
বঙ্গবন্ধু সেতু সেকে সেখ হাসেনার পদ্মা সেতু 

ইয়াকুব আলী 

 

সিকেম্বর, ১৯৯৬। জীবকনর প্রেম উত্তরবঙ্গ েফরকেকে ঢাোয় সফরসিলাম। তখন সতা সমাবাইল সিল না। আমার হাকত 

ঘসিও সিল না। েীকতর পিন্ত সবকেকল রাজোহী সবশ্বসবদ্যালকয়র োজলা সেট সেকে রওনা েকর নেরবাসি ঘাকট সপ ৌঁিার পর এোর 

আযান হয়। ঘাকট বাে-ট্রাকের দীঘ ঘ োসর। এোই ভ্রমণ েরসিলাম। ঠে-বাটপাকরর খপ্পকরই পসি সেনা সেকব সপকট ক্ষুধা সনকয় বাকেই 

বকে োসে। েখকনা সিমুসন আকে, আকে তন্দ্রা। সফসরঘাকটর ননসমসত্তে হইচইেহ নানা রেম েকে ঘুমাকনার উপায়ও সনই। মকন 

পকি, আমাকদর বাে যখন সফসরকত মাি নদীকত তখন দূকরর মেসজকদর মাইে সেকে সেকে সেকে আেসিল ফযকরর আযান। 

এোকব োরাটি রাত সেকট সেকয়সিল সফসর পাি হকত। এর সদি বির পর ১৯৯৮ োকলর ২৩ জুন যান চলাচকলর জন্য খুকল সদওয়া 

হয় ৪ দেসমে ৮ সেকলাসমটার নদঘ ঘযকর বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু। এেটি সেতুর োরকণ বদকল সেকি সোটা উত্তরবকঙ্গর জনজীবন। 

েম ঘেংস্থাকনর লকযয রাজধানী ঢাোয় পাসি জসমকয়কি লাকখ লাকখ মানুে। েস্যাবতঘন ঘটাকনা েম্ভব হকয়কি কৃসেজসমকত। ফল, 

ফেল, েবসজ সেকে শুরু েকর উত্তরবকঙ্গ উৎপাসদত েব ধরকনর পণ্য িসিকয় পকিকি োরাকদকে। েসত েঞ্চার হকয়কি সদকের 

অে ঘনীসতকত। 

 

 সরা সরা সফসরকত সেবল পদ্মা নদী পাসি সদকত লাকে প্রায় আিাই ঘণ্টা। সেন্তু সফসরকত উঠার সেসরয়াকলর অকপযা? দুই-

সতন ঘণ্টা সেকে োত-আট ঘণ্টা। ঈদেহ সবকেে সবকেে পসরসস্থসতকত েখকনা তার সচকয়ও সবসে েময় সেকট যায় সফসরঘাকট। সফসরর 

অকপযায় ঢাোর হােপাতাকল সরফার েরা েত মুমূর্ষ ঘ সরােী প্রাণ তযাে েকরকি পদ্মার ওপার! আবার আবহাওয়ার মসজঘ োকলা না 

োেকল অসনশ্চয়তার সেে সনই। েখকনা দুই-সতন সদনও বন্ধ োকে সফসর োসে ঘে। এ রেম অসনশ্চয়তার মকে আর যাই সহাে 

ব্যবো-বাসণকজযর প্রোর ঘটকত পাকর না। এিািাও নদী পারাপাকর সফসর দুঘ ঘটনােহ সন ডুসবকত েত প্রাণহাসনর ঘটনাই না ঘকটকি। 

এখাকনই পদ্মা সেতুর গুরুত্ব সনসহত।     

   

যমুনা সেতুর সচকয়ও আকরা সবসে েম্ভাবনা সনকয় জাসতর জন্য উন্মুক্ত হকত যাকে পদ্মা সেতু। এপাকর মুসিেকের মাওয়া 

আর ওপাকর েরীয়তপুকরর জাসজরা। নদঘ ঘয ৬ দেসমে ১৫ সেকলাসমটার ও প্রস্থ ১৮ দেসমে ১০ সমটার। ২৫ সে জুন উকবাধন েরকবন 

প্রধানমন্ত্রী জনকনত্রী সেখ হাসেনা। যমুনা সেতুর োজ শুরু হওয়ার আকে পদ্মার ওপর সেতুর েো োকরা মাোয় আকেসন। ১৯৯৬ 

োকল যমতায় বকেই বঙ্গবন্ধুেন্যা সেখ হাসেনা পদ্মা নদীর ওপর সেতু সনম ঘাকণর উকদ্যাে সনন। ১৯৯৯ োকলই হয় প্রাে-েম্ভাব্যতা 

যাচাইকয়র োজ।  

 

স্বকের পদ্মা সেতুর ফকল েরােসর উপকৃত হকব সতন সবোকের ২১ সজলার মানুে। এগুকলা হকলা খুলনা সবোকের খুলনা, 

বাকেরহাট, যকোর, োতযীরা, নিাইল, কুসিয়া, সমকহরপুর, চুয়ািাঙ্গা, সিনাইদহ ও মাগুরা; বসরোল সবোকের বসরোল, 

সপকরাজপুর, সোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও িালোঠি এবং ঢাো সবোকের সোপালেে, ফসরদপুর, মাদারীপুর, েরীয়তপুর ও 

রাজবািী। বহু পে ঘুকর বঙ্গবন্ধু সেতু হকয় সোকনা সোকনা সজলার ঢাোর েকঙ্গ সযাোকযাে আকি। পদ্মা সেতু খুকল সদকল চাপ েমকব 

পাটুসরয়া ঘাট ও যমুনা সেতুর ওপর। এই প্রেম েরীয়তপুর, মাদারীপুর, সোপালেে ও ফসরদপুরেহ আকরা েকয়েটি সজলার েকঙ্গ 

ঢাোর েরাোসর েিে সযাোকযাে প্রসতসিত হকে। ঢাোর েকঙ্গ দসযণ-পসশ্চমাঞ্চকলর সজলাগুকলার দূরত্বও েকম যাকব বহুলাংকে। 

ঢাো সেকে বসরোকলর দূরত্বই েমকব প্রায় ১০০ সেকলাসমটার। ঢাোর োবতলী সেকে আসরচা হকয় বসরোকলর দূরত্ব ২৪২ 

সেকলাসমটার। োকয়দাবাদ সেকে পদ্মা সেতুর উপর সদকয় এই েহরটির দূরত্ব হকব ১৫৬ সেকলাসমটার। আবার োবতলী সেকে আসরচা 

হকয় সিনাইদহ-যকোর হকয় খুলনার দূরত্ব ২৯২ সেকলাসমটার। পদ্মা সেতুর রুকট হকব ২৪৭ সেকলাসমটার।  বসরোল সেকে সতন 

ঘণ্টায়, খুলনা সেকে চার ঘণ্টায়, ফসরদপুর সেকে দুই ঘণ্টায়, যকোর সেকে োকি চার ঘণ্টার মকেই রাজধানীকত সপ ৌঁিাকনা যাকব।  

 

সেবল মানুকের চলাচকল স্বােন্দ্যই নয়, মালামাল পসরবহকণও আেকি েসত। যকোকরর সবনাকপাল স্থল বন্দ্র, োতযীরার 

সোমরা স্থল বন্দ্র, বাকেরহাকটর মংলা বন্দ্র, পটুয়াখালীর পায়রা বন্দ্করর পণ্য ঢাো ও অন্যান্য েহকর সপ কি যাকব েহকজই। মংলা 

ও পায়র বন্দ্করর োরকণ দসযণ পসশ্চমাঞ্চকল োরী সেল্প েকি ওঠার েম্ভাবনা সৃসির েো বলকিন অে ঘনীসতসবদরা। মংলা বন্দ্র 

এলাোয় সবে েকয়েটি সেকমন্ট ফযাক্টসর ইকতামকেই চালু হকয়কি এবং েকি উঠকি োকম ঘন্টেেহ রফতাসনমুখী সেল্প। এেসদকে 

বন্দ্র আর অন্যসদকে ঢাোর োকে েরােসর সযাোকযাকে েময় েকম আো পুকরা অঞ্চকলর অে ঘনীসত ও জীবনযাত্রায় ইসতবাচে প্রোব 

সফলকব বকলও মকন েরা হকে। চট্টগ্রাম বন্দ্করর ওপরও চাপ েমকব।  

 

খুলনা, বাকেরহাট, সোপালেে ও েরীয়তপুকরর মাি, যকোকরর েবসজ আর ফুল, বসরোকলর ধান ও পান, োতযীরার 

আম-সলচুেহ অন্যান্য ফলফলাসদ ও মুরসে েহকজই সপ ৌঁিকব ঢাোয়। এেব এলাোর বহু পণ্য দসযণ পসশ্চমাঞ্চকলর বাইকর সযত না। 

ঢাোর বাজাকর বৃহত্তর ফসরদপুকরর মাি পাঠাকনার েো সচন্তাও েরা হকতা না। অেচ সোপালেে, েরীয়তপুর, মাদারীপুর ও 

ফসরদপুকরর সবল ও সনম্নাঞ্চলগুকলা মুক্ত জলােকয়র মাকির জন্য সবখ্যাত। সেতুর োরকণ এেব সজলার েব ধরকনর কৃসেপণ্য তাকদর 



েবকচকয় োসিযত বাজাকর দ্রুত সযকত পারকব। শুধু ঢাো নয়, চট্টগ্রাম-সেকলটেহ বি বি সজলােহরগুকলাকতও এেব পণ্য প্রকবকের 

সুকযাে সপকত যাকে। যকোকরর ফুল রাজধানীেহ োরাকদকে বাজারজাত েরা হয়। সদকে ফুকলর বাজার সদন সদন বি হকে। সেতু 

চালু হকল সবকদকে ফুল রপ্তাসনরও বাকরাকন্মাচন ঘটকব।  সমাটেো দসযণ পসশ্চমাঞ্চকলর সজলাগুকলাকত কৃসেখাকত বি ধরকনর 

েসতেীলতা আেকি।   

 

পয ঘটেকদর োকি বি আেে ঘকণর নাম সুন্দ্রবন ও কুয়াোটা েমুদ্রসেেত। প্রাকৃসতে ম্যানকগ্রাে ফকরস্ট সুন্দ্রবকনর প্রসত 

অদম্য আগ্রহ রকয়কি সেযােী ও পয ঘটেকদর মাকি। এতসদন আো-যাওয়ার দীঘ ঘ েমকয়র িসি এবং অসনসশ্চত পদ্মা পাসি সদওয়ার 

সবেয়গুকলা সবকবচনায় সনকয় পূব ঘ ও মোঞ্চকলর অকনকেই সুন্দ্রবন ভ্রমকণর উৎোহ হারাকতন। পয ঘটকনর সযকত্র এ অঞ্চকলর মানুকের 

োকি কুয়াোটা-সুন্দ্রবন আর ‘সদল্লী দূর অস্ত’ োেকি না। বাস্তবতা হকলা, পয ঘটন সেবল েহুকরকদর মকে আটকে সনই। এখন সেন্তু 

মোঞ্চল ও উত্তরাঞ্চকলর প্রতযন্ত গ্রাকমর সলােজনও দল সবকধ োসি োিা েকর অহরহই েিবাজার, সেকলট যাওয়া আো েরকিন। 

তাকদর তাসলোয় নতুন েকর যুক্ত হকব সুন্দ্রবন ও কুয়াোটা। আবার দসযণ-পসশ্চমাঞ্চকলর সলােজন আগ্রহী হকবন পয ঘটন সবস্ময় 

েিবাজার, পাহাি-অরকণ্যর লীলাভূসম সেকলট এবং োটির হাওর পসরদে ঘকন। আর োরাকদকের মানুে ছুটকব এেবাকরর জন্য হকলও 

সনকজর সচাকখ সদকের দীঘ ঘতম সেতুটি সদখকত। দৃসিনন্দ্ন আকলােেজ্জা পদ্মা সেতুকে আকলাসেত েকর রাখকব রাকতও। সবকেে 

সদনগুকলাকত সেতুর লাইটিং িিাকব আকলার িটা। শুধু পদ্মাপাকরর মানুে নয়, আকলােেজ্জা বা আসেঘকটেচারাল লাইটিং সদখার 

জন্য োরা সদে সেকে ছুকট আেকব সে ন্দ্য ঘসপপাসু মানুে।  সেতুর নানা নবসচকত্রযর অন্যতম আেে ঘণ এই লাইটিং। ফকল সেতুকে 

সেন্দ্র েকরও পয ঘটন খাকত সবরাট প্রাণচাঞ্চকের েঞ্চার হকব।      

 

প্রমত্তা পদ্মার উপর সেতু সনম ঘাকণ প্রাাকৃসতে চযাকলে সিল অকনে। একে সতা প্রবল সরাত। তার ওপর সঢউ। একদর েকঙ্গ 

লিাই েরকত হকয়কি প্রকে েসলকদর। মাটির স্তর না সপকয় পাইসলং েরকত সেকয়ও সিল প্রসতবন্ধেতা। মূল নদীর মকে ১৫০ সমটার 

পর পর বোকনা হকয়কি ৪২টি সপলার। তকব েিকের েকঙ্গ েংকযাে ঘটাকত দুই প্রাকন্ত আরও অকনে খু ৌঁটিই রকয়কি।  দুপাকে েিকের 

েকঙ্গ েংকযাে সমসলকয় সেতুটি ৯ দেসমে ৮৭ সেকলাসমটার দীঘ ঘ। পদ্মা নদীর পাসনর স্তর সেকে ৫০ ফুট উঁচুকত বোকনা হকয়কি 

প্রসতটি স্প্যান। একেেটি স্প্যাকনর নদঘ ঘ ১৫০ সমটার। স্প্যান বকেকি সমাট ৪১টি। স্প্যাকনর  নদঘ ঘয ১০০ সমটাকরর সবসে হকল 

েনসিকটর পসরবকতঘ োঠাকমাকত সস্টল ব্যবহার েরা হয়। সস্টল োঠাকমার োরকণ সেতুর ওজন েম হয়। ফকল ভূসমেকে তা ঘাত 

েহনীয় হয়। সবকেেজ্ঞেণ বলকিন, ৮ মাত্রার ভূসমেকেও সেতুর সেছুই হকব না। সনম ঘাণোকল োেমান সিকনর োহাকে সেতুকত 

সস্টকলর স্প্যান বোকনা হকয়কি। েবকচকয় েসক্তোলী হাতুসি ব্যবহাকরর েো আমরা সজকনসি পত্রপসত্রোয়। সেতুর স্থাসয়ত্ব হকব ১০০ 

বিকররও সবসে। ব্যবহৃত সটেসনকে নতুনত্ব আকি বকলই পদ্মা সেতু স্টাসি েরকবন প্রকে েল সবেকয়র সবকদসে িাত্র ও েকবেেেণ। 

এটি আমাকদর জন্য সে রকবর। এটি সবতল এেটি সেতু। উপকর চার সলকনর েিকে চলকব বাে, ট্রাে, মাইকিাবাে, প্রাইকেট োর, 

সমাটর োইকেল ইতযাসদ। আর সনকচ োেকি সরলপে। যান চলাচল শুরু হওয়ার পর পর শুরু হকব সেতুকত সরললাইন স্থাপকনর োজ। 

সেতুকত সটাকলর হার এমনোকব সনধ ঘারণ েরা হকয়কি সয ১৫-১৬ বিকরর মকেই সনম ঘাণ ব্যয় উকঠ আেকব বকল আো েরা হকে। 

পদ্মা সেতু প্রেকল্পর েম্ভাব্যতা যাচাই প্রসতকবদকন বলা হকয়সিল  সেতু পুকরাপুসর চালু হকল সদকের সজসিসপকত এটি এে দেসমে দুই 

েতাংে অবদান রাখকব। সবকেেজ্ঞেণ ধারণা েরকিন আোমী পাঁচ বিকরর মকে সদকের সজসিসপ প্রবৃসিকত পদ্মা সেতুর অবদান দুই 

েতাংকের োিাোসি চকল যাকব। 

 

এ সেতু সেবল দসযণ-পসশ্চমাঞ্চকলর নয় বরং োরা সদকের েংকযাে সেতু। দসযণ-পসশ্চমাঞ্চলকে বাসে অংকের েকঙ্গ 

েরােসর যুক্ত েরকি এ সেতু। সেখ হাসেনার অনি মকনাোকবর োরকণই অকনে পাসন সঘালা হওয়ার পরও ২০১৪ োকলর ৭ সিকেম্বর 

শুরু হয় সদকের বৃহত্তম অবোঠাকমা প্রেকল্পর সনম ঘাণ োজ। আন্তজঘাসতে েিযন্ত্র-চিান্ত ও সচাখ রাঙাসনকে তুসি সমকর উসিকয় সদকয় 

সনকজকদর টাোয় পদ্মা সেতু  সনম ঘাকণর মে সদকয় বসহসব ঘকশ্ব বাংলাকদকের োবমূসতঘ সপ্রাজ্জ্বল হকয়কি। জনকনত্রী সেখ হাসেনার 

অসবেংবাসদত সনতৃকত্ব প্রমাসণত হকয়কি ‘আমরাও পাসর’। আত্মসবশ্বােী ও প্রতযয়ী রাষ্ট্রকনতা সহকেকব সবশ্ববােীর নজর সেকিকিন 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসেনা। পদ্মা সেতু আমাকদর স্বসনে ঘরতার প্রতীে। এটি বাংলাকদকের এেটি বি েেদ। আমাকদর অহংোর। উন্নত 

ও েমৃি বাংলাকদকের প্রতীে।  
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