
পদ্মা সেতু আমাদের গদব ের সেতু 

সুলতানা লাবু 

জীবদনর অদধ েকটা অদপক্ষাদতই কাটিদে দেলাম ভাদতজা। চদিশ বছর ধদর গাদি চালাদি। কত সে অদপক্ষার দেন কাটিদে 

দেলাম এক মাওো ঘাদটই। কত সরাে, বৃদি আর কঠিন শীত কাটিদেদছ মাওো ঘাদট। কখদনা চার পাঁচ ঘন্টা কখদনা আট েশ ঘন্টা 

আবার কখদনা বা দবশ ঘন্টা অদপক্ষা করদত হদেদছ সেদরর জন্য। একটা েমে এই েবই দছল স্বাভাদবক ঘটনা। এমনদক অদপক্ষা 

করদত করদত দুই দেনও কাটিদে দেদেদছ। শুধু কী অদপক্ষা! সভাগাদিরও সে সশষ দছল না। 

আদরক দপকআদপর চালক বলদলন, চাচা সভাগাদি সতা েব সশষ হদেই সগল। পদ্মা সেতু সতা হদেই সগদছ। আর প্রধানমন্ত্রীও 

উদবাধন কদর দেদেদছন। আর দচিা কী? ভািা সবদশ লাগদলও সভাগাদি সতা আর নাই। সবদশ কদর দিপ মারদত পারদছ। এদতই 

পুদষদে োদি েবদকছু। বােোদিদের সতা আরও আরাম। এক বাদেই ঢাকা োদি। মানুদষর অদনক েমে সেঁদচ োদি। মানুষ 

বদরশাল সেদক ঢাকাে সপ ৌঁদছ োদি মাি চার ঘন্টাে। এটা সকউ সতা সকাদনাদেন স্বদেও ভাদবদন। পদ্মা সেতুটা হদে অদনক উপকার 

হদলা।   

হাদে মুদখ চাচা বলদলন, আদর ভাদতজা পুরানা কদির কো মদন করদছ বদলই সতা আনন্দ আরও সবদশ পাদি। মদন বদিা 

আনন্দ ভাদতজা। আমাদের সশখ হাদেনা উদবাধন কদর আমাদের পদ্মা সেতু চালু কদর দেদলন। দতদনই েবার আদগ সটাল দেদে পাদি 

দেদলন পদ্মা সেতু। জাদজরা পদেদন্ট দগদে লাদখা মানুদষর মাদে হাদজর হদলন। দনদজর সচাদখ মানুদষর খুদশ সেখদলন। সেই লাদখা 

মানুদষর একজন দকন্তু আদমও। বুক ফুদলদে এই সেতুর উপর দেদে েখন দপকআপ চাদলদে োই তখন আনদন্দ বুকটা ভদর উদে। 

সমদেটার োহে আদছ সর।  

ভাদতজা বলল, োহে সতা োকদবই। সেখদত হদব না কার সমদে দতদন। বঙ্গবন্ধু সশখ মুদজবুর রহমাদনর সমদে বদল কো। 

ঠিক বদলদছে ভাদতজা, তাঁর োহেী বাবার কারদেই সেশটা সপলাম। তাঁর বাবাও েব অন্যাে আর ষিেদন্ত্রর জাল দিঁদি মাো উঁচু 

কদর োঁদিদেদছদলন। গদরব আর অেহাে মানুদষর কো শুধু দতদনই ভাবদতন। তাঁর সমদেটাও তাঁরই মদতা। েব ষিেদন্ত্রর দশকল 

দিঁদি আজ মাো উঁচু কদর োঁদিদেদছ পদ্মা সেতু। সেদশর টাকাে পদ্মা সেতু কদর দবশ্বদক সেদখদে দেদেদছ। পদ্মা সেতু দনদে কম 

সতা ষিেন্ত্র হেদন। দবশ্বব্যংক দুনীদতর দমথ্যা অদভদোদগ প্রদতশ্রুদত তুদল দনল। অন্যান্য োতারাও দভিল তাদের েদল। সেতুর 

ভদবষ্যৎ তখন কী সে হুমদকর মুদখ পদিদছল। সেতুর দনম োন কাজই সতা অদনদিত হদে দগদেদছল। আহা, তখন েমাদলাচকদের 

খুদশ আর সেদখ সক। কত হাোহাদে। কত মিদব্যর েি সে তুদলদছল েমাদলাচদকরা। একবার ভাদবা সতা বাদতজা, দবশ্বব্যাংক 

দুনীদতর দমথ্যা অদভদোগ এদন সবার্ ে েভা না কদরই সেতুর টাকা বন্ধ কদর দেল! এটা কী ঠিক হদলা? েতয কখদনা চাপা োদক না। 

দকছুদেন পদর হদলও েতযটা সতা প্রমােই হদেদছ। তখন মুখটা রইল কই ওদের? আর দনন্দুদকর েল, ছাই পদিদছ ওদের েবার 

দনন্দুকর মুদখ। 

ঠিক বদলদছন চাচা। আপদন সতা বলদলন শুরুর কো। পদ্মা সেতু দনম োে শুরু হওোর পরই সতা আেল চযাদলঞ্জ শুরু হদলা। 

এটা সতা আর োধারে নেী না। পদ্মা নেী বদল কো। োরা পৃদেবীদত এমন নেী উত্তাল নেী মাি দুদটা আদছ। এক হদলা আমাজন 

আর এক আমাদের পদ্মা। আমাজদন সতা আার সেতু সনই। আমাদের পদ্মাে দকন্তু সেতু হদলা। এই সেতু বানাদনা দছল একটা দবশাল 

চযাদলঞ্জ। প্রেদম সতা নেী শােন আর পাইদলংদের জন্য োহেী এবং যুগািকারী প্রদক শল েক্ষতা েরকার হদলা। একই োদে বািদত 

োকল খরচ। তারপরও কাজ দকন্তু চলদতই োকল। এমনদক কদরানার মদেও পদ্মা সেতুর কাজ চদলদছ পুদরােদম। সশখ হাদেনার 

কঠিন ইিাশদির কারদেই পদ্মা সেতুর কাজ একদেদনর জদন্যও বন্ধ হেদন। 

চাচা বলদলন, সশখ হাদেনার সনতৃদে সেতুর কাজ দ্রুতগদতদত এদগদে োদিল, এমন ভাদলা খবর দনন্দুদকর েইদব সকন? 

সেই জদন্যই সতা ষিেন্ত্রকারীরা গুজব ছিাদত োকল। ‘সেতু ততদরদত মাো লাগদব’ গুজব বাদনদে সেলল। আদর মাো সতা লাগদবই। 

নইদল এত বদিা কাজ তািাতাদি সশষ হদব কী কদর? অদনক মাো মাদনই সতা অদনক সলাক। অদনক শ্রদমক। মাো ছািা সকাদনা 

মানুষ আদম সতা সেদখদন ভাদতজা। তুই সেদখদছে কখদনা? কী আজব গুজব সর বাবা! গুজব েদেও আজবই হে।  

চাচা, েরকার দকন্তু খুবই েক্ষতার োদে এই গুজব সমাকাদবলা কদরদছ। েবদকছু সমকাদবলা কদর আজ পদ্মা নেীর উপর 

দনদম েত হদেদছ বহুমুখী েিক ও সরলদেতু। খুলনা দবভাদগর খুলনা, বাদগরহাট, েদশার, োতক্ষীরা, নিাইল, কুদিো, সমদহরপুর, 



চুোর্াঙ্গ, দেনাইেহ ও মাগুরা। বদরশাল দবভাদগর, বদরশাল, দপদরাজপুর, সভালা, পটুোখালী, শরীেতপুর ও রাজবািীর মদতা 

একুশটি সজলার মানুদষর ভাগ্য বেদল দেদেদছ এই সেতু। এই সেতু দনদে কদতা সে স্বে সেখদছল এই অঞ্চদলর মানুষগুদলা। পদ্মা 

সেতু রাজধানী ঢাকােহ োরাদেদশর েদঙ্গ এ অঞ্চদলর সোগাদোগ েহজ কদর দেদে সে স্বে পূরে কদরদছ। বাংলাদেদশর েদক্ষে 

পদিম অঞ্চদলর পুদরা সোগাদোগ ব্যবস্থাটাই বেদল সগদছ। 

বেলাদব না! পদ্মা সেতু সে বাংলাদেদশর আো ভরোর স্বদের প্রকল্প। পদ্মা সেতু বাংলাদেদশর েবদচদে বদিা সেতু। ৬ 

েশদমক ১৫ দকদলাদমটার েীঘ ে এই সেতু। আর প্রশস্ত ১৮ েশদমক ১০ দমটার। েিক চলাচদলর জন্য প্রেম দনদে েি নেী পারাপার। 

দব-স্তদরর ইস্পাত িাে সেতুটি উপদরর স্তদর একটি চার সলদনর মহােিক। আর দনদচর স্তদর একটি একক-িযাক সরলপে। স্বদের 

এই পদ্মা সেতু মুন্সীগদঞ্জর মাওো পদেন্ট এবং শরীেতপুদরর জাদজরা পদেন্টদক েংযুি করল। সে কারদেই োিী আর মালবাহী 

োনবাহদনর জন্য োিাটাও খুব েহজ হদে সগল। 

সশাদনা চাচা, শুধু তাই না এজন্য সেদশর দজদর্দপও বািদব। শুদনদছ সেদশর দজদর্দপ ১ েশদমক ৩ সেদক সবদি দগদে ২ 

শতাংশ পে েি সবদি োদব। তা সতা বািদবই। এরই মদে হাজার হাজার গাদি চলদত শুরু কদরদছ সেতুর উপর দেদে। পদ্মা সেতু 

সেদশর েদক্ষে-পদিমাঞ্চদলর োদে উত্তর-পূব ে অংশদক েংযুি কদরদছ। রাজনীদত, অে েনীদত, েংস্কৃদত এবং োমাদজক দবদভন্ন 

ঘটনার োদেও সেতুটি গভীরভাদব েংদিি। সেতু চালু হদল সেদশর অে েনীদত চাঙ্গা হদে অে েনীদতর কাোদমাই বেদল োদব। ব্যাপক 

উন্নেন হদব কৃদষরও। েদক্ষে-পদিমাঞ্চল সেদক রাজধানীদত কৃদষপণ্য পদরবহদে ততদর হদব এক যুগািকারী অোে। কৃষকরা তাদের 

উৎপাদেত পদণ্যর ভাদলা োম পাদব। এই পদ্মা সেতুদক দঘদর সেদশর েদক্ষে-পদিমাঞ্চদল প্রচুর শীল্পােনও ঘটদব। সোগাদোগ আর 

পদরবহে সক্ষদিও রীদতমদতা দবপ্লব ঘটদব। পে েটদনর কোটা না বলদলই নে। পদ্মা সেতুর জন্য পে েটন দশদল্পরও উন্নেন হদব। পদ্মা 

সেতুর মুন্সীগঞ্জ ও শরীেতপুর অংদশ ছে সলদনর সে এক্সদপ্রেওদে দনম োে করা হদেদছ তা ভীষে নজরকািা। েংস্কৃদতদতও এই সেতু 

অনন্য ভূদমকা রাখদব। সেতুর চারপাদশ গদি উেদব দরদোট ে, সহাদটল-সরদস্তারা। কত রকদমর বাঙাদল খাবার সে সেখাদন োকদব। 

দবদেদশরাও তখন বাঙাদল খাবার উপদভাগ করদব। আমার মদন আদছ ২০১৪ োদলর ৭ দর্দেম্বর শুরু হদেদছল পদ্মা সেতুর দনম োন 

কাজ। সেই সেতু আজ গদব ের োদে োঁদিদে আদছ। দনদজদের টাকাে সেতু দনম োন করাে দবশ্ব েরবাদব বাংলাদেদশর অে েননদতক 

েম্ভাবনা আর ভাবমূদতে দৃঢ়ভাদব প্রদতদিত হদেদছ। আর এটা একমাি োহেী বাদপর োহেী সবটির পদক্ষই েম্ভব। বুেদল ভাদতজা। 

জী চাচা, প্রধানমন্ত্রী সশখ হাদেনার এই োহেী দেদ্ধাি তাঁদক একজন আত্মদবশ্বােী, দৃঢ়প্রদতজ্ঞ রাষ্ট্রনােক দহদেদব স্বীকৃদত 

দেদেদছ দবশ্ব। সশখ হাদেনা আর পদ্মা সেতু সেন একই নাম। নেীর নাদম সেতুর নাম হদলও তাদেরদক সকউ আলাো করদত পারদব 

না। সেতুটার দেদক তাকাদলই মদন পদি সশখ হাদেনার তযাগ, োহেীকতা আর োেদের কো। তাঁর বাবা সশখ মুদজবুর রহমান 

আমাদের জাদতর দপতা আমাদেরদক এই সেশটা দেদে সগদছন। আর তাঁরই োহেী কন্যা আমাদের দেদেদছন অদনক দকছু। তদব 

েবদচদে কঠিন দছল এই পদ্মা সেতু করা। দতদন কঠিন কাজগুদলাদকই সবদশ ভাদলাবাদেন। তাই তাঁর পদক্ষই েম্ভব হদেদছ 

আমাদেরদক পদ্মা সেতু উপহার সেওো। আিাহ তাঁদক ভাদলা রাখুক। 
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