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মাওয়া পুরাতন ঘালের এক চালের দ াকালন বলে ষালোর্ধ্ব আোদুলের োলে কো হচ্ছিে।  পচ্ছরশ্রলম দেলে োওয়া শরীর। 

আসি বাসি সিনাইিহ। প্রায়  শ বছর যাবত এ অঞ্চলে বেচ্ছত দেলড়লছন এই োোচ্ছড় ব্যবোয়ী। মধ্য দুপুলর বলে চ্ছিচ্ছরলয় দনয়ার 

ফাঁলক বনরুটি আর চা খাচ্ছিলেন। এই এলাকায় এখন এেসনঘতই মলাকজঘনর আনাঘ ানা কে। তার ওপর েধ্যদুপুর। োথার ওপর 

সূঘয ের জ্বলন্ত অসিসপন্ড। এেন অবস্থায়  াঘয়র মিাকাঘনর ছাউসন বঘিা শাসন্তর জায় া। মখাশ ঘের এক ফাঁলক চ্ছিলেে করোম, পদ্মা 

ব্রীি হলয় দেে। এখন উলবাধলনর পাো। দকমন োেলছ আপনার?  

 াঘয় একটা চুমুক সিঘয় বেলেন, বছর  লশক ধইঘর দ খতাচ্ছে োনুঘের েঞ্চ আর দফচ্ছর পার হওয়ার কষ্ট। চ্ছবলশষ কইরা 

ঈল র েময়। োখ োখ মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা অলপক্ষা করলতা দফচ্ছরর িন্য। েঞ্চ, সিডদবােও েময়মলতা পাইলতা না। স্বচলক্ষ 

দ খচ্ছে মানুলষর দোোচ্ছি । মচ্ছহোল র বােরুলমর োলো ব্যবস্থাও নাই। আচ্ছম কতিনলর বেচ্ছে, চ্ছকছু মলন না করলে আমার োো 

ঘলর আইো বােরুম োলরন। শুধু আচ্ছম না, এই এোকার প্রায় েব মানুষই এমন োহায্য করলে।  

একটু োমলেন আোদুে। তারপর দেচ্ছ লক পদ্মা দেতু, দেচ্ছ লক হাত দ চ্ছখলয় বেলেন,  চ্ছক্ষলের দকাটি দকাটি মানুলষর 

িন্য েরকার দে চ্ছক বানাইয়া চ্ছ লে, তা বইো দবাঝালনা োলব না। কত্ত বছলরর চাওয়। দকান েরকার পারলো না। এই েরকারই 

দি  দ খাইয়া শুরু করলো, দশষও করলো। এবার দেন েোো ধলর এলো আোদুলের। চ্ছিলেে করোম, চ্ছকলের দি । কার দি ? 

কার ওপর দি ? কন্ঠনােীলত আলবলের দে  ো পাচ্ছকলয় উলেচ্ছছে, তা দঝলড় দফেলতই দেন হােকা কাচ্ছশ চ্ছ লেন দপাড় খাওয়া 

এই মানুষটি। থুতচ্ছনর সনদচ দবলড় ওো হােকা  াচ্ছড়লত আঙুে দবাোলেন।  

এতক্ষে হাঁটু োঁি কলর মাটিলত বলেচ্ছছলেন। এবার  াঁড়ালেন। চালয় দশষ চুমুক চ্ছ লয় কাপটি দ াকাচ্ছনর হালত চ্ছ লয় আমার 

চ্ছ লক তাকালেন। আলরা ছয় োতিন দোক বলেচ্ছছলেন। েবার চ্ছ লক একবার দচাখ বুচ্ছেলয় বলে উেলেন, আমার বয়ে েত্তলরর 

কাছাকাচ্ছছ। একাত্তলরর যুদ্ধ আচ্ছম দ খচ্ছে। দ খচ্ছে মুচ্ছিবাচ্ছহনীর দি । দচালখ মুলখ দি । বাাংলার োনুে এই দি  পাইচ্ছেলো দশলখর 

কাছ দেইকা। দশখ োলহব দশখাইচ্ছেলো দকমন কইরা মরে হালত চ্ছনয়া েড়াই করলত হয়। োলে োলে চা দ াকাচ্ছন কোো দকলড় 

চ্ছনলয় বলে উেলো, দহই দশলখর দবটি হইলে বালপর মলতাই। দ্যালশর অপমান েহয করলো না। মাো উঁচা রাইখাই চ্ছবচ্ছরি বানাইয়া 

ছাড়লো। এইরকম োো োো দি  একিন প্রধানমন্ত্রীর োকা  রকার, তাইলে দ খলবন দ্যাশোলর দকাোয় চ্ছনয়া োইলবা।  

মিাকাসনর উঘেঘে বেোম, োই চ্ছব্রি চালু হলে দতা আপনার এখালন ঘাে বন্ধ হলব। আপনার চালয়র ব্যবোর ক্ষচ্ছত হলব 

না? দ্রুত িবাব দপোম, চ্ছরচ্ছিলকর মাচ্ছেক আল্লাহ। েচ্ছতয কো চ্ছক, এখনই ব্যবো অলধ বক হইয়া দেলে। তলব চ্ছব্রি চালু হইলে দ খার 

িন্য দোক আেলব, ন ীলত ঘুরলত আেলব। তাই মবসশ চ্ছচিা কচ্ছর না। দ্যালশর িন্য চ্ছবরাে একো কাি হইলে, এইডাই বলড়া দশাকর। 

আোর েত এক মিিঘশা োনুঘের স্বাঘথ ের সবসনেঘয় যসি মকাটি মকাটি োনুঘের উপকার হয়, অসুসবধা সক?   রকার হইলে েবচ্ছি 

চাষ করুম। েরকার ঢাকা দেইকা মাওয়া দেই রাস্তা বানাইলে, ঢাকায় চ্ছিচ্ছনেপত্র পাোইলত োলে মাত্র চ্ছতচ্ছরশ চ্ছমচ্ছনে। েবচ্ছি চাষ 

কইরা োলোই দপে চাোন োইলবা ।  

ওপালশর মবসিঘত বো এক যুবক তালক োচ্ছমলয় বেলেন, দশালনন, আমরা বাোচ্ছেরা ষড়েলন্ত্রর িবাব চ্ছ লত পারচ্ছে, এোই বলড়া 

কো। তাঁর বোর ঢংলয় মলন হলো, দোকটি চ্ছশচ্ছক্ষত। চ্ছিলেে করোম, চ্ছক কলরন োই? রাস্তার উলটা পালশ আঙুে দ চ্ছখলয় 

বেলেন, ওই কালের দ াকান আমার আব্বার। এখন আচ্ছমই দ খালশানা কচ্ছর। আমরা মাওয়াবােীরা েব ব কলর বেলত পারলবা, 

বাংোল লশর  ীঘ বতম দেতু আমাল র এখালন। ১৬ দকাটি মানুলষর আশা-আকাঙ্খা, আলবে, স্বপ্ন  বাস্তবায়লনর নতুন রূপ দ খলত 

চাইলে মাওয়া আেলবন। দ লখন, আমরা বাোচ্ছেরাও পাচ্ছর।  

দচালখর চ্ছেতর দেলক দেন এক অন্যরকম দিযাচ্ছত দবচ্ছরলয় আেলছ যুবকটির। দচায়াে শি হলয় এে তার। বলে চেলেন, 

এই দেতু চ্ছনয়া কত ষড়েন্ত্র হইলে। দ লশর চ্ছেতলর বাইলর কত পাচ্ছন দঘাো করা হইলে দেন দেতুো না হয়। কত  ম াখ রাোচ্ছন। 

চ্ছকন্তু আমাল র প্রধানমন্ত্রী ঠিক তাঁর বাবার মতই, দ লশর স্বালে ব ো ো করা  রকার তাই কলর দফলেন, কালরা মুলখর চ্ছ লক তাকালনার 

িরকার মলন কলরন নাই। োলে োলে দ াকাসনও বলে উেে, এক ম ঠিক কো। এই এোকায় চ্ছবচ্ছরি  রকার  চ্ছছে, বানাইয়া 

দফেলে।  



এেময় চ্ছতন তরুে দ াকালনর োমলন এলে  াঁড়ামলা। ওল র মলধ্য একিন পঘকট মথঘক টিসুু মবর কঘর মুখ মুঘছ দ াকাচ্ছনর 

চ্ছ লক তাচ্ছকলয় বেলো, মামা, দুধচ্ছচচ্ছন চ্ছ য়া চ্ছতন কাপ চা দ ন। একটি খাসল মবসি মিঘখ সতনজনই বঘি পিঘলা।  এক দকাোয় 

বলে আোঘির আলোচনা শুনচ্ছছলেন এক মাঝবয়চ্ছে দোক। এবার বলে উেলেন, আচ্ছম বচ্ছরশালে েবচ্ছি চাষ কচ্ছর। েময় দবচ্ছশ 

োলে বইো এই েবচ্ছি ঢাকায় পাোইলত পাচ্ছর না। দফচ্ছর   েময়মত পাইলে কমপলক্ষ ছয় দেইকা োত ঘন্টা োলে। দহই েবচ্ছির 

অবস্থা চ্ছক  াঁড়ায় বুলঝন। আর এখন োেলবা মাত্র চ্ছতন ঘন্টা। আমার মত কৃষকল র চ্ছবশাে সুচ্ছবধা হইলে। একই রকম সুচ্ছবধা পামব 

মালছর খামাচ্ছররা।  

আচ্ছম দোে করোম, শুধু বচ্ছরশাে না,  চ্ছক্ষে অঞ্চলের একুশ দিোর অে বনীচ্ছত ও েমালি আেলব অকল্পনীয় পচ্ছরবতবন। 

এ দেতু চালু হওয়ার পর েড়ক ও দরে- দুই পলেই  চ্ছক্ষে বাংোর মানুষ স্বল্পতম েমলয় ঢাকায় োতায়াত করলত পারলবন। েবচ্ছি 

মালছর ট্রাকগুলোলক চ্ছ লনর পর চ্ছ ন আর দফচ্ছর পারাপালরর অলপক্ষায় বলে োকলত হলব না। ঝড়বৃচ্ছষ্টলত দফচ্ছর বন্ধ োকার কারঘে 

দে দুরবস্থার সৃচ্ছষ্ট হয় তাও োকলব না। এ অঞ্চলের কৃষক, মালছর খামাচ্ছর, তাঁচ্ছত, দছাে ও মাঝাচ্ছর ব্যবোয়ী রািধানী ঢাকার োলে 

েহলি দোোলোে করলত পারলব।  আবার তারা রািধানী দেলক কাঁচামাে মজা াি কলর চ্ছনলয় আেলত পারলব েহলি।। আপনারা 

চ্ছক িালনন, এরই মলধ্য পদ্মা দেতু হলব শুলন  চ্ছক্ষে অঞ্চলে নতুন নতুন ব্যবোবাচ্ছেিয, চ্ছশল্পকারখানা, আবােন প্রকল্প, চ্ছরলোে ব, 

ইউচ্ছনোচ্ছে বটি, চ্ছবলশষ অে বননচ্ছতক অঞ্চে, হাইলেক পাকব, মানবেম্প  প্রচ্ছশক্ষে দকন্দ্র, দরস্টুলরন্ট ও নানা ধরলনর ক্ষুদ্র ও োিাসর 

উলদ্যাে  ঘি মতালার চ্ছহচ্ছড়ক পলড় দেলছ। খুেনা ও বচ্ছরশালে িাহাি বানাঘনার চ্ছশলল্পর প্রোর ঘেলত শুরু কলরলছ। বচ্ছরশাে শহলরর 

আশপালশর িচ্ছমর  াম চ্ছবগুে হলয় দেলছ। পদ্মা দেতুর দুই পালড় এক্সলপ্রেওলয়র পালশর িচ্ছমর  াম চ্ছতন-চারগুে দবলড় দেলছ। 

আোমী পাঁচ বছলর শুধু বচ্ছরশাে চ্ছবোলেই পাঁচশ দেলক এক হািার নতুন চ্ছশল্পকারখানা  ঘি উঠঘব। । 

নবােত চ্ছতন তরুলের একিন  বলে উেমলা, আমরা চ্ছেলেে দেলক আেচ্ছছ। আমরা শাহিাোে চ্ছবোন ও প্রযুচ্ছি 

ইউচ্ছনোচ্ছে বটিলত পচ্ছড়। আমার বাচ্ছড় চ্ছ নািপুর। পানশর বন্ধুল র চ্ছ লক দ চ্ছখলয় বেমলা, ওল র একিলনর বাচ্ছড় চ্ছেলেে, আলরকিলনর 

বাচ্ছড় চট্টগ্রাম। আমরা পদ্মা ব্রীি দ খলত আেচ্ছছ । দনৌকায় ঘুলর ঘুলর চ্ছব্রি দ খব। আমাল র প্ল্যান, এই চ্ছব্রি উলবাধন হলয় দেলে 

আমরা কুয়াকাো দবড়ালত োলবা। পলর আবার োলবা সুন্দরবন। আমাল র ওই অঞ্চলের মানুষরা দফচ্ছরর েন্ত্রোয়  চ্ছক্ষেবলে দঘারার 

ইিা বুলকর চ্ছেতলরই রাখত। এবার তাল র ইিা পূরে হলব। আমার চ্ছ লক তাচ্ছকলয় বেে, আপচ্ছন দেো বেচ্ছছলেন, পদ্মা চ্ছব্রলির 

ফলে একো েমচ্ছিত দোোলোে ব্যবস্থা ততচ্ছর হলো।  

আচ্ছম আলরা দোে করোম, পদ্মা দেতুর ওপর চ্ছ লয় দরলের পাশাপাচ্ছশ গ্যাে, চ্ছবদুযৎ এবং ইন্টারলনে অবকাোলমাও 

স্থাচ্ছপত হলব। এর ফলে ঢাকার েলে কেকাতা, ভুোন ও দনপালের দোোলোলের েময় প্রায় অলধ বলক দনলম আেলব। এর প্রোলব 

আিিবাচ্ছতক বাচ্ছেলিয বাংোল শ একো সুচ্ছবধািনক অবস্থায় চলে আেলব। । পায়রা ও দমাংো েমুদ্রবন্দলরর কািও অলনক বাড়লব। 

নতুন নতুন িাহাি চ্ছেড়লব।  

আচ্ছম দ খোম আড্ডায় দোে দ য়া প্রচ্ছতটি মানুলষর দচালখর মচ্ছে জ্বেজ্বে করলছ। েল্প শুনলছ আর এক একটি নতুন স্বপ্ন 

দেন দখো করলছ  দচালখর তারায় তারায়। বুঝলত পারোম, আমার কোগুলো খুব কঠিন মলন হলি না ওদ র কালছ। োহে কলর 

একধাপ এচ্ছেলয় আলোচনায় একটু কঠিন চ্ছবষয় ঢুচ্ছকলয় চ্ছ োম। বেোম, পদ্মা দেতু প্রকল্প বাস্তবাচ্ছয়ত হলে ১  শচ্ছমক ২৩ শতাংশ 

হালর দমাে দ শি উৎপা ন োলক েংলক্ষলপ বলে চ্ছিচ্ছডচ্ছপ, তা বৃচ্ছদ্ধ পালব।  চ্ছক্ষে-পচ্ছিম অঞ্চলের চ্ছিচ্ছডচ্ছপ বাড়লব ২  শচ্ছমক ৩ 

শতাংশ। এো েহি বা দছােখালো চ্ছবষয় না চ্ছকন্তু দ লশর উন্নয়লনর িন্য চ্ছবশাে এক হাইিাম্প। 

শাহিাোে ইউচ্ছনোচ্ছে বটির ছাত্রটি আবার বো শুরু করে, আচ্ছম ইচ্ছিচ্ছনয়াচ্ছরং এর ছাত্র। পদ্মার দে প্রবে দরাত, তালত এই 

ন ীলত চ্ছব্রি বানালনা দমালেও েহি কাি না। এই চযালেি দমাকাচ্ছবো কলরই পদ্মা দেতুর কাি দশষ হলয়লছ। দে বলে চেলো, এই 

দেতু আমাল র িন্য এক চ্ছশক্ষেীয় উ াহরে। আমরা এর দেলক চ্ছশক্ষা চ্ছনলয় চ্ছনলিল র অলে ব, চ্ছনলিল র দোগ্যতায় বলড়া বলড়া 

আলরা িটিে প্রযুচ্ছির চ্ছব্রি বানালবা। এ চ্ছবশাে কম বেে দেলক আমাল র প্রযুচ্ছিচ্ছব , প্রলকৌশেী, েরকাচ্ছর কম বকতবারা অলনক চ্ছকছুই 

চ্ছশলখলছন। এই আড্ডার প্রেম বিা আোদুে অলনকক্ষে পর দফর কো বেেলন, শুনতাচ্ছে েরকার নাচ্ছক এরই মলধ্য পদ্মার দুই পাড় 

উন্নত করার িন্য কাি হালত চ্ছনলে। । চ্ছক চ্ছক িাচ্ছন বানাইলবা, েবগুোর নামও কইলত পাচ্ছর না। তালক োহায্য করোম, পদ্মার দুই 

পালড় অচ্ছেচ্ছম্পক চ্ছেলেি, বেবন্ধু স্যালেোইে চ্ছেটি, হাইলেক পাকব, আিিবাচ্ছতক েলেেনলকন্দ্র, চ্ছবমানবন্দরেহ নানা উন্নয়ন কালির 

কো োবলছ েরকার।  



যুবক ব্যবোয়ী োলে োলে আমার কো দকলড় চ্ছনে, ওই পালড় একো তাঁলতর পচ্ছল্ল েলড় উেতালে  শুনচ্ছে। বেোম, হযাঁ।  

পদ্মা দেতুর কালছই দুই হািার দকাটি োকা ব্যলয় দশখ হাচ্ছেনা তাঁতপচ্ছল্ল েলড় উেলছ। এখালন োকলব আধুচ্ছনক আবােন, চ্ছশক্ষা, 

চ্ছচচ্ছকৎোেহ েব সুলোে-সুচ্ছবধা। পদ্মা দেতুর আশপালশ োলম বন্ট ও অন্যান্য চ্ছশল্পপ্রচ্ছতষ্ঠালনর েংখ্যাও বাড়লব। েবাই িালন, োখ 

োখ মানুষ গ্রাম দছলড় ঢাকায় এলে কািকম ব করলত বাধ্য হমে। এখন তাল র েংখ্যা কলম আেলব।  চ্ছক্ষে বাংোয় নতুন নতুন 

চ্ছশল্পকারখানা েলড় উেলব। এখালনই তারা নতুন নতুন শহরও বানালব। 

আচ্ছম বেোম, পদ্মা দেতু চালু হওয়ার পর আোমী পাঁচ বছলর  শ োখ অে বাৎ বছলর দুই োখ মানুলষর নতুন কলর আয়-মরাজ াঘরর 

সুলোে ঘেলব।  শ বছর পর এ েংখ্যা চ্ছতনগুে হলয় োলব। সিনাজপুঘরর মিই তরুে মোবাইল ম ান মিসখঘয় বলঘলা, মোবাইঘলর 

ম ইিবুক আর ইউটিউঘব হাজার হাজার গুজব ছিাঘনা হঘয়ঘছ। বলা হঘয়ঘছ, পদ্মা সিজ হঘব না, েজবুত হঘব না। যত্তিব সবভ্রাসন্ত 

ছিাঘনা। মকানটাই মধাঘপ টিঘক নাই। এখন বলঘছ, খর  মবসশ হঘয়ঘছ। ম াখমুখ লাল হঘয় উঠঘলা তার। বঘল  লঘলা, আঘর ভাই, 

জাপাসনরা বলঘছ, ১৬ দেলক ১৭ বছলরর মলধ্যই োকাো উলে আেলব।  

অলনকক্ষে পর দ াকাচ্ছন আবার মুখ খুেলো। আড্ডা িলম দেলে তার চা চ্ছবচ্ছিও দবলড় োয়। মুলখ চ্ছবস্তৃত হাচ্ছে চ্ছনলয় 

বেলো, েরকার পদ্মা দেতুর উপর দে োইটিং করতালে শুনোম, এইডা দ খার িন্য এই অঞ্চলে মানুলষর আনালোো আলরা বাড়লবা।  

’হ। দতামার তাইলে আর চ্ছচিা চ্ছক? দতামার ব্যবো দতা চ্ছময়া িমিমােই োকলবা।’ আোদুলের তচ্ছড়ৎ মিব্য।  

আমার অলধ বক চাও খাওয়া হয়চ্ছন। দের দপোম চা োন্ডা হলয় দেলছ। চালয়র কাপ দফরত চ্ছ লয় দ াকাচ্ছনলক োকা চ্ছ োম। 

অলনক েল্প হলো। আমার েেী োরা আঘশপাঘশ চ্ছছে, তথ্য অচ্ছধ ফতলরর কম বকতবারা, োওয়ার িন্য তাড়া চ্ছ লি। তথ্য অচ্ছধফতলরর 

এই  েটি এলেলছ ঢাকা-মাওয়া হাইওলয় এক্সলপ্রে পসরিশ েঘন।  

ম রার প্রস্তুচ্ছত দনয়া শুরু করোম। েবার কাছ দেলক চ্ছব ায় সনদয় রওনা চ্ছ োম ঢাকার চ্ছ লক। আকাঘশ তখন মেে জেঘত শুরু 

কঘরঘছ।  

ঢাকা আেলত আেলত মাোয় ঘুরলত োকলো আড্ডার কো। চ্ছক আলবে আর স্বপ্ন চ্ছনলয় মানুষগুলো পদ্মা দেতুলক োলব। পদ্মা মিতু 

সনঘয় ময ম াখ রাঙাসনগুঘলা সছল োনুঘেরা বুঘি ম ঘছ, িব সপছঘন ম ঘল পদ্মা মিতু আজ িসতু। আকাঘশর কাঘলা মেঘের েঘতাই।  

আোঘির ভুঘল ম ঘল  লঘব না, বেবন্ধু ১৯৭৪ োলের ২৫ দেলেম্বর িাচ্ছতেংলঘর োষলে বলেচ্ছছলেন, ‘আচ্ছম মানলবর 

অোধ্য োধন ও দুরূহ বাধা অচ্ছতিলমর অ ম্য শচ্ছির প্রচ্ছত পূে ব আস্থার কো আবার দঘাষো করলত চাই।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মযেনটি 

বঘলসছঘলন, ‘আমাল র বাঁচ্ছচবার উপায় আমাল র চ্ছনলিল র শচ্ছিলক েব বলতাোলব িাগ্রত করা’, (আত্মশচ্ছি)।  

সনঘজঘির শসিঘক পরখ করার জন্য পদ্মা মিতুর সনে োে সছল িনযুদ্ধ । দে যুলদ্ধ দ শবােীলক এক করলত দপলরচ্ছছলেন 

আোঘির প্রধানমন্ত্রী। একাত্তঘর িাচ্ছতর চ্ছপতা দেমনটি কলরচ্ছছলেন । 
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