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‘বাংলােদেশর 4যাগােযাগ ও পিরবহন
ব8বsার রাজৈনিতক অথ+নীিত’ িশেরানােম
pথম পব+ গত বৃহsিতবার pকাশ হয়। এ
পেব+ বাংলােদশ ও বেŋাপসাগেরর
উপkলীয় অPেলর 4যাগােযাগ ব8বsা ও
4সসেবর িববত+ন সmেক+ উেlখ করব।
একই সেŋ সমকালীন িবিবধ উেদ8াগ
উেlেখর মাধ8েম পিরবহেনর গিN 4পিরেয়
4যাগােযােগর (িবষয়) ব8ািpর িদকgেলা
4খালাসা করব। এ উেnাচন pিkয়ায়
4যাগােযােগর রাজৈনিতক-অথ+নীিতর
pাথিমক ইিŋত থাকেব।

সনাতনী 4যাগােযাগ ব8বsা: িসlrট
একিট পিরিচত নাম। িনিদ+^ এ পথ িদেয়
চীনা িসl বািণেজ8র আিধক8 থাকায় এর
নামকরণ এবং পথিট িহমালয় পব+তমালার
উtর িদেয় চীেনর সেŋ ভূমধ8সাগর
উপkলেক সংযুk কেরিছল। সাmাজ8

সhসারেণর ফেল সাংsৃিতক ও বািণিজ8ক 4লনেদন বৃিd পাওয়ায় িবিভn সমাজ-4গাmীর পণ8 িনেয় নানা পথ িসlrেটর মূল
পথিটর সেŋ যুk হেয়িছল। এ উপমহােদেশর 4তমনই একিট পেথর নাম কটন বা তুলা rট, যা ঔপিনেবিশক (অিবভk) ভারেত
কলকাতার অদূের ক8ািনং বnর 4থেক উtর-পিpেম দীঘ+ পথপিরkমায় (বত+মান) পািকsােনর উtরাPল ও আফগািনsান হেয়
িসlrেটর সেŋ যুk হয়। বhিদন আেগ 4থেকই tীলংকা, ইেnােনিশয়া ও অnাn দিkণ-পূব+ এশীয় 4দশ 4থেক সংগৃহীত মসলা
ও ধূপdব8 ইউেরােপর পেথ পািড় িদত। এরও বh আেগ 4মৗয+ রাজােদর সময় গŋার পােড় গেড় ওঠা জনপদgেলােক সংযুk কের
4য ‘উtরপথ’ {তির হেয়িছল, তা 4শরশােহর সংিkp জীবdশায় ‘g8া~ড Tাংক’ রাsা িহেসেব পুনিন+িম+ত হয়। িহমালেয়র
দিkণাPেলর এ পথ উtর ভারেত িদিlর মসনদেকিÅক সাmাজ8 গঠেন সহায়ক ভূিমকা 4রেখেছ। পkাnের ১৮৭০ সােলর িbিটশ
অধীনs ভারতবেষ+ ক8ািনং 4থেক এলাহাবাদ-িদিl-লােহার পয+n িবsৃত 4রলপথিট িনিম+ত হেয়িছল মূলত বািণিজ8ক উেdেÜ।(১)
নীল (ইি~ডেগা), পাট, কাপ+াস তুলা, কয়লা ও অnাn খিনজ পদােথ+র আকষ+ণ 4সসময়কার যাতায়াত ব8বsার িবnাস িনধ+ারণ
কেরিছল। কিথত আেছ, ১৮৪৬ সােল যুkরােT তুলা উäপাদেন আকিsক িবপয+য় ঘটেল যুkরাজ8 ও ইউেরাপীয় 4দশgেলা তুলার
িবকl উäস খুঁজেত তäপর হয় এবং তার ফেলই ভারেত 4রললাইন সhসারেণ ঔপিনেবিশক ইংেরজ শাসকেদর আgহ জােগ।

১৯০৯ সােলর মেধ8 পূব+ ভারতীয় 4রল 4নটওয়াক+ ফিরদপুর 4পিরেয় িবsৃত হেলও উtর-পূব+াPেলর (আসাম ও অrণাচল pেদশ)
সেŋ বত+মান ভারেতর উtরাPল ও পিpেমর সরাসির 4কােনা 4রল 4যাগােযাগ িছল না। 4সসমেয় (আnমািনক ১৯২০-২৫ অবিধ)
অrণাচল pেদশ 4থেক আসােমর বদরপুর হেয় চTgাম সমুdবnর িদেয় সmদ িবেদেশ 4নয়া হেতা এবং পূব+ ভারেতর অnাn
পণ8 চলাচল মূলত কলকাতােকিÅক হেতা। তেব ১৯৩১ সােলর 4রল মানিচেt 4দখা যায়, তত িদেন িশিলgিড়-দািজ+িলং িদেয়
পূব+াPেলর সেŋ ভারেতর উtর-পিpমাPেলর 4যাগােযাগ pিতিmত হেয়েছ।(২) ‘িচেকন 4নক’ কিথত এ পেথ বদরপুর 4থেক
bhপুt নেদর উtর kলেঘঁেষ িদনাজপুর-িবহার সীমাn িদেয় পিpমমুখী এ 4রললাইন উtর ও পিpম ভারতেক অিধক
খিনজসmদ pািpর sেযাগ কের 4দয়। িকছুটা কাকতালীয় মেন হেলও লkণীয় 4য, ১৯২৫ সােল 4দশবnু িচtরïন দাস ও sার
আóেতাষ মুেখাপাধ8ােয়র মৃতু8র পর kণকােলর (১৯৩৮-৩৯) জn sভাষ 4বােসর আিবভ+াব ঘটেলও কংেgসেকিÅক ভারতীয়
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রাজনীিতর কতৃ+t এলাহাবাদ ও পিpম ভারতীয় পুঁিজর sাথ+ রkাকারীেদর (pিতিনিধ) হােত চেল যায়!

ভারত ভােগর পর তদানীnন পূব+ পািকsােন 4রল ও নদীপথই িছল যাতায়ােতর মূল মাধ8ম। বাংলােদশ sাধীন হওয়ার পর 4থেক
িবিভn কারেণ 4রলপেথ 4সবার মােন অেধাগিত ঘেট, নদীপথ সংkিচত হয় এবং kমাগত হাের সড়কপেথর িবsৃিত ঘেট।(৩)
ষােটর ও সtেরর দশেক পাবিলক ওয়াক+স কম+সূিচ ও ‘4কয়ার’-এর মািটর রাsা ধীরগিতেত gামীণ জনপদেক সংযুk করিছল।
মুিkযুd-পরবত+ী পুনগ+ঠেন ঢাকােকিÅক 4যাগােযাগ ব8বsা sদৃঢ় হেত 4দখা যায়। আিশর দশেক সড়ক িনম+াণ ও সড়ক উnয়েন
ব8াপক সরকাির িবিনেয়াগ ঘেট, যা kমাnেয় 4দেশর pত8n অPেলর সেŋ ঢাকার সংযুিk বৃিd কের। এর ফেল সড়ক পিরবহেন
িবিনেয়াগ বৃিd পায়; গািড়, বাস ও িবিভn আকােরর Tােকর চািহদা জ8ািমিতক হাের বাড়েত থােক। ঢাকােকিÅক এ উnয়ন 4যমন
বাংলােদশী সtােক sদৃঢ় কের, একই সেŋ কম+সংsােনর সnােন আসা মাnেষর িভেড় ss উnয়ন ধারা ব8াহত হয়। সংযুিk
(কােনিkিভিট) বৃিdর ফেল িনঃসেnেহ sানীয় পেণ8র উäপাদক, tেমর িবেkতা ও শhের 4kতাসাধারণ উপকৃত হেয়েছ। ঢাকা ও
পা†+বত+ী এলাকায় জিমর দাম বৃিdর ফেল সবেচেয় 4বিশ উপকৃত হেয়েছ যারা আইিন বা 4বআইিনভােব 4স জিমর মািলকানা
4পেয়িছল। সড়ক 4যাগােযাগ বৃিdেত আেরা লাভবান হেয়েছ পিরবহেন ব8বহূত গািড়, বাস ও Tাক িবেkতা বা আমদািনকারক
িকংবা p°তকারক এবং 4সgেলােত ব8বহূত jালািনর সরবরাহকারীরা। সmবত 4স কারেণই রাsাঘাট ও 4সতু িনম+ােণ জাপািন
ঋেণর আিধক8 4দখা 4গেছ, যা অেনক সময় িব†ব8াংেকর মেতা বhজািতক সংsার মাধ8েমও এেসেছ। ২০১৪ সােলর িহসােব
জাপান 4থেক বাংলােদেশর 4মাট আমদািনর ১৫-২০ শতাংশ খরচ হয় (4রল, Tাম ও য•ািদ ব8তীত) যানবাহন আমদািনেত। একই
উেdেÜ ভারতীয় ঋেণর আিবভ+াব গত এক দশেক দৃÜমান, যিদও 4স 4দেশ p°ত অেটািরকশা, বাস ও Tােকর আিধক8
বাংলােদেশর রাsায় বhিদন। অিত সhিত চীনা বােসর আমদািন িনেয় অেনক gïন 4শানা 4গেছ, যিদও 4সতু ও বnর িনম+ােণ
এবং 4রল-ইিïন রফতািনেত চীেনর আgহ অিধকতর।

4যাগােযােগর সhসািরত rপ: সনাতনী 4যাগােযাগ ব8বsার আেলাচনায় িgড লাইেন িবd8ত্ সরবরাহ ও পাইপলাইেন গ8াস (বা
jালািন 4তল) সরবরাহ সাধারণত sান পায় না; যিদও িবগত 4দড় দশেক আPিলক সংযুিkর আেলাচনায় এ িবষয় dেটা pাধাn
4পেয়েছ। 4যখােন jালািন আেছ, 4সখান 4থেকই সরবরাহ লাইেনর ór। িক© লাইেনর 4শষ মাথা জািনেয় 4দয় 4কাথায় এ সmদ
ব8বহার করা হেব অথ+াত্ 4কাথায় উäপাদনধম+ী িবিনেয়াগ আশা করা হে™। ২০১৩ সাল 4থেক পিpম বাংলার বহরমপুর হেয়
4ভড়ামারা সংেযাগsল িদেয় ভারত 4থেক বাংলােদশ িবd8ত্ আমদািন করেছ এবং এর অবকাঠােমািট এশীয় উnয়ন ব8াংেকর ঋেণ
িনম+াণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ সরকােরর বkেব8 জানা যায়, এ pাথিমক সংযুিk পdা 4সতু 4পিরেয় (ভারেতর) আসােমর িশলচর
পয+n িবsৃত হেব। তেব এ পেথর মূল লাইনিট সীমাn 4পেরােব kিমlা িদেয় এবং ২০১৫ সােলর ৩১ মােচ+র একেনক {বঠেক
kিমlা-িtপুরা িবd8ত্ সংযুিk pকlিট সরকাির অnেমাদন পাওয়ার পর 4স পেথ িবd8ত্ আমদািন ór হেয়েছ। বত+মােনর িবd8ত্
আমদািন 4দেখ মেন হেত পাের, বাংলােদশই গnব8, 4যখােন আগামীেত উäপাদনমুখী িবিনেয়াগ ঘটেব। িক© 4নপাল ও ভুটােনর
সেŋ ভারেতর এ জাতীয় 4লনেদেনর ইিতহাস 4দেখ মেন হয়, আগামীেত বাংলােদেশর দিkণ-পিpমাPেল িবd8ত্ উäপাদন ór
হেল এবং পdা 4সতু িদেয় িgড sাপন হেল (4সায়াপ অথ+াত্ dব8 বা 4সবা িবিনমেয়র আওতায়) একই পেথ ভিব¨েত বাংলােদশ
4থেক ভারেত িবd8ত্ রফতািন হেব। ক’িদন আেগ ভারেতর 4ডইিল 4টিলgাফ পিtকায় pকািশত পিpম বাংলার দিkেণ অবিsত
সাগর dীেপ নতুন সমুdবnেরর খবর ও 4নৗঘঁািট sাপেনর কানাঘুঁষািট যিদ সত8 হয়, তাহেল চািহদা 4মটােত দিkণ-পিpমাPল
িদেয় িবd8ত্ pবাহ িবপরীতমুখী হওয়া অসmব নয়। (৪)

আPিলক িবd8ত্ সংযুিkর অিধক grtপূণ+ pকlিট হেলা, হাইেভােlজ িডিস বা এিস লাইন িদেয় অrণাচল pেদেশর
জলিবd8ত্ আgা অবিধ পিরবহন। এ আPিলক িgডিট অrণাচেল ór হেয় আসােমর বনগঁাইগঁাও, বাংলােদেশর জামালপুর অথবা
বড়পুkিরয়া ও িবহােরর পূিণ+য়া িদেয় আgা পয+n িবsৃত হেব। ভুটােনর িবd8ত্ বনগঁাইগঁাওেত িমলেব এবং 4নপােলর িবd8ত্
পূিণ+য়ায় পিpমমুখী িgডিটর সেŋ যুk হওয়ার কথা। বড়পুkিরয়ায় উäপািদত িবd8ত্ এ িgেডর সেŋ যুk হেয় পিpমমুখী হেব,
নািক তা দিkণমুখী হেয় বাংলােদেশর অnt িবd8ত্ 4জাগান 4দেব, 4সটা s^ নয়। তেব ২০৩০ সােলর pেkপণ অnযায়ী pায় ৩
হাজার ৫০০ 4মগাওয়াট পিরমাণ (4মাট pািpর ৯ শতাংশ) িবd8ত্ আPিলক িgড 4থেক আসার কথা। অবাক হওয়ার নয় 4য,
ভারত ও বাংলােদেশ হাইেভােlজ লাইনিট sাপেনর জn sইেডেনর এিবিব 4কাmািন দািয়t 4পেয়েছ (সূt: আওয়ামী লীেগর
ওেয়বসাইট)।

pাকৃিতক গ8াস jালািন িহেসেব পিরিচত, িক© পাইপলাইন বা অn 4কােনাভােব তার পিরবহন যাতায়াত ব8বsারই অŋ। গ8াস
পাইপলাইেনর তথ8ািদ সাধারণত রহsাবৃত থােক এবং ঘটনা-পরবত+ীেত তথ8 pকাশ পায়। ২০১২ সােল জান+াল অব এনািজ+
িসিকউিরিটেত 4কশভ চেÅর 4লখা একিট িনবn পড়িছলাম— ‘পাইপলাইন দ8াট ওয়াজ~ট: িময়ানমার, বাংলােদশ, ইি~ডয়া
nাচারাল গ8াস পাইপলাইন’। িনবnকার উেlখ কেরন, িময়ানমােরর িসতওেয় (রাখাইন pেদেশর রাজধানী) 4থেক ভারেত
pাকৃিতক গ8াস সরবরােহর উেdেÜ ১৯৯৭ সােল বাংলােদেশর ভূিম িদেয় পাইপলাইন িনম+ােণর psাব উেঠিছল। সmাব8 চুিkর
s™তা না 4রেখ ১৯৯৯-২০০০ সােলর িদেক আnজ+ািতক 4তল-4কাmািনর অেনেক অিব†াs পিরমাণ গ8াস মজুেদর ধুয়া তুেল
বাংলােদেশ উেtািলত গ8াস ভারেত রফতািনর psাব 4দয় এবং পাইপলাইন িনম+ােণর যাবতীয় খরচ বাংলােদেশর ওপর চািপেয়



িদেত 4চ^া কের। পরবত+ীেত বাংলােদশ-ভারত সমেঝাতায় 4পঁৗছেত ব8থ+ হেল এবং 4সই িবলmকােল চীনা িবিনেয়ােগ শওেয়
উপkল 4থেক চীেনর kনিমং অবিধ pাকৃিতক গ8ােসর (ও jালািন 4তল) পাইপলাইন িনম+াণ হওয়ায় বাংলােদশ িদেয় িসতওেয়র
গ8াস pবােহর সmাবনার সমািp ঘেট। সমেঝাতা ব8থ+ হেল বাংলােদশেক এিড়েয় dেটা িভn পেথ িময়ানমােরর গ8াস ভারেত
4নয়ার আশা ভারতীয় মহেল ব8k করা হেয়িছল। pথমিট বেŋাপসাগেরর তলেদশ িদেয় এবং িdতীয়িট ‘কালাদান মািlেমাডাল
Tানিজট Tাnেপাট+ pকl’ নােম কিথত, যা িসতওেয়র গ8াস কালাদান নদী বরাবর উtরমুখী িনেয় িমেজারােমর লাংতলাই 4জলা
িদেয় ভারেত pেবশ কের, িচেকন 4নক 4পিরেয় পাটনা-লেk ◌ৗ হেয় পিpম ভারেতর পেথ পািড় জমােব। িক© 4সসব সmাবনা
আজ মৃতpায়। গত জাnয়াির (২০১৫) 4থেক óধু িসতওেয় 4থেক গ8াসই নয়, মধ8pাচ8 4থেক চীনা আমদািনকৃত jালািন 4তল
শওেয়র টািম+নাল হেয় পাইপলাইন িদেয় kনিমংেয়র 4শাধনাগাের 4পঁৗছেত ór কেরেছ। চীনেক এ sিবধা 4দয়ার জn িময়ানমার
সরকার ৩০ বছের 4মাট ৫৩ িবিলয়ন মািক+ন ডলার রয়8ালিট পােব (সূt: 4ফাব+স ম8াগািজন)। সmবত পাlা পদেkপ িহেসেব
সনাতনী পিpমা sােথ+র সেŋ একাt pকাশ কের ভারত ‘কটন rট’ rপেরখার আওতায় পিরকlনায় 4নেমেছ। এ বছেরর মােচ+
ভারেতর ভুবেন†ের নয়িট 4দেশর pিতিনিধেদর িনেয় ‘ইি~ডয়ান ওশান: িরিনউইং দ8 ম8ািরটাইম 4Tড অ8া~ড িসিভলাইেজশনাল
িলংেকজ’ শীষ+ক সেmলন তারই ইিŋত 4দয়। িময়ানমাের jালািন খােত িবিনেয়ােগর একিট ফলাফল সmবত 4রািহŋােদর শরণাথ+ী
হওয়া, যারা রাখাইন জনসংখ8ার এক-তৃতীয়াংশ িছল।

লভ8তা hােসর কারেণ পািনর সরবরাহ, তা পাইপলাইেন আsক অথবা নদী-খাল (পুনঃ) খনন কের আনা 4হাক— 4যাগােযাগ
আেলাচনায় অnভু+k হেত পাের। আেলাচনা পূণ+তা পােব, যিদ আPিলক পািনpবােহর তথ8ািদ িবেবচনায় রাখা হয়। 4স কারেণই
সংেkেপ pাকৃিতক pবােহ িবµ ঘিটেয় পািন সরবরাহেক িভnমুখী করার d-চারটা pকেlর কথা উেlখ করব: চীেনর ইয়ারলাং
য8াংেপা নদী ভারেত bhপুt নদ নাম িনেয় বাংলােদেশ যমুনা হেয় pেবশ কের। জলিবd8ত্ পাওয়ার আশায় ভারত অrণাচেলর
bhপুেt বঁাধ িদে™, অথচ তারই উজােন ইয়ারলাং য8াংেপা নদীেত বছের ২৫ লাখ 4মগাওয়াট (ঘNা) িবd8ত্ উäপাদেনর লেk8
চীনােদর pথম pকlিট ২০১৪ সােলর নেভmের চালু হেয়েছ। যিদও িবিভn এলাকার বা 4দেশর বৃি^র পািন এ দীঘ+ ২ হাজার
৮৮০ িকিম নদীেত pবািহত হয়, উজােন বঁাধ বা িভn খােত পািন 4নয়ার উেদ8াগ ভািটেত িক িবপয+য় আনেত পাের? তা
বাংলােদেশর জনসাধারেণর বh বছর ধের জানা। একইভােব ভারতীয় মহেলও শŋা 4জেগেছ। কারণ নতুন খাল 4কেট উtের পািন
সিরেয় 4নয়ার চীনা উেদ8াগ 4মাটামুিট পাকা। বাংলােদেশরও উিdg হওয়ার কথা— óধু যমুনার pবাহ কমেব না, িতsা-মহানnা
সংযুিk খাল িদেয় িতsার পািন পিpমমুখী কের বাংলােদশেক পািনবিPত করার কািহনী এখন বাsব
(https://m.youtube.com/ watch?v=fLGAlcJ6g6M)। আPিলক নদীর পািন ভাগাভািগ িনেয় আেরা দৃ^াn 4দয়া 4যেত
পাের। sেপয় পািনর উেdেÜ 4যমন 4ফনী নদীর পািন িtপুরায় ধের রাখা pেয়াজন, 4তমিন হাজার 4কািট টাকা ব8য় কের
4মাlারহাট 4থেক মধুমতী নদীর পািন খুলনা শহের বেয় আনার pকlও বাsবায়েন আেছ। 4যেহতু জীবন িনব+ােহর জn এবং ss
উäপাদেনর জn িনরাপদ পািন আবÜক, যাতায়ােতর অnাn ব8বsার মেতা পািনpবােহর িদক-pকৃিত অnধাবন রাজৈনিতক-
অথ+নীিত িবেπষেণর জn জrির।

পিরেশেষ তথ8 4যাগােযােগর উেlখ করব 4যাগােযাগ ব8বsায় ই~টারেনট ও 4সলেফােনর সংেযাজেনর অবকাঠােমার বণ+না িদেয়।
4সবা খােত এবং বািণজ8 সhসারেণ তথ8pযুিkর অপিরসীম অবদান রেয়েছ। 4যাগােযাগ িবষেয় এর অnভু+িk আেলাচনায় নতুন
মাtা আেন, যা বাজার িনয়•েণর pিতdি∫তা 4থেক িনরাপtা অবিধ িবsৃত। অেযৗিkক 4শানােলও সত8, sােটলাইট এবং
ই~টারেনেটর মাধ8েম তথ8pবােহর ওপর gিটকেয়েকর িনয়•ণ পােশর বািড়র সেŋ 4ফানালােপর খরচ বhকাল 4বিশ 4রেখেছ, অথচ
বাংলােদেশ বেস sদূর আেমিরকায় 4ফান করেত অিত সামাnই খরচ হেতা। অnাn যাতায়াত ব8বsার 4kেt সংযুিk বা এক
sান 4থেক অn sােনর pেবশdার বhলাংেশ 4ভৗেগািলক অবsান dারা পূব+িনধ+ািরত। িক© তথ8-4যাগােযাগ ব8বsার 4kেt তা
pেযাজ8 নয়— 4নটওয়াক+ িনয়•ণ ও 4pাgািমংেয়র মাধ8েম িনিদ+^ pেবশdার (4গটওেয়) িদেয় সব তেথ8র pবাহ িনিpত করা
সmব এবং 4স pেবশdার িনয়•েকর পছnমেতা িনব+ািচত হেত পাের এবং তা সদাপিরবত+ন করাও সmব। তাই বািণেজ8 ব8বহূত
সমুdপথ বা sলপথ িনয়•ণ কের খাজনা আদােয়র বাসনা 4যমন অেনক ঐিতহািসক যুেdর সূtপাত ঘিটেয়িছল, আধুিনক
তথ8pবােহর বাজার দখেলর pিতেযািগতা 4স তুলনায় 4কােনা অংেশই কম grtপূণ+ নয়। pিতd∫ীর 4নটওয়াক+েক িবপয+s কের
িবsৃত জনেগাmীেক িনেজর 4নটওয়ােক+র আওতায় আনা এ যুেdর pাথিমক উেdÜ এবং এ লেk8 বাজারবিহভূ+ত শিkর আtয়
4নয়া sাভািবক। sােটলাইট পেথ ও ভূপৃেm বা সমুdতেল 4কবল (তার সংেযাগ) িদেয় তথ8pবাহ ঘেট। এছাড়া ভূপৃেmর সংেযােগ
সীিমত 4ব^নীেত তারিবহীন 4রিডও তরেŋর ব8বহার রেয়েছ। sােটলাইেটর সmাব8 কkপথ দখিল 4যমন বাsব, 4তমিন
সাবেমিরন ক8াবল (SEA-ME-WE 5 অথবা AAE-1) বা sলিভিtক ক8াবল সংেযােগর হােবর ওপর িনয়•েণর pিতেযািগতাও
দৃÜমান। বাংলােদশ দীঘ+ অেপkার পর SEA-ME-WE এর মাধ8েম (কkবাজার িদেয়) সাবেমিরন ক8াবল সংযুিk 4বেছ 4নয়
এবং মাt ক’িদন আেগ (িdতীয় 4কবল) kয়াকাটা িদেয় SEA-ME-WE 5 সংযুিkর অnেমাদনকােল এ 4দেশর কতৃ+পk চীনা
িনয়ি•ত AAE-1 এর সংযুিk 4নয়া 4থেক িবরত থােক।

উেlখ8, ভূপৃেmর িকছু পূব+িনধ+ািরত 4pরণ বা gাহকেকেÅর মাধ8েম িবিভn sােটলাইট ব8বsার মােঝ তথ8 আদান-pদান করা হয়
এবং বাংলােদেশর 4স জাতীয় 4কােনা 4কÅ 4নই। এমনিক (িনম+াণাধীন) একিট sােটলাইট মহাকােশ পািঠেয় বত+মান sােটলাইট



তেথ8র বাজাের এ জাতীয় sত• 4গটওেয় pিতmা আিথ+ক িবচাের 4যৗিkক নয় বেল িবেশষjরা মেন কেরন। 4দশীয় পিরসের তথ8
আদান-pদােন আইএসিপরা pাথিমক ভূিমকা রােখ। 4দেশর বাইের তথ8 4pরেণর জn 4দেশ ২৬িট িনবnনভুk আnজ+ািতক
4গটওেয় 4কাmািন রেয়েছ এবং আnজ+ািতক হাব ব8বহার কের বাংলােদেশর অভ8nের তথ8 সরবরাহ 4রাধ করা না হেলও জাতীয়
ই~টারেনট এkেচেïর মাধ8েম তা কায+কর করার 4চ^া চলেছ। এ পয+n dেটা NIX 4কাmািনেক িনবnন 4দয়া হেয়েছ এবং
বাংলােদেশর আইএসিপ অ8ােসািসেয়শন (ISPAB) তৃতীয় লাইেসnিট 4পেল বাজার িনয়•েণর পথ sগম হেব িকনা, তাই এখন
4দখার অেপkা। আেরা 4শানা যায়, আnজ+ািতক পয+ােয়র বৃহত্ ই~টারেনট 4কাmািন (gগল বা সমতুল8) sানীয় পয+ােয় িনেজেদর
সাভ+ার বিসেয় অিধক দkতা অজ+েন (এবং ব8য় hােস) সেচ^। সারকথা, 4যসব pেবশ বা psানdার (4গটওেয়) িদেয় এ 4দেশর
তথ8 যাতায়াত করেছ, তার ওপর সাব+েভৗেমর আদেতই 4কােনা কতৃ+t আেছ িকনা, তা pæসােপk। আর কতৃ+t না থাকেল
নজরদািরর জn পরিনভ+রতা 4থেকই যােব। তথ8pবােহ একিট pেবশdােরর উপেরও অn pেবশdার রেয়েছ এবং pযুিkেত
িপিছেয় থাকা ও পরিনভ+র বাংলােদেশর পেk িনকট ভিব¨েত তা 4থেক মুিk পাওয়া সmব নয় ভাবাটাই sাভািবক।

ই~টারেনেটর pেবশdার দখেলর বািণিজ8ক তাäপয+ আজেকর বাজাের অভাবনীয় এবং {নিতক সtার (এবং sকীয়তার) িববত+েন
তার grtপূণ+ ভূিমকা রেয়েছ। ‘4সলবাজার ডট কম’ 4থেক ‘এখােনই ডট কম’-এ উtরণ এক ধরেনর উদাহরণ, যা 4কােনা 4কােনা
খােত জাতীয় গিNেত আবd sানীয় pিতmােনর িবলুিpর সংেকত 4দয়। সংsৃিতর বািণজ8করণ সmেক+ আজ কােরা মেন িdধা থাকা
উিচত নয়, িবেশষত 4কবল 4টিলিভশন pচারণায় িবিধহীনতা ও িবিধ pেয়ােগর dব+লতা 4যমন তথ8 িবকার ptয় িদে™, 4তমিন
িবjাপেনর dারা dব8 ও 4সবা খােতর বািণজ8েকও sেদশিবমুখ কের তুলেছ। অনsীকায+ 4য, gাহকেদর পছn ও বাজাের ভােলা-
মেnর pাপ8তা-সংkাn তথ8 ‘হাব’ িনয়•েণর মাধ8েম অেনকাংেশই pভাবািnত করা সmব। óধু তা-ই নয়, 4কােনা একিদন
আপনার sাট+েফােন ‘ওেয়দার ডট কম’-এ ঢাকার আবহাওয়ার 4খঁাজ িনেত 4যেয় আপিন যিদ আপনার এলাকােক ‘bাhণিকTা’
নােম িচিhত 4দেখন, অবÜই pæ জাগেব, এটা িক আইএসিপর কাজ, নািক আেরা sদূের অবিsত 4কােনা তথ8 িনয়•ক এ 4খলায়
রত! আজকাল তথ8pবাহ িনয়•ণ কের sানীয় উäপাদক ও সরবরাহকারীেদর 4বমালুম অদৃÜ কের িবেদশী dব8 ও 4সবােক
আকষ+ণীয় কের 4তালা সmব। ই~টারেনেট এেলাপাথািড় dেব8র নামিভিtক অnসnান করেলই পাঠকরা উপেরর মnব8 যাচাই
করেত পারেবন। 4মাটকথা 4যেকােনা সtার sকীয়তা তার অভ8nেরর মনন pিkয়ার অিsেtর ওপর িনভ+রশীল এবং রাT ও
সমােজর সtার sাধীন অবsােনর জn তথ8pবাহেক িবজাতীয় sাথ+ 4থেক মুk রাখা pেয়াজন। একই সেŋ মেন রাখা জrির,
আধুিনক তথ8pযুিk ব8বsায় আমরা óধু তথ8 পাই না, একই পথ িদেয় আমরা িনেজেদর ও পািরপাি†+কতা সmেক+ অেনক তথ8
অদৃÜ গnেব8 pিতিনয়ত পাঠাি™, যা আমােদর বাইেরর জগেতর অজানা শিkর সহজ kীড়নক করেত পাের!

টীকা: (১) 4স সমেয় কলকাতা 4থেক পূেব+ óধু একিট লাইন ফিরদপুর পয+n িবsৃত িছল। বত+মােনর {মtী এkেpস rেটর দশ+না-
4গেদ 4সই আিদ লাইেনই পেড়। (২) ১৯৩১ সােলর 4রল মানিচেt পূব+মুখী 4রল িবsৃিত 4থেক লk করা যায় 4য উtর-পূব+ ভারত
4থেক খিনজসmদ ব8িতেরেক তা মূলত নীল ও পাট চােষর এলাকাgেলােক কলকাতা/ক8ািনং ও চTgাম সমুdবnেরর সেŋ যুk
কেরিছল। (৩) নদীর নাব8তা কেম আসায় 4নৗ-4যাগােযােগর মাধ8েম ঢাকার 4কÅীয় কতৃ+t অটুট রাখা সmব িছল না এবং ¿ততার
সেŋ 4দশেক সংগিঠত করার িবকl পnা না থাকায় এটাই সmবত অিনবায+ িছল। তেব নbইেয়র দশেক 4নৗ-পিরবহেন িবিনেয়াগ
দিkণাPেলর সেŋ সংযুিk বৃিdেত সহায়ক িছল। (৪) গত ২৯ মাচ+, ২০১৫ িবd8ত্ pিতম•ী জািনেয়েছন, পূব+পিরকlনা অnযায়ী
দিkণ-পিpমাPেলর পঁাচিট 4জলায় ২০১৫ 4সেpmেরর মােঝ গ8াস পাইপলাইন sাপন সmব হেব না এবং pকlিটর 4ময়াদ
২০১৭ সােল 4পছােনা হেয়েছ! িতিন 4ঘাষণা 4দন, ২০২১ সােলর মেধ8 ওই এলাকার ১ 4কািট ৫৬ লাখ gাহকেক িবd8ত্ সংেযাগ
4দয়া হেব। গ8াসpািpর সmাবনা kীণ হেয় যখন িবd8äpবােহর sেযাগ বৃিd পায়, তখন মাঠ পয+ােয়র রাজৈনিতক 4নতােদর
pিতrিত ভেŋ আpয+ হওয়ার িকছুই 4নই।

(িনবnিটর বািক অংশ ধারাবািহকভােব pিত বৃহsিতবার pকাশ হেব)

 

4লখক: িনব+াহী পিরচালক

ইেকানিমক িরসাচ+ ƒপ (ইআরিজ)

বিণক বাত+া কতৃ+ক সব+st সংরিkত। অnমিত ছাড়া এই ওেয়বসাইেটর 4কােনা 4লখা, ছিব ও িবষয়ব° অn 4কাথাও pকাশ করা
4বআইিন।

সmাদক ও pকাশক: 4দওয়ান হািনফ মাহমুদ
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