
উন্নয়নের সূন্ যোদয় 

মোসুদুর রহমোে 

স্বোধীে বোাংলোনদনে বীনরর ববনে ফিরনলে বঙ্গবন্ধু বেখ মুফিব। বদনের মোনুনের স্বপ্ন পুরুে, েত দুুঃখ  কনের মোনেও তাঁর 

ফিনর আসো সবোর মোনে স্বফি ফিনর এনলো। বঙ্গবন্ধু বদনে ফিনর বদখনলে পোফকিোফে হোেোদোর বোফহেী ও তোনদর এনদেীয় সহন্োগীরো 

ফমনল বদেটিনক শ্মেোনে পফরণত কনরনে। ফিনসম্বনরর ১৪ তোফরনখ অর্ যোৎ  বদে স্বোধীনের মোত্র দুইফদে আনগ ফেফিত পরোিয় বুেনত 

বপনর বদনের বেষ্ঠ সন্তোেনদর ববনে ববনে হতযো কনরনে। বদেনক বমধোশূন্য করনত আমোনদর বুফিিীবীনদর হতযো করো হয়। বদনের 

অবকোঠোনমো ফেফব যচোনর ধ্বাংস করো হনয়নে। গ্রোনমর পর গ্রোম জ্বোফলনয় ফদনয়নে। সম্ভ্রমহোরো মো ববোেনদর ওপর ফেষ্ঠুর অতযোচোনরর বণ যেো 

বকোনেো ভোেোয় প্রকোে করো ্োয় েো। চোরপোনে শুধু দুুঃখ  ববদেো আর হতোেোর সাংবোদ।  

  বঙ্গবন্ধু  কোল ফবলম্ব েো কনর লক্ষ্য ফেধ যোরণ কনর কোনি বেনম পড়নলে। প্রর্ম একনেো ফদনের মনে  ৬০ টি বদনের স্বীকৃফত 

আদোয় কনর ফেনলে। িোফতসাংনের পাঁচটি স্হোয়ী সদস্য বদনের মনে চোরটির সমর্ যে বপনয়ফেনলে। তৎকোলীে বসোফভনয়ত ইউফেয়ে 

১৯৭২ সোনলর ২৬ িোনুয়োফর বোাংলোনদেনক স্বীকৃফত বদয়। '৭২ সোনলর ০৪ বিব্রুয়োফর ফেল বোাংলোনদনের মোনুনের িন্য খুফের সাংবোদ। 

এফদে যুক্তরোিয, তৎকোলীে পফিম িোম যোফে,ফিেল্যোন্ড, বিেমোকয, সুইনিে, েরওনয়, আইসল্যোন্ড ও ইসরোনয়ল বোাংলোনদেনক স্বীকৃফত 

বদয়। তনব বকৌেলগত কোরনণ ইসরোনয়নলর স্বীকৃফতর ফবেয়টি বোাংলোনদে বচনপ ্োয়। ০৮ বিব্রুয়োফর িোপোে এবাং  ১৪ বিব্রুয়োফর ফ্রোন্স 

ও কোেোিো বোাংলোনদেনক স্বীকৃফত বদয়। আনমফরকো ০৪ এফপ্রল বোাংলোনদেনক স্বীকৃফত বদয়। তখে প্ যন্ত শুধু চীে বোাংলোনদেনক স্বীকৃফত 

বদয়ফে। তনব চীনের সোনর্ বোাংলোনদনের সম্পনকযর উন্নফত হনয়ফেল। 

 যুনির সময় পোফকিোফে বোফহেী ও তোনদর এনদফে বদোসরনদর হোত বর্নক িীবে বাঁচোনেোর িন্য প্রোয় এক বকোটি মোনুে 

পোর্শ্যবতী বদে ভোরনত  আেয় ফেনয়ফেল। তখে সব িোয়গোয় আনলোচেো হফিল এসব  েরণোর্ীনদর অফধকোাংে ফহন্দু। তোরো আর 

কখনেোই বোাংলোনদনে ফিনর ্োনব েো, তোরো স্হোয়ীভোনব ভোরনত বর্নক ্োনব। ফকন্তু এসব সমোনলোচেোনক ফমথ্যো প্রমোণ কনর বঙ্গবন্ধু তাঁর 

েোসেোমনলর প্রর্ম একনেো ফদনের মনে সকল েরণোর্ীনক বদনে ফিফরনয় আেনত সক্ষ্ম বহোে। েরণোর্ীনদর ওপর বকোনেো চোপ ফেল 

েো, তোরো স্বপ্রনণোফদত হনয়ই ফেি বদনে ফিনরফেনলে। বসসমনয় অনেনকই আেঙ্কো প্রকোে কনরফেনলে ভোরতীয় সসন্য বেে প্ যন্ত এ 

বদে বর্নক বিরত পোঠোনেো সম্ভব হনব ফকেো। তোনদর বসসব আেঙ্কোনক ফমথ্যো প্রমোণ কনর মোচ য মোনসর মনে ভোরতীয় সসন্যনদর 

তোনদর ফেি বদনে বিরত পোঠিনয় ফেনলে বঙ্গবন্ধু। 

আমোনদর  স্বোধীেতো যুনির সময় পোফকিোফে হোেোদোর বোফহেী ও তোনদর এনদেী বদোসরনদর হোনত দুই লোখ েোরী ও কন্যোফেশু 

ধে যণ ও ফে্ যোতনের ফেকোর হনয়ফেল, এটো বমোটোমুটি একটো স্বীকৃত তথ্য। ি.  বিফভস পুনরো বোাংলোনদে ঘুনর এফবেনয় ১৯৭৩ সোনল 

ফেউইয়কয টোইমনস ( তৎকোলীে সোপ্তোফহক সোমফয়কী)  একটো প্রফতনবদে প্রকোে কনরে, বসখোনে ফতফে তথ্যউপোত্ত ফদনয় উনেখ কনরে 

প্রোয় চোর লোখ মফহলো ও কন্যোফেশু ধে যণ ও ফে্ যোতনের ফেকোর হনয়ফেল। ১৯৭১ সোনলর ২২ ফিনসম্বর তৎকোলীে বোাংলোনদে সরকোর 

সম্ভ্রমহোরো এ সকল েোরীনদর ফবড়ঙ্গেো বখতোনব ভূফেত কনরে। বঙ্গবন্ধু ফবরঙ্গেোনদর ফেনির বমনয় ফহনসনব স্বীকৃফত বদে। তোনদর 

পুেব যোসনের িন্য েোেোরকম পদনক্ষ্প গ্রহণ কনরে। যুিফবধ্বি বদে পুেগ যঠনে অক্লোন্ত পফরেম কনরে। 

বঙ্গবন্ধু ফেনলে সমসোমফয়ক ফবনর্শ্র সবনচনয় দূরদেী বেতোনদর একিে।  ফতফে বুেনত বপনরফেনলে ফবনদফে সোহোয্য ফেনয় 

বদে গড়ো ্োনব েো। তোই ফতফে বনলনেে, ' ফভক্ষুক িোফতর ইজ্জত র্োনক েো, ফবনদে বর্নক ফভক্ষ্ো কনর বদে গড়ো ্োনব েো। বদনের 

মনেই পয়সো করনত হনব। 'বদে গড়োর ব্ পফরকল্পেো তাঁর ফেনলো, তো ফতফে শুরু কনরফেনলে, ফকন্তু েোতনকর ফেম যম হতযোকোনের 

ফেকোর হওয়োয় বেে করনত পোরনলে েো।' ৭৫ এর ১৫ আগস্ট সব ফকছুই র্মনক বগনলো। বদে চলনত শুরু করনলো ফপেনের ফদনক। 

িোফতর ফপতোর স্বপ্ন ফেনলো বেোফেত, বফিত বোঙোফল িোফতর িন্য একটি স্বোধীে বদে,তোই বঙ্গবন্ধু বনলফেনলে  ‘স্বোধীেতোর 

স্বপ্ন বদনখফেলোম, আি স্বোধীেতো বপনয়ফে। বসোেোর বোাংলো বদনখ আফম মরনত চোই’। বঙ্গবন্ধুর স্বনপ্নর বসোেোর বোাংলো আি আর স্বপ্ন 

েয়। এ স্বপ্ন পূরনণর িন্য বঙ্গবন্ধু কন্যো মোেেীয় প্রধোেমন্ত্রী বেখ হোফসেো বদেবোসীনক " রূপকল্প  ২০৪১" উপহোর ফদনয়নেে। এই রূপকল্প 

২০৪১ বোিবোয়নের মোেনম বোাংলোনদে হনব ক্ষুধো ও দোফরদ্র্যমুক্ত বসোেোর বোাংলোনদে। রূপকল্প ২০২১ এর ধোরোবোফহকতোয় ২০৩১ এর 

মনে এসফিফি লক্ষ্যমোত্রো অিযনের মোেনম চরম দোফরনদ্র্যর অবসোে, উচ্চ- মেম আনয়র বদনে পদোপ যণ, ২০৪১ এ  দোফরনদ্র্যর হোর 

শূনন্য েোফমনয় আেো ও উচ্চ আনয়র উন্নত বোাংলোনদনের ম্ যোদো লোভ করোর বরোিম্যোপই হনলো রূপকল্প ২০৪১। রূপকল্প ২০৪১ এর 

সুফবধোনভোগী হনব এনদনের িেগণ। ফবর্শ্ এখে দূরন্ত গফতনত এফগনয় চলনে, বোাংলোনদেনক এই গফতর সোনর্ তোল ফমফলনয় এফগনয় 

চলনত হনব। তো-েো হনল বদে ফপফেনয় পড়নব, ্োর প্রভোব সরোসফর িেগনণর ওপর পড়নব। 
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রূপকল্প ২০৪১ এর আনলোনক প্রণীত ২য় বপ্রফক্ষ্ত পফরকল্পেোর (২০২১-২০৪১) প্রর্ম ধোপ বোিবোফয়ত হনব অেম পিবোফে যক 

পফরকল্পেো বোিবোয়নের মোেনম। এ সমনয় বদনের ব্োগোন্োগ অবকোঠোনমোনক ফবনেে গুরুত্ব বদওয়ো হনয়নে। সড়ক পফরবহে ও 

মহোসড়ক ফবভোনগর আওতোয় বতযমোনে ২৬ টি বৃহৎ প্রকল্প বোিবোয়ে করো হনি। ঢোকো মহোেগরী ও এর পোর্শ্যবতী এলোকোর ্োেিট 

ফেরসনে ১২৮.৭৪১ ফকনলোফমটোর বমনরোনরল, ্োর ৬৭.৫৬৯ ফকনলোফমটোর উড়োল এবাং ৬১.১৭২ ফকনলোফমটোর পোতোনল হনব। এটির 

একটি অাংে এখে দৃশ্যমোে। ২০২২ সোনলর ফিনসম্বর বর্নক বমনরোনরনলর ফকছু সুফবধো পোওয়ো ্োনব। প্ যোয়ক্রনম ২০৩০ এর মনে সকল 

সুফবধো পোওয়ো ্োনব। ঢোকো - গোিীপুর এফলনভনটি এক্সনপ্রসওনয়র ফেম যোণ কোি দ্রুত এফগনয় চলনে। ফেনিস্ব অর্ যোয়নে পদ্মো বসতুর কোি 

প্রোয় বেে প্ যোনয়। আগোমী জুনে িেগনণর িন্য এটি উন্মুক্ত করোর লনক্ষ্য সরকোর কোি কনর ্োনি। ৩০ বের বময়োফদ বরনলর 

মহোপফরকল্পেো এখে বোিবোফয়ত হনি। এ মহোপফরকল্পেোর আওতোয় ৬ ধোনপ  ৫ লোখ ৫৩ হোিোর ৬৬২ বকোটি টোকো ব্যনয় ২৩০ টি 

প্রকল্প বোিবোয়ে করো হনি । বেৌপনর্র উন্নয়নে বন্দরগুনলোর সক্ষ্মতো বৃফির করো হনি। েতুে বব- টোফম যেোল ফেম যোণ করো হনি। কোনগ যো 

হযোন্ডফলাং সক্ষ্মতো বৃফি করো হনি। ফেয়ফমত বেফিাংনয়র মোেনম বন্দর চযোনেনলর গভীরতো উন্নীত করো হনি। ফবর্শ্মোনের ফবমোে 

পফরবহণ ব্যবস্হো গনড় বতোলোর িন্য ফবমোেবহনর পুরোতে ফবমোে সফরনয়  েতুে উনড়োিোহোি যুক্ত করো হনয়নে এবাং হনি। আন্তিযোফতক 

রুটসমূহ সম্প্রসোরণ ও পুেুঃপ্রবতযনের পফরকল্পেো বোিবোয়ে করো হনি। বদনের অভযন্তরীণ ও আন্তিযোফতক ফবমোেবন্দরসমূনহর সক্ষ্মতো 

বৃফির িন্য ফবফভন্ন প্রকল্প বোিবোয়ে করো হনি। 

মোেেীয় প্রধোেমন্ত্রী বেখ হোফসেো বদনের সকল ভূফমহীে ও আেয়হীে প্রোফন্তক মোনুনের আবোসে সমস্যো সমোধোনে কো্ যকর 

পদনক্ষ্প গ্রহণ কনরনেে। মুফিব েতবে য উপলনক্ষ্য বদনের সকল ভূফমহীে ও গৃহহীেনদর িন্য গৃহ প্রদোে েীফতমোলো -২০২০ প্রণয়ে করো 

হনয়নে। এ েীফতমোলোর আওতোয় প্রফতটি ভূফমহীে পফরবোরনক ২ েতোাংে খোসিফম বনন্দোবিসহ ৩৯৪ বগ যফুট আয়তনের   মনে দুই 

কক্ষ্ ফবফেে আবোসেএর সোনর্ আনে একটি কনর টয়নলট, রোন্নোের ও বোরোন্দো। গুিগ্রোম প্রকল্পসহ এ প্ যন্ত দুই লোনখরও ববফে 

গৃহহীেনদর আবোসনের ব্যবস্হো করো হনয়নে। 

বঙ্গবন্ধু বনলফেনলে, ‘এ স্বোধীেতো আমোর ব্যর্ য হনয় ্োনব, ্ফদ আমোর বোাংলোর মোনুে বপট ভনর ভোত েো খোয়। এই স্বোধীেতো 

আমোর পূণ য হনব েো ্ফদ বোাংলোর মো- ববোনেরো কোপড় েো পোয়। এ স্বোধীেতো আমোর পূণ য হনব েো ্ফদ এ বদনের মোনুে ্োরো আমোর 

যুবক বেফণ আনে তোরো চোকফর েো পোয় বো কোি েো পোয়’। স্বোধীেতোর পাঁচ দেনক বোাংলোনদে আি ফবনর্শ্র বুনক ফেনির অবস্থোে কনর 

ফেনয়নে। ক্ষুধো দোফরদ্র্যমুক্ত বসোেোর বোাংলোনদে আি আর স্বপ্ন েয় বোিবতো। সকল আেঙ্কোনক ফমথ্যো প্রমোণ কনর দুব যোর গফতনত এফগনয় 

চলনে বোাংলোনদে। উন্ননয়র সূ্ য উফদত হনয়নে পূব য ফদগনন্ত, ্োর আনলোয় আনলোফকত হনব ভফবষ্যৎ প্রিন্ম,ফবর্শ্বোসী বদখনব অপোর 

ফবস্মনয়র সোনর্। 

# 

বলখক- ফফ্রল্যোন্স রোইটোর 

২৯.১২.২০২১         ফপআইফি ফিচোর 

 

 

 

 


