
 

 

 

 

দৈনিক বনিক বার্ত া 

জলুাই ০৩, ২০২২ 

ৈীর্তনৈনির জািা বাাংলানৈশ ও সেরু্ উনবাধি প্রাক্কানলর ৈনুৈনি বাাংলানৈনশর প্রধািমন্ত্রীর ভাষি শুনি অজত ি েম্ভাবিার অিুনেনির্ কনেকটি নৈক প্রকানশর
ইচ্ছা সেনকই এ নিবন্ধ। জটিল হনর্ োকা আন্তজত ানর্ক েম্পনকত নবনবধ চুনির মানে অনর্ানষর্ স াগেূত্র োকাটা স্বাভানবক। সে কারনি প্রনোজিীে র্নেের
প্রানি হ্রাে পাে এবাং  ারা চালনকর ভূনমকাে আনেি র্ানৈর পনেই পূিতাঙ্গ নবনেষি করা েম্ভব। র্নব  ুনি কাঠানমানভনিক অিুেন্ধাি সেই নবনেষিনক
পূিতর্া সপনর্ েহাের্া করনব  নৈ র্ার অভেন্তরীি চানহৈা োনক।

নবশ্ববোাংনকর নমেো ৈিুীনর্র অপবাৈ, নবনশষ্ট িাগনরকনৈর োংশে, অনিনকর বনরানি এবাং সকানিা এক বেনির নিজ স্বানেত নবনরানধর্া—এ জার্ীে 

নবনবধ বাধার বিতিা এবাং সেেব সপনরনে অজত নির কানহিী, প্রধািমন্ত্রী ৈনুৈনির ভাষনিই উনেি কনরনেি। নকেু নবষনে অস্পষ্টর্া োকনলও এবাং র্নেের 

অভানব গ্রহিন াগের্া িা সপনলও, এটা অিস্বীকা ত চলার পে মেৃি নেল িা। নিিঃেনেনহ সিরৃ্ত্ব ৈঢ়ৃনচনির হওোে সেরু্ নিমতানির কা তকর েমানি র্নটনে। 

র্নব নিমতাি-পরবর্ী অনর্জরুনর প্রানোনগক অনিক নবষনের প্রনর্ িজর িা নৈনল এবাং অজত নির নিনৈতষ্ট িার্ নচনির্ কনর র্া োংহর্ িা করনল এ অজত ি 

ম্লাি হনে স নর্ পানর। েম্ভাবে সে জার্ীে অবেে প্রনর্হর্ করার জিে আইনি পনের সচনে র্েে ও  ুনিনিভত র আনলাচিার প্রোর েমানজ নিনর্ এবাং 
অনধক অগ্রগনর্ আিনর্ েহােক হনব। 

নবগর্ বেরগুনলাে পদ্দা সেরু্র আনলাচিাে প্রকনের বিতিা, প্রকে প্রিেি ও বাস্তবােনি নবশ্ববোাংক জার্ীে ‘বহুজানর্ক’ ঋি োংিা এবাং অিোিে 

‘নবপানেক’ ঋিৈািকারী েরকানরর (বা োংিা) ভূনমকা এবাং েনবতাপনর উন্নেিশীল সৈনশর েরকার ও িাগনরক েমানজ অনিনকর মানে ঔপনিনবনশক 

আিুগর্েশীল মনিাভাব ও কা তকলানপর অিাকানির্ প্রভানবর িািানবধ নৈক আনলানচর্ হনেনে। এেব জটিল েমীকরনি স্বাধীিভানব সৈশীে নেদ্ধান্ত 
সিোর কো শুিনল মনি আশা জানগ। আগামীনর্ স্বাধীি নেদ্ধান্ত সিোর প্রনরো আনরা গনর্শীল হনব এবাং িরু্ি প্রজন্মনক স্বাধীিনচর্া মািুষ নহনেনব গনে 

রু্লনব, সে ভরোে এ নিবন্ধটিনর্ নকেু প্রস্তাব রািনে। 

অনিনকই স্বীকার কনরি, উপনিনবশ নবলুি হনলও ঔপনিনবনশকর্ার নবলুনি র্নটনি। নবর্ীে নবশ্ব ুনদ্ধর পর দবনশ্বক বেবিাপিা সেনল োজানিা হে 

জানর্োংনর্র নবনভন্ন িার্ওোনর শািা-প্রশািা েুোংহর্ করার বাইনর ‘সেটি উড’ প্রনর্ষ্ঠাি িামধারী ‘নবশ্ববোাংক’ (আইনবআরনড), আন্তজত ানর্ক মুদ্রা 



র্হনবল (আইএমএফ) এবাং আইটিও ( া বহুনৈি নিনিে সেনক ১৯৯০-সর্ নবশ্ব বানিজে োংিা িানম পনরনচনর্ পাে) মুিে ভূনমকাে অবর্ীিত হে। একই 
েমনে সবশ কনেকটি েমর্াশীল সৈশ অিুন্নর্ ও উন্নেিশীল সৈশগুনলাে নিনজনৈর আনেতক ও সকৌশলগর্ স্বােত এনগনে নিনর্ নিজস্ব নবপেীে োংিার ওপর 

ভর কনর। েবনচনে উনেিন াগে নবপেীে প্রনর্ষ্ঠাি নেল ইউএেএইড। ইউনরানপর মাটিনর্ মাশতাল প্ল্োনির ‘েফলর্া’র পর প্রকেনভনিক পনরকেিা, 

ঋি োংিা করৃ্তক র্ার অিুনমাৈি ও অেতােিকানল প্রকে র্ৈারনকর রীনর্ চালু হে। গর্ শর্াব্দীর েির ৈশনকর শুরুনর্ সোিার বাাঁধি (সগাল্ড স্ট্োন্ডাডত ) 

সেনক সবনরনে এনে মানকত ি ডলানরর উিনরাির েমর্া বনৃদ্ধ একনৈনক স মি উন্নেনি গনর্নবগ আনি, সর্মনি নবশ্ব শােি বেবিা েমদৃ্ধ করার িানম 

উন্নেিশীল সৈশগুনলাে এেব মধেস্বত্বধারী প্রনর্ষ্ঠািগুনলার েমর্া বনৃদ্ধ পাে। েম্ভবর্ প্রধািমন্ত্রীর ভাষনি সেই বাাঁধি সেনক সবনরনে আোর অঙ্গীকার  

বেি হনেনেল। 

‘এইড’ বা ‘ৈার্া-োংিা’ (সডািার) জার্ীে িানমানেি আমানৈর ভাবিানক অনিক সেনত্র ভ্রান্তপনে চানলর্ কনর। বাাংলানৈনশর সেনত্র ঋি ও অিুৈানির 

অনধকাাংশ আনে ঋি নহনেনব। এমিনক অিুৈানির (গ্রান্ট) অাংশটিও ঋি প্রকনের রূপনরিা প্রিেি, বাস্তবােনি র্ৈারক এবাং প তনবেনি বেে 

হে। আমানৈর মানে স  হীিমিের্ানবানধর ঈনঙ্গর্ সেনৈনির ভাষনি নেল, র্া লালনির জিে প্রনোজিীে অেত সজাগাি ঋি প্রকনে িা োকনল অিুৈানির 

অনেত সমটানিা েম্ভব হে। নবশালাকার দবনৈনশক মুদ্রার নরজাভত  গনে উঠনলও আন্তজত ানর্ক সলিনৈনি র্াটনর্ সমটানর্ অেত ও বনহিঃেম্পৈ নবভাগ ( া 

বর্তমানি অেতনিনর্ক েম্পকত  নবভাগ িানম পনরনচর্) ঋিপ্রানি বনৃদ্ধ করনর্ েৈাআগ্রহী োনক। একই েনঙ্গ নবনিনোগ বনৃদ্ধ ও োনবতক উন্নেনি প্রনোজিীে 

অনেতর র্াটনর্ সমটানিার জিে ঋি সিোনক স ৌনিকর্া সৈো হে। অেচ দবনৈনশক ঋি সিো এমি অনিক প্রকে আনে, স িানি দবনৈনশক মুদ্রার সকানিা 

প্রনোজি সিই! োধারিভানব ঋি প্রকনের সেনত্র অনিক ধাপ সপনরানর্ হে, স মি ‘প্রকে’ প্রিেি করনর্ হনব, র্ার একটি নিনৈতষ্ট আবাে (অেতাৎ, 

িার্নভনিক সকানিা মন্ত্রিালে, নবভাগ, স্বােিশানের্ প্রনর্ষ্ঠাি বা সবেরকানর প্রনর্ষ্ঠাি) নির করনর্ হনব এবাং ঋি বেবিাপক োংিার পনে কনেকজি 

পরামশতক নিনোগ নৈনর্ হনব। এ জার্ীে চুনিনর্ সকানিা এক পনের একক নেদ্ধান্ত সিোর অনধকার োকা কানির্ িে। অেচ সেরু্ নিমতানির  াত্রা-

কানহিী সেনক আমরা সজনিনে স  সর্মিটিই হনেনেল, এবাং চুনির শর্ত াবনলর কারনি অনিক সেনত্র অ ানচর্ হস্তনেপ উনপো করা েম্ভব হেনি। র্াই 

বর্তমানির অজত িনক িানেত্ব নৈনর্ চাইনল েব দবনৈনশক ঋিচুনির প তানলাচিা হওো জরুনর। আমার জািা মনর্, েরকানরর মনধে অেতনিনর্ক েম্পকত  

নবভাগ ( া বনহিঃেম্পৈ নবভাগ িানম পনরনচর্ নেল) নবনবধ চুনি েম্পাৈনি োংন াগিনলর কাজ কনর। সেত্র-নিনবতনশনষ েব চুনিনর্ নকেু শর্ত  োকা (বা 

নকেু শর্ত  বাৈ সৈো) প্রনোজি,  া চুনির একটি পে নহনেনব আমানৈর েম্মাি অেুণ্ন রািনব। উপরন্তু ঋি পনরনশানধর ৈাে  নৈ এ সৈনশর িাগনরকনৈর 

োনক, র্নব র্া বেবহানরর সেনত্রও আমানৈর মুিে ভূনমকা নিনির্ করা জরুনর। প্রনোজনি আমানৈর হনে  ারা ঋিপনত্রর শর্ত  সমনি েই করনেি, 

র্ানৈরনকও আইনিভানব ৈােবদ্ধর্াে আিনর্ হনব। ৈরকষাকনষনর্ হীিম্মিের্া র্োনগর আহ্বানির জিে প্রধািমন্ত্রীনক র্াই োধুবাৈ জািাই। স নকানিা 
প্রকে নিবতাচনি একানধক পনের নভন্ন অবিাি ও নভন্নমর্াবলম্বীর েহাবিানির প্রনোজিীের্া েম্পনকত  নকেু মর্ামর্ নিনে উনেি করা হনলা। 

নবশ্বােনির এ পনবত োং ুনি েবতানগ্র রনেনে  ার্াোর্ বেবিা গনে রু্নল পিে ও  াত্রী পনরবহি ত্বরানির্ করা  ার অিের্ম উনদ্দশে। নকন্তু এ ভূিনে র্ার 

পূিতাঙ্গ রূপ সপনর্ পাাঁচ  ুনগর অনধক েমে সলনগনে। গর্ শর্াব্দীর ষানটর ৈশনক (র্ৈািীন্তি পূবত পানকস্তানি) গ্রামীি রাস্তা দর্নর নিনে অনিক গেই 

রনেনে। আমরা শুনিনে, প্রােই রাস্তাগুনলা সচোরমোনির বানে োংস্পশত কনর স র্, প্রকে প্রিেনি এ বাস্তবর্া অিস্বীকা ত নেল। র্নব আনরা বে ের্ে, 

একবার রাস্তার্াট দর্নর হনল র্া কানের এবাং ৈূনরর জনমর মানলনকর আনপনেক লাভ-েনর্নর্ িােী প্রভাব সফলর্। অেতাৎ রাস্তা বা বাজারোংলগ্ন 

এলাকাে জনমর ৈাম অনধক মাত্রাে বৃনদ্ধ সপর্ এবাং সেিািকার কৃষক অনধকর্র কম িরনচ এবাং স্বে েমনে উৎপাৈনির উপকরি সপনর্ এবাং পিে 

বাজারজার্ করনর্ েেম হনর্া। েির-আনশর ৈশনক একই র্টিার বোনি র্নট সৈশীে পনট (েেক ও জিপে নবভানগর র্ত্ত্বাবধানি) এবাং নকেু অঞ্চনল 

(নবভাগ প তানে এলনজইনডর কনমত)। এেব সেনত্র প্রকে নিবতাচি অনিক েমে নবনিনোগ সেনক প্রানির হানরর (সরইট অব নরটািত) ওপর নিভত র করর্, 

 া ঐনর্হানেকভানব নিধতানরর্ অেতনিনর্ক কমতকানে আঞ্চনলক দবষমেনক বনৃদ্ধ করর্। এোো কনের্ আনে, প্রশােনি নি ুি কমতকর্ত ার পানরবানরক 

নিবাে ও র্ানৈর অবেরকালীি রাজিীনর্নর্ সভাটপ্রানির েম্ভাবিা প্রকে নিবতাচনি গুরুত্বপূিত ভূনমকা রাির্। সেই ষানটর ৈশক সেনকই অনস্তত্বহীি মাটি 

কাটা বা ভরানটর িরচ সৈনিনে অেত সলাপানটর গে কম-সবনশ আজও আনে বনল অিুনমে।  

নবশ্ববোপী এবাং নবনশষর্ এ উপমহানৈনশ আঞ্চনলক ও দবনশ্বক োং ুনির জিে  ার্াোর্ বেবিাে নবনিনোগ িব্বইনের ৈশক সেনক গুরুত্ব সপনর্ শুরু কনর, 

 নৈও গর্ সৈে ৈশনক র্ার রূপনরিা পূিতর্া পাে। আনম  মুিার ওপর বঙ্গবনু্ধ সেরু্ নিমতািনক র্ার শুরু নহনেনব সৈনি িা, বরাং ১৯৯৭-৯৮-এর নৈনক 

নমোিমার সেনক বাাংলানৈনশর ভূনম অনর্রম কনর ভারনর্র মূল ভূিনে গোে-পাইপলাইি প্রনর্ষ্ঠার উনৈোগনক সেভানব সৈিা  াে,  া িািা কারনি 

বাস্তবােি েম্ভব হেনি। সপেনি নফনর র্াকানল মনি হে, বঙ্গবনু্ধ সেরু্ নেল সৈনশর অভেন্তনর আঞ্চনলক দবষমে সরানধর প্রেম নবশালাকানরর উনৈোগ,  ার 



েনঙ্গ পরবর্ীকানল আঞ্চনলক স্বােত ও োং ুনির স াগেূত্রর্া দর্নর হনেনে। শুরুনর্ নবশ্ববোাংনকর বাধা নেল বনল সজনিনে,  ার নবপনে র্ৈািীন্তি েরকানর 

প্রশােনির নর্িজি কমতকর্ত া ( ানৈর েবাই অেতিীনর্র োত্র নেনলি) র্েেনিভত র  ুনি নৈনে েরকার-পনের সপশাগর্ অবিািনক সজারৈার কনরনেনলি। 

র্েেনিভত র গনবষিা সেনক সৈনশর উির-পনিমাঞ্চনলর অেতিীনর্নর্ ( মুিা) সেরু্র ইনর্বাচক প্রভাব প্রনর্ষ্ঠা হওো েনত্ত্বও নবশ্ববোাংনকর ২০০৮ োনলর 

প্রকাশিাে সৈশটির পূবত-পনিম নবভাজিনক প্রকৃনর্-েষৃ্ট গিে কনর নপনেনে পো অঞ্চনল নশো ও স্বািে িানর্ করিীনের প্রনর্ গুরুত্ব সৈো হনেনেল। অেচ 

 মুিার পনিম পানের পনরবর্তিনক স্বীকৃনর্ নৈনল, ৈনেনির োং ুনির নবনিনোগ-ভাবিা নভন্ন হনর্ পারর্। 

েবারই হেনর্া মনি আনে, ওই েমনে োকা-চট্টগ্রাম ‘কনরডনরর’ (বা নলাংক রাস্তা ও সরল চলাচল) প্রনর্ নবনভন্ন নবনৈশী ঋি োংিা অনধক গুরুত্ব নৈর্। 

এর একটি েম্ভাবে কারি হনলা, আঞ্চনলক ও বনহনবতনশ্বর িািা স্বানেতর েম্ভাবে েনম্মলি র্িনিা বাাংলানৈনশর ভূিেনক মূল আঞ্চনলক োং ুনির বাইনর গিে 

করর্। ২০১৪ োনল এশীে উন্নেি বোাংক ইিনস্ট্টিউট প্রকানশর্ ‘কানিনটাং োউে এনশো অোন্ড োউে-ইস্ট্ এনশো’ শীষতক প্রনর্নবৈনি চট্টগ্রাম েমুদ্র 

(এবাং গভীর েমুদ্র) বেনরর মাধেনম বাাংলানৈশনক বাইনরর পৃনেবীর েনঙ্গ োং ুি করার ইনঙ্গর্ রনেনে। আনরা উনেিে, সে েমনে নমোিমারনক নিনে 

বনহনবতনশ্ব আশার েঞ্চার হনেনেল এবাং একই েনঙ্গ ১৯৯১ োনল প্রেূর্ কালাৈাি প্রকে সশষ হওোর আশা সজনগনেল। সেটা হনল ভারনর্র নমনজারাম ও 

অিোিে উির-পূবতাঞ্চলীে রাজে সেনক, অনর্ অে িরনচ (েেক ও জলপনে নমোিমানরর নের্ওনে হনে), েম্পৈ ও পিে ভারনর্র মূল ভূিনে িািান্তর 

েম্ভব হনর্া। সে ধরনির সপ্রোপনট বাাংলানৈনশ প্রকে নিবতাচি ও োং ুনি অবকাঠানমাে নবনিনোগ রীনর্মনর্া জেুা সিলা! সে সিলাে নবচেির্া সৈনিনে 

বাাংলানৈনশর সিরৃ্ত্ব অবশেই ৈষৃ্টান্ত িাপি কনরনেি। 

লেিীে স   মুিা সপনরনে উিনরর োং ুনি মূলর্ উির পে নৈনে ভারনর্র উির ও পনিমাঞ্চলনক অনধক উপকার সৈনব। অেচ পদ্দা সেরু্র মাধেনম 

োংন াগ বাাংলানৈনশর নবশাল ৈনেিাঞ্চল ও (ভারনর্র) পনিম বাাংলার ৈনেিাঞ্চলনক অনিক সবনশ উপকৃর্ করনব। কনেক বের আনগ পদ্দা সেরু্নক নর্নর 

সটনলনভশনির এক আনলাচিাে (জিাব িূহ-উল-আলম-সলনিি ও প্রোর্ জিাব মাহফুজেুাহর উপনিনর্নর্) আমার অবিানির পনে এ  ুনিগুনলা 

নৈনেনেলাম। সে আেনর এটাও বেি হনেনেল স , আঞ্চনলক স্বানেতই  মুিার ওপর িরু্ি সরল সেরু্ নিমতাি অনিবা ত। র্টিা এবাং প্রকে নিবতাচি ও 

বাস্তবােি অনিক ৈূর এনগনেনে, আজ এটা স্পষ্ট, নবশ্ব ও আঞ্চনলক প তানের মহাপনরকেিার বাইনর আমানৈর অভেন্তরীি কমতকােগুনলানক সৈিনল একনপনশ 

মনি হনব। এটাও অিস্বীকা ত স , সে পনরকেিানর্ও রৈবৈল আিা েম্ভব  নৈ উন্নেিশীল সৈনশর সমধা ও রাজনিনর্ক সিরৃ্ত্ব বাইনরর মহাপনরকেিা বুনে 

নিজ সৈনশর স্বানেতর অিুকূনল প্রকে নিবতাচনি ৈরকষাকনষ কনর। হীিম্মিের্া র্োগ কনর এ স্বার্ন্ত্রেনবাধ জাগ্রর্ করার প্রনচষ্টা প্রধািমন্ত্রীর ভাষনি লেে 
করা  াে। 

এ ৈীর্ত পেচলাে নবনভন্ন বেনি বা প্রনর্ষ্ঠাি নভন্ন অবিাি নিনে োকনর্ পানর, নকন্তু সেই অবিানির নভনিনর্ কানরা সৈশনপ্রম  াচাই করা অিুনচর্ বনল 

আনম মনি কনর। বরাং আজনকর পৃনেবীনর্ নবনচত্র োংন ানগর সমলবন্ধি  নৈ বাাংলানৈনশর মাটিনর্ হে, র্া এ সৈনশর মািুনষর জিে অনধক েমনৃদ্ধ আিনব। 

এটা অিস্বীকা ত, বাইনরর স্বানেত প্রেরূ্ নবনভন্ন পনরকেিা আমানৈর মাে নৈনেই কা তকর করা হে এবাং র্োকনের্ ‘েুশীল’ েমাজ, সবোমনরক ও 

োমনরক প্রশােি, বেবোেী-নশে মানলক এবাং রাজনিনর্ক অঙ্গনির সকানিাটিই এর সেনক বাৈ পনে িা। এ অবিাে নবভনি বাোনল অন াগে ও 

সর্াষানমাৈকারীনৈর অবিাি প্রশস্ত করা হনব। আমার আশা োকনব স ি নবনচত্র সমধানক ধারি কনর োংনবৈিশীলর্ার েনঙ্গ আজনকর সিরৃ্ত্ব আনরা কঠিি 

ও প্র ুনিনিভত র ভনবষেনর্র জিে েমাজনক দর্নর কনর আবানরা িরু্ি ৈষৃ্টান্ত রািনব। 

এ নিবনন্ধ পদ্দার বািাি নিনে অনিনকর মনধে প্রশ্ন জাগনর্ পানর। বাাংলা ভাষার বুেত্পনি নিনে িািা মর্ রনেনে, স  আনলাচিাে ভাষানবৈনৈর অাংশ 

নিনর্ হনব। র্নব আমার জািা মনর্, লানর্নির েনহাৈর নহনেনব োংসৃ্কর্ ভাষানক গিে কনর নহনেনক র্ার উিরেূনর নহনেনব প্রনর্ষ্ঠার মর্বাৈ ঔপনিনবনশক 

আমল সেনকই চনল আেনে। সেই মনর্, েরলনরনিকভানব বাাংলানকও োংসৃ্কনর্র উিরেূনর নহনেনব সৈিানিার সজারানলা প্রনচষ্টা রনেনে,  ার ের্ের্া েম্পনকত  

নিকট-অর্ীর্কানল অনিক গনবষক প্রশ্ন রু্নলনেি। র্ানৈর মনর্, োংসৃ্কনর্র আগ্রােি উপমহানৈনশর পনিনম স ভানব র্নটনে, র্া পূনবত বা ৈনেনি র্নটনি। 

সকউ সকউ মনি কনরি, িািীে দ্রানবে, সকাল ও অহম ভাষা স্পষ্টর্ই বাাংলা ও অেমীো ভাষাে লেে করা  াে। এমিনক ৈ-ুএকজি আনেি  ারা 

‘আনৈ বাাংলা’ ভাষার অনস্তনত্বর কো উনেি কনরি। [এ বোপানর কনলম িাি ও রনব চরবর্ীর রচিা দ্রষ্টবে।]  নৈ ভাষার স্বকীের্া একটি জানর্র 

স্বার্নন্ত্রের প্রর্ীক হে, র্াহনল  ুনগর (জ্ঞাি-নবকাশ) েনঙ্গ র্াল নমনলনে র্ার স মি উত্কৃষ্ট োধি প্রনোজি, সর্মনি চলনর্ প্রকানশর ধরনি অপ্রনোজিীে 

বনহিঃোংসৃ্কনর্র অিুপ্রনবশ প্রনর্নরাধ করা জরুনর। প্র ুনির ওপর ভর কনর োংিোে রূপান্তনরর্ র্েেপ্রবানহর (নডনজটাল)  ুনগ ভাষার অঙ্গনিও িাি 

ৈিনলর প্রনর্ন ানগর্া চলমাি। এর নবপজ্জিক নৈক হনলা, প্র ুনিবান্ধব করনর্ নগনে ভাষানভনিক স্বার্নন্ত্রের নবলুনি র্নট। স্বাধীি জানর্ নহনেনব গনে 

ওঠার স  স্বপ্ন বাস্তবােনির পুিিঃঅঙ্গীকার প্রধািমন্ত্রীর ভাষনি বেি হনেনে, র্ার এক েুদ্র অাংশ নহনেনব েম্ভবর্ এিিই েমে পদ্দার বািািনক স্বীকৃনর্ 



সৈো। েবাই স্বীকার করনবি স  পদ্-মা (পদ্মা) উচ্চারি আমরা কনর িা। আমরা পদ্-ৈা (পদ্দা) বনল। র্াই আমানৈর মধেকার নবনৈশীরু্নষ্টর 

হীিম্মিের্ানবাধ ৈরূ করার এক েুদ্র প্রোে নহনেনব পদ্দার (পদ্মার) বািাি োংনশাধনির অিুনরাধ করব। 

োং ুনির স নকানিা প্রকে র্ার উৎে (শুরু) ও গন্তনবের (সশষ) বেনর্ ও নশে-বানিনজের জিে স মি েুফল বনে আনি, সিোর্ানটর মানে বা চানের 

সৈাকািৈাররা জানিি স , র্ানৈর পাট গুটিনে অিে সকাোও বা অিে সকানিা সপশাে জীনবকা িুাঁজনর্ হনব। একইভানব সটাল রাস্তার ৈইু পানশর অনিনকরই 

েুের রাস্তা সৈিার েুন াগ োকনব, নকন্তু র্া বেবহানরর োমেতে োকনব িা। এমিনক ৈীর্তকানলর প্রনর্নবশী সেই রাস্তার কারনি এিি স াজি-স াজি ৈনূর। 

এেবই অনিবা ত পনরিনর্,  া একটি সৈনশর জিোধারি বহৃির জার্ীে স্বানেত বরি কনর সিে। নকন্তু োং ুনিনর্  নৈ বাইনরর স্বােত প্রাধািে পাে, র্ার 

েম্ভাবে পনরিনর্ কী হনর্ পানর, র্া সভনব সৈিা জরুনর। আমরা স মি শহর সেনক আো গানের েনঙ্গ গ্রানমর জীবি াত্রার োংর্ার্ লার্নব েনচষ্ট হই, 
সর্মনি অনিক অিাকানির্ র্টিা আনগ সেনক ভাবা ও র্ার েম্ভাবে েমাধাি রািা প্রনোজি। োংর্ানর্র সেনত্র কার স্বােত রো করা জরুনর র্া একটি 

জার্ীে েরকানরর জিে নবভীনষকামে হনর্ পানর এবাং সে কারনি োংেৈীে বা েমনষ্টগর্ নেদ্ধান্ত প্রনরোনক আইনি রূপ সৈো স নর্ পানর। 

ঋনির বেবহানর অভেন্তরীি মূলে োংন াজনির মাত্রা বাোনিা জরুনর। র্নব ঋি বেবহানর আমানৈর চাওো নিনির্ করনর্ চাইনল প্রকে বাস্তবােিকানল 

অনধক োশ্রীে হওো এবাং নহনেনব স্বচ্ছর্া আিনর্ হনব। এ বোপানর পাবনলক অনডনটর আনবৈি বহুনৈনির। 

সেরু্পে িুনল সৈোর পর নকেু জটিলর্া লেে করা নগনেনে,  া অনিনকই আমানৈর জার্ীে চনরনত্রর ৈবুতলর্া নহনেনব নচনির্ করনর্ উৈগ্রীব। সেেব 

অনভবেনি হীিম্মিের্ার বনহিঃপ্রকাশ নকিা সভনব সৈিা উনচর্। িািকাল নিনবতনশনষ সৈিা  াে, নবনিনোগ প্রকনে সভৌর্ অবকাঠানমা নিমতািকানজ বরাদ্দ 

নিনির্ করা হে নকন্তু সেই অবকাঠানমানক েচল রািার কা তরম ও র্া রেিানবেনি েীনমর্ অেত বরাদ্দ োকাে সেেব কমতকানে মনিান াগী হওোর 

প্রনর্ করৃ্তপনের আকষতি কম। র্াই সেেনবর জিে আগাম পনরকেিাে ত্রুটি রনে  াে! কারি িা সর্াঁনট নিবনন্ধর নবর্ীে পনবত পদ্দা সেরু্নর্  াি চলাচল 

েহজ ও নিরাপৈ করার লনেে বর্তমানির নডনজটাল  ুনগর উপন াগী প্রনোগন াগে নকেু প্রস্তাব রািব। 

[এ নিবনন্ধর বিবে সলিনকর নিজস্ব।] 
ড. োজ্জাৈ জনহর: নিবতাহী পনরচালক 
ইনকািনমক নরোচত  গ্রুপ 


