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বাংলােদশ কী কারেণ বিহিব'েCর কােছ আকষ'ণীয় হেত পাের? 6মাটাদােগ চারL কারণ িচিhত 

করা সmব— ১. sl মজQ িরর Rম বSবহার কের পণS উৎপাদন; ২. এখানকার জেল-sেল 

কয়লা, pাকZ িতক গSাস, jালািন 6 তল বা অনS 6কােনা dল'ভ খিনজ pািpর সmাবনা; ৩. 

আ_িলক সংযুিk বৃিdর pেয়াজন এবং ৪ আnজ'ািতক dেndর 6 pkাপেট বাংলােদেশর 

6ভৗেগািলক অবsান সামিরক বা ি নরাপtা 6কৗশেলর 6kেt grtপূণ' বেল। লkণীয় 6 য, 

পণS উৎপাদেন ি বিনেয়াগ, jালািনর সহজলভSতার কারেণ অথবা sl দp রেtর আ_িলক 

বাজাের অনুpেবেশর সুিবধার কারেণও হেত পাের। এমনিক পিরেবশ বSবsাপনার dব'লতার 

সুেযাগ িনেয় পিরেবশদp ষণকারী িশl বাংলােদেশ sানাnর হেত পাের। jালািনর সহজলভSতা 

6যমন িবিনেয়াগেক আকষ'ণ করেত পাের, 6তমিন আ_িলক সংযুিkর উnিতসাধন পিরবহন 

খরচ কিমেয় িবsZ ত বাজার িনিtত করেল িবিনেয়াগ বাড়েত পাের। তেব dেটা 6kেtই িভn 

সmাবনােক বািতল করা যায় না। jালািন পাওয়া 6গেলই 6য তা এ ভp খেv বSবহার হেব, তার 

িনtয়তা 6নই এবং আ_িলক সংযুিk বাড়েলই এখানকার উৎপািদত পেণSর বাজার িনিtত 

করেত নাও পাের। রাজৈনিতক pjা ও দZ ঢ়তার ভp িমকা এখােন grtপূণ'। 

নানা পেথর pেবশমুেখ বh সmাবনা থাকা সেttও আমােদর সমাজ ও রাজনীিত অিনtয়তায় 

ভQ গেছ। শিkশালী pিতপেkর মেধS সমেঝাতার অভাব সmবত এর একL কারণ। 6কান 

dাের আমরা pেবশ পাব এবং sানীয় সমােজর অটQ টতা অkQ }ন 6 রেখ বাইেরর শিkেক 

সmােনর সেŋ 6মাকােবলা করার জনS আমােদর অভSnরীণ ঐেকSর সুদZ ঢ়তার ওপর 6 স 

িনয়িত ি নভ'র করেব। 6 যেহতQ  সmদ sানাnর, বাজার সংযুিk ও ি নরাপtা 6কৗশেলর 



pেয়াজেন 6যাগােযাগ বSবsায় এবং সংি�� অবকাঠােমায় িবিনেয়ােগর pেয়াজন হয়, তাই কী 

ধরেনর 6যাগােযাগ ও অবকাঠােমা pকl কায'কর (বাsবায়ন) হেc এবং 6কানgেলা থমেক 

দঁািড়েয় থাকেছ, 6সgেলা নজরদািরেত আনেল সমাজ ও অথ'নীিত 6কান পেথ এেগােব, তা 

আঁচ করা সmব। 6স অনুমােন পdা-6মঘনা-bhপুেtর এ অববািহকার আগত িদেনর সমাজ-

রাজনীিত সmেক' সীিমত ধারণা এ িনবেn উেlখ করিছ। 

আইলািব�s দিkণা_েলর িবশাল এলাকায় পািন িনয়ntেণর সুবSবsা আজ অবিধ করা হয়িন। 

একই সেŋ রামপােল িবdSেকnd sাপেনর ফেল সুnরবন িবলুিpর সmাবনা মহাপিরকlনার 

pিত ইিŋত 6দয়। চীনা অথ'ায়েন পdা 6সতQ  িনম'াণ ও গজািরয়ায় িশlা_ল �তিরর কাজ চলেছ। 

সাবেমিরন 6নাঙর করার উেdেশS পায়রা বnর একL ফাs �Sাক pকl। 6সানািদয়ায় গভীর 

সমুd বnর এবং পৃথকভােব এলএনিজ টািম'নাল িনম'াণ সmবত ২০২০ অবিধ অেপkা করেত 

হেব। 6 মে�ােরেলর কাজ pাথিমক পয'ােয়, অথচ �াইওভােরর কাজ �r হওয়ায় 

6মে�ােরলেকিndক পিরকlনা িবি�ত। ঢাকা িবমানবnর 6থেক জয়েদবপুর অবিধ বাংলােদশ 

সড়ক পিরবহেনর ২০ িকেলািমটার দীঘ' pশs রাsা ও �াইওভােরর pকl ময়মনিসংহ হেয় 

জামালপুর পয'n িবsZ ত হওয়ার কথা এবং জয়েদবপুের টািম'নােলর জনS জিম অিধgহণ করা 

হেয়েছ। 

ভারতীয় ঋেণ 6রলপথ পুনগ'ঠেনর জনS pাথিমক পিরকlনায় িকছQ  ি দক পিরবত'ন লkণীয়। 

আগরতলা-আখাউড়া ও আখাউড়া-লাকসাম 6 রলপথ সংেযােগর pিত অিধক grt 6 দয়া 

হেc। লাকসােম (dই লাইেনর) ঢাকা-চ�gাম 6 রলপেথর সেŋ যুk হেল এ ি বিনেয়াগ 

িtপুরােক চ�gােমর সেŋ সংযুk করেব। বাংলােদেশর নদী ও সমুdসীমানা ি দেয় 6নৗযান 

চলাচল-সংkাn বাংলােদশ-ভারত চQ িk কেয়ক িদন আেগ একেনেকর অনুেমাদন 6পেয়েছ। 

আ�গে� 6নৗ-টািম'নাল sাপেনর ওপর grt 6দয়া হেc। 



সমুেd বাংলােদশ সূেt jালািন 6তল পাওয়ার সmাবনা kীণ মেন হয় এবং গভীর সমুেdর 

সীমানা ি নেয় আইিন লড়াইেয় কী লাভ হেলা, তা 6 কউ আর আেলাচনা কের না। সŋত 

কারেণই ি বdSৎ pািpর pিত অিধক নজর লk করা যায়। মাতারবাড়ীর ি বdSৎ চkেকেndর 

আেলাচনা তQ লব না, কারণ তা সময়সােপk এবং তা সামিরক 6কৗশলজিনত pেয়াজেন 

বSবহার করা হেব, নািক 6 দেশর দিkণ-পিtমা_েল ি শlায়েনর কােজ বSবহার হেব, তা 

জানার জনS আমােদর আেরা িকছQ  বছর অেপkা করেত হেব। তেব আ_িলক ি gডL আজ 

বাsব। বহরমপুর-6ভড়ামারা সংেযাগ ও পালাটানার ি বdSৎ আমদািনর জনS ি tপুরা-কQ িমlার 

সংেযাগ sাপন করা হেয়েছ; যা পdা 6সতQ  হেল দিkণ-পিtমা_ল িদেয় ভারেতর মূলখেv 

pবািহত হেত পাের। তার সেŋ যুk হওয়ার কথা psািবত রামপােল উৎপািদত ি বdSৎ। 

অনুমান করা হয়, সাগরdীেপর সমুdবnর ও সmাবS 6নৗঘঁাL ি নম'ােণ 6 স ি বdSৎ কােজ 

লাগােনা হেব। 

সব'ািধক grtপূণ' আ_িলক িgডL উtর পেথ, যা অrণাচল pেদেশ উৎপািদত জলিবdSৎ 

হাইেভােlজ ি ডিস বা এিস লাইন ি দেয় আসাম (বনগঁাইগঁাও), বাংলােদশ (জামালপুর ও 

বড়পুকQ িরয়া), ি বহার (পূিণ'য়া) হেয় আgা অবিধ ি নেয় যােব। ভQ টান 6 থেক আসা ি বdSৎ 

বনগঁাইগঁাওেয় এেস 6মলার কথা এবং 6নপােল �তির িবdSৎ পূিণ'য়ায় পিtমমুখী িgডLর সেŋ 

যুk হওয়ার কথা। বড়পুকQ িরয়ায় �তির ি বdSৎ এ ি gেডর সেŋ যুk হেয় পিtমমুখী হেব, 

নািক তা দিkণমুখী হেয় বাংলােদেশর অনSt িবdSৎ 6জাগান 6দেব, 6সটা s� নয়। 

উপেরািlিখত pকlািদ ও অনSানS তথS 6থেক মেন হয়— 

১. দিkণ এশীয় উপমহােদেশর পূব'া_েলর (6নপাল, ভQ টান, উtর-পূব' ভারেতর অrণাচল) 

জলিবdSৎ দীঘ'sায়ী ি gড বSবsার মাধSেম পিtমা_েলর কলকারখানা ও বসিতর চািহদা 

6মটােনার জনS 6 নয়া হেব। pাথিমকভােব ি tপুরার pাকZ িতক গSাস 6 থেক � তির ি বdSৎ 

বাংলােদেশ আমদািন হেলও পরবত'ীেত পdা 6সতQ  িনম'াণ হেল তা 6ভড়ামারা-বহরমপুর িদেয় 



পিtম বাংলায় pবািহত হওয়ার সmাবনা রােখ। এমনিক বাংলােদেশর কয়লা বSবহার কের 

অথবা কয়লা আমদািন কের বাংলােদেশর (উtর বা দিkণ) পিtমা_েল উৎপািদত ি বdSৎ 

6শষাবিধ 6কাথায় বSবহার হেব, তা িনিtত কের বলা সmব নয়। 

২. ঢাকা-চ�gাম চার 6 লনিবিশ� সড়ক � তিরর ি বলm এবং পাশাপািশ আখাউড়া-লাকসাম 

6রলপথ িনেয় বSsতা ঢাকােক িঘের রফতািনিনভ'র িশlেক িনঃসেnেহ িবপােক 6ফলেব। 

৩. ভারেতর উtর-পূব'া_েল 6 য বাজােরর সmাবনা একসময় বাংলােদেশ ি বিনেয়াগ বৃিdর 

আশা জািগেয়িছল, 6সটা সmবত অমূলক। যাtী পিরবহেনর ি দেক grt 6দয়ায় মেন হয়, 

6সখান 6থেক অিভবাসনেক উtসািহত করা হেব; 6য উেদSাগ সাধারণত, িনিদ'� এলাকা 6থেক 

সmদ আহরেণর পাশাপািশ 6দখা যায়। তেব ি বdSৎ pািp ি নিtত করা 6গেল বাংলােদেশর 

সীিমত িকছQ  এলাকায় িশl pিত¦ার সmাবনা রেয়েছ। 

৪. একসময় অেনেকই বাংলােদশেক আ_িলক 6যাগােযােগর সংযুিksল হওয়ার সmাবনা 

িনেয় আশাবাদী িছল। sলপথ িদেয় (এিশয়ান হাইওেয় dারা) দিkণ-পূব' বা পূব' এিশয়ার সেŋ 

6যাগােযােগর 6kেt 6স আশা আজ িনতাnই kীণ। এমনিক সমুdপেথও 6স সংযুিk িtপুরা 

রােজSর সেŋ ভারেতর মূল ভp খেvর 6যাগােযােগ আটেক 6যেত পাের। 

িময়ানমােরর 6শােয়েত চীেনর jালািন-6তল ও গSােসর টািম'নাল গঠন বেŋাপসাগেরর 

উপকp লীয় অ_েলর 6ভৗেগািলক-রাজনীিতেত নতQ ন মাtা সংেযাজন কেরেছ। গত জানুয়াির 

২০১৫ 6থেক আমদািন করা jালািন 6তল ও রাখাইন pেদেশর রাজধানী িসতওেয়র গSাস dেটা 

িভn পাইপলাইন ি দেয় চীেনর কQ নিমংেয়র 6শাধনাগাের pবািহত হেত �r কেরেছ। 

সমকালীন ঘটনা 6থেক মেন হয়, 6স িবিনেয়াগ রkােথ' বা তা hমিকেত 6ফলেত বাংলােদেশর 

ভp খv বSবহার হওয়ার সmাবনা িদন িদন বাড়েছ। 6সই সেŋ িনরাপtা বািহনীিনভ'র সমাজ ও 

রাজনীিত 6জঁেক বসার সmাবনাটা pকট হেয় দঁাড়ােc। 



এরই পাশাপািশ �াn-পSািসিফক পাট'নারিশপ এিgেমেnর (সমেঝাতা) আওতায় ি চরাচিরত 

করেপােরট জগেতর সিmিলত অথ'নীিতক আgাসন, যা এ অ_েলর অিsরতা বৃিdেত ভp িমকা 

রাখেছ। মাt dিদন আেগ 6�ড ইন সািভ'েসস এিgেমn (Lসা)-সংkাn তথS ফঁােস (http://

www.commondreams.org/news/2015/06/03/wikileaks-strikes-again-leaked-
tisa-docs-expose-corporate-plan-reshaping-global) ি বষয়L আেরা pতীয়মান হয়। 

ভারত উিlিখত সমেঝাতার সদসSেদশ না হেলও ‘কটন rট’-এর নােম 6 সখানকার 

উেদSাগেক অেনেকই সমেগাtীয় মেন কেরন। তেব এটাও অনsীকায' 6য, চীেনর উেদSােগ 

গিঠত অবকাঠােমা ি বিনেয়াগ বSাংেক ভারতও অথ' 6জাগান ি দেc। �ধু তা-ই নয়, অেনক 

িবে�ষেকর মেত, Lসা িbকস কিথত bািজল, রািশয়া, চীন ও ভারতেক বাইের 6রেখ pণীত। 

তাই দিkণ এশীয় নাগিরক িহেসেব আমরা আশা করব, িবCপিরসেরর রাজনীিত-অথ'নীিতেত 

6বসামাল হেয় ভারত 6যন এশীয় উnয়ন বSাংক ইনsLউেটর পরামশ' অনুযায়ী (২০১৪ সােলর 

6ম মােস pকািশত জSঁ ªঁেস গSেt রিচত ‘কােনিnং সাউথ এিশয়া টQ  সাউথ-ইs এিশয়া: kস 

বড'ার ইনªাsাকচার ইনেভsেমn’ d�বS) বাংলােদশেক এিড়েয় ‘িচেকন 6 নক’ ি দেয় 

মিনপুেরর ইমফল িদেয় কলকাতা বnর 6থেক সায়গন বnর পয'n দীঘ' সড়কপেথর পেk 

যুিk না 6খঁােজ। অথবা পারমাণিবক শিk পাওয়ার আশায় বাংলােদেশর কাপড় রফতািনেক 

িজএসিপ সুেযাগ না 6 দয়ার � বমােtয়সুলভ মািক'ন আমদািন �lনীিতর pিত সমথ'ন না 

জানায়। বরং আমরা আশা করব, ধেম'র 6লবােস িবাn না হেয় আ_িলক িsিতশীলতা িনিtত 

করার লেk 6রািহŋােদর িময়ানমােরর নাগিরকt করেত বাংলােদশেক সহায়তা কের। 

সমািp টানব কেয়কL মnবS কের। pথমত. 6 যেকােনা 6ভৗেগািলক ও সামািজক সtা 

sাধীনভােব এেগােত পাের, যিদ তার জেল-sেলর সmদ 6 সখানকার জনবসিতর জনS 

সুদp রpসারী সmানজনক কম'সংsােনর বSবsা করেত পাের। ি কnt দিkণ এশীয় 

উপমহােদেশর ইিতহাস dঃখজনকভােব বারবার পূব'া_লেক তার নSাযS অিধকার 6থেক বি_ত 

কেরেছ। আমরা আশা করব, বাংলােদেশর বত'মান সরকার 6স ধারায় পিরবত'ন আনেত সkম 



হেব। ি dতীয়ত. বাংলােদেশ কম'সংsান বৃিdর লেk ভারতীয় ি বিনেয়াগেক আকষ'ণ করার 

pয়াস থাকাটা sাভািবক। তেব 6স অজQ হােত, জামালপুর বা বড়পুকQ িরয়া, মংলা িকংবা রামপাল 

অথবা আ�গে� ি বেশষ অথ'ৈনিতক অ_েলর নােম বাংলােদেশর dল'ভ জিম ভারতেক 

ইজারা িদেল তা s�তই pাকZ িতক বা jালািন সmেদর পিtমমুখী pবাহেক সহায়তা করেব। 

এেkেt সতক'তা জrির। তZ তীয়ত. বড় pিতেবশী ি হেসেব আমরা আশা করব, পণS 

উৎপাদেনর উেdেশS এবং উtর ও উtর-পূব'া_েলর বাজার পাওয়ার লেk ভারতীয় 

িবিনেয়াগকারীরা এবং ভারেতর সরকার বাংলােদেশ অংশীদািরtমূলক 6যৗথ িবিনেয়াগ উেদSােগ 

আgহী হেবন, যা সবার জনS অিধক শািnপূণ' বnেনর পথ উnুk করেব। চতQ থ'ত. িচরাচিরত 

পিtমা শিk ও পূেব'র উদীয়মান শিkর মেধS ভারসমS রাখেত িগেয় ভারেতর pশাসিনক ও 

রাজৈনিতক 6 নতZ t 6 য ি dধাdেnd 6ভােগ, অশাn রাজনীিতর 6 বেশ তার 6ভাগািn অেনক 

6kেtই বাংলােদশেক 6পাহােত হয়। আমরা আশা করব, dল'ভ পািন, ি বdSৎ ও অনSানS 

অতSাবিশSক jালািন এ 6দেশর সেŋ অংশীদািরtমূলক িবিনেয়ােগর মাধSেম ভাগাভািগ করেল 

আমরা এ এলাকােক শািnপূণ' ও সমৃdশালী কের তQ লেত পারব। 

পিরেশেষ মানেতই হেব, আমােদর সমাজ ও অথ'নীিতর উnিত ও সাব'েভৗমেtর অটQ টতা 

িনভ'র করেব কতখািন অথ'ৈনিতক pjা ও রাজৈনিতক দZ ঢ়তার সেŋ 6যাগােযাগ ও পিরবহন 

খােত pকl বাছাই এবং সততার সেŋ 6 সসব বাsবায়ন করা হয়, তার ওপর। 6 স pjার 

িনদশ'ন আমরা বাংলােদশ সরকার ও তার রাজৈনিতক-pশাসিনক 6নতােদর কাছ 6থেক আশা 

কির। িনঃসেnেহ 6স 6নতZ েtর কােছ উভয় 6দশেpম ও 6পশাদািরt কামS।


