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তা )যাগােযাগ )থেক উdূত সংযুিk শাসকেগাOীর জn খাজনা আদােয়র sেযাগ এেন )দয়, রাজনীিত অŋেনর অেনক ওঠানামার
ব1াখ1া )যাগােযাগ ব1বsার গিত-pকৃিত িবেqষেণ পাওয়া )যেত পাের। এ িনবেn িবষয়gেলা আেলাচনায় এেন বাংলােদেশর সমাজ
ও রাজনীিতর সmাব1 গিতপথ সmেক9 িকছু মnব1 করব। তেথ1র অসmূণ9তার জn ব1াখ1া বা অnিসdােn ঘাটিত থাকেত পাের,
আশা করব sেযাগ1 পাঠকরা তা yধের )নেবন এবং তেথ1র ভাNার হালনাগাদ কের িনয়ত পিরবত9নশীল সমাজ ও রাজনীিত বুঝেত
সেচe হেবন।

আিথ9ক সমৃিdর মূেল আেছ (উৎপাদন সkম) পুঁিজর িবকাশ— তা pযুিk, উnত মানবসmদ বা অn )যেকােনা rেপই আsক না
)কন। উভয় ব1িk ও সামিeক পয9ােয় উপযুk িবিনেয়াগ ঘটেলই পুঁিজর িবকাশ সmব হয়। অেনক সময় আমরা kুdাকার গিNর
িবিনেয়াগ ভাবনায় আবd )থেক pকৃত িবিনেয়ােগর পূব9শেত9র িদকgেলা ভুলেত বিস। উপযুk )যাগােযাগ ও পিরবহন ব1বsা
)সসব পূব9শেত9র মেধ1 সব9ািধক grtপূণ9, এমনিক )কােনা )কােনা )kেt )যাগােযাগ ব1বsােক পূব9শেত9রও পূব9শত9 িহেসেব গণ1
করা )যেত পাের। )যমন— jালািন )পেত চাইেল িবd1ৎ, jালািন )তল বা pাকৃিতক গ1াস পিরবহন আবিÄক। অতীেত
)যাগােযাগ ব1বsার কথা উঠেল সাধারণত যাতায়াত ব1বsােকই )বাঝােনা হেতা এবং সŋত কারেণ pচিলত যাতায়াত মাধ1ম
()যমন— রাsা, )রল, নদীপথ ও আকাশপথ) ব1বহার কের কঁাচামাল-পণ1, উৎপািদত dব1 অথবা মাnষrপী যাtীর (ও gেমর)
চলাচলেক ‘পিরবহন’ বেল আখ1ািয়ত করা হেতা। তাই মাnষ ও পেণ1র ফারাক না টানেল ধারণা পয9ােয় পিরবহনেক যাতায়াত
ব1বsার অিবেÇদ1 কায9rপ িহেসেব গণ1 করা হয়।
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নতুন pযুিk আিবÉােরর সেŋ সেŋ )যাগােযাগ িবষয়ক আেলাচনার ব1ািp )বেড়েছ। একপয9ােয় )যাগােযাগ ব1বsায় ডাক ও তার
অnভু9k হেলা। এবং (অজানা কারেণ) তথ1েক যাতায়াত )থেক িবিÇn রাখেলও আজ তথ1pযুিkর ব1বহার yধু তথ1pবােহই
(তেথ1র যাতায়ােত) সীমাবd নয়; তা সব ধরেনর যাতায়ােতর )kেt অপিরহায9 অŋ। িবjােনর আিবÉার ও )সসেবর pােয়ািগক
িবsৃিতর সেŋ সেŋ )যাগােযাগ ও পিরবহন ব1বsার )kেt pযুিk pাপ1তার ব1াপক িবsার ঘেটেছ। তাই যাতায়াত সmিক9ত
)যেকােনা আেলাচনায় )সসব pযুিkেক ধত9েব1 আনা pেয়াজন, যার আংিশক pয়াস এ িনবেn )নয়া হেয়েছ।

এ িনবেnর আেলাচনা িনিদ9e )ভৗেগািলক সীমানােক িনেয়, যা pাথিমকভােব বাংলােদশ হেলও একপয9ােয় বেŋাপসাগেরর উtের
অবিsত বৃহtর অববািহকার pিত ইিŋত রেয়েছ। উেlখ1, )কাথাও অিতিরk আেয়র সmাবনা )দখা িদেল )সই খাজনার বNন
এবং তা িনেয় কাড়াকািড় (যা pায়ই মারামািরেত rপ )নয়) সমাজ ও রাজনীিত অŋেন pকাশ পায়। সŋত কারেণই )যসব উপাদান
‘খাজনা’র (ইেকানিমক )রâট) পিরমাণ িনধ9ারেণ মুখ1 ভূিমকা রােখ, আেলাচনায় )সসেবর ওপর grt )দয়া হেয়েছ।

ইিতহােসর পাতা ঘঁাটেল )দখা যায়, বািণজ1পেথর িনয়äেণর আকাãা kুেসেডর মেতা ধম9যুেdর ইnন জুিগেয়িছল এবং বাংলার
উব9র ভূিমেত খাজনা )ভােগর আশায় sদূর আফগান মুলুক )থেকও åসn-সামেnর আগমন ঘেটিছল। একইভােব আজেকর
অিধকতর িবbািয়ত শতাbীেত বাংলােদেশ অিতিরk আয় বা মুনাফা লােভর (অথ9াৎ খাজনা pািpর) সmাবনা )দখা িদেল
এখানকার বাজার ও সmদ িনয়äেণর রাজনীিত )কবল )দেশর অভ1nের অবিsত এ-দল ও )স-দেলর dé িহেসেব )দখাটা বD
একেপেশ হেব। তেব তেথ1র অভােব রাজনীিতর আেলাচনা এ িনবেn পেরাkভােব উtাপন করা হেয়েছ, যা মূলত অথ9নীিত
পাঠ1পুsেক উিlিখত ডুয়ািলিট তেëর pেয়াগ মাt। ডুয়ািলিট সmেক9 )কবল একিট মnব1 করব— আমােদর মেনর মেধ1 )য
শাল9ক )হামস বা )ফলুদা চিরেtর )গােয়nা-মন লুিকেয় রেয়েছ, ঘটনার pকাÄ rপ )দেখ )সই অnসিnìs মন তার )নপেথ1র
চিরtgেলা ও তােদর উেdÄ সmেক9 অnিসdােn )পঁৗছেত )চeা কের। একইভােব এ িনবেnর )শেষ নতুন pকেlর সmাব1
)যাগসূt )দেখ আমরা )নপেথ1র িবিভn চিরেtর আিথ9ক sাথ9 ও তা িসিdর জn রাজনীিত অŋেন ঘটােনা কম9কাN অnধাবেন
সেচe হব।

অথ9নীিতর সóালেন )যাগােযাগ ব1বsার grt অপিরসীম— ১. এক sােনর pাকৃিতক সmদ আহরণ কের অn sােন কঁাচামাল
িহেসেব )সসেবর ব1বহার বৃিd সmব হয় (কঁাচামাল আমদািন-রফতািন), ২. এক sােনর উৎপািদত dব1 অn sােন সরবরাহ
অিধকতর কম খরেচ-সমেয় সmব হয় (dব1 ও যäপািত আমদািন-রফতািন), ৩. sl খরেচ ও ôততার সেŋ িবিভn sােনর মেধ1
gমpবাহ সmব হয় (অিভবাসন বা gম আমদািন-রফতািন)। তথ1pযুিk ও অথ9 ব1বsােক অnভু9k করেল )যাগােযাগ ব1বsা
উnয়েনর অিতিরk িতনিট pভাব-বলয় উেlখ করা )যেত পাের, ৪. উnত তথ1pবাহ আnজ9ািতক অথ9pবাহ সহজ কের এবং
উিlিখত িতনিট ধারােক অিধকতর সóািলত কের, ৫. অথ9 ব1বsার ওপর িনয়äণ এেন )দশীয় পয9ােয় )যমন সmেদর ওপর
মািলকানা pিতOা সmব হয়, )তমিন িবbািয়ত অথ9 ব1বsার ওপর উnত )দশgেলার অিধকতর িনয়äণ আnঃেদশীয় সmদ
‘পাচার’)ক সহজ কের )ভৗেগািলক åবষেম1র বৃিd ঘটায় (লkণীয়, এর সেŋ তথ1pযুিk ও তথ1pবােহর ওপর িনয়äেণর িবষয়িটও
জিড়ত) এবং ৬. )যাগােযাগ বৃিdর ফেল pযুিk jােনর pসার ঘেট এবং dব1 ও gমবাজারgেলায় সংযুিk বৃিd পায়। একই সেŋ
(িবেশষত) ভাচু9য়াল )যাগােযাগ বৃিdর ফেল ব1িk-চািহদার ধরন ব1াপকভােব pভাবািnত হয়। এ-জাতীয় pভাব সাধারণত একমুখী
হওয়ায় উnত বাজাের åতির পেণ1র িবbব1াপী বাজার সûসারেণ তা যেথe ভূিমকা রােখ। একই ভাচু9য়াল সংযুিk, িনিদ9e ভূখেNর
আপাত সমধম9ী সমাজেক সাংsৃিতক ও রাজৈনিতক ভাবাদেশ9র অŋেন বhধািবভk করার kমতাও রােখ। åদনিnন ঘটনার সেŋ
এ িবষয়gেলা ওতেpাতভােব জিড়ত িবধায় এসেবর অিতিরk ব1াখ1া িদিÇ না।

সাধারণভােব সবাই sীকার কেরন )য, বাংলােদেশর িনিদ9e ভূখেNর সেŋ আóিলক বা আnজ9ািতক )যাগসূt slেময়ােদ অিতিরk
অথ9ৈনিতক ও বািণিজ1ক sেযাগ åতির কের। অথ9াৎ ধারণা করা হয় )য, এ )যাগসূt িবিনময় মূেল1র মাপকািঠেত )দশজ উৎপাদেন
pবৃিd এেনেছ বা আনেব। )যমন— যমুনা )সতু িনম9ােণর ফেল উtরবŋ ও ঢাকা উভেয়ই লাভবান হেয়েছ; ôত যাতায়াত ব1বsার
জn )সখানকার gিমক sাÇেn1 চTgােম অিধক আেয়র কম9সংsােনর sেযাগ পায়; )মাবাইল ব1াংিকং বািণিজ1ক )লনেদনেক
)যমন উপকৃত কেরেছ, )তমিন )দেশর )ভতের ও বাইের )রিমট1াnpবাহ সহজ কেরেছ ইত1ািদ। সবিকছু এ অóেলর নাগিরকেদর
জn অিতিরk আয়-সাgয় এেনেছ এবং যারা রাজৈনিতক অŋেন বা রাTীয় pশাসেনর মাধ1েম তােদর ‘শাসন’ কের, )সসব ব1িk
বা )গাOীর জn åবধ ও অৈবধ পেথ নাগিরকেদর কাছ )থেক অিতিরk খাজনা (বা )টাল) আদােয়র sেযাগ সৃিe কেরেছ। )কােনা
)কােনা )kেt )যাগােযােগর ঋণাtক pভাবও রেয়েছ। অনsীকায9 )য, )কােনা )কােনা জনেগাOী উnত )যাগােযােগর কারেণ
কম9সংsান হারায় অথবা অথ9চািলত বাজােরর কােছ হার )মেন িভেটমািট )থেক উেÇদ হয়। সহেজই দৃÄমান একিট উদহারণ
হেলা, )সতু চালু হওয়ার পর পুরেনা )ফির পারাপার ও )ফিরঘাটসংিqe কম9সংsােনর িবলুিp। অথবা নতুন )যাগােযাগ-সংযুিk
সmেক9 যােদর কােছ পূব9তথ1 থােক, তারা অথ9 ও বলpেয়ােগর মাধ1েম আিদ বসবাসকারীেদর িভেটচু1ত কের জিমর মূল1বৃিd
)থেক উdূত লােভর অিধকাংশটাই পেকটs কের। এমনিক sানীয় বাজাের পেণ1র মূল1বৃিdর ফেল )সসব পণ1 অেনেকর
ধরােছঁায়ার বাইের চেল যায় এবং sানীয় মজুির বৃিdর ফেল (অথবা gম রফতািন বা অিভবাসন সূেt )মধা পাচােরর ফেল উdূত
দk gেমর অভােব) উৎপাদন খরচ বৃিd পায়, যা sানীয় িবিনেয়ােগ ঋণাtক pভাব )ফেল। বৃহtর জনেগাOীর sিবধাpািpর



পিরমাণ )বিশ গণ1 করায় ‘kুd sাথ9’ জলা¶িলর এমন কািহনী )দেশর অভ1nের িবিবধ ()যাগােযাগ ও পিরবহন) উnয়ন pকেl
হরহােমশাই )দখা যায় এবং নীিত পয9ােয় তা sাভািবক গণ1 করা হয়। একইভােব যখন একিট িনিদ9e ভূখেNর )ভৗত
অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ বা অnাn ব1বsাপনায় আóিলক বা )কােনা আnজ9ািতক sাথ9 pাধাn পায়, )সসব )kেt )দশীয় sাথ9
অবেহিলত হওয়ার শŋা )থেকই যায়। )দেশর অভ1nের অবকাঠােমােত নতুন িবিনেয়াগ উেদ1ােগ িভেটচু1ত বা কম9চু1ত
জনেগাOীেক অnদােনর মাধ1েম সামিয়ক সামািজক িনরাপtা ()সাsাল )সফিট )নট কম9সূিচ) িবধােনর )যমন ব1বsা রেয়েছ,
আnজ9ািতক পিরসের একইভােব ‘অnদান’ )দয়ার চল রেয়েছ। উেlখ1, pকেlর )নপেথ1র sাথ9 যখন )দেশর সীমানা )পিরেয়
যায়, এ dেটা তখন একই সূেt গঁাথা থােক। কাগেজ-কলেম অবÄ িসdাn gহেণর সময় )যৗিkকতার মাপকািঠ িহেসেব িনিদ9e
ভূখেNর জনবসিতর িনট লাভ িবেবচনায় )নয়া হয়, যিদও লাভ-kিত িনrপেণর )চারাগিলেত pািnকীকরেণর ধারা )রােধর দৃeাn
িবরল।

সমেয়র িবচাের )যাগােযাগ ও পিরবহন ব1বsার রাজৈনিতক অথ9নীিতর নূ1নতম িতনিট পব9 রেয়েছ। yrেত সাধারণত সরকাির
িবিনেয়াগ মুখ1 ভূিমকায় থােক, যিদও অতীেত (উপিনেবিশক আমেল) )রল খােত সরকাির পৃOেপাষকতায় ব1িkমািলকানাধীন
উেদ1াগ মুখ1 ভূিমকা )রেখিছল। নদী খনেন ও রাsাঘাট, )সতু, )রলপথ, পাইপলাইন ইত1ািদ িনম9াণকােজ অথ9ায়ন ও িঠকাদার
িনেয়াগ এবং তােদর কাছ )থেক কাজ বুেঝ )নয়া— এসবই pথম পেব9র কম9কাN। িনিম9ত অবকাঠােমার তëাবধান ও রkণােবkণ
এবং তা ব1বহােরর st িবিলবNন (অথবা ব1বহােরর নীিতমালা pণয়ন) অেনক )kেtই অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ িসdাnকােল
িsর করা হয়। নতুন আিŋেক সাজােনা )যাগােযাগ ব1বsার (এবং আবিÄক অবকাঠােমার) sেযাগ িনেয় িdতীয় পেব9 আেস পণ1 বা
)সবা খােতর িবিনেয়াগকারীরা— )দশী-িবেদশী-)যৗথ )য রেঙই )হাক না )কন। আেগই উেlখ কেরিছ, )স িবিনেয়ােগর িবিভn
উেdÄ হেত পাের— িনিদ9e ভূখেNর সmদ আহরণ, sানীয় gম ও অnাn সmদ ব1বহার কের dব1 উৎপাদন ও )সবা-সরবরাহ,
আমদািন করা পেণ1র বাজারজাত, রফতািনেযাগ1 পেণ1র পিরবহন অথবা Tানিজট বা Tানিশপেমâট ব1বsায় িভনেদেশর পণ1
বািণজ1 বা কঁাচামাল পিরবহন। এই িdতীয় পেব9র িবিনেয়াগ সফলতার ওপরই িনভ9র করেছ pথম পেব9র (অবকাঠােমােত)
িবিনেয়ােগর আিথ9ক লাভkিত; এবং )স কারেণ িdতীয় পেব9র pিতdিéতা এবং িবিভn ব1বসাpিতOােনর আশা-আকাãা অেনক
সমেয়ই )যাগােযাগ ব1বsায় নতুন িবিনেয়ােগর rপেরখােক pভাবািnত কের। এই dই পেব9র পথপিরkমায় িবিভn sােথ9র ঘাত-
pিতঘােত িনিদ9e )কােনা ভূখেN সমাজ ও রাT )যমন sদৃঢ় হওয়ার সmাবনা রােখ, )তমিন রাজৈনিতক )নতৃেtর dব9লতা বা
‘িবজাতীয়’ sােথ9র কারেণ সব9sেরর sকীয় pিতOােন ভŋুরতা )বগবান হেত পাের। )শেষাk ব1থ9তার pকাশ নূ1নতম dভােব ঘটেত
পাের— )সখানকার সমাজ-অথ9নীিত ও রােTর sকীয়তা বৃহtর সtায় িবলীন হেয় এক ধরেনর (পরিনভ9র) িsিতশীলতায় )পঁৗছােনা
অথবা sদৃঢ় মািলকানার অভােব )সখােন দীঘ9কালীন অিsিতশীলতার অশিনসংেকত! এ সবিকছু িনেয়ই িতন পেব9র রাজৈনিতক
অথ9নীিত, যার pকাশ সমেয়র মাপকািঠেত দীঘ9কালীন হেত পাের।

(িনবnিটর বািক অংশ ধারাবািহকভােব pিত বৃহsিতবার pকাশ হেব)

 

)লখক: িনব9াহী পিরচালক

ইেকানিমক িরসাচ9 ≠প (ইআরিজ)

বিণক বাত9া কতৃ9ক সব9st সংরিkত। অnমিত ছাড়া এই ওেয়বসাইেটর )কােনা )লখা, ছিব ও িবষয়বÆ অn )কাথাও pকাশ করা
)বআইিন।

সmাদক ও pকাশক: )দওয়ান হািনফ মাহমুদ
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