
আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর স ানার বাাংলা 

 াঈদ হা ান 

সে কঠিন মূল্য দদয়ে বাঙাদল জাদি স্বাধীনিা অজজন কয়রদিল,িার স ানালী ফ ল আজ ঘয়র তুলয়ি বাাংলায়দশ। আমায়দর 

গব জ-উন্নেন ও অগ্রোত্রার পয়ে বাাংলায়দশ। িলাদবহীন ঝুদড়র অপমায়নর অপয়েষ্টায়ক ঘৃণাভয়র প্রিযাখ্যান কয়র উন্নেয়নর সরাল ময়েল 

দহয় য়ব দবয়ের বুয়ক দনয়জর অবস্থান কয়র দনয়েয়ি বাাংলায়দশ। প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ নার সুদূরপ্র াদর রাজননদিক ভাবনা ও দূরদৃদষ্ট ম্পন্ন 

অে জননদিক কম জসূদে গ্রহণ ও বাস্তবােয়নর ফয়ল দবয়ের বুয়ক বাাংলায়দশ আজ  ম্মায়নর  ায়ে মাো উঁচু কয়র দাঁদড়য়েয়ি। ো দিয়লা 

এক মে  কল্পনা িাই বাস্তয়ব পদরণি কয়র এয়কর পর এক সমগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবােয়নর মাধ্যয়ম সদয়শর মানুয়ের জীবনমান উন্নেয়ন 

গুরুত্বপূণ জ ভূদমকা রাখয়িন এবাং এয়দয়শর মানুেয়ক আত্নদবো ী ও স্বপ্ন সদদখয়েয়িন প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ না। দিদন ইদিময়ধ্য সঘােণা 

কয়রয়িন ২০২২-২৩ হয়ব বাাংলায়দয়শর জন্য অবকাঠায়মা উন্নেয়নর মাইলফলক বির। 

পদ্মায় তুুঃ সদদশ-দবয়দদশ  কল েড়েন্ত্রয়ক দক্ষিার  ায়ে সমাকাদবলা কয়র ২০১৩  ায়লর ৪ সম প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ না সঘােণা 

কয়রন দনজস্ব অে জােয়ন পদ্মায় তু দনম জাণ করা হয়ব। িখন সদদশ-দবয়দদশ িোকদেি এক সেদণ দবয়শেজ্ঞ নানা রকম  াংশয়ের কো বয়ল 

সদয়শর মানুেয়ক দবভ্রান্ত করার ব্যে জ সেষ্টা কয়রদিয়লা। ২০১৭  ায়লর ৩০ স য়েম্বর ৩৭ এবাং ৩৮ নম্বর দপলায়র প্রেম স্প্যান ব ায়নার 

মাধ্যয়ম দৃশ্যমান হে স তুর অবকাঠায়মা। এরপর নানারকম েযায়লঞ্জ সমাকাদবলা কয়র ২০২০  ায়লর ১০ দেয় ম্বর ৪২ টি দপলায়র ৪১ টি 

১৫০ দমটার দদয়ঘ জযর স্প্যান ব ায়নার মাধ্যয়ম ৬ দশদমক ১৫ দকয়লাদমটার দদয়ঘ জযর পদ্মায় তু দৃশ্যমান হে। স তুর  কল কাজ প্রাে সশে 

পে জায়ে। স তুটি জুন মায়  জন াধারয়ণর জন্য উন্মুক্ত কয়র সদওোর সঘােণা সদওো হয়েদিল এবাং স  লয়ক্ষয  াংদিষ্ট  কল কর্তজপক্ষ 

প্রয়োজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ কয়রদিল। দকন্তু  ম্প্রদি ইউয়েন যুয়ের কারয়ণ স তুটি উয়বাধয়ন দকছুটা দবলম্ব হয়ব,িয়ব দেয় ম্বয়র এটি 

জন াধারয়ণর জন্য উন্মুক্ত করা  ম্ভব হয়ব। স্বয়প্নর পদ্মায় তু আমায়দর গব জ আর জািীে আকাঙ্খা দবয়বেনাে অন্য  ব সমগাপ্রকল্প সেয়ক 

এদগয়ে। এ স তুর মাধ্যয়ম সদয়শর দদক্ষণ - পদিম অঞ্চয়লর ২৯ সজলার ০৩ সকাটিরও সবদশ মানুে উপকৃি হয়ব। স তুটি োলু হয়ল ১ 

দশদমক ২৩ শিাাংশ হায়র দজদেদপ বৃদে পায়ব এবাং দদক্ষণ - পদিম অঞ্চয়লর দজদেদপ বৃদে পায়ব ২ দশদমক ৩ শিাাংশ হায়র। দাদরদ্র্য 

কময়ব ১ দশদমক ৯ শিাাংশ হায়র। এ প্রকয়ল্প সমাট ব্যে হয়ব ৩০ হাজার ১৯৩ সকাটি ৩৯ লাখ টাকা। 

সময়রায়রলুঃ ঢাকা মহানগরী ও এর পােজবিী এলাকার োনজট দনর য়ন ও পদরয়বশ উন্নেয়ন ১২৯ দকয়লাদমটার দীঘ জ একটি 

আধুদনক সোগায়োগ সনটওোকজ গয়ড় সিালার লয়ক্ষয এ প্রকল্প বাস্তবাদেি হয়ে। এ প্রকয়ল্প সমাট ব্যে হয়ব ২১ হাজার ৯৮৫ সকাটি ৫৯ 

লাখ টাকা। এরময়ধ্য প্রকল্প  হােিা দহয় য়ব জাইকা দদয়ে ১৬ হাজার ৫৯৪ সকাটি ৪৮ লাখ টাকা। ২০১৬  ায়লর ২৬ জুন এমআরটি-

৬ প্রকয়ল্পর দনম জাণ কাজ আনুষ্ঠাদনক ভায়ব উয়বাধন কয়রন প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ না। এমআরটি -৬ এর দনম জাণ কাজ শুরু হে ২০১৭  ায়লর 

২ আগস্ট। এমআরটি -৬ লাইনটি উত্তরার দদোবাড়ী  সেয়ক মদিদিয়লর বাাংলায়দশ ব্যাাংক পে জন্ত। এ রুয়টর সমাট দুরত্ব ২১  দকয়লাদমটার 

এবাং   সস্টশন রয়েয়ি সমাট ১৬ টি। সরন োলায়নার জন্য প্রদিঘন্টাে দবদুৎ খরে হয়ব ১৩.৪৭ সমগাওোট। প্রদিঘন্টাে ৬০ হাজার োত্রী 

সময়রায়রল ব্যবহার কয়র েলােল করয়ি পারয়বন। এমআরটি -৬ এর উত্তরা সেয়ক আগারগাঁও অাংয়শর কাজ প্রাে সশে পে জায়ে রয়েয়ি। 

এটি আগামী ১৬ দেয় ম্বর  জন াধারয়ণর ব্যবহায়রর জন্য উন্মুক্ত করার দ োন্ত আয়ি। ২০১৯  ায়লর ১৫ অয়টাবর এমআরটি -১ এবাং 

এমআরটি -৫ লাইন দুইটির দনম জাণ প্রকল্প অনুয়মাদন সপয়েয়ি। এমআরটি-১ দবমানবন্দর সেয়ক কমলাপুর ও নতুনবাজার হয়ে পূব জােল 

পে জন্ত সমাট ৩১.২৪ দকয়লাদমটার পয়ে সময়রায়রল দনদম জি হয়ব। এ প্রকয়ল্প সমাট ব্যে হয়ব ৫২ হাজার ৫৬১ সকাটি টাকা। ২০২৬  ায়ল 

এটি েলােয়লর জন্য উন্মুক্ত করা  ম্ভব হয়ব। এটি োলু হয়ল দদদনক আট লাখ োত্রী সময়রায়রয়ল োিাোি করয়ি পারয়বন। 

রূপপুর পারমাণদবক দবদুৎ সকন্দ্রুঃ সদয়শর ইদিহায়   বয়েয়ে ব্যেবহুল প্রকল্প পাবনা সজলার ঈেরদী উপয়জলার রূপপুয়র দিদর 

হয়ে রূপপুর পারমাণদবক দবদুৎ সকন্দ্র। রাদশোর  হয়োদগিাে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ সকাটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প সেয়ক ২ 

হাজার ৪শি সমগাওোট দবদুযৎ উৎপন্ন হয়ব। এ প্রকয়ল্প রাদশো দদয়ে ৯১ হাজার ৪০ সকাটি টাকা। প্রকল্পটি পুয়রাদয়ম োলু হয়ল কম জ াংস্থান 

হয়ব প্রাে ২৫ হাজার মানুয়ের। ২০১৭  ায়লর ৩০ নয়ভম্বর রূপপুর পারমাণদবক দবদুৎ সকয়ন্দ্রর ১ নম্বর ইউদনয়টর প্রেম কাংদেয়টর ঢালাই 

প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ না উয়বাধন কয়রন। এর মাধ্যয়ম বাাংলায়দশ পারমাণদবক দবদুৎ ক্লায়ব যুক্ত হয়লা। ১হাজার ২০০ সমগাওোট 

ক্ষমিা ম্পন্ন প্রেম ইউদনটটি আগামী বিয়রর সশে নাগাদ োলু করা  ম্ভব হয়ব। 

বঙ্গবন্ধু টায়নলুঃ কণ জফুলী নদীর িলয়দয়শ েলয়ি সদয়শর প্রেম দুই টিউব দবদশষ্ট বহুয়লয়নর  ড়ক দনম জাণ কাজ। এ কাজটি করা 

হয়ে দশল্ড ড্রাইয়ভন সমেে পেদিয়ি। এ ট্যায়নলটি েট্টগ্রাম মহানগরীর পয়িঙ্গা ও দদক্ষয়ণর আয়নাোরা প্রান্তয়ক  াংযুক্ত করয়ব। ১০ 

হাজার ৩৭৪ সকাটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু ট্যায়নল দনদম জি হয়ে। ২০১৯  ায়লর ২৪ সফব্রুোদর প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদ না এ টায়নয়লর উয়বাধন 

কয়রন। ২০২২  ায়লর দেয় ম্বয়র বঙ্গবন্ধু টায়নল জন াধারয়ণর োিাোয়ির  জন্য উন্মুক্ত করা হয়ব। এ টায়নল োলু হয়ল প্রদিদষ্ঠি হয়ব 



বহুমূখী সোগায়োগ ব্যবস্হা। দশল্প কারখানা এবাং পে জটন দশয়ল্পর উন্নেয়নর মাধ্যয়ম দাদরদ্র্য ও সবকারত্ব  দনর য়ন গুরুত্বপূণ জ ভূদমকা রাখয়ব 

এ টায়নল। 

মািারবাড়ী আল্ট্রা সুপার দেটিকযাল সকাল ফাোে জ পাওোর প্রয়জটুঃ জাপান  রকায়রর অে জােয়ন কক্সবাজার সজলার 

ময়হশখালী উপয়জলার মািারবাড়ীয়ি এ প্রকল্প বাস্তবােন করা হয়ে। ৫১ হাজার ৮৫৪.৮৮সকাটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ২ শি সমগাওোট 

কেলা দভদত্তক দবদুযৎয়কন্দ্র ২০২৪  ায়লর ময়ধ্য উৎপাদন শুরু করয়ব। এ প্রকল্প বাস্তবােয়নর মাধ্যয়ম ময়হশখালী বীয়পর অবকাঠায়মা 

উন্নেন হ এ অঞ্চয়লর  মানুয়ের জীবন মান উন্নেয়ন গুরুত্বপূণ জ ভূদমকা রাখয়ব। 

কক্সবাজার দবমানবন্দর  ম্প্র ারণুঃ কক্সবাজায়রর বিজমান দবমানবন্দয়রর ৯ হাজার ফুট দদয়ঘ জর রানওয়ে বাদড়য়ে ১০ হাজার 

৭ শি ফুয়ট উন্নীি করার লয়ক্ষয ১ হাজার ৫৬৮ সকাটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবােন করা হয়ে। কক্সবাজার দবমানবন্দয়রর 

রানওয়ের ১ হাজার ৩০০ ফুট োকয়ব  মুয়দ্র্র ময়ধ্য। প্রকল্পটি বাস্তবাদেি হয়ল নতুন প্রজয়ন্মর দবমান সবাদোং ৭৭-৩০০ ইআর, ৭৪৭-

৪০০ ও এোরবায় র ময়িা উয়ড়াজাহাজ  হয়জই ওঠানামা করয়ি পারয়ব। 

পদ্মায় তুর সরল  াংয়োগুঃ পদ্মায় তুয়ি সরল  াংয়োগ স্হাপন করা হয়ে। সদািলা এ স তুর দনে দদয়ে দ্রুি গদিয়ি ছুয়ট েলয়ব 

সরল। ৩৯ হাজার ২৪৭ সকাটি ৭৮ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবাদেি হয়ে। ২০২৪  ায়লর জুয়ন এ প্রকয়ল্পর কাজ সশে হয়ব। বাাংলায়দশ 

সরলওয়ের ইদিহায়  এটাই  বয়েয়ে বয়ড়া উন্নেন প্রকল্প। 

ঢাকা এদলয়ভয়টে এক্সয়প্র ওয়েুঃ হেরি শাহজালাল আন্তজজাদিক দবমানবন্দর সেয়ক ঢাকা - েট্টগ্রায়মর কুতুবখালী পে জন্ত সমাট 

৪৬.৭৩ দকয়লাদমটার এদলয়ভয়টে এক্সয়প্র ওয়ে দনম জাণ করা হয়ে। ৮ হাজার ৯৪০ সকাটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবাদেি হয়ে। এ প্রকল্প 

বাস্তবাদেি হয়ল প্রদিদদন ৮০ হাজায়রর ও সবদশ োনবাহন এক্সয়প্র ওয়ে ব্যবহার করয়ি পারয়ব। এয়ি সোগায়োগ ব্যবস্হা অয়নক  হজ 

হয়ব এবাং সদয়শর অে জনীদিয়ি ইদিবােক অবদান রাখয়ব। 

রামপাল িাপ দবদুযৎ প্রকল্প: রামপাল িাপ দবদুযৎ প্রকল্প বায়গরহাট সজলার রামপায়ল অবদস্থি । ২০১৭  ায়লর ২৪ এদপ্রল ১৬ 

হাজার সকাটি টাকা ব্যয়ে ১৩২০ সমগাওোট দবদুযৎ উৎপাদয়নর ক্ষমিা ম্পন্ন দবদুযৎয়কন্দ্রটির দনম জাণকাজ শুরু হে। ভারয়ির ন্যাশনাল 

োরমাল পাওোর সকাম্পাদনর  য়ঙ্গ সেৌেভায়ব বাাংলায়দয়শর রাষ্ট্রীে  াংস্থা বাাংলায়দশ দবদুযৎ উন্নেন সবাে জ (দবউয়বা) ১৩২০ সমগাওোট 

দবদুযৎ উৎপাদয়নর জন্য এ প্রকল্প হায়ি দনয়েয়ি। সুন্দরবন সেয়ক ১৪ দকয়লাদমটার দূয়র পশুর নদীর িীরয়েঁো এই প্রকয়ল্প ১৮৩৪ একর 

জদমর  ীমানা দেদিি করা হয়েয়ি। প্রকল্প বাস্তবােয়ন পদরয়বশ সুরক্ষার দবেেটিয়ক  য়ব জাচ্চ অগ্রাদধকার দদয়ে দবয়বেনা করা হয়েয়ি। 

দেয় ম্বয়র দুই ইউদনয়টর এই দবদুযৎয়কয়ন্দ্রর একটিয়ি উৎপাদন শুরু হয়ব বয়ল  াংদিষ্ট কম জকিজারা আশা করয়িন। 

সদাহাজারী-রামু- ঘুমধুম ডুয়েল সগজ রাকুঃ েট্টগ্রায়মর সদাহাজারী সেয়ক কক্সবাজায়রর রামু হয়ে ঘুমধুম পেজন্ত প্রাে ১৮৮ দক. 

দম. সরল পে দনম জায়ণর লয়ক্ষয এদশোন উন্নেন ব্যাাংয়কর  হয়োদগিা ১৮ হাজার ৩৪ সকাটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবাদেি হয়ে। এ 

প্রকয়ল্পর শিকরা ৬৯ ভাগ কাজ সশে, ২৩  ায়লর জুয়ন ঢাকা সেয়ক কক্সবাজার োয়ব সরন।কয়রানা মহামাদর ও দবদভন্ন কারয়ণ কায়জর 

অগ্রগদি সেভায়ব হওোর কো দিল স ভায়ব হেদন। প্রকল্পটি বাস্তবাদেি হয়ল  ম্ভাবনার দুোর খুলয়ব পে জটন নগরী কক্সবাজায়রর। আমূল 

পদরবিজন হয়ব সোগায়োগ, পে জটন, কৃদে, মৎ  ও লবণ দশয়ল্পর। 

এ ব প্রকল্প িাড়াও আরও সবশদকছু সমগাপ্রকয়ল্পর কাজ েলমান রয়েয়ি। এ ব প্রকল্প বাস্তবাদেি হয়ল সদয়শর মানুয়ের 

জীবনমান উন্নেন গুরুত্বপূণ জ ভূদমকা রাখয়ব। অে জনীদিয়ি ইদিবােক প্রভাব পড়য়ব। প্রধানমন্ত্রীর দূরদশী সনর্তয়ত্ব উন্নেন ও অগ্রোত্রার পয়ে 

বাাংলায়দশ ঘুয়র দাঁদড়য়েয়ি। বাাংলায়দয়শর লক্ষয এখন বঙ্গবন্ধুর স্বয়প্নর স ানার বাাংলায়দশ গয়ড় সিালা। ২০৪১  ায়ল উন্নি  মৃে বঙ্গবন্ধুর 

স্বয়প্নর স ানার বাাংলায়দশ আমারই গড়য়বা এটা সকান স্বপ্ন নে বাস্তবিা।   
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