
পদ্মাসেতু: দিনবিসের স্বর্ ণসেতু 

মুস্তাফা মাসুি 

বর্ ণায় দুকূেপ্লাবী ঢেউ থৈথৈ পদ্মায় ঢনৌকা ভাোসনা মাদির ঢ াসে পদ্মা একিা কূেহীন-দকনারাহীন, িঞ্ঝাক্ষুব্ধ অথৈ দবস্ময়ভরা ভসয়র 

নিী দিসো। তাই ‘পদ্মা নিী পাদি’ দিসত যাওয়া উসেগাকুে মাদিরা ‘মওোজীর নাম েইয়া’ ঢনৌকা ভাোসতন। িি-তুফাসন প্রমত্ত 

পদ্মায় ঢনৌকা-েঞ্চডুদব, প্রার্হাদন আর স্বজন হারাসনার হাহাকাসর আকাশ-বাতাে ভারী হওয়ার ঘটনা একেময় দিসো োাংবাৎেদরক- 

দনকট-অতীসতও এমন ঘটনা ঘসটসি। পদ্মার এপার-ওপার পারাপাসর ঢয িদি, ঢয অেহনীয় কষ্ট-ঢভাগাদি- ভুক্তসভাগী মাত্রই তা 

জাসনন। েিক পসৈ রাজধানীর োসৈ ঢিসশর িদির্-পদিমাঞ্চসের ২১ ঢজোর েি েি মানুসর্র ঢযাগাসযাসগর কদরস ার হসো 

পদ্মা নিী। একদিসক ঢিৌেতদিয়া-পাটুদরয়া, অন্যদিসক মাওয়ার দশমুদেয়া-কাঁঠােবাদি। নিী পারাপাসরর প্রধান মাধ্যম ঢফদর ও 

েঞ্চ; তসব যাত্রী ও পণ্যবাহী যান  ো সের জন্য ঢফদরই একমাত্র অবেম্বন, এটি েবস সয় দনরাপি বাহনও বসট। অসনক েময় 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢকসট যায় নিীর পাসি। মাত্র কসয়ক দকসোদমটার দূরত্ব তেন মসন হয় ঢযাজন ঢযাজন দূসরর; ঢযন ‘কূে দকনারা 

নাই’। ঢভসব ঢিখুন- নিীতীসর বাসের মসধ্য যাত্রীরা অেহায়ভাসব ঢফদরর জন্য প্রহর গুনসিন, অযামু্বসেসে ধ ুঁকসিন অসুস্থ মরর্াপন্ন 

ঢরাগী, ট্রাসক নষ্ট হসে প নশীে শাকেবদজ-ফেমূে; তবুও দকছু করার ঢনই ঢফদরর জন্য অেহায়ভাসব অসপিা করা িািা। এেন 

ঢেই দুুঃস্বপ্ন-দুুঃেমসয়র অবোন ঘটাসত আেসি স্বসপ্নর পদ্মাসেতু- আগামী ২৫ জুন ২০২২ যার ওপর দিসয় যানবাহন (আপাতত ঢট্রন 

ব্যতীত)  ো ে উসোধন করসবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা ঢশে হাদেনা; যাঁর দহমাদিঅটে োংকল্প, েদিো, োহে আর 

প্রজ্ঞাপূর্ ণ দূরিদশ ণতার ফসে ‘েব ণনাশা পদ্মা নিী’- িি-তুফাসন মানুসর্র বুক কাঁপাসনা পদ্মানিী আজ মানুসর্র জ্ঞান, অিম্য ইোশদক্ত 

ও পারঙ্গমতার কাসি পরাভূত- তার ঢেউ-উত্তাে অশাি বুসকর ওপর আজ েগসব ণ মাৈা তুসে িাঁদিসয় আসি বাঙাদের স্বসপ্নর পদ্মা 

ঢেতু; হাজার দুুঃে-রজনীর দনকর্ অন্ধকার ঢভি কসর ঢপ্রাজ্জ্বে সূসয ণর প্রের রদির মসতা বাঙাদের আনন্দ-আপ্লুত হৃিসয়র গদহন 

ঢভতর পয ণি আসো িিাসে- ঢে-আসো স্বদস্তর, েম্ভাবনার, জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগদতর, প্রবৃদির আর শ্লাঘাপূর্ ণ েিমতার। 

 

মাওয়া-জাদজরা োংসযাগকারী ৬.১৫ দকসোদমটার থিঘ ণযসর পদ্মা ঢেতু আজ স্বসর্ ণাজ্জ্বে বাস্তবতা; ঢিৌেতদিয়া-পাটুদরয়া োংসযাগকারী 

দেতীয় পদ্মা ঢেতু আগামীর। আমরা আশা করব: ঢেই ঢেতুটিও অদূর-ভদবষ্যসত বাস্তব রূপ পাসব প্রধানমন্ত্রী ঢশে হাদেনারই হাসত- 

তাঁর বদেষ্ঠ দেিাি আর কায ণকর ব্যবস্থা গ্রহসর্র মাধ্যসম। 

 

আজসকর পদ্মা ঢেতু ঢকবে নিীর দু’পাি োংসযাগকারী একটি দনসরট-দনষ্প্রার্ অবকাঠাসমা নয়; ঢকাটি মানুসর্র আশা-প্রতযাশা, স্বপ্ন 

আর আত্মউজ্জীবসনর, আত্মপ্রতযসয়র ঢগৌরবময় প্রদতভােও। দবশ্ব ব্যাাংসকর মসতা দবশ্ব-অৈ ণথনদতক ঢমািে ঢকাসনা কারর্ িািাই 

জাদতর আশা-আকািা ও মান-ময ণািার প্রতীক সুদবশাে পদ্মা ঢেতু প্রকসল্প অৈ ণায়ন বন্ধ কসর ঢিয় অকস্মাৎ, তািাহুসিা কসর, 

অদনয়মতাদন্ত্রক পন্থায়। ঢিদশদবসিদশ কু ক্রী মহে তেন ঢগাঁসফ তা দিসয় বাঙাদের অেহায় পরাজয় আর অপমাসনর দৃশ্য ঢিোর 

অসপিায় দিসো। দকন্তু তারা গুরুতর ভুে কসরদিসো- বাাংোর স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর রসক্তর উত্তরাদধকারী বঙ্গকন্যা ঢশে 

হাদেনা ঢয মতেদব ঢগাষ্ঠীর  ক্রাি আর অেৎ উসেসশ্যর কাসি অেহায় আত্মেমপ ণর্ না কসর দপতার মসতাই অনি-অনমনীয় ভূদমকা 

গ্রহর্ করসবন; আশাহত বাঙাদে জাদতসক আশ্বস্ত কসর ঢশানাসবন ঢেই অমর আশ্বােবার্ী- দনজস্ব অৈ ণায়সনই দনদম ণত হসব পদ্মা ঢেতু- 

এ কৈা তারা ধারর্াও করসত পাসরদন। এেন তাসিরই গাত্রিাহ, মসনাসবিনা, অনুসশা না ও জাদতর কাসি িমা প্রাৈ ণনার েময় 

এসেসি। এজন্যই পদ্মা ঢেতু শুধ ৩০ হাজার ১৯৩ ঢকাটি ৩৯ োে টাকার একটি ঢভৌত ঢমগা প্রকল্পই নয়; ঢিসশ-দবসিসশ বাাংোসিসশর 

েম্মান-ঢগৌরব আর ময ণািারও প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী ঢশে হাদেনা ঢযমনটি বসেসিন, দনজস্ব অৈ ণায়সন পদ্মা ঢেতু দনম ণার্ োরাদবসশ্ব 

বাাংোসিসশর ময ণািা বাদিসয়সি। একই েসঙ্গ জাদতর েিমতার আত্মদবশ্বাে দৃঢ় হসয়সি। [সূত্র: ৩০ ঢম ঢেনােিরিপ্তসরর 

মাদিপারপাে কমসপ্লসে ‘আদম ণ দেসেকশন ঢবা ণ-২০২২’ এর থবঠসক ঢিওয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তসব্যর অাংশ] 

 

পদ্মা ঢেতু প্রকসল্পর োসৈ নানাভাসব েরােদর েম্পৃক্ত- এই মহাপ্রকসল্পর কনোেট্যান্ট স্বনামধন্য প্রসকৌশেী অধ্যাপক জাদমলুর ঢরজা 

ঢ ৌধরী ২০ দ সেম্বর ২০১৭ থিদনক প্রৈম আসোর দবসশর্ োংখ্যায় প্রকাদশত ‘একটি ঢেতু বিসে ঢিসব ঢিশ’ প্রবসন্ধ বসেন: ‘এই 

ঢেতুসক ঢকন্দ্র কসর বাাংোসিসশর প্রৈম ঢকাসনা েমদিত ঢযাগাসযাগব্যবস্থা গসি উঠসব।...িদির্-পদিমাঞ্চসের মানুসর্র জীবন 

পাসি যাসব। িদির্-পদিমাঞ্চে কৃদর্সত উন্নত।... তাসির কৃদর্পণ্য খুব েহসজ োকায়  সে আেসব। মাংো বন্দর ও ঢবনাসপাে 

স্থেবন্দসরর েসঙ্গ রাজধানী এবাং বন্দরনগর  ট্টগ্রাসমর েরােদর ঢযাগাসযাগ স্থাদপত হসব। পুসরা ঢিসশর অৈ ণনীদতসত এর প্রভাব 

পিসব।... এই ঢেতু হসে বিসর দবদনসয়াসগর ১৯ শতাাংশ উসঠ আেসব। কৃদর্, দশল্প, অৈ ণনীদত, দশিা, বাদর্জয- েব ঢিসত্রই এই 

ঢেতুর দবশাে ভূদমকা ৈাকসব। পদ্মা ঢেতুসক দঘসর পদ্মার দুই পাসি দেঙ্গাপুর ও  ীসনর োাংহাই নগসরর মসতা শহর গসি ঢতাোর 

কৈাবাতণা হসে। নিীর দুই তীসর আেসেই আধদনক নগর গসি ঢতাো েম্ভব।... এই ঢেতুসক দঘসর পয ণটসন যুক্ত হসব নতুন মাত্রা। 



অসনক আধদনক মাসনর ঢহাসটে-দরসোট ণ গসি উঠসব। এদশয়া ও িদির্-পূব ণ এদশয়ার আঞ্চদেক ঢযাগাসযাসগর ঢিসত্র এই ঢেতু 

গুরুত্বপূর্ ণ ভূদমকা রােসব। ২০৩৫-৪০ োসে বাাংোসিশ ঢয উন্নত ঢিশ হসব, ঢে ঢিসত্রও এই ঢেতু গুরুত্বপূর্ ণ ভূদমকা রােসব। েব 

দমদেসয় বো যায়, স্বসপ্নর এই ঢেতুসক ঢকন্দ্র কসরই আবদতণত হসব ভদবষ্যসতর বাাংোসিশ।’ 

 

পদ্মা ঢেতু  ালু হসে জাতীয় প্রবৃদি বািার ঢয সুসযাগ সৃদষ্ট হসয়সি, তার পদরোংখ্যান উসঠ এসেসি ঢিদশ-দবসিদশ জদরসপ। েরকাসরর 

েম্ভাব্যতা জদরসপ বো হসয়সি, পদ্মা ঢেতুর কারসর্ ঢিসশর দজদ দপ ১ ঢৈসক ১.৫ শতাাংশ বৃদি পাসব। এসত ওই অঞ্চসের মানুসর্র 

আয় বািসব ১.৪ শতাাংশ এবাং নতুন কম ণোংস্থান সৃদষ্ট হসব ৭ োে ৪৩ হাজার। জাপান ইন্টারন্যাশনাে ঢকাঅপাসরশন এসজদে- 

জাইকার েমীিায়ও দজদ দপর হার ১.২ শতাাংশ বািসব বসে উসেে করা হঢয়সি। অবশ্য দবশ্বব্যাাংসকর েমীিায় এই বৃদির হার ১ 

শতাাংশ বো হসয়সি। দবশ্বব্যাাংসকর েমীিায় আরও বো হসয়সি, ঢিসশর ঢমাট জনোংখ্যার একপঞ্চমাাংশ বা কমপসি দতনসকাটি 

মানুর্ েরােদর এই ঢেতুর মাধ্যসম উপকৃত হসব। 

 

এতিসর্র আসো নার দবর্য়গুসোসক দনসনাক্তভাসব োংসিপায়ন করা যায় একনজসর ঢবািার জন্য- পদ্মা ঢেতুর থিঘ ণয ৬.১৫ 

দকসেদমটার। ঢিসশর বৃহত্তম ঢেতু। দনম ণার্ ের  ৩০ হাজার ১৯৩ ঢকাটি ৩৯ োে টাকা, ঢিসশর িদির্-পদিমাঞ্চসের ২১টি ঢজোর 

েরােদর দনরবদেন্ন ঢযাগাসযাগ স্থাদপত হসব রাজধানী োকার োসৈ, রাস্তার দূরত্বও অসনকটা কসম যাসব এবাং মানুসর্র ঢফদর 

পারাপারজদনত ঢভাগাদির অবোন হসব। উদেদেত অঞ্চসের প্রায় ৩ ঢকাটি মানুর্ পদ্মা ঢেতুর প্রভাসব উপকৃত হসব। ব্যবোয়-

বাদর্সজর ঢিসত্র নতুন নতুন সুসযাগ সৃদষ্ট হসব। কৃদর্ ও দশল্পপণ্য পদরবহন এবাং োভজনক দবপর্সনর পৈ প্রশস্ত হসব- দবসশর্ কসর 

রাজধানী োকার োসৈ েহজ ঢযাগাসযাসগর কারসর্ এেব পণ্য দবপর্সন নতুন েম্ভাবনার োর উন্মুক্ত হসব। ঢেতুসক ঢকন্দ্র কসর পয ণটন 

দশল্প গসি উঠসব- নতুন নতুন ঢহাসটে-ঢমাসটে ও আকর্ ণর্ীয় দরসোট ণ গসি উঠসব। এবাং িদির্-পদিমাঞ্চসে নতুন নতুন বহু ব্যবোয়, 

দশল্পপ্রদতষ্ঠান, কেকারোনা ইতযাদি গসি ওঠার ফসে বহু মানুসর্র কম ণোংস্থান হসব। বাদর্ ণক দজদ দপর হার ১ ঢৈসক ১.৫ শতাাংশ 

বৃদি পাসব; ঢকাসনা ঢকাসনা অৈ ণনীদতদবি বেসিন, এই বৃদি ৩ ঢৈসক ৪ শতাাংশ পয ণি হসত পাসর। এর ফসে ঢিসশর অৈ ণনীদতসত 

অভাবনীয় দবপ্লব োদধত হসব। ঢিসশর িদির্াঞ্চে ট্রাে-এদশয়ান হাইওসয় এবাং ট্রাে-এদশয়ান ঢরেওসয়র েসঙ্গ োংযুক্ত হসব। ভারত, 

ভুটান ও ঢনপাসের োসৈ বাাংোসিসশর আিজণাদতক ঢযাগাসযাগ বািসব; ওই অঞ্চসে অবদস্থত দশল্প প্রদতষ্ঠানগুসো োকা- ট্টগ্রাসমর 

বসিা প্রদতষ্ঠানগুসোর প্রদতসযাগী হসয় উঠসব। এসত পসণ্যর োদব ণক মান বৃদি পাসব এবাং তাসির ব্যবোদয়ক ঢিত্রও দবস্তৃত হসব এবাং

 পদ্মা ঢেতুর ফসে ঢিসশর দেতীয় বৃহত্তম েমুি বন্দর মাংোর গদতশীেতা বািসব। রাজধানীেহ ঢিসশর দবদভন্ন অঞ্চসের 

ব্যবোয়ীরা অসপিাকৃত কম েমসয়র মসধ্য তাসির পণ্য পদরবহন কসর মাংো বন্দর দিসয় রফতাদন ও আমিাদন করসত উৎোদহত 

হসবন। 

 

পদরসশসর্ বেব: ‘পদ্মা ঢর ঢতার তুফান ঢিইো’ আমরা আর  রাসবা না। ঢতার বুসকর ওপর আমরা এেন গসি তুসেদি পদ্মা ঢেতু- 

আমাসির দিনবিসের স্বর্ ণসেতু। জয়তু পদ্মা ঢেতু! আমাসির গব ণ-অহাংকার, ময ণািা আর উন্নয়সনর প্রতীক হসয় তুদম িাঁদিসয় ৈাসকা 

দনদব ণঘ্ন, দনরাপসি- অসনক, অসনক কাে! 

# 
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