
বাংলােদেশর )যাগােযাগ ও পিরবহণ ব1বsার রাজনীিতক-অথ:নীিত 

সাjাদ জিহর 

k> dািতk> d সমাজেগাA’র মােঝ )যাগসূtতা গেড় উঠার পিরণিতেত আজেকর মানবসভ1তার উdব। )সই 

)যাগসূtতা সmব হেয়েছ )যাগােযাগ ও পিরবহণ ব1বsার kমাগত অgগিত’র ফেলই। তাই k> d )ভৗগিলক 

সীমােরখার মােঝই )হাক অথবা িবUািয়ত বৃহtর অŋেনই )হাক, িনিদ:Y ভZ খে[র বা )দেশর (বা সমােজর) রাজনীিত-

অথ:নীিত )সখানকার )যাগােযাগ ব1বsার সােথ ওতেpাতভােব জিড়ত। যিদ )সই )যাগােযাগ )থেক উdZ ত সংযুিk 

শাসকেগাA’র জন1 খাজনা আদােয়র  সুেযাগ এেন )দয়, রাজনীিত’র অŋেনর অেনক উঠানামা’র ব1াখ1া )যাগােযাগ 

ব1বsা’র গিতpক̀িত িবেaষেণ পাওয়া )যেত পাের। এ’িনবেn িবষয়gেলা আেলাচনায় এেন বাংলােদেশর সমাজ ও 

রাজনীিত’র সmাব1 গিতপথ সmেক: িকছ>  মnব1 করেবা। তেথ1র অসmূণ:তার জন1 ব1াখ1া বা অনুিসdােn ঘাটিত 

থাকেত পাের, আশা করেবা )য সুেযাগ1 পাঠেকরা তা kধের িনেবন। 

অথ:নীিত’র আিŋক )থেকই আেলাচনা ত> লেবা। আিথ:ক সমৃিdর মূেল আেছ পুঁিজর িবকাশ -- তা pযুিk, উnত 

মানবসmদ, বা অন1 )য )কানও rেপই আসুক না )কন। উভয় ব1ািk ও সামpক পয:ােয়, উপযুk িবিনেয়াগ 

ঘটেলই পুঁিজর িবকাশ সmব হয়। অেনক সময় আমরা k> dাকার গ[ীর িবিনেয়াগ ভাবনায় আবd )থেক pক̀ত 

িবিনেয়ােগর পূব:শেত:র িদকgেলা ভ> লেত বিস। উপযুk )যাগােযাগ ও পিরবহন ব1বsা )সসব পূব:শেত:র মােঝ 

সব:ািধক grttপূণ: - এমনিক, )কান )কান )kেt, )যাগােযাগ ব1বsােক পূব:শেত:রও পূব:শত: িহেসেব গণ1 করা )যেত 

পাের। )যমন, jালানী )পেত চাইেল িবd1ৎ, jালানী )তল বা pাক̀িতক গ1ােসর পিরবহণ আবিশ1ক। অতীেত,  

)যাগােযাগ ব1বsার কথা উঠেল সাধারনত যাতায়াত-ব1বsােকই বুঝােনা হেতা; এবং সŋতকারেণ, pচিলত যাতায়াত 

মাধ1মেক ()যমন, রাsা, )রল, নদীপথ ও আকাশপথ) ব1বহার কের কঁাচামাল/পণ1, উৎপািদত dব1 অথবা মানুষrপী 

যাtী’র (ও wেমর) চলাচলেক ‘পিরবহণ' বেল আখ1ািয়ত করা হেতা। তাই মানুষ ও পেণ1র ফারাক না টানেল, ধারনা 

পয:ােয়, পিরবহনেক যাতায়াত ব1বsার একx অিবেcদ1 কায:rপ িহেসেব গণ1 করা হয়। 

নত> ন pযুিk আিবzােরর সােথ সােথ )যাগােযাগ-িবষয়ক আেলাচনার ব1ািp )বেড়েছ। এক পয:ােয় )যাগােযাগ ব1বsায় 

ডাক ও তার অnভ:ুk হেলা। এবং, (অজানা কারেণ) তথ1েক যাতায়াত )থেক িবিcn রাখেলও, আজ তথ1pযুিkর 

ব1বহার kধুমাt তথ1-pবােহ (তেথ1র যাতায়ােত)-ই সীমাবd নয় — তা সকল pকার যাতায়ােতর )kেt এক 

অপিরহায: অŋ।  িবjােনর আিবzার ও )সসেবর pােয়ািগক িবs̀িতর সােথ সােথ )যাগােযাগ ও পিরবহণ ব1বsার 

)kেt pযুিk-pাপ1তার ব1াপক িবsার ঘেটেছ। তাই যাতায়াত-সmিক:ত )য )কান আেলাচনায় )সসব pযুিkেক 

ধত:েব1 আনা pেয়াজন, যার আংিশক pয়াস এ’িনবেn )নয়া হেয়েছ। 



এ’িনবেnর আেলাচনা একx িনিদ:Y )ভৗগিলক সীমানােক িনেয় - যা pাথিমক ভােব বাংলােদশ হেলও, একপয:ােয় 

বেŋাপসাগেরর উtের অবিsত বৃহtর অববািহকা'র pিত ইিŋত রেয়েছ। অথ:নীিতক িদকgেলার pিত grt )দয়া 

হেয়েছ -  িবেশষত )সসব উপাদান, যা ‘খাজনা’র (ইকেনািমক )রn) পিরমাণ িনধ:ারেন মুখ1 ভZ িমকা রােখ। উেlখ1 

)য, )কাথাও অিতিরk আেয়র সmাবনা )দখা িদেল )সই খাজনার ব�ন ও তা িনেয় কাড়াকািড় (যা pায়শই 

মারামািরেত rপ )নয়) সমাজ ও রাজনীিত’র অŋেন pকাশ পায়। ইিতহােসর পাতা ঘঁাটেল )দখা যায়, বািণজ1পেথর 

িনয়ntেণর আকাŋkা k> েসড-এর মত ধম:-যুেdর ইnন যুিগেয়িছল, এবং বাংলার উব:র ভZ িমেত খাজনা )ভােগর আশায় 

সুদZ র আফগান মুলুক )থেকও �সন1-সামেnর আগমন ঘেটিছল। একইভােব, আজেকর অিধকতর িবUািয়ত 

শতাbীেত, বাংলােদেশ অিতিরk আয় বা মুনাফা লােভর (অথ:াৎ খাজনা pািpর) সmাবনা )দখা িদেল এখানকার 

বাজার ও সmদ িনয়ntেনর রাজনীিত )কবলমাt )দেশর অভ1nের অবিsত এ-দল ও িব-দেলর dnd িহেসেব )দখাটা 

ব� একেপেশ হেব। তেব তেথ1র অভােব রাজনীিত’র আেলাচনা এ'িনবেn পেরাkভােব উtাপন করা হেয়েছ, যা 

মূলত অথ:নীিত পাঠ1পুsেক উেlিখত ড> য়1ািলx তেttর pেয়াগমাt। ড> য়1ািলx সmেক: )কবল একx মnব1 করেবা 

— আমােদর মেনর মােঝ )য শাল:ক )হামস বা )ফলুদা চিরেtর )গােয়nা-মন লুিকেয় রেয়েছ, ঘটনার pকাশ1 rপ 

)দেখ )সই অনুসিnৎসু মন তার )নপেথ1র চিরtgেলা ও তােদর উেdশ1 সmেক: অনুিসdােn )পৗছ> েত )চYা কের। 

একইভােব, এ’িনবেnর )শেষ, নত> ন pকেlর সmাব1 )যাগসূtতা )দেখ আমরা )নপেথ1র িবিভn চিরেtর আিথ:ক 

sাথ: ও তা িসিdর জন1 রাজনীিত’র অŋেন ঘটােনা কম:কাn অনুধাবেন সেচY হেবা।  

অথ:নীিত’র স�ালেন )যাগােযাগ ব1বsার grt অপিরসীম। উnত )যাগােযাগ ব1বsার ফেল, (১) এক sােনর 

pাক̀িতক সmদ আহরণ কের অন1 sােন কঁাচামাল িহেসেব )সসেবর ব1বহার বৃিd সmব হয় (কঁাচামাল আমদািন-

রpািন), (২) এক sােনর উৎপািদত dব1 অন1 sােন সরবরাহ অিধকতর কম খরেচ/সমেয় সmব হয় (dব1 ও 

যntপািত আমদািন ও রpািন), (৩) sl খরেচ এবং drততার সােথ িবিভn sােনর মােঝ wম-pবাহ সmব হয় 

(অিভবাসন বা wম রpানী-আমদানী)। তথ1pযুিk ও অথ:ব1বsােক অnভ:ুk করেল )যাগােযাগ ব1বsা উnয়েনর 

অিতিরk িতনx ফল উেlখ করা )যেত পাের — (৪) উnত তথ1pবাহ আnজ:ািতক অথ:-pবাহেক সহজ কের এবং 

পূেব:ােlিখত িতনx ধারােক অিধকতর স�ািলত কের, (৫) অথ:-ব1বsার উপর িনয়ntণ এেন )দশীয় পয:ােয় )যমন 

সmেদর উপর মািলকানা pিত�া সmব হয়, )তমিন, িবUািয়ত অথ:-ব1বsার উপর উnত )দশgেলার অিধকতর 

িনয়ntণ আnঃেদশীয় সmদ 'পাচার')ক সহজ কের )ভৗগিলক �বষেম1র বৃিd ঘটায় (লkণীয় )য, এ'িবষয়xর সােথ 

তথ1pযুিk ও তথ1pবােহর উপর িনয়ntেণর িবষয়xও জিড়ত), এবং (৬) )যাগােযাগ বৃিdর ফেল )যমন pযুিk 

jােনর pসার ঘেট এবং dব1 ও wম বাজারgেলােত সংযুিk বৃিd পায়, একইসােথ, (িবেশষত) ভাচ:ুয়াল )যাগােযাগ 

বৃিdর ফেল, ব1ািk-চািহদার ধরন ব1াপকভােব pভাবািnত হয়। এজাতীয় pভাব সাধারণত একমুখী হওয়ায় উnত 

বাজাের �তির পেণ1র িবUব1াপী বাজার সmpসারেণ তা যেথY ভZ িমকা রােখ। একই ভাচ:ুয়াল সংযুিk, িনিদ:Y ভZ খে[র 



আপাতঃ সমধম:ী সমাজেক সংs̀িতক ও রাজৈনিতক ভাবাদেশ:র অŋেন বhধািবভk করবার kমতাও রােখ। 

�দনিnন ঘটনার সােথ এিবষয়gেলা ওতেpাতভােব জিড়ত িবধায় এসেবর ব1াখ1া িদিc না। 

বাংলােদেশর িনিদ:Y ভZ খে[র সােথ আ�িলক বা আnজ:ািতক )যাগসূtতা'র pভাব slেময়ােদ অথ:নীিত ও বািণিজ1ক 

সুেযাগ-সুিবধার িবচাের সাধারণত ইিতবািচক গণ1 করা হয়। অথ:াৎ, ধারনা করা হয় )য এ')যাগসূtতা, িবিনময় মূেল1র 

মাপকািঠেত, )দশজ উৎপাদেন pবৃিd এেনেছ বা আনেব।  )যমন, যমুনা )সত>  িনম:ােনর ফেল উtরবŋ এবং ঢাকা 

উভেয়ই লাভবান হেয়েছ; drত যাতায়াত ব1বsার জন1 )সখানকার wিমক sাcেn1 চ�gােম অিধক আেয়র 

কম:সংsােনর সুেযাগ পায়; )মাবাইল ব1াংিকং বািণিজ1ক )লনেদনেক )যমন উপক̀ত কেরেছ )তমিন )দেশর িভতের 

ও বাইের )রিমেটn pবাহেক সহজ কেরেছ, ইত1ািদ। এসব িকছ> ই এ-অ�েলর নাগিরকেদর জন1 অিতিরk আয়/

সাwয় এেনেছ, এবং যারা রাজৈনিতক অŋেন বা রা¡য় pশাসেনর মাধ1েম তােদর "শাসন" কের, )সইসব ব1ািk বা 

)গাAর জন1 �বধ এবং অৈবধ পেথ নাগিরকেদর কাছ )থেক অিতিরk খাজনা (বা )টাল) আদােয়র সুেযাগ সৃp 

কেরেছ। )কান )কান )kেt )যাগােযাগ-এর ঋণাtক pভাবও রেয়েছ। অনsীকায: )য, )কান )কান জনেগাA উnত 

)যাগােযােগর কারেণ কম:সংsান হারায় অথবা অথ:-চািলত বাজােরর কােছ হার )মেন িভেটমাx )থেক বিহz̀ত হয়। 

সহেজই দ̀শ1মান একx উদহারণ হেলা, )সত>  চালু হবার পর পুরেনা )ফরী পারাপার এবং )ফিরঘাট সংিaY 

কম:সংsােনর িবলুিp। অথবা, নত> ন )যাগােযাগ-সংযুিk সmেক: যােদর কােছ পূব:-তথ1 থােক, তঁারা অথ: ও 

বলpেয়ােগর মাধ1েম আিদ বসবাসকারীেদর িভেটচ> 1ত কের জিমর দাম-বৃিd )থেক উdZ ত লােভর অিধকাংশটাই 

পেকটs কের। এমনিক sানীয় বাজাের পেণ1র দাম বৃিdর ফেল )সসব পণ1 অেনেকর ধরা-)ছঁায়ার বাইের চেল যায়, 

এবং sানীয় মজ> রী বৃিdর ফেল (অথবা wম রpািন বা অিভবাসন-সূেt )মধা-পাচােরর ফেল উdZ ত দk wেমর 

অভােব) উৎপাদন খরচ বৃিd পায়, যা sানীয় িবিনেয়ােগ ঋণাtক pভাব )ফেল। বৃহtর জনেগাAর সুিবধা pািpর 

পিরমাণ )বশী গণ1 করায় "k> dsােথ:"র জলা¤িল’র এমন কািহনী )দেশর অভ1nের িবিবধ ()যাগােযাগ ও পিরবহণ) 

উnয়ন pকেl হরহােমশাই )দখা যায়, এবং নীিত পয:ােয় তা sাভািবক গণ1 করা হয়। একইভােব, যখন একx িনিদ:Y 

ভZ খে[র )ভৗত অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ বা অন1ান1 ব1বsাপনায় আ�িলক বা )কান আnজ:ািতক sাথ: pাধান1 পায়, 

)সসব )kেt, )দশীয় sাথ: অবেহিলত হবার সmাবনা )থেকই যায়।  )দেশর অভ1nের অবকাঠােমােত নত> ন 1

িবিনেয়াগ উেদ1ােগ িভেটচ> 1ত বা কম:চ> 1ত জনেগাAেক অনুদােনর মাধ1েম সামিয়ক সামািজক িনরাপtা ()সাশ1াল 

)সফx )নট কম:সূচী) িবধােনর )যমন ব1বsা রেয়েছ, আnজ:ািতক পিরসের একইভােব 'অনুদান' )দয়ার চল রেয়েছ। 

উেlখ1 )য, pকেlর )নপেথ1র sাথ: যখন )দেশর সীমানা )পিড়েয় যায়, এ dেটাই তখন একই সূেt গঁাথা থােক। 

 দশ:ন পয:ােয় িবষয়x grtপূণ:। সমg এবং তার অংশ-িবেশষ’)ক )ক িকভােব )দখেছ, তার উপর ভােলামেnর িবচার িনভ:রশীল। িবগত 1

শতাbীর ষােটর দশেকর krেত পাব:ত1 চ�gােমর ি বশাল জনপদেক জল-িনমg কের কাpাই জলিবd1ৎ )কnd sাপন তদানীnন পূব:-
পািকsােনর জন1 লাভজনক হেয় থাকেত পাের, িকnt তা িনঃসেnেহ )সখানকার চাকমা জনবসিতর অপিরসীম দZ েভ:াগ এেনিছল।



কাগেজ-কলেম অবশ1 িসdাn gহেণর সময় )যৗিkকতার মাপকািঠ িহেসেব িনিদ:Y ভZ খে[র জন-বসিতর নীট লাভ 

িবেবচনায় )নয়া হয়, যিদও লাভkিত িনrপেণর )চারাগিলেত pািnকীকরেনর ধারা )রােধর দ̀Yাn িবরল। 

সমেয়র িবচাের, )যাগােযাগ ও পিরবহণ ব1বsার রাজনীিতক-অথ:নীিত’র নূ1নতম িতনx পব: রেয়েছ। krেত 

সাধারণত সরকারী িবিনেয়াগ মুখ1 ভZ িমকায় থােক, যিদও অতীেত (উপিনেবিশক আমেল) )রলখােত সরকারী 

পৃ�েপাষকতায় ব1ািk-মািলকানাধীন উেদ1াগ মুখ1 ভZ িমকা )রেখিছল। নদী খনেন এবং রাsাঘাট, )সত> , )রলপথ, 

পাইপলাইন, ইত1ািদ িনম:ান কােজ অথ:ায়ন ও িঠকাদার িনেয়াগ ও তােদর কাছ )থেক কাজ বুেঝ )নয়া — এসবই pথম 

পেব:র কম:কাn। িনিম:ত অবকাঠােমার তttবধায়ন ও রkানােবkণ এবং তা ব1বহােরর st িবিলবnন (অথবা 

ব1বহােরর নীিতমালা pণয়ন) অেনক )kেtই অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ িসdাnকােল িsর করা হয়। নত> ন আিŋেক 

সাজােনা )যাগােযাগ ব1বsার (এবং আবিশ1ক অবকাঠােমার) সুেযাগ িনেয় িdতীয় পেব: আেস পণ1 বা )সবা খােতর 

িবিনেয়াগকারীরা — )দশী-িবেদশী-)যৗথ, )য রেঙই )হাক না )কন। আেগই উেlখ কেরিছ, )স িবিনেয়ােগর উেdশ1 

নানািবধ হেত পাের — িনিদ:Y ভZ খে[র সmদ আহরণ, sানীয় wম ও অন1ান1 সmদ ব1বহার কের dব1 উৎপাদন ও 

)সবা-সরবরাহ, আমদািন করা পেণ1র বাজারজাত, রpানীেযাগ1 পেণ1র পিরবহণ, অথবা ©ানিজট বা ©ানিশপেমn 

ব1বsায় িভনেদেশর পণ1-বািণজ1 বা কঁাচামাল পিরবহণ। এই িdতীয় পেব:র িবিনেয়াগ-সফলতার উপেরই িনভ:র 

করেছ pথম পেব:র (অবকাঠােমােত) িবিনেয়ােগর আিথ:ক লাভkিত; এবং )স'কারেন, িdতীয় পেব:র pিতdndীতা এবং 

িবিভn ব1বসা pিত�ােনর আশা-আকাংখা অেনক সমেয়ই )যাগােযাগ ব1বsায় নত> ন িবিনেয়ােগর rপেরখােক 

pভাবািnত কের। এই dই পেব:র পথ-পিরkমায় িবিভn sােথ:র ঘাত-pিতঘােত িনিদ:Y )কানও ভZ খেn সমাজ ও রাª 

)যমন সুদ̀ঢ় হবার সmাবনা রােখ, )তমিন রাজৈনিতক )নত̀েtর দZ ব:লতা বা "িবজাতীয়" sােথ:র কারেণ সব:sেরর 

sকীয় pিত�ােন ভŋ> রতা )বগবান হেত পাের। )শেষাk ব1থ:তার pকাশ নু1নতম dভােব ঘটেত পাের - )সখানকার 

সমাজ-অথ:নীিত ও রােªর sকীয়তা বৃহtর stায় িবলীন হেয় একধরেনর (পর-িনভ:র) িsিতশীলতায় )পঁৗছােনা, 

অথবা, সুদ̀ঢ় মািলকানার অভােব )সখােন দীঘ:কালীন অিsিতশীলতার অশিনসংেকত! এসব িকছ> েক িনেয়ই ত̀তীয় 

পেব:র রাজনীিতক-অথ:নীিত, যার pকাশ সমেয়র মাপকািঠেত দীঘ:sায়ী হেত পাের। 
** 
)ফরা যাক বাংলােদশ ও বেŋাপসাগেরর উপকZ লীয় অ�েল। krেতই কেয়কx ঐিতহািসকভােব grttপূণ: 

)যাগােযাগ ব1বsা ও )সসেবর িববত:ন সmেক:  উেlখ করেবা। )শষ করেবা )যাগােযাগ খােতর pকl িনব:াচন ও 

বাsবায়েন সমকালীন ঘটনাpবাহ এবং )স-সংিaY রাজনীিতক-অথ:নীিত'র আেলাচনা িদেয়। 

আজকাল pােচ1র সােথ )যাগােযাগ আেলাচনায় pায়শই িসlrেটর pসŋ উেঠ। িসlrেটর িনিদ:Y পথx িদেয় পণ1 

বািণেজ1 চীনা িসেlর আিধক1 থাকায় এই নামকরণ। মূল িসlrটx িকnt চীেনর সােথ ভZ মধ1সাগর উপকZ লেক 



সংযুk কেরিছল, এবং তা িহমালয় পব:তমালার উtের অবিsত। পরবত:ীেত অবশ1 নানা পথ িবিভn পণ1 িনেয় এই 

মুল পথxর সােথ যুk হেয়েছ, যার একx (কটন  বা তZ লা rট)  উপিনেবিশক (অিবভk) ভারেত কলকাতার অদZ ের 2

ক1ািনং বnর )থেক উtর-পি®েম দীঘ: পথপিরkমা কের (বত:মান) পািকsােনর উtরা�ল ও আফগািনsান হেয় 

িসlrেটর সােথ যুk হয়। লkণীয় )য, এই পেথ wীলংকা, ইেnােনিশয়া ও অন1ান1 দিkন-পূব: এশীয় )দশ )থেক 

সংগৃহীত মশলা ও ধূপdব1 বh শতাbী জ> েড় ইউেরােপর পেথ পািড় িদত। এরও বh পূেব:, )মৗয: রাজােদর সমেয়, 

গŋার পােড় গেড় উঠা জনপদgেলােক সংযুk কের )য ‘উtরপথ' �তির হেয়িছল, তা )শরশােহর সংিkp 

জীবdশায় ‘g1াn ©াŋ’ রাsা িহেসেব পুনঃিনিম:ত হয়। িহমালেয়র দিkণা�েলর এই পথx উtর ভারেত সাmাজ1 

গঠেন সহায়ক ভZ িমকা রাখেলও তা মুখ1ত বািণেজ1র কারেণ িনিম:ত হেয়িছল বেল )শানা যায় না। পkাnের, ১৮৭০ 

সেনর িbxশ-অধীনs ভারতবেষ:, ক1ািনং )থেক kr হেয় এলাহাবাদ-িদlী-লােহার পয:n িবs̀ত )রলপথx িনিম:ত 

হেয়িছল মূলত বািণিজ1ক উেdেশ1। )স সমেয় কলকাতা )থেক পূেব: kধুমাt একx লাইন ফিরদপুর পয:n িবs̀ত 

িছল — বত:মােনর �মtী এkেpস rেটর দশ:না-)গেদ )সই আিদ লাইেনই পেড়। এটাও সব:জনিবিদত )য নীল 

(ইিnেগা), পাট, কাপ:াস ত> েলা, কয়লা ও অন1ান1 খিনজ-পদােথ:র আকষ:ন, )সসময়কার যাতায়াত ব1বsার িবন1াস 

িনধ:ারন কেরিছল। কিথত আেছ )য, ১৮৪৬ সেন যুkরােª তZ লা উৎপাদেন আকিsক িবপয:য় ঘটেল যুkরাজ1 

(িbেটইন) ও ইউেরাপীয় )দশgেলা তZ লার িবকl উৎস খুঁজেত তৎপর হয় এবং তার ফলrিতেতই ভারেত )রল 

লাইন িবsাের উপিনেবিশক ইংেরজেদর pথম উেদ1াগ। 

আেগই বেলিছ, ১৮৭০ সেন কলকাতা’র পূেব: )কবলমাt ফিরদপুর অবিধ একx লাইেনর অিst লk করা যায়। 

১৯০৯ সেনর মােঝ পূব:-ভারতীয় )রল-)নটওয়াক: অিধক িবs̀ত হেলও উtর-পূব:া�েলর সােথ বত:মান ভারেতর 

উtরা�ল ও পি®েমর সরাসির )কানও )যাগােযাগ িছল না। তেব ১৯৩১ সেনর মােঝ িশিলgিড়-দািজ:িলং িদেয় (যা 

‘িচেকন )নক’ নােম পিরিচত) এই )যাগােযাগ pিতি�ত হয়। ১৯৩১ সেনর )রল-মানিচেt পূব:মুখী িবs̀িত িনmrপ 

িছলঃ কলকাতা-ফিরদপুর rেটর সােথ হািড:¤ )সত>  )পিড়েয় উtরমুখী পাব:তীপুর িদেয় )রলপথ; )সই পেথর একx 

ভাŋা অংশ জগnাথগে¤র )ফরী পাড় হেয় ময়মনিসং হেয় ঢাকার সােথ সংযুk হয়; তারও আেগ িসরাজগে¤ )ফরী 

পাড় হেয় ঢাকার সােথ সংযুিk আনার িভn একx লাইন িছল; ঢাকা )থেক আখাউড়া হেয় দিkেণ লাকসাম, মাইজদী 

ও চ�gাম পেথ িতনx িভn লাইন; আখাউড়া )থেক আসােমর বদরপুর অবিধ লাইনx অrণাচল pেদশ পয:n বিধ:ত 

হেয় উtর-পূব:া�েলর সােথ চ�gাম বnরেক যুk কেরিছল; এবং বদরপুর )থেক bhপুt নেদর উtর কZ ল )ঘঁেষ 

িদনাজপুর-িবহার সীমােn পি®মমুখী লাইেনর সােথ যুk হেয় উtর ও পি®ম ভারতেক অিধক খিনজসmদ pািpর 

 ২০১৫ সেনর মােচ:র ত̀তীয় সpােহ ভারেতর ভ> বেনUের নয় )দেশর pিতিনিধ িনেয় একx সেmলেন চীেনর উঠিত pভাব pিতহত করবার 2

)মাদী সরকার-এর িtমুখী ‘কটন rট’ পিরকlনার সােথ এর )কানও সmক: )নই।  



সুেযাগ কের )দয়। লkণীয় )য ১৯০৯ সন (বা তার িকছ>  পর) অবিধ অrণাচল pেদশ )থেক আসােমর বদরপুর হেয় 

চ�gাম সমুdবnর িদেয় সmদ িবেদেশ )নয়া হেতা; এবং তার বাইের, পূব: ভারেতর পন1-চলাচল মূলত কলকাতা-

)কিndক হেতা। ১৯৩১ সেন sYতই, সরাসির )রলসংেযাগ pিত�া হওয়ায় পণ1pবােহ উtর ও পি®ম ভারত-

মুখীতা বৃিd পায়। িকছ> টা কাকতলীয় মেন হেত পাের, তেব লkণীয় )য ১৯৩০ দশেকর krেতই ভারতীয় 

রাজনীিত’র )কেnd অবিsত কংেgস-এর )নত̀t বাংলার হাত )থেক এলাহাবাদ ও পি®ম ভারতীয় পুিজ’র 

sাথ:রkাকারী (pিতিনিধ)-)দর হােত চেল যায়! 

তদানীnন পূব: পািকsােন )রল ও নদীপথই িছল যাতায়ােতর মূল মাধ1ম। বাংলােদশ sাধীন হবার পর )থেক িবিভn 

কারেণ )রলপেথ )সবা’র মােন অেধাগিত ঘেট, নদীপেথর ব1ািp সংক> িচত হেয় আেস, এবং kমাগত হাের সড়ক 

পেথর িবs̀িত ঘেট। ষােটর ও সt> েরর দশেক পাবিলক ওয়াk: কম:সূচী (যা পরবত:ীেত কােজর িবিনমেয় খাদ1 

কম:সূচীেত নামাnািরত হয়) ও ‘)কয়ার’-এর মাxর রাsা দীঘ:িদন ধীর গিতেত gামীণ জনপদেক সংযুk করিছল। 

মুিkযুd-পরবত:ী পুনগ:ঠেন ঢাকা-)কিndক )যাগােযাগ ব1বsা সুদ̀ঢ় হেত )দখা যায়। আরও পের, িবেশষত আিশর 

দশেক, সড়ক িনম:ােন ও সড়ক-উnয়েন ব1াপক সরকারী িবিনেয়াগ ঘেট, যা kমাnেয় )দেশর pত1n অ�েলর সােথ 

ঢাকার )যাগােযাগ বৃিd কের। ফলrিতেত, সড়ক-পিরবহেন িবিনেয়াগ বৃিd পায়; গাড়ী, বাস ও িবিভn আকােরর 

©ােকর চািহদা জ1ািমিতক হাের বাড়েত থােক; এবং )কবল ঢাকা-)কিndক উnয়েনর ফেল, কম:সংsােনর সnােন 

আসা মানুেষর িভেড় সুs নগরায়ন িবপয:s হেত kr কের। সংযুিk (কােনkিভx) বৃিdর ফেল িনঃসেnেহ sানীয় 

পেণ1র উৎপাদক, wেমর িবেkতা ও শhের )kতাসাধারন উপক̀ত হেয়েছ, যিদও এক-শহর )কিndক িবন1ােসর 

কারেণ একই অভ1nরীণ সংযুিk পরবত:ীেত অgগিতর হার rd কেরেছ। অিধকnt, )সই pািpর একx বৃহদাংেশর 

ভাগীদার হেয়েছ পিরবহেণ ব1বhত গাড়ী, বাস ও ©াক িবেkতা/আমদানীকারক/pstতকারক এবং )সসেব ব1বhত 

jালানীর সরবরাহকারীরা। সmবত )স কারেণই রাsাঘাট ও )সত>  িনম:ােন জাপানী ঋেণর আিধক1 )দখা িগেয়েছ, যা 

অেনক সময় িবUব1াংেকর মত বhজািতক সংsার মাধ1েমও এেসেছ। একই উেdেশ1 ভারতীয় ঋেণর আিবভ:াব গত 

এক দশেক দ̀শ1মান, যিদও )স’)দেশ pstত অেটািরkা, বাস ও ©ােকর আিধক1 বাংলােদেশর রাsায় বhিদন যাবত 

চলেছ। ধীের হেলও, অিত সmpিত চীনা বােসর আমদািন িনেয় অেনক g¤রন )শানা )গেছ; যিদও )সত>  ও বnর 

িনম:ােন চীনা ঋেণর আgহ অিধকতর। 

সনাতনী )যাগােযাগ ব1বsার আেলাচনায় িgড-লাইেনর মাধ1েম িবd1ৎ সরবরাহ ও পাইপলাইেন গ1াস সরবরাহ 

ত> লনামূলকভােব কম নজর পায়, যিদও িবগত বছরgেলােত (pায় )দড়দশক জ> েড়) আ�িলক সংযুিkর আেলাচনায় 

এিবষয় dেটা pাধান1 )পেয়েছ। ২০১৩ সন )থেক পি®ম বাংলার বহরমপুর হেয় )ভড়ামারা সংেযাগsল িদেয় ভারত 

)থেক বাংলােদশ িবd1ৎ আমদািন করেছ, যা ঋণদানকারী সংsা এশীয় উnয়ন ব1াংক-এর বkব1 অনুযায়ী ৫০০ 



)মগাওয়াট ধারণkমতা )থেক ১০০০ )মগাওয়ােট উnীত হবার কথা। বাংলােদশ সরকােরর বkেব1 জানা যায় )য, এই 

pাথিমক সংযুিk পdা )সত>  )পিড়েয় পূব:া�েলর আসােমর িশলচর পয:n িবs̀ত হেব। তেব এপেথর মূল লাইনx 

সীমাn )পrেব ক> িমlা িদেয়; এবং ২০১৫ সেনর ৩১ )শ মােচ:র একেনক �বঠেক ক> িমlা-িtপুরা িবd1ৎ সংযুিkর 

pকlx বাংলােদশ সরকার অনুেমাদন িদেয়েছ। )নপাল ও ভ> টােনর সােথ ভারেতর এজাতীয় )লনেদন-এর ইিতহাস 

)দেখ মেন হয় )য, আগামীেত বাংলােদেশর দিkণ-পি®মা�েল িবd1ৎ �তির kr হেল ()সায়াপ, অথ:াৎ dব1/)সবা 

িবিনময়-এর আওতায়) একই পেথ ভিবষ1েত বাংলােদশ )থেক ভারেত িবd1ৎ রpািন হেব। অথ:াৎ আজেকর )কনা 

িবd1ৎ আগামীেত রpািনর নােম )ফরত িদেত হেব, এবং চ> িkর িবশদ শত:ািদ ঘঁাটেল হয়েতা )দখা যােব, ভিবষ1েতর 

)সই িবিনময় অিত sl দােম করা হেব।  ক'িদন আেগ ভারেতর )ডইিল )টিলgাফ পিtকায় pকািশত পি®ম বাংলার 

দিkেণ অবিsত সাগর dীেপ নত> ন সমুd বnর-এর খবর ও )নৗঘঁাx sাপেনর কানাঘুেষাx যিদ সিত1 হয়, )স 

িনম:ােনর চািহদা )মটােত দিkণ-পি®মা�ল িদেয় িবd1ৎ pবাহ িবপরীতমুখী হওয়া খুবই সmব।   3

pাক̀িতক গ1াস jালানী িহেসেব পিরিচত, িকnt পাইপলাইন বা অন1 )কানভােব তার পিরবহণ যাতায়াত ব1বsারই 

অŋ। গ1াস পাইপলাইেনর তথ1ািদ সাধারণত রহস1াবৃত থােক — এবং ঘটনা-পরবত:ী তথ1ই আমরা )পেয় থািক। ২০১২ 

সেন জান:াল অফ এনাজ:ী িসিকউিরx-)ত pকািশত )কশভ চেndর )লখা একx িনবn পড়িছলাম - "দ1 পাইপলাইন 

দ1াট ওয়াজnঃ িময়ানমার, বাংলােদশ, ইিnয়া ন1াচারাল গ1াস পাইপলাইন”। িনবnকার উেlখ কেরন )য, িময়ানমার-

এর  িসতওেয় (রাখাইন pেদেশর রাজধানী) )থেক ভারেত pাক̀িতক গ1াস সরবরােহর উেdেশ1 বাংলােদেশর ভZ িম 

িদেয় পাইপলাইন িনম:ান করার psাব ১৯৯৭ সেন বাংলােদেশ )তালা হয়। িনদাrণ পিরতােপর িবষয়, সmাব1 চ> িkর 

িবিবধ িদক সmেক: scতা না )রেখ ১৯৯৯-২০০০ এর িদেক আnজ:ািতক )তল-)কাmানী’র )কউ )কউ অিবUাস1 

পিরমাণ গ1াস মজ> েদর ধুেয়া ত> েল এবং বাংলােদেশ উেtািলত গ1াস রpািনর অজ> হােত )সই পাইপলাইন িনম:ােনর 

যাবতীয় খরচ বাংলােদেশর উপর চািপেয় িদেত )চYা কের। পরবত:ীেত বাংলােদশ-ভারত সমেঝাতায় )পৗছ> েত ব1থ: 

হেল এবং )সই িবলmকােল চীনা িবিনেয়ােগ িময়ানমার-এর রাখাইন pেদেশর শওেয় উপকZ ল )থেক চীন-এর ক> নিমং 

অবিধ pাক̀িতক গ1াস (ও jালানী )তল)-এর পাইপলাইন িনম:ান হওয়ায়, বাংলােদশ িদেয় িসতওেয়’র গ1াস pবােহর 

সmাবনা এখন )নই বলেলই চেল। ')নট' ঘঁাটেল জানা যায় )য, বাংলােদেশর সােথ সমেঝাতায় )পৗছ> েত ব1থ: হেল 

বাংলােদশেক এিড়েয় dেটা িভn পেথ িময়ানমার-এর গ1াস ভারেত )নয়ার আশা (ভারতীয় মহেল) িবিভn পয:ােয় 

 যখন )লখাx এপয:ােয়, ি বd1ৎ pিতমntী’র (২৯ )শ মাচ:, ২০১৫) বkব1 নজের এেলা। ি তিন বাংলােদেশর দিkন-পি®মা�েলর পঁাচx 3

)জলায় (ক> pয়া )যখােন )ভড়ামারা অবিsত, িঝনাইদাহ, যেশার, খুলনা ও বােগরহাট )যখােন রামপাল িবd1ৎ )কnd sাপন করা হেব) ২০২১ 
সেনর মােঝ ১ )কাx ৫৬ লাখ gাহকেক িবd1ৎ সংেযাগ )দয়ার )ঘাষণা িদেয়েছন। একই সােথ িতিন জািনেয়েছন )য পূব:-পিরকlনা অনুযায়ী 
ঐ )জলাgেলােত ২০১৫ )সেpmেরর মােঝ গ1াস পাইপলাইন sাপন সmব হেব না, pকlxর )ময়াদ ২০১৭ সন অবিধ বৃিd করা হেয়েছ! 
গ1াস pািpর সmাবনা kীণ হেয় যখন িবd1ৎ pবােহর সুেযাগ বৃিd পায়, 'মাঠ'-পয:ােয়র রাজৈনিতক )নত̀বৃেnর pিতrিত ভেŋ আ®য: হবার 
িকছ> ই )নই। পরবত:ী আেলাচনায় িবষয়x আরও পিরzার হেব।



ব1k করা হেয়িছল। pথমx বেŋাপসাগেরর তলেদশ িদেয়, এবং িdতীয়x “কালাদান মািlেমাডাল ©ানিজট 

©াnেপাট: pকl” নােম কিথত, যা িসতওেয় )থেক kr হেয় কালাদান নদী বরাবর উtরমুখী )যেয় িমেজারাম-এর 

লাংতলাই )জলা িদেয় ভারেত pেবশ কের পাটনা, লেkৗ হেয় পি®ম ভারেতর পেথ পািড় জমােব। িকnt )সসব 

সmাবনা আজ মৃতpায় — গত জানুয়াির (২০১৫) )থেক kধু িসতওেয় )থেক গ1াসই নয়, মধ1pােচ1র jালানী )তল 

শওেয়’র টািম:নাল হেয় দীঘ: পাইপলাইন িদেয় ক> নিমং-এ )পৗছ> েত kr কেরেছ।  এবং )স কারেণই সmবত, সনাতনী 4

পি®মা sােথ:র সােথ একাt pকাশ কের (পি®মা) ভারতেক ‘কটন rট’ rপেরখার আওতায় নত> নভােব পিরকlনা 

করেত )দখা যােc । এবং আগামী )কান একিদন িময়ানমােরর গ1ােস ভাগ বসােত পারেল উেlিখত কালাদান pকl 5

গিত )পেত পাের, )য আশা িবিভn িনবেn মােঝমেধ1 ব1k করা হয়।  6

পিরেশেষ,  )যাগােযাগ ব1বsায় ইnারেনট ও )মাবাইেলর সংেযাজন-এর grt pকােশর লেk িকছ>  বণ:না িদব। 

krেতই বলা pেয়াজন )য )সবাখােত এবং বািণজ1 সmpসারেণ এ-pযুিkর অপিরসীম অবদান রেয়েছ। এর 

অnভ:ুিk )যাগােযাগ ব1বsায় নত> ন মাtা এেন )দয়, যার সােথ আিথ:ক লাভkিতর বাইেরও িনরাপtা ও তথ1-িনভ:র 

অন1ান1 বাজার িনয়ntেণর pিতdিndতা ওতেpাতভােব জিড়ত। অেযৗিkক )শানােলও সত1 )য, স1ােটলাইট এবং 

ইnারেনেটর মাধ1েম তথ1pবােহর উপর মুpকেয়ক-এর িনয়ntণ পােশর বাড়ীর সােথ )ফানালাপ-এর খরচ বhকাল 

)বশী )রেখেছ, অথচ বাংলােদেশ বেস সুদZ র আেমিরকােত )ফান করেত অিত সামান1ই খরচ হেতা। )মাটাদােগ 

বলেল, অবকাঠােমার )kেt, তথ1pবােহর dেটা মূল মাধ1ম রেয়েছ - স1ােটলাইট পেথ ও ভZ পৃে� বা সমুdতল িদেয় 

ক1াবল (তার সংেযাগ)। এছাড়া, ভZ পৃে�র সংেযােগ সীিমত )বYনীেত তার-িবহীন )রিডও তরেŋর ব1বহার হয়। gাহক 

পয:ােয় আমরা )য আই,িস,x পিরেসবা )পেয় থািক তার উপাদান (তথ1) যিদ দZ র-দZ রাn )পrেত স1ােটলাইট বা 

সাবেমিরন ক1াবল ব1বহার কের, sানীয় পয:ােয় তা িনিদ:Y চkেকnd (হাব) )থেক আই,এস,িপ, অথবা )মাবাইল 

অপােরটর-এর সহায়তায় তার বা )রিডও তরŋ ()মােডম সংেযাগ) মারফত আমােদর কােছ )পঁৗছায়। িচরচািরত 

যাতায়াত পেথর সংযুিk বা এক sান )থেক অন1 sােনর pেবশdার বhলাংেশ )ভৗগিলক অবsান dারা পূব:-িনধ:ািরত। 

 ফেব:স ম1াগািজন-এর ভাষ1 অনুযায়ী চীনেক এই সুিবধা )দয়ার জন1 িময়ানমার সরকার ৩০ বছের )মাট ৫৩ িবিলয়ন মািক:নী ডলার রয়1ালx 4

িহেসেব পােব। 

 মাt কেয়কিদন আেগ ভারেতর ভ> বেনUের নয়x ) দেশর pিতিনিধেদর ি নেয় "ইিnয়ান ওশ1ানঃ ি রিনউইং দ1 ম1ািরটাইম ) ©ড এn 5

িসিভলাইেজশ1নাল িলেŋজ” শীষ:ক এক সেmলেন এসংkাn মতামত িবিনময় হয়।

 উেlখ1 )য )রািহŋা জনেগাA রাখাইেনর জনসংখ1ার এক-ত̀তীয়াংশ িছল। ইিতহাস সাk1 )দয় )য, গ1াস টািম:নাল পাইপলাইন িনম:ােনর জন1 6

)য িবপুল পিরমাণ জিম অিধgহণ pেয়াজন হয়, তা িনি®ত করেত িবশাল জনেগাAেক িভেটচ> 1ত করেত হয়। মেন তাই pÅ জােগ, )রািহŋা 
শরনাথ:ী’র উৎস ি ক ি সতওেয়’র গ1াস ভা[াের সােথ জিড়ত? এবং থাইল1াn-মালােয়শীয় উপকZ েল দাস-wিমক, গণকবর, উtাল সমুেd 
ভাসমান শরনাথ:ী এবং ব1াংকক-এর বhেদশীয় সেmলন )সই jালানী-)কিndক িবেরােধর pকাশ িকনা )ভেব )দখা pেয়াজন। 



িকnt তথ1-)যাগােযাগ ব1বsার )kেt তা pেযাজ1 নয় — )নটওয়াক: িনয়ntণ ও )pাgািমং-এর মাধ1েম িনিদ:Y 

pেবশdার ()গটওেয়) িদেয় সকল তেথ1র pবাহ িনি®ত করা সmব; এবং )স pেবশdার িনয়ntেকর পছnমত 

িনব:ািচত হেত পাের এবং তা সদা-পিরবত:ন করাও সmব। তাই, বািণেজ1 ব1বhত সমুdপথ বা sলপথ িনয়ntণ কের 

খাজনা আদােয়র বাসনা )যমন অেনক ঐিতহািসক যুেdর (এমনিক k> েসড নামক ধম:-যুেdর) সূtপাত ঘxেয়িছল, 

আধুিনক তথ1pবােহর বাজার দখেলর pিতেযািগতা )স’ত> লনায় )কানও অংেশই কম grttপূণ: নয়। pিতdndী’র 

)নটওয়াক:-)ক িবপয:s কের িবs̀ত জনেগাÆেক িনেজর )নটওয়ােক:র আওতায় আনা এই যুেdর মুখ1 উেdশ1, যা 

িনয়ntেণর লেk বাজার-বিহভ:ূত শিkর আwয় )নয়। স1ােটলাইট-এর সmাব1 কkপথ দখলী )যমন বাsব, )তমিন 

সাবেমিরন ক1াবল (SEA-ME-WE 5 অথবা AAE-1) বা sল-িভিtক ক1াবল-সংেযােগর চkেকndgেলার (হাব-

এর) উপর িনয়ntেণর pিতেযািগতা pায়শই দ̀শ1মান। বাংলােদশ দীঘ: অেপkার পর SEA-ME-WE এর মাধ1েম 

সাবেমিরন ক1াবল সংযুিk )বেছ )নয়, এবং মাt ক'িদন আেগ (িdতীয় ক1াবল) ক> য়াকাটা িদেয় SEA-ME-WE 5 

সংযুিkর অনুেমাদনকােল, এেদেশর কত:ৃপk চীনা িনয়িntত AAE-1 এর সংযুিk )নয়া )থেক িবরত থােক। আরও 

উেlখ1 )য, স1ােটলাইট )pিরত তথ1 ভZ পৃে�র িনিদ:Y িকছ>  )pরণ/gাহক-)কেndর মাধ1েম ভZ পৃে�র অন1ান1 sােন 

িবতিরত হয়। ই-)মইেলর )kেt বত:মান িবতরণ ব1বsায় এধরেনর )কানও চkেকেndর অবsান বাংলােদেশ )নই, 

এবং )শানা যায় )য, slমূেল1র িবকl চীনা psাবনা নাকচ কের ভারেতর িদlীেক চkেকnd িহেসেব )বেছ )নয়া 

হেয়েছ। অথ:াৎ যতিদন না িনজs স1ােটলাইট চালু হেc অথবা আnজ:ািতক স1ােটলাইট ব1বsা )থেক সরাসির 

সংেযাগ sাপন সmব হেc, এ )দেশর তেথ1র আদান-pদান িদlী’র )গটওেয় (এবং সmাব1 নজরদারী) )পrেত 

হেব। অবশ1 ভZ পৃে�র একx pেবশdােরর উপেরও অন1 pেবশdার রেয়েছ, এবং pযুিkেত িপিছেয় থাকা ও পর-

িনভ:র বাংলােদেশর পেk িনকট ভিবষ1েত তা )থেক মুিk পাওয়া সmব নয় ভাবাটাই sাভািবক। 

ইnারেনেটর pেবশdার দখলী’র বািণিজ1ক তাৎপয: আজেকর বাজাের অভাবনীয়, এবং অথ:নীিতক sttার (এবং 

sকীয়তার) িববত:েন তার grttপূণ: ভZ িমকা রেয়েছ। ')সলবাজার ডট কম' )থেক 'এখােনই ডট কম’-এ উtরণ এক 

ধরেনর উদহারণ, যা )কান )কান খােত জাতীয় গ[ীেত আবd sানীয় pিত�ােনর িবলুিpর সংেকত )দয়। সংs̀িতর 

বািণজ1করন সmেক: আজ কােরা িdধা থাকা উিচত নয়, িবেশষত ক1াবল )টিলিভশন pচারণায় িবিধহীনতা ও িবিধ-

pেয়ােগর দZ ব:লতা )যমন তথ1-িবকার pwয় িদেc, )তমিন িবjাপেনর dারা dব1 ও )সবাখােতর বািণজ1েকও sেদশ-

িবমুখ কের ত> লেছ। অনsীকায: )য, gাহকেদর পছn ও বাজাের ভােলা-মেnর pাপ1তা-সংkাn তথ1, চkেকnd 

িনয়ntেনর মাধ1েম অেনকাংেশই pভাবািnত করা সmব। kধু তাই নয়, )কান একিদন আপনার sাট: )ফােন 'ওেয়দার 

ডট কম'-এ ঢাকা’র আবহাওয়ার )খঁাজ িনেত )যেয় আপিন যিদ আপনার এলাকােক 'bাhণিক�া' নােম িচিhত 

)দেখন, অবশ1ই pÅ জাগেব, এটা িক আই,এস,িপ’র কাজ, না িক আরও সুদZ ের অবিsত )কান তথ1 িনয়ntক এ )খলায় 

রত! আজকাল তথ1pবাহ িনয়ntণ কের sানীয় উৎপাদক ও সরবরাহকারীেদর )বমালুম অদ̀শ1 কের িবেদশী dব1 ও 



)সবােক আকষ:নীয় কের )তালা সmব। ইnারেনেট এেলাপাথািড় dেব1র নাম-িভিtক অনুসnান করেলই পাঠকরা 

উপেরর মnব1 যাচাই করেত পারেবন। )মাটকথা, )য )কান sttার sকীয়তা তার অভ1nেরর মনন pিkয়ার 

অিsেtর উপর িনভ:রশীল - এবং রাª ও সমােজর sttা’র sাধীন অবsােনর জন1 তথ1pবাহেক িবজাতীয় sাথ: )থেক 

মুk রাখা pেয়াজন। একইসােথ মেন রাখা জrরী )য, আধুিনক তথ1pযুিk ব1বsায় আমরা kধু তথ1 পাইনা, একই 

পথ িদেয় আমরা িনেজেদর ও পািরপািU:কতা সmেক: অেনক তথ1 অদ̀শ1 গnেব1 pিতিনয়ত পাঠািc, যা 

আমােদরেক বাইেরর জগেতর অজানা শিkর সহজ kীড়নক করেত পাের! 
** 
সt> েরর দশক জ> েড় এবং আিশর দশেকর )গাড়া অিb একxর পর একx রাজৈনিতক পট-পিরবত:েনর )নপেথ1র 

কািহনী িনিষd নগরীর মত আেজা আমােদর মনেক টােন। তেব, sরণ করা )যেত পাের, ষােটর দশক )থেকই 

তদানীnন পূব:পািকsােন গ1াস উেtালেনর চ> িk kr হেয়িছল (এবং কিথত আেছ )য, )স সমেয়ই jালানী )তল 

পাওয়া )গেল )কানও উcবাক1 করা হয়িন); আিশর দশেক (এরশাদ সরকােরর আমেল) কাফেকা সার কারখানার 

জন1 আnজ:ািতক বাজার দােমর pায় এক-চত> থ:াংেশরও কম দােম গ1াস সরবরােহর চ> িk করা হেয়িছল; নbুইেয়র 

দশেক ভZ গভ: )থেক গ1াস উেtালেন উৎপাদন ভাগাভািগ চ> িkর আওতায় )যৗথ খরচ িনrপণ কিমx’র সদেস1রা 

এবং তােদর মাধ1েম অন1ান1 সরকারী ও রাজৈনিতক কম:কত:ারা অিত নগণ1 ব1ািk লােভর আশায় )দেশর (িবশাল 

পিরমাণ) sাথ: জলা¤িল িদেত িdধা কেরিন; এবং সহsােbর )শষ কয়x বছের আকিsকভােব িবপুল পিরমাণ উdৃtt 

মজ> েতর ধুেয়া ত> েল এেদেশর খরচায় পাইপলাইন িনম:ান কের গ1াস রpািনর psাব উtাপন করা হেয়িছল। নত> ন 

সহsােbর krেতই অবশ1 আমরা jালানী সংকেটর সােথ পিরিচত হই এবং কয়লা ও jালানী নীিতেত sিবরতার 

পাশাপািশ ব1য়বhল িবd1ৎ উৎপাদেনর slেময়াদী পদেkপ লk কির। তারপর রাজৈনিতক অŋেন kমাগত 

অিsরতা বাড়েতই থােক — d’বছেরর (২০০৭ ও ২০০৮) িবরল শাসন-ব1বsায় অেনকgেলা জড়পদাথ: )যমন দZ র 

হেয়েছ, )তমিন অেনক সmাব1 )দশজ পুঁিজ গঠেনর ধারা ব1হত হেয়েছ। ২০০৯-এর পর নত> ন সরকােরর উেদ1ােগ 

সমুdসীমা িনেয় িবেরাধ িনরসন সকেলর মেন সামিয়ক আশা জািগেয়িছল, এবং তােদর আnজ:ািতক কZ টনীিত ও 

অভ1nরীণ অবকাঠােমা পিরকlনায় অেনেকর মেন হেয়িছল )য )দশx নত> ন উnয়ন )সাপােন পা িদেত চেলেছ। 

গত pায় পঁাচ বছেরর অেনকgেলা ঘটনা বাংলােদশী ও বাŋালী মনেক িদেশহারা কের ত> েলেছ। যুdাপরাধীেদর 

িবচােরর দীঘ:সূিtতা; বৃহৎ pকl অথ:ায়েন টানােপাড়ন ও িবUব1াংেকর সােথ বাংলােদশ সরকােরর pকাশ1 িবেরাধ; 

)সত>  �তিরেত না এেলও )সই ঋেণর অথ: একই সরকােরর dারা sl-আকষ:নীয় খােতর (সামািজক িনরাপtা )বYনী ও 

খাদ1-gদাম �তিরর) জন1 gহণ;  অজানা কারেণ gামীণ ব1াংক ও তার pিত�াতা অধ1াপক ইউনুস-)ক িচিhত কের 

আইিন ব1বsা gহণ (আিথ:ক )লনেদেন gr অপরাধ )যখােন নজের আেস না); সুnরবেনর সmাব1 Ëংসেক )মেন 

িনেয় রামপােল িবd1তেকnd sাপেনর পিরকlনা; ভারতীয় ঋণ িনেয় )সেদেশর পণ1 চলাচেল )সখানকার 

)রলব1বsার সােথ সাম¤স1পূণ: bডেগজ-এ এখানকার )রল-ব1বsােক pসািরত করা; বড়পুক> িরয়ােত উnুk 



পdিতেত কয়লা উেtালেনর পাইলxং অবিধ আেলাচনা গিড়েয় ‘কয়লা নীিত’র থমেক দঁাড়ােনা; Íাইওভার-এর 

pিত অিধক grt িদেয় কাংিখত )মে©া )রল �তির িবলিmত করা ও (অেনক )kেt, Íাইওভাের জায়গা ধায: 

হওয়ায়) তার সহজ িবs̀িত িবিÎত করা; িশlায়েনর লেk ইকেনািমক )জােনর িচরচািরত pথা )থেক )বিরেয় এেস 

)দশ-িভিtক এলাকা ইজারা )দয়ার উেদ1াগ; ইত1ািদ অেনকেকই ভািবেয় )তােল। এসেবর পাশাপািশ িবগত 

বছরgেলােত আিথ:ক ব1বsায় উপয:পুির িবপয:য় এবং )সসব িবষেয় উপযুk কত:ৃপেkর অদkতা বা িনিল:pতা 

সকলেক িবিsত কেরেছ। )সইসােথ রাজৈনিতক অŋেনর িবেভদেক ব1বসার )kেt )টেন এেন বািণিজ1ক pিত�ান 

দZ ব:ল হওয়ায় সmদ-)দশাnর ও অিভবাসন তরািnত হেয়েছ। এমনিক অথ:নীিতক কম:কাn পিরচালনায় 

অেপশাদািরt ও Ïাn নীিত (এমনিক) �বধপেথ সmদ-পাচােরর সুেযাগ কের িদেয়েছ।  এসেবর মােঝ wম-রpানী 

িনভ:র অথ:নীিতক pবৃিdর হাের ত> Y )থেক সািব:ক অথ:নীিত িকছ> টা িদেশহারা। এবং সিদcা থাকেলও, আ�িলক ও 

আnজ:ািতক sােথ:র টানােপাড়েন )দশজ অথ:নীিতেত গিত আনা drহ হেয় পেড়েছ। খাজনা-আদােয়র রাজনীিত যখন 

নg )পশী (ও অst) শিkর উপর িনভ:র করেত বাধ1 হয়, এবং সরকারী pশাসনব1বsা যখন জন-িবিcn হেত kr 

কের, অথ:নীিতক গিত আনা আরও কিঠন হয়। আজ তাই, উেlখজনক )কানও িবেরাধী রাজৈনিতক দেলর উপিsিত 

না থাকেলও, সমাজ ও রাª ব1বsাপনায় pােয়ািগক পয:ােয় বhধা-িবভk কত:ৃt িবরাজমান এবং এেদর অেনেকই 

)লাকচk> র অnরােল রেয় যােc। )নওমী kাইন-এর 'দ1 শক )থরাপী' বইx পেড় মেন হয়, )যন )কানও অদ̀শ1 

শিk আমােদরেক বারংবার িবচারিবহীন হত1া, gম, ধম:sােনর অবমাননা, ইত1ািদ অপকেম:র সাkী হেত বাধ1 কের 

)সই শিk'র সৃY ‘িনয়িত'র কােছ নিত sীকার করবার জন1 আমােদর pstত করেছ! dঃখজনক হেলও সত1 )য, 

অসহায়েtর িনরিবিcn )বtাঘাত মানুষেক pায়শই িনজ:ীব কের )তােল। এবং অসহনীয় হেয় উঠেল আtঘাতী উg 

)scাচািরতায় তার pকাশ ঘটেত পাের। 

রাª যখন সাধারণ নাগিরেকর িনরাপtা িবধােন ব1থ:, তেথ1র িবÏািn )যখােন সব:gাসী এবং কঁাটাতােরর )দয়ােল আবd 

এই k> d ভZ খ[ ও তার জলসীমা যখন নানাকারেণ িভনেদশী sােথ:র কােছ আকষ:নীয় হেয় উেঠ, তখন িনভ:রেযাগ1 

সীিমত তথ1 যুিk কাঠােমােত )ফেল পিরcn ভাবনা জrরী। আেলাচনা ও বন:নােক দীঘ:ািয়ত না কের আবােরা 

)যাগােযাগ ব1বsার িদেক নজর িদব এবং তা )থেক আমােদর ভিবষ1ৎ সmেক: িকছ>  অনুিসdােn )পৗছ> েত )চYা 

করেবা। 

মেন পেড়, ছ’সাত বছর আেগ, আnজ:ািতক pিত�ােন কম:রত কেয়কজন বাংলােদশী বংেশাdZ ত অথ:িনিতিবদেদর 

সােথ আেলাচনায় pÅx উtাপন করা হেয়িছল — বাংলােদশ িক কারেণ বিহঃিবেUর কােছ আকষ:ণীয় মেন হেব? 

)মাটাদােগ চারx সmাব1 কারণ িচিhত করা হেয়িছল, (১) sl-মজ> রীর wম ব1বহার কের পণ1 উৎপাদন, যা 

অভ1nরীণ, আ�িলক বা বিহঃিবেU বাজারজােতর জন1 হেত পাের; (২)  এখানকার sল বা জলসীমায় সmাব1 কয়লা, 



pাক̀িতক গ1াস, jালানী  )তল বা অন1 )কানও দZ ল:ভ খিনজ pািpর সmাবনা থাকেল তা উেtালেনর জন1; (৩) 

আ�িলক সংযুিk বৃিdর pেয়াজেন (উভয় ভারেতর ©ানিজট চািহদা ও )নপাল, ভ> টান ও পূব: এশীয় )দেশর সােথ 

সংযুিkর জন1) িবিবধ যাতায়াত ব1বsায় িবিনেয়াগ; এবং (৪) আnজ:ািতক dেndর )pkাপেট সামিরক )কৗশেলর 

)kেt বাংলােদেশর )ভৗগিলক অবsােনর grt িবধায় িনরাপtা-)সবায় িবিনেয়াগ। লkণীয় )য, (১ নmের উেlিখত) 

পণ1 উৎপাদেন িবিনেয়াগ, jালানীর সহজ-লভ1তার কারেণ, অথবা, sl-দZ রেtর আ�িলক বাজাের অনুpেবেশর 

সুিবধার কারেণও হেত পাের। এমনিক, পিরেবশ-ব1বsাপনার দZ ব:লতার সুযগ িনেয় নত> ন িবিনেয়ােগর )মাড়েক, চীন, 

জাপান, বা অন1 )কানও )দশ )থেক পিরেবশ দZ ষণকারী িশl বাংলােদেশ sানাnিরত হেত পাের। jালানীর 

সহজলভ1তা )যমন িবিনেয়াগেক আক̀Y করেত পাের, )তমিন, আ�িলক সংযুিkর উnিতসাধন পিরবহণ খরচ 

কিমেয় িবs̀ত বাজার িনি®ত করেল িবিনেয়াগ বৃিd )পেত পাের। তেব dেটা )kেtই িভn সmাবনােক বািতল করা 

যায় না — (১) jালানী পাওয়া )গেলই )য তা এভZ খেn ব1বhত হেব, )সটা িনি®তভােব বলা সmব নয়; এবং (২) 

আ�িলক সংযুিk বাড়েলই )য তা এখানকার উৎপািদত পেণ1র বাজার িনি®ত করেব, তা নাও হেত পাের। আমােদর 

)দেশ রাজৈনিতক pjা ও দ̀ঢ়তার ঘাটিত )দখা িদেল িভn )দেশর উৎপাদনকারী তােদর লাভ িনি®ত করবার জন1 

jালানীর দখলী িনেব (অথবা সমুd-তলেদেশ সংযুk সাধারণ )kt )থেক পৃথকভােব গ1াস উেtালেন বঁাধা সৃp 

করেব), এবং তােদর �তির পণ1 পিরবহণ কের নত> ন বাজার দখল করেত চাইেব।  

উপেরর পিরেcেদ বhিবধ সmাবনার — আশা ও dঃsেpর কথা উেlখ কেরিছ। এসব এপয:ােয় বায়বীয় মেন 

হেলও বত:মান সমাজ ও রাজনীিত'র বhধা-িবভিk বhলাংেশ শিkশালী pিতপেkর মােঝ সমেঝাতার অভােবর 

ইিŋত )দয়। আজ তাই, এভZ খেnর সমাজ ও অথ:নীিত একািধক পেথর pেবশমুেখ অিন®য়তায় হতবাক। সmবত 

)সটাই sাভািবক। িকnt )কান dাের আমরা pেবশ পােবা, )সটা িক আমােদর )নত̀েtর িনয়ntেণ আেছ? অথবা, 

)দেশর অট> টতা অk> Ó )রেখ বাইেরর শিkেক সmােনর সােথ )মাকােবলা করার জন1 িক অভ1nরীণ ঐক1েক সুদ̀ঢ় 

করার উেদ1াগ )নয়া হেয়েছ? আেগই উেlখ কেরিছ, বাংলােদশ sাধীন হবার পর pায় d’দশেকর অিধককাল জ> েড় 

ঢাকা-)কিndক )যাগােযাগ ব1বsা সুদ̀ঢ় হওয়ায় )দশ ও জািত’র পিরিচিত sকীয়তা )পেয়িছল। যমুনা )সত> র মাধ1েম 

বৃহtর রাজশাহী’র সােথর পূব:া�েলর সংযুিk, পdা )সত> র মাধ1েম িবশাল দিkণা�েলর সােথ ঢাকা ও পূব:া�েলর 

অিধক সংযুিk ও দিkেণ সহজ মূেল1 jালানী সরবরােহর সmাবনা, ঢাকা-চ�gাম চার )লন িবিশY রাsা, ইত1ািদ 

বাংলােদেশর অভ1nরীণ সংযুিkেক বৃিd করেব। এর পkাnের, বড় শহের গন-পিরবহন বা ম1াস ©ানিজট ()যমন, 

)মে©া )রল) -এ িবিনেয়াগ না কের যিদ )দেশর মূল শহর এিড়েয় Íাইওভার িদেয় িভn )দেশর পণ1 পিরবহণ সহজ 

করা হয়, তা এখানকার িবিনেয়াগেক অবেহলা করার ইিŋত িদেব। একইভােব, যিদ আসােমর সােথ বাংলােদেশর 

সংযুিk উnত না হেয় তা িtপুরা’র সােথ সীমাবd রাখা হয়, বাজার-pািpর সmাবনা সীিমত হবার কারেণ এ ভZ খ[ 

িবিনেয়ােগর জন1 কম আকষ:নীয় হেব। অথবা, পdা )সত>  না হেয় যিদ িdতীয় যমুনা )সত>  �তির হেতা এবং সড়ক ও 



)রলপেথ আসােমর সােথ )যাগােযাগ ব1বsার উnিত ঘটেতা, তা পি®ম ভারেত সmদ sানাnেরর ইিŋত িদত। 

এমনিক, )নৗপিরবহেনর উেdেশ1 িtপুরার সােথ চ�gাম অথবা )মঘালেয়র সােথ রাখাইেনর সমুdবnেরর সংযুিk 

একই ইিŋত িদেত পাের। 

আমার মত পাঠেকরাও সmবত এই বh সmাবনাময় ‘যিদ'র মােঝ )খই হািরেয় )ফেলেছন। িতনপেব:র িবশদ 

আেলাচনায় pতীয়মান হয় )য, )যাগােযাগ ব1বsায় িবিনেয়ােগর )পছেন )কান না )কান উেdশ1 থােক, যা সmদ, পণ1 

বা wম পিরবহণ অথবা সামিরক িনরাপtা'র সােথ যুk হেত পাের। তাই িক ধরেনর )যাগােযাগ pকl কায:কর 

(বাsবায়ন) হেc এবং )কানgেলা থমেক দঁািড়েয় থাকেছ, )সgেলা নজরদারীেত আনেল সমাজ ও অথ:নীিত )কান 

পেথ এgেব তা অেনকটাই আঁচ করা সmব। এই অনুমােন ভর কের, )দশীয় ও আ�িলক )যাগােযাগ খােতর 

কেয়কx pকেlর উেlখ করেবা এবং পdা-)মঘনা-bhপুেtর এই অববািহকার আগত িদেনর সমাজ-রাজনীিত 

সmেক: আেলাকপাত কের দীঘ: িনবnx )শষ করেবা। 

পুনরাবৃিt হেলও )দেশর অভ1nেরর িকছ>  উেদ1াগ উেlখ করা যাক। এ অংেশ যা উেlখ করিছ তার )বশ িকছ>  অংশ 

আওয়ামী লীেগর ওেয়বসাইট (www.albd.org) )থেক )নয়া; এবং বাংলােদেশর অভ1nর )থেক )দখা বা )দেশর 

নাগিরকেদর মােঝ যা pচার করা হেc। 

(১) gাম, ইউিনয়ন ও উপেজলা পয:ােয় রাsাঘাট িনম:ােনর কাজ-এর )kেt দিkণা�েলর )জলাgেলা pাধান1 পােc 

- তেব, আইল1া িবËs িবশাল এলাকায় পািন-িনয়ntেণর সুব1বsা আজ অবিধ করা হয়িন। 

(২) চীনা অথ:ায়ন ও কািরগির সহায়তায় পdা )সত>  ও d’পােড়র রাsাঘাট �তিরেত যেথY grt লkণীয়;

(৩) পায়রা বnেরর কােজ অgগিত হেc বেল )শানা যায়, যিদও এর কায:করী ব1বহােরর জন1 )য সাবেমিরন 

pেয়াজন, তা (পিtকা’র সংবাদ মেত) চীন )থেক )কনার পুরেনা িসdাn রদবদল হেত পাের।

(৪) )সানািদয়া-)ত গভীর সমুd বnর এবং পৃথকভােব এল,এন,িজ, টািম:নাল িনম:ােনর g¤রন )শানা )গেলও )কানও 

কায:করী পদেkপ )দখা যায়িন।

(৫) )মে©া )রল এর কাজ অেনক িবলেm kr হেয়েছ এবং সরকারী-)বসরকাির পাট:নারিশেপর আওতায় Íাইওভার-

এর কাজ kr হওয়ায় )মে©া )রল-এর কাজ আশানুrপ গিতেত সmn হবার সmাবনা kীণ। ঢাকা িবমান বnর 

)থেক জয়েদবপুর অবিধ বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ-এর ২০ িকেলািমটার দীঘ: pশs রাsা ও Íাইওভার-এর pকl 

ময়মনিসংহ হেয় জামালপুর পয:n িবs̀ত হবার কথা )শানা যায়। pথম পেব:র কােজর িবশাল অgগিত হেয়েছ বেল 

দাবী রেয়েছ। এমনিক জয়েদবপুের টািম:নাল-এর জন1 জিম অিধgহণ করা হেয়েছ। 



(৬) ভারতীয় ঋেণ )রলপথ পুনগ:ঠেনর জন1 িবিনেয়ােগর উেlখ আেগই করা হেয়েছ। এেkেt িকছ>  িদক পিরবত:ন 

লkণীয়, যা সামিয়ক হেত পাের। যমুনা )সত>  িদেয়, অথবা জিকগ¤-বদরপুর অথবা পdা )সত> েক জিড়েয় )দেশর 

দিkণ ও দিkন-পি®মা�েল )রলপথ উnয়েনর কথা )শানা িগেয়িছল, তা আপাততঃ sিগত মেন হয়। লkণীয় )য, 

অিধক grt িদেয় আগারতলা-আখাউড়া এবং আখাউড়া-লাকসাম )রলপথ সংেযাগ-এর কাজ সmn করা হেc। 

লাকসােম (d’লাইেনর) ঢাকা-চ�gাম )রলপেথর সােথ যুk হেল এই িবিনেয়াগ িtপুরােক চ�gাম-এর সােথ সংযুk 

করেব।

(৭) তথ1-)যাগােযােগর পূন:াŋ আেলাচনা সীিমত তেথ1র কারেণ সmব নয়। তেব উেlখ1 )য, িdতীয় সাবেমিরন 

ক1াবল ক> য়াকাটা িদেয় বাংলােদেশর ভZ sেল pেবশ করেব, যা পায়রা বnর সংলg। )দেশর িভতরকার সংযুিkর 

gাহক-পয:ােয়র দাম কমােত না পারেলও সাবেমিরন ক1াবল )থেক pাp ব1াn-উইডথ-এর এক উেlখজনক অংশ 

ভারেতর কােছ িবিk করা হেয়েছ, যা উtর-পূেব:র pেদশgেলার সােথ মূল ভZ খে[র তথ1 সংযুিk বৃিdেত সহায়ক 

হেব। আেগই উেlখ কেরিছ, )মাবাইল সংেযাগ ও স1ােটলাইট-িনভ:র তথ1 আদানpদােন ভারেতর মূল ভZ খে[র 

উপর িনভ:রশীলতা বৃিd পােc। আরও উেlখ1 )য, বাংলােদেশর িনজs স1ােটলাইট �তির হেলও তা উৎেkপেণর 

এবং তার যাবতীয় রkণােবkেণর জন1 অেন1র উপর িনভ:র করেত হেব।  7

(৮) )নৗপেথর আেলাচনা এ’িনবেn করা হয়িন। তথািপ উেlখ1 )য, বাংলােদেশর নদী ও সমুd সীমানা িদেয় )নৗযান 

চলাচল সংkাn বাংলােদশ-ভারত চ> িk মাt কিদন আেগ একেনক-এর অনুেমাদন )পেয়েছ। আkগে¤ )নৗ-

টািম:নাল sাপেনর কাজ drততার সােথ সmn করা হেব এমন আভাস )দয়া হেয়েছ। এমনিক )নৗপথ ‘িবপদমুk' 

করবার উেdেশ1 pকl হােত )নয়ার তথ1 িবUব1াংেকর ওেয়বসাইট )থেক জানা যায়।8

(৯) আওয়ামী লীেগর উেlিখত ওেয়বসাইট )থেক জানা যায়, ২০১৪ সেনর )ফbrয়ািরেত ভারতীয় সরকারী )তল 

)কাmািন ও,এন,িজ,িস িভেদশ, একই বছেরর মাচ: মােস )পে©াবাংলা’র সােথ )যৗথভােব অেªলীয়-িসŋাপুরী 

সােnাষ-িkস )কাmািনেক, এবং িডেসmর মােস sাটওেয়ল ও কনেকা-িফিলেপর )যৗথ উেদ1াগেক সমুdগেভ: গ1াস 

ও )তল অনুসnােনর চ> িk )দয়া হেয়েছ। এেkেt )কানও লkণীয় উেদ1াগ-এর সংবাদ পাওয়া যায়িন।

 িনিদ:Y ভZ খ[েক মুখ1 )রেখ উপযুk কkপেথ স1ােটলাইট চালু রাখেল অিধক ঘনঘন (বা )বশী সময় জ> েড়) ঐ ভZ খে[র বা সমুdবেkর 7

যাবতীয় তথ1ািদ সংgহ করা সmব হয়, যা িনরাপtার উেdেশ1 অথবা অশাn সমুেdর তলেদশ )থেক গ1াস বা jালানী )তল উেtালেনর জন1 
করা ি বিনেয়ােগর Öঁিক বhলাংেশ hাস কের। সŋতকারেণই বেŋাপসাগের jালানী উেtালন বা িনরাপtা-সংিaY খােত ি বিনেয়ােগর আেগ 
উেদ1াkারা ) ডিডেকেটড (উৎসগ:ীক̀ত) তথ1pবাহ ি নি®ত করেত চায়। ) শেষাk ি বষেয় অgগিত না ঘটেল স1ােটলাইট উৎেkপণও 
িবলিmত হেত পাের।

 ) যটা sY নয়, গভীর সমুdগামী বাংলােদশী মািলকানাধীন জাহাজ (িশিপং) )কাmািনgেলার আেপিkক অবsান )কান মুখী। ভাসমান 8

শরণাথ:ী, )শােয়-)ত চীনা িবিনেয়াগ এবং বেŋাপসাগের kমবধ:মান গ1াস-)তেলর অনুসnান সমুdপেথ বিহঃবািণেজ1র sাধীনতােক খব: করেত 
পাের।



(১০) jালানী খােতর grt অপিরসীম; এবং িবd1ৎ খােত, িবেশষত আnঃেদশীয় িবd1ৎ pবােহ সব:ািধক সরকারী 

উেদ1াগ লkণীয়। সmবত, এর সােথ কয়লা নীিত’র থমেক দঁাড়ােনাও জিড়ত। মূল উেদ1াগgেলা সংেkেপ িনেm 

উেlখ করিছঃ

- rপপুর আণিবক )কnd ধীর গিতেত চলেছ। 
- জাপানী psাবনায় মাতারবািড় jালানী চkেকnd krেত জlনা মেন হেয়িছল — পdা )সত>  অথ:ায়ন )থেক 

িবUব1াংক মুখ িফিরেয় িনেল pকl ঋেণ চীনা আgেহর পাlা উেদ1াগ িহেসেব অেনেকই এই জাপানী psাবেক 

slকালীন গণ1 কেরিছেলন। িকnt সরকারী ব1বsাপনায় ")কাল পাওয়ার )জনােরশন )কাmািন বাংলােদশ 

িলিমেটড” নােমর )কাmািন কাগেজ-কলেম pিত�া )পেয়েছ; কিথত )য, এ )কাmানী’র মাধ1েম জাইকা’র অথ:ায়ন 

হেব; এবং এবারকার বােজেট ফাs ©ােক pকlx গণ1 কের পিরকিlত  ৪x ১২০০ )মগা ওয়াট িবd1ৎ )কেndর 

pথমx sাপেনর কাজ kr করবার সুsY উেlখ রেয়েছ। 
- বহরমপুর-)ভড়ামারা সংেযাগ ও পালাটানা’র িবd1ৎ িtপুরা-ক> িমlা’র সংেযাগ sাপন করা হেয়েছ; 
- রামপােল ১৩২০ )মগা ওয়াট-এর থাম:াল িবd1ৎ উৎপাদন )কnd sাপেনর কথা চলেছ )বশ িকছ> িদন এবং জানা যায় 

)য এজন1 জিম অিধgহেণর কাজ অেনক দZ র এিগেয় )গেছ (বা সmািদত হেয়েছ)। িবিভn সরকারী ও )বসরকাির 

তথ1সূt )থেক জানা যায় )য, রামপােল িবd1ৎ উৎপাদন kr হেল তা ভারত-মুেখ pবািহত হেব - অনুমান করা 

)হায় )য, সাগরdীেপর সমুdবnর ও সmাব1 )নৗঘঁাx িনম:ােন )স িবd1তেক কােজ লাগােনা হেব। kধু তাই নয়, 

পdা )সত> -িনম:ােনর কাজ )শষ হেল একx আ�িলক িgড িtপুরা )থেক মািনকগ¤ হেয় পdা )পিড়েয় দিkন-

পি®মা�ল িদেয় পি®মবেŋ pেবশ করেব; এবং (পিরকিlত) রামপােল �তির িবd1ৎ )স িgেডর সােথ সংযুk 

থাকেব। 
- বড়পুক> িরয়ােত ১৩২০ )মগাওয়াট িবd1ৎ উৎপাদন-kম কয়লা-িনভ:র িবd1ৎ )কnd sাপেনর কথা আেগই উেlখ 

কেরিছ। জানামেত, ২৫০ )মগাওয়াট-এর ত̀তীয় ইউিনট-x )কিবেনেটর kয় কিমxর অনুেমাদন )পেয়েছ এবং 

২০১৬ সেনর মাচ: )থেক কাজ kr হবার কথা। উেlখ1 )য, বড়পুক> িরয়া কয়লাখিন )থেক উেtািলত কয়লা 

ব1বহার কেরই এই িবd1ৎ উৎপাদন করা হেব। 
- সবচাইেত grttপূণ:, অথচ slািধক আেলািচত pকlx হেলা, অrণাচল pেদেশ উৎপািদত জলিবd1ৎ হাই 

)ভােlজ িড,িস/এ,িস  লাইন িদেয় আসাম, বাংলােদশ, িবহার হেয় আgা অবিধ িনেয় যাবার উেdেশ1। )নট ঘঁাটেলই 

জানা যায় )য এই আ�িলক িgডx অrণাচেলর িবd1ৎ বনগঁাইগঁাও িদেয় বাংলােদেশর জামালপুর ও বড়পুক> িরয়া 

হেয় িবহােরর পূিন:য়া িদেয় আgা পয:n িবs̀ত হেব, যা ভারতীয় িgেডর সােথ যুk থাকেব। ভ> টান )থেক আসা 

িবd1ৎ বনগঁাইগঁাও-)ত এেস িমলবার কথা, এবং )নপােল �তির িবd1ৎ পূিন:য়ােত পি®মমুখী িgডxর সােথ যুk 

হবার কথা। পূেব: উেlিখত বড়পুক> িরয়ােত �তির িবd1ৎ এই িgেডর সােথ যুk হেয় পি®মমুখী হেব, না িক তা 



দিkন-মুখী হেয় বাংলােদেশর অন1t িবd1ৎ )যাগান িদেব, )সটা sY নয়। তেব ২০৩০ সেনর pেkপণ অনুযায়ী 

pায় ৩৫০০ )মগাওয়াট পিরমাণ ()মাট pািp’র ৯%) িবd1ৎ আ�িলক িgড )থেক আসেব। পিরেশেষ লkণীয়, 

সুইেডেনর )য এ,িব,িব, )কাmািনেক ভারত সরকার হাইেভােlজ লাইনx sাপেনর দািয়t িদেয়েছ, )সই একই 

)কাmািন বাংলােদশ )থেক pায় ৩০ িমিলওন ডলার pকেl চ> িkবd হেয়েছ বেল যায় (সূtঃ আওয়ামী লীেগর 

ওেয়বসাইট)। 
(১১)  ঢাকা-িসেলট-তামািবল হেয় gয়াহাx পয:n রাsা এিশয়ান হাইওেয়’র অংশ িহেসেব গণ1 করা হেলও, )শানা 

যােc )য )মাদী সরকার আসার পর এপথ িদেয় পণ1 পিরবহেণর পিরকlনা বাদ )দয়া হেয়েছ। এবং ভারেতর উtর-

পূব:া�েলর সােথ বাংলােদশ ভZ খে[র মূল সংযুিk আখাউড়া-আগারতলা এবং আগারতলা )থেক )মঘালয় পেথই ভাবা 

হেc।

উপের বাংলােদশেক িঘের )যাগােযাগ ব1বsা-সংিaY সমকালীন কায:kম ও ভাবনা উেlখ কেরিছ। সািব:ক িচt )থেক 

pতীয়মান হয় )য, 

(১) দিkণ এশীয় উপমহােদেশর পূব:া�েলর ()নপাল, ভ> টান, উtর-পূব: ভারেতর অrণাচল) জলিবd1ৎ দীঘ:sায়ী িgড 

ব1বsার মাধ1েম পি®মা�েলর কলকারখানা ও বসিতর চািহদা )মটােনার জন1 )নয়া হেব। pাথিমকভােব, িtপুরার 

pাক̀িতক গ1াস )থেক �তির িবd1ৎ বাংলােদেশ আমদািন হেলও পরবত:ীেত পdা )সত>  িনিম:ত হেল, তা )ভড়ামারা-

বহরমপুর িদেয় পি®ম বাংলায় pবািহত হবার সmাবনা রােখ। এমনিক বাংলােদশ-এর কয়লা ব1বহার কের অথবা 

কয়লা আমদািন কের বাংলােদেশর পি®মা�েল উৎপািদত িবd1ৎ )শষাবিধ )কাথায় ব1বhত হেব, তা িনি®ত কের 

বলা সmব নয়।

(২) ঢাকা-চ�gাম চার-)লন িবিশY সড়ক �তরীর িবলm এবং পাশাপািশ আখাউড়া-লাকসাম )রলপথ িনেয় ব1sতা 

ঢাকােক িঘের রpানী-িনভ:র িশlেক িনঃসেnেহ িবপােক )ফলেব। যিদ )সই মহা সড়েকর পাU:বতী ইকেনািমক )জান 

�তির করার কারেণ এ িবলm ঘেট, )কবলমাt )সেkেtই এটার িভn ব1াখ1া )দয়া সmব।

(৩) ভারেতর উtর-পূব:া�েল )য বাজােরর সmাবনা একসময় বাংলােদেশ িবিনেয়াগ বৃিdর আশা জািগেয়িছল, )সটা 

সmবত অমূলক। যাtী পিরবহেণর িদেক grt )দয়ায় মেন হয় )য, )সখান )থেক অিভবাসনেক উৎসািহত করা 

হেব, যা সাধারণত, িনিদ:Y এলাকা )থেক সmদ আহরেণর সােথসােথ )দখা যায়। এবং বাংলােদেশ, িবd1ৎ pািp 

িনি®ত করা )গেল, সীিমত িকছ>  এলাকায় িশl pিত�া’র সmাবনা রেয়েছ। 

(৪) একসময় অেনেকই বাংলােদশেক আ�িলক )যাগােযােগর সংযুিksল হবার সmাবনা িনেয় আশাবাদী িছল — 

sলপথ িদেয় (এিশয়ান হাইওেয়’র dারা) দিkন-পূব: বা পূব: এিশয়া’র সােথ )যাগােযােগর )kেt )স আশা আজ 

িনতাnই kীণ। এমনিক সমুd পেথও দিkণ ও পূেব:র )দশgেলার সােথ সংযুিk আনার )kেt বাংলােদেশর বnর 

ব1বহার করার সmাবনা িদনিদন kীণ হেc। 



উেlখ না করেলই নয় )য, িময়ানমােরর )শােয়’)ত চীেনর jালানী-)তল ও গ1ােসর টািম:নাল গঠন বেŋাপসাগেরর 

উপকZ লীয় অ�েলর )ভৗগিলক-রাজনীিতেত নত> ন মাtা সংেযাজন কেরেছ। সমকালীন ঘটনা )থেক মেন হয় )য, )স 

িবিনেয়াগ রkােথ: বা তা hমিকেত )ফলেত এ ভZ খ[ ব1বhত হবার সmাবনা িদনিদন বাড়েছ। )সইসােথ, িনরাপtা 

বািহনী িনভ:র সমাজ ও রাজনীিত )জঁেক বসার সmাবনাটা pকট হেয় দঁাড়ােc। এর ব1ািতkম ঘটেব যিদ সিত1 

jালানী পাওয়া যায় এবং তা )দেশর িভতরকার কম:সংsান-মূলক িবিনেয়াগেক তরািnত কের, এবং )সই sেpর 

িবিনেয়াগকারীরা িনেজেদর sােথ: এভZ খেnর সমাজ ও রাজনীিতেত িsিতশীলতা রাখেত সেচY হয়। মাতারবািড়েত )য 

িবশাল িবd1ৎ মহাচkেকnd �তরীর pstিত চলেছ, তা সামিরক )কৗশল-জিনত pেয়াজেন ব1বহার করা হেব, না িক, 

)দেশর দিkন-পি®মা�েল িশlায়েনর কােজ ব1বhত হেব, তা জানার জন1 আমােদর আরও িকছ>  বছর অেপkা 

করেত হেব। আপাতঃদ̀pেত মেন হয়, উtর-পূব: ভারেতর বািণজ1 pসােরর জন1 )সটা pেয়াজন হেব না।  

এই দীঘ: িনবেnর krেতই বেলিছলাম )য, )কান িনিদ:Y )যাগােযাগ ব1বsা একx জনেগাA’র উপকাের আসেব না 

অপকাের আসেব, তা িনভ:র করেছ )স )কান মে� (বা, িসঁিড়র )কান ধােপ) দঁািড়েয় ভােলামেnর িবচার করেছ। 

এপয:n অিধকাংশ আেলাচনা বাংলােদশ অথবা উপমহােদশীয় )pিkত )থেক করা হেয়েছ। তাৎপয: িবেaষণ না 

কেরই িনবnx )শষ করেবা dেটা আnজ:ািতক )pিkত উেlখ কের।  

©াn-প1ািসিফক পাট:নারিশপ এিgেমn (সমেঝাতা)-এর আওতায় বত:মােন ১২ x )দশ আেছ — অেsিলয়া, brেনই, 

িচিল, জাপান, মালেয়িশয়া, )পr, িসŋাপুর, যুkরাª, িভেয়তনাম, )মিkেকা, কানাডা ও িনউিজল1াn। অেনক 

িবেaষেকর দ̀pেত, এই ম� ব1বহার কের )যমন চীন-)ঘরাও করার মািক:নী নীিত কায:কর করার pয়াস থাকেব, 

)তমিন এিশয়া-প1ািসিফক অ�েল আিধপত1 িবsােরর জন1 ৬০০ ’রও অিধক কেপ:ােরট grেপর সিmিলত উেদ1াগ 

এর )পছেন কাজ করেছ। pকািশত িবিভn িনবেn আ®য:1জনকভােব বেŋাপসাগর অনুেlিখত রেয়েছ, এবং গভীর 

সমুেdর )নৗচলাচেলর পথ ভারত মহাসাগর িদেয় দিkণ ভারত ভZ খ[ sশ: কের �বিUক সংযুিk আনেব বেল ধারনা 

)দয়া হয়। sরণ করা )যেত পাের )য ভারত উেlিখত সমেঝাতা’র সদস1 )দশ না হেলও ‘কটন rট’-এর নােম 

)সেদেশর সরকােরর উেদ1াগেক অেনেকই সমেগাtীয় মেন কেরন। তেব এটাও অনsীকায: )য চীেনর উেদ1ােগ 

গিঠত অবকাঠােমা িবিনেয়াগ ব1াংেক ভারতও অথ:েযাগান িদেc। 

উপেরােlিখত সমেঝাতা’র কায:কর rেপর pাথিমক নমুনা আমরা )জেনিছ যুkরােªর �বমােtয়সুলভ আমদািন 

klনীিত’র মাধ1েম — বাংলােদেশর কাপড় রpানীেক িজ,এস,িপ, সুেযাগ না )দয়া এবং িভেয়তনাম )থেক রpানী 

করা কাপড়েক তােদর বাজাের klমুk pেবেশর অিধকার )দয়ার )ঘাষণা এখােন উেlখ1। ভাসমান শরণাথ:ী ও 



)রািহŋােদর বত:মােনর ব�নাময় জীবেনর )পছেন নত> ন পাট:নারিশপ-এর )কানও ভZ িমকা আেছ িক না, )সটা তিলেয় 

)দখা pেয়াজন। তেব, )যাগােযাগ ব1বsার )pিkেত একx িনবেnর উেlখ pাসিŋক — এিশয়া উnয়ন ব1াংক 

ইnxxউট এর হেয়, ২০১৪ সেনর )ম মােস pকািশত জ1 Úেস গ1েt রিচত "কােনিnং সাউথ এিশয়া ট>  সাউথ-ইY 

এিশয়াঃ kস বড:ার ইনÚাsাকচার ইনেভsেমn” (দিkণ ও দিkন-পূব: এিশয়ার সংযুিkঃ আnঃেদশীয় 

অবকাঠােমােত িবিনেয়াগ)। িনবnxেত �বিUক পিরসের এ অ�েলর )যাগােযাগ ব1বsা সmেক: আগাম ভাবনা’র pিত 

আেলাকপাত কেরেছ। িনবnxর িবেaষণ ও psাবনার িবsািরতেত যাবার সুেযাগ )নই। kধু উেlখ করেবা )য, মূল 

psাবনায় বাংলােদশেক এিড়েয় ‘িচেকন )নক’ কিথত ভারেতর d’অ�েলর সংেযাগকারী সr এলাকা িদেয় 

মিনপুেরর ইমফল িদেয় কলকাতা বnর )থেক সায়গণ বnর পয:n দীঘ: সড়কপেথর উেlখ রেয়েছ। বাংলােদেশর 

িভতর িদেয় যাওয়ার পথ সংিkp হেলও )সxেক উপযুk মেন না করার িতনx কারণ উেlখ করা হেয়েছ, যা 

sYতই ভারেতর sােথ:র িদেক নজর িদেয় িচিhত — (ক) িচেকন )নক-এর ত> লনায় dেটা বাড়িত সীমাn )পrেত 

হয়; (খ) )টকনাফ িদেয় সড়ক সংযুিkর )kেt িময়ানমার-এর আপিt (অd> তভােব িনবnকার িসdােn )পঁৗছান )য 

ভZ পৃ� িদেয় দিkন-পূব: এিশয়ার সােথ সড়ক সংযুিkেত বাংলােদেশর আgহ )নই), এবং (গ) বাংলােদশ-এর মধ1 িদেয় 

যাওয়া সড়কপথ )নপাল ও ভZ টান-)ক সংযুk করার জন1 সুিবধাজনক হেব না। 

দীঘ: বণ:নার সমািp টানেবা কেয়কx মnব1 কের। pথমতঃ )য )কান )ভৗগিলক ও সামািজক sttা sাধীনভােব 

এgেত পাের যিদ তার জেল-sেলর সmদ )সখানকার জনবসিত’র জন1 সুদZ রpসারী সmানজনক কম:-সংsােনর 

ব1বsা করেত পাের। িকnt দিkন-এশীয় উপমহােদেশর ইিতহাস dঃখজনক ভােব বারংবার পূব:া�লেক তার ন1ায1 

অিধকার )থেক বি�ত কেরেছ। আমরা আশা করেবা )য বাংলােদেশর বত:মান সরকার )সই ধারােত পিরবত:ন আনেত 

সkম হেবন। িdতীয়ঃ বাংলােদেশ কম:সংsান বৃিdর লেk ভারতীয় িবিনেয়াগেক আক̀Y করার pয়াস থাকাটা 

sাভািবক। তেব, )স অজ> হােত, জামালপুর/বড়পুক> িরয়া, মংলা/রামপাল, বা আkগে¤ িবেশষ অথ:ৈনিতক অ�েলর 

নােম বাংলােদেশর দZ ল:ভ জিম ভারতেক ইজারা িদেল, তা sYতই pাক̀িতক/jালানী সmেদর পি®মমুখী pবাহেক 

সহায়তা করেব। এেkেt সতক:তা জrরী। ত̀তীয়ঃ বড় pিতেবশী িহেসেব আমরা আশা করেবা )য, পণ1 উৎপাদেনর 

উেdেশ1 এবং পূব:া�েলর বাজার পাবার লেk ভারতীয় িবিনেয়াগকারীরা এবং ভারেতর সরকার বাংলােদেশ 

অংশীদািরttমূলক )যৗথ উেদ1ােগ আgহী হেবন, যা সকেলর জন1 অিধক শািnপূন: বnেনর পথ উnুk করেব। চতZ থ:ঃ 

অেনক সময় মেন হেয়েছ (যা আমার অেনক ভারতীয় বn> রাও মেন কেরন), িচরাচিরত পি®মা শিk ও পূেব:র 

উদীয়মান শিkর মােঝ ভারসম1 রাখেত )যেয় ভারেতর )নত̀t )য িdধাdেnd )ভােগ, অশাn রাজনীিত’র মাধ1েম 

তার )ভাগািn অেনকেkেtই বাংলােদশেক )পাহােত হয়। আমরা আশা করেবা )য, এই অবsার drত পিরসমািp 

ঘটেব। পিরেশেষ মানেতই হেব, আমােদর সমাজ ও অথ:নীিত’র উnিত ও সাব:েভৗমেttর অট> টটা িনভ:র করেব 



কতখািন অথ:নীিতক pjা ও রাজৈনিতক দ̀ঢ়তার সােথ )যাগােযাগ ও পিরবহন খােত pকl বাছাই ও সততার সােথ 

)সসব বাsবায়ন করা হয়, তার উপর। 

[িনবnx িলখেত kr কেরিছলাম ২০১৫ সেনর )ফbrয়াির মােস। )শষ করলাম ১লা জ> ন ২০১৫ তািরেখ।]


