িোনুনষর আয় এোং ক্রয় ক্ষিিো  



এখে অনেি জেনড়নি। মডম টোল জেেোর োংখ্যো এখে ২ হো োর ১ েিটি। প্রমিিোনে ইউমেয়ে মডম টোল জেন্টোর জর্থনি িি জেমে 

৬০ লোখ জেেো প্রদোে িরো হনয় র্থোনি। মদে মদে এ জেেোর চোমহদো বৃমদ্ধ পোনি। আউটনেোমোং খোনি েিনর েোাংলোনদনের আয় প্রোয় 

৭৫০ মিমলয়ে িোমিবে ডলোর। আইমেটি খোনি েোাংলোনদনের রপ্তোমে ১.৩ মেমলয়ে িোমিবে ডলোর। অেলোইে শ্রিেমক্তনি পৃমর্থেীনি 

েোাংলোনদনের  অেস্থোে  মবিীয়। তিমর জপোেোি রপ্তোমেনি েোাংলোনদনের অেস্থোে এখে মবিীয়। িোর্থোমপছু আয় এখে ২৫৯১ িোমিবে 

ডলোর এোং গড় আয়ু ৭৩ েির। 

েিবিোে েরিোনরর মেে বোচমে ইেনিহোর মিল েহনরর েিল সুমেধো গ্রোনি জপৌৌঁনি জদওয়ো, যো ইমিিনে শুরু হনয়নি। েহনরর 

আধুমেি েোগমরি সুমেধো গ্রোনি জপৌৌঁনি যোনি।  দে হো োনরর ও জেমে িমিউমেটি মিমেনির িোেনি গ্রোিোঞ্চনলর স্বোস্থযনেেো জপৌৌঁনি 

জদওয়ো হনি। এেে িমিউমেটি মিমেি জর্থনি মেেোমূনে ৩০ ধরজের অিযেশ্যিীয়  ওষুধ েরেরোহ িরো হনি। স্বোস্থয ও জিমডিযোল 

মেক্ষোব্যেস্হোর েে পয বোনয় অনটোনিেেেহ মডম টোল পদ্ধমি চোলু িরো হনয়নি। কৃষিনদর  ন্য ই- কৃমষ অযোপে চোলু িরো হনয়নি। 

এর িোেনি কৃষি েোনয়রো িোনদর িোমিি জেেো খুে েহন ই পোনিে। ভূমি ব্যেস্হোপেোনি মডম টোলোইন েে িরো হনয়ি। এখে 

জয জিোনেো ব্যমক্ত ঘনর েনেই  মির খো েো পমরনেোধ, মিউনটেেেহ ভূমি োংক্রোন্ত জেেো েহন ই জপনি পোনরে। মেিোে, েগদ 

গ্রোিীে অর্থ বেীমিনি ব্যোপি ভূমিিো রোখনি, প্রচমলি ব্যোাংমিাং িোয বক্রনির মেিল্প মহনেনে  েমপ্রয় হনয় উনঠনি। 

েিবিোে েরিোর েোাংলোনদেনি এিটি িেোেির রোষ্ট্র মহনেনে প্রমিমষ্ঠি িরোর জচিো িরনি। পমেত্র রি োে িোনে এি 

জিোটি পমরেোরনি েতুবমি মূনে টিমেমের মেিযপ্রনয়ো েীয় জিল,মচমে,ডোল,জপয়ো ,জিোলো ও জখজুর এই ৬ টি পণ্য েরেরোহ িরনি। 

জিল ১১০ টোিো মলটোর,মচমে ৫৫ টোিো জিম  এোং ডোল ৬৫ টোিো জিম  দনর মেমক্র িরো হনি। আশ্রোয়ে প্রিনল্পর িোেনি ৭, লোখ 

৭৮ হো োর ০৩ টি পমরেোরনি পুেে বোেে িরো হনয়নি। ১৪৩ টি েোিোম ি মেরোপিো িি বসূমচর আওিোয় প্রোয় জেোয়ো জিোটি প্রিযক্ষ 

উপিোরনেোগীনি েিবিোে অর্থ ব েিনর ১ লক্ষ ০৭ হো োর ৬১৪ জিোটি টোিো প্রদোে িরো হনি। ইমিিনে জদনের মিে চতুর্থ বোাংনেরও 

জেমে  েগেজি মেেোমূনে  জিোমেড-১৯ টিিো জদওয়ো হনয়নি। িনরোেো িহোিোমর মেয়ন্ত্রনের িনে র্থোিোয় িোনুনষর  ীেেযোত্রো 

অনেিটো স্বোেোমেি হনয় এনেনি। অর্থ বেীমির চোিো েচল হনয়নি। অর্থ বেীমির প্রোয় েিল সূচিই এখে ইমিেোচি। েরিোনরর 

েোেোমুখী িোয বক্রি পমরচোলেোর িোরনে জদনে দোমরনদ্র্যর হোর মেে েিোাংনের েীনচ জেনি এনেনি। 

িোেেীয় প্রধোেিন্ত্রী জেখ হোমেেোর জেতৃনত্ব েোাংলোনদে দুে বোর গমিনি এমগনয় যোনি। ২০৩০ েোনল এেমডম 'র লক্ষযিোত্রো 

অ বে এোং ২০৪১ েোনল উন্নি েোাংলোনদে গঠনের েঠিি পনর্থই এমগনয় চলনি জদে। েিল ষড়যন্ত্র, অপপ্রচোরনি মিথ্যো প্রিোে িনর 

উন্নয়নের িোেনিই েঙ্গেন্ধুর স্বনের জেোেোর েোাংলোনদে মেি বোে েম্পন্ন হনে িোেেীয় প্রধোেিন্ত্রী জেখ হোমেেোর জেতৃনত্ব, এটো জিোনেো 

িল্পেো েয়, েোস্তেিো । 

# 

১৩.০৪,২০২২         মপআইমড্মিচোর 


