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ড. আততউর রহমান 

বহু বাধা-তবপতি পপতরসয়, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃততক তবতিন্ন চ্যাসেঞ্জ পমাকাতবো কসরই আমাসের স্বসের তমনার পে পদ্মা পেতু 

তার কাজ পেষ হসয়সে। পদ্মা পেতুর উসবাধসনর অসপক্ষায় উন্মুখ হসয় ক্ষণ গণনা করসেন এসেসের আপামর জনতা। নানা 

প্রততবন্ধকতা পপতরসয় বাস্তসব রূপাতয়ত হওয়া এই স্বসের প্রকল্পটি পকবে োমতষ্টক অর্ থননততক তবসবচ্নায় গুরুত্বপূণ থ অবকাঠাসমাই 

নয়। এসক বেসত হসব আমাসের জাতীয় েক্ষমতার অনন্য প্রতীক। পকাটি পকাটি বাঙাতের মসন মসন র্াকা ‘আমরাই পাতর’- এই 

েব্দযুগসের মূতথ প্রতীক হসয়ই পেন োঁতিসয় আসে েদ্যেমাপ্ত পদ্মা পেতু। এই প্রকল্প বাস্তবায়সন এসেসের মানুসষর তনজস্ব েতি আর 

েক্ষমতার ওপর েবসচ্সয় পবতে তেতন আস্থা পরসখসেন তততন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেখ হাতেনা। েকে চ্যাসেসঞ্জর মুসখও 

অতবচ্ে ও আসপােহীন পর্সক তততনই এ স্বসের পেতুর কাজ পেষ করায় পনতৃত্ব তেসয়সেন। পদ্মা পেতুর নাম আেসেই এর পপেসন 

তাঁর এমন অতবচ্ে তনষ্ঠা ও আসপােহীনতার প্রেঙ্গ আেসব আরও বহু কাে। েরকার প্রধান তহসেসব পেসের মানুসষর আত্মেতির 

ওপর তাঁর এমন আস্থা পেসখ বারবার মসন পসি োয় বঙ্গবন্ধুর কর্া। বঙ্গবন্ধুই আমাসের মসে এমন আত্মেতির বীজ বুসন পগসেন। 

পেই পজাসরই আমরা আজ এসতাটা পর্ পাতি তেসয় তবসের মানতচ্সে মার্া উঁচু কসর োঁতিসয় আতে। পে তবচ্াসর পদ্মা পেতুসক 

আসপােহীন গণমুখী পনতৃসত্বর পরম্পরার ফেে তহসেসবও পেখা োয়। 

বঙ্গবন্ধুর আজীবসনর স্বে তেসো এসেসের মানুষসক ঐকযবদ্ধ কসর তাসের আত্মেতির ওপর ির কসর একটি েমৃদ্ধ পোনার 

বাাংো গসি পতাো। তাই তাঁর ডাসক পুসরা জাতত এক হসয় েিাই কসর পেেসক স্বাধীন কসরতেসো। স্বাধীন পেসে ‘যুসদ্ধর োইিস্ম 

পর্সক েমৃতদ্ধর পসর্’ এক নতুন অতিোো শুরু কসরতেসেন বঙ্গবন্ধু। পেসের োতয়ত্বিার েখন তততন কাঁসধ পনন তখন তাঁর হাত শূন্য। 

শূন্য হাসত পেে গিার কাজ হাসত তনসয়তেসেন পেেবােীর আত্মেতির ওপর িরো পরসখই। তাই তবসেতে েহায়তার জন্য কখনও 

পকান আসপাে কসরন তন। তাই তবে পমািেরা েখন খাদ্য েহায়তা তনসয় রাজনীতত শুরু কসরতেসো তখন তততন তক্ষপ্ত হসয়তেসেন। 

১৯৭৩ োসে তবে ব্াাংসকর তখনকার িাইে পপ্রতেসডন্ট কারতগে বঙ্গবন্ধুসক বসেতেসেন পাতকস্তান আমসে েরকাসরর পে ঋণ তেসো 

তার োয় েদ্য স্বাধীন বাাংোসেেসকও তনসত হসব। তা নাহসে খাদ্য েহায়তা পাওয়ার পক্ষসে েমস্যা হসত পাসর। পেসহতু পাতকস্তান 

আমসে পাওয়া তবসেতে েহায়তা মূেত পতিম পাতকস্তাসনই তবতনসয়াগ করা হসয়তেসো তাই তবে ব্াাংসকর এই োতব পমসন তনসত 

পাসরনতন বঙ্গবন্ধু। তাই কারতগেসক পেতেন দ্যর্ থহীন কসে জাতনসয় তেসয়তেসেন পে েরকার হসে বাাংোসেসের মানুষ ঘাে পখসয় 

র্াকসব, তবু খাদ্য েহায়তার আোয় অন্যাসয়র োসর্ আসপাে করসব না। বঙ্গবন্ধুর এসহন আসপােহীনতায় পেষ পে থন্ত উন্নয়ন 

েহসোতগরা তাসের অন্যায় োতব পর্সক েসর এসেতেসো। স্বাধীনতার পর পরই এিাসব তবে পমািেসের োমসন বাঙাতেসক একটি 

আত্মমে থাোেীে জাতত তহসেসব পতরতচ্ত কসর তুসেতেসেন বঙ্গবন্ধু।  

পেই আত্মমে থাোেীে জাততর পতরচ্য় তনসয় আজও আমরা ন্যায্যিাসবই গতব থত হই। আজ আমাসের োমসন পর্সক পনতৃত্ব 

তেসেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। তাই এসেসেরই তকছু তর্াকতর্ত আসোতকত মানুসষর চ্ক্রাসন্ত তবে ব্াাংক েখন পদ্মাসেতু তনম থাসণ দুনীতত 

হসে- এমন অন্যায় অতিসোগ আসন তখন তা আমরা পমসন পনইতন। পদ্মা পেতু তনম থাসণর জন্য ১.৪ তবতেয়ন ডোসরর ববসেতেক 

োহায্য পেবার পে আসয়াজন তবে ব্াাংসকর পনতৃসত্ব উন্নয়ন অাংেীোসররা কসরতেসেন তা অের্াই এক পনাাংরা তবতসকথর মাসে পসি 

োয়। তখনও পকান আন্তজথাততক ঠিকাোর তনতে থষ্ট করা হয়তন। প্রয়াত জাতীয় অোপক জাতমলুর পরজা পচ্ৌধুরীর পনতৃসত্ব গঠিত 

কাতরগতর কতমটি েট থতেস্ট করা ঠিকাোরসের প্রস্তাবগুসো পরীক্ষা-তনরীক্ষা করতেসো। পকার্াও পকান কন্ট্রাক্ট পেয়া হয়তন। এমন 

েময় তবে ব্াাংসকর ইতন্টতিটি তবিাসগর পক্ষ পর্সক অন্যায়িাসব অতিসোগ করা হসো পে এই প্রকসল্প দূনীতত করা হসে। এ জন্য 

তৎকাতেন পেতু মন্ত্রণােসয়র কতথাব্তিসেরসক কম হয়রাতন করা হয়তন। তবে ব্াাংসকর এই বািাবাতির জবাসব বঙ্গবন্ধুকন্যা 

প্রধানমন্ত্রী তেদ্ধান্ত পনন পে, এই প্রকসল্পর অর্ থায়ন স্বসেসের অসর্ থই করা হসব। এটিই তেসো পে েমসয় েবসচ্সয় েমুতচ্ত জবাব। 

পরবততথ েমসয় কানাডার আোেত রায় পেয় পে এই প্রকসল্প পকান দুনীতত হয়তন। আর পেষ পে থন্ত নানা প্রততবন্ধকতা পপতরসয় আজ 

েখন পদ্মা পেতুর কাজ পেষ হসয়সে তখন পগাটা তবেই পেখসত পাসে তক কসর বাাংোসেসের মানুষ তাসের পেে ও পেসের পনতৃত্বসক 

অন্যায় অপবাে পেয়ার বেো পনয়। 

আত্মেতিসত বতেয়ান বঙ্গবন্ধুকন্যার তবচ্ক্ষণ পনতৃসত্ব পদ্মা পেতুর উসবাধন আেসে আমাসের েক্ষমতার বাাংোসেসের 

নয়াতেগন্ত উসন্মাচ্সনর তেন তহসেসব যুসগর পর যুগ পাতেত হসব বসে আমার তবোে। পকন্দ্রীয় ব্াাংসকর পনতৃসত্ব বাাংোসেসের 

ব্াাংতকাং খাত (তবসেষত অিণী ব্াাংক) এই পমগাপ্রকসল্পর পুসরা ববসেতেক মুদ্রা েরবরাহ কসরসে। আর এই তবসেতে মুদ্রা মূেত 

আমাসের পেেসপ্রতমক পতরশ্রমী প্রবােী িাই পবাসনরাই আয় কসর ব্াাংতকাং চ্যাসনসে পেসে পাঠিসয়সেন। পপাষাক তেসল্প কম থরত 

কৃষককন্যাসের পতরশ্রসমর ফেে রপ্তাতন আয়ও এর োসর্ যুি হসয়সে। োসি োত বের ধসর প্রততকূে প্রাকৃততক ও কতিড-১৯ এর 

চ্যাসেঞ্জ পমাকাতবো কসর এই পেতুর তনম থাণ েম্পন্ন হসয়সে। আমাজন নেীর পসরই খরসশ্রাতা পদ্মার ওপর ১২৮ তমটার েীঘ থ গিীরতম 

পাইতোং কসর পদ্মাসেতুর তবতে কাঠাসমা স্থাপন করা হসয়সে। এই পেতুর ওপর তো তেসয় োনবাহন এবাং নীসচ্র তো তেসয় পরে 

চ্েসব। একই েসঙ্গ নীসচ্র তোয় রসয়সে গ্যাে, তবদুযত ও ইন্টারসনসটর োইন। প্রযুতির তবস্ময়কর ব্বহাসর গসি ওঠা পদ্মাসেতুর 



জন্য তেসমন্ট, রড ও অন্যান্য উপকরসণর পবতেরিাগই জুতগসয়সে বাাংোসেসের তেল্পখাত। আন্তজথাততক ঠিকাোরসের পাোপাতে 

আব্দুে পমাসনম গ্রুসপর মসতা স্বসেেী ঠিকাোররাও অোধারণ অবোন পরসখসে এই পেতু তনম থাসণ। বাাংোসেে পেনা বাতহনীর প্রসকৌেে 

তবিাসগর েমন্বয় ও কম থতৎপরতাও তেে পেখার মসতা।  

প্রমি পদ্মা যুসগর পর যুগ েতক্ষণ বাাংোর একুেটি পজোর অর্ থনীততসক বাাংোসেসের মূেধারার অর্ থনীতত পর্সক তবতেন্ন 

কসর পরসখতেে। কৃতষপণ্যেহ অন্যান্য পণ্য তেসনর পর তেন পফতর ঘাসট পসি র্াকসতা। অসনক পণ্য পঁসচ্ পেসতা। েহসজ মুমূষ থ 

পরাগীসকও প্রততকূে আবহাওয়ায় ঢাকায় তনসয় তচ্তকৎো করা পেসতা না। েতক্ষণ বাাংোর রাস্তাঘাট হসয়সতা এখন আসগর পচ্সয় উন্নত 

হসয়সে। তকন্তু কাসনতক্টতিটি না র্াকায় এগুসো েক্ষ ব্বহার হতেে না। তাই এই এোকায় কেকারখানা গসি ওসঠ তন। পোট ও 

মাোতর তেল্প ও ব্বোয়ী উসদ্যাগও তাই েীতমতই পর্সক পগসে। জেবায়ু পতরবতথসনর কারসণ এমতনসতই েতক্ষণ বাাংোর উপকূসের 

মানুষজন োরুণ অর্ থননততক চ্াসপ রসয়সেন। পেসের গি োতরসদ্রযর হার পর্সক অন্তত পাঁচ্ েতাাংে পবতে এই অঞ্চসে। পে থাপ্ত 

কম থোংস্থান পনই এখাসন। তাই জেবায়ু েরণার্ীরা ঢাকা বা চ্ট্টিাসম খুবই কসষ্ট জীবন ও জীতবকার চ্যাসেঞ্জ িহণ কসর র্াসকন। 

অর্চ্ পদ্মাসেতুটি েতে আরও আসগ করা পেসতা তাহসে েমুনার ওপর বঙ্গবন্ধু পেতু তনম থাসণর ফসে উির বসঙ্গর অর্ থনীততর পে 

উন্নতত (তজতডতপসত বেসর ২% পোগ হসে) হসয়সে তা েতক্ষণ বাাংোসতও হসত পারসতা। 

বঙ্গবন্ধুকন্যা পদ্মার ওপাসরর মানুষ। তাই েতক্ষণাঞ্চসের মানুসষর দুুঃখ দুে থো তনসজর পচ্াসখ পেসখসেন। এেব তনসয় পবে 

কসয়কটি বইও তততন তেসখসেন। তাই পদ্মাসেতু তনম থাসণ তততন তেসেন আসপােহীন। বঙ্গবন্ধু বাঙাতেসক পে েিাকু মন তেসয় পগসেন 

তার অসনকটাই বঙ্গবন্ধুকন্যাও পপসয়সেন। তাই জনগসণর মঙ্গে হসব এমন প্রকল্প িহসণ তততন এসতাটা মতরয়া। পজতে। 

অঙ্গীকারাবদ্ধ। তনসজর পাসয় োঁতিসয় বঙ্গবন্ধুর মসতাই স্বউন্নয়সন তততন তনসবতেতপ্রাণ। আতম পদ্মাসেতু উপাখ্যাসনর শুরুর 

তেনগুসোসত তাঁর খুব কাসে পর্সকই পেসখতে তততন কসতাটা োহেী এবাং আত্মেম্মাসন বেীয়ান। পকননা তততন পে অসনক দূসর পেখসত 

পান। ঠিকই তততন অনুিব কসরতেসেন এই পেতু শুধু েতক্ষণ বাাংো নয় পুসরা বাাংোসেসের উন্নয়সনর ল্যান্ডসেপই বেসে পেসব। তাই 

পদ্মাসেতুর উপবাধসনর আগ তেসয় জনমসন পে প্রাণচ্াঞ্চল্য পেখা পগসে তা পমাসটও অনতিসপ্রত তেে না। তাই েখন গণমােসম পেখসত 

পাই একজন জতেমউদ্দীন পষাে হাজার টাকায় আইতেইউ সুতবসধ েম্পন্ন অযামু্বসেসে কসর তার মুমূষ থ েন্তানসক পদ্মাসেতু পেখাসত 

তনসয় োন তখন আর অবাক হই না। চ্যাসনে একািসর েখন এই প্রততসবেনটি পেখাসনা হতেে তখন পেসে এবাং তবসেসে েঞ্চােসকর 

মসতাই মানুসষর পচ্াসখ পাতন ধরতেে না তার তহসেব ক’জনই বা রাসখন। একই িাসব চ্যাসনে েমসয়র রাসেে বাপ্পী েখন তবতিন্ন 

পজোয় ঘুসর ঘুসর তার ‘স্বেোো’ তেতরজটি পেতখসয়সেন তখন েহসজই পবাো পগসে েতক্ষণ বাাংোর মানুষগুসোর আরও সুন্দর জীবন 

োপসনর স্বসের তে কসতাটা গিীর। ঐ প্রততসবেন পর্সকই জানসত পাতর ফতরেপুসরর কৃষকরা আো করসেন পদ্মাসেতু চ্ালু হবার 

পর এই অঞ্চসে নতুন কেকারখানা বততর হসব। তাসের উৎপাতেত পাসটর চ্াতহো বািসব। পোনােী আঁে তাসের পোনােী স্বে পূরসণ 

োরতর্ হসব। ৭০ তমতনসট ঢাকা পেসত পারসবন ফতরেপুসরর মানুষ। এ পেন ‘স্বসের মসতা মসন হসে’ একজন জানাসেন। তাসের 

ধারনা পদ্মা পেতু তাসের জীবন মান উন্নয়সন তবরাট ভূতমকা পােন করসব। একই িাসব খুেনা, কুতষ্টয়া, বতরোসের মানুসষর মসন 

কসতা স্বেই না ির কসরসে। কুতষ্টয়ার কুমারখাতের গামো পল্লীর তাঁততরা মসন করসেন তাসের কাঁচ্ামাে োংিহ েহজ হসব। 

উৎপাতেত পণ্যও দ্রুত কম েমসয় ঢাকা ও অন্যান্য বাজাসর পনয়া োসব। কতবগুরুর কুঠি বাতি পে থটসক িসর োসব। োেন োসহর 

আখিা, কাঙ্গাে হতরনার্, মীর পমাোররফ পহাসেসনর স্মৃতত ধন্য কুতষ্টায়ার োংস্কৃতত অঙ্গণ েতক্রয় হসয় উঠসব পদ্মা পেতুর কল্যাসণ 

োতায়াত েহজ হবার করসণ। শুধু ইসেক্ট্রতনক গণমােসম পকন, তপ্রন্ট তমতডয়াসতও খবর পবর হসয়সে জনগসণর উচ্ছ্বাসের। ‘স্বে 

বুনসেন পদ্মাপাসরর মানুষ’ তেসরানাসম ‘বেতনক আমসের েমসয়’ ২১পম, ২০২২ োনাউে হক োতন স্থাতনয় অর্ থনীততসত এই পেতুর 

প্রিাব কসতাটা গিীরিাসব পিসত তা স্পষ্টিাসবই ফুসট উসঠসে। জাতজয়ার নাওসডাবা এোকার ক্ষুসে পোকানোর ইব্রাতহম হাওোোর 

পদ্মাসেতু চ্ালু হবার পর তার পমাটর পমকাতনক েন্তানসক ঢাকা পর্সক তনসয় আেসবন তার িাসম। তাসক তততন গ্যাসরজ কসর পেসবন। 

সুসখ দুুঃসখ স্বজনসের োসর্ই এক েসঙ্গ পেও র্াকসব। জাতজর কাতজর হাট বাজাসরর ব্বোয়ী পমাস্তফা কামাে জাতনসয়সেন 

তেল্পকারখানার জন্য উসদ্যািারা পকাটি টাকা তেসয় জতম তকসন পফেসেন। স্থানীয়রাও নানামুখী ব্বোয়ী উসদ্যাগ তনসেন। জাতজরা 

পপৌরেিার পরজাউে কতরম ঢাকায় কারখানায় কাজ কসরন। তততন এই বাজাসর তফসর এসে তনসজই কারখানা গসি তুেসবন। নতিয়া 

উপসজো মেপ্রাচ্য পফরৎ আেরাফুে আর তবসেসে োসবন না। দ্রুত গসি ওঠা তহমাগাসরর ম্যাসনজাসরর কাজ পপসয় পগসেন। এই 

প্রততসবেন পর্সকই জানাসগে জাতজরা, নতিয়া, িাঙ্গােহ অসনক স্থাসনই বি তেল্প গ্রুপ জতম তকসন পরসখসে। এরই মসে পাকথ-তরসোট থ 

বততর হসে। েরীয়তপুসরর পতাোই হাসট বততর হসে তবসেষ অর্ থননততক অঞ্চে। জাতজরা উপসজোর নওসডাবায় পেসের েব থবৃহৎ 

তাঁত তেল্প ‘পেখ হাতেনা তাঁতপল্লী’ গসি উঠসে েে েক্ষ মানুসষর প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ কম থোংস্থান পেবার েক্ষয তনসয়। কম থরত তাঁতীসের 

জন্য ৮ হাজার ৬৪টি তাঁত পেড তনম থাণ হসত োসে তাঁতীসের আবােসনর জন্য। এই তাঁত পল্লীসত বেসর ৪.৩১ পকাটি তমটার কাপি 

বততর হসব। এই এোকার কৃষক আেতাফ তময়া ের্ার্ থই বসেসেন, ‘হঠাৎ পুসর এোকাই বেসে পগে।... এখনই পদ্মাসেতু পেখসত 

পে থটকরা তিি করসেন আমাসের এোকায়।’ এই এোকায় গসি উঠসে আইটি পাকথ। েির একর জায়গায় গসি উঠসে হাইসটক 

পাকথ। আরও গসি উঠসে পটক্সটাইে ইনতজতনয়াতরাং কসেজ, তেশু পাকথ, নাতে থাং ইনতস্টটিউট ও কসেজ, অতেতম্পক তিসেজ, তবতেক 

তেল্প পাকথ, তবোে হাউতজাং প্রকল্প েখাসন োখ খাতনক মানুসষর আবােন হসব। জাতজরা উপসজোর উপসজো তনব থাহী কম থকতথা 

জাতনসয়সেন পদ্মাসেতু তেসয় দ্রুত কৃতষ পণ্য ঢাকােহ অন্যান্য বাজাসর োসব বসে কৃষকরা ন্যায্য োম পাসবন। চ্রাঞ্চসেও পেসগসে 



নগরায়সনর পোঁয়া। গসি উঠসে তেল্প কারখানা। বািসব কম থোংস্থাসনর সুসোগ। পদ্মাসেতু মানুসষর উচ্ছ্বাে কসতাটা প্রবে তার খবর 

তেসয়সে কাসের কে (৪ জুন’ ২০২২)। পদ্মাসেতু বা তব্রজ গুগে করসে আিাই পকাটি খবর ও তিতডও তহট কসর বসে ঐ প্রততসবেসন 

বো হসয়সে।  

এেব টুকসরা টুকসরা তথ্য পর্সকই অনুমান করসত পাতর পদ্মাসেতুর অর্ থননততক গুরুত্ব কসতাটা হসত পাসর। অর্ থনীতততবেরা 

মসডতোং কসর পেতখসয়সেন পে পদ্মাসেতু চ্ালু হসে বেসর ১.২৬ েতাাংে জাতীয় তজতডতপসত যুি হসব। একুে পজোর আঞ্চতেখ 

তজতডতপসত যুি হসব ৩.৫০ েতাাংে। পরে চ্ালু হসে জাতীয় তজতডতপসত আরও এক েতাাংে যুি হসব। ভুটান, পনপাে ও িারসতর 

োসর্ বাতণতজযক পোগাসোগ বািসব। পমাাংো ও পায়রা েমুদ্র বন্দসরর েচ্েতা বািসব। তাসের আসে পাসে অর্ থননততক অঞ্চে গসি 

উঠসব। খুেনা, বতরোসে জাহাজ িাঙ্গা ও তনম থাণ তেল্প গসি উঠসব। শুধু বতরোসেই এক হাজাসরর মসতা ক্ষুসে ও মাোতর তেসল্পাসদ্যাগ 

গসি উঠসব। কুয়াকাটা, ষাট গমু্বজ মেতজে, বঙ্গবন্ধুর েমাতধ পেৌধ, কতবগুরুর কুঠি বাতি, োেসনর আখিা, সুন্দরবসন পে থটকসের 

ঢে নামসব। েতক্ষণাঞ্চসে প্রততবের অন্তত দুই েক্ষ মানুসষর কম থোংস্থান হসব। বেসর এক েতাাংসেরও পবতে োতরদ্রয কসম আসেব। 

অসনসকই ঢাকা পর্সক তনজ এোকায় তফরসব। পমাট শ্রমেতির ১.২ েতাাংসের কম থোংস্থান ঘটসব। আরও েহজ কসর বো োয় 

আগাতম পাঁচ্ বেসর েে োখ অর্ থাৎ বেসর দুই োখ মানুসষর নতুন কসর কম থোংস্থাসনর সুসোগ ঘটসব। েে বের পর এই োংখ্যা ততন 

গুন হসয় োসব। এেীয় হাইওসয় ও পরেওসয়র োসর্ যুি হসব পদ্মাসেতুর ওপর তেসয় োওয়া এক্সসপ্রেওসয়। আমরা চ্াইসেই 

পদ্মাসেতুর েতক্ষণাঞ্চসে তকছু েরকাতর অতফে (পেমন তবআরটিএ) তনসয় পেসত পাতর। তবেতবদ্যােয়, হােপাতাে, তবমান বন্দর, 

আন্তজথাততক কনসিনেন হে গসি পতাোর উসদ্যাগ তনিয় আমরা তনসত পাতর। এর ফসে ঢাকার ওপর বািতত নগরায়সনর চ্াপ 

কমসব। পেজন্য ফতরেপুর (পদ্মা তবিাগ) েহ তবিাগীয় েহরগুসোসক আধুতনক নগর তহসেসব গসি তুেসত পাতর। এ অঞ্চসে তেল্পায়ন, 

তেক্ষা ও প্রতেক্ষণসকন্দ্র গসি পতাোর জন্য স্টাট থআপ তহতবেেহ তবসেষ কর সুতবসধ ও অর্ থায়সনর সুসোগ অবতি তেসত পাতর। 

তনুঃেসন্দসহ পদ্মা পেতু আমাসের অন্তভু থতিমূেক উন্নয়সনর পর্নকোয় এক নতুন আো-েঞ্চাতর মাইেফেক। পদ্মাসেতু 

আমাসের অহাংকার ও মে থাোর প্রতীক। তবোসের আত্মেতির প্রতীক। ‘আমরাও পাতর’ আত্মতবোসের প্রততেতব। এই পেতুর োসর্ 

বঙ্গবন্ধুকন্যা পেখ হাতেনার োহেী পনতৃসত্বর পোঁয়া পেসগ আসে। এই বন্ধন যুসগ যুসগ আরও পপাি হসব। তবরাট হসব। তবে অর্ থননততক 

োংকসটর এই দুুঃেমসয় পদ্মাসেতুর উসবাধন বাাংোসেসের উন্নয়ন অতিোোর এক নয়া বাতথা পেসব তবেসক। আন্তজথাততক অর্ থনীততর 

টােমাটাে অবস্থাসত আমাসের োমসনও নতুন নতুন চ্যাসেঞ্জ হাতজর হসে। কসরানা েঙ্কট এখনও পুসরাপুতর কাসটতন। পেেব্াতপ 

খাদ্য মূল্যবৃতদ্ধর চ্াপ রসয়সে। এর মসে বন্যার আেঙ্কাও পেখা তেসে। এসতা েব চ্যাসেঞ্জ পমাকাতবো কসরও আমরা অল্প েমসয়র 

মসে আনুষ্ঠাতনকিাসব উন্নয়নেীে পেসের কাতাসর যুি হবার েম্ভাবনা পেখসত পাতে। স্বে পেখতে দুই েেসকরও কম েমসয়র মসে 

উচ্চ আসয়র পেসে রূপান্তসরর। এমন োহসের পপেসন কাজ করসে এসেসের পতরশ্রমী মানুষ আর অর্ থননততক েক্ষমতার ট্র্যাক পরকড থ। 

পেই জাতীয় েতিরই প্রতীক এই পদ্মা পেতু। এই স্বসের পেতুটি পর্সক আমরা প্রজন্ম পর্সক প্রজন্মান্তসর বাধা পপতিসয় েফে হওয়ার 

অনুসপ্ররণা পাসবা।  

# 
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