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মমতাজউদ্দীন পাস ায়ারী 

প্রমত্তা পদ্মাসে ননসয় এই অঞ্চসের মানুষ  ত  ত বছর ধসর জীবনযুদ্ধ চানেসয় আেসছ । পদ্মাসে শেন্দ্র েসর অেংখ্য সুখ 

জাগাননয়া গান শর্মন আসছ, খরসরাতা পদ্মার ভাঙ্গন ও দুর্ য নার নবষাদ স্মৃনতও রসয়সছ। পদ্মার একূে ভাসঙ্গ ওকূে গসে, আবার এই 

পদ্মায় ঝাঁসে ঝাঁসে ইনে  ভাসে , র্ার স্বাদ ননসত মানুষ মুনখসয় থাসে। পদ্মা বাংো ও বাঙ্গানের জীবসনর সুখ দুুঃসখর ইনতহাে হসয় 

আসছ। আবার এই পদ্মাই এপাে ওপাসে মানুসষর জীবনসে নবভানজত েসর শরসখনছসো। শেোরসেই শুধু পদ্মাপাসের মানুষই নয় , দুই 

অঞ্চসের মানুষজনও শদখা, োক্ষাৎ ও র্াতায়াত েরসত পারনছসো না েহসজ নেংবা ইসেমসতা। এেেময় শনৌো, পরবতীোসে নিমার 

আর শেনর ছাো, দনক্ষে পনিমাঞ্চসের মানুসষর েসঙ্গ দনক্ষে- পূব যাঞ্চসের তথা শগা া শদস র মানুসষর শর্াগাসর্াগ ও র্াতায়াত নছসো 

খুবই েসের এবং েময়োসপক্ষ ব্যাপার। শেোরসেই পদ্মাসে শেন্দ্র েসর মানুসষর স্বপ্ন শদখা নানা জটিে বাস্তবতায় নমনেসয় শর্সত থাসে। 

েসব ঘুচসব পদ্মার এপাে ওপাসের মানুসষর দূরত্ব, েসব র্াতায়াত হসব েহজ- শেই স্বপ্ন শদখসত শদখসতই এত বছর শেস  শগসো। শেউ 

েল্পনা েরসত পাসরনন প্রমত্তা পদ্মার উত্তাে শরাত আর প্রসের নব ােতাসে জয় েরা র্াসব। স্বাধীনতার পর শথসে শেউ শেউ স্বপ্ন শদসখসছন 

এই পদ্মার ওপর নদসয় এেনদন েনতয েনতয নিজ উঠসব, গানে চেসব, মানুষ েহসজ র্াতায়াত েরসব। নেন্তু এটি দীর্ যনদন স্বসপ্নই শথসে 

নগসয়নছসো। োরে প্রমত্তা পদ্মার ওপর শেতু েরার চযাসেঞ্জ শনওয়া শমাস ও েহজ ব্যাপার নছসো না। তারপরও দনক্ষে বাংোর মানুষ 

বার বার দানব জাননসয় আেনছসো পদ্মার ওপর এেটি শেতু ননম যাসের । নবস ষত বঙ্গবন্ধুর প্রনতশ্রুত র্মুনা শেতু ননম যাসের উসযাগ শনওয়ার 

পর পদ্মা শেতুর নচন্তা ধীসর ধীসর োন েসর ননসত থাসে। তসব র্মুনার ওপর শেতু ননম যাে েরসতই আমাসদর ১৯৯৮ োে পর্ যন্ত েময় 

শেস  নগসয়নছসো। তখনই বঙ্গবন্ধু েন্যা শ খ হানেনা পদ্মা শেতু ননম যাসে প্রনতশ্রুনত নদসয়নছসেন। ২০০১ োসের ৪ জুোই মাওয়া র্াস  

নতনন পদ্মা শেতুর নভনত্তপ্রস্তর োপন েসরনছসেন। এরপর পদ্মা নদীসত প্রবানহত হসয়সছ অসনে শরাত। নেন্তু পদ্মার ওপর শেতু েরার 

উসযাগ ২০০৮ োে পর্ যন্ত শতমন এসগায়নন । ২০০৮ োসের ননব যাচসন শ খ হানেনা প্রনতশ্রুনত নদসয়নছসেন, ক্ষমতায় শগসে নতনন পদ্মা শেতু 

ননম যাে েরসবন। পদ্মা শেতু ননসয় েনতযোর অসথ য অগ্রের হওয়া শমাস ও েহজ োজ নয়। এটি শোসনা োধারে শেতু হবার নয় এমননে 

বঙ্গবন্ধু র্মুনা শেতু প্রযুনি, োনরগনর জ্ঞান এবং শেতু েম্পেীয়, অনভজ্ঞতা, দক্ষতা, নবস ষজ্ঞ জ্ঞান, আনথ যে েক্ষমতা ইতযানদ জটিেতা 

পদ্মার নব ােতার এই পনরেল্পনা বাস্তবায়সনর শক্ষসত্র েত বে চযাসেঞ্জ শেটি শেবেমাত্র নবস ষজ্ঞগেই উপেনি েরসত পারনছসেন। তসব 

শেই চযাসেঞ্জ শমাোনবোর জন্য রাজনননতে শনতৃত্ব ও েরোসরর দৃঢ়তা েতখানন জরুনর শেটিও উপেনির নবষয় । ২০০৯ োসে েরোর 

গঠন েরার পর প্রধানমন্ত্রী শ খ হানেনা পদ্মা শেতু ননম যাসের প্রসয়াজনীয় েেে উসযাগ গ্রহে েসরন। ২০১১ োসের ২৮ এনপ্রে নবশ্বব্যাংে 

১২০ শোটি ডোর ঋে শদওয়ার চুনি স্বাক্ষর েসর। ওই বছসরর ১৮ই শম জাইো ৪০ শোটি ডোর , ২৪ শম  আইনডনব ১৪ শোটি ডোর 

এবং ৬ জুন এনডনব ৬২ শোটি ডোসরর ঋে চুনি েসর। তখন শথসে শগা া জানত পদ্মা শেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়সনর নচন্তা শুরু েসর । নেন্তু 

এই নচন্তার মসেই গুজব ছনেসয় শদওয়া হসো োল্পননে দুনীনতর। এর শপছন নছসো শদ ীয় এবং আন্তজযানতে নানা শগাষ্ঠীর ষের্ন্ত্র। শদস র 

গেমােসম তখন দুনীনতর নানা েল্পোনহনী ননসয় শেখাসেনখ, আসোচনা, েমাসোচনা ডােপাো নবস্তার েরনছসো। অথচ শেউ তনেসয় 

শদসখনন প্রচানরত েনল্পত দুনীনত গুজব নানে রাজনননতে উসদ্দসে ছোসনা হনেসো । দুনীনতর নবষয়টি এত াই প্রাধান্য পানেসো শর্, 

পদ্মা শেতু তখন শগৌে হসয় শগসো। এর োসেই নবশ্বব্যাংে শেৌ সে ঋে প্রদান েনগত েসর নদসো। উসে শদওয়া হে দুনীনতর প্রচার 

প্রচারোসে। রাজনীনত, গেমােম, েমাজ েবনেছুসতই তখন পদ্মা শেতুর দুনীনত প্রাধান্য শপসয়নছসো ! েরোর শথসে র্তই এইেব 

োল্পননে দুনীনতর েথা প্রতযাখ্যান েরা হনেসো, গেমােম ও রাজনীনতর শোথাও শথসে তা মানা হয়নন। চারনদসের প্রচার প্রচারোয় 

অসনসেই শ াে বাজাসত বাজাসত মাতম েরনছসেন। এরপর ২০১২ োসের ২৯ জুোই নবশ্বব্যাংে পদ্মা শেতু ঋেদান চুনি বানতে েসর 

শদয়। নবশ্বব্যাংসের পর অন্যরাও নপনছসয় র্ায়। এননসয় োনাডার আদােসত দুনীনত প্রমাসের মামোও হয়। মামোয় দুনীনতর প্রমাে না 

পাওয়ার পরও অসনসে তা নবশ্বাে েরসত চায়নন। েবাই ধসর ননসয়নছসো পদ্মা শেতু আর হসে না, অসনসেই খুন  হসো। নেন্তু প্রধানমন্ত্রী 



শ খ হানেনা দৃঢ়তার েসঙ্গ উচ্চারে েসরনছসেন পদ্মা শেতু হসবই। তার এই দৃঢ় প্রতযয় আমাসদরসে মুনিযুসদ্ধর প্রতযসয়র েথা স্মরে 

েনরসয় শদয়। আমরা ননজস্ব অথ যায়সন পদ্মা শেতু গোর স্বপ্ন শদখসত শুরু েনর। নেন্তু আমাসদর শদস  অসনসেই তা অেম্ভব ব্যাপার নেংবা 

শদস র অথ যনীনতর ওপর মারাত্মে প্রনতনিয়া সৃনে হওয়ার আ ঙ্কা ব্যি েরনছসেন। এরা আেসে বাংোসদস র েক্ষমতাসে শমাস ও 

উপেনি েরসত পারনছসেন না। বাংোসদ  এই েমসয় অথ যনননতেভাসব শর্মন ঘুসর দাঁোসত থাসে, এেইভাসব পদ্মা শেতুসে শেন্দ্র েসর 

’৭১ এর মসতা প্রনতকূেতাসে জয় েরসত দৃঢ় শনতৃসত্বর পদসক্ষপও শদখসত পারনছসো। শ খ হানেনা শেই দৃঢ়তা ও েতেয পদসক্ষপ গুসন 

গুসন গ্রহে েরসত থাসেন। পদ্মা শেতুর ননম যাে আসয়াজসন শদন -নবসদন  নবস ষজ্ঞ, োনরগনর , প্রসেৌ েী, প্রমত্তা পদ্মার নবস ষজ্ঞ জ্ঞানসে 

এোত্ম েরা হয়। পদ্মার ভনবষ্যৎ শেতু রূপ ননসত থাসে এে মহাসেতুসত । নবসশ্বর ১১তম বৃহত্তম এবং অন্যতম প্রধান প্রমত্তা খরসরাতা 

নদীর ওপর এই মহাসেতুটি অেম্ভব এে চযাসেসঞ্জর মুসখামুনখ দাঁে েরায় শ খ হানেনার েরোরসে। নেন্তু নতনন শেই চযাসেঞ্জ অতযন্ত 

নভ নানর নম নানর শনতৃসত্বর অবোন শথসে গ্রহে েসরন। ২০১৪ োসের ১৭ জুন চীসনর ঠিোদানর প্রনতষ্ঠান চায়না শমজর নিজ 

ইনঞ্জননয়ানরং েন্সট্রাে ন শোম্পাননর েসঙ্গ চুনি েই েরা হয় এবং  ২০১৫ োসের ১২ নডসেম্বর প্রধানমন্ত্রী পদ্মা শেতুর মূে োঠাসমা 

ননম যােোসজর আনুষ্ঠাননে উসবাধন েসরন। শেই শথসে পদ্মা তীসর নননম যত হসত থাসে নতুন এে শেতু র্াসে মহাসেতু নাসম আখ্যানয়ত 

েরাই শেয় । এই শেতুর ননম যাে শ েী , প্রযুনিগত জ্ঞান ও অনভজ্ঞতা আমাসদর নবস ষজ্ঞগে েঞ্চয় েসরসছন নবসশ্বর বে বে মহাসেতু 

শথসে। পদ্মার পনেবানহত শরাত আমাজন নদীর মতই ভয়াবহ । তসব আমাজসনর ওপর এখসনা শোসনা শেতু বা মহাসেতু হয়নন। শেোরসে 

এেই শবন সেযর অনধোরী খরসরাতা পদ্মার ওপর মহাসেতু শতনর এে দুুঃোে নবষয়। শেই দুুঃোেসে নবস ষজ্ঞগে আয়শত্ত আনসত এর 

প্রনতটি নপোরসে ১০ হাজার  ন রড ও েমপনরমাে নেসমন্ট ও বানে বারা োপন েসরসছন র্া ৩৮৩ ফু  মাটির গভীসর নগসয় ননম যাে েরা 

হসয়সছ। এই নিসজর নভনত্ত প্রস্তর এত াই মজবুত েরা হসয়সছ র্া নরক্টার শেসে ৯ মাত্রার ভূনমেম্প হসেও ধ্বসে পোর শোসনা েম্ভাবনা 

শনই। শতমন  িসপাি মজবুত ৪২টি নব াোোর নপোসরর ওপর ৪১ টি স্প্যান বোসনা হসয়সছ। শদসর্ যয ৬.১৫ নে.নম. ও প্রসে ১৮.১০ 

নম. এর এই মহাসেতুটি বাস্তসব েেসের শচাসখর োমসন দৃেমান হসো। এ শর্ন এে স্বসপ্নর েল্পনাসেও ছানেসয় র্াওয়ার বাস্তবতা। 

বাংোসদ  ও চীসনর ৭০০ প্রসেৌ েী রাতনদন এর ননম যােোসজ ২০১৫ এর নডসেম্বর শথসে যুি নছসেন। দুই তীসর নদসন ১২- ১৩ হাজার 

েনমে ও েহসর্াগী ননম যাের্সজ্ঞ েম যরত নছসেন। এই মহাসেতুর েসঙ্গ জাইোর েহসর্ানগতায় শরে শেতুর ননম যাসের োজও অব্যহত আসছ। 

র্ার হাত ধসর এই শেতুর ননম যাে শুরু হসয়নছসো শেই প্রধানমন্ত্রী শ খ হানেনা েব যোধারসের র্ান চোচসের জন্য ২৫ জুন তানরখ শেটি 

আনুষ্ঠাননেভাসব উসবাধন শর্াষো েরসত র্াসেন। পদ্মার এপাে ওপাে ২৫ জুন শথসে দুই তীসরর মানুসষর জন্য এে নতুন শোপাসনর 

সৃনে হসত র্াসে।  

মহাসেতু পদ্মার উসবাধসনর মে নদসয় বাংোসদস র মানুষ শদন  এবং নবসদন  েেে ষের্ন্ত্রসে নস্যাৎ েসর নদসত েক্ষম 

হসয়সছ। নবশ্ব ব্যাংেেহ অসনসেই এখন বাংোসদস র এই আত্মপ্রতযয় শদসখ নবনস্মত হসে। নেন্তু ১৯৭১ োসে আমরা এর চাইসতও বে 

আত্মপ্রতযসয়র পরীক্ষায় উত্তীে য হসয়নছ, মুনিযুদ্ধ েসর শদ  স্বাধীন েসরনছ। এ ধরসনর নবজসয়র জন্য চাই র্থাথ য শনতৃত্ব। ১৯৭১ এ নছসেন 

বঙ্গবন্ধু এবং তার ননে তম েহসর্াগীরা, এবার শনতৃত্ব নদসয়সছন তার শজযষ্ঠেন্যা প্রধানমন্ত্রী শ খ হানেনা। বাংোসদস র অথ যনননতে 

েক্ষমতা এবং চযাসেঞ্জ শমাোসবোর দৃঢ়তা শ খ হানেনার শনতৃসত্ব ২০০৯ শথসে িমবধ যমানভাসব অব্যহত থাোর োরসেই দুই বছর 

অনতমানর েসরানার েংিমেোসেও মহাসেতু পদ্মার োজ শথসম থাসেনন, বাংোসদস র অগ্রর্াত্রাও শথসম থাসেনন। 

 মহাসেতু পদ্মার উসবাধন বাংোসদস র অগ্রর্াত্রার নতুন প্রভাসতরই শুভ উসবাধন েরসছ। দনক্ষে ও পনিমাঞ্চসের ২১ টি শজোর 

েসঙ্গ বানে েব শজোর মানুসষর েংসর্াগ ও শর্াগাসর্াগ স্বাভানবেভাসব গনতময়তা শপসত র্াসে। দুই অঞ্চসের মসে হাজাসরা বছসরর 

নবনেন্নতা ঘুনচসয় নদসয়সছ। দনক্ষে ও পনিমাঞ্চসের অথ যনীনত নতুনভাসব মাথা তুসে দাঁোসব। আবার রাজধানীেহ োরাসদস র ন ল্প, কৃনষ, 

ব্যবো বানেজয এেেসঙ্গ নতুনভাসব প্রাে নেসর পাসব। শুধু তাই নয়, মহাসেতু পদ্মা প্রনতসব ী ভারত, শনপাে, ভু াসনর েসঙ্গও 

বাংোসদস র শর্াগাসর্াগ , অথ যনননতে ও বানেনজযে েম্পেয বৃনদ্ধসত নতুন নদগন্ত রচনা েরসত র্াসে। েসে এই মহাসেতু হসয় উঠসব শুধু 



বাংোসদস র জন্যই নয়, এমননে নবসশ্বর জন্যও এেটি নতুন অজযন। পৃনথবীর মানুষ বাংোসদ সে ১৯৭১ োসে এেবার নচসনসছ, এবার 

মহাসেতু পদ্মার উসবাধসনর মে নদসয় নবতীয়বার জানসত সুসর্াগ শপসয়সছ। মহাসেতু পদ্মা তাই আমাসদর োসছ আসরে প্রতযয় , শ ৌর্ য-

বীর্ য এবং বাংোসদ  রাসের অগ্রর্াত্রার নতুন এে শোপান হসয় উসঠসছ।  
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