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অথ+নীিতর dেটা -মৗিলক ধারণা এ pবেnর
বণ+নাধম+ী িবেIষেণ ভূিমকা -রেখেছ— (১)
-যাগােযাগ-pকেlর ধরন -দখেল তার
অnরােলর আথ+সামািজক -গাRী ও তােদর
উেdU সmেক+ আঁচ করা সmব
(ডুয়5ািলিট) এবং (২) এসব pকl বাছাই
ও বাsবায়েন মুখ5 চািলকা শিk থােক,
যিদও pিতিট sের একািধক শিkর
দরকষাকিষ চূড়াn ফলাফেল pভাব রােখ।
একেচিটয়া বাজােরর আেলাচনায় এ
জাতীয় pেয়াগ -দখা যায়। বাজােরর
-ভৗেগািলক সীমানা যখন বঁাধা থােক
(সসীম বা finite), -সই সীমানার
একািধপত5বাদেক িচিhত করা সmব। এ
-pিkেত িবেIষেণ তৃতীয় একিট িবষয়
অnভু+k হেয়েছ। সংযুিkর ফেল বাজােরর
সীমানা যখন বঁাধা থােক না, তার পিরিধ
যখন িবi-অথ+নীিতর সেŋ অিধক সmৃk
হয়, তখন অিধক শিkশালী (-দেশর
ঊেধ+র) sাথ+ােnষী মহল িনিদ+n -কােনা
-দেশর সমাজ-অথ+নীিত ও রাজনীিত

িনধ+ারেণ মুখ5 ভূিমকায় অবতীণ+ হয়। এ যুিkকাঠােমায় -থেক -যাগােযাগ খােতর সেŋ িভn -ভৗেগািলক সtার সmেক+র
ঐিতহািসক -pিkেতর বণ+না -দব এবং চলমান উেদ5ােগর িভিtেত িকছু পয+েবkেণর উেlখ করব।

িশlিনভ+র tনিতক অgগিতর মূেল রেয়েছ jালািনর মািলকানা ও তার ওপর কতৃ+t। আর পঁাচটা সmদশালী -দেশর মেতা
বাংলােদেশর রাজনীিতর সেŋ jালািন খােতর সংিInতা বhল আেলািচত নয়। সtেরর দশকজুেড় এবং আিশর দশেকর -গাড়া
অবিধ একটার পর একটা রাজৈনিতক পটপিরবত+েনর -নপেথ5র কািহনী আেজা রহsাবৃত।

১. ষােটর দশক -থেকই তদানীnন পূব+ পািকsােন গ5াস উেtালেনর চুিk zr হেয়িছল (এবং কিথত আেছ, jালািন -তল পাওয়া
-গেলও -কােনা উ|বাচ5 করা হয়িন)। ২. আিশর দশেক (এরশাদ সরকােরর আমেল) কাফেকা সার কারখানার জn আnজ+ািতক
বাজার দােমর pায় এক-চতুথ+াংশ দােম গ5াস সরবরােহর চুিk করা হেয়িছল। ৩. নbইেয়র দশেক ভূগভ+ -থেক গ5াস উেtালেন
উৎপাদন ভাগাভািগ চুিkর আওতায় -যৗথ খরচ িনrপণ কিমিটর সদsরা এবং তােদর মাধ5েম অnরা (সামিnক িবচাের) অিত
নগণ5 ব5িk--লাভ চিরতাথ+ করেত িগেয় -দেশর (িবশাল পিরমাণ) sাথ+ জলা�িল িদেয়িছল মেম+ জনমত pকাশ -পেয়িছল।
৪.সহsােbর -শষ কয়িট বছের আকিsকভােব িবপুল পিরমাণ উdৃt মজুেদর ধুেয়া তুেল, এ -দেশর খরচায় পাইপলাইন িনম+াণ
কের গ5াস রফতািনর psাব উেঠিছল। ৫. নতুন সহsােbর zrেতই অবU jালািন সংকেটর pকটতা সmেক+ জানােনা হয় এবং
কয়লা ও jালািন নীিতেত দীঘ+ sিবরতার যুিkেত ব5য়বhল িবd5ৎ উৎপাদেনর slেময়ািদ পদেkপ লk কির। (১)

নানা িববাদ িনরসেন দীঘ+সূtতার কারেণ রাজৈনিতক অŋেন kমাগত অিsরতা বাড়েতই থােক। dই বছেরর (২০০৭ ও ২০০৮)
িবরল শাসন ব5বsায় অেনকgেলা জড় পদাথ+ -যমন দূর হেয়েছ, -তমিন অেনক সmাব5 -দশজ পুঁিজ গঠেনর ধারা ব5াহত হেয়েছ।
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-সসেŋ রাজৈনিতক পালাবদেলর ফঁােক িনঃশেb খিনজ বালু আহরেণর অিধকার িবেদশী সংsােক -দয়া হয়। ২০০৯-এর পর নতুন
সরকােরর উেদ5ােগ সমুdসীমা িনেয় িবেরাধ িনরসন সবার মেন সামিয়ক আশা জািগেয়িছল এবং তােদর আnজ+ািতক kটনীিত ও
অভ5nরীণ অবকাঠােমা পিরকlনায় অেনেকর মেন নতুন উnয়ন -সাপােন পা -দয়ার আশা জাগায়।

মানেত হেব -য, আমরা -যৗথভােব িবjান চচ+া করেত ও তার িভিtেত িশkা ব5বsা গেড় তুলেত ব5থ+ হেয়িছ। যার ফেল pযুিkর
ওপর দখল ও তা ব5বহার কের পুঁিজ গঠেন আমরা িপিছেয় -গিছ। একিদেক -মধা-অিভবাসন -রােধ আমরা ব5থ+ হেয়িছ, -তমিন
-রিমট5ােnর pাচুেয+5র -নিতবাচক pভাব -থেক sেদেশর পুঁিজেক রkা করার কায+কর ব5বsা িনেত পািরিন। (বরং অসহায়
�িমকেক -দশাnর কের তােদর পাঠােনা অথ+ নানাভােব ব5িksােথ+ আtসাৎ ও অথ+ পাচােরর sেযাগ সৃিn কেরিছ।) এতসেবর
পরও আিম মেন কির, বh বছর িসdােnর অিন�য়তার পর গত কেয়ক বছের sিনিদ+n িকছু পদেkপ -দখা -গেছ। িবেশষত
-যাগােযাগ ব5বsা ও সংিIn অবকাঠােমা িনম+ােণর -kেt। ওেয়বসাইেট তুেল িদেয় আপাত গণপরামেশ+র িভিtেত অথচ িনঃশেb
অেনক grtপূণ+ নীিতও pণীত হেয়েছ, যা আগত সমাজ ও রাজনীিতর ধরনেক অেনকাংেশই -বঁেধ িদে3। একিদেক -যমন শীষ+
পয+ােয় pাক-িচnািভিtক (এবং sT5ােটিজক) িসdাn লkণীয়, তার উেlািট -দখা -গেছ pেয়ােগ। িবেশষত pশাসেনর িবিভn
শাখায় জবাবিদিহতার অভােব। আজ তাই িবেরাধী -কােনা রাজৈনিতক দেলর উেlখেযাগ5 উপিsিত না থাকেলও সমাজ ও রাT
ব5বsাপনায় pােয়ািগক পয+ােয় বhধা-িবভk কতৃ+t িবরাজমান এবং এেদর অেনেকই -লাকচkুর অnরােল রেয় যাে3। সবেচেয়
dঃখজনক kমতা িনিব+েশেষ আমরা ধারাবািহকভােব বh বছর িবচারিবহীন হত5া, gম, ধম+sােনর অবমাননা ইত5ািদ অপকেম+র
সাkী হেত বাধ5 হেয়িছ; যা আপাতদৃিnেত কতৃ+tিবহীনভােব সংঘিটত হেয়েছ! তেব -নওিম kাইেনর ‘দ5 শক -থরািপ’ বইিটর
বণ+নার সেŋ এসব ঘটনার সাদৃU পাওয়া যায়। মেন হয় -যন -কােনা অদৃU শিk বারবার তার সৃn িনয়িতর কােছ নতজাn
হওয়ার জn আমােদর মানিসকভােব pstত করেছ!

িভn আিŋেক বলেল, বাংলােদশ ও এ উপমহােদেশর উtর-পূব+ ভূখেNর রাজনীিত-অথ+নীিত এমন এক পেথ পা বািড়েয়েছ, -যখান
-থেক িপছুহটার সmাবনা kীণ। এর pিতফলন ঘটেছ যাতায়াত ব5বsা ও অবকাঠােমায় এবং অিধক snতা পােব যিদ -সসব
বাsবায়ন হয়। তেব -সই পেথর অথ+ৈনিতক rপেরখা নাগিরক সমােজর কােছ রহsাবৃত— হয়েতা অিধকাংশ রাজনীিতিবদ ও
নীিতিনধ+ারেকরও অজানা! যতই অnমানিনভ+র -হাক না -কন, অnিন+িহত অথ+নীিতর গিতিবিধ অnধাবন pেয়াজন। বাংলােদেশর
সমাজ-সংsৃিতর অŋেন অতীত পাপ -মাচেনর পদেkপgেলা িনঃসেnেহ জrির িছল। তেব িবেভদেক িজইেয় -রেখ, অতীত
-গৗরবেক আঁকেড় ধের এবং -সই গিরমা -থেক বাড়িত খাজনা আদােয় আtতুn থাকেল -টকসই ভিব¤ৎ গড়া সmব নয়। বরং
বত+মানেক িবেIষণ কের ঐেক5র িভত রচনা করা জrির, -যন ভিব¤ৎ উnয়ন পথ -থেক এ ভূখN িপছেল না পেড়। তাই
আেলাচনা ও বণ+নােক দীঘ+ািয়ত না কের আবােরা -যাগােযাগ ব5বsার িদেক নজর -দব এবং তা -থেক আমােদর ভিব¤ৎ সmেক+
িকছু অnিসdােn -পঁৗছেত -চnা করব। গত ৬ জুন তািরেখ বিণক বাত+ার ‘p3ায়া’য় আমার িকছু মত pকািশত হেয়িছল (‘যাতায়াত
ব5বsার িদকভাল’), যা পাঠকরা অনলাইেন পােবন (http://www.bonikbarta.com/2015-06-
06/news/details/38944.html)। -সসেবর পুনরাবৃিt না কের সংেkেপ িকছু পয+েবkণ উেlখ করব যাতায়াত ব5বsায়
উেদ5াগ এবং -সসেব অথ+নীিত ও রাজনীিতর অিবে3দ5তা িনেয়। অেনক ভাবনাই দূরকlী মেন হেব। তেব -সসবেক িঘের
আেলাচনা যিদ ঐকমত5 tতিরেত সহায়ক হয়, -সটাই হেব বড় pািp।

অতীেতর বণ+না -থেক আমরা -দেখিছ sাধীনতা-পরবত+ী বাংলােদেশ pায় িতন দশকজুেড় ঢাকােকিndক -যাগােযাগ ব5বsা গেড়
ওঠার ফেল -জলা শহেরর grt কেম উপেজলাgেলা -জলা শহরেক এিড়েয় সরাসির ঢাকার (বা চTgােমর) সেŋ যুk হেয় অিধক
উnত হওয়ার sেযাগ -পেয়েছ। পরবত+ীেত উপেজলােক িডিঙেয় অেনক মহkমা ও gাম সরাসির ঢাকার সেŋ যুk হেয়েছ। তেব
তার pশাসিনক rপেরখা বাsবায়ন নানা কারেণ সmব হয়িন (হয়েতা কািŋkতও নয়) এবং -স কারেণ -শেষাk pিkয়ািট দানা
বঁােধিন। এ -যাগােযাগ ব5বsা মূলত সড়কিনভ+র িছল, যা িবিভn এলাকার পণ5 পিরবহেনর খরেচ -হরেফর এেনিছল। আজ এটা
সব+জনsীকৃত -য, যমুনা-পdার পূব+ পাশ পি�ম পােশর তুলনায় অিধক উnত হেত -পেরেছ মূলত sl দােম গ5াস পাওয়ার জn।
অথচ িবiব5াংেকর িবেশষjরা পূব+-পি�ম িবভাজন-িবেIষেণ -সই -মৗিলক িবষয়িট পাশ কািটেয় -গেছন (দািরেd5 আ®িলক
tবষেম5র ওপর আমার গেবষণা pবnিট dnব5 (www.sajjadz.net)। সড়ক ব5বsার উnিত �ম চলাচল drত কের এবং
-রলপেথর অেধাগিতর কারেণ এককােলর উnয়নশীল -জলা শহের পণ5 উৎপাদেনর ও বাজারজােতর খরচ অিধক হওয়ায়
-সখানকার উৎপাদন hাস পায়। ফেল কেম+র অnসnােন -সখানকার মাnষ (�ম) বিহমু+খী হেত বাধ5 হয়। zনেত খটকা লাগেব,
উপেজলািভিtক ‘িবেকndীকরণ’ সািব+ক উnয়ন আনেলও কায+ত তা -জলা শহরেক dব+ল কের -কndেক অিধক শিkশালী কেরেছ।
মািক+ন অথ+নীিতিবদ পল kুগম5ান ভূেগালেক gনিতেত িনেয় আnজ+ািতক বািণেজ5 পণ5 pবােহর অথ+নীিতক িবেIষণ কের -নােবল
পুরsার -পেয়িছেলন। তার যুিkর ধারােত বলা সmব, িবেiর উnত -দশgেলার সেŋ বাংলােদেশর সংযুিk ও তার pভােবর -kেt
পূেব+ািlিখত ফলাফেলর সাদৃU রেয়েছ। অথ+াৎ -কােনা -কােনা সংযুিkর ফেল পণ5 উৎপাদেনর -kেt বাংলােদেশর
pিতেযািগতামূলক অবsান hাস -পেয়েছ এবং ফলrিতেত বাংলােদেশর -মধা, �ম ও অথ+ অিধক উnত -দেশ পাচার হেয়েছ (ও
হে3)। সŋত কারেণই p² জােগ, বত+মােনর বাsবায়েন থাকা -যাগােযাগ ব5বsা ও সংযুিkর ধরন িক -সই িচরাচিরত ধারােতই
চলেছ? নািক তার gণগত পিরবত+ন আসেছ?



এই পেব+র বািক অংেশ এবং -শষ পেব+ অিত সাধারণভােব একিট p² তুেলিছ। িবsৃত যাতায়াত খােত আমরা -যসব pকl
বাsবায়ন হেত -দখিছ, তােত িক -কােনা িবেশষ পkপািতt আেছ? আেরা sিনিদ+nভােব বলেল, -সসব িক sানীয়ভােব উৎপািদত
পণ5 পিরবহন বা রফতািনর সহায়ক? যাtী ও �েমর চলাচেল সহায়ক? jালািন ও কঁাচামাল পিরবহেনর জn করা হে3?
pিতেবশী -দশgেলার জn Tানিজট বা Tাnিশপেমে´ট সহায়তা pদােনর উেdেU করা হে3? নািক এক বা একািধক sােথ+র
(িবিনেয়াগ বা সামিরক) িনরাপtা িনি�ত করার pেয়াজেন যাতায়াত -নটওয়াক+ গেড় -তালা হে3? zrেতই বেলিছলাম, উtের
অসmূণ+তা থাকেব এবং িনত5পিরবত+নশীল বাsবতায় তথ5 ও পয+েবkণ হালনাগাদ করা pিতিট সেচতন নাগিরেকর দািয়t।

সড়ক চলাচেল নতুন চুিk, ঢাকা-িসেলট-তামািবল হেয় gয়াহািট পয+n রাsা এিশয়ান হাইওেয়র অংশ িহেসেব গণ5 করা হেলও এ
পথ িদেয় -মািদ সরকােরর পণ5 পিরবহেনর পিরকlনা বাদ -দয়া, ঢাকা-চTgাম চার -লনিবিশn সড়ক tতিরেত িবলm, ভারেতর
উtর-পূব+া®েলর সেŋ বাংলােদশ ভূখেNর মূল সংযুিk (িসেলেটর পেথ না হেয়) আখাউড়া-আগারতলা এবং আগরতলা -থেক
-মঘালয় পেথই সীমাবd রাখার ভারতীয় পেkর আভাস, আzগে� -নৗ-টািম+নাল sাপন, µাইওভােরর pিত আিধক5 ও িবমানবnর
-থেক জয়েদবপুর অবিধ বাংলােদশ সড়ক পিরবহেনর ২০ িকেলািমটার দীঘ+ pশs রাsা ও µাইওভােরর pকl ইত5ািদ ইিŋত
-দয় -য -কান -কান চািলকাশিkর চাওয়ার ধরন িনmrপ: (১) sানীয় পণ5 উৎপাদন ও তার রফতািন sগেম অনাgহী, (২)
আ®িলক যাtী চলাচেল (িবেশষত পয+টন) অিধক আgহী এবং (৩) যাtীর আড়ােল উtর-পূব+ ভারত -থেক (মূল ভূখেN) �ম
অিভবাসন sগেম আgহী,(২) (যা বাংলােদশীেদর আ®িলক চলাচেল িভসা -পেত জিটলতা সৃিn করেত পাের)। (৪) সড়কপেথ
Tানিজট বা Tাnিশপেম´ট sিবধা ব5বহার কের ভারতীয় পণ5 পিরবহেন আgহ সীিমত। তেব (খিনজ) সmদ পিরবহেনর জn
আগরতলা-kিমlা-লাকসাম-চTgাম -রল ও -নৗ-rেটর pিত অিধক আgহী। (এ pসেŋ উেlখ5, চTgাম-কkবাজার-রাখাইন rেট
-রল ও সড়কপেথ চীনা িবিনেয়ােগর বাsব সmাবনা রেয়েছ, যা উtর-পূব+ ভারেতর সmেদর বাজার িবsৃত করার sেযাগ এেন
-দেব।) (৫) ঢাকা-জয়েদবপুর সড়ক ময়মনিসংহ হেয় জামালপুর পয+n িবsৃত হেয় যমুনার চেরর বালুেত dল+ভ খিনেজর সnােন
-নেব, নািক যমুনার ওপর উপযুk -সতুর অভােব তা আেরা িবsৃত হেয় উtরপেথর সেŋ যুk হেয় (বাংলােদশেক এড়ােনার)
এিশয়ান -ডেভলপেম´ট ব5াংক ইনিsিটউেটর sপািরশ খNন কের আ®িলক সংযুিkেত বাংলােদশেক মধ5মিণ করেব, তা
অnমানসােপk।

পািনpবােহ চীেনর উtরমুিখতা এবং ভারেতর পি�মমুিখতা িনঃসেnেহ বাংলােদেশ িবিনেয়াগ ই3ুকেদর হতাশ কেরেছ। -সসেŋ
পূেব+ ব5াখ5া িদেয়িছ, -কন উভয় উtরপেথ এবং দিkণা®ল বরাবর িgড লাইন sাপন-এর মুখ5 উেdU, পূব+া®েলর sl দােম
tতির জলিবd5ৎ পি�ম ভারেত িবিনেয়াগবাnব পিরেবশ tতিরেত এবং (অnমান করা হে3) পি�ম বাংলার দিkেণ সমুdবnর
tতিরেত ব5বহার। এ pবােহ বাংলােদশ কতটুk ভাগ বসােত পারেব, তা িনি�ত নয়। তেব ভারতীয় pধানমntীর সফরকােল -কবল
মংলা এবং -ভড়ামারায় ইেকানিমক -জান tতিরেত ভারতীয় আgেহর pকাশ পেরাkভােব ইিŋত -দয় -য, আগামীেত িবপরীতমুখী
িবd5ৎ রফতািনর সেnেহর -যৗিkকতা রেয়েছ। এ অিভব5িk বাংলােদেশ পণ5 উৎপাদেন ভারতীয় িবিনেয়াগকারীেদর
অনাgেহরও pকাশ। ভারতীয় -চmার-pিতিনিধ দল অবU পূেব+ই -কবল পয+টেন তােদর আgেহর কথা জািনেয়িছল! অথচ
মাতারবাড়ীেত িবd5ে◌কnd sাপেন -কােনা -কােনা ভারতীয় -কাmািনর আgেহর কথা -শানা -গেছ, যার িভnতা পরবত+ী পেব+
আেলাচনা করব। [চলেব]

টীকা: ১. দীঘ+কালীন লাভkিতর িভিtেত িবেশষjরা যখন িবd5েতর বত+মান দাম বৃিd অথবা বিহিব+েiর jালািন -তেলর দােমর
সেŋ সাম�s -রেখ সরকােরর িনয়িntত দাম কমােত না চান, তখন সহজাত যুিkর রােজ5ও -হঁাচট -খেত হয়।

২. সাধারণত -য এলাকা -থেক সmদ আহরণ ও sানাnর হয়, -সখানকার মাnষেক (বিহগ+মেনর) অিভবাসেনর অিধক sেযাগ
-দয়ার চল রেয়েছ। িসরীয় িরিফউিজ পিরবােরর dেটা িশzমৃতু5 ঘটনার পর ইউেরাপীয় ইউিনয়েন অিভবাসন -কাটা বৃিd সদ5কার
ঘটনা। বাংলােদশ হয়েতা এর ব5িতkম নয়।

 

-লখক: িনব+াহী পিরচালক

ইেকানিমক িরসাচ+ grপ (ইআরিজ)

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



সmাদক ও pকাশক: -দওয়ান হািনফ মাহমুদ
বাত+া ও সmাদকীয় িবভাগ : িবিডিবএল ভবন (-লেভল ১৭), ১২ কাজী নজrল ইসলাম এিভিনউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

িপএিবএk: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই--মইল: news@bonikbarta.com | িবjাপন ও সাk+েলশন িবভাগ ফ5াk: ৮১৮৯৬১৯

mailto:news@bonikbarta.com

