
বাাংলাদেশ এক ফিফিক্স পাফির ডািায় 

আিদরাজা িাইচ ফরমা 

   পাদশর বাফির রাজ্জাক সাদেদবর বাফিদে লাল িীল েলুে সবুজ রদের আদলাফকে বাফেদে  সারা পািার ললাকজি এক 

লসদকদের জন্য েদলও োঁফিদয় আদলাগুদলার জ্বলা আর ফিভা লিলা উপদভাগ করদে থাদক। এমিফক গফলর মদে যে ফবফভন্ন গাফি  

যাোয়াে কদর সব লপদসঞ্জার আর গাফিওয়ালাও একটুিাফি েদলও োঁিাদিা বাে যায় িা।  এফেদক ফমজাি সাদেদবরও রলয়দে 

একটি লমদয়। ফেফি ভীষণ ফচন্তায় পদড়ে লগদলি। কীভাদব ফেদবি োঁর লমদয়র ফবদয়! োঁর লমদয়র বয়স মাত্র সাে বের। এ লযি 

শ্রীলঙ্কা িামক লেদশর সাদথ বাাংলাদেদশর তুলিা! 

  েযাঁ,সারা পৃফথবীদে কদরািা লযিাদি অথ থিীফে, রাজিীফে, সাংস্কৃফে, পফরদবশ, পফরবাদরর ওপর লিফেবাচক প্রভাব ফবস্তার 

কদরদে, লসিাদি বাাংলাদেশও এর ব্যফেক্রম িয়। েদব,ঐ লয পাদশর বাফির ফবদয় মাদিই আমার ফিজ ঘদর লমদয়র ফবদয় িয়। 

ফিদজর ঘদরর লমদয়র ফবদয় ফেদে েদল রাজ্জাক সাদেদবর লমদয়র মদো ২০/২২ বেদরর মদো লালি পালি করদে েদব। েদবই 

েদব রফেি কযািভাস এঁদক েদরক রদের বাোফর বাফেদে ফবদয়। 

শ্রীলাংকায়   কদরািা লযিাদি টালমাটাল অবস্থা সৃফি কদরদে, লসিাি লথদক বাাংলাদেশ লকি ,সারা পৃফথবীদকই ফশক্ষা 

ফিদে েদব। অথ থাৎ, বাাংলাদেদশর অথ থিীফে, রাজিীফে, সাংস্কৃফে,পফরদবশ, প্রফেটি পফরবাদরর ফশক্ষা গ্রেণ করদে েদব। 

  ফবদয় লযমি একফেদক আিদের, অন্যফেদক একটু কিকরও। গ্রেণ আত্মসমপ থদণর এ এক অসীদমর মাদে সীমার লিলা। 

লয লিলায় উপদভাগ করদে জািদে েয়। লেমফি কদরািা েয়লো অদিক ফকছু ফিদয় যাদে,যাদব, ফকন্তু উপদভাগ করা োিা লকাদিা 

উপায় লিই। ফবকল্প পথই যার সমাধাি। 

  এক েশক আদগও পয থটিিীভ থর  দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলাংকা লযিাদি ফেল অথ থনিফেক, রাজনিফেক আর সাাংস্কৃফেক, ফশক্ষার লক্ষদত্র 

আত্মফিভথরশীল একটি লেশ। ফকন্তু সম্প্রফে অথ থনিফেক ও রাজনিফেক সাংকট েীব্রের। শ্রীলাংকার সিকগুদলা এিি বাফেেীি 

,গাফিদে ফমলদে িা জ্বালাফি লেল , কাগদজর অভাদব েদে িা  ফশক্ষাপ্রফেষ্ঠাদি পরীক্ষা ,দ্রব্যমূদের ঊর্ধ্থগফে এিি ফিত্য - নিফমফিক 

ফবষয়। লসায়া দুই লকাটি মানুদষর লেশ শ্রীলাংকায় নবদেফশক মুদ্রার ফরজাভ থ এেটাই কদমদে লয ো ফেদয় এক মাদসর আমোফি বায়ও 

লমটাদিা সম্ভব িা।  

  লকবল েফক্ষণ এফশয়ায় িয় ,পূব থ এফশয়ারও  অদিক লেদশর লচদয় এফগদয় যাওয়া ফশফক্ষে লেশ শ্রীলাংকা  কীভাদব এই 

সাংকদট পফেে েদলা ?  মেম আদয়র লেশ শ্রীলাংকা উন্নীে েওয়ার পর  ফবফভন্ন আন্তজথাফেক সাংস্থা লথদক স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার 

সম্ভাবিা সীফমে েদয় আদস। িদল ,আন্তজথাফেক মুদ্রা বাজার লথদক উচ্চ সুদে ঋণ ফিদে েয় , যা ফকিা স্বল্পদময়াফে ( সাধারণে ফেি 

লথদক ১০ বের )। এই স্বল্পদময়াফে ঋণ শ্রীলাংকার জন্য চরম সাংকদটর কারণ েদয় োঁিায়।  

  বেথমাদি শ্রীলাংকার ঋদণর পফরমাণ ফজফডফপর প্রায় ১০০ ভাদগরও লবফশ োফিদয় লগদে। পয থটি শ্রীলাংকার একটি গুরুত্বপূণ থ 

িাে , ফবদশষ কদর অথ থনিফেক এবাং নবদেফশক মুদ্রা অজথদির লক্ষদত্র। covid - ১৯ এর িদল শ্রীলাংকার পয থটি িাদের রাজস্ব 

২০১৯ সাদলর ৭ েশফমক ৫ ফবফলয়ি ডলার লথদক ২০২০ সাদল ২ েশফমক ৮ ফবফলয়ি ডলাদর লিদম আদস। এোিা , ২০২১ সাদল 

রাজাপাকদস সরকাদরর সব ধরদির রাসায়ফিক সার ফিফষদ্ধ কদর ; অগ থাফিক কৃফষিীফের িদল চাল , চা এবাং অন্যান্য ফিেয 

প্রদয়াজিীয় সবফজ ,িল ও অন্যান্য কৃফষ িসদলর উৎপােি  ফবশালভাদব কদম  যায়। লকাদিা লকাদিা প্রফেদবেি লথদক জািা যায় 

ফকছু িসদলর উৎপােি শেকরা ৩০ ভাগ পয থন্ত কদম যায় এবাং একইসাদথ কৃফষজফমর প্রায় এক তৃেীয়অাংশ অিাবাফে পদর থাদক। 

এর িদল িাদ্যশদের োম লবদি যায় এবাং োফরদ্র জিগণ আরও োফরদ্র েদয় পদি এবাং িাদ্য ফিরাপিার মারাত্মক ঝুঁফকদে পদি।  

  েফক্ষণ এফশয়ার লেশ শ্রীলাংকার এই সাংকদটর মূদল রদয়দে এদকর পর এক সরকাদরর অথ থনিফেক অব্যবস্থাপিা এবাং 

সরকাদরর ফকছু অফবদবচক ফসদ্ধান্ত। এর িদল লেশটিদে নেত্ব ঘাটফে সৃফি েদয়দে , লযটি চলফে ফেদসদবর ঘাটফে এবাং বাদজট ঘাটফে 

িাদম অফভফেে। বেথমাি সাংকদটর অন্যেম কারণ েদলা ২০১৯ সাদলর ফিব থাচফি প্রচারণার সময় রাজাপাকদসর কর কমাদিার 

প্রফেশ্রুফে। এবাং শ্রীলাংকাি সরকার কদরািা মোমাফর শুরু েওয়ার কদয়ক মাস আদগ এ ফসদ্ধান্ত কায থকর কদর , যা শ্রীলাংকার 

অথ থিীফেদক র্ধ্াংসযদে পফরণে কদর।  



জািা যায় , গে ১৫ বেদর শ্রীলাংকা লবশফকছু ব্যয়বহুল এবাং উচ্চাফভলাসী প্রকল্প গ্রেণ কদরফেল , যার লবফশরভাগই 

অলাভজিক ফেল। এোিা ,অপফরকফল্পে প্রকল্প গ্রেণ এবাং গুরুত্বপূণ থ প্রকদল্পর প্রফে উোসীিো।  

  এবার আফস ফিফিক্স পাফির ডািায় কীভাদব এফগদয় যাদে বাাংলাদেশ! ১৯৫২ সাদল যিি বঙ্গবন্ধু লশি মুফজবুর রেমাি 

িয়াচীি ভ্রমণ কদরি, লসিািকার পফরফস্থফেদক ফেফি োঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবিী' লে উদেি কদরি এভাদব,' যুগ যুগ ধদর পরাধীিোর 

শৃঙ্খদল যারা আবদ্ধ ফেল ,সাম্রাজযবােী শফি যাদের সব থস্ব লুট কদরদে -োদের প্রদয়াজি ফিদজর লেশদক গিা ও জিগলণর 

অথ থনিফেক ও রাজনিফেক মুফির ফেদক সব থশফি ফিদয়াগ করা। ' ( লশি মুফজবুর রেমাি , অসমাপ্ত আত্মজীবিী ,  পৃ ২৩৪ ) 

  আর লসই আত্মশফিদে বলীয়াি বঙ্গবন্ধু লশি মুফজবুর রেমাদির সুদযাগ্য কন্যা লশি োফসিা এদকর পর এক লেফিদয় 

যাদেি োঁর দৃঢ় লিতৃত্ব ও দুরূে বাধা অফেক্রম কদর সামদি এফগদয় যাবার লযৌফিক কলা-লকৌশলগুদলা। লেদশর ইফেোদস সবদচদয় 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও েীঘ থদময়াফে পফরকল্পিা লডল্টা প্ল্যাি -২১০০ কাগদজ কলদম লযমি সীমাবদ্ধ রািা েদে িা ,লেমফি শে মোমাফর 

কদরািাদেও বাাংলাদেশ যাদে এফগদয়। বঙ্গবন্ধু -১ োদটলাইট উৎদক্ষপদণর িদল একফেদক ফডফজটাল বাাংলাদেশদক ফবদের সাদথ 

োল ফমফলদয় উন্নে ফবদের কাোদর লযমি ফিদয় যাদে ,লেমফি জাফেসাংদঘর সেস্রাব্দ উন্নয়ি লঘাষণায় এদসদে ফবে সািে। 

মাতৃমৃতুযোর বেথমাদি ১৬৫ ,এোিা ফশশু মৃতুযোরও কদমদে উদেিদযাগ্যভাদব। লেশ -ফবদেদশর সরকার ব্যফিবদগ থর উপফস্থফেদে 

সিলভাদব পাফলে েদলা মুফজব জন্মশেবাফষ থকী এবাং স্বাধীিোর সুবণ থজয়ন্তী-যা বঙ্গবন্ধুর লেিাদিা কূটনিফেক সািদের পদথর 

আদরক উজ্জ্বল ধাপ। 

জাপাদির ফিফি ফমফডয়া গ্রুপ ও লেদির ফিিাফিয়াল টাইমস এর লযৌথ প্রকাফশে ফিফি covid -১৯ ফরকভাফর ইিদডক্স 

লম ২০২২ এর সাংস্করণ অনুযায়ী covid -১৯ অফেমাফর েদে উিরদণর লক্ষদত্র বাাংলাদেশ ১২১ টি লেদশর মদে ৫ম শীষ থস্থাি ও 

েফক্ষণ এফশয়ার মদে শীষ থস্থাদি রদয়দে।  

বেথমাদি বাাংলাদেশ িাদ্য উৎপােদি স্বয়াংসম্পূণ থ। লেদশর চাফেো পূরণ কদর িাদ্যশে আন্তজথাফেক বাজাদর বাাংলাদেশ 

রিোফি করদে। এোিা নেফর লপাশাক ও লরফমদটি লেদি নবদেফশক মুদ্রা অফজথে েদে সািেজিকভাদব। বেথমাদি কৃফষ লথদক 

উৎপােিমুিী ফশদল্পর পফরবেথিশীল অথ থিীফের ফেদক ফবদশষ কদর চতুথ থ ফশল্পফবপ্ল্দবর ফেদক এফগদয় যাদে বাাংলাদেশ। জােীয় ও 

আন্তজথাফেক পফরসদর বাাংলাদেদশর ভীে ফবদের বুদক মাথা উঁচু কদর োঁফিদয়দে লশি োফসিার দূরেশী কম থকাদে। আর এর মদে 

পদ্মা বহুমুিী লসতু লরল লাইি ফিম থাণ ,লমদরা লরল  প্রকল্প , বঙ্গবন্ধু টাদিল ,লোোজারী লথদক কক্সবাজার পয থন্ত লরললাইি স্থাপি , 

রূপপুর পারমাণফবক ফবদুযৎদকন্দ্র , কয়লাফভফিক রামপাল থাম থাল ফবদুযৎদকন্দ্র ,এলএিফজ টাফম থিাল ,মাোরবাফি গভীর সমুদ্রবের 

,পায়রা ও লসািাফেয়া গভীর সমুদ্রবের ফিম থাণ প্রকল্প। এসব প্রকদল্পর সবকটি উৎপােিমুিী ,পফরদবশবান্ধব এবাং জিবান্ধব। লযমিটা 

স্বদে বাস্তদব রূপ ফেদলা পদ্মা লসতু। XvKvi m‡½ mivmwi moK †hvMv‡hvM c ÖwZwôZ n‡e Ggb †Rjvi msL¨v 21wU mivmwi 

DcKvi‡fvMx gvby‡li msL¨v `wÿYvÂ‡ji 3 †KvwU gvbyl। 

বাাংলাদেদশর নবদেফশক মুদ্রার ফরজাভ থ ৪৪.৪০ ফবফলয়ি ডলার। ফবপরীদে শ্রীলঙ্কার ফরজাভ থ মাত্র ২ ফবফলয়ি ডলাদররও 

কম।  োোিা বাাংলাদেদশর মাথাফপছু ঋদণর পফরমাণ ২৯২.১১ ডলার, আর শ্রীলঙ্কার মাথাফপছু ঋদণর পফরমাণ  ১৬৫০ ডলার। 

উভয় লেদশর নবদেফশক ফরজাভ থ এবাং মাথাফপছু ঋদণর পফরমাণ লেিদল স্পি েয় শ্রীলাংদকর মদো েওয়ার সুদযাগ লকাদিা অবস্থাদে 

বাাংলাদেদশর লিই। 

কদরািাকাদল শুধু িয় , বাাংলাদেশ সরকার একেম প্রাফন্তক কৃফষর উন্নয়দির জন্য প্রায় ৩০ োজার লকাটি টাকার প্রদণােিা 

ফেদয় কৃষকদের মাদে সার ,কৃফষ যন্ত্রপাফে ও বীজ সাংগ্রে কদরদে। িদল ,জােীয় উৎপােি লযমি বৃফদ্ধ লপদয়দে ,লেমফি বেথমাদি 

বাাংলাদেশ িাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ থো অজথি কদরদে। 

ফবেবাজাদর িাদ্যশে জ্বালাফিসে সব ধরদির োম বৃফদ্ধ লপদলও বাাংলাদেশ যাদে কদর ফিেথঞ্ঝাটভাদব চলদে পাদর এজন্য 

সরকাফর -লবসরকাফর সব িাদে সব ফবষদয় সাশ্রয়ী েওয়ার ফিদে থশিা ফেদয়দেি - যা একজি দূরেশী লিতৃদত্বর মূেথ প্রেীক। এোিা 

,সরকাফর পয থাদয় সব ধরদির নবদেফশক ভ্রমণ বাে ফেদে প্রোপি জাফর কদরদে। 

প্রধািমন্ত্রী লশি োফসিা একজি দূরেশী লিো। প্রমিা পদ্মা িেীর ওপর লসতু একটি ফিম থাণ োঁর েীঘ থফেদির লাফলে স্বে। 

সারা ফবে লযিাদি কদরািা মোমাফরদে ফবর্ধ্স্ত,লসিাদি বাাংলাদেদশর মদো উন্নয়িশীল লেশ শে সমোদক সম্ভাবিা মদি কদর এক 



শফিশালী লিতৃত্ব  এর েত্ত্বাবধাদি ফিজস্ব অথ থায়দি পদ্মা লসতু ফিম থাদণর স্বে লেিা এবাং ো বাস্তবায়ি এক ফিফিক্স পাফির ডািায় 

বাাংলাদেদশর ভর কদর সামদির ফেদক এফগদয় চলার গফেসম । 

চীিা রাষ্ট্রদূে ফল ফজফমাং নবদেফশক েেফবল বন্ধ সদত্ত্বও লেফশ অথ থায়দি পদ্মা লসতু প্রকল্প ফিদয় এফগদয় যাওয়ার প্রধািমন্ত্রীর 

ফসদ্ধান্তদক অসীম সােসী বদল মন্তব্য কদরদেি। লয লকাদিা লেদশর সাধারণ লকাি লিোর পদক্ষ এ কাজ করা সম্ভব েদো ফকিা ো 

ফিদয় সদেে প্রকাশ কদরি ফেফি। 

যিি   'এ ডটার লটল'স ডকুড্রামাটি লেফি ,েেবারই  ফগ্রক পুরাদণর ফিফিক্স পাফির গদল্পর কথা মদি পদর । লযটি প্রায় 

সকদলরই জািা, প্রাচীি ফগ্রক পুরাদণ আদে― ফিফিক্স েদলা এক পফবত্র আগুি পাফি। এই আগুি পাফির জীবিচক্র আবফেথে েয় 

োজার বের ধদর। কফথে আদে একবার ফবপেসাংকুল এই পাফিটি আগুদি পুদি োই েদয় যায়। েগ্ধীভূে এই পাফি োর োইভস্ম 

লথদকই জন্ম লিয় আবার। লাভ কদর িতুি জীবি। শুরু েয় োর অফবিাশী যাত্রা। 'এ ডটার লটল'স লেিদে লেিদে লসই পুরাদণর 

পাফিটির কথাই বারবার মদি আসদলা এবাং একইসাদথ প্রধািমন্ত্রী লশি োফসিা সম্পদকথ লযিাদি যাই পফি িা লকি োঁর  জীবি লযি 

রূপকথার গল্পদকউ োর মািায় । একজি ব্যফি লশি োফসিার জীবি বাস্তবোর গল্প  িয়, এ লযি শে আঘাে-প্রেযাঘাে, েটিকার 

লবদগ উিাল ও আদলাফিে, কণ্টকাকীণ থ পথ লপফরদয়, থমদক িা োঁফিদয় ,োল িা লেদি, লশষ িা লেদি— অসম সােসী যুদদ্ধ লদি 

ঘুদর োঁিাদিা  দৃপ্ত মদিাবদলর আশাবােী এক বাাংলাদেদশর গল্প। লয গদল্প বাস্তব জীবি কিদিা কাল্পফিক গল্প, উপন্যাস, চলফচ্চত্রদকও  

োরমািায় । ও ডটার'স লটল' লেিদে লেিদে মদি পদি লশি োফসিার জীবি সফেয পুরাদণর লসই ফিফিক্স পাফির মদো। যাঁর পািায় 

ভর ফেদয় এফগদয় চলদে বাাংলাদেশ। সদব থাপফর ,শে েঞ্ঝার মদেও এফগদয় যাদব বাাংলাদেশ লসই প্রেযাশায়। 
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