ফাঙালরয ভাকা লফজয়
ভ. শপায়য়ত শায়ন
ফাঙালরয ভাকা জয়য়য স্বপ্ন পূযয়েয লিন ১২ শভ ২০১৮ ার। এই লিয়ন যুক্তযায়েয শলালযডায
শকয়নলড শে শন্টায শেয়ক উৎয়েে কযা য়রা শিয়য প্রেভ শমাগায়মাগ উগ্র ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-১।
ইলতা সৃলিকাযী এই ঘেনাটি ঘয়েলছর ফাাংরায়ি ভয় যাত ২ো ১৫ লভলনয়ে। লফয়ে শে শাাইটিয়ত
৫৭তভ স্যায়েরাইে উৎয়েেকাযী শি লয়য়ফ লরলফদ্ধ য়রা ফাাংরায়িয়য নাভ।
এই অগ্রমাত্রা জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু শখ ভৄলজবুয যভায়নয স্বয়প্নয শানায ফাাংরা প্রলতষ্ঠায় চরভান
লডলজোর ফাাংরায়ি লফলনভমায়েয াংগ্রাভ এলগয়য় শনওয়ায এক উজ্জ্বর শাান অলতক্রভ কযা। শেলরকভ
প্রযুলক্তয অায ম্ভাফনা কায়জ রাগায়ত যুয়দ্ধয ধ্বাংস্তুয়য ওয িাঁলিয়য়ও জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু শখ ভৄলজবুয
যভান এয দূযদৃলিম্পন্ন ফলরষ্ঠ শনতৃয়েয কাযয়ে ১৯৭৩ ায়র ফাাংরায়ি আন্তজমালতক শেলরকলভউলনয়কন
ইউলনয়ন (আইটিইউ) এফাং ইউলইউ এয িস্য ি রাব কয়য। ১৯৭৫ ায়রয জুন ভায় শফতবুলনয়া উগ্র
ভূ-শকন্দ্র উয়বাধয়নয ভাধ্যয়ভ ফঙ্গফন্ধু ফললফ ময়েয ায়ে ফাাংরায়িয়য আদৄলনক শেলরয়মাগায়মাগ ব্যফস্থায সূচনা
কয়যন। তাঁযই সুয়মাগ্য উত্তযসূযী ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ ালনা “লডলজোর ফাাংরায়ি”এয রূকল্প
ফাস্তফায়য়নয অাং লশশফ ২০০৯ ায়র লতলন েভতায় আায য ফাাংরায়িয়ক ৫৭তভ স্যায়েরাইে
উৎয়েেকাযী গলফ মত শি লয়য়ফ তুয়র ধয়যয়ছন।
ভাশূয়ে উৎয়েলত ৩৭০০ লকিঃ গ্রািঃ ওজয়নয ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-১, ১৫ ফছয়যয অলধক ভয়
ভাশূয়ে শেয়ক লনযলফলিন্ন শফা লিয়য় মায়ি। ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে উৎয়েয়েয ভাধ্যয়ভ শেলরয়মাগায়মাগ
সুলফধায ব্যাক প্রায ঘেয়ছ, তয়েয়ধ্য উয়েখয়মাগ্য য়রা ভগ্র ফাাংরায়িয়য স্থর ও জরীভায় লনযফলিন্ন
শেলরয়মাগায়মাগ ও ম্প্রচায়যয লনশ্চয়তা, ফতমভায়ন লফয়িী স্যায়েরাইয়েয বািা ফাফি প্রয়িয় ফালল মক ১৪
লভলরয়ন ডরায াশ্রয়, ট্রান্সন্ডায রীয়জয ভাধ্যয়ভ বফলিলক ভৄদ্রা আয়, শেলরয়মাগায়মাগ ও ম্প্রচায শফায
াাাল শেলরয়ভলডলন, লডলজোর-রালন মাং, লডলজোর-এডুয়কন, লডটিএইচ প্রভৃলত শফা প্রিান কযয়ছ।
প্রাকৃলতক দুয়ম মায়গ াফয়ভলযন অেফা শেলযলিয়ার অফকাঠায়ভা েলতগ্রস্ত য়র াযায়িয় লনযফলিন্ন ইন্টাযয়নে
শমাগায়মাগ সুলফধা প্রিান, স্যায়েরাইয়েয লফলবন্ন শফায রাইয়ন্স লপ ও শেকট্রাভ চাজম ফাফি যকায়যয যাজস্ব
আয় বৃলদ্ধ, স্যায়েরাইে শেকয়নারলজ ও শফায প্রায়যয ভাধ্যয়ভ প্রতযে ও য়যাে কভমাংস্থায়ন সুয়মাগ সৃলি
য়ি। ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-১ এয ১৪ টি ল ব্যান্ড এফাং ২৬ টি লকউ ব্যান্ড ট্রান্সন্ডায শভাে ৪০টি ট্রান্সন্ডায
যয়য়য়ছ। ৪০টি ট্রান্সন্ডায দ্ধাযা ফাাংরায়ি, াকমভুক্ত শিভ, ইয়দায়নলয়া, লপলরাইন ও ‘স্তান’ ভুক্ত
শিভয় শেলরয়মাগায়মাগ সুলফধা প্রিান কযয়ত াযয়ফ। ইয়তাভয়ধ্য লপলরাইন ও শনায়র স্যায়েরাইে শফা
লফলক্রয প্রলক্রয়া চরয়ছ।
ফতমভায়ন লফটিলব ও লফটিলব ওয়ার্ল্ম শিয়য ৩৬টি শেলরলবন চযায়নর ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-১ এয
ভাধ্যয়ভ অনুষ্ঠান ম্প্রচায কযয়ছ। ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইয়েয ভাধ্যয়ভ লফটিলব ও লফটিলব ওয়ার্ল্ম শৌলি আযফ
ভধ্যপ্রায়চযয লফলবন্ন শি এফাং আলিকায় অনুষ্ঠান ম্প্রচায কযয়ছ।
এই স্যায়েরাইয়েয ভাধ্যশভ ইন্টাযয়নে শফািানকাযী প্রলতষ্ঠান, লব-স্যাে এফাং শযলডও শেনগুয়রা
কাম মক্রভ লযচারনা কয়য আয়ছ। এয়ত প্রলতফছয লফপুর াংখ্যক অে ম াশ্রয় য়ি।

-২ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-১ এয লভন রাইপ ১৫ ফছয এফাং লডজাইন রাইপ ১৮ ফছয। শিয়য লবতীয়
স্যায়েরাইে ফঙ্গফন্ধু স্যায়েরাইে-২, ২০২৩ ায়রয ভয়ধ্য উৎয়েয়েয রয়েয লনধ মাযে কয়য কভমলযকল্পনা গ্রে
ও ফাস্তফায়য়ন কাজ শুরু শিয়য অে মননলতক উন্নয়ন ও ভানুয়লয স্বািয়দযয লফলয়টি াভয়ন শযয়খ চতুে ম লল্প
লফপ্লয়ফয বফলেক চযায়রঞ্জ শভাকায়ফরায় যকায য়ফ মাচ্চ গুরুে লিয়ি। ইয়তাভয়ধ্য ফাাংরায়ি প্রযুলক্তয শরয়েে
বা মন পাইব-লজ ট্রায়ার ম্পন্ন কয়যয়ছ এফাং পাইব-লজ লরল চূিান্ত ও ইয়কালয়েভ বতলযয কাজ য়ি।
শিয় ইন্টাযয়নয়েয ফলধ মত চালিা শভেয়ত তৃতীয় াফয়ভলযন কযাফর াংয়মায়গয কাম মক্রভ শুরু কয়যয়ছ। এই
একই ভয়য়য ভয়ধ্য শিয়য চয, বী ও াওয দুগভম অঞ্চর শিয়য প্রলতটি ভানুয়লয শিাযয়গািায় উচ্চগলতয
ব্রডব্যান্ড ইন্টাযয়নে সুলফধা শৌৌঁয়ছ লিয়ত দ্রুলতগলতয়ত কাজ এলগয়য় চয়রয়ছ।
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শরখক : জনাংয়মাগ কভমকতমা, ডাক ও শেলরয়মাগায়মাগ ভন্ত্রোরয়।
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