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উিনদষ্া

  স্বিে ভট্াচাযষিযে, এমতি

	 প্রতিমন্ত্রী,	স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়,	গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ	সরকথার

প্রধাে সম্াদক 

  মমাঃ রেজাউল আহসাে

	 সতিব,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ,	স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়

সম্াদো িতর্দ

সম্াদক

  মমাঃ আতমেধুল ইসলাম

	 প্রথাক্তন	তনবন্ধক	ও	মহথাপতরিথালক,	সমবথায়	অধিেপ্তর	

সদসযে 

  সুতপ্রয় কুমার কুন্ধু

 মহথাপতরিথালক	(গ্রেড-১),	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব)

  মমাঃ রাতশদুল ইসলাম

	 অতিতরক্ত	সতিব	(পতরকল্পনথা	ও	উন্নয়ন),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	

  চন্দে কুমার মদ

 অতিতরক্ত	সতিব	(আইন	ও	প্রতিষ্থান),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

  আশরাফ উদ্ীে আহাম্মদ খাে

	 যুগ্মসতিব	(উন্নয়ন),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

  কাজী মমাশিাক জতহর

	 উপসতিব	(প্রতিষ্থান-২),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

  মমাঃ তমজােধুর রহমাে

	 উপসতিব	(প্রশথাসন-১),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

  মমাঃ মমাোনয়ম উতদ্ে মচৌধধুরী

	 তসদটেম	এনথাতলটে,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

ওয়াতককিং কতমটি

আহবায়ক

  এস.এম. মাসুদুর রহমাে

	 পতরিথালক	(যুগ্মসতিব),	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব)

সদসযে 

  মমাঃ মমািাতিম তবল্াহ

	 যুগ্মসতিব	(পতরকল্পনথা),	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

  ড. মমাঃ কামরুল হাসাে

	 পতরিথালক,	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড),	কুতমল্থা	

  ড. শেখ মমহ্ দী মমাহাম্মদ

	 ভথারপ্রথাপ্ত	পতরিথালক,	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(আরতডএ),	বগুডথা	

  মমাঃ আবধুল খানয়র

	 উপতনবন্ধক,	সমবথায়	অধিেপ্তর	

  আফতরে মমাহাম্মদ আঁতখ

	 গ্প্রথারেথামথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

সদসযে সতচব

  মমাঃ সাইফুল ইসলাম

	 সম্থােক,	সমবথায়	অধিেপ্তর

সমবথায়	উন্নয়ন	িহতবদলর	অর্থায়দন	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ
স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
মন্তণথালয়	কি্্ক	প্রকথাতশি

প্রচ্ছে	ও	অঙ্গসজ্থা
মতেরুল ইসলাম

মদু্রণ
তিথী  তপ্রত্টিং এন্ িযোনকতজিং

২৮তস/১,	টদয়নতব	সথাকু্লথার	ব�থাড
মতিতিল	বথা/এ,	ঢথাকথা-১০০০

প্রকথাশকথাল
জুে ২০২১
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“আমথার	গ্েদশর	প্রতিটি	মথানষু	খথাে্য	পথাদব,	আশ্রয়	পথাদব,	তশক্থা	পথাদব	উন্নি	জ্রীবদনর	অধিকথার্রী	হদব- 
এই	হদচ্ছ	আমথার	স্বপ্ন।	এই	পতরপ্প্রতক্দি	গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালনদক	অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	
করদি	হদব।”

-জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতজবধুর রহমাে

বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	সমবথায়	সদমেলদন	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	প্রেত্ত	ভথাষণ,	৩০	জুন	১৯৭২	
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“বি্ডমথান	যুদগ	তডতজটথাল	বথাংলথাদেদশ	ির্যপ্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	আমরথা	আিতুনক	প্রযুতক্তজ্থানসম্ন্ন	
ব্যবস্থাপনথা	গদড	িুদল	সমবথাদয়র	মথাি্যদমই	আমথাদের	গ্েদশর	উন্নয়ন	করদি	পথারব।”

-মােেীয় প্রধােমন্তী শেখ হাতসো

৪৮িম	জথাি্রীয়	সমবথায়	তেবস-২০১৯	উেযথাপন	এবং	জথাি্রীয়	সমবথায়	পুরস্থার	প্রেথান	অনষু্থাদন	প্রিথান	অতিতরর	ভথাষণ
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বথাণ্রী

রাষ্ট্রিতি

গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ
বঙ্গভবন,	ঢথাকথা।

০২	আষথাঢ়	১৪২৮
১৬	জুন	২০২১

বথাঙথাতল	জথাতির	অতবসংবথাতেি	বেিথা	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উপলদক্	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ	কি্্ক	সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	তববরণ	সম্বতলি	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	সমবথায়	তবভথাগ’	শীষ্ক	প্রকথাশনথার	উদে্যথাগদক	আতম	স্বথাগি	জথানথাই।

স্বথাি্রীন-সথাব্দভৌম	 বথাংলথাদেদশর	 মহথান	 স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	 ১৯২০	 সথাদলর	 ১৭	 মথাি্ড	 গ্গথাপথালগদজের	
টুতঙ্গপথাডথায়	জন্মরেহণ	কপ্রন।	শশশব	গ্রদকই	তিতন	তিদলন	অি্যন্ত	মথানবেরে্রী	তকন্তু	অধিকথার	আেথাদয়	আপসহ্রীন।	তিতন	তিদলন	বথাঙথাতল	
জথাতির	স্বপ্নদ্রষ্থা	এবং	স্বথাি্রীনিথার	রূপকথার।	১৯৫২	এর	ভথাষথা	আদ্থালন	গ্রদক	শুরু	কপ্র	’৫৪	এর		যুক্তফ্রন্ট	তনব্থািন,	’৫৮	এর	সথামতরক	
শথাসনতবপ্রথাি্রী	 আদ্থালন,	 ’৬৬	 এর	 ৬-েফথা,	 ’৬৯	 এর	 গণঅভু্যত্থান,	 ’৭০	 এর	 তনব্থািনসহ	 বথাঙথাতলর	 মতুক্ত	 ও	 অধিকথার	 আেথাদয়	
পতরিথাতলি	প্রতিটি	গণিথাতন্তক	ও	স্বথাধিকথার	আদ্থালদন	তিতন	বেি্ত্ব	গ্েন।	এজন্য	িাঁদক	বহুবথার	কথারথাবরণ	করদি	হদয়দি।	সহ্য	করদি	
হদয়দি	অমথানতুষক	তনয্থািন।	তকন্তু	বথাঙথাতলর	অধিকথাপ্রর	প্রদনে	তিতন	কখদনথা	শথাসকদগথাষ্ঠীর	সথাদর	আপস	কপ্রনতন।

বঙ্গবনু্ধ	১৯৭১	সথাদলর	০৭	মথাি্ড	ব�সদকথাস্	ময়েথাদন	বথাঙথাতলর	আদবগ	ও	আকথাঙ্কথাদক	িথারণ	কপ্র	বজ্রকদঠে	গ্�থাষণথা	কপ্রন,	“এবথাপ্রর	
সংরেথাম	আমথাদের	মতুক্তর	সংরেথাম,	এবথাপ্রর	সংরেথাম	স্বথাি্রীনিথার	সংরেথাম”,	যথা	 তিল	মলূি	স্বথাি্রীনিথার	ডথাক।	২৫	মথাি্ড	রথাদি	পথাতকস্থাতন	
হথানথােথার	 বথাতহন্রী	 অিতক্ডদি	 তনরস্ত্র	 বথাঙথাতলর	 উপর	 আক্রমণ	 িথালথাদল	 ২৬	 মথাি্ড	 ১৯৭১	 জথাতির	 তপিথা	 গ্�থাষণথা	 কপ্রন	 বথাঙথাতল	 জথাতির	
বহুকথাতঙ্কি	স্বথাি্রীনিথা।	বঙ্গবনু্ধর	বেি্দত্ব	ে্রী�্	ন’মথাস	সশস্ত্র	মতুক্তযুদধের	মথাি্যদম	আমরথা	অজ্ডন	কতর	স্বথাি্রীন-সথাব্দভৌম	বথাংলথাদেশ।

স্বথাি্রীনিথার	পর	পথাতকস্থাদনর	কথারথাগথার	গ্রদক	মকু্ত	হদয়	জথাতির	তপিথা	১০	জথানয়ুথাতর	স্বদেশ	প্রি্যথাবি্ডন	কপ্রন।	যুধেতবধ্বস্	অর্ন্রীতির	
পুনগ্ঠদন	 তিতন	 সব্শতক্ত	 তনদয়থাগ	 কপ্রন।	 তিতন	 েতরদ্র	 ও	 সুতবিথাবতচিি	 মথানদুষর	 ভথাদগ্যথান্নয়দন	 গণমখুী	 সমবথায়	 আদ্থালদনর	 স্বপ্ন	
গ্েদখতিদলন।	তিতন	বদলতিদলন,	“প্রদি্যকটি	রেথাদম	বহুমখুী	রেথাম	সমবথায়	প্রতিষ্থা	করদি	হদব”।	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	আয়	ব�ষম্য	হ্থাস	কপ্র	
তিতন	একটি	ন্যথায়তভতত্তক	সমথাজ	প্রতিষ্থা	করদি	গ্িদয়তিদলন	গ্যখথাদন	ক্তষ	ও	অন্যথান্য	উৎপথােনশীল	খথাদি	তবতনদয়থাগসহ	ব্যবসথা	বথাধণদজ্য	
পুঁতজ	গঠদন	সমবথায়	একটি	গুরুত্বপূণ্	মথাি্যম	তহসথাদব	কথাজ	করদব।	এিথাডথা	স্বল্পসমদয়র	মদি্য	গ্েদশর	সংতবিথান	রিনথা,	জনগদণর	গ্মৌতলক	
অধিকথার	পূরণ,	সকল	স্প্র	দুন্্রীতি	তনমূ্ল,	ক্তষ	তবপ্লব,	কলকথারখথানথাদক	রথাষ্ট্রীয়করণসহ	গ্েশদক	‘গ্সথানথার	বথাংলথা’	তহসথাদব	গদড	ব�থালথার	
সকল	প্রস্তুতি	রেহণ	কপ্রন।	তকন্তু	স্বথাি্রীনিথাতবপ্রথাি্রী	�থািকিক্র	১৯৭৫	সথাদলর	১৫	আগষ্	িঁথাদক	সপতরবথাপ্র	হি্যথার	মথাি্যদম	বঙ্গবনু্ধর	গ্সই	
স্বপ্ন	পূরণ	হদি	গ্েয়তন।

বঙ্গবনু্ধ	আমথাদের	মথাদি	বেই	তকন্তু	িাঁর	আেশ্	আমথাদের	তিরন্তন	গ্প্ররণথার	উৎস।	বঙ্গবনু্ধর	ন্রীতি	ও	আেশ্	প্রজন্ম	গ্রদক	প্রজন্মথান্তপ্র	
িতডদয়	পড়ুক;	গদড	উঠুক	সথাহস্রী,	ি্যথাগী	ও	আেশ্বথাে্রী	বেি্ত্ব-	এ	প্রি্যথাশথা	কতর।

জয়	বথাংলথা।
গ্খথােথা	হথাদফজ,	বথাংলথাদেশ	তিরজ্রীব্রী	গ্হথাক।

মমাঃ আবদুল হাতমদ
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বথাণ্রী

প্রিথানমন্ত্রী
গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ	সরকথার

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উদ্	যথাপন	উপলদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	ডকুদমন্টতর	প্রকথাশ	করদি	বেদন	আতম	আনত্ি।	এ	প্রকথাশনথার	
সথাদর	সংতলিষ্	সকলদক	আতম	িন্যবথাে	জথানথাই।

সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল,	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথাদয়র	প্রতি	তবদশষ	গুরুত্বথাপ্রথাপ	কপ্রতিদলন।	
সংতবিথাদনর	১৩	(খ)	অনদুচ্ছদে	সম্দের	মথাতলকথানথার	তবিি্রীয়	খথাি	তহদসদব	সমবথায়দক	অন্তভু্ক্ত	কপ্রতিদলন।	জথাতির	তপিথা	গ্েদশর	দুগ্ধ	
িথাতহেথা	পূরণ	এবং	েতরদ্র,	ভূতমহ্রীন	ও	তনম্নতবত্ত	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রীদের	স্বথার্	সংরক্দণ	১৯৭৩	সথাদল	‘সমবথায়	দুগ্ধ	প্রকল্প’	নথাদম	একটি	প্রকল্প	
রেহণ	কপ্র	দুগ্ধ	প্রতক্রয়থাজথািকরণ	কথারখথানথা	স্থাপন	কপ্রন।	বি্ডমথাদনর	তমল্কতভটথা	িাঁরই	সুদূরপ্রসথার্রী	উদে্যথাদগর	ফসল।	তিতন	সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	সমতবিি/গ্যৌর	খথামথার	প্রিলন	কপ্র	স্থান্রীয়	রথাজদস্ব	পল্্রী	উন্নয়ন	করদি	গ্িদয়তিদলন।

জথাতির	তপিথার	পেথাঙ্ক	অনসুরণ	কপ্র	বথাংলথাদেশ	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	সরকথার	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	লদক্্য	পল্্রী	উন্নয়দন	
তনতবডভথাদব	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	আমরথা	১৯৯৭	সথাদল	বঙ্গবনু্ধ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	প্রতশক্ণ	কমদপ্লক্স	প্রতিষ্থা	কতর	এবং	পরবি্ড্রীদি	২০১২	সথাদল	
আইন	প্রণয়ন	কপ্র	এই	প্রতশক্ণ	বেন্দ্রটিদক	একটি	পূণ্থাঙ্গ	একথাদডতমদি	রূপথান্তর	কতর।	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন,	সথামথাতজক	অরেগতি	ও	নথার্রী-
পুরুষ	সমিথার	উদদেদশ্য	পল্্রী-েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ফথাউদডেশন	আইন,	১৯৯৯	প্রণয়দনর	মথাি্যদম	এ	ফথাউদডেশন	প্রতিষ্থা	করথা	হয়	এবং	সমবথায়	
সতমতি	আইন,	২০০১	প্রণয়ন	করথা	হয়।	আমরথা	পুনরথায়	সমবথায়	সতমতি	(সংদশথািন)	আইন,	২০১৩	প্রণয়ন	কপ্রতি।

আমথাদের	সরকথার	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	আইন,	২০১৮	প্রণয়ন	কপ্র।	১৯৯৯	সথাদল	সরকথার	গঠদনর	পর	‘একটি	বথাতড	একটি	
খথামথার	প্রকল্প	(বি্ডমথাদন	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার)’	একটি	অনন্য	উদে্যথাগ	রেহণ	কতর।	এ	প্রকদল্প	কু্দ্র	ঋদণর	পতরবদি্ড	কু্দ্র	সচিদয়র	
মদডল	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদি	যথা	গ্েদশ	ও	তবদেদশ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	জন্য	মদডল	তহদসদব	স্ব্রীক্তি	গ্পদয়দি।	
আমথাদের	তনব্থািন্রী	ইশদিহথাপ্র	গ্�থাতষি	‘আমথার	রেথাম	আমথার	শহর’	প্রতিশ্রুতি	বথাস্বথায়দনর	কথাজ	িলমথান	রদয়দি।	আমরথা	এজন্য	বথাদজট	
বত্ধে	কপ্রতি,	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করতি	এবং	আতর্ক	ও	উপকরণ	সহথায়িথার	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািনসহ	জ্রীবনমথান	ও	সথামথাতজক	উন্নয়ন	
তনতচিি	করতি।	জথাি্রীয়	অর্ন্রীতিদি	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	অবেথান	আরও	শতক্তশথাল্রী	করদি	প্রদয়থাজন্রীয়	ব্যবস্থা	বেওয়থা	হদচ্ছ।	

আসুন,	জথাতির	তপিথার	আহবথাদন	সথাডথা	তেদয়	গ্সথানথার	বথাংলথাদেশ	তবতনম্থাদণ	সমবথায়	তভতত্তদি	মলূ্যদবথাদির	িি্ডথা	এবং	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	ন্যথায়	
সংগি	সমথাজ	গঠন	কপ্র	আর্-সথামথাতজক	উন্নয়ন	তনতচিি	কতর।

আতম	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	প্রকথাশনথার	সথাতব্ক	সথাফল্য	কথামনথা	
করতি।

জয়	বথাংলথা,	জয়	বঙ্গবনু্ধ

বথাংলথাদেশ	তিরজ্রীব্রী	গ্হথাক।	

শেখ হাতসো

১	আষথাঢ়	১৪২৮
১৫	জুন	২০২১
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মন্ত্রী
স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়

গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ	সরকথার

বথাঙথাতল	 জথাতির	 অতবসংবথাতেি	 বেিথা	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 উপলদক্্য	 স্থান্রীয়	
সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালদয়র	আওিথাি্রীন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	কি্্ক	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	
উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	শীষ্ক	ডকুদমন্টতর	প্রকথাশ	করদি	বেদন	আতম	আনত্ি।

স্বথাি্রীনিথার	 মহথান	 স্পতি	 সব্কথাদলর	 সব্প্শ্রষ্	 বথাঙথাতল	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 ‘মতুজববষ্’	
উেযথাপদনর	অংশ	তহদসদব	এ	প্রকথাশনথা	অি্যন্ত	প্রথাসতঙ্গক	ও	সমদয়থাপদযথাগী।	বঙ্গবনু্ধ	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	শেথাষণমকু্ত	ন্যথায়তভতত্তক	গ্সথানথার	
বথাংলথা	গডথার	স্বপ্ন	গ্েদখতিদলন।	তিতন	সমথাজ	গ্রদক	েথাতরদ্র্য	ও	ব�কথারত্ব	দূর	করথার	লদক্্য	সথাতব্ক	রেথাম	উন্নয়ন	বহুমখুী	সমবথায়	সতমতি	
গঠদন	 জনগণদক	 উবিধুে	 কপ্রতিদলন।	 বঙ্গবনু্ধ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 এদেদশর	 ক্তষ	 ও	 ভূতম	 ব্যবস্থাপনথা,	 তশল্প	 উদে্যথাগ,	
ক্তষ	ঋণসহ	সবদক্প্ত্ই	উৎপথােন	ও	বণ্টন	ব্যবস্থাপনথা	প্রসথাতরি	করদি	গ্িদয়তিদলন।	সরকথাপ্রর	এ	লক্্য	বথাস্বথায়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 সমবথায়	 অধিেপ্তর;	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব);	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	
(বথাড্ড),	কুতমল্থা;	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(আরতডএ),	বগুডথা;	বঙ্গবনু্ধ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ও	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাপথাড্ড),	গ্গথাপথালগজে;	
তমল্ক	ইউতনয়ন	(তমল্ক	তভটথা);	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ফথাউদডেশন	(তপতডতবএফ);	কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	(এসএফতডএফ)	এবং	
বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	পল্্রী	উন্নয়ন	সমবথায়	গ্ফডথাপ্রশন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	আজন্ম	স্বপ্ন	তিল	একটি	সুখী-সমধ্ে	গ্সথানথার	বথাংলথাদেশ	গডথার।	তিতন	উৎপথােন	বত্ধে,	
সমিথা	ও	ন্যথায়তভতত্তক	বণ্টন	ব্যবস্থা	প্রবি্ডন	করদি	গ্িদয়তিদলন।	এরই	িথারথাবথাতহকিথায়	পল্্রীর	উন্নয়দন	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	
২০৪১	 সথাদলর	 মদি্য	 একটি	 উন্নি-সমধ্ে	 বথাংলথাদেশ	 গদড	 ব�থালথার	 জন্য	 তনরলস	 পতরশ্রম	 কপ্র	 যথাদচ্ছন।	 রেথাম	 ও	 শহপ্রর	 উন্নয়নদক	
একসপূ্ত্	গাঁরথার	লক্্যদক	সথামদন	ব�দখ	বি্ডমথান	সরকথার	‘আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার’সহ	তবতভন্ন	প্রকল্প	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।

আতম	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	কি্্ক	প্রকথাতশিব্য	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	তবভথাগ’	প্রকথাশনথাটির	সফলিথা	কথামনথা	করতি।

জয়	বথাংলথা,	জয়	বঙ্গবনু্ধ।

(মমাঃ িাজুল ইসলাম,	এমতপ)

বথাণ্রী
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জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উেযথাপন	উপলদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	সরকথাপ্রর	তবতভন্ন	উন্নয়ন	
কম্কথাদডের	তববরণ	সম্বতলি	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	ডকুদমন্টতর	প্রকথাশ	
করদি	বেদন	আতম	খবুই	আনত্ি।	এ	প্রকথাশনথাটির	সথাদর	সংতলিষ্	সকলদক	জথানথাই	আন্ততরক	শুদভচ্ছথা।

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	স্বপ্ন	তিল	কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যমকু্ত	সুখী-সমধ্ে	বথাংলথাদেশ	প্রতিষ্থা।	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	
দূরেশ্্রী	ও	েক্	বেি্দত্ব	বঙ্গবনু্ধর	স্বপ্ন	বথাস্বথায়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	তনরলসভথাদব	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	বথাংলথাদেশ	আজ	তবদবের	কথাদি	
উন্নয়দনর	 ব�থাল	 মদডদল	 পতরণি	 হদয়দি।	 অপ্রতিপ্রথাি্য	 অরেযথাত্থায়	 গ্েশ	 এখন	 উন্নয়দনর	 মহথাসডদক।	 এ	 অরেযথাত্থায়	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	গুরুত্ব	অপতরস্রীম।

স্বথাি্রীনিথা	অজ্ডদনর	পর	বঙ্গবনু্ধ	গ্িদয়তিদলন	এ	গ্েশ	হদি	কু্িথা,	েথাতরদ্র্য	ও	ব�কথারত্ব	দূর	কপ্র	সমবথায়	আদ্থালদনর	সথার্ক	রূপথায়দণর	মথাি্যদম	
সতি্যকথার	 গ্সথানথারবথাংলথা	 তনম্থাণ।	 তিতন	 গ্িদয়তিদলন	 রেথামতভতত্তক	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 সতমেতলি	 উদে্যথাগদক	 জনগদণর	 উন্নয়দন	 কথাদজ	 লথাতগদয়	
যুধেতবধ্বস্	গ্েশদক	গঠন	করদি।

সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	প্রদিষ্থায়	সমবথায়	সম্থাবনথাময়	শতক্ত।	েথাতরপ্দ্র্যর	অতভশথাপ	গ্রদক	মতুক্ত	গ্পদি	সমবথায়	সহথায়ক	শতক্ত।	গ্েদশর	উন্নয়নদক	
ত্বরথাতবিি	করথার	গ্ক্প্ত্	ও	অর্ননতিক	স্বয়ম্রিথা	অজ্ডদনর	এক	ঐক্যবধে	কম্প্রয়থাস।	গ্েদশর	পল্্রী	অচিদলর	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন,	নিুন	নিুন	কম্সংস্থান	
সষ্্টি,	উৎপথাতেি	পদণ্যর	বথাজথারজথািকরণ	ও	পদণ্যর	ন্যথায্যমলূ্য	প্রথাতপ্তসহ	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	আওিথাি্রীন	সমবথায়	
অধিেপ্তর,	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব),	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড),	কুতমল্থা,	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(আরতডএ),	
বগুডথা,	বঙ্গবনু্ধ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ও	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাপথাড্ড),	গ্গথাপথালগজে,	তমল্ক	তভটথা,	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ফথাউদডেশন	(তপতডতবএফ)	
এবং	কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	(এসএফতডএফ)	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	ব�দখ	িদলদি।

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	এ	গ্েদশর	ক্তষ	ও	পল্্রী	উন্নয়দন	বঙ্গবনু্ধর	েশ্ন	লথালন	কপ্র	অংশরেহণমলূক	প্রথাতিষ্থাতনক	কথাঠথাদমথা	গদড	ব�থালথার	তবষদয়	
গুরুত্বথাপ্রথাপ	কপ্রদিন।	বঙ্গবনু্ধর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উেযথাপন	উপলদক্্য	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	িত্তথাবিথাদন	বঙ্গবনু্ধর	রেথামতভতত্তক	সমবথায়	ও	বি্ডমথান	
সরকথাপ্রর	তনব্থািন্রী	ইশদিহথাপ্রর	তবদশষ	অঙ্গ্রীকথার	‘আমথার	রেথাম-আমথার	শহর’	িথারণথায়	রেথাদমর	ব�তশষ্্য	সমনু্নি	ব�দখ	রেথাম্রীণ	সম্দের	সুষু্	ও	
সুষম	ব্যবহথার	তনতচিি	কপ্র	‘বঙ্গবনু্ধ	মদডল	রেথাম’	প্রতিষ্থাসহ	নথানথামখুী	পতরকল্পনথা	রেহণ	করথা	হদয়দি।

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বেি্দত্ব	সকদলর	সতমেতলি	প্রদিষ্থায়	২০৪১	সথাদলর	মদি্য	বথাংলথাদেশ	উন্নি	সমধ্ে	গ্েদশ	রূপথান্ততরি	হদব	
এটি	আমথার	েঢ়্	তববেথাস।

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রীদি	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	কি্্ক	প্রকথাতশি	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	প্রকথাশনথাটির	সথাফল্য	কথামনথা	করতি।

জয়	বথাংলথা,	জয়	বঙ্গবনু্ধ।

বথাংলথাদেশ	তিরজ্রীব্রী	গ্হথাক।

(স্বিে ভট্াচাযষিযে,	এমতপ)

প্রতিমন্ত্রী
স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়	

গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ	সরকথার

বথাণ্রী
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সভথাপতি
স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	

মন্তণথালয়	সম্তক্ডি	স্থায়্রী	কতমটি
বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	সংসে

স্বথাি্রীনিথার	মহথান	স্পতি	সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উেযথাপন	উপলদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাদগর	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	সথাফল্য	তবষয়ক	প্রকথাশনথা	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	শীষ্ক	
ডকুদমন্টতর	প্রকথাশ	হদচ্ছ	বেদন	আতম	আনত্ি।	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রীদি	এ	প্রকথাশনথা	পল্্রীর	আনথাদি,	কথানথাদি	উন্নয়নকথাম্রী	মথানদুষর	
এবং	গ্েদশর	সকল	সমবথায়্রীগদণর	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	প্রতিফলন	ও	তেকতনদে্ডশনথার	প্রকথাশ	�টদব।

স্বথাি্রীনিথাদত্তথারকথাদল	যুধেতবধ্বস্	গ্েশ	গঠদন	সে্য	স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশর	পল্্রী	উন্নয়দন	সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল,	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	
তবতভন্ন	পতরকল্পনথা	ও	কম্সতূি	রেহণ	কপ্রতিদলন।	তবদশষ	কপ্র	পল্্রীর	হিেতরদ্র	মথানদুষর	আর্সথামথাতজক	ও	জ্রীবন	মথাদনথান্নয়ন	এবং	সু্ল,	কদলজ,	রথাস্থা-�থাদটর	
উন্নয়দন	তিতন	প্ররম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথায়	নথানথা	কথায্ক্রম	অন্তভু্ক্ত	কপ্রতিদলন।	মতন্তপতরষে	তবভথাগ	ও	পতরকল্পনথা	কতমশদন	বঙ্গবনু্ধর	স্বথাক্তরি	তবতভন্ন	নতরপপ্ত্	
এসব	উদে্যথাদগর	সথাক্্য	বহন	কপ্র	আজও।	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	আজন্ম	লথাতলি	স্বপ্ন	তিল	কু্িথা,	েথাতরদ্র্য	ও	শেথাষণমকু্ত	গ্সথানথার	বথাংলথাদেশ	
তনম্থাণ	করথা।	তিতন	েতরদ্র,	সুতবিথাবতচিি	মথানদুষর	ভথাদগ্যথান্নয়দন	গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালদনর	স্বপ্ন	গ্েদখতিদলন।	তিতন	বদলতিদলন,	“প্রদি্যকটি	রেথাদম	বহুমখুী	রেথাম	
সমবথায়	প্রতিষ্থা	করদি	হদব”।	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	আয়নবষম্য	হ্থাস	কপ্র	তিতন	একটি	ন্যথায়তভতত্তক	সমথাজ	প্রতিষ্থা	করদি	গ্িদয়তিদলন।

আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সরকথার	 ১৯৯৭	 সথাদল	 বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 প্রতশক্ণ	 কমদপ্লক্স	 প্রতিষ্থা	 কপ্র	 এবং	 ২০১২	 সথাদল	 আইন	 প্রণয়ন	 কপ্র।	 এই	 প্রতশক্ণ	
বেন্দ্রটিদক	একটি	পূণ্থাঙ্গ	একথাদডতমদি	রূপথান্তর	কপ্র।	এ	িথাডথাও	এ	সরকথার	সমবথায়	সতমতি	আইন,	২০০১;	পুনরথায়	সমবথায়	সতমতি	(সংদশথািন)	আইন,	২০১৩;	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	আইন,	২০১৮	প্রণয়ন	কপ্র।	বি্ডমথান	সরকথার	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	মথাি্যদম	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রীর	তবদশষ	উদে্যথাগ	‘আমথার	
বথাড্রী,	আমথার	খথামথার’	প্রকল্প	রেহণ	কপ্র	সকদলর	সতমেতলি	কম্	প্রদিষ্থায়	যুগপৎ	উন্নয়দনর	মথাি্যদম	সথাতব্ক	উন্নয়ন	কথায্ক্রম	িথাতলদয়	যথাদচ্ছ।

বথাঙথাল্রী	 জথাতির	 অতবসংবথাতেি	 বেিথা	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 উপলদক্্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	
সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	সথাফদল্য	সংবতলি	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	তশপ্রথানথাদমর	
প্রকথাশনথাটি	অি্যন্ত	সমদয়থাপদযথাগী	হদয়দি।	বথাংলথাদেশদক	একটি	সুখী	সমধ্ে	গ্সথানথার	বথাংলথা	গদড	ব�থালথার	লদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	কথায্ক্রম	আপ্রথা	
গতিশীল,	সতক্রয়	এবং	যুদগথাপদযথাগী	হদব	বদল	আতম	তববেথাস	কতর।	

জয়	বথাংলথা,	জয়	বঙ্গবনু্ধ
বথাংলথাদেশ	তিরজ্রীব্রী	গ্হথাক।

(খন্দকার মমাশাররফ মহানসে, এমতপ)

বথাণ্রী
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সতিব
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ

স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়

সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উেযথাপন	উপলদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ	কি্্ক	তবতভন্ন	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	তববরণ	সম্বতলি	প্রকথাশনথা	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	প্রকথাশ	করদি	গ্পপ্র	আতম	আনত্ি।	এ	প্রকথাশনথার	সথাদর	সংতলিষ্	সকলদক	জথানথাই	আন্ততরক	শুদভচ্ছথা	ও	
অতভন্ন।

স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালদয়র	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	মথাি্যদম	কু্দ্র	ঋণ,	কু্দ্র	সচিয়,	ক্তষ	ঋণ,	
সমবথায়	 তভতত্তক	 কু্দ্র	 তশল্প,	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং,	 সমবথায়	 ক্তষ,	 সমবথায়	 বথাজথার,	 দুগ্ধ	 সমবথায়	 ও	 অন্যথান্য	 সমবথায়	 তভতত্তক	 প্রতিষ্থান	 বথা	
উদে্যথাদগর	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ও	কম্সংস্থান	সষ্্টি,	পল্্রী	উন্নয়দন	গদবষণথা	ও	প্রতশক্দণর	মথাি্যদম	নিুন	নিুন	মদডল	উদ্থাবন	ও	
েক্	মথানব	সম্ে	সজ্ন,	সমবথায়	সংক্রথান্ত	তবতভন্ন	আন্তজ্ডথাতিক	সংস্থার	সথাদর	তলয়াঁদজথাসহ	তবতভন্ন	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	করথা	হয়।	এই	
সব	কথায্থাবল্রী	সম্থােদনর	জন্য	এ	তবভথাদগর	অি্রীদন	সমবথায়	অধিেপ্তর;	তবআরতডতব;	তমল্ক	তভটথা;	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ফথাউদডেশন	
(তপতডতবএফ);	কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	(এসএফতডএফ);	বথাড্ড,	কুতমল্থা;	আরতডএ,	বগুডথা;	বথাপথাড্ড,	গ্গথাপথালগজে;	আমথার	বথাতড	
আমথার	খথামথার	প্রকল্প;	বথাংলথাদেশ	সমবথায়	ব্যথাংক	তলঃসহ	তবতভন্ন	প্রতিষ্থান	ও	প্রকল্প	উপয্ুক্ত	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন	করদি।

২০৪১	সথাদলর	মদি্য	একটি	উন্নি	সমধ্ে	বথাংলথাদেশ	গদড	ব�থালথাই	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	লক্্য।	এ	লক্্য	অজ্ডদনর	জন্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	তবভথাদগর	আওিথাি্রীন	েপ্তর	ও	সংস্থাসমহূ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	সচিয়	ও	তবতনদয়থাদগর	মথাি্যদম	আয়বি্ক	ও	উৎপথােনমখুী	কথায্ক্রম	
িথাতলদয়	 যথাদচ্ছ	 এবং	 মথানদুষর	 জ্রীবনমথান	 উন্নয়দনর	 পথাশথাপথাতশ	 জথাি্রীয়	 অর্ন্রীতিদি	 অবেথান	 রথাখদি।	 এ	 মহূুদি্ড	 তবদবের	 সবদিদয়	 বড	
ি্যথাদলজে	হল	স্রীতমি	সম্ে	 তেদয়	ক্রমবি্মথান	জনদগথাষ্ঠীর	িথাতহেথা	 গ্মটথাদনথা।	সমবথায়	পধেতিদি	উৎপথােন,	বথাজথারজথািকরণ	ও	বণ্টন	
তনতচিি	করদি	পথারদল	পদণ্যর	উৎপথােন	গ্যমন	বত্ধে	পথাদব	ব�মতন	মি্যস্বত্বদভথাগী	নথা	রথাকথায়	গ্ক্রিথা	ও	তবপ্ক্রিথা	উভদয়ই	ন্যথায্যমলূ্যও	পথাদব।

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	গ্শখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	আজন্ম	লথাতলি	স্বপ্ন	তিল	কু্িথা,	েথাতরদ্র্য	ও	শেথাষনমকু্ত	গ্সথানথার	বথাংলথাদেশ	তবতনম্থাণ	করথা।	
তিতন	েতরদ্র,	সুতবিথা	বতচিি	মথানদুষর	ভথাদগ্যথান্নয়দন	গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালদনর	স্বপ্ন	গ্েদখতিদলন।	বঙ্গবনু্ধর	েশ্নদক	সথামদন	ব�দখ	পল্্রী	
এলথাকথায়	প্রি্যথাতশি	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	�টথাদি	“বঙ্গবনু্ধর	গণমখুী	সমবথায়	ভথাবনথার	আদলথাদক	বঙ্গবনু্ধ	মদডল	রেথাম	প্রতিষ্থা”	পথাইলট	
প্রকল্প	রেহণ	করথা	হদয়দি।	আিতুনক	বথাংলথাদেদশর	রূপকথার	বঙ্গবনু্ধ	কন্যথা	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	অর্ননতিকভথাদব	 তপতিদয়	
রথাকথা	 জনদগথাষ্ঠীদক	 েক্	 মথানবসম্দে	 রূপথান্তর	 ও	 িথাদের	 জ্রীবনমথান-উন্নয়দন	 প্রতিতনয়ি	 তেকতনদে্ডশনথা	 প্রেথান	 কপ্র	 িদলদিন।	 গ্সই	
তেকতনদে্ডশনথা	অনসুরণপূব্ক	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	িত্তথাবিথাদন	এর	আওিথাি্রীন	প্রতিষ্থানসমহূ	তনরলসভথাদব	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	গ্শখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	জন্মশিবথাতষ্ক্রীদি	‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ’	শীষ্ক	প্রকথাশনথাটি	অি্যন্ত	সমদয়থাপদযথাগী	হদয়দি	বদল	আতম	তববেথাস	কতর।

বথাংলথাদেশ	তিরজ্রীব্রী	গ্হথাক।

(মমাঃ রেজাউল আহসাে)

বথাণ্রী
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মখুবন্ধ
গ্েদশর	গ্মথাট	জনসংখ্যথার	প্রথায়	৬৩%	রেথাদম	বসবথাস	কপ্র।	
একসময়	রেথামগুদলথা	তিল	এক	একটি	স্বয়ংসম্ণূ্	গণিথাতন্তক	
ইউতনট।	 সভ্যিথার	 ক্রদমথান্নতির	 সদঙ্গ	 িথাল	 তমতলদয়	 বত্ধে	
গ্পদয়দি	শহপ্রর	সংখ্যথা।	আিতুনক	উন্নি	জ্রীবদনর	সুদযথাগ	
সুতবিথাতের	বেন্দ্র	হদচ্ছ	শহর;	অন্যতেদক	রেথামগুদলথা	আজও	
রদয়	 গ্গদি	 ক্তষ	 ও	 কথারখথানথার	 কাঁিথামথাল	 উৎপথােদনর	
উৎস।	প্রতিদযথাতগিথায়	তেনতেন	রেথাদমর	িুলনথায়	শহরগুদলথা	
এতগদয়	 যথায়;	 ফদল	 তপতিদয়	 পদড	 রেথাদমর	 মথানষু।	 তকন্তু	
রেথাদমর	বহ্ত্তর	জনদগথাষ্ঠীদক	 তপতিদয়	 ব�দখ	 গ্েদশর	সুসম	
ও	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 সম্ব	 নয়।	 গ্সজন্য	 রব্রীন্দ্রনথার	 ঠথাকুর	
বদলতিদলন,	‘সমরে	শর্রীরদক	বতচিি	কপ্র	বেবল	মদুখ	রক্ত	
জমদল	 িথাদক	 স্বথাস্্য	 বলথা	 যথায়	 নথা,	 ব�মতন	 রেথামগুদলথাদক	
বতচিি	 কপ্র	 শহরগুদলথার	 ফুতলদয়	 গ্ফঁদপ	 ওঠথার	 নথামও	
উন্নয়ন	 নয়।’	 তপতিদয়	 রথাকথা	 মথানদুষর	 মতুক্তর	 কতব	 কথাজ্রী	
নজরুল	ইসলথাম	িাঁর	বহু	বেখথায়	এসব	মথানদুষর	পদক্	করথা	
বদলদিন।	মহথান	কতবদের	এসব	ভথাবনথা	বথাস্বথায়দনর	জন্য	
প্রদয়থাজন	 জনেরতে	 রথাজননতিক	 বেি্দত্বর।	 পরবি্ড্রীদি	
ব�মন	বেি্দত্বর	গুণথাবতল	তনদয়	আতবভ্ডথাব	�দট	সব্কথাদলর	
সব্প্শ্রষ্	 বথাঙথাতল	 স্বথাি্রীনিথার	 মহথান	 স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর।	 বথাংলথাদেদশর	 ক্ষক,	
বেদল,	কথামথার-কুমথার,	িাঁতি,	তেনমজুরসহ	সকল	প্রকথার	
গ্খদট	 খথাওয়থা	 মথানদুষর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়ন	 তনতচিি	
করথা	 তিল	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	
সথারথাজ্রীবদনর	 রথাজননতিক	 সংরেথাম	 ও	 প্রশথাসতনক	
কম্কথাদডের	মলূ	লক্্য।	সথািথারণ	 তনব্থািদনর	আদগ	১৯৭০	
সথাদলর	নদভম্বপ্র	প্রেত্ত	ব�িথার	গ্টতলতভশন	ভথাষদণ	বঙ্গবনু্ধ	
বদলন,	“কু্দ্রথায়িন	ও	কুটিরতশল্পদক	ব্যথাপকভথাদব	উৎসথাহ	
তেদি	 হদব।	 কুটিরতশদল্পর	 গ্ক্প্ত্	 কাঁিথামথাল	 সরবরথাদহর	
ব্যবস্থা	 তনতচিি	 করদি	 হদব।	 িাঁতিদের	 ন্যথায্যমদূল্য	
সুিথা	 ও	 রং	 সরবরথাহ	 করদি	 হদব।	 িথাদের	 জন্য	 অবশ্যই	
বথাজথারজথািকরণ	 ও	 ঋণেথাদনর	 সুতবিথা	 কপ্র	 তেদি	 হদব।	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 কু্দ্রথাক্তির	 তশল্প	 গদড	 িুলদি	 হদব।	
রেথাদম	 রেথাদম	 এসব	 তশল্পদক	 এমনভথাদব	 িতডদয়	 তেদি	 হদব	
যথার	ফদল	রেথাম	গ্রদক	রেথামথান্তপ্র	তবতভন্ন	প্রকথার	তশল্প	সুদযথাগ	
গ্পৌঁিথায়	এবং	রেথাম্রীণ	মথানদুষর	জন্য	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	
সষ্্টি	হয়।”	একই	ভথাষদণ	তিতন	প্রথাক্তিক	সম্দের	সদব্থাত্তম	
ব্যবহথাপ্র	জন্য	ব�জ্থাতনক	প্রদিষ্থা	রেহণ,	বনসম্ে,	ফদলর	
িথাষ,	 গ্গথা-সম্ে,	 হাঁস-মরুতগর	 িথাষ,	 দুগ্ধখথামথার	 এবং	
মৎস্যিথাদষর	 ওপর	 গুরুত্ব	 আপ্রথাপ	 কপ্রন।	 পল্্রী	 অচিদল	

কু্দ্রথায়িন	 তশল্পপ্রতিষ্থান	গদড	 ব�থালথা,	রেথাদম	রেথাদম	 তবদু্যৎ	
গ্পৌঁিথাদনথা	 এবং	 সুসংহি	 ও	 সুষু্	 বন্যথা	 তনয়ন্তণ	 কম্সতূি	
রেহদণর	 তবষয়টি	 বঙ্গবনু্ধর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ভথাবনথার	 অন্যিম	
উপজ্রীব্য	তিল।	

স্বথাি্রীনিথার	পরপরই	বঙ্গবনু্ধ	িাঁর	পল্্রী	উন্নয়ন	ভথাবনথাদক	
প্রথাতিষ্থাতনক	 রূপেথাদনর	 প্রয়থাস	 পথান।	 বঙ্গবনু্ধর	 সরকথার	
প্রণীি	গ্েদশর	সংতবিথাদন	১৬নং	অনদুচ্ছদে	নগর	ও	রেথাদমর	
ব�ষম্য	 ক্রমথাগিভথাদব	 দূর	 করথার	 উদদেদশ্য	 ক্তষতবপ্লদবর	
তবকথাশ,	রেথামথাচিল	ব�দু্যতিক্রীকরদণর	ব্যবস্থা,	কুটিরতশল্প	ও	
অন্যথান্য	তশদল্পর	তবকথাশ	এবং	তশক্থা	ও	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থা	
ও	জনগদণর	উন্নয়দনর	মথাি্যদম	রেথামথাচিদলর	আমলূ	রূপথান্তর	
সথািদনর	 জন্য	 রথাষ্ট	 কথায্কর	 ব্যবস্থা	 রেহণ	 করদব	 বদল	
অঙ্গ্রীকথার	ব্যক্ত	করথা	হয়।	সংতবিথাদনর	১৩(খ)নং	অনদুচ্ছদে	
সমবথায়	 ব্যবস্থার	 সথাংতবিথাতনক	 স্ব্রীক্তি	 প্রেথান	 করথা	 হয়।	
তিতন	আিতুনক	ক্তষব্যবস্থা	এবং	গ্েশীয়	মদডদল	পল্্রীসমথাজ	
গদড	 ব�থালথার	 গ্�থাষণথা	 তেদয়তিদলন,	 যথার	 অন্যিম	 তভতত্ত	
তহদসদব	ক্তষর	আিতুনক্রীকরণদক	ব�দি	বেওয়থা	হদয়তিল।	

বঙ্গবনু্ধ	 ১৯৭৫	 সথাদলর	 ২৬	 মথাি্ড	 স্বথাি্রীনিথা	 তেবস	
উেযথাপন	 উপলদক্্য	 গ্েওয়থা	 ভথাষদণ	 সমবথায়দক	
রেথাদমথান্নয়দনর	প্রিথান	পর	 তহদসদব	 ব�দি	 বেওয়থার	 গ্�থাষণথা	
প্রেথান	 কপ্রন।	 তিতন	 ৫	 বিপ্রর	 পতরকল্পনথায়	 ৬৫	 হথাজথার	
রেথাদমর	প্রতিটিদি	বহুমখুী	সমবথায়	সতমতি	প্রতিষ্থার	প্রি্যয়	
ব্যক্ত	 কপ্রন।	 সরকথাপ্রর	 িরফ	 গ্রদক	 গ্সসব	 সতমতিদক	
আতর্ক	 প্রদণথােনথা,	 ফথাটি্ডলথাইজথার,	 গ্টটে	 তরতলফ	 এবং	
কথাদজর	 তবতনমদয়	খথাে্য	সহথায়িথা	প্রেথাদনর	 গ্�থাষণথা	প্রেথান	
করথা	 হয়।	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদমই	 তিতন	 িাঁর	 ক্তষ	 তবপ্লবদক	
বথাস্বথায়ন	 করদি	 গ্িদয়তিদলন।	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	
আয়নবষম্য	 হ্থাস	 কপ্র	 তিতন	 একটি	 ন্যথায়তভতত্তক	 সমথাজ	
প্রতিষ্থা	 করদি	 গ্িদয়তিদলন।	 বঙ্গবনু্ধ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথাদয়র	 প্রতি	 তবদশষ	 গুরুত্বথাপ্রথাপ	 কপ্রতিদলন।	 রেথাম	
পয্থাদয়	 সরকথাপ্রর	 স্থায়্রী	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথা	 সষ্্টির	
লদক্্য	 বঙ্গবনু্ধ	 িৎকথাল্রীন	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(আইআরতডতপ)	 বে	 সথারথাদেদশ	 তবস্্ি	 কপ্রতিদলন।	
বঙ্গবনু্ধর	 প্রবতি্ডি	 এই	 কম্সতূি	 বথাস্বথায়দনর	 ফদল	 গ্েদশ	
খথাদে্যর	 অভথাব	 দূর	 কপ্র	 দ্রুি	 খথাদে্য	 স্বয়ংসম্ণূ্	 একটি	
গ্েদশ	পতরণি	হদয়তিল।

তিতন	 িথাতষ,	 কথামথার-কুদমথার,	 বেদল,	 িাঁতি,	
কুটিরতশদল্পর	 শ্রতমক	 এসব	 মথানদুষর	 আর্সথামথাতজক	
উন্নয়দনর	 পর	 তহদসদব	 সমবথায়,	 কুটিরতশল্প	 এবং	
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গতরববথান্ধব	ব্যথাংতকং	পধেতি	ইি্যথাতে	তবষদয়র	ওপর	বেথার	
তেদয়দিন।	আখিথার	হথাতমে	খথাদনর	তবি-স্র	তবতশষ্	সমবথায়	
ব্যবস্থা,	 ভথারদির	 আমদুলর	 আেদল	 তমল্কতভটথাদক	 গদড	
ব�থালথা	 জথাতির	 তপিথার	 এসব	 প্রদিষ্থার	 মদূল	 তিল	 িাঁর	
রেথাদমর	মথানদুষর	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	ভথাবনথা।	

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	আজন্ম	
লথাতলি	 স্বপ্ন	 তিল	 কু্িথা,	 েথাতরদ্র্য	 ও	 শেথাষণমকু্ত	 গ্সথানথার	
বথাংলথাদেশ	 তবতনম্থাণ	 করথা।	 তিতন	 েতরদ্র,	 সুতবিথাবতচিি	
মথানদুষর	ভথাদগ্যথান্নয়দন	গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালদনর	স্বপ্ন	
গ্েদখতিদলন।	 বঙ্গবনু্ধর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 তবদশষি	
রেথাদমর	 তপতিদয়	 পডথা	 জনদগথাষ্ঠীর	 উন্নয়দনর	 কথাজটি	
স্থান্রীয়	 সরকথার,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 মন্তণথালদয়র	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 একমথাত্	 েথাতয়ত্ব	 ও	
লক্্য।	এিথাডথাও	সথামতরেক	তবদবিনথায়	পল্্রীদি	উন্নয়নমলূক	
কথায্ক্রম	বথাস্বথায়দনর	সথাদর	স্থান্রীয়	সরকথার	তবভথাগ,	ক্তষ,	
মৎস্য	 ও	 প্রথাণীসম্ে,	 ভূতম	 মন্তণথালয়	 এবং	 প্রথারতমক	 ও	
গণতশক্থা	 মন্তণথালয়সহ	 অন্যথান্য	 জথাতিগঠনমলূক	 সংস্থার	
সম্ক্্তিথাও	 রদয়দি।	 গ্েদশর	 প্রথায়	 িথার	 বেথাটি	 মথানষু	 এ	
উন্নয়ন	প্রদিষ্থার	উপকথারদভথাগী।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ	িথার	আওিথাি্রীন	সমবথায়	অধিেপ্তর,	তবআরতডতব,	
আরতডএ	 বগুডথা,	 বথাড্ড,	 বথাপথাড্ড	 প্রভ্তি	 েপ্তর	 ও	 সংস্থার	
মথাি্যদম	রেথাদমথান্নয়দনর	কথাজটি	কপ্র	আসদি।	এসব	েপ্তর/
সংস্থা	 িথাদের	 জন্য	 তনি্থাতরি	 কথায্ক্রদমর	 পথাশথাপথাতশ	
বথাস্বথায়ন	কপ্র	আসদি	নথানথাতবি	গুরুত্বপূণ্	উন্নয়ন	প্রকল্প।	
স্বথাি্রীনিথা-উত্তরকথাদল	যুধেতবধ্বস্	গ্েশ	গঠদন	সে্য	স্বথাি্রীন	
বথাংলথাদেদশর	পল্্রী	উন্নয়দন	সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল,	
জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	 তবতভন্ন	
পতরকল্পনথা	 ও	 কম্সতূি	 রেহণ	 কপ্রতিদলন।	 তবদশষ	 কপ্র	
পল্্রীর	 হিেতরদ্র	 মথানদুষর	 আর্সথামথাতজক	 ও	 জ্রীবনমথান	
উন্নয়ন	 এবং	 সু্ল,	 কদলজ,	 রথাস্থা�থাদটর	 উন্নয়দন	 তিতন	
প্ররম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথায়	 নথানথা	 কথায্ক্রম	 অন্তভু্ক্ত	
কপ্রতিদলন।	মতন্তপতরষে	তবভথাগ	ও	পতরকল্পনথা	কতমশদন	
বঙ্গবনু্ধর	 স্বথাক্তরি	 তবতভন্ন	 নতরপপ্ত্	 এসব	 উদে্যথাদগর	
সথাক্্য	 বহন	 কপ্র	 আজও।	 গ্েদশর	 দুগ্ধ	 িথাতহেথা	 পূরণ,	
েতরদ্র,	 ভূতমহ্রীন,	 তনম্নতবত্ত	 দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রীদের	 স্বথার্	
সংরক্দণ	 ১৯৭৩	 সথাদল	 ‘সমবথায়	 দুগ্ধ	 প্রকল্প’	 নথাদম	
একটি	প্রকল্প	রেহণ	কপ্র	দুগ্ধ	প্রতক্রয়থাজথািকরণ	কথারখথানথা	
স্থাপন	 কপ্রন।	 বি্ডমথাদনর	 তমল্কতভটথা	 িাঁরই	 সুদূরপ্রসথার্রী	
উদে্যথাদগর	ফসল।	

জথাতির	 তপিথা	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 সমতবিি/গ্যৌর	
খথামথার	প্রিলন	কপ্র	স্থান্রীয়	রথাজদস্ব	পল্্রী-উন্নয়ন	করদি	
গ্িদয়তিদলন।	 জথাতির	 তপিথার	 পেথাঙ্ক	 অনসুরণ	 কপ্র	
মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	বঙ্গবনু্ধ	কন্যথা	শেখ	হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	
আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সরকথার	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদনর	লদক্্য	পল্্রী	উন্নয়দন	 তনতবডভথাদব	কথাজ	কপ্র	
যথাদচ্ছ।	ক্তষ	ও	অন্যথান্য	উৎপথােনশীল	খথাদি	তবতনদয়থাগসহ	

ব্যবসথা	 বথাধণদজ্য	 পুঁতজ	 গঠদন	 সমবথায়	 একটি	 গুরুত্বপূণ্	
মথাি্যম	 তহদসদব	 কথাজ	 করদি।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 তবতভন্ন	 েপ্তর/প্রতিষ্থানসমহূ	
বথাংলথাদেদশর	 েতরদ্র,	 তনম্নতবত্ত	 ও	 তনম্ন	 মি্যতবত্ত	 মথানদুষর	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 তবদশষ	 কপ্র	
তনবতন্ধি	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 িথাদের	 সেস্যদের	 মথাদি	
ঋণ	তবিরণ	কপ্র	সমথাজ	উন্নয়দন	ভূতমকথা	রথাখদি।	গ্েদশর	
আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	ও	স্বতনভ্ডরিথা	অজ্ডদন	এ	তবভথাদগর	
গুরুত্ব	 অপতরস্রীম।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	
িত্তথাবিথাদন	কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যমকু্ত	বথাংলথাদেশ	গডথার	লদক্্য	
রেথাম্রীণ	েতরদ্র	ও	তপতিদয়	পডথা	জনদগথাষ্ঠীদক	আতর্কভথাদব	
স্বয়ম্র,	উৎপথােনমখুী	কথায্ক্রদম	অংশরেহণ,	কম্সংস্থান	
সষ্্টির	 জন্য	 সমবথায়	 অধিেপ্তর,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব),	 তপতডতবএফ,	 এসএফতডএফ,	
বথাপথাড্ড,	 আরতডএ,	 তমল্কতভটথা,	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	
ফথাউদডেশন	 এবং	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	
(বথাড্ড)	 সুতনতে্ডষ্	 তভশন	 ও	 তমশনদক	 সথামদন	 ব�দখ	 কথাজ	
কপ্র	যথাদচ্ছ।	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	সরকথার	১৯৯৭	সথাদল	বঙ্গবনু্ধ	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 প্রতশক্ণ	 কমদপ্লক্স	 প্রতিষ্থা	 কপ্র	 এবং	
২০১২	সথাদল	আইন	প্রণয়ন	কপ্র	এই	প্রতশক্ণ	বেন্দ্রটিদক	
একটি	 পূণ্থাঙ্গ	 একথাদডতমদি	 রূপথান্তর	 কপ্র।	 এিথাডথাও	 এ	
সরকথার	সমবথায়	সতমতি	আইন,	২০০১,	পুনরথায়	সমবথায়	
সতমতি	 (সংদশথািন)	 আইন,	 ২০১৩,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	
উন্নয়ন	ব�থাড্ড	আইন,	২০১৮	প্রণয়ন	কপ্র।	জথাতির	তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 স্বদপ্নর	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	
তবতনম্থাদণ	ি্ণমলূ	পয্থাদয়	েতরদ্র	জনগণদক	সম্ক্্ত	করথার	
জন্য	২০০০	সথাদল	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	একটি	
অনন্য	 উদে্যথাগ	 একটি	 বথাতড	 একটি	 খথামথার	 (বি্ডমথাদন	
আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার)	পথাইলট	প্রকল্প	রেহণ	কপ্র।	
২০০৯	 সথাদল	 পুনরথায়	 রথাষ্টপতরিথালনথার	 েথাতয়দত্ব	 এদস	
প্রকল্পটির	বথাস্বথায়দনর	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্র।	এ	প্রকদল্প	কু্দ্র	
ঋদণর	পতরবদি্ড	কু্দ্র	সচিদয়র	মদডল	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	
গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	 করদি	 যথা	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	
জন্য	 মদডল	 তহদসদব	 স্ব্রীক্তি	 গ্পদয়দি।	 শহপ্রর	 সুতবিথা	
রেথাদম	গ্পৌঁিথাদনথার	জন্য	রেথাম	ও	শহপ্রর	উন্নয়নদক	একসপূ্ত্	
গাঁরথার	লক্্যদক	সথামদন	ব�দখ	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	তনব্থািন্রী	
ইশদিহথাপ্র	 ‘আমথার	 রেথাম	 আমথার	 শহর’	 প্রতিশ্রুতি	
বথাস্বথায়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	কথাজ	করদি।	

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	কথায্ক্রদমর	মথাি্যদম	
তনঃসদ্দহ	উপক্ি	হদচ্ছন	রেথাদমর	লক্্যভুক্ত	জনদগথাষ্ঠী।	
এটথা	 বেউই	 অস্ব্রীকথার	 কপ্রন	 নথা।	 তববেব্যথাপী	 প্রযুতক্তর	
অভূিপূব্	 উন্নয়ন,	 রেথাম	 অবধি	 নিুন	 প্রযুতক্তর	 তবস্থার	
লথাভ,	 আকথাশ	 তমতডয়থার	 আওিথা	 রেথাম	 পয্ন্ত	 সম্প্রসথারণ,	
তবলথাসজথাি	 দ্রদব্যর	 সহজলভ্যিথা,	 রেথাদমর	 মথানদুষর	
সনথািন	 গ্পশথায়	 ব্যথাপক	 পতরবি্ডন,	 ক্তষজতমর	 পতরমথাণ	
হ্থাস,	 জনসংখ্যথা	 বত্ধে,	 এনতজওদের	 কথায্ক্রম,	 ব্যথাপক	
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নথার্রী	জথাগরণ	প্রভ্তি	কথারদণ	রেথামবথাংলথায়	নথানথািরদনর	অভূিপূব্	
পতরবি্ডন	�দটদি।	ফদল	গ্েদশর	পল্্রী	উন্নয়ন	ভথাবনথা	ও	বেৌশদলও	
পতরবি্ডন	�দটদি।	

জথাি্রীয়	 অর্ন্রীতিদি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 ক্তষ,	
মৎস্য,	পশুপথালন,	গ্পথাশথাক,	দুগ্ধ	উৎপথােন,	আবথাসন,	কু্দ্র	ঋণ	
ও	সচিয়,	কুটিরতশল্প-িথামডথাজথাি-মৎ্তশল্প	ইি্যথাতে	খথাদির	তবকথাশ,	
কম্সংস্থান	সষ্্টি,	নথার্রীর	ক্মিথায়ন,	কু্দ্র	নি্থাতত্তক	জনদগথাষ্ঠীদক	
স্বথাবলম্ব্রী	 করদি	 তবশথাল	 অবেথান	 রথাখদি।	 বেথাতভড-১৯	 কপ্রথানথা	
ভথাইরথাস	 পুপ্রথা	 তবদবে	 স্তবরিথা	 সষ্্টি	 করদলও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	তবভথাদগর	সমবথায়	সতমতি	ও	পল্্রী	উন্নয়ন	েলসমহূ	এ	সময়	
তনদজদের	 অতস্ত্ব	 টিতকদয়	 ব�দখদি,	 সেস্যদের	 ঋণ	 মওকুফসহ	
দুগ্ি	সেস্যদের	মথাদি	ত্থাণ	 তবিরণ	কপ্রদি।	কপ্রথানথায়	আক্রথান্ত	
সেস্যদের	তিতকৎসথার	ব্যবস্থা	কপ্রদি।	

গ্েদশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	গ্সবথা	ও	উন্নয়নমলূক	
কথায্ক্রদমর	উপকথারদভথাগী	মথানষু	প্রথায়	৪	বেথাটি।	গ্েদশ	সমবথায়্রীর	
সংখ্যথা	 ১	 বেথাটি	 ১৫	 লক্	 প্রথায়;	 তবআরতডতব-এর	 তবতভন্ন	 উন্নয়ন	
প্রকদল্পর	 প্রি্যক্	 ও	 পপ্রথাক্	 উপকথারদভথাগীর	 সংখ্যথা	 প্রথায়	 ৬৮	
লক্	জন।	‘আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার’	প্রকদল্পর	উপকথারদভথাগী	
মথানদুষর	 সংখ্যথা	 প্রথায়	 ২.৫	 বেথাটি	 জন।	 অন্যথান্য	 েপ্তর/সংস্থার	
উপকথারদভথাগী	 সংখ্যথাও	 অদনক।	 আতর্ক	 প্রদণথােনথা	 ও	 সহথায়িথা	
প্রেথান,	তবনথা	সুদে	অরবথা	নথামমথাত্	সুদে	ঋণ	প্রেথান,	আয়বি্নমলূক	
গ্পশথাগি	প্রতশক্ণ	েথান,	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	প্রভ্তি	গুরুত্বপূণ্	কথাজ	
কপ্র	 আসদি	 এ	 তবভথাগ।	 গ্েদশর	 ক্তষর	 আিতুনকথায়ন	 ও	 খথাদে্য	
স্বয়ম্রিথা	অজ্ডন,	মৎস্য	উৎপথােন	বত্ধে,	মথাংস	ও	দুগ্ধ	উৎপথােন,	
স্বকম্সংস্থান	 প্রভ্তি	 গ্সক্টপ্র	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 সমবথায়	 তবভথাদগর	
অবেথান	 অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্।	 এ	 তবভথাগ	 বেবল	 রেথাদমর	 মথানষুদক	
সহথায়িথামলূক	 গ্সবথাই	 তেদচ্ছ	 নথা,	 একইসদঙ্গ	 শহপ্রর	 সুতবিথাতে	
রেথাদম	গ্পৌঁদি	গ্েওয়থার	কথাজও	কপ্র	যথাদচ্ছ।	

রূপকল্প-২০২১	বথাস্বথায়দনর	িথারথাবথাতহকিথায়,	২০৩০	সথাদলর	
মদি্য	গ্টকসই	উন্নয়ন	লক্্যমথাত্থা	অজ্ডন	এবং	২০৪১	সথাদলর	মদি্য	
বথাংলথাদেশদক	 উন্নি-সমধ্ে	 গ্েদশ	 পতরণি	 করথার	 লদক্্য	 পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	ও	এর	আওিথাি্রীন	েপ্তর/প্রতিষ্থানসমহূ	
অরেণী	ভূতমকথা	পথালন	করদি।	উন্নি	বথাংলথাদেশ	তবতনম্থাদণ	বি্ডমথান	
সরকথাপ্রর	প্রতিশ্রুতি	বথাস্বথায়দনর	অন্যিম	পূব্শি্ড	হদচ্ছ	স্বতনভ্ডর	
ও	 উন্নি	 পল্্রী	 সজ্ন।	 এ	 লক্্য	 বথাস্বথায়দনর	 অেম্য	 অতভযথাত্থায়	
মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	বঙ্গবনু্ধ	কন্যথা	শেখ	হথাতসনথার	উেথার	ও	প্রথারেসর	
বেি্দত্ব	পল্্রী	উন্নয়দন	বহুতবি	কথায্ক্রম	বথাস্বথাতয়ি	হদয়	আসদি।	
সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	পতরকল্পনথার	সথাদর	সংগতি	ব�দখ	এ	তবভথাদগর	
আওিথাি্রীন	েপ্তর/সংস্থাসমহূ	পল্্রী	উন্নয়দন	তনজ	তনজ	পতরকল্পনথা	
রেহণ	ও	বথাস্বথায়দন	 তনরলসভথাদব	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	 গ্েশ	আজ	

উন্নয়দনর	মহথাসডদক।	এ	অেম্য	অতভযথাত্থায়	সকল	অংশীজদনর	
সহদযথাতগিথা,	অংশরেহণ	ও	উদে্যথাগী	ভূতমকথা	একথান্ত	প্রদয়থাজন।	

বঙ্গবনু্ধর	 স্বদপ্নর	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাদণর	 লদক্্য	 পল্্রী	
উন্নয়দন	সরকথাপ্রর	ব্যথাপক	উন্নয়ন	প্রয়থাদসর	করথা,	সথাফল্য	গথারথা,	
স্রীমথাবধেিথা	ও	ভতবষ্যৎ	উন্নয়দনর	রূপপ্রখথা	ইি্যথাতে	তবষয়	সংবতলি	
সংকলন	প্রকথাদশর	প্রদয়থাজন্রীয়িথা	গভ্রীরভথাদব	অনভূুি	হয়।	গ্েদশর	
উন্নয়নতিন্তক,	 গদবষক,	 উন্নয়নকম্্রী	 এবং	 সংতলিষ্	 কম্কি্ডথা-
কম্িথার্রীদের	পদক্	গ্েদশর	পল্্রী	উন্নয়ন	প্রয়থাস	ও	সমবথায়তভতত্তক	
কথায্ক্রম	 সম্দক্ড	 সম্যকভথাদব	 জ্থাি	 হওয়থার	 সুদযথাগ	 নথা	 রথাকথায়	
জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
কথায্ক্রম	 উেযথাপন	 উপলদক্্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	
‘বঙ্গবনু্ধর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 ভথাবনথা:	 উন্নয়ন	 অতভযথাত্থায়	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাগ’	শীষ্ক	প্রকথাশনথার	উদে্যথাগ	রেহণ	
কপ্রদি।	 এই	 প্রকথাশনথার	 বেখকগণ	 প্রথায়	 সবথাই	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	 তবভথাগ	 এবং	 এ	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 েপ্তর/সংস্থার	
কম্কি্ডথা-কম্িথার্রী।	 িলমথান	 বেথাতভড-১৯	 অতিমথাতরর	 মদি্যও	
িথারথা	এমন	একটি	গুরুত্বপূণ্	প্রয়থাদসর	সতক্রয়	অংশীেথার	হদয়দিন।	
এজন্য	িথারথা	িন্যবথাে	পথাওয়থার	েথাতবেথার।	সম্থােনথা	পতরষে	এবং	
ওয়থাতক্ডং	কতমটির	সেস্যগণদকও	িথাদের	আন্ততরক	কম্িৎপরিথার	
জন্য	িন্যবথাে	জথানথাই।	এ	কথাদজ	 তনরন্তর	 তেকতনদে্ডশনথা,	উৎসথাহ	
ও	পষ্্দপথাষকিথা	প্রেথাদন	স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
মন্তণথালদয়র	মথানন্রীয়	প্রতিমন্ত্রী	জনথাব	স্বপন	ভট্থািথায্্য	এমতপ-এর	
প্রতি	অদশষ	 ক্িজ্িথা।	মহথামথান্য	রথাষ্টপতি,	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী,	
স্থান্রীয়	 সরকথার,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 মন্তণথালদয়র	 মথানন্রীয়	
মন্ত্রী,	 স্থায়্রী	 কতমটির	 মথানন্রীয়	 সভথাপতি	 িাঁদের	 মলূ্যবথান	 বথাণী	
তেদয়	এ	প্রকথাশনথার	গুরুত্ব	বহুগুদণ	বত্ধে	কপ্রদিন।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	তবভথাদগর	পক্	গ্রদক	িাঁদের	প্রতি	তবনম্র	শ্রধেথা	ও	ক্িজ্িথা	
জ্থাপন	করতি।	

প্রকথাশনথাটি	 জনপ্রতিতনধি,	 উন্নয়নভথাবুক,	 গদবষক,	
পতরকল্পনথাতবে,	তবজ্থান্রী	ও	সরকথাতর	কম্কি্ডথা-কম্িথার্রীদের	কথাদজ	
লথাগদল	আমথাদের	পতরশ্রম	সথার্ক	হদব।	

মমাঃ রেজাউল আহসাে

প্রিথান	সম্থােক
ও
সতিব
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	
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সম্থােক্রীয়
রেথাম	 বাঁিদল	 বাঁিদব	 গ্েশ	 এই	 আপ্তবথাক্যদক	 তশপ্রথািথায্	
গ্মদন	স্থান্রীয়	সরকথার	পল্্রী	উল্য়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালদয়র	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 রেথাদমর	 মথানদুষর	 সথাতব্ক	
জ্রীবনমথান	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র	আসদি	প্রতিষ্থালগ্ন	গ্রদক।	
রেথাদমর	ক্ষক	শ্রতমক	গ্খদট	খথাওয়থা	মথানদুষর	জন্য	স্বথাি্রীনিথার	
স্পতি	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	গভ্রীর	
ভথাদলথাবথাসথা	ও	দূরেশ্্রী	ভথাবনথা	গ্সসব	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়দন	
আদলথাকবতি্ডকথা	হদয়	পর	গ্েতখদয়	আসদি।	গ্সই	আদলথার	
পদর	 গ্যথাগ	 হদয়দি	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 বঙ্গবনু্ধকন্যথা	 শেখ	
হথাতসনথার	 দূরেশ্্রী	 ও	 বথাস্বমখুী	 তেকতনদে্ডশনথা।	 এটথা	
গ্েদশর	 সকল	 মথানদুষর	 কথাদি	 তেবথাদলথাদকর	 মদিথা	 স্পষ্	
গ্য	গ্েদশর	প্রতিটি	রেথাম	আজ	আিতুনক	জ্রীবদনর	আদলথায়	
কমদবতশ	 উদ্থাতসি।	 রেথাদমর	 গ্য	 সকল	 মথানষু	 সম্েহ্রীন	
অরবথা	 যথাদের	 সম্ে	 িুলনথামলূকভথাদব	 কম,	 িথাদের	
জন্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 গহ্্রীি	 কল্যথাণমলূক	
ও	 উন্নয়নমলূক	 কম্সতূিসমদূহর	 ইতিবথািক	 প্রভথাব	 গভ্রীর	
ও	প্রশংসন্রীয়।	 তবতভন্ন	সময়	পত্পতত্কথায়	এবং	 তবভথাগীয়	
প্রতিদবেদন	 এসব	 উদঠ	 এদসদি।	 িথারপরও	 এসব	
কম্সতূি	 ও	 কথায্ক্রম	 সম্দক্ড	 একটি	 অখডে	 প্রকথাশনথার	
আবশ্যকিথা	রদয়দি	অনভুব	কপ্র	“পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ	 বঙ্গবনু্ধর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 ভথাবনথা:	উন্নয়ন	
অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ”	তশপ্রথানথাদমর	
প্রকথাশনথাটি	প্রকথাদশর	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি।	এ	উদে্যথাদগর	
যরথার্িথা	স্বিঃতসদধের	মদিথা	স্বপ্রতিতষ্ি।	অধিকন্তু	সমদয়র	
তবদবিনথায়	 বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবষ্দক	 ব�দি	 বেওয়থাটথা	 এই	
প্রকথাশনথার	গুরুদত্ব	বথাডতি	মথাত্থা	গ্যথাগ	কপ্রদি।	

যথাদের	 বেখথায়	 এই	 প্রকথাশনথা,	 দুএকজন	 িথাডথা	 বেউই	
গ্পশথােথার	 বেখক	নন।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাদগর	
কথায্ক্রমসমদূহর	 বথাস্বথায়ন	 প্রতক্রয়থায়	 প্রি্যক্ভথাদব	 জতডি	
িাঁরথা	সকদলই।	িাঁরথা	এসদবর	বথাস্বথায়ন	কথাজ	পতরেশ্ন	
এবং	 একিরদনর	 মলূ্যথায়দনর	 সদঙ্গও	 সংতলিষ্	 রদয়দিন।	
ফদল	তবষয়	সম্দক্ড	িাঁদের	জ্থান	প্রি্যক্	অতভজ্িথালব্ধ।	
িাঁদের	 বেখথায়	 গ্যসব	 ির্য	 উপথাত্ত	 ব্যবহৃি	 হদয়দি,	
গ্সগুদলথার	 প্রথায়	 সবই	 পতরসংখ্যথাদনর	 ভথাষথায়	 প্রথারতমক	
উপথাত্ত	বথা	প্রথাইমথার্রী	ডথাটথা।	এসব	বেখথার	সদঙ্গ	বেখকদের	
বেথাদনথা	 ব্যতক্তগি	 িথাওয়থা	 তকংবথা	 লক্্য	 জতডি	 নথা	 রথাকথায়	
িাঁদের	 পদক্	 তনদম্থাহ	 রথাকথা	 তিল	 সহজ	 ও	 স্বথাভথাতবক।	

গ্যদহিু	এই	প্রকথাশনথায়	অংশরেহণকথার্রী	অধিকথাংশ	বেখক	
গ্পশথােথার	 বেখক	 নন,	 গ্সদহিু	 বেথাদনথা	 বেথাদনথা	 বেখথায়	
তশল্পগি	দুব্লিথা	রথাকথাটথা	বেথাদনথা	অস্বথাভথাতবক	ব্যথাপথার	নয়।	
তকন্তু	প্রতিটি	বেখথায়	ব্যবহৃি	ির্য	উপথাত্ত,	িতব,	প্রমথাণক	
ইি্যথাতের	শিভথাগ	বস্তুতনষ্িথার	গুদণ	ডকু্যদমন্টস	তহদসদব	এ	
প্রকথাশনথার	রেহণদযথাগ্যিথা	মজবুিভথাদব	প্রতিতষ্ি	হদব	বদল	
আমরথা	তববেথাস	কতর।

এ	 প্রকথাশনথার	 মলূ	 কথাতরগর	 হদচ্ছন	 এর	 বেখকগণ।	
সম্থােনথা	 পতরষদের	 পক্	 গ্রদক	 িাঁদের	 আন্ততরক	
িন্যবথাে	 জথানথাই।	 সম্থােনথা	 পতরষদের	 আদগই	 এসব	
বেখথা	সংরেহ	ও	একতত্ি	করথার	কথাজটি	কপ্রদিন	ওয়থাতক্ডং	
কতমটির	 সেস্যব্্ ।	 সম্থােনথা	 পতরষে	 এবং	 ওয়থাতক্ডং	
কতমটির	 সকল	 সমেথাতনি	 সেস্য	 িাঁদের	 পতরশ্রম	 ও	
গ্মিথা	 তবতনদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 এটিদক	 বথাস্দব	 রূপেথাদন	 ও	
সব্থাঙ্গসু্র	কপ্র	ব�থালথায়	ভূতমকথা	ব�দখদিন।	িথাদের	মদি্য	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাদগর	অতিতরক্ত	সতিব	জনথাব	
গ্মথাঃ	 রথাতশদুল	 ইসলথাম,	 উপসতিব	 জনথাব	 গ্মথাঃ	 তমজথানরু	
রহমথান,	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 উপতনবন্ধক	 জনথাব	 আবুল	
খথাদয়র	 এবং	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 সম্থােক	 জনথাব	 গ্মথাঃ	
সথাইফুল	 ইসলথাম	 গ্য	 শ্রম	 ও	 গ্মিথা	 তবতনদয়থাগ	 কপ্রদিন,	
িথার	 জন্য	 িাঁরথা	 তবদশষ	 িন্যবথাে	 গ্পদি	 পথাপ্রন।	 িদব	
প্রকথাশনথার	 স্বপ্নদ্রষ্থা	 ও	 পতরকল্পক	 তিদলন	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	 তবভথাদগর	 সন্মথাতনি	 সতিব	 জনথাব	 গ্মথাঃ	 ব�জথাউল	
আহসথান।	তিতন	প্রিথান	সম্থােক।	গিথানগুতিকভথাদব	প্রিথান	
সম্থােদকর	 পেটি	 অদনকটথাই	 আলংকথাতরক।	 তকন্তু	 তিতন	
গ্সই	গিথানগুতিক	 ভূতমকথাদক	অতিক্রম	কপ্র	প্ররম	 গ্রদক	
শেষথাবধি	 প্রকথাশনথার	 সকল	 পয্থাদয়	 তক্রদকট	 ক্যথাদটেদনর	
মদিথা	 প্রি্যক্ভথাদব	 কথাদজর	 মদি্য	 গ্রদক	 সতক্রয়	 বেি্ত্ব	
তেদয়	এদসদিন।	সম্থােনথা	পতরষে	এবং	ওয়থাতক্ডং	কতমটির	
সেস্যদের	তনদয়	একথাধিকবথার	সভথা	অনষু্থান,	ওয়থান	টু	ওয়থান	
তভতত্তদি	মি	তবতনময়,	অরেগতি	পয্থাদলথািনথা,	পরথামশ্েথান	
এসব	 তকিুই	 কপ্রদিন	 তিতন	 িাঁর	 স্বভথাবসুলভ	 শিয্	 ও	
অক্থান্ত	 উৎসথাহ	 তবতনদয়থাগ	 কপ্র।	 এদি	 কপ্র	 আমথাদের	
সম্থােনথা	 পতরষদের	 কথাদজর	 ব�তশরভথাগই	 হথালকথা	 ও	
সহজির	 হদয়	 তগদয়দি।	 এমনির	 একটি	 প্রদয়থাজন্রীয়	
ও	 েষ্্থান্ত	 স্থাপনকথার্রী	 উদে্যথাগ	 রেহণ	 এবং	 গ্সই	 উদে্যথাগ	
বথাস্বথায়দন	সথামদন	গ্রদক	সতক্রয়	বেি্ত্বেথাদনর	জন্য	আমরথা	
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সম্থােনথা	পতরষদের	পক্	গ্রদক	সমেথাতনি	প্রিথান	সম্থােক	
জনথাব	গ্মথাঃ	ব�জথাউল	আহসথানদক	অতভবথােন	ও	িন্যবথাে	
জথানথাদিই	 পথাতর।	 পতরদশদষ	 যথার	 করথা	 বলদি	 িথাই	 তিতন	
হদচ্ছন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	েথাতয়ত্বপ্রথাপ্ত	স্থান্রীয়	
সরকথার,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 মন্তণথালদয়র	 মথানন্রীয়	
প্রতিমন্ত্রী	জনথাব	স্বপন	ভট্থািথায্্য,	এমতপ।	মথানন্রীয়	প্রতিমন্ত্রী	
মদহথােয়	 প্রকথাশনথার	 মথান	 বত্ধেদি	 কনদটন্ট,	 সথাইজ,	 িতব	
তনব্থািন	ইি্যথাতে	তবষদয়	একথাধিকবথার	আমথাদের	সুতনতে্ডষ্	ও	
বথাস্বতভতত্তক	পরথামশ্	প্রেথান	করিঃ	আমথাদের	ক্িজ্িথার	
পথাদশ	 আবধে	 কপ্রদিন।	 গ্সইসদঙ্গ	 আমরথা	 অনপু্রথাধণিও	
ব�থাি	কপ্রতি।	এমন	বথাস্বতভতত্তক	তেকতনদে্ডশনথা	ও	উেথার	
পষ্্দপথাষকিথা	গ্যদকথাদনথা	উদে্যথাগদকই	সফল	হদি	প্রদণথােনথা	
বেথাগথাদি	পথাপ্র।	

মহথামথান্য	 রথাষ্টপতি,	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী,	 স্থান্রীয়	
সরকথার,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 মথানন্রীয়	
মন্ত্রী,	স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	 উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়	
সম্তক্ডি	 সংসে্রীয়	 স্থায়্রী	 কতমটির	 মথানন্রীয়	 সভথাপতি,	
স্থান্রীয়	সরকথার	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	মথানন্রীয়	
প্রতিমন্ত্রী	এবং	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	সমেথাতনি	
সতিব	 িাঁদের	 মলূ্যবথান	 বথাণী	 তেদয়	 প্রকথাশনথার	 গুরুত্ব	 ও	
মথান	বহুগুদণ	বথাতডদয়	তেদয়দিন।	সম্থােনথা	পতরষে	িাঁদের	
সকদলর	প্রতি	গভ্রীরভথাদব	ক্িজ্	রথাকদি	িথায়।

প্রকথাশনথাটির	ব্যয়ভথার	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	তনয়ন্তণথাি্রীন	
সমবথায়	 উন্নয়ন	 িহতবল	 গ্রদক	 বহদনর	 জন্য	 িহতবল	
পতরিথালনথা	কতমটির	সভথাপতি	ও	সেদস্যর	জথানথাই	িন্যবথাে	
ও	ক্িজ্িথা।	

এই	 প্রকথাশনথার	 প্রথায়	 সব	 বেখথাই	 বেখকদের	 বথাস্ব	
কথাদজর	 অতভজ্িথালব্ধ	 তনজস্ব	 পতরশ্রম	 ও	 তিন্তথার	 ফসল।	
সংতলিষ্	প্রতিষ্থানসমদূহর	প্রিথানগণ	এই	প্রকথাশনথাদক	বথাস্দব	

রূপেথান	 প্রতক্রয়থায়	 বেউ	 প্রি্যক্ভথাদব	 বেউ	 পপ্রথাক্ভথাদব	
সংতলিষ্	 তিদলন।	 িথারপরও	 সম্থােনথা	 পতরষে	 বেথাদনথা	
েথায়	 এডথাদি	 পথাপ্র	 নথা।	 আমরথা	 প্রকথাশনথার	 প্রতিটি	 বেখথা	
পদডতি,	প্রদয়থাজদন	বেখকদের	সদঙ্গ	মিতবতনময়	কপ্রতি,	
সভথায়	 উপস্থাপন	 কপ্রতি,	 মিথামি	 শুদনতি	 এবং	 এভথাদব	
গ্সসদবর	 মথান	 ও	 বস্তুতনষ্িথা	 তনতচিিকরদণ	 সথাি্যমদিথা	
গ্িষ্থা	কপ্রতি।	আমথাদের	 গ্িষ্থায়	 বেথাদনথা	�থাটতি	 তিল	নথা।	
িথারপরও	আমথাদের	মথানব্রীয়	 গ্িথাখ	এতডদয়	দু’িথারটি	 ভুল	
তবদশষি	বথানথান	তবভ্থাট	রদয়	গ্যদি	পথাপ্র।	আমরথা	আমথাদের	
সকল	ব্যর্িথার	জন্য	সমেথাতনি	পথাঠকসহ	সংতলিষ্	সকদলর	
কথাদি	অতরেম	ক্মথা	গ্িদয়	তনদি	িথাই।	

এই	প্রকথাশনথা	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ব্যবস্থাপনথার	সদঙ্গ	
সংতলিষ্	কম্কি্ডথা-কম্িথার্রী,	তিন্তক,	গদবষক,	জনপ্রতিতনধি,	
পতরকল্পনথাতবে,	তশক্থার্্রী,	সমবথায়্রী	প্রভ্তি	গ্শ্রধণর	মথানদুষর	
কথাপ্রথা	নথা	কথাপ্রথা	কমদবতশ	কথাদজ	লথাগদব	বদল	আমথাদের	
প্রি্যথাশথা	 ও	 তববেথাস।	 গ্সটি	 �টদলই	 আমথাদের	 শ্রম	 সথার্ক	
হদয়দি	বদল	গণ্য	হদব।

 

আতমেধুল ইসলাম

সম্থােক	
ও	
প্রথাক্তন	তনবন্ধক	ও	মহথাপতরিথালক
সমবথায়	অধিেপ্তর,	ঢথাকথা।	
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বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   27
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উৎপথােন	বত্ধে,	জনগদণর	আত্মকম্সংস্থাদনর	
সুদযথাগ	 সষ্্টি	 এবং	 সদব্থাপতর	 মথানবসম্ে	
উন্নয়ন	িরথা	প্রতশক্দণর	মথাি্যদম	েক্িথা	বত্ধের	
লদক্্য	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	 কপ্র	 রথাদক।	
গ্েশদক	েথাতরদ্র্যমকু্ত	এবং	স্বতনভ্ডর	কপ্র	গদড	

ব�থালথার	লদক্্য	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	
ন্রীতিমথালথা	 ও	 পতরকল্পনথা	 প্রণয়ন,	 কথায্ক্রম	
রেহণ	 এবং	 বথাস্বথায়ন	 কপ্র	 রথাদক।	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 প্রথাজ্	
বেি্ত্ব	ও	তেকতনদে্ডশনথার	আদলথাদক	সরকথাপ্রর	
অনসুি্	 ন্রীতিমথালথার	 সথাদর	 সংগতি	 ব�দখ	 এ	
তবভথাগ	পল্্রীর	জনসথািথারদণর	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
ও	 আর্সথামথাতজক	 অবস্থার	 উন্নয়দন	 সথাতব্ক	
প্রদিষ্থা	িথাতলদয়	যথাদচ্ছ।

বথাংলথাদেদশ	 প্রথাতিষ্থাতনকভথাদব	 পল্্রী	

উন্নয়দনর	 যথাত্থা	 শুরু	 হয়	 তভ-এইড	 (রেথাম্রীণ	
ক্তষ	 এবং	 তশল্প	 উন্নয়ন)	 কম্সতূির	 মথাি্যদম	
১৯৫৩	 সথাদল।	 তভ-এইড	 কম্সতূিসহ	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়দন	 সরকথাতর	
কম্কি্ডথাদের	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 জন্য	 ১৯৫৯	
সথাদল	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	
(বথাড্ড)	প্রতিতষ্ি	হয়।	পরবি্ড্রীদি	একথাদডতমর	
প্রতশক্ণ	 কথায্ক্রমদক	 বেথারেথার	 করথার	 জন্য	
গদবষণথা	ও	প্রথাদয়থাতগক	গদবষণথাদক	সংযুক্ত	করথা	
হয়।	একথাদডতম	পল্্রী	উন্নয়দনর	মদডল	তহদসদব	

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর 

উন্নয়ন ও সাফদলযুর একর্চগ

ম�োঃ রেজোউল আহসোন
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কুতমল্থা	 মদডল	 উদ্থাবন	 কপ্র	 খথাে্য	 উৎপথােন	
বত্ধে	িরথা	েথাতরদ্র্য	দূর্রীকরদণ	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	
রথাদখ,	যথা	গ্েদশ	এবং	তবদেদশ	অি্যন্ত	প্রশংতসি	
হদয়দি।	কুতমল্থা	মদডদলর	প্রিথান	উপথােথানগুদলথা	
হদচ্ছ:	 তবি-স্র	 সমবথায়,	 পল্্রী	 পূি্ড	 কম্সতূি,	
রথানথা	প্রতশক্ণ	ও	উন্নয়ন	বেন্দ্র	এবং	রথানথা	গ্সি	
কম্সতূি।	 কুতমল্থা	 মদডদলর	 এসব	 উপথােথান	
গ্রদক	 জথাি্রীয়	 পয্থাদয়	 সষ্্	 প্রতিষ্থানগুদলথা	
হদচ্ছ:	তবি-স্র	সমবথায়	গ্রদক	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	
উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব);	পল্্রী	পূি্ড	কম্সতূি	
গ্রদক	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রদকৌশল	 অধিেপ্তর	
(এলতজইতড);	রথানথা	প্রতশক্ণ	ও	উন্নয়ন	বেন্দ্র	
(টিটিতডতস)	 গ্রদক	 উপদজলথা	 কমদপ্লক্স	 এবং	
রথানথা	 গ্সি	 কম্সতূি	 (টিআইতপ)-র	 অতভজ্িথা	
গ্রদক	 বথাংলথাদেশ	 ক্তষ	 উন্নয়ন	 কদপ্থাপ্রশন	
(তবএতডতস)।	ইদিথামদি্য	বথাড্ড	কি্্ক	পর্রীতক্ি	
কু্দ্র	 ক্ষক	 ও	 ভূতমহ্রীন	 শ্রতমক	 উন্নয়ন	 প্রকল্প	
(এসএফতডতপ)-বে	 কু্দ্র	 ক্ষক	 উন্নয়ন	
ফথাউদডেশন	 (এসএফতডএফ)	 এবং	 সথাতব্ক	
রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূিদক	 জথাি্রীয়	 কম্সতূিদি	
রূপথান্তর	করথা	হদয়দি।

পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	
আওিথাি্রীন	 সংস্থাসমদূহর	 মদি্য	 সমবথায়	
অধিেপ্তর,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	
(তবআরতডতব),	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	
ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)	 ও	 কু্দ্র	 ক্ষক	
উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন	 (এসএফতডএফ)	 তবতভন্ন	
প্রকল্প	 ও	 কম্সতূির	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীদক	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	লদক্্য	ঋণ,	
প্রতশক্ণ	 ও	 উপকরণসহ	 তবতভন্ন	 সহথায়িথা	
প্রেথান	 কপ্র	 আসদি।	 এসব	 কথায্ক্রদমর	
মথাি্যদম	আত্মকম্সংস্থান	সষ্্টি,	কু্দ্র	উদে্যথাক্তথা	
উন্নয়ন,	মথানবসম্ে	উন্নয়ন	প্রভ্তি	গ্ক্প্ত্	এ	
তবভথাগ	 উদল্খদযথাগ্য	 অবেথান	 ব�দখ	 িদলদি।	
রূপকল্প-২০২১	 এবং	 রূপকল্প-২০৪১	
বথাস্বথায়দনর	 লদক্্য	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 স্বপ্ন	 ‘আমথার	 বথাতড	
আমথার	 খথামথার	 প্রকল্প’	 এ	 তবভথাদগর	 মথাি্যদম	
বথাস্বথায়ন	 করথা	 হদচ্ছ।	 কম্সংস্থান	 ও	
জনগদণর	পুষ্টির	িথাতহেথা	পূরদণ	বথাংলথাদেশ	দুগ্ধ	
উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	 ইউতনয়ন	 তলতমদটড	
(তমল্কতভটথা)-এর	অবেথান	সব্মহদল	প্রশংতসি	
হদয়দি।	প্রতশক্ণ	ও	গদবষণথা	প্রতিষ্থান	তহদসদব	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড),	পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ)	 এবং	 বঙ্গবনু্ধ	

েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	
(বথাপথাড্ড)	 একতেদক	 গ্যমন	 মথানবসম্ে	
উন্নয়দন	 অবেথান	 রথাখদি,	 অন্যতেদক	 পল্্রীর	
জনগদণর	আর্সথামথাতজক	অবস্থার	হথালনথাগথাে	
তিত্	িুদল	িরথাসহ	পল্্রী	উন্নয়দনর	নিুন	নিুন	
মদডল	 উদ্থাবদন	 তনদয়থাতজি	 রদয়দি।	 এ	
তবভথাদগর	আওিথায়	রদয়দি	সবদিদয়	পুপ্রথাদনথা	
প্রতিষ্থান	সমবথায়	অধিেপ্তর।

রূিকল্প (Vision)

বঙ্গবনু্ধর	 স্বদপ্নর	 কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 গ্সথানথার	
বথাংলথা	তবতনম্থাণ।

অতভলষ্যে (Mission)

পল্্রী	 উন্নয়দন	 সমবথায়তভতত্তক	 কথায্ক্রম	
পতরিথালনথা	 এবং	 অব্যথাহি	 গদবষণথার	 মথাি্যদম	
পল্্রী	 অচিদল	 সুসমতবিি	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
বথাস্বথায়ন	 ও	 গ্েদশর	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	
আর্সথামথাতজক	অবস্থার	উন্নয়ন।	

প্রধাে কাযষিাবতল

১.		আনষু্থাতনক	ও	অনথানষু্থাতনক	সতমতি	গঠন	
এবং	প্রদয়থাজন্রীয়	কম্সতূি/প্রকল্প	প্রণয়ন	ও	
বথাস্বথায়ন;

২.		পল্্রী	 উন্নয়নতভতত্তক	 ন্রীতিমথালথা,	 সমবথায়	
আইন	ও	তবধি	এবং	িৎসংতলিষ্	ন্রীতিমথালথা	
প্রণয়ন;

৩.		কু্দ্র	ঋণ,	কু্দ্র	সচিয়,	সমবথায়তভতত্তক	কু্দ্র	
ও	 কুটিরতশল্প	 স্থাপন,	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং,	
সমবথায়্রী	 ক্তষ	 খথামথার	 সষ্্টি	 ও	 উৎপথাতেি	
পণ্য	 বথাজথারজথািকরণ,	 দুগ্ধ	 ও	 অন্যথান্য	
সমবথায়তভতত্তক	 ব্যবসথা	 প্রতিষ্থান	 গদড	
ব�থালথার	মথাি্যদম	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টি;

৪.		পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়তভতত্তক	মথানবসম্ে	
উন্নয়ন	 কম্সতূি	 রেহণ,	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
প্রতশক্ণ	 প্রতিষ্থান	 ব�তর,	 সম্প্রসথারণ	 ও	
অবকথাঠথাদমথা	তনম্থাণ	এবং	েক্	মথানবসম্ে	
ব�তরর	মথাি্যদম	কম্সংস্থান	বত্ধেকরণ;

৫.	 পল্্রী	 উন্নয়নতভতত্তক	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়ন	
এবং	 এই	 সংক্রথান্ত	 তবতভন্ন	 আন্তজ্ডথাতিক	
সংস্থার	সদঙ্গ	সমবিয়সথািন;

৬.	প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথার	 মথাি্যদম	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 বেৌশল	 ও	 মদডল	 উদ্থাবন	 এবং	
সম্প্রসথারণ;

৭.	 সমবথায়তভতত্তক	 কম্সতূির	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	
মতহলথাদের	 ক্মিথায়ন	 ও	 আর্সথামথাতজক	
উন্নয়ন;	এবং

৮.	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূিদি	 জনসথািথারদণর	
সম্ক্্তিথা	তনতচিিকরণ।	

মধযেনময়াতদ র�ৌশলগি উনদ্শযে

এমটিতবএফ-এর	 কথাঠথাদমথা	 অনযুথায়্রী	 এ	
তবভথাদগর	 গ্মথাট	 তিনটি	 বেৌশলগি	 উদদেশ্য	
রদয়দি।	এগুদলথা	হদচ্ছ:
১.		পল্্রী	 এলথাকথার	 েতরদ্র	 ও	 সুতবিথাবতচিি	

জনদগথাষ্ঠীর	 আয়বি্ক	 কম্কথাডে	 বত্ধের	
মথাি্যদম	জ্রীতবকথায়ন	তনতচিিকরণ,

২.		প্রথাতিষ্থাতনক	 সক্মিথা	 বত্ধে	 ও	 েক্	
মথানবসম্ে	 ব�তরর	 মথাি্যদম	 নিুন	
কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি,	

৩.		পল্্রী	 উন্নয়দন	 যুদগথাপদযথাগী	 বেৌশল	
উদ্থাবন	ও	তবস্্িকরণ।

বািংলানদনশর সমবায় আনন্দালে

বথাংলথাদেদশর	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 সমবথায়	
একটি	 প্রথাি্রীনিম	 ব্যবস্থা।	 ১৯০১	 তরিটেথাদব্	
ফ্যথাতমন	 কতমশন	 প্রতিদবেদন	 সমবথায়	 সতমতি	
প্রতিষ্থার	 মথাি্যদম	 ক্ষকদের	 জন্য	 সহজ	
শদি্ড	 ক্তষঋণ	 িথালুর	 সুপথাতরশ	 করথা	 হয়।	 এ	
গ্প্রক্থাপদট	 িেথান্রীন্তন	 তরিটিশ	 সরকথার	 ১৯০৪	
সথাদল	 বহুমখুী	 সমবথায়	 আইন	 প্রবি্ডদনর	
মথাি্যদম	 ক্তষঋণ	 সমবথায়	 সতমতি	 িথালু	 কপ্র।	
এর	 মথাি্যদম	 এদেদশ	 সমবথাদয়র	 গ্গথাডথাপত্তন	
হয়।	

১৯৪০	 তরিটেথাদব্	 বঙ্গ্রীয়	 সমবথায়	 আইন	
পথাস	 হয়।	 ১৯৪৭	 তরিটেথাদব্	 ভথারি	 তবভথাদগর	
সময়	বথাংলথাদেদশ	প্রথায়	৩২,০০০টি	প্রথারতমক	
সতমতি	 তিল	 যথার	 অধিকথাংশই	 তিল	 ক্তষ	
সমবথায়	সতমতি।	ষথাদটর	েশদক	কুতমল্থায়	বথাড্ড	
কি্্ক	তবি-স্র	সমবথায়	প্রবি্ডদনর	মথাি্যদম	এক	
নিুন	 আতঙ্গদকর	 সমবথাদয়র	 গ্গথাডথাপত্তন	 হয়।	
কুতমল্থার	 তবি-স্র	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 ক্তষর	
আিতুনকথায়ন	ও	খথাে্য	উৎপথােন	বত্ধের	নতজর	
স্থাতপি	হওয়থায়	সরকথার	এ	মদডল	সম্প্রসথারদণ	
উৎসথাতহি	হয়।	সত্তপ্রর	েশদক	আইআরতডতপ	
এবং	 আতশর	 েশদক	 তবআরতডতব	 প্রতিষ্থার	
মথাি্যদম	এ	মদডল	দ্রুিিথার	সথাদর	সথারথা	গ্েদশ	
িতডদয়	 গ্েওয়থা	 হয়।	 উদল্খ্য,	 বথাংলথাদেদশর	

বানজট

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	এবং	এর	আওিথাি্রীন	েপ্তর/সংস্থাগুদলথার	বথাদজট	বরথাদে	(অননু্নয়ন	ও	উন্নয়ন)	এক	নজপ্র	তবগি	পাঁি	বিপ্রর	বথাদজট	
উপস্থাপন	করথা	হদলথা:

লক্	টথাকথা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

িতরচালে উন্নয়ে িতরচালে উন্নয়ে িতরচালে উন্নয়ে িতরচালে উন্নয়ে িতরচালে উন্নয়ে

৪৬,৫৫৯ ১,১৫,৭৫৭ ৪৮,১১৩ ১,৭১,৫২৮ ৫২,১২৯ ১,৭৪,৫২৮ ৫৯,২০৯ ১,৬৩,৭১৬ ৬০,৫৩৮ ১,৬৩,১৯০
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এ	 উপমহথাদেদশ	 ১৯০৪	 সথাদল	 ক্তষঋণ	
তবিরদণর	 উদদেদশ্য	 সব্প্ররম	 সমবথাদয়র	
কথায্ক্রম	 শুরু	 হয়।	 পরবি্ড্রীদি	 ১৯৫৪	 সথাদল	
সব্কথাদলর	 সব্প্শ্রষ্	 বথাঙথাতল	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	 িৎকথাল্রীন	
যুক্তফ্রন্ট	সরকথাপ্রর	ক্তষ	ও	সমবথায়	মন্ত্রী	তহদসদব	
গ্স	 সমদয়	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথাদক	 ২৫	 লক্	
টথাকথা	ঋণ	প্রেথান	কপ্রন।	স্বথাি্রীনিথা-উত্তরকথাদল	
তিতন	রথাষ্ট্রীয়	সম্দের	মথাতলকথানথার	তবিি্রীয়	খথাি	
তহদসদব	সমবথায়দক	সংতবিথাদন	অন্তভ্ুক্ত	কপ্রন।	
জথাতির	তপিথার	গ্যথাগ্য	উত্তরসতূর	জনদনত্্রী	শেখ	
হথাতসনথা	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথাপ্রর	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 তহদসদব	 ২০০৯	 সথাদল	
েথাতয়ত্ব	 রেহদণর	 পর	 িাঁর	 প্রি্যক্	 ও	 পপ্রথাক্	
সহদযথাতগিথায়	 সমবথায়	 খথাদি	 তবপুল	 সফলিথা	
অতজ্ডি	 হদয়দি।	 অর্ননতিক	 প্রবত্ধে	 অজ্ডন,	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািনসহ	 জ্রীবনমথান	 ও	 সথামথাতজক	
উন্নয়দন	সমবথায়	অধিেপ্তর	বি্ডমথাদন	গুরুত্বপূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	করদি।	২০০৯	হদি	জুন	২০২০	
সময়কথাদল	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 অতজ্ডি	
সথাফদল্যর	ির্যথাতে	তনদম্ন	উদল্খ	করথা	হদলথা:

আইে সিংনশাধে

সমবথায়	 গ্সক্টপ্র	 তবে্যমথান	 তবতভন্ন	 সমস্যথা	
তনরসন,	 সমবথায়দক	 অধিকির	 কথায্কর	 ও	
যুদগথাপদযথাগী	 করথার	 লদক্্য	 ২০১৩	 সথাদল	
সরকথার	 সমবথায়	 আইন	 সংদশথািন	 কপ্র।	 এ	
আইন	 সংদশথািদনর	 ফদল	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	
সমবথায়	 গ্সক্টপ্র	 আতর্ক	 অতনয়ম	 ব�থাদি	

কথায্কর	 ভূতমকথা	 রথাখদি	 সক্ম	 হদচ্ছ।	 ফদল	
সমবথায়	 অঙ্গদন	 সুষু্	 পতরদবশ	 তফতরদয়	 আনথা	
এবং	 দুষ্িপ্ক্রর	 তবরুদধে	 আইনথানগু	 পেদক্প	
রেহণ	করথা	সম্ব	হদচ্ছ।	

তেবন্ে েীতিমালা সহজীকরণ

বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 গহ্্রীি	 ন্রীতিমথালথার	 ফদল	
সমবথায়	 তনবন্ধ্রীকরদণ	 আদলথাি্য	 সমদয়	
মথানসম্ন্ন	 উদল্খদযথাগ্য	 সংখ্যক	 সমবথায়	
সতমতি	 গতঠি	 হয়।	 এ	 সমদয়	 উৎপথােনমখুী	
সমবথায়	তনবন্ধদন	গুরুত্ব	আপ্রথাপ	করথা	হয়।	এর	
ফদল	সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম	আতর্ক	খথাদি	
তবতভন্ন	সিূদক	লক্ণীয়	পতরবি্ডন	সথাধিি	হয়।	

সমবায় অধধদপ্তররর অধীনে িতরচাতলি 

তবতভন্ন মরেধণর সমবায় সতমতি

বি্ডমথাদন	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 অি্রীদন	
তনবন্ধনক্ি	 ৩৫	 প্রকথাপ্রর	 সমবথায়	 সতমতি	

কথায্কর	রদয়দি।	

মােবসম্দ উন্নয়নে গহৃীি কাযষিক্রম

প্রতশষ্ণ প্রদাে

সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 মখু্য	 কথাজ	 হদচ্ছ	
জনগণদক	 উবিধুেকরণ	 ও	 ি্ণমদূল	 জনগণদক	
সংগতঠি	 কপ্র	 উন্নয়দনর	 মলূপ্্থাদি	 তনদয়	
আসথা।	 তবগি	 সমদয়	 বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	
একথাদডতম,	 বেথাটবথাতড	 কুতমল্থা	 এবং	 এর	
অধিভুক্ত	 ১০টি	 আচিতলক	 সমবথায়	 প্রতশক্ণ	
ইনস্টিটিউদটর	মথাি্যদম	সমবথায়্রীদের	জ্রীবনমথান	
উন্নয়দনর	 জন্য	 আয়বি্নমলূক	 (IGA)	
তবতভন্ন	 গ্রেদড	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 করথা	 হদয়দি।	
২০০৯	হদি	২০২০	সথাল	পয্ন্ত	৮৭,১৪২	জন	
সমবথায়্রীদক	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি।

ভ্ামযেমাণ প্রতশষ্ণ

সমবথায়	 সতমতির	 কথায্ক্রম	 তনয়ন্তণ	 ও	

সংতবিথাদন	 সমবথায়দক	 অর্ননতিক	 উন্নয়দনর	
অন্যিম	 গুরুত্বপূণ্	 গ্সক্টর	 তহদসদব	 স্ব্রীক্তি	
গ্েওয়থা	হদয়দি।	

িল্ী উন্নয়ে ও দাতরদ্যে তবনমাচে

তববেব্যথাংদকর	 ির্য	 মদি,	 বথাংলথাদেদশ	 বি্ডমথাদন	
শিকরথা	 প্রথায়	 ৬৩%	 মথানষু	 পল্্রী	 অচিদল	
বথাস	 কপ্র	 এবং	 এ	 গ্েদশর	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	
অধিকথাংদশর	 অবস্থান	 পল্্রী	 অচিদল।	 ফদল	 এ	
গ্েদশর	 অধিকথাংশ	 মথানদুষর	 জ্রীতবকথায়ন	 পল্্রীর	
ওপর	 তনভ্ডরশীল।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদন	 এ	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 বথাংলথাদেশ	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব),	 কু্দ্র	 ক্ষক	
উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন	 (এসএফতডএফ),	 পল্্রী	
েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ফথাউদডেশন	(তপতডতবএফ)	এবং	
একটি	বথাতড	একটি	খথামথার	(বি্ডমথাদন	আমথার	বথাতড	
আমথার	খথামথার)	প্রকল্প	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	রথাখদি।	

কমষিসিংস্াে ও জেগনণর িধুষ্টির চাতহদা

স্বথাি্রীনিথার	 মহথান	 স্পতি,	 ক্ষক	 শ্রতমদকর	
অক্তত্ম	বনু্ধ	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	

রহমথাদনর	 তনদে্ডদশ	 স্বথাি্রীনিথার	 অব্যবতহি	
পপ্রই	 ক্ষদকর	 ভথাদগ্যর	 উন্নয়ন,	 খথামথাতরদের	
দুদির	ন্যথায্যমলূ্য	প্রেথান	এবং	শহপ্রর	 ব�থাক্তথা	
গ্শ্রধণর	 মথাদি	 তনরথাপে	 ও	 স্বথাস্্যসমেি	 দুগ্ধ	
সরবরথাদহর	 তনতমত্ত	 তনজস্ব	 উৎপথােন	 গ্ক্প্ত্র	
মথাি্যদম	দুগ্ধ	িথাতহেথা	গ্মটথাদনথার	লদক্্য	ক্তষ	ও	
খথাে্য	 সংস্থা	 (এফএও)	 এবং	 ইউএনতডতপ’র	
প্রথাপ্ত	সুপথাতরদশর	তভতত্তদি	১৩.১২	বেথাটি	টথাকথা	
ব্যদয়	 “সমবথায়	 দুগ্ধ	 উন্নয়ন	 প্রকল্প”	 নথাদম	
একটি	দুগ্ধ	তশল্প	উন্নয়ন	প্রকল্প	রেহণ	করথা	হয়।	
বঙ্গবনু্ধর	ঐকথাতন্তক	প্রদিষ্থায়	প্রথারতমকভথাদব	৫টি	
এলথাকথায়	 যরথা-	 ঢথাকথা,	 টথাঙ্গথাইল,	 মথাতনকগজে,	
গ্টদকরহথাট	 ও	 বথা�থাবথাতড�থাদট	 তমল্কতভটথার	
কথায্ক্রম	 শুরু	 হয়।	 অিঃপর	 ৮টি	 তবভথাদগর	
৪২টি	 বেলথায়	 ৫১টি	 দুগ্ধ	 শীিল্রীকরণ	 বেন্দ্র,	
৩টি	দুগ্ধ	প্রতক্রয়থাজথািকরণ	কথারখথানথা	স্থাপদনর	
মথাি্যদম	৩,০৮৪টি	প্রথারতমক	সমবথায়	সতমতির	
এবং	 ৬৯টি	 বেন্দ্র্রীয়	 সতমতির	 ১,৩২,৬০৮	
জন	সেস্যর	মথাি্যদম	প্রতিতেন	দুগ্ধ	সংরেহ	কপ্র	
একটি	সব্বহ্ৎ	সমবথায়	দুগ্ধ	তশল্প	গদড	উদঠদি।	
তমল্ক	ইউতনয়দনর	সথাদর	প্রি্যক্	ও	পপ্রথাক্ভথাদব	

প্রথায়	৮.০৫	লক্	সুতবিথাদভথাগী	সম্ক্্ত	রদয়দি।	
তমল্কতভটথায়	 দুি	 বথাজথারজথাি	 করথায়	

সমবথায়্রীগণ	 িথাদের	 কথাতঙ্কি	 মলূ্য	 গ্পদয়	
রথাদকন।	 এদি	 ক্ষকগদণর	 আতর্ক	 সচ্ছলিথা	
উত্তপ্রথাত্তর	বত্ধে	পথাদচ্ছ।	পথাশথাপথাতশ	তমল্কতভটথার	
উৎপথাতেি	 দুগ্ধ	 ও	 দুগ্ধজথাি	 উন্নিমথাদনর	 পণ্য	
গ্েদশর	মথানদুষর	প্রথাধণজ	পুষ্টি	িথাতহেথা	গ্মটথাদি	
গুরুত্বপূণ্	অবেথান	রথাখদি।

প্রতশষ্ণ ও গনব্ণা

পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথায়	
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (বথাড্ড),	
কুতমল্থা;	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ)	
বগুডথা;	 বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (বথাপথাড্ড),	 বেথাটথাল্রীপথাডথা,	
গ্গথাপথালগজে	 প্রিথান	 তিনটি	 কথাজ	 হদলথা:	
প্রতশক্ণ,	 গদবষণথা	 ও	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	
পতরিথালনথা	করথা।	

তনদম্ন	 এ	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 েপ্তর/
সংস্থার	 উদল্খদযথাগ্য	 কথায্ক্রদমর	 তববরণ	
উপস্থাপন	করথা	হদলথা:

সমবায় অধধেপ্তর

োম ২০০৯-২০১০ ২০১৯-২০২০

সতমতির	সংখ্যথা ১,৬৯,৩০৫টি ১,৯২,০২০	টি

সেস্য	সংখ্যথা ৮৬,৭৪,১০১	জন ১,১৫,০৯,৮২৫	জন

পতরদশথাধিি	শেয়থার	মলূিন ৫৯১.৮৬	বেথাটি	টথাকথা ১,৭৯৩.৪৯	বেথাটি	টথাকথা

সচিয়	আমথানি ৩,৬৫৫.৭৪	বেথাটি	টথাকথা ৮,৫৯৪.৩২	বেথাটি	টথাকথা

গ্মথাট	কথায্কর্রী	মলূিন ৬,৬৯২.১৬	বেথাটি	টথাকথা ১৪,৪৯২.১৪	বেথাটি	টথাকথা

গ্মথাট	সম্ে ২,৪৭৬.২৩	বেথাটি	টথাকথা ৫,৯৮৩.২৫	বেথাটি	টথাকথা
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সমবথায়্রীদের	গঠনমলূক	পরথামশ্	প্রেথাদনর	জন্য	
সমবথায়	 প্রতশক্দণর	 প্রদয়থাজন্রীয়িথা	 অনভুব	
কপ্র	 প্রতিটি	 বেলথা	 সমবথায়	 েপ্তপ্র	 ভ্থাম্যমথাণ	
প্রতশক্ণ	েল	গঠন	করথা	হদয়দি।	উক্ত	ভ্থাম্যমথাণ	
প্রতশক্ণ	 েল	 কি্্ক	 সমবথায়	 সতমতিদি	 তগদয়	
সমবথায়	 ব্যবস্থাপনথা,	 হাঁস-মরুতগ	 পথালন	 ও	
গবথাতে	 পশুপথালন,	 বক্্প্রথাপণ,	 স্যথাতনদটশন	
প্রভ্তি	 আয়বি্ক	 ও	 আত্মকম্সংস্থানমলূক	
তবষয়সহ	জথাি্রীয়	কম্সতূির	আওিথাভুক্ত	তবতভন্ন	
তবষদয়	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হয়।	২০০৯	হদি	
২০২০	সথাল	পয্ন্ত	ভ্থাম্যমথাণ	প্রতশক্ণ	ইউতনট	
এর	 মথাি্যদম	 ৭,১৮,২০৮	 জন	 সমবথায়্রীদক	
প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি।

গহৃীি েীতি ও র�ৌশলসমহূ

তলঙ্গ অেধুকূল (Gender Based) বানজট 
কাঠানমা প্রবিকে।

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বেি্ত্বথাি্রীন	
সরকথাপ্রর	নথার্রী	উন্নয়ন	ন্রীতিমথালথার	আদলথাদক	
সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 বথাদজট	 কথাঠথাদমথাদি	
পতরবি্ডন	 এদন	 নথার্রীবথান্ধব	 করথা	 হদয়দি।	
১০,০০০	 সুতবিথাবতচিি	 মতহলথাদক	 উন্নি	
জথাদির	গথাভ্রী	পথালন	ও	দুগ্ধ	উৎপথােদনর	জন্য	
১,২০,০০০	টথাকথা	হথাপ্র	তবনথা	সুদে	ে্রী�্দময়থাতে	
ঋণ	গ্েওয়থা	হদয়দি।	পথাশথাপথাতশ	গথাভ্রী	পথালদনর	

তবতভন্ন	তবষদয়	প্রতশক্ণ	গ্েওয়থা	হদয়দি।

কমষিসিংস্াে সষৃ্টি

সতমতির	 পুঁতজ	 প্রবথাহ	 ও	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	
পতরপ্প্রতক্দি	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 প্রি্যক্	
ও	 পপ্রথাক্ভথাদব	 সষ্্	 গ্মথাট	 কম্সংস্থান	
৯,২৫,৬৯৯	 জন	 (প্রি্যক্	 ৬৭,৩২১	 জন,	
পপ্রথাক্	 ৮,৫৮,৩৭৮	 জন)।	 মথানবসম্ে	
উন্নয়দনর	 গ্ক্প্ত্	 এ	 সরকথাপ্রর	 সমদয়	 এটি	
একটি	উদল্খদযথাগ্য	কম্কথাডে।	এিথাডথাও	সমবথায়	
অধিেপ্তপ্রর	 ১১টি	 প্রতশক্ণ	 প্রতিষ্থাদনর	
মথাি্যদম	 ব�তসক	 কম্ম্উটথার,	 ইদলত্রিক্যথাল	
ওয়থাক্ড,	 গ্মথাবথাইল	সথাতভ্ডতসং,	ব্লক	ও	বথাটিদকর	
কথাজ,	 তক্রটেথাদলর	 কথাজ,	 গ্সলথাই,	 গ্মৌ-িথাষ,	
মথাশরুম	িথাষ,	মৎ্তশল্প	ইি্যথাতে	প্রতশক্ণ	প্রেথান	
হদয়	রথাদক।	

সমবায় অধধদপ্তররর প্রকল্প/কমষিসতূচ

সমবথায়	অধিেপ্তর	কি্্ক	প্রকল্প/কম্সতূি	রেহণ	
ও	 বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	 তবতভন্ন	 জথাতি,	 বণ্,	
গ্গথাষ্ঠীর	 হিেতরদ্র	 মথানষুদক	 সমবথায়	 সংগঠদন	
অন্তভু্ক্ত	 কপ্র	 তবতভন্ন	 আয়বি্ক	 কথায্ক্রদম	
সম্ক্্ত	ও	আত্মকম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	করথা	
হদয়দি।	এসব	প্রকল্প/কম্সতূির	মদি্য	রদয়দি:	
১.	 সমবথায়	 অধিেপ্তরদক	 শতক্তশথাল্রীকরণ	

এবং	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টি	

ও	 আয়বি্ক	 কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	
েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	কম্সতূি;	

২.	 সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(তসতভতডতপ)/	 Comprehensive	
Village Development Programme	
(CVDP);

৩.	Family Welfare and Income	
Generation Activities Through the	
Rural Cooperatives;

৪.	 গথাপ্রথা	 সম্প্রেথাদয়র	 জ্রীবনযথাত্থার	 উন্নয়ন	
প্রকল্প;	

৫.		সমবথায়তভতত্তক	দুগ্ধ	উৎপথােন	তনতচিিকরণ	
প্রকল্প;	

৬.	বহ্ত্তর	 ফতরেপুর,	 খলুনথা	 ও	 বতরশথাল	
অচিদল	 দুগ্ধ	 সমবথায়	 সতমতির	 কথায্ক্রম	
তবস্্িকরণ	প্রকল্প;	

৭.	 উন্নি	 জথাদির	 গথাভ্রী	 পথালদনর	 মথাি্যদম	
সুতবিথাবতচিি	মতহলথাদের	জ্রীবনযথাত্থার	মথান	
উন্নয়ন	প্রকল্প;

৮.	 দুগ্ধ	 ও	 মথাংস	 উৎপথােদনর	 মথাি্যদম	
কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 লদক্্য	 গঙ্গথািডথা	
উপদজলথায়	 বেইতর	 সমবথাদয়র	 কথায্ক্রম	
সস্প্রসথারণ	প্রকল্প;	
এসব	 প্রকল্প/কম্সতূির	 মথাি্যদম	 পুরুষদের	

পথাশথাপথাতশ	 নথার্রীদের	 উন্নয়দন	 সমবথায়তভতত্তক	
কম্কথাডে	পতরিথাতলি	হদচ্ছ।

ফচরেপ্চর কেলার সের উপদজলায় ‘উন্নত জাদতর গাভলী পালদনর মাধযুদম সুচবধাবচচিত মচহলাদের জলীবনরাত্ার মান উন্নয়ন প্রকদপের’ আওতায় 
সমবায় সচমচতর সুচবধাদভাগী সেসযুদের মদধযু গাভলী ঋদণর থিক চবতরণ করদেন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালয় সম্পচক্ত স্ায়লী 
কচমটির মাননলীয় সভাপচত জনাব খন্দকার থমাশাররফ থহাদসন, এমচপ।
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জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	
পল্্রীর	 জনগণ	 ও	 জনপদের	 বহুমথাতত্ক	
উন্নয়দনর	 লদক্্য	 ১৯৭২	 সথাদল	 সমতবিি	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (আইআরতডতপ)	 রেহণ	 কপ্রন	
যথা	 পরবি্ড্রীদি	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	
(তবআরতডতব)	 তহদসদব	 প্রতিষ্থা	 লথাভ	 কপ্র।	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 উেথার	
ও	 প্রথারেসর	 বেি্দত্ব	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদনর	 লদক্্য	 তবআরতডতব	 পতরক্দির	
ভূতমকথা	 পথালন	 করদি।	 উদল্খ্য,	 BIDS এর	
২০১০	 সথাদলর	 মলূ্যথায়ন	 প্রতিদবেন	 অনযুথায়্রী	
জথাি্রীয়	 পয্থাদয়	 তজতডতপদি	 তবআরতডতব’র	
অবেথান	 ১.৯৩%।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	 বেি্ত্বথাি্রীন	 সরকথাপ্রর	 গ্ময়থােকথাদল	
প্রণীি	 আইন	 ও	 তবধি,	 গহ্্রীি	 ন্রীতি-বেৌশল,	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািনসহ	 জনমথানদুষর	 জ্রীবনমথান	
ও	 সথামথাতজক	 গ্ক্প্ত্	 তবআরতডতব’র	 উন্নয়ন	
কম্কথাডে	সংক্রথান্ত	ির্যথাতে	তনম্নরূপ:

প্রাতিষ্াতেক উন্নয়ে: আইে ও তবধধ এবিং 

গহৃীি েীতি-র�ৌশল

বািংলানদশ িল্ী উন্নয়ে র�াডক আইে প্রণয়ে: 

বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	অি্যথাদেশ	১৯৮২	
রতহিক্রদম	আিতুনক	ও	যুদগথাপদযথাগী	কপ্র	গি	
৭	 মথাি্ড,	 ২০১৮	 তরি.	 িথাতরদখ	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	

উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 আইন,	 ২০১৮	 প্রণয়নপূব্ক	
গ্গদজট	প্রকথাতশি	হয়।	এর	ফদল	তবআরতডতব’র	
কথায্ক্রদমর	 গতিশীলিথা	 বত্ধে	 গ্পদয়দি	 এবং	
জ্রীতবকথায়ন,	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাস	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
সংক্রথান্ত	গ্সবথার	আওিথা	সম্প্রসথাতরি	এবং	মথান	
উন্নি	হদয়দি।	

 এ সময় সামতরিক িল্ী উন্নয়নের স্বান্ষি

তবআরতডতব প্রণীি তবতভন্ন েীতিমালা/

 র�ৌশলিত্ হল:

(ক)	জথাি্রীয়	পল্্রী	উন্নয়ন	পেক	ন্রীতিমথালথা;
(খ)	আবি্ডক	ঋণ	িহতবল	ব্যবহথার	ন্রীতিমথালথা;
(গ)	তবআরতডতব’র	বেৌশলগি	ন্রীতিপত্;
(�)	 তবআরতডতব’র	 আওিথাি্রীন	 উপদজলথা	
বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	 সতমতির	 (ইউতসতসএ)	
তলঃসমদূহর	স্থাবর	ও	অস্থাবর	সম্ে	সংরক্ণ,	
ব্যবহথার	ও	ব্যবস্থাপনথা	সংক্রথান্ত	ন্রীতিমথালথা;
(ঙ)	 তবআরতডতব’র	 আওিথাি্রীন	 ইউতসতসএ	
তলঃ	 এর	 কম্িথার্রীদের	 মদডল	 িথাকুতর	
প্রতবিথানমথালথা/২০১৮।

আত্মতেভকরশীল সমদৃ্ধ িল্ী তবতেমষিানণ 

তবআরতডতব’র প্রধাে কাযষিক্রম ও অজকে:

িল্ী মােব সিংগঠে সষৃ্টি

তবআরতডতব	 সিূথানথালগ্ন	 গ্রদক	 রেথাম্রীণ	 কু্দ্র	

ও	 প্রথাতন্তক	 ক্ষকদের	 ‘তবি-স্র’	 সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	সংগতঠি	কপ্র	আিতুনক	ক্তষ	প্রযুতক্ত	
সরবরথাহ,	বেি্দত্বর	 তবকথাশ,	সক্মিথা	উন্নয়ন	
ও	 সদিিনিথা	 সষ্্টি	 ইি্যথাতে	 কথায্ক্রদমর	
মথাি্যদম	খথাে্য	উৎপথােন	বত্ধে	ও	ক্ষক	গ্শ্রধণর	
আর্-সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 ভূতমকথা	 পথালন	

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ক�ার্ (চবআরচরচব)

চবআরচরচব’র উত্তরাচিদলর েচরদ্রদের কম্সংস্ান চনচচিতকরণ কম্সচূি (উেকচনক) এর ২০তম বযুাদির ৬০ চেনবযুাপী প্রচশক্ষণ শেদে সনেপত্ 
চবতরণ করদেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।
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কপ্র	 আসদি।	 নব্বই	 েশদকর	 মথািথামথাতি	
তবআরতডতব	সমবথায়	পধেতির	পথাশথাপথাতশ	পল্্রী	
উন্নয়ন	েল	গঠদনর	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
কথায্ক্রম	শুরু	কপ্র।	 তবআরতডতব’র	আওিথায়	
২০০৯-’১০	 গ্রদক	 গ্ম,	 ২০২১	 পয্ন্ত	 বথাপ্রথা	
বিপ্র	 গ্মথাট	 ২৭,৫১০টি	 সংগঠন	 সষ্্টি	 কপ্র	
১০.১৬	লক্	সেস্য	অন্তভু্ক্ত	করথা	হদয়দি।	
ক্রমপুতজেি	সেস্য	সংখ্যথা	৫০.১২	লক্।

মলূধে গঠে

েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	 মলূিন	 গঠদন	 উৎসথাতহি	
করথা	তবআরতডতব’র	একটি	অন্যিম	কথায্ক্রম।	
এ	কথায্ক্রদমর	অংশ	তহসথাদব	সেস্যদের	মলূিন	
গঠদনর	 মথাি্যদম	 তবতনদয়থাগ	 সক্মিথা	 বত্ধে	
ও	 সম্দের	 মথাতলকথানথা	 তনতচিি	 করথার	 জন্য	
সমবথায়	 সতমতির	 সেস্যদের	 তনয়তমি	 শেয়থার	
ক্রদয়	 উৎসথাতহি	 করথা	 হয়।	 এিথাডথাও	 সমবথায়	
সতমতি/পল্্রী	 উন্নয়ন	 েদলর	 সেস্যদের	 তনজস্ব	
মলূিন	 সষ্্টির	 লদক্্য	 সথাপ্তথাতহক	 সচিয়	 জমথায়	
উৎসথাতহি	 করথা	 হয়।	 তবআরতডতব’র	 আওিথায়	
২০০৯-’১০	গ্রদক	গ্ম,	২০২১	পয্ন্ত	সেস্যদের	
শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	৯৯.৫৭	বেথাটি	টথাকথা	
এবং	 সচিয়	 জমথার	 পতরমথাণ	 ৩১৫.৭২	 বেথাটি	
টথাকথা,	 ১২	 বিপ্র	 গ্মথাট	 মলূিদনর	 পতরমথাণ	
৪১৫.২৯	 বেথাটি	 টথাকথা।	 ক্রমপুতজেি	 মলূিদনর	
পতরমথাণ	৭০৩.০৩	বেথাটি	টথাকথা।

মােবসম্দ উন্নয়ে 

গ্টকসই	 ও	 সুসম	 উন্নয়দনর	 জন্য	 প্রতশক্ণ	
একটি	 গুরুত্বপূণ্	 মথাি্যম।	 তবআরতডতব	 পল্্রীর	
মথানবসম্ে	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 সদিিনিথা	
বত্ধেমলূক	 কম্কথাডে	 পতরিথালনথা	 এবং	 েক্িথা	
উন্নয়ন	ও	আয়বি্ক	কম্কথাদডে	তবতভন্ন	প্রতশক্ণ	
প্রেথান	 কপ্র	 রথাদক।	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 জন্য	
তবআরতডতব’র	তনজস্ব	৩টি	প্রতশক্ণ	প্রতিষ্থান,	
২৩টি	ইউটিইউ	এবং	উপদজলথা	পল্্রী	ভবদনর	
সথাদর	 প্রতশক্ণ	 কক্	 রদয়দি।	 তবআরতডতব’র	
আওিথায়	২০০৯-’১০	গ্রদক	গ্ম,	২০২১	পয্ন্ত	
৫৬,০৪৬	 জন	 কম্কি্ডথা-কম্িথার্রীদক	 এবং	
৫০,২৯,১১২	 জন	 সুফলদভথাগীদক	 েক্িথা	
উন্নয়ন	 ও	 আয়বি্নমলূক	 প্রতশক্ণ	 গ্েওয়থা	
হদয়দি।

প্রতশষ্নণাত্তর সহায়িা

ক) ঋণ সহায়িা

সত্তপ্রর	 েশদক	 জথামথানদির	 অভথাদব	 যখন	
পল্্রীর	প্রথাতন্তক	ও	কু্দ্র	ক্ষকদের	প্রথাতিষ্থাতনক	
ঋণ	 রেহদণর	 সুদযথাগ	 তিল	 নথা	 িখন	
আইআরতডতপ’র	 আওিথায়	 তবি-স্র	 সমবথায়	
পধেতির	 মথাি্যদম	 িেথারতক	 ঋণ	 সুতবিথা	 িথালু	
হয়।	 পরবি্ড্রীদি	 যথা	 আরও	 পতরমথাতজ্ডি	 হদয়	
‘কু্দ্রঋণ’	নথাদম	পতরতিতি	লথাভ	কপ্র।	২০০৯-
’১০	 গ্রদক	 গ্ম,	 ২০২১	 পয্ন্ত	 তবআরতডতব	

কি্্ক	 সুফলদভথাগীদের	 মথাদি	 তবিরণক্ি	
ঋণ	 সহথায়িথার	 পতরমথাণ	 ১২,৬৭১.১৭	 (বথাপ্রথা	
হথাজথার	িয়শি	একথাত্তর	বেথাটি	সদিপ্রথা	লক্)	
বেথাটি	 টথাকথা	 এবং	 একই	 সমদয়	 আেথায়ক্ি	
ঋদণর	পতরমথাণ	১১,৬৮৪.৬১ (এগথাপ্রথা	হথাজথার	
িয়শি	 িুরথাতশ	 বেথাটি	 একষতট্	 লক্)	 বেথাটি	
টথাকথা।	ক্রমপুতজেি	ঋণ	আেথাদয়র	হথার	৯৭%।

খ) সম্দ ও উিকরণ সহায়িা

প্রতশক্দণথাত্তর	 সহথায়িথা	 তহদসদব	 তবআরতডতব	
কি্্ক	তবিরণক্ি	ক্তষ	উপকরণ,	সথার,	ব্রীজ,	
গ্সিযন্ত	ইি্যথাতে	পল্্রীর	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধেদি	
ব্যথাপক	 ভূতমকথা	 পথালন	 কপ্রদি।	 এিথাডথাও	
অক্তষ	 খথাদি	 সম্ে	 সহথায়িথা	 তহদসদব	
গ্সলথাই	 গ্মতশন,	 গ্মথাবথাইল	 সথাতভ্ডতসং	 টুলবক্স,	
গ্সিযন্ত	 গ্মরথামদির	 টুলবক্স,	 ইদলত্রিতশয়থান	
টুলবক্স	 ইি্যথাতে	 তবিরণ	 করথা	 হদয়দি	 যথা	
সথামতরেক	পল্্রী	উন্নয়দন	কথায্কর	ভূতমকথা	পথালন	
কপ্রদি।	২০০৯-’১০	গ্রদক	গ্ম,	২০২১	পয্ন্ত	
তবআরতডতব	 কি্্ক	 সুফলদভথাগীদের	 মথাদি	
১৪৭০.৮০	লক্	টথাকথার	ক্তষ/অক্তষ	উপকরণ/
সম্ে	তবিরণ	করথা	হদয়দি।	

গ) তলিংনকজ সহায়িা

তবআরতডতব	 উপকথাপ্রদভথাগী	 সেস্যদের	
উৎপথাতেি	পদণ্যর	যরথাযর	মথান	 তনতচিিকরণ,	
সংরক্ণ,	উৎপথােদকর	ও	 ব�থাক্তথার	ন্যথায্যমলূ্য	
প্রথাতপ্তর	 জন্য	 তবপণন	 সংদযথাগ	 কথায্ক্রম	
পতরিথালনথা	 কপ্র।	 পণ্য	 সংরক্দণর	 জন্য	
তবআরতডতব’র	 তবতভন্ন	 অবলুপ্ত	 প্রকদল্পর	
আওিথায়	 তনতম্ি	 ১৬৮টি	 গুেথাম�র	 রদয়দি।	
গুেথামগুদলথা	 ক্ষকদের	 উৎপথাতেি	 পণ্য	
সংরক্দণর	 কথাদজ	 ব্যবহৃি	 হদয়	 রথাদক।	
এিথাডথাও	 কথারুপল্্রী,	 কথারুগহ্,	 পল্্রী	 বথাজথার,	
উেকতনক	গ্সলস	গ্সন্টথার	নথাদম	৪টি	প্রেশ্ন্রী	ও	
তবক্রয়	বেন্দ্র	রদয়দি।

মসচ কাযষিক্রম

গ্েদশর	খথাে্য	উৎপথােন	বত্ধের	লদক্্য	তবআরতডতব	
িৎকথাল্রীন	 সব্থািতুনক	 ক্তষ	 প্রযুতক্ত	 িথাষথাবথাে	
পধেতি	প্রিলদনর	জন্য	ক্ষকদের	সংগতঠি	কপ্র	
গ্েদশর	 তবপুল	 পতরমথাণ	 এলথাকথা	 িথাষথাবথাদের	
আওিথায়	 তনদয়	 আদস।	 গ্সি	 প্রকল্পসমহূ	
কম্সংস্থান	 ও	 খথাে্য	 উৎপথােন	 বত্ধের	 মথাি্যদম	
গ্েদশর	আমলূ	পতরবি্ডদন	মখু্য	 ভূতমকথা	পথালন	
করদি।	 এসব	 প্রকদল্পর	 মথাি্যদম	 ১৮,৩৬০টি	
গভ্রীর	 নলকূপ	 ৪৪,৫২৩টি	 অগভ্রীর	 নলকূপ,	
১৯,৪০৫টি	 শতক্ত	 িথাতলি	 পথাম্,	 ২,৭৩,০০০	
হস্	 িথাতলি	 নলকূপ	 গ্মথাট	 ৩,৫৫,২৮৮টি	 গ্সি	
যন্ত	সরবরথাহ	ও	স্থাপন	করথা	হয়।	তবদবি্য	সমদয়	
৩৩৪টি	 গভ্রীর	 নলকূপ	 গ্মরথামিসহ	 গ্সিযন্ত	
গ্মরথামদির	 টুলবক্স	 সরবরথাহ	 করথা	 হদয়দি।	
খথাদে্য	 স্বয়ম্রিথা	 অজ্ডদন	 তবআরতডতব’র	 গ্সি	
কথায্ক্রদমর	গুরুত্ব	অপতরস্রীম।

তলিংক মনডল উদ্াবে ও বাস্তবায়ে 

স্থান্রীয়	 িথাতহেথার	 আদলথাদক	 পল্্রীবথাস্রীদের	
অংশরেহদণ	 ঊধ্ব্মখুী	 পতরকল্পনথা	 প্রণয়ন	 ও	
িেথাদলথাদক	গ্সবথা	সম্প্রসথারদণ	 ‘তলংক	মদডল’	
একটি	 অনন্য	 মদডল	 তহদসদব	 পতরগধণি।	
সরকথাতর	 গ্সবথা	 প্রেথান	 ও	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	
সমতবিি	 আকথাপ্র	 িথাতহেথা	 ও	 পতরকল্পনথার	
আদলথাদক	 বথাস্বথাতয়ি	 হয়।	 রেথাম	 কতমটি	 হদি	
িথাতহেথা	 ইউতনয়ন	 পতরষদের	 মথাি্যদম	 সংতলিষ্	
তবভথাদগ	 যথায়	 এবং	 এভথাদব	 গ্সবথা	 সম্প্রসথারদণ	
স্বচ্ছিথা	ও	জবথাবতেতহিথা	তনতচিি	হয়।	পথাশথাপথাতশ	
শবিিিথা	বথা	বথােপডথা	এডথাদনথা	সম্ব	হয়।	তলংক	
মদডদলর	 প্রদণথােনথা	 তহদসদব	 পল্্রী	 এলথাকথায়	
সরকথার,	 ইউতনয়ন	 পতরষে	 ও	 জনগদণর	
অংশীেথাতরদত্ব	(যরথাক্রদম	৮০%,	৫%	ও	১৫%)	
পল্্রী	কু্দ্র	স্্রীম	বথাস্বথায়ন	করথা	হয়।	

িল্ী ষ্ধু দ্ অবকাঠানমা উন্নয়ে

তবআরতডতব	 কি্্ক	 ২০০৯-’১০	 গ্রদক	 গ্ম,	
২০২১	 পয্ন্ত	 গ্মথাট	 ১৩,৯৮৪টি	 কু্দ্র	 স্্রীম	
অংশীেথাতরদত্বর	 তভতত্তদি	 বথাস্বথায়ন	 করথা	
হদয়দি।	 এর	 মদি্য	 রথাস্থায়	 ইদটর	 সতলং,	
গথাইডওয়থাল	 তনম্থাণ,	 কথাদঠর	 সাঁদকথা	 তনম্থাণ,	
কথালভথাট্ড	তনম্থাণ,	রেথাদমর	সংদযথাগ	রথাস্থা	তনম্থাণ,	
টিউবওদয়ল	স্থাপন,	শেৌিথাগথার	 তনম্থাণ,	 তশক্থা	
প্রতিষ্থান/সথামথাতজক	 সংগঠদন	 আসবথাবপত্	
সরবরথাহ	উদল্খদযথাগ্য।

সাম্প্রতিককানল তবআরতডতব কিৃষিক 

গহৃীি তবনশ্ কাযষিক্রম

ক) তবআরতডতব’র ক্রাশ মপ্রারিাম 

তবআরতডতব’র	 ক্রথাশ	 গ্প্রথারেথাম	 ২০২০-’২১	
এর	 আওিথায়	 বেলথা	 ও	 উপদজলথা	 পয্থাদয়	
সথাতব্ক	কথায্ক্রদমর	তনতবড	মতনটতরং,	গ্খলথাতপ	
ঋণ	 হ্থাদস	 তবদশষ	 িেথারতক,	 সকল	 ব�কড্ডস	
হথালনথাগথােকরণ	 এবং	 তনর্রীক্থা	 ও	 পতরেশ্ন	
কথায্ক্রম	িলমথান	রদয়দি।	

খ) এসএমই ঋণ 

নদভল	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস	 (Covid-19)	
ব�তবেক	 মহথামথাতরদি	 ক্তিরেস্	 প্রথাতন্তক	
জনদগথাষ্ঠীর	 জ্রীবনমথান	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	
কুটিরতশল্প,	 কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	 তশল্প	 খথািদক	
লক্্য	 কপ্র	 সরকথার	 কি্্ক	 আতর্ক	 প্রদণথােনথা	
প্যথাদকদজর	 আওিথায়	 বরথাদেক্ি	 ৩০০	 বেথাটি	
টথাকথার	 মদি্য	 ১৫০	 বেথাটি	 টথাকথা	 কপ্রথানথায়	
ক্তিরেস্	 সুফলদভথাগীদের	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	
প্রেথাদনর	কথায্ক্রম	িলমথান	রদয়দি।

গ) ভাসােচরর স্াোন্ততরি বলপূবষিক বাস্তুচধু যেি 

মায়ােমার োগতরকনদর জীবেযাত্ার সহায়ক 

ও সনচিেিা বতৃদ্ধমলূক প্রতশষ্ণ
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ভথাসথানিপ্র	 স্থানথান্ততরি	 বলপূব্ক	 বথাস্তুিু্যি	
মথায়থানমথার	 নথাগতরকদের	 জ্রীতবকথায়ন	 সহথায়ক	
ও	 সদিিনিথা	 বত্ধেমলূক	 প্রতশক্ণ	 কথায্ক্রম	
২৭	জথানয়ুথাতর,	২০২১	হদি	শুরু	হদয়দি।	হাঁস-
মরুতগ	পথালন,	গবথাতে	পশুপথালন,	মৎস্য	িথাষ,	
ক্তষকথাজ,	 বাঁশ,	 ব�ি	 ও	 কুটিরতশল্প,	 গ্সলথাই	
ও	সুতি	তশল্পকদম্র	ওপর	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	
হদচ্ছ।	জথানয়ুথাতর	২০২১	হদি	গ্ম,	২০২১	পয্ন্ত	

৭৫	 ব্যথাদি	 গ্মথাট	 ৩,১৫০	 জনদক	 প্রতশক্ণ	
প্রেথান	করথা	হদয়দি।	

ঘ) কররাো সিংকট মমাকানবলায় কমষিচারীনদর 

আত্ষিক প্রনণাদো

সথাম্প্রতিক	 সমদয়	 ব�তবেক	 মহথামথাতর	 প্রথাণ�থাি্রী	
কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস	 প্রথাদুভ্ডথাদবর	 কথারদণ	
তবআরতডতব’র	 িলমথান	 কথায্ক্রম	 রথাখথার	

স্বথাদর্	 তবআরতডতব’র	 অনকূুদল	 ২০১৯-’২০	
অর্বিপ্রর	 সংদশথাধিি	 বথাদজদট	 এককথাল্রীন	
১৫	বেথাটি	টথাকথা	প্রদণথােনথা	প্রেথান	করথা	হয়।	এর	
ফদল	 তবআরতডতব’র	 কম্কি্ডথা/কম্িথার্রীগদণর	
মদি্য	 কম্িথাচিদল্যর	 সষ্্টি	 হদয়দি	 এবং	 মথাঠ	
পয্থাদয়	 তবআরতডতব’র	 কম্্রীরথা	 কপ্রথানথাকথাল্রীন	
সংকট	 কথাটিদয়	 কথাদজ	 মদনথাতনদবশ	 কপ্রদিন।	
এর	ফদল	মথাঠ	পয্থাদয়	কথাদজর	গতি	বত্ধে	পথাদচ্ছ।

ম্চচতির্চদ্ধ চবেয়ক মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী আলহাজ্ব এরদভাদকট আ.ক.ম থমাজাদমেল হক, এমচপ চবআরচরচব, কাচলয়াককর গাজলীপ্চররর 
উপকারদভাগীদের মাদে ঋণ ও গাদের িারা চবতরণ কররন।
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আমার বাচড় আমার খামার প্রকপে
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 তবদশষ	
উদে্যথাগ	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার	(পূব্	নথাম	
একটি	বথাতড	একটি	খথামথার)	প্রকল্পটির	বথাস্বথায়ন	
শুরু	 হদয়তিল	 জুলথাই,	 ২০০৯	 মথাদস।	 ে্রী�্	
এক	 যুগ	পপ্র	এটি	আগথাম্রী	৩০	জুন,	২০২১	
এ	 সমথাপ্ত	 হদি	 যথাদচ্ছ।	 এর	 বহু	 পূদব্	 ২০০০	
সথাদল	 গ্েদশর	 পল্্রী	 এলথাকথার	 প্রতিটি	 বথাতডদক	
উৎপথােদনর	 বেন্দ্রতব্ু	 তহদসদব	 গদড	 িুলদি	
পথাইলটিং	 আকথাপ্র	 শুরু	 হদয়তিল।	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রীর	 স্বপ্ন	 হদলথা	 পল্্রী	 এলথাকথার	 প্রতিটি	
বথাতডদক	উৎপথােনমখুী	খথামথাপ্র	পতরণি	করদি	
হদব।	িাঁর	অতভপ্রথায়	বথাস্বথায়দন	গ্েদশর	৪৮২টি	
উপদজলথার	প্রতিটিদি	২০টি	রেথাম	সংগঠন	ব�তর	
কপ্র	৫	লক্	৭৮	হথাজথার	পতরবথারদক	এ	প্রকদল্পর	
আওিথায়	 আনথা	 হয়।	 প্রতিটি	 বথাতডদক	 খথামথাপ্র	
পতরণি	 কপ্র	 ক্তষজ	 উৎপথােদনর	 এক	 একটি	
ইউতনট	তহদসদব	গদড	ব�থালথার	পতরকল্পনথা	করথা	
হয়।	সমদয়র	পতরসপ্র	প্রকল্পটির	কদলবর	বত্ধে	
গ্পদয়	এখন	তবশথাল	মহ্রীরুদহ	পতরণি	হদয়দি।	
১	 লক্	 ২০	 হথাজথার	 রেথাম	 সংগঠদনর	 আওিথায়	
প্রথায়	৫৭	লক্	েতরদ্র	পতরবথার	এখন	এ	প্রকদল্পর	
সুতবিথা	ব�থাগ	করদি	এবং	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	
সংরেথাদম	তলপ্ত	হদয়দি।

২০১১	 সথাদল	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	িাঁর	যুগথান্তসষ্্টিকথার্রী	কু্দ্র	সচিয়	েশ্ন	
প্রেথান	 কপ্রন।	 এ	 েশ্ন	 িথারণ	 কপ্র	 প্রকল্প	

বথাস্বথায়ন	 বেৌশদল	 আমলূ	 পতরবি্ডন	 আনথা	
হয়।	েতরদ্র	মথানষুদক	সচিদয়র	প্রতি	উৎসথাতহি	
করদি	সরকথার	হদি	সমপতরমথাণ	উৎসথাহ	সচিয়	
বথা	 কল্যথাণ	 অনেুথান	 প্রেথান	 কপ্র	 প্রতিটি	 রেথাম	
সংগঠদনর	 জন্য	 স্থায়্রী	 িহতবল	 গদড	 ব�থালথার	
প্রতক্রয়থা	 শুরু	 করথা	 হয়।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	
কু্দ্র	সচিয়	েশ্ন	েতরদ্র	মথানদুষর	কথাদি	ব্যথাপক	
রেহণদযথাগ্যিথা	 পথায়।	 িথাই	 প্রকল্প	 গ্ময়থাে	 ও	
পতরসর	 বথারবথার	 বত্ধে	 করদি	 হদয়দি।	 েতরদ্র	
সেস্যগণ	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 কু্দ্র	 সচিয়	
েশ্দন	আক্ষ্	হদয়	এ	পয্ন্ত	সচিয়	কপ্রদিন	২	
হথাজথার	বেথাটি	টথাকথার	ব�তশ।	সরকথাতর	অনেুথান	
সহথায়িথায়	এখন	প্রতিটি	রেথাম	সংগঠদনর	জন্য	
৭	 গ্রদক	 ৯	 লক্	 টথাকথার	 স্থায়্রী	 িহতবল	 সষ্্টি	
হদয়দি।	সব্দমথাট	৭	হথাজথার	৮	শি	বেথাটি	টথাকথার	
িহতবল	 সষ্্টি	 হদয়দি,	 যথা	 েতরদ্র	 সেস্যগণ	
স্থায়্রীভথাদব	তনজ	বথাতডদি	খথামথার	স্থাপদন	ব্যবহথার	
করদিন।	সেস্যরথা	উঠথান	ব�ঠদক	বদস	তনদজরথা	
সতমতির	িহতবল	হদি	ঋণ	রেহদণ	তসধেথান্ত	রেহণ	
কপ্রন।	প্রিতলি	কু্দ্রঋদণর	তবপর্রীদি	মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 কু্দ্র	 সচিয়	 মদডল	
েতরদ্র	 মথানদুষর	 কু্দ্র	 অর্থায়দন	 একটি	 তবকল্প	
মদডল	 তহদসদব	 আতবভূ্ি	 হদয়দি।	 এ	 মদডল	
এখন	 গ্েদশ	 তবদেদশ	 ব্যথাপক	 প্রশংসথা	 পথাদচ্ছ।	
আতফ্রকথার	গ্েশ	কদঙ্গথা	প্রজথািন্ত	এ	মদডল	গ্স	
গ্েদশ	বথাস্বথায়দন	আরেহ	প্রকথাশ	কপ্রদি।

প্রকনল্পর অেলাইে ডাটানবজ

এ	 প্রকদল্পর	 অন্যিম	 সফলিথা	 হদলথা	 এর	
অনলথাইন	 ডথাটথাদবজ।	 ১.২০	 লক্	 রেথাম	
সংগঠদনর	প্রথায়	৫৭	লক্	সেদস্যর	সকল	ির্য	
এ	অনলথাইন	ডথাটথাদবদজ	সংরক্ণ	করথা	হদচ্ছ।	
কু্দ্র	 সচিয়	 মদডদল	 রেথাম	 সংগঠদনর	 জন্য	
িহতবল	 গঠন,	 এ	 িহতবল	 হদি	 তবতনদয়থাগ,	
অর্	বেনদেন	ইি্যথাতে	সকল	সংক্রথান্ত	ির্যথাতে	
এ	 ডথাটথাদবদজ	 সংরতক্ি	 হদচ্ছ।	 সরকথাপ্রর	
এরূপ	প্রকদল্প	এ	িরদনর	অনলথাইন	ডথাটথাদবজ	
রক্ণথাদবক্ণ	এ	প্রকদল্পই	প্ররম	শুরু	হদয়দি।	
গ্েদশর	গ্য	বেথান	ব্যতক্ত	এ	ডথাটথাদবজ	হদি	ির্য	
সংরেহ	 করদি	 পথাপ্রন।	 এটি	 অর্	 বেনদেদন	
স্বচ্ছিথা	ও	জবথাবতেতহিথা	তনতচিি	কপ্রদি।

রিাম সিংগঠনের স্ায়ী িহতবল

প্রকদল্পর	 অন্যিম	 তবদশষত্ব	 হদলথা	 রেথাম	
সংগঠদনর	জন্য	স্থায়্রী	িহতবল	গঠন।	যথা	গ্েদশ	
প্ররমবথাপ্রর	মদিথা	এ	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	অতজ্ডি	
হদয়দি।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
কু্দ্র	সচিয়	েশ্ন	অনসুরদণ	েতরদ্র	সেস্যদের	
অংশরেহদণ	সরকথাতর	সহথায়িথায়	স্থায়্রী	িহতবল	
ব�তর	 হদয়দি	 যথা	 সংগঠদনর	 সেস্যগণ	
স্থায়্রীভথাদব	ব্যবহথার	করদি	পথারদবন।

হস্তচশদপের মাধযুদম স্বাবলম্লী হদয়দেন নরচসংেলী কেলার পলাশ উপদজলার বড় বাচড় আমার বাচড় আমার খামার সচমচতর সেসযুরা।
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অেলাইে এনজ্ট বযোিংতকিং ও আত্ষিক অন্তভধু ষিততি

প্রকদল্প	লক্	লক্	সেদস্যর	কু্দ্র	কু্দ্র	সচিয়	জমথা,	উহথার	তবপর্রীদি	কল্যথাণ	
অনেুথান	 তবিরণ,	 রেথাম	 সংগঠনসমহূদক	 �ণূ্থায়মথান	 িহতবল	 তবিরণ,	
গদড	ওঠথা	িহতবল	হদি	ঋণ	প্রেথান	ও	ঋদণর	তকতস্	জমথা	ইি্যথাতে	আতর্ক	
কম্কথাডে	 প্রকদল্পর	 অনলথাইন	 ডথাটথাদবজ	 সফটওয়্যথার	 ও	 ৩টি	 ব�সরকথাতর	
ব্যথাংদকর	বেথার	ব্যথাংতকং	সফটওয়্যথাপ্রর	সথাদর	ইন্টথারদফতসং	কপ্র	২০১২	
সথাদল	 একটি	 তবদশষ	 ব্যথাংতকং	 গ্সবথার	 উদ্থাবন	 করথা	 হয়	 এ	 প্রকদল্প।	 যথা	
পরবি্ড্রীদি	গ্েদশ	এদজন্ট	ব্যথাংতকং	তহদসদব	পতরতিতি	গ্পদয়দি।	এ	তবদশষ	
ব্যথাংতকং	গ্সবথার	মথাি্যদম	লক্	লক্	রেথাম্রীণ	েতরদ্র	মথানষুদক	আতর্ক	ব্যবস্থায়	
অন্তভু্ক্ত	করথা	হদয়দি।

দতরদ্ মােধুন্র জীবেমাে উন্নয়নে প্রকনল্পর প্রভাব

সরকথাপ্রর	 বথাস্বথায়ন	 পতরব্রীক্ণ	 ও	 মলূ্যথায়ন	 তবভথাগ	 কি্্ক	 ২০২০-
২১	অর্	বিপ্র	পতরিথাতলি	প্রভথাব	মলূ্যথায়ন	সম্রীক্থায়	গ্েখথা	যথায়	প্রকদল্প	
গ্যথাগেথাদনর	 পপ্র	 সেস্যদের	 আয়	 গদড	 ৫১.৫৭%	 বত্ধে	 গ্পদয়দি,	
৯০.৮০%	সেদস্যর	খথাে্য	তনরথাপত্তথা	তনতচিি	হদয়দি।	প্রকদল্পর	ইতিবথািক	
প্রভথাব	হদলথা	উপকথারদভথাগীদের	আয়	বত্ধে,	নথার্রীর	ক্মিথায়ন,	পথাতরবথাতরক	
েথাতরদ্র্য	হ্থাস	এবং	তবকল্প	আদয়র	ব্যবস্থা	তনতচিি	হদয়দি।
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জাতলীয় সমবায় চেবস ২০১৯ উেরাপন উপলদক্ষযু বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে আদয়াচজত থমলায় আমার বাচড় আমার খামার প্রকদপের 
স্টল পচরেশ্ন করদেন মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা।

পল্লী সচিয় বযুাংক প্রচতষ্া
প্রকদল্পর	 কথায্ক্রমদক	 প্রথাতিষ্থাতনক্রীকরণ	 িরথা	 গ্টকসই	 েথাতরদ্র্য	
দূর্রীকরদণ	 প্রতিষ্থা	 করথা	 হদয়দি	 পল্্রী	 সচিয়	 ব্যথাংক।	 গ্েদশ	 এই	
প্ররমবথাপ্রর	 মদিথা	 বেথাদনথা	 প্রকল্প	 ব্যথাংদক	 রূপথান্ততরি	 হদয়দি।	
এ	ব্যথাংদকর	৫১%	শেয়থাপ্রর	মথাতলক	সরকথার	এবং	বথাতক	৪৯%	
শেয়থাপ্রর	 মথাতলক	 আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্পর	 রেথাম	
সংগঠনগুদলথা।	 অর্থাৎ	 এটি	 েতরদ্র	 মথানদুষর	 মথাতলকথানথার	 প্ররম	
ব্যথাংক।	 প্রকদল্পর	 কথাজদক	 ব্যথাংক	 আপ্রথা	 সথামদন	 তনদয়	 যথাদব।	
েতরদ্র	সেস্যদের	সুতবিথাজনক	আতর্ক	গ্সবথা	প্রেথান	কপ্র	আদস্	
আদস্	কু্দ্র	ও	মথািথাতর	উদে্যথাক্তথা	 তহদসদব	গদড	িুলদব।	গ্টকসই	
েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরণ	 ত্বরথাতবিি	 করদব।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 তভশন	
কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্য	 মকু্ত	 বথাংলথাদেশ	 তবতনম্থাণ	 অব্যথাহি	 রথাকদব	
ব্যথাংদকর	মথাি্যদম।



বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (বার্), কুচমল্া
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (বথাড্ড)-
এর	 প্রিথান	 তিনটি	 কথাজ	 হদলথা:	 প্রতশক্ণ,	
গদবষণথা	 ও	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 পতরিথালনথা	
করথা।	 বথাদড্ডর	 মথাি্যদম	 এ	 গ্েদশ	 ১৯৫৯	 সথাল	
গ্রদক	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 তবতভন্ন	 তবষদয়	 তবপুল	
প্রতশতক্ি	মথানবসম্ে	সত্জি	হদয়দি।	বথাড্ড-
এর	 উদ্থাবনসমদূহর	 ফসল	 স্থান্রীয়	 সরকথার	
প্রদকৌশল	অধিেপ্তর	(এলতজইতড),	বথাংলথাদেশ	
পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব),	তবএতডতস’র	
সথাদর	এক্রীভূি	রথানথা	গ্সি	কম্সতূি,	উপদজলথা	
প্রশথাসদনর	বেন্দ্রতব্ু	উপদজলথা	কমদপ্লক্স,	কু্দ্র	
ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	(এসএফতডএফ)	ও	
সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (তসতভতডতপ)	 এ	
গ্েদশর	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 তবপুল	 অবেথান	 ব�দখ	
িদলদি।	উন্নয়দনর	অনকূুল	সরকথাপ্রর	ন্রীতি,	
বেৌশল	ও	সহথায়িথার	ফদল	২০০৯-’২০	সমদয়	
বথাড্ড-এর	পল্্রী	উন্নয়ন	কথায্ক্রম	আরও	ব�গবথান	
হদয়দি	 ও	 বথাংলথাদেদশর	 হিেতরদ্র	 মথানদুষর	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 েশ্্যদযথাগ্য	 অবেথান	
ব�দখদি।

প্রতশষ্নণর মাধযেনম মােবসম্দ উন্নয়ে

তবগি	২০০৯-’১০	 গ্রদক	২০১৯-’২০	পয্ন্ত	
সমদয়	প্রতশক্ণ	বেথাদস্র	সংখ্যথা	এবং	 বেথাদস্	
অংশ	 বেওয়থা	 অংশরেহণকথার্রীদের	 সংখ্যথা	
তবদবিনথায়	বথাদড্ডর	সথামতরেক	প্রতশক্ণ	কথায্ক্রদম	
ঊধ্ব্মখুী	 প্রবণিথা	 লক্	 করথা	 যথায়।	 তনদম্ন	 এ	
সংক্রথান্ত	ির্য	রেথাদফর	মথাি্যদম	উপস্থাপন	করথা	
হদলথা।

উদল্খ্য	 গ্য,	 ২০০৯-’১০	 গ্রদক	 ২০১৭-
২০১৮	পয্ন্ত	সমদয়	নথার্রী	প্রতশক্ণ্থাথীর	সংখ্যথা	
গ্মথাট	অংশরেহণকথার্রীদের	প্রথায়	এক	ি্ি্রীয়থাংশ	
এবং	২০১৮-’১৯	গ্রদক	অে্যথাবধি	প্রথায়	অদি্ক	
তিল।

প্রতশষ্নণর প্রভাব

প্রতশক্ণ	 পরবি্ড্রী	 সমদয়	 ি্ণমদূলর	 প্রতশক্ণ	
সুতবিথাদভথাগীদের	আত্মকম্সংস্থান,	আয়	এবং	
মলূিন/পুঁতজ	 গঠন	 ইি্যথাতে	 তবষদয়	 ইতিবথািক	
পতরবি্ডন	এদসদি।

গনব্ণা কাযষিক্রম 

বথাড্ড	 িথার	 প্রতিষ্থালগ্ন	 গ্রদকই	 পল্্রী	 অচিদলর	
তবতভন্ন	 সমস্যথার	 ওপর	 গদবষণথা	 পতরিথালনথার	
মথাি্যদম	পল্্রী	উন্নয়দন	অবেথান	ব�দখ	িদলদি।	
বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	গহ্্রীি	ন্রীতিমথালথা	ও	তবতভন্ন	
তনদে্ডশনথার	সথাদর	সথামজেস্য	ব�দখ	বথাড্ড	২০০৯	
হদি	 ২০২০	 পয্ন্ত	 পল্্রীর	 তবতভন্ন	 সমস্যথা	
ও	 ক্তষ	 উন্নয়দনর	 ওপর	 ১০৩টি	 গদবষণথা	
পতরিথালনথা	 কপ্রদি।	 বথাদড্ডর	 ২০০৯-২০২০	
সমদয়র	 গদবষণথা	 পতরিথালনথার	 রেথাফ	 পথাদশর	
তিপ্ত্	গ্েখথাদনথা	হদলথা।

তিত্:	২০০৯-২০১০	গ্রদক	২০১৯-২০২০	প্রতশক্ণ	কথায্ক্রম

বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   40

তিত্:	২০০৯	সথাল	গ্রদক	জুন	২০২০	পয্ন্ত	সমবথায়	সংগঠদনর	ঋণ
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‘কৃচে রাচন্তকলীকরণ ও থরৌে খামার বযুবস্াপনা’ শীে্ক প্রাদয়াচগক গদবেণা প্রকদপের কার্রেম উদ্াধন কররন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ, সাদে চেদলন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।

২০০৯	 হদি	 ২০২০	 পয্ন্ত	 পতরিথাতলি	
গদবষণথার	ফলথাফদলর	ওপর	তভতত্ত	কপ্র	সরকথার	
ইদিথামদি্য	তবতভন্ন	কথায্ক্রম	রেহণ	কপ্রদি	এবং	
অদনকগুদলথা	 গদবষণথা	 গ্েদশ	 ও	 তবদেদশ	 উচ্চ	
তশক্থায়	 তনদয়থাতজি	 প্রতিষ্থানসমদূহ	 ব্যবহৃি	
হদচ্ছ।	 িথার	 তকিু	 উেথাহরণ	 তনদম্ন	 উদল্খ	 করথা	
হদলথা:
• Impact	 of Vulnerable Group	

Development Activities in	
Bangladesh	 শীষ্ক	 গদবষণথার	
ফলথাফদলর	 ওপর	 তভতত্ত	 কপ্র	 সরকথার	
ইদিথামদি্যই	 তভতজতড	 সুফলদভথাগীগণদক	
৩০	বেতজ	গম/িথাদলর	প্যথাদকট	প্রেথান	শুরু	
কপ্রদি।	পূদব্র	তবিরণ	ব্যবস্থায়	অস্বচ্ছিথা	
ও	অব্যবস্থাপনথা	এই	নিুন	উদে্যথাদগর	ফদল	
দূর্রীভূি	হদয়দি।

• Impact of Maternity Allowance	
Programme on Poor Lactating	
Mothers of Bangladesh	 শীষ্ক	
গদবষণথার	 সুপথাতরদশর	 ওপর	 তভতত্ত	 কপ্র	
সরকথার	মথাি্ত্ব	ভথািথা	বত্ধে	কপ্রদি।	

• একথাদডতমর	২টি	গদবষণথার	ওপর	তভতত্ত	কপ্র	
কুতমল্থা	 বেলথার	 গ্িৌদেরেথাম	 ও	 রিথাহ্মণপথাডথা	
উপদজলথায়	পচিবথাতষ্ক্রী	উন্নয়ন	পতরকল্পনথা	
রেহণ	করথা	হদয়দি।	সরকথার	বহ্ৎ	পতরসপ্র	
গ্েশব্যথাপী	 উপদজলথা	 পচিবথাতষ্ক্রী	 উন্নয়ন	
পতরকল্পনথা	 প্রণয়দনর	 গ্প্রতক্দি	 স্থান্রীয়	

সরকথার	 বেি্ব্্ 	 ও	 সংতলিষ্	 সরকথাতর	
কম্কি্ডথাগণদক	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 তবভথাগ	
কি্্ক	তবতভন্ন	গ্ময়থাদে	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	
হদচ্ছ।	

• বথাড্ড	 পতরিথালনথা	 পষ্দের	 তনদে্ডশনথা	
গ্মথািথাদবক	 আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	
প্রকদল্পর	 গদবষণথার	 সুপথাতরদশর	 ওপর	
তভতত্ত	কপ্র	রেথাম	উন্নয়ন	সংগঠদনর	সেস্য	
সংখ্যথা	 ৩০-৬০	 করথা	 হদয়দি।	 িথািথাডথা,	
মথাঠপয্থাদয়	 কথায্ক্রম	 মতনটতরং	 বেথারেথার	
করথার	 লদক্্য	 মথাঠ	 কম্্রী	 তনদয়থাদগর	 ওপর	
এই	গদবষণথায়	বেথার	গ্েওয়থা	হদয়দি।	এরই	
মদি্য	 মথাঠ	 কম্্রী	 তনদয়থাদগর	 কথাজ	 সম্ন্ন	
হদয়দি।

• বথাদড্ডর	 সম্ন্নক্ি	 গদবষণথা	 প্রতিদবেন	
গ্েশ	 তবদেদশর	 তবতভন্ন	 তববেতবে্যথালদয়র	
ব�ফথাপ্রন্স	বই	তহদসদব	ব্যবহৃি	হদচ্ছ।

প্রানয়াতগক গনব্ণা কাযষিক্রম

প্রতিষ্থালগ্ন	 গ্রদকই	 বথাড্ড	 ম্যথাদডেট	 অনযুথায়্রী	
প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়ন	
কপ্র	 আসদি	 এবং	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথালব্ধ	
ফলথাফদলর	 আদলথাদক	 সরকথারদক	 গুরুত্বপূণ্	
পতলতস	 সহথায়িথা	 প্রেথান	 করদি।	 প্রথাদয়থাতগক	
গদবষণথার	 মথাি্যদম	 প্রথাপ্ত	 জ্থান	 ও	 অতজ্ডি	
অতভজ্িথা	 প্রতশক্ণথার্্রীদের	 মথাদি	 তবিরদণর	
ফদল	 বথাদড্ডর	 প্রতশক্ণ	 কথায্ক্রম	 অি্যন্ত	

ফলপ্রস	ূ হদয়দি।	 সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	
কম্সতূি	 (তসতভতডতপ)	এবং	বথাংলথাদেদশ	প্ররম	
জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋদণর	 মদডল	 তহদসদব	
কু্দ্র	 ক্ষক	 ও	 ভূতমহ্রীন	 শ্রতমকদের	 উন্নয়দনর	
জন্য	কু্দ্র	 ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	বি্ডমথাদন	
গ্েশব্যথাপী	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন	করদি।	

ঋণ তবিরণ,	কমষিসিংস্াে ও দাতরদ্যে তবনমাচে

বি্ডমথান	 সরকথার	 ক্মিথায়	 আসথার	 পর	 গ্রদক	
(২০০৯-২০২১)	 বথাড্ড	 সরকথাতর	 ও	 উন্নয়ন/
গদবষণথা	সহদযথাগী	সংস্থার	সথাদর	সহদযথাতগিথার	
মথাি্যদম	পয্থায়ক্রদম	২৮টি	প্রথাদয়থাতগক	গদবষণথা	
পতরিথালনথা	কপ্রদি, বি্ডমথাদন	৩টি	প্রকল্প	এবং	
১৪টি	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 কথায্ক্রম	 িলমথান	
রদয়দি।	২০০৯	সথাল	গ্রদক	গ্ম	২০২১	পয্ন্ত	
রেথাদমর	 জনগদণর	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরণ	 ও	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 জন্য	 সব্দমথাট	 ৬৭.৯৭	 বেথাটি	 টথাকথা	
ঋণ	 তবিরণ	 করথা	 হদয়দি	 ৬৬,৩২৬	 জদনর	
(নথার্রী	 ৪৩,১১৭	 জন	 ও	 পুরুষ	 ২৩,২০৯	
জন)	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	হদয়দি।	এই	
কম্সংস্থাদনর	ফদল	৩,৩২,৯৫৮	জন	েথাতরদ্র্য	
স্রীমথার	ওপর	উদঠ	এদসদি।

কৃত্ যাতন্তকীকরণ ও মযৌ্ খামার বযেবস্ািো

বথাড্ড	 কতমউতনটিতভতত্তক	 এন্টথারপ্রথাইজ	 গঠদনর	
মথাি্যদম	 বহ্েথাকথার	 জতমদি	 যথাতন্তক	 পধেতিদি	
ক্তষকথাদজর	 মদডল	 উদ্থাবদনর	 লদক্্য	 ‘ক্তষ	



যথাতন্তক্রীকরণ	 ও	 গ্যৌর	 খথামথার	 ব্যবস্থাপনথা’	
শীষ্ক	একটি	সফল	প্রথাদয়থাতগক	গদবষণথা	প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	কপ্রদি।	প্রকল্প	এলথাকথার	৪২	একর	
ফসতল	 জতমর	 মথাতলকদের	 সমবিদয়	 একটি	
সমথাজতভতত্তক	(কতমউতনটি	ব�জড)	এন্টথারপ্রথাইজ	
গঠন	করথা	হদয়দি	যথাদি	১০	সেস্যতবতশষ্	একটি	
ব্যবস্থাপনথা	 কতমটি	 রদয়দি।	 ৬৮	 জন	 জতমর	
মথাতলদকর	গ্মথাট	১৪১টি	খডে	খডে	প্লট	তডতজটথাল	
ভূতম	 জতরদপর	 মথাি্যদম	 আইল	 উতঠদয়	 তেদয়	
বহ্েথাকথার	 ৮টি	 ব্লদক	 তবভক্ত	 করথা	 হদয়দি।	
উক্ত	 জতমদি	 ২০১৯-২০২০	 অর্বিপ্রর	
ব�থাপ্রথা	 গ্মৌসুদম	 একই	 জথাদির	 িথান	 (তরি	 িথান-
৭৪)	রথাইস	রেথান্সপ্ল্যথান্টথাপ্রর	মথাি্যদম	ব�থাপণ	কপ্র	
িথাষ	করথা	হদয়দি।	কতমউতনটিতভতত্তক	যন্ততনভ্ডর	
িথাষথাবথাে	পধেতিদি	এক	একর	জতমদি	প্রতি	মণ	
িথান	 উৎপথােদন	 খরি	 ৪৮৭	 টথাকথা	 যথা	 প্রিতলি	
শ্রতমকতনভ্ডর	িথাষথাবথাদের	 (৭১৭	টথাকথা)	 িুলনথায়	
মণ	 প্রতি	 ২৩০	 টথাকথা	 কম।	 কতমউতনটিতভতত্তক	
যন্ততনভ্ডর	 িথাষথাবথাে	 পধেতিদি	 একর	 প্রতি	
িথান	 উৎপথােন	 হদয়দি	 ৬০	 মন,	 যথা	 প্রিতলি	
শ্রতমকতনভ্ডর	 পধেতিদি	 একর	 প্রতি	 (৫৪	 মন)	
িথান	উৎপথােদনর	গ্িদয়	৬	মন	ব�তশ।	যন্ততনভ্ডর	
িথাষথাবথাে	পধেতিদি	একর	প্রতি	তনট	লথাভ	হদয়দি	
৩৪,৭০৫	 টথাকথা,	 যথা	 প্রিতলি	 শ্রতমকতনভ্ডর	
িথাষথাবথাে	 পধেতির	 তনট	 লথাদভর	 (১৯,০৩৮	
টথাকথা)	 গ্িদয়	 ১৫,৬৬৭	 টথাকথা	 ব�তশ।	 যন্ততনভ্ডর	
িথাষথাবথাে	পধেতিদি	BCR ২.১৯	এবং	প্রিতলি	
শ্রতমকতনভ্ডর	িথাষথাবথাে	পধেতিদি	BCR ১.৪৮।	
এর	 ফদল	 বথাধণতজ্যক	 ক্তষ	 ব্যবস্থার	 সিূনথা	
হদয়দি	 এবং	 যথাতন্তক	 ক্তষ	 ব্যবস্থা	 জনতপ্রয়িথা	
লথাভ	কপ্রদি	এবং	ক্ষকদের	বেি্দত্বর	তবকথাশ,	
তসধেথান্ত	রেহণ	ক্মিথা	এবং	প্রথাতিষ্থাতনক	সক্মিথা	
বত্ধে	গ্পদয়দি।
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পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
একাদরচমর (বার্) ক�ৌত সুচবধাচে প্রকদপের আওতায় চবচভন্ন উন্নয়ন কম্কাণ্ড পচরেশ্ন কররন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদরচমর (বার্) ক�ৌত সুচবধাচে প্রকদপের আওতায় চনম্াণাধলীন চবচভন্ন 
উন্নয়ন কম্কাণ্ড পচরেশ্ন কররন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় 
প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ।
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স্বথাি্রীনিথা-উত্তর	 যুধে	 তবধ্বস্	 বথাংলথাদেদশর	
েথাতরদ্র্যপীতডি	 উত্তরথাচিদল	 তবধ্বস্	 রেথাম্রীণ	
জনদগথাষ্ঠীর	 আর্সথামথাতজক	 মথাদনথান্নয়দন	
গ্সথানথার	 বথাংলথার	 স্বপ্নদ্রষ্থা	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথার	
স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথান	 ১৯৭৪	 সথাদলর	 ১৯	 জুন	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম,	বগুডথা	প্রতিষ্থা	কপ্রন।	পল্্রী	উন্নয়ন	
একথাদডতম,	বগুডথা	১৯৯০	আইন	বিথারথা	একটি	
সংতবধিবধে	 স্বথায়ত্তশথাতসি	 জথাি্রীয়	 প্রতশক্ণ	
ও	 গদবষণথা	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	 কথাঠথাদমথাবধে	
হয়।	 একথাদডতমর	 মলূ	 েথাতয়ত্ব	 হদচ্ছ	 প্রতশক্ণ,	
গদবষণথা,	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 পতরিথালনথা	
ও	 পরথামশ্	 গ্সবথা	 প্রেথান	 করথা।	 স্বথাি্রীনিথা	
পেক	 প্রথাপ্ত	 প্রতিষ্থানটি	 কি্্ক	 উদ্থাতবি	
প্রযুতক্ত	 গ্যমন-	 সমতবিি	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা,	
কতমউতনটি	 বথাদয়থাগ্যথাস,	 পথাতন	 সথাশ্রয়্রী	
িথাষথাবথাে,	 নবথায়নদযথাগ্য	 জ্থালথাতন,	 রেথাম্রীণ	
নথার্রীর	 ব্রীজ	 ব্যবসথা	 মদডল,	 পল্্রী	 বেবসথার,	
রেথাইদকথা	 কদম্থাটে,	 েথাতরদ্র্যবথান্ধব	 বথাজথার	
ব্যবস্থাপনথা	 উন্নয়ন	 মদডল,	 রেথাদম	 শহপ্রর	
সুতবিথা	 সম্প্রসথারদণ	 “পল্্রী	 জনপে	 প্রকল্প”	
ইি্যথাতে	প্রযুতক্তর	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	ও	

পল্্রী	 উন্নয়দন	 উদল্খদযথাগ্য	 ভূতমকথা	 রথাখদি।	
বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	আমদল	(জথানয়ুথাতর ২০০৯	
হদি গ্ম	 ২০২১	 পয্ন্ত)	 আরতডএ,	 বগুডথা’র	
উদল্খদযথাগ্য	 অজ্ডনসমদূহর	 তববরণ	 তনম্নরূপ: 

প্রতশষ্ণ

বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	আমদল	(জথানয়ুথাতর ২০০৯	

হদি গ্ম	 ২০২১	 পয্ন্ত) একথাদডতম	 কথাতরগতর	
প্রতশক্দণর	মথাি্যদম	গ্মথাট	৪,০৯,৩৫৯	জনদক	
(প্রথায়	৩২	শিথাংশ	নথার্রী)	তবতভন্ন	গ্রেদড	প্রতশক্ণ	
তেদয়	 েক্	 জনশতক্তদি	 রূপথান্তরসহ	 িথাদের	
আতর্ক	 সচ্ছলিথা	 আনয়ন	 করদি	 সক্ম	
হদয়দি।	িরুণ-যুবসমথাজদক	েক্	জনশতক্তদি	
রূপথান্তর	 ও	 কম্সংস্থাদনর	 তনচিয়িথা	 প্রেথাদনর	

পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (আরচরএ), বগুড়া

প্রধাে প্রধাে প্রতশষ্নণর মরেধণতভতত্তক তচত্

পল্লী উন্নয়ন একাদরচম, বগুড়া কত্ৃক আদয়াচজত ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ চবেয়ক কম্শালায় প্রধান অচতচে চহদসদব উপচস্ত চেদলন মচন্তপচরেে 
সচিব জনাব খন্দকার আদনায়ারুল ইসলাম। কম্শালায় আরও উপচস্ত চেদলন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল 
আহসান এবং চবচভন্ন মন্তণালয়/চবভাদগর সচিববনৃ্দ।



লদক্্য	 ইদিথামদি্য	 ‘গ্সল্ফ	 গ্হল্প	 গ্রুপ’	 মদডদল	
প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 কপ্র	 কম্সংস্থাদনর	 সুদযথাগ	
সষ্্টি	 করথা	 হদয়দি।	 আরতডএ	 কি্্ক	 গ্েদশ	
প্ররমবথাপ্রর	মদিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	
ক্তষ	তববেতবে্যথালয়,	গথাজ্রীপুর	এর	সথাদর	গ্যৌর	
উদে্যথাদগ	‘গ্পথাটে	রেথাজুদয়ট	তডদপ্লথামথা-ইন-রুরথাল	
বেদভলপদমন্ট’	 বেথাদস্র	 প্রবি্ডন	 কপ্র	 ৫টি	
ব্যথাদি	 গ্মথাট	 ৯২	 জনদক	 তডদপ্লথামথা	 প্রেথান	 ও	
আত্মকম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	করথা	হদয়দি।

গনব্ণা

একথাদডতমর	প্রতিষ্থালগ্ন	গ্রদক	গ্ম	২০২১	সথাল	
পয্ন্ত	 আরতডএ	 অনষুে	 সেস্যব্্ 	 তবতভন্ন	
গ্ক্প্ত্	গ্মথাট	৫২০টি	গদবষণথা	কথায্ক্রম	সম্ন্ন	
কপ্রদিন।	গি	১২	বিপ্র	আরতডএ	এমতডতজ,	
এসতডতজ,	 বেল্থা	 প্ল্যথান,	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	
রূপকল্প	 ও	 তনব্থািতন	 ইশদিহথারসহ	 অন্যথান্য	
গুরুত্বপূণ্	 তবষদয়	 আদলথাকপথাি	 কপ্র	 গ্মথাট	
১৭০টি	গদবষণথা	পতরিথালনথা	কপ্রদি।	

আরতডএ, বগুড়া’র উনল্খনযাগযে গনব্ণা 

‘আমার রিাম আমার শহর’

বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	তনব্থািন্রী	ইশদিহথার	২০১৮	
এর	 আদলথাদক	 গ্েদশর	 সব্ত্	 ‘আমথার	 রেথাম	
আমথার	 শহর’	 িরথা	 রেথাদম	 শহপ্রর	 নথাগতরক	
সুতবিথাতে	 সম্প্রসথারদণর	 গ্ক্প্ত্	 ‘বহুমথাতত্ক	
রেথাম	উন্নয়ন	উদে্যথাগ’	তবষয়ক	একটি	গদবষণথা	

আরতডএ,	 বগুডথা	 কি্্ক	 ইদিথামদি্য	 সম্ন্ন	
করথা	 হদয়দি।	 এ	 গদবষণথায়	 রেথাম্রীণ	 প্রথাক্তিক	
পতরদবশদক	অকু্ণ্ণ	 ব�দখ	নথাগতরক	সুতবিথাতের	
১৭টি	গ্সক্টর	গ্যমন-	তবদু্যৎ,	পথাতন,	স্যথাতনদটশন,	
গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থা,	 তশক্থা,	 বজ্ড্য	 ব্যবস্থাপনথা,	
উদে্যথাক্তথা	 উন্নয়ন	 ও	 কম্সংস্থান	 (ক্তষ	 ও	
অক্তষখথাি);	 বথাজথার	 ব্যবস্থা;	 তনরথাপত্তথা	 ও	
তবিথারব্যবস্থা;	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা;	 দুদয্থাগ	
ব্যবস্থাপনথা	 ও	 জলবথায়ু	 পতরবি্ডদনর	 প্রভথাব	
গ্মথাকথাতবলথা;	মথানবসম্ে	উন্নয়ন;	রেথাম্রীণ	তশশু	
ও	নথার্রী	উন্নয়ন;	রেথাম্রীণ	যুব	ও	ক্র্রীডথা	উন্নয়ন।	
রেথামবথাস্রীর	প্রি্যথাশথা	পূরদণর	লদক্্য	স্বল্প/মি্য/
ে্রী�্দময়থাতে	পতরকল্পনথা	প্রণয়ন	করথা	হদয়দি।	

‘সমবায়তভতত্তক যাতন্তক চা্াবাদ’
‘ক্তষজতমর	আইল	উতঠদয়	তেদয়	সমবথায়তভতত্তক	
যথাতন্তকভথাদব	 িথাষথাবথাে’	 শীষ্ক	 গদবষণথার	
আওিথায়	 বগুডথা	 বেলথার	 শেরপুর	 উপদজলথার	
িকপথারথাতলয়থা	 রেথাদম	 ক্ষকগণদক	 সংগতঠি	
কপ্র	 ক্তষ	 যথাতন্তক্রীকরদণর	 লতজস্টিক	 সথাদপথাট্ড	
প্রেথান	 কপ্র	 একথাদডতম	 ক্তষ	 উৎপথােদন	
ইতিবথািক	প্রভথাব	তবস্থাপ্রর	ভূতমকথা	রথাদখ।	

প্রানয়াতগক গনব্ণা

একথাদডতম	িথার	েশক	িপ্র	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	
আর্সথামথাতজক	 ও	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথাদনথান্নয়দনর	
জন্য	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথার	 মথাি্যদম	 তবতভন্ন	

মদডল	 উদ্থাবন	 কপ্রদি।	 একথাদডতম	 তবগি	
১২	 বিপ্র	 ১৮টি	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 প্রকল্প	
বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 অবেথান	
ব�দখদি।	 রুরথাল	 পথাইপ	 ওয়থাটথার	 সথাপ্লথাই	
মদডল	উদ্থাবদনর	মথাি্যদম	৪২	হথাজথার	৩৫০টি	
পতরবথাপ্রর মথাদি তবশুধে খথাবথার পথাতন সরবরথাহ	
করথা	হদয়দি।	উন্নি	গ্সি	ব্যবস্থাপনথার	আওিথায়	
১১	 হথাজথার	 ৯৪০	 একর	 জতম	 উন্নি	 গ্সদির	
আওিথায়  আনথা  হদয়দি।	পথাতন	সথাশ্রয়্রী	প্রযুতক্ত	
উদ্থাবদনর	মথাি্যদম	ভূগভ্ডস্	পথাতনর	তনম্নগথাতমিথা	
ব�থািসহ	 তব�থা	 প্রতি	 ৩০-৪২	 শিথাংশ	 গ্সদির	
পথাতন,	১০-২০	শিথাংশ	ব্রীজ	এবং	২৫	শিথাংশ	
ইউতরয়থা	 সথার	 সথাশ্রয়	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 এ	
প্রযুতক্ত	 প্রদয়থাদগর	 ফদল	 ২০%	 ভথাগ	 ফলন	
বত্ধে	 গ্পদয়দি	 এবং	 জতমর	 অপিয়	 ব�থািসহ	
ব�ড	 পধেতিদি	 ফসল	 িথাদষর	 ফদল	 উৎপথােন	
উপকরণ	 সথাশ্রয়	 কপ্র	 প্রকল্প	 এলথাকথায়	
অতিতরক্ত	১১-১৪	শিথাংশ	উৎপথােন	বত্ধে	করথা	
সম্ব	হদয়দি।	

খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	অজ্ডন	ও	গ্সি	কথাদজ	 তবদু্যৎ	
সথাশ্রদয়	 সহথায়ক	 তহদসদব	 ‘আরতডএ	 উদ্থাতবি	
গ্সৌরশতক্ত	 তনভ্ডর	 গ্সি	 ও	 তবি-স্র	 তবতশষ্	 ক্তষ	
প্রযুতক্ত’	গ্েদশর	৩৩টি	বেলথার	৩৫টি	এলথাকথায়	
বথাস্বথায়দনর	 লক্্যমথাত্থার	 তবপর্রীদি	 গ্ম	 ২০২১	
পয্ন্ত	২০টি	এলথাকথায়	সম্প্রসথারণ	করথা	হদয়দি।	এ	
গদবষণথার	ফদল	প্রতিটি	এলথাকথায়	১৫-২০	একর	
জতম	 গ্সি	 প্রেথাদনর	 পথাশথাপথাতশ	 পথাব্েবি্ড্রী	 রেথাদম	

আরচরএ, বগুড়া কত্ৃক বাস্তবাচয়ত কৃচে রাচন্তকলীকরদণর মাধযুদম ফসদলর উৎপােন বচৃদ্ধ চবেয়ক বগুড়ার শেরপ্চরর ধান কাটা উদ্াধন অন্চষ্াদন স্ানলীয় 
সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ, মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ, 
বগুড়া-৫ আসদনর মাননলীয় সাংসে জনাব থমাঃ হাচববর রহমান, এমচপ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।
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তনরথাপে	খথাবথার	পথাতন	সরবরথাহ	করথা	হদয়দি।	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 প্রতিশ্রুি	 দুটি	

অরেথাধিকথারমলূক	 প্রকল্প	 ‘পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম,	 রংপুর’	 এবং	 ‘শেখ	 হথাতসনথা	 পল্্রী	
উন্নয়ন একথাদডতম,	জথামথালপুর’	গ্মথাট	২৩৫.৮২	
বেথাটি	 টথাকথা	 ব্যদয়	 প্রতিষ্থার	 কথাজ	 প্রথায়	
সমথাতপ্তর	পদর।	একথাদডতম	দুটি	প্রতিতষ্ি	হদল	
বথাংলথাদেদশর	 উত্তরথাচিলসহ	 সথারথাদেদশর	 পল্্রী	
উন্নয়দন	বতলষ্	ভূতমকথা	রথাখদব।	

কতমউতনটিতভতত্তক	 বথাদয়থাগ্যথাস	 প্ল্যথান্ট	
মদডদলর	 মথাি্যদম	 ১১২টি	 রেথাদম	 পথাইপলথাইন	
তেদয়	 রন্ধন	 কথাদজ	 বথাদয়থাগ্যথাস	 সরবরথাহ	 এবং	
নবথায়নদযথাগ্য	 শতক্তর	 ব্যবহথার	 ও	 পতরদবশ	
বথান্ধব	বজ্ড্য	ব্যবস্থাপনথার	সুদযথাগ	সষ্্টি	হদয়দি।	
বথাংলথাদেশ	সরকথাপ্রর	অর্থায়দন	বগুডথা	বেলথার	
সথাতরয়থাকথাত্	 ও	 গ্সথানথািলথা	 উপদজলথার	
৮টি	 ির	 ইউতনয়দন	 ১৬	 হথাজথার	 হিেতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীর	 জ্রীবন	 জ্রীতবকথার	 উন্নয়ন	 প্রকল্প	
এবং	 জথামথালপুর	 ও	 কুতডরেথাম	 বেলথার	 ৮টি	
উপদজলথার	 ৩০	 হথাজথার	 প্রথাতন্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	
েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণ	 প্রথায়	 ২০০	 বেথাটি	 টথাকথার	
প্রকল্প	 বথাস্বথায়ন	 করথা	 হদচ্ছ।	 এ	 প্রথাদয়থাতগক	
গদবষণথা	 দুটির	 আওিথায়	 বগুডথা,	 জথামথালপুর	
ও	 কুতডরেথাম	 বেলথার	 প্রথাতন্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 ব্যথাপক	 ভূতমকথা	 রথাখদি।	
এিথাডথা,	 ির	 জ্রীতবকথায়ন	 কম্সতূি	 (তসএলতপ)	
আওিথায়	 ির	 এলথাকথায়	 সরকথার	 ও	 উন্নয়ন	
সহদযথাগী	সংস্থার	অর্থায়দন	১	লক্	৩৩	হথাজথার	
অতিেতরদ্র	ির	পতরবথারদক	৩	 ব�লথা	খথাবথাপ্রর	
সংস্থান	 তনতচিিকরণ	 ও	 েথাতরদ্র্য	 িুঁতক	 কতমদয়	

জ্রীবন	 জ্রীতবকথার	 মথাদনথান্নয়ন	 করথা	 হদয়দি।	
SDC	ও	বথাংলথাদেশ	সরকথাপ্রর	অর্থায়দন	M4C	
প্রকদল্পর	আওিথায়	উত্তরথাচিদলর	১০টি	বেলথার	
িরথাচিদল	জনদগথাষ্ঠীর	জ্রীবনমথান	উন্নয়দন	উন্নি	
বথাজথার	ও	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থাপনথার	উন্নয়ন	এবং	
আিতুনক	 ক্তষ	 প্রযুতক্ত	 সম্প্রসথারদণর	 মথাি্যদম	
১,২৫,০০০	 পতরবথাপ্রর	 আয়	 বত্ধে	 গ্পদয়দি।	
সরকথার	 গহ্্রীি	 তবতভন্ন	 কথায্ক্রম	 তবদশষি	
তসএলতপ	ও	M4C	প্রকদল্পর	বথাস্বথায়দনর	ফদল	
উত্তরথাচিদল	 মঙ্গথা	 হ্থাস	 গ্পদয়দি।	 এ	 কথায্ক্রম	
গ্েদশ	 অব্যথাহি	 রথাখদি	 SDC	 ও	 বথাংলথাদেশ	
সরকথার	পুনরথায়	১.৮	তমতলয়ন	ডলথাপ্রর	একটি	
িুতক্ত	স্বথাক্র	কপ্রদি।

রেথামথাচিদল	 উন্নি	 তশক্থার	 সুদযথাগ	 সুতবিথা	
তনতচিিকরদণ	 আরতডএ	 ল্যথাবপ্রটতর	 সু্ল	 এডে	
কদলজ	 এর	 জন্য	 তবদশষ	 বরথাদে	 প্রেথাদনর	
মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 পতরদবদশ	 প্রযুতক্তগি	 সুদযথাগ-
সুতবিথা	বত্ধের	জন্য	১০িলথা	ফথাউদডেশন	তবতশষ্	
একটি	 একথাদডতমক	 ভবন	 ও	 একটি	 মতহলথা	
গ্হথাদটেল	 তনম্থাণ	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 ক্তত্ম	
প্রজনদনর	মথাি্যদম	গবথাতে প্রথাণীর	জথাি	উন্নয়ন	ও	
আইতসটিতভতত্তক	গবথাতে প্রথাণী	ব্যবস্থাপনথা	মদডল	
গ্েদশর	উত্তরথাচিলসহ	িরথাচিদল	সম্প্রসথারণ	করথা	
হদয়দি।	 আরতডএ,	 বগুডথা	 পরথামশ্	 গ্সবথার	
আওিথায়	 গ্েদশর	 গ্সি	 ও	 পথাতন	 সম্দের	 সুষু্	
ব্যবহথার	তনতচিিকরদণর	লদক্্য	স্বল্প	ব্যদয়	গভ্রীর	
নলকূপ	 এবং	 তশল্পকথারখথানথার	 জন্য	 ওয়থাটথার	
তরেটদমন্ট	 প্ল্যথান্ট	 এর	 মথাি্যদম	 সুদপয়	 পথাতন	
সরবরথাহ	 প্রযুতক্ত	 উদ্থাবন	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	
ভূগভ্ডস্/ভূউপতরস্	 পথাতন	 পতরদশথািন	 পূব্ক	

বথাংলথাদেদশ	 প্ররম	 ওভথারদহড	 ট্যথাংক	 িথাডথাই	
গ্প্রসথারইজড	 পধেতিদি	 সথাভথার	 ট্যথানথাতর	 তশল্প	
এলথাকথায়	 তনরথাপে	 খথাবথার	 ও	 ট্যথানথাতর	 ম্যথাদনর	
পথাতন	 সরবরথাহ	 তনতচিি	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	
গ্টকসই	উন্নয়ন	অভ্রীষ্	(SDG Goal 6)	অজ্ডন	
িরথা	 বথাস্ব	 প্রদয়থাদগর	 অংশ	 তহদসদব	 ভূগভ্ডস্	
পথাতনর	 েক্	 ও	 সদব্থাত্তম	 ব্যবহথার	 তনতচিিকদল্প	
Reduce,	 Reuse and Recycle িথারণথায়	
জথাি্রীয়	 গহ্থায়ন	 কি্্পদক্র	 তমরপুর	 স্বপ্ন	 নগর	
হথাউতজং	 প্রকদল্পর	 ১,০৪০টি	 ফ্্যথাদট	 পথান্রীয়	
জল	ও	গহ্স্থাতল	কথাদজ	পথাতন	সরবরথাদহর	প্ল্যথান্ট	
স্থাপন	 সম্ন্ন	 করথা	 হদয়দি।	 রথাজউক	 উত্তরথা	
অ্যথাপথাট্ডদমন্ট	 প্রদজক্ট	 এলথাকথায়	 ৬,৬৩৬টি	
ফ্্যথাদট	বষ্্টির	পথাতন	সংরেহ	ও	পতরদশথািন	পূব্ক	
ভূগভ্ডস্	 পথাতনর	 স্র	 পুনঃভরণ,	 এসটিতপ-এর	
মথাি্যদম	 সকল	 িরদনর	 বজ্ড্য	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	
এবং	পিনশীল	সকল	িরদনর	বজ্ড্য	ব্যবস্থাপনথার	
মথাি্যদম	এনথাতজ্ড	উৎপথােন	ও	বেবসথার	উৎপথােন	
প্রকদল্পর	কথাজ	সম্ন্ন	করথা	হদয়দি।	

পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ),	
বগুডথা’র	 তনজস্ব	 অর্থায়দন	 ‘কতমউতনটিতভতত্তক	
বথাধণতজ্যকভথাদব	গ্েতশ	মরুতগ	পথালদনর	মথাি্যদম	
রেথাম্রীণ	 নথার্রীর	 অর্ননতিক	 উন্নয়ন’	 শীষ্ক	
প্রথাদয়থাতগক	গদবষণথা	পতরিথালনথা	করথা	 হদয়দি।	
গদবষণথায়	 গ্েখথা	 যথায়,	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীরথা	 স্বল্প	
পুঁতজদি	বথাতডর	কথাদজর	পথাশথাপথাতশ	গ্েতশ	মরুতগ	
পথালন	 কপ্র	 িথাদের	 পথাতরবথাতরক	 আয়	 বত্ধে	
করদি	 সক্ম	 হদয়দি	 এবং	 আদয়র	 পতরমথাণ	
পূদব্র	 গ্িদয়	 শিকরথা	 প্রথায়	 ৬০-৭০	 শিথাংশ	
বত্ধে	গ্পদয়দি।

পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (আরচরএ), বগুড়া কত্ৃক বাস্তবাচয়ত কৃচে রাচন্তকলীকরদণর মাধযুদম ফসদলর উৎপােন বচৃদ্ধ চবেয়ক মাঠ চেবস পচরেশ্ন কররন 
স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ, মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, 
এমচপ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।



মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা বাপাদর্র চভচত্তপ্রস্তর উদ্াধন কররন।

‘বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম’	 সংদক্দপ	 ‘বথাপথাড্ড’	 নথাদম	
পতরতিি।	 ইংপ্রতজদি-	 Bangabandhu 
Academy for Poverty Alleviation and 
Rural Development যথার	 সংতক্প্তরূপ	
BAPARD।	প্ররদম	‘বঙ্গবনু্ধ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
প্রতশক্ণ	কমদপ্লক্স’	নথাদম	এর	যথাত্থা	শুরু	হয়।	
গ্েদশর	েতক্ণ-পতচিমথাচিদলর	মথানদুষর	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	ও	জ্রীবনমথান	উন্নয়দনর	লদক্্য	পল্্রী	
উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথায়	 ১৯৯৭	
সথাদল	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 প্রতিশ্রুি	 প্রকল্প	
তহদসদব	 ‘বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 প্রতশক্ণ	
কমদপ্লক্স’	যথাত্থা	শুরু	কপ্র।	েথাতরদ্র্যমকু্ত	গ্সথানথার	
বথাংলথা	 তবতনম্থাদণ	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ’র	
অবেথাদনর	 স্রদণ	 প্রতিষ্থানটির	 নথামকরণ	
করথা	 হয়	 ‘বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 প্রতশক্ণ	
কমদপ্লক্স’।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	
১৩	 জুলথাই	 ২০০১	 িথাতরদখ	 কমদপ্লদক্সর	 শুভ	
উদবিথািন	কপ্রন	এবং	পরবি্ড্রীদি	১৬	নদভম্বর	
২০১১	 িথাতরদখ	 কমদপ্লক্সদক	 একটি	 স্বশথাতসি	
প্রতিষ্থান	 তহদসদব	 বথাপথাড্ড-এর	 তভতত্তপ্রস্র	
স্থাপন	কপ্রন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাপার্ড জুলাই ২০০৯ থেকে ডরকেম্বর ২০২০ 
পর্যন্ত ডবডিন্ন ডবষকে ডিম্নরূপ প্রডিক্ষণ প্রদাি 
েররকে: 
• থ�াট প্রডিক্ষণ প্রদাি েরা হে ২৫,৯৭১ 

জিকে, রার �ক্যে পুরুষ ১৩,৫৯৬ জি 
এবং �ডহলা ১২,৩৭৫ জি। 

• ১৮,৩৬৬ জি সুফলকিাগীকে েৃডষ, 
�ৎেযে, প্রাণীেম্পদ, েম্ম্পউটার, থেলাই, 
ইকলেডরিেযোল ও ইকলেরিডিক্স, প্রােড�ে 
স্াস্যেকেবা এবং আেব্্যি�লূে প্রডিক্ষণ 
প্রদাি েরা হকেকে;

• ডবডিন্ন থ�োকদ হস্তডিল্প ও থপািাে তৈডর 
ডবষেে প্রডিক্ষণ প্রদািপূব্যে ৩,০২৫টি 
থেলাই থ�ডিি প্রডিক্ষণাে্যথীকদর �ক্যে 
ডবতরণ েরা হকেকে;

• দক্ষতা উন্নেি ডবষকে ৭,৬০৫ জি 
ে�্যেত্ডা-ে�্যচারথীকে প্রডিক্ষণ প্রদাি েরা 
হকেকে।

প্রশিক্ষণণাত্তর প্রভাব

জুলাই ২০০৯ থেকে ডরকেম্বর ২০২০ পর্যন্ত 
২৮,৫৮২ জি সুফলকিাগীকে আেব্্যি�লূে 

ডবষকে প্রডিক্ষণ প্রদাি েরা হে। প্রডিক্ষণ 
গ্রহকণর ফকল ৪৫% প্রডিক্ষণাে্যথীর আে বডৃধি 
থপকেকে এবং ২০% প্রডিক্ষণাে্যথীর ে�্যেংস্াি 
হকেকে।

গণবষণা/প্রাণ�াশগক গণবষণা

বাপার্ড এ পর্যন্ত ডিম্নবরণ্যত ১১টি প্রাকোডিে 
িকবষণা েম্পন্ন েররকে:

1.	 Introducing Thai Koi and Mono	
Sex Tilapia at Kotalipara	

2.		Performance of Summer Onions	
at Kotalipara,	Gopalgonj

3.	 Yield Performances of Vegetable	
and Spice Crops on Floating Bed

4.		 Effect of Fertilizers on Growth and	
Yield of BARI Cheenabadam-8

5.	 Study on the Production	
Performance of Climbing Perch	
Vietnamese Koi-(Anabas	
testudineus)	 in Dewatering Canal	
at BAPARD Campus,	Gopalgonj.

6.	 Growth Status and Production	

বঙ্গবন্্চ  োচরদ্রযু চবদমািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (বাপার্) 
কোটাললীপাড়া, থগাপালগঞ্জ
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Performance of Pabda	 (Ompok	
pabda)	 and Native Magur	 (Clarias	
batrachus)	 in Polyculture System	
at the Pond of BAPARD Campus,	
Gopalgonj

7.	 Study on Production and	
Economics of Mono Sex Tilapia	
Culture at Marginal Farmer’s	
Ponds in Gopalgonj District,	
Bangladesh.

8.		Study on Optimization of							
Stocking Density of Climbing	
Perch-Koi	 (Anabas testudineus)	
at Marginal Farmer’s Earthen	
Ponds in Gopalgonj District,	
Bangladesh.

9.		Biofloc Technology in Aquaculture	
and its Potentiality:	A Review.

10.	A Sustainable Solution for Rural	
Development in Bangladesh.

11.	Role of ICT Training on	
Employment Generation.

প্রাণ�াশগক গণবষণার প্রভাব 
• Introducing Thai Koi and Mono	

Sex Tilapia at Kotalipara শীষ্যে 
�াে চাকষর ওপর িকবষণা পডরচালিা 
েরা হে। �লূত এ িকবষণার �া্যেক� এ 
দুটি উন্নত জাকতর �াে ক�াটালথীপাড়াে 
কেি জিডপ্রে হে এবং বত্ড�াকি েেল 
উপকজলাে বযোপে হারর এর চাষ হকছে। 

• Yield Performances of Vegetable 

and	 Spice	 Crops	 on	 Floating	 Bed 
শীষ্যে িাে�াি ্াকপ েবডজ ও �েলা চাষ 
ডবষেে এেটি িকবষণা পডরচালিা েরা 
হে। এ িকবষণার ফকল ক�াটালথীপাড়াে 
ডবজ্ািেম্মতিাকব িাে�াি ্াকপ 
েবডজ ও �েলা চাষ জিডপ্রে হকেকে রা 
ক�াটালথীপাড়ােহ আকিপাকির এলাোে 
বযোপেিাকব চাষ হকছে। 

• Performance of Summer Onions	
at Kotalipara,	 Gopalgonj শীষ্যে 
গ্রথীষ্মোলথীি থপঁোজ চাকষর ওপর আররা 
এেটি প্রাকোডিে িকবষণা পডরচালিা 
েরা হে। এ িকবষণার ফকল শীতোকলর 
পডরবকত্ড গ্রথীষ্মোকলও থপঁোজ চাষ েরা 
েম্ভব হওোে োর্যক্র�টি এতদঞ্চকল 
েম্প্রোডরত হকেকে।

বাপাদর্র নবচনচম্ত ১০ তলা একাদরচমক ভবন।



�ািিথীে প্র্াি�ন্তথী শেখ হাডেিার কেতৃত্া্থীি 
বত্ড�াি িণতাডন্তে েরোররর থ�োদোকল 
বাংলাকদি দুগ্ধ উৎপাদিোরথী ে�বাে 
ইউডিেি ডলড�কটর (ড�ল্কডিটা) গ্রা�থীণ 
জিকিাষ্ঠীর আত্মে�্যেংস্াি েষৃ্টি, জিিকণর 
আে্যো�াডজে উন্নেি, জি�ািকুষর 
জথীবি�াকির উন্নেি, দাডরদ্যে ডবক�াচি এবং 
অে্যনিডতে প্রবডৃধি অজ্ডকি গুরুত্পূণ্য িূড�ো 
পালি েরকে। এ লকক্ষযে গ্রা�থীণ অে্যিথীডতকত 
িডতশীলতা আিেকির জিযে থদকির ডবডিন্ন 
ডবিাকি প্রােড�ে দুগ্ধ উৎপাদিোরথী ে�বাে 
েড�ডত এবং ক�ন্দথীে ে�বাে েড�ডত িঠকির 
�া্যেক� ড�ল্কডিটা িতুি িতুি েদেযে অন্তিু্যক্ত 
েরর চকলকে। এর ফকল থদকির ডবডিন্ন দুগ্ধ 
ে�ধৃি এলাোে ড�ল্ক ইউডিেকির োর্যক্র� 
ডদিডদি বডৃধি পাকছে। 

ড�ল্কডিটাে দু্ বাজারজাত েরাে 
ে�বােথীিণ তাকদর োড্ষিত �লূযে থপকে 
োকেি। একত েৃষেিকণর আডে্যে েছেলতা 
উত্তররাত্তর বডৃধি পাকছে। পািাপাডি ড�ল্কডিটার 
উৎপাডদত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উন্নত�াকির পণযে 
থদকির �ািকুষর প্রারণজ পুষ্টি চাডহদা থ�টাকত 
গুরুত্পূণ্য অবদাি রাখকে।

বাংলাকদকির েেল ডবিাকি ড�ল্ক 
ইউডিেকির আওতা্থীি থ�াট ৬৯টি ক�ন্দথীে 
েড�ডত রকেকে। ক�ন্দথীে েড�ডত িঠকির 
�া্যেক� গ্রা�থীণ জিকিাষ্ঠীকে োংিঠডিেিাকব 
েম্পকৃ্ত েরর জিিণকে গ্রা�থীণ অে্যনিডতে 
উন্নেকি আগ্রহথী েরর কৈালা হকছে। বত্ড�াকি 
প্রােড�ে েড�ডতকত পুরুষ েদেযেকদর 

পািাপাডি �ডহলা ে�বােথীকদরকেও েড�ডতর 
েদেযেিুক্ত েরা হকছে। এিাকব িারথীর 
আত্মে�্যেংস্াি ও ক্ষ�তােকি ড�ল্ক ইউডিেি 
গুরুত্পূণ্য অবদাি রাখকে।

দুগ্ধ উৎিাদে বতৃদ্ধনি তমল্কতভটার 

তবনশ্ কাযষিক্রম

ক. গবাশি পশুর জাত উন্ন�ন

ড�ল্কডিটা ডবিা�কূলযে ে�বােথী দুগ্ধ খা�াডরকদর 
িবাডদ পশুর ডচডেৎো, িযোেডেি এবং অর্ে 
উৎপাদিশীল িাডির জাত উন্নেকির জিযে 
উন্নত জাকতর ষাঁকড়র ডেক�ি ডদকে ডবিা�কূলযে 
েৃডরি� প্রজিি োর্যক্র� পডরচালিা েরর উন্নত 
কেকিটিে থ�ডরট েম্পন্ন েংের জাকতর িাডি 
উৎপাদকির �া্যেক� দুগ্ধ উৎপাদি বডৃধিকত 
িূড�ো রাখকে। 

খ. দুগ্ধ উৎপািনকারী খামাশরণির প্রশিক্ষণ ও 

ঋণ শবতরণ কার্যক্রম

ড�ল্ক ইউডিেি আওতা্থীি প্রােড�ে েড�ডতর 
দুগ্ধ উৎপাদিোরথী খা�াডরকদর আ্ডুিে ও 
তেজ্াডিে পধিডতকত িবাডদ পশু লালিপালি, 
খাদযে বযেবস্াপিা, দুগ্ধ থদাহি, িাডির জাত 
উন্নেি, েৃডরি� প্রজিি এবং উচ্চফলিশীল 
ঘাে চাকষর জিযে প্রডিক্ষণ প্রদাি েরর োকে। 
এোড়া ডবিাসুকদ শু্�ুারি ৫% োডি্ডে চাজ্ড 
এর ডবডি�কে েড�ডতর েদেযেকদর �ক্যে 
িাডি ক্রকের জিযে এবং �করল দুগ্ধ খা�ার 
স্াপকির জিযে ঋণ প্রদাি েরা হকে োকে। 

একত ে�বােথী খা�াডরিণ েহকজই স্ল্পবযেকে 
গুণিত�ািেম্পন্ন অর্ে দুগ্ধ উৎপাদিশীল 
িবাডদ পশু পালকি েক্ষ� হকছেি। 

সাফলযে ও স্বীকৃতি

বাংলাকদি দুগ্ধ উৎপাদিোরথী ে�বাে 
ইউডিেি ডলঃ (ড�ল্কডিটা) োরা থদকির ক�াক্তা 
-ো্ারকণর চাডহদাকে েম্মাি জাডিকে এবং 
ড�ল্ক ইউডিেকির িতািিুডতে ্ারা থেকে 
কেডরকে প্রডতবেরই গুণিত�াকির পুষ্টিে�ধৃি 
িতুি িতুি দুগ্ধ পণযে উৎপাদি েরর রাকছে, 
রা ড�ল্কডিটা পণযে ডহকেকব োরা থদকির 
ক�াক্তা ো্ারকণর ডিেট েরবরাহ েরা 
হকছে। ড�ল্কডিটা ডবিত ২০১১ এবং ২০১৪ 
োকল পরপর ২ বের ড�ডলোর্ড ব্াউি এবং 
ব্যোন্ড থফারা� বাংলাকদি এর থরৌে উকদযোকি 
েব্যররেষ্ঠ ব্যোন্ড ডহকেকব পুরস্ার লাি েরর। 

তমল্কতভটার কতিিয় গুরুত্বপূণষি কাযষিক্রম

গগা-খাি্য কারখানা স্াপন

�ািিথীে প্র্াি�ন্তথী শেখ হাডেিার কেতৃকত্ 
২০০৯ োকল িডঠত েরোর বাংলাকদিকে 
দুগ্ধ উৎপাদকি স্েংেম্পণূ্য েরার উকদেকিযে 
েৃষে পর্যাকে দুগ্ধ উৎপাদি বযেে ে�াকিার 
উকদেকিযে ২০১০ োকল প্রাে ২,৭৭৮ লক্ষ 
টাো বযেকে িবাডদ পশুর দািাদার থিা-খাদযে 
উৎপাদকির োরখািা স্াপকির অিকু�াদি 
থদে রার সুফল আজ োরা থদকির ে�বােথী 
েৃষে ক�াি েরকেি এবং স্ল্পবযেকে অর্ে দুগ্ধ 
উৎপাদি েরা েম্ভব হকছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারলী সমবায় ইউচনয়ন চলচমদটর (চমল্কচভটা)

গত ২৯ অদ্াবর, ২০২০ তাচরদখ অন্চচষ্ত বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারলী সমবায় ইউচনয়ন চলচমদটর (চমল্কচভটা)-এর ৪০তম বাচে্ক সাধারণ 
সভায় স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম এমচপ, মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন 
ভট্ািার্যু, এমচপ, স্ানলীয় সরকার চবভাদগর চসচনয়র সচিব জনাব থহলাল্চদ্লীন আহমে এবং চমল্কচভটার থিয়ারমযুান শেখ নাচের থহাদসন চলপ্চ।
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গুঁণ�াদুধ কারখানা ও দুগ্ধ প্রশক্র�াকরণ 

কারখানা স্াপন

বত্ড�াি েরোররর রুকিাপকরাগী ডেধিাকন্তর 
�া্যেক� েৃষেকদর উৎপাডদত ে�দুে দু্ 
ড�ল্ক ইউডিেকির �া্যেক� েংগ্রহ েরর চাডহদা 
অিরুােথী বাজারজাতেরকণর লকক্ষযে ২০১৫ 
োকল প্রাে ১০৬ ক�াটি টাো বযেকে ডেরাজিকজের 
বাঘাবাডড়ঘাকট এেটি অতযো্ডুিে গুঁকড়াদু্ 
উৎপাদি োরখািা স্াপকির অিকু�াদি 
থদওো হে। এরই ্ারাবাডহেতাে চট্টগ্রা� 
ডবিাকি দুক্র উৎপাদি এবং চাডহদা অিরুােথী 
বাজারজাতেরকণর লকক্ষযে �ািিথীে প্র্াি�ন্তথী 
শেখ হাডেিার েরোর ২০১৭ োকল প্রাে ৪৮ 
ক�াটি টাো বযেকে চট্টগ্রাক�র পটিোে এেটি 
দুগ্ধ প্রডক্রোজাতেরণ োরখািা স্াপি েরার 
অিকু�াদি থদে। এ োরখািাে প্রডতডদি 
২০,০০০ ডলটার দু্ প্রডক্রোজাত েরর চট্টগ্রা� 
িহরর েরবরাহ েরা হকব।

মশিণষর জাত উন্ন�ন কার্যক্রম

দুগ্ধ উৎপাদকির বযেে ে�াকিার পািাপাডি 
অর্ে দুগ্ধ উৎপাদকির জিযে �ািিথীে 
প্র্াি�ন্তথী শেখ হাডেিার কেতৃকত্ িডঠত 
েরোর ২০১৬ োকল েৃডরি� প্রজিকির 
�া্যেক� িবাডদ পশুর জাত উন্নেকির জিযে 
প্রাে ১৮ ক�াটি টাো বযেকে এেটি �ডহষ 
প্রজিি ক�ন্দ স্াপকির অিকু�াদি থদে। ফকল 
িারত থেকে ডবশুধি �রুরাহ্ জাকতর �ডহষ 
আ�দাডির �া্যেক� িাডির পািাপাডি �ডহষ 
পালকির উকদেকিযে লক্ষথীপুর কেলার রােপুরর 
এবং �াদারথীপুর কেলার রানজর উপকজলার 

থটকেরহাকট �ডহকষর খা�ার স্াপি েরা 
হকেকে। এখাি থেকে উন্নতজাকতর �ডহকষর 
বেিা বাচ্চা ে�বােথীকদর �াকে ডবতরকণর 
উকদযোি গ্রহণ েরা হকেকে। 

অধধক উৎপািনশীল গাশভর জাত উন্ন�ন 

প্রকল্প গ্রিণ

থদকি দুগ্ধ উৎপাদকি স্েংেম্পণূ্যতা অজ্ডকির 
লকক্ষযে বত্ড�াি েরোর েম্পণূ্য েরোডর 
অিদুাকির �া্যেক� প্রাে ৩৪৪ ক�াটি টাো 
বযেকে বহৃত্তর ফডরদপুর কেলার চরাঞ্চল ও তার 
পার্্যবত্ডথী কেলাে�কূহ দুগ্ধবতথী িাডির জাত 

উন্নেি এবং দুগ্ধ প্রডক্রোজাতেরণ োরখািা 
স্াপি শীষ্যে এেটি প্রেল্প বাস্তবােি েরকে।

অন্যান্য গরুত্বপূণ্য প্রকল্প

বাংলাকদকির প্রডতটি কেলাে ড�ল্কডিটা 
োর্যক্র� েম্প্রোরকণর জিযে ৬টি প্রেকল্পর 
প্রস্তাব েরা হকেকে। আিা েরা রাে প্রেল্পগুকলা 
বাস্তবাডেত হকল বাংলাকদি দুগ্ধ উৎপাদকি 
স্েংেম্পণূ্য হকব, প্রডতটি �ািকুষর প্রারণজ 
পুষ্টির চাডহদা ড�টকব এবং গুঁকড়াদু্ আ�দাডি 
িা েরর ডবপুল পডর�াণ তেকদডিে �দু্া োরেে 
েরা েম্ভব হকব। 

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপােনকারলী সমবায় ইউচনয়ন চলচমদটদরর মচহদের খামার।

ক্ষ্চ দ্র কৃেক উন্নয়ন ফাউদডেশন (এসএফচরএফ)
১৯৭৫	 সথাদলর	 জুলথাই	 মথাদস	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	 সরকথার-এর	
বথাতষ্ক	উন্নয়ন	কম্সতূি	 (এতডতপ)-র	আওিথায়	
‘Action Research on Small Farmers	
and Landless Laborers Development	
Project	(SFDP)’	শীষ্ক	একটি	প্রকল্প	রেহণ	
করথা	 হয়।	 মলূি	 এ	 প্রকল্পটি	 শুি	ু বথাংলথাদেদশ	
নয়	তবদবে	সব্প্ররম	েতরদ্র	ও	েতরদ্রির	মথানষুদক	
সংগতঠি	 কপ্র	 জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋণ	
কম্সতূির	সিূনথা	কপ্র।	এ	পতরপ্প্রতক্দি	একটি	
করথা	 তনঃসদ্দহ	 বলথা	 যথায়	 গ্য,	 বথাংলথাদেদশ	
িরথা	তবদবে	জথামথানিতবহ্রীন	কু্দ্র	ঋণ	কথায্ক্রদমর	
পতরক্ৎ	 হদচ্ছন	 বথাংলথাদেদশর	 মহথান	 বেিথা	
জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান।

প্রকল্পটির	কথায্ক্রম	১৯৭৫	সথাল	গ্রদক	শুরু	
হদলও	 পরবি্ড্রী	 সরকথারসমদূহর	 উেথাস্রীনিথায়	
সরকথাতর	 খথাি	 গ্রদক	 তবতনদয়থাদগর	 জন্য	
িহতবল	 নথা	 পথাওয়থা	 যথাওয়থায়	 এবং	 ব্যথাংদকর	
মথাি্যদম	তবতনদয়থাগ	কথায্ক্রম	পতরিথাতলি	হওয়থায়	
প্রকল্পটি	 কদয়ক	 পয্থাদয়	 তবতভন্ন	 নথাদম	 ২০০৫	

পয্ন্ত	 িুঁদক	 িুঁদক	 টিদক	 রথাদক।	 পপ্র	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হতসনথার	 প্ররম	 সরকথাপ্রর	
শেষ	 তেদক	 প্রকল্পটি	 ফথাউদডেশদন	 রূপথান্তপ্রর	
ন্রীতিগি	তসধেথান্ত	হয়।	এ	তসধেথান্ত	অনযুথায়্রী	ে্রী�্	
২৮	বির	প্রকল্প	ও	কম্সতূি	আকথাপ্র	িলথার	পর	
২৭	জুলথাই	২০০৫-এ	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাদগর	 আওিথায়	 ১৯৯৪	 সথাদলর	 বেথাম্থাতন	
আইদন	 সম্ণূ্	 সরকথাতর	 মথাতলকথানথাি্রীন	
একটি	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	 ‘কু্দ্র	 ক্ষক	 উন্নয়ন	
ফথাউদডেশন’	সষ্্টি	হয়।	

ফাউনন্শনের অরিগতি ও 

সাফনলযের প্রভাব

ফাউনন্শনের কমষিকানডের ফনল কমষি এলাকায় 

কমষিসিংস্ানের সুনযাগ সষৃ্টি

ফথাউদডেশদনর	 উন্নয়ন	 কম্কথাদডের	 ফদল	 গ্মথাট	
অন্তভু্ক্ত	৬০%	সেদস্যর	আত্মকম্সংস্থান	সষ্্টি	
হদয়দি।	

উিকারনভাগী সদসযেনদর সঞ্চনয়র মাধযেনম 

িধুঁতজ গঠে ও আয় বতৃদ্ধ

বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	গ্ময়থােকথাদল	ফথাউদডেশদনর	
আওিথায়	গতঠি	৬,১১৫	টি	কু্দ্র	ও	প্রথাতন্তক	ক্ষক	
উন্নয়ন	বেপ্ন্দ্রর	১,৯৫,৪৮৯	জন	সুফলদভথাগী	
সেস্য	কু্দ্র	কু্দ্র	সচিয়	জমথার	মথাি্যদম	৯৯.১২	
বেথাটি	টথাকথা	পুঁতজ	গঠদন	সক্ম	হদয়দিন।	এদি	
প্রদি্যক	সেস্য	গদড	৫,০৭০.৩৬	টথাকথা	তনজস্ব	
সচিয়	 গঠন	 কপ্র	 িথাদের	 পথাতরবথাতরক	 আয়	
বত্ধেদি	সক্ম	হদয়দিন।	

জামােিতবহীে ঋনণর অ্ষি বযেবহাররর মাধযেনম 

আত্মকমষিসিংস্াে ও আয় বতৃদ্ধ

রেথামতভতত্তক	 অনথানষু্থাতনক	 বেপ্ন্দ্রর	 আওিথায়	
এ	 সমদয়	 সংগতঠি	 ১,৯৫,৪৮৯টি	 পতরবথাপ্রর	
(প্রতি	পতরবথার	হদি	একজন	কপ্র)	১,৯৫,৪৮৯	
জন	সুফলদভথাগীর	উৎপথােন,	আত্মকম্সংস্থান	
ও	 আয়বত্ধেমলূক	 কথায্ক্রদমর	 মথাি্যদম	 িাঁদের	
আর্সথামথাতজক	 অবস্থার	 উন্নয়ন	 িরথা	 েথাতরদ্র্য	
হ্থাসকরদণ	এ	গ্ময়থাদে	১,২৫০.৭১	বেথাটি	টথাকথা	



২০০৯	গ্রদক	গ্ম,২০২১	পয্ন্ত	সমদয় ফথাউদডেশদনর সম্থাতেি	কথায্ক্রদমর	প্রভথাব	মলূ্যথায়ন

ক্রতমক 

েিং
 কাযষিক্রম

জােধুয়াতর ২০০৯ িযষিন্ত 

ক্রমিধুতজিি অরিগতি

সরকাররর ২০০৯ ম্নক 

এ িযষিন্ত অরিগতি

মম ২০২১ িযষিন্ত 

ক্রমিধুতজিি অরিগতি

১ বেলথা	সম্প্রসথারণ ৮টি ২৮টি ৩৬টি

২ উপদজলথা	সম্প্রসথারণ ৫৪টি ১১৯টি ১৭৩টি

৩ উপদজলথা	কথায্থালয়	বত্ধে ৫৪টি ১২০টি ১৭৪টি

৪ আচিতলক	অতফস	স্থাপন ২২টি ২২টি

৫ আবি্ডক	ঋণ	িহতবল	প্রথাতপ্ত ১০.০০	বেথাটি	টথাকথা ১৩২.১৮	বেথাটি	টথাকথা ১৪২.১৮	বেথাটি	টথাকথা

৬ বেন্দ্র	গঠন ৭৭৯টি ৬,১১৫টি ৬,৮৯৪টি

৭ সেস্য	ভুতক্ত ২০,৬৯৪	জন ১,৯৫,৪৮৯	জন ২,১৬,১৮৩	জন

৮ সেস্য	তস্তি ২০,১৯৪	জন ৯৬,২৫৮	জন ১,১৬,৪৫২	জন

৯ পুঁতজ	গঠন	(সচিয়) ২.০৩	বেথাটি	টথাকথা ৯৯.১২	বেথাটি	টথাকথা ১০১.১৫	বেথাটি	টথাকথা

১০ পুঁতজ	তস্তি ১.৯০	বেথাটি	টথাকথা ৩৪.২৫	বেথাটি	টথাকথা ৩৬.১৫	বেথাটি	টথাকথা

১১ ঋণ	তবিরণ	(সথাতভ্ডস	িথাজ্ডসহ) ২২.৪৩	বেথাটি	টথাকথা ১,২৫০.৭১	বেথাটি	টথাকথা ১,২৭৩.১৪	বেথাটি	টথাকথা

১২ ঋণ	আেথায়	(সথাতভ্ডস	িথাজ্ডসহ) ১৩.৬০	বেথাটি	টথাকথা ১,১৬৬.০০	বেথাটি	টথাকথা ১,১৭৯.৬০	বেথাটি	টথাকথা

১৩ তবতনদয়থাগ	তস্তি	(সথাতভ্ডস	িথাজ্ডসহ) ৮.৮৩	বেথাটি	টথাকথা ১৬৫.০৩	বেথাটি	টথাকথা ১৭৩.৮৬	বেথাটি	টথাকথা

১৪ সথাতভ্ডস	িথাজ্ড	আেথায় ১.৫০	বেথাটি	টথাকথা ১০৬.৩৫	বেথাটি	টথাকথা ১০৭.৮৫	বেথাটি	টথাকথা

১৫ ঋণ	আেথাদয়র	হথার ৯৫% ৯৭% ৯৭%

১৬ সুফলদভথাগী	প্রতশক্ণ ৩৭,৮৫৭	জন ৩৭,৮৫৭	জন

মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনার কেতৃত্াধলীন ৩টি সরকাররর সমদয় ২০০৯ হদত থম, ২০২১ পর্ন্ত একনজরর ফাউদডেশদনর অগ্রগচতর চিত্:
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'জথামথানিতবহ্রীন'	 কু্দ্র	 ও	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	
তবিরণ	করথা	হদয়দি।	এদি	গদড	প্রদি্যক	সেস্য	
৬৪,০০০	 টথাকথা	 ঋণ	 সহথায়িথা	 গ্পদয়দিন।	
ঋদণর	 অর্	 যরথাযর	 খথাদি	 ব্যবহথার	 কপ্র	
উপকথারদভথাগীর	মথাতসক	আয়	বত্ধে	গ্পদয়দি।	

প্রতশষ্ণ রিহনণর মাধযেনম দষ্ জেশততি তৈতর

প্রতিটি	 সতমতি/বেপ্ন্দ্রর	 সভথাপতি,	 ম্যথাদনজথার	
এবং	 সেস্যদের	 মদি্য	 যথারথা	 সজ্নশীল	 ও	
বেি্ত্ব	প্রেথাদন	সক্ম	এবং	সহদযথাতগিথা	প্রেথাদন	
আরেহ্রী	িথাদেরদক	িথাতলকথাভুক্ত	কপ্র	এ	গ্ময়থাদে	
৩৭,৮৫৭	 জন	 সুফলদভথাগীদক	 প্রতশক্ণ	
প্রেথান	 করথা	 হদয়দি।	 এদি	 প্রতশক্ণপ্রথাপ্ত	
সুফলদভথাগীগণ	 প্রতশক্ণলব্ধ	 অতভজ্িথা	
বেপ্ন্দ্রর	 অন্যথান্য	 সেস্যদের	 মদি্য	 তবতনমদয়র	
মথাি্যদম	 অবেথান	 রথাখদি	 গ্পপ্রদিন।	 প্রতিটি	
বেপ্ন্দ্রর	সেস্যদের	মি্য	হদি	গদড	প্রথায়	৫	জন	
সজ্নশীল	ও	উন্নয়ন	প্রি্যথাশী	সেস্যদের	বেি্ত্ব	
তবকথাশ	 ও	 স্থান্রীয়	 িথাতহেথার	 তভতত্তদি	 উপযুক্ত	
প্রতশক্দণর	 মথাি্যদম	 রেথাদমর	 মথানবসম্েদক	
েক্রূদপ	 গদড	 ব�থালথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 এদি	
েক্িথার	 সথাদর	 সুফলদভথাগীগণদক	 িথাদের	
ঋদণর	 অর্	 ব্যবহথার	 করদি	 গ্েখথা	 গ্গদি	 এবং	
িথাদের	আয়	বত্ধে	গ্পদয়দি।	

উিকারনভাগী সদসযেনদর দতরদ্িা হ্াস

অর্ননতিক	 কথায্ক্রদমর	 পথাশথাপথাতশ	 কু্দ্র	
ও	 প্রথাতন্তক	 ক্ষকগণ	 প্রকল্প	 সহথায়িথা	 গ্পদয়	
সংসথাপ্রর	 অভথাব	 তমটথাদি	 পথারদিন,	
গ্িদলদমদয়দের	 সু্দল	 পথাতঠদয়	 পডথাদলখথা	
করথাদি	 পথারদিন,	 পতরবথার	 গ্িথাট	 রথাখথা,	
স্বথাস্্য-পুষ্টি	 কথায্ক্রদম	 সদিিনিথা	 বত্ধে	 কপ্র	
উন্নি	 জ্রীবনযথাপন	 করদি	 পথারদিন,	 উন্নয়দন	
নথার্রীর	 অংশরেহণ	 তনতচিি	 হদয়দি,	 তসধেথান্ত	
রেহদণ	নথার্রীর	অংশরেহণ	তনতচিি	হদয়দি	এবং	
পতরদবশ	উন্নয়নসহ	বহুতবি	সথামথাতজক	উন্নয়ন	
সথাধিি	হদি	গ্েখথা	গ্গদি।	ফদল	প্রি্রীয়মথান	হয়	
গ্য	 ফথাউদডেশদনর	 কম্কথাদডে	 জতডি	 হওয়থার	
ফদল	 উপকথারদভথাগী	 সেস্যদের	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাস	
গ্পদয়দি।

োরীর ষ্মিায়ে

ফথাউদডেশদনর	 সুফলদভথাগীদের	 ৯৪%	 নথার্রী।	
বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	গ্ময়থাদে	গ্মথাট	১,৯৫,৪৮৯	
জন	 সেস্য	 অন্তভু্ক্ত	 করথা	 হদয়দি	 যথার	 মদি্য	
১,৮৩,৭৬০	 জনই	 নথার্রী।	 ক্রমপুতজেি	 ঋণ	
তবিরণ	 করথা	 হদয়দি	 ১,২৫০.৭১	 বেথাটি	 টথাকথা	
যথার	 মদি্য	 ১,১৭৫.৬৭	 বেথাটি	 টথাকথা	 নথার্রীদের	
মথাদি	 তবিরণ	 করথা	 হদয়দি।	 ফদল	 নথার্রীদের	

উৎপথােন	 আত্মকম্সংস্থান	 ও	 আয়বত্ধেমলূক	
কথায্ক্রদমর	 মথাি্যদম	 িাঁদের	 আর্সথামথাতজক	
অবস্থার	 উন্নয়ন	 িরথা	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণর	
পথাশথাপথাতশ	 গ্যৌিুক	প্ররথা	ও	বথাল্যতববথাহ	 ব�থাি,	
নথার্রী	বেি্ত্ব	তবকথাশ,	নথার্রীর	ক্মিথায়ন,	তসধেথান্ত	
রেহদণ	 নথার্রীর	 অংশরেহণ,	 তশশু	 অধিকথার	
সংরক্ণ,	 কু্দ্র	 ঋদণর	 যরথাযর	 ব্যবহথার,	
আিতুনক	 পধেতিদি	 ক্তষ	 িথাষথাবথাে,	 প্রথারতমক	
স্বথাস্্য	পতরিয্থা,	মথাি্ত্ব	ও	তশশু	স্বথাস্্য	এবং	তশক্থা	
তবষদয়	নথার্রীগণ	অধিক	সদিিন	হদয়দিন।	

তবতেনয়ানগর সুনযাগ বতৃদ্ধ

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বেি্ত্বথাি্রীন	
সরকথাপ্রর	 সমদয়	 ২০০৯	 গ্রদক	 গ্ম,	 ২০২১	
পয্ন্ত	 প্রথাপ্ত	 ১৩২.১৮	 বেথাটি	 টথাকথা	 এবং	
পূব্বি্ড্রী	সরকথাপ্রর	সমদয়	১০	বেথাটি	টথাকথাসহ	
সব্দমথাট	 ১৪২.১৮	 বেথাটি	 টথাকথা	 সরকথাপ্রর	
কথাি	গ্রদক	তবতনদয়থাগ	িহতবল	পথাওয়থা	গ্গদলও	
তবতনদয়থাগক্ি	িহতবল	হদি	প্রবত্ধে	অজ্ডন	কপ্র	
ও	সেস্য	সচিদয়র	আংতশক	অর্	তবতনদয়থাগসহ	
বি্ডমথাদন	 ফথাউদডেশদনর	 ১৭৩	 উপদজলথার	
মথাঠপয্থাদয়	 সব্দমথাট	 ১৭৪	 বেথাটি	 তবতনদয়থাগ	
তস্তির	 টথাকথা	 �ণূ্থায়মথান	 আকথাপ্র	 মথাঠপয্থাদয়	
তবতনদয়থাগ	করথা	হদচ্ছ।	
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‘ক্ষ্চ দ্র কৃেক উন্নয়ন ফাউদডেশন’-এর পচরিালনা পে্দের ৪৫তম সভায় সভাপচতত্ কররন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ 
কেজাউল আহসান।

সািংগঠতেক, প্রশাসতেক ও কলযোণমলূক 

কাযষিক্রম 

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বেি্ত্বথাি্রীন	
২০০৯	 সথাল	 গ্রদক	 ৩টি	 সরকথাপ্রর	 সমদয়	
ফথাউদডেশদনর	 কথায্ক্রম	 কম্এলথাকথা	 ৫৪টি	
উপদজলথা	 গ্রদক	 ১৭৩টি	 উপদজলথায়	
সম্প্রসথাতরি	হদয়দি।	এসমদয়	কম্রি	জনবল	
২১২	গ্রদক	৭০৯	এ	বত্ধে	গ্পদয়দি।	পে	সষ্্টির	
মথাি্যদম	 পে	 সংখ্যথা	 ৪৬৪	 গ্রদক	 ১,১৩২-
এ	 উন্ন্রীি	 হদয়দি।	 ২৫০	 জন	 কম্িথার্রীদক	
পদেথান্নতি	 প্রেথান	 করথা	 হদয়দি।	 সরকথাতর	 গ্প-
কতমশদনর	 অনসুরদণ	 ২	 বথার	 ফথাউদডেশদন	
কম্রিদের	 ব�িন-ভথািথা	 বত্ধে	 করথা	 হদয়দি।	
ফথাউদডেশদনর	 কম্িথার্রীদের	 মথাতসক	 ব�িন-
ভথািথা	 ও	 পতরিথালন	 ব্যয়	 মথাত্	 ১৩	 লথাখ	 টথাকথা	
গ্রদক	 প্রথায়	 ১	 বেথাটি	 ৯০	 লথাখ	 টথাকথায়	 বত্ধে	
গ্পদয়দি।	 পথাশথাপথাতশ	 ফথাউদডেশদনর	 সথাতভ্ডস	
িথাজ্ড	ও	তবতবি	আদয়র	পতরমথাণ	২৩	লথাখ	টথাকথা	
গ্রদক	 বেথাতভড-১৯	 পূব্বি্ড্রী	 গি	 জথানয়ুথাতর	 ও	
গ্ফব্রুয়থাতর	 ২০২১	 মথাদস	 োঁতডদয়তিল	 প্রথায়	 ১	
বেথাটি	 ৯০	 লথাখ	 টথাকথা।	 এ	 সকল	 আয়	 গ্রদক	

ফথাউদডেশদনর	 কম্িথার্রীদের	 ব�িন-ভথািথা	 ও	
সকল	 িরদনর	 পতরিথালন	 ব্যয়	 পতরদশথাি	 করথা	
হদচ্ছ।	 কু্দ্র	 ঋদণর	 তসতলং	 ১০,০০০	 টথাকথা	
গ্রদক	সদব্থাচ্চ	৬০,০০০	টথাকথা	পয্ন্ত	বত্ধে	করথা	
হদয়দি	 এবং	 নিুনভথাদব	 ৩	 লক্	 টথাকথা	 পয্ন্ত	
কু্দ্র	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	তবিরণ	কথায্ক্রম	িথালু	করথা	
হদয়দি।	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	গ্�থাতষি	বেথাতভড-
১৯	 প্রদণথােনথা	 িহতবদলর	 আওিথায়	 মথাত্	
৪%	 সথাতভ্ডস	 িথাদজ্ডর	 বরথাদেক্ি	 ১০০	 বেথাটি	
টথাকথার	মদি্য	৫০	বেথাটি	টথাকথা	এ	অর্	বিপ্রর	
মদি্য	 মথাঠ	 পয্থাদয়	 তবতনদয়থাগ	 সম্ন্ন	 হদব।	
ইচ্ছথাক্ি	 ঋণ	 গ্খলথাতপ	 এবং	 ফথাউদডেশদনর	
অসথাি	ু কম্িথার্রীদের	 তবরুদধে	 সথাটি্ডতফদকট	 ও	
গ্ফৌজেথাতর	 মথামলথা	 এবং	 অসথাি	ু কম্িথার্রীদের	
তবরুদধে	দুন্্রীতি	মথামলথা	েথাদয়র	কপ্র	৩২	জনদক	
মথামলথার	রথাদয়র	মথাি্যদম	শথাতস্র	আওিথায়	আনথা	
হদয়দি।	 মি্	 সেস্যদের	 ঋণ	 মওকুফ	 করথা	
হদয়দি	 ও	 কথায্ক্রম	 িলমথান	 রদয়দি।	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রীর	 গ্�থাতষি	 তডতজটথাল	 বথাংলথাদেদশর	
তেকতনদে্ডশনথা	 অনসুপ্র	 ফথাউদডেশদনর	 ১৭৩টি	
উপদজলথার	 সকল	 অনলথাইন	 কথায্ক্রদম	 যুক্ত	

কপ্র	কথায্ক্রদমর	স্বচ্ছিথা	ও	জবথাবতেতহিথা	এবং	
দ্রুি	 কথাজ	 সম্থােদনর	 ব্যবস্থা	 করথা	 হদয়দি।	
এ	 লদক্্য	 কম্ম্উটথার,	 ল্যথাপটপ,	 স্্যথানথার,	
তপ্রন্টথারসহ	 প্রদয়থাজন্রীয়	 সরজেথাম	 সরবরথাদহর	
মথাি্যদম	একটি	স্বয়ংসম্ণূ্	আইতসটি	শথাখথা	েক্	
জনবলসহ	স্থাপন	করথা	হদয়দি।	

মথাঠ	 পয্থাদয়র	 প্রতিটি	 বেনদেদনর	
অনলথাইন	 মতনটতরংসহ	 ই-ফথাইতলং	 ব্যবস্থা,	
ই-গ্মইল	 ব্যবস্থা	 ও	 ওদয়ব	 গ্পজ	 িথালু	 কপ্র	
সকল	কথায্ক্রদম	গতিশীলিথা	সষ্্টি	করথা	হদয়দি।	
একইসমদয়	 ফথাউদডেশদনর	 কম্িথার্রীদের	 জন্য	
প্রতবিথানমথালথা	অনযুথায়্রী	ন্রীতিমথালথা	প্রণয়ন	কপ্র	
রে্যথািুইটি	ফথাডে,	 তসতপএফ	ও	কল্যথাণ	িহতবল,	
ি	 	ুতক	িহতবল,	মটর	সথাইদকল,	বথাইসথাইদকল	
িহতবল	 িথালু	 করথা	 হদয়দি।	 এসব	 িহতবদলর	
ন্রীতিমথালথা	 অনযুথায়্রী	 কম্িথার্রীদের	 ঋণ	 ও	
আতর্ক	 সহথায়িথা	 প্রেথাদনর	 ব্যবস্থা	 রেহণ	 করথা	
হদয়দি।	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 উন্নয়নবথান্ধব	
ন্রীতি,	 তেকতনদে্ডশনথা	 ও	 প্রকল্প	 সহদযথাতগিথা	
প্রেথাদনর	 কথারদণই	 এসব	 সথাফল্য	 অজ্ডন	 করথা	
সম্ব	হদয়দি।



পল্লী োচরদ্রযু চবদমািন ফাউদডেশন (চপচরচবএফ) 
পল্্রী	অচিদলর	েতরদ্র	ও	অসুতবিথারেস্	মথানদুষর	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	
দূর্রীকরদণর	 লদক্্য	 স্বশথাতসি,	 সুেঢ়্,	 আতর্ক	
স্বতনভ্ডর,	 অমনুথাফথাকথাঙ্ক্রী,	 নন	 ব্যথাংতকং	
আতর্ক	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)	 প্রতিষ্থা	
করথা	 হয়।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
উদে্যথাদগ	 তবআরতডতব	 কি্্ক	 পতরিথাতলি	
আরতড-১২	প্রকল্প	গ্রদক	১৯৯৯	সথাদল	মহথান	
জথাি্রীয়	 সংসদে	 পথাসক্ি	 ২৩নং	 আইদনর	
মথাি্যদম	তপতডতবএফ	প্রতিষ্থা	করথা	হয়।	

পল্্রীর	 েতরদ্র	 ও	 অসুতবিথারেস্	 মথানষুদক	
েল	ও	সতমতি	গঠদনর	মথাি্যদম	সংগতঠি	কপ্র	
তবতভন্ন	 িরদনর	 সচিয়/আমথানি	 সংরেদহর	
মথাি্যদম	িথাদের	মদি্য	সচিদয়র	মথানতসকিথা	গদড	
ব�থালথা	ও	িথাদের	ভতবষ্যৎ	পুঁতজ	গঠন,	প্রতশক্ণ	
প্রেথাদনর	মথাি্যদম	অভ্রীষ্	জনদগথাষ্ঠীর	সদিিনিথা	
সষ্্টি	 ও	 আয়বত্ধেমলূক	 কম্কথাদডে	 উৎসথাহ্রী	 ও	
প্রতশতক্ি	 করথা,	 সংগতঠি	 জনদগথাষ্ঠীদক	 ঋণ	
সহথায়িথার	 মথাি্যদম	 তবতভন্ন	 আয়বত্ধেমলূক	
কম্কথাদডে	 সহথায়িথাকরণ,	 পল্্রী	 অচিদল	 কু্দ্র	
উদে্যথাক্তথা	সষ্্টির	লদক্্য	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	কথায্ক্রম	

পতরিথালনথা,	পল্্রী	অচিদল	নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টির	
জন্য	নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	কথায্ক্রম	িথালুকরণ,	
গ্সথালথার	গ্হথাম	তসদটেম	এবং	গ্সথালথার	ত্রিট	লথাইট	
কম্সতূি	 পতরিথালনথার	 মথাি্যদম	 আগথাম্রী	 ২০২১	
সথাদলর	 মদি্য	 সকদলর	 জন্য	 তবদু্যৎ	 উৎপথােন	
করথার	 জন্য	 সরকথাপ্রর	 রূপকদল্পর	 পতরপূরক	
তহদসদব	গ্সবথা	প্রেথান	কপ্র	যথাদচ্ছ।	

তপতডতবএফ	 গ্েদশর	 প্রি্যন্ত	 এলথাকথাসহ	
৫৫টি	 বেলথার	 ৩৫৭টি	 উপদজলথায়	 ৪০৩টি	
কথায্থালদয়র	মথাি্যদম	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	বহুমখুী	
কথায্ক্রম	 পতরিথালনথার	 মথাি্যদম	 ক্তষ	 উৎপথােন	
বত্ধেদি	ভূতমকথা	পথালদনর	পথাশথাপথাতশ	অক্তষপণ্য	
উৎপথােনসহ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 এবং	 গ্েদশর	
অর্ননতিক	 উন্নয়দন	 ব্যথাপক	 ভূতমকথা	 পথালন	
করদি।	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 সমদয়	 জথানয়ুথাতর	
২০০৯	 হদি	 জুন	 ২০২০	 পয্ন্ত	 তপতডতবএফ-
এর	উদল্খদযথাগ্য	অজ্ডনসমহূ	তনম্নরূপ:

প্রতশষ্ণ কাযষিক্রম

• তপতডতবএফ	 গ্মথাট	 ৩,১৮,৫০১	 জনদক	
বেি্ত্ব	তবকথাশ,	সথামথাতজক	উন্নয়ন,	েক্িথা	
উন্নয়ন	 ও	 প্যথারথাদটকতনতশয়থান	 প্রতশক্ণ	

প্রেথান	কপ্রদি।
• প্রতশতক্ি	 জনদগথাষ্ঠী	 েক্	 জনশতক্তদি	

রূপথান্ততরি	 হদয়দি	 যথার	 মদি্য	 ৯৬%	
মতহলথা,	যথাদের	েক্িথা	উন্নয়ন	প্রতশক্দণর	
মথাি্যদম	 আতর্ক	 সচ্ছলিথা	 আনয়ন	 সম্ব	
হদয়দি।

• আয়বত্ধেমলূক	 প্রতশক্দণর	 ফদল	
তপতডতবএফ	সুফলদভথাগী	সেস্যদের	ঋদণর	
অর্	 সতঠক	 খথাদি	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	
িথাদের	জ্রীবনমথান	উন্নয়ন, েথাতরদ্র্য	হ্থাস	ও	
কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	হদয়দি।	

• তপতডতবএফ	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদের	 মি্য	
গ্রদক	 গ্মথাট	 ৮৪৫	 জন	 ইউতনয়ন	 পতরষে	
তনব্থািদন	 তনব্থাতিি	 হদয়দিন।	 এসব	
তনব্থাতিি	 ইউতনয়ন	 পতরষে	 সেস্যদেরদক	
প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 মথাি্যদম	 জথাতি	
গঠনমলূক	প্রতিষ্থাদনর	সথাদর	তলংদকজসহ	
িথাদের	েক্িথা	বত্ধে	করথা	হদয়দি।

সঞ্চয় ও ঋণ কাযষিক্রম

তপতডতবএফ	গ্েদশর	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	জন্য	
৩০,৭২৯টি	সতমতির	মথাি্যদম	কু্দ্র	ঋণ	খথাদি	

বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা কতৃ্ক চপচরচবএফ-এর এচগদয় িলার একর্চগ পূচত্ অন্চষ্াদনর উদ্াধন ও 
স্টল পচরেশ্ন।
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১০,৮৮,৩১২	জন	ও	কু্দ্র	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	খথাদি	
৪১,৯৫০	জন	এবং	নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	খথাদি	
৪০,৮৩৯	 জন	 উপকথারদভথাগীর	 মথাদি	 িলতি	
অর্বিপ্রর	জুন,	২০২০	পয্ন্ত	 গ্মথাট	১,৭৩৮	
বেথাটি	৫৫	লক্	(কু্দ্র	ঋণ	১০১৩.০৬	বেথাটি;	
কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	 ৫১৮.৬৭	 বেথাটি;	 নথার্রী	
উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	 ২০৬.৮২	 বেথাটি)	 টথাকথা	 ঋণ	
তবিরণ	 কপ্রদি।	 সেস্যদের	 পুঁতজ	 গঠদনর	
পতরমথাণ	৯৪৭.৩২	বেথাটি	টথাকথা	(সথািথারণ	সচিয়	
৩৭০.৭১	 বেথাটি,	 গ্সথানথাতল	 সচিয়	 ২৭৬.২০	
বেথাটি,	 গ্ময়থাতে	 সচিয়	 ১৩৭.০২	 বেথাটি,	
অন্যথান্য	সচিয়	১৬৩.৩৬	বেথাটি)।	সুফলদভথাগী	
সেস্যগণ	 গহ্্রীি	 ঋদণর	 বিথারথা	 আয়বি্নমলূক	
কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	 করদি	 এবং	 গ্েদশর	
েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	রথাখদি।	

তিতডতবএফ কিৃষিক বাস্তবাতয়ি ও 
বাস্তবায়োধীে তবতভন্ন উন্নয়ে প্রকল্প

জুন	 ২০২০	 সথাল	 পয্ন্ত	 তপতডতবএফ	 বথাতষ্ক	
উন্নয়ন	 কম্সতূির	 আওিথায়	 ২টি	 প্রকল্প	সমথাপ্ত	
কপ্রদি	 এবং	 ৪টি	 উন্নয়ন	 প্রকল্প	 বি্ডমথাদন	
বথাস্বথায়নথাি্রীন	রদয়দি।	

দাতরদ্যে দূরীকরণ ও আত্মকমষিসিংস্াে সষৃ্টির 
জেযে িল্ী দাতরদ্যে তবনমাচে ফাউনন্শে 

(তিতডতবএফ) এর কাযষিক্রম সম্প্রসারণ

প্রকল্পটি	 জুলথাই,	 ২০১২	 গ্রদক	 জুন,	 ২০১৮	
গ্ময়থাদে	 ২০টি	 বেলথার	 ১০০টি	 উপদজলথায়	
বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি।	প্রকল্পটি	বথাস্বথায়দনর	ফদল	
প্রকল্প	এলথাকথায়	গ্মথাট	৬,৩১৪টি	সংগঠন	সষ্্টির	

মথাি্যদম	 গ্মথাট	 ২,০৯,৭৯৯	 জন	 সুফলদভথাগী	
সেদস্যর	মদি্য	ঋণ	সুতবিথা	প্রেথান	করথা	হদয়দি।	
এ	 প্রকদল্পর	 মথাি্যদম	 গ্মথাট	 ৮০,৪৫,৯২,০০০	
টথাকথা	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদের	 আমথানি	 সষ্্টি/
পুঁতজ	 গঠন	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 এিথাডথাও	
বধণ্ি	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	 ৮০	 হথাজথার	 ৭২৫	
জন	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদক	 সথামথাতজক	 উন্নয়ন	
ও	 বেি্ত্ব	 তবকথাশ	 প্রতশক্ণ,	 ৮০,৭২৫	 জন	
সুফলদভথাগী	 সেস্যদক	 ক্তষ,	 প্রথাণীসম্ে	
ও	 মৎস্য	 তবষদয়র	 ওপর	 েক্িথা	 উন্নয়ন	
প্রতশক্ণ,	 ৩০০	 জন	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদক	
প্যথারথাদটকতনতশয়থান	 প্রতশক্ণ	 এবং	 প্রকল্পভুক্ত	
১,২৫০	 জন	 কম্কি্ডথা/কম্িথার্রীর	 েক্িথা	 ও	
সক্মিথা	বত্ধের	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি।	
উদল্খ্য,	 প্রকদল্পর	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদের	
মদি্য	প্রথায়	শিভথাগ	নথার্রী	সেস্য।

িল্ী দাতরদ্যে তবনমাচে ফাউনন্শে এর 
আইতসটি কাযষিক্রম ও ই-মসবা শততিশালীকরণ 

প্রকল্প

প্রকল্পটি	মথাি্ড	২০১৪-মথাি্ড	২০১৭	গ্ময়থাদে	৫৭টি	
বেলথার	৩৫০টি	উপদজলথায়	গ্মথাট	১,৮৮০	লক্	
টথাকথা	 (তজওতব)	 প্রথাক্কতলি	 ব্যদয়	 বথাস্বথাতয়ি	
হদয়দি।	প্রকল্পটির	মথাি্যদম	ির্যপ্রযুতক্ত	 তনভ্ডর	
মতনটতরং,	 ই-গ্সবথা	 প্রেথাদনর	 ব্যবস্থা	 গদড	
ব�থালথা	হদয়দি।

বািংলানদনশর তবদুযেৎতবহীে প্রিযেন্ত এবিং চর 
এলাকায় মসৌর শততির উন্নয়ে প্রকল্প

প্রকল্পটি	 মথাি্ড,	 ২০১৮	 গ্রদক	 জুন,	 ২০২১	

গ্ময়থাদে	 ৩৩.০৮	 বেথাটি	 টথাকথা	 (তজওতব)	
প্রথাক্কতলি	 ব্যদয়	 ২টি	 বেলথার	 ৩টি	 উপদজলথায়	
বথাস্বথায়নথাি্রীন	 রদয়দি।	 এ	 প্রকদল্পর	 মথাি্যদম	
রেথাম্রীণ	 অসুতবিথারেস্	 ও	 তবদু্যৎ	 সুতবিথাবতচিি	
জনদগথাষ্ঠীর	 তনকট	 নবথায়নদযথাগ্য	 শতক্তর	
(গ্সৌর	 শতক্ত)	 মথাি্যদম	 ইদিথামদি্য	 ৯,২৭৯টি																
পতরবথাপ্রর	 মদি্য	 গ্সথালথার	 গ্হথাম	 তসদটেম	
স্থাপদনর	মথাি্যদম	তবদু্যৎ	সুতবিথা	গ্পৌঁদি	গ্েওয়থা	
সম্ব	হদয়দি।	

‘প্রাতন্তক এবিং ষ্ধু দ্ কৃ্কনদর শসযে সিংরিহ 
িরবিকী সহনযাতগিার মাধযেনম দাতরদ্যে 
দূরীকরণ’ শী্ষিক প্রকল্প

প্রকল্পটি	 জুলথাই,	 ২০১৬	 গ্রদক	 জুন,	 ২০২১	
গ্ময়থাদে	 ৭০.০৬	 বেথাটি	 টথাকথা	 প্রথাক্কতলি	 ব্যদয়	
৯টি	বেলথার	৫০টি	উপদজলথায়	বথাস্বথায়নথাি্রীন	
রদয়দি।	এর	আওিথায়	১৫	হথাজথার	জন	প্রথাতন্তক	
ও	 কু্দ্র	 ক্ষদকর	 খথাে্য	 তনরথাপত্তথা,	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন,	 ঋণ	 সহদযথাতগিথার	 মথাি্যদম	 শস্য	
সংরেদহর	 সময়	 মলূ্য	 অতস্তিশীলিথাজতনি										
ক্তি	 হ্থাস,	 ক্ষকদের	 জ্রীতবকথায়ন	 এবং	
সক্মিথা	 বত্ধের	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	 গ্মথাকথাদবলথা	
করথা	 হদচ্ছ।	 শস্য	 সংরেহ	 উত্তর	 প্রযুতক্তগি	 ও	
প্রতক্রয়থাকরণ	 সহদযথাতগিথার	 মথাি্যদম	 রেথাদমর	
প্রথাতন্তক	 এবং	 কু্দ্র	 ক্ষকদেরদক	 িথাদের	
তনজ	 বথাতডদি	 কু্দ্র	 বথা	 বহ্ৎ	 পতরসপ্র	 শস্য	
সংরক্ণ	 কপ্র	 সুতবিথামদিথা	 সমদয়	 উক্ত	
গুেথামজথািক্ি	শস্য	 তবক্রয়	কপ্র	অধিক	আয়	
এবং	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	করথা	হদচ্ছ	এ	
প্রকদল্পর	মথাি্যদম।

তিতডতবএফ-এর প্রতশষ্ণ  
তিতডতবএফ কমষিকিকা 

কমষিচারী প্রতশষ্ণ

৪১,১০৬

রেিৃত্ব তবকাশ ও 

সামাতজক উন্নয়ে

২,৪৮,২৫১

ইউতি সদসযে

৮৪৫

দষ্িা উন্নয়ে

৭০,২৫০



বাংলাদেশ সমবায় বযুাংক চলঃ
বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 ব্যথাংক	 তলঃ	 সমবথায়	
অধিেপ্তপ্রর	 তনয়ন্তণথাি্রীন	 সমবথায়	 সতমতি	
আইন	 ও	 সমবথায়	 সতমতি	 তবধিমথালথা	 অনযুথায়্রী	
তনবতন্ধি	ও	পতরিথাতলি	একটি	জথাি্রীয়	সমবথায়	
সতমতি।	অতবভক্ত	বথাংলথায়	সমবথায়	সতমতি	ও	
ক্ষক	 পয্থাদয়	 ঋণ	 প্রেথাদনর	 লদক্্য	 সরকথাতর	
উদে্যথাদগ	 ১৯২২	 সথাদল	 ব�ঙ্গল	 গ্প্রথাতভতন্সয়থাল	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	 ব্যথাংক	 প্রতিতষ্ি	 হয়	
যথার	 সের	 েপ্তর	 তিল	 কলকথািথায়।	 ১৯৪৭	
সথাদল	 গ্েশ	 তবভথাদগর	 পর	 িৎকথাল্রীন	 পূব্	
পথাতকস্থাদন	 সমবথায়্রী	 ক্ষকদের	 ক্তষঋণ	
তবিরদণর	 উদদেদশ্য	 ১৯৪৮	 সথাদল	 ‘ইটে	
পথাতকস্থান	 গ্প্রথাতভতন্সয়থাল	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	
ব্যথাংক’	প্রতিতষ্ি	হয়।	১৯৭১	সথাদল	স্বথাি্রীনিথা	
লথাদভর	 পর	 উপ-আইন	 সংদশথািদনর	 মথাি্যদম	
এই	 ব্যথাংদকর	 নথামকরণ	 করথা	 হয়	 ‘বথাংলথাদেশ	
সমবথায়	ব্যথাংক	তলঃ’।	বি্ডমথান	সরকথার	২০০৯	
সথাদল	 রথাষ্ট্রীয়	 ক্মিথায়	 অধিতষ্ি	 হওয়থার	 পর	
বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 ব্যথাংক	 তলঃ	 এর	 আতর্ক	

সংকট	ও	মথাঠপয্থাদয়	অনথােথায়্রী	ক্তষঋদণর	করথা	
তবদবিনথা	কপ্র	এই	ব্যথাংক	কি্্ক	তবতনদয়থাগক্ি	
মথাঠপয্থাদয়	অনথােথায়্রী	ক্তষঋদণর	সুে	ও	েডেসুে	
বথাবে	৯,৮৭১.২৬	লক্	টথাকথা	ভিু্তক	প্রেথাদনর	
ন্রীতিগি	তসধেথান্ত	রেহণ	কপ্র।

বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 আতর্ক	 সহথায়িথার	
ফদল	 এবং	 সমবথায়	 খথাদির	 উন্নয়দন	 সরকথাতর	
ন্রীতি	রেহদণর	ফদল	বথাংলথাদেশ	সমবথায়	ব্যথাংক	
তলঃ	 এর	 কথায্ক্রদমও	 ব�শ	 তকিু	 সংস্থারমলূক	
পেদক্প	রেহণ	করথা	হয়।	িন্মদি্য	উদল্খদযথাগ্য	
পেদক্পসমহূ	হদচ্ছ-
• ম্যথানয়ুথাল	 পধেতির	 পতরবদি্ড	 তডতজটথাল	

পধেতিদি	 ব্যথাংতকং	 সফটওয়্যথার-এর	
মথাি্যদম	 সকল	 তহসথাব	 সংরক্ণ	 ও	
কথায্ক্রম	পতরিথালনথা;

• স্বল্পদময়থাতে	শস্য	ঋণ	তবিরদণর	পথাশথাপথাতশ	
ক্তষ	যন্তপথাতি	ক্রয়,	 গ্সি	ব্যবস্থার	উন্নয়ন	
ইি্যথাতে	খথাদি	মি্যম	গ্ময়থাতে	ও	ে্রী�্দময়থাতে	
ঋণ	তবিরণ;

• তবতভন্ন	 সমবথায়	 সতমতির	 সেস্যদের	 স্ব-
কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 জন্য	 মৎস্য	 িথাষ,	 গবথাতে	
পশুপথালন,	 গরু	 গ্মথাটথািথাজথাকরণ,	 হাঁস-
মরুতগ	পথালন	ইি্যথাতে	খথাদি	ঋণ	তবিরণ;

• রেথাম্রীণ	মতহলথাদের	ক্মিথায়ন	ও	কম্সংস্থান	
সষ্্টির	 লদক্্য	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতির	
সেস্যদের	 হস্	 তশল্প,	 কুটিরতশল্প,	 হাঁস-
মরুতগ	পথালন	ইি্যথাতে	খথাদি	ঋণ	তবিরণ;

• স্বল্প	 ব�িনদভথাগী	 সরকথাতর/আিথাসরকথাতর/
স্বথায়ত্তশথাতসি	 প্রতিষ্থাদনর	 কম্িথার্রীদের	
সন্তথাদনর	 উচ্চতশক্থা,	 তিতকৎসথা,	 সন্তথাদনর	
তববথাহ	 ইি্যথাতে	 খথাদি	 ৫	 লক্	 টথাকথা	 পয্ন্ত	
পথাদস্থানথাল	ঋণ	তবিরণ;

• স্বল্প	 আদয়র	 মথানদুষর	 গহ্	 সথামরে্রী	 ক্রয়	 ও	
গহ্	 সথাজসজ্থা	 বথাবে	 ৫	 লক্	 টথাকথা	 পয্ন্ত	
কনজুমথাস্	ঋণ	তবিরণ;

• স্বণ্/স্বণ্থালংকথার	বন্ধতক	ব্যবসথা	পতরিথালনথা;
• ব্যথাংদকর	কম্কি্ডথা/কম্িথার্রীদের	গহ্	তনম্থাণ	

ঋণ	তবিরণ;

মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা সমবায়লী কৃেকদের পাঁি হাজার টাকা পর্ন্ত কৃচেঋদণর সুে ও েণ্ডসুে মওকুফ বাবে ভত্চ ্চকর থিক প্রোন কররন।
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• ব্যথাংদকর	 কম্কি্ডথা/কম্িথার্রীদের	 গ্পশথাগি	
েক্িথা	 ও	 উৎকষ্	 বত্ধের	 লদক্্য	 গ্েদশ	 ও	
তবদেদশ	প্রতশক্ণ	প্রেথাদনর	ব্যবস্থা	রেহণ;

• আন্তজ্ডথাতিক	 সমবথায়	 সংস্থা	 (ICA)-এর	
সেস্য	পে	রেহণ;

• আন্তজ্ডথাতিক	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং	
অ্যথাদসথাতসদয়শন	 (ICBA)-এর	 সেস্য	 পে	
রেহণ	এবং	পতরিথালনথা	পষ্দের	পতরিথালক	
পদে	তনব্থািন;

• ব্যথাংদকর	 আয়	 বত্ধের	 লদক্্য	 নথারথায়ণগজে	
শহপ্র	 ব্যথাংদকর	 তনজস্ব	 জতমদি	 ১০	 িলথা	
তবতশষ্	কমথাতশ্য়থাল	কমদপ্লক্স	ভবন	 তনম্থাণ	
সমথাপ্তকরণ;

• সমরে	 বথাংলথাদেদশর	 সকল	 সমবথায়	
সতমতি	ও	সমবথায়্রী	সেস্যদের	পয্থায়ক্রদম	
ব্যথাংতকং	 গ্সবথার	 আওিথায়	 আনয়দনর	
লদক্্য	 Digital Financial Service	

এর	আওিথায়	“তবতনময়”	নথামক	Digital	
Wallet	িথালুকরদণর	উদে্যথাগ	রেহণ;

• সমরে	 বথাংলথাদেদশর	 সমবথায়্রীদের	
উৎপথাতেি	পণ্য	বথাজথারজথািকরদণর	লদক্্য	
e-commerce platform	 িথালুকরদণর	
উদে্যথাগ	রেহণ;

• ১৮টি	 বেলথা	 শহপ্র	 ব্যথাংদকর	 বুর/সথাতভ্ডস	
গ্সন্টথার	 স্থাপদনর	 মথাি্যদম	 ব্যথাংদকর	
কথায্ক্রম	সম্প্রসথারণ	ইি্যথাতে।
বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথাদন	 সম্দের	

মথাতলকথানথা	 তবভথাজদন	 ‘সমবথায়	 মথাতলকথানথার	
তবিি্রীয়	 খথাি’	 তহদসদব	 স্ব্রীক্ি।	 বথাংলথাদেদশ	
বি্ডমথাদন	 প্রথায়	 ১	 লক্	 ৯২	 হথাজথার	 ২০টি	
সমবথায়	 সতমতি	 ও	 ১	 বেথাটি	 ১৫	 লক্	 ব্যতক্ত	
সেস্য	 রদয়দি।	 প্রি্যক্	 ও	 পপ্রথাক্ভথাদব	
প্রথায়	 ৪	 বেথাটি	 মথানষু	 সমবথায়	 খথাদি	 সম্ক্্ত।	
বথাংলথাদেদশর	 এই	 তবশথাল	 জনদগথাষ্ঠীর	

আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	িরথা	রেথাম্রীণ	অর্ননতিক	
অবকথাঠথাদমথার	 উন্নতি,	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরণ,	
কম্সংস্থান	সষ্্টি,	মতহলথাদের	ক্মিথায়ন,	ক্তষ	
উৎপথােন	বত্ধে,	সথামথাতজক	বনথায়ন,	প্রথাক্তিক	
দুদয্থাগ	 গ্মথাকথাদবলথা	 ইি্যথাতে	 গ্ক্প্ত্	 সমবথায়																																																																			
ও	সমবথায়্রী	সেস্যগণ	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	রথাখদি	
সক্ম।	বথাংলথাদেশ	সরকথার	সমবথায়	ব্যথাংকদক	
পুনগ্ঠদনর	 মথাি্যদম	 “তবদশষথাতয়ি	 বথাধণতজ্যক	
ব্যথাংক”	 তহদসদব	রূপথান্তপ্রর	ন্রীতিগি	 তসধেথান্ত	
রেহণ	 কপ্রদি।	 বি্ডমথাদন	 আইন	 কতমশদনর	
সহথায়িথায়	 ব্যথাংকটির	 সংস্থার	 ও	 আিতুনকথায়ন	
কপ্র	 ‘তবদশষথাতয়ি	 বথাধণতজ্যক	 ব্যথাংক’																																																											
তহদসদব	 পুনগ্ঠদনর	 কথায্ক্রম	 প্রতক্রয়থাি্রীন	
রদয়দি।

মমাঃ রেজাউল আহসাে: সতিব, পল্্রী উন্নয়ন ও সমবথায় 

তবভথাগ

শবগত ১০ বছরর ব্যাাংণকর কার্যক্রণমর সাংশক্ষপ্ত শববরণ শনম্নরূপ:

ঋনণর প্রকার তবিরণকৃি ঋনণর িতরমাণ (লষ্ টাকার অনকে) সুতবধানভাগীর সিংখযো

ক্তষঋণ ৪,০৮৯.৩৮ ১৬,৩৬০	জন

প্রকল্প	ঋণ ৩,২০৭.৪২ ৭,৮৪৭	জন

প্রকল্প	ঋণ	(মতহলথা) ৮০৯.২০ ১,০১৫	জন

পথাদস্থানথাল	ঋণ ১১,১৫৫.৫৫ ৪,৯৯২	জন

কনজুমথাস্	ঋণ ৪,৭২৯.৮০ ২,৪৮০	জন

স্বণ্	বন্ধতক	ঋণ ৩০,৯৩৫.৩৫ ৩৩,১৩৫	জন

মমাট ৫৪,৯২৬.৭০ ৬৫,৮২৯ জে
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জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 জথাি্রীয়	 বথাস্বথায়ন	
কতমটির	তনদে্ডশথানযুথায়্রী	এ	তবভথাগ	ও	এ	তবভথাদগর	
আওিথাি্রীন	েপ্তর/সংস্থার	জন্য	একটি	সমতবিি	
সংদশথাধিি	 কম্পতরকল্পনথা	 প্রণয়ন	 করথা	 হয়,	
যথা	 এ	 তবভথাদগর	 ওদয়বসথাইট-এ	 বঙ্গবনু্ধ	
জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 কন্থাপ্র	 আপদলথাড	
করথা	হদয়দি।	

১৭	 মথাি্ড	 ২০২০	 িথাতরখ	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মতেন	 ও	
জথাি্রীয়	 তশশু	 তেবদস	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	 সতিব	 জনথাব	 গ্মথাঃ	 ব�জথাউল	
আহসথান-এর	 বেি্দত্ব	কম্কি্ডথাগণ	িথানমতডেস্	
৩২	নং	এ	বঙ্গবনু্ধর	প্রতিক্তিদি	শ্রধেথা	তনদবেন	
কপ্রন।	 এিথাডথা	 এ	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	
সকল	 েপ্তর/সংস্থায়	 স্থাতপি	 বঙ্গবনু্ধর	
প্রতিক্তিদি	 পুষ্পস্বক	 অপ্ণ,	 বেক	 কথাটথা,	
শি	 প্রে্রীপ	 প্রজ্লন,	 জথাতির	 তপিথার	 তবতভন্ন	
বক্তব্য/বথাণী	 সংবতলি	 গ্ফটুেন/ড্রপ	 ব্যথানথার/
গ্পথাটেথার/	পপটে্যথাডে	স্থাপনসহ	আদলথািনথা	সভথা,	
সথাংস্্তিক	 অনষু্থান,	 তিত্থাঙ্কন	 প্রতিদযথাতগিথা	
ইি্যথাতে	 আদয়থাজদনর	 মথাি্যদম	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
উেযথাপন	কথায্ক্রদমর	শুভ	সিূনথা	করথা	হয়।	

বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	
সমবথায়	অধিেপ্তর	কি্্ক	‘বঙ্গবনু্ধ	ও	সমবথায়’	
শীষ্ক	গ্সতমনথার	আদয়থাজন	করথা	হয়।	

বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	
(তবআরতডতব)-ব�	 বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
উপলদক্্য	পল্্রী	ভবদন	‘বঙ্গবনু্ধর	প্রতিক্তি’	ও	
‘বঙ্গবনু্ধ	কন্থার’	স্থাপন	করথা	হয়।
• বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	

বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড),	
কুতমল্থায়	 ‘বঙ্গবনু্ধর	 সথামতরেক	 জ্রীবন’	
শীষ্ক	 ও	 ‘বথাংলথা	 ভথাষথাদক	 আন্তজ্ডথাতিক	
পতরমডেদল	 উপস্থাপদন	 জথাতির	 তপিথার	
ভূতমকথা’	 শীষ্ক	 দুইটি	 গ্সতমনথার	
আদয়থাজন,	 ‘জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ:	 পল্্রী	
ভথাবনথা’	 শীষ্ক	 স্থারক	 রেন্থ	 প্রকথাশ	 এবং	
‘েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণ	 বঙ্গবনু্ধর	 ভথাবনথা:	
বি্ডমথান	 তিত্	 ও	 সথাফল্য	 গথারথা’	 শীষ্ক	
গ্সতমনথার	 আদয়থাজন	 করথা	 হয়।	 এিথাডথা	
কুতমল্থা	বেলথার	পথাহথাতড	এলথাকথার	মথানদুষর	
জ্রীবনমথান	 উন্নয়দন	 গহ্্রীি	 লথালমথাই	
ময়নথামতি	প্রকদল্পর	সুফলদভথাগীদের	মথাদি	
সুেমকু্ত	ঋণ,	২৩	গ্মতরেক	টন	িথাদনর	ব্রীজ,	
২২টি	িথান	কথাটথার	গ্মতশন,	৭টি	িথাদনর	িথারথা	

ব�থাপণ	 করথার	 যন্ত,	 ২০	 হথাজথার	 গথাদির	
িথারথা,	 ২	 লক্	 ২৫	 হথাজথার	 মথাদির	 গ্পথানথা	
এবং	 ৪০	 হথাজথার	 হাঁদসর	 বথাচ্চথা	 মতুজববষ্	
উপলদক্্য	তবিরণ	করথা	হয়।	

• পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ),	
বগুডথায়	 বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
উপলদক্্য	 গ্সতমনথার,	 আদলথািনথা	 সভথা,		
তিত্থাঙ্কন	 প্রতিদযথাতগিথা,	 সু্যদভতনর	 রেন্থ,	
স্রধণকথা	ও	গ্েওয়থাল	পতত্কথা	প্রকথাশ	করথা	
হয়।	 িথািথাডথা	 ৩৩	 হথাজথার	 ফলে	 ও	 তনম	
গথাদির	 িথারথা	 এবং	 ১	 লক্	 মথাদির	 গ্পথানথা	
উৎপথােন	ও	তবিরণ	করথা	হয়।

• বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম	 (বথাপথাড্ড),	 গ্গথাপথালগজে	 এ	
বঙ্গবনু্ধর	জন্মশিবথাতষ্ক্রী	উপলদক্্য	েতরদ্র	
ও	দুস্	মতহলথা	প্রতশক্ণথার্্রীদের	মথাদি	৭০টি	
গ্সলথাই	 গ্মতশন	 এবং	 িথাতষদের	 মথাদি	 ১	
লক্	মথাদির	গ্পথানথা	ও	১০	হথাজথার	ফলে	ও	
বনজ	বদ্ক্র	িথারথা	তবিরণ	করথা	হদয়দি।	

• এিথাডথা	 বথাপথাড্ড	 কি্্ক	 বেথাটথাল্রীপথাডথা	 ও	
টুঙ্গ্রীপথাডথার	 দুটি	 এতিমখথানথায়	 সুদপয়	
পথাতনর	প্ল্যথান্ট	স্থাপন	করথা	হদয়দি।	

• আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্পর	

জাচতর চপতা বঙ্গবন্্চ  শেখ ম্চচজব্চর রহমাদনর 
জ্শতবাচে্কলী উেরাপদন 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর কার্রেম 
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রোদরাগযু মর্াোয় জাচতর চপতা বঙ্গবন্্চ  শেখ ম্চচজব্চর রহমাদনর জ্শতবাচে্কলী উেরাপন।
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মথাি্যদম	 বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
উপলদক্্য	 প্রথায়	 ৮	 লক্	 েতরদ্র	 জনগণদক	
প্রকদল্পর	আওিথাভুক্ত	কপ্র	িথাদের	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদনর	লদক্্য	প্রদয়থাজন্রীয়	পতরকল্পনথা	
রেহণ	করথা	হদয়দি।	প্রকদল্পর	উপকথারদভথাগী	
সেস্যদের	 প্রদি্যকদক	 ৩টি	 কপ্র	 গথাদির	
িথারথা	ব�থাপদণ	উবিধুে	করথা	হদচ্ছ।	ইদিথামদি্য	
৬৪,০৬,০১১টি	 বনজ	 ও	 ফলজ	 িথারথা	
ব�থাপণ	করথা	হয়।	

• বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	
বথাংলথাদেশ	 দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	
ইউতনয়ন	 তলতমদটড	 (তমল্কতভটথা)	 কি্্ক	
তসরথাজগজেস্	 বথা�থাবথাতড�থাদট	 পতরিথাতলি	
সু্দল	প্রদি্যক	িথাত্িথাত্্রীর	মথাদি	তবনথামদূল্য	
পথাস্তুতরি	িকদলট	দুি	তবিরণ	করথা	হয়।

• কু্দ্র	 ক্ষক	 উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন	
(এসএফতডএফ)	 কি্্ক	 বঙ্গবনু্ধর	
জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	 উপদজলথা	
পয্থাদয়	 স্রীতমি	 পয্থাদয়	 সমথাদবশ	 অনষু্থান	
এবং	গ্সরথা	৩	জন	সেস্যদক	পুরস্থার	প্রেথান	
করথা	হয়।	

• পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	
(তপতডতবএফ)	 কি্্ক	 বঙ্গবনু্ধর	
জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	 তপ্রন্ট	 ও	
ইদলকরেতনক	 তমতডয়থায়	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	
মতুজবুর	 রহমথাদনর	 উদল্খদযথাগ্য	 উতক্ত	
প্রিথার/প্রেশ্ন	করথা	হয়।	

• বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 ব্যথাংক	 তলঃ	 কি্্ক	
বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	 িাঁর	
কম্জ্রীবন	 তনদয়	 আদলখ্য	 তভতডও	 প্রেশ্ন	
করথা	হয়।	

• জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধর	 সমবথায়	 ভথাবনথার	
ওপর	তভতত্ত	কপ্র	৭	নদভম্বর	২০২০	জথাি্রীয়	
সমবথায়	তেবস	২০২০	পথালন	করথা	হয়।	

• জথাি্রীয়	 কম্সতূি	 অনসুথাপ্র	 যরথাদযথাগ্য	
ময্থােথায়	 মহথান	 তবজয়	 তেবস	 ২০২০	
উেযথাপন	 করথা	 হয়	 এবং	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 কি্্ক	 ‘জথাতির	
তপিথার	 স্বদপ্নর	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাদণ	
মতুক্তযুদধের	 গ্িিনথা	 িথারণ	 ও	 তডতজটথাল	
প্রযুতক্তর	 সদব্থাত্তম	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	
জথাি্রীয়	 	সমত্ধে	অজ্ডন’	শীষ্ক	(ভথাি্ুয়থাল)	
আদলথািনথা	 সভথা	 ২৮	 তডদসম্বর	 ২০২০	
িথাতরদখ	অনতুষ্ি	হয়।	

• জথাি্রীয়	 কম্সতূি	 অনসুরদণ	 যরথাদযথাগ্য	
ময্থােথায়	 শতহে	 তেবস	 ও	 আন্তজ্ডথাতিক	
মথাি্ভথাষথা	তেবস	উেযথাপন	(২১	গ্ফব্রুয়থাতর,	
২০২১)/জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	
রহমথাদনর	 জন্মতেন	 উেযথাপন	 (১৭	 মথাি্ড,	
২০২১)/স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রী	 উেযথাপন	

(২৬	মথাি্ড	২০২১)।
• জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	

রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	
‘বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	ভথাবনথা:	
উন্নয়ন	অতভযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ’	শীষ্ক	তবদশষ	প্রকথাশনথা	প্রকথাদশর	
ব্যবস্থা	রেহণ	করথা	হয়।

এোড়া ম্চচজব বদে্র থময়ােকাদল ১৬ 
চরদসম্র ২০২১-এর মদধযু চনদ্াতি 
অনযুানযু কম্সচূি বাস্তবায়ন করা হদব

• জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 তবদশষ	
প্রকথাশনথার	গ্মথাডক	উদন্মথািন।	

• বঙ্গবনু্ধ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম	 (বথাপথাড্ড),	 বেথাটথাল্রীপথাডথা,	
গ্গথাপথালগজে;	 শেখ	 হথাতসনথা	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম,	 জথামথালপুর;	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম,	রংপুর	ও		পল্্রী	জনপে	মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	কি্্ক	সুতবিথাজনক	সমদয়	শুভ	
উদবিথািন।

• কমপদক্	 ১০০টি	 সফল	 মতহলথা	 সমবথায়	
সতমতির	সথাফল্য	তনদয়	“নথার্রীর	ক্মিথায়দন	
শেখ	 হথাতসনথা	 সরকথার:	 প্রসঙ্গ	 সমবথায়”-	
শীষ্ক	সথাফল্য	গথারথা	প্রকথাশ	করথা।	

• বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 একথাদডতমসহ	 ১০টি	
আচিতলক	 সমবথায়	 প্রতশক্ণ	 প্রতিষ্থাদন	
বঙ্গবনু্ধ	 ও	 সমবথায়	 শীষ্ক	 ১১টি	 গ্সতমনথার	
আদয়থাজন।

• সমবথাদয়র	 গ্ক্প্ত্	 বঙ্গবনু্ধর	 অবেথান	 ও	
কথায্ক্রদমর	 তশকড	 সন্ধথান্রী	 ির্য,	 উপথাত্ত,	
অতডও-তভতডও	 অনসুন্ধথানপূব্ক	 গদবষণথা	
সম্থােন	করথা।

• সমবথায়	 অধিেপ্তর	 কি্্ক	 বঙ্গবনু্ধ	 মদডল	
তভদলজ	 পথাইলট	 প্রকল্প	 বথাস্বথায়ন	 করথা	
হদব।	

• তবআরতডতব’র	 ভতবষ্যৎ	 কম্পতরকল্পনথা	
ও	 বথাস্বথায়ন	 বেৌশল	 তনি্থারদণর	 লদক্্য	
অংশীজনদের	তনদয়	কম্শথালথার	আদয়থাজন।	

• জথাতির	 তপিথার	 জ্রীবদনর	 ইতিহথাস,	
বঙ্গবনু্ধর	 প্রবতি্ডি	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
কম্সতূির	 অবেথান,	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বদপ্নর	
গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাদণ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
অরেযথাত্থায়	 বথাংলথাদেশ,	 তবআরতডতব’র	
তবতভন্ন	কথায্ক্রদমর	ির্য	সংবতলি	স্রধণকথা	
প্রকথাশ।	

• বথাড্ড	 কি্্ক	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 সম্তক্ডি	 নথানথা	
প্রবন্ধমলূক	বেখতনর	মথাি্যদম	পল্্রী	উন্নয়ন	

ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 বঙ্গবনু্ধর	 ভূতমকথা	
তবষয়ক	 একটি	 গদবষণথািম্্রী	 রেন্থ	 প্রকথাশ	
করথা।	

• বথাড্ড	 কি্্ক	 বঙ্গবনু্ধ	 সু্ল	 অব	 রুরথাল	
বেদভলপদমন্ট	 প্রতিষ্থার	 জন্য	
প্রণীি	 িথারণথাপপ্ত্র	 ওপর	 স্বনথামিন্য	
তববেতবে্যথালদয়র	 তশক্কব্্ ,	 পউসতব’র	
ঊধ্ব্িন	 কম্কি্ডথাব্্ ,	 বথাদড্ডর	 প্রথাক্তন	
অনষুে	 সেস্যদের	 অংশরেহদণ	 তেনব্যথাপী	
একটি	 গ্সতমনথার	 আদয়থাজন	 এবং	 িূডথান্ত	
িথারণথাপত্	 প্রণয়নপূব্ক	 বথাদড্ড	 বঙ্গবনু্ধ	
সু্ল	 অব	 রুরথাল	 বেদভলপদমন্ট	 প্রতিষ্থার	
উদে্যথাগ	রেহণ।	

• বথাড্ড	 কি্্ক	 বঙ্গবনু্ধ	 সু্ল	 অব	 রুরথাল	
বেদভলপদমন্ট	 প্রতিষ্থান	 গ্রদক	 বঙ্গবনু্ধর	
কম্	 ও	 জ্রীবন	 েশ্দনর	 আদলথাদক	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	ওপর	উচ্চির	তডতরে	প্রেথান	এবং	
বঙ্গবনু্ধ	গ্িয়থার	প্রবি্ডদনর	মথাি্যদম	বঙ্গবনু্ধর	
ওপর	 তনতবডভথাদব	 গদবষণথা	 পতরিথালনথা	
করথা।	

• জথাতির	 তপিথার	 কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 গ্েশ	
তবতনম্থাদণর	 স্বপ্ন	 বথাস্বথায়দনর	 লদক্্য	
৩টি	 রেথামদক	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 করথার	 লদক্্য	
আরতডএ,	 বগুডথা	 কি্্ক	 একটি	 মদডল	
উদ্থাবন	ও	কম্সতূি	রেহণ	করথা।	

• তবতভন্ন	 েপ্তর/সংস্থা	 গ্রদক	 তনব্থাতিি	
অংশরেহণকথার্রীদের	 তনদয়	‘বঙ্গবনু্ধ	ও	পল্্রী	
উন্নয়ন’	শীষ্ক	গ্সতমনথার	আদয়থাজন	করথা।	

• জথাতির	 তপিথার	 স্বদপ্নর	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	
বথাংলথাদেশ	 গঠদন	 িাঁর	 প্রতিতষ্ি	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম,	 বগুডথার	 অজ্ডনতভতত্তক	
একটি	পুস্ক	প্রকথাশনথা।	

• েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণর	 জন্য	 গ্গথাপথালগজে	
বেলথার	 বেথাটথাল্রীপথাডথা	 ও	 টুতঙ্গপথাডথায়	
২টি	 রেথামদক	 প্রথারতমকভথাদব	 বথািথাইপূব্ক	
কম্সতূি	রেহণ।	

• ‘বঙ্গবনু্ধ’র	 সমবথায়	 ভথাবনথা	 ও	 তমল্কতভটথার	
সথাফল্য’	তবষয়ক	গ্সতমনথার	আদয়থাজন।	

• বঙ্গবনু্ধর	স্বপ্ন-‘কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যমকু্ত	গ্সথানথার	
বথাংলথাদেশ’	 গডদি	 তপতডতবএফ	 কি্্ক	
নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টির	তবদশষ	উদে্যথাগ	রেহণ	
করথা।	

• এিথাডথা	 জথাি্রীয়	 পয্থাদয়	 গহ্্রীি	 অন্যথান্য	
কথায্ক্রদমর	 সথাদর	 তমল	 ব�দখ	 যরথাসমদয়	
জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 অনষু্থানমথালথার	
সমথাতপ্ত	কথায্ক্রম	রেহণ	করথা।	

মমাঃ তমজােধুর রহমাে: উপসতিব	(প্রশথাসন-১),	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ



ভূতমকা

সব্কথাদলর	সব্প্শ্রষ্	বথাঙথাতল	স্বথাি্রীনিথার	মহথান	
স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথান	স্বপ্ন	গ্েদখতিদলন	সুখী-সমধ্ে	গ্সথানথার	
বথাংলথা	 গডথার।	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 বথাস্বথায়দন	
তনরন্তর	 ও	 সুপতরকতল্পি	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	
করদিন	 িাঁরই	 গ্যথাগ্য	 উত্তরসতূর	 গণপ্রজথািন্ত্রী	
বথাংলথাদেশ	 সরকথাপ্রর	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
শেখ	হথাতসনথা।	সথামতরেক	উন্নয়নমখুী	কম্িথারথার	

সুতনপুণ	 লক্্য	 অজ্ডদন	 ব�শতকিু	 মথাইলদটেথান	
ন্রীতিদকৌশল	প্রণয়ন	ও	বথাস্বথায়ন	করথা	হদচ্ছ;	
যথার	মদি্য	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	রূপকল্প	২০৪১	
অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্।	 গ্েশীয়	 ন্রীতি	 পতরকল্পনথার	
সথাদর	সথাদর	আন্তজ্ডথাতিক	বেৌশলপত্	‘গ্টকসই	
উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 ২০৩০	 (SDG-2030)’	
বি্ডমথান	 উন্নয়নমখুী	 সরকথাপ্রর	 বেৌশলগি	
অরেথাধিকথার	তহদসদব	তবদবতিি	হদচ্ছ।

জথাি্রীয়	 অর্ননতিক	 পতরষে	 (এনইতস)	

কি্্ক	 ২৫	 গ্ফব্রুয়থাতর	 ২০২০-এ	 অনদুমথাতেি	
‘রূপকল্প	 ২০৪১	 বথাস্দব	 রূপথায়ণ:	
বথাংলথাদেদশর	 গ্প্রতক্ি	 পতরকল্পনথা	 ২০২১-
২০৪১’	 এর	 অি্যথায়-৪	 এ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 তবষয়টি	তবদশষ	গুরুদত্বর	
সথাদর	 স্থান	 গ্পদয়দি।	 উতল্তখি	 বেৌশলপত্	
পতরকল্পনথার  তভতত্তদি	 অনথাগি	 বিরসমদূহ	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	কম্সুদযথাগ, 
ব্যথাতপ্ত	 ও	 সম্থাব্য	 পেদক্পসমহূ	 অবশ্যই	

রূপকপে ২০৪১ বাস্তবায়দন 
িযুাদলঞ্জ ও কম্পচরকপেনা 
থপ্রচক্ষত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাগ

ম�োঃ রেজোউল আহসোন

১০ থফব্রুয়াচর ২০১৯ তাচরদখ গণপ্রজাতন্তলী বাংলাদেশ সরকাররর মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণালয় পচরেশ্ন কররন।

বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   58
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আদলথািনথা	ও	পয্থাদলথািনথার	গুরুত্বপূণ্	তবষয়।	
অি্রীি	 সথাফল্য,	 তনদবতেি	 জনসম্ে,	
অতভজ্িথা	ও	প্রথাতিষ্থাতনক	সক্মিথা	তবদবিনথায়	
তবে্যমথান	ন্রীতিদকৌশল	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাদগর িলমথান	ও	সম্থাব্য	কথায্ক্রদমর	মদি্য	
পল্্রী	 এলথাকথায়	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাদসর	 জন্য	 কম্সতূি	
বথাস্বথায়ন	করথা;	পল্্রী	উন্নয়ন	সংক্রথান্ত	তবতভন্ন	
তবষদয়	প্রতশক্ণ	প্রেথান	ও	গদবষণথা	পতরিথালনথা	
করথা;	 কু্দ্র	 ও	 ক্তষঋণ	 তবিরণ,	 কু্দ্র	 সচিয়	
গঠন,	সমবথায়	সতমতি	গঠন,	কু্দ্র	ও	কুটিরতশল্প	
স্থাপন,	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং,	 ইনতসওপ্রন্স		 ও	
মথাদক্ডটিং	 কথায্ক্রম,	 সমবথায়	 িথাষথাবথাে	 ও	 দুগ্ধ	
সমবথায়সহ	তবতভন্ন	সমবথায়	পধেতিদি	উদে্যথাক্তথা	
উন্নয়দনর	মথাি্যদম	পল্্রী	এলথাকথার	মথানদুষর	আয়	
বত্ধে	করথা	ও	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	করথা	
ইি্যথাতে	উদল্খদযথাগ্য।	সথামতরেক	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	লদক্্য	সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	
বেৌশলপপ্ত্র	 সথাদর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	 সমবিয়,	 ব্যবস্থাপনথা	 ও	 উৎকষ্	
অবশ্যই	পয্থাদলথািনথার	অবকথাশ	রদয়দি।

রূিকল্প ২০৪১: িল্ী উন্নয়ে ও 

সমবায় তবভাগ

বথাংলথাদেশ	 বি্ডমথাদন	 একটি	 মি্যম	 আদয়র	
গ্েশ।	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 এবং	 আমথাদের	
মহথান	 স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রী	 উেযথাপন	 এক	
ঐতিহথাতসক	 �টনথা	 যথা	 সমরে	 জথাতির	 জন্য	
অি্যন্ত	আনদ্র	এবং	গদব্র।	জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 ‘স্বদপ্নর	
গ্সথানথার	 বথাংলথা’	 গডথার	 প্রি্যদয়	 ২০৪১	
সথালদক	 তবদশষ	 তবদবিনথায়	 তনদয়দি	সরকথার।	
২০৪১	 সথাদলর	 মদি্য	 উন্নি	 সমধ্ে	 বথাংলথাদেশ	
গডথার	 লদক্্য	 রেহণ	 করথা	 হদয়দি	 ে্রী�্দময়থাতে	
উন্নয়ন	 পতরকল্পনথা	 ‘রূপকল্প	 ২০৪১’।	 এরই	
িথারথাবথাতহকিথায়	 জথাি্রীয়	 অর্ননতিক	 পতরষে	
(এনইতস)	কি্্ক	অনদুমথাতেি	হদয়দি	‘রূপকল্প	
২০৪১	বথাস্দব	রূপথায়ণ:	বথাংলথাদেদশর	গ্প্রতক্ি	
পতরকল্পনথা	২০২১-২০৪১’।

এই	 গ্প্রতক্ি	 পতরকল্পনথার	 মদি্যই	 তনতহি	
রদয়দি	গ্েদশর	সথামষ্টিক	ও	গ্টকসই	উন্নয়দনর	
তনতবড	 বথাি্ডথা।	 সথামষ্টিক	 ও	 গ্টকসই	 উন্নয়দনর	
অন্যিম	প্রিথান	অনষুঙ্গ	পল্্রী	বথাংলথার	উন্নয়ন।	
এ	 উন্নয়ন	 তনতচিিকদল্প	 একতেদক	 গ্যমন	 ০	
(শনূ্য)	 েথাতরপ্দ্র্যর	 লক্্যমথাত্থা	 তনি্থারণ	 করথা	
হদয়দি,	 অন্যতেদক	 িথা	 অজ্ডদন	 মথানবসম্ে	
উন্নয়ন,	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	 আতর্ক	
গ্সবথাভুতক্ত,	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি,	 পল্্রী	 পদণ্যর	
বহুমুখীকরণ,	 সুসম	 আচিতলক	 উন্নয়ন,	 িুঁতক	
হ্থাস	ইি্যথাতে	বেৌশদলর	পতরকতল্পি	সতন্নদবশন	
রদয়দি।	 গ্প্রতক্ি	পতরকল্পনথা	 (২০২১-২০৪১)	
এর	 িিুর্	 অি্যথাদয়র	 শনূ্য	 েথাতরপ্দ্র্যর	 গ্ক্প্ত্	
২০৩১	 সথাদলর	 মদি্য	 অতিেথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরণ,	
েথাতরপ্দ্র্যর	 হথার	 সম্থাব্য	 সব্তনম্ন	 রথাখথা	 এবং	

আয়নবষম্য	 বত্ধের	 গতি	 ব�থাি	 করথার	 সথাদর	
ব�ষম্য	 হ্থাদসর	 লক্্যমথাত্থা	 তনি্থারণ	 করথা	
হদয়দি।	এ	গ্প্রক্থাপদট	তনভ্ি	পল্্রীদি	‘রূপকল্প	
২০৪১’	বথাস্বথায়দনর	আদলথাকবতি্ডকথা	তহদসদব	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাগদক	কথায্কর	ও	
অরেণী	ভূতমকথা	পথালন	করদি	হদব।

মটকসই  উন্নয়ে অভীষ্-২০৩০: িল্ী 

উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ

জথাতিসং�	 গ্�থাতষি	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্-
২০৩০	 এ	 ব�শ	 কদয়কটি	 অভ্রীষ্	 এবং	 িথার	
সিূক	 ও	 লক্্যমথাত্থা	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর  কম্ব্যথাতপ্তর	 আওিথাভুক্ত।	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর  সথাদর	 সম্তক্ডি	
অভ্রীষ্	ও	লক্মথাত্থাসমহূ–	

অভীষ্ ১ :	সব	িরদনর	েথাতরপ্দ্র্যর	অবসথান
• িরম	েথাতরপ্দ্র্যর	সম্ণূ্	অবসথান
• জথাি্রীয়	 সংজ্থানযুথায়্রী	 গ্যদকথাদনথা	 িরদনর	

েথাতরদ্র্য	 ২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 কমপদক্	
অদি্দক	কতমদয়	আনথা

• উপযুক্ত	সথামথাতজক	সুরক্থা
• েতরদ্র	 ও	 অরতক্িদের	 (সংকটথাপন্ন)	

অধিকথার	প্রতিষ্থা	ও	িুঁতক	হ্থাস

রূিকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের 

চযোনলজিসমহূ ও উত্তরনণর কমষিনকৌশল

২০৪১	 সথাদলর	 মদি্য	 উন্নি	 সমধ্ে	 বথাংলথাদেশ	
গদড	 ব�থালথাই	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 লক্্য।	
এ	 লক্্য	 অজ্ডদনর	 জন্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	 তবভথাদগর	অি্রীন	েপ্তর	ও	সংস্থাসমহূ	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 সচিয়	 ও	 তবতনদয়থাদগর	
মথাি্যদম	 আয়বি্ক	 ও	 উৎপথােনমখুী	 কথায্ক্রম	
িথাতলদয়	 যথাদচ্ছ	 এবং	 মথানদুষর	 জ্রীবনমথান	
উন্নয়দনর	 পথাশথাপথাতশ	 জথাি্রীয়	 অর্ন্রীতিদি	
অবেথান	 রথাখদি।	 রূপকল্প	 ২০৪১	 অজ্ডদন	
প্রণীি	 গ্প্রতক্ি	 পতরকল্পনথা	 (২০২১-২০৪১)	
বথাস্বথায়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাদগর	
সম্থাব্য	 ি্যথাদলজে	 ও	 করণীয়সমহূদক	 তনম্নরূদপ	
তবদবিনথা	করথা	গ্যদি	পথাপ্র:
 
১. িল্ী উন্নয়ে ও দাতরদ্যে তবনমাচনে 

যধুনগািনযাগী মনডনলর প্রনয়াজেীয়িা

গ্েদশর	 সথাতব্ক	 উন্নয়ন	 তনতচিিকদল্প	
সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	
অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্।	 উৎপথােন,	 সংদযথাগ,	
তবপণনসহ	 সথামতরেক	 উন্নয়দন	 পল্্রীর	
পচিথােপেিথা,	 বহুমথাতত্কিথা	 ও	 সুদযথাগ	
তবদবিনথায়	 যুদগথাপদযথাগী	 ও	 সমতবিি	 মদডল	
এর	 প্রদয়থাজন্রীয়িথা	 রদয়দি।	 বথাংলথাদেদশ	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 এ	 পয্ন্ত	
স্ব্রীক্ি	 মদডলসমদূহর	 মদি্য	 ১৯৫৩	 সথাদলর	
তভ-এইড,	 ষথাট-এর	 েশদকর	 কুতমল্থা	 মদডল	
এবং	 এরই	 িথারথাবথাতহকিথায়	 আইআরতডতপ	

(তবি-স্র	 সমবথায়),	 স্বতনভ্ডর	 বথাংলথাদেশ,	 কু্দ্র	
ঋণ,	তলংক	মদডল	তবদশষ	উদল্খদযথাগ্য।	উক্ত	
মদডলসমদূহর	 আওিথায়	 পতরিথাতলি	 কথায্ক্রম	
তনঃসদ্দহ	 গ্েদশর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদন	যুগথান্তকথার্রী	ভূতমকথা	পথালন	কপ্রদি।	
িরথাতপ	 একতবংশ	 শিথাব্্রীর	 প্রথারদম্	 এবং	
রূপকল্প	২০৪১	এর	 গ্প্রক্থাপদট	 গ্টকসই	পল্্রী	
উন্নয়দনর	স্বথাদর্	একটি	সমতবিি	ও	যুদগথাপদযথাগী	
পল্্রী	উন্নয়ন	মদডদলর	প্রদয়থাজন্রীয়িথা	সতবদশষ	
উদল্খদযথাগ্য।	

এদক্প্ত্	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
সংতলিষ্	 গদবষণথা	 প্রতিষ্থানসমহূ	 এবং	
বথাস্বথায়নকথার্রী	 সংস্থাসমদূহর	 সথাদর	 তবতভন্ন	
তববেতবে্যথালয়দক	 সংযুক্ত	 কপ্র	 গ্যৌর	 গদবষণথা	
ও	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথার	 ওপর	 তবদশষ	
গুরুত্বথাপ্রথাপ	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।	বঙ্গবনু্ধ	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	ও	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাপথাড্ড),	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড)	এবং	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম,	 বগুডথা	 এর	 মথাি্যদম	
এরূপ	 গদবষণথা	 পতরিথাতলি	 হদি	 পথাপ্র।	 এ	
গ্প্রতক্দি	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাগ	এর	
গদবষণথা	 খথাদি	 বরথাদদের	 স্রীমথা	 যদরথাপযুক্ত	
পতরমথাণ	বত্ধে	করথা	প্রদয়থাজন।

২. িল্ী উন্নয়নে মাস্ারপ্যোে 

স্বথাি্রীনিথা-উত্তর	 বথাংলথাদেদশ	 পল্্রী	 অচিদলর	
উন্নয়ন	 উদে্যথাগসমহূ	 তবতভন্ন	 িথারথায়	 প্রবথাতহি	
হদয়দি।	উন্নয়দনর	ক্রমতববি্ডদন	আজও	পল্্রীর	
তবতভন্ন	 প্রথাদন্ত	 তবতভন্ন	 উদে্যথাগ	 বথাস্বথায়নথাি্রীন	
রদয়দি।	এর	মদি্য	গ্যমন	অবকথাঠথাদমথা	উন্নয়ন,	
প্রথাক্তিক	পতরদবশ	উন্নয়ন,	তশক্থা	ও	স্বথাস্্যসহ	
জ্রীবনমথান	 উন্নয়ন	 প্রভ্তি	 কথায্ক্রম	 রদয়দি,	
ব�মতন	 জ্রীতবকথার	 উন্নয়ন,	 অর্ননতিক	
কম্কথাদডের	উন্নয়ন	প্রভ্তি	বহুমথাতত্ক	উদে্যথাগ	
রদয়দি।	সরকথাপ্রর	তবতভন্ন	েপ্তর/	সংস্থা	এবং	
ব�সরকথাতর	 সংস্থাসমহূ	 এ	 সকল	 কথায্ক্রম	
বথাস্বথায়ন	করদি।	

পল্্রী	অচিল	তবদবিনথায়	তবে্যমথান	প্রশথাসতনক	
কথাঠথাদমথার	 সব্তনম্ন	 স্র-ইউতনয়নদক	 বেন্দ্র	
কপ্র	 সংতলিষ্	 অংশীজদনর	 অংশরেহদণ	
ইউতনয়নতভতত্তক	 ‘বঙ্গবনু্ধ	 আত্মতনভ্ডরশীল,	
সমধ্ে	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 মথাটেথারপ্ল্যথান’	 প্রণয়দনর	
উদে্যথাগ	ইদিথামদি্য	হথাদি	বেওয়থা	হদয়দি।	পল্্রী	
উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 পষ্্দপথাষকিথায়	
মথাঠ	 পয্থাদয়	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 ম্যথাদডেট	 প্রথাপ্ত	
সংস্থা	 তবআরতডতব’র	 মথাি্যদম	 সংতলিষ্	 স্থান্রীয়	
সরকথার	প্রতিষ্থান	ও	পল্্রী	উন্নয়ন	প্রতিষ্থাদনর	
সথাদর	সমবিয়	কপ্র	উক্ত	মথাটেথারপ্ল্যথান	প্রণয়ন	ও	
বথাস্বথায়ন	 একটি	 কথায্কর্রী	 পেদক্প	 তহদসদব	
তবদবতিি	হদি	পথাপ্র।

৩. িল্ী উন্নয়নে ডাটানবজ 

বথাংলথাদেদশ	পল্্রী	উন্নয়দন	বহুমথাতত্ক	কথায্ক্রম	
বথাস্বথাতয়ি	 হদলও	 এর	 ির্য	 তবন্যথাস	 ও	



সংরক্ণ	 ব্যবস্থা	 এখনও	 সম্ণূ্রূদপ	 প্রযুতক্ত	
তনভ্ডর	 নয়।	 রূপকল্প	 ২০৪১	 এর	 গ্প্রক্থাপদট	
সমতবিি	পল্্রী	উন্নয়ন	ডথাটথাদবজ	প্রণয়ন	এখন	
সমদয়র	েথাতব।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	
সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ডথাটথাদবজ	 প্রণয়দনর	
উদে্যথাগ	 তনদি	 পথাপ্র	 গ্যখথাদন	 আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	 মথাি্যদম	 মথাঠ	 পয্থাদয়র	 ডথাটথা	
ইনপুট	ও	ব্যবস্থাপনথা	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন	করথা	
হদব।	

৪. িল্ী উন্নয়ে কাযষিক্রনমর সমন্বয়

বি্ডমথান	বথাংলথাদেদশর	পল্্রী	উন্নয়দন	সব্থাদপক্থা	
গুরুত্বপূণ্	 ি্যথাদলজে	 হদচ্ছ	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রদমর	
সমবিয়।	 সরকথাপ্রর	 তবতভন্ন	 েপ্তর	 সংস্থার	
পথাশথাপথাতশ	 তবতভন্ন	 ব�সরকথাতর	 সংস্থা	 পল্্রী	
উন্নয়দন	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	 করদি।	 তবতভন্ন	
ব্যতক্ত,	 গ্গথাষ্ঠী	 বথা	 সথামথাতজক	 উদে্যথাদগও	
পল্্রীদি	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথাতয়ি	 হদচ্ছ।	
এিথাডথা	 তবতভন্ন	 সংস্থা	 বহুমখুী	 গ্সবথা	 কথায্ক্রম	
পতরিথালনথা	করদি,	যথা	প্রি্যক্	ও	পপ্রথাক্ভথাদব	
পল্্রী	উন্নয়দন	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদি।	
পল্্রীর	সথাতব্ক	উন্নয়দনর	লদক্্য	এ	সকল	গ্সবথা	
বথা	উন্নয়ন	উদে্যথাগসমদূহর	সমবিয়	ব্যবস্থা	আপ্রথা	
সুসংহি	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।

তবআরতডতব	 ও	 জথাইকথা	 এর	 গ্যৌর	
গদবষণথায়	 উদ্থাতবি	 এবং	 তবআরতডতব’র	
অংশীেথাতরত্বমলূক	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 প্রকল্প	 (২য়	
পয্থায়)	কি্্ক	বথাস্বথাতয়ি	পল্্রী	উন্নয়দনর	সকল	
পয্থাদয়	 স্বচ্ছিথা,	 জবথাবতেতহিথা	 ও	 জনগদণর	
অংশরেহণ	তনতচিিকরদণ	‘তলংক	মদডল’	পল্্রী	
উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 সমবিদয়	 অভথাবন্রীয়	 সথাফল্য	
অজ্ডন	 করদি।	 ২০৪১	 এর	 উন্নি	 বথাংলথাদেশ	
তবতনম্থাদণ	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তনতচিিকদল্প	
তলংক	মদডল	কথায্ক্রম	সমরে	বথাংলথাদেশব্যথাপী	
আপ্রথা	সুতবন্যস্	আকথাপ্র	বথাস্বথায়ন	করথা	গ্গদল	
ি্ণমলূ	পয্থাদয়	পল্্রী	উন্নয়ন	কথায্ক্রদমর	সমবিয়	
সথািন	সহজির	হদব।

৫. প্রাতন্তক িযষিানয় স্ােীয় সরকার প্রতিষ্াে 

ও িল্ী উন্নয়ে সিংস্াসমনূহর িারস্পতরক 

সহনযাতগিা উন্নয়ে

স্থান্রীয়	 সরকথাপ্রর	 তবভথাগ	 এবং	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 একই	 মন্তণথালদয়র	 অি্রীন	
তবিথায়	ন্রীতি	তনি্থারণী	পয্থাদয়	বথা	বথাস্বথায়দনর	
ি্ণমলূ	 পয্থাদয়	 আওিথাি্রীন	 েপ্তর	 সংস্থা	 বথা	
প্রতিষ্থানসমদূহর	মদি্য	সমবিয়	ও	সহদযথাতগিথা	
আপ্রথা	 বেথারেথার	 করথার	 সুদযথাগ	 রদয়দি।	
কথায্পতরধি,	 গুরুত্ব,	 কম্পধেতি,	 সথাংগঠতনক	
তবন্যথাস	 ইি্যথাতে	 তবদবিনথায়	 উক্ত	 দুটি	 িথারথা	
এদক	 অপপ্রর	 সহদযথাগী	 ও	 পতরপূরক।	 পল্্রী	
উন্নয়দন	সংতলিষ্	প্রতিষ্থানসমহূ	তনজ	তনজ	িথারথা	
অনসুথাপ্র	 কম্সম্থােন	 কপ্র	 রথাদক।	 সমতবিি	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 স্বথাদর্	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 তবভথাগ	

এবং	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 এবং	
তবভথাগবিদয়র	আওিথাি্রীন	েপ্তর	ও	সংস্থাসমদূহর	
মদি্য	পথারস্পতরক	সহদযথাতগিথা	ও	সমবিয়	আপ্রথা	
বেথারেথার	 করথার	 পেদক্প	 রেহণ	 করথা	 হদল	
প্রথাতন্তক	 পয্থাদয়	 রূপকল্প-২০৪১	 বথাস্বথায়দনর	
সক্মিথা	বত্ধে	পথাদব।

৬. সবষিজেীে জীতবকায়নের কমষিসতূচ

সমদয়র	তববি্ডদন	এদেদশর	পল্্রীর	জ্রীতবকথায়দন	
তবপুল	 ব�তিপ্ত্্যর	 সমথাহথার	 �দটদি।	
প্রথানগতিহথাতসক	যুদগর	ক্তষ,	পশুপথালন	প্রভ্তি	
জ্রীতবকথায়নসমহূ	 গ্যমন	 প্রযুতক্তর	 গ্িাঁয়থায়	
উৎকষ্	 লথাভ	 কপ্রদি,	 ব�মতন	 তনি্যনিূন	
জ্রীতবকথায়ন	 উদ্থাবদন	 পল্্রী	 জ্রীবনযথাত্থায়	
ব�প্লতবক	পতরবি্ডন	সথাধিি	হদয়দি।

উন্নি	 বথাংলথাদেদশ	 উন্নি	 পল্্রী	 গডদি	
জ্রীতবকথায়দনর	বহুমথাতত্কিথা	প্রথাতিষ্থাতনক্রীকরণ	
ও	বথাধণতজ্যক্রীকরণ	ভতবষ্যদি	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	
পথালন	করদব।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	
আওিথায়	 পল্্রীর	 জ্রীতবকথায়ন	 ম্যথাতপং	 এর	
মথাি্যদম	সথামতরেক	ির্য	সংরেহ	ও	তবদলিষণপূব্ক	
‘বথাংলথাদেশ	 জ্রীতবকথায়ন	 ির্যদকথাষ’	 প্রণয়ন	
করথা	এবং	একই	সথাদর	জ্রীতবকথায়ন	ডথাটথাদবজ	
প্রণয়ন	করথার	তবষয়টি	গুরুদত্বর	সথাদর	তবদবিনথা	
করথা	হদচ্ছ।	এ	কথায্ক্রদমর	প্রদণথােনথা	 তহদসদব	
ইদিথামদি্য	 ব�শতকিু	 জ্রীতবকথায়নতভতত্তক	
পল্্রী	প্রতিষ্থা	করথা	হদয়দি	যথা	ভতবষদি	আপ্রথা	
সম্প্রসথাতরি	আকথাপ্র	বথাস্বথায়ন	করথা	হদল	পল্্রী	
জ্রীতবকথায়দন	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদব।

৭. িল্ী উন্নয়ে ও দাতরদ্যে তবনমাচনের গুরুত্ব 

অেধুধাবে 

রূপকল্প	 ২০৪১	 এর	 উন্নি	 বথাংলথাদেশ	
তবতনম্থাদণর	 অন্যিম	 পূব্শি্ড	 েথাতরে্যমকু্ত,	
আত্মতনভ্ডরশীল	 উন্নি	 পল্্রী।	 গ্েদশর	 গ্মথাট	
জনদগথাষ্ঠীর	 তসংহভথাগ	 এখদনথা	 পল্্রীদি	
বথাস।	 তশক্থা,	 সংস্্তি,	 জ্রীতবকথা,	 অর্ননতিক	
কম্কথাডে,	 মথানবসম্ে,	 বেি্ত্ব,	 বেটওয়থাক্ড,	
মথানব	 সংগঠন	 প্রভ্তি	 সিূদকর	 উন্নয়দনর	
তবষয়টি	যরথাযর	গুরুদত্বর	সথাদর	অনিুথাবন	করথা	
গ্যদি	 পথাপ্র।	 সরকথাপ্রর	 ন্রীতি	 পতরকল্পনথায়	
এ	 তবষয়গুদলথার	 প্রতিফলদনর	 পথাশথাপথাতশ	 এ	
সকল	খথাদি	প্রদয়থাজন্রীয়	অর্	বরথাদে	ও	প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	তবদশষ	িথাৎপয্পূণ্।

৮. িল্ী উন্নয়ে ও দাতরদ্যে তবনমাচনে প্রযধুততির 

বযেবহার

একতবংশ	 শিথাব্্রীর	 প্রথারদম্	 োঁতডদয়	 প্রযুতক্তর	
গুরুত্বদক	অনিুথাবন	ও	িথার	যদরথাপযুক্ত	প্রদয়থাগ	
পল্্রী	 উন্নয়দন	 তবদশষভথাদব	 িথাৎপয্পূণ্।	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 প্রতিটি	
স্প্র	 প্রযুতক্তর	 ব্যবহথার	 তনতচিিকরণ	 একথান্ত	
অপতরহথায্।	 ক্তষর	 যথাতন্তক্রীকরণ	 হদি	 শুরু	

কপ্র,	 প্রতক্রয়থাকরণ,	 তবপণন	 ব্যবস্থাপনথা	
ও	 প্রদযথাজ্য	 গ্ক্প্ত্	 ির্য	 প্রযুতক্তর	 ব্যবহথার	
তনতচিি	 করদি	 পথারদলই	 বেবল	 আিতুনক	
ও	 উন্নি	 পল্্রী	 তবতনম্থাণ	 সম্ব।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথাি্রীন	 গদবষণথা	
প্রতিষ্থানসমহূদক	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 প্রযুতক্তর	
ব্যবহথার	তবষদয়	আপ্রথা	ফলপ্রস	ূগদবষণথা	করথা	
এবং	 গদবষণথালব্ধ	 ফলথাফল	 উপযু্ক্ত	 আতর্ক	
সহথায়িথাসহ	 বথাস্বথায়নকথার্রী	 সংস্থার	 মথাি্যদম	
মথাঠ	পয্থাদয়	বথাস্বথায়ন	তনতচিিকরদণ	কথায্কর	
পেদক্প	 বেওয়থা	 প্রদয়থাজন।	 একই	 সথাদর	
পল্্রীদি	ির্যপ্রযুতক্ত	সুতবিথা	সম্প্রসথারণ	ও	এর	
গঠনমলূক	 ব্যবহথার	 তনতচিিকরদণ	 সমতবিি	
উে্যথাগ	বেওয়থার	তবষয়টি	তবদশষভথাদব	তবদবি্য।

৯. িল্ী উনদযোতিা উন্নয়ে

পল্্রী	 অর্ন্রীতির	 উন্নয়দন	 কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	
উদে্যথাগসমদূহর	 গুরুত্ব	 অপতরস্রীম।	 তকন্তু	
পল্্রীর	 উদে্যথাক্তথাগণ	 প্রথায়শই	 তবতভন্ন	 কথারদণ	
কথাতঙ্কি	 সফলিথা	 অজ্ডন	 করদি	 পথাপ্র	
নথা।	 েক্িথা	 বথা	 প্রতশক্ণ	 সুদযথাদগর	 অভথাব,	
িহতবল	 স্বল্পিথা,	 প্রযুতক্তগি	 স্রীমথাবধেিথা,	
পষ্্দপথাষকিথার	 অভথাব,	 তবপণন	 সংদযথাগ	 নথা	
রথাকথা	 প্রভ্তি	 তবষয়	 পল্্রী	 উদে্যথাক্তথা	 তবকথাদশর	
অন্তরথায়।	এ	তবষদয়	তকিু	সরকথাতর/ব�সরকথাতর	
উদে্যথাগ	 রথাকদলও	 প্রদয়থাজদনর	 িুলনথায়	 িথা	
অপ্রিুল।	 সম্প্রতি	 বেথাতভড-১৯	 পরবি্ড্রী	
আতর্ক	প্রদণথােনথা	 তহদসদব	সরকথাতর	উদে্যথাদগ	
এসএমই	 ঋণ	 তবিরদণর	 কথায্ক্রম	 িথালু	 করথা	
হদয়দি।	

১০. মহাজতে বযেবসার মদৌরাত্মযে

পল্্রী	অর্ন্রীতির	প্রিথান	তনয়থামক	হদচ্ছ	িহতবল	
প্রবথাহ	 ও	 ব্যবস্থাপনথা।	 উৎপথােন,	 তবতনদয়থাগ	
এবং	 তবপণন	 হদি	 জ্রীবনযথাপদনর	 প্রতিটি	
গ্ক্প্ত্	 পল্্রী	 অচিদল	 িহতবল	 প্রবথাদহর	 গুরুত্ব	
অপতরস্রীম।	 প্রিতলি	 আতর্ক	 ব্যবস্থায়	
সথািথারণভথাদব	পল্্রী	অচিদলর	িহতবল	প্রবথাদহর	
সুদযথাগ	 তনিথান্তই	 স্রীতমি।	 আর	 এই	 স্রীতমি	
িহতবল	 ও	 অফুরন্ত	 িথাতহেথার	 সুদযথাগ	 বেয়	
এক	 গ্শ্রণীর	 মহথাজন	 ব্যবসথায়্রী।	 এজন্য	
পল্্রী	 অচিদল	 ঋণদসবথা	 প্রেথানকথার্রী	 সরকথাতর	
প্রতিষ্থানসমহূদক	 শতক্তশথাল্রী	 করদি	 হদব।	
এদের	ব্যবস্থাপনথা	উন্নি	ও	ির্যপ্রযুতক্ততভতত্তক	
করথা,	আতর্ক	সক্মিথা	উন্নয়ন	ও	প্রদয়থাজন্রীয়	
েক্	 জনবল	 কথাঠথাদমথা	 তনতচিিকরদণ	 কথায্কর	
পেদক্প	রেহণ	করথা	প্রদয়থাজন।	

১১. কররাোকালীে তেরািত্তা র�ষ্েী

িলমথান	 বেথাতভড-১৯	 পতরতস্তিদি	 গ্েদশর	
জনদগথাষ্ঠীর	 একটি	 অংদশর	 অর্ননতিক	
সক্মিথা	পূদব্র	িুলনথায়	তকিুটথা	হ্থাস	গ্পদয়দি।	
প্রদয়থাজন	 গ্মটথাদি	 বেউ	 বেউ	 ঋণরেস্	 হদয়	
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পদডদি।	 পল্্রী	 অর্ন্রীতি	 ক্তিরেস্	 হওয়থায়	
এ	 সকল	 মথানদষর	 �ুপ্র	 োঁডথাদনথার	 জন্য	
সহথায়িথা	 প্রদয়থাজন।	 এমিথাবস্থায়,	 পল্্রীদি	
সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	 ব�ষ্ন্রীর	 পতরধি	 ও	
আওিথা	বত্ধে	করথা	প্রদয়থাজন।	পল্্রী	জনগদণর	
অর্ননতিক	 সক্মিথা	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরপ্দ্র্যর	
পুনরথাবত্ত্ত	 ব�থািকদল্প	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	 আওিথায়	 তবআরতডতব’র	 মথাি্যদম	
কপ্রথানথাকথাল্রীন	 ‘জ্রীতবকথায়ন	 ভথািথা’,	 ‘েথাতরদ্র্য	
ভথািথা’	 ও	 ‘সমবথায়্রী	 ক্ষক	 ভথািথা’	 িথালু	 করথা	
গ্যদি	পথাপ্র।

অষ্ম িঞ্চবাত্ষিক িতরকল্পোয় 

রূিকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লনষ্যে 

অরিাধধকার র�ৌশলসমহূ

৮ম িঞ্চবাত্ষিক িতরকল্পোয় িল্ী উন্নয়ে ও 

সমবায় তবভানগর লষ্যে (Goals):

৮ম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথায়	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	তবভথাদগর	লক্্য	হদলথা	রেথাম্রীণ	অর্ন্রীতির	
প্রবত্ধে	 গ্টকসই	ও	ত্বরথাতবিি	করথা।	এ	লদক্্যর	
সথাদর	 জথাতিসং�	 গ্�থাতষি	 এসতডতজর	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 সংতলিষ্	 লক্্যগুদলথার	 সমবিদয়র	 জন্য	
৮ম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথা	 (২০২১-২০২৫)	
গ্ময়থাদে	 েথাতরদ্র্যস্রীমথার	 তনদি	 বসবথাসকথার্রী	
পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	 সংখ্যথা	 হ্থাস	 করথা,	 অসমিথা	
হ্থাস	করথা,	ক্তষর	উৎপথােনশীলিথা	বত্ধে,	পল্্রী	
জনগদণর	 আয়	 বত্ধে	 করথা	 ইি্যথাতে	 উদে্যথাগ	
বেওয়থা	হদয়দি।	

৮ম িঞ্চবাত্ষিক িতরকল্পোয় িল্ী উন্নয়ে ও 

সমবায় তবভানগর সামতরিক উনদ্শযে ও র�ৌশল 

৮ম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথা	গ্ময়থাদে	তনদম্নথাক্ত	
উদদেশ্যসমহূ	 সথামদন	 ব�দখ	 এ	 তবভথাদগর	
আওিথায়	উন্নয়ন	প্রকল্প	রেহণ	করথা	হদব:
ক)	 পল্্রীর	 জনগদণর	 কম্সংস্থান	 ও	 আদয়র	

পয্থাপ্ত	সুদযথাগ	সষ্্টি	করথা;	
খ)	 পল্্রী	 এলথাকথায়,	 তবদশষ	 কপ্র	 অি্যধিক	

িুঁতকপূণ্	 জনদগথাষ্ঠীর	 েথাতরদ্র্য	 কতমদয়	
আনথা;

গ)		গ্েদশর	 তবতভন্ন	 অচিদলর	 মদি্য	 সুসম	
উন্নয়ন	তনতচিি	করথা;

�)	 উৎপথােন	 বত্ধে	 এবং	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	
তনজস্ব	 মলূিন	 গঠদনর	 জন্য	 সমবথায়	
কথায্ক্রম	বেথারেথারকরণ;

ঙ)	 ক্তষজথাি	 ও	 অক্তষজথাি	 পণ্য	
বথাজথারজথািকরদণর	 জন্য	 মথাদক্ডট-
তলংদকজ	(Market linkage)	ব�তর।

ক্র. েিং অরিাধধকার র�ৌশল বাস্তবায়ে িদ্ধতি িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভানগর ভূতমকা

১
পল্্রী	জনদগথাষ্ঠীর	সক্মিথা	উন্নয়ন

মথানবসম্ে	উন্নয়ন,	অংশীজদনর	মদি্য	
গ্যথাগথাদযথাগ,	বেি্দত্বর	তবকথাশ,	প্রথাতিষ্থাতনক	
সক্মিথা	উন্নয়ন

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন

২ মলূিন	গ্সবথা	সম্প্রসথারণ স্থান্রীয়	সম্ে	আহরণ	ও	ব্যবস্থাপনথা,	কু্দ্র	
ঋণ,	উদে্যথাক্তথা	ঋণ,	তলংদকজ	সুতবিথা,	কু্দ্র	
উদে্যথাক্তথা	উন্নয়ন

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন।	িলমথান	কু্দ্র	
ঋদণর	পথাশথাপথাতশ	সম্প্রসথাতরি	আকথাপ্র	উদে্যথাক্তথা	
ঋণ	ও	তবতনদয়থাগ	ঋণ	বথাস্বথায়ন

৩ পল্্রী	জ্রীতবকথায়ন	ম্যথাতপং জ্রীতবকথায়ন	ম্যথাতপং,	জ্রীতবকথায়ন	অতভিথান	
প্রকথাশ,	জ্রীতবকথায়ন	ডথাটথাদবজ

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

৪ জ্রীতবকথাতভতত্তক	পল্্রী	প্রতিষ্থা তবআরতডতব	কি্্ক	পথাইলট	আকথাপ্র	স্থাতপি	
পণ্যতভতত্তক	পল্্রীর	অতভজ্িথার	আদলথাদক	
সথারথা	গ্েদশ	১২৮	টি	নিুন	পণ্যতভতত্তক	পল্্রী	
প্রতিষ্থা।	প্রতশক্ণ-ঋণ-উৎপথােন-তবপণন	
সংদযথাগ।

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

৫ পল্্রী	পদণ্যর	তবপণন	সংদযথাগ	ও	
পল্্রী	ই-কমথাস্	

পল্্রী	এলথাকথায়	উপকথারদভথাগী	কি্্ক	
উৎপথাতেি	পণ্য	তবপণদন	রি্যথাতডেং,	সমবথায়	
তভতত্তক	তবপণন,	তবআরতডতব’র	মথাি্যদম	
পল্্রী	পণ্য	গ্মলথা	আদয়থাজন	ও	অনলথাইন	
তবপণন

পষ্্দপথাষকিথা,	তবতভন্ন	সংস্থাসমদূহর	মদি্য	সমবিয়,		
প্রদণথােনথা	ও	মতনটতরং

৬ পল্্রী	উন্নয়ন	বেন্দ্র্রীয়	ডথাটথাদবজ পল্্রী	উন্নয়দনর	প্রদয়থাজন্রীয়	ইনপুট	সহ	
সথামতরেক	ডথাটথাদবজ	প্রণয়ন

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	কি্্ক	ডথাটথাদবজ	
প্রণয়ন	ও	বথাস্বথায়ন,
তবআরতডতব’র	বেি্দত্ব	আওিথাি্রীন	সংস্থাসমদূহর	
মথাি্যদম	মথাঠ	পয্থাদয়র	ডথাটথা	প্রেথান	ও	ডথাটথাদবজ	
ব্যবস্থাপনথা	করথা	

৭ পল্্রী	এলথাকথায়	ির্যপ্রযুতক্তর	
ব্যবহথাপ্রর	সুদযথাগ	বত্ধে

বথািথাইক্ি	পল্্রী	উন্নয়ন	সতমতি/সমবথায়	
সতমতিদক	ির্যপ্রযুতক্ত	বেন্দ্র	তহদসদব	গদড	
ব�থালথা,	প্রতশক্ণ	ও	ির্যপ্রযুতক্ত	গ্সবথা	প্রেথান

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

৮ম িঞ্চবাত্ষিক িতরকল্পোর আওিায় উতল্তখি উনদ্শযেসমহূ অজকনে তেধষিাতরি অরিাধধকার কমষিনকৌশনলর মনধযে তেন্াতি র�ৌশলসমহূ তবনশ্ 

উনল্খনযাগযে:



এ	সকল	কম্দকৌশল	বথাস্বথায়দন	 তনজস্ব	কথায্ক্রদমর	পথাশথাপথাতশ	সংতলিষ্	অংশীজদনর	সথাদর	সমবিয়	করথা	হদব।	লক্্যমথাত্থা	অজ্ডদন	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	প্রদয়থাজন্রীয়	প্রশথাসতনক	ও	অবকথাঠথাদমথাগি	প্রথাতিষ্থাতনক	উন্নয়ন	 তনতচিি	করথার	 তবষয়টি	অষ্ম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথায়	সুস্পষ্ভথাদব	
বধণ্ি	হদয়দি।

৮ নথার্রীর	ক্মিথায়ন প্রতশক্ণ,	প্রতশক্দণথাত্তর	সহথায়িথা,	আয়	
উৎসথার্রী	কম্কথাডে,	তবপণন	সংদযথাগ,	বেি্ত্ব	
সষ্্টি,	নথার্রীর	ময্থােথা	উন্নয়ন	কথায্ক্রম

অন্যথান্য	মন্তণথালয়/সংস্থার	সথাদর	সমবিয়,	কথায্ক্রম	
আওিথাি্রীন	সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	পল্্রী	অচিদল	
এ	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন,	মতনটতরং	ও	প্রদয়থাজন্রীয়	
সহথায়িথা	প্রেথান

৯ পল্্রী	সংরক্ণথাগথার	সুতবিথা তবে্যমথান	সংরক্ণথাগথার	সংস্থার	ও	উন্নয়ন,	সতমতি	
তভতত্তক	ব্যবস্থাপনথা,	সথামতয়ক	সংরক্ণ	সুতবিথা

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

১০ সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা তবে্যমথান	কু্দ্র	ঋণ	ও	প্রতশক্ণ	কথায্ক্রদমর	
প্রসথার।	তবআরতডতব’র	মথাি্যদম	
কপ্রথানথাকথাল্রীন	‘জ্রীতবকথায়ন	ভথািথা’,	
‘েথাতরদ্র্য	ভথািথা’	ও	‘সমবথায়্রী	ক্ষক	ভথািথা’	
িথালু	করথার	তবষয়টি	তবদবিনথা	করথা

সরকথাতর	বেৌশলপপ্ত্	অন্তভ্ুতক্ত,	পষ্্দপথাষকিথা,	
ন্রীতি	ও	বথাস্বথায়ন	সহথায়িথা,	মতনটতরং	ও	
মলূ্যথায়ন।

১১ সথামথাতজক	সথাংস্্তিক	উন্নয়ন সথামথাতজক	সথাংস্্তিক	কথায্ক্রদমর	মথাি্যদম	
পল্্রী	জনদগথাষ্ঠীর	কম্স্পহ্থা	সজ্দনর	লদক্্য	
প্রতিদযথাতগিথা	আদয়থাজন,	সদিিনিথামলূক	
অনষু্থান	আদয়থাজন

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

১২ পল্্রী	আবথাসন স্বল্পমদূল্যর	বহুিল	ভবন	তনম্থাণ,	
গ্শ্রধণতভতত্তক	স্বল্পমদূল্য	বরথাদে

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

১৩ পল্্রী	কু্দ্র	অবকথাঠথাদমথা	উন্নয়ন অংশীেথাতরদত্বর	তভতত্তদি	ইতিপূদব্	
বথাস্বথাতয়ি	পল্্রী	কু্দ্র	অবকথাঠথাদমথা	তনম্থাণ	
কথাদজর	সম্প্রসথারণ

তবআরতডতব’র	প্রকল্প	ও	মলূ	কথায্ক্রম	তহদসদব	
উক্ত	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন	করদব,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
সমবথায়	তবভথাগ	প্রদয়থাজন্রীয়	সহথায়িথা	প্রেথান	ও	
মতনটতরং	করদব

১৪ পল্্রী	কু্দ্র	ও	মথািথাতর	উদে্যথাগ	উন্নয়ন প্রতশক্ণ,	তবতনদয়থাগ	িহতবল,	প্রযুতক্ত	
সহথায়িথা,	কাঁিথামথাল,	তলংদকজ	সহথায়িথা,	
তবপণন	সংদযথাগ

মথাঠ	পয্থাদয়	গ্যথাগ্য	উপকথারদভথাগী/সতমতির	
মথাি্যদম	উদে্যথাক্তথা	উন্নয়ন	করথা	হদব
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	পষ্্দপথাষকিথা,	
ন্রীতি	সহথায়িথা	প্রেথান	ও	মতনটতরং	করদব

১৫ পল্্রী	শতক্ত	উন্নয়ন গ্সৌরশতক্তর	প্রসথার,	বথাদয়থাগ্যথাস,	
সতমতিতভতত্তক	উদে্যথাগ

পষ্্দপথাষকিথা,	ন্রীতি	সহথায়িথা	এবং	আওিথাি্রীন	
সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	ও	মতনটতরং

১৬ ক্তষ	যথাতন্তক্রীকরণ অংশীেথাতরদত্বর	তভতত্তদি	ক্ষক	সতমতিদি	
উপযুক্ত	ক্তষযন্ত	সরবরথাহ,	গ্যৌর	তবতনদয়থাগ,	
প্রতশক্ণ

অন্যথান্য	মন্তণথালয়/সংস্থার	সথাদর	সমবিয়,	কথায্ক্রম	
আওিথাি্রীন	সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	পল্্রী	অচিদল	
এ	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়ন,	মতনটতরং	ও	প্রদয়থাজন্রীয়	
সহথায়িথা	প্রেথান

১৭ জলবথায়ু	পতরবি্ডন	ও	পতরদবশ	
ব্যবস্থাপনথা

সথামথাতজক	আদ্থালন,	দুদয্থাগ	গ্মথাকথাতবলথা	
সক্মিথা	উন্নয়ন,	দূষণ	ব�থাি,	পল্্রী	বজ্ড্য	
ব্যবস্থাপনথা

সংতলিষ্	অংশীজদনর	সহদযথাতগিথা	তনদয়	
আওিথাি্রীন	সংস্থাসমদূহর	মথাি্যদম	বথাস্বথায়ন	
সম্ন্ন	করথা	হদব

উিসিংহার

রূপকল্প	২০৪১	এর	আদলথাদক	উন্নি	ও	সমধ্ে	
বথাংলথাদেশ	 তবতনম্থাদণ	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	
প্রতিশ্রুতির	 বথাস্বথায়দনর	 পূব্শি্ড	 হদচ্ছ	
স্বতনভ্ডর	 ও	 উন্নি	 পল্্রী	 সজ্ন।	 উন্নি	 পল্্রী	
গডথার	 পতরক্রমথায়	 তিতনিি	 ি্যথাদলজে	 উত্তরদণ	
সকল	 অংশীজদনর	 সহদযথাতগিথা,	 অংশরেহণ	

ও	 উদে্যথাগী	 ভূতমকথা	 একথান্ত	 প্রদয়থাজন।	 এ	
পরযথাত্থায়	 জথাি্রীয়	 পয্থায়	 হদি	 ি্ণমলূ	 পয্ন্ত	
সমতবিি	 ও	 অংশীেথাতরত্বমলূক	 েষ্্টিভতঙ্গ	 তনদয়	
পল্্রী	উন্নয়ন	কম্কথাডে	বথাস্বথায়ন	করদি	হদব।	
একই	 সথাদর	 পল্্রী	 এলথাকথার	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাদসর					
জন্য	 কম্সতূি	 বথাস্বথায়ন	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথার	 মথাি্যদম	 নিুন	 নিুন	
মদডল	 উদ্থাবদন	 েথাতয়ত্বপ্রথাপ্ত	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	

সমবথায়	 তবভথাদগর	 িত্তথাবিথাদন	 পতরকতল্পি	 ও	
সমধ্ে	 পল্্রী	 তবতনম্থাদণর	 ন্রীতিদকৌশল	 প্রণয়ন	
করথা	 হদব।	 পতরকতল্পি	 ও	 উন্নি	 পল্্রীসমদূহর	
সতমেলদন	অতজ্ডি	হদব	বঙ্গবনু্ধর	স্বদপ্নর	গ্সথানথার	
বথাংলথা।

মমাঃ রেজাউল আহসাে: সতিব,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ
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বাংলাদেশ, সমবায় এবং 

বঙ্গবন্্চ

মথানষু	 আতেকথাল	 গ্রদকই	 মলূি	 যরূবধে	 প্রথাণী।	 একিথাই	 বল–	 এই	
ন্রীতি	অবলম্বন	কপ্র	গ্স	প্রক্তির	অন্যথান্য	প্রথাণীদক	বদশ	এদনদি	এবং	
প্রক্তির	 ওপর	 িথার	 কি্্ত্ব	 প্রতিষ্থার	 প্রয়থাস	 গ্পদয়দি।	 গ্সই	 সমদবি	
প্রদিষ্থার	সংগতঠি	আিতুনক	রূপ	হদচ্ছ	সমবথায়।	‘সকদলর	িপ্র	সকদল	
আমরথা	প্রদি্যদক	আমরথা	পপ্রর	িপ্র’	এটথাই	হদচ্ছ	সমবথাদয়র	মলূমন্ত।	
সমবথাদয়র	 বি্ডমথান	 রূদপর	 উৎস	 সন্ধথান	 করদি	 গ্গদল	 একরথা	 স্ব্রীকথার	
করদিই	হদয়	গ্য	তশল্পতবপ্লদবর	জয়ধ্বতন-উচ্চতকি	ইংল্যথাদডে	রিদডদলর	
িাঁতিরথা	 সমবথায়	 সতমতিদক	 আিতুনক	 রূপ	 প্রেথান	 কপ্রতিদলন	 এবং	
গ্সজন্য	প্রদয়থাজন্রীয়	ন্রীতিমথালথা	প্রণয়ন	কপ্রতিদলন।	মলূি	তশল্পতবপ্লদবর	
িথাক্কথা	 গ্রদক	 তনদজদের	 বাঁিথাদনথার	 জন্যই	 এই	 সমদবি	 উন্নয়ন	 পধেতি	
রেহণ	কপ্রতিদলন।	তরিটিশরথা	এদেদশ	১৯০৪	সথাদল	সমবথায়	প্ররথার	িথালু	

কপ্র	 মলূি	 জতমেথার-মহথাজনদের	 শেথাষণ	 গ্রদক	 সথািথারণ	 ক্ষকদের	
বাঁিথাদনথার	 লদক্্য।	 তরিটিশদের	 পরতনদে্ডশনথায়	 ১৯০৬	 সথাদল	 ঢথাকথা	
গ্সন্টথাল	বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক,	১৯০৯	সথাদল	খলুনথায়	রথাড়ুল্রী	গ্সন্টথাল	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক,	১৯১৪	সথাদল	বগুডথা	গ্সন্টথাল	বেথা-অপথাপ্রটিভ	
ব্যথাংক	প্রতিতষ্ি	হয়।	এ	িরদনর	ব্যথাংক	এখনও	রদয়দি	প্রথায়	শ’খথাদনক।	
এই	 ব্যথাংকগুদলথা	 আওিথাি্রীন	 ক্ষক	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথাদক	 স্বল্পসুদে	
ও	সহজ	শদি্ড	ঋণ	তেি।	কথালক্রদম	সমবথায়	সতমতির	প্রকথারদভে	বত্ধে	
পথায়।	 বেদল,	 িাঁতি,	 কু্দ্র	 ব্যবসথায়্রী,	 তবত্তহ্রীন	 মথানষু	 এবং	 নথার্রীরথা	
সমবথায়	 সতমতি	 গঠদন	 এতগদয়	 আদসন।	 বি্ডমথাদন	 গ্েদশ	 গ্মথাট	 ৩৫	
প্রকথাপ্রর	সমবথায়	সতমতি	আদি	যথার	গ্মথাট	সংখ্যথা	১,৯২,০২০।
গ্েদশ	গ্মথাট	সমবথায়্রীর	সংখ্যথা	১,১৫,০৯,৮২৫	জন।	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	

ম�োঃ আম�নলু ইসলো�

জাচতর চপতা বঙ্গবন্্চ  শেখ ম্চচজব্চর রহমান ১৯৭৩ সাদল রদশার সের আসদনর সংসে সেসযু প্রয়াত এম রওশন আললীদক সমবায় থিক প্রোন 
কররন।
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প্রি্যক্-পপ্রথাক্ভথাদব	 কম্সংস্থান	 হদয়দি	 ৯,২৫,৬৯৯	 জন	 মথানদুষর।	
জ্রীবন	ও	জ্রীতবকথার	প্রদনে	প্রি্যক্	ও	পপ্রথাক্ভথাদব	গ্েদশর	প্রথায়	৪	বেথাটি	
মথানষু	সমবথাদয়র	সথাদর	জতডি।	গ্েদশর	অর্ন্রীতিদি	সমবথায়	গ্সক্টপ্রর	
ভূতমকথা	 আলথােথাভথাদব	 পতরমথাপ	 করথা	 হয়	 নথা।	 িদব	 টিআইতব-এর	
গদবষণথালব্ধ	 ির্যথানযুথায়্রী	 বথাংলথাদেদশর	 তজতডতপ-ব�	 সমবথায়	 গ্সক্টপ্রর	
অবেথান	 ১.৮৮%।	 তকন্তু	 বথাস্দব	 সমবথায়	 গ্সক্টপ্রর	 অবেথান	 কদয়কগুণ	
ব�তশ।	 ক্তষ,	মৎস্য,	পশুপথালন,	বস্ত্রখথাি,	দুগ্ধ	উৎপথােন,	িথামডথাজথাি	
তশল্প,	 মৎ্তশল্প,	 মথানবসম্ে	 উন্নয়ন,	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	 কম্সংস্থান	
সষ্্টি	 প্রভ্তি	 গ্সক্টপ্র	 অর্ননতিক	 অবেথাদনর	 প্রতিটি	 গ্ক্প্ত্	 সমবথাদয়র	
সহদযথাগী	 ভূতমকথা	 রদয়দি।	 বথাংদলথাদেদশ	 ক্তষর	 গ্য	 অভূিপূব্	 উন্নয়ন,	
িথার	গ্পিদনও	তবি-স্র	তবতশষ্	সমবথায়	সতমতির	ভূতমকথা	অরেগণ্য।	তকন্তু	
এসব	 অবেথান	 যরথাযরভথাদব	 পতরমথাপ	 করথা	 যথায়তন	 বদল	 অর্ননতিক	
প্রবত্ধে	অজ্ডদন	সমবথাদয়র	অবস্থান	আজও	পূণ্	মথাত্থায়	উপস্থাতপি	হয়তন।

বঙ্গবন্্চ র েশ্ন এবং সমবায়

জথাি্রীয়	কতব	কথাজ্রী	নজরুল	ইসলথাম	আখ্যথাতয়ি	‘দুঃখ	জদয়র	নব্রীনমন্ত	
সমবথায়’-বে	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	গ্েদশর	সথািথারণ	
মথানদুষর	আর্সথামথাতজক	মতুক্তর	পর	তহদসদব	ব�দি	তনদয়তিদলন।	বঙ্গবনু্ধ	
যুক্তফ্রন্ট	সরকথাপ্রর	ক্তষ	ও	সমবথায়	তবষয়ক	মন্ত্রী	রথাকথাকথাদলই	সমবথাদয়র	
তেদক	ি্রীক্ষ্ণ	নজর	পদড	িাঁর।	সথািথারণ	তনব্থািদনর	আদগ	১৯৭০	সথাদলর	
নদভম্বপ্র	প্রেত্ত	ব�িথার	গ্টতলতভশন	ভথাষদণ	বঙ্গবনু্ধ	বদলন,	‘কু্দ্রথায়িন	
ও	কুটিরতশল্পদক	ব্যথাপকভথাদব	উৎসথাহ	 তেদি	হদব।	কুটিরতশদল্পর	গ্ক্প্ত্	
কাঁিথামথাল	সরবরথাদহর	ব্যবস্থা	তনতচিি	করদি	হদব।	িাঁতিদের	ন্যথায্যমদূল্য	
সুিথা	ও	রং	সরবরথাহ	করদি	হদব।	িথাদের	জদন্য	অবশ্যই	বথাজথারজথািকরণ	
ও	ঋণেথাদনর	সুতবিথা	কপ্র	 তেদি	হদব।	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	 কু্দ্রথাক্তির	
তশল্প	গদড	িুলদি	হদব।	রেথাদম	রেথাদম	এসব	 তশল্পদক	এমনভথাদব	িতডদয়	
তেদি	হদব	যথার	ফদল	রেথাম	গ্রদক	রেথামথান্তপ্র	তবতভন্ন	প্রকথার	তশল্প	সুদযথাগ	
গ্পৌঁিথায়	এবং	রেথাম্রীণ	মথানদুষর	জদন্য	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	হয়।’	
বঙ্গবনু্ধর	বেি্দত্ব	গ্েশ	স্বথাি্রীন	হয়।	স্বথাি্রীনিথার	পরপরই	১৯৭২	সথাদলর	
শুরুদিই	 বঙ্গবনু্ধ	 দুটি	 মহৎ	 কথাজ	 কপ্রন:	 সমবথায়-সংগীি	 রিতয়িথা	
তবপ্দ্রথাহ্রী	 কতবদক	 ভথারি	 গ্রদক	 বথাংলথাদেদশ	 তনদয়	 এদস	 জথাি্রীয়	 কতবর	
সমেথাদন	 সযদনে	 রথাখথার	ব্যবস্থা	এবং	 সমবথায়দক	 তপতিদয়	 রথাকথা	 সথািথারণ	
মথানদুষর	আর্সথামথাতজক	উন্নয়দনর	পন্থথা	তহদসদব	রেহণ।	তিতন	সমবথাদয়র	
আর্সথামথাতজক	গুরুত্ব	তবদবিনথা	কপ্র	১৯৭২	সথাদল	রতিি	বথাংলথাদেদশর	
পতবত্	 সংতবিথাদনর	 তবিি্রীয়	 ভথাদগর	 ১৩(খ)	 অনদুচ্ছদে	 গ্েদশর	
উৎপথােনযপ্ন্তর	 উৎপথােনব্যবস্থা	 ও	 বণ্টনপ্রণথাতলসমদূহর	 মথাতলকথানথার	
গ্ক্প্ত্	 সমবথায়্রী	 মথাতলকথানথাদক	 রথাপ্ষ্টর	 তবিি্রীয়	 মথাতলকথানথা	 খথাি	 তহদসদব	
ঐতিহথাতসক	 স্ব্রীক্তি	 প্রেথান	 কপ্রন।	 তিতন	 ১৯৭২	 সথাদলর	 ৩০	 জুন	
বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	সমবথায়	সদমেলদন	প্রেত্ত	
ভথাষদণ	বদলতিদলন,	“আমথাদের	সং�বধে	জনশতক্তর	সমদবি	প্রদিষ্থায়	
গদড	িুলদি	হদব	‘গ্সথানথার	বথাংলথা’।	এ	েথাতয়ত্ব	সমরে	জথাতির,	প্রদি্যকটি	
সথািথারণ	মথানদুষর	এবং	িথাদের	প্রতিতনধিদের।	িদবই	আমথার	স্বপ্ন	সথার্ক	
হদব,	 সথার্ক	 হদব	 শতহদের	 আত্মি্যথাগ,	 সথার্ক	 হদব	 মথািথার	 অশ্রু।	
রথাজননতিক	 স্বথাি্রীনিথা	 িথার	 সতি্যকথাপ্রর	 অর্	 খুঁদজ	 পথাদব	 অর্ননতিক	
মতুক্তর	স্বথাদে,	আপথামর	জনসথািথারদণর	ভথাদগ্যথান্নয়দন।	িদবই	গণিথাতন্তক	
পধেতির	মথাি্যদম	রূপথাতয়ি	হদব	সমথাজিথাতন্তক	ন্রীতির	এবং	গ্সই	অভ্রীষ্	
লদক্্য	আমরথা	গ্পৌঁিথাদবথা	সমবথাদয়র	মথাি্যদম।	জয়	বথাংলথাদেদশর	সমবথায়	
আদ্থালন।	জয়	বথাংলথা।”

আে্সামাচজক উন্নয়দনর সাদে কচতপয় গুরুত্পূণ্ থস্রর 
সমবাদয়র কার্কর ভূচমকা

মথানবসমথাজ	 িলমথান	 রদয়দি	 আমরথা	 যথাদের	 বতল	 ‘সথািথারণ	 জনগণ’,	
মলূি	িথাদের	কম্প্রবথাদহর	শতক্তমপ্ন্ত।	যথারথা	খথাে্য,	বস্ত্র	ও	অন্যথান্য	পণ্য	

উৎপথােন	কপ্রন,	িথারথাই	সিল	ব�দখদিন	জ্রীবদনর	গতি;	িথাদের	কাঁদি	
ভর	তেদয়	এতগদয়	িদলদি	সমথাজ-সংসথার-সভ্যিথা।	তববেকতব	রব্রীন্দ্রনথার	
ঠথাকুর	 িাঁর	 ‘ঐকিথান’	 নথামক	 কতবিথায়	 তবষয়টি	 িমৎকথারভথাদব	 িুদল	
িপ্রদিন:	

‘িথাতষ	গ্খদি	িথালথাইদি	হথাল,
িাঁতি	বদস	িাঁি	ব�থাদন,	বেদল	গ্ফদল	জথাল-
বহুদূর	প্রসথাতরি	এদের	তবতিত্	কম্ভথার	
িথাতর	পপ্র	ভর	তেদয়	িতলদিদি	সমস্	সংসথার’।	
...................................................
ক্ষথাদণর	জ্রীবদনর	শতরক	গ্য	জন,
কদম্	ও	করথায়	সি্য	আত্ম্রীয়িথা	কপ্রদি	অজ্ডন	
গ্য	আদি	মথাটির	কথািথাকথাতি,
গ্স	কতবর	বথাণী-লথাতগ	কথান	গ্পদি	আতি’।	

সমবথায়	 অধিেপ্তর	 মলূি	 এসব	 ‘সথািথারণ	 মথানষু’-গ্ের	 আর্সথামথাতজক	
উন্নয়দনর	পন্থথা	তহদসদব	সমবথায়দক	রেহণ	কপ্র	আসদি।	আমরথা	গ্সসদবর	
একটথা	সংতক্প্ত	তিত্	উপস্থাপন	করদি	িথাই।	

১. কৃ্কনদর ঋণ সরবরাহ ও শো্ণ হনি মধুততির সচূো

তরিটিশ	 আমদল	 জতমেথাতর	 প্ররথা	 িথালু	 করথায়	 সথািথারণ	 ক্ষক-বেদল-
িাঁতিদের	অবস্থা	শেথািন্রীয়	হদয়	ওদঠ	যথা	 গ্সই	সমদয়	রতিি	উপন্যথাস-
নথাটক-কতবিথা-গথাদন	 বথাণীবধে	 হদয়	 আদি	 আজও।	 গ্মহনতি	 মথানদুষর	
কতব	কথাজ্রী	নজরুল	ইসলথাম	িাঁর	সুতবখ্যথাি	‘	ওঠ	ব�	িথাতষ	জগবিথাস্রী,	ির	
কদষ	লথাঙল’	গথাদন	গ্সই	অবস্থার	িতব	িুদল	িপ্রতিদলন	জ্রীবন্তভথাদব	যথার	
কদয়কটি	লথাইন	এমন,

‘ও	ভথাই		 আমরথা	তিলথাম	পরম	সুখী,	তিলথাম	গ্েদশর	প্রথাণ
িখন		 গলথায়	গলথায়	গথান	তিল	ভথাই,	গ্গথালথায়	গ্গথালথায়	িথান,
আজ		 বেথারথায়-বথা	গ্সই	গথান	গ্গল	ভথাই,	বেথারথায়	গ্স-ক্ষথাণ?
ও	ভথাই		 গ্মথাদের	রক্ত	জল	হদয়	আজ	ভরদিদি	ব�থািল।।
আজ		 িথারতেক	হদি	িতনক	বধণক	শেথাষণকথার্রীর	জথাি
ও	ভথাই		 বোঁদকর	মিন	শুষদি	রক্ত,	কথাডদি	রথালথার	ভথাি,
গ্মথার		 বুদকর	কথাদি	মরদি	গ্খথাকথা,	নথাই	বেথা	আমথার	হথাি।’

তকন্তু	 তরিটিশরথা	 তনদজদের	 সভ্য	 জথাতি	 বদল	 েথাতব	 কপ্র	 এবং	 এদেদশর	
সথািথারণ	 মথানষু	 সবথাই	 কু্িথায়-ব�থাদগ-শেথাদক-বচিনথায়	 ব্যথাপকভথাদব	
সংকু্ব্ধ	হদয়	উঠদল	িথাদের	শথাসন	টিতকদয়	রথাখথাও	কতঠনির	হদয়	যথাদব	
ব�দব	িথারথা	ক্ষক-বেদল-িাঁতি	প্রভ্তি	সথািথারণ	মথানষুদের	বাঁিথাদি	তকিু	
ইতিবথািক	 পেদক্প	 রেহণ	 কপ্র।	 িথার	 একটি	 হদচ্ছ	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং।	
তরিটিশরথা	১৯০৪	সথাদল	ভথারি্রীয়	উপমহথাদেদশ	সমবথায়	পধেতি	িথালু	কপ্র।	
বি্ডমথান	 বথাংলথাদেদশ	 ১৯০৬	 সথাদল	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং	 িথালু	 করথা	 হয়।	
গ্সগুদলথার	নথাম	 তিল	এলথাকথাতভতত্তক	গ্সন্টথাল	বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক।	
১৯০৬	 সথাদল	 ঢথাকথা	 গ্সন্টথাল	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 ব্যথাংক,	 ১৯০৯	 সথাদল	
খলুনথায়	রথাড়ুল্রী	গ্সন্টথাল	বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক,	১৯১৪	সথাদল	বগুডথা	
গ্সন্টথাল	বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক	প্রতিতষ্ি	হয়।	এভথাদব	প্রথায়	শ’খথাদনক	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	ব্যথাংক	প্রতিতষ্ি	হয়।	এসব	ব্যথাংক	আওিথাি্রীন	ক্ষক	
সমবথায়	 সতমতিগুদলথাদক	 স্বল্প	 সুদে	 ও	 সহজ	 শদি্ড	 ঋণ	 তেি।	 এদি	
কপ্র	 ক্ষকগণ	 জতমেথার-মহথাজনদের	 িক্রবত্ধে	 অতিসুদের	 শেথাষণ	
গ্রদক	তনদজদের	 তকিুটথা	হদলও	রক্থা	করথার	 তবকল্প	পর	পথায়।	সমদয়র	
গ্প্রক্থাপদট	 তবদবিনথা	 করথা	 হদলথা	 সমবথায়	 ব্যথাংতকং	 একটি	 যুগথান্তকথার্রী	
�টনথা	তিল	তকন্তু	নথানথাতবি	স্রীমথাবধেিথার	কথারদণ	পরবি্ড্রীদি	গ্সই	গ্সথানথাতল	
সথাফল্য	 অদনকখথাতন	 ম্থান	 হদয়	 যথায়।	 তকন্তু	 িথারপরও	 ঋণ	 সরবরথাহ	
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অব্যথাহি	আদি।	সমবথায়	ব্যথাংদকর	পথাশথাপথাতশ	ক্তষ	উন্নয়ন	ব্যথাংকগুদলথা	
ক্ষকদের	ঋণ	সরবরথাহ	কপ্র	আসদি।	এদক্প্ত্	সমবথায়	ব্যথাংকগুদলথার	
পথাইওতনয়থাতরং	ভূতমকথা	ভুদল	যথাওয়থা	তঠক	হদব	নথা।	

২. িৃণমনূল গণিন্তায়ে ও সাধারণ মােধুন্র ষ্মিায়ে

সথািথারণ	 মথানষু	 িখনই	 ক্মিথার	 উৎস	 যখন	 িথারথা	 সদিিনভথাদব	
একিথাবধে।	 এ	 কথাজটি	 মলূি	 গণিপ্ন্তর।	 ভথারি্রীয়	 উপমহথাদেশ	
গ্রদক	 ১৯৪৭	 সথাদল	 তরিটিশরথা	 িদল	 গ্যদি	 বথাি্য	 হওয়থার	 পরই	 বেবল	
উপমহথাদেদশর	 মথানষু	 গণিপ্ন্তর	 সথাদর	 তনতবডভথাদব	 পতরতিি	 হওয়থার	
সুদযথাগ	পথায়।	তকন্তু	বথাংলথাদেশ	ভূখদডে	গ্সটথাও	অতিপ্র	উিথাও	হদয়	যথায়।	
তকন্তু	সমবথায়	মথানষুদক	ি্ণমলূ	স্প্রই	গণিপ্ন্তর	স্বথাে	ও	সথাফল্য	 তেদয়	
এদসদি	তরিটিশ	আমল	গ্রদকই।	সমবথায়	সতমতি	পতরিথাতলি	হয়	তনব্থািদনর	
মথাি্যদম	 তনদজদের	 মি্য	 হদি	 তনব্থাতিি	 প্রতিতনধিদের	 বিথারথা	 এবং	 গ্সই	
পতরিথালনথার	কথাজটিও	হয়	তনদজদের	সুতলতখি	ও	তবধিবধে	সংতবিথান	বথা	
উপ-আইন	অনসুরণ	কপ্র।	প্রক্িপদক্	প্রদি্যকটি	সমবথায়	সতমতি	হদচ্ছ	
এক	একটি	কু্দ্র	গণিন্ত	বথা	Mini Democracy।	এটথা	হদচ্ছ	গণিপ্ন্তর	
ি্ণমলূথায়ন।	 এটথা	 হদচ্ছ	 প্রক্ি	 গণিন্ত	 (Quality Democracy)।	
সথািথারণ	 মথানদুষর,	 তপতিদয়	 পডথা	 মথানদুষর	 সুপ্ত	 ও	 অব্যবহৃি	 ক্মিথার	
উদবিথািন	�দট	সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম।	িথারথা	আপনথা	গ্রদক	উবিধুে	হদয়	
সমদবি	হদয়	 তনদজদের	সতমেতলি	প্রদিষ্থায়	 তনদজদের	বিথারথা	 তনদজদের	
বেি্দত্ব	তনদজদের	সতমেতলি	ও	ব্যতক্তগি	ভথাদগ্যর	উন্নয়ন	�টথায়।	ভূদপন	
হথাজথাতরকথার	 গথাওয়থা	 একটি	 তবখ্যথাি	 গথাদন	 বহ্ত্তর	 সমথাদজর	 মথানদুষর	
অবস্থা	িুদল	িপ্র	বলথা	হদয়দি,	“ব্যতক্ত	যতে	ব্যতক্তদকতন্দ্রক,	সমষ্টি	যতে	
ব্যতক্তত্বরতহি/িদব	 তশতরল	সমথাজদক	ভথাদঙ্গথা	নথা	 বেন!’’	সমবথায়	হদচ্ছ	
ব্যতক্তদক	 িথার	 আত্মদকতন্দ্রক	 সংক্রীণ্	 ব্যতক্তস্বথার্পরিথার	 গ্খথায়থাড	 গ্রদক	
ব�র	কপ্র	আনথার	এবং	ব্যতক্তত্বরতহি	সমষ্টিদক	প্রবল	ব্যতক্তদত্ব	জথাতগদয়	
ব�থালথার	 গ্মথাক্ম	 মন্ত।	 সমবথায়	 সতমতিই	 হদচ্ছ	 ‘জ্থানতবহ্রীন	 তনরক্প্রর	
খথাে্যতবহ্রীন	 নথাগতরদকর	 বেি্তবহ্রীনিথার	 গ্মৌনিথা’	 ভথাঙথার	 অব্যর্	 অস্ত্র।	
সমবথায়ই	 সফলভথাদব	 শেখথাদি	 পথাপ্র:	 ‘আমরথা	 দুব্ল	 নই,	 আমরথা	
পথাতর’।	বথাংলথাদেদশ	সমবথাদয়র	অি্রীি	ও	বি্ডমথান	ভূতমকথার	তবদলিষণ	ও	
মলূ্যথায়ন	করথা	হদলথা	সমবথাদয়র	এই	মথানবশতক্তর	উদবিথািন	ও	রেথামবথাংলথার	
আনথািকথানথাদির	গণিন্তথায়দনর	তবষয়টি	গ্সথানথাতল	আদলথায়	উদ্থাতসি	হদয়	
উঠদব	বদল	আমথাদের	অতভজ্িথালব্ধ	েঢ়্	তববেথাস।

৩. কৃত্ সমবায়

স্বথাি্রীনিথার	আদগ	ও	পপ্র	এদেদশর	 ক্তষখথাদির	উন্নয়দন	 ক্তষ	সমবথায়	
সতমতির	অবেথান	গুরুদত্বর	সদঙ্গ	উদল্খদযথাগ্য।	আমরথা	ওপপ্র	ক্ষকদের	
উন্নয়দন	সমবথায়	ব্যথাংতকং	ব্যবস্থার	ভূতমকথা	িুদল	িপ্রতি।	েথাতরদ্রপীতডি,	
অতশতক্ি	এবং	অনতভজ্	ক্ষকদের	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	সংগতঠি	কপ্র	
উন্নি	ব্রীজ,	সথার	ও	 গ্সি	পধেতি	ব্যবহথাপ্র	উবিধুেকরদণর	মথাি্যদম	 ক্তষ	
উৎপথােন	বত্ধের	গ্ক্প্ত্	সমবথাদয়র	অবেথান	অসথামথান্য।	এদক্প্ত্	আখিথার	
হথাতমে	খথান	এর	তবি-স্র	সমবথায়	সতমতির	অবেথাদনর	করথা	নথা	বলদলই	
নয়।	 এই	 মহথান	 ব্যতক্তর	 মহৎ	 উদে্যথাদগর	 ফলশ্রুতিদি	 ৮০’র	 েশদকর	
মথািথামথাতি	এদেদশ	সবুজ	 তবপ্লব	সতূিি	হয়।	 ক্তষকথাজ	বলদি	জতমদি	
ফসল	ফলথাদনথা,	মথাি	িথাষ,	হাঁস-মরুতগ,	গবথাতে	পশু	পথালন,	মথাংস	ও	দুগ্ধ	
উৎপথােন	এসব	 তকিুর	সমষ্টিদক	 বুিথায়।	আর	প্রতিটি	গ্ক্প্ত্	সহদযথাগী	
ভূতমকথা	 পথালন	 কপ্র	 আসদি	 সমবথায়।	 তরিটিশ	 আমদল	 যখন	 ক্ষকরথা	
মহথাজন-জতমেথারদের	 িক্রবত্ধে	 সুেসংবতলি	 ঋদণর	 কবদল	 পদড	
জজ্ডতরি,	 িখন	 সমবথায়	 ব্যথাংকগুদলথাই	 ক্ষকদের	 পথাদশ	 সহদযথাতগিথা	
তনদয়	োঁতডদয়তিল।	আজ	বথাংলথাদেশ	গ্য	খথাদে্য	স্বয়ংসম্ণূ্	িথার	সবখথাতন	
ক্তিত্ব	 ক্তষ	 তবভথাদগর	 একথার	 নয়;	 এর	 মদূল	 আদি	 সমবথায়।	 তকন্তু	
সমবথাদয়র	এই	সহদযথাগী	ভূতমকথার	মলূ্যথায়ন	বেই,	সমবথাদয়র	অবেথাদনর	
পতরমথাপ	 বেই।	 ফদল	 স্ব্রীক্তিও	 বেই।	 এটথা	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 একটথা	

দুভ্ডথাগ্য।	 ক্তষ	 সমবথাদয়র	 সথাদর	 সম্ক্্ত	 বেন্দ্র্রীয়	 ও	 প্রথারতমক	 সমবথায়	
সতমতিসমহূ	হদচ্ছ	:	ক্তষ/ক্ষক	সমবথায়	সতমতি	(৫২,৩২৬টি),	বেন্দ্র্রীয়	
সমবথায়	 ব্যথাংক	 (৭৫টি),	 বেন্দ্র্রীয়	 বহুমখুী	 সমবথায়	 সতমতি	 (৬৫টি),	
ইউতনয়ন	 বহুমখুী	 সমবথায়	 সতমতি	 (১০,০৬৩টি),	 উপদজলথা	 বেন্দ্র্রীয়	
সমবথায়	 অ্যথাদসথাতসদয়শন	 (৪৮৮টি)	 ও	 প্রথারতমক	 জতম	 বন্ধতক	 ব্যথাংক	
(৬৮টি)।	 বি্ডমথাদন	 এ	 িরদনর	 গ্মথাট	 সতমতির	 সংখ্যথা	 ৭২,৪৬০টি।	
বথাংলথাদেশ	সমবথায়	ব্যথাংক	কি্্ক	এসব	ক্তষ	সমবথায়	সতমতিদক	আতর্ক	
সহথায়িথা	প্রেথান	করথা	হয়।	

৪. বািংলানদশ সমবায় বযোিংক তলঃ 

সথাদবক	পূব্	পথাতকস্থাদন	ক্তষ	সমবথায়্রীদের	ঋণ	প্রেথাদনর	লদক্্য	১৯৪৮	
সথাদল	 ইটে	 পথাতকস্থান	 গ্প্রথাতভতন্সয়থাল	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 ব্যথাংক	 প্রতিতষ্ি	
হয়।	স্বথাি্রীনিথার	পপ্র	উক্ত	ব্যথাংকটিদক	বথাংলথাদেশ	সমবথায়	ব্যথাংক	তহদসদব	
নথামকরণ	করথা	হয়	এবং	এটি	একটি	জথাি্রীয়	সমবথায়	সতমতি।	বথাংলথাদেশ	
সমবথায়	 ব্যথাংক	 প্রিথানি	 ক্তষ	 সমবথায়	 সতমতির	 জন্য	 কু্দ্রঋণ	 প্রেথান,	
সেস্যদের	 ও	 অসেস্য	 সকদলর	 কথাি	 গ্রদক	 সকল	 প্রকথার	 আমথানি	
রেহণ	এবং	আমথানদির	ওপর	বথাংলথাদেশ	ব্যথাংদকর	তনয়মথানযুথায়্রী	অন্যথান্য	
রথাষ্টথায়ত্ত	ব্যথাংদকর	সমপতরমথাণ	হথাপ্র	সুে	প্রেথান	কপ্র	রথাদক।	সেস্যভুক্ত	
বেন্দ্র্রীয়	সমবথায়	ব্যথাংক,	বেন্দ্র্রীয়	আখিথাতষ	সমবথায়	সতমতি,	উপদজলথা	
বেন্দ্র্রীয়	সমবথায়	সতমতি	এবং	সমবথায়	জতম	বন্ধতক	ব্যথাংকসমদূহর	মথাি্যদম	
এ	 ব্যথাংকটির	 ক্তষঋণ	 কথায্ক্রম	 পতরিথাতলি	 হয়।	 বি্ডমথাদন	 এর	 সেস্য	
সংখ্যথা	 ৪৭১,	 শেয়থার	 মলূিন	 ৭৩০.৫২	 লক্	 টথাকথা,	 সচিয়	 আমথানি	
৩,২৫৬.৩০	 লক্	 টথাকথা	 এবং	 সংরতক্ি	 িহতবল	 ১৯,২১৯.০৫	 লক্	
টথাকথা।	 সতমতিটি	 ২০১৯-’২০	 অর্বিপ্র	 ২১.৬২	 লক্	 টথাকথা	 লভ্যথাংশ	
তবিরণ	 কপ্রদি।	 গ্মথাট	 সম্দের	 পতরমথাণ	 ১৪০.২৮	 বেথাটি	 টথাকথা।	
২০১৯-’২০	অর্বিপ্র	সমবথায়	ব্যথাংক	ঋণ	তবিরণ	কপ্রদি	৫,১২৮.৩৮	
লক্	টথাকথা	এবং	ঋণ	আেথায়	কপ্রদি	৭,০৭৭.১৪	লক্	টথাকথা।	সরকথার	
গ্িষ্থা	করদি	ব্যথাংকটিদক	িথার	সফল	ভূতমকথায়	তফতরদয়	আনদি।	সমবথায়	
তবভথাদগর	কম্্রী	তহদসদব	আমরথা	আশথাবথাে্রী	হদি	িথাই।

 
৫. বাজারজািকরণ সমবায়

বেন্দ্র্রীয়	বহুমখুী	সমবথায়	সতমতি,	 বেন্দ্র্রীয়	ব�থাগ্যপণ্য	সমবথায়	সতমতি,	
বেন্দ্র্রীয়	তবক্রয়	ও	সরবরথাহ	সমবথায়	সতমতি,	প্রথারতমক	ব�থাগ্যপণ্য	সমবথায়	
সতমতি	ইি্যথাতে	বথাজথারজথািকরণ	সমবথায়	সতমতির	অন্তভু্ক্ত।	বি্ডমথাদন	
গ্েদশ	 এ	 িরদনর	 গ্মথাট	 সতমতির	 সংখ্যথা	 ৬৩৯টি	 এবং	 ব্যতক্ত	 সেস্য	
সংখ্যথা	২৭,৯৭৪	জন,	শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	৭৮১.৭৯	লক্	টথাকথা,	
সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	১,৫৯৫.৫৬	লক্	টথাকথা,	সংরতক্ি	িহতবল	
৪৭৮.২৮	লক্	টথাকথা	এবং	 তনট	লথাদভর	পতরমথাণ	১৬৭.২৮	লক্	টথাকথা।	
সমবথায়্রীদের	 উৎপথাতেি	 পণ্য	 বথাজথারজথািকরদণর	 গ্ক্প্ত্	 অধিেপ্তরদক	
অদনক	ব�তশ	কথাজ	করদি	হদব,	অদনক	দূর	গ্যদি	হদব।	সমবথায়্রীদের	
উৎপথাতেি	 পণ্য	 বথাজথারজথািকরদণর	 সমস্যথাটি	 এখন	 প্রকট।	 তবদশষি	
উৎপথােনমখুী	সমবথায়	সতমতিগুদলথা	এ	সমস্যথায়	ভুগদি	সবদিদয়	ব�তশ।	
এটি	 সরকথাপ্রর	 সদব্থাচ্চ	 পয্থাদয়র	 বেি্বদ্্রও	 অবগতিদি	 আদি।	
সমবথায়	 অধিেপ্তর	 এই	 সমস্যথাটি	 সমথািথাদনর	 জন্য	 ব�শ	 তকিুতেন	 িপ্র	
তিন্তথাভথাবনথা	 কপ্র	 আসদি	 এবং	 ই-মথাদক্ডটিং,	 উপদজলথা	 স্প্র	 সমবথায়	
বথাজথার	প্রতিষ্থা	ইি্যথাতে	কম্সতূি	হথাদি	বেওয়থার	কথাজ	শুরু	কপ্রদি।	

৬. বািংলানদশ সমবায় মানককটিিং মসাসাইটি তলঃ 

ক্ষকদের	 উৎপথাতেি	 পদণ্যর	 সতঠক	 মলূ্য	 প্রেথান	 ও	 পদণ্যর	 সুষু্	
বথাজথারজথািকরদণর	 মি্য	 তেদয়	 সেস্য	 সতমতিসমহূদক	 সমত্ধেশথাল্রী	
করথার	লদক্্য	বথাংলথাদেশ	সমবথায়	মথাদক্ডটিং	গ্সথাসথাইটি	তলঃ	িথার	কথায্ক্রম	
পতরিথালনথা	 কপ্র	 রথাদক।	 বি্ডমথাদন	 এ	 সতমতির	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১৪৭টি,	
শেয়থার	মলূিন	৪৬.৬১	লক্	টথাকথা,	সংরতক্ি	িহতবল	৪৬.৬৬	লক্	টথাকথা	
এবং	 সচিয়	 আমথানি	 ০.৩৪	 লক্	 টথাকথা।	 এই	 সতমতিগুদলথা	 প্রি্যথাতশি	
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ভূতমকথা	পথালন	করদি	পথারদি	নথা	নথানথাতবি	স্রীমথাবধেিথার	কথারদণ।	তকন্তু	এ	
িরদনর	সমবথায়	সতমতি	যি	ব�তশ	সফল	হদব,	উন্নয়দনর	মথাি্যম	তহদসদব	
সমবথায়	িি	ব�তশ	কথায্কর	হদব।	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	সহকম্্রীদের	এ	
তেকটির	প্রতি	আরও	ব�তশ	গভ্রীর	ও	দূরগথাম্রী	েষ্্টি	তেদি	হদব।

৭. তশল্প সমবায়

আমরথা	 একসময়	 বস্ত্রতশদল্প	 প্রথায়	 স্বয়ংসম্ণূ্	 তিলথাম।	 আমথাদের	
িাঁতিদের	 ব�তর	 মসতলদনর	 খ্যথাতি	 তিল	 জগৎদজথাডথা।	 রব্রীন্দ্রনথাদরর	
‘বাঁতশ’	কতবিথায়	ঢথাকথাই	শথাতডর	করথা	আদি:	‘�প্রদি	এল	নথা	গ্স	ব�থা,	
মদন	 িথার	 তনি্য	 আসথা-যথাওয়থা/পরদন	 ঢথাকথাই	 শথাতড	 কপথাদল	 তসঁদুর।’	
নজরুদলর	 একটি	 তবখ্যথাি	 গ্প্রদমর	 গথাদনর	 প্ররম	 দু’লথাইন	 এরকম:	
‘আতম	ময়নথামি্রীর	শথাতড	গ্েদবথা	িদলথা	আমথার	বথাতড/ওদগথা	তভন্	গ্গরথাদমর	
নথার্রী।’	বস্ত্রতশদল্প	আমথাদের	স্বতনভ্ডরিথার	তপিদন	তিদলন	িাঁতি	সম্প্রেথায়	
এবং	 িথাদের	 সংগতঠি	 কপ্রতিল	 িাঁতি	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা।	 দুঃদখর	
তবষয়	 হদলথা	 নথানতবি	 কথারদণ	 বস্ত্রতশদল্পর	 এখন	 দুতে্ডন;	 দুতে্ডন	 িাঁতি	
সমবথায়	সতমতিগুদলথারও।	গ্েশ	ও	জথাতিদক	অদনক	তেদয়	িাঁতি	সমবথায়	
সতমতিগুদলথা	 এখন	 হথাতডিসথার।	 এসব	 সতমতিদক	 আবথার	 জথাতগদয়	 ও	
পুনরুজ্্রীতবি	 কপ্র	 িুলদি	 পথারদল	 গ্েদশরই	 লথাভ	 হদব।	 বেন্দ্র্রীয়	 ও	
প্রথারতমক	িাঁতি	সমবথায়	সতমতি,	বেন্দ্র্রীয়	সুিথা	পথাকথাদনথা	সমবথায়	সতমতি,	
বেন্দ্র্রীয়	 হস্তশল্প	 সমবথায়	 গ্ফডথাপ্রশন	 ও	 প্রথারতমক	 মৎ্তশল্প	 সমবথায়	
সতমতি	 ইি্যথাতে	 তশল্প	 সমবথায়	 সতমতির	 অন্তভু্ক্ত।	 বি্ডমথাদন	 গ্েদশ	 এ	
প্রকথাপ্রর	 গ্মথাট	 সমবথায়	 সতমতির	 সংখ্যথা	 ৩,২১০টি	 এবং	 ব্যতক্ত	 সেস্য	
সংখ্যথা	 ১,২৯,৬৩৭	 জন,	 শেয়থার	 মলূিদনর	 পতরমথাণ	 ১,৩৬৬.৫০	
লক্	টথাকথা	এবং	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	১১,৭০০.৪৮	লক্	টথাকথা।	
এিথাডথাও	৪টি	জথাি্রীয়	সমবথায়	সতমতি	(বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	সমবথায়	তশল্প	
সতমতি	তলতমদটড,	বথাংলথাদেশ	সমবথায়	তশল্প	সংস্থা	তলতমদটড,	তে	ইটেথান্	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	জুট	গ্সথাসথাইটি	তলতমদটড,	গ্সথানথার	বথাংলথা	সমবথায়	কটন	
তমলস্	তলতমদটড)	এসব	কথায্ক্রদমর	সথাদর	সম্ক্্ত	রদয়দি।	

ক. বািংলানদশ জািীয় সমবায় তশল্প সতমতি তলঃ 

সমবথায়্রী	 িাঁতিদের	 জন্য	 তবদেশ	 গ্রদক	 রং,	 রথাসথায়তনক	 দ্রব্য,	 সুিথা	 ও	
িাঁদির	 খিুরথা	 যন্তথাংশ	 আমেথাতনসহ	 িাঁতিদের	 ঋণ	 প্রকল্প	 ও	 স্থান্রীয়	
তমদলর	 সুিথা	 তবিরণ	 করথাসহ	 তবতভন্ন	 উদদেশ্য	 তনদয়	 ১৯৫৪	 সথাদল	
বথাংলথাদেশ	 জথাি্রীয়	 সমবথায়	 তশল্প	 সতমতি	 তলঃ	 প্রতিতষ্ি	 হয়।	 বি্ডমথাদন	
সতমতির	সেস্য	সংখ্যথা	৫২।	সতমতির	শেয়থার	মলূিন	৪২.৮১	লক্	টথাকথা,	
সংরতক্ি	িহতবল	১৭১.৮৩	লক্	টথাকথা	এবং	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	
০.০৬	লক্	টথাকথা।

খ. বািংলানদশ সমবায় তশল্প সিংস্া তলঃ 

পথাট	এক	সময়	 তিল	‘গ্সথানথাতল	আঁশ’;	িখন	পথাটকল	সংতলিষ্	সমবথায়	
সতমতিগুদলথা	তিল	পথাটকল	শ্রতমকদের	ভথাদগ্যথান্নয়দনর	গুরুত্বপূণ্	প্লথাটফম্।	
আজ	গ্সসব	বেবল	গ্সথানথাতল	স্ত্ি।	পথাটকলগুদলথা	এখন	ভথাঙথা	জতমেথার	
বথাতড;	পথাটকল	শ্রতমদকরথা	তনঃস্ব	প্রথায়	মথানবপ্রজথাতি।	পথাটিথাতষদের	পথাদটর	
ন্যথায্যমলূ্য	প্রেথানকদল্প	একটি	পূণ্থাঙ্গ	পথাটকল	স্থাপন	করথার	উদদেশ্য	তনদয়	
বথাংলথাদেশ	সমবথায়	 তশল্প	সংস্থা	 (তলঃ)	একটি	জথাি্রীয়	পয্থাদয়র	সমবথায়	
সতমতি	 তহদসদব	 ১৯৪৯	 সথাদলর	 ১৫	 তডদসম্বর	 তনবতন্ধি	 হয়।	 বি্ডমথাদন	
সতমতির	সেস্য	সংখ্যথা	২৪৫।	সতমতির	শেয়থার	মলূিন	৩.৭৩	লক্	টথাকথা,	
সংরতক্ি	িহতবল	১৬১.৭০	লক্	টথাকথা	এবং	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	
২.৩৬	লক্	টথাকথা।

গ. তদ ইস্ােষি র�া-অিাররটিভ জুট মসাসাইটি তলঃ 

পথাট	 উৎপথােনকথার্রীদের	 অধিক	 পথাট	 উৎপথােদনর	 উৎসথাহ	 প্রেথান,	 পথাট	
ও	 পথাটজথাি	 দ্রব্যথাতে	 বথাজথারজথািকরদণর	 মথাি্যদম	 উৎপথােনকথার্রীদের	
ন্যথায্যমলূ্য	প্রেথান,	পথাট	ও	পথাটজথাি	দ্রব্যথাতে	প্রস্তুিকথার্রী	শ্রতমকদের	জন্য	

সমবথায়	পথাটকল	প্রতিষ্থার	উদদেশ্য	তনদয়ই	১৯৬১	সথাদল	প্রতিতষ্ি	হয়	তে	
ইটেথান্	বেথা-অপথাপ্রটিভ	জুট	তমলস্	তলঃ।	পরবি্ড্রীদি	তবগি	১৭/০৫/৮৬	
তরি.	িথাতরদখ	এর	নথাম	আংতশক	সংদশথািনপূব্ক	তে	ইটেথান্	বেথা-অপথাপ্রটিভ	
জুট	গ্সথাসথাইটি	তলঃ	নথাদম	নথামকরণ	করথা	হয়।	বি্ডমথাদন	সতমতির	সেস্য	
সংখ্যথা	৮৭৫।	সতমতির	শেয়থার	মলূিন	২২.৫২	লক্	টথাকথা	এবং	সংরতক্ি	
িহতবল	৫.৫৬	লক্	টথাকথা।	

ঘ. মসাোর বািংলা সমবায় কটে তমলস্ তলঃ 

িেথান্রীন্তন	 পূব্	 পথাতকস্থান	 আমদল	 কতিপয়	 িন্তুবথায়	 বহুমখুী	 সমবথায়	
সতমতি	এবং	তকিু	ব্যতক্ত	সেস্যদের	সমবিদয়	িাঁতিদের	প্রস্তুিক্ি	কথাপড	
আিতুনক	পধেতিদি	ডথাইং	ও	ক্যথাদলডেথার	করথার	প্রয়থাদস	এক	বথা	একথাধিক	
ক্যথাদলডেথাতরং	ফ্যথাক্টতর	করথার	জন্য	১৯৫১	সথাদলর	১০	জুন	িথাতরদখ	ইটে	
পথাতকস্থান	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 কটন	 ম্স্পতনং	 তমলস্	 তলঃ	 নথাদম	 সতমতিটি	
তনবতন্ধি	 হয়।	 বথাংলথাদেশ	 প্রতিষ্থার	 পর	 ১৯৭২	 সথাদলর	 ২৭	 মথাি্ড	 উপ	
আইন	 সংদশথািদনর	 মথাি্যদম	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	 সমবথায়	 কটন	 তমলস্	 তলঃ	
নথাদম	নথামকরণ	করথা	হয়।	বি্ডমথাদন	সতমতির	সেস্য	সংখ্যথা	১,৩৬০টি,	
শেয়থার	মলূিন	৪.১৩	লক্	টথাকথা	এবং	সংরতক্ি	িহতবল	৯৫.৩৩	লক্	
টথাকথা।	

ঙ. মৎৃতশল্প উন্নয়নে সমবায়

আমথাদের	 অর্ন্রীতিদি,	 আমথাদের	 সভ্যিথায়,	 আমথাদের	 সংস্্তিদি,	
আমথাদের	 সথাতহদি্য	 সবখথাদনই	 মৎ্তশদল্পর	 অবেথান	 ও	 গ্সথানথাতল	 িথাপ	
তবে্যমথান।	 মহথাস্থানগড,	 পথাহথাডপুর	 ব�ৌধেতবহথার,	 ময়নথামতির	 শথালবন	
ব�ৌধেতবহথার,	উয়থার্রী	বদটবের,	গ্যখথাদনই	আমরথা	গ্িথাখ	রথাতখ,	গ্সখথাদনই	
মথাটির	গ্টরথাদকথাটথার	অমর	তনেশ্ন	আজও	গ্েখদি	পথাই।	এদেশ	ব�থা	বলথা	
যথায়	কথামথার-কুমথার-ক্ষকদের	হথাদি	ব�তর।	একসময়	�প্র	�প্র	মথাটির	
বথাসনদকথাসন	ব্যবহৃি	হদিথা।	এমনতক	পূদজথার	মতূি্ডগুদলথাও	বহ্ত্তর	অদর্	
মৎ্তশদল্পর	 অন্তগ্ি।	 মৎ্তশল্প্রীদের	 তনদয়	 গ্সই	 বহুতেন	 আদগ	 গ্রদকই	
একথাধিক	 নথামকরথা	 সমবথায়	 সতমতি	 রদয়দি।	 একটি	 উেথাহরণ	 গ্েওয়থা	
যথায়।	 মৎ্তশদল্পর	 ঐতিদহ্যর	 িথারক	 ও	 বথাহক	 হদয়	 কুতমল্থার	 তবজয়পুর	
রুদ্রপথাল	মৎ্তশল্প	সমবথায়	সতমতি	তলঃ	িথার	অরেযথাত্থা	অব্যথাহি	ব�দখদি।	
এ	সতমতির	সদঙ্গ	আমথাদের	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
কম্দিিনথা	 ও	 গ্েশপ্প্রদমর	 এক	 অনপুম	 স্ত্ি	 জতডি	 রদয়দি।	 ১৯৭১	
সথাদলর	 মহথান	 স্বথাি্রীনিথা	 যুদধের	 সময়	 পথাকহথানথােথার	 বথাতহন্রী	 সতমতির	
অতফস	ও	উৎপথােন	বেন্দ্র	পুতডদয়	গ্েয়।	এদি	কপ্র	সতমতির	কথায্ক্রম	
বন্ধ	 হদয়	 যথায়।	 পরবি্ড্রীদি	 ১৯৭২	 সথাদল	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	
মতুজবুর	 রহমথান	 কুতমল্থায়	 আসদল	 িাঁদক	 মৎ্তশদল্পর	 নথাজুক	 অবস্থা	
সম্দক্ড	অবতহি	করথা	হয়	এবং	এর	পতরপ্প্রতক্দি	তিতন	সরকথাপ্রর	ত্থাণ	
ও	পুনব্থাসন	েপ্তর	গ্রদক	সতমতিদক	এককথাল্রীন	৭৫,০০০	টথাকথা	অনেুথান	
প্রেথান	কপ্রন।	সথাদর	স্বল্পমদূল্য	২০০	 তসএফটি	কথাঠ	এবং	প্রদয়থাজন্রীয়	
টিন	গ্েওয়থার	ব্যবস্থা	কপ্রন।	এর	মথাি্যদম	সতমতির	আবথার	পুনজ্ডন্ম	হয়।	

৮. মৎসযে সমবায়

মথাদি-ভথাদি	 বথাঙথাতল	 প্রবথােটি	 বথাঙথাতল	 জথাতির	 সমবয়তস।	 মথাি	 হদচ্ছ	
পত্রব্রীর	গ্সরথা	প্রথাধণজ	গ্প্রথাটিন	যথার	বেথাদনথা	বেতিবথািক	পথাবে্প্রতিতক্রয়থা	
বেই।	একসময়	বথাংলথায়	বেদল	সম্প্রেথাদয়র	অবস্থা	খবুই	মজবুি	তিল।	
িথারথাই	 আতে	 বথাঙথাতল।	 বপ্রন্দ্র	 অচিদলর	 বেদল	 সম্প্রেথায়	 যথারথা	 বেবি্ড	
নথাদম	 পতরতিি	 তিদলন	 একসময়	 পথালদের	 তবরুদধে	 যুধে	 কপ্র	 স্বথাি্রীন	
রথাজ্য	 প্রতিষ্থা	 কপ্রতিদলন	 যথার	 আয়ু	 তিল	 প্রথায়	 পচিথাশ	 বির।	 গ্সই	
তবপ্দ্রথাদহর	নথাম	বেবি্ড	তবপ্দ্রথাহ।	আজও	বপ্রন্দ্র	অচিদলর	নওগাঁ	বেলথায়	
তেবর	তেত�	ও	তেব্বকস্ম্	গ্সই	তবজদয়র	স্ত্িদসৌি	হদয়	আদলথা	িতডদয়	
যথাদচ্ছ।	‘তিিথাস	একটি	নে্রীর	নথাম’,	‘পদ্থা	নে্রীর	মথাতি’	প্রভ্তি	কথালজয়্রী	
উপন্যথাদস	 মৎস্যজ্রীব্রীদের	 সুখ-দুঃখ	 িতব	 হদয়	 রদয়দি।	 তকন্তু	 আজ	
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গ্েদশর	নেনে্রীগুদলথা	শুতকদয়	যথাদচ্ছ।	িথার	সথাদর	বথাডদি	ওয়থাটথার	লড্ড-
গদণর	শেথাষণ।	ফদল	তবতচ্ছন্নভথাদব	মৎস্যজ্রীব্রীদের	অতস্ত্ব	টিতকদয়	রথাখথা	
েথায়	হদয়	পদডদি।	এ	অবস্থা	 গ্রদক	উত্তরদণর	পর	হদচ্ছ	সমবথায়।	 গ্স	
কথাজটি	কপ্র	যথাদচ্ছ	সমবথায়	অধিেপ্তর।	গ্েদশর	পচিথাৎপে	ও	অনরেসর	
জনদগথাষ্ঠীর	জ্রীতবকথার	উন্নয়ন	প্রদিষ্থার	অংশ	তহদসদব	সমবথায়	অধিেপ্তর	
বেদল	সম্প্রেথায়দক	সংগতঠি	কপ্র	মৎস্যজ্রীব্রী	সমবথায়	সতমতি	গঠন	কপ্র	
রথাদক।	বি্ডমথাদন	গ্েদশর	মৎস্যজ্রীব্রী	সম্প্রেথাদয়র	বহ্ৎ	অংশ	মৎস্যজ্রীব্রী	
সমবথায়	সতমতির	সেস্য।	সকল	প্রথারতমক	মৎস্যজ্রীব্রী	সমবথায়	সতমতি,	
বেন্দ্র্রীয়	 মৎস্যজ্রীব্রী	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	 বথাংলথাদেশ	 জথাি্রীয়	 মৎস্যজ্রীব্রী	
সমবথায়	সতমতি	তলঃ	এর	অন্তভু্ক্ত।	বি্ডমথাদন	জথাি্রীয়,	বেন্দ্র্রীয়	ও	প্রথারতমক	
মৎস্যজ্রীব্রী	 সতমতির	 সব্দমথাট	 সংখ্যথা	 ১০,০৩০টি	 (প্রথারতমক	 সমবথায়	
সতমতির	 সংখ্যথা	 ৯,৯৫৫টি,	 বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	 সতমতির	 সংখ্যথা	 ৭৪টি,	
জথাি্রীয়	 সমবথায়	 সতমতি	 ১টি),	 ব্যতক্ত	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ৩,৯০,৫২৭	 জন,	
শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	 ২,৪৯৭.৮৯	লক্	টথাকথা,	সচিয়	 আমথানদির	
পতরমথাণ	৫,৬৪১.১৭	লক্	টথাকথা	এবং	তনট	লথাদভর	পতরমথাণ	১,৬১৪.১৭	
লক্	টথাকথা।
 
বািংলানদশ জািীয় মৎসযেজীবী সমবায় সতমতি তলঃ

বথাংলথাদেশ	 জথাি্রীয়	 মৎস্যজ্রীব্রী	 সমবথায়	 সতমতি	 তলঃ	 সমবথায়	 আইদন	
তনবতন্ধি	 একটি	 জথাি্রীয়	 প্রতিষ্থান।	 বথাংলথাদেদশর	 জনদগথাষ্ঠীর	 এক	
বহ্ত্তর	 অংশ	 মৎস্যজ্রীব্রী।	 মথাি	 হদচ্ছ	 গ্েদশর	 আপথামর	 জনসথািথারদণর	
গ্প্রথাটিন	 িথাতহেথা	 তমটথাদনথার	 প্রিথান	 উৎস	 এবং	 গ্েদশর	 অর্ন্রীতিদি	 এর	
এক	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	রদয়দি।	মৎস্যজ্রীব্রীদের	আর্সথামথাতজক	অবস্থার	
উন্নয়ন,	 মৎস্য	 িরথার	 সরজেথাম	 ক্রয়	 ও	 ন্যথায্যমদূল্য	 সেস্যদের	 মথাদি	
তবিরণ,	সেস্যদের	কল্যথাদণ	মৎস্য	তশল্পপ্রতিষ্থান	স্থাপন	এবং	জলমহথাল	

অধিরেহণ	 করথা	 ইি্যথাতে	উদদেশ্য	 তনদয়	 ১৯৬৪	সথাদলর	১২	মথাি্ড	 গ্েদশর	
মৎস্যজ্রীব্রী	 সমবথায়সমদূহর	 শীষ্স্থান্রীয়	 প্রতিষ্থান	 বথাংলথাদেশ	 জথাি্রীয়	
মৎস্যজ্রীব্রী	সমবথায়	সতমতি	তলঃ	প্রতিতষ্ি	হয়।	বি্ডমথাদন	সতমতির	সেস্য	
সংখ্যথা	 ৯১টি	 বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	 সতমতি,	 শেয়থার	 মলূিন	 ১৩.৬৬	 লক্	
টথাকথা,	 সংরতক্ি	 িহতবল	 ২০৫.৮৬	 লক্	 টথাকথা	 এবং	 সচিয়	 আমথানি	
৪৪.১৭	লক্	টথাকথা।	গ্মথাট	সম্দের	পতরমথাণ	৭৭৩.৬০	লক্	টথাকথা।
 
৯. মতহলা সমবায় সতমতি

সথামথাতজক	 কুসংস্থার,	 অন্ধত্ব,	 িম্্রীয়	 গ্গাঁডথাতমজতনি	 বাঁিথাতনদষদির	
ব�ডথাজথাল,	 অতশক্থা,	 হ্রীনমেন্যিথা	 প্রভ্তি	 নথার্রীদের	 িথার	 গ্েওয়থাদল	
বত্	 কপ্র	 মথানদবির	 জ্রীবদন	 আদষ্পদ্ষ্	 ব�ঁদি	 ব�দখতিল।	 নথার্রীর	
িথার	আপন	ভথাগ্য	জয়	করথার	অধিকথার	 তিল	নথা।	সম্দের	মথাতলকথানথা	
পুপ্রথাটথাই	 তিল	 পুরুদষর	হথাদি।	 তশক্থার	অধিকথার	 তিল	শুিইু	 পুরুদষর।	
পথাতরবথাতরক	গ্িৌহতদের/�প্রর	বথাইপ্র	যথাওয়থার	অধিকথার	তিল	নথা	নথার্রীর।	
গ্খলথািলুথা-গথানসহ	 সব	 রকম	 তিত্ততবদনথােদনর	 সুদযথাগ	 গ্রদক	 গ্স	 তিল	
পুপ্রথাপুতর	বতচিি।	রথাজথা	রথামদমথাহন	রথাদয়র	প্রদিষ্থায়	তনষু্র	সি্রীেথাহ	প্ররথা	
উদঠ	 গ্গদলও	বথাল্যতববথাহ,	অকথাল	 ব�িব্য,	 গ্যৌিুক	প্ররথা,	অকথালমিু্্য,	
স্বথাম্রীগদ্হ	 িিুমু্খী	 তনয্থািন	 নথার্রীর	 তনি্যসঙ্গ্রী	 তিল।	 বথাল্যতববথাহ-
বন্ধদন	আবধে	হওয়থা,	স্বথাম্রীসহ	পতিগদ্হর	সকদলর	 গ্সবথাকরণ,	সন্তথান	
উৎপথােন,	 রথান্নথাবথান্নথা	 এসব	 কথাদজ	 আবধে	 গ্রদক	 িথারদেওয়থাদলর	 মদি্য	
�রকন্নথা	করথাই	তিল	নথার্রীর	অপতরহথায্	তনয়তি।	নথার্রীও	গ্য	পুরুদষর	মদিথাই	
পুপ্রথাপুতর	 মথানষু,	 নথার্রীও	 গ্য	 সকল	 কথাদজ	 পুরুদষর	 সমথান	 উপযুক্ত,	
নথার্রীরও	 গ্য	 পুরুদষর	 পথাশথাপথাতশ	 তশক্থা	 ও	 স্বথাি্রীন	 গ্পশথার	 অধিকথার	
রথাকথা	 প্রদয়থাজন,	 নথার্রীর	 গ্য	 সমথান	 আত্মময্থােথার	 ও	 তিত্ততবদনথােদনর	
সুদযথাগ	রথাকথা	েরকথার,	 পুরুষজথাতির	মগদজ	ও	ইচ্ছথায়	এসব	ঠাঁই	গ্পি	

২ নদভম্র ২০১৯ সাদল ঢাকার বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে অন্চচষ্ত জাতলীয় সমবায় চেবদস মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা জাতলীয় 
সমবায় প্চরস্ার ২০১৮ চবতরণ কররন।
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নথা।	 সথামথাতজক-পথাতরবথাতরক	 তসধেথান্ত	 রেহদণর	 গ্ক্প্ত্	 নথার্রীর	 বেথাদনথা	
অংশরেহণ	 তিল	 নথা।	 মসুলমথান	 নথার্রীরও	 অবস্থা	 তিল	 করুণ।	 ভয়ংকর	
পে্ডথাপ্ররথা	 নথার্রীদক	 অবপ্রথািবথাতসন্রীর	 মথানদবির	 বত্	 জ্রীবদন	 আটদক	
ব�দখতিল।	সওগথাি	সম্থােক	গ্মথাহথামেে	নথাতসর	উতদেন	বণ্নথা	কপ্রদিন:	
“নথার্রীদের	জ্রীবন্ত	সত্তথার	স্ব্রীক্তি	নথা	তেদয়	সংস্থারবধে	সমথাজ	িথাদের	গ্েহ	
ও	মনদক	জডতপডেবৎ	কপ্র	ব�দখতিল।	গ্মদয়দের	বেখথাপডথা	তশক্থােথান	
তনতষধে	 তিল।...িথাদের	 বথাংলথা	 তশক্থােথান	 তিল	 সমথাজ	 ও	 িম্	 তবরুধে।	
অতশক্থা,	 কুসংস্থার	 ও	 ভ্থান্ত	 তববেথাদসর	 বশবি্ড্রী	 হদয়	 মসুতলম	 পতরবথাপ্র	
কদঠথার	অবপ্রথাি	প্ররথার	প্রিলন	করথা	হয়।	জন্ম	গ্রদক	মিু্্য	পয্ন্ত	মকু্ত	
আকথাশ,	মকু্ত	বথািথাস	মসুতলম	নথার্রীর	জন্য	 তিল	 তিররুধে।	 ...গুরুির	
রূদপ	অসুস্	হদলও	 গ্মদয়দের	ডথাক্তথার	বথা	কতবরথাজ	 গ্েখথাদনথা	হদিথা	নথা	
পে্ডথা	নষ্	হওয়থার	ও	গ্েথাজদখ	যথাওয়থার	ভদয়।...খথা্থাতন	এবং	অর্শথাল্রী	
বেথাদকর	পনে্রীরথা	তিল	িথাদের	ব�থাদগর	বস্তু...	আর	গতরব	বেথাদকর	স্ত্র্রীরথা	
তিল	ক্র্রীিেথাস্রীরও	অিম।”

ব�গম	 ব�থাদকয়থা	 তিদলন	 ওপপ্র	 বধণ্ি	 অিলথায়িন	 গ্রদক	 নথার্রীর	
শঙ্্খলমতুক্তর	অরেদূি।	 তিতন	গ্মদয়দের	�প্র	বত্	নথা	 ব�দখ	 তশক্থােথান	
কপ্র	কম্স্দল	গ্িদড	গ্েওয়থার	পরথামশ্	ও	প্রদণথােনথা	েথান	কপ্রতিদলন।	
একইসদঙ্গ	কথাজ্রী	নজরুল	ইসলথাম	তিদলন	নথার্রী	জথাগরদণর	কতব।	তিতন	
নথার্রীদের	 উদদেদশ্য	 তলদখ	 গ্গদিন	 বহু	 কতবিথা,	 গথান	 ও	 প্রবন্ধ।	 নথার্রীর	
ব�িপ্র	 সুপ্তশতক্তদক	 যরথাযরভথাদব	 তিতনিি	 কপ্র	 িথার	 শুভ	 উদবিথািন	
�টথাদি	আগুন-িরথাদনথা	ভথাষথায়	 তিতন	রিনথা	কপ্র	গ্গদিন	‘জথাদগথা	নথার্রী	
জথাদগথা	 বতনিতশখথা’	 গথান,	 ‘নথার্রী’	 শীষ্ক	 কতবিথা।	 তিতন	 িাঁর	 সুতবখ্যথাি	
‘নথার্রী’	কতবিথায়	বদলদিন,	

‘গ্সতেন	সুদূর	নয়-
গ্যতেন	িরণী	পুরুদষর	সথাদর	গথাইদব	নথার্রীরও	জয়।’

আজ	সথারথাদেদশ	এবং	গ্েদশর	বথাইপ্রও	বথাংলথাদেদশর	নথার্রীর	জয়জয়কথার।	
এদক্প্ত্	 সফলভথাদব	 বেি্ত্ব	 তেদয়	 যথাদচ্ছন	 বি্ডমথান	 প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	
শেখ	 হথাতসনথা।	 িদব	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 সমবথাদয়র	 ভূতমকথা	 রেথাদমর	
অতশতক্ি	মথাদয়দের	মদিথাই	যথা	অদগথািপ্র	রদয়	যথায়	সুি্রীমহদলর,	উন্নয়ন-
গদবষকদের।	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 অতশতক্ি-আিথাতশতক্ি	 নথার্রীদের	
প্রিতলি	 প্ররথাবধে	 অিলথায়িদনর	 বথাইপ্র	 এদন	 নথানথা	 গ্পশথায়	 ও	 ব্যবসথায়	
সম্ক্্ত	করদি।	িথাদের	আতর্ক	ক্মিথায়দনর	গ্িদয়	ব�তশ	�টদি	ব্যতক্তদত্বর	
তবকথাশ,	তসধেথান্ত	রেহদণর	ক্মিথা	এবং	আত্মবতবেথাস-আত্মময্থােথার	প্রতিষ্থা।	
‘বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	সতমতির’	প্রতিষ্থািথা	সভথাপতি	একজন	গ্গথালথাপ	
বথান	ু িথারই	 উজ্জ্বলিম	 উেথাহরণ।	 এমন	 কি	 গ্গথালথাপ	 বথান	ু ব�তর	 হদচ্ছ	
গ্েদশর	আনথািকথানথাদি	!	তপিদন	কথাজ	করদি	হথাজথাপ্রথা	সমবথায়	সতমতি।	
রব্রীন্দ্রনথার	িাঁর	সমদয়র	নথার্রীর	দুরবস্থাদক	পুরুদষর	নথানথামখুী	ষডযপ্ন্তর	
ফল	তহদসদব	গ্েদখতিদলন	এবং	িথা	গ্রদক	উত্তরদণর	পর	নথা	গ্েদখ	হিথাশ	
হদয়	বদলতিদলন,	‘নথার্রীদক	আপন	ভথাগ্য	জয়	কতরবথার/বেন	নথাতহ	 তেদব	
অধিকথার	 গ্হ	 তবিথািথা?’	নথার্রীদক	িথার	আপন	ভথাগ্য	জয়	করথার	অধিকথার	
এদন	 তেদয়দি	 তশক্থা	 ও	 সমবথায়।	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 নথার্রী	 তশক্থা	
তনতচিিকরদণও	সতক্রয়	ভূতমকথা	ব�দখ	িদলদি।

মতহলথাদের	অরেগতি,	উন্নয়ন	এবং	িথাদের	সকল	স্বথার্	রক্থার	জন্য	
গতঠি	হদয়দি	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি।	জথাি্রীয়	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি,	
বেন্দ্র্রীয়	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি,	প্রথারতমক	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	এবং	
প্রথারতমক	 তবআরতডতবভুক্ত	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতিসমহূ	 এর	 অন্তভু্ক্ত।	
২০১৯-২০২০	 অর্বিপ্রর	 পতরসংখ্যথান	 অনযুথায়্রী	 সথারথাদেদশ	 গ্মথাট	
সমবথায়	সতমতির	সংখ্যথা	১,৯২,০২০টি	এবং	গ্মথাট	ব্যতক্ত	সেস্য	সংখ্যথা	
১,১৫,০৯,৮২৫	জন।	এর	মদি্য	পুরুষ	সেস্য	সংখ্যথা	৮৮,৩৮,৫৯৬	জন	
এবং	মতহলথা	সেস্য	সংখ্যথা	২৬,৭১,২২৯	জন।	গ্মথাট	সমবথায়	সতমতির	
মদি্য	শুিমুথাত্	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	রদয়দি	২৭,৩৮৮টি।	এসব	মতহলথা	
সমবথায়	 সতমতির	 ব্যতক্ত	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ৯,৭২,৩৪৯	 জন।	 শুিমুথাত্	

মতহলথা	সমবথায়	সতমতির	শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	১৯,৯৪৯.৫৬	লক্	
টথাকথা,	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	২২,৯১৬.৪০	লক্	টথাকথা	এবং	 তনট	
লথাদভর	পতরমথাণ	৮৯.১৭	লক্	টথাকথা।	হতরেথাস	ঠথাকুর	সম্থাতেি	‘নথার্রীর	
ক্মিথায়দন	সমবথায়	গদবষণথা’	রেন্থটি	পথাঠ	করদল	পতরষ্থারভথাদব	গ্েখথা	যথায়	
নথার্রীর	ক্মিথায়দন	সমবথাদয়র	কথায্কথাতরিথা।

বািংলানদশ জািীয় মতহলা সমবায় সতমতি তলঃ 

নথার্রীসমথাদজর	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 তবতভন্ন	 সেস্যভুক্ত	 মতহলথা	 সমবথায়	
সতমতির	 সেস্যদের	 তবতভন্ন	 প্রকথার	 হস্জথাি	 পণ্য	 উৎপথােন,	 গ্সলথাই,	
অ্যথাম্ব্রয়ডথাতর	ইি্যথাতে	অর্ননতিক	কম্কথাদডের	সথাদর	সম্ক্্ত	কপ্র	িথাদের	
কম্সংস্থাদনর	 সুদযথাগ	 কপ্র	 গ্েওয়থার	 মখু্য	 উদদেশ্য	 তনদয়	 বথাংলথাদেশ	
জথাি্রীয়	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	 তলঃ	১৯৭৭	সথাদলর	গ্ম	মথাদস	 তনবতন্ধি	
হয়।	বি্ডমথাদন	৩৯টি	বেন্দ্র্রীয়	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি,	শেয়থার	মলূিদনর	
পতরমথাণ	হদচ্ছ	০.০৯	লক্	টথাকথা	এবং	সংরতক্ি	িহতবল	০.১০	লক্	
টথাকথা।	গ্মথাট	সম্দের	পতরমথাণ	১.৫৬	লক্	টথাকথা।

১০. িতরবহণ সমবায়

পতরবহণ	 খথাদির	 সথাদর	 সম্ক্্ত	 বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	 সতমতিসমহূ	 হদচ্ছ	
বেন্দ্র্রীয়	 রেথাক	 িথালক	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	 বেন্দ্র্রীয়	 গ্টতক্স	 িথালক	 সমবথায়	
সতমতি।	 প্রথারতমক	 সমবথায়	 সতমতি	 গ্যমন	 প্রথারতমক	 অদটথাতরক্সথা,	
অদটথাদটদম্থা,	 গ্টতক্সক্যথাব,	 মটর,	 রেথাক	 ও	 ট্যথাংক/লতর	 িথালক	 সমবথায়	
সতমতি	এবং	প্রথারতমক	মটর	মথাতলক	ও	শ্রতমক	সমবথায়	সতমতি	ইি্যথাতে	
এর	 অন্তভু্ক্ত।	 বি্ডমথাদন	 এ	 িরদনর	 প্রথারতমক	 ও	 বেন্দ্র্রীয়	 সব্দমথাট	
সতমতির	 সংখ্যথা	 ১,৩৪৬টি,	 ব্যতক্ত	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১,০৫,২২৭	 জন,	
শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	৭৬৩.৯২	লক্	টথাকথা	এবং	সচিয়	আমথানদির	
পতরমথাণ	৬,১০৩.০৬	লক্	টথাকথা।	

১১. গহৃায়ে সমবায়

বথাংলথাদেশ	আয়িদনর	তেক	গ্রদক	গ্িথাট	একটি	গ্েশ	অরি	জনসংখ্যথার	
তেক	 গ্রদক	 অন্যিম	 বহ্ত্তম	 (তবদবের	 অষ্ম)	 গ্েশ।	 ফদল	 আবথাসদনর	
তবষয়টি	তেনতেন	সমস্যথা	হদয়	উঠদি।	অদনক	মথানষু	এিটুকু	একখথাতন	
সু্র	 বথাসথার	 জন্য	 িটফট	 করদি।	 তববেকতব	 রব্রীন্দ্রনথার	 ঠথাকুর	 বথাসনথা	
প্রকথাশ	কপ্র	তলদখতিদলন,

‘বহুতেন	মদন	তিল	আশথা
িরণীর	এক	বেথাদণ
রতহব	আপন-মদন;
িন	নয়,	মথান	নয়,	একটুকু	বথাসথা
কপ্রতিন	ুআশথা।’

পত্রব্রীর	অদনক	গ্েদশর	মদিথা	বথাংলথাদেদশও	এই	এিটুকু	বথাসথা	পথাওয়থা	
কতঠন	গ্রদক	কতঠনির	হদয়	উঠদি।	এই	সমস্যথা	গ্মথাকথাতবলথায়	সরকথার	
এবং	 হথাউতজং	 বেথাম্থাতনগুদলথার	 পথাশথাপথাতশ	 অদনক	 সমবথায়	 সতমতি	
জতম	 তকদন	 আপন	 সেস্যদের	 মথাদি	 প্লট	 ও	 ফ্্যথাট	 সরবরথাহ	 করদি।	
এটি	 সমবথাদয়র	 একটি	 সমদয়থাপদযথাগী	 ডথাইদমনশন।	 ঢথাকথাসহ	 বড	 বড	
শহপ্রর	 জনসংখ্যথা	 দ্রুি	 বত্ধের	 ফদল	 আবথাতসক	 সমস্যথা	 সমথািথাদনর	
লদক্্য	সমবথায়তভতত্তক	 গহ্তনম্থাদণর	 স্বিঃসূ্ি্ড	প্রবণিথা	লক্ণীয়।	ফদল	
সথারথা	 গ্েদশ	 উদল্খদযথাগ্য	 সংখ্যক	 গহ্তনম্থাণ	 সমবথায়	 সতমতি	 গদড	
উদঠদি।	 প্রথারতমক	 গহ্তনম্থাণ	 সমবথায়	 সতমতি	 এবং	 প্রথারতমক	 ফ্্যথাট/
এপথাট্ডদমন্ট	মথাতলক	সমবথায়	সতমতি	এর	অন্তভু্ক্ত।	বি্ডমথাদন	এ	িরদনর	
সতমতির	সংখ্যথা	২২৮টি	এবং	ব্যতক্ত	সেস্য	সংখ্যথা	৫৩,৮৯৯	জন,	শেয়থার	
মলূিদনর	পতরমথাণ	৩,৭৮৭.০৩	লক্	টথাকথা,	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	
৬,৮৯৯.৭৪	লক্	টথাকথা।	আবথাসন	ব্যবস্থা	তনতচিিকরদণর	গ্ক্প্ত্	ঢথাকথা	
তরিটেথান	গ্মপ্রেথাপতলটন	হথাউতজং	বেথা-অপথাপ্রটিভ	গ্সথাসথাইটি	ইদিথামদি্যই	
একটি	উজ্জ্বল	মদডদল	পতরণি	হদয়দি।	 তবতভন্ন	গ্পশথার	মথানষু	সমবথায়	
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সতমতির	 মথাি্যদম	 সেস্যদের	 জন্য	 মথানসমেি	 আবথাসন	 ব্যবস্থা	 কপ্র	
িদলদিন	এবং	গ্সসব	সতমতির	সংখ্যথা	 তেনতেন	ব�দড	িদলদি।	হয়দিথা	
একতেন	রেথাম	পয্থাদয়ও	এ	ব্যবস্থা	সম্প্রসথাতরি	হদব।	

১২. দুগ্ধ সমবায়

ভথারিিন্দ্র	রথায়গুণথাকপ্রর	‘আমথার	সন্তথান’	কতবিথায়	অন্নপূণ্থা	গ্েব্রীদক	পথার	
করথার	তবতনমদয়	গ্েব্রীর	কথাদি	একজন	মথা--ঈবের্রী	পথাটুন্রীর	প্রথার্নথা	তিল,	
‘আমথার	সন্তথান	 গ্যন	রথাদক	দুদি	ভথাদি।’	 গ্েব্রী	িথা	মজুের	কপ্রতিদলন:	
িরথাস্তু	বতলয়থা	গ্েব্রী	তেলথা	বরেথান/দুদি	ভথাদি	রথাতকদবক	ব�থামথার	সন্তথান।’	
তকন্তু	গ্সই	বর	বথাংলথার	সব	�প্র	গ্পৌঁিথায়তন।	আমরথা	নজরুদলর	‘েথাতরদ্র্য’	
শীষ্ক	কতবিথাদিই	গ্সই	বচিনথার	তিত্	গ্েদখতি:

‘পথাতর	নথাই	বথািথা	গ্মথার,	গ্হ	তপ্রয়	আমথার,
দুই	তব্ু	দুগ্ধ	তেদি!-	গ্মথার	অধিকথার
আনদ্র	নথাতহ	নথাতহ!	েথাতরদ্র্য	অসহ
পুত্	হদয়	জথায়থা	হদয়	কাঁদে	অহরহ
আমথার	দুয়থার	িতর!’

তকন্তু	এখন	আর	গ্সই	অসহ	অবস্থা	বেই।	আজ	বথাংলথার	�প্র	�প্র	দুি	
গ্পৌঁদি	গ্েওয়থার	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ	সমবথায়।	আর	এ	িরদনর	সমবথায়দক	
জথাি্রীয়	 রূপ	 গ্েওয়থার	 এবং	 িথার	 মথাি্যদম	 গ্েশদক	 দুগ্ধতশদল্প	 স্বতনভ্ডর	
করথার	সমবথায়্রী	স্বপ্ন	 গ্েদখতিদলন	বঙ্গবনু্ধ।	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রী	সমবথায়	
সতমতি	কু্দ্র,	প্রথাতন্তক	এবং	হিেতরদ্র	ক্ষকদের	জ্রীবনমথান	উন্নয়দন	এবং	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	অতবস্রণীয়	অবেথান	রথাখদি।	এসব	সতমতির	মদি্য	
আদি	প্রথারতমক	দুগ্ধ	সমবথায়	সতমতি	এবং	বথাংলথাদেশ	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রী	
সমবথায়	 ইউতনয়ন	 তলঃ।	 এই	 সতমতির	 উৎপথাতেি	 পদণ্যর	 রি্যথাডে	 নথাম	
তমল্কতভটথা।	বি্ডমথাদন	প্রথারতমক	দুগ্ধ	সমবথায়	সতমতির	সংখ্যথা	৩,০৮৪টি,	
ব্যতক্ত	সেস্য	১,৩২,৬০৮	জন,	সমবথায়্রীদের	অংশগি	মলূিন	৪২.২৯	
বেথাটি,	সরকথাতর	ইকু্যইটি	৪১.৫০	বেথাটি,	সরকথাতর	ঋণ	২৬.২০	বেথাটি	
এবং	আবি্ডক	ঋণ	৫.০০	বেথাটি	টথাকথা।	১৯৭৩	সথাদল	বথাংলথাদেশ	সরকথার	
‘সমবথায়	দুগ্ধ	প্রকল্প’	নথাদম	একটি	তশল্প	উন্নয়ন	প্রকল্প	শুরু	কপ্র।	উক্ত	
প্রকদল্প	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	১৩	বেথাটি	১২	লক্	
টথাকথা	ঋণ	প্রেথান	কপ্রন	যথা	তেদয়	গ্েদশর	পাঁিটি	দুগ্ধ	এলথাকথায়	কথারখথানথা	
স্থাপন	করথা	হয়।	পরবি্ড্রীদি	১৯৭৭	সথাদল	এই	প্রকদল্পর	নথাম	‘বথাংলথাদেশ	
দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	 ইউতনয়ন	 তলতমদটড’	 নথাদম	 নথামকরণ	 করথা	
হয়।	 তমল্কতভটথা	 রেথাম্রীণ	 সমবথায়তভতত্তক	 দুগ্ধ	 সংরেহ,	 দুগ্ধজথাি	 পণ্য	
প্রতক্রয়থাজথািকরণ	এবং	 তবপণদনর	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	সরথাসতর	
অবেথান	ব�দখ	িদলদি।	 তমল্কতভটথা	িরল	দুদির	পথাশথাপথাতশ	 ত�,	মথাখন,	
আইসতক্রম,	 তমষ্টি	েই,	টক	েই,	 তক্রম,	িদকথাদলট,	লথাবথাং,	রসদগথাল্থা,	

সদ্শ,	 রসমথালথাই	 ইি্যথাতে	 উৎপথােন	 ও	 তবপণন	 করদি।	 বি্ডমথাদন	
তমল্কতভটথার	সেস্য	৬৯টি	বেন্দ্র্রীয়	সমবথায়	সতমতি।	এই	সতমতি	২০১৯-
’২০	 অর্বিপ্র	 প্রথায়	 ৪.৩০	 বেথাটি	 তলটথার	 দুগ্ধ	 সংরেহ	 কপ্রদি।	 ফদল	
সমবথায়্রী	দুগ্ধ	খথামথাতরগণ	আতর্কভথাদব	উপক্ি	হদয়দি।	উদল্খ্য,	২০০৮-
২০০৯	অর্	বিপ্র	তমল্কতভটথার	তনট	লথাভ	তিল	১৫.১১৮৮	বেথাটি	টথাকথা,	
২০০৯-২০১০	অর্	বিপ্র	১৫.৮১৯৬	বেথাটি	টথাকথা,	২০১২-২০১৩	অর্	
বিপ্র	 ১৭.১২০৭	 বেথাটি	 টথাকথা।	 ২০১৬-২০১৭	 বিপ্র	 িথা	 ৪.২২	 বেথাটি	
টথাকথায়,	২০১৭-২০১৮	সথাদল	৩.৫৩৪৫	বেথাটি	টথাকথা	এবং	২০১৮-২০১৯	
বিপ্র	২.৭৮৯৭	 বেথাটি	টথাকথায়	 বেদম	আদস।	২০১৯-২০২০	বিপ্র	িথা	
১.১১৬৪	 বেথাটিদি	 োঁতডদয়দি।	 বথাংলথাদেদশর	 বেথাকসংখ্যথা	 ১৭	 বেথাটি	
প্রথায়।	দুদির	প্রদয়থাজন্রীয়িথা	ও	বথাজথার	দুই-ই	অদনক	বড।	লথাখ	লথাখ	মথানষু	
গরু	 পথালন	 ও	 দুগ্ধ	 উৎপথােদনর	 ওপর	 তনভ্ডরশীল।	 বথাংলথাদেশদক	 দুগ্ধ	
উৎপথােদন	স্বয়ংসম্ণূ্িথা	এদন	তেদি	হদল	বথাংলথাদেশ	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রী	
সমবথায়	ইউতনয়ন	তলঃ-বে	আরও	ব�তশ	ব�গবথান,	আরও	ব�তশ	তবস্্ি,	
আরও	ব�তশ	লথাভজনক	কপ্র	ব�থালথা	িথাডথা	পর	বেই।	সমবথায়	অধিেপ্তর	
গ্স	 লদক্্য	 বথাংলথাদেশ	 দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	 ইউতনয়ন	 তলঃ-বে	
সকল	 প্রকথার	 সথাদপথাট্ড	 ও	 সহদযথাতগিথা	 তেদয়	 আসদি।	 এটি	 অতিপ্রই	
প্রি্যথাতশি	সথাফল্য	লথাদভ	সক্ম	হদব	বদল	আমরথা	আশথা	কতর।	

১৩. তবমা সমবায়

বথাংলথাদেশ	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 ইন্সস্্যপ্রন্স	 তলঃ	 এবং	 বথাংলথাদেশ	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	লথাইফ	ইন্সস্্যপ্রন্স	গ্সথাসথাইটি	তলঃ	নথাদম	দুটি	জথাি্রীয়	পয্থাদয়র	
সমবথায়	সতমতি	এ	খথাদির	সথাদর	সম্ক্্ত।	এদক্প্ত্	আরও	অদনক	সমবথায়	
সতমতি	গদড	ওঠথার	অবকথাশ	আদি।	তবদশষি	প্রবথাস্রী	কম্্রী	এবং	প্রবথাস	
গ্ফরি	কম্্রীদের	জন্য	এ	িরদনর	সমবথায়	সতমতি	গঠন	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।	
সমবথায়	অধিেপ্তর	তবষয়টি	তনদয়	তিন্তথাভথাবনথা	করদি।	

ক. বািংলানদশ র�া-অিাররটিভ ইন্স্যেররন্ তলঃ 

গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেশ	সরকথার	আতশর	েশদকর	মথািথামথাতি	সরকথাতর	
খথাদির	 পথাশথাপথাতশ	 ব�সরকথাতর	 খথাদি	 তবমথা	 ব্যবস্থা	 পতরিথালনথা	 করথার	
অনমুতি	প্রেথান	করথার	পতরপ্প্রতক্দি	সমবথায়্রীদের	সজ্নশীল	তিন্তথাভথাবনথা	
প্রসিূ	তনরলস	প্রদিষ্থায়	সমতবিি	কথায্কর	সহদযথাতগিথার	তভতত্তদি	১৯৮৪	
সথাদলর	 ১০	 তডদসম্বর	 িথাতরদখ	 ‘বথাংলথাদেশ	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 ইন্সস্্যপ্রন্স	
তলঃ’	প্রতিতষ্ি	হয়।	বি্ডমথাদন	এ	সতমতির	সেস্য	সংখ্যথা	৫০১,	শেয়থার	
মলূিন	৬৩.৭৭	লক্	টথাকথা	এবং	সংরতক্ি	িহতবল	৭৮.৮৮	লক্	টথাকথা।

খ. বািংলানদশ র�া-অিাররটিভ লাইফ ইন্স্যেররন্ মসাসাইটি তলঃ 

সমবথায়	সতমতির	সেস্যদের	অর্ননতিক	উন্নয়ন	ও	তনরথাপত্তথার	তনচিয়িথা	

৪৯তম জাতলীয় সমবায় চেবস উপলদক্ষযু আদয়াচজত অন্চষ্াদন মাননলীয় প্রধানমন্তলীর পদক্ষ স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র 
মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ ও মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ, ২০১৯ সাদলর জাতলীয় সমবায় প্চরস্ার 
চবতরণ কররন।
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তবিথাদনর	 লদক্্য	 ১৯৮৪	 সথাদল	 ‘বথাংলথাদেশ	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 লথাইফ	
ইন্সস্্যপ্রন্স	গ্সথাসথাইটি	তলঃ’	নথাদম	এ	সতমতিটি	তনবতন্ধি	হয়।	বি্ডমথাদন	এ	
সতমতির	সেস্য	সংখ্যথা	৬০৯,	শেয়থার	মলূিন	৮.৫৬	লক্	টথাকথা।

১৪. সঞ্চয় ও ঋণদাে সমবায়

রেথাম্রীণ	ব্যথাংক,	রি্যথাক	ব্যথাংক	এবং	আরও	তকিু	এনতজও	েথাতব	কপ্র	আসদি	
গ্য	িথারথাই	গ্েদশ	কু্দ্র	ঋণ	িথালু	কপ্রদি।	অরি	এ	কথাজটি	তরিটিশ	আমদলই	
শুরু	 কপ্রতিল	 সমবথায়	 ব্যথাংকগুদলথা।	 আসদল	 ভথারি্রীয়	 উপমহথাদেদশ	
আিতুনক	ব্যথাংতকং	ও	ঋণেথান	ব্যবস্থার	প্রিলদনর	সথাদর	জতডদয়	আদি	
সমবথায়।	আর	গ্সই	ব্যথাংকগুদলথাই	তশতখদয়দি	ক্রীভথাদব	সচিয়দক	বথাডতি	
লথাভজনক	কথাদজ	তবতনদয়থাগ	করদি	হয়,	ক্রীভথাদব	শেথাি	করদি	হয়	ঋদণর	
তকতস্।	 আমথাদের	 কথাি	 গ্রদক	 বথাস্ব	 অতভজ্িথাতভতত্তক	 তশক্থা	 তনদয়	
বেপথাদলর	সমবথায়্রীরথা	 গ্সদেদশ	িথালু	কপ্রদি	সচিয়	ও	ঋণেথান	সমবথায়	
সতমতি।	িথাদের	সথাফল্য	এখন	ঈষ্ণীয়।	বথাংলথাদেদশ	প্রথারতমক	সচিয়	ও	
ঋণেথান	সমবথায়	সতমতি,	প্রথারতমক	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 গ্ক্রতডট	ইউতনয়ন	
এবং	প্রথারতমক	বেথা-অপথাপ্রটিভ	গ্ক্রতডট	সমবথায়	সতমতি	ইি্যথাতে	সচিয়	
ও	 ঋণেথান	 সমবথায়	 সতমতির	 অন্তভু্ক্ত।	 বি্ডমথাদন	 এ	 িরদনর	 সতমতির	
সংখ্যথা	 ১২,৩৮১টি	 এবং	 ব্যতক্ত	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১৪,৪২,৫১৩	 জন।	 এ	
খথাদির	 সথাদর	 সম্ক্্ত	 রদয়দি	 তে	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 গ্ক্রতডট	 ইউতনয়ন	
ল্রীগ	অব	বথাংলথাদেশ	তলঃ	(কথাল্ব)	নথাদম	একটি	বেন্দ্র্রীয়	সমবথায়	সতমতি।	
কথাল্ব-এর	সেস্য	সংখ্যথা	৮১০টি	প্রথারতমক	সমবথায়	সতমতি,	শেয়থার	মলূিন	
৩২১.৯০	বেথাটি	টথাকথা,	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	১,১৮৬.৩৪	বেথাটি	
টথাকথা	এবং	সংরতক্ি	িহতবল	২৯.৭৭	বেথাটি	টথাকথা।

১৫. আরেয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ	প্রকল্প	একটি	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	প্রকল্প	এবং	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	
ব�ষ্ন্রীভুক্ত	কম্সতূি।	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	 ১৯৯৭	সথাদলর	
১৯	গ্ম	কক্সবথাজথাপ্র	�ধূণ্িড	আক্রথান্ত	উপকূল্রীয়	অচিল	পতরেশ্দন	যথান	
এবং	 �ধূণ্িদড	 ক্তিরেস্	 অসহথায়	 পতরবথারগুদলথাদক	 আশ্রয়ণ	 প্রকদল্পর	
মথাি্যদম	 পুনব্থাসদনর	 তনদে্ডশ	 গ্েন।	 িথারই	 পতরপ্প্রতক্দি	 প্ররম	 পয্থাদয়	
আশ্রয়ণ	 প্রকল্প	 (১৯৯৭-’০২)	 গ্ময়থাদে	 ৩০০.০০	 বেথাটি	 টথাকথা	 ব্যদয়	
৬১৫টি	প্রকল্প	রেথাদমর	মথাি্যদম	৪৭,২১৫টি	পতরবথার	পুনব্থাসন	করথা	হয়।	
তবিি্রীয়	 পয্থাদয়	 (২০০২-’১০)	 গ্ময়থাদে	 আশ্রয়ণ	 (গ্ফইজ-২)	 প্রকল্প	
নথাদম	৬০৮.০০	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	৭৩৩টি	প্রকল্প	রেথাদমর	মথাি্যদম	প্রথায়	
৫৮,৭০৩টি	পতরবথার	 পুনব্থাসন	করথা	হয়।	এ	পয্ন্ত	৩টি	গ্ফইদজ	গ্মথাট	
৪	 লক্	 পতরবথারদক	 পুনব্থাসন	 করথা	 হয়।	 সথারথা	 গ্েদশ	 জুন/২০	 পয্ন্ত	
১,৪৭০টি	 আশ্রয়ণ	 সমবথায়	 সতমতি	 তনবতন্ধি	 হদয়দি,	 সেস্য	 সংখ্যথা	
১,৫৯,৬৮২	 জন,	 শেয়থার	 মলূিন	 ১০৪.৭৯	 লক্	 টথাকথা	 এবং	 সচিয়	
আমথানদির	পতরমথাণ	৫৪০.৪০	লক্	টথাকথা।	

১৬. িাতে বযেবস্ািো সমবায় সতমতি

একজন	 মন্রীষ্রী	 মন্তব্য	 কপ্রদিন	 গ্য,	 যতে	 পত্রব্রীদি	 ি্ি্রীয়	 তববেযুধে	
সং�টিি	হয়,	িদব	িথা	হদব	পথাতন	তনদয়।	নে্রীগুদলথা	মপ্র	যথাওয়থা,	তেনতেন	
জনসংখ্যথা	 বত্ধে	 পথাওয়থা,	 ভূগভ্ডস্	 পথাতনর	 মথাত্থাতিতরক্ত	 ব্যবহথার	 এবং	
েথাতয়ত্বজ্থানহ্রীনভথাদব	বজ্ড্য	 তনষ্থাশন	প্রভ্তি	কথারদণ	নে্রী-সমদু্র-ভূগভ্ডস্	
পথাতন	মথারথাত্মকভথাদব	দূতষি	হদয়	ওঠথার	ফদল	পথাতনসংকট	প্রকটির	হদয়	
উঠদি।	এ	অবস্থায়	সুপতরকতল্পি	ও	তমিব্যতয়িথার	সদঙ্গ	গ্েদশর	পথাতন	ও	
পথাতনসম্দের	ব্যবহথার	অপতরহথায্	হদয়	পদডদি।	আর	এদক্প্ত্	সমবথায়	
হদি	পথাপ্র	একটি	প্রক্ষ্	পন্থথা।	

পথাতনসম্েদক	পতরকতল্পিভথাদব	সংরক্ণ,	ব্যবহথার	ও	গ্ক্ত্তবদশদষ	
এর	ক্তিকর	প্রভথাব	হ্থাস	কপ্র	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধের	পথাশথাপথাতশ	জনগদণর	
জ্রীবনযথাত্থার	 মথান	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 তবতভন্ন	 প্রকল্প	 গহ্্রীি	 হদয়দি।	 এর	

মথাি্যদম	তবতভন্ন	উপ-প্রকল্প	এলথাকথায়	পথাতনসম্ে	উন্নয়দনর	লদক্্য	তনম্থাণ	
করথা	হদয়দি	ব�ৌি	অবকথাঠথাদমথা।	এই	অবকথাঠথাদমথা	রক্ণথাদবক্ণ	ও	েক্	
ব্যবহথাপ্রর	উদদেদশ্য	এলথাকথার	সকল	গ্শ্রধণর	জনগদণর	প্রতিতনধিদত্ব	গতঠি	
হদয়দি	পথাতন	ব্যবস্থাপনথা	সমবথায়	সতমতি	(পথাবসস)।	ভূউপতরতস্ি	পথাতন	
সম্দের	উন্নয়দনর	মথাি্যদম	ক্তষ	ও	মৎস্য	উৎপথােন	বত্ধের	জন্য	স্থান্রীয়	
সরকথার	প্রদকৌশল	অধিেপ্তর	(এলতজইতড)	প্রকল্পগুদলথা	বথাস্বথায়ন	কপ্র	
রথাদক।	এতডতব,	ইফথাে	ও	বেেথারল্যথাডেস	সরকথার	এদি	আতর্ক	সহথায়িথা	
তেদয়	রথাদক।	সমবথায়	অধিেপ্তর	পথাতন	ব্যবস্থাপনথা	সমবথায়	সতমতিসমদূহর	
তবধিবধে	 কথায্থাবতল	 তনয়তমি	 িেথারতক	 কপ্র	 রথাদক।	 জুন	 ২০২০	 পয্ন্ত	
পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	 সমবথায়	 সতমতির	 সংখ্যথা	 ১,৩৩৮টি,	 ব্যতক্ত	 সেস্য	
সংখ্যথা	 ৪,৪২,৯১১	 জন,	 শেয়থার	 মলূিন	 ৯০৩.২৫	 লক্	 টথাকথা,	 সচিয়	
আমথানি	 ৪,৪২৩.৩৫	 লক্	 টথাকথা	 এবং	 কথায্কর্রী	 মলূিন	 ৭,০৫৩.৪৬	
লক্	টথাকথা।	

১৭. কররাো মহামাতর মমাকাতবলায় সমবায় সতমতির কাযষিক্রম 

২০২০	 সথাদলর	 প্রথায়	 শুরু	 গ্রদক	 নিুন	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস	 (SARS-
Cov2)	বথা	বেথাতভড-১৯	এ	যখন	পুপ্রথা	তববে	টথালমথাটথাল	িখন	এদেদশর	
সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 শুি	ু তনদজদের	 টিতকদয়	 রথাখদিই	 সমর্	 হয়তন,	
অধিকন্তু	আি্ডমথানবিথার	গ্সবথায়	সফলভথাদব	এতগদয়	এদসদি।	এ	সমদয়	
গ্েদশর	 তবতভন্ন	স্থাদন	 গ্মথাট	৯৭৭টি	সমবথায়	সতমতি	কপ্রথানথা	মহথামথাতরর	
প্ররম	 ৪	 মথাদস	 প্রথায়	 ১,৯৬,৪৩৪	 (এক	 লক্	 তিয়থানব্বই	 হথাজথার	 িথারশ	
গ্িৌতত্শ)	জন	দুগ্ি	সেস্যদের	মথাদি	প্রথায়	৯,৪৩,৬৯,২৮০	(নয়	বেথাটি	
ব�িথাতল্শ	 লক্	 উনসত্তর	 হথাজথার	 দুইশ	 আতশ)	 টথাকথার	 ত্থাণ	 তবিরণ	
কপ্রদি।	বি্ডমথাদন	এর	পতরমথাণ	আরও	অদনক	ব�তশ	যতেও	িথার	সতঠক	
তহসথাব	এখনও	পথাওয়থা	যথায়তন।	এিথাডথাও	ঢথাকথার	বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	
সতমতি	তলঃ	িথাদের	সেস্যদের	প্রথায়	৬	বেথাটি	টথাকথা	ঋদণর	সুে	মওকুফ	
কপ্রদি।	 অধিকন্তু	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 কপ্রথানথায়	 আক্রথান্ত	 সেস্যদের	
তিতকৎসথার	ব্যবস্থা	কপ্র	আসদি।	সমবথায়	সতমতিগুদলথা	তনজ	সেস্যদের	
মথাস্,	 হ্যথাডে	 স্যথাতনটথাইজথার	 এবং	 প্রদয়থাজদন	 হথাইতরিড	 সরবরথাহ	 করদি।	
িথারথা	সেস্যদের	কপ্রথানথা	মহথামথাতর	গ্মথাকথাতবলথায়	করণীয়	তবষদয়	পরথামশ্	
প্রেথান	 করদি	 এবং	 আক্রথান্ত	 সেস্যদের	 তিতকৎসথার	 সুব্যবস্থা	 করদি।	
সমবথাদয়র	 মলূন্রীতি	 ‘সকদলর	 িপ্র	 সকদল	 আমরথা	 প্রদি্যদক	 আমরথা	
পপ্রর	 িপ্র’,-	 এটি	 এই	 কপ্রথানথা	 মহথামথাতরকথাদল	 নিুন	 কপ্র	 গ্েখদি	
পথাতচ্ছ	আমরথা।	

• সমবায় অধধদপ্তররর তবনশ্ তকিধু  কাযষিক্রম

সমবথায়	 অধিেপ্তর	 আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(গ্ফইজ-২)/আশ্রয়ণ-২	 প্রকদল্পর	
ঋণ	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথায়	 মখু্য	 ভূতমকথা	 পথালন	 করদি।	 সমবথায়	
অধিেপ্তর	উপদজলথা	বথাস্বথায়ন	টথাস্	গ্ফথাস্	কি্্ক	তনব্থাতিি	ও	পুনব্থাতসি	
পতরবথাপ্রর	সেস্যদের	সমবিদয়	সতমতি	গঠন	ও	তনবন্ধন	কপ্র	যথাদি	িথারথা	
সমবথাদয়র	 তভতত্তদি	 তনদজদের	 সমস্যথা	 তনদজরথা	 সমথািথান	 করদি	 পথাপ্র।	
মথাঠপয্থাদয়	 উপদজলথা	 তনব্থাহ্রী	 অতফসথাপ্রর	 বেি্দত্ব	 গতঠি	 কতমটির	
মথাি্যদম	 পুনব্থাতসিদের	 মদি্য	 ঋণ	 তবিরণ	 ও	 আেথায়	 করথা	 হদয়	 রথাদক।	
উপদজলথা	 তনব্থাহ্রী	 অতফসথাপ্রর	 িত্তথাবিথাদন	 উপদজলথা	 সমবথায়	 অতফসথার	
পুনব্থাতসিদেরদক	 তনদয়	 ৩	 তেদনর	 ওতরদয়দন্টশন	 গ্প্রথারেথাম	 পতরিথালনথা	
কপ্রন	এবং	স্বথাস্্য,	পতরবথার	পতরকল্পনথা,	তশক্থা,	আর্সথামথাতজক	উন্নয়নসহ	
তবতভন্ন	তবষয়	সম্দক্ড	অবতহি	কপ্রন।	আশ্রয়ণ	সমবথায়	সতমতির	পতরবথার	
প্রতি	২০	হথাজথার	টথাকথা	ঋণ	তবিরণ	করথা	হদয়	রথাদক।	উক্ত	ঋণ	৩০	হথাজথার	
টথাকথায়	 উন্ন্রীি	 করথার	 তবষয়টি	 প্রতক্রয়থাি্রীন	 রদয়দি।	 আশ্রয়ণ-২	 প্রকদল্পর	
অনদুমথাতেি	 তডতপতপদি	 ৫০	 হথাজথার	 পুনব্থাতসি	 পতরবথাপ্রর	 অনকূুদল	
ঋণ	 তবিরদণর	জন্য	৫০	বেথাটি	টথাকথার	সংস্থান	রদয়দি।	ঋণ	আেথায়	ও	
ওতরদয়দন্টশন	 কথায্ক্রমগুদলথাদক	 ঋণ	 আেথাদয়র	 মথাতসক	 অরেগতি,	 ঋণ	
ও	 সচিয়	 কথায্ক্রম	 সংক্রথান্ত	 পতরেশ্ন	 প্রতিদবেন,	 মতনটতরং	 প্রতিদবেন	
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(শত্মথাতসক),	 অতডট	 অরেগতি	 প্রতিদবেন,	 অতভদযথাগ	 সংক্রথান্ত	 ইি্যথাতে	
তবষয়	ভথাগ	কপ্র	মতনটতরং	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	করথা	হদয়	রথাদক।	

• বঙ্গবন্ধু র দশষিনের আনলানক গহৃীি সমবায় অধধদপ্তররর উন্নয়ে 

প্রকল্পসমহূ

বঙ্গবনু্ধর	তনদে্ডশনথার	পর	িপ্র	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	সথাতব্ক	সহদযথাতগিথা	
তনদয়	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 তনদজদের	 প্রদিষ্থায়	 তনদজদের	 সমস্যথা	
সমথািথান	 ও	 ভথাদগ্যথান্নয়দনর	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ	 যথার	 সংতক্প্তসথার	 ওপপ্র	
িুদল	িরথা	হদয়দি।	পথাশথাপথাতশ	সমবথায়	অধিেপ্তর	তবতভন্ন	উন্নয়ন	প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	কপ্র	আসদি।	এসব	প্রকদল্পর	 ব�তশষ্্য	ও	অনন্যিথা	এই	 গ্য	
এগুদলথা	 সমবথায়	 সতমতি	 গঠদনর	 মথাি্যদম	 সমবথায়্রীদের	 উপকথারদভথাগী	
তহদসদব	অন্তভু্ক্ত	কপ্র	িথাদের	সহথায়িথায়	বথাস্বথায়ন	করথা	হয়।	এগুদলথা	
বথাস্বথায়দনর	 পধেতি	 গিথানগুতিক	 আমলথািথাতন্তক	 নয়।	 এসব	 প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	 অতফতসয়থাতল	 শেষ	 হওয়থার	 পর	 িথা	 তরভলতভং	 ফথাদডের	
সহথায়িথায়	 িলদি	 রথাদক	 এবং	 প্রদয়থাজদন	 নিুন	 নিুন	 উপকথারদভথাগী	
অন্তভু্ক্ত	 হয়।	 এই	 তবদশষদত্বর	 কথারদণ	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	 কি্্ক	
বথাস্বথাতয়ি	ও	বথাস্বথায়নথাি্রীন	প্রকল্পসমদূহর	িথাতহেথা	তেনতেন	বত্ধে	পথাদচ্ছ।	
স্থান্রীয়	জনপ্রতিতনিগণ	িথাদের	তনব্থািতন	এলথাকথায়	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	
উন্নয়ন	প্রকল্প	রেহদণর	জন্য	িথাতগে	তেদচ্ছন।	ব�মন	কদয়কটি	প্রকদল্পর	
করথা	এখথাদন	িুদল	িরথা	হদলথা:

ক. বাস্তবাতয়ি প্রকল্পসমহূ

১.	উন্নি	 জথাদির	 গথাতভ	 পথালদনর	 মথাি্যদম	 সুতবিথাবতচিি	 মতহলথাদের	
জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়ন	প্রকল্প;	প্রকদল্পর	গ্ময়থাে:	১/৭/২০১৬	হদি	
৩০/৬/২০২১	;	প্রকল্প	ব্যয়:	১৫১	বেথাটি	৫৭	লক্	টথাকথা।	প্রকল্পটি	
সথাফদল্যর	সদঙ্গ	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি।

২.	দুগ্ধ	ও	মথাংস	উৎপথােদনর	মথাি্যদম	কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	গঙ্গথািডথা	
উপদজলথায়	 দুগ্ধ	 সমবথাদয়র	 কথায্ক্রম	 সম্প্রসথারণ	 প্রকল্প;	 প্রকদল্পর	
গ্ময়থাে:	১/৭/২০১৬	হদি	৩০/৬/২০২১;	প্রকল্প	ব্যয়:	২৩	 বেথাটি	
৮৯	লক্	টথাকথা।	প্রকল্পটি	সথাফদল্যর	সদঙ্গ	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি।

৩.	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার	প্রকদল্পর	কদম্থাদনন্ট	তহদসদব	‘সমবথাদয়র	

মথাি্যদম	 কু্দ্র	নি্থাতত্তক	জনদগথাষ্ঠীর	জ্রীবনযথাত্থার	উন্নয়ন’;	প্রকদল্পর	
নি্থাতত্তক	কদম্থাদনদন্টর	গ্ময়থাে:	১/৭/২০১৬	হদি	৩০/৬/২০২১;	
নি্থাতত্তক	কদম্থাদনদন্টর	ব্যয়:	৪০	বেথাটি	৮৬	লক্	টথাকথা।	প্রকল্পটি	
সথাফদল্যর	সদঙ্গ	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি।

খ. ২০২০-’২১ অ্ষিবিরর গহৃীি প্রকল্পসমহূ

১.	‘বঙ্গবনু্ধর	 গণমখুী	 সমবথায়	 ভথাবনথার	 আদলথাদক	 বঙ্গবনু্ধ	 মদডল	 রেথাম	
প্রতিষ্থা	 পথাইলট	 প্রকল্প’;	 প্রকদল্পর	 গ্ময়থাে:	 ১/৭/২০২০	 হদি	
৩০/৬/২০২২;	প্রকল্প	ব্যয়:	৪৯	বেথাটি	৭৯	লক্	৫৭	হথাজথার	টথাকথা।	
প্রকল্পটি	২০২১	সথাদলর	১	জুলথাই	গ্রদক	বথাস্বথায়ন	হদব।

২.	দুগ্ধ	ও	মথাংস	উৎপথােদনর	মথাি্যদম	রেথাম্রীণ	কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	
যদশথার	ও	গ্মদহরপুর	বেলথায়	সমবথাদয়র	কথায্ক্রম	সম্প্রসথারণ	প্রকল্প;	
প্রকদল্পর	 গ্ময়থাে:	 ১/৭/২০২০	 হদি	 ৩০/৬/২০২৩;	 প্রকল্প	 ব্যয়:	
৪৮	বেথাটি	২৯	লক্	টথাকথা।	প্রকল্পটি	২০২১	সথাদলর	১	জুলথাই	গ্রদক	
বথাস্বথায়ন	শুরু	হদব।

৩.	দুগ্ধ	�থাটতি	উপদজলথায়	দুগ্ধ	সমবথাদয়র	কথায্ক্রম	সম্প্রসথারণ;	প্রকদল্পর	
গ্ময়থাে:	১/৭/২০২০	হদি	৩০/৬/২০২৪;	প্রকল্প	ব্যয়:	১৫৩	বেথাটি	
৩৭	লক্	টথাকথা।	প্রকল্পটি	একদনদকর	অনদুমথােদনর	অদপক্থায়	আদি।

৪.	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	ক্তষপদণ্যর	ব�লু্য	গ্িইন	উন্নয়ন	প্রকল্প;	প্রকদল্পর	
গ্ময়থাে:	১/৭/২০২০	হদি	৩০/৬/২০২৪;	প্রকল্প	ব্যয়:	১২১	বেথাটি	
৪৮	লক্	টথাকথা।

৫.	সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 হথাওড	 অচিদল	 তবকল্প	 জ্রীবনযথাত্থা	 সষ্্টি	 প্রকল্প;	
প্রকদল্পর	 গ্ময়থাে:	 ১/৭/২০২০	 হদি	 ৩০/৬/২০২৪;	 প্রকল্প	 ব্যয়:	
১৮০	বেথাটি	০৭	লক্	টথাকথা।

• বঙ্গবন্ধু র সমবায় দশষিনের আনলানক সমবায় অধধদপ্তররর ভতব্যেৎ 

িতরকল্পো

১.	সমবথায়	গ্সক্টপ্র	উৎপথােন	ও	তবপণন	ব্যবস্থার	উন্নয়ন	�টিদয়	জনগদণর	
গ্েথারদগথাডথায়	গ্সবথা	ও	পণ্য	গ্পৌঁিথাদনথা;

২.	সমবথায়্রীদেরদক	নিুন	নিুন	প্রযুতক্তর	প্রতশক্ণ	তেদয়	তবদশষথাতয়ি	পণ্য	

৪৯তম জাতলীয় সমবায় চেবস উপলদক্ষযু আদয়াচজত অন্চষ্াদন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী, মাননলীয় প্রচতমন্তলী 
এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিবসহ অনযুানযু অচতচেবদৃন্দর সাদে ২০১৯ সাদলর জাতলীয় সমবায় প্চরস্ারপ্রাপ্ত সমবায় সচমচতর 
সমবায়লীগণ।
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ও	গ্সবথার	গ্ক্প্ত্	েক্	কপ্র	গদড	ব�থালথা;
৩.	আন্তঃসমবথায়	 সহদযথাতগিথার	 মথাি্যদম	 সমবথায়	 মলূন্রীতির	 বথাস্বথায়ন	

কপ্র	গ্েদশর	তবতভন্ন	অচিদলর	সমবথায়্রীদের	অনলথাইন	প্লথাটফদম্	এদন	
উৎপথাতেি	পণ্য	ও	গ্সবথার	তলংদকজ	গদড	ব�থালথা;

৪.	নিুন	 নিুন	 গ্ক্প্ত্	 (গ্যমন:	 গথাদম্ন্টস	 গ্সক্টর,	 প্রবথাস্রীদের	
কম্সংস্থাদনর	 জন্য	 পতিি	 জতমদি	 ক্তষ	 উৎপথােন,	 সু্ল	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ,	 টু্যতরজম	 বেথা-অপথাপ্রটিভ,	 গ্হলর	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	
ইি্যথাতে)	সমবথায়দক	নিুন	আতঙ্গদক	সম্প্রসথারণ।

• চলমাে এবিং বাস্তবাতয়ি প্রকল্পসমনূহর তশষ্া ম্নক সমবায় মসক্টরর 

গহৃীিবযে িদনষ্িসমহূ

১.	সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 তবে্যমথান	 দুগ্ধ	 প্রকদল্পর	 অতভজ্িথা	 তনদয়	
সথারথাদেদশ	দুগ্ধ	গ্সক্টপ্রর	উন্নয়দন	িলমথান	প্রকদল্পর	পথাশথাপথাতশ	নিুন	
নিুন	প্রকল্প	রেহণ	করথা	এবং	িরথাচিদল	এসব	প্রকদল্পর	আওিথা	বত্ধে	
করথা।পথাশথাপথাতশ	 গরু	 গ্মথাটথািথাজথাকরণ,	 িথাগল	 পথালন,	 হাঁস-মরুতগ	
পথালন	ও	মতহষ	পথালন	প্রকল্প	রেহণ;

২.	ইদিথামদি্য	বথাস্বথাতয়ি	গথাপ্রথা	প্রকদল্পর	অতভজ্িথায়	 গ্েদশর	অন্যথান্য	
বেলথায়	 এ	 িরদনর	 প্রকল্প	 রেহণ	 করথা	 এবং	 িথাদের	 গ্পশথার	 সথাদর	
সথামজেস্য	ব�দখ	সমবথায়তভতত্তক	গ্িথাট	গ্িথাট	প্রকল্প	রেহণ;

৩.	উৎপথাতেি	 পদণ্যর	 প্রতক্রয়থাজথািকরণ	 ও	 বথাজথারজথািকরদণর	 জন্য	
প্রকল্প	রেহণ	করথা	এবং	এর	আওিথায়	প্রতিটি	বেলথায়/তবভথাদগ	শেথা-
রুম	স্থাপন	এবং	মথাদক্ডটিং	তলংদকজ	স্থাপন;

৪.	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধে	এবং	মলূ্য	সংদযথাজদনর	জন্য	প্রকল্পতভতত্তক	ক্তষ	
সমবথায়	 সতমতি	 গঠন	 করথা	 এবং	 গতঠি	 সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	
সেস্যের	মথাদি	আিতুনক	যন্ত	ও	প্রযুতক্ত	সরবরথাহকরণ;

৫.	সমবথায়	আদ্থালনদক	গতিশীল	ও	শতক্তশথাল্রী	করথার	লদক্্য	জথাি্রীয়	
সমবথায়	 ইউতনয়ন,	 বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 ব্যথাংক	 তলঃ	 সহ	 জথাি্রীয়	
পয্থাদয়র	সমবথায়	প্রতিষ্থানদক	শতক্তশথাল্রীকরদণর	জন্য	েঢ়্	পেদক্প	
রেহণ;

৬.	সমবথায়	 প্রতশক্ণ	 প্রতিষ্থানসমহূ	 (বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 একথাদডতম/	
আচিতলক	 সমবথায়	 ইনস্টিটিউটসমহূ)	 ও	 মথাঠপয্থাদয়র	 সমবথায়	
অতফসসমহূদক	 শতক্তশথাল্রী	 করথার	 জন্য	 অবকথাঠথাদমথাসহ	 আিতুনক	
সুতবিথা	তনতচিিকরদণ	প্রকল্প	রেহণ	এবং

৭.	আইতসটি	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 সকল	 কথায্ক্রম	
তডতজটথাইজড	 করথা	 এবং	 সকল	 গ্সবথা	 অনলথাইদন	 প্রেথাদনর	 জন্য	
অধিেপ্তরসহ	 সমবথায়	 সংগঠনসমদূহর	 সক্মিথা	 বত্ধের	 জন্য	 প্রকল্প	
রেহণ।	 বি্ডমথান	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 বঙ্গবনু্ধ	 কন্যথা	 শেখ	 হথাতসনথা	
বথাংলথাদেশদক	 উন্নি	 গ্েদশ	 উন্ন্রীিকরদণর	 মহথাপতরকল্পনথা	 রেহণ	

কপ্রদিন;	গ্সটি	বথাস্বথায়দন	সমবথায়	হদব	অন্যিম	প্রিথান	মথাি্যম	এবং	
গদড	উঠদব	বঙ্গবনু্ধর	স্বদপ্নর	গ্সথানথার	বথাংলথা।

৮.	তহজডথা,	 ব�দেসহ	 কু্দ্র	 নি্থাতত্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	 উন্নয়দনর	 জন্য	 বড	
আকথাপ্রর	উন্নয়ন	প্রকল্প	রেহণ।

আমরথা	সবথাই	জথাতন,	জথাতির	তপিথা	তিদলন	পুঁতজবথাে্রী	শেথাষদণর	তবপদক্।	
আশথার	 করথা,	 সথাম্প্রতিককথাদল	 পুঁতজবথাদের	 প্রবল	 আরেথাসদনর	 মদুখ	
সমবথায়	এখন	নিুন	কপ্র	সথাডথা	জথাতগদয়দি	সথারথাতবদবে।	মথাতক্ডন	যুক্তরথাপ্ষ্ট	
গ্মথাট	জনসংখ্যথার	৪০%,	কথানথাডথায়	৩৩%	এবং	তসংগথাপুপ্র	২৫%	মথানষু	
সমবথাদয়র	সথাদর	জতডি।	তবদবে	১০	বেথাটিরও	ব�তশ	মথানদুষর	কম্সংস্থান	
কপ্রদি	 সমবথায়।	 ফ্রথান্স,	 জথাপথান,	 বেথাতরয়থায়	 ৯০%	 ক্ষক	 হদচ্ছন	
সমবথায়্রী:	 তনউতজল্যথাডে	 ও	 অপ্্রিতলয়থায়	 ৯০%	 বেইতর	 পণ্য	 সমবথায়-
তভতত্তদি	 উৎপথাতেি;	 জথাপথাদন	 ব�থাক্তথা	 সমবথায়	 সতমতি	 (Consumers 
Cooperatives)	সেস্য	সংখ্যথা	১	বেথাটি	৪০	লক্	যথার	৯০%	মতহলথা;	
ইউপ্রথাদপ	সমবথায়্রীর	সংখ্যথা	১৪	বেথাটি	মথানষু;	গ্সখথাদন	৩	লথাখ	সমবথায়	
সতমতি	২৩	লথাখ	মথানদুষর	কম্সংস্থান	কপ্রদি;	

ভথারদি	 White Revolution সষ্্টিকথার্রী	 Gujarat Co-operative 
Milk Marketing Federation Ltd.	 (GCMMF)	 হদচ্ছ	 গ্সদেদশর	
বহ্ত্তম	 খথাে্যপণ্য	 বথাজথারজথািকরণ	 অগ্থানথাইদজশন	 যথার	 পদণ্যর	 রি্যথাডে	
নথাম	‘আমলূ’	এবং	যথা	ভথারিদক	পত্রব্রীর	বহ্ত্তম	দুি	ও	দুগ্ধজথাি	পণ্য	
উৎপথােনকথার্রী	 গ্েদশ	 উন্ন্রীি	 কপ্রদি।	 বথাংলথাদেদশও	 সমবথায়	 তেনতেন	
অধিকির	জনতপ্রয়	হদয়	উঠদি।	জুলথাই	২০০৯	গ্রদক	মথাি্ড	২০২০	পয্ন্ত	
প্রথায়	১১	বিপ্র	১,৩৯,৪৯৯টি	নিুন	সমবথায়	সতমতি	তনবতন্ধি	হদয়দি।	
উন্নয়দনর	 পন্থথা	 তহদসদব	 এটি	 সমবথাদয়র	 উজ্জ্বল	 ভূতমকথার	 স্বথাক্র	 বহন	
কপ্র।

জথাতির	তপিথার	গ্সথানথার	বথাংলথা	হদচ্ছ	েথাতরদ্র্যমকু্ত,	শেথাষণমকু্ত,	বচিনথামকু্ত,	
কুসংস্থারমকু্ত,	 নথার্রী-পুরুদষর	 সমঅধিকথাপ্র	 সমনু্নি	 আিতুনক	 তশক্থায়	
আদলথাতকি	 স্বথাি্রীন	 সথাব্দভৌম	 বথাংলথাদেদশর	 রেথাম	 বথাংলথা।	 জথাি্রীয়	 কতব,	
ব�গম	 ব�থাদকয়থা,	 জথাতির	 তপিথা	 এবং	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 স্বপ্ন	 পূরদণ	
অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্	সহথায়ক	ও	সম্রূক	ভূতমকথা	পথালন	কপ্র	যথাদচ্ছ	সমবথায়	
অধিেপ্তর	 ও	 সমবথায়্রীগণ।	 গ্সতেন	 সুদূর	 নয়	 গ্যতেন	 বথাংলথাদেশ	 একটি	
উন্নি	গ্েদশর	কথািথাপ্র	শথাতমল	হদব।	বঙ্গবনু্ধর	গণমখুী	সমবথায়	ভথাবনথার	
আদলথাদক	বঙ্গবনু্ধ	মদডল	রেথাম	প্রতিষ্থা	পথাইলট	প্রকল্প	হথাদি	বেওয়থা	হদয়দি।	
এটি	সফলভথাদব	বথাস্বথায়ন	করথা	গ্গদল	প্রতিটি	রেথাম	হদয়	উঠদব	এক	একটি	
কু্দ্র	 গ্সথানথার	 বথাংলথা।	 গ্স	 লদক্্য	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ	 সমবথায়	 অধিেপ্তর।	
বঙ্গবনু্ধর	স্বদপ্নর	গ্সথানথার	বথাংলথা	প্রতিষ্থায়	উজ্জ্বল	ভূতমকথায়	অবি্রীণ্	সমবথায়	
ও	সমবথায়	অধিেপ্তর।	তবজয়	আমথাদের	তনতচিি।	

মমাঃ আতমেধুল ইসলাম: প্রথাক্তন	তনবন্ধক	ও	মহথাপতরিথালক,	সমবথায়	অধিেপ্তর	
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বঙ্গবন্্চ র সমবায় ভাবনা 
এবং থটকসই উন্নয়ন

বঙ্গবনু্ধ	আজ্রীবন	সথািথারদণর	কল্যথাণ	ভথাবনথায়	
অঙ্গ্রীকথারথাবধে	 তিদলন।	এদকবথাপ্র	 গ্িদলদবলথা	
গ্রদক	 তিতন	 গতরব-দুঃখী	 মথানদুষর	 দুঃদখর	
সমব্যথী	 তিদলন।	 িথাই	 িথাদের	 ভথাদগ্যথান্নয়দন	
তিরকথাল	তনদজদক	তনদবতেি	ব�দখদিন।	িদব	
একই	 সদঙ্গ	 তিতন	 খবুই	 বথাস্ববথাে্রী	 তিদলন।	
ক্ষক,	 শ্রতমক	 ও	 পচিথাৎপে	 জনদগথাষ্ঠীর	
অর্ননতিক	মতুক্তর	মলূ	েথাতয়ত্ব	রথাষ্টদকই	তনদি	
হদব।	 সংতবিথাদনর	 ১৩নং	 অনদুচ্ছদে	 স্পষ্	
কপ্রই	এ	করথাটি	বলথা	আদি।	িদব	একই	সদঙ্গ	
ব্যতক্তখথাি	 ও	 সমবথায়	 খথািদক	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	

হদয়দি।	 ১৩	 নং	 অনদুচ্ছদে	 বলথা	 হদয়দি	
রথাষ্ট্রীয়,	 সমবথায়	 ও	 ব্যতক্তখথাদির	 মথাতলকথানথায়	
রথাকদব	 উৎপথােদনর	 উপথায়সমহূ।	 সমবথায়	
ব্যবস্থার	 প্রতি	 বঙ্গবনু্ধর	 দুব্লিথা	 সংতবিথান	
রিনথার	আদগই	তিতন	ইতঙ্গি	তেদয়তিদলন।

১৯৭২	 সথাদলর	 ৩০	 জুন	 বথাংলথাদেশ	
জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	‘সমবথায়	
সদমেলন’-এ	 বঙ্গবনু্ধ	 িাঁর	 সমবথায়	 ভথাবনথার	
সথামতরেক	 তিত্	 িুদল	 িপ্রন,	 “সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	গতরব	ক্ষকরথা	 গ্যৌরভথাদব	উৎপথােন-
যপ্ন্তর	 মথাতলকথানথা	 লথাভ	 করদব।	 অন্যতেদক	

অধিকির	 উৎপথােন	 বত্ধে	 ও	 সম্দের	 সুসম	
বণ্টন	 ব্যবস্থায়	 প্রতিটি	 কু্দ্র	 িথাতষ	 গণিথাতন্তক	
অংশ	 ও	 অধিকথার	 পথাদব।	 বেথািেথার	 িন্রী	
িথাতষর	শেথাষণ	 গ্রদক	িথারথা	মতুক্ত	লথাভ	করদব	
সমবথাদয়র	 সংহি	 শতক্তর	 বিথারথা।	 একই	 ভথাদব	
ক্ষক,	শ্রতমক,	িাঁতি,	বেদল,	কু্দ্র	ব্যবসথায়্রীরথা	
যতে	 একদজথাট	 হদয়	 পুঁতজ	 এবং	 অন্যথান্য	
উৎপথােদনর	 মথাি্যদম	 একত্	 করদি	 পথাপ্রন	
িদব	আর	মি্যবি্ড্রী	িতনক	ব্যবসথায়্রী-তশল্পপতির	
গ্গথাষ্ঠী	 িথাদের	 শ্রদমর	 ফসলদক	 লুট	 কপ্র	
গ্খদি	 পথারদব	 নথা।	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 রেথাম-

ড. আমিউর রহ�োন
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বথাংলথায়	গদড	উঠদব	কু্দ্র	তশল্প	যথার	মথাতলক	হদব	
সথািথারণ	ক্ষক,	শ্রতমক	এবং	ভূতমহ্রীন	তনয্থাতিি	
দুঃখী	মথানষু।	সমথাজিন্ত	স্থাপদনর	জন্য	আমরথা	
ইদিথামদি্যই	সমস্	বড	তশল্প,	ব্যথাংক,	পথাটকল,	
তিতনকল,	 সুিথাকল	 ইি্যথাতে	 জথাি্রীয়করণ	
কপ্রতি।	 জতমর	 সদব্থাচ্চ	 মথাতলকথানথার	 স্রীমথা	
তনি্থারণ	কপ্র	তেদয়তি।	আজ	সমবথায়	পধেতিদি	
রেথাদম	রেথাদম,	রথানথায়,	ব্প্র	গদড	িুলদি	হদব	
গ্মহনতি	 মথানদুষর	 গ্যৌর	 মথাতলকথানথা।	 ক্ষকরথা	
িাঁদের	 উৎপথাতেি	 ফসদলর	 তবতনমদয়	 পথাদব	
ন্যথায্যমলূ্য,	শ্রতমকরথা	পথাদব	শ্রদমর	ফল	ব�থাদগর	
ন্যথায্য	অধিকথার।

তকন্তু	 এই	 লদক্্য	 যতে	 আমথাদের	 গ্পৌঁিথাদি	
হয়	িদব	অি্রীদির	�ুদণ	িরথা	সমবথায়	ব্যবস্থাদক	
আমলূ	পতরবি্ডন	কপ্র	এক	সতি্যকথাপ্রর	গণমখুী	
আদ্থালন	 গদড	 িুলদি	 হদব।	 অি্রীদির	
সমবথায়	 তিল	 শেথাষক	 গ্গথাষ্ঠীর	 ক্র্রীডনক।	 িথাই	
গ্সখথাদন	তিল	বেথাটথাতর	স্বথাদর্র	ব্যথাপক	ভূতমকথা।

আমথাদের	 এই	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশ	 ঐ	
িরদনর	 ভুয়থা	 সমবথায়	 বেথাদনথামদিই	 সহ্য	 করথা	
হদব	 নথা।	 আমথাদের	 সমবথায়	 আদ্থালন	 হদব	
সথািথারণ	 মথানদুষর	 গ্যৌর	 আদ্থালন।	 ক্ষক,	
শ্রতমক,	গ্মহনতি	জনিথার	তনজস্ব	প্রতিষ্থান।

আপনথারথা	 জথাদনন	 সমবথায়	 সংস্থাগুদলথাদক	
সতি্যকথাপ্রর	 গণিথাতন্তক	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
গদড	 ব�থালথার	 জন্য	 আতম	 গ্�থাষণথা	 কপ্রতি	
গ্য	 সংস্থার	 পতরিথালনথা-েথাতয়ত্ব	 ন্যস্	 রথাকদব	
জনগদণর	 তনব্থাতিি	 প্রতিতনধিদের	 ওপর,	
বেথাদনথা	 আমলথা	 বথা	 মদনথান্রীি	 ব্যতক্তর	 ওপপ্র	
নয়।	 আমথার	 সমবথায়্রী	 ভথাইদয়রথা	 এই	 বতলষ্	
পেদক্পদক	 অতভনত্ি	 কপ্রদিন।	 এই	
গণিন্ত্রীকরদণর	 পতরপ্প্রতক্দি	 আতম	 িথাদের	
স্রণ	কতরদয়	তেদি	িথাই	িথাদের	েথাতয়ত্ব।	িথাদের	
গ্েখদি	 হদব	 গ্য	 সমবথায়	 সংস্থাগুদলথা	 গ্যন	
সতি্যকথাপ্রর	জনগদণর	প্রতিষ্থান	তহদসদব	গদড	
ওদঠ।	 বেদল	 সতমতি,	 িাঁতি	 সতমতি,	 রেথাম্রীণ	
ক্ষক	সতমতি	গ্যন	সতি্যকথাপ্রর	বেদল,	িাঁতি,	
ক্ষদকর	সংস্থা	হয়,	মি্যবি্ড্রী	ব্যবসথায়্রী	বথা	িন্রী	
ক্ষক	গ্যন	আবথার	এই	সতমতিগুদলথাদক	েখল	
কপ্র	 অি্রীি	 দুন্্রীতির	 পুনরথাবত্ত্ত	 নথা	 কপ্র।	
যতে	 আবথার	 গ্সই	 বেথাটথাতর	 স্বথার্	 সমবথাদয়র	
পতবত্িথা	 নষ্	 কপ্র,	 িদব	 তনতচিিভথাদব	 বেদন	
রথাখনু	গ্য	আমরথা	সমস্	পুরথািন	ব্যবস্থা	বথাতিল	
কপ্র	 গ্েব।	 আমথার	 তপ্রয়	 ক্ষক	 মজুর	 বেদল	
িাঁতি	ভথাইদের	সথাহথাদয্য	এমন	একটি	নিুন	ও	
সুসম	 ব্যবস্থা	 গদড	 িুলদি	 হদব	 যথা	 শেথাষণ	 ও	
প্রতিতক্রয়থাশীল	 বেথাটথাতর	 স্বথার্দক	 তিরতেদনর	
জন্য	নস্যথাৎ	কপ্র	গ্েদব।

বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 সংস্থার	 তবতভন্ন	 স্প্র	
বহুতবি	 অব্যবস্থা,	 অদযথাগ্যিথা	 ও	 দুন্্রীতি	
ে্রী�্তেন	 িপ্র	 জদম	 জদম	 দুন্্রীতির	 পথাহথাড	
ব�তর	 হদয়দি।	 সমবথায়	 সংস্থার	 অবথাি	 তবকথাশ	
ও	 সুষু্	 পতরিথালনথার	 স্বথাদর্	 দুন্্রীতির	 জগদেল	
পথাররদক	 সরথাদিই	 হদব।	 জনগদণর	 কষ্থাতজ্ডি	

অদর্	 পতরিথাতলি	 প্রশথাসনব্যবস্থাদক	 দুন্্রীতির	
নথাগপথাশ	 গ্রদক	মকু্ত	কপ্র	জনগদণর	কল্যথাদণ	
তনদয়থাতজি	করদি	আমরথা	বধেপতরকর।

বথাংলথাদেশ	 আমথার	 স্বপ্ন,	 ি্যথান,	 িথারণথা	 ও	
আরথািনথার	িন।	আর	গ্স	গ্সথানথার	বথাংলথা	�ুতমদয়	
আদি	তির	অবদহতলি	রেথাদমর	আনথািকথানথাদি,	
তির	 উদপতক্ি	 পল্্রীর	 ক্প্র	 ক্প্র,	 তবস্্রীণ্	
জলথাভূতমর	আদশপথাদশ	আর	সুতবশথাল	অরদণ্যর	
গভ্রীপ্র।	 ভথাইদয়রথা	 আমথার,	 আসুন	 সমবথাদয়র	
জথাদুস্পদশ্	সুপ্ত	রেথাম	বথাংলথাদক	জথাতগদয়	িুতল।	
নব-সষ্্টির	উন্মথােনথায়	আর	জ্রীবদনর	জয়গথাদন	
িথাদক	মখুতরি	কতর।

আমথাদের	 সং�বধে	 জনশতক্তর	 সমদবি	
প্রদিষ্থায়	গদড	িুলদি	হদব	‘গ্সথানথার	বথাংলথা’।	এ	
েথাতয়ত্ব	সমরে	জথাতির,	প্রদি্যক	সথািথারণ	মথানদুষর	
এবং	িাঁদের	প্রতিতনধিদের।	িদবই	আমথার	স্বপ্ন	
সথার্ক	হদব,	সথার্ক	হদব	শতহদের	আত্মি্যথাগ,	
সথার্ক	হদব	মথািথার	অশ্রু।	রথাজননতিক	স্বথাি্রীনিথা	
িথার	সতি্যকথাপ্রর	অর্	খুঁদজ	পথাদব	অর্ননতিক	
মতুক্তর	 স্বথাদে,	 আপথামর	 জনসথািথারদণর	
ভথাদগ্যথান্নয়দন।	 িদবই	 গণিথাতন্তক	 পধেতির	
মথাি্যদম	 রূপথাতয়ি	 হদব	 সমথাজিথাতন্তক	 ন্রীতির	
এবং	 গ্সই	 অভ্রীষ্	 লদক্্য	 আমরথা	 গ্পৌঁিথাদবথা	
সমবথাদয়র	মথাি্যদম।	জয়	বথাংলথাদেদশর	সমবথায়	
আদ্থালন।	জয়	বথাংলথা।”	(সতূ্	:	কু্দ্র	ক্ষক	
উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন	 (এফএফতডএফ)	 ওদয়ব	
সথাইট)]

এরই	 গ্প্রতক্দি	 ১৯৭৩	 সথাদল	 বঙ্গবনু্ধর	
বেি্দত্ব	বথাংলথাদেশ	সরকথার	গদড	িুদল	‘সমবথায়	
দুগ্ধ	 প্রকল্প’	 নথাদম	 একটি	 দুগ্ধ	 তশল্প	 উন্নয়ন	
প্রতিষ্থান।	 দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রী	 ক্ষকদের	
স্বথার্	 সংরক্ণ	 কপ্র	 দুগ্ধ	 উৎপথােন	 বত্ধের	
জন্য	 সরকথাপ্রর	 ১৩	 বেথাটি	 ১২	 লথাখ	 টথাকথা	
ঋণ	 সহথায়িথায়	 গ্েদশর	 পাঁিটি	 দুগ্ধ	 এলথাকথায়	
কথারখথানথা	 স্থাপন	 করথা	 হয়।	 গ্েদশর	 সবথাই	
গ্যন	 সহজলদভ্য	 দুগ্ধদসবথা	 পথায়	 িথাই	 তিল	
বঙ্গবনু্ধর	 লক্্য।	 পরবি্ড্রীদি	 এর	 নথামকরণ	
হয়	 ‘বথাংলথাদেশ	 দুগ্ধ	 উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	
ইউতনয়ন	তলতমদটড	(তমল্ক	তভটথা)।	তমল্ক	তভটথার	
অি্রীদন	বথাংলথাদেদশর	িরল	দুদির	৭০	শিথাংশ	
বথাজথার	 েখদল	 রদয়দি।	 বথাংলথাদেদশর	 প্রতিটি	
তবভথাদগ	 বেথাম্থাতনটির	 কথারখথানথা	 রদয়দি।	
(সতূ্-	উইতকতপতডয়থা)	

িৎকথাল্রীন	 আর্সথামথাতজক-রথাজননতিক	
পতরতস্তির	 কথারদণ	 বঙ্গবনু্ধর	 সমবথায়-প্রকল্প	
পুপ্রথাপুতর	বথাস্বথায়ন	হদি	পথাপ্রতন।	সমবথায়	রেথাম	
প্রতিষ্থার	আদগ	বঙ্গবনু্ধ	ভূতমসংস্থাপ্রর	উদে্যথাগ	
তনদয়তিদলন।	স্বথাি্রীনিথার	আদগ	গ্রদকই	বঙ্গবনু্ধ	
জথানদিন	 এ	 গ্েদশর	 জতমগুদলথা	 ব�তশরভথাগই	
বেথািেথারদের	 হথাদি।	 অদনক	 জতম	 অনথাবথাতে	
পদড	 রথাদক,	 তকিু	 জতম	 পতিি।	 আর	 তকিু	
জতম	গ্েশভথাদগর	পর	গ্রদকই	‘অতপ্ি	সম্তত্ত’	
তহদসদব	গণ্য।	ভূতমর	সুসম	বণ্টদনর	জন্য	১৯৭২	
সথাদলর	 আগটে	 মথাদস	 ভূতমস্বত্ব	 আদেশ	 জথাতর	

কপ্রন।	িথাদি	পতরবথারতপিু	সদব্থাচ্চ	১০০	তব�থা	
তসতলং	 আপ্রথাতপি	 হয়।	 এর	 অতিতরক্ত	 জতম	
ভূতমহ্রীনদের	 মদি্য	 বণ্টদনর	 উদদেদশ্য	 সরকথার	
অধিরেহণ	করদব।	তকন্তু,	সরকথাপ্রর	তনজ	েদলর	
তভিপ্রই	 প্রতিপ্রথাদির	 কথারদণ	 এই	 আদেশ	
কথায্কর	সম্বপর	হয়তন।	কথারণ,	‘১৯৭০	এবং	
১৯৭৩	সথাদল	তনব্থাতিি	আওয়থাম্রী	ল্রীদগর	সংসে	
সেস্যদের	মদি্য	অদনদকই	তিদলন	িন্রী	ক্ষক,	
িথাদের	গ্মথাট	জতমর	পতরমথাণ	১০০	তব�থার	ব�তশ	
তিল।	িথারথা	বঙ্গবনু্ধর	ভূতমসংস্থাপ্রর	তবপ্রথাধিিথা	
কপ্রন।	 তববথাতহি	 পুত্দের	 আলথােথা	 বথাতড�র	
গণ্য	নথা	করথাদক	িথারথা	অদযৌতক্তক	মদন	কপ্রন।’	
(বঙ্গবনু্ধর	স্বপ্ন	ও	বথাংলথাদেদশর	রেথাম,	নজরুল	
ইসলথাম,	পষ্্থা-	২৬)

ফদল	 এই	 আইদনর	 মথাি্যদম	 খবু	 সথামথান্য	
জতম	 উধেথার	 কপ্র	 িথা	 ভূতমহ্রীনদের	 মদি্য	
বণ্টন	 করথা	 সম্ব	 হয়।	 নজরুল	 ইসলথাম	 মদন	
কপ্রন,	 ভূতমসংস্থাপ্রর	 বেদল	 সমবথায়তভতত্তক	
গ্যৌর	 িথাদষর	 গ্য	 প্রস্থাব	 বঙ্গবনু্ধ	 কপ্রন,	 িথা	
রথাজননতিকভথাদব	আপসমলূক	হদলও	এটি	তিল	
অধিক	বথাস্বসমেি।	বথাংলথাদেদশ	গ্মথাট	আবথাতে	
জতমর	 পতরমথাণ	 এি	 কম	 গ্য	 বথাি্যিথামলূক	
তসতলং	 আপ্রথাপ	 কপ্র	 গ্য	 উবিত্্ত	 জতম	 তমলদব,	
সব	 ভূতমহ্রীদনর	 মদি্য	 িথা	 বণ্টন	 অসম্ব।	 িথা	
িথাডথা	 বতণ্টি	 জতমর	 আয়িন	 কু্দ্র	 হওয়থায়	 িথা	
অর্ননতিকভথাদব	 লথাভজনক	 হদব	 নথা,	 ফদল	
অদনক	গ্ক্প্ত্ই	জতমর	নিুন	মথাতলক	প্রতিদবশী	
বেথািেথাপ্রর	কথাদি	িথা	তবতক্র	করদি	বথাি্য	হদবন।	
এই	অবস্থায়	একটি	বথাস্বসমেি	সমথািথান	হদি	
পথাপ্র	জতমর	গ্যৌরতভতত্তক	িথাষথাবথাে।

অর্থাৎ	 ভূতমসংস্থার	 বঙ্গবনু্ধ	 যখন	 করদি	
পথারদলন	 নথা	 িখন	 িাঁদক	 বথাি্য	 হদয়ই	 গ্যদি	
হদলথা	 সমবথায়	 আদ্থালদন।	 আর	 সমবথায়	
আদ্থালন	বলদলই	হদয়	যথায়	নথা।	এটথা	একটথা	
ব�প্লতবক	পেদক্প।	িথাই	১৯৭৫	সথাদল	২৬	মথাি্ড	
তিতন	 তেদলন	 তবিি্রীয়	 তবপ্লদবর	 ডথাক।	 তবিি্রীয়	
তবপ্লব	 মলূি	 বথাংলথাদেদশর	 ৬৫	 হথাজথার	 রেথাদম	
বথাি্যিথামলূক	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 গঠন	 করথার	
প্রদিষ্থা।	

বঙ্গবন্ধু র তবিিীয় তবপ্ব

১৯৭৫	 সথাদলর	 ২৬	 মথাি্ড	 স্বথাি্রীনিথা	 তেবদসর	
িিুর্	 বষ্	 উেযথাপন	 উপলদক্্য	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	
উে্যথাদন	বঙ্গবনু্ধ	তবিি্রীয়	তবপ্লদবর	গ্�থাষণথা	গ্েন।	
ক্ষক-শ্রতমক-িথাত্-জনিথার	 প্রতি	 উেথাত্ত	
আহবথান	 জথাতনদয়	 বদলন,	 “সমথাজব্যবস্থায়	
গ্যন	�ুণ	িপ্র	গ্গদি।	এই	সমথাদজর	প্রতি	িরম	
আ�থাি	 করদি	 িথাই,	 গ্য	 আ�থাি	 কপ্রতিলথাম	
পথাতকস্থাতনদের।	 গ্স	 আ�থাি	 করদি	 িথাই	 এই	
�ুদণিরথা	 সমথাজব্যবস্থাদক।	 আতম	 আপনথাদের	
সমর্ন	 িথাই।	আতম	জথাতন	 আপনথাদের	সমর্ন	
আদি	তকন্তু	একটথা	করথা,	এই	গ্য	নিুন	তসদটেদম	
গ্যদি	িথাতচ্ছ	আতম,	রেথাদম	রেথাদম	বহুমখুী	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	করথা	হদব।	ভুল	করদবন	নথা।	আতম	
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আপনথাদের	 জতম	 বেব	 নথা।	 ভয়	 পথাদবন	 নথা	
গ্য,	 জতম	 তনদয়	 যথাব।	 িথা	 নয়।	 পাঁি	 বিপ্রর	
প্ল্যথান-	 এই	 বথাংলথাদেদশর	 ৬৫	 হথাজথার	 রেথাদম	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	হদব।	প্রদি্যকটি	রেথাদম	রেথাদম	
এই	 বেথা-অপথাপ্রটিভ-	 এ	 জতমর	 মথাতলদকর	
জতম	 রথাকদব।	 তকন্তু	 িথার	 অংশ-	 গ্য	 ব�কথার,	
প্রদি্যকটি	 মথানষু,	 গ্য	 মথানষু	 কথাজ	 করদি	
পথাপ্র,	 িথাদক	 বেথা-অপথাপ্রটিভ-এর	 সেস্য	
হদি	হদব।	এগুদলথা	বহুমখুী	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	
হদব।	 পয়সথা	 যথাদব	 িথাদের	 কথাদি,	 ওয়থাক্ডস	
গ্প্রথারেথাম	 যথাদব	 িথাদের	 কথাদি।	 আদস্	 আদস্	
ইউতনয়ন	 কথাউতন্সল	 টথাউটদেরদক	 তবেথায়	
গ্েওয়থা	 হদব,	 িথা	 নথা	 হদল	 গ্েশদক	 বাঁিথাদনথা	
যথাদব	নথা।	এই	জন্যই	তভদলজ	বেথা-অপথাপ্রটিভ	
হদব।	আতম	গ্�থাষণথা	করতি	আজদক	গ্য,	পাঁি	
বিপ্রর	প্ল্যথাদন	প্রদি্যকটি	রেথাদম	পাঁিশি	গ্রদক	
হথাজথার	ফ্যথাতমতল	পয্ন্ত	তনদয়	কম্লসথাতর	বেথা-
অপথাপ্রটিভ	 হদব।”	 (জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধর	
তনব্থাতিি	ভথাষণ,	িিুর্	খডে,	ড.	এ	এইি	খথান,	
পষ্্থা-১৮৭)

পুপ্রথা	 ভথাষণটিদিই	 বঙ্গবনু্ধ	 সমবথাদয়র	
প্রদয়থাজন্রীয়িথা	 এবং	 এর	 সম্থাবনথা	 তনদয়	
আদলথািনথা	 কপ্রন।	 এ	 ভথাষণটি	 সম্ণূ্	 পথাঠ	
নথা	 করদল	 তকংবথা	 নথা	 শুনদল	 বুিথা	 যথাদব	 নথা	
গ্েশজথাতি	তনদয়	তিতন	কিবড	স্বপ্ন	গ্েখদিন।	
শুি	ু স্বপ্ন	 গ্েদখই	 ক্থান্ত	 তিদলন	 নথা,	 েলবল	
তনদয়	 মথাদঠ	 বেদম	 পদডতিদলন,	 কথাদজ	 বেদম	
পদডতিদলন।	তশতক্ি	িরুণদের	প্রতি	আহবথান	
জথাতনদয়তিদলন,	 “আমথার	 যুবক	 ভথাইরথা,	
আতম	গ্য	বেথা-অপথাপ্রটিভ	করদি	যথাতচ্ছ	রেথাদম	
রেথাদম	 এর	 ওপর	 বথাংলথার	 মথানদুষর	 বাঁিথা-মরথা	
তনভ্ডর	করদব।	আপনথাদের	ফুলপ্যথান্টটথা	একটু	
হথাফপ্যথান্ট	করদি	হদব।	পথায়জথামথা	গ্িদড	একটু	
লুতঙ্গ	 পরদি	 হদব।	 আর	 রেথাদম	 রেথাদম	 তগদয়	
এই	 বেথা-অপথাপ্রটিভদক	 সথাফল্যমতডেি	 কপ্র	
ব�থালথার	 জন্য	 কথাজ	 কপ্র	 গ্যদি	 হদব।	 যুবক	
িথাই,	 িথাত্	 িথাই,	 সকলদক	 িথাই।	 ”	 (জথাতির	
তপিথা	 বঙ্গবনু্ধর	 তনব্থাতিি	 ভথাষণ,	 িিুর্	 খডে,	
ড.	এ	এইি	খথান,	পষ্্থা-১৮৯)

উক্ত	 ভথাষদণ	 বঙ্গবনু্ধ	 আপ্রথা	 বদলন,	
“রেথাদমর	 প্রদি্যকটি	 কম্ঠ	 মথানষু	 এই	 বহুমখুী	
সমবথাদয়র	সেস্য	হদব।	যথার	যথার	জতম	 গ্স-ই	
িথাষ	করদব,	তকন্তু	ফসল	ভথাগ	হদব	তিন	ভথাদগ-
ক্ষক,	 সমবথায়	 ও	 সরকথার।”	 এই	 রেথাম্রীণ	
সমবথায়দক	 তিতন	নিুন	রেথাম	সরকথার	 তহদসদব	
গদড	 িুলদি	 গ্িদয়তিদলন।	 বদলতিদলন,	
িাঁদের	হথাদিই	উন্নয়ন	বথাদজদটর	অংশতবদশষ	
িুদল	গ্েওয়থা	হদব,	ওয়থাক্ডস	গ্প্রথারেথামও	রথাকদব	
িথাদের	 হথাদি।	 তিতন	 বদলতিদলন,	 “এরথা	
মথারথা	 উঁিু	 কপ্র	 োঁডথাদল	 একসময়	 ইউতনয়ন	
কথাউতন্সদলর	টথাউটদের	তবেথায়	গ্েওয়থা	হদব।”	

এই	সমবথায়	ব্যবস্থার	মথাি্যদম	তিতন	রেথাম্রীণ	
অর্ন্রীতির	 পুনজ্ডথাগরদণর	 স্বপ্ন	 গ্েদখতিদলন।	

তিতন	 জথানদিন	 রেথাদমর	 সথািথারণ	 মথানষুগুদলথা	
মি্যস্বত্বদভথাগী	 ‘টথাউট’গ্ের	 কথাদি	 কিভথাদবই	
নথা	 শেথাতষি	 হতচ্ছদলন।	 এটথা	 সম্ব	 হতচ্ছল	
সথািথারণ	 মথানদুষর	 তভিপ্র	 ঐদক্যর	 অভথাদবর	
কথারদণ।	 মথানষু	 একথা	 একথা	 রথাকদলই	 এই	
সুতবিথাবথাে্রী	গ্গথাষ্ঠী	িথাদের	গ্পদয়	বদস।	গ্যদহিু	
রেথাম-বথাংলথাদক	 তিতন	 তনতবডভথাদব	 গ্েদখদিন	
িথাই	 এই	 সদি্যর	 সন্ধথান	 তিতন	 যরথার্ই	
গ্পদয়তিদলন।	 তঠক	 গ্যমনটি	 গ্পদয়তিদলন	
আপ্রক	 গ্শ্রষ্	 বথাঙথাতল	 রব্রীন্দ্রনথার	 ঠথাকুর।	
পূব্	 বথাংলথার	 জতমেথাতর	 পতরিথালনথা	 করদি	
এদস	 তিতন	 দুঃখী	 ক্ষককুলদক	 খবুই	 কথাি	
গ্রদক	 গ্েদখতিদলন।	 আর	 িথাই	 তিতন	 বলদি	
গ্পপ্রতিদলন	 “মথানষু	 খথাদটথা	 হয়	 বেথারথায়?	
গ্যখথাদন	 গ্স	 েশজদনর	 সদঙ্গ	 ভথাদলথা	 কতরয়থা	
তমতলদি	 পথাপ্র	 নথা।	 পরস্পপ্রর	 তমতলয়থা	 গ্য	
মথানষু	গ্সই	মথানষুই	পুরথা,	একলথা-মথানষু	টুকরথা	
মথাত্।”	 (সমবথায়ন্রীতি,	 রব্রীন্দ্রসমরে,	 িিুে্ডশ	
খডে,	পষ্্থা	৩১৩)

...“আজ	 আমথাদের	 গ্েশটথা	 গ্য	 এমন	
তবষম	 গতরব	 িথার	 প্রিথান	 কথারণ,	 আমরথা	
িথাডথা	িথাডথা	হইয়থা	তনদজর	তনদজর	েথায়	একলথা	
বতহদিতি।”	 (সমবথায়ন্রীতি,	 রব্রীন্দ্রসমরে,	
িিুে্ডশ	খডে,	পষ্্থা	৩১৪)

...“মথানদুষর	 িম্ই	 এই	 গ্য,	 গ্স	 অদনদক	
তমদল	একত্	বথাস	করদি	িথায়।	একলথা-মথানষু	
কখদনথাই	পূণ্মথানষু	হদি	পথাপ্র	নথা;	অদনদকর	
গ্যথাদগ	িদবই	গ্স	তনদজদক	গ্ষথাল-আনথা	গ্পদয়	
রথাদক।”(সমবথায়-২	রব্রীন্দ্রসমরে,	িিুে্ডশ	খডে,	

পষ্্থা	৩১৭)
...অবদশদষ	 একতেন	 দুব্লদক	 এই	 করথা	

মদন	আনদি	হদব	গ্য,	“আমথাদেরই	তবতচ্ছন্ন	বল	
বল্রীর	মদি্য	পুজে্রীভূি	হদয়	িথাদক	বল	তেদয়দি।	
বথাইপ্র	 গ্রদক	 িথাদক	 আক্রমণ	 কপ্র	 িথাদক	
ভথাঙদি	 পথাতর,	 তকন্তু	 িথাদক	 জুডদি	 পথাতর	 বে;	
জুডদি	নথা	পথারদল	বেথাদনথা	ফল	পথাওয়থা	যথায়	নথা।	
অিএব	আমথাদের	গ্িষ্থা	করদি	হদব	আমথাদের	
সকদলর	কম্শ্রমদক	তমতলি	ক’ব�	অর্শতক্তদক	
সব্সথািথারদণর	 জন্য	 লথাভ	 করথা।	 এদকই	 বদল	
সময়বথায়ন্রীতি।	 এই	 ন্রীতিদিই	 মথানষু	 জ্থাদন	
গ্শ্রষ্	 হদয়দি,	 বেথাক-ব্যবহথাপ্র	 এই	 ন্রীতিদকই	
মথানদুষর	 িম্বুতধে	 প্রিথার	 করদি।	 এই	 ন্রীতির	
অভথাদবই	 রথাষ্ট	 ও	 অদর্র	 গ্ক্প্ত্-পত্রব্রী	 জুদড	
মথানদুষর	এি	দুঃখ,	এি	ঈষ্থা,	গ্বিষ,	তমর্যথািথার,	
তনষু্রিথা,	 এি	 অশথাতন্ত।”	 (সমবথায়ন্রীতি,	
রব্রীন্দ্রসমরে,	িিুে্ডশ	খডে,	পষ্্থা	৩২৮)

মদন	 হয়	 তববেকতবর	 স্বদপ্নর	 বথাস্বরূপ	
তেদি	 গ্িদয়তিদলন	 আমথাদের	 জথাতির	 জনক	
রথাজন্রীতির	 অমর	 কতব	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথান।	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 তিল	 বথাংলথাদেদশর	
প্রতিটি	 মথানষু	 খথাে্য	 পথাদব,	 আশ্রয়	 পথাদব,	
তশক্থা	পথাদব,	উন্নি	জ্রীবদনর	অধিকথার্রী	হদব।	
বথাংলথাদেদশর	 অধিকথাংশ	 মথানষু	 রেথাদম	 বথাস	
কপ্র,	আর	িথারথা	অতশতক্ি	ও	েতরদ্র।	িথাদের	
ভথাদগ্যর	উন্নয়ন	একমথাত্	সমবথাদয়র	মথাি্যদমই	
হদি	পথাপ্র	বদল	িাঁর	তববেথাস	তিল।	

গ্সই	 তববেথাস	 গ্রদকই	 তিতন	 পুপ্রথা	 রেথাম্রীণ	
ক্তষ	 ব্যবস্থার	 আমলূ	 পতরবি্ডদন	 হথাি	
তেদয়তিদলন।	এই	ব্যবস্থায়	ব্যতক্তখথাদির	জন্য	
গ্য	িরদনর	প্রদণথােনথা	েরকথার	িথাও	তিল।	তকন্তু	
সবথাই	তমদল	গ্যৌর	খথামথাপ্রর	অংশীেথার	করথার	
পতরকল্পনথাও	 িাঁর	 তিল।	 হয়দিথা	 ি্রীপ্র	 ি্রীপ্র	
এই	 ব্যবস্থায়	 আপ্রথা	 পতরবি্ডন	 ও	 পতরবি্ন	
�টি।	 তকন্তু	 গ্সই	 তনর্রীক্থার	 তিতন	 ‘সুদযথাগ’ই	
গ্পদলন	নথা।	�থািকরথা	মথাি	পদরই	িাঁর	স্বদপ্নর	
গ্সই	অতভযথাত্থা	হঠথাৎ	তস্তমি	কপ্র	তেদয়তিল।	
িথা	 সদত্তও	 সমবথাদয়র	 গ্য	 সতমেলদনর	 গ্িিনথা	
আজও	 িথা	 অপ্রথাসতঙ্গক	 হদয়	 যথায়তন।	 তবদশষ	
কপ্র	ক্তষপদণ্যর	বথাজথারজথািকরদণ	এই	ব্যবস্থা	
এখদনথা	কথায্কর	হবথার	েথাতব	রথাদখ।	

‘কথাউদক	 তপিদন	 গ্ফদল	 এদগথাদনথা	 যথাদব	
নথা’	 িলমথান	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 ভথাবনথার	 এই	
মলূন্রীতির	 সথাদর	 বঙ্গবনু্ধর	 সমবথায়	 ভথাবনথার	
সরথাসতর	 সংগতি	 খুঁদজ	 গ্পদি	 অসুতবিথা	 হয়	
নথা।	বথাংলথাদেশ	এখন	অন্তভু্তক্তমলূক	গ্টকসই	
উন্নয়দনর	মহথাসডদক।	গ্টকসই	উন্নয়দনর	এই	
অতভযথাত্থায়	 তনচিয়	বঙ্গবনু্ধর	সমবথায়	ভথাবনথার	
মলূ	 অনভুব	 সব্েথায়	 আমথাদের	 সদিিন	 ও	
সতক্রয়	রথাখদব।

ড. আতিউর রহমাে :	সথাদবক	গভন্র,	বথাংলথাদেশ	
ব্যথাংক
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বঙ্গবন্্চ র সমবায় ভাবনা এবং 
আমাদের োয়বদ্ধতা

বথাংলথাদেদশর	 বি্ডমথান	 ভূখদডে	 আনষু্থাতনক	
সমবথাদয়র	 কথায্ক্রম	 শুরু	 হয়	 ১৯০৪	 সথাদল	
ঔপতনদবতশক	 আমদল।	 অব্যথাহি	 শেথাষদণ	
ঋণ	 জজ্ডতরি	 এবং	 খরথা	 কবতলি	 ক্ষকদের	
মথাদি	 সষ্্	 অসদন্তথাষ	 ও	 সং�থাি	 এডথাদনথার	
বেৌশল	 তহদসদব	 ঋণেথান	 সমবথাদয়র	 সিূনথা	
কপ্র	 সমস্যথার	 িখন	 একটি	 ক্যথাতরশদমটিক	
সমথািথান	 গ্েওয়থার	 গ্িষ্থা	 করথা	 হয়।	 পথাতকস্থান	
আমদল	 সমবথাদয়র	 িুলনথামলূক	 তবস্্তি	
�টদলও	 এর	 ভূতমকথা	 মলূি	 ঋণ	 প্রেথান	 এবং	
উপকরণ	 সরবরথাদহর	 প্রথাতিষ্থাতনক	 মথাি্যম	

তহদসদবই	 স্রীমথাবধে	 রথাদক।	 সম্দের	 সদব্থাচ্চ	
ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 উৎপথােন	 বত্ধে	 এবং	
সুসম	 বণ্টন	 ও	 ব�ষম্য	 দূর্রীকরদণর	 মথাি্যদম	
আতর্ক	 ও	 সথামথাতজক	 সুশথাসন	 তনতচিিকদল্প	
অংশরেহণমলূক	গ্টকসই	প্রথাতিষ্থাতনক	কথাঠথাদমথা	
তহদসদব	 সমবথায়	 পধেতিদক	 ব্যবহথাপ্রর	 প্ররম	
উদে্যথাগ	 রেহণ	 কপ্রন	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	মতুজবুর	রহমথান।	

গ্স	 লদক্্য	 প্ররদমই	 তিতন	 স্বথাি্রীন	
বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথাদনর	 তবিি্রীয়	 ভথাদগর	
১৩	 (খ)	 অনদুচ্ছদে	 গ্েদশর	 উৎপথােনযপ্ন্তর	

উৎপথােনব্যবস্থা	 ও	 বণ্টনপ্রণথাতলসমদূহর	
মথাতলকথানথার	 গ্ক্প্ত্	 সমবথায়্রী	 মথাতলকথানথাদক	
রথাপ্ষ্টর	 তবিি্রীয়	 মথাতলকথানথা	 খথাি	 তহদসদব	
ঐতিহথাতসক	স্ব্রীক্তি	প্রেথান	কপ্রন।

১৯৭২	 সথাদলর	 ৩০	 জুন	 বথাংলথাদেশ	
জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	‘সমবথায়	
সদমেলন’-এ	 বঙ্গবনু্ধ	 িাঁর	 সমবথায়	 ভথাবনথার	
সথামতরেক	 তিত্	 িুদল	 িপ্র	 বদলন	 “সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	গতরব	ক্ষকরথা	 গ্যৌরভথাদব	উৎপথােন-	
যপ্ন্তর	 মথাতলকথানথা	 লথাভ	 করদব।	 অন্যতেদক	
অধিকির	 উৎপথােন	 বত্ধে	 ও	 সম্দের	 সুসম	

ম�োঃ আসোদুজ্ো�োন
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বণ্টন	 ব্যবস্থায়	 প্রতিটি	 কু্দ্র	 িথাতষ	 গণিথাতন্তক	
অংশ	ও	অধিকথার	পথাদব।...সমবথাদয়র	মথাি্যদম	
রেথাম-বথাংলথায়	 গদড	 উঠদব	 কু্দ্র	 তশল্প	 যথার	
মথাতলক	 হদব	 সথািথারণ	 ক্ষক,	 শ্রতমক	 এবং	
ভূতমহ্রীন	তনয্থাতিি	দুঃখী	মথানষু”।	

১৯৭৫	সথাদলর	২৬	মথাি্ড	স্বথাি্রীনিথা	তেবদসর	
িিুর্	 বষ্	 উেযথাপন	 উপলদক্্য	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	
উে্যথাদন	 বঙ্গবনু্ধ	 তবিি্রীয়	 তবপ্লদবর	 গ্�থাষণথা	
গ্েন।	 ক্ষক-শ্রতমক-িথাত্-জনিথার	 প্রতি	
আহবথান	 জথাতনদয়	 বদলন,	 “সমথাজব্যবস্থায়	
গ্যন	�ুণ	িপ্র	গ্গদি।	এই	সমথাদজর	প্রতি	িরম	
আ�থাি	 করদি	 িথাই—গ্য	 আ�থাি	 কপ্রতিলথাম	
পথাতকস্থাতনদের।	 গ্স	 আ�থাি	 করদি	 িথাই	 এই	
�ুদণিরথা	 সমথাজব্যবস্থাদক।	 আতম	 আপনথাদের	
সমর্ন	িথাই।	আতম	জথাতন	আপনথাদের	সমর্ন	
আদি	তকন্তু	একটথা	করথা,	এই	গ্য	নিুন	তসদটেদম	
গ্যদি	িথাতচ্ছ	আতম,	রেথাদম	রেথাদম	বহুমখুী	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	করথা	হদব।	ভুল	করদবন	নথা।	আতম	
আপনথাদের	 জতম	 বেব	 নথা।	 ভয়	 পথাদবন	 নথা	
গ্য,	জতম	 তনদয়	যথাদবথা।	িথা	নয়।	পাঁি	বিপ্রর	
প্ল্যথান—এই	 বথাংলথাদেদশর	 ৬৫	 হথাজথার	 রেথাদম	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	হদব।	প্রদি্যকটি	রেথাদম	রেথাদম	
এই	 বেথা-অপথাপ্রটিভ-এ	 জতমর	 মথাতলদকর	
জতম	রথাকদব।	 তকন্তু	িথার	অংশ—গ্য	 ব�কথার,	
প্রদি্যকটি	মথানষু,	গ্য	মথানষু	কথাজ	করদি	পথাপ্র,	
িথাদক	বেথা-অপথাপ্রটিভ-এর	সেস্য	হদি	হদব।	
এগুতল	 বহুমখুী	 বেথা-অপপ্রটিভ	 হদব।	 পয়সথা	
যথাদব	 িথাদের	 কথাদি,	 ওয়থাক্ডথাস	 গ্প্রথারেথাম	 যথাদব	
িথাদের	কথাদি।	আদস্	আদস্	ইউতনয়ন	কথাউতন্সল	
টথাউটদেরদক	তবেথায়	গ্েওয়থা	হদব,	িথা	নথা	হদল	
গ্েশদক	বাঁিথাদনথা	যথাদব	নথা।	এই	জন্যই	তভদলজ	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	 হদব।	 আতম	 গ্�থাষণথা	 করতি	
আজদক	 গ্য,	 পাঁি	 বিপ্রর	 প্ল্যথাদন	 প্রদি্যকটি	
রেথাদম	 পাঁিশি	 গ্রদক	 হথাজথার	 ফ্যথাতমতল	 পয্ন্ত	
তনদয়	 কম্থালসথাতর	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 হদব।”	
(জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধর	তনব্থাতিি	ভথাষণ,	িিুর্	
খডে,	ড.	এ	এইি	খথান,	পষ্্থা-১৮৭)

উক্ত	 ভথাষদণ	 বঙ্গবনু্ধ	 আপ্রথা	 বদলন,	
“রেথাদমর	 প্রদি্যকটি	 কম্ঠ	 মথানষু	 এই	 বহুমখুী	
সমবথাদয়র	 সেস্য	 হদব।	 যথার	 যথার	 জতম	 গ্স-ই	
িথাষ	করদব,	তকন্তু	ফসল	ভথাগ	হদব	তিন	ভথাদগ-
ক্ষক,	 সমবথায়	 ও	 সরকথার।”	 এই	 রেথাম্রীণ	
সমবথায়দক	 তিতন	 নিুন	 রেথাম	 সরকথার	 তহদসদব	
গদড	 িুলদি	 গ্িদয়তিদলন।	 বদলতিদলন,	
িাঁদের	 হথাদিই	 উন্নয়ন	 বথাদজদটর	 অংশতবদশষ	
িুদল	গ্েওয়থা	হদব,	ওয়থাক্ডস	গ্প্রথারেথামও	রথাকদব	
িথাদের	 হথাদি।	 তিতন	 বদলতিদলন,	 “এরথা	
মথারথা	 উঁিু	 কপ্র	 োঁডথাদল	 একসময়	 ইউতনয়ন	
কথাউতন্সদলর	 টথাউটদের	 তবেথায়	 গ্েওয়থা	 হদব”।	
প্রক্িপদক্	 তিতন	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 ব্যবস্থায়	
একটি	 সতি্যকথাপ্রর	 অংশরেহণমলূক	 গ্যৌর	
মথাতলকথানথাতভতত্তক	 স্র	 সংদযথাজন	 করদি	
গ্িদয়তিদলন।	 বঙ্গবনু্ধর	 শথাহথােথাি	 বরদণর	
মি্য	 তেদয়	 িাঁর	 মথানতবক	 েশ্দনরও	 অপমিু্্য	

�দট।	সমথাজিন্ত,	বথাকশথাল,	একেল্রীয়	শথাসন	
ইি্যথাতে	িকমথা	লথাতগদয়	তেদয়	বঙ্গবনু্ধর	সমবথায়	
েশ্দনর	আর	বেথাদনথা	বথাস্ব	প্রদয়থাদগর	উদে্যথাগ	
বেওয়থা	হয়তন।

প্রনে	 হদলথা,	 বঙ্গবনু্ধর	 সমবথায়	 েশ্ন	
বথাস্বথায়দন	 তক	 সতি্যই	 সমথাজিথাতন্তক	
রথাজননতিক	 ব্যবস্থা	 প্রদয়থাজন?	 বি্ডমথান	
রথাজননতিক	 ও	 আর্সথামথাতজক	 গ্প্রক্থাপদট	 তক	
এর	প্রথাসতঙ্গকিথা	বেই?	বথাংলথাদেদশর	তবে্যমথান	
ক্তষ	ও	পল্্রী	অর্ন্রীতির	 তবদলিষদণ	 গ্েখথা	যথায়	
গ্য,

তবগি	 ১২	 বিপ্র	 বথাংলথাদেদশ	 প্রভূি	
অর্ননতিক	 এবং	 সথামথাতজক	 উন্নয়ন	 সথাধিি	
হদয়দি।	এিৎসদত্তও	এখদনথা	প্রথায়	২০%	বেথাক	
েথাতরদ্র্য	স্রীমথার	তনদি	বথাস	কপ্র।	এ	েথাতরপ্দ্র্যর	
হথার	 শহপ্রর	 িুলনথায়	 পল্্রী	 এলথাকথায়	 ব�তশ।	
বথাংলথাদেদশর	 গ্মথাট	 জনসংখ্যথার	 প্রথায়	 ৭০%	
রেথাদম	 বথাস	 কপ্র।	 প্রথায়	 ৬০%	 বেথাক	 এখদনথা	
কম্সংস্থান	 এবং	 জ্রীতবকথায়দনর	 জন্য	 ক্তষর	
ওপর	 তনভ্ডরশীল।	বি্ডমথাদন	প্রতিটি	ইউতনয়দন	
গদড	 প্রথায়	 ২০/২৫	 হথাজথার	 বেথাক	 বসবথাস	
কপ্র।	গ্েদশর	ভূখদডের	প্রথায়	৯০	শিথাংশ	তনদয়	
পল্্রী	এলথাকথা	গতঠি।	প্রথায়	৯০	শিথাংশ	ভূখদডে	
বসবথাসকথার্রী	 ৭০	 শিথাংশ	 বেথাক	 এর	 স্বথার্	
গ্েখথাদশথানথার	 জন্য	 সরথাসতর	 অংশরেহণমলূক	
প্রতিষ্থান	তহদসদব	রদয়দি	ইউতনয়ন	পতরষে।	এ	
তবশথাল	ভূখদডের	প্রথাক্তিক	এবং	মথানবসম্দের	
উপযুক্ত	 ব্যবহথার	 তনতচিিকরদণর	 সক্মিথা,	
জবথাবতেতহিথা	 এবং	 েথায়বধেিথার	 তনতরদখ	
তবদলিষণ	করদল	গ্েখথা	যথায়	গ্য,	প্রতিটি	গ্ক্প্ত্	
এ	প্রতিষ্থাদনর	িরম	দুব্লিথা	রদয়দি।	

জথাতির	 তপিথার	 সুদযথাগ্য	 উত্তরসতূর	
জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 প্রিথানমন্ত্রী	 তহদসদব	
েথাতয়ত্ব	 রেহদণর	 পর	 গ্রদক	 এ	 গ্েদশর	 ক্তষ	
ও	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 বঙ্গবনু্ধর	 েশ্ন	 লথালন	 কপ্র	
অংশরেহণমলূক	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথা	 গদড	
ব�থালথার	 তবষদয়	বথারবথার	গুরুত্ব	আপ্রথাপ	কপ্র	
আসদিন।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 আহবথাদন	
সথাডথা	 তেদয়	 সংতলিষ্	 তবতভন্ন	 মন্তণথালয়	 কি্্ক	
তবতভন্ন	 উন্নয়ন	 উদে্যথাগ	 রেহণ	 করথা	 হদলও	
গ্সগুদলথার	 স্থাতয়ত্ব	 রক্থাদর্	 ব�মন	 বেথাদনথা	
আনষু্থাতনক	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথা	 এখনও	
গদড	 উদঠতন।	 িথািথাডথা	 এসব	 উদে্যদগর	 মদি্য	
যদরষ্	সমবিদয়রও	অভথাব	রদয়দি।	ফদল	এক	
তেদক	গ্যমন	সম্দের	সদব্থাচ্চ	ব্যবহথার	তনতচিি	
করথা	 যথাদচ্ছ	 নথা	 ব�মতন	 গ্সবথা	 প্রি্যথাশী	 সকল	
জনগণদক	এর	আওিথাভুক্ত	করথা	যথাদচ্ছ	নথা।

অধিকন্তু	 িলমথান	 তবতভন্ন	 উদে্যথাদগর	
অধিকথাংশই	 আতর্ক	 তবষয়	 বেতন্দ্রক	 হওয়থায়	
সথামথাতজক	 সথাংস্্তিক	 তবষয়সমহূ	 অদনকথাংদশ	
উদপতক্ি	 রদয়	 গ্গদি।	 তকন্তু	 একটি	 গ্েদশর	
জনগদণর	 উন্নয়ন	 মথানতসকিথা,	 সষ্্টিশীল	
ও	 গঠনমলূক	 তিন্তথাশতক্ত,	 সথামথাতজক	 ও	
পথারস্পতরক	শ্রধেথাদবথাি,	গ্েশ	গ্প্রম,	সথামথাতজক	

ও	বেতিক	েথাতয়ত্বদবথাি	এবং	গ্সবথা	রেহণ	ও	গ্সবথা	
েথাদনর	জন্য	েথাতয়ত্বশীল	আিরণ	উন্নয়ন	প্রদিষ্থা	
বথাস্বথায়ন	 সহজ	 কপ্র,	 সম্দের	 সবি্যবহথার	
তনতচিি	 কপ্র	 এবং	 সদব্থাচ্চ	 ফলথাফল	 পথাওয়থা	
যথায়।	বি্ডমথাদন	পল্্রী	এলথাকথায়	মথানবসম্েসহ	
গ্য	 তবতভন্ন	 প্রথাক্তিক	 সম্ে	 রদয়দি	 িথার	
অদনকথাংশ	অপিয়	হদচ্ছ	এবং	অব্যবহৃি	রদয়	
যথাদচ্ছ	 শুিমুথাত্	 প্রদয়থাজন্রীয়	 উবিধুেকরণ,	 ির্য	
�থাটতি	এবং	েক্িথা	ও	প্রযুতক্তর	অভথাদব।

মথাঠপয্থাদয়	 জথাতিগঠনমলূক	 এবং	
গ্সবথােথানকথার্রী	 সরকথাতর	 তবভথাদগর	
কম্কি্ডথাগদণরও	গ্ক্ত্তবদশদষ	উপযুক্ত	েক্িথা	
ও	 েষ্্টিভতঙ্গর	 অভথাব	 রদয়দি	 এবং	 গ্সবথা	
গ্পৌঁিথাদনথার	জন্য	কথাঠথাদমথাগি	দুব্লিথার	কথারদণ	
বি্ডমথাদন	 অদনক	 গ্ক্প্ত্	 প্রি্যথাতশি	 গ্সবথা	
প্রেথান	 ও	 জবথাবতেতহিথা	 তনতচিি	 করথা	 যথাদচ্ছ	
নথা।	 এদক্প্ত্	 গ্সবথােথানকথার্রী	 কম্কি্ডথাদের	
জবথাবতেতহিথা	 গ্যমন	 প্রদয়থাজন	 ব�মতন	 গ্সবথা	
গ্পৌঁিথাদনথার	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথারও	 উন্নয়ন	
প্রদয়থাজন।	 লক্	 করদল	 গ্েখথা	 যথায়	 গ্য,	 ভূতম	
�থাটতির	 গ্েদশ	 বহু	 জতম	 অনথাবথাতে	 বথা	 আিথা	
আবথাতে	 রদয়	 যথাদচ্ছ,	 হথাজথার	 হথাজথার	 পুকুর	
রদয়দি	 গ্যখথাদন	 বেথাদনথা	 মথাি	 িথাষ	 হয়	 নথা,	
শি	 শি	 মথাইল	 রথাস্থা	 যথার	 দু’পথাদশ	 বেথাদনথা	
ফলজ	 গথাি	 বেই,	 লক্	 লক্	 বথাতডর	 আতঙনথা	
গ্যখথাদন	 বেথাদনথা	 সবতজ	 িথাষ	 হয়	 নথা,	 বেথাটি	
বেথাটি	 কম্�ণ্টথা	 নষ্	 করদি	 জনগণ	 যথার	
তবপর্রীদি	বেথাদনথা	উৎপথােন	বেই।	মথাঠপয্থাদয়র	
গ্সবথােথানকথার্রী	 প্রতিষ্থানসমহূ	 অলস	 সময়	
কথাটথাদচ্ছ	 অরি	 গ্সবথা	 প্রি্যথাশী	 জনগণ	 গ্স	
গ্সবথা	 তবষদয়	 গ্মথাদটও	 অবতহি	 নয়।	 প্রতিতেন	
বহু	 মথামলথা,	 তববথাে	 সষ্্টি	 হদচ্ছ,	 বহু	 মতহলথা	
তনয্থািদনর	 তশকথার	 হদচ্ছ,	 বহু	 তকদশথার	 যুবক	
মথােকথাসক্ত	 হদচ্ছ,	 বহু	 িথাত্িথাত্্রী	 বেখথাপডথার	
তপিদন	 সময়	 এবং	 অর্	 ব্যয়	 কপ্র	 ব�কথাপ্রর	
সংখ্যথা	বথাডথাদচ্ছ	উপযুক্ত	সথামথাতজক	সথাংস্্তিক	
পতরদবদশর	অভথাদব।	

প্রথায়	১৭	বেথাটি	বেথাদকর	অপথার	সম্থাবনথার	
এই	 উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
জথাতির	 তপিথার	 স্বপ্ন	 বথাস্বথায়দনর	 লদক্্য	
ইদিথামদি্য	 উন্নয়দনর	 ডথাক	 তেদয়দিন	 যথার	
আওিথায়	 তিতন	 “গ্েদশর	 এক	 ইতচি	 জতমও	
অনথাবথাতে	 রথাকদব	 নথা”	 মদম্	 তনদে্ডশনথা	
তেদয়দিন।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 এ	 আহ্থাদন	
সথাডথা	 তেদয়	 ক্তষ	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	
তবতভন্ন	 মন্তণথালয়	 তবতভন্ন	 কম্সতূি	 তনদয়	
এতগদয়	যথাদচ্ছ।	িদব	এসব	কম্সতূির	সদব্থাচ্চ	
ফলথাফল	 তনতচিিকরদণ	 প্রদয়থাজন	 জনগদণর	
স্বিঃসূ্ি্ড	অংশরেহণ	এবং	গ্টকসই	প্রথাতিষ্থাতনক	
কথাঠথাদমথার	 মথাি্যদম	 উন্নয়নমখুী	 সথামথাতজক	
আদ্থালন।	 যথা	 প্রকথারথান্তপ্র	 বঙ্গবনু্ধর	 গণমখুী	
সমবথায়	 রেথাদমর	 করথাই	 মদন	 কতরদয়	 গ্েয়।

বধণ্ি	গ্প্রক্থাপটদক	তবদবিনথায়	ব�দখ	মতুজব	
শিবদষ্	 জথাতির	 তপিথার	 প্রতি	 সদব্থাচ্চ	 সমেথান	
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প্রেশ্দনর	 অংশ	 তহদসদব	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 সমবথায়	
রেথাম	 িথারণথা	 ও	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 তনব্থািতন	
ইশদিহথাপ্রর	 তবদশষ	 অঙ্গ্রীকথার	 আমথার	
রেথাম—আমথার	 শহর	 িথারণথায়	 রেথাদমর	 ব�তশষ্্য	
সমনু্নি	 ব�দখ	 রেথাম্রীণ	 সম্দের	 সুষু্	 ও	 সুসম	
ব্যবহথার	 তনতচিি	 করথা,	 রেথাম্রীণ	 কম্সংস্থান	
সষ্্টি,	 ক্তষর	 আিতুনকথায়ন	 ও	 যথাতন্তক্রীকরদণর	
মথাি্যদম	 উৎপথােন	 বত্ধে,	 বেব	 জ্থালথাতনর	
ব্যবহথার,	 গ্যথাগথাদযথাগ	 ও	 বথাজথার	 অবকথাঠথাদমথা	
সষ্্টি,	 স্বথাস্্য-তশক্থার	 মথাদনথান্নয়দনর	 লদক্্য	
কতমউতনটির	 সদিিনিথা	 বত্ধে,	 ির্যপ্রযুতক্ত	
অবকথাঠথাদমথা	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	 সকল	 গ্সবথা	
সহজলভ্য	 করথা	 ইি্যথাতে	 তবষয়দক	 অন্তভু্ক্ত	
কপ্র	শহরমখুী	স্থানথান্তপ্রর	প্রবণিথা	হ্থাস	করথার	
লদক্্য	 বঙ্গবনু্ধ	 এবং	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	
উন্নয়ন	 েশ্দনর	 আেতশ্ক	 অনশুীলদনর	 গ্ক্ত্	
তহদসদব	 ‘বঙ্গবনু্ধর	 গণমখুী	 সমবথায়	 ভথাবনথার	
আদলথাদক	বঙ্গবনু্ধ	মদডল	রেথাম’	প্রতিষ্থা	পথাইলট	
প্রকল্প	 রেহণ	 কপ্রদি।	 এ	 প্রকদল্পর	 সুতনতে্ডষ্	
লক্্য	 হদলথা	 গ্যৌর	 উদে্যথাদগ	 পল্্রীর	 প্রথাক্তিক	
ও	 মথানবসম্দের	 সদব্থাত্তম	 ব্যবহথার	 তনতচিি	
কপ্র	কম্সংস্থান	সষ্্টি	ও	আয়	বত্ধে	করথা;	মি্যম	
আদয়র	গ্েশ	গ্রদক	পয্থায়ক্রদম	উন্নি	গ্েদশর	
ময্থােথার	 সথাদর	 সথামজেস্যপূণ্	 সথামথাতজক,	
সথাংস্্তিক	 ও	 অর্ননতিক	 অনশুীলদন	
জনগণদক	 সম্ক্্ত	 করথা;	 প্রদয়থাজন্রীয়	
গ্টকসই	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথা	 তহদসদব	
গণমখুী	 সমবথায়	 সতমতি	 গঠদনর	 মথাি্যদম	
সথামথাতজক	 সংহতি	 ও	 গতিশীলিথা	 আনয়ন	
করথা।	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 জথাি্রীয়	
কতমটি	এ	প্রস্থাব	অনদুমথােন	কপ্র	বথাস্বথায়দনর	
জন্য	 তনদে্ডশনথা	 প্রেথান	 কপ্র।	 প্রস্থাতবি	
প্রকদল্প	 প্রতিটি	 ইউতনয়দন	 বসবথাসকথার্রী	 প্রথায়	
২০/২৫	 হথাজথার	 অধিবথাস্রীর	 প্রি্যথাশথা	 পূরদণর	
প্রথাতিষ্থাতনক	কথাঠথাদমথা	 তহদসদব	একটি	বহুমখুী	
সমবথায়	প্রতিষ্থাদনর	প্রস্থাব	করথা	হদয়দি	যথা	হদব	
গ্যৌর	 মথাতলকথানথাি্রীন	 এবং	 অংশরেহণমলূক।	
অর্ননতিক	 ও	 সথামথাতজক	 প্রতিটি	 গ্ক্প্ত্	 এ	
প্রতিষ্থান	 জনগণ	 এবং	 উপদজলথা	 পয্থাদয়র	
গ্সবথা	 েথানকথার্রী	 তবভথাগসমদূহর	 সথাদর	 গ্সিু	
বন্ধন	 স্থাপদনর	 েথাতয়ত্ব	 পথালন	 করদব।	 গ্স	
লদক্্য	এ	সমবথায়	প্রতিষ্থাদনর	গঠন,	উদদেশ্য	
এবং	 কথায্থাবতল	 তনি্থারণ	 করথা	 হদয়দি।	 ফদল	
স্থান্রীয়	 সম্থাবনথা	 এবং	 সমস্যথার	 আদলথাদক	
সরকথাতর	গ্সবথা	এবং	সম্ে	বণ্টন	সহজ	হদব	
ও	 সদব্থাচ্চ	 উৎপথােনশীলিথাও	 তনতচিি	 করথা	
যথাদব।	প্রথারতমকভথাদব	প্রকল্পটি	০৮টি	তবভথাদগর	
তনব্থাতিি	১০	টি	ইউতনয়দন	পর্রীক্থামলূকভথাদব	
বথাস্বথায়ন	 করথা	 হদব।	 এ	 পর্রীক্থা	 সফল	
হদল,	 ভতবষ্যদি	 তবে্যমথান	 ইউতনয়ন	 পতরষে	
সমদূহর	গঠন	এবং	কথায্থাবতল	সংদশথািন	কপ্র	
পুনগ্ঠদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	হদব।	

প্রস্তাতবি প্রকনল্পর সিংতষ্প্ত কাযষিক্রমসমহূ 

ক) কনম্ানে্ট-১

সানভক িতরচালো: প্রকল্প	বথাস্বথায়দনর	প্ররম	
৩	মথাদসর	মদি্য	তনব্থাতিি	রেথাদম	উপকথারদভথাগী	
তনব্থািদন	 ব�ইজলথাইন	সথাদভ্ড	পতরিথালনথা	করথা	
হদব।	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	সষ্্	কথাতঙ্কি	পতরবি্ডন	
মলূ্যথায়দনর	জন্য	প্রকল্প	শেষ	হওয়থার	৩	মথাস	
পূদব্	Endline Evaluation পতরিথালনথা	করথা	
হদব।	গ্পশথােথার	প্রতিষ্থাদনর	মথাি্যদম	এ	দুইটি	
সথাদভ্ড	পতরিথালনথা	করথা	হদব।	

খ) কনম্ানে্ট-২

সমবায় সতমতি গঠে: তনব্থাতিি	রেথাদমর	সকল	
গ্শ্রধণ-গ্পশথার	 জনগণদক	 অন্তভু্ক্ত	 কপ্র	 ১টি	
কপ্র	 গ্মথাট	 ১০টি	 রেথাম	 বহুমখুী	 সমবথায়	 গঠন	
করথা	হদব।	
১)	সতমতির	কথায্ক্রম	পতরিথালনথায়	১২	সেস্য	

তবতশষ্	একটি	ব্যবস্থাপনথা	কতমটি	রথাকদব।	
ব্যবস্থাপনথা	কতমটিদি	সরকথাতর	প্রতিতনধি	ও	
সতমতির	সেস্যদের	প্রতিতনধিত্ব	রথাকদব।

২)	এই	সমবথায়	সতমতির	কথায্ক্রদম	গতিশীলিথা	
রক্থায়	 একটি	 উপদেষ্থা	 কতমটি	 রথাকদব	
যথার	 প্রিথান	 হদবন	 স্থান্রীয়	 সংসে	 সেস্য	
এবং	 তনব্থাতিি	 অন্যথান্য	 জনপ্রতিতনধিগণ	
উপদেষ্থা	কতমটিদি	রথাকদবন।

৩)	 সমবথায়	 সতমতির	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথার	
জন্য	 সতমতিদি	 প্রদয়থাজন্রীয়	 সংখ্যক	
উপযুক্ত	জনবল	সতমতি	তনদয়থাগ	করদব।	
গ্যৌর	খথামথার/িথাষথাবথাে	ব্যবস্থা	িথালু	করথার	

লদক্্য	 প্রথারতমকভথাদব	 রেথাম/গ্মৌজথার	 পতিি,	
অনথাবথাতে	ক্তষ	ও	অক্তষ	ভূতম	উৎপথােন

অংশীেথাতরর	 তভতত্তদি	 জতমর	 মথাতলক	 ও	
রেথাম	 সমবথায়	 সতমতির	 মদি্য	 িুতক্ত	 সম্থােন	
কপ্র	 জতমর	 িরন	 অনযুথায়্রী	 উপদযথাগী	 ক্তষ	
কথাজ	 (প্রিথান	 ও	 অপ্রিথান	 শস্য)	 এবং	 মৎস্য	
িথাদষর	 উদে্যথাগ	 রেহণ	 করথা	 হদব।	 প্রকল্পভুক্ত	
১০টি	 রেথাদম	 সতমতির	 সেস্যদের	 সমেতিক্রদম	
আইলতবহ্রীন	িথাদষর	উদে্যথাগ	রেহণ	করথা	হদব।	
সতমতির	 িত্তথাবিথাদন	 এসব	 জতম	 যথাতন্তক	
িথাষথাবথাদের	আওিথায়	আনথা	হদব	এবং	জতমর	
মথাতলক	মথাতলকথানথার	তহস্যথা	অনযুথায়্রী	ব্যয়	বহন	
করদব	 ও	 উৎপথাতেি	 ফসদলর	 মলূ্য	 পথাদব।	
এিথাডথা	 রথাস্থার	 পথাদশর,	 নে্রী	 ি্রীপ্রর	 উন্মুক্ত	
জতমদি	 অংশীেথাতরদত্বর	 মথাি্যদম	 ফসল	 িথাষ/
বক্্	ব�থাপণ	করথা	হদব।	বথাতডর	 তভটথা,	পথাদশর	
পতিি	 ও	 পতরি্যক্ত	 জতমদি	 অপ্রিথান	 শস্য	
(আেথা,	 রসুন	 ইি্যথাতে)	 ও	 শথাকসবতজ	 িথাদষর	
জন্য	উবিধুে	করথা	হদব।

জতমর	 মথাতলক,	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	
ব্যতক্ত	 উৎপথােক	 এই	 তিন	 পক্	 উৎপথােন	
অংশীেথাতরদত্বর	িুতক্তদি	আবধে	হদব।	সমবথায়	
অধিেপ্তর,	স্থান্রীয়	প্রশথাসন	এবং	সংতলিষ্	েপ্তর	
ও	 সংস্থার	 সহথায়িথায়	 এ	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়দন	
রেথাম	 সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 িুতক্ত	

সম্থােদনর	উদে্যথাগ	রেহণ	করথা	হদব।	

গ) কনম্ানে্ট-৩

১)	 কৃত্ ও উৎিাদেমধুখী কাযষিক্রনম দষ্িা 

উন্নয়নে:	 খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 তনতচিদির	
লদক্্য	খথাে্য	উৎপথােন	বত্ধে	ও	প্রতি	ইতচি	
জতম	আবথাদের	আওিথায়	আনদি	মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 কি্্ক	 তনদে্ডশনথার	 গ্প্রতক্দি	
রেথাদমর	 ক্তষজতমর	 সদব্থাচ্চ	 ব্যবহথার,	
আইলতবহ্রীন	 িথাষথাবথাে,	 গ্যৌর	 খথামথার	
ব্যবস্থা	 প্রবি্ডন,	 মথানবশ্রমদক	 যপ্ন্তর	
মথাি্যদম	প্রতিস্থাপন,	উৎপথােন	বত্ধে,	গ্পথাটে	
হথারদভটে	 বেথাকসথান	 কমথাদনথা,	 পথাতনর	
সথাশ্রয়্রী	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	পথাতনর	
অপিয়	 ব�থাি	 ইি্যথাতে	 তবষদয়	 প্রদয়থাজন্রীয়	
প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 এবং	 ক্তষ	 যন্তপথাতি	
সরবরথাহ	 করথা	 হদব।	 উপদজলথা	 ক্তষ	
তবভথাগ	কথাতরগতর	সহথায়িথা	প্রেথান	করদব।	

২) মৎসযে চা্: ব�কথার	যুবকদের	কম্সংস্থান	
সষ্্টি	 ও	 মথাদির	 উৎপথােন	 বত্ধে	 এবং	
আিতুনক	 ও	 মথানসমেি	 মথাি	 িথাদষর	 গ্শ্রষ্	
অনশুীলদনর	 (Best Practice)	 জন্য	
মৎস্য	 সম্ে	 অধিেপ্তপ্রর	 সহথায়িথায়	
উপদজলথা	 মৎস্য	 েপ্তপ্রর	 মথাি্যদম	 প্রতিটি	
রেথাদম	 ২	 টি	 কপ্র	 গ্মথাট	 ২০	 টি	 প্রেশ্ন্রী	
পুকুর	ব�তর	করথা	হদব।	

৩)	 িশুিালে, রেইতর ও মিালতরি:	 সথারথা	
বিপ্রর	 আয়	 তনতচিি	 করথা,	 অফফথাম্	
কথায্ক্রম	 তহদসদব	 গরু,	 িথাগল	 ও	 হাঁস-
মরুতগ	 পথালদনর	 মথাি্যদম	 মথাংস	 ও	 দুগ্ধ	
উৎপথােন	 বত্ধের	 লদক্্য	 আিতুনক	 ও	
মথানসমেি	খথামথার	ব্যবস্থাপনথার	বেৌশদলর	
ওপর	রেথাদমর	মতহলথা	ও	ব�কথার	 যুবকদের	
প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদব।	এ	লদক্্য	রেথাদম	
গরু	 ও	 গথাতভ	 পথালদন	 ২	 গরু	 মদডল	 (2	
cow model)	 এর	 অনশুীলদনর	 ব্যবস্থা	
রেহণ	 করথা	 হদব।	 আবি্ডক	 িহতবল	 হদি	
আরেহ্রীগণ	ঋণ	সুতবিথা	পথাদব।	

৪)	 উৎিাতদি িণযে তবিণে:	 প্রকদল্পর	
আওিথায়	 গ্যৌর	 উদে্যথাদগর	 ফদল	 রেথাম্রীণ	
উৎপথােন	 বত্ধে	 পথাদব।	 রেথাদম	 উৎপথাতেি	
ক্তষপণ্য	 প্রথারতমক	 সংরক্দণর	 লদক্্য	
কু্দ্র	 পয্থাদয়র	 সংরক্দণর	 ব্যবস্থা	 সমবথায়	
সতমতির	কতমউতনটি	ভবদন	রথাকদব।	এিথাডথা	
তনকটবি্ড্রী	 মথাদক্ডট/	 তবপণন	 হথাব/	 গ্রেথার	
গ্সন্টথাপ্র	 পণ্য	 পতরবহদণর	 জন্য	 প্রদি্যক	
সতমতিদি	 ১টি	 তপকআপ	 রেথাক	 (১.৫	 টন)	
সরবরথাহ	করথা	হদব।	সেস্যদের	উৎপথাতেি	
পণ্য	সমবথায়	সতমতির	তনজস্ব	নথাদম	(রি্যথাডে	
তহদসদব)	 তবপণন	 করথা	 হদব।	 সতমতির	
কতমউতনটি	 ভবদন	 পণ্য	 প্রেশ্ন্রীর	 ব্যবস্থা	
রথাখথা	হদয়দি।	প্রদি্যকটি	সমবথায়	সতমতিদক	
সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	ই-কমথাস্	প্লথাটফরদমর	
সথাদর	তলংক	কপ্র	গ্েওয়থা	হদব।	
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প্রস্তাচবত বঙ্গবন্্চ  মদরল কো-অপাররটিভ ভবন।

ঘ) কনম্ানে্ট-৪

প্রতশষ্ণ প্রদাে: প্রকদল্প	৩	িরদনর	প্রতশক্দণর	
সংস্থান	রথাখথা	হদয়দি।
১.	সুতবিথাদভথাগীদের	েক্িথা	বত্ধে	প্রতশক্ণ;	
২.	উদে্যথাক্তথা	উন্নয়ন	প্রতশক্ণ;
৩.	 ক্তষপণ্য	 কু্দ্র	 পয্থাদয়	 প্রতক্রয়থাকরণ	

প্রতশক্ণ;
িথািথাডথা	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 তনয়তমি	

প্রতশক্ণ	ও	ভ্থাম্যমথাণ	প্রতশক্ণ	প্রেথাদনর	গ্ক্প্ত্	
বঙ্গবনু্ধ	 মদডল	 রেথাদমর	 উপকথারদভথাগীদের	
প্রথািথান্য	 গ্েওয়থা	হদব	এবং	উপদজলথা	পয্থাদয়র	
অন্যথান্য	েপ্তপ্রর	প্রতশক্ণ	প্রথাতপ্তদি	এই	১০টি	
রেথামদক	অরেথাধিকথার	গ্েওয়থা	হদব।

ঙ) কনম্ানে্ট-৫ 

আবিকক িহতবল:	 প্রতশক্ণপ্রথাপ্ত	 জনবদলর	
িথাতহেথার	 তভতত্তদি	 ব্যতক্ত	 পয্থাদয়	 সদব্থাচ্চ	
৫০,০০০	 টথাকথা	 পয্স্	 তবনথাসুদে	 ঋণ	 প্রেথান	
করথা	 হদব।	 এিথাডথা	 ক্তষপণ্য	 প্রতক্রয়থাকরণ,	
খথাে্য	 প্রতক্রয়থাকরণ	 এবং	 উদে্যথাক্তথা	 উন্নয়ন	
গ্ক্প্ত্	সদব্থাচ্চ	২,০০,০০০	 (দুই	লক্)	টথাকথা	

পয্ন্ত	ঋণ	প্রেথান	করথা	হদব।	
প্রকদল্পর	 আওিথায়	 ব্যতক্ত	 পয্থাদয়	 এবং	

প্রতক্রয়থাকরণ	 ও	 উদে্যথাক্তথা	 খথাদি	 প্রতিটি	 রেথাম	
সমবথায়	 সতমতির	 অনকূুদল	 আবি্ডক	 িহতবল	
তহদসদব	২০০	লক্	টথাকথা	তহদসদব	গ্মথাট	২,০০০	
লক্	টথাকথার	িহতবল	রথাকদব।	

চ) কনম্ানে্ট-৬ 

কতমউতেটি ভবে তেমষিাণ: সতমতিদক	 বেন্দ্র	
কপ্র	 রেথাদমর	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথার	
জন্য	 তবতভন্ন	 সুদযথাগ-সুতবিথা	 সংবতলি	 একটি	
কতমউতনটি	ভবন	তনম্থাণ	করথা	হদব।	কতমউতনটি	
ভবন	তনম্থাদণর	জন্য	সতমতির	সেস্যগণ	প্রকল্প	
েপ্তপ্রর	 অনকূুদল	 প্রদয়থাজন্রীয়	 ১৫	 শিক/১০	
কথাঠথা	ভূতম	ভবন	তনম্থাদণর	জন্য	হস্থান্তর	করদব	
এবং	ব্যবহথাপ্রর	িুতক্ত	স্বথাক্র	করদব।	
১)	 ১০টি	 মদডল	 রেথাদম	 সমবথায়	 সতমতি	 প্রেত্ত	

১৫	 শিক/১০	 কথাঠথা	 ভূতমদি	 প্রতিটি	 প্রথায়	
৩,৪৬৮	 বগ্ফুদটর	 তবিিল	 কতমউতনটি	
ভবন	 তনম্থাণ	 করথা	 হদব।	 স্থান্রীয়	 সরকথার	
প্রদকৌশল	তবভথাদগর	িত্তথাবিথাদন	ভবনসমহূ	

তনম্থাণ	করথা	হদব।	
২)	কতমউতনটি	ভবদন	বঙ্গবনু্ধ	পথাঠথাগথার	ও	বঙ্গবনু্ধ	

কন্থার,	 তনয়তমি	 উবিধুেকরণ	 কথায্ক্রম	
পতরিথালনথার	জন্য	১০০	জদনর	কতমউতনটি	
হল,	সতমতির	অতফস	কক্,	১টি	প্রতশক্ণ	
কক্,	তডতজটথাল	গ্সবথা	বেন্দ্র,	তবতভন্ন	ক্তষ	
যন্তপথাতি	রথাখথার	গ্গথাডথাউন,	সংরক্ণথাগথার,	
প্রেশ্ন্রীদকন্দ্র	 এবং	 প্রদয়থাজন্রীয়	 অন্যথান্য	
সুদযথাগ	 সষ্্টি	 করথা	 হদব।	 সতমতি	 তনজস্ব	
উদে্যথাদগ	 প্রদয়থাজন্রীয়	 সংখ্যক	 জনবদলর	
মথাি্যদম	ভবনটি	পতরিথালনথা	করদব।

মনডল রিানমর প্রিযোতশি িতরবিকেসমহূ

প্রকদল্পর	 মথাি্যদম	 রেথাদমর	 সম্দের	 সুসম	
ব্যবহথার	 এবং	 সথামথাতজক	 ও	 সথাংস্্তিক	 গ্ক্প্ত্	
উন্নি	অনশুীলদনর	ফদল	রেথাদম	গ্যসব	পতরবি্ডন	
সতূিি	হদব-

অ্ষিনেতিক মষ্রত্ 

ক)		গ্যৌরপধেতিদি	ক্তষ	িথাষথাবথাে	হদব।	
খ)	রেথাদমর	অনথাবথাতে	ও	পতিি	জতম	আবথাদের	
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আওিথাভুক্ত	হদব।
গ)		রথাস্থার	িথার,	নে্রীর	পথাড,	মথাঠ	এবং	বথাতডর	

আতঙনথায়	আবথাে	করথা	হদব।
�)	 ক্তষদি	 আিতুনক	 ক্তষযপ্ন্তর	 ব্যবহথাপ্রর	

প্রিলন	হদব।
ঙ)		পতরদবশবথান্ধব	ও	পথাতন	সথাশ্রয়্রী	গ্সি	ব্যবস্থা	

রথাকদব।
ি)		ক্রীটনথাশক	ও	রথাসথায়তনক	সথাপ্রর	পতরতমি	

ব্যবহথার	রথাকদব	এবং	বেব	বথালথাইনথাশদকর	
ব্যবহথার	অনশুীলন	করথা	হদব।

ি)		ক্তষ	বহুমখুীকরণ	িি্ডথা	রথাকদব।
জ)	ক্তষপদণ্যর	বথাজথার	বেটওয়থাক্ড	রথাকদব।
ি)	 ফসদলর	 সমদয়র	 বথাইপ্র	 (Off Season)	

কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	পশুপথালন,	কু্দ্র	
ব্যবসথা	 ও	 কুটির	 পণ্য	 উৎপথােন	 ব্যবস্থা	
রথাকদব।

সামাতজক ও সািংসৃ্তিক মষ্রত্ 

ক)	রেথাম্রীণ	েথাতরদ্র্য	৭%	এ	বেদম	আসদব।
খ)	 রেথাদম	 অপরথািপ্রবণিথা	 উদল্খদযথাগ্য	 হথাপ্র	

কমদব।
গ)	রেথাদম	মথােক	রেহণকথার্রী	ও	মথােক	কথারবথাতর	

রথাকদব	নথা।
�)	 রেথাদম	 বথাল্যতববথাহ	 ও	 গ্যৌিুক	 প্ররথা	 তনতষধে	

রথাকদব।
ঙ)	 রেথাদম	 সথাতলশ	 ম্রীমথাংসথার	 মথাি্যদম	 তবপ্রথাি	

তনষ্পতত্ত	 করথা	 হদব।	 মথামলথা	 গ্মথাকদেমথার	

হথার	কদম	যথাদব।
ি)	 রেথাদমর	 বেথাক	 ১০০%	 তিতকৎসথা	 সুতবিথা	

পথাদব।
ি)	সু্দল	ভতি্ডর	হথার	১০০%	এবং	িপ্র	পরথার	

হথার	উদল্খদযথাগ্য	হথাপ্র	কমদব।
জ)		নথার্রীর	প্রতি	সতহংসিথা	রথাকদব	নথা।
ি)		বেথাদনথা	তশশু	ও	নথার্রী	পুষ্টিহ্রীন	রথাকদব	নথা।
ঞ)	�প্র	�প্র	তবদু্যৎ	এর	ব্যবস্থা	রথাকদব।
ট)	 রেথাদমর	 জনগণ	 ির্যপ্রযুতক্তগি	 সুতবিথা	

লথাভ	করদব।
ঠ)	 রেথাদমর	 জনদগথাষ্ঠী	 বঙ্গবনু্ধ	 ও	 মতুক্তযুদধের	

গ্িিনথায়	উজ্্রীতবি	রথাকদব।
ড)	 অসথাম্প্রেথাতয়ক	 গ্িিনথায়	 উধুেধেকরদণর	

মথাি্যদম	 সথামথাতজক	 সংহতি	 তফতরদয়	আনথা	
হদব।

ঢ)	 পতরদবশ	 সুরক্থায়	 কথায্ক্রম	 রেহদণর	
মথাি্যদম	 শিভথাগ	 পতরদবশবথান্ধব	 রেথাম	
তহদসদব	আতবভূ্ি	হদব।

রেথাদমর	এসব	ব�তশষ্্য	তনতচিি	করদি	উপদজলথা	
পয্থাদয়র	সকল	েপ্তপ্রর	প্রেত্ত	সরকথাতর	গ্সবথা	
রেথাদম	 গ্পৌঁদি	 তেদয়	 রেথাদমর	 জনগণদক	 উধুেধে	
করথা	 এবং	 প্রকল্প	 কথায্ক্রদম	 সতক্রয়ভথাদব	
অংশরেহণ	করথাদি	হদব।	এ	লদক্্য	উপদজলথার	
তবতভন্ন	 েপ্তর	 ও	 উপকথারদভথাগীদের	 সমবিদয়	
তবতভন্ন	কতমটি	কথাজ	করদব।	
ক)		সথাতব্ক	সমবিয়	কতমটি;

খ)	 ক্তষ,	 মৎস্য,	 প্রথাণীসম্ে	 ও	 উদে্যথাক্তথা	
উন্নয়ন	সংক্রথান্ত;

গ)	 তশক্থা,	 আইতসটি	 ও	 মথানবসম্ে	 উন্নয়ন	
সংক্রথান্ত;

�)	 আইনশঙ্্খলথা	 রক্থা,	 মথােক	 তনয়ন্তণ	 ও	
সথামথাতজক	 সমস্যথা	 এবং	 তবপ্রথাি	 তনষ্পতত্ত	
সংক্রথান্ত;

ঙ)	স্বথাস্্য	ও	 পুষ্টি	এবং	নথার্রী	ও	 তশশুর	উন্নয়ন	
সংক্রথান্ত;

ি)	 রেথাম্রীণ	 অবকথাঠথাদমথা	 ও	 পতরদবশ	 সুরক্থা	
সংক্রথান্ত;

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	তিদলন	একজন	তবিক্ণ	
এবং	 দূরেশ্্রী	 ব্যতক্তত্ব।	 িাঁর	 তিন্তথা	 তিল	
সব্জন্রীন।	 তিতন	 তিদলন	 সকল	 সংক্রীণ্িথার	
ঊদধ্ব্	 অবস্থানকথার্রী	 তববেমথাদনর	 বেিথা।	 আজ	
গ্রদক	 ৫০	 বির	 বথা	 িথারও	 আদগ	 তিতন	 গ্য	
পতরকল্পনথা	কপ্রতিদলন	িথার	প্রদযথাজ্যিথা	আজও	
কদমতন	বরং	ব�দডদি।	এখথাদন	প্রনে	হদলথা	িাঁর	
েশ্ন	 বথাস্বথায়দন	 আমরথা	 কিটথা	 আন্ততরক?	
আদলথািনথা,	 বক্্তিথা	 এবং	 কথাগদজকলদম	
স্রীমথাবধে	 নথা	 ব�দখ	 বথাস্ব	 প্রদয়থাদগর	 মথাি্যদম	
যতে	জনগদণর	কল্যথাদণ	িাঁর	েশ্ন	বথাস্বথায়ন	
করথা	 যথায়	 িদব	 গ্সটথাই	 হদব	 এ	 মহথান	 বেিথার	
প্রতি	সতি্যকথাপ্রর	শ্রধেথা	প্রেশ্ন।	

মমাঃ আসাদুজ্ামাে: অতিতরক্ত	তনবন্ধক	(তপআরএল),	
সমবথায়	অধিেপ্তর,	ঢথাকথা।
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নারলীর ক্ষমতায়দন

সমবায়

১. প্রারচভিকা
নথার্রী,	উন্নয়ন,	ক্মিথায়ন	ও	সমবথায়-এ	িথারটিই	হদচ্ছ	শতক্তর	প্রি্রীক-
প্রগতির	প্রি্রীক।	তকন্তু	বথাস্ব	সি্য	হদচ্ছ	এখদনথা	পত্রব্রীর	তপতিদয়	রথাকথা	
এবং	তপতিদয়	রথাখথা	মথানদুষর	মলূ	অংশটি	হদচ্ছ	নথার্রী।	এটি	বথাংলথাদেশসহ	
তবদবের	সকল	গ্েদশর	জন্য	কমদবতশ	প্রদযথাজ্য।	মলূি	সমবথাদয়র	জন্ম	
হদয়তিল	 তপতিদয়	 রথাকথা	 মথানষুগুদলথাদক	 সংগতঠি	 কপ্র	 সতমেতলিভথাদব	
এতগদয়	তনদি।	গ্সজন্য	জথাি্রীয়	কতব	কথাজ্রী	নজরুল	ইসলথাম	বদলতিদলন,	
‘ওপ্র	তনপীতডি,	ওপ্র	ভদয়	ভ্রীি,	তশদখ	যথা	আয়	ব�	আয়/	দুঃখজদয়র	
নব্রীন	 মন্ত	 সমবথায়,	 সমবথায়।’	 বথাংলথাদেদশ	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 ও	
অর্ননতিক	মতুক্তর	জন্য	মতহলথা	ও	তশশু	তবষয়ক	মন্তণথালয়	মলূ	গ্ফথাকথাল	
পদয়ন্ট	তহদসদব	কথাজ	করদি।	তকন্তু	সমবথায়	অদনক	আদগ	গ্রদকই	নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	জন্য	আনষু্থাতনক	বথা	অনথানষু্থাতনক	নথানথাতবি	প্রদিষ্থা	িথাতলদয়	
যথাদচ্ছ।	হথাজথার	হথাজথার	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	আদি	গ্েদশ।	পথাশথাপথাতশ	

সমবথায়	অধিেপ্তর	বথাস্বথায়ন	কপ্র	আসদি	নথার্রী-উন্নয়দন	তবতভন্ন	উন্নয়ন	
প্রকল্প।	আসদল	ব্যথাংতকং,	 ক্তষ,	মথাি	িথাষ,	মত্ত্তকথা	 তশল্প,	কুটিরতশল্প,	
িাঁি	তশল্প,	প্রতিটি	গ্সক্টপ্রর	মদূল	তিল	সমবথায়	সতমতি	এবং	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	সমবথায়	 তবভথাগ।	নথার্রীর	ক্মিথায়দনও	সমবথাদয়র	ভূতমকথা	ও	সথাফল্য	
খবুই	গুরুত্বপূণ্।	তকন্তু	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	েষ্্টির	আডথাদল	
এসব	 অজ্ডন	 ও	 সথাফল্য	 এখদনথা	 অনচু্চথাতরি	 রদয়	 গ্গদি।	 বথাংলথাদেশ	
সমবথায়	 একথাদডতম	 ২০১৮-২০১৯	 আতর্ক	 বিপ্র	 ‘নথার্রীর	 ক্মিথায়ন:	
অজ্ডন,	সমস্যথা	ও	সম্থাবনথা’	তশপ্রথানথাদম	গদবষণথাকম্	সম্থােন	কপ্রদি।	
এিথাডথা	সমবথায়	অধিেপ্তর	গ্রদক	মতুজব	বষ্	উপলদক্্য	২০২০	সথাদলর	
৪৯িম	জথাি্রীয়	সমবথায়	 তেবদস	‘সমবথাদয়র	সথাফল্যগথারথা’	নথাদম	একটি	
গদবষণথািম্্রী	 পুস্ক	 প্রকথাশ	 করথা	 হদয়দি	 গ্যখথাদন	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	
মতহলথাদের	উন্নয়দনর	তিত্	বস্তুতনষ্ভথাদব	উদঠ	এদসদি।	

‘নথার্রীর	 উন্নয়ন	 ও	 ক্মিথায়দন	 সমবথাদয়র	 ভূতমকথা’	 সম্যকভথাদব	

হমরদোস ঠোকুর
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উপলতব্ধ	করদি	আমরথা	 তশপ্রথানথাদমর	িথারটি	প্রি্যয়	 ‘নথার্রী’,	 ‘উন্নয়ন’,	
‘ক্মিথায়ন’	ও	‘সমবথায়’	তনদয়	সথামথান্য	আদলথাকপথাি	কপ্র	নথার্রীর	উন্নয়ন	
ও	ক্মিথায়দন	সমবথাদয়র	স্বরূপ	ও	ভূতমকথা	তনদয়	আদলথািনথা	করদি	পথাতর”

ক. নারলী
তনকট	 অি্রীদি	 নথার্রীর	 অবস্থা	 তিল	 বত্ন্রীর	 সমিুল্য।	 ‘অসযূ্স্পশ্যথা’	
নথার্রী	তিল	পুণ্যবি্রীর	প্রি্রীক	যথার	জন্য	িথারদেওয়থাদল	বাঁিথা	সংসথার	নথামক	
অিলথায়িন	তিল	িথার	সবখথাতন	পত্রব্রী।	রথান্নথাবথান্নথা	আর	পুরুদষর	গ্সবথা	
করথাই	 তিল	 িথার	 কথাদজর	 তসদলবথাস।	 মকু্ত	 পত্রব্রী	 তিল	 শুি	ু পুরুদষর	
কম্দক্ত্।	ব�গম	ব�থাদকয়থার	রিনথাবতলদি	আমরথা	এই	েশ্্য	গ্েখদি	পথাই।	
রব্রীন্দ্রনথাদরর	‘পলথািকথা’	কথাব্যরেদন্থর	‘মতুক্ত’	নথামক	কতবিথাদিও	তবষয়টি	
উপস্থাতপি	হদয়দি	যথার	একটথা	অংশ	তনম্নরূপ:

বথাইশ	বির	রদয়তি	গ্সই	এক	িথাকথাদিই	বাঁিথা
পথাদকর	গ্�থাপ্র	আঁঁিথা।
জথাতন	নথাই	ব�থা	আতম	গ্য	ক্রী,	জথাতন	নথাই	এ	বহ্ৎ	বসুন্ধরথা
ক্রী	অদর্	গ্য	ভরথা।
শুতন	নথাই	ব�থা	মথানদুষর	তক	বথাণী
মহথাকথাদলর	ব্রীণথায়	বথাদজ।	আতম	বেবল	জথাতন,
রাঁিথার	পপ্র	খথাওয়থা	আবথার	খথাওয়থার	পপ্র	রাঁিথা—
বথাইশ	বির	এক	িথাকথাদিই	বাঁিথা।

খ. উন্নয়ন
গ্যদকথাদনথা	িনথাত্মক	পতরবি্ডনদক	উন্নয়ন	বদল।	(Anything positive 
change is called development).	 উন্নয়ন	 িথারণথাটি	 ব্যথাপক-
বহুমথাতত্ক	ও	আদপতক্ক	তবষয়।	সথািথারণ	অদর্	উন্নয়ন	বলদি	অরেগতি,	
প্রগতি,	সমত্ধে,	তবকথাশ,	তবস্ত্ি,	উদন্মষ,	সংদযথাজন,	তববি্ডন,	পতরবি্ডন	
ইি্যথাতে	 বুিথায়।	 জথাতিসংদ�র	 মদি,	 উন্নয়দনর	 িথারণথাটি	 ব্যথাপক,	
অর্ননতিক,	 সথামথাতজক,	 সথাংস্্তিক	 প্রতক্রয়থার	 সমতবিি	 ইতিবথািক	
িথারণথাদক	বুিথায়।

বেথাদবল	 তবজয়্রী	 অর্ন্রীতিতবে	 অমি্ড্য	 গ্সদনর	 মদি,	 সব	 িরদনর	
পরথাি্রীনিথা	গ্রদক	মতুক্তর	প্রয়থাসদকও	উন্নয়ন	বলথা	হয়।	মথানবথাধিকথারসহ	
সব	িরদনর	অধিকথার	তনতচিি	করথার	প্রদিষ্থাদক	অধিকথারতভতত্তক	উন্নয়ন	
বদলও	 আখ্যথাতয়ি	 করথা	 হয়।	 গ্য	 উন্নয়ন	 প্রজন্ম	 গ্রদক	 প্রজন্ম	 পয্ন্ত	
প্রসথাতরি	হয়,	িথাদক	বদল	গ্টকসই	উন্নয়ন।

উন্নয়দনর	কদয়কটি	মথাত্থা	রদয়দি।	গ্যমন-	(ক)	সবথার	জন্য	উন্নয়ন;	
(খ)	সব	খথাদি/গ্ক্প্ত্	উন্নয়ন;	(গ)	সুসম	উন্নয়ন;	(�)	গ্টকসই	উন্নয়ন	
এবং(ঙ)	 মথানদুষর/মথানবজথাতির/সভ্যিথার	 জন্য	 উন্নয়ন।	 প্রক্িপদক্	
উন্নয়ন	বলদি	বুিথায়	তবে্যমথান	সম্ে	ও	সক্মিথাদক	বথাডথাদনথা,	জ্রীবনদক	
আরও	সহজ,	আরথামেথায়ক	ও	তনরথাপে	করথা,	জ্থান,	তবে্যথা,	গ্যথাগথাদযথাগ	
তবদনথােদনর	জগৎ	প্রসথাতরি	করথা।	যতে	 গ্েখথা	যথায়	সম্ে	ও	সক্মিথা	
আরও	তবপয্স্	হদচ্ছ,	যতে	গ্েখথা	যথায়	জ্রীবন	আরও	কতঠন,	অতনতচিি	
এবং	িুঁতকপূণ্	হদচ্ছ,	যতে	গ্েখথা	যথায়	িথারপথাদশর	জগৎ	আরও	তবপয্স্	
হদচ্ছ,	িদব	িথাদক	উন্নয়ন	বলথা	যথাদব	নথা।	গ্েশদক	ও	গ্েদশর	মথানষুদক	যথা	
তবপন্ন	কপ্র	িথা	উন্নয়ন	নয়।	

গ. ক্ষমতায়ন
নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 মলূি	 অর্ননতিক	 গ্ক্ত্	 এবং	 রথাজননতিক	
অবকথাঠথাদমথাদি	অংশরেহণ	ও	তসধেথান্ত	রেহদণর	একটি	মথাি্যম	বথা	উপথায়,	
যথার	 মথাি্যদম	 নথার্রীরথা	 তনদজদের	 গ্মিথা	 ও	 গ্যথাগ্যিথাদক	 প্রকথাশ	 করদি	
পথাপ্রন	 এবং	 তনদজদের	 অধিকথারগুদলথা	 আেথাদয়	 সদিষ্	 হদি	 পথাপ্রন।	
নথার্রীর	ক্মিথায়ন	িখনই	সম্ব	যখন	বেথাদনথা	বথািথা	বথা	স্রীমথাবধেিথা	িথাডথাই	
নথার্রীরথা	তশক্থা	কম্জ্রীবন	এবং	তনদজদের	জ্রীবনিথারথার	পতরবি্ডন	আনথার	
জন্য	তবে্যমথান	সুদযথাগ-সুতবিথাগুদলথা	ব্যবহথাপ্রর	সুদযথাগ	পথান।

আবথার	ক্মিথায়ন	এমন	একটি	প্রতক্রয়থা	যথা	হঠথাৎ	কপ্র	হওয়থার	সুদযথাগ	
বেই।	 এজন্য	 ে্রী�্	 ও	 অব্যথাহি	 উদে্যথাগ	 েরকথার।	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দনর	
আওিথাদক	 প্রিথানি:	 (১)	 সথামতজক	 ক্মিথায়ন,	 (২)	 রথাজননতিক	
ক্মিথায়ন,	 (৩)	অর্ননতিক	ক্মিথায়ন	এই	 তিন	ভথাদগ	 গ্েখথাদনথা	হয়।	
আজকথাল	 অবশ্য	 আইনগি,	 ির্যগিসহ	 আপ্রথা	 কদয়ক	 িরদনর	
ক্মিথায়দনর	 প্রসঙ্গ	 উদঠ	 এদলও	 গ্মথাটথােথাদগ	 উতল্তখি	 তিন	 িরদনর	
ক্মিথায়দনর	আওিথায়ই	সব	িদল	আদস।

ঘ. সমবায়
প্রিতলি	সংজ্থার	আদলথাদক	বলথা	যথায়-‘সমবথায়	হদচ্ছ	সমমনথা	বেথাকদের	
সমঅধিকথার	প্রতিষ্থার	সং�বধে	সংরেথাম্রী	সংগঠন’।	সনথািন	েষ্্টিভতঙ্গর	
ধ্রুপতে	সংজ্থা	মদি,	 ‘সমবথায়	হদচ্ছ	সতমেতলি	কম্প্রদিষ্থা।’	সমবথাদয়র	
ইংপ্রতজ	প্রতিশব্	হদচ্ছ	Cooperative.	Cooperative শব্টি	এদসদি	
ল্যথাটিন	 শব্	 ‘Cooperari’	 গ্রদক।	 এখথাদন	 ‘co’	 এর	 অর্	 ‘সথাদর’	
(‘with’)	 এবং	 ‘operari’	 শদব্র	 অর্	 ‘কথাজ	 করথা’	 (‘to work’)।	
সুিরথাং	 ‘Cooperari’	 শদব্র	 অর্	 োঁডথায়	 একসথাদর	 কথাজ	 করথা।	
(“working together.”)।	

ভথাষথা	শথাস্ত্র্রীদের	মদি,	ভথাষথার	প্ররম	উত্তম	পুরুদষর	বহুবিন	পদের	
(‘আমরথা’)	 সষ্্টি	 হদয়দি	 এবং	 এর	 পপ্র	 একবিন	 পে	 অর্থাৎ	 ‘আতম’	
শদব্র	উদ্ব	হদয়দি।	এই	‘আমরথা’	শদব্র	প্রি্যয়	ও	গ্ে্যথািনথাই	‘সমবথায়’	
নথামক	সমষ্টিগি	কম্প্রয়থাদসর	তনয্থাস	বদল	অতভতহি।	সমবথায়	‘আতম’	
বে	‘আমরথা’য়	পতরণি	কপ্র	শতক্তমত্তথার	প্রকথাশ	�টথায়।	ব্যথাকরণগিভথাদব	
বলথা	 যথায়,	 ‘আতম’	 এর	 ইংপ্রতজ	 প্রতিশব্	 ‘I’	 অপর	 তেদক	 ‘আমরথা’	
শদব্র	 ইংপ্রতজ	 প্রতিশব্	 ‘We’।	 ‘আতম	 এর	 গ্িদয়	 ‘আমরথা’	 অদনক	
ব�তশ	শতক্তশথাল্রী	কথারণ	আতম	একক	ব্যতক্ত’	তকন্তু	আমরথা	হদচ্ছ	‘ব্যতক্তর	
সমষ্টি’।	 তবতভন্ন	িদম্র	অনশুথাসন	 গ্রদক	আমরথা	জথাতন,‘আতমত্ব’	ি্যথাগ	
করদি	বলথা	হদয়দি	প্রতিটি	িদম্।	কথারণ	‘আতম’	গ্রদক	‘আমরথা’য়	পতরণি	
হদল	কতঠন	কথাজও	সহদজ	সম্থােন	করথা	যথায়।	উেথাহরণ	তহদসদব	বলথা	
যথায়:	Illness মথাদন	অসুস্িথা।	তকন্তু	এই	Illness শদব্র	I বে	(আতম)	
We (আমরথা)	বিথারথা	প্রতিস্থাতপি	করথা	হদল	হদয়	যথায়	Wellness যথার	
অর্	সুস্িথা।	এভথাদবই	সমবথায়	সমথাদজ	একক	ব্যতক্তদক	সমষ্টিদি	পতরণি	
কপ্র	সতমেতলি	শতক্তর	প্রকথাশ	�টথায়।	এটথাই	সমবথাদয়র	গ্মৌল	গ্িিনথা।	
নথার্রীর	ক্মিথায়দনও	সমবথায়	এ	আেদশ্ই	কথাজ	কপ্র।

 
২. নারলীর সংগ্রামলী প্রয়াস
সব	 নথার্রী	 প্রিতলি	 বত্েশথা	 মন	 গ্রদক	 গ্মদন	 বেনতন।	 িথারথা	 মতুক্তর	
জন্য	িটফট	কপ্রদিন।	গ্িষ্থা	কপ্রদিন।	তকন্তু	মতুক্তর	তেশথা	পথানতন।	পর	
পথানতন	 অিলথায়িন	 ব�দঙ	 বথাইপ্র	 আসথার।	 তবিথািথার	 কথাদি	 সদঙ্গথাপদন	
ফতরয়থাে	 জথাতনদয়দিন	 আর	 অতভশথাপ	 তেদয়দিন	 নথার্রী	 হদয়	 জন্মথাদনথার	
তনয়তিদক।	িথারপরও	গ্সই	অবস্থার	মি্য	গ্রদকই	দু’িথারজন	নথার্রী	সথাহস্রী	
হদয়	উদঠদিন	নথার্রীর	মতুক্তর	পদক্।	পথাতরপথাতবে্ক	�টনথাপ্রবথাহ	আমথাদের	
জথানথান	 গ্েয়,	 নথার্রীরথা	 আজ	 সমথাজ	 ও	 সংসথাপ্র	 উন্নয়দনর	 পর্রীতক্ি	
হথাতিয়থার	 তহদসদব	আতবভূ্ি	হদচ্ছ।	কতবগুরু	রব্রীন্দ্রনথার	ঠথাকুর	 ‘মহুয়থা’	
কথাদব্যর	‘সবলথা’	কতবিথায়	নথার্রী	িথার	স্বথাধিকথাপ্রর	প্রদনে	েঢ়্	অবস্থান	তনদয়	
েপ্্ত	কদঠে	উচ্চথারণ	কপ্রদিন:

নথার্রীপ্র	আপন	ভথাগ্য	জয়	কতরবথার
বেন	নথাতহ	তেদব	অধিকথার
গ্হ	তবিথািথা	?
যথাব	নথা	বথাসর	�প্র	বথাজথাদয়	তকতঙ্কন্রী
আমথাপ্র	গ্প্রদমর	ব্রীদয্	কর	অশতঙ্কন্রী।
এই	েঢ়্দিিথা	নথার্রীর	আপন	ভথাগ্য	জয়	করথার	ইস্পথািকতঠন	প্রি্যদয়	

সমবথায়	শতক্ত	বেথাগথায়।	প্রথাসতঙ্গকভথাদব	আমরথা	‘নথার্রী’	কতবিথায়	সথাদম্যর	
কতব,	 তবপ্দ্রথাদহর	 কতব,	 নথার্রী	 জথাগরদণর	 কতব	 কথাজ্রী	 নজরুদলর	 নথার্রী	
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পুরুষ	সম্তক্ডি	অতমিদিজ্রী	ভথাষ্য	উচ্চথারণ	করদি	পথাতর:
তবদবে	যথা	তকিু	এদলথা	পথাপ-িথাপ	ব�েনথা	অশ্রুবথাতর
অদি্ক	িথার	আতনয়থাদি	নর,	অদি্ক	িথার	নথার্রী।
জগদির	যি	বড	বড	জয়	বড	বড	অতভযথান,
মথািথা	ভগ্ন্রী	ও	বিদূের	ি্যথাদগ	হইয়থাদি	মহ্রীয়থান্।
বেথাদনথাকথাদল	একথা	হয়তন	বেথা	জয়্রী	পুরুদষর	িরবথাতর,
গ্প্ররণথা	তেয়থাদি,	শতক্ত	তেয়থাদি,	তবজয়লক্্রী	নথার্রী।
গ্স	যুগ	হদয়দি	বথাতস,
গ্য	যুদগ	পুরুষ	েথাস	তিল	নথা	ক’,	নথার্রীরথা	আতিল	েথাস্রী!
গ্িথাদখ	গ্িথাদখ	আজ	িথাতহদি	পথার	নথা;	হথাদি	রুতল,	পথায়	মল,
মথারথার	গ্�থাম্	টথা	তিঁদড	গ্ফল	নথার্রী,	ব�দঙ	গ্ফল	ও-তশকল!
গ্য	গ্�থামটথা	ব�থামথা’	কতরয়থাদি	ভ্রীরু,	ওডথাও	গ্স	আবরণ,
দূর	ক’ব�	েথাও	েথাস্রীর	তিনি,	গ্যরথা	যি	আভরণ!
গ্সতেন	সুদূর	নয়-
গ্যতেন	িরণী	পুরুদষর	সথাদর	গথাতহদব	নথার্রীরও	জয়!
সমবথায়দক	 পথাদরয়	 কপ্র	 রব্রীন্দ্রনথাদরর	 ‘সথািথারণ	 গ্মদয়’রথাই	 আজ	

‘অসথািথারণ’	 হদয়	 উদঠদি	 আমথাদের	 সমথাজ	 প্রগতির	 পদর-জ্রীবদনর	
রদর।	আর	িথাইদিথা	গ্গৌর্রী	প্রসন্ন	মজুমেথাপ্রর	করথায়	�রবত্	নথার্রীদের	
গ্য	তিত্কল্প	পথাই	িথা	আজ	তনব্থাতিি	হদি	িদলদি	‘নথার্রীর	ক্মিথায়দনর	
হথাি	িপ্র’।

তখডতক	গ্রদক	তসংহদুয়থার,
এই	ব�থামথাদের	পত্রব্রী
এর	বথাইপ্র	জগৎ	আদি	ব�থামরথা	মথাননথা।

ব�থামথাদের	বেথানটথা	হথাতস	বেথানটথা	ব্যথারথা,
বেথানটথা	প্রলথাপ	বেথানটথা	করথা,
ব�থামরথা	তনদজই	জথাননথা।

এর	বথাইপ্র	জগৎ	আদি	ব�থামরথা	মথাদনথানথা
ব�থামরথা	তনদজই	জথাননথা।

তখডতক	গ্রদক	তসংহদুয়থার	এই	ব�থামথাদের	পত্রব্রী।
আমরথা	জথাতন	আমথাদের	এই	বথাংলথা	ভূখদডে	নথার্রী	জথাগরদণর	পতরক্ৎ	

ব�গম	 ব�থাদকয়থা।	 ব�গম	 ব�থাদকয়থার	 হথাি	 িপ্রই	 বথাংলথার	 অবদহতলি	
বতচিি	ও	 তপতিদয়	রথাকথা	নথার্রীরথা	জথাগরদণর	পদর	এদসদি-স্বপ্ন	গ্েখদি	
তশদখদি।	ব�থাদকয়থার	যুদগ	নথার্রীরথা	 তিল	অন্তঃপুরবথাতসন্রী-অবগুঠেনবি্ড্রী	
ও	অসযূ্স্পশ্যথা।	এই	অবস্থায়	বথাঙথাতল	মসুলমথান	সমথাদজ	নথার্রীর	স্বথািন্ত্য	
ও	নথার্রী	স্বথাি্রীনিথার	পদক্	প্ররম	প্রতিবথাে্রী	কঠেস্বর	ব�গম	ব�থাদকয়থা।	তবশ	
শিদকর	প্ররদম	বথাঙথাতল	মসুলমথানদের	নবজথাগরণ	সিূনথালদগ্ন	নথার্রীতশক্থা	
ও	নথার্রী	জথাগরদণ	তিতনই	প্ররম	বেি্ত্ব	গ্েন।	মসুলমথান	সমথাদজর	গ্�থার	
অন্ধকথার	যুদগ	নথার্রী	জথাগরদণর	গ্ক্প্ত্	ব�থাদকয়থার	ভূতমকথা	 তিল	একক,	
ব্যতিক্রম্রী	 এবং	 অনন্যসথািথারণ।	 অবপ্রথাি	 প্ররথার	 শেকল	 ব�দঙ	 তিতন	
ব�তরদয়	 আদসন	 অসথামথান্য	 সথাহস,	 প্রবল	 আত্মতববেথাস	 ও	 েঢ়্	 সংকল্প	
তনদয়।	 ব�গম	 ব�থাদকয়থাই	 প্ররমবথাপ্রর	 মদিথা	 বথাঙথাতল	 মসুতলম	 সমথাদজ	
পুরুদষর	 পথাশথাপতশ	 নথার্রীর	 সমথান	 অধিকথাপ্রর	 েথাতব	 িুদল	 িপ্রন	 এবং	
নথার্রী	স্বথাি্রীনিথার	পদক্	তনদজর	মিবথাে	প্রিথার	কপ্রন।	নথার্রী	জথাগরদণর	
পতরক্ৎ	 ব�গম	 ব�থাদকয়থা	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দনর	 ভতবষ্যৎ	 রূপপ্রখথা	
এঁদকতিদলন	 এভথাদব:	 ব�থামথাদের	 কন্যথা	 তশশুতেগদক	 তশতক্ি	 কতরয়থা	
িথাতডয়থা	 েথাও	 গ্েতখদব	 িথারথা	 তনদজদের	 অন্ন-বপ্স্ত্রর	 ব্যবস্থা	 তনদজরথাই	
কতরয়থা	তনদি	পথাতরদব।

আমথাদের	সমথাদজ	একটি	ভ্থান্ত	িথারণথা	প্রিতলি	আদি।	নথার্রী	অবলথা-	
িথারথা	কতঠন	কথাজ	করদি	পথাপ্র	নথা।	 তবশথাল	িথাপ	সথামলথাদি	পথাপ্র	নথা।	
অরি	 গ্যদকথাদনথা	 কতঠন	 কথাজ	 নথার্রী	 অবল্রীলথায়	 করদি	 পথাপ্র।	 িথারথা	
�র	সথামলথান	েক্িথার	সথাদর-িথারথা	অতফস	সথামলথান	 গ্যথাগ্যিথার	সথাদর-

িথারথা	দুগ্ম	পর	পথাতড	গ্েন	েঢ়্	মদনথাবল	তনদয়।	জদল-স্দল-অন্তর্রীদক্	
সব্ত্ই	িথাদের	েপ্্ত	পেিথারণথা।	উেথাহরণ	তেদল	আমরথা	নথার্রীর	প্রথাক্তিক	
শতক্তমত্তথার	তবষয়টি	উপলতব্ধ	করদি	পথারব।	
(ক)	 ব�জ্থাতনক	 িদর্যর	 আদলথাদক	 আমরথা	 জথাতন,	 একজন	 মথানষু	

একবথাপ্র	 ৪৫	 ইউতনট	 ব্যরথা	 সহ্য	 করদি	 পথাপ্র।	 একজন	 নথার্রী/মথা	
যখন	একটি	তশশুদক	জন্মেথান	কপ্রন,	িখন	তিতন	৫৭+	ইউতনট	ব্যরথা	
সহ্য	কপ্রন।	এই	ব্যরথা	২০টি	হথাতডি	একসথাদর	ব�দঙ	যথাওয়থার	গ্রদকও	
ব�তশ।	কথাদজই	আমরথা	বুিদি	পথাতর	একজন	নথার্রী	কি	কষ্সতহষু্,	
তনদবতেিপ্রথাণ	 ও	 সষ্্টিশীল	 কথাদজ	 কি	 সংরেথাম্রী।	 (ির্য:	 গ্ফসবুক	
গ্রদক)।

(খ)	গদবষণথা	ির্যথানযুথায়্রী,	একজন	নথার্রী	 তেদনর	২৪	�ণ্টথার	মদি্য	 ১৬	
গ্রদক	২০	�ণ্টথা	কথাটথায়	পতরবথাপ্রর	তবতভন্ন	কথাদজর	জন্য।

(গ)	একজন	নথার্রী	প্রতিতেন	গদড	৪৫	িরদনর	গহ্স্থাতলর	কথাজ	কপ্রন	
এবং	 তবপর্রীদি	 একজন	 পুরুষ	 কপ্রন	 মথাত্	 ২২	 িরদনর	 কথাজ।	
গদবষণথা	বলদি	৪৫	রকদমর	গহ্স্থাতলর	কথাজ	গ্পশথাজ্রীব্রীর	মথাি্যদম	
করথাদি	গ্গদল	প্রতিমথাদস	১০	গ্রদক	২০	হথাজথার	টথাকথা	খরি	করদি	
হদব।	 এই	 তহদসদব	 জথাি্রীয়	 অর্ন্রীতিদি	 নথার্রীর	 গহ্স্থাতলর	 কথাদজর	
অতিতরক্ত	 অর্ননতিক	 মলূ্য	 োঁডথায়	 ৯০১	 গ্রদক	 ২	 হথাজথার	 বেথাটি	
ডলথার।	(৭৫,৬৮৪	বেথাটি	গ্রদক	১,	৬৮,০০০	বেথাটি	টথাকথা)।
নথার্রীদক	 িথাই	 বেথাদনথাভথাদবই	 অবদহলথা	 বথা	 গ্হলথার	 গ্িথাদখ	 গ্েখথার	

অবকথাশ	বেই	শথার্রীতরক-মথানতসক	ও	বেতিক	তেক	গ্রদক।
ওপপ্রর	ব�জ্থাতনক-সথামথাতজক-আতর্ক	কম্কথাদডে	নথার্রীর	অংশরেহণদক	

‘বাঁিদি	শেখথা’	এনতজও	প্রকথাতশি	একটি	িমৎকথার	গ্পথাটেথাপ্রর	মথাি্যদম	
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অনিুথাবন	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।	অ্যথাদজেলথা	গ্গথাদমজ	প্রতিতষ্ি	‘বাঁিদি	শেখথা’	
নথার্রীর	উন্নয়ন	ও	ক্মিথায়ন	তনদয়	কথাজ	কপ্র	রথাদক।	িথাদের	গ্পথাটেথারটি	
নথার্রীর	ক্মিথায়দনর	গুরুত্বদক	প্রতিফতলি	কপ্র।

৩. নারলী উন্নয়ন ও সমবায়
‘নথার্রীদক	িথার	প্রথাপ্য	তেদল-গ্েশ	ও	েদশর	সুফল	তমদল’-নথার্রী	তেবদসর	
এ	 গ্্থাগথান	 শুি	ু করথার	 করথা	 নয়,	 একটি	 জ্রীবনিম্্রী	 ও	 উন্নয়নকথাম্রী	
আপ্তবথাক্য।	 একটি	 গতিশীল	 ও	 আদলথাতকি	 সমথাজ	 তবতনম্থাদণ	 নথার্রীর	
প্রতি	আমথাদের	যরথাযর	মলূ্যথায়ন	ও	সমেথান	প্রেশ্ন	করদি	হদব।	আমরথা	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 কম্প্্থাদি	 এদন	 আমথাদের	 মথা-ব�থান-কন্যথা-জথায়থা	
তহদসদব	 নথার্রীর	 অবস্থানদক	 সমেথানজনক	 অবস্থায়	 তনদয়	 গ্যদি	 পথাতর	
গ্যখথাদন	WOMAN শব্টির	অর্	হদব-

W Workforce and Wealth কম্শতক্তদি	সম্ে	

O Organized and Operating সংগতঠি	কথায্ক্রম 

M Motivation and Manager গ্িিনথাগি	েক্	ব্যবস্থাপক

A Active and Accountable েথায়বধেিথায়	সতক্রয়

N Nice and New Horizon নবতেগদন্তর	গ্িিনথাে্রীপ্ত	কম্্রী

উপতরউক্ত	 আদলথািনথার	 সথারথাংদশ	 আমরথা	 বলদি	 পথাতর,	 সমবথায়	
নথার্রীদক	জথারেি	কপ্র	িথাদক	উন্নয়দনর	পদর	পতরিথাতলি	করদি	পথাপ্র।	

৩০	জুন	১৯৭২	িথাতরদখ	বথাংলথাদেশ	জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	কি্্ক	
আদয়থাতজি	সমবথায়	সদমেলদন	প্রেত্ত	বথাণীদি	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	
মতুজবুর	 রহমথান	 বদলতিদলন:	 “আমথার	 গ্েদশর	 প্রতিটি	 মথানষু	 খথাে্য	
পথাদব,	আশ্রয়	পথাদব,	তশক্থা	পথাদব	উন্নি	জ্রীবদনর	অধিকথার্রী	হদব-	এই	
হদচ্ছ	আমথার	স্বপ্ন।	এরই	পতরপ্প্রতক্দি	গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালনদক	
অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদি	হদব।	বেননথা	সমবথাদয়র	পর-

সমথাজিপ্ন্তর	পর,	গণিপ্ন্তর	পর।”	অপরতেদক	২৫	নদভম্বর,	২০১৮	
িথাতরদখ	 বঙ্গবনু্ধ	 আন্তজ্ডথাতিক	 সদমেলন	 বেপ্ন্দ্র	 ৪৭িম	 জথাি্রীয়	 সমবথায়	
তেবস	এবং	জথাি্রীয়	সমবথায়	পুরস্থার	২০১৬	ও	২০১৭	তবিরণ	উপলদক্্য	
আদয়থাতজি	 অনষু্থাদন	 প্রেত্ত	 বক্তদব্য	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	
বদলন:	 সরকথাপ্রর	 উন্নয়ন	 প্রদিষ্থায়	 সমবথায়	 সম্থাবনথাময়	 শতক্ত।	
সমবথাদয়র	অবেথান	অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্।	েথাতরপ্দ্র্যর	অতভশথাপ	গ্রদক	মতুক্ত	
গ্পদি	 সমবথায়	 সহথায়ক	 শতক্ত	 হদি	 পথাপ্র।	 গ্েদশর	 উন্নয়নদক	 ত্বরথাতবিি	
করথার	গ্ক্প্ত্	সমবথায়	একটি	পর্রীতক্ি	বেৌশল।	জথাতির	তপিথার	সমবথায়	
েশ্ন	 ও	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 বক্তদব্যর	 আদলথাদক	 আমরথা	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	সমবথাদয়র	ভূতমকথা	ও	কথায্কথাতরিথার	তবষদয়	বলদি	পথাতর:
• সমথাদজর	আর্সথামথাতজক	উন্নয়দন	সমবথায়	সতমতি	অন্যথান্য	সংগঠন	

গ্রদক	অধিক	কথায্কর।
• সমবথায়	সতমতি	সমথাদজ	জনসথািথারণদক	সং�বধে	কপ্র	এবং	 গ্যৌর	

উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্র।
• সমবথায়	 সতমতি	 একক	 প্রদিষ্থার	 পতরবদি্ড	 গ্যৌর	 প্রদিষ্থার	 মথাি্যদম	

সফলিথার	গ্ক্প্ত্	অধিক	কথায্কর্রী।
• সমবথায়	সতমতি	গণিথাতন্তক	িি্ডথার	মথাি্যদম	বেি্দত্বর	তবকথাশ	�টথায়।
• সমবথায়	সতমতি	পপ্রথাপকথার	শেখথায়	তনদজর	প্রদয়থাজন	তমটথাদি	উবিধুে	

কপ্র।	
• সমবথায়	সতমতি	সমথাদজর	মথানদুষর	মদি্য	হৃে্যিথা,	ভথাদলথাবথাসথা	বত্ধে	

কপ্র	পথারস্পতরক	সমদিথািথার	মথাি্যদম	সতমতির	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	
এদক	অপপ্রর	কথািথাকথাতি	তনদয়	আদস।

• সমবথায়	 সতমতি	 িন্রী	 েতরপ্দ্রর	 ব�ষম্য	 দূর	 কপ্র।	 সমিথাতভতত্তক	
অর্ব্যবস্থা	সষ্্টি	কপ্র।

• সমবথায়	 সতমতি	 সেস্যদের	 সচিদয়র	 মথাি্যদম	 পুঁতজ	 গঠন	 কপ্র	 িথা	
তবতনদয়থাদগর	মথািদম	অর্ননতিক	প্রবথাহ	ব�তর	কপ্র।

• সমবথায়	সতমতি	সমিথা	ও	সথাদম্যর	তভতত্তদি	প্রতিতষ্ি।
• সমবথায়	 সতমতি	 অর্ননতিক	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	 সথামথাতজক	 উন্নয়দন	

কথাজ	কপ্র।
• সথামথাতজক	সদিিনিথা	বত্ধে	সমবথায়	সতমতির	অন্যিম	প্রিথান	তেক।
• অর্ননতিক	সদিিনিথা	বত্ধে	সচিয়্রী	মদনথাভথাব	ব�তর	কপ্র।	
• সথামথাতজক	গতিশীলিথা	বত্ধে	কপ্র।
• মতহলথাদের	অর্ননতিক	প্রবত্ধে	অজ্ডন	হয়।
• মতহলথাদের	পথাতরবথাতরক	ময্থােথা	বত্ধে	পথায়।

সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম	গ্য	সমস্	কথায্ক্রম	সম্ন্ন	হয়	এবং	যথা	নথার্রীর	
ক্মিথায়দন	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	কপ্র,	গ্সসব	হদলথা:
১) োরীনদর সনচিেিা বতৃদ্ধ:	 সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	

মতহলথাদের	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য,	 সথামথাতজক	 ও	 রথাষ্ট্রীয়	 অধিকথার	 ইি্যথাতে	
তবষদয়	সদিিনিথা	বত্ধে	হয়।	পতরবথার,	সমথাজ	ও	রথাপ্ষ্টর	অর্ব্যবস্থা	
তবতনদয়থাদগর	 অবস্থাদনর	 জ্থান	 লথাভ	 কপ্র	 তনদজদের	 অর্ননতিক	
উন্নয়দনর	তসধেথান্ত	রেহদণ	সক্ম	হয়।

২) িারস্পতরক সম্কক উন্নয়ে: সমবথায়	 সতমতির	 সেস্যগণ	 তবতভন্ন	
গ্গথাত্,	 গ্শ্রধণ	 গ্পশথার	 হদয়	 রথাদক।	 সতমতির	 সেস্য	 হওয়থার	 কথারদণ	
িথাদের	মদি্য	পথারস্পতরক	সম্ক্ড	উন্নয়ন	হয়।

৩) গ্রুিতভতত্তক কাযষিক্রম িতরচালো ও রেিৃত্ব তৈতর: সমবথায়	সতমতির	
মথাি্যদম	 গ্রুপতভতত্তক	 কথায্ক্রম	 িথাদের	 সফলিথার	 পর	 প্রশস্	 কপ্র।	
সতমতি	 পতরিথালনথাকথার্রীগদণর	 মদি্য	 বেি্ত্ব	 ব�তর	 কপ্র।	 সতমতির	
মতহলথা	 সেস্যদের	 ব্যবস্থাপনথা	 কতমটিদি	 অংশরেহণ	 িথাদের	
ক্মিথাতয়ি	কপ্র।

৪) সামাতজক সমিা ও গতিশীলিা বতৃদ্ধ :	 সমবথায়	 সতমতি	 সমথাদজ	
তবে্যমথান	 িন্রী-েতরপ্দ্রর	 ব্যবিথান	 কমথাদি	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	
কপ্র।	 গ্যৌর	 তবতনদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 এককভথাদব	 নয়	 সথামষ্টিকভথাদব	
অর্ননতিক	 উন্নয়দন	 কথাজ	 কপ্র।	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতিসমহূ	
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মতহলথাদের	 অর্ননতিক	 উন্নয়ন	 সথািন	 কপ্র	 িথাদের	 সমথাদজ	 ও	
পতরবথাপ্র	তসধেথান্ত	রেহদণর	ক্মিথা	বত্ধে	কপ্র।	

৫) অ্ষিনেতিক সনচিেিা বতৃদ্ধ ও অ ষ্িনেতিক কমষিকানডে অিংশরিহণ: 
ক্মিথায়দনর	একটি	গুরুত্বপূণ্	হদলথা	অর্ননতিক	ক্মিথায়ন।	আতর্ক	
সচ্ছলিথা	 মথানষুদক	 ক্মিথাতয়ি	 কপ্র।	 সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	
সথািথারণ	মতহলথাদের	আতর্ক	উন্নয়ন	সংক্রথান্ত	জ্থান	বত্ধে	পথায়	এবং	
িথারথা	অর্ননতিক	কম্কথাদডে	অংশরেহণ	কপ্র	িথাদের	সচ্ছলিথা	তফপ্র	
আদস।	এদি	নথার্রীদের	পতরবথাপ্র	ও	সমথাদজ	তসধেথান্ত	রেহদণর	সক্মিথা	
বত্ধে	পথায়	যথা	িথাদেরদক	ক্মিথায়দনর	পদর	অদনক	দূর	এতগদয়	তনদয়	
যথায়।	

৪. নারলীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়দন সমবায় অধধেপ্তররর 
গহৃলীত কম্কাণ্ড
সপ্তম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথায়	পল্্রী	উন্নয়দনর	 গ্ক্প্ত্	 বেৌশলগিভথাদব	
গুরুত্ব	 প্রেথান	 করথা	 হদয়দি।	 সপ্তম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথা	 েতলদলর	
সপ্তম	 অি্যথাদয়র	 ৭.৩	 অনদুচ্ছদে	 ‘রেথাম্রীণ	 উন্নয়ন’	 তবষয়ক	 তবষয়থাবতল	
বধণ্ি	 হদয়দি।	 এখথাদন	 ৭.৩.৩	 উপ-অনদুচ্ছেসমদূহ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
গ্সক্টপ্র	সমবথায়	 তবভথাদগর	সম্ক্্তিথা	ও	 বেৌশল	 তবষদয়ও	সুস্পষ্ভথাদব	
উদল্খ	 করথা	 হদয়দি।	 সপ্তম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথা	 েতলদলর	 সপ্তম	
অি্যথাদয়র	 ৭.৩৩	 অনদুচ্ছদে	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 নথার্রীর	 উন্নয়দনর	
জন্য	 পেদক্প	 রেহদণর	 করথা	 বলথা	 হদয়দি।	 এ	 অনদুচ্ছদে	 উদল্খ	 করথা	
হদয়দি:	 Livelihood development for disadvantaged 
women reducing vulnerability of women through building 
awareness through skill development and employment 
generation among the disadvantaged women living in 
south-west area of the country;	increasing income of the 
targeted people;	forming capital through savings pursued.

গ্টকসই	উন্নয়ন	অভ্রীষ্	 (Sustainable Development Goals-
SDG)	এর	৫	নং	অভ্রীদষ্	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	সম্দক্ড	আমরথা	তববেদনিথাদের	
অঙ্গ্রীকথার	পথাই	এভথাদব:

Women	-	Achieve gender equality	and empower	all 
women and girls
বেডেথার	সমিথা	অজ্ডন	এবং	সকল	নথার্রী	ও	গ্মদয়দের	ক্মিথায়ন।

উপযু্ক্ত	 লক্্য	 অজ্ডদন	 সরকথাপ্রর	 উদে্যথাদগর	 পথাশথাপথাতশ	 সমবথায়	
তবভথাগও	 নথার্রী	 উন্নয়দন	 ও	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 কথাজ	 কপ্র	 আসদি।	
সমবথায়তভতত্তক	ব�শতকিু	প্রকল্প	ইদিথামদি্য	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি	ও	হদচ্ছ।	
এসব	প্রকদল্পর	মদি্য	রদয়দি:	
১)		 সমবথায়	 অধিেপ্তরদক	 শতক্তশথাল্রীকরণ	 এবং	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	

উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টি	 ও	 আয়বি্ক	 কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	কম্সতূি।	

২)		সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (তসতভতডতপ)	 (Copmprehensive 
Village Development Programme-	CVDP)।

৩)	 Family Welfare and Income Generation Activities 
Through the Rural Co-operatives’’	

৪)		গথাপ্রথা	সম্প্রেথাদয়র	জ্রীবনযথাত্থার	উন্নয়ন।	
৫)		সমবথায়তভতত্তক	দুগ্ধ	উৎপথােন	তনতচিিকরণ	প্রকল্প।
৬)	 ‘আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্প’র	 আওিথায়	 পতরিথাতলি	

‘সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 কু্দ্র	 নি্থাতত্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথান	

উন্নয়ন	কদম্থাদনন্ট’।	
৭)		 বহ্ত্তর	ফতরেপুর,	খলুনথা	ও	বতরশথাল	অচিদল	দুগ্ধ	সমবথায়	সতমতির	

কথায্ক্রম	তবস্্িকরণ	প্রকল্প।	
৮)		দুগ্ধ	ও	মথাংস	উৎপথােদনর	মথাি্যদম	কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	গঙ্গথািডথা	

উপদজলথায়	বেইতর	সমবথাদয়র	কথায্ক্রম	সস্প্রসথারণ	প্রকল্প।	
এসব	 প্রকদল্পর	 কদয়কটি	 শুিমুথাত্	 নথার্রীদের	 জন্য	 পতরিথাতলি।	

অন্যগুদলথা	 নথার্রী	 ও	 পুরুষ	 উভদয়র	 জন্য	 বথাস্বথাতয়ি	 হদয়দি।	 এসব	
প্রকদল্পর	মথাি্যদম	পুরুষদের	পথাশথাপথাতশ	নথার্রীদের	উন্নয়দন	সমবথায়তভতত্তক	
কম্কথাডে	পতরিথাতলি	হদচ্ছ।

সমবথায়	অধিেপ্তর	কি্্ক	নথার্রীর	উন্নয়দন	গহ্্রীি	একটি	প্রকল্প	“উন্নি	
জথাদির	গথাতভ	পথালদনর	মথাি্যদম	সুতবিথাবতচিি	মতহলথাদের	জ্রীবনযথাত্থার	
মথান	 উন্নয়ন	 প্রকল্প”।	 গ্েদশর	 ৭টি	 তবভথাদগর	 ২৫টি	 বেলথার	 ৫০টি	
উপদজলথায়	এই	প্রকল্প	বথাস্বথাতয়ি	হদচ্ছ।	প্রথাক্কতলি	টথাকথা	১৫১.৫৭০৩	
বেথাটি।	 গ্ময়থাে	 জুলথাই	 ২০১৬	 গ্রদক	 জুন	 ২০২১।	 উপকথারদভথাগী	
১০,০০০	জন	সুতবিথাবতচিি	রেথাম্রীণ	নথার্রী।	প্রদি্যকদক	২টি	কপ্র	বকনথা	
/গথাতভ	বেনথার	জন্য	১	লক্	টথাকথা	এবং	খথাে্য	ও	আনষুতঙ্গক	ব্যদয়র	জন্য	
২০	হথাজথার	টথাকথা	সুেমকু্ত	ঋণ	প্রেথান	করথা	হদচ্ছ।	প্রতশক্ণ,	িেথারতক,	
গবথাতে	পশুর	তিতকৎসথা	তবনথামদূল্য	পথাদচ্ছন।	এই	প্রকল্পভুক্ত	১৩,৯৬৮টি	
গথাতভ	বি্ডমথাদন	প্রতিতেন	গদড	৬.৫০	তলটথার	দুি	তেদচ্ছ।	শেতনক	উৎপথােন	
২৮,৩০৬	তলটথার।	প্রতি	তলটথার	৪০	টথাকথা	েপ্র	দুি	তকদন	বেয়	তমল্কতভটথা।	
শেতনক	দুি	তবক্রয়লব্ধ	অর্	আসদি	১১.৩২	লক্	টথাকথা।	এটি	একতেদক	
সুতবিথাবতচিি	নথার্রীদের	অর্ননতিকভথাদব	স্বথাবলম্ব্রী	কপ্র	িুলদি,	সংসথাপ্র	
িথাদের	গুরুত্ব	ও	ময্থােথা	বত্ধে	পথাদচ্ছ,	িথাদের	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	তনতচিি	
করদি,	অন্যতেদক	গ্েদশর	দুগ্ধ	উৎপথােন	বত্ধেদি	সহথায়িথা	করদি।

৫. নারলীর ক্ষমতায়দন সমবাদয়র ভূচমকা চনদয় গদবেণা
বথাংলথাদেশ	সমবথায়	একথাদডতমর	উদে্যথাদগ	মতুজব	বষ্দক	সথামদন	 ব�দখ	
‘নথার্রীর	ক্মিথায়দন	সমবথায়:	অজ্ডন,	সমস্যথা	ও	সম্থাবনথা’	 তশপ্রথানথাদম	
একটি	 গদবষণথা	 সম্থাতেি	 হদয়দি।	 এ	 গদবষণথায়	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	
তনি্থাতরি	 মথানেডে	 অনসুরণ	 করথা	 হদয়তিল।	 এসব	 মথানেডেদক	 তিনটি	
ক্যথাটথাগতরদি	ভথাগ	করথা	হদয়দি।	এগুদলথা	হদলথা:

(ক) অ্ষিনেতিক িতররপ্রতষ্ি:

(১)	আয়	বত্ধে	হদয়দি	তক	নথা?
(২)	ময্থােথা	ব�দডদি	তক	নথা?
(৩)	তশক্থা,	প্রতশক্ণ	ও	েক্িথা	বত্ধে	গ্পদয়দি	তক	নথা?
(৪)	পথাতরবথাতরক	ও	সতমতি	পয্থাদয়	তসধেথান্ত	রেহদণর	ক্মিথা/সুদযথাগ	সষ্্টি	

হদয়দি	তক	নথা?
(৫)	পতরবথাপ্রর	সেস্যদের	তশক্থা	ব�দডদি	তক	নথা?
(৬)	পতরবথার	ও	সমথাজদক	সহথায়িথা	করথার	ক্মিথা	বত্ধে	গ্পদয়দি	তক	নথা?
(৭)	সম্ে	বত্ধে	গ্পদয়দি	তক	নথা?
(৮)	কম্সংস্থান	হদয়দি	তক	নথা?	
(৯)	আদয়র	ওপর	তনদজর	তনয়ন্তণ	কিটুকু?	
(১০)	তনজস্ব	আয়	তনদয়	তনদজর	স্বথাি্রীনিথা	কিটুকু?	

(খ) িাতরবাতরক ও মােতসক িতররপ্রতষ্ি:

(১)	পতরবথাপ্রর	সম্দের	ওপর	অধিকথার	কিটুকু?	
(২)	পতরবথাপ্রর	মলূ	তসধেথান্ত	রেহণ	প্রতক্রয়থায়	ভূতমকথা	কিটুকু?	
(৩)	অসমিথা	বথা	নথার্রীর	প্রতি	অবদহলথা	সম্দক্ড	িথারণথা	কিটুকু?	
(৪)	িলথাদফরথায়	কিটুকু	স্বথাি্রীনভথাদব	ও	তনদজর	তসধেথান্ত	বথাস্বথায়ন	করদি	

পথাপ্র?	
(৫)	তনদজর	জ্রীবদনর	তসধেথান্ত	রেহদণ	কিটুকু	স্বথাি্রীন?	
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(গ) স্বাস্যে িতররপ্রতষ্ি:

(১)	তনদজর	স্বথাস্্য	গ্সবথা	তনদয়	কিটুকু	স্বথাি্রীন	তসধেথান্ত	তনদি	পথাপ্র?	
(২)	সন্তথাদনর	স্বথাস্্য	গ্সবথা	তনদয়	কিটুকু	স্বথাি্রীন	তসধেথান্ত	তনদি	পথাপ্র?
 
এ গনব্ণায় র�শতকিধু  উনল্খনযাগযে ফাইতন্িংস/ফলাফল িাওয়া মগনি। 

উনল্খনযাগযে িযষিনবষ্ণ/ফলাফল হনলা: 

(১)	সতমতির	নথার্রী	সেস্যগণ	মলূি	৬টি	গ্পশথায়	জতডি।	িথাদের	মদি্য	
গত্হণীরথা	(	৬০%)	স্বথাবলম্ব্রী	হওয়থার	জন্য	সবদিদয়	ব�তশ	উেরে্রীব।	
িথাকতরজ্রীব্রী	 ১৫%;	 ব্যবসথায়্রী	 ১৩%;	 কুটিরতশল্প	 ৪%;	 এবং	
গ্টইলথাতরং	২%।	তববথাতহি	মতহলথাদের	স্বথাবলম্ব্রী	হওয়থার	আকথাঙ্কথা	
ব�তশ।

(২)		নথার্রীদের	সথািথারণ	সেস্য	৬১%।	সভথাপতি	হদয়দিন	৭%,	সম্থােক	
৯%,	 তনব্থাহ্রী	 কতমটির	 সেস্য	 ১৩%;	 সহসভথাপতি	 ৫%	 এবং	
বেথাষথাি্যক্	৫%।	

(৩)	গদবষণথায়	গ্েখথা	গ্গদি	মতহলথারথা	গদড	সদব্থাচ্চ	২	লথাখ	টথাকথা	এবং	
সব্তনম্ন	২০	টথাকথার	শেয়থাপ্রর	মথাতলক।	গড	শেয়থার	মলূ্য	৬,৬২৮	
টথাকথা।

(৪)	 সতমতিগুদলথার	 ৯৬%	 ব্যবসথা	 বথা	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি	 কপ্রদি	 এবং	
৯৯%	সেস্য	তনদজদের	সমেথাতনি	হওয়থার	ব�থাি	অজ্ডন	কপ্রদিন।

(৫)	পুরুষিথাতন্তক	ব�ডথাজথাল	গ্রদক	মতুক্তলথাদভ	সমবথায়	সতমতি	িথাদের	
সহথায়িথা	করদি	বদল	অধিকথাংশ	নথার্রী	মদন	কপ্রন।

(৬)	সতমতির	৯৯%	নথার্রী	সেস্য	মদন	কপ্রন	গ্য	সংসথাপ্র	িথাদের	তসধেথান্ত	
রেহদণর	ক্মিথা	ব�দডদি।

(৭)	 জতরপক্ি	 ১০৭টি	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতির	 মদি্য	 ৪৫টি	 সতমতি	
গ্রদক	 মতহলথারথা	 স্থান্রীয়/জথাি্রীয়	 তনব্থািদন	 অংশরেহণ	 কপ্রদিন।	
অংশরেহণকথার্রী	নথার্রীদের	৫৮%	তনব্থািদন	জয়্রী	হদয়দিন।

(৮)	৯৮%	উত্তরেথািথা	মদন	কপ্রন	গ্য	সতমতিদি	সংযুক্ত	হওয়থার	ফদল	
িথাদের	স্বথাস্্যজ্থান	ব�দডদি।	ডথাক্তথার/	তক্তনদকর	সথাদর	গ্যথাগথাদযথাদগর	
সক্মিথা	ব�দডদি।

(৯)	 ৯৭%	 উত্তরেথািথা	 নথার্রী	 মদন	 কপ্রন	 গ্য	 সমবথায়	 সতমতির	 সেস্য	
হওয়থায়	িথাদের	আতর্ক	উন্নয়ন	�দটদি।

(১০)	অংশরেহণকথার্রী	৯৯%	নথার্রী	মদন	কপ্রন	গ্য	সংসথাপ্র	িথারথা	আর	
“অবদহতলি’’	নন।

(১১)	 নথার্রী	 সমবথায়্রী	 যথাদের	 ভতবষ্যদি	 উৎপথােনমখুী	 কম্কথাদডে	 বথা	
ব্যবসথাতয়ক	উদে্যথাদগ	জতডি	হদি	িথান,	িাঁদের	সুতনতে্ডষ্	পতরকল্পনথার	
মদি্য	সবদিদয়	ব�তশ	সংখ্যক	(	২৮%)	ব্যবসথা	করদি	আরেহ্রী।	২৭%	
িথান	 হাঁস-মরুতগ	 ও	 গবথাতে	 প্রথাণীর	 খথামথার;	 ১০%	 গ্সলথাই	 কথাজ;	
গথাতভপথালন	ও	দুগ্ধখথামথার	িথান	৯%।	এদি	প্রি্রীয়মথান	হয়	গ্য	নথার্রী	
সমবথায়দের	 তিন্তথাদিিনথায়	 ইতিবথািক	 পতরবি্ডন	 �টদি।	 এিতেন	
যথাবৎ	গ্যসব	কথাজ	“শুিইু	পুরুদষর	কথাজ	‘’	বদল	গণ্য	করথা	হদিথা,	
সমবথায়্রী	নথার্রীরথা	গ্সসব	কথাদজ	ব�তশ	কপ্র	আরেহ্রী	হদয়	উঠদিন।	

(১২)	 তববথাতহি	মতহলথাগণ	আর্সথামথাতজকভথাদব	স্বতনভ্ডর	ও	সমময্থােথায়	
প্রতিতষ্ি	হওয়থার	জন্য	ব�তশ	আকথাঙ্ক্রী।

 
গনব্ণার আনলানক র�শতকিধু  সুিাতরশ ও মিামি িাওয়া মগনি। 

এগুনলা হনলা :

(১)	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 নথার্রীদের	 বিথারথা	 সমবথায়	 সতমতি	 গঠন	 কপ্র	
িথাদেরদক	সফল	করথার	তবষদয়	ইতিপূদব্	সুতনতে্ডষ্	মথানেডে	তনি্থারণ	
কপ্র	কথায্ক্রম	রেহণ	কপ্র	আরও	কথায্কর	ফলথাফল	পথাওয়থা	যথাদব।

(২)	 নথার্রীদের	 যরথাযর	 প্রতশক্দণর	 মথাি্যদম	 প্রতশক্ণ	 পরবি্ড্রী	 সথাদপথাট্ড	
তেদল	িথাদের	সফলিথা	ও	ক্মিথায়ন	বত্ধে	পথাদব।

(৩)	 সমবথায়	 তবভথাগীয়	 কম্কি্ডথা-কম্িথার্রী	 ও	 নথার্রী	 সমবথায়্রী	 িরথা	
সমবথায়্রীদের	সদঙ্গ	সংদযথাগ	আরও	বথাডথাদি	ও	তনতবড	করদি	হদব।

(৪)	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	পতরিথালনথার	গ্ক্প্ত্	সমবথায়	অধিেপ্তর	গ্রদক	

সুতনতে্ডষ্	গথাইডলথাইন	রথাকথা	প্রদয়থাজন।
(৫)	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 কম্কি্ডথা-কম্িথার্রীদের	 মথানতসকিথার	 পতরবি্ডন	

কপ্র	ইতিবথািক	েষ্্টিভতঙ্গ	আনথার	জন্য	ব্যবস্থা	রেহণ	করদি	হদব।
(৭)	 মতহলথা	 সমবথায়্রীদের	 উচ্চমলূ্য	 সংদযথাজনকথার্রী	 পণ্য	 উৎপথােন	

প্রতশক্ণ	(	Training with High Value Addition)	প্রেথান	কপ্র	
যরথাযর	 বথাজথারজথািকরণ	 ব্যবস্থা	 (Marketing System with 
Proper Linkage)	এর	প্রসথারণ	�টথাদি	হদব।

৬. নারলী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়দন সমবাদয়র েশ্নগত ভূচমকা

(ক) সমবায় োরীনদর জীবনের চারটি ‘NOT’ অিসারণ করর

বথাংলথাদেদশর	 নথার্রীদের	 জ্রীবদন	 গ্মথাটথােথাদগ	 ৪টি	 ‘NOT’	 আদি।	 এই	
৪টি	‘NOT’	িথাদের	জ্রীবদনর	আর্সথামথাতজক	সক্মহ্রীনিথার	পতরিথায়ক।	
সমবথায়	িাঁর	আর্সথামথাতজক	কম্কথাদডের	মথাি্যদম	বথাংলথাদেদশর	নথার্রীদের	
জ্রীবন	গ্রদক	এই	৪টি	‘NOT’িুদল	 তেদয়	িথাদের	সথাতব্ক	উন্নয়ন	িরথা	
ক্মিথায়ন	 তনতচিি	 কপ্র।	 আমরথা	 সথািথারণ	 একজন	 নথার্রীর	 জ্রীবন	
উপলতব্ধ	গ্রদক	এই	৪টি	‘NOT’এর	গ্ে্যথািনথা	বুিদি	পথাতর	এভথাদব:	

 (ক)

সমবানয় সম্তৃি হওয়ার আনগ োরীর জীবনের মসকানলর 

হিাশাজেক গল্প

I have NOT	kept my PROMISES to my family and 
friends.	I can NOT	PROVIDE all their needs.	I do NOT 
PLAN ahead for time and my future is NOT	ASSURED.	

(Life with 4 NOTs)

	[পতরবথাপ্রর	সেস্য	ও	বনু্ধদের	কথাদি	গ্েওয়থা	ওয়থােথা	আতম	রথাখদি	পথাতর	
নথা।	িথাদের	সব	িথাতহেথা	আতম	পূরণ	করদি	পথাতর	নথা।	আতম	সথামদনর	
তেদনর	পতরকল্পনথা	করদি	পথাতর	নথা	এবং	আমথার	ভতবষ্যৎ	তনতচিি	নথা।]	

(চারটি ো যধুতি জীবে)

(খ)

সমবানয় সম্তৃি হওয়ার ির োরীর জীবনের একানলর  

উদ্ীিোময় গল্প

I have kept my PROMISES to my family and friends.	I 
Can PROVIDE for all their needs.	I do PLAN ahead for 
time and my future is ASSURED.

(Life without 4 NOTs)

[পতরবথাপ্রর	সেস্য	ও	বনু্ধদের	কথাদি	গ্েওয়থা	ওয়থােথা	আতম	রথাখদি	পথাতর।	
িথাদের	সব	িথাতহেথা	আতম	পূরণ	করদি	পথাতর।	আতম	সথামদনর	তেদনর	
পতরকল্পনথা	করদি	পথাতর	এবং	আমথার	ভতবষ্যৎ	তনতচিি।]

(চারটি ো মধুতি জীবে)

(গ)

সমবানয় সম্তৃি হওয়ার ির োরীর জীবনের আত্মতবশ্াসী উিলতধি

Proper Planning and Income Generating Activities (IGA)	
today holds the Key to a Better Future.

[আজদকর	সতঠক	পতরকল্পনথা	এবং	আয়বি্ন	কম্কথাডেই	আমথাদের	
উজ্জ্বল	ভতবষ্যৎ	তনম্থাণ	করদব।]

(ঘ)

সমবানয় সম্তৃি হওয়ার ির োরীর আত্মতবশ্াসী গতবষিি উচ্ারণ

I was bad-I became Better-Better is now the Best.
[আমরথা	খথারথাপ	তিলথাম-ভথাদলথা	হদয়তি-	বি্ডমথাদন	সদব্থাচ্চ	ভথাদলথা	

অবস্থায়	আতি।]
(ঙ)

সমবথায়সম্ক্্ত	আত্মতববেথাস্রী	নথার্রীর	জ্রীবদন	‘NOT’এর	ইতিবথািক	অর্
NOT means Next Opportunities Tomorrow
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(খ) সমবায় োরীনদর FISH উিহার মদয় 

সমবথায়	 এর	 সেদস্যর	 গ্মৌতলক	 িথাতহেথা	 পূরণ	 করদি	 িৎপর।	 এই	
িৎপরিথাদক	 তবদশষজ্গণ	 ব্যথাখ্যথা	 কপ্রন	 FISH শব্	 বিথারথা।	 সমবথায়	
েশ্দনর	FISH হদচ্ছ	:

F Food-Cloth-Housing-
Education-Treatment-
Entertainment

অন্ন-বস্ত্র-বথাসস্থান-তশক্থা-তিতকৎসথা	
ও	তবদনথােন	তনতচিি	করথা

I Income Generation 
Activities

আয়বি্ক	কম্কথাদডের	মথাি্যদম	আয়	
বত্ধে	করথা

S Saving Tendency সচিয়	প্রবণিথা	বত্ধে

H Health Development স্বথাস্্য	উন্নয়ন

মতহলথা	সমবথায়	সতমতিসমহূ	িথাদের	সেস্যদেরদক	তবতভন্ন	আয়বি্ক	
কম্কথাদডের	মথাি্যদম	িথাদের	জ্রীবদনর	অননু্নয়দনর	বথািথাসমহূ	অপসথাতরি	
কপ্র	আর্সথামথাতজক	উন্নয়দন	িথাদেরদক	সম্ক্্ত	কপ্র।

(গ) সমবায় োরীনদর প্রদাে করর SPEECH 

সমবথাদয়র	মথাি্যদম	নথার্রীদের	সথাতব্ক	উন্নয়ন	কম্দকৌশলদক	SPEECH 
শদব্র	মথাি্যদম	প্রকথাশ	করথা	হয়।	সমবথায়	েশ্দনর	SPEECH বে	ব্যথাখ্যথা	
করথা	হয়	:

S Social Development সথামথাতজক	উন্নয়ন

P Political Development রথাজননতিক	উন্নয়ন

E Economical Development অর্ননতিক	উন্নয়ন

E Environmental Development পতরদবশগি	উন্নয়ন

C Cultural Development সথাংস্্তিক	উন্নয়ন

H Health Development স্বথাস্্যগি	উন্নয়ন

নথার্রীদের	এই	িয়টি	তবতভন্ন	গ্ে্যথািনথার	উন্নয়ন	িথাদেরদক	আদলথাতকি	
জ্রীবদনর	পদর	িথাতবি	কপ্র।

 
৭. সমবাদয়র মাধযুদম নারলীর উন্নয়দনর দুটি উজ্জ্বল 
উোহরণ
সরকথার	এবং	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	নথার্রী	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	
পতরপ্প্রতক্দি	বথাংলথাদেদশর	ব�শতকিু	মতহলথা	ও	মতহলথাসম্ক্্ত	সমবথায়	
সতমতি	সফলিথার	শীদষ্	উদঠ	এদসদি।	এসব	সতমতির	মথাি্যদম	নথার্রীরথা	
সমবথাদয়	সম্ক্্ত	হদয়	তনদজদের	উন্নয়দনর	পথাশথাপথাতশ	সংসথার	ও	সমথাদজ	
ময্থােথার	আসদন	অধিতষ্ি	হদয়দিন	এবং	িাঁরথা	িাঁদের	তনজ	তনজ	গ্ক্প্ত্	
সফলভথাদব	বেি্ত্ব	তেদয়	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	সমবথাদয়র	প্রথাদয়থাতগকিথাদক	
িুদল	িরদিন।	বথাংলথাদেদশর	গ্প্রক্থাপদট	এ	রকম	সফল	মতহলথা	সমবথায়্রীর	
সংখ্যথা	উদল্খদযথাগ্য।	উেথাহরণ	তহদসদব	আমরথা	ঢথাকথার	বথাতরিথারথা	মতহলথা	
সমবথায়	সতমতি	এবং	গ্মৌলভ্রীবথাজথাপ্রর	কমলগজে	গুড	বেইবথার	সচিয়	ও	
ঋণেথান	সমবথায়	সতমতি	তলঃ-এর	নথাম	উদল্খ	করদি	পথাতর।	বথাতরিথারথা	
মতহলথা	সমবথায়	সতমতির	স্বতশতক্ি	গ্গথালথাপ	বথান	ুএকেম	প্রথাতন্তক	অবস্থা	
গ্রদক	 উদঠ	 এদস	 আজ	 নথার্রী	 উন্নয়ন	 িরথা	 ক্মিথায়দনর	 এক	 উজ্জ্বল	
উেথাহরণ।	 তিতন	 সমবথাদয়র	 পিথাকথািদল	 এদস	 রথাষ্ট্রীয়ভথাদব	 হদয়দিন	
গ্শ্রষ্	সমবথায়্রী	ও	জতয়িথা।	অপরতেদক	কমলগজে	গুডদনইবথার	সচিয়	ও	
ঋণেথান	সমবথায়	সতমতি	তলঃ	এর	সভথাপতি	সুভথাতষন্রী	গ্েতবসহ	অপরথাপর	
সেস্য	 (গুলনথাহথার	 ব�গম,	 রতহমথা	 ব�গম,	 তমনথারথা	 ব�গম,	 মমিথাজ	
ব�গম,	নথাতসমথা	ব�গম,উজ্জ্বল্রী	তসনহথা,	প্রণতি	তসনহথা,	সতবিথা	তসনহথা,	
িথাইজুন	ব�গম)	আজ	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	জ্রীবদনর	উজ্জ্বল	তেশথা	খুঁদজ	
গ্পদয়দিন।

(ক)	বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি:	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	একজন	
অসহথায়	 ও	 উন্নয়নতবহ্রীন	 নথার্রীর	 জ্রীবদনর	 ৪টি	 ‘NOT’	 বেদট	 যথাওয়থা	
এবং	 FISH ও	 SPEECH পথাওয়থার	 বথাস্ব	 উেথাহরণ	 তমদসস	 গ্গথালথাপ	
বথানরু	সমবথায়	অতভযথাত্থার	কথাতহতন।	তমদসস	গ্গথালথাপ	বথান	ুএকটি	সফল	
ও	 গ্টকসই	 সমবথায়	 প্রতিষ্থান	 বথাতরিথারথা	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতি	 তলঃ,	
ঢথাকথা	 এর	 প্রতিষ্থািথা	 সভথাপতি।	 [সতমতির	 তনবন্ধন	 নম্বর:	 ২১৯/৯৬,	
তঠকথানথা:	১১৬০,	নপূ্রর	িথালথা,	ভথাটথারথা,	গুলশথান,	ঢথাকথা-১২১২]।	তিতন	
মদন	 কপ্রন	 সমবথায়	 সতমতি	 হদচ্ছ	 গতরব	 মথানদুষর	 ২৪	 �ণ্টথার	 ব্যথাংক।	
সমবথায়	 হদচ্ছ	 গতরব-অসহথায়	 মথানদুষর	 ব�ঁদি	 রথাকথার/	 উন্নতি	 করথার	
অবলম্বন	বথা	হথাতিয়থার।	 তনঃস্ব/তরক্ত	মথানষুদক	বেউ	ঋণ/সহথায়িথা	গ্েয়	
নথা।	কথারণ	িথাদের	েশ্্যমথান	সম্ে	বেই	জথামথানি	রথাখথার	মদিথা।	তকন্তু	
সমবথায়	গতরব	অসহথায়	মথানষুদক	তবনথা	প্রদনে	তববেথাস	কপ্র	ঋণ/সহথায়িথা	
গ্েদব	 কথারণ	 আপনথার	 েশ্্যমথান	 সম্ে	 নথা	 রথাকদলও	 রদয়দি	 অমলূ্য	
অেশ্্য	সম্ে	যথা	হদচ্ছ	আপনথার	সিিথা	ও	তনষ্থা।	সমবথায়	এই	সিিথা	ও	
তনষ্থাদক	মলূ্য	গ্েয়।	সফল	ও	গ্টকসই	সমবথায়	সতমতি	হওয়থার	জন্য	এই	
দুটিদক	তিতন	অতি	গুরুত্বপূণ্	মদন	কপ্রন।	

সতমতিদি	 বি্ডমথাদন	 ১২টি	 প্রকল্প	 বথা	 কথায্ক্রম	 পতরিথাতলি	 হদচ্ছ।	
এগুদলথা	হদলথা:

(১)	সচিয়্রী	প্রকল্প।	(২)	গ্ক্রতডট	প্রকল্প	(তবদশষ	শেয়থার	আমথানি)।	
(৩)	মরদণথাত্তর	গ্সবথা	প্রকল্প।	(৪)	বথাতরিথারথা	মতহলথা	গ্স্পশথাল	তডদপথাতজট	
প্রকল্প	 (তবএসএফতড)।	 (৫)	 গ্স্পশথাল	 (মট্ডদগজ)	 ঋণ	 প্রকল্প।	 (৬)	
এফতডআর	 প্রকল্প।	 (৭)	 হথাউতজং	 প্রকল্প।	 (৮)	 প্রথারতমক	 স্বথাস্্যদসবথা	
(ডথায়থাদবটিস	মথাপথা,	বথাচ্চথাদের	 তভটথাতমন	এ	ক্যথাপসুল	প্রেথান,	গভ্ডবি্রী	
মতহলথাদের	টিকথা	প্রেথান)।	(৯)	তবিগুণ	বথা	ডথাবল	তডদপথাতজট	স্্রীম।	(১০)	
ঋণ	 তনরথাপত্তথা	 স্্রীম(এলতপএস)।	 (১১)	 তশক্থা	 প্রকল্প।	 (১২)	 শেয়থার	
তনরথাপত্তথা	স্্রীম।	(১৩)	লথাখপতি	স্্রীম।

সতমতির সফলিার কনয়কটি উনল্খনযাগযে ি্যে তে্রূি:

(১)	 বথাতরিথারথা	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতি	 তলঃ-এর	 বি্ডমথান	 গ্মথাট	 সেস্য	
১,৩৫,০০০	জন	(সতমতির	মলূ	সেস্য:	৬০,০০০	জন	এবং	কু্দে	
বথা	সহদযথাগী	সেস্য	৭৫,০০০	জন)।

(২)	 এই	 লক্	 ১,৩৫,০০০	 জন	 মতহলথা/গ্মদয়	 তশশুর	 জ্রীবনযথাত্থার	
সথাতব্ক	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	�দটদি	একটি	মতহলথা	সমবথায়	সতমতির	
মথাি্যদম।

(৩)	 সতমতির	 বি্ডমথান	 কথায্কর্রী	 মলূিন:	 ৪৬০	 বেথাটি	 টথাকথা।	 এর	
মদি্য	 ২৫০	 বেথাটি	 টথাকথাই	 সেস্যদের	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়নকদল্প	
তবতনদয়থাতজি	আদি।	সতমতিদি	১২	িরদনর	তবতভন্ন	প্রকল্প	িলমথান।

(৪)	বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	তলঃ,	প্রি্যক্	এবং	পপ্রথাক্ভথাদব	
সতমতি	 এবং	 সতমতির	 সেস্যদের	 পতরবথাপ্রর	 মতহলথা	 ও	 পুরুষ	
সেস্যদের	কম্সংস্থাদন	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	ব�দখ	িদলদি।	সতমতিদি	
বি্ডমথাদন	 ১০৫	 জন	 কম্কি্ডথা/কম্িথার্রী	 সরথাসতর	 কদম্	 তনদয়থাতজি	
আদিন	 এদের	 মদি্য	 পুরুষ	 ও	 মতহলথা	 কম্কি্ডথা/কম্িথার্রী	 রদয়দি।	
এিথাডথা	সতমতি	গ্রদক	ঋণ	তনদয়	সতমতির	সেস্য	ও	িথাদের	পতরবথাপ্রর	
সেস্যগণ	আত্মকম্সংস্থাদনর	ব্যবস্থা	কপ্রদি।	

(৫)	সতমতিটি	িথাদের	কথায্ক্রদমর	স্ব্রীক্তি	তহদসদব	২০০৩,২০১১,২০১৫	
এবং	২০১৭	সথাদল	জথাি্রীয়	সমবথায়	পুরস্থার	গ্পদয়দি।

(৬)	 ২০১১	 সথাদল	 মথাদলতশয়থার	 কুয়থালথালথামপুপ্র	 এতশয়থান	 তক্য়থাতরং	
ইউতনয়দনর	 (আকু)	 ৪০	 িম	 গ্ক্রতডট	 ইউতনয়ন	 গ্ফথারথাদম	
ইন্টথারন্যথাশনথাল	তরকগতনশন	এওয়থাড্ড	তজদিদিন।

(৭)	সতমতির	প্রতিষ্থািথা	সভথাপতি	 গ্গথালথাপ	বথান	ু ২০১০	সথাদল	জথাি্রীয়	
পয্থাদয়	গ্শ্রষ্	সমবথায়্রী	তহদসদব	জথাি্রীয়	সমবথায়	পুরস্থার	গ্পদয়দিন।

(৮)	 সতমতির	 প্রতিষ্থািথা	 সভথাপতি	 গ্গথালথাপ	 বথান	ু ২০১৪	 সথাদল	 ব�গম	
ব�থাদকয়থা	পেক	গ্পদয়দিন।

(৯)	বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	কপ্রথানথাকথাল্রীন	সেস্যদের	প্রথায়	৬	
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বেথাটি	টথাকথার	সুে	মওকুফ	কপ্রদি।

(খ) কমলগজি গুড রেইবার সঞ্চয় ও ঋণদাে সমবায় সতমতি তলঃ: 

নথার্রীর	ক্মিথায়িদন	কমলগজে	গুড	বেইবথার	সচিয়	ও	ঋণেথান	সমবথায়	
সতমতি	 তলঃ	গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	পথালন	কপ্র	িদলদি।	 (সতমতির	ব�তজ:	
নং:	 ১৭৩;	 িথাতরখ:	 ১২/০৬/২০১২;	 তঠকথানথা:	 রেথাম-ব�িইগাঁও,	
ডথাক-আেমপুরবথাজথার,	 উপদজলথা-কমলগজে,	 বেলথা-গ্মৌলভ্রীবথাজথার)।	
কম্এলথাকথা:	 সমরে	 কমলগজে	 উপদজলথা।	 বি্ডমথান	 সেস্য	 সংখ্যথা:	
১,০৮৬	 জন।	 সেস্য	 প্রক্তি:	 মতহলথা	 (মথাদয়রথা)।	 কথায্কর্রী	 মলূিন	
১,৪৯,৩৭,৪১১	 টথাকথা।	 কম্সংস্থান:	 ১,০৩০	 জন।	 বথাতষ্ক	 তবক্র্রীি	
পণ্যমলূ্য:	১৪	লথাখ	৩০	হথাজথার	টথাকথা।।	ঋণ	তবিরদণর	হথার:	৭৯%;ঋণ	
সংরেদহর	হথার:	৭০%;	ক্রয়ক্ি	জতমর	পতরমথাণ:	১৮	শিক।	সতমতিদি	
গ্মথাট	১০৩০	জদনর	আত্মকম্সংস্থান	হদয়দি।	এসব	কম্সংস্থাদনর	মদি্য	
রদয়দি	গবথাতে	পশু	ক্রয়	খথাদি	২৬৫	জন,	িাঁি	খথাদি	২৩৫	জন,	পথান	
বরজ	 খথাদি	 ৩০	 জন,	 মৎস্যিথাষ	 খথাদি	 ৪০	 জন,	 হাঁস-মরুতগ	 খথামথার	
খথাদি	১৪৫	জন,	মতুে	গ্েথাকথান	খথাদি	৬৫	জন,	ক্তষকথাদজ	১৬৫	জন,	
কম্ম্উটথার	খথাদি	৩০	জন,	 কু্দ্র	ব্যবসথা	খথাদি	৪৫	জন	এবং	 গ্সলথাই	
খথাদি	১০	জন।

কমলগজে	গুড	 বেইবথার	সচিয়	ও	ঋণেথান	সমবথায়	সতমতি	 তলঃ	এর	
সেস্যরথা	 আত্মতববেথাথাদসর	 সদঙ্গ	 সতমতির	 মথাি্যদম	 িথাদের	 জ্রীবদনর	

ইতিবথািক	পতরবি্ডন	এদনদিন।	এসব	পতরবি্ডনদক	আমরথা	তনদম্নথাক্তভথাদব	
উপস্থাপন	করদি	পথাতর:
(১)	আদগর	িুলনথায়	সদিিনিথা	বত্ধে	গ্পদয়দি।	
(২)	আত্মকম্সংস্থান	বত্ধে	গ্পদয়দি।	(আইতজতজ	ও	গ্সথাস্যথাল	এন্টথারপ্রথাইজ	

গ্রুদপর	মথাি্যদম	ঋণ	তনদয়	গবথাতে	প্রথাণী	পথালন,	মৎস্য	িথাষ,	হস্িথাতলি	
িাঁি	ইি্যথাতে	এবং	একক	ঋদণর	মথাি্যদম	এসব	কথাজ	করদি)।

(৩)	মথাদয়দের	মথাি্যদম	তশশুদের/সেস্যদের	তশক্থার	মথান	বত্ধে	পথাদচ্ছ।
(৪)	পথাতরবথাতরকভথাদব	িথারথা	সচ্ছলিথা	লথাভ	করথায়	সমেথান	বত্ধে	পথাদচ্ছ।
(৫)	সথামথাতজকভথাদব	িথাদের	সমেথান	বত্ধে	পথাদচ্ছ।
(৬)	স্বথাস্্য	সদিিনিথা	কথায্ক্রদমর	ফদল	নথার্রীদের	 পুষ্টি	সম্দক্ড	 িথারণথা	

হদচ্ছ।
(৭)	বথাতডর	আতঙনথায়	সবতজ	িথাষ	প্রকদল্পর	ফদল	উন্নতি	হদচ্ছ।
(৮)	মথাদয়দের	মথারথা	উঁিু	কপ্র	োঁডথাদনথার	প্লথাটফম্	সষ্্টি	হদচ্ছ।
(৯)	সেস্যদের	আয়	বত্ধে	হদয়দি।
(১০)	িথাদের	তনদজদের	তশক্থা,	প্রতশক্ণ	ও	েক্িথা	বত্ধে	গ্পদয়দি।
(১১)	পথাতরবথাতরক	ও	সতমতি	পয্থাদয়	তসধেথান্ত	রেহদণর	ক্মিথা/সুদযথাগ	সষ্্টি	

হদয়দি।
(১২)	পতরবথার	ও	সমথাজদক	সহথায়িথা	করথার	ক্মিথা	বত্ধে	গ্পদয়দি।
(১৩)	সম্ে	বত্ধে	গ্পদয়দি,	পতরবথাপ্রর	সম্দের	ওপর	অধিকথার	হদয়দি	

এবং	তনদজর	আদয়র	ওপর	তনদজর	তনয়ন্তণ	সষ্্টি	হদয়দি।	
(১৪)	পতরবথাপ্রর	মলূ	তসধেথান্ত	রেহণ	প্রতক্রয়থায়	ভূতমকথা	রথাখদি	পথারদিন।	
(১৫)	অসমিথা	বথা	নথার্রীর	প্রতি	অবদহলথা	সম্দক্ড	িথারণথা	বত্ধে	গ্পদয়দি।	
(১৬)	 িলথাদফরথায়	 স্বথাি্রীনভথাদব	 ও	 তনদজর	 তসধেথান্ত	 বথাস্বথায়ন	 করদি	

পথারদিন।	
(১৭)	 তনদজর	 জ্রীবদনর	 তসধেথান্ত	 তনদজই	 স্বথাি্রীনভথাদব	 রেহণ	 করদি	

পথারদিন।	

৮. উপসংহার
সমবথায়	হদচ্ছ	নথার্রী	ও	পুরুষ	উভয়দকই	সংগতঠি	কপ্র	উন্নয়দনর	িথারথায়	
আনয়ন	করথা।	সমবথায়	অধিেপ্তর	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	িথাই	ব্যথাপক	তভতত্তদি	
কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 গ্েদশর	 সথামতরেক	 উন্নয়দন	 নথার্রীদের	 অধিকির	
কম্প্্থাদি	আনয়ন	করথাই	এখন	যুদগর	েথাতব	(Time Driven),	িথাতহেথার	
েথাতব	(Demand Driven)ও	কম্আবদহর	েথাতব	(Situation Driven)।	
সমবথায়	 অধিেপ্তর	 গ্স	 কথাজটি	 সুিথারুভথাদব	 পতরপথালদনর	 জন্য	 নিুন	
আতঙ্গদক	পতরকল্পনথা	কপ্র	এতগদয়	যথাদচ্ছ।

সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 সব্দশষ	 পতরসংখ্যথান	 অনযুথায়্রী	 সথারথাদেদশ	
গ্মথাট	সতমতির	সংখ্যথা	১,৯২,০২০টি	এবং	গ্মথাট	ব্যতক্ত	সেদস্যর	সংখ্যথা	
১,১৫,০৯,৮২৫	জন।	এর	মদি্য	পুরুষ	সেস্য	৮৮,৩৮,৫৯৬	জন	এবং	
মতহলথা	সেস্য	২৬,৭১,২২৯	জন।	(৩০%)	গ্মথাট	সমবথায়	সতমতির	মদি্য	
মতহলথা	সমবথায়	সতমতি	রদয়দি	২৭,৩৮৮টি	(১৪.৪২%)।	এসব	মতহলথা	
সমবথায়	সতমতির	ব্যতক্ত	সেস্য	সংখ্যথা	৯,৭২,৩৪৯	জন।

আজ	সথারথাদেদশ	নথার্রীরথা	এসব	সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম	উন্নয়দনর	
তবতভন্ন	 গ্ক্প্ত্	 তনরবতচ্ছন্ন	 কথাজ	 কপ্র	 িদলদিন।	 িথারথা	 অতশতক্ি	 ও	
আিথাতশতক্ি	নথার্রীদের	প্রিতলি	প্ররথাবধে	অিলথায়িদনর	বথাইপ্র	িথাদেরদক	
নথানথা	 গ্পশথা	 ও	 ব্যবসথাদয়	 যুক্ত	 কপ্রদি।	 িথাদের	 আতর্ক	 ক্মিথায়দনর	
পথাশথাপথাতশ	�দটদি	ব্যতক্তদত্বর	তবকথাশ,	তসধেথান্ত	রেহদণর	ক্মিথা	এবং	িথারথা	
গ্পদয়দি	আত্মতববেথাস	ও	আত্মময্থােথার	গ্সথাপথান।	িথারথা	গ্যন	উেথাত্ত	কদঠে	
আহবথান	জথানথাদচ্ছ:

জথাদগথা	নথার্রী	জথাদগথা	বতনিতশখথা।
জথাদগথা	স্বথাহথা	স্রীমদন্ত	রক্ত-টিকথা।।

হতরদাস ঠাকুর:	উপসতিব,	ডথাক	ও	গ্টতলদযথাগথাদযথাগ	তবভথাগ,	বথাংলথাদেশ	সতিবথালয়

বাচরধারা মচহলা সমবায় সচমচত চলঃ এর প্রচতষ্াতা সভাপচত 
চমদসস থগালাপ বান্চ
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পল্লী উন্নয়দন

সমবায়

উন্নয়ন	 একটি	 বহুমথাতত্ক	 িথারণথা	 ও	 তনরন্তর	
প্রদিষ্থা।	 সথািথারণি	 উন্নয়ন	 বলদি	 বুিথায়	
মথানদুষর	 সতঠক	 অবস্থার	 পতরবি্ডন।	 একটি	
স্বথাভথাতবক	 অবস্থা	 গ্রদক	 তবদশষ	 ইতিবথািক	
অবস্থায়	উপন্রীি	হওয়থাই	উন্নয়ন।

ILO এর	 মদি,	 “ব�ঁদি	 রথাকথার	 জন্য	
মথানদুষর	ন্ূযনিম	গ্মৌতলক	িথাতহেথা	পূরণই	হদলথা	
উন্নয়ন।”

অমি্ড্য	গ্সন	এর	মদি,	“মথানদুষর	ক্মিথার	
তবকথাশই	উন্নয়ন।”

UNDP	এর	মদি,	“উন্নয়ন	হদলথা	একটি	
গ্েদশর	 বথা	 অচিদলর	 জনসমষ্টির	 গড	 আয়ু,	
তশক্থা	ও	মথারথাতপিু	আয়	বত্ধে।”

একটি	 গ্েদশর	 সথামতরেক	 উন্নয়দনর	 জন্য	
শহর-রেথাম,	 নথার্রী-পুরুষসহ	 সকল	 গ্পশথার	
সকল	 মথানদুষর	 উন্নয়ন	 �টথাদনথা	 েরকথার।	
বথাংলথাদেশ	 ক্তষ	 ও	 রেথামপ্রিথান	 গ্েশ।	 গ্স	
তহদসদব	বথাংলথাদেদশর	উন্নয়দনর	জন্য	সব্থাপ্রে	
রেথাম	িরথা	পল্্রীর	উন্নয়ন	�টথাদনথা	েরকথার।

পল্লী উন্নয়ন
সথািথারণ	 অদর্	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 বলদি	 পল্্রীর	
জনগদণর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়নদক	 বুিথায়।	
ব্যথাপক	 অদর্	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 বলদি	 বুিথায়,	
পল্্রী	 এলথাকথার	 জনগদণর	 জ্রীবনিথারদণর	
আর্সথামথাতজক,	 রথাজননতিক,	 সথাংস্্তিক	 ও	
তবজ্থানসমেি	কথাতরগতর	তেকসমদূহর	কথাতঙ্কি	
পতরবি্ডন।	

ড.	 আখিথার	 হথাতমে	 খথাদনর	 মদি,	 “পল্্রী	
উন্নয়ন	 হদলথা	 একটি	 ি্রীমথান	 মথানষু	 িথাতলি	

ম�োঃ মজল্রু রহ�োন

৪৮ তম জাতলীয় সমবায় চেবস ২০১৯ উেরাপন উপলদক্ষযু বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে আদয়াচজত থমলায় চবজয়প্চর রুদ্রপাল মৎৃচশপে 
সমবায় সচমচত চলঃ-এর স্টল পচরেশ্ন করদেন মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা।
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প্রতক্রয়থা	 যথা	 পল্্রীর	 সব্স্প্রর	 জনসথািথারদণর	
গ্মৌতলক	িথাতহেথা	পূরদণর	তনচিয়িথা	প্রেথান	কপ্র	
এবং	 সথাতব্ক	 উন্নয়দন	 বতলষ্	 ভূতমকথা	 পথালন	
কপ্র।”

হথাসথানথাি	 আবু্ল	 হথাই	 এর	 মদি,	 “পল্্রী	
উন্নয়ন	 এমন	 একটি	 প্রতক্রয়থা	 যথার	 মথাি্যদম	
পল্্রীবথাস্রীর	পথারস্পতরক	তনয়ন্তণ	করথার	ক্মিথা	
বত্ধে	 পথায়	 এবং	 তনয়ন্তদণর	 এ	 েক্িথা	 বত্ধের	
ফদল	সংখ্যথাগতরদষ্র	সুফল	লথাভ	তনতচিি	করথা	
যথায়।”

গ্প্রতসদডন্ট	 লুতসয়থার	 নথায়থার	 বদলন, 
“A rural development is a policy of 
national development.”

সংজ্থাসমদূহর	 আদলথাদক	 আমরথা	 বলদি	
পথাতর	 গ্য,	 গ্য	 প্রতক্রয়থায়	 পল্্রীর	 জনগদণর	
উৎপথােন,	 আয়,	 বণ্টন,	 ব�থাগ,	 বথাসস্থান,	
তশক্থা,	স্বথাস্্য	প্রভ্তির	গুণগি	ও	পতরমথাণগি	
উন্নয়ন	সথািন	হয়	িথাদক	পল্্রী	উন্নয়ন	বদল।

বাংলাদেদশর পচররপ্রচক্ষদত পল্লী 
উন্নয়দনর গুরুত্
রেথামথাচিদল	 অবস্থানরি	 সথািথারণ	 জনগদণর	
সথামথাতজক	ও	অর্ননতিক	মথান	উন্নয়দনর	প্রতক্রয়থা	
হদলথা	পল্্রী	উন্নয়ন।	বথাংলথাদেদশর	জনসংখ্যথার	
বহ্ত্তর	 অংশ	 রেথামথাচিদল	 বসবথাস	 কপ্র	 এবং	
েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	৮০	ভথাগ	মথানষুই	রেথাদম	বথাস	
কপ্র।	সুিরথাং	এই	তবপুল	পতরমথাণ	জনদগথাষ্ঠীদক	
উন্নয়দনর	 িথারথায়	 নথা	 এদন	 গ্েদশর	 সথাতব্ক	
উন্নয়ন	সম্ব	নয়।	রেথামথাচিলগুদলথাদি	জ্রীতবকথা	
তনব্থাদহর	 পয্থাপ্ত	 সুদযথাগ	 সুতবিথা	 নথা	 রথাকথার	
ফদল	 শহরথাচিদল	 অতিতরক্ত	 িথাপ	 লক্	 করথা	
যথায়।	এ	কথারদণ	শহরগুদলথাদি	প্রিুর	পতরমথাদণ	
বসবথাস	অদযথাগ্য	বতস্	গদড	ওদঠ	যথা	 গ্সখথাদন	
এবং	 আশপথাদশ	 অস্বথাস্্যকর	 পতরদবদশর	
সষ্্টি	 কপ্র।	 গ্েদশর	 জনগদণর	 এই	 অতিতরক্ত	
শহরদকতন্দ্রকিথা	গ্য	কখদনথাই	সুফল	এদন	তেদি	
পথাপ্র	 নথা	 িথা	 বি্ডমথান	 কপ্রথানথা	 পতরতস্তিদি	
প্রমথাধণি	 হদয়দি।	 রেথাম্রীণ	 স্বথাস্্য	 পতরসংখ্যথান	
(২০১৯)	 এর	 ির্যথানসুথাপ্র	 ৬৮.৮%	 মতহলথা	
পথাতরবথাতরক	 অর্ন্রীতিদি	 ভথারসথাম্য	 রথাখদি	
শহপ্র	 গমন	 কপ্র	 এবং	 ৮৫.৩%	 পুরুষ	 উচ্চ	
আদয়র	 আশথায়	 শহপ্র	 তকংবথা	 তবদেদশ	 গমন	
কপ্র।	এদের	 ব�তশরভথাগই	ঢথাকথায়	 (৬৮.১%)	
এবং	 িট্রেথাদম	 (১৫.৭৭%)	 তস্তিশীল	 হয়।	
িথািথাডথা	 রেথামথাচিলগুদলথাদি	 পয্থাপ্ত	 তিতকৎসথা	
ব্যবস্থার	 অভথাব	 রদয়দি।	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাদসর	
মদিথা	এই	ভয়থাবহ	মহথামথাতরদিও	 গ্েখথা	যথাদচ্ছ	
গ্টটে,	 তিতকৎসথা	 এবং	 এ	 সম্তক্ডি	 কথায্ক্রম	
সম্থােদন	 রেথামথাচিদল	 বসবথাসরি	 জনগণদক	
অতিতরক্ত	 িথাদমলথা	 গ্পথাহথাদি	 হদচ্ছ।	 সথািথারণ	
অবস্থাদিও	 উন্নি	 তিতকৎসথা	 গ্সবথা	 গ্পদি	
মথানষুদক	 শহপ্রর	 তেদক	 গ্যদি	 হয়।	 এিথাডথা	
গ্েদশর	এমন	অদনক	অচিল	রদয়দি	গ্যখথাদন	

পয্থাপ্ত	তশক্থাব্যবস্থা	গদড	উদঠতন।	পল্্রী	উন্নয়ন	
গ্যসব	 তবষয়থাতের	কথারদণ	বথািথারেস্	হদচ্ছ	িথার	
অন্যিম	 একটি	 হদলথা	 অননু্নি	 গ্যথাগথাদযথাগ	
ব্যবস্থা।	 গ্েদশর	 আন্তঃদযথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থাদক	
সু্র	এবং	সহজ	করবথার	জন্য	সরকথার	তবতভন্ন	
পেদক্প	 ইদিথামদি্য	 রেহণ	 কপ্রদি	 এবং	 তকিু	
িলমথান	রদয়দি।	িদব	সমসথামতয়ক	পতরতস্তি	
তবদবিনথায়	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	 সদব্থাচ্চ	 প্রথািথান্য	
তেদি	হদব।

বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়দন গহৃলীত 
কম্সচূির ঐচতহাচসক থপ্রক্ষাপট
বথাংলথাদেদশ	 সরকথাতর	 প্রতিষ্থাদনর	 পথাশথাপথাতশ	
তবতভন্ন	ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	ও	গ্েতশ	 তবদেতশ	
এনতজও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তনতচিিকরদণ	 কথাজ	
কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 গ্েদশর	 সরকথাতর	 প্রতিষ্থান	
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 এর	 ভূতমকথা	
িথাৎপয্পূণ্।	 এিথাডথা	 রিথাক,	 আশথা,	 প্রতশকথার	
মদিথা	প্রতিষ্থাদনর	অবেথান	অনস্ব্রীকথায্।	তবগি	
শিদক	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 ব�শ	 তকিু	
মদডল	 উদ্থাবন	 করথা	 হয়।	 ১৯০৪	 সথাদলর	
রেথাম্রীণ	সমবথায়	ব্যথাংক,	১৯৫৩	এর	V-AID 
কম্সতূি,	১৯৬০	এর	েশদকর	কুতমল্থা	মদডল	
ইি্যথাতে।	ডঃ	আখিথার	হথাতমে	খথাদনর	কুতমল্থা	
মদডল	ব�শ	জনতপ্রয়িথা	অজ্ডন	কপ্র	এবং	এটি	
তবদবের	সকল	অনরেসর	রথাপ্ষ্টর	পল্্রী	উন্নয়দনর	
জন্য	 আেশ্স্বরূপ।	 কুতমল্থা	 মদডল	 প্রিথান	 গ্য	
৪টি	 কম্সতূি	 রেহণ	 কপ্র	 িথা	 হদলথা;	 পল্্রীপূি্ড	
কম্সতূি,	 রথানথা	 গ্সি	 কম্সতূি,	 রথানথা	প্রতশক্ণ	
ও	উন্নয়ন	বেন্দ্র	এবং	তবি-স্র	তবতশষ্	সমবথায়।	
িথািথাডথা	 ১৯৯০	 এর	 েশদক	 তবদশষজ্দের	
ে্রী�্	 গদবষণথার	 পর	 ‘তলংক	 মদডল’	 উদ্থাবন	
করথা	 হয়	 যথা	 বি্ডমথাদনও	 তবতভন্ন	 সময়কথাল	
অনযুথায়্রী	 গ্েদশর	 ৬৪টি	 বেলথার	 ২০০টি	
উপদজলথার	 ৬০০টি	 ইউতনয়দন	 বথাস্বথাতয়ি	
হদচ্ছ।	সথাম্প্রতিককথাদল	গ্টকসই	উন্নয়ন	লক্্য	
এর	 আদলথাি্যসতূি	 ২০৩০	 এ	 বথাংলথাদেদশর	
পল্্রী	উন্নয়দনর	ব�শ	 তকিু	লক্্য	 তনি্থারণ	করথা	
হয়।	পল্্রী	অচিদল	তবতনদয়থাগ	বত্ধে,	অবকথাঠথাদমথা	
উন্নয়ন,	প্রযুতক্তগি	উন্নয়ন,	জ্রীবনযথাত্থার	মথান	
উন্নয়নসহ	উক্ত	আদলথাি্যসতূিদি	তবতভন্ন	লক্্য	
িুদল	িরথা	হয়।	আর	তবতভন্ন	সমদয়	সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	 সথারথাদেদশ	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 একটি	
অন্তমু্খী	গ্্থাি	তনঃশদব্	বহমথান।

গ্রাম তো পল্লী উন্নয়দন বঙ্গবন্্চ র 
ভাবনা
বঙ্গবনু্ধর	 আজন্ম	 লথাতলি	 স্বপ্ন	 তিল	 একটি	
সুখী	সমধ্ে	 গ্সথানথার	বথাংলথাদেশ	গদড	 ব�থালথা।	
১৯৫৪	 সথাদল	 যুক্তফ্রদন্টর	 মতন্তসভথায়	 বঙ্গবনু্ধ	
েথাতয়ত্ব	 পথালন	 কপ্রন।	 সমবথাদয়র	 গুরুত্ব	
তবদবিনথা	 কপ্র	 বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথাদন	

সমবথায়দক	 মথাতলকথানথার	 ২য়	 খথাি	 তহদসদব	
তনি্থারণ	 করথা	 হয়।	 বঙ্গবনু্ধর	 অন্যিম	 উন্নয়ন	
েশ্ন	 তিল	 সমবথায়।	 বঙ্গবনু্ধ	 সমবথায়্রী	 রেথাম	
প্রতিষ্থার	মথাি্যদম	বথাংলথাদেদশর	উন্নয়দনর	তিন্তথা	
কপ্রতিদলন।	১৯৭৫	সথাদলর	২৬	মথাি্ড	স্বথাি্রীনিথা	
তেবস	 উপলদক্্য	 আদয়থাতজি	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	
উে্যথাদন	 অনতুষ্ি	 জনসভথায়	 বঙ্গবনু্ধ	 সমবথায়্রী	
রেথাম	সংক্রথান্ত	িাঁর	প্রস্থাবটি	জনসমদক্	 িুদল	
িপ্রন।	এই	বক্্তিথায়	তিতন	বদলন,

“সমথাজ	 ব্যবস্থায়	 গ্যন	 �ুণ	 িপ্র	 গ্গদি।	
এই	 সমথাদজর	 প্রতি	 িরম	 আ�থাি	 করদি	
িথাই,	গ্য	আ�থাি	কপ্রতিলথাম	পথাতকস্থাতনদের।	
গ্স	আ�থাি	করদি	িথাই	এই	 �ুদণ	িরথা	সমথাজ	
ব্যবস্থাদক।	 আতম	 আপনথাদের	 সমর্ন	 িথাই।	
আতম	 জথাতন	 আপনথাদের	 সমর্ন	 আদি	 তকন্তু	
একটথা	 করথা,	 এই	 গ্য	 নিুন	 তসদটেদম	 গ্যদি	
িথাতচ্ছ	 আতম,	 রেথাদম	 রেথাদম	 বহুমখুী	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	 করথা	 হদব।	 ভুল	 করদবন	 নথা।	
আতম	আপনথাদের	জতম	বেব	নথা।	ভয়	পথাদবন	
নথা	গ্য,	জতম	তনদয়	যথাব,	িথা	নয়।	পাঁি	বিপ্রর	
প্ল্যথান-এ	বথাংলথাদেদশর	৬৫	হথাজথার	রেথাদম	বেথা-
অপথাপ্রটিভ	হদব।	প্রদি্যকটি	রেথাদম	রেথাদম	এই	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	 হদব।	 পয়সথা	 যথাদব	 িথাদের	
কথাদি,	ফথাটি্ডলথাইজথার	যথাদব	িথাদের	কথাদি,	গ্টটে	
তরতলফ	যথাদব	িথাদের	কথাদি,	ওয়থাক্ডথাস	গ্প্রথারেথাম	
যথাদব	 িথাদের	 কথাদি।	 আদস্	 আদস্	 ইউতনয়ন	
কথাউতন্সল	 টথাউটদেরদক	 তবেথায়	 গ্েওয়থা	 হদব	
িথা	 নথা	 হদল	 গ্েশদক	 বাঁিথাদনথা	 যথাদব	 নথা।	 এই	
জন্যই	 তভদলজ	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 হদব।	 আতম	
গ্�থাষণথা	 করতি	 আজদক	 গ্য,	 পাঁি	 বিপ্রর	
প্লথাদন	প্রদি্যকটি	রেথাদম	পাঁিশি	গ্রদক	হথাজথার	
ফ্যথাতমতল	 পয্ন্ত	 তনদয়	 কম্থালসথাতর	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	হদব।

আপনথার	 জতমর	 ফসল	 আপতন	 বেদবন,	
অংশ	 যথাদব	 বেথা-অপথাপ্রটিদভর	 হথাদি,	 অংশ	
যথাদব	গভন্দমদন্টর	হথাদি।...

আমথার	 যুবক	 ভথাইরথা,	 আতম	 গ্য	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	 করদি	 যথাতচ্ছ	 রেথাদম	 রেথাদম	 এর	
উপর	 বথাংলথার	 মথানদুষর	 বাঁিথা-মরথা	 তনভ্ডর	
করদব।	আপনথাদের	ফুল	প্যথান্টটথা	একটু	হথাফ-
প্যথান্ট	করদি	হদব।	পথাজথামথা	গ্িদড	একটু	লুতঙ্গ	
পরদি	হদব।	আর	রেথাদম	রেথাদম	তগদয়	এই	বেথা-
অপথাপ্রটিভদক	 সথাফল্যমতডেি	 কপ্র	 ব�থালথার	
জন্য	কথাজ	কপ্র	গ্যদি	হদব।”	(সতূ্:	‘বঙ্গবনু্ধর	
ভথাষণ’,	প:্	২৭৭,	২৭৯,	সম্থােনথায়	তমজথানরু	
রহমথান	 তমজথান,	হথাওলথােথার	প্রকথাশন্রী,	ঢথাকথা,	
প্রকথাশকথাল:	গ্ফব্রুয়থাতর	২০২১)।

বঙ্গবনু্ধর	 উপযু্ক্ত	 বক্তব্য	 গ্রদক	 ব�শ	
কদয়কটি	 তবষয়	 ব�তরদয়	 আদস।	 প্ররমি,	
তিতন	 গ্যৌর	 িথাদষর	 প্রস্থাব	 কপ্রতিদলন।	
তবিি্রীয়ি,	 তিতন	 গ্�থাষণথা	 কপ্রতিদলন	 গ্য,	
উৎপথাতেি	 (তনট)	 ফসল	 তিনভথাদব	 তবভক্ত	
হদব।	 একভথাগ	 তবিরণ	 হদব	 রেথাম	 িহতবদল।	
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এই	 িহতবল	 তেদয়	 রেথাদমর	 জন্য	 কল্যথাণকর	
তবতভন্ন	কম্কথাডে	বথাস্বথাতয়ি	হদব।	(এই	ভথাদগর	
তবষয়টি	 বঙ্গবনু্ধ	 অন্যত্	 আরও	 পতরষ্থারভথাদব	
উদল্খ	কপ্রন)।	ি্ি্রীয়ি,	বঙ্গবনু্ধ	বথারবথার	মদন	
কতরদয়	তেদয়দিন	গ্য,	জতমর	মথাতলকথানথা	অকু্ণ্ন	
রথাকদব।	 জতমর	 মথাতলকদের	 তিতন	 আবেস্	
কপ্রদিন	গ্য,	িথাদের	জতম	তনদয়	বেওয়থা	হদব	
নথা।	 িিুর্ি,	 তিতন	 এমন	 সমবথাদয়র	 করথা	
ব�দবদিন	 যথা	 রেথাদমর	 সকলদক	 অন্তভু্ক্ত	
করদব,	শুি	ুক্তষ	উৎপথােদনর	সদঙ্গ	জতডিদের	
নয়।	 গ্সকথারদণই	 বঙ্গবনু্ধর	 সমবথায়	 তিল	
‘বহুমখুী’	সমবথায়।	শুি	ুফসল	উৎপথােন	এবং	
িথার	ভথাগ-বথাদটথায়থারথাই	এই	সমবথাদয়র	উদদেশ্য	
তিল	 নথা।	 অন্যথান্য	 তবতভন্নমখুী	 িৎপরিথা	
পতরিথালনথাও	 এসব	 সমবথাদয়র	 লক্্য	 তিল।	
পচিমি,	 তিতন	 রেথাদমথান্নয়দনর	 লদক্্য	 জথাি্রীয়,	
িরথা	 রেথাদমর	 বথাইপ্রর	 সকল	 সম্েও	 রেথাম	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 প্রবথাতহি	 করথার	 করথা	
ব�দবদিন।	 (বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 ও	 বথাংলথাদেদশর	
রেথাম,	নজরুল	ইসলথাম-প.্৭,৮)

সমবায় সম্পদক্ বঙ্গবন্্চ র চিন্তাধারা 
চেল গভলীর এবং বযুাপক
১৯৭২	 সথাদলর	 ৩০	 জুন	 বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	
ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	সমবথায়	সদমেলদন	প্রেত্ত	
ভথাষণ	গ্রদক	িথা	স্পষ্	হয়।	এই	ভথাষদণ	বঙ্গবনু্ধ	

বদলন,	“আমথার	 গ্েদশর	প্রতিটি	মথানষু	খথাে্য	
পথাদব,	 আশ্রয়	 পথাদব,	 তশক্থা	 পথাদব,	 উন্নি	
জ্রীবদনর	 অধিকথার্রী	 হদব-	 এই	 হদচ্ছ	 আমথার	
স্বপ্ন।	 এই	 পতরপ্প্রতক্দি	 গণমখুী	 সমবথায়	
আদ্থালনদক	 অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	
পথালন	করদি	হদব।	বেননথা,	সমবথাদয়র	পদর	
সমথাজিপ্ন্তর	পর,	গণিপ্ন্তর	পর।	সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	গতরব	 ক্ষদকরথা	 গ্যৌরভথাদব	উৎপথােন	
যপ্ন্তর	 মথাতলকথানথা	 লথাভ	 করদব।	 অন্যতেদক	
অধিকির	 উৎপথােন	 বত্ধে	 ও	 সম্দের	 সুসম	
বণ্টন	 ব্যবস্থায়	 প্রতিটি	 কু্দ্র	 িথাতষ	 গণিথাতন্তক	
অংশ	 ও	 অধিকথার	 পথাদব।	 বেথািেথার,	 িন্রী	
িথাতষর	শেথাষণ	 গ্রদক	িথারথা	মতুক্ত	লথাভ	করদব	
সমবথাদয়র	 সংহি	 শতক্ত	 বিথারথা।	 একইভথাদব	
ক্ষক,	শ্রতমক,	িাঁতি,	বেদল,	কু্দ্র	ব্যবসথায়্রীরথা	
যতে	একদজথাট	হদয়	পুঁতজ	ও	অন্যথান্য	উপথােথান	
সমবথাদয়র	মথাি্যদম	একত্	করদি	পথাপ্রন	িদব	
আর	মি্যবি্ড্রী	িতনক	ব্যবসথায়্রী-তশল্পপতি	গ্গথাষ্ঠী	
িথাদের	শ্রদমর	ফসলদক	লুট	কপ্র	গ্খদি	পথারদব	
নথা।	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 রেথাম	 বথাংলথায়	 গদড	
উঠদব	 কু্দ্র	 তশল্প	 যথার	 মথাতলক	 হদব	 সথািথারণ	
ক্ষক,	 শ্রতমক	 এবং	 ভূতমহ্রীন	 তনয্থাতিি	
দুঃখী	 মথানষু।…	 আজ	 সমবথায়	 পধেতিদি	
রেথাদম	 রেথাদম,	 রথানথায়,	 ব্প্র	 গদড	 িুলদি	
হদব	 গ্মহনতি	 মথানদুষর	 গ্যৌর	 মথাতলকথানথা।	
ক্ষদকরথা	িথাদের	উৎপথাতেি	ফসদলর	তবতনমদয়	

পথাদব	 ন্যথায্যমলূ্য;	 শ্রতমদকরথা	 পথাদব	 শ্রদমর	
ফল	 ব�থাদগর	 ন্যথায্য	 অধিকথার।…অি্রীদির	
সমবথায়	 তিল	 শেথাষক	 গ্গথাষ্ঠীর	 ক্র্রীডনক।	
িথাই	 গ্সখথাদন	 তিল	 বেথাটথাতর	 স্বথাদর্র	 ব্যথাপক	
ভূতমকথা।	 আমথাদের	 সমবথায়	 আদ্থালন	 হদব	
সথািথারণ	 মথানদুষর	 গ্যৌর	 আদ্থালন-ক্ষক,	
শ্রতমক,	 গ্মহনতি	 জনিথার	 তনজস্ব	 প্রতিষ্থান।	
আপনথারথা	 জথাদনন	 গ্য,	 সমবথায়	 সংস্থাগুতলদক	
সতি্যকথাপ্রর	 গণিথাতন্তক	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
গদড	 ব�থালথার	 জন্য	 আতম	 গ্�থাষণথা	 কপ্রতি	
গ্য,	সংস্থার	পতরিথালনথার	েথাতয়ত্ব	ন্যস্	রথাকদব	
জনগদণর	 তনব্থাতিি	 প্রতিতনধিদের	 ওপর,	
বেথান	 আমলথা	 বথা	 মদনথান্রীি	 ব্যতক্তর	 ওপর	
নয়।	 আমথার	 সমবথায়্রী	 ভথাইদয়রথা	 এই	 বতলষ্	
পেদক্পদক	 অতভনত্ি	 কপ্রদিন।	 এই	
গণিন্ত্রীকরদণর	 পতরপ্প্রতক্দি	 আতম	 িথাদের	
স্রণ	 কতরদয়	 তেদি	 িথাই	 িথাদের	 েথাথাতয়ত্ব।	
িথাদের	গ্েখদি	হদব	গ্য,	সমবথায়	সংস্থাগুদলথা	
গ্যন	সতি্যকথাপ্রর	জনগদণর	প্রতিষ্থান	তহদসদব	
গদড	 ওদঠ।	 বেদল	 সতমতি,	 িাঁতি	 সতমতি,	
রেথাম্রীণ	ক্ষক	সতমতি	গ্যন	সতি্যকথাপ্রর	বেদল,	
িাঁতি,	ক্ষদকর	সংস্থা	হয়;	মি্যবি্ড্রী	ব্যবসথায়্রী	
বথা	িন্রী	ক্ষক	গ্যন	আবথার	এই	সতমতিগুদলথাদক	
েখল	 কপ্র	 অি্রীি	 দুন্্রীতির	 পুনরথাবত্ত্ত	 নথা	
কপ্র।	 আমথার	 তপ্রয়	 ক্ষক,	 মজুর,	 বেদল,	
িাঁতি	 ভথাইদের	 সথাহথাদয্য	 এমন	 একটি	 নিুন	
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ও	সুসম	ব্যবস্থা	গদড	 িুলদি	হদব	যথা	শেথাষণ	
ও	প্রতিতক্রয়থাশীল	বেথাটথাতর	স্বথার্দক	তিরতেদনর	
জন্য	নস্যথাৎ	কপ্র	গ্েদব।”	(বথারকথাি	২০১৫,	
প.্	 ৯৪-৯৫,বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 ও	 বথাংলথাদেদশর	
রেথাম,	নজরুল	ইসলথাম-প.্১০.১৪)।

পল্লী উন্নয়দনর প্রধান থক্ষত্সমহূ এবং 
সমবাদয়র ভূচমকা
বথাংলথাদেদশ	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 প্রিথান	 গ্ক্ত্সমহূ	
এবং	 এসব	 গ্ক্প্ত্	 সমবথায়	 ক্রীভথাদব	 কথাজ	
করদি	 পথাপ্র	 িথার	 একটি	 সংতক্প্ত	 িথারণথা	
তনম্নরূপ:

কৃত্ উন্নয়ে

ক্তষ	 বথাংলথাদেদশর	 অর্ন্রীতির	 গ্মরুেডে।	
গ্েদশর	 গ্মথাট	 জথাি্রীয়	 আদয়র	 একটি	 তবরথাট	
অংশ	আদস	ক্তষখথাি	গ্রদক।	ক্তষর	উন্নয়নই	
হদলথা	 এদেদশর	 অর্ননতিক	 উন্নয়দনর	
প্রিথান	 শি্ড।	 সুিরথাং,	 পল্্রীর	 সথাতব্ক	 উন্নয়ন	
ব্যি্রীি	 ক্তষর	 উন্নয়ন	 সম্ব	 নয়।	 পতরকতল্পি	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 শুরু	 হদল	 রেথাদমর	 অর্ন্রীতিদি	
কথাঠথাদমথাগি	 পতরবি্ডন	 আসদব	 এবং	 িথার	
ফদল	ক্তষর	আিতুনকথায়ন	সম্বপর	হদব	যথার	
সুফল	 তশল্প	 বথাধণজ্যসহ	 অর্ন্রীতির	 সকল	
গ্ক্প্ত্	 পডদব।	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্র	 জনসংখ্যথার	
অধিকথাংশই	 প্রি্যক্	 বথা	 পপ্রথাক্ভথাদব	 ক্তষর	
ওপর	তনভ্ডরশীল।	

সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 ক্তষর	 আিতুনকথায়ন	
ও	 যথাতন্তক্রীকরদণর	 মথাি্যদম	 উৎপথােন	 বত্ধে	
বেবজ্থালথাতনর	ব্যবহথার,	আইলতবহ্রীন	িথাষথাবথাে	
প্রবি্ডদনর	মথাি্যদম	ক্তষ	গ্ক্প্ত্	উন্নয়ন	�টথাদনথা	
সম্ব।	

মােবসম্দ উন্নয়ে

মথানতবক	 উন্নয়ন,	 ব্যতক্তর	 ময্থােথা,	 ব্যতক্তত্ব	 ও	
সজ্নশীল	 তবকথাদশর	 একটি	 উৎক্ষ্	 প্রতিষ্থান	
হদি	 পথাপ্র	 সমবথায়।	 সমবথায়	 সতমতি	 তনজস্ব	
উদে্যথাদগ	 প্রতশক্ণ	 ও	 সথামথাতজক	 সদিিনিথার	
মথাি্যদম	 সমথাজ	 ও	 সমস্যথাদক	 সতঠকভথাদব	
তবদলিষণ	কপ্র	িথার	সেস্যদেরদক	েক্	উে্যম্রী	
কপ্র	 িুলদি	 পথাপ্র।	 রব্রীন্দ্রনথার	 বদলতিদলন,	
‘ব্যতক্ত	 মথানষু	 তবপুল	 সম্থাবনথার	 অধিকথার্রী।’	
সমদবি	প্রদিষ্থায়	ব্যতক্ত	মথানদুষর	সম্থাবনথাদক	
বথাস্দব	কথাদজ	লথাগথাদনথা	সম্ব।	

প্রথারতমক	 প্রতশক্ণ,	 উন্নি	 প্রতশক্ণ,	
তবতভন্ন	 েল	 বথা	 এলথাকথাদি	 মিতবতনময়	
কম্সতূির	 আদয়থাজন,	 তবদলিষণিম্্রী	 সথাপ্তথাতহক	
আদলথািনথা,	 গ্সতমনথার	 ও	 কম্শথালথায়	 গ্যৌর	
সথামথাতজক	 তক্রয়থা	 ও	 আর্সথামথাতজক	 প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	প্রদিষ্থার	মথাি্যদম	মথানতবক	উন্নয়দনর	
উৎকষ্	সথািদনর	লদক্্য	তবতভন্ন	সমবথায়	সতমতি	
তবদশষ	ভূতমকথা	পথালন	করদি।

রেিৃনত্বর তবকাশ

সমবথায়	সতমতি	বেি্ত্ব	ব�তর	ও	তবকতশি	করথার	
একটি	 উৎক্ষ্	 প্রতিষ্থান।	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	
ি্ণমলূ	 পয্থাদয়	 গণিপ্ন্তর	 িি্ডথা	 হদয়	 রথাদক।	
সমবথায়	 সতমতি	 পতরিথাতলি	 হয়	 তনব্থািদনর	
মথাি্যদম	 তনদজদের	 মি্য	 হদি	 তনব্থাতিি	
প্রতিতনধি	 বিথারথা	 এবং	 গ্সই	 পতরিথালনথার	
কথাজটিও	হয়	 তনদজদের	সুতলতখি	ও	 তবধিবধে	
উপ-আইন	 অনসুরণ	 কপ্র।	 ফদল	 বেি্ত্ব	
তবকতশি	হওয়থার	পথাশথাপথাতশ	সফল	উদে্যথাক্তথাও	
সমবথাদয়র	মথাি্যদম	ব�তর	হয়।	

মলূধে সরবরাহ

মলূিদনর	অভথাদব	রেথাদমর	েতরদ্র	জনগণ	ক্তষ,	
তশল্প,	 ব্যবসথা-বথাধণজ্য	 প্রভ্তি	 কথাজ	 করদি	
পথারদি	নথা।	ক্তষ,	তশল্প,	ব্যবসথা,	বথাধণজ্য	করথার	
জন্য	 সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 মলূিন	 ব�তর	
হদচ্ছ।	সমবথায়্রীরথাও	এ	মলূিন	তবতনদয়থাগ	কপ্র	
েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরদণ	 সক্ম	 হদচ্ছ।	 বথাংলথাদেদশ	
বি্ডমথাদন	 ১,৯২,০২০টি	 সমবথায়	 সতমতি	
রদয়দি	 যথার	 কথায্কর্রী	 মলূিদনর	 পতরমথাণ	
১৪,৪৯২.১৪	বেথাটি	টথাকথা।

কমষিসিংস্াে সষৃ্টি

সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 গতঠি	 সচিয়	 ও	
মলূিন	 তবতনদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 পল্্রী	 এলথাকথায়	
তবতভন্ন	কথায্ক্রদমর	প্রসথার	�টথাদনথা	সম্ব।	আর	
এসব	কথায্ক্রদম	ব্যথাপকভথাদব	সমবথায়	সতমতির	
সেস্যদের	 অংশরেহদণ	 কম্সংস্থান	 ব�তর	
হয়।	 এভথাদব	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 ব�কথারত্ব	
তনরসনকদল্প	 িরথা	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি	 ও	 আয়	
বত্ধের	 জন্য	 উদল্খদযথাগ্য	 ভূতমকথা	 ব�দখদি।	
সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 খথাল	 ও	 পুকুপ্র	
মৎস্য	িথাষ,	উপকূল	এলথাকথার	মৎস্য	আহরণ,	
িাঁি	 তশল্প,	 ভূতমহ্রীন	 বগ্থািথাতষদের	 জন্য	 ক্তষ	
উপকরণ	তবিরণ,	কু্দ্র	ও	কুটিরতশদল্পর	উন্নয়ন,	
পদণ্যর	 বথাজথারজথািকরণ	 প্রভ্তি	 কম্কথাদডের	
ব্যথাপক	মথানদুষর	কম্সংস্থান	ব�তর	করথা	সম্ব।	

উদল্খ্য,	 ২০১৯-২০২০	 অর্বির	 শেদষ	
সমবথায়	 সতমতির	 মথাি্যদম	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি	
হদয়দি	৯	লক্	২৫	হথাজথাপ্রর	অধিক	মথানদুষর।	

োরীর উন্নয়ে ও ষ্মিায়ে

বথাংলথাদেদশর	 জনসংখ্যথার	 অদি্ক	 হদলথা	
নথার্রী।	 কথাদজই	 নথার্রীদের	 অবস্থার	 উন্নয়ন	
িথাডথা	গ্েশ	গ্রদক	েথাতরদ্র্য	দূর	করথা	যথাদব	নথা।	
এ	 লদক্্য	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 নথার্রী	 তশক্থার	
প্রসথার,	নথার্রীদের	আয়বি্নমলূক	প্রথাতিষ্থাতনক	
প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 ও	 নথার্রীদের	 কম্সংস্থাদনর	
জন্য	 হাঁস-মরুতগ	 পথালন,	 গরু	 িথাগল	 পথালন,	
ব�শম	িথাষ	প্রকল্প	গ্মৌমথাতি	পথালন,	িথানভথাঙথা,	
তিডথা-মতুড	 ব�তর,	 কুটিরতশল্প	 ও	 হস্তশল্প	
গ্যমন:	 বাঁশ,	 ব�ি,	 মথাটি	 ও	 কথাদঠর	 কথাজ	

প্রভ্তি	সুদযথাগ	সষ্্টির	মথাি্যদম	গ্েদশর	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদন	ভূতমকথা	রথাখদি।

উদল্খ্য,	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 আওিথায়	
তনবতন্ধি	 মতহলথা	 সমবথায়	 সতমতির	 সংখ্যথা	
২৭,৩৮৮টি,	 যথার	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ৯,৭২,৩৪৯	
জন।	এবং	গ্মথাট	মথাতহলথা	সেস্য	২৬,৭১,২২৯	
জন।	শুিমুথাত্	মতহলথা	সমবথায়	সতমতিসমদূহর	
গ্মথাট	শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	১৯,৯৪৯.৫৬	
লক্	 টথাকথা	 এবং	 সচিয়	 আমথানদির	 পতরমথান	
২২,৯১৬.৪০	 লক্	 টথাকথা।।	 সমবথায়	
অধিেপ্তপ্রর	 আওিথায়	 তনবতন্ধি	 সমবথায়	
সতমতির	মদি্য	গ্মথাট	মতহলথা	সেস্য	সংখ্যথা	প্রথায়	
২৬,৭১,২২৯	 জন।	 ২০১৯-’২০	 অর্বিপ্র	
সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	১১	টি	প্রতশক্ণ	প্রতিষ্থাদন	
৭২০০	 জন	 মতহলথা	 সমবথায়্রীদক	 প্রতশক্ণ	
প্রেথান	করথা	হদয়দি।	সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম	
সথারথাদেদশ	 ২,৪৯,৯৩৭	 জন	 নথার্রী	 সমবথায়্রীর	
কম্সংস্থান	সষ্্টি	হদয়দি।	অনরেসর	মতহলথাদের	
জ্রীবনযথাত্থার	 উন্নয়দন	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	
কি্্ক	“উন্নিজথাদির	গথাতভ	পথালদনর	মথাি্যদম	
সুতবিথাবতচিি	মতহলথাদের	জ্রীবযথাত্থার	উন্নয়ন”	
শীষ্ক	 প্রকল্প	 বথাস্বথায়নথাি্রীন।	 এ	 প্রকদল্পর	
আওিথায়	 ১০,০০০	 নথার্রীদক	 স্বথাবলম্ব্রী	 করথার	
জন্য	প্রদি্যকদক	১	লক্	২০	হথাজথার	টথাকথা	কপ্র	
গথাতভ	ক্রয়	বথাবে	ঋণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি।	

ষ্ধু দ্ ও কুটিরতশল্পায়ে

গ্েদশর	 তবতভন্ন	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 তনজস্ব	
উদে্যথাদগ	 সতমতির	 সেস্যদেরদক	 কু্দ্র	 ও	
কুটিরতশগ্ল্পর	 তবতভন্ন	 তবষদয়	 প্রতশক্ণ	 ও	 ঋণ	
তেদচ্ছ।	 ফলশ্রুতিদি	 কু্দ্র	 ও	 কুটিরতশদল্পর	
তবস্থার	 �টদি।	 ফদল	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীভূি	 হদচ্ছ	
এবং	পল্্রীর	উন্নয়ন	সথাধিি	হদচ্ছ।

সমবায় বাজার বযেবস্ািো ও দ্বযেমনূলযের 

ঊর্ষিগতি রোধ

সমবথায়	বথাজথার	ব্যবস্থাপনথার	মথাি্যদম	একতেদক	
গ্যমন	 ক্ষদকর	 উৎপথাতেি	 পদণ্যর	 ন্যথায্যমলূ্য	
প্রেথান	করথা	সম্ব	অপরতেদক	মি্যস্বত্বদভথাগীর	
তবদলথাপসথািন	 কপ্র	 ন্যথায্যমদূল্য	 পণ্যসথামরে্রী	
ব�থাক্তথার	কথাদি	গ্পৌঁিথাদনথা	সম্ব।	

বেন্দ্র্রীয়	বহুমখুী	সমবথায়	সতমতি,	 বেন্দ্র্রীয়	
ব�থাগ্যপণ্য	সমবথায়	সতমতি,	বেন্দ্র্রীয়	তবক্রয়	ও	
সরবরথাহ	সমবথায়	সতমতি,	প্রথারতমক	ব�থাগ্যপণ্য	
সমবথায়	 সতমতি	 ইি্যথাতে	 বথাজথারজথািকরণ	
সমবথায়	 সতমতি	 অন্তভু্তক্তর	 পর।	 বি্ডমথাদন	
গ্েদশ	 এ	 িরদনর	 গ্মথাট	 সতমতির	 সংখ্যথা	
৬৩৯টি	 এবং	 ব্যতক্ত	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ২৭,৯৭৪	
জন,	শেয়থার	মলূিদনর	পতরমথাণ	৭৮১.৭৯	লক্	
টথাকথা,	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	১,৫৯৫.৫৬	
লক্	টথাকথা,	সংরতক্ি	িহতবল	৪৭৮.২৮	লক্	
টথাকথা	 এবং	 তনট	 লথাদভর	 পতরমথাণ	 ১৬৭.২৮	
লক্	 টথাকথা।	 সমবথায়্রীদের	 উৎপথাতেি	 পণ্য	
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বথাজথারজথািকরদণর	 গ্ক্প্ত্	 অধিেপ্তরদক	
অদনক	 ব�তশ	 কথাজ	 করদি	 হদব	 অদনক	 দূর	
গ্যদি	 হদব।	 সমবথায়্রীদের	 উৎপথাতেি	 পণ্য	
বথাজথারজথািকরদণর	 সমস্যথাটি	 এখন	 প্রকট।	
তবদশষি	 উৎপথােনমখুী	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	
এ	 সমস্যথায়	 ভুগদি	 সবদিদয়	 ব�তশ।	 এটি	
সরকথাপ্রর	 সদব্থাচ্চ	 পয্থাদয়র	 বেি্বদ্্রও	
অবগতিদি	 আদি।	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	 এই	
সমস্যথাটি	সমথািথাদনর	জন্য	ব�শ	তকিুতেন	িপ্র	
তিন্তথাভথাবনথা	 কপ্র	 আসদি	 এবং	 ই-মথাদক্ডটিং,	
উপদজলথা	স্প্র	সমবথায়	বথাজথার	প্রতিষ্থা	ইি্যথাতে	
কম্সতূি	হথাদি	বেওয়থার	কথাজ	শুরু	কপ্রদি।

বোয়ে

সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 বক্্প্রথাপণ	 কম্সতূির	
মথাি্যদম	সতমতির	জথায়গথা	ও	সতমতির	সেস্যদের	
জথায়গথায়	তবপুল	পতরমথাণ	বক্্প্রথাপণ	করদি।	এ	
কম্সতূি	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	িথারথা	সরকথাপ্রর	
জথাি্রীয়	 পতরকল্পনথা	 বথাস্বথায়নসহ	 গ্েদশর	
পতরদবদশর	ভথারসথাম্য	রক্থায়	ও	তবরথাট	ভূতমকথা	
রথাখদি।

ত্াণ ও িধুেবষিাসে কাযষিক্রম

সরকথাপ্রর	পথাশথাপথাতশ	সমবথায়	সতমতির	মথাি্যদম	
দুগ্ি	 মথানদুষর	 সহথায়িথা	 করথা	 সম্ব।	 সমবথায়	
আেদশ্	 উজ্্রীতবি	 হদয়	 সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	
সতমতির	সেস্যসহ	অন্যথান্য	সথািথারণ	জনগণদক	
দুদয্থাগকথাদল	িথাদের	সথামর্্য	অনসুথাপ্র	ত্থাণ	ও	
পুনব্থাসন	কথাজ	কপ্র	িদলদি।	ব�তবেক	মহথামথাতর	
বেথাতভড-২০১৯	 বথা	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাদসর	
প্রথাদুভ্ডথাবকথাদল	গ্েদশর	 তবতভন্ন	সমবথায়	সতমতি	
অসহথায়	 মথানষুদক	 সতমতির	 তনজস্ব	 িহতবল	
গ্রদক	 ত্থাণ	 সহথায়িথা	 প্রেথান	 কপ্র	 এক	 অনন্য	
নতজর	 স্থাপন	 কপ্রদি।	 এ	 পয্ন্ত	 সথারথাদেদশ	
প্রথায়	 ১	 হথাজথারটি	 সমবথায়	 সতমতি	 ২	 লক্	
অসহথায়	মথানষুদক	প্রথায়	১০	বেথাটি	টথাকথা	মদূল্যর	
ত্থাণসথামরে্রীসহ	 তবতভন্ন	 স্বথাস্্য	 সুরক্থা	 সথামরে্রী	
তবিরণ	কপ্রদি।	

অেযোেযে কাযষিক্রম

উপপ্র	 বধণ্ি	 কথায্ক্রদমর	 পথাশথাপথাতশ	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 জন্য	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 তশক্থা	
তবস্থার,	 গণসদিিনিথা	 ব�তর,	 স্বতনভ্ডর	 কম্্রী	
সষ্্টি,	 স্বথাস্্যদসবথা	 প্রেথান,	 জনসংখ্যথা	 তনয়ন্তণ	

প্রভ্তি	 কথায্ক্রদম	 উদল্খদযথাগ্য	 অবেথান	 রথাখথা	
সম্ব।	

বথাংলথাদেশ	 রেথামপ্রিথান	 গ্েশ।	 আিতুনক	
নগর	 রথাপ্ষ্টর	 গতির	 সথাদর	 িথালতমতলদয়	
২০৪১	 সথাদলর	 মদি্য	 একটি	 উন্নি	 গ্েদশ	
পতরণি	হওয়থার	লক্্য	 তনদয়	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ	
সরকথার।	 উন্নয়দনর	 দুটি	 িথাকথা	 শহর	 ও	 রেথাম।	
একটি	িথাকথাদক	অিল	তকংবথা	কম	সিল	ব�দখ	
অপর	 িথাকথার	 গতি	 বথাডথাদনথা	 সম্ব	 নয়।	 িথাই	
শহপ্রর	পথাশথাপথাতশ	রেথাম্রীণ	িরথা	পল্্রী	উন্নয়দনর	
বেৌশল	তনি্থারণ	ও	বথাস্বথায়ন	অি্যন্ত	জরুতর।	
অদনক	উন্নয়ন	পধেতি	রথাকদলও	বথাংলথাদেদশর	
গ্প্রক্থাপদট	সমবথায়দকই	পল্্রী	উন্নয়দনর	প্রিথান	
প্রথাদয়থাতগক	পধেতি	তহদসদব	ব�দি	বেওয়থা	যথায়।	
জথাতির	 তপিথার	 উন্নয়ন	 েশ্নও	 তিল	 সমবথায়।	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদমই	 একটি	 সুখী-সমধ্ে-
গ্সথানথার	 বথাংলথাদেশ	 গদড	 জথাতির	 তপিথার	 স্বপ্ন	
বথাস্বথায়ন	করথা	সম্ব।

মমাঃ তজল্ধুর রহমাে:	যুগ্ম-তনবন্ধক,	সমবথায়	অধিেপ্তর,	
ঢথাকথা।
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টুতঙ্গপথাডথার	 দুরন্ত	 তকদশথাপ্রর	 স্বপ্নমথাখথা	 গ্িথাখ	 মকু্ত	 আকথাদশ	 মতুক্তর	
তনশথানথায়।	মতুক্ত	িথাই,	মতুক্ত	িথাই।	গ্স	মতুক্ত	িথাওয়থার	উদেথামিথা-একতেন	
িথাতডদয়	 যথায়	 ব�পথান্তপ্রর	 স্রীমথানথা।	 যথা	 স্বথাধিকথার	 আদ্থালদন	 পতরণি	
হদয়	বদয়	আদন	িূডথান্ত	মতুক্ত।	মথানতিপ্ত্	ঠথাই	হয়	নিুন	একটি	গ্েদশর,	
বথাংলথাদেশ।	স্বথাি্রীনিথার	মহথান	স্পতি	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	
রহমথান	বহু	ি্যথাগ	ও	সথািনথার	মথাি্যদম	স্থাপন	কপ্রতিদলন	হথানথােথার	মকু্ত	
একটি	 গ্েশ।	 িাঁর	 স্বপ্ন	 সম্দক্ড	 তিতন	 তনদজই	 বদলদিন	 গ্য	 “আমথার	
গ্েদশর	 প্রতিটি	 মথানষু	 খথাে্য	 পথাদব,	 আশ্রয়	 পথাদব,	 তশক্থা	 পথাদব	 উন্নি	
জ্রীবদনর	 অধিকথার্রী	 হদব-	 এই	 হদচ্ছ	 আমথার	 স্বপ্ন।	 এই	 পতরপ্প্রতক্দি	
গণমখুী	সমবথায়	আদ্থালনদক	অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদি	
হদব।	 বেননথা	 সমবথাদয়র	 পর-সমথাজিপ্ন্তর	 পর,	 গণিপ্ন্তর	 পর।”	
মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	বদলদিন	গ্য	“সমবথাদয়র	কথাদজ	যথারথা	

েক্,	িথাদের	প্রতশক্ণ	তেদি	হদব	এবং	িথারথা	গ্যন	সৎভথাদব	কথাজ	কপ্র,	
গ্সই	 তবষদয়	 আমথাদের	 গুরুত্ব	 তেদি	 হদব।	 ইনশথাল্থাহ,	 িদবই	 জথাতির	
তপিথার	 স্বদপ্নর	 কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 গ্সথানথার	 বথাংলথাদেশ	 আমরথা	 গদড	
িুলদি	 সক্ম	 হব।”	 জথাতির	 তপিথার	 রদক্তর	 উত্তরথাধিকথাতর	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 ২০০৯	 সথাদল	 বথাংলথাদেদশর	 ক্মিথা	 রেহদণর	
পর	বথাংলথাদেদশর	সমবথায়	অঙ্গদন	প্রথাদণর	সচিথার	হদয়দি।	২০০৯	গ্রদক	
িলতি	সথাল	পয্ন্ত	সমবথায়	অধিেপ্তর	ও	এর	আওিথাভুক্ত	সমবথায়	সতমতি	
গুদলথার	ব্যথাপক	উন্নয়ন	হদয়দি।	

১. সক্ষমতা বচৃদ্ধ
২০০৯	সথাদল	বঙ্গবনু্ধ	কন্যথা	শেখ	হথাতসনথা	ক্মিথা	রেহদণর	সময়	অর্থাৎ	
২০০৮-২০০৯	অর্বিপ্র	সমবথায়	অধিেপ্তর	ও	এর	আওিথাি্রীন	েপ্তর	

সমবায় থস্ররর উন্নয়দন 

শেখ হাচসনার সরকার

�হুোম্মদ গোলীব খোন

৪৯তম জাতলীয় সমবায় চেবদসর অন্চষ্াদন প্রধান অচতচে চহদসদব ভাি্চ ্যুয়াচল সংর্চতি হদয় ভােণ প্রোন করদেন মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা।
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সমদূহর	 জন্য	 পতরিথালন	 (অননু্নয়ন)	 বথাদজট	 তিল	 ৫৮,৪৩,০৩,০০০	
টথাকথা	 যথা	 ২০২০-২০২১	 অর্বিপ্র	 ২৮৬,৩২,৮৩,০০০	 টথাকথায়	 এদস	
োঁতডদয়দি।	এ	বত্ধের	হথার	৩৯০.০৩%।	একইসথাদর	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	
উন্নয়ন	বথাদজট	২০০৮-২০০৯	অর্বিপ্র	তিল	৫,২০,০০,০০০	টথাকথা	
যথা	২০২০-২০২১	সথাদল	হদয়দি	৬,১৭,০০,০০০	(সথারধণ-১)।	

১.১ অতফস সরজিাম, লতজস্টিক ও অেযোেযে: ২০০৮-২০০৯	অর্বিপ্র	
ভ্মণ	 ব্যয়,	 প্রতশক্ণ	 ব্যয়,	 গদবষণথা/উদ্থাবন্রী	 ব্যয়,	 কম্ম্উটথার	 ক্রয়,	
অতফস	 সরজেথামথাতে,	 আসবথাবপত্	 খথাদি	 বরথাদে	 তিল	 ২,৮২,০০,০০০	
টথাকথা।	 ২০২০-২০২১	 অর্বিপ্র	 িথা	 োঁতডদয়দি	 ৪৩,৯৭,৭৩,০০০	
টথাকথা।	(সথারধণ-১)

যােবাহে:	২০০৮-২০০৯	অর্বির	পয্ন্ত	গ্মথাট	অনদুমথােন	ও	তবে্যমথান	
যথানবথাহদনর	 সংখ্যথা	 তিল	 ৩৭।	 ২০২০-২০২১	 অর্বিপ্র	 যথা	 এদস	
োঁতডদয়দি	১,১৫২।	এদক্প্ত্	বত্ধের	হথার	৩০১৩.৫১%।	(সথারধণ-২)
জেবল: আদলথাি্য	সমদয়	জনবল	তনদয়থাগ,	শনূ্যপদে	পদেথান্নতি	প্রেথান	
ইি্যথাতে	গ্ক্প্ত্	অভূিপূব্	সথাফল্য	রদয়দি।	

১.২ সমবায় ভবনের বধধষিিািংশ: আগথারগাঁও	 সমবথায়	 ভবদনর	 ওপপ্র	
অতফস,	 প্রতশক্ণ	 রুম,	 গ্সতমনথার	 ও	 অি্যথািতুনক	 মথাতল্পথারপথাস	 হল	
তনম্থাণ	করথা	হদয়দি।	সমবথায়	একথাদডতমসহ	অন্যথান্য	জথায়গথায়ও	তবপুল	
পতরমথাদণ	 পূি্ড	 কথাজ	 সম্ন্ন	 হদয়দি।	 ভবদনর	 বধি্ি	 অংশ	 উন্নয়দন	
৩,৪৮৮.৪৪	লক্	টথাকথা	ব্যয়	হদয়দি।	(সথারধণ-২)

সমবায় অধধেপ্তররর গহৃলীত কম্কাণ্ড

(ক) ভ্ামযেমাণ প্রতশষ্ণ

সমবথায়	সতমতির	কথায্ক্রম	তনয়ন্তণ	ও	সমবথায়্রীদের	গঠনমলূক	পরথামশ্	
প্রেথাদনর	জন্য	সমবথায়	প্রতশক্দণর	প্রদয়থাজন্রীয়িথার	লদক্্য	প্রতিটি	বেলথা	
সমবথায়	েপ্তপ্র	ভ্থাম্যমথাণ	প্রতশক্ণ	েল	গঠন	করথা	হদয়দি।	উক্ত	ভ্থাম্যমথাণ	
প্রতশক্ণ	 েল	 কি্্ক	 সমবথায়	 সতমতিদি	 তগদয়	 সমবথায়	 ব্যবস্থাপনথা,	
হাঁস-মরুতগ	 পথালন	 ও	 গবথাতে	 পশুপথালন,	 বক্্প্রথাপণ,	 স্যথাতনদটশন	
প্রভ্তি	আয়বি্ক	ও	আত্মকম্সংস্থানমলূক	তবষয়সহ	জথাি্রীয়	কম্সতূির	
আওিথাভুক্ত	 তবতভন্ন	 তবষদয়	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 করথা	 হয়।	 ২০০৯	 হদি	
২০১৯	সথাল	পয্ন্ত	ভ্থাম্যমথাণ	প্রতশক্ণ	ইউতনট	এর	মথাি্যদম	৭,১৮,২০৮	
জন	সমবথায়্রীদক	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি।

(খ) কমষিসিংস্াে 

সরকথাপ্রর	 সমবথায়বথান্ধব	 ন্রীতির	 কথারদণ	 এবং	 সতমতির	 পুঁতজপ্রবথাহ	
ও	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 পতরপ্প্রতক্দি	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 প্রি্যক্	 ও	
পপ্রথাক্ভথাদব	সষ্্	২০০৯	হদি	এ	পয্ন্ত	গ্মথাট	কম্সংস্থান	৯,২৫,৬৯৯	
জদনর।	মথানবসম্ে	উন্নয়দনর	গ্ক্প্ত্	এ	সরকথাপ্রর	সমদয়	এটি	একটি	
উদল্খদযথাগ্য	কম্কথাডে।	

	এিথাডথাও	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	১১টি	প্রতশক্ণ	প্রতিষ্থাদনর	মথাি্যদম	
ব�তসক	কম্ম্উটথার,	ইদলত্রিক্যথাল	ওয়থাক্ড,	গ্মথাবথাইল	সথাতভ্ডতসং,	ব্লক	ও	
বথাটিদকর	 কথাজ,	 তক্রটেথাদলর	 কথাজ,	 গ্সলথাই,	 গ্মৌ-িথাষ,	 মথাশরুম	 িথাষ,	
মৎ্তশল্প	ইি্যথাতে	প্রতশক্ণ	প্রেথান	হদয়	রথাদক।

(গ) আইে সিংনশাধে

২০১৩	সথাদলর	সরকথার	সমবথায়	আইন	সংদশথািন	করিঃ	যুদগথাপদযথাগী	
কপ্রন।	এই	আইন	সংদশথািদনর	ফদল	সমবথায়	গ্সক্টপ্র	আতর্ক	অতনয়ম	
ব�থাদি	কথায্কর	ভূতমকথা	রথাদখ।	ফদল	সমবথায়	অঙ্গদন	সুষু্	পতরদবশ	তফপ্র	
আদস	 এবং	 দুষ্িপ্ক্রর	 তবরুদধে	 নথানথা	 আইনথানগু	 পেদক্প	 রেহণ	 করথা	
হয়।	সুষু্	পতরদবদশর	ফদল	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	তবতনদয়থাগ,	কম্সংস্থান,	
মতহলথাদের	উন্নয়ন	ইি্যথাতে	উদল্খদযথাগ্য	পতরবি্ডন	সথাধিি	হয়।

(ঘ) জেবান্ব সমবায়

জনবথান্ধব	 সমবথায়	 গঠদনর	 লদক্্য	 সরকথার	 গি	 ১	 তডদসম্বর	 ২০২০	
িথাতরদখ	 সমবথায়	 তবধিমথালথা	 ২০০৪	 এর	 সংদশথািন	 কপ্রদিন।	 ফদল	
সমবথায়	আইন	ও	তবধিমথালথা	অধিকির	যুদগথাপদযথাগী	ও	কথায্কর	হদয়দি।	
এই	 সংদশথািন্রীদি	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 সতেচ্ছথার	 প্রতিফলন	 �দটদি।	
এখন	সমবথায়্রীদের	উৎপথােনমখুী,	কু্দ্র	ব্যবসথায়্রী,	গ্পশথাজ্রীব্রী	নি্থাতত্তক,	
প্রতক্রয়থাজথািকরণ	ও	পয্টন	গ্ক্প্ত্	সমবথায়	সতমতির	গঠদনর	সুদযথাগ	সষ্্টি	
হদয়দি।

২.১ প্রতশষ্ণ:	 বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 একথাদডতম	 বেথাটবথাতড,	 কুতমল্থা	
এবং	 এর	 আওিথাভুক্ত	 ১০টি	 আচিতলক	 সমবথায়	 ইনস্টিটিউদট	 ২০০৮-
২০০৯	অর্বিপ্র	গ্মথাট	১,৫৭৩	জন	সরকথাতর	কম্কি্ডথা,	কম্িথার্রী	এবং	
সমবথায়্রীদক	গ্পশথাগি	েক্িথা	উন্নয়ন,	আয়বি্কমলূক	গ্রেড	ও	অন্যথান্য	
গ্ক্প্ত্	 প্রতশক্ণ	 গ্েওয়থা	 হদয়দি।	 ২০১৯-২০২০	 অর্বিপ্র	 োঁডথায়	
৮৭,১৪২	এ।	যথার	শিকরথা	হথার	৫৩০.৬৪%।

সমবায় সচমচতর থক্ষরত্ অজ্ন

সতমতির সিংখযো:	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 সরথাসতর	 িত্তথাবিথাদন	 গতঠি	
সমবথায়	 সতমতির	 পথাশথাপথাতশ	 অন্যথান্য	 সরকথাতর	 ও	 ব�সরকথাতর	 সংস্থার	
উদে্যথাদগও	 তবতভন্ন	 ক্যথাটথাগতরর	 সমবথায়	 সতমতি	 তনবতন্ধি	 হদয়	 রথাদক।	
প্রতিবিপ্রই	 উদল্খদযথাগ্য	 সংখ্যক	 সমবথায়	 সতমতি	 তনবতন্ধি	 হদচ্ছ।	
২০০৯-১০	 অর্বিপ্র	 সতমতির	 সংখ্যথা	 তিল	 ১,৬৯,৩০৫টি	 যথা																
বি্ডমথান	 সমদয়	 সমবথায়	 সতমতির	 সংখ্যথা	 োঁতডদয়দি	 ১,৯২,০২০টি	
(২০১৯-২০২০	 পতরসংখ্যথান	 অনযুথায়্রী)।	 ২০০৯	 গ্রদক	 মথাি্ড	 ২০২০	
পয্ন্ত	১,৩৯,৪৯৯টি	সমবথায়	সতমতি	তনবন্ধন	প্রেথান	করথা	হদয়দি।	তনদম্ন	
২০০৯	এবং	২০২০	সথাদলর	সমবথায়	সতমতির	ির্য	বেখতিপ্ত্	িুদল	িরথা	
হদলথা।

সতমতির সদসযে সিংখযো:	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রদম	 জনগদণর	 অংশীেথাতরত্ব	
উন্নয়দনর	 অন্যিম	 তনদে্ডশক।	 সমবথায়	 তনম্নতবদত্তর	 সংগঠন	 তহদসদব	
আতবভূ্ি	 হদলও	 বি্ডমথাদন	 সকল	 গ্শ্রধণর	 তবপুল	 সংখ্যক	 জনদগথাষ্ঠী	
সমবথায়দক	আর্সথামথাতজক	উন্নতির	একটি	পন্থথা	তহদসদব	ব�দি	তনদয়দি।	
সমবথায়	শুি	ুঅর্ননতিক	উন্নয়নই	নয়	পথাশথাপথাতশ	সথামথাতজক	উন্নয়দনও	
তবদশষ	 অবেথান	 রথাখদি।	 তবগি	 েশ	 বিপ্রর	 সমবথায়	 সতমতির	 ব্যতক্ত	
সেস্য	সংখ্যথা	ক্রমশ	বত্ধে	পথাদচ্ছ।	বি্ডমথান	(জুন	২০২০	পয্ন্ত)	সতমতির	
গ্মথাট	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১,১৫,০৯,৮২৫	 জন।	 এর	 মদি্য	 পুরুষ	 সেস্য	
৮৮,৩৮,৫৯৬	জন,	এবং	নথার্রী	সেস্য	২৬,৭১,২২৯	জন।	

শেয়ার মলূধে:	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	 কু্দ্র	 পুঁতজর	 সমবিয়	 �টিদয়	 বহ্ৎ	
মলূিন	 ব�তর	 এবং	 উক্ত	 মলূিন	 তবতনদয়থাগ	 কপ্র	 অর্ননতিক	 কম্কথাডে	
বত্ধে	করথাই	হদচ্ছ	সমবথাদয়র	লক্্য	অজ্ডদনর	মলূ	 বেৌশল।	যথার	প্রিথান	
উৎস	হদলথা	সেস্যদের	 তনকট	 তবক্র্রীি	শেয়থার।	২০০৯	সথাদল	সতমতির	
শেয়থাপ্রর	পতরমথাণ	 তিল	৫৯১.৮৬	বেথাটি	টথাকথা	যথা	জুন,	২০২০	সথাদল	
এদস	 োঁতডদয়দি	 ১,৭৯৩.৪৯	 বেথাটি	 টথাকথা।	 সমবথায়	 সতমতির	 শেয়থার	
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মলূিদনর	ির্য	তনদম্নর	বেখতিপ্ত্	িুদল	হদলথা।

সঞ্চয় আমােি: সমবথায়	 সতমতির	 মলূিন	 গঠদন	 শেয়থাপ্রর	 পপ্র	
সচিদয়র	ভূতমকথা	উদল্খদযথাগ্য।	সেস্যরথা	 তনতে্ডষ্	হথাপ্র	সতমতিদি	সচিয়	
জমথা	কপ্র	িথা	লথাভজনক	ব্যবসথাদয়	তবতনদয়থাগ	কপ্র	রথাদক।	২০০৯	সথাদল	
সতমতির	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	তিল	৩,৬৫৫.৭৫	বেথাটি	টথাকথা	যথা	
জুন	২০২০	সথাদল	এদস	োঁতডদয়দি	৮,৫৯৪.৩২	বেথাটি	টথাকথা।
 
কাযষিকরী মলূধে:	সমবথায়	সতমতির	শেয়থার	মলূিন,	সচিয়	আমথানি	ও	
সংরতক্ি	 িহতবল	 সমবথায়	 সতমতির	 কথায্কর্রী	 মলূিদনর	 উদল্খদযথাগ্য	
অংশ	 গঠন	 কপ্র	 রথাদক।	 ২০০৯	 সথাদল	 সতমতির	 কথায্কর্রী	 মলূিদনর	
পতরমথাণ	 তিল	 ৬,৬৯২.১৬	 বেথাটি	 টথাকথা	 যথা	 মথাি্ড,	 ২০২০	 সথাদল	 এদস	
োঁতডদয়দি	 ১৪,৪৯২.১৪	 বেথাটি	 টথাকথা।	 সমবথায়	 সতমতির	 কথায্কর্রী	
মলূিদনর	ির্য	তনদম্নর	বেখতিপ্ত্	িুদল	িরথা	হদলথা।

মমাট সম্দ: সমবথায়	সতমতির	 ব�ৌি	সম্ে,	 তবতনদয়থাগক্ি	আতর্ক	
সম্ে,	 মজুি	 িহতবল	 ইি্যথাতের	 গ্মথাট	 পতরমথাণ	 হদচ্ছ	 গ্মথাট	 সম্ে।	
২০০৯	সথাদল	সতমতির	গ্মথাট	সম্দের	পতরমথাণ	তিল	২,৪৭৬.২৩	বেথাটি	
টথাকথা	যথা	জুন,	২০২০	সথাদল	এদস	োঁতডদয়দি	৫,৯৮৩.২৫	বেথাটি	টথাকথা।	
সমবথায়	সতমতির	গ্মথাট	সম্দের	ির্য	বেখতিপ্ত্	িুদল	িরথা	হদলথা।

৩. সরকাররর সমবায়বান্ব নলীচত ও সহায়তার মাধযুদম 
নারলীর ক্ষমতায়ন

বি্ডমথান	প্রিথানমন্ত্রী	মথানন্রীয়	শেখ	হথাতসনথার	নথার্রীবথান্ধব	কম্কথাডে	 গ্েদশ	

ও	 তবদেদশ	 প্রশংতসি	 হদয়দি।	 ১৯৯৬	 সথাদল	 সরকথার	 গঠন	 কপ্রই	
প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	নথার্রীদের	সমথাদজর	তবতভন্ন	স্প্র	অংশরেহদণর	
সুদযথাগ	তেদয়	নথার্রীর	ক্মিথায়দনর	পর	প্রশস্	কপ্রন।	সমবথায়	গ্সক্টপ্রও	
এর	সথার্ক	প্রতিফলন	আমরথা	গ্েখদি	পথাই।

সরকথার	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	নথার্রী	উন্নয়ন	কম্কথাদডের	পতরপ্প্রতক্দি	
বথাংলথাদেদশর	ব�শতকিু	মতহলথা	সতমতি	ও	মতহলথাসম্ক্্ত	সমবথায়	সতমতি	
সফলিথার	শীদষ্	উদঠ	এদসদি।	এর	মথাি্যদম	নথার্রীরথা	সমবথাদয়	সম্ক্্ত	
হদয়	তনদজদের	উন্নয়দনর	পথাশথাপথাতশ	সংসথার	ও	সমথাদজ	ময্থােথার	আসদন	
অধিতষ্ি	 হদয়দিন	 এবং	 িাঁরথা	 িাঁদের	 তনজ	 তনজ	 গ্ক্প্ত্	 সফলভথাদব	
বেি্ত্ব	 তেদয়	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 সমবথাদয়র	 প্রদয়থাতগকিথাদক	 িুদল	
িরদিন।	 বথাংলথাদেদশর	 গ্প্রক্থাপদট	 এ	 রকম	 সফল	 মতহলথা	 সমবথায়্রীর	
সংখ্যথা	উদল্খদযথাগ্য।	উেথাহরণ	তহদসদব	আমরথা	বথাতরিথারথা	মতহলথা	সমবথায়	
সতমতির	 উদে্যথাক্তথা	 গ্গথালথাপ	বথানরু	নথাম	 উদল্খ	 করদি	পথাতর।	 একেম	
প্রথাতন্তক	অবস্থা	গ্রদক	তিতন	আজ	নথার্রী	উন্নয়ন	িরথা	ক্মিথায়দনর	এক	
উজ্জ্বল	 উেথাহরণ।	 তিতন	 সমবথাদয়র	 পিথাকথািদল	 এদস	 রথাষ্ট্রীয়ভথাদব	
হদয়দিন	গ্শ্রষ্	সমবথায়্রী	ও	ব�থাদকয়থা	পেকজয়্রী	জতয়িথা।

সমবথাদয়র	মথাি্যদম	নথার্রীর	ক্মিথায়দনর	ওপর	একটি	গদবষণথা	িথালথাদনথা	
হয়।	উক্ত	গদবষণথায়	প্রথাপ্ত	ফলথাফল	তনম্নরূপ:	
(১)	 ক্মিথায়দনর	 অন্যিম	 শি্ড	 হদলথা	 তসধেথান্ত	 বেওয়থার	 ক্মিথা।	 তকন্তু	

পুরুষিথাতন্তক	সমথাদজ	নথার্রীর	তসধেথান্ত	রেহণ	ক্মিথা	এদেদশ	এক	সময়	
তিল	নথা	বলদলই	িদল।	তকন্তু	নথার্রী	যখন	গ্রদক	�প্রর	বথাইপ্র	ব�তরদয়	
এদস	তবতভন্ন	কথাদজ	বথা	সংগতঠি	হওয়থা	শুরু	কপ্রদি	িখন	গ্রদকই	িথা	
ক্রদম	কথাটিদয়	উঠদি।	সমবথায়	সতমতির	সেস্য	হদয়	নথার্রীদক	�প্রর	
বথাইপ্র	আসদি	হয়।	এদি	তনদজর	বথা	বথাইপ্রর	জগৎ	সম্দক্ড	িথারণথা	
লথাভ	করথা	যথায়।	সতমতির	সেস্য	হওয়থার	সথাদর	তসধেথান্ত	রেহণ	ক্মিথা	
বত্ধে	গ্পদয়দি।

(২)	ক্মিথায়দনর	একটি	গুরুত্বপূণ্	তেক	হদলথা	নথার্রীর	অংশরেহণ।	স্থান্রীয়	
সরকথার	সহ	গ্যদকথাদনথা	তনব্থািদন	অংশরেহদণর	মথাি্যদম	নথার্রী	বেি্দত্ব	
আসথা	 ক্মিথায়দনর	 একটি	 বড	 মথাপকথাতঠ।	 সমবথায়	 সতমতির	 নথার্রী	
সেস্যগদণর	 অংশরেহণ	 রদয়দি।	 গদবষণথায়	 প্রথাপ্ত	 ির্য	 তবদলিষণ	
কপ্র	 গ্েখথা	যথায়	সমবথায়	সতমতির	 মদি্য	 ৪৫%	ভথাগ	সতমতি	 গ্রদক	
এর	 নথার্রী	 সেস্য	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 বথা	 জথাি্রীয়	 তনব্থািদন	 অংশরেহণ	
কপ্রদি।	 এখথান	 গ্রদক	 বলথা	 যথায়,	 সমবথায়	 সতমতি	 নথার্রী	 বেি্ত্ব	
সষ্্টিদি	ভূতমকথা	রথাখদি।	এসব	অংশরেহণ	করথা	নথার্রীর	মদি্য	৫৮%	
ভথাগ	 নথার্রী	 তনব্থািদন	 জয়	 লথাভও	 কপ্রদি।	 এদি	 বুিথা	 যথায়,	 নথার্রী	
বেি্দত্বর	রেহণদযথাগ্যিথাও	ব�তশ	তিল	বদল	জনগদণর	ব�থাদট	জয়	লথাভ	
কপ্রদি।	নথার্রীর	ক্মিথায়দনর	তনব্থািদন	অংশরেহদণর	মথাপকথাতঠদিও	
সমবথাদয়র	 ভূতমকথা	 রদয়দি।	 িদব	 এ	 হথার	 বথাডথাদি	 সমবথায়	 সতমতি	
আপ্রথা	উবিধুেকরণ	কম্সতূি	তনদি	পথাপ্র।	

(৩)	 সতমতি	 নথার্রী	 সেস্যদের	 আত্মকম্সংস্থাদনর	 মথাি্যদম	 উন্নয়দনর	
প্রদিষ্থা	িথালথায়।	একটি	গদবষণথায়	গ্েখথা	যথায়	সমবথায়	সতমতির	৯৬%	
ভথাগ	নথার্রী	সেস্য	আত্মকম্সংস্থাদনর	তবষদয়	ইতিবথািক	ভূতমকথা	পথালন	
কপ্রন।	 অর্থাৎ,	 এদি	 বুিথা	 যথায়	 সতমতিগুদলথা	 আত্মকম্সংস্থাদনর	
তবষদয়	 ইতিবথািক	 ভূতমকথা	 রথাখদি	 এবং	 ব�তশরভথাগ	 নথার্রীদক	
আত্মকম্সংস্থাদনর	 ব্যবস্থা	 কপ্রদি।	 সতমতিদি	 যুক্ত	 হদয়	 নথার্রী	
সেস্যগণ	 িথাদের	 আয়	 বত্ধে	 করদি	 সক্ম	 হদয়দিন।	 যথা	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	গ্ক্প্ত্	একটি	গুরুত্বপূণ্	তবষয়।	সমবথায়	সতমতির	৯৭%	
ভথাগ	নথার্রীর	সতমতির	সেস্য	হওয়থাদি	আয়	বত্ধে	�দটদি।

(৪)	নথার্রী	সমবথায়্রীর	গ্য	৫৫%	ভথাগ	উৎপথােনমখুী	কম্কথাদডে	জতডি	িাঁরথা	
নথানথা	 িরদনর	 পণ্য	 উৎপথােন	 কপ্র	 রথাদকন।	 গদবষণথা	 ির্য	 উপথাত্ত	
তবদলিষণ	 কপ্র	 গ্েখথা	 যথায়,	 ৩৩%	 ভথাগ	 গ্সলথাই	 কথাজ	 (গ্পথাশথাক)	
এর	 সথাদর	 জতডি	 এরপরই	 রদয়দি	 ক্তষজ	 পণ্য	 গ্যমন:	 সবতজ,	
িথান	ইি্যথাতে	উৎপথােন	কপ্র	রথাদকন।	এ	িথাডথা	হাঁস-মরুতগ	উৎপথােন	
কপ্রন	১৭%	ভথাগ	নথার্রী	সমবথায়্রী,	ব্লক-বথাটিদকর	কথাজ	কপ্রন	১০%	
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ভথাগ	এবং	০৮%	ভথাগ	কপ্র	উত্তরেথািথা	িথাগল,	গথাতভ	পথালন	ও	দুি	
উৎপথােন	 এবং	 কথাপদড	 হথাদির	 কথাদজর	 নকশথা	 উৎপথােদনর	 সথাদর	
জতডি।	গবথাতে	পশুপথালন	(০৭%),	মথাশরুম	ও	মথাি	িথাষ	ও	মথাদির	
তডম	 উৎপথােন	 (০৬%)	 ইি্যথাতে	 উদল্খদযথাগ্য।	 িদব	 সথারধণর	 ির্য	
তবদলিষণ	 কপ্র	 এটি	 বলথা	 যথায়	 গ্য,	 উৎপথাতেি	 পদণ্য	 নথার্রীর	 আপ্রথা	
অংশরেহণ	 করথা	 প্রদয়থাজন	 রদয়দি।	 কথারণ	 খবু	 কম	 সংখ্যক	 নথার্রী	
ব�তশ	 উৎপথােদনর	 সথাদর	 জতডি।	 এদি	 গ্েখথা	 যথায়,	 নথার্রীর	 প্রক্ি	
আতর্ক	ক্মিথায়ন	করথাদি	হদল	ব�তশ	সংখ্যক	সম্ব	হদল	সকল	নথার্রী	
সমবথায়্রীদক	উৎপথােদনর	সথাদর	জতডি	হদি	হদব।

৪.১ মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনার কেতৃত্াধলীন সরকাররর 
কার্কর পচরকপেনার আদলাদক সমবায় অধধেপ্তররর গহৃলীত 
কম্কাণ্ড

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বেি্দত্বর	সরকথার	গ্েদশর	জনগদণর	
সথাতব্ক	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 জন্য	 ব্যথাপক	 কম্যজ্	 সম্থােন	
করদিন।	এসব	কম্যদজ্র	গন্তব্য	বি্ডমথান	িথাতডদয়	২১০০	পয্ন্ত	তবস্্ি।	
সরকথাপ্রর	ন্রীতি	ও	পতরকল্পনথার	আদলথাদক	আগথাম্রী	২১০০	সথাল	পয্ন্ত	
বথাংলথাদেদশর	উন্নয়ন	অরেযথাত্থার	পতরকল্পনথা	গ্সথাপথান-

বািংলানদনশর উন্নয়ে অতভযাত্ার মাইলফলক:

(১)	২০২১	সথাল	:	তডতজটথাল	বথাংলথাদেশ	ও	মি্যম	আদয়র	গ্েশ।
(২)	২০৩০	সথাল	:	এসতডতজর	জথাংশন	অতিক্রম।
(৩)	২০৪১	সথাল	:	উন্নি	ও	সমধ্ে	বথাংলথাদেশ।
(৪)	২০৭১	সথাল	:	সমত্ধের	সদব্থাচ্চ	তশখপ্র	আপ্রথাহণ	কপ্র	তবদবের	বুদক	
অনকুরণীয়	অবস্থাদন	গমন।
(৫)	২১০০	সথাল	:	ব-বি্রীপ	পতরকল্পনথা	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	উন্নি	রথাপ্ষ্ট	
পতরণিকরণ।

উন্নয়ন	 পতরকল্পনথার	 মহথাসডদক	 সমবথায়দক	 সথার্কভথাদব	 উত্তরদণর	
জন্য	সমবথায়তভতত্তক	ব�শ	তকিু	প্রকল্প	ইদিথামদি্য	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি	ও	
হদচ্ছ।	এসব	প্রকল্প	রেহণ	ও	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	 তবতভন্ন	জথাতি,	বণ্,	
গ্গথাষ্ঠীর	 হিেতরদ্র	 মথানষুদক	 সমবথায়	 সংগঠদনর	 অন্তভু্ক্ত	 কপ্র	 তবতভন্ন	
আয়বি্ক	 কথায্ক্রদম	 সম্ক্্ত	 ও	 আত্মকম্সংস্থাদনর	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	 করথা	
হদয়দি।	এসব	প্রকদল্পর	মদি্য	রদয়দি:	

(১)	 সমবথায়	 অধিেপ্তরদক	 শতক্তশথাল্রীকরণ	 এবং	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	
উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টি	 ও	 আয়বি্ক	 কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	কম্সতূি;	

(২)	 সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (তসতভতডতপ)	 (Copmprehensive 
Village Development Programme-	CVDP)

(৩)	 Family Welfare and Income Generation Activities 
Through the Rural Co-operatives

(৪)		গথাপ্রথা	সম্প্রেথাদয়র	জ্রীবনযথাত্থার	উন্নয়ন।	
(৫)	সমবথায়তভতত্তক	দুগ্ধ	উৎপথােন	তনতচিিকরণ।
(৬)	 ‘আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্প’র	 আওিথায়	 পতরিথাতলি	

সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 কু্দ্র	 নি্থাতত্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথান	
উন্নয়ন	কদম্থাদনন্ট।	

(৬)	বহ্ত্তর	ফতরেপুর,	খলুনথা	ও	বতরশথাল	অচিদল	দুগ্ধ	সমবথায়	সতমতির	
কথায্ক্রম	তবস্্িকরণ	প্রকল্প।

(৭)		দুগ্ধ	ও	মথাংস	উৎপথােদনর	মথাি্যদম	কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	গঙ্গথািডথা	
উপদজলথায়	বেইতর	সমবথাদয়র	কথায্ক্রমস	সম্প্রসথারণ	প্রকল্প।	এসব	
প্রকদল্পর	কদয়কটি	শুিমুথাত্	নথার্রীদের	জন্য	পতরিথাতলি।	অন্যগুদলথা	
নথার্রী	 ও	 পুরুষ	 উভদয়র	 জন্য	 বথাস্বথাতয়ি	 হদয়দি।	 এসব	 প্রকদল্পর	
মথাি্যদম	 পুরুষদের	 পথাশথাপথাতশ	 নথার্রীদের	 উন্নয়দন	 সমবথায়তভতত্তক	
কম্কথাডে	পতরিথাতলি	হদচ্ছ।	তনদম্ন	তবতভন্ন	প্রকদল্পর	সথাতব্ক	তিত্	িুদল	
িরথা	হদলথা:

৪৮তম জাতলীয় সমবায় চেবদস প্রধান অচতচে মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনার স্টল পচরেশ্ন।
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৫. অনযুানযু প্রকপে
সমবথায়	অধিেপ্তর	কি্্ক	গহ্্রীি	তবতভন্ন	প্রকদল্পর	পথাশথাপথাতশ	সরকথাপ্রর	
অন্যথান্য	তবভথাগ	বথা	প্রতিষ্থাদনর	সথাদরও	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	কথায্ক্রদমর	
সম্ক্্তিথা	 রদয়দি।	 তবদশষ	 কপ্র	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 কথায্থালদয়র	
আশ্রয়ণ	 প্রকল্প,	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রদকৌশল	 অধিেপ্তপ্রর	 কু্দ্রথাকথার	
পথাতন	সম্ে	উন্নয়ন	 গ্সক্টর	প্রকল্প	বথাস্বথায়দন	সম্ক্্ত	 গ্রদক	সমবথায়	
অধিেপ্তর	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	 কপ্র	 রথাদক।	 এসব	 কথায্ক্রদমর	
২০১৯-২০	অর্বিপ্রর	অরেগতি	তনম্নরূপ:

৫.১ আশ্রয়ণ প্রকপে
আশ্রয়ণ	 প্রকল্পটি	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 কথায্থালয়	 কি্্ক	 গহ্্রীি	 একটি	
অরেথাধিকথার	 প্রকল্প।	 সমথাদজর	 আশ্রয়হ্রীন,	 ভূতমহ্রীনদের	 পুনব্থাসন,	
আত্মকম্সংস্থান,	প্রতশক্ণ	ও	কু্দ্র	ঋণ	প্রেথাদনর	মথাি্যদম	সথামথাতজকভথাদব	
সদিিন	 ও	 েক্	 জনশতক্ত	 তহদসদব	 গদড	 ব�থালথার	 লক্্য	 তনদয়	 ১৯৯৭	
সথাদলর	 ১	 জুলথাই	 “আশ্রয়ণ	 প্রকল্প”রেহণ	 করথা	 হয়।	 তবগি	 ৩০	 জুন	
২০০২	 সথাদল	 প্রকল্পটির	 গ্ময়থাে	 শেষ	 হয়।	 উক্ত	 প্রকল্প	 বথাস্বথাতয়ি	
হওয়থার	 পর	 ২০০২	 সথাদলর	 নদভম্বর	 মথাদস	 আবথাসন	 প্রকল্প	 নথাদম	
আপ্রকটি	প্রকল্প	বথাস্বথায়ন	শুরু	হয়।	পরবি্ড্রীদি	গ্ম,২০০৯	সথাদল	এর	
নথাম	 পতরবি্ডন	 কপ্র	 ‘আশ্রয়ণ	 প্রকল্প	 গ্ফইজ-২’	 নথামকরণ	 করথা	 হয়।	
২০১৩	 সথাদল	 ‘আশ্রয়ণ-২’	 নথামক	 আপ্রথা	 একটি	 প্রকল্প	 হথাদি	 বেওয়থা	
হয়।	প্রকদল্প	পুনব্থাতসিদের	মদি্য	কু্দ্র	ঋণ	কথায্ক্রম	িথালু	আদি।	িথারই	
িথারথাবথাহতকিথায়	প্ররম	পয্থাদয়	আশ্রয়ণ	প্রকল্প	(১৯৯৭-২০০২)	গ্ময়থাদে	
৩০০	 বেথাটি	 টথাকথা	 ব্যদয়	 ৬১৫টি	 প্রকল্প	 রেথাদমর	 মথাি্যদম	 ৪৭,২১৫টি	
পতরবথার	পুনব্থাসন	করথা	হয়।	 তবিি্রীয়	পয্থাদয়	(২০০২-২০১০)	গ্ময়থাদে	
আশ্রয়ণ	 (গ্ফইজ-২)	 প্রকল্প	 নথাদম	 ৬০৮	 বেথাটি	 টথাকথা	 ব্যদয়	 ৭৩৩টি	
প্রকল্প	রেথাদমর	মথাি্যদম	৫৮,৭০৩টি	পতরবথার	পুনব্থাসন	করথা	হয়।	বধণ্ি	
প্রকদল্পর	 সথাফল্য	 ও	 িথারথাবথাহতকিথায়	 জুলথাই,	 ২০১০	 জুন,	 ২০২২	
(সংদশথাধিি)	গ্ময়থাদে	২.৫০	লক্	ভূতমহ্রীন,	গহ্হ্রীন,	তিন্নমলূ	অসহথায়	
পতরবথার	 পুনব্থাসদনর	 লদক্্য	 আশ্রয়ণ-২	 প্রকল্প	 রেহণ	 করথা	 হদয়দি।	
ইদিথামদি্য	আশ্রয়ণ–২	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	২,৯৩২.৫৫	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	
১,৯২,৩৩৬টি	 পরতবথার	 পুনব্থাসন	 করথা	 হয়দি।	 (িন্মদি্য	 ৪৮,৩২৫টি	
ভূতমহ্রীন	পতরবথার	ব্যথারথাদক	পুনব্থাসন	করথা	হদয়দি,	তভকু্ক	পুনব্থাসনসহ	
“তনজ	জতমদি	গহ্	তনম্থাণ	ক্ডমসতূির”আওিথায়	১৪৩,৭৭৭টি	পতরবথারদক	
িাঁদের	তনজ	জতমদি	গহ্	তনম্থাণ	কপ্র	গ্েওয়থা	হদয়দি	এবং	কু্দ্র	নদ্গথাষ্ঠী	
পতরবথাপ্রর	জন্য	২৩৪টি	টং	�র	ও	তবদশষ	তডজথাইদনর	�র	তনম্থাণ	কপ্র	
গ্েওয়থা	হদয়দি।	এ	পয্ন্ত	৩টি	গ্ফইদজ	গ্মথাট	প্রথায়	৪	লক্	পতরবথারদক	
পুনব্থাসন	করথা	হয়।	সথারথা	গ্েদশ	জুন	২০২০	পযন্ত্	১,৪৭০টি	আশ্রয়ণ	
সমবথায়	 সতমতি	 তনবতন্ধি	 হদয়দি,	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১,৫৯,৬৮২	 জন,	
শেয়থার	মলূিন	১০৪.৭৯	লক্	টথাকথা	এবং	সচিয়	আমথানদির	পতরমথাণ	
৫৪০.৪০	লক্	টথাকথা।

সমবায় অধধেপ্তররর কার্রেম
সমবথায়	অধিেপ্তর	আশ্রয়ণ/	আশ্রয়ণ(গ্ফইজ-২)/	আশ্রয়ণ-২	প্রকদল্পর	
ঋণ	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	মখু্য	ভূতমকথা	পথালন	করদি।	সমবথায়	অধিেপ্তর	
উপদজলথা	বথাস্বথায়ন	টথাস্দফথাস্	কি্্ক	তনব্থাতিি	ও	পুনব্থাতসি	পতরবথাপ্রর	
সেস্যদের	সমবিদয়	সমবথায়	সতমতি	গঠন	ও	িথার	 তনবন্ধন	কপ্র,	যথাদি	
িথারথা	সমবথাদয়র	তভতত্তদি	তনদজদের	সমস্যথা	 তনদজরথাই	সমথািথান	করদি	
পথাপ্র।	 মথাঠপয্থাদয়	 উপদজলথা	 তনব্থাহ্রী	 অতফসথাপ্রর	 বেি্দত্ব	 গতঠি	
কতমটির	মথাি্যদম	পুনব্থাতসিদের	মদি্য	ঋণ	তবিরণ	ও	আেথায়	করথা	হদয়	
রথাদক।	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	উপদজলথা	পয্থাদয়র	কম্কি্ডথা/কম্িথার্রীগণ	
ঋণ	আেথায়	কপ্র	রথাদকন।	উপদজলথা	 তনব্থাহ্রী	অতফসথাপ্রর	িত্তথাবিথাদন	
উপদজলথা	 সমবথায়	 অতফসথার	 পুনব্থাতসিদেরদক	 তনদয়	 ৩	 তেদনর	
ওতরদয়দন্টশন	গ্প্রথারেথাম	পতরিথালনথা	কপ্রন	এবং	িথাদের	স্বথাস্্য,	পতরবথার	

পতরকল্পনথা,	 তশক্থা,	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়নসহ	 তবতভন্ন	 তবষয়	 সম্দক্ড	
অবতহি	কপ্রন।

আশ্রয়ণ	সমবথায়	সতমতির	পতরবথার	প্রতি	২০	হথাজথার	টথাকথা	ঋণ	তবিরণ	
করথা	 হদয়	 রথাদক।	 আশ্রয়ণ-২	 প্রকদল্পর	 অনদুমথাতেি	 তডতপতপদি	 ৫০	
হথাজথার	পুনব্থাতসি	পতরবথাপ্রর	অনকূুদল	ঋণ	তবিরদণর	জন্য	৫০	বেথাটি	
টথাকথা	সংস্থান	রদয়দি।	ঋণ	আেথায়	ও	ওতরদয়দন্টশন	কথায্ক্রমগুদলথাদক	
ঋণ	 আেথাদয়র	 মথাতসক	 অরেগতি,	 ঋণ	 ও	 সচিয়	 কথায্ক্রম	 সংক্রথান্ত	
পতরেশ্ন	 প্রতিদবেন,	 মতনটতরং	 প্রতিদবেন	 (শত্মথাতসক),	 অতডট	
অরেগতি	 প্রতিদবেন,	 অতভদযথাগ	 সংক্রথান্ত	 ইি্যথাতে	 তবষদয়	 ভথাগ	 কপ্র	
মতনটতরং	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	করথা	হদয়	রথাদক।	

আশ্রয়ণ	 প্রকদল্পর	 কথায্ক্রদমর	 শুরু	 হদি	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	
মথাঠপয্থাদয়র	 কম্কি্ডথাগণ	 প্রকদল্পর	 কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রম	 সরথাসতর	
িত্তথাবিথান	করদিন।	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	কম্কি্ডথাগণ	আশ্রয়ণ	প্রকদল্পর	
পুনব্থাতসিদের	মদি্য	কু্দ্র	ঋণ	তবিরণ	ও	আেথায়	কথাজ	অি্যন্ত	তনষ্থার	
সথাদর	 পথালনসহ	 কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রদমর	 বথাৎসতরক	 বেনদেদনর	 তহসথাব	
তনয়তমিভথাদব	তনর্রীক্থা	কপ্র	আসদিন।	সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	কম্কি্ডথাগণ	
এ	তনর্রীক্থা	কথাজটি	তনয়তমি	কপ্র	আসদিন	তবিথায়	প্রতিটি	প্রকদল্পর	কু্দ্র	
ঋণ	কথায্ক্রদমর	তহসথাব	হথাল	নথাগথাে	রদয়দি।

৫.২ পাচন বযুবস্াপনা সমবায় সচমচত (পাবসস)
পথাতন	সম্েদক	পতরকতল্পিভথাদব	সংরক্ণ,	ব্যবহথার	ও	গ্ক্ত্তবদশদষ	এর	
ক্তিকর	প্রভথাব	হ্থাস	কপ্র	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধের	পথাশথাপথাতশ	জনগদণর	
জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়দনর	লদক্্য	 তবতভন্ন	প্রকল্প	গহ্্রীি	হদয়দি।	এর	
মথাি্যদম	 তবতভন্ন	 উপ-প্রকল্প	 এলথাকথায়	 পথাতন	 সম্ে	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	
তনম্থাণ	করথা	হদয়দি	ব�ৌি	অবকথাঠথাদমথা।	এই	অবকথাঠথাদমথা	রক্ণথাদবক্ণ	ও	
েক্	ব্যবহথাপ্রর	উদদেদশ্য	এলথাকথার	সকল	গ্শ্রধণর	জনগদণর	প্রতিতনধিদত্ব	
গতঠি	হদয়দি	পথাতন	ব্যবস্থাপনথা	সমবথায়	সতমতি	(পথাবসস)।	ভূউপতরতস্ি	
পথাতন	 সম্দের	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	 ক্তষ	 ও	 মৎস্য	 উৎপথােন	 বত্ধের	
জন্য	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রদকৌশল	 অধিেপ্তর	 (এলতজইতড)	 প্রকল্পগুদলথা	
বথাস্বথায়ন	কপ্র	রথাদক।	এতডতব,	ইফথাে	ও	বেেথারল্যথাডেস	সরকথার	এদি	
আতর্ক	 সহথায়িথা	 তেদয়	 রথাদক।	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	
সমবথায়	সতমতিসমদূহর	অতডট,	তনব্থািনসহ	অন্যথান্য	তবধিবধে	কথায্থাবতল	
তনয়তমি	 পতরিথালনথা	 কপ্র	 রথাদক।	 জুন’২০	 পয্ন্ত	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	
সমবথায়	সতমতির	সংখ্যথা	১,৩৩৩টি।	

৫.৩ ক্ষ্চ দ্রাকার পাচন সম্পে উন্নয়ন থস্র প্রকপে
গ্েদশর	 পথাতন	 সম্দের	 সুষু্	 ও	 পতরকতল্পি	 ব্যবহথাপ্রর	 উদদেদশ্য	 ভূ-
সম্ে	ও	জলথাশদয়র	ব্যবহথার	এবং	সুষু্	ব্যবস্থাপনথার	মথাি্যদম	উৎপথােন	
বত্ধে,	খথাে্য	িথাতহেথা	পূরণ,	রেথাম্রীণ	মথানদুষর	কম্সংস্থান	ও	উপথাজ্ডন	বত্ধে	
িরথা	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 এতডতব,	 ইফথাে	 ও	 বেেথারল্যথাডে	
সরকথাপ্রর	 সহথায়িথায়	 এলতজইতড	 কি্্ক	 ‘‘কু্দ্রথাকথার	 পথাতন	 সম্ে	
উন্নয়ন	গ্সক্টর	প্রকল্প’’	বথাস্বথায়ন	িলদি।	উক্ত	প্রকদল্পর	সুষু্	বথাস্বথায়ন	
এবং	 গ্টকসই	 তভতত্ত	 (Sustainability)	 এর	 জন্য	 প্রকল্প	 এলথাকথায়	
উপকথারদভথাগীদের	 সমবিদয়	 গতঠি	 হদচ্ছ	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	 সমবথায়	
সতমতি	(পথাবসস)।	এ	লদক্্য	উভয়	েপ্তপ্রর	মদি্য	স্বথাক্তরি	সমদিথািথা	
স্থারদকর	 তভতত্তদি	সমবথায়	অধিেপ্তর	এবং	স্থান্রীয়	সরকথার	প্রদকৌশল	
অধিেপ্তর	(এলতজইতড)	এর	অংশীেথাতরদত্বর	তভতত্তদি	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	
সথারথাদেদশ	 ২০১৯-’২০	 অর্বিপ্র	 তনবতন্ধি	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	 সমবথায়	
সতমতি	সংখ্যথা	১,৩৩৮টি।	

সমবায় থস্রর পাবসদসর ভূচমকা
কু্দ্রথাকথার	পথাতন	সম্ে	উন্নয়ন	গ্সক্টর	প্রকদল্পর	একটি	উপ-প্রকল্প	িরথা	
পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	 সমবথায়	 সতমতি	 (পথাবসস)।	 পথাতন	 একটি	 অি্যন্ত	
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দুষ্পথাপ্য	অরি	এই	ক্তষ	ও	মৎস্য	প্রিথান	গ্েদশ	অি্যথাবশ্যক্রীয়	প্রথাক্তিক	
সম্ে।	পথাতন	ব্যবস্থাপনথা	সমবথায়	সতমতি(পথাবসস)	একতেদক	প্রথাতন্তক,	
কু্দ্র	ও	মথািথাতর	ক্ষকদের	শদস্যর	তনতবডিথা	বথাতডদয়	অধিক	উৎপথােন	
�টথায়	অপরতেদক	িথাদের	আর্সথামথাতজক	সচ্ছলিথার	জন্য	তবতভন্ন	উন্নয়ন	
ও	গ্সবথামলূক	কম্কথাডে	পতরিথালনথা	কপ্র	আসদি।	

৫.৪ পাবসস ওয়াটার থসল গঠন
স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রদকৌশল	 অধিেপ্তর	 কি্্ক	 বথাস্বথায়নথাি্রীন	
অংশরেহণমলূক	 কু্দ্রথাকথার	 পথাতন	 সম্ে	 উন্নয়ন	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	
সথারথাদেদশ	 তনবতন্ধি	 পথাতন	 ব্যবস্থাপনথা	 সমবথায়	 সতমতিসমহূদক	 সফল	
করথার	লদক্্য	অতিতরক্ত	তনবন্ধক	(ইতপতপ),	সমবথায়	অধিেপ্তর,	ঢথাকথাদক	
আহ্থায়ক	কপ্র	গদবষণথা	শথাখথার	কম্কি্ডথাব্্ 	এবং	প্রকল্প	সংতলিষ্	৬১	
বেলথা	সমবথায়	কম্কি্ডথা	ও	েথাতয়ত্ব	প্রথাপ্ত	৬১	জন	পতরেশ্কদক	অন্তভু্ক্ত	
কপ্র	বেন্দ্র্রীয়ভথাদব	সমবথায়	অধিেপ্তপ্র	একটি	পথাবসস	‘ওয়থাটথার	গ্সল’	
গঠন	করথা	হয়।	যথার	মথাি্যদম	সথারথাদেদশর	পথাবসসসমহূদক	তনতবডভথাদব	
পয্দবক্দণর	জন্য	ওয়থাটথার	গ্সদল	তনযুক্ত	পরথামশ্কগদণর	সহদযথাতগিথায়	
গ্সদলর	 সেস্যদের	 েথাতয়ত্ব	 ও	 কি্ডব্য	 সুতনতে্ডষ্	 কপ্র	 মথাঠপয্থাদয়	
তেকতনদে্ডশনথা	 প্রেথান	 করথা	 হয়।	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	 ওয়থাটথার	 গ্সদলর	

মথাঠপয্থাদয়	 সেস্যদের	 সতঠকভথাদব	 েথাতয়ত্ব	 পথালন	 ও	 পথাবসসসমহূদক	
সথাতব্কভথাদব	 সহদযথাতগিথা	 করথার	 জন্য	 লতজস্টিক	 সথাদপথাট্ড	 তহদসদব	
প্রদয়থাজন্রীয়	 যথানবথাহন	 (মটরসথাইদকল),	 কম্ম্উটথার	 ও	 আসবথাবপত্	
সরবরথাহ	করথা	হদয়দি।	প্রকদল্পর	আওিথায়	প্রথাপ্ত	১২২টি	মটরসথাইদকল,	
সমবথায়	অধিেপ্তপ্রর	টি	ও	এডে	ই	ভু্ক্ত	কপ্র	উপদজলথা	সমবথায়	কথায্থালদয়	
বরথাদে	প্রেথান	কপ্রদি।

পচরদশে
তনদজদের	িথাতহেথা	ও	লক্্য	উদদেশ্য	পূরদণর	জন্য	সরকথাপ্রর	উদে্যথাদগর	
পথাশথাপথাতশ	 সমবথায়্রীরথা	 গ্েশব্যথাপী	 তনরলস	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 সমবথায়	
অধিেপ্তর	 সমবথায়্রীদের	 আইনগি	 প্রতশক্ণ	 ও	 নথানথামখুী	 প্রকদল্পর	
মথাি্যদম	 সহথায়িথা	 প্রেথান	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	
এর	তনতবড	িত্তথাবিথাদনর	মথাি্যদম	সমবথায়	কথায্ক্রম	িথালথাদি	সমবথায়্রীদের	
সহথায়িথা	অব্যথাহি	ব�দখদি।	উন্নয়দনর	ও	আত্মময্থােথার	বদল	বল্রীয়থান	
সমবথায়	সতমতিগুদলথা	েথাতরদ্র্য	হ্থাস,	অভথাব	পূরণ	ও	নথানথা	সিূদক	আপ্রথা	
সফল	ও	কথায্কর	হদব।

মধুহাম্মদ গালীব খাে:	উপতনবন্ধক,	সমবথায়	অধিেপ্তর,	ঢথাকথা

বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে আদয়াচজত ৪৮তম জাতলীয় সমবায় চেবদসর অন্চষ্াদন ‘সমবায় পণযু থমলা’ পচরেশ্নকাদল 
ই-কমাস্ সমবায় বাজার উদ্াধন কররন মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা।
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ভূতমকা 

হথাজথার	 বিপ্রর	 গ্শ্রষ্	 বথাঙথাতল,	 শিথাব্্রীর	
মহথানথায়ক,	 বথাঙথাতল	 জথাতির	 তির	 অহংকথার,	
স্বথাি্রীনিথার	মহথান	স্পতি	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	মতুজবুর	রহমথান।	মতুজব—বেবল	একটি	
নথাম	 নয়,	 বথাংলথাদেশ	 নথামক	 রথাপ্ষ্টর	 জদন্মর	
রূপকথার	 এবং	 বথাঙথাতল	 জথাতির	 অধিকথার	
প্রতিষ্থার	 অতবসংবথাতেি	 বেিথা।	 তনপীতডি,	
শেথাতষি	বথাংলথার	মথানদুষর	সংরেথাম্রী	কঠেস্বর—
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান।	 যুধেতবধ্বস্	
ভঙ্গরু	 অর্ন্রীতি,	 খথাদে্য	 হথাহথাকথাপ্রর	 একটি	
গ্েশদক	 নিুনভথাদব	 গদড	 ব�থালথার	 মহথান	 রিি	
তনদয়	 ১৯৭২	 সথাদলর	 ১০	 জথানয়ুথাতর	 বঙ্গবনু্ধ	
স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশ	 তফপ্র	 নিুন	 সরকথাপ্রর	
েথাতয়ত্ব	 রেহণ	 কপ্রন।	 বথাংলথার	দুঃখী	 মথানদুষর	
মদুখ	 হথাতস	 গ্ফথাটথাদনথা,	 তিরদুঃখী	 বথাংলথাদক	
গ্সথানথার	বথাংলথায়	রূপথান্ততরি	করথাদকই	জ্রীবদনর	
একমথাত্	রিি	 তহদসদব	 তনদয়তিদলন	এই	মহথান	
বেিথা।	 তিতন	 বদলতিদলন,	 ‘আমথার	 গ্েদশর	

প্রতিটি	 মথানষু	 খথাে্য	 পথাদব,	 আশ্রয়	 পথাদব,	
তশক্থা	 পথাদব,	 উন্নি	 জ্রীবদনর	 অধিকথার্রী	
হদব—এই	হদচ্ছ	আমথার	স্বপ্ন।’	গ্যদহিু	স্বথাি্রীন	
বথাংলথাদেশ	 তিল	 একটি	 রেথাম	 অি্ুযতষি	 রথাষ্ট,	
অতনবথায্ভথাদবই	 বথাংলথাদেদশর	 উন্নয়দন	 পল্্রী	
বথাংলথার	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 তিল	
বঙ্গবনু্ধর	মলূ	রথাজননতিক	েশ্ন।

বঙ্গবন্ধু র স্বননের মসাোর বািংলা দশষিে

বঙ্গবনু্ধ	 িাঁর	 রথাজননতিক	 মিথােশ্	 ও	 উন্নয়ন	
েশ্নদক	স্বথাি্রীন	গ্েদশর	স্বদপ্নর	সথাদর	এক	সপূ্ত্	
গাঁরথার	উদদেদশ্য	বথাংলথাদেদশর	নিুন	সংতবিথান	
রিনথা	 কপ্রন।	 ১৯৭২	 সথাদলর	 ৪	 নদভম্বর	
বথাংলথাদেশ	 জথাি্রীয়	 সংসদে	 এ	 সংতবিথান	
গহ্্রীি	হয়।	সংতবিথাদন	পল্্রী	উন্নয়নদক	তবদশষ	
অরেথাধিকথার	প্রেথান	কপ্র	বঙ্গবনু্ধ	ক্তষ	তবপ্লব	ও	
রেথাম্রীণ	 তশল্পথায়দনর	ডথাক	 গ্েন	যথা	সংতবিথাদনর	
অনদুচ্ছে-১৬	 এ	 এরূপভথাদব	 উপস্থাতপি	
হদয়দি—‘নগর	 ও	 রেথামথাচিদলর	 জ্রীবনযথাত্থার	

মথাদনর	 ব�ষম্য	 ক্রমথাগিভথাদব	 দূর	 কতরবথার	
উদদেদশ্য	 ক্তষ	 তবপ্লদবর	 তবকথাশ,	 রেথামথাচিদল	
ব�দু্যতিক্রীকরদণর	 ব্যবস্থা,	 কুটিরতশল্প	
ও	 অন্যথান্য	 তশদল্পর	 তবকথাশ	 এবং	 তশক্থা,	
গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থা	 ও	 জনস্বথাদস্্যর	 উন্নয়দনর	
মথাি্যদম	রেথামথাচিদলর	আমলূ	পতরবি্ডন	সথািদনর	
জন্য	রথাষ্ট	কথায্কর	ব্যবস্থা	কতরদবন’। বঙ্গবনু্ধর 

গ্সথানথার বথাংলথার েশ্ন তিল গণমথানদুষর 

উন্নয়ন। তিতন স্বপ্ন গ্েখদিন পল্্রী প্রিথান 

বথাংলথাদেদশ ক্ষক, বেদল, কথামথার, কুমথারসহ 

প্রতিটি মথানদুষর সুতখ–সমধ্ে জ্রীবন, 

গ্যখথাদন অন্ন, বস্ত্র, বথাসস্থান, তিতকৎসথা, 
তশক্থাসহ প্রতিটি গ্মৌতলক িথাতহেথা পূরদণ পূণ্ 
তনচিয়িথা রথাকদব, মথানদুষর কদম্র সুদযথাগ 

রথাকদব। বঙ্গবনু্ধ তববেথাস করদিন ক্তষ প্রিথান 

বথাংলথাদেদশ ক্তষর উন্নয়নই পল্্রী উন্নয়দনর মলূ 

িথাতবকথাতঠ। িথাই,	১৯৭২	সদনর	১৩ জথানয়ুথাতর	
মতন্তপতরষদের	প্ররম	ব�ঠদক	বঙ্গবনু্ধ	ক্ষদকর	
সকল	 বদকয়থা	 খথাজনথার	 সুে,	 এমনতক	 ২৫ 

বঙ্গবন্্চ র স্বদনের 
থসানার বাংলা  চবচনম্াদণ 

চবআরচরচব

সুমরিয় কু�োর কুনু্
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তব�থা	পয্ন্ত	জতমর	খথাজনথা	মওকুফ	কপ্র	গ্েন।	
পথাশথাপথাতশ	ক্তষ	তবপ্লব	বথাস্বথায়দনর	স্বথাদর্	তিতন	
জতমর	মথাতলকথানথার	তসতলং	সদব্থাচ্চ	একশ	তব�থা	
তনি্থারণ,	উবিত্্ত	ও	খথাস	জতম	ভূতমহ্রীন	প্রথাতন্তক	
িথাতষদের	 মদি্য	 বণ্টন,	 ১০	 লথাখ	 সথাটি্ডতফদকট	
মথামলথা	হদি	ক্ষকদের	মতুক্তেথান	এবং	সুেসহ	
সকল	 বদকয়থা	 ঋণ	 মওকুফ	 কপ্রন।	 ১৯৭২-
’৭৩	 অর্	 বিপ্র	 প্রথায়	 ৫০১ বেথাটি	 টথাকথার	
এতডতপ	বথাদজদট	প্রথায়	১০০ বেথাটি	টথাকথা	বরথাদে	
কপ্রন	ক্তষ	ও	পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য।	

বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে দশষিে

 ১৯৭৩	 সদনর	 ১৩ গ্ফব্রুয়থাতর	 বঙ্গবনু্ধ
 বথাংলথাদেশ	 ক্তষ	 তববেতবে্যথালয়,	 ময়মনতসংহ
 এ	 এক	 সদমেলদন	 বদলতিদলন,	 “রেথাম	 হদলথা
 গ্েদশর	উন্নয়দনর	বেন্দ্রতব্ু।	যখন	রেথামগুতল
 অর্ননতিকভথাদব	সবল	হদব,	িখন	সমরে	গ্েশ
 এতগদয়	 যথাদব”।	 তিতন	 আরও	 বদলতিদলন,
 “গ্সথানথার	 বথাংলথা	 গডদি	 প্রদয়থাজন	 গ্সথানথার
 মথানষু।”	 তিতন	 ক্তষতবেদের	 উদদেদশ্য
 বদলন,	 “ক্তষতবেদের	 রেথাদমর	 সথািথারণ
 ক্ষদকর	 তনকট	 গ্যদি	 হদব,	 িথাদের	 সথাদর
 মথাদঠ	 কথাজ	 করদি	 হদব”। বঙ্গবনু্ধ	 সমতবিি
 ক্তষ	 পধেতির	 প্রবি্ডন	 কপ্রতিদলন,	 গ্যখথাদন
 ক্ষকগণ	 িথাদের	 গ্ক্দির	 স্রীমথানথা	 আলথােথা
 নথা	 কপ্র	 একপ্ত্	 িথাষথাবথাে	 করদব	 এবং	 ক্তষ
 উৎপথােন	 বত্ধে	 পথাদব।	 তিতন	 ক্ষকদের	 মথাদি
 সমবথায়	ব্যবস্থার	মথাি্যদম	পল্্রী	উন্নয়দন	 বেথার
 তেদয়তিদলন।	িথাই,	তিতন	৫০	হথাজথার	সমবথায়
 সতমতি	গঠদনর	পতরকল্পনথা	কপ্রতিদলন।	রেথাম
 পয্থাদয়	সমবথাদয়র	স্থায়্রী	প্রথাতিষ্থাতনক	কথাঠথাদমথা
 সষ্্টির	লদক্্য	িৎকথাল্রীন	IRDP	বে	সথারথা	গ্েদশ
 িতডদয়	 গ্েওয়থা	হদয়তিল।	বঙ্গবনু্ধর	এই	েশ্ন
 বথাস্বথায়দনর	ফদল	বথাংলথাদেশ	খথাদে্যর	অভথাব
 দূর	কপ্র	দ্রুি	খথাদে্য	স্বয়ংসম্ণূ্	একটি	গ্েদশ
 পতরণি	 হদয়তিল।	 ১৯৭৫	 সদনর	 ২৬ মথাি্ড
 স্বথাি্রীনিথা	তেবদসর	৪র্	বষ্	উেযথাপন	উপলদক্্য
 গ্সথাহরথাওয়থাতে্ড	 উে্যথাদন	 বঙ্গবনু্ধ	 ক্তষ	 তবপ্লদবর
 ডথাক	 গ্েন।	 তিতন	 ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধের	জন্য
 বথাি্যিথামলূকভথাদব	 প্রতিটি	 রেথাদম	 সমবথায়
 ব্যবস্থা	 িথালুসহ	 ক্তষজতমদি	 গ্যৌরভথাদব
 আবথাদের	 তনদে্ডশনথা	 প্রেথান	 কপ্রন,	 গ্যখথাদন
 গতরব	 ক্ষক	 গ্যৌরভথাদব	 ক্তষ	 উৎপথােন	 ও
 গ্সিযপ্ন্তর	 মথাতলক	 হদব।	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 তিতন
 ক্তষ	 উৎপথােন	 বত্ধের	 পথাশথাপথাতশ	 কম্সংস্থান
 ও	সমতবিি	উন্নয়দন	বেথার	তেদয়তিদলন।	িথাই,
তিতন	 ১ম	 পচিবথাতষ্ক্রী	 পতরকল্পনথায়	 (১৯৭৩-
 ’৭৮)	 সমবথাদয়র	 আদয়র	 ৫০%	 পল্্রী	 উন্নয়দন
ব্যয়	করথার	পতরকল্পনথা	কপ্রতিদলন।

বঙ্গবন্ধু র দশষিনের আনলানক মােেীয় 

প্রধােমন্তীর উনদযোগ

জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	
গ্যমন	 তিদলন	 বথাঙথাতল	 জথাতিসত্তথার	 তনপুণ	

কথাতরগর,	 িথারই	 সুদযথাগ্য	 কন্যথা	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	ব�মতন	বথাংলথাদেদশর	
উন্নয়ন	 অতভযথাত্থায়	 অতবসংবথাতেি,	 অতবকল্প	
ও	দু্যতিময়	একজন	রথাষ্টনথায়ক,		তযতন	বঙ্গবনু্ধর	
স্বদপ্নর	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	গঠদন	 আদলথাকবতি্ডকথা	
তহদসদব	 আতবভূ্ি	 হদয়দিন।	 ২০০৮	 সথাদল	
আওয়থাম্রী	ল্রীদগর	বেি্দত্ব	‘তেন	বেদলর	সনে’	
শীষ্ক	 তনব্থািন্রী	 ইশদিহথার,	 রূপকল্প-২০২১,	
রূপকল্প-২০৪১	 তনদয়	 শেখ	 হথাতসনথা	 কু্িথা	
ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 স্বদপ্নর	 গ্সথানথার	 বথাংলথাদেশ	
তবতনম্থাদণ	 নিুন	 তেগন্ত	 রিনথা	 কপ্রন।	 ‘বহ্ৎ	
জনদগথাষ্ঠীর	জন্য	উন্নয়ন’	শীষ্ক	রেদন্থর	অংশ	
তবদশদষ	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	
উদল্খ	কপ্রদিন	“আমরথা	এমন	একটি	সমথাজ	
গডদি	িথাই,	গ্য	সমথাদজ	মথানদুষ	মথানদুষ	বেথাদনথা	
ব�েথাদভে	 রথাকদব	 নথা,	 িন্রী-েতরদ্র,	 তশতক্ি-
অতশতক্ি	 মথানদুষ	 বেথান	 বিন্দ্ব	 রথাকদব	 নথা।	
মথানদুষর	জ্রীবদনর	ন্ূযনিম	িথাতহেথা	পূরণ	হদব।	
রেথামদকই	করদি	হদব	অর্ননতিক	কম্কথাদডের	
বেন্দ্রতব্ু।	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 ক্রয়	 ক্মিথা	
বত্ধে	 কপ্র	 আতর্ক	 সচ্ছলিথা	 তফতরদয়	 আনথার	
মদি্যই	 রদয়দি	 অর্ননতিক	 মতুক্ত	 অজ্ডদনর	
পর”।	 িথার	 এই	 তিন্তথাভথাবনথার	 প্রতিফলন	
গ্েখথা	 যথায়,	 স্বল্প	 সমদয়র	 মদি্যই	 তিতন	 তনম্ন	
আদয়র	 বথাংলথাদেশদক	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশর	
কথািথাপ্র	উন্ন্রীি	কপ্রদিন।	িাঁর	অেম্য	সথাহস,	
যুদগথাপদযথাগী	উদে্যথাগ,	সজ্নশীলিথা	ও	দূরেশ্্রী	
বেি্দত্বর	 ফলস্বরূপ	 তিতন	 উন্নয়দনর	 ব�থাল	
মদডল	 তহদসদব	 বথাংলথাদেশদক	 আজ	 সথারথা	
তবদবে	সমথােি্	কপ্রদিন।	কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যমকু্ত	
পতরদবদশ	 বথাংলথাদেদশর	 গ্টকসই	 উন্নয়দন	
মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	১০টি	তবদশষ	
উদে্যথাগ	 তনদয়দিন।	 িন্মদি্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
সংতলিষ্	উদে্যথাগসমহূ	হদলথা:

ক)	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার	প্রকল্প
খ)	আশ্রয়ণ	প্রকল্প
গ)	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	কম্সতূি

তবআরতডতব, িল্ী উন্নয়নের মযোনন্ট 

বাস্তবায়নের মধুখযে সমন্বয়ক ও সবষিবহৃৎ 

সরকাতর প্রতিষ্াে

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	সরকথাপ্রর	
তনব্থািতন	 অঙ্গ্রীকথার	 ও	 উন্নয়ন	 পতরকল্পনথা	
বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	 ২০৪১	 সথাদলর	 মদি্য	
উন্নি	গ্েদশ	উন্ন্রীিকরদণর	লক্্য	অজ্ডদন	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	 তবভথাগ	বহুমখুী	পতরকল্পনথা	
এবং	 যুদগথাপদযথাগী	 বেৌশল	 ও	 ন্রীতি	 প্রণয়ন	
করদি।	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 উক্ত	 বেৌশল	 ও	
ন্রীতি	বথাস্বথায়দনর	জন্য	এ	 তবভথাদগর	অি্রীদন	
েথাতয়ত্বপ্রথাপ্ত	 সব্বহ্ৎ	 সরকথাতর	 সংস্থা	 হদলথা	
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব)	
যথা	IRDP’র	সথাফদল্যর	তভতত্তদি	১৯৮২	সথাদল	
এক	 অি্যথাদেদশর	 মথাি্যদম	 জন্ম	 লথাভ	 কপ্র।	

১৯৮২	 সথাদলর	 অি্যথাদেদশ	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
সম্ক্্ত	 সরকথাতর	 তবতভন্ন	 েপ্তর/তবভথাদগর	
সমবিদয়র	 েথাতয়ত্ব	 তবআরতডতবদক	 প্রেথান	 করথা	
হয়।	 গ্স	 মদি	 সরকথাপ্রর	 জথাতিগঠনমলূক	
তবভথাগসমদূহর	 মথাঠ	 পয্থাদয়র	 সমবিদয়র	 জন্য	
ম্যথাদডেটপ্রথাপ্ত	 সংস্থা	 হদলথা	 তবআরতডতব।	 শুরু	
গ্রদক	তবআরতডতব	বেন্দ্র্রীয়	সমবথায়	সতমতিদি	
গণিন্তিি্ডথা,	 বেি্দত্বর	 তবকথাশ	ও	সমবথায়্রীদের	
আতর্ক	সচ্ছলিথা	আনয়দনর	জন্য	তবতভন্নভথাদব	
সহথায়িথা	 কপ্র	 আসদি।	 তবআরতডতব	 তবি-
স্র	 সমবথায়	 কথায্ক্রদমর	 পথাশথাপথাতশ	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািনমলূক	 তবতভন্ন	 প্রকথার	 প্রকল্প/কম্সতূি	
বথাস্বথায়ন	 কপ্র	 আসদি।	 এভথাদব,	 পল্্রী	
উন্নয়দন	 বথাংলথাদেদশ	 তবআরতডতব	 অন্যিম	
বহ্ৎ	 সরকথাতর	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	 বহুমথাতত্ক	
কথাজ	কপ্র	িদলদি।

িল্ী উন্নয়নে তবআরতডতবর র�ৌশল ও 

কাযষিাবতল

পল্্রীর	 ব�ৌদগথাতলক	 অবস্থান,	 সম্ে	 ও	
সম্থাবনথার	 ব�তিত্্য,	 জনদগথাষ্ঠীর	 সক্মিথা,	
সমদয়র	তববি্ডন	প্রভ্তি	তবদবিনথায়	শুরু	গ্রদক	
তবআরতডতব	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 বহুমথাতত্ক	 বেৌশল	
অনসুরণ	 এবং	 তবতভন্নমখুী	 কথায্ক্রম	 রেহণ	
কপ্রদি।	 তবআরতডতব’র	 এ	 পরপতরক্রমথাদক	
সংদক্দপ	তনম্নরূদপ	ব্যথাখ্যথা	করথা	যথায়—	
• বঙ্গবন্ধু র প্রবতিকি সমতন্বি িল্ী উন্নয়ে 

কমষিসতূচ (আইআরতডতি)

কুতমল্থা	 মদডদলর	 তবি-স্র	 সমবথায়	 পধেতির	
সফল	 প্রদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	
িথারথাদক	 ব�গবথান	 করথার	 জন্য	 ১৯৭০-
’৭১	 সথাদল	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(আইআরতডতপ)	 িথালু	 করথা	 হয়।	 পরবি্ড্রীদি	
আইআরতডতপর	 সথাফল্যদক	 গ্েশব্যথাপী	
িতডদয়	 গ্েওয়থার	 জন্য	 সে্য	 স্বথাি্রীন	 গ্েদশ	
জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
তনদে্ডদশ	এদক	সম্প্রসথাতরি	করথা	হয়।	সত্তপ্রর	
েশদকর	 িৎকথাল্রীন	 ‘সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
কম্সতূি	 (আইআরতডতপ)’	 এদেদশর	 ক্তষ	 ও	
পল্্রী	উন্নয়দন	একটি	Pioneer	কম্সতূি	 তিল।	
তবদশষি	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধেদি	স্থান্রীয়	পয্থাদয়	
ক্ষকদের	 সকল	 প্রকথার	 সহদযথাতগিথা	 প্রেথান	
করথা	 তিল	 এর	 মলূ	 বেৌশল।	 ১৯৭২	 সথাদলর	
বঙ্গবনু্ধর	 বেি্দত্ব	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশর	 প্ররম	
পচিবথাতষ্ক্রী	 পতরকল্পনথায়	 পল্্রীর	 জনগণ	 ও	
জনপদের	 উন্নয়ন	 এবং	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	
কম্দকৌশল	তহদসদব	বঙ্গবনু্ধ	কুতমল্থা	মদডদলর	
তবি-স্র	সমবথায়	ব্যবস্থা	তবআরতডতব’র	পূব্সতূর	
‘সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (IRDP)’	 এর	
মথাি্যদম	 গ্েশব্যথাপী	 প্রবি্ডন	 কপ্রন।	 বঙ্গবনু্ধর	
মলূ	 উদদেশ্য	 তিল	 রেথাম	 পয্থাদয়	 সমবথাদয়র	
বিথারথা	 স্থায়্রী	 প্রথাতিষ্থাতনক	 কথাঠথাদমথা	 সষ্্টি	
করথার	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািনসহ	



খথাদে্য	 স্বয়ংসম্ণূ্িথা	 অজ্ডন	 করথা।	 ফদল, 

িৎকথাল্রীন	 IRDP	 গ্সি-সথার-ব্রীজ	 প্রযুতক্ত	
তনদয়	 সফলভথাদব	 কথাজ	 কপ্র	 এবং	 গ্েদশ	
সবুজ	তবপ্লদবর	সিূনথা	কপ্র।	একই সথাদর ক্তষ	
উৎপথােন	বত্ধের	লদক্্য	বঙ্গবনু্ধ	নগে	ভি্ুতকর	
মথাি্যদম	 সমবথায়্রী	 ক্ষকদের	 মথাদি	 গ্সিযন্ত	
তবিরণ	ও	স্থাপদনর	ব্যবস্থা	কপ্রন।	এদি	গ্েখথা	
যথায়,	তডদসম্বর	১৯৭৪	পয্ন্ত	আইআরতডতপভুক্ত	
২০০ রথানথায়	১৬,১৭৫টি	সমবথায়	সতমতি	গঠন	
করথা	হয়	যথার	সেস্য	সংখ্যথা	তিল	৪৩,০০,৭৫০ 

জন।	সেস্যদের	মদি্য	কু্দ্র	ঋণ	তবিরণ	করথা	
হয়	১২২	তমতলয়ন	টথাকথা।

• তবআরতডতবর বিকমাে গণমধুখী িল্ী উন্নয়ে 

কাযষিক্রম বাস্তবায়ে

আতশর	 েশদক	 তবআরতডতব	 িথার	 কথায্ক্রদম	
ব�তিত্্য	আনয়ন	কপ্র	তবি-স্র	সমবথায়	পধেতির	
পথাশথাপথাতশ	 অনথানষু্থাতনক	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 েদলর	
মথাি্যদম	 পল্্রীর	 জনগদণর	 আর্সথামথাতজক	
উন্নয়দনর	জন্য	েথাতরদ্র্য	হ্থাস,	মতহলথা	উন্নয়ন,	
যুব	উন্নয়ন,	রেথাম্রীণ	বেি্দত্বর	তবকথাশ	সথািনসহ	
তবতভন্ন	 সম্প্রসথারণমলূক	 কথায্ক্রম	 রেহণ	
কপ্র।	 আতশ	 ও	 নব্বই	 েশদক	 তবআরতডতব	
সমবথায়্রী	 ক্ষকদের	 গ্সিযন্ত	 সরবরথাহ	 কপ্র	
ক্তষ	 উৎপথােদন	 নব	 তবপ্লব	 �টথায়।	 ১৯৮৬-
১৯৯৫	গ্ময়থাদে	তবআরতডতব,	বথাড্ড,	আরতডএ,	
তবএইউ,	 জথাইকথা	 ও	 জথাপথাদনর	 তকদয়থাদটথা	
তববেতবে্যথালদয়র	 গ্যৌর	উদে্যথাদগ	পল্্রী	উন্নয়দন	
‘তলংক	 মদডল’	 নথাদম	 একটি	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	
মদডল	উদ্থাবন	করথা	হয়	যথা	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	
পথালন	করদি।

বি্ডমথাদন	 তবআরতডতব	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	
সব্বহ্ৎ	 কু্দ্রঋণ	 প্রেথানকথার্রী	 সরকথাতর	
সংস্থা।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	 গণিথাতন্তক	 সরকথার	 কি্্ক	 গহ্্রীি	
তভশন-২০২১,	 তভশন–২০৪১	 এর	 লক্্যসমহূ	
অজ্ডদনর	জন্য	তবআরতডতব’র	গহ্্রীি	কম্সতূির	
সফল	 বথাস্বথায়দন	 ১৮টি	 প্রকল্প/কম্সতূি	
বথাস্বথায়নথাি্রীন	রদয়দি।

সথামতরেক	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
তবআরতডতব	 বি্ডমথাদন	 গ্য	 সকল	 কথায্ক্রম	
বথাস্বথায়ন	কপ্র	আসদি	িথা	তনম্নরূপ—
• পল্্রী	 এলথাকথার	 জনদগথাষ্ঠীদক	 সমবথায়	

সতমতি/পল্্রী	 উন্নয়ন	 েদলর	 মথাি্যদম	
সংগতঠি	কপ্র	মথানব	সংগঠন	সষ্্টি;

• িথাতহেথামথাতফক	 মথানতবক	 ও	 েক্িথা	 উন্নয়ন	
প্রতশক্ণ	ও	প্রতশক্দণথাত্তর	সহথায়িথা	প্রেথান;

• উপকথারদভথাগীদের	 মলূিন	 সষ্্টি	 ও	 এর	
ব্যবস্থাপনথা;

• সম্প্রসথারণ	 ব্যবস্থাপনথার	 মথাি্যদম	 প্রযুতক্ত	
হস্থান্তর;

• ক্তষঋণ	ও	অক্তষ	খথাদি	কু্দ্রঋণ	তবিরদণর	

মথাি্যদম	পল্্রী	এলথাকথায়	কম্সংস্থান	সষ্্টি;
• স্থান্রীয়	 উদে্যথাগদক	 উৎসথাহ	 ও	 সহথায়িথা	

প্রেথান,	 উৎপথাতেি	 পণ্য	 সংরক্ণ	 ও	
বথাজথারজথািকরণ;

• সদিিনিথা	বত্ধে	ও	পরথামশ্	গ্সবথা	কথায্ক্রম;
• স্থান্রীয়	পয্থাদয়	উন্নয়ন	পতরকল্পনথা	প্রণয়দন	

সহথায়িথা	প্রেথান;
• পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	হ্থাস	তবষয়ক	উন্নয়ন	

প্রকল্প	বথাস্বথায়ন;
• স্থান্রীয়	িথাতহেথার	আদলথাদক	অংশীেথাতরদত্বর	

তভতত্তদি	রেথাম্রীণ	কু্দ্র	কু্দ্র	অবকথাঠথাদমথাগি	
তনম্থাণ;

• নথার্রী	উন্নয়ন	কম্সতূি	রেহণ;
• কু্দ্র	তশদল্পর	প্রসথার	ও	পল্্রী	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টি;
• স্থান্রীয়	সম্ে	গ্যথাজন	ও	ব্যবস্থাপনথা;
• গ্সিযন্তসহ	অন্যথান্য	আিতুনক	ক্তষ	প্রযুতক্ত	

হস্থান্তর	ও	সম্প্রসথারণ;
• উপকথারদভথাগীদের	 উৎপথাতেি	 পণ্য	

তবপণদনর	জন্য	মথাদক্ডট	তলংদকজ	স্থাপন।

তবআরতডতব’র অজকে ও স্বীকৃতি 

পল্্রী	 বথাংলথার	 উন্নয়দন	 তবআরতডতব	 একটি	
কথাদলথাত্ত্রীণ্	প্রতিষ্থান।	সংদক্দপ	তবআরতডতব’র	
গুরুত্বপূণ্	অজ্ডন	ও	স্ব্রীক্তি	তনম্নরূপ—	
সিংগঠে সষৃ্টি:	 গ্মথাট	 ১,৬৬,৯৬০টি	 পল্্রী	
সংগঠন	 (৮৯,৯৭৩টি	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	
৭৬,৯৮৭টি	পল্্রী	উন্নয়ন	েল);
সদসযে অন্তভধু ষিততি: গ্মথাট	 ৫০.১২	 লক্	 জন	
সেস্য	অন্তভু্ক্ত	করথা	হদয়দি	যথার	মদি্য	মতহলথা	
২৪.৪৩	লক্	জন;	
মলূধে সষৃ্টি:	 গ্মথাট	 মলূিন	 সষ্্টি	 ৭০৭.০৩	
বেথাটি	 টথাকথা	 যথা	 পল্্রী	 অর্ন্রীতিদি	 িথাৎপয্পূণ্	
ভূতমকথা	ব�দখ	িদলদি;
প্রতশষ্ণ প্রদাে: পল্্রীর	 মথানব	 সম্ে	
উন্নয়দনর	লদক্্য	এ	পয্ন্ত	৭৬.৬৪	লক্	জনদক	
প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হদয়দি;
ঋণ তবিরণ: প্রতি	বির	প্রথায়	১,২০০	বেথাটি	
টথাকথা	ঋণ	তবিরণ	করথা	হয়;	
মসচ যন্ত তবিরণ:	১৮,৩৬০টি	গভ্রীর	নলকূপ,	
৪৪,৫২৩টি	 অগভ্রীর	 নলকূপ	 ও	 ১৯,৪০৫টি	
শতক্ত	িথাতলি	পথাম্	তবিরণ	করথা	হদয়দি।

আন্ত্জথাতিক	খ্যথাতিসম্ন্ন	গদবষণথা	সংস্থা	
তবআইতডএস	(BIDS,	২০১০)	তবআরতডতব’র	
সথাতব্ক	 কথায্ক্রম	 সম্রীক্থা	 কপ্র	 তজতডতপদি	
তবআরতডতব’র	প্রভথাব	তনরূপণ	কপ্র।	সম্রীক্থার	
মলূ্যথায়ন	 অনযুথায়্রী	 সথাতব্ক	 কম্কথাদডের	 ফদল	
জথাি্রীয়	 পয্থাদয়	 তজতডতপদি	 তবআরতডতব’র	
অবেথাদনর	 পতরমথাণ	 হদচ্ছ	 প্রথায়	 ১.৯৩%।	
গার্ডিয়ান	(The Guardian)	পতত্কথার	১৯৮৮	
সথাদলর	 তডদসম্বর	 সংখ্যথায়	 তবআরতডতব’র	
কথায্ক্রদমর	 সফলিথার	 ভূয়স্রী	 প্রশংসথা	 কপ্র	
প্রেত্ত	 মন্তব্য—‘BRDB brings a Silent 
Revolution in Poverty Alleviation.’

মসাোর বািংলা গড়ার প্রিযেনয় সরকার 

মঘাত্ি রূিকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে 

তবআরতডতবর কমষিিতরকল্পো

সুে্রী�্	 অতভজ্িথা,	 অজ্ডন	 ও	 সক্মিথার	
ওপর	 তভতত্ত	 কপ্র	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 কি্্ক	
গ্�থাতষি	 রূপকল্প-২০৪১	 অনসুরদণ	 উন্নি	
পল্্রী	 তবতনম্থাদণ	 তবআরতডতব	 অরেণী	 ভূতমকথা	
পথালন	 কপ্র	 িদলদি।	 সথামতরেক	 ও	 গ্টকসই	
পল্্রী	উন্নয়দন	তবআরতডতব’র	কম্পতরকল্পনথাদক	
তনম্নরূদপ	তিতনিি	করথা	যথায়—

• িল্ী উন্নয়ে মাস্ার প্যোে অেধুসারর মটকসই 

িল্ী উন্নয়ে কমষিসতূচ বাস্তবায়ে

রূপকল্প-২০৪১	এর	আদলথাদক	উন্নি	বথাংলথাদেশ	
তবতনম্থাদণ	 অন্যিম	 প্রিথান	 পূব্শি্ড	 হদলথা	 পল্্রী	
বথাংলথার	উন্নয়ন।	পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য	সরকথাতর	
ও	 ব�সরকথাতরভথাদব	 তবতক্প্ত	বথা	এলথাকথাতভতত্তক	
কম্সতূি	 রেহণ	 করথা	 হদয়দি।	 তকন্তু	 একটি	
সুতনতে্ডষ্	 মথাটেথার	 প্ল্যথানতভতত্তক	 বেথাদনথা	 কম্সতূি	
অে্যথাবধি	 প্রণীি	 হয়তন।	 সথািথারণভথাদব	 পথাডথা,	
রেথাম	 বথা	 ওয়থাড্ডদক	 পল্্রী	 তহদসদব	 তিতনিি	 করথা	
যথায়,	 গ্যখথাদন	 ইউতনয়ন	 হদচ্ছ	 পল্্রীর	 সদব্থাচ্চ	
ব্যবস্থাপনথা	 কথাঠথাদমথা।	 পক্থান্তপ্র,	 স্থান্রীয়	
সরকথার	 ব্যবস্থা	 তবদবিনথায়	 ইউতনয়ন	 পতরষে	
হদচ্ছ	সরকথাতর	পয্থাদয়	সব্তনম্ন	প্রশথাসতনক	স্র।	
অিএব	ইউতনয়ন	পতরষদের	সম্ক্্তিথায়	সমরে	
ইউতনয়দনর	জন্য	একটি	সথামতরেক	পল্্রী	উন্নয়ন	
মথাটেথার	প্ল্যথান	প্রণয়ন	করথা	এখন	সমদয়র	েথাতব।	
অন্যতেদক,	বথাংলথাদেদশ	অচিল	ও	ব�ৌদগথাতলক	
অবস্থাদভদে	 পল্্রীর	 ব�তশদষ্	 ব�তিত্্য	 রদয়দি।	
পল্্রীর	 তনজস্ব	 ব�তশদষ্্যর	 সথাদর	 সংগতি	
ব�দখ	 অবকথাঠথাদমথা	 ও	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়ন	
পতরকল্পনথা	 করথা	 প্রদয়থাজন।	 পল্্রী	 অচিদলর	
প্রতিটি	পতরবথারদক	পল্্রী	ডথাটথাদবজ	এর	আওিথায়	
এদন,	 িথাদের	 সদিিনিথা	 বত্ধে,	 মথানবসম্ে	
উন্নয়ন,	তবতনদয়থাগ	সক্মিথা	বত্ধে,	ক্তষ/অক্তষ	
খথাদি	 পল্্রী	 উৎপথােন	 বত্ধে,	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি,	
সথামথাতজক	ক্মিথায়ন,	বেডেথার	সমিথা,	বেি্দত্বর	
তবকথাশ	প্রভ্তি	মথাটেথার	প্ল্যথাদনর	অন্তভ্ুক্ত	রথাকদি	
হদব।	েতরদ্রদের	গ্যমন	পুতঁজ	প্রদয়থাজন,	ব�মতন	
প্রদয়থাজন	 িথাদের	 জন্য	 বহুমখুী	 পেদক্প	 ও	
গ্সবথা,	যথাদি	কপ্র	িথাদেরদক	আতর্ক	ব্যবস্থায়	
প্রদবশথাধিকথার	 তনতচিিকরণসহ	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য	
এবং	 সম্দে,	 এককরথায়	 গ্য	 তবষয়গুতল	
েতরদ্রদের	জ্রীবন	ও	জ্রীতবকথাদক	প্রভথাতবি	কপ্র,	
গ্স	 তবষয়গুদলথাদি	 পেদক্প	 বেওয়থার	 সমতবিি	
ব্যবস্থাই	 হদব	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 মথাটেথার	 প্ল্যথান।	
এদক্প্ত্	 তবআরতডতব	 পল্্রীতভতত্তক	 বথাংলথাদেদশ	
মথাটেথার	 প্ল্যথান	 প্রণয়ন	 ও	 বথাস্বথায়দন	 বেি্দত্বর	
ভূতমকথা	পথালন	করদি	পথাপ্র।	
• সবষিজেীে িল্ী জীতবকায়ে কমষিসতূচ 

বাস্তবায়ে

পল্্রীর	 জনদগথাষ্ঠীর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দন	
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আত্মকম্সংস্থান	 সষ্্টি,	 পল্্রীর	 আয়	 উৎসথার্রী	
কম্কথাডেদক	 সহথায়িথা	 করথা	 এবং	 Livelihood	
সমদূহর	 সতঠক	 ও	 সুতবন্যস্	 ির্য	 অি্যন্ত	
গুরুত্বপূণ্।	 এদক্প্ত্	 পল্্রীর	 প্রিতলি	 ও	
সম্থাবনথাময়	 জ্রীতবকথায়ন	 এর	 তবস্থাতরি	 ির্য	
(জ্রীতবকথায়ন	 বেথাষ,	 বথাংলথাদেশ)	 প্রণয়ন	 করথা	
হদল	 িথার	 তভতত্তদি	 টথাদগ্ট	 গ্রুদপর	 আরেহ,	
প্রযুতক্তগি	সুতবিথা,	সম্থাবনথা,	বথাজথার	িথাতহেথা,	
েক্িথা,	 তবপণন	 সুতবিথা,	 মলূিন	 সহথায়িথা,	
কথাতরগতর	 সহথায়িথা,	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 ইি্যথাতে	
তবদবিনথায়	 উপযুক্ত	 জ্রীতবকথা	 তনব্থািন	 সংক্রথান্ত	
কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়দন	 উক্ত	 জ্রীতবকথায়ন	 বেথাষ	
অনন্য	 ভূতমকথা	 রথাখদি	 পথাপ্র।	 সংকতলি	
জ্রীতবকথায়ন	 িদর্যর	 তভতত্তদি	 সথামতরেক	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাদস	 পল্্রীর	 জনদগথাষ্ঠীদক	
অচিলতভতত্তক	জ্রীতবকথা	উন্নয়দন	সহথায়িথা	প্রেথান	
কপ্র	 জ্রীতবকথাদক	 সকদলর	 কথাদি	 সহজলভ্য	
করথাই	হদলথা	এর	সব্জন্রীনিথা।

কপ্রথানথায়	 প্রভথাতবি	 পল্্রী	 অর্ন্রীতিদক	
পূণ্জ্রীবন	 প্রেথাদন	 এ	 সংকতলি	 জ্রীতবকথার	
ির্য	মথাইলফলক	 তহদসদব	কথাজ	করদব।	পল্্রী	
উন্নয়দন	 অবকথাঠথাদমথার	 পথাশথাপথাতশ	 সংগঠন,	
মথানব	 সম্ে	 উন্নয়ন,	 বেটওয়থাক্ড	 এবং	
েক্িথা,	 সক্মিথা	 ও	 উপদযথাগী	 জ্রীতবকথায়ন	
তনব্থািন—গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	 কপ্র।	
বধণ্ি	জ্রীতবকথায়ন	বেথাষ	ও	িৎপরবি্ড্রী	সহথায়িথা	
কপ্রথানথা	 পরবি্ড্রী	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 গতিিথারথাদক	
ব�গবথান	 ও	 সুসংহি	 করদব।	 প্রকথাশনথার	
পথাশথাপথাতশ	 প্রস্থাতবি	 ‘জথাি্রীয়	 জ্রীতবকথায়ন	
বেথাষ’	 এর	 একটি	 ডথাটথাদবজ	 প্রণয়ন	 করথা	
হদব	 যথা	 তবআরতডতব’র	 ওদয়বসথাইদটর	 তলংক	
তহদসদব	 অনলথাইদন	 প্রকথাশ	 করথা	 হদব।	
বেথাদনথা	 ব্যবহথারকথার্রী	 উক্ত	 ডথাটথাদবজ	 হদি	

জ্রীতবকথায়নতভতত্তক,	 এলথাকথাতভতত্তক	 বথা	
প্রদয়থাজন	 ও	 পি্	 অনসুথাপ্র	 ডথাটথা	 আউটপুট	
তনদি	 পথারদব।	 একই	 সথাদর	 পিদ্র	 জ্রীতবকথা	
অবলম্বন	 কপ্র	 স্বথাবলম্ব্রী	 হদি	 তবআরতডতবসহ	
অন্যথান্য	 সরকথাতর-ব�সরকথাতর	 সংস্থা	 হদি	
সহথায়িথা	রেহণ	করদি	পথারদব।
• অিংশীদাতরত্বমলূক ও সমতন্বি িল্ী উন্নয়ে 

মনডল অেধুসারর িল্ী উন্নয়ে ও দাতরদ্যে 

তবনমাচে কমষিসতূচ বাস্তবায়ে

পল্্রীর	জনসথািথারণদক	উন্নয়দন	অংশীেথারকরণ,	
িথাতহেথা	 তভতত্তক	 ঊধ্ব্মখুী	 উন্নয়ন	 পতরকল্পনথা	
রেহণ	 ও	 বথাস্বথায়ন	 এবং	 জথাতিগঠনমলূক	
প্রতিষ্থাদনর	 গ্সবথা	 সমবিদয়	 অংশীেথাতরত্বমলূক	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	 সথারথা	 গ্েদশ	
রেথাম	উন্নয়ন	কতমটি	ও	ইউতনয়ন	সমবিয়	কতমটি	
সতক্রয়	 ভূতমকথা	 পথালন	 করদি।	 এ	 কথায্ক্রমটি	
তলংক	 মদডল	 তহদসদব	 পতরতিি।	 রেথাম	 উন্নয়ন	
কতমটির	 সভথায়	 উত্থাতপি	 িথাতহেথা	 ইউতনয়ন	
সমবিয়	কতমটির	মথাি্যদম	সমবিয়	ও	বথাস্বথাতয়ি	
হয়।	 তলংক	 মদডল	 কথায্ক্রমদক	 উৎসথাতহি	
করথার	জন্য	সরু	রথাস্থা	তনম্থাণ,	ইট	সতলংকরণ,	
গ্িথাট	 বক্স	 কথালভথাট্ড	 ও	 গ্ড্রন	 তনম্থাণ,	 নলকূপ	
স্থাপন	প্রভ্তি	কু্দ্র	অবকথাঠথাদমথা	সুতবিথাদভথাগী,	
ইউতনয়ন	পতরষে	ও	সরকথাপ্রর	অংশীেথাতরদত্বর	
তভতত্তদি	 বথাস্বথাতয়ি	 হয়।	 তবতভন্ন	 গদবষণথায়	
গ্েখথা	গ্গদি	তলংক	মদডদলর	সথামতরেক	কথায্ক্রম	
ইউতনয়ন	 পয্থাদয়	 স্বচ্ছিথা,	 জবথাবতেতহিথার	
মথাি্যদম	 সুশথাসন	 তনতচিিকরদণ	 িথাৎপয্পূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	করদি।	অন্যতেদক,	স্বথাি্রীনিথা-
উত্তর	 বথাংলথাদেদশ	 বঙ্গবনু্ধর	 প্রবতি্ডি	 সমতবিি	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (আইআরতডতপ)	 পল্্রী	
উন্নয়দন	 অভূিপূব্	 সথাফল্য	 এদন	 তেদয়তিল।	
রূপকল্প	 ২০৪১	 বথাস্বথায়দন	 জ্রীতবকথায়ন	

ও	 পল্্রী	 জনপদের	 সথামতরেক	 ও	 গ্টকসই	
উন্নয়ন	 তনতচিিকরদণ	 তলংক	 মদডল	 এবং	
আইআরতডতপ	 এর	 সথাফল্যদক	 এক্রীভূি	 কপ্র	
অংশীেথাতরত্বমলূক	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
কম্সতূির	 পতরমথাতজ্ডি	 সংস্রণ	 বথাস্বথায়নদক	
তবআরতডতব’র	অন্যিম	মলূ	কথায্ক্রম	 তহদসদব	
তবদবিনথা	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।	

• িল্ী জীতবকায়েনক অন্তভধু ষি্তি করর তবি-স্তর 

সমবায় সতমতিগুনলা প্রকৃি সমবায়ীনদর 

বিারা সরকাররর তেয়মেীতি অেধুসারর 

িতরচালো তেতচিিকরণ

১৯৭২	 সথাদল	 যুধেতবধ্বস্	 সে্য	 স্বথাি্রীন	
বথাংলথাদেদশ	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	
রহমথান	বুিদি	গ্পপ্রতিদলন	যুধেতবধ্বস্	গ্েদশর	
হথাজথাপ্রথা	অভথাব	পূরদণ	তবদশষি	ক্তষ	ও	পল্্রী	
উন্নয়দন	 সমবথায়	 প্রদিষ্থার	 বেথাদনথা	 তবকল্প	
বেই।	 মহথানথায়দকর	 এই	 ন্রীতিদি	 বল্রীয়থান	
হদয়	 গ্েশটির	 পুনজ্ডথাগরদণ	 সমবথায়	 পধেতি	
এক	 অতবস্রণীয়	 ভূতমকথা	 ব�দখদি।	 তকন্তু	
সমদয়র	 আবদি্ড	 তবি-স্র	 তবতশষ্	 সমবথায়	
পধেতি	 আজ	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 কথাতঙ্কি	 ভূতমকথা	
পথালন	করদি	সক্ম	হদচ্ছ	নথা।	এর	মলূ	কথারণ	
সমবথায়	 সতমতির	 সুষু্	 ব্যবস্থাপনথা	 ও	 কথায্কর	
বেি্দত্বর	 অভথাব।	 কুতমল্থা	 মদডদলর	 তবি-স্র	
সমবথায়	 প্ররথায়	 উপদজলথা	 বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	
সতমতি	 (ইউতসতসএ)	 এর	 গ্িয়থারম্যথান	 হদলন	
ঐ	উপদজলথার	সমবথায়্রীদের	বেিথা।	উক্ত	পদে	
বি্ডমথাদন	 েক্	 ও	 গ্যথাগ্য	 সমবথায়্রী	 বেি্দত্বর	
অভথাব	 পতরলতক্ি	 হদচ্ছ।	 ফদল,	 তেদন	 তেদন	
সমবথায়	 সতমতিগুদলথা	 ও	 সমবথায়	 কথায্ক্রদমর	
সম্থাবনথার	 গ্ক্ত্সমহূ	 সংকুতিি	 হদচ্ছ।	 িথাই,	
সমবথায়	 উন্নয়দন	 সরকথাপ্রর	 তনয়মন্রীতি	
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অনসুথাপ্র	িলথার	জন্য	সতমতিসমহূদক	তনদম্নথাক্ত	
তনয়মকথাননু	গ্মদন	িলথা	বথাঞ্ছন্রীয়—
ক)		 সমবথায়	 আইন,	 তবধিমথালথা	 ও	 ন্রীতির	

যরথাযর	প্রদয়থাগ	তনতচিি	করথা;
খ)		 সমবথায়	 আইন	 প্রণয়দন	 প্রক্ি	

সমবথায়্রীদের	সম্ক্্ত	করথা;
গ)	 সতমতির	 বেি্দত্ব	 প্রক্ি	 সমবথায়্রীদের	

তনব্থািদনর	 জন্য	 সমবথায়	 আইদনর	
যুদগথাপদযথাগী	সংস্থার	করথা;

�)		 সমবথায়্রীদের	 নগদে	 ঋণ	 প্রেথান	 নথা	 কপ্র	
সথাপ্লথাই	 গ্ক্রতডদটর	 মথাি্যদম	 ঋদণর	 ব্যবস্থা	
করথা;

ঙ)		 স্থান্রীয়	 ইউতনয়ন	 পতরষদের	 সথাদর	
সমবিদয়র	মথাি্যদম	সমবথায়্রীদের	উৎপথাতেি	
পদণ্যর	বথাজথারজথািকরণ;

ি)	 সমবথায়	 তশল্প	 প্রতিষ্থায়	 সরকথাপ্রর	
পষ্্দপথাষকিথার	ব্যবস্থা	করথা;

ি)		 ইউতসতসএগুদলথাদক	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	
তহদসদব	গদড	ব�থালথা;

জ)	 ইউতসতসএসমহূ	 পতরিথালনথার	 গ্ক্প্ত্	
তবআরতডতব’র	ভূতমকথা	ও	পতরধি	সুতনতে্ডষ্	
হওয়থা।

রূিকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে 

তবআরতডতব’র উনল্খনযাগযে 

চযোনলজিসমহূ

সথামতরেক	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 সুতবশথাল	 কম্িথারথায়	
তবআরতডতব	 তকিু	 ি্যথাদলজে	 এর	 সমেস্খীন	
হদচ্ছ	 এবং	 ভতবষ্যদিও	 হদি	 পথাপ্র।	 সংতলিষ্	
অংশীজনদের	 সহদযথাতগিথা,	 সুতনপুণ	 তবদলিষণ	
ও	সুতনতে্ডষ্	কম্পতরকল্পনথার	মথাি্যদম	এ	সকল	
ি্যথাদলজে	অতিক্রম	করদি	হদব।	অনথাগি	তেদনর	

গুরুত্বপূণ্	ি্যথাদলজেসমহূ—
• উন্নি-সমধ্ে	 পল্্রী	 গঠদনর	 লদক্্য	

যুদগথাপদযথাগী	পূণ্থাঙ্গ	মদডল	নথা	রথাকথা;
• তবি-স্র	 সমবথায়	 পধেতিদি	 তবআরতডতব,	

ইউতসতসএ	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 তত্মখুী	
ব্যবস্থাপনথা	তবরথাজমথান	রথাকথা;

• কথাযক্্রম	বথাস্বথায়দন	তবআরতডতব’র	সক্মিথা	
উন্নয়দন	কথায্কর	পেদক্দপর	অভথাব;

• বেন্দ্র্রীয়	 সমবথায়	 সতমতি	 কথায্করভথাদব	
তনয়ন্তণ	 ও	 পতরিথালনথায়	 তবআরতডতব’র	
েথাতয়ত্ব	যদরথাপযুক্তভথাদব	বধণ্ি	নথা	রথাকথা;

• মলূিন	সরবরথাদহর	লদক্্য	ঋণ	িহতবল	ও	
সরবরথাহদযথাগ্য	সম্দের	অপ্রিুলিথা;

• পণ্য	উৎপথােন	ও	বথাজথারজথািকরদণ	ফলপ্রস	ূ
বথাজথার	 ব্যবস্থা/বেটওয়থাক্ড	 অে্যথাবধি	 গদড	
নথা	ওঠথা;

উিসিংহার

বঙ্গবনু্ধর	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাদণর	 েশ্দনর	
আদলথাদক	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 গ্�থাতষি	
রূপকল্প-২০৪১	 বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	 কু্িথা	 ও	
েথাতরদ্র্যমকু্ত	 সমধ্ে	 বথাংলথাদেশ	 গঠন	 করদি	
হদল	 অন্যিম	 পূব্শি্ড	 তহদসদব	 সমধ্ে	 পল্্রী	
গঠন	 করদি	 হদব।	 এলদক্্য	 তবআরতডতব	 ৮ম	
পচিবথাতষ্ক্রী	পতরকল্পনথার	আদলথাদক	গ্মৌতলক	ও	
তভতত্তমলূক	কথায্থাবতল	গ্যমন-	বি্ডমথান	গ্প্রক্থাপদট	
পল্্রী	ও	পল্্রী	উন্নয়দনর	সংজ্থা	এবং	এর	পতরধি	
তনব্থািন,	পল্্রী	উন্নয়দনর	মথাটেথার	প্ল্যথান	প্রণয়ন,	
সব্জন্রীন	পল্্রী	জ্রীতবকথায়ন	কম্সতূি	বথাস্বথায়ন,	
জ্রীতবকথায়ন	 বেথাষ	 প্রণয়ন,	 অংশীেথাতরত্বমলূক	
ও	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 মদডল	 উদ্থাবন,	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 ডথাটথাদবজ	 ব�তর,	 তবআরতডতব’র	

সক্মিথা	 বত্ধে	 এবং	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রদমর	
সথাদর	 সম্তক্ডি	 প্রতিষ্থান/সংস্থাসমদূহর	 সথাদর	
সব্স্প্রর	 সমবিয়	 সথািন	 ইি্যথাতে	 উদে্যথাগ	
হথাদি	 তনদয়দি।	 উক্ত	 উদে্যথাদগর	 ফলথাফদলর	
তভতত্তদি	 অংশীেথাতরত্বমলূক	 ও	 সমতবিি	 মদডল	
কম্সতূি	অবলম্বন	কপ্র	আগথাম্রী	তেদন	গহ্্রীিব্য	
ন্রীতিদকৌশদল	সংগতিপূণ্	পতরকল্পনথা	রেহণ	ও	িথা	
বথাস্বথায়দনর	উদে্যথাগ	রেহণ	করথাই	হদব	আগথাম্রী	
তেদন	 গ্টকসই	 উন্নি	 পল্্রী	 গঠদনর	 ব�থাডম্যথাপ।	
এদক্প্ত্	পল্্রী	উন্নয়ন	খথাদির	গদবষকব্্ 	এবং	
পল্্রী	 উন্নয়নতবেগদণর	 সব্থাত্মক	 সহদযথাতগিথা	
রেহণ	করথার	প্রদয়থাজন্রীয়িথা	রদয়দি।	বথাংলথাদেদশ	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 গ্সক্টপ্র	
সম্ক্্ত	সকল	সরকথাতর	ও	ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	
এবং	 এনতজওদের	 কথায্ক্রম	 সমবিদয়র	 মথাি্যদম	
এদেদশর	 পল্্রীর	 জনসথািথারণদক	 এ	 কম্সতূির	
আওিথায়	আনথার	উদে্যথাগ	রেহদণর	প্রদয়থাজন্রীয়িথা	
অনতুমি	 হয়।	 এদক্প্ত্	 তবআরতডতব	 মলূ	
সমবিয়দকর	ভূতমকথা	পথালদন	সেথা	প্রস্তুি	রদয়দি।

গ্মথাট	 করথা,	 পল্্রীর	 প্রতিটি	 জনগণদক	
অংশীেথাতরত্বমলূক	 ও	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	কম্সতূির	আওিথায়	এদন	পল্্রী	
উন্নয়দনর	 মথাটেথার	 প্ল্যথান	 অনসুথাপ্র	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ও	 স্থান্রীয়	 সরকথারসহ	 সংতলিষ্	 জথাতিগঠনমলূক	
সংস্থাসমদূহর	 সতমেতলি	 প্রদিষ্থার	 মথাি্যদম	
কম্সতূি	বথাস্বথায়ন	করদি	পথারদল	প্রতিটি	পল্্রী	
উন্নি	 ও	 আত্মতনভ্ডরশীল	 পল্্রীদি	 রূপথান্ততরি	
হদব,	যথার	মথাি্যদম	২০৪১	সথাদল	বঙ্গবনু্ধর	স্বদপ্নর	
কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাণ	
সম্ব	হদব।

সুতপ্রয় কুমার কুন্ধু : মহথাপতরিথালক,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	
উন্নয়ন	ব�থাড্ড
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ভূতমকা

সভ্যিথার	 অভথাবন্রীয়	 সথাফদল্যর	 তপিদন	 নথার্রী	
ও	 পুরুদষর	 সমথান	 অবেথান	 অনস্ব্রীকথায্।	
বেথান	 গ্েশ	 ও	 জথাতির	 সথামতরেক	 কল্যথাদণর	
জন্য	নথার্রীর	অংশরেহণ	অি্যথাবশ্যক।	বি্ডমথান	
সমদয়	 স্বিন্ত	 সত্তথায়	 পুরুদষর	 পথাশথাপথাতশ	
নথার্রীরথা	 গ্েশ	 তবতনম্থাদণ	 অরেণী	 ভূতমকথা	
রথাখদি।	 আিতুনককথাদল	 গ্েদশর	 অর্ন্রীতির	
উন্নয়দন	 নথার্রীর	 এ	 ভূতমকথা	 অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্	
বদল	স্ব্রীক্ি।	বথাংলথাদেদশর	মদিথা	উন্নয়নশীল	
গ্েদশ	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 মথাি্যদম	 পল্্রী	
উন্নয়দন	নথার্রীরথা	প্রি্যক্	ভূতমকথা	রথাখদি।	এদি	
বুিথা	 যথায়	 সমথাদজর	 অদি্ক	 জনদগথাষ্ঠী	 িরথা	
নথার্রীদের	 তপিদন	 গ্ফদল	একটি	জথাতির	পদক্	

কখদনথা	কথাতঙ্কি	লদক্্য	গ্পৌঁিদনথা	সম্ব	নয়।	
কতব	 কথাজ্রী	 নজরুল	 ইসলথাদমর	 কদঠে	 ধ্বতনি	
হদয়তিল-	
“তবদবে	যথা-তকিু	মহথান	সষ্্টি	তির-কল্যথাণকর,	
অদি্ক	 িথার	 কতরয়থাদি	 নথার্রী,	 অদি্ক	 িথার	
নর”।	

োরীর ষ্মিায়ে

ক্মিথায়ন	 হদচ্ছ	 মথানদুষর	 বস্তুগি,	 শেতহক,	
মথানতবক	 ও	 বুতধেবত্ত্তক	 সম্দের	 ওপর	
স্বতনয়ন্তণ	 প্রতিষ্থা,	 যথার	 সদঙ্গ	 েক্িথার	 প্রনেটি	
জতডি।	কথাদজই	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	বলদি	এমন	
এক	 িরদনর	 অবস্থাদক	 বুিথায়,	 গ্য	 অবস্থায়	
নথার্রী	 িাঁর	 জ্রীবদনর	 সদঙ্গ	 সম্তক্ডি	 প্রতিটি	

গ্ক্প্ত্	 স্বথাি্রীন	 ও	 ময্থােথাকর	 অবস্থায়	 উন্ন্রীি	
হদি	 পথাপ্র।	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 ব্যথাপক	 অদর্	
একজন	নথার্রীর	স্বক্রীয়িথা,	তনজস্বিথা	সদব্থাপতর	
স্বয়ংসম্ণূ্িথার	 তবকথাশদক	 বুিথায়।	 নথার্রী-
পুরুদষর	মি্যকথার	অসমিথা	ও	ব�ষম্য	দূর	কপ্র	
নথার্রীদক	 পুরুদষর	 সমকদক্	 প্রতিতষ্ি	 করথাই	
হদলথা	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন।	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	
করদি	হদল	নথার্রীদক	ক্মিথা	তবকথাদশর	সুদযথাগ	
তেদি	হদব।	পথাতরবথাতরক,	সথামথাতজক	ও	রথাষ্ট্রীয়	
সকল	 গ্ক্প্ত্	 নথার্রী-পুরুদষর	 সমিথা	 প্রতিষ্থা	
এবং	নথার্রীদেরদক	তশতক্ি	ও	েক্	মথানবসম্দে	
পতরণি	 করদি	 হদব।	 সমথাজ	 ও	 অর্ন্রীতিদি	
নথার্রীর	অবেথান	যরথাযর	মলূ্যথায়ন	করদি	হদব,	
িদবই	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	তনতচিি	হদব।

নারলীর উন্নয়দন
চবআরচরচব

ম�ো. আল�গীর মহোসসন আল রেওয়োজ

চেকরগাো উপদজলা, রদশার এ চবআরচরচব’র ইররসদপা কম্সচূির আওতায় ক�চনয়াললী বাচলদখালা মচহলা সচমচতর সেসযুদের চনজস্ব বযুাংক 
চহসাদব কযুাশদলে পদ্ধচতদত ঋণ সহায়তা প্রোন।



সিংতবধানে োরীর অবস্াে

বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথাদন	 নথার্রীর	 যরথাদযথাগ্য	
অবস্থান	 তনতচিি	 করথা	 হদয়দি।	 সংতবিথাদন	
নথার্রীর	 অধিকথার	 ও	 গ্মৌতলক	 স্বথাি্রীনিথা	 রক্থা	
করথার	 উদদেদশ্য	 তবতভন্ন	 িথারথা	 সতন্নদবশ	 করথা	
হদয়দি।	১৯	অনদুচ্ছদে	উদল্খ	রদয়দি	“জথাি্রীয়	
জ্রীবদন	 সব্স্প্র	 মতহলথাদের	 অংশরেহণ	 ও	
সুদযথাদগর	 ক্মিথা	 রথাষ্ট	 তনতচিি	 কতরদব।”	
২৭	 নং	 িথারথায়	 উদল্খ	 করথা	 হদয়দি-	 “সকল	
নথাগতরক	আইদনর	েষ্্টিদি	সমথান	এবং	আইদনর	
সমথান	 আশ্রয়	 লথাদভর	 অধিকথার্রী।”	 এিথাডথাও	
২৮(১),	 ২৮(২),	 ২৮(৩),	 ২৮(৪),	 ২৯(১),	
২৯(২)	 িথারথায়	 নথার্রী-পুরুষ,	 িম্বণ্তনতব্দশদষ	
সকদলর	 সমথান	 অধিকথাপ্রর	 তবিথান	 রদয়দি।	
৬৫(৩)	 িথারথায়	 নথার্রীর	 জন্য	 জথাি্রীয়	 সংসদে	
আসন	সংরতক্ি	আদি	এবং	এ	িথারথার	অি্রীদন	
নথার্রী	 স্থান্রীয়	 শথাসন	 সংক্রথান্ত	 প্রতিষ্থানসমদূহ	
প্রতিতনধিত্ব	করদি	পথাপ্র।

তবনশ্র মপ্রষ্ািনট োরী

পতচিমথা	 তবদবের	 গ্েশগুদলথাদি	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	 তবষয়টি	 সফল	 করদি	 এতগদয়	
আদস	 জথাতিসং�।	 জথাতিসং�	 নথার্রীর	 রথাষ্ট্রীয়,	
সথামথাতজক,	রথাজননতিক	ও	অর্ননতিক	উন্নয়ন	
ও	 ক্মিথায়দনর	 লদক্্য	 ১৯৭৫	 সথালদক	 ‘তববে	
নথার্রী	 বষ্’,	 ১৯৭৫-১৯৮৫	 সথালদক	 নথার্রী	
েশক	 তহদসদব	 গ্�থাষণথা	 কপ্র।	 ১৯৭৫	 সথাদল	
গ্মতক্সদকথাদি,	 ১৯৮০	 সথাদল	 বেথাদপনদহদগদন	
১৯৮৫	সথাদল	নথাইপ্রথাতবদি	এবং	১৯৯৫	সথাদল	
ব�ইতজংদয়	 যরথাক্রদম	 প্ররম,	 তবিি্রীয়,	 ি্ি্রীয়	
এবং	িিুর্	তববে	নথার্রী	সদমেলন	অনতুষ্ি	হয়।	

বািংলানদনশর মপ্রষ্ািনট োরী

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
দূরেরতশ্িথায়	স্বথাি্রীনিথা	যুদধে	নথার্রী	মতুক্তদযথাধেথা	
ও	তনয্থাতিি	নথার্রীর	পুনব্থাসন	এবং	বত্ত্তমলূক	
প্রতশক্ণ	প্রেথাদনর	লদক্্য	১৯৭২	সথাদল	‘নথার্রী	
পুনব্থাসন	 ব�থাড্ড’	 গঠন	 করথা	 হয়।	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন,	 নথার্রীতনয্থািন	 ব�থাি,	 নথার্রীর	 পথািথার	
ব�থাি,	 নথার্রীর	 তনরথাপত্তথা	 এবং	 অংশরেহণ	
তনতচিি	 করথার	 লদক্্য	 পরবি্ড্রীদি	 মতহলথা	
তবষয়ক	 মন্তণথালয়	 গঠন	 করথার	 হয়।	 ১৯৯৬	
সথাদলর	 জথাি্রীয়	 তনব্থািদন	 গ্েওয়থা	 প্রতিশ্রুতি	
অনযুথায়্রী	 িৎকথাল্রীন	 আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সরকথার	
গ্েদশ	প্ররমবথাপ্রর	মদিথা	জথাি্রীয়	নথার্রী	উন্নয়ন	
ন্রীতি	 ১৯৯৭	 প্রণয়ন	 কপ্র,	 যথার	 প্রিথান	 লক্্য	
তিল	 যুগ	 যুগ	 িপ্র	 তনয্থাতিি	 ও	 অবদহতলি	
এদেদশর	 বহ্ত্তর	 নথার্রী	 সমথাদজর	 ভথাদগ্যথান্নয়ন	
করথা।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	বেি্দত্ব	পতরিথাতলি	বি্ডমথান	সরকথার	
তনব্থািতন	 অঙ্গ্রীকথার	 বথাস্বথায়দন	 এবং	 নথার্রীর	
উন্নয়ন	 ও	 ক্মিথায়ন	 তনতচিি	 করথার	 তনতমত্ত	
জথাি্রীয়	 নথার্রী	 উন্নয়ন	 ন্রীতি	 ২০১১	 প্রণয়ন	

কপ্রদি।	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	ব�শ	তকিু	আইন-
ন্রীতি  ও  তবধিমথালথা  ব�তর  কপ্রদি  সরকথার।	
বঙ্গবনু্ধর	আেদশ্	উজ্্রীতবি	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	
শেখ	 হথাতসনথার	 নথার্রী-পুরুষ	 সমিথা	 ও	 নথার্রীর	
ক্মিথায়ন	 সুসংহিকরদণ	 গহ্্রীি	 বহুমখুী	
কথায্ক্রম	 তববেব্যথাপী	 প্রশংতসি	 এবং	 এদক্প্ত্	
বথাংলথাদেশ	 উন্নয়নশীল	 তবদবে	 ব�থাল	 মদডল।	
নথার্রী-পুরুদষর	 সমিথা	 অনিুথাবদনর	 অন্যিম	
মথাপকথাতঠ	 হদচ্ছ	 রথাজননতিক	 ক্মিথায়	 নথার্রী-
পুরুদষর	আনপুথাতিক	অবস্থান।	নথার্রীরথা	িাঁদের	
গ্মিথা,	শ্রম,	সথাহতসকিথা,	তশক্থা	ও	বেি্ত্ব	তেদয়	
আমথাদের	গ্েশ	গঠদন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ	এবং	
একটি	 স্বথাবলম্ব্রী	 তশতক্ি	 প্রজন্ম	 গঠদন	 একই	
সদঙ্গ	 ভূতমকথা	 রথাখদি।	 নথানথা	 অর্ননতিক,	
সথামথাতজক,	প্রথাক্তিক	প্রতিকূলিথা	রথাকথা	সদত্তও	
বথাংলথাদেদশ	 গ্য	 অভথাবন্রীয়	 আতর্ক	 সমত্ধে,	
উন্নয়ন	 ও	 প্রবত্ব্ধ	 অজ্ডন	 সম্ব	 হদয়দি,	 িথা	
মলূি	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	ও	অরেগতির	জন্যই,	
আর	 এদক্প্ত্	 যথার	 অবেথান	 অনস্ব্রীকথায্,	
তিতন	 রথাষ্টনথায়ক	 শেখ	 হথাতসনথা।	 নথার্রী	 উন্নয়ন	
ও	 ক্মিথায়দন	 িাঁর	 অবেথাদনর	 স্ব্রীক্তিস্বরূপ	
তিতন	 গ্্থাবথাল	 উইদমন্স	 তলডথারতশপ,	 প্ল্যথাদনট	
তফফটি	 তফফটি	 ি্যথাম্ম্য়ন,	 এদজন্ট	 অব	
গ্িজেসহ	 নথানথাতবি	 সমেথাননথা	 অজ্ডন	 কপ্রদিন।	
িাঁর	সব	অজ্ডন	বথাংলথাদেদশর	নথার্রীদের	গ্যমন	
গতব্ি	কপ্র,	ব�মতন	পথাতরবথাতরক	ও	সথামথাতজক	
জ্রীবদন	 ব�ষম্যহ্রীন-সমেথানজনক	 অবস্থাদন	
উন্ন্রীি	 হদয়	 গ্েশ	 গঠদন	 অংশরেহদণ	 আশথার	
আদলথা	গ্েখথায়।	

বথাস্বিথা	 হদলথা	 কম্দক্প্ত্	 নথার্রীরথা	 েক্িথা	
প্রমথাণ	 করদিন,	 ক্তিত্ব	 গ্েখথাদচ্ছন।	 নথার্রীরথা	
এখন	 রথাষ্ট	 পতরিথালনথা	 করদিন,	 পব্ি	 জয়	
করদিন,	 অরেণী	 ভূতমকথা	 রথাখদিন	 গ্েদশর	
অর্ননতিক	 উন্নয়দনও।	 নথার্রী	 অধিকথার	 ও	
ক্মিথায়দন	 প্রতিদবশী	 গ্েশগুদলথা	 গ্রদক	
ব�থা	 বদটই,	 উন্নি	 অদনক	 গ্েশ	 গ্রদকও	
এতগদয়	 আদি	 বথাংলথাদেশ।	 নথার্রী-পুরুদষর	
সমিথা  (বেডেথার	 ইকু্যইটি)	 েতক্ণ	 এতশয়থার	
গ্েশগুদলথার	 মদি্য	 সবথার	 ওপপ্র	 বথাংলথাদেশ।	
২০২০	 সথাদল	 ে্য	 গ্্থাবথাল	 বেডেথার	 গ্যথাপ	
তরদপথাট্ড	অনসুথাপ্র,	তবদবের	১৪৪টি	গ্েদশর	মদি্য	
বথাংলথাদেদশর	 অবস্থান	 ৪৭িম,	 যথা	 এতশয়থার	
অন্য	 গ্েশগুদলথার	 িুলনথায়	 আশথাব্যজেক।	
িলতি	 বির	 ওয়থার্্ড	 ইদকথানতমক	 গ্ফথারথাদমর	
ডতব্লউইএফ	 বেডেথার  গ্যথাপ-২০২১  সথাদলর	
প্রকথাতশি	 প্রতিদবেদন	 ১৫৬টি	 গ্েদশর	 মদি্য	
বথাংলথাদেশ	 েতক্ণ	 এতশয়থায়	 শীদষ্	 রদয়দি।	
রথাজননতিক	 ক্মিথায়দন	 নথার্রীর	 অংশরেহদণর	
তবষয়	 তবদবিনথায়	 বথাংলথাদেদশর	 অবস্থান	
তবদবে	 অষ্ম।	 আবথার	 ১৩৬টি	 গ্েদশর	 মদি্য	
তলঙ্গ	 ব�ষম্য	 তনরসদন	 বথাংলথাদেদশর	 অবস্থান	
৭৫িম।

বথাংলথাদেদশর	 অর্ননতিক	 শ্র্রীবত্ধেদি	 বড	
ভূতমকথাটি	পথালন	করদি	সথামথাতজক	পতরবি্ডন,	

তবদশষ	 কপ্র	 সমথাদজ	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন।	
কু্দ্র	 ঋণেথান	 কম্সতূি	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 ও	
অর্ননতিক	 সক্মিথা	 বত্ধেদি	 বড	 অবেথান	
ব�দখ	 িদলদি।	 এর	 পথাশথাপথাতশ	 সথাম্প্রতিক	
সমদয়	 নথার্রী	 তশক্থার	 প্রসথার	 এবং	 সমথাদজ	
গ্মদয়দের	 ভূতমকথা	 বেথারথাদলথা	 করদি	 ব্যথাপক	
ভূতমকথা	তনদয়দি	বথাংলথাদেশ	সরকথার।	বি্ডমথাদন	
গ্েদশ	 নথার্রী	 তশক্থার	 হথার	 ৫০.৫৪  শিথাংদশ	
উন্ন্রীি  হদয়দি।  বথাংলথাদেশ  তশক্থা	 ির্য  ও	
পতরসংখ্যথান  বু্যপ্রথা	 (ব্যথানদবইস)	 তহসথাব	
অনযুথায়্রী,	 বি্ডমথাদন	 প্রথারতমক	 পয্থাদয়	 গ্মথাট	
তশক্থার্্রীর	প্রথায়	৫১	শিথাংশ,	মথাি্যতমক	পয্থাদয়	
৫৪	 শিথাংশ,	 এইিএসতস	 পয্থাদয়	 ৪৮.৩৮	
শিথাংশ	নথার্রী	তশক্থার্্রী	রদয়দি।	সরকথার	তশক্থা	
সহথায়িথা	রেথাটে	ফথাডে	গঠন	কপ্র	প্রথারতমক	গ্রদক	
স্থািদকথাত্তর	পয্ন্ত	নথার্রীদের	তশক্থা	বত্ত্ত	প্রেথান	
করদি।	প্রথারতমক	তশক্থায়	নথার্রী	তশশুদের	ভতি্ডর	
হথার	 তবদবিনথায়	 তবদবে	 বথাংলথাদেদশর	 অবস্থান	
আরও	 ৬২টি	 গ্েদশর	 সদঙ্গ	 সমতবিিভথাদব	
প্ররম।	 জনপ্রশথাসন	 মন্তণথালদয়র	 সব্দশষ	
২০১৭	সথাদলর	পতরসংখ্যথান	অনযুথায়্রী,	সরকথাতর	
িথাকতরদি	 গ্মথাট	 নথার্রীর	 সংখ্যথা	 ৩	 লথাখ	 ৬৮	
হথাজথার	৮১৯	জন।	গি	দুই	েশদক	বথাংলথাদেদশ	
নথার্রীর	কম্সংস্থান	প্রথায়	৩	ভথাদগরও	ব�তশ	বত্ধে	
গ্পদয়	 ৩৮	 শিথাংদশ	 গ্পৌঁদিদি।	 এিৎসদত্তও	
নথার্রীর	 জ্রীবনমথাদনর	 উন্নয়ন	 আশথানরুূপ	
�দটতন।	 নথার্রীদের	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	
তনতচিদি	 কথাজ	 করদি	 সরকথার।	 জতয়িথা	
ফথাউদডেশনদক	 তবদশষথাতয়ি	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
গদড	 ব�থালথা	 হদচ্ছ।	 মতুজববদষ্	 ৫০	 লথাখ	
প্রথাতন্তক	ও	সুতবিথাবতচিি	নথার্রীদক	ির্যপ্রযুতক্তর	
মথাি্যদম	ক্মিথায়ন	করথা	হদচ্ছ।	

সথাম্প্রতিক	 সমদয়	 আন্তজ্ডথাতিকভথাদব	
গ্েদশর	নথার্রীদের	ব�শ	কদয়কটি	িথাক	লথাগথাদনথা	
সথাফল্য	 সবথার	 েষ্্টি	 বেদডদি।	 বথাংলথাদেদশর	
নথার্রী	 তবজ্থান্রীরথা	 ২২িম	 ল’তরদয়ল-ইউদনদস্থা	
ফর	 ওদমন	 ইন	 সথাদয়ন্স	 অ্যথাওয়থাড্ড	 অজ্ডন	
কপ্রদিন।	 বথাংলথাদেতশ	 নথার্রীর	 যুক্তরথাপ্ষ্টর	
মহথাকথাশ	 গদবষণথা	 প্রতিষ্থান	 নথাসথায়	 গ্যথাগেথান	
ও	 আন্তজ্ডথাতিকভথাদব	 ফুটবল,	 তক্রদকট	 ও	
অন্যথান্য	 গ্খলথািলুথায়	 িথারথা	 ভথাদলথা	 করদি।	
নথার্রীর	 রথাজননতিক	 ক্মিথায়দনও	 সরকথার	
ব্যথাপক	 অরেগতি	 অজ্ডন	 কপ্রদিন।	 সব	
রথাজননতিক	 েদলর	 কতমটিদি	 ৩৩	 শিথাংশ	
নথার্রী	 সেস্য	 রথাখথার	 তবষয়টি	 বথাি্যিথামলূক	
করথা	 হদয়দি।	 প্রতিটি	 উপদজলথা	 পতরষদে	 ১	
জন	 তনব্থাতিি	 মতহলথা	 ভথাইস	 গ্িয়থারম্যথাদনর	
পে	 সষ্্টি	 করথা	 হদয়দি	 এবং	 ি্ণমলূ	 পয্থাদয়	
নথার্রীর	রথাজননতিক	ক্মিথায়দন	স্থান্রীয়	সরকথার	
প্রতিষ্থাদন	 ৩৩	 শিথাংশ	 আসন	 নথার্রীর	 জন্য	
সংরতক্ি	রথাখথা	হদয়দি।	

তশক্থায়	এতগদয়	যথাওয়থার	কথারদণ	সরকথাতর-
ব�সরকথাতর  িথাকতরদি  নথার্রীর  পেিথারণথা  দ্রুি	
হথাপ্র  বথাডদি।  সমথান  অধিকথার,	 ময্থােথার	
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প্রদনে	 নথার্রীরথা	 িৎপর।	 সথাতব্ক	 তবিথাপ্র	
সমথাদজর	প্রতিটি	গ্পশথায়	নথার্রীদের	অংশরেহণ	
ব�দডদি।	 প্রশথাসন,	 তবিথার	 তবভথাগ,	 সশস্ত্র	
বথাতহন্রী,	 আইনশঙ্্খলথা	 রক্থাকথার্রী	 ও	 তবদশষ	
তনরথাপত্তথা	বথাতহন্রী	এবং	তবতভন্ন	কথাতরগতর	গ্ক্প্ত্	
নথার্রীরথা	 উচ্চ	 পদে	 রদয়দিন।	 গ্েদশর	 তপ্রন্ট	 ও	
ইদলকরেতনক	 তমতডয়থায়	 যুক্ত	 রদয়দিন	 অদনক	
নথার্রী।	নথার্রী	 পুতলশ	সেস্যরথা	জথাতিসং�	শথাতন্ত	
তমশদন	কথাজ	করদিন।	তশল্প	প্রতিষ্থায়ও	ভথাদলথা	
করদিন	নথার্রীরথা।	সরকথার	নথার্রী	উদে্যথাক্তথাদের	
তবনথা	জথামথানদি	ও	স্বল্প	সুদে	ঋণ	তেদচ্ছ।	

িল্ী উন্নয়ে কমষিকানডে োরীর অবস্াে 

সকল	 উন্নয়ন	 পতরসপ্র	 গ্য	 বেথাদনথা	 উদে্যথাগ	
বথাস্বথায়দন	 নথার্রী-পুরুদষর	 সমিথাতভতত্তক	
অংশরেহণ	 গুরুত্বপূণ্।	 তবদশষ	 কপ্র	 রেথাম্রীণ	
অর্ন্রীতির	 তবকথাদশ	 নথার্রীদের	 অংশরেহণ	
অি্যথাবশ্যক্রীয়।	 বথাংলথাদেদশর	 উন্নয়দনর	
িথারথাবথাতহকিথা	তবদলিষণ	করদল	গ্েখথা	যথায়	গ্য,	
স্বথাি্রীনিথা	 পরবি্ড্রী	 সমদয়	 উন্নয়ন	 কম্কথাদডে	
নথার্রীদের	 অংশরেহণ	 তিল	 নগণ্য;	 বি্ডমথান	
উন্নয়ন	প্রতক্রয়থায়	পুরুদষর	পথাশথাপথাতশ	নথার্রীদের	

অংশরেহণ	 উদল্খদযথাগ্য।	 বি্ডমথাদন	 তবতভন্ন	
সরকথাতর	 ও	 ব�সরকথাতর	 সংস্থা	 সকল	 উন্নয়ন	
প্রতক্রয়থার	সদঙ্গ	নথার্রীদের	সম্ক্্ত	করদি।	ফদল	
বি্ডমথাদন	পল্্রী	উন্নয়দন	নথার্রীদের	অংশরেহণ	তেন	
তেন	বত্ধে	পথাদচ্ছ।	বথাংলথাদেদশর	নথার্রীশ্রমশতক্তর	
পতরমথাণ	প্রথায়	৩	বেথাটি।	এর	মদি্য	প্রশথাসতনক	
ও	ব্যবস্থাপনথার	কথাদজ	১০	হথাজথাপ্রর	ব�তশ	নথার্রী	
কথাজ	কপ্রন।	৮০	শিথাংশ	নথার্রী	মৎস্য,	বনথায়ন	
ও	ক্তষকথাদজ	তনদয়থাতজি।	কু্দ্র	ও	কুটিরতশদল্প	
কম্রি	 শ্রতমকদের	 প্রথায়	 ৩৪	 শিথাংশ	 নথার্রী	
এবং	গ্পথাশথাক	তশদল্প	তনদয়থাতজি	শ্রতমদকর	মদি্য	
৮০	শিথাংশই	নথার্রী।	

বথাংলথাদেশ	 অর্ননতিক	 সম্রীক্থা	 ২০২০	
অনযুথায়্রী	 বি্ডমথাদন	 গ্মথাট	 শ্রমশতক্ত	 ৬.৩৫	
বেথাটির	 মদি্য	 প্রথায়	 ২.০০	 বেথাটি	 নথার্রী	 ক্তষ,	
তশল্প	 ও	 গ্সবথা—অর্ন্রীতির	 বহ্ত্তর	 এই	 তিন	
খথাদি	কথাজ	করদিন।	বথাংলথাদেশ	পতরসংখ্যথান	
বু্যপ্রথার	 (তবতবএস)	 এর	 সম্রীক্থায়	 জথানথা	 যথায়	
গ্য,	অর্ন্রীতিদি	নথার্রীর	আপ্রকটি	বড	সথাফল্য	
হদলথা,	 উৎপথােন	 খথাদির	 গ্মথাট	 কম্্রীর	 প্রথায়	
অদি্কই	 এখন	 নথার্রী।	 এ	 খথাদি	 তনদয়থাতজি	
৫০.১৫	 লক্	 নথার্রী-পুরুদষর	 মদি্য	 ২২.১৭	

লক্	 নথার্রী।	 িদব	 নথার্রী	 কম্্রীদের	 তসংহভথাগই	
শ্রমজ্রীব্রী।	কম্জ্রীব্রী	নথার্রীদের	অদি্দকর	ব�তশ	
ক্তষকথাদজর	 সদঙ্গ	 সম্ক্্ত	 আদিন।	 বি্ডমথাদন	
ক্তষ	 খথাদি	 তনদয়থাতজি	 আদিন	 ৯০.১১	 লক্	
নথার্রী,	তশল্প	ও	গ্সবথা	খথাদি	কথাজ	কপ্রন	যরথাক্রদম	
৪০.	৯০	লক্	এবং	৩৭.০০	লক্	নথার্রী	এবং	
প্রথায়	 ৫.৮০	 বেথাটি	 নথার্রী-পুরুষ	 বেথাদনথা	 নথা	
বেথাদনথাভথাদব	কথাদজ	সম্ক্্ত	রদয়দিন।	তশক্ক,	
তনম্থাণকম্্রী,	 তবজ্থান্রী,	 ব্যথাংকথার,	 উদে্যথাক্তথা,	
তশল্প্রী,	 গণমথাি্যমকম্্রী	 —প্রথায়	 সব	 গ্পশথাই	
ব�দি	 তনদচ্ছন	 নথার্রী।	 এমনতক	 এখন	 গ্পশথা	
তহদসদব	 গহ্কম্দকও	 ব�দি	 তনদচ্ছন	 িাঁরথা।	
তবতবএদসর	 সম্রীক্থায়	 গ্েখথা	 গ্গদি,	 বি্ডমথাদন	
গ্েদশ	স্থায়্রী	 তকংবথা	অস্থায়্রীভথাদব	৯	লক্	নথার্রী	
গহ্কম্্রী	 তহদসদব	 কথাজ	 করদিন,	 তবদনথােন	
ও	 তশল্পকদম্ই	জতডি	আদিন	প্রথায়	৯	হথাজথার	
নথার্রী,	ব্যথাংক-তবমথার	মদিথা	আতর্ক	খথাদি	কথাজ	
কপ্রন	 ৭০	 হথাজথার	 নথার্রী,	 তশক্কিথাদক	 গ্পশথা	
তহদসদব	 তনদয়দিন	 প্রথায়	 ৬.৫০	 লক্	 নথার্রী	
এবং	 গ্সবথা	ও	 তশল্প	খথাদির	 তবতভন্ন	প্রতিষ্থাদন	
প্রিথান	 তনব্থাহ্রী	 ও	 উচ্চপেস্	 কম্কি্ডথা	 তহদসদব	
প্রথায়	৫	হথাজথার	নথার্রী	েথাতয়ত্ব	পথালন	করদিন।	

নকচশকাঁো থসলাই প্রচশক্ষণ, চবআরচরচব, চমঠাপ্চকুর, রংপ্চর।



কলকথারখথানথায়	 পুরুদষর	 গ্িদয়	 নথার্রী	 শ্রতমক	
ব�তশ,	এবং	শ্রম�ন	এ	খথাদি	গ্েদশর	নথার্রীদের	
অংশরেহণ	ব�শ	উৎসথাহব্যজেক।	

খথাে্যন্রীতি	 তবষয়ক	 আন্তজ্ডথাতিক	
সংস্থা	 ইন্টথারন্যথাশনথাল	 ফুড	 পতলতস	 তরসথাি্ড	
ইনস্টিটিউদটর	 ২০১৫	 সথাদলর	 একটি	 জতরদপ	
গ্েখথা	গ্গদি,	গ্েদশর	৯০	শিথাংশ	বথাতডদি	মরুতগ	
পথালন	তনয়ন্তণ	ও	৫৫	শিথাংশ	বথাতডদি	িথাগল	ও	
গরু	পথালন	 তনয়ন্তণ	কপ্রন	নথার্রীরথা।	 তসতপতডর	
এক	প্রতিদবেদন	বলথা	হয়,	গহ্স্থাতলদি	নথার্রীর	
গ্য	 কথাজ	 তজতডতপদি	 অন্তভু্ক্ত	 হয়	 নথা	 গ্সই	
শ্রদমর	প্রথাক্কতলি	বথাতষ্ক	মলূ্য	তজতডতপর	৭৮.৮	
শিথাংশ।	 অবশ্য	 গহ্স্থাতল	 কথাদজ	 গ্েদশর	
নথার্রীরথা	 বিপ্র	 ১৬	 হথাজথার	 ৬৪১	 বেথাটি	 �ণ্টথা	
সময়	 ব্যয়	 করদিন,	 যথার	 আতর্ক	 মলূ্যমথান	 ২	
লক্	৪৯	হথাজথার	৬১৫	বেথাটি	টথাকথা।	তজতডতপদি	
এই	 আতর্ক	 মলূ্য	 গ্যথাগ	 হদল	 নথার্রীর	 তহস্যথা	
বি্ডমথাদনর	 ২০	 শিথাংশ	 গ্রদক	 ব�দড	 োঁডথাদব	
৪৮	শিথাংশ।	

কু্দ্রঋণ	 তনয়ন্তক	 সংস্থার	 সব্দশষ	
তহসথাব	 অনযুথায়্রী	 ব্যবসথা	 বথাধণদজ্যর	 গ্ক্প্ত্ও	
তপতিদয়	 বেই	 বথাংলথাদেদশর	 নথার্রীরথা।	এ	 গ্েদশ	
কু্দ্রঋদণর	 রেথাহদকর	 সংখ্যথা	 ২	 বেথাটি	 ৫২	
লথাখ	 ৮০	 হথাজথার।	 এর	 ৯০	 শিথাংশই	 নথার্রী	
রেথাহক।	 কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	 তশল্প	 ফথাউদডেশদনর	
ির্যমদি,	 গ্েদশর	 গ্মথাট	 কু্দ্র	ও	মথািথাতর	 তশল্প	
উদে্যথাক্তথাদের	 ৩৫	 শিথাংশই	 নথার্রী	 উদে্যথাক্তথা।	
২০১০	 সথাল	 গ্রদক	 ২০১৩	 সথাল	 পয্ন্ত	 ৫৭	
হথাজথার	 ৭২২	 জন	 নথার্রীদক	 ৮৬০	 তমতলয়ন	
ডলথার	ঋণ	তহদসদব	গ্েওয়থা	হদয়দি।	এদি	িাঁরথা	
গদড	 িুদলদিন	 তবতভন্ন	 কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	 তশল্প	
৯৭	গ্রদক	৯৯	শিথাংশ	নথার্রী	উদে্যথাক্তথাই	ব্যথাংক	
গ্রদক	জথামথানিতবহ্রীন	ঋণ	তনদয়	িথা	পতরদশথাি	
কপ্রন।	এটি	একটি	তবরথাট	সথাফল্য।

োরীর ষ্মিায়নের অন্তরায়সমহূ

স্বদল্পথান্নি	 গ্েশগুদলথাদি	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	
সদন্তথাষজনক	 নথা	 হওয়থা	 ও	 এসব	 রথাপ্ষ্ট	 আর্-
সথামথাতজক	অবকথাঠথাদমথার	দুব্লিথার	কথারদণ	নথার্রী	
সমথাদজর	 উন্নয়দন	 পতরপূণ্	 সুদযথাগ-সুতবিথার	
ব্যবস্থা	করথা	সম্ব	হয়	নথা।	সনথািন	েষ্্টিভতঙ্গ,	
তশক্থাদক্প্ত্	অসহদযথাতগিথা,	অপয্থাপ্ত	তনরথাপত্তথা	
ও	 আইতন	 পেদক্প,	 সংক্রীণ্	 তিন্তথাদিিনথা	 ও	
মদনথাভথাব	এসব	তকিুই	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	বথািথা	
সষ্্টি	 কপ্র।	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 অন্তরথায়সমহূ	
হদলথা:	সথামথাতজক	কথারণ,	রথাজননতিক	কথারণ,	
অর্দনতিক	কথারণ	ও	তশক্থার	অভথাব।	
 
সরকাররর গহৃীি িদনষ্ি

বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 এবং	
সথাতব্ক	উন্নয়দনর	লদক্্য	তবতভন্ন	উদে্যথাগ	রেহণ	
কপ্র	 আসদি।	 বথাংলথাদেশ	 স্বথাি্রীন	 হওয়থার	
পর	 ১৯৭২	 সথাদল	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেদশর	
সংতবিথাদন	 রথাষ্ট	 ও	 গণজ্রীবদনর	 সব	 পয্থাদয়	

নথার্রীদের	 সমঅধিকথাপ্রর	 তনচিয়িথা	 গ্েওয়থা	
হয়	 এবং	 নথার্রী	 ও	 অনরেসর	 জনদগথাষ্ঠীর	
উন্নয়দন	 রথাপ্ষ্টর	 তবদশষ	 তবিথান	 প্রণয়দনর	
ক্মিথাও	 সংদযথাজন	 করথা	 হয়	 (অনদুচ্ছে	 ২৭	
ও	২৮)।	১৯৭২	সথাদল	সরকথাতর	িথাকতরদি	১০	
ভথাগ	 বেথাটথা	 নথার্রীর	 জন্য	 সংরতক্ি	 করথা	 হয়।	
বি্ডমথান	 সরকথার	 নথার্রীর	 অধিকথার	 তনতচিি	
করথার	 জন্য	 গ্গদজদটড	 পদে	 ১০%	 ও	 নন	
গ্গদজদটড	পদে	১৫%	বেথাটথা	 তনি্থারণ	কপ্রদি	
এব	 প্রথারতমক	 তবে্যথালদয়	 ৬০%	 তনদয়থাগ	
নথার্রীদের	জন্য	সংরতক্ি	কপ্রদি।	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	
মতুজবুর	 রহমথাদনর	 আেশ্	 অনসুরণ	 কপ্রই	
বঙ্গবনু্ধ	 কন্যথা	 শেখ	 হথাতসনথা	 ক্মিথায়	 আসথার	
পরপরই	 সব	 পয্থাদয়	 তলঙ্গ	 সমিথা,	 নথার্রীর	
উন্নয়ন	 এবং	 ক্মিথায়ন	 তনতচিি	 করথার	 জন্য	
অসংখ্য	 ন্রীতিমথালথা	 ও	 আইন	 প্রণয়ন	 কপ্রন	
এবং	 বথাস্তবক	 অদর্	 সব	 পয্থাদয়	 িথা	 সুসংহি	
ও	 কথায্কর	 করথার	 জন্য	 তনরলসভথাদব	 কথাজ	
করদিন।	 এিথাডথা	 সরকথার	 তবতভন্ন	 আইতন	
পেদক্প	 এবং	 অপরথাি্রীদের	 শথাতস্	 গ্েওয়থার	
মথাি্যদম	নথার্রীর	তনরথাপত্তথা	তবিথান	কপ্রদি।	

োরী উন্নয়নে িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় 

তবভাগ

নথার্রীদের	আর্-সথামথাতজক	উন্নয়দন	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 তবভথাগ	 সরকথাপ্রর	 ৭ম	 পচিবথাতষ্ক	
পতরকল্পনথায়	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 ও	 িাঁদের	
উন্নয়দনর	 মলূ	 গ্্থািিথারথায়	 অংশরেহদণর	
তবতভন্ন	কথায্ক্রম	রেহণ	কপ্রদি।	৮ম	পচিবথাতষ্ক	
পতরকল্পনথার	অনসুরদণ	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাগ	গ্য	সকল	কথায্ক্রম	রেহণ	কপ্রদি	িথা	হদলথা	
নথার্রীদের	 সংগতঠি	 করথা,	 সমবথায়্রী	 নথার্রীদের	
তনজস্ব	 পুঁতজ	 তবতনদয়থাদগর	মথাি্যদম	 কম্সংস্থান	
করথা,	নথার্রীদের	জন্য	আয়বি্ক	কম্সতূি	রেহণ	
করথা,	 েক্িথা	 ও	 আয়বত্ধেমলূক	 প্রতশক্ণ	
প্রেথান,	প্রতশক্দণথাত্তর	সহথায়িথা	প্রেথান,	বথাজথার	
সংদযথাগ	 স্থাপদনর	 মথাি্যদম	 উৎপথাতেি	 পদণ্যর	
বথাজথারজথািকরদণ	 সহথায়িথা	 ও	 নথার্রী	 বেি্দত্বর	
তবকথাশ	 �টথাদনথা।	 এিথাডথা	 অন্যথান্য	 মন্তণথালয়/
তবভথাদগর	 সথাদর	 সমবিদয়	 গ্যৌিুক	 তনপ্রথাি,	
বথাল্যতববথাহ	 ব�থাি,	 ইভটিতজং	 বদন্ধ	 সথামথাতজক	
আদ্থালন	 গদড	 ব�থালথার	 মথাি্যদম	 নথার্রীদের	
ক্মিথায়ন	ও	তলঙ্গ	সমিথা	বত্ধেদি	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	সমবথায়	তবভথাগ	কথাজ	করদি।

োরীর উন্নয়নে তবআরতডতব

পল্্রী	উন্নয়দন	নথার্রীর	অংশরেহণ	তনতচিি	করথার	
লদক্্য	তবতভন্ন	সরকথাতর	ও	ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান/
সংস্থা	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	সরকথাতর	েপ্তর/সংস্থা	
গুদলথার	 মদি্য	 মতহলথা	 তবষয়ক	 অধিেপ্তর,	
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব),	
যুব	 উন্নয়ন	 অধিেপ্তর,	 আমথার	 বথাতড	 আমথার	
খথামথারসহ	 অন্যথান্য	 তবভথাগ	 ও	 েপ্তর/সংস্থা	
নথার্রীর	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	তবআরতডতব	

পল্্রীর	জনগদণর	জ্রীবনমথান	ও	পল্্রী	জনপদের	
উন্নয়ন,	কু্দ্রঋণ	তবিরণ	ও	েথাতরদ্র্য	হ্থাসকরদণ	
গ্েদশর	সব্বহ্ৎ	সরকথাতর	প্রতিষ্থান।	এ	প্রতিষ্থান	
ষথাদটর	 েশদক	 সতূিি	 ‘কুতমল্থা	 মদডল’	 নথাদম	
সুতবতেি	‘তবি-স্র’	সমবথায়	পধেতির	ঐতিহ্যদক	
িথারণ	 কপ্র	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 কথাজ	 কপ্র	
আসদি।	 সরকথাপ্রর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 বেৌশদলর	
সথাদর	 সংগতি	 ব�দখ	 বি্ডমথাদন	 তবআরতডতব	
তবি-স্র	 সমবথায়	 পধেতির	 পথাশথাপথাতশ	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 কম্সতূির	 আওিথায়	 অনথানষু্থাতনক	
রেথাম্রীণ	সংগঠন	গদড	ব�থালথা,	প্রতশক্ণ	প্রেথান,	
ঋণ	সহয়িথা	প্রেথান,	পুঁতজ	গঠন,	সম্দের	সুষু্	
ব্যবহথার,	 প্রযুতক্ত	 হস্থান্তর,	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	
তলঙ্গ	 সমিথা	 বত্ধে	 ও	 সমবথায়্রীদের	 উৎপথাতেি	
পণ্য	 বথাজথারজথািকরদণ	 সহদযথাতগিথা	 কপ্র	
আসদি।	 তবআরতডতব	 গ্ম	 ২০২১	 তরি.	 পয্ন্ত	
অজ্ডন	 হদলথা	 ১,৬৬,৯৬০টি	 পল্্রী	 সংগঠন	
সষ্্টি,	সুতবিথাদভথাগীদের	৭০৭.০৩	বেথাটি	টথাকথা	
মলূিন	 সষ্্টি,	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 ৭৬.৬৪	 লক্	
জন	এবং	ঋণ	সহথায়িথা	প্রেথান	প্রতি	বির	প্রথায়	
১,২০০	বেথাটি	টথাকথা।	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	
তবভথাদগর	 অি্রীদন	 তবআরতডতব	 সরকথাপ্রর	
নথার্রী	 উন্নয়দনর	 লক্্যমথাত্থা	 অজ্ডদনর	 জন্য	
নথার্রীদের	 আর্-সথামথাতজক	 অবস্থার	 উন্নয়ন	 ও	
ক্মিথায়দন	তবতভন্ন	কম্সতূি	বথাস্বথায়ন	করদি।	
তবআরতডতব	 ১৯৭৫	 সথাল	 গ্রদক	 নথার্রীদের	
সব্দক্প্ত্	অংশরেহণ	ও	িাঁদের	ভথাদগ্যথান্নয়দনর	
জন্য	মতহলথা	উন্নয়ন	কম্সতূি	(মউ)	িথালু	কপ্র।	
তবআরতডতব	 গ্ম	২০২১	 তরি.	পয্ন্ত	৭৬,২৮৭টি	
মতহলথা	সমবথায়	সতমতি/মতহলথা	েদলর	মথাি্যদম	
প্রথায়	২১.৭৪	লক্	জন	রেথাম্রীণ	েতরদ্র	মতহলথাদক	
সংগঠদনর	 আওিথায়	 উন্নয়ন	 কম্কথাদডে	
সম্ক্্ত	 কপ্র	 িাঁদের	 সদিিনিথা	 ও	 েক্িথা	
বত্ধেমলূক	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 কপ্রদি।	 এসকল	
নথার্রীদক	 আয়বত্ধেমলূক	 কম্কথাডে	 বথাস্বথায়দন	
সহদযথাতগিথা	 প্রেথাদনর	 মথাি্যদম	 তবআরতডতব	
গ্েদশর	 আর্-সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 নথার্রীদের	
অংশরেহণ	বত্ধে	করদি	অবেথান	রথাখদি।	

তবআরতডতব	 নথার্রীদের	 প্রক্ি	 ক্মিথায়ন	
তনতচিি	 করথার	 জন্য	 তলঙ্গনবষম্য	 হ্থাস,	 আর্-
সথামথাতজক	 সক্মিথা	 বত্ধে,	 সম্দের	 অধিকথার	
অজ্ডন,	 আত্মকম্সংস্থান	 সষ্্টি,	 জ্রীবনযথাত্থার	
গুণগিমথান	 উন্নয়ন,	 মথানবসম্ে	 উন্নয়ন,	
পতরদবশ	 সংরক্ণসহ	 তবতভন্ন	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 কম্কথাদডে	 নথার্রীদের	 সম্ক্্ত	 কপ্র	
তবতভন্ন	উন্নয়ন	প্রকল্প/কম্সতূি	বথাস্বথায়ন	কপ্র	
আসদি।	 এ	 সকল	 প্রকল্প/কম্সতূির	 মথাি্যদম	
আয়বি্নমলূক	 কথায্ক্রম	 গ্যমন-	 শথাকসবতজ	
িথাষ,	 ফলমদূলর	 িথাষ,	 কথাপড	 গ্সলথাই,	 েতজ্ড	
তবে্যথা,	 নকশথা,	 বথাটিক,	 বুটিক,	 অ্যথাম্ব্রয়ডথাতর,	
নকতশকাঁরথা,	 বাঁশ	 ও	 ব�ঁদির	 কথাজ,	 গরু	
গ্মথাটিথাজথাকরণ,	িথাগল	পথালন,	হাঁস-মরুতগ	ও	
কবুির	পথালন,	মৎ্তশল্প,	িাঁি	তশল্প,	তিডথা	মতুড	
ভথাজথা,	কু্দ্র	ও	কুটিরতশল্প	স্থাপন,	কম্ম্উটথার	
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িথালনথা	 ইি্যথাতে	 কথায্ক্রদমর	 উপর	 প্রতশক্ণ	
প্রেথান	কপ্র	িাঁদের	েক্	মথানবসম্ে	তহদসদব	
গদড	 উঠদি	 সহথায়িথা	 করদি।	 তবআরতডতবর	
মতহলথা	উন্নয়ন	কথায্ক্রদমর	আওিথায়	সরকথাপ্রর	
পতরকল্পনথার	সথাদর	সথামজেস্য	ব�দখ	নথার্রী	স্বথাস্্য	
তশক্থা,	মথাি্ত্বকথাল্রীন	স্বথাস্্য	পতরিয্থা,	পতরবথার	
পতরকল্পনথা	 গ্সবথা,	 বথাল্যতববথাহ	 ব�থাি,	 নথার্রী	
তনয্থািন	 ব�থাি,	 গ্যৌিুক	 প্ররথা	 তনমূ্ল	 ইি্যথাতে	
তবষদয়	 সদিিনিথা	 বত্ধেমলূক	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	
করদি।	এিথাডথা	তবআরতডতব	মতহলথা	সেস্যদের	
মলূিন	সষ্্টিদি	উৎসথাহ	প্রেথান	কপ্র	রথাদক	এবং	
মতহলথা	 সেস্যদের	 মলূিন	 জমথার	 পতরমথাণ	
৩৮৮.৫৬	 বেথাটি	 টথাকথা।	 আয়বত্ধেমলূক	
কম্কথাদডে	 তবতনদয়থাদগর	 জন্য	 মতহলথাদের	
মদি্য	 তবিরণক্ি	 ঋণ	 সহথায়িথার	 পতরমথাণ	
৮,৭৭১.৪৩	বেথাটি	টথাকথা।	

তবআরতডতবভ্ুক্ত	 নথার্রী	 সেস্যরথা	 ঋণ	
সহদযথাতগিথা	 তনদয়	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	
তনরলসভথাদব	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 অর্ননতিক	
গ্ক্প্ত্	 িাঁদের	 অবেথান	 ব�দডদি।	 সতমতির	
বেি্ত্ব	 েথাদনর	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	 কপ্র	 তবআরতডতব	
নথার্রী	 বেি্দত্বর	 তবকথাশ	 �টথাদি	 কথাজ	 করদি।	
তবআরতডতব	রেথাম্রীণ	নথার্রীদের	সমবথায়	সতমতি/
অনতনষু্থাতনক	 েদল	 অন্তভু্ক্ত	 কপ্র	 রেথাম,	
ওয়থাড্ড,	 ইউতনয়ন	 ও	 উপদজলথা	 পয্থাদয়	 নথার্রী	
বেি্দত্বর	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	 কপ্রদি।	 বি্ডমথান	

সরকথাপ্রর	স্থান্রীয়	সরকথার	তনব্থািদন	নথার্রীদের	
অংশরেহদণ	 তবআরতডতব	 মখু্য	 ভূতমকথা	 পথালন	
করদি।	তবআরতডতবভ্ুক্ত	নথার্রী	বেত্্রীগণ	স্থান্রীয়	
সরকথাপ্রর	 তবতভন্ন	পদে	 তনব্থাতিি	হদয়	উন্নয়ন	
মলূক	 কম্কথাদডে	 গুরুত্বপূণ্	 অবেথান	 রথাখদি।	
তবআরতডতবর	 এসকল	 কথায্ক্রদমর	 মথাি্যদম	
রেথাম্রীণ	 নথার্রীরথা	 কম্মখুী	 আত্মতনভ্ডরশীল	 এবং	
পতরবথার	ও	সমথাদজ	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	রথাখদি।

উিসিংহার

তবআরতডতবর	 সতক্রয়	 সহদযথাতগিথামলূক	
ভূতমকথার	 কথারদণ	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 িরথা	 জথাি্রীয়	
জ্রীবদন	 নথার্রীদের	 অবেথান	 আজ	 প্রশংসন্রীয়।	
স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রী	 এবং	 মতুজব	 জন্ম	
শিবদষ্	 বথাংলথাদেশ	 আর্-সথামথাতজক	 অবস্থা	
পতরবি্ডদনর	 মি্য	 তেদয়	 স্বদল্পথান্নি	 গ্রদক	
উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	 ময্থােথা	 লথাভ	 কপ্রদি।	
২০৩০	 সথাদল	 এসতডতজ’র	 লক্্যমথাত্থা	 অজ্ডন,	
২০৩১	সথাদল	তনম্ন	মি্যম	আদয়র	গ্েশ	ও	২০৪১	
সথাদল	 গ্েশদক	 উন্নি	 গ্েদশর	 ময্থােথা	 লথাদভ	
বথাংলথাদেদশর	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 িথারথাদক	 এতগদয়	
বেওয়থার	 জন্য	 ৮ম	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথা	
অনযুথায়্রী	উন্নয়ন	কম্কথাদডে	নথার্রীদের	অংশরেহণ	
আপ্রথা	বত্ধে	করদি	তবআরতডতবদক	যুদগথাপদযথাগী	
কথায্ক্রম	 রেহণ	 করদি	 হদব।	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীদের	
কম্সংস্থাদনর	 সুদযথাগগুদলথা	 যরথাযরভথাদব	

বথাস্বথায়ন	 এবং	 নথার্রীর	 পুনরুৎপথােনমলূক	
কথাদজর	 যরথাযর	 মলূ্যথায়ন	 কপ্র	 িাঁদের	
ভথাদগ্যথান্নয়দনর	 অধিকির	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	 কপ্র	
তেদি	পথারদল	তবআরতডতবর	সফলিথা	প্রি্যথাতশি	
পয্থাদয়	উন্ন্রীি	হদব।
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তরি.।	
৭.	bn.wikipedia.org/wiki
৮.	www.myallgarbage.com/2017/10/
Women-Empower.html
৯.	www.facebook.com/722100911284716/
posts/838057036355769/
১০.	www.banglatribune.com/687216

মমা. আলমগীর মহানসে আল রেওয়াজ: উপপতরিথালক	
(তনর্রীক্থা),	তবআরতডতব,	ঢথাকথা।
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সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ।



উন্নয়ে

প্রি্যক্	 উপতনদবশ	 িথারণথার	 তবলুতপ্তর	 সদঙ্গ	
ইউপ্রথাদপর	 একচ্ছত্	 আধিপি্য	 হ্থাস	 এবং	
িৎতবপর্রীদি	 শতক্তশথাল্রী	 রথাষ্ট	 তহদসদব	 মথাতক্ডন	
যুক্তরথাষ্ট	 ও	 গ্সথাতভদয়ি	 রথাতশয়থার	 উদ্ব	
তববেব্যথাপী	 ‘উন্নয়ন’	 িথারণথাদক	 প্রসথাতরি	
কপ্র।	 এিতেন	 ব্যবহৃি	 হদয়	 আসথা	 ‘উন্নতি’	
শদব্র	 পতরবদি্ড	 িথার	 স্লথাতভতষক্ত	 হয়	
‘উন্নয়ন’	 শব্।	 উন্নতি	 গ্যখথাদন	 ওপপ্র	 ওঠথা,	
উন্নয়ন	 গ্সখথাদন	 ওপপ্র	 ব�থালথা।	 স্বদল্পথান্নি	
গ্েশগুদলথার	জনগদণর	গ্ক্প্ত্	মথানসমেিভথাদব	
ব�ঁদি	 রথাকথাই	 হদলথা	 উন্নয়ন।	 উন্নয়ন	 শব্টি	
ইবদন	 খথালদুন	 সব্প্ররম	 িথার	 তবখ্যথাি	 রেন্থ	

AL-	 Muqaddimah’ব�	 প্রদয়থাগ	 কপ্রন।	
তিতন	উন্নয়ন	শব্টি	অর্ননতিক	ও	সথামথাতজক	
অবকথাঠথাদমথার	 ইতিবথািক	 পতরবি্ডনদক	
বুিথাদনথার	 জন্য	 ব্যবহথার	 কপ্রন।	 সথািথারণি	
উন্নয়ন	 বলদি	 বুতি	 মথানদুষর	 সতঠক	 অবস্থার	
পতরবি্ডন।	 একটি	 স্বথাভথাতবক	 অবস্থা	 গ্রদক	
তবদশষ	অবস্থায়	উপন্রীি	হওয়থাদক	বুিথায়। ILO 
এর	মদি,“ব�ঁদি	রথাকথার	জন্য	মথানদুষর	ন্ূযনিম	
গ্মৌতলক	িথাতহেথা	পূরণই	হদলথা	উন্নয়ন” অমি্ড্য	
গ্সন	এর	মদি,	“মথানদুষর	ক্মিথার	 তবকথাশই	
উন্নয়ন”  UNDP এর	 মদি,	 “উন্নয়ন	 হদলথা	
একটি	 গ্েদশর	 বথা	 অচিদলর	 জনসমষ্টির	 গড	
আয়ু,	তশক্থা	ও	মথারথাতপিু	আয়	বত্ধে”। উন্নয়দনর	

সিূক	 তহদসদব	জথাি্রীয়	আয়	ও	মথারথাতপিু	গড	
আদয়র	করথা	তবদবিনথা	করথা	হদলও	উৎপথােদনর	
সদঙ্গ	বণ্টন	এবং	সথামথাতজক	ন্যথায়তবিথাপ্রর	প্রনে	
তবদবিনথায়	 আনথা	 হয়	 নথা।	 তবদবিনথায়	 আনথা	
হয়	নথা	মথানদুষর	ব্যতক্তদত্বর	অবস্থা,	সথামথাতজক	
তশতরলিথা	 ও	 অবক্য়,	 বেতিক	 পিনশীলিথা,	
জথাি্রীয়	হ্রীনমেন্যিথাদবথাদির	মদিথা	তবষয়গুদলথা।	
একইভথাদব	 যথাদের	 জন্য	 উন্নয়ন	 গ্সসব	
উন্নয়নশীল	গ্েশগুদলথার	সমস্যথা	ও	সম্থাবনথাদক	
ইতিহথাদসর	 তেক	 গ্রদক-	 উদ্ব,	 তবকথাশ	 ও	
সম্থাব্য	 পতরণতির	 তেক	 গ্রদক	 তবদবিনথা	 করথা	
হয়	নথা।	আবথার	৯০	এর	েশদক	UNDP	কি্্ক	
আয়ুষ্থাল,	 তশক্থা	 ও	 গ্মৌতলক	 ক্রয়	 ক্মিথার	

পল্লী উন্নয়ন:
থপ্রচক্ষত এচশয়া

মেরসদৌস �ো�নু মি�লু

উঠান ব�ঠক পাঁিকাচনয়া চবআরচরচব, সের, টাঙ্গাইল।
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সতমেতলি	পতরমথাদপর	বিথারথা	মথানব	উন্নয়ন	সিূক	
(Human Development Index,	 HDI)	
ব�তর	 করথা	 হয়।	 এিথাডথা	 তগতন	 সহগ	 (Gini 
coefficient)	 অর্ন্রীতির	 একটি	 গুরুত্বপূণ্	
সিূক	 যথা	 বেথাদনথা	 গ্েদশর	 আয়	 বথা	 সম্ে	
বণ্টদনর	অসমিথা	বুিথাদনথার	জন্য	ব্যবহথার	করথা	
হয়।	এটি	একটি	অনপুথাি	বথা	ভগ্নথাংশ	আকথাপ্র	
প্রকথাশ	করথা	হয়	যথার	মথান	০	গ্রদক	১-এর	মদি্য	
হদব।	 তগতন	 সহগদক	 ১০০	 তেদয়	 গুণ	 কপ্র	
শিকরথা	হথাপ্র	প্রকথাশ	করদল	িথাদক	তগতন	সিূক	
(Gini index)	বলথা	হয়।

িল্ী উন্নয়ে

ড.	 আখিথার	 হথাতমে	 খথাদনর	 মদি-“পল্্রী	
উন্নয়ন	 হদলথা	 একটি	 ি্রীমথান	 মথানষু	 িথাতলি	
প্রতক্রয়থা	 যথা	 পল্্রীর	 সব্স্প্রর	 জনসথািথারদণর	
গ্মৌতলক	িথাতহেথা	পূরদণর	তনচিয়িথা	প্রেথান	কপ্র	
এবং	 সথাতব্ক	 উন্নয়দন	 বতলষ্	 ভূতমকথা	 পথালন	
কপ্র।”	হথাসথানথাি	আবু্ল	হথাই	এর	মদি-	‘পল্্রী	
উন্নয়ন	 এমন	 একটি	 প্রতক্রয়থা	 যথার	 মথাি্যদম	
পল্্রীবথাস্রীর	পথারস্পতরক	তনয়ন্তণ	করথার	ক্মিথা	
বত্ধে	 পথায়	 এবং	 তনয়ন্তদণর	 এ	 েক্িথা	 বত্ধের	
ফদল	সংখ্যথাগতরদষ্র	সুফল	লথাভ	তনতচিি	করথা	
যথায়।’	

সথািথারণ	অদর্	পল্্রী	উন্নয়ন	বলদি	পল্্রীর	
জনগদণর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়নদক	 বুিথায়।	
ব্যথাপক	 অদর্	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 বলদি	 পল্্রী	
এলথাকথার	 জনগদণর	 জ্রীবন	 িথারদণর	 আর্-
সথামথাতজক,	 রথাজননতিক,	 সথাংস্্তিক	 ও	 তশক্থা	
তবজ্থানসমেি	কথাতরগতর	তেক	সমদূহর	কথাতঙ্কি	
পতরবি্ডনদক	 বুিথায়।	 উপযু্ক্ত	 সংজ্থাসমদূহর	
আদলথাদক	আমরথা	বলদি	পথাতর,	 গ্য	প্রতক্রয়থায়	
পল্্রীর	 জনগদণর	 উৎপথােন,	 আয়,	 বণ্টন,	
ব�থাগ,	 বথাসস্থান,	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য	 প্রভ্তির	
গুণগি	ও	পতরমথাণগি	উন্নয়ন	সথািন	হয়	িথাদক	
পল্্রী	উন্নয়ন	বদল।	

বািংলানদনশর মপ্রতষ্নি িল্ী উন্নয়ে ধারণা 

১৯৭১	 সথাদল	 মহথান	 মতুক্তযুদধের	 মথাি্যদম	
বথাংলথাদেশ	অজ্ডদনর	পর	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	মতুজবুর	রহমথান	পল্্রী	উন্নয়নদকই	গ্েদশর	
উন্নয়দনর  প্রথারতমক	 কথায্	 তহদসদব	 তবদবিনথা	
কপ্রন।	 সংতবিথাদন	 এবং	 ১ম	 পচিবথাতষ্ক্রী	
পতরকল্পনথায়	রেথাম্রীণ	উন্নয়নদক	গুরুত্বপূণ্	খথাি	
তহদসদব	তবদবিনথায়	প্রমথাধণি	হয়।	গণপ্রজথািন্ত্রী	
বথাংলথাদেশ	 সরকথাপ্রর	 ১৯৭২	 সথাদলর	
সংতবিথাদনর	 ২য়	 ভথাদগর	 ১৬	 নং	 অনদুচ্ছদে	
রেথাদমর	উন্নয়ন	সম্দক্ড	সুতনতে্ডষ্	তেকতনদে্ডশনথা	
প্রেথান	করথা	হদয়দি,	যথা	তনম্নরূপ:	

‘শহপ্রর	 ও	 রেথাদমর	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথাদনর	
ব�ষম্য	পয্থায়ক্রদম	দূর	করথার	উদদেদশ্য-	 ক্তষ	
তবপ্লদবর	 তবকথাশ,	 রেথাদম	 রেথাদম	 তবদু্যদির	
ব্যবস্থা,	কুটিরতশল্প	ও	অন্যথান্য	তশদল্পর	তবকথাশ	
কথায্ক্রম	 এবং	 তশক্থা,	 গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থা	 ও	

জনগদণর	 স্বথাদস্্যর	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	 রেথাম	
অচিদলর	 আমলূ	 পতরবি্ডদনর	 জন্য	 রথাষ্ট	
কথায্কর	 ব্যবস্থা	 রেহণ	 করদব।’	 সংতবিথাদনর	
বধণ্ি	 অনদুচ্ছে	 হদি	 গ্েখথা	 যথায়	 গ্য,	 বঙ্গবনু্ধ	
শুি	ু রেথাম্রীণ	 উন্নয়দনর	 বেৌশলই	 তনি্থারণ	
কপ্রনতন,	এর	সথাদর	নগর	ও	পল্্রীর	জনগদণর	
জ্রীবনযথাত্থার	মথাদনর	ব�ষম্য	দূর	করথার	তনদে্ডশ	
প্রেথান	কপ্রন।

	 বঙ্গবনু্ধ	 ১৯৭২	 সথাদল	 সথারথা	 গ্েদশ	
‘তবি-স্র	 সমবথায়’	 ব্যবস্থার	 কম্পধেতি	 ও	
েশ্দনর	 আদলথাদক	 আইআরতডতপ	 (IRDP-
Integrated Rural Development 
Programme )’র	 মথাি্যদম	 বথাংলথাদেদশ	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 প্রথাতিষ্থাতনক	 যথাত্থা	 শুরু	 কপ্রন।	 যথা	
পরবি্ড্রীদি	 তবআরতডতব’ব�	 রূপথান্ততরি	 হয়	
এবং	পল্্রী	উন্নয়দন	 গ্েদশর	সব্বহ্ৎ	প্রতিষ্থান	
তহদসদব	 আত্মপ্রকথাশ	 কপ্র।	 বঙ্গবনু্ধর	 আেশ্	
িথারণকথার্রী,	 মতুক্তযুদধের	 গ্িিনথার	 শপর	
রেহণকথার্রী	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	জনদনত্্রী	শেখ	
হথাতসনথার	 সরকথার	 গঠদনর	 পর	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
নবযথাত্থা	শুরু	হয়।

গি	 এক	 েশদক	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	 সরকথাতর,	
ব�সরকথাতর	 উন্নয়ন	 প্রতিষ্থাদনর	 মথাি্যদম	 পল্্রী	
জনগদণর	জ্রীবনমথান	উন্নয়ন	হদচ্ছ।	এ	লদক্্য	
তবতভন্ন	কম্সতূি	রেহণ	করথা	 হদয়দি	যথার	মদি্য	
একটি	বথাতড	একটি	খথামথার,	পল্্রী	সচিয়	ব্যথাংক,	
গুচ্ছ	 রেথাম,	 আশ্রয়ণ,	 তসতভতডতপ,	 কতমউতনটি	
তক্তনক,	 �প্র	 গ্ফরথা	 ইি্যথাতে	 কম্সতূি	
উদল্খদযথাগ্য।	 বি্ডমথান	 সরকথার	 সংতবিথাদনর	
অঙ্গ্রীকথার	রক্থাদর্	‘আমথার	রেথাম-আমথার	শহর’	
শীষ্ক	 কম্সতূি	 রেহণ	 কপ্র।	 এর	 মথাি্যদম	
রেথাদমর	 তপতিদয়	 পডথা	 মথানষু	 বঙ্গবনু্ধর	 ভথাষথায়	
রেথাদমর	দুখী	মথানদুষর	জন্য	নথাগতরক	জ্রীবদনর	
সুতবিথা	 প্রেথাদনর	 ব্যবস্থা	 রেহণ	 করথা	 হদয়দি।	
ইদিথামদি্য	 সরকথার	 ভূতমহ্রীন	 পতরবথারদক	
জতমসহ	 �র	 এবং	 গহ্হ্রীন	 পতরবথারদক	 �র	
ব�তর	কপ্র	তেদচ্ছ।	বি্ডমথান	সরকথার	শুরু	হদিই	
পল্্রীর	জনগদণর	এবং	বথাংলথাদেদশর	উন্নয়দনর	
জন্য	সুতনতে্ডষ্	লক্্যমথাত্থা	তনি্থারণ	কপ্রদি	এবং	
িথার	 সফলিথাও	 অজ্ডন	 কপ্রদি।	 বথাংলথাদেশ	
২০১৫	সথাদলই	তনম্নমি্যআদয়র	গ্েদশর	ময্থােথা	
অজ্ডন	এবং	স্বদল্পথান্নি	গ্েদশর	ক্যথাটথাগতর	হদি	
উত্তরণ,	 গ্টকসই	প্রবত্ধে	এবং	েথাতরদ্র্য	হ্থাদসর	
তভতত্ত	স্থাপন	কপ্রদি।	 গ্েদশর	মথারথাতপিু	আয়	
বত্ধে	 গ্পদয়দি	 যথা	 বি্ডমথাদন	 ২২২৭	 মথাতক্ডন	
ডলথার।	তববেব্যথাপী	নদভল	কপ্রথানথা	ভথাইরথাদসর	
কবদল	 যখন	 সথারথা	 দুতনয়থার	 অর্ন্রীতি	 রমদক	
োঁতডদয়দি,	 গ্সখথাদন	 বথাংলথাদেশ	 ২০২০-’২১	
অর্বিপ্র	তজতডতপ	প্রবত্ধে	৫.২	অজ্ডন	কপ্রদি,	
যথা	এতশয়থার	মদি্য	সবদিদয়	ব�তশ।	

িল্ী জেগণ

বথাংলথাদেশ	একটি	রেথামপ্রিথান	গ্েশ।	িদব	গ্েদশ	

তেদন	 তেদন	 রেথাদম	 বসবথাসকথার্রী	 জনসংখ্যথার	
হথার	ক্রমহ্থাসমথান।	বি্ডমথাদন	শিকরথা	প্রথায়	৬২	
জন	 (তববে	 ব্যথাংক-২০১৯)	 মথানদুষর	 বসবথাস	
রেথাদম।	পল্্রী	উন্নয়দনর	উপরই	এদেদশর	জথাি্রীয়	
উন্নয়ন	তনভ্ডরশীল।	এদেদশর	শিকরথা	২০.৫০	
জন	 মথানষু	 েথাতরদ্র্য	 স্রীমথার	 তনদি	 বথাস	 কপ্র।	
বথাংলথাদেশসহ	 তবদবের	 ক্তষপ্রিথান	 গ্েদশর	
এ	 তবরথাট	 জনদগথাষ্ঠীর	 অবস্থার	 ইতিবথািক	
পতরবি্ডন	 ব্যতিপ্রদক	 গ্েদশর	 উন্নয়ন	 আশথা	
করথা	যথায়	নথা।	

দতষ্ণ এতশয়ার িল্ী অঞ্চনলর ত�তশষ্যে:

১।		ক্তষতভতত্তক	জ্রীতবকথায়ন	ও	জ্রীতবকথায়দনর	
কম্	ব�তিত্্য	কম	গ্েখথা	যথায়।

২।		রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 কম্হ্রীনিথা/ব�কথারত্ব	
হথার	ব�তশ।

৩।		জ্রীবনযথাত্থা	তনম্নমথানসম্ন্ন।
৪।	 রেথাম্রীণ	অবকথাঠথাদমথা	দুব্ল।
৫।		মথানদুষর	িম্্রীয়	এবং	সথামথাতজক	তববেথাদসর	

েঢ়্িথা।
৬।		রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 নিুন	 প্রযুতক্ত/তশক্থা	

রেহদণ	অপথারগিথা।

তবতভন্ন মদনশ িল্ী উন্নয়ে

পত্রব্রীর	 তবতভন্ন	 গ্েদশ	 তবতভন্ন	 প্রথাদন্ত	 আর্-
সথামথাতজক	 ব্যবস্থা,	 ব�ৌদগথাতলক	 ব�তিপ্ত্্যর	
কথারদণ	পল্্রী	উন্নয়ন	মদডল/কম্সতূির	 তভন্নিথা	
গ্েখথা	 যথায়।	 গ্যমন-	 েতক্ণ	 এতশয়থা/	 আরব	
গ্েশসমদূহর	 সথামথাতজক	 ও	 রথাজননতিক	
অবস্থা	 অদনকটথা	 িদম্র	 ওপর	 তনভ্ডর	 কপ্র।	
তকন্তু	 পতচিমথা	 গ্েদশ	 জনগণ	 বেৌতককিথার	
ওপর	আস্থা	রথাদখ।	বি্ডমথান	পত্রব্রীর	শিকরথা	
৪৪.২৮	 জন	 মথানষু	 রেথাদম	 বথাস	 কপ্র।	 এর	
মদি্য	এতশয়থা	মহথাদেদশর	মথানষু	রেথাদম	অধিক	
সংখ্যথায়	বসবথাস	কপ্র।	আবথার	এতশয়থার	মদি্য	
েতক্ণ	এতশয়থার	রেথাম্রীণ	জনসংখ্যথার	হথার	ব�তশ	
যথা	 ৬৬%।	 অপরতেদক	 আরব	 দুতনয়থায়	 ৪১%	
এবং	এতশয়থা-প্রশথান্ত	মহথাসথাগর্রীয়	অচিদল	পল্্রী	
জনপদে	রথাদক	৪০%	জনগণ।

তেন্ ভারি ও দ.র�াতরয়ার িল্ী উন্নয়নের 

কনয়কটি মনডল/কমষিসতূচ বণষিো করা হনলা:

ভারি 

ভথারদি	প্রথায়	৬.৪	লক্	রেথাম	রদয়দি	এবং	প্রথায়	
৬৫.৫৩%	 জনদগথাষ্ঠী	 পল্্রী	 অচিদল	 বসবথাস	
কপ্র।	 ১৯৪৭	 সথাদল	 স্বথাি্রীনিথা	 লথাদভর	 পর	
গ্রদকই	 ভথারি	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথা	 রেহণ	
কপ্র	িথারথাবথাতহকভথাদব	পল্্রী	উন্নয়দনর	নথানথামখুী	
	উদে্যথাগ	 রেহণ	 কপ্র।	 তববেব্যথাংদকর	 ির্যমদি	
২০১১	 সথাদল	 ভথারদির	 গ্মথাট	 জনদগথাষ্ঠীর	
৬.৭%	অতি	েতরদ্র	এবং	২১.৯%	েতরদ্র	তিল।	
জথাতিসংদ�র	 ির্যমদি	 ভথারি	 ২০০৬	 হদি	
২০১৬	সথাদলর	মদি্য	২৭১	তমতলয়ন	জনগণদক	



েথাতরদ্র্যমকু্ত	 কপ্র।	 পচিবথাতষ্ক	 পতরকল্পনথায়	
িথারথাবথাতহকভথাদব	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	
	উন্নয়দন	 অধিক	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থায়	 ভথারি	 এই	
সফলিথা	লথাদভ	সক্ম	হদয়দি।

পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য	ভথারি	সরকথার	১৯৮২	
সথাদল	 একটি	 পর্ক	 মন্তণথালয়	 গঠন	 কপ্র	
যথা	 পল্্রী	 	উন্নয়ন	 মন্তণথালয়	 নথাদম	 পতরতিি।	
পরবি্ড্রীদি	 তবতভন্ন	 সময়	 মন্তণথালয়টির	
নথাম	 পতরবি্ডন	 করথা	 হদলও	 ১৯৯৯	 সথাদল	
পুনরথায়	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 মন্তণথালয়টি	 গঠন	 করথা	
হয়।	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন,	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি,	
অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়ন	 ও	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথার	
লদক্্য	 গহ্্রীি	 তবতভন্ন	 কম্সতূি	 বথাস্বথায়দনর	
মথাি্যদম	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 মন্তণথালয়টি	 গুরুত্বপূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	কপ্র	আসদি।

পল্্রী	উন্নয়ন	মন্তণথালদয়র	মলূ	উদদেশ্য	হদচ্ছ	
পল্্রীর	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	
উন্নি	 জ্রীবনজ্রীতবকথা	 তনতচিি	 করথা,	 তবদশষ	
কপ্র	 যথারথা	 েথাতরদ্র্য	 স্রীমথার	 তনদি	 বসবথাস	
করদি।

িল্ী উন্নয়ে মন্তণালনয়র ২টি দপ্তর রনয়নি। 

য্া:

১.	Department of Rural Development
২.	Department of Land Resource	

ভথারিবদষ্	 বি্ডমথাদন	 তবতভন্ন	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
গ্প্রথারেথাম	িলমথান	আদি।	িথার	মদি্য	কদয়কটি	
উদল্খ	করথা	হদলথা-

Department of Rural Development 

এর অধীনে চলমাে তেন্  উতল্তখি কনয়কটি 

কমষিসতূচর বণষিো করা হনলা:

• Mahatma Gandhi National Rural	
Employment Guarantee Act	
(MGNREGA)

• National Rural Livelihoods	
Mission	(NRLM)

• Housing for All	:	Pradhan Mantri	
Awaas Yojana	-(PMAY)

• Pradhan Mantri Gram Sadak	
Yojana	(PMGSY)

• National Social Assistance	
Programme	(NSAP)

১. Mahatma Gandhi National 

Rural Employment Guarantee 

Act (MGNREGA)

MGNREGA হদচ্ছ	 মলূি	 শ্রম	 আইন।	 এটি	
একটি	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	 ব্যবস্থা	 যথা	 কথাজ	
করথার	 অধিকথার	 তনতচিি	 কপ্র।	 আইনটি	
িৎকথাল্রীন	 ইউতপএ	 (United Progressive 
Alliance )	সরকথাপ্রর	আমদল	২০০৯	সথাদল	
পথাস	হয়।

উনদ্শযে 

১.		 আইনটির	উদদেশ্য	হদচ্ছ	প্রতি	অর্	বিপ্র	
পল্্রী	 অচিদলর	 প্রদি্যক	 পতরবথাপ্রর	
প্রথাপ্তবয়স্	 সেস্যদের	 অনতভজ্	 কথাতয়ক	
পতরশ্রদমর	 মথাি্যদম	 ১০০	 তেদনর	 কম্	
পথাতরশ্রতমক	 বিথারথা	 জ্রীবনজ্রীতবকথার	
তনচিয়িথা	প্রেথান	করথা।	

২.		 পল্্রী	 অচিদল	 মলূ্যবথান	 সম্ে	 তনম্থাণ	
করথা	 গ্যমন:	 রথাস্থা,	 খথাল,	 পুকুর,	 কুয়থা	
ইি্যথাতে।

৩.		 আইনটি	 বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	
পতরদবশ	 রক্থা	 করথা,	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	
পল্্রীবথাস্রীদক	শহরমখুী	হওয়থা	গ্রদক	ব�থাি	
করথা	ও	সথামথাতজক	সমিথা	আনয়ন।

কমষি এলাকা

বেথাকসভথায়	 পথাশ	 হওয়থার	 পর	 প্রথারতমকভথাদব	
ভথারদির	 ৬২৫টি	 বেলথায়	 বথাস্বথায়ন	 শুরু	
হয়।	পরবি্ড্রীদি	২০০৮	সথাদল	সকল	বেলথায়	
বথাস্বথাতয়ি	 হদচ্ছ।	 বধণ্ি	 কম্সতূিটি	 তবদবের	
সবদিদয়	 বহ্ৎ	 ও	 উচ্চথাতভলথাষ্রী	 সথামথাতজক	
তনরথাপত্তথা	এবং	পূি্ড	কম্সতূি	তহদসদব	তবদবিনথা	
করথা	হয়।

আইেটির উনল্খনযাগযে তদক

১.		 সুফলদভথাগীর	 গদ্হর	 ৫	 তকদলথাতমটথাপ্রর	
মদি্য	কম্সংস্থাদনর	ব্যবস্থা	করদি	হদব।

২.		 ন্ূযনিম	পথাতরশ্রতমক	প্রেথান	করদি	হদব।
৩.	 সুফলদভথাগীর	 আদবেদনর	 ১৫	 তেদনর	

মদি্য	যতে	কম্সংস্থান	করথা	নথা	হয়,	িদব	
ব�কথার	ভথািথা	প্রেথান	করদি	হদব।

৪.		 রেথাম	পচিথাদয়দির	মথাি্যদম	এটি	বথাস্বথায়ন	
করদি	 হদব।	 বেথাদনথা	 কনরেথাক্টর	 বিথারথা	
কথাজ	সম্থােন	করথা	যথাদব	নথা।

৫.		 ব্যথাংক	 বথা	 গ্পথাটে	 অ্যথাকথাউদন্টর	 মথাি্যদম	
এই	পথাতরশ্রতমক	প্রেথান	করথা	হয়।

৬.		 জনপ্রতিতনধি,	 এনতজও	 ও	 সরকথাতর	
কম্্রীদের	 সহথায়িথায়	 Social Audit 
করথা।

সফলিা

১.	 কম্সতূিটির	 আওিথায়	 সথারথা	 ভথারদির	
৬৯৬টি	 বেলথা	 অন্তভু্ক্ত।	 এ	 কম্সতূির	
মথাি্যদম	প্রথায়	২৫	 তবতলয়ন	মথাতক্ডন	ডলথার	
পথাতরশ্রতমক	বথাবে	প্রেথান	করথা	হদয়দি।

২.	 ১,২০০	 বেথাটি	 ব্যতক্ত-তেন	 কম্	 ব�তর	
হদয়দি।

৩.	 কম্সতূি	 িথালু	 হওয়থার	 পর	 গ্রদক	 প্রদেশ	
ব�দে	৮১%	মজুতর	বত্ধে	গ্পদয়দি।

৪.	 গ্মথাট	 শ্রতমদকর	 ১৯.১১%	 Scheduled 
Castes and	 ১৬.০৪%	 Schedule 
Tribes এবং	 ৪৭%	 নথার্রীর	 ব্যতক্ত-তেন	
কম্	সষ্্টি	হদয়দি।

৫.	কম্সতূিটি	শুরুর	পর	 গ্রদক	৪.৮৪	 বেথাটি	

সম্ে	সষ্্টি	কপ্রদি।	
৬.	 এ	 পযন্ত	 ১৪.২১	 বেথাটি	 জব	 কথাড্ড	 প্রেথান	

করথা	হদয়দি	এবং	৯	বেথাটি	মথাটেথার	ব�থাদল	
কথাজ	সম্ন্ন	হদয়দি।

১০.	২৭.৬৯	 বেথাটি	 শ্রতমক	 এ	 সুতবিথা	 রেহণ	
কপ্রদি।

১১.	বি্ডমথাদন	সতক্রয়	শ্রতমক	১৩.০৩	বেথাটি।
১২.	২০২০-’২১	 অর্	 বিপ্র	 অনদুমথাতেি	

শ্রম	 বথাদজট	 ২৮০.৭৬	 বেথাটি	 	রুতপ	 এবং	
২০১৯-’২০	অর্	বিপ্র	অনদুমথাতেি	শ্রম	
বথাদজট	তিল	২৭৬.৭৬	বেথাটি	রুতপ।	

২. National Rural Livelihoods 

Mission (NRLM)

জুন	 ২০১১	 সথাদল	 ভথারি্রীয়	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
মন্তণথালয়	 কি্্ক	 National Rural 
Livelihoods Mission (NRLM)	উদে্যথাগটি	
রেহণ	 করথা	 হয়।	 উদে্যথাগটিদি	 তববেব্যথাংদকর	
আতর্ক	 সহথায়িথা	 রদয়দি।	 নদভম্বর	 ২০১৫	
মথাদস	 এর	 নথাম	 পতরবি্ডন	 কপ্র	 রথাখথা	 হয়	
Deendayal Antayodaya Yojana 
(DAY-NRLM)

লষ্যে

পল্্রী	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	জন্য	েক্	ও	কথায্কর	
একটি	 প্রথাতিষ্থাতনক	 প্লথাটফ্ডম	 ব�তর	 করথা	
গ্যখথাদন	 আতর্ক	 গ্সবথাভুতক্তর	 মথাি্যদম	 আয়	
বত্ধে	কপ্র	িথাদের	সক্মিথা	বত্ধে	এবং	গ্টকসই	
জ্রীবনজ্রীতবকথা	সম্প্রসথারণ	ও	উন্নয়ন।	

এ	 উদে্যথাদগর	 লক্্য	 হদচ্ছ	 ৮	 হদি	 ১০	
বিপ্রর	 মদি্য	 	Self Help Group (SHG)	
এবং	 রথাষ্ট্রীয়	 প্রথাতিষ্থাদনর	 ৭	 বেথাটি	 পল্্রী	
পতরবথার,	 ৬০০টি	 বেলথা,	 ২.৫	 লক্	 রেথাম	
পচিথাদয়ি	এবং	৬	লক্	রেথাম	এর	আওিথাভুক্ত	
করথা	 এবং	 িথাদের	 জ্রীবনজ্রীতবকথা	 উন্নয়দন	
সহদযথাতগিথা	প্রেথান	করথা।

তমশে

লথাভজনক	 এবং	 েক্	 আত্মকম্সংস্থাদনর	
সুদযথাগ	রেহদণ	সক্মিথা	সষ্্টির	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	
হ্থাসকরণ,	 েতরদ্রদের	 মদি্য	 শতক্তশথাল্রী	 েল	
গঠদনর	 মথাি্যদম	 গ্টকসই	 জ্রীবনজ্রীতবকথার	
উদল্খদযথাগ্য	উন্নয়ন।	

ত�তশষ্যে

১.  সবষিজেীে সামাতজক সিংহতি কাযষিক্রম 

(Universal Social Mobilization): 

প্রতিটি	 তিতনিি	েতরদ্র	পল্্রী	পতরবথার	হদি	
অন্তি	 একজন	 নথার্রীদক	 Self Help 
Group (SHG)	 এর	 আওিথায়	 আনথা।	
তবদশষ	গুরুত্ব	প্রেথান	করদি	হদব	বতচিি	ও	
তপতিদয়	পডথা	জথাতি	গ্গথাষ্ঠীদক।

২.	 দতরদ্নদর অিংশরিহণমলূক িতরতচতি 

(Participatory Identification of 
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Poor):	 েতরদ্রদের	 অংশরেহণমলূক	
পতরতিতি,	 স্বচ্ছিথা	 ও	 সমিথার	 তভতত্তদি	
টথাদগ্ট	েল	গঠন	করথা।	

৩.		সম্প্রদানয়র িহতবনলর য্ায্ বযেবহার: 

এনআরএলএম	 েতরদ্রদের	 সংগঠনদের	
তরভলতভং	 িহতবল	 এবং	 কতমউতনটি	
ইনদভটেদমন্ট	ফথাডে	সরবরথাহ	কপ্র,	িথাদের	
প্রথাতিষ্থাতনক	 ও	 আতর্ক	 পতরিথালনথার	
সক্মিথা	বেথারেথার	করদি	সহথায়িথা	কপ্র	
এবং	 ব্যথাংতকং	 ব্যবস্থায়	 আনদি	 উদে্যথাগ	
রেহণ	কপ্র।

৪. আত্ষিক অন্তভধু ষিততি (Financial 

Inclusion):	 আতর্ক	 অন্তভু্তক্তর	
িথাতহেথা	 ও	 গ্যথাগথাদনর	 তেক	 তবদবিনথা	
কপ্র	এনআরএলএম	কথাজ	কপ্র	রথাদক।	
েতরদ্রদের	 আতর্ক	 বেনদেন	 সংক্রথান্ত	
জ্থান	 প্রেথান	 কপ্র	 রথাদক।	 এিথাডথাও	
আইতসটি,	 ির্য	 ব্যবহথার,	 িুঁতক	 ইি্যথাতে	
তবষদয়	সমবিয়	কপ্র	রথাদক।	

৫.	েল্রীয়	প্রদিটেথার	মথাি্যদম	জ্রীতবকথা	উন্নয়দন	
উদে্যথাগ	রেহণ।

৬.	 এনআরএলএম	 অংশীেথাতরদত্বর	 তভতত্তদি	
অন্যথান্য	সংস্থা	(এনতজও,	তসএসও)	কথাজ	
করথা।

অজকে

৩২,৩২,৭৯০টি	 েল	 গঠদনর	 তবপর্রীদি	
৭,৮৪,০৬১টি	েল	গঠন।

৩. Housing for All : Pradhan 

Mantri Awaas Yojana

Housing for All:	 Pradhan Mantri 
Awaas Yojana ভথারি্রীয়	সরকথাপ্রর	একটি	
উদে্যথাগ।	 এর	 মথাি্যদম	 শহর	 ও	 পল্্রী	 েতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীর	জন্য	সথাশ্রয়্রী	আবথাসন	ব্যবস্থা	করথা	
হয়।	

লষ্যে

এই	 স্্রীদমর	 লক্্য	 হদচ্ছ	 মহথাত্মথা	 গথান্ধ্রী’র	
১৫০িম	 জন্ম	 বথাতষ্ক্রী	 ৩১	 মথাি্ড	 ২০২২	 এর	
মদি্য	সথারথাদেদশ	২০	তমতলয়ন	গহ্	তনম্থাণ।

স্্রীমটির	 গ্্থাগথান:	 “সকদলর	 জন্য	
আবথাসন”।

বথাস্বথায়ন	এলথাকথার	ওপর	তভতত্ত	কপ্র	এই	
তস্মটির	২টি	অংশ	রদয়দি।
১.		 শহুপ্র	এলথাকথার	জন্য	Pradhan Mantri 

Awas Yojana Urban (PMAY-U):	
এই	 স্্রীদমর	 আওিথায়	 প্রথায়	 ৪,৩৩১টি	
শহর	রদয়দি।	এই	স্্রীদমর	আওিথায়	শহর	
পতরকল্পনথা	ও	 তনয়মন্রীতি	সংক্রথান্ত	েথাতয়ত্ব	
পথালন	 করদি	 শহর	 উন্নয়ন	 কি্্পক্,	
তবদশষ	 এলথাকথা	 উন্নয়ন	 কি্্পক্,	 তশল্প	
উন্নয়ন	কি্্পক্সহ	অন্যথান্য	সংস্থা।
এ	 উদে্যথাগটি	 ৪টি	 গ্ফজ	 এ	 বথাস্বথাতয়ি	

হদচ্ছ।
ক.	 গ্ফজ-১:	 ১০০টি	 শহর	 এতপ্রল	 ২০১৫	

হদি	মথাি্ড	২০১৭	এর	মদি্য	অন্তভু্ক্ত	করথা।
খ.	গ্ফজ-২:	২০০টি	অতিতরক্ত	শহর	এতপ্রল	

২০১৭	 হদি	 মথাি্ড	 ২০১৯	 এর	 মদি্য	
অন্তভু্ক্ত	করথা।

গ.	গ্ফজ-৩:	লক্্যমথাত্থা	অনযুথায়্রী	বথাতক	শহর	
এতপ্রল	২০১৯	হদি	মথাি্ড	২০২২	এর	মদি্য	
অন্তভু্ক্ত	করথা।

অজকে

১.	অনদুমথাতেি	গহ্	৮৩.৬৩	লক্	
২.	তনম্থাণ	সম্ন্ন	গহ্	২৬.০৮	লক্	
৩.	অধিকথারভুক্ত	গহ্	২৩.৯৭	লক্

এই	 স্্রীদমর	 আওিথায়	 এই	 পয্ন্ত	
৫১,৪১৪.৫০	 বেথাটি	 রুতপ	 বরথাদে	 প্রেথান	 করথা	
হদয়দি।

২.	 পল্্রী	 এলথাকথার	 জন্য	 Pradhan 

Mantri Awas Yojana Gramin 
(PMAY-G):	স্্রীদমর	এই	অংশটি	পূদব্	নথাম	
তিল	 Indira Awas Yojana।	 মথাি্ড	 ২০১৬	
মথাদস	এর	নিুন	নথামকরণ	করথা	হয়।	ভথারদির	
তেতল্	ও	িথাত্ন্রীগড	িথাডথা	সমরে	গ্েদশর	পল্্রী	
অচিদল	 সহদজ	 আবথাসন	 ব্যবস্থা	 রেহদণর	
লক্্য	 তনি্থারণ	করথা	হয়।	এই	স্্রীদমর	উদদেশ্য	
হদচ্ছ	যথারথা	গহ্হ্রীন	এবং	যথারথা	জরথাজ্রীণ্	গদ্হ	
বসবথাস	 করদি	 িথাদের	 আতর্ক	 সহথায়িথা	
প্রেথাদনর	মথাি্যদম	পথাকথা	গহ্	 তনম্থাদণ	সহথায়িথা	
করথা।	 গ্যসকল	 সুফলদভথাগী	 সমিল	 ভূতমদি	
বথাসবথাস	 কপ্র	 িথারথা	 ১.২০	 লক্	 রুতপ	 এবং	
যথারথা	 উত্তর-পতচিমথাংদশ,	 পথাহথাতড	 এলথাকথায়,	
দুগ্ম	এলথাকথায়	বথাসবথাস	কপ্র	িথারথা	১.৩০	লক্	

রুতপ	 পথাদবন।	 বি্ডমথাদন	 সথারথাদেদশর	 সকল	
প্রদেদশ	১,০৩,০১,১০৭	গহ্	অনদুমথােন	করথা	
হদয়দি।

এই	 গহ্	 তনম্থাণ	 ব্যয়	 বেন্দ্র্রীয়	 সরকথার	
ও	 রথাজ্য	 সরকথাপ্রর	 মথাদি	 তনম্নতলতখি	 হথাপ্র	
তনি্থাতরি	হদব:

১.	৬০:৪০	হথাপ্র	সমিল	এলথাকথাবথাস্রীর	
জন্য।

২.	 ৯০:১০	 হথাপ্র	 উত্তর-পতচিম	 এলথাকথা	
এবং	পথাহথাড্রী	এলথাকথাবথাস্রীর	জন্য।

এই	তস্দমর	সুফলদভথাগীদের	তনি্থারণ	করথা	
হদব	 িথাদের	 আর্সথামথাতজক	 অবস্থা	 ও	 কথাটে	
জর্রীপ	এবং	তনম্নতলতখি	তবষয়	তবদবিনথা	করথা	
হয়।
১.	 Scheduled Castes (SC)	 and 

Scheduled Tribes (ST)
২.		Non-SC/ST and Minorities 

under (Below Poverty Line)

৩.		তনবতন্ধি	গ্স্বচ্ছথাশ্রতমক
৪.	 আিথা-সথামতরক	বথাতহন্রী	এবং	কদম্	 তনহি	

ব্যতক্ত,	প্রথাক্তন-শসতনক	এবং	অবসরপ্রথাপ্ত	
কম্্রী,	তবিবথা	ও	স্বথাম্রী	পতরি্যক্তথা।

৪. Pradhan Mantri Gram 

Sadak Yojana (PMGSY)

PMGSY প্রকল্পটি	 ভথারি্রীয়	 সরকথার	 কি্্ক	
গহ্্রীি	 একটি	 প্রকল্প।	 ২৫	 তডদসম্বর	 ২০০০	
সথাদল	 বধণ্ি	 প্রকল্পটি	 গহ্্রীি	 হয়	 যথা	 সম্ণূ্	
বেন্দ্র্রীয়	সরকথাপ্রর	অর্থায়দন	বথাস্বথায়ন	হদচ্ছ।	
উন্নি	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থা	েথাতরদ্র্য	হ্থাসকরদণর	
একটি	 উদল্খ্যদযথাগ্য	 বেৌশল।	 এই	 প্রকদল্পর	
লক্্য	হদচ্ছ	েথাতরদ্র্য	হ্থাসকরণ	বেৌশল	তহদসদব	

উঠান ব�ঠক চবআরচরচব, মহালেচড়, খাগড়ােচড়।



 

গ্যসকল	 এলথাকথার	 সথাদর	 গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থা	
বেই	 গ্সসকল	 এলথাকথার	 সথাদর	 গ্যথাগথাদযথাগ	
ব্যবস্থা	 উন্নয়ন।	 রথাজ্য	 পয্থায়	 পল্্রী	 সডদকর	
গ্টকসই	বেটওয়্থাক	ব্যবস্থাপনথা	তনতচিি	করথার	
জন্য	 উন্নি	 প্রযুতক্ত	 এবং	 আেশ্	 ব্যবস্থাপনথা	
বেৌশল	ও	পতরকল্পনথা	তনি্থারদণর	জন্য	ভথারি্রীয়	
সরকথার	সদিষ্	রদয়দি।

PMGSY হদচ্ছ	একটি	জথাি্রীয়	পতরকল্পনথা	
যথার	 লক্্য	 হদচ্ছ	 সকল	 আবহথাওয়থায়	
ব্যবহথারদযথাগ্য	 সডক	 বেটওয়্থাক	 তনম্থাদণর	
মথাি্যদম	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থা	উন্নয়ন।	

উনদ্শযে

১.	 গ্য	 সকল	 সমিল	 পল্্রী	 এলথাকথায়	 ৫০০	
জদনর	 অধিক	 এলথাকথাবথাস্রী	 রদয়দি	
এবং	 পথাহথাতড,	 মরুভূতম	 এলথাকথায়	 ২৫০	
জদনর	 অধিক	 এলথাকথাবথাস্রী	 রদয়দি,	
গ্স	 সকল	 এলথাকথায়	 সকল	 আবহথাওয়থায়	
ব্যবহথারদযথাগ্য	সডক	 তনম্থাণ	 (প্রদয়থাজন্রীয়	
কথালভ্ডথাট,	(ক্রস	গ্ড্রনসহ)	তনম্থাণ।	

২.	গ্য	সকল	পল্্রী	এলথাকথায়	উপযু্ক্ত	সংখ্যক	
পল্্রীবথাস্রী	রদয়দি	তকন্তু	সকল	আবহথাওয়থায়	
ব্যবহথারদযথাগ্য	 সডক	 তনম্থাণ	 করথা	 হয়তন,	
গ্স	সকল	পল্্রী	এলথাকথায়	সডক	উন্নয়ন।	

৫.National Social Assistance 

Programme (NSAP)

NSAP ভথারদির	বেন্দ্র্রীয়	সরকথার	গহ্্রীি	স্্রীম।	
বয়স্	 নথার্রী-পুরুষ,	 তবিবথা,	 শথার্রীতরকভথাদব	
অসমর্	ব্যতক্তদের	সথামথাতজক	গ্পনশন	তহদসদব	
আতর্ক	সহথায়িথা	প্রেথান	এ	স্্রীদমর	উদদেশ্য।	

স্্রীমটির	৫টি	উপথােথান	রদয়দি।
১.	 Indira Gandhi National Old Age 
Pension Scheme (IGNOAPS)
• ৬০	বির		ও	এর	ব�তশ।
• েথাতরদ্র্য	স্রীমথার	তনদি	অবস্থান।
• ৮০	বিপ্রর	তনদি	প্রতি	মথাদস	৩০০	রুতপ	

এবং	 ৮০	 বিপ্রর	 উপপ্র	 প্রতি	 মথাদস	
৫০০	রুতপ।	

২.	 Indira Gandhi National Widow 
Pension Scheme (IGNWPS)
• েথাতরদ্র্য	স্রীমথার	তনদি	অবস্থান।
• বয়স	৪০	হদি	৭৯	বির
• প্রতি	মথাদস	৩০০	রুতপ।
৩.	 Indira Gandhi National Disability 
Pension Scheme (IGNDPS)
• বয়স	১৮	ও	এর	ব�তশ
• েথাতরদ্র্য	স্রীমথার	তনদি	অবস্থান।
• ৮০%	শথার্রীতরকভথাদব	অসমর্।

• ৮০	বিপ্রর	তনদি	প্রতি	মথাদস	৩০০	রুতপ	
এবং	 ৮০	 বিপ্রর	 উপপ্র	 প্রতি	 মথাদস	
৫০০	রুতপ।	

৪.	 National Family Benefit Scheme 
(NFBS)
• পতরবথাপ্রর	 উপথাজ্ডনকথার্রীর	 মিু্্য	 হদল	

পতরবথারদক	২০,০০০	রুতপ	প্রেথান	করথা	
হদব।

• মিু্্যবরণকথার্রী	উপথাজ্ডনকথার্রীর	বয়স	১৮	
হদি	৬৪	হদি	হদব।

• ৫.	Annapurna Scheme
• অবসরপ্রথাপ্ত	বয়স্	ব্যতক্তদের	প্রতি	মথাদস	

১০বেতজ	িথাল	প্রেথান	করথা	হদব।

দতষ্ণ র�াতরয়া

েতক্ণ	 বেথাতরয়থা	 ১৯৪৫	সথাদল	স্বথাি্রীনিথা	লথাভ	
কপ্র।	 বি্ডমথাদন	 েতক্ণ	 বেথাতরয়থার	 ১৬.৫%	
মথানষু	রেথাদম	বসবথাস	কপ্র।	১৯৬২	সথাদল	RDA 
(Rural Development Administration)	
গতঠি	 হয়।	 RDA	 সবুজ	 তবপ্লব	 শুরু	 কপ্র।	
এ	 সময়	 Saeaul Undong সবুজ	 তবপ্লবদক	
সহয়িথা	 কপ্র।	 এ	 সময়	 বেতরয়থার	 মথারথাতপিু	
আয়	৮৭	মথাতক্ডন	ডলথার	তিল।

Saemaul Undong

নিুন	 তভদলজ	 আদ্থালন	 নথাদমও	 পতরতিি।	
সরকথাপ্রর	 অর্থায়দন	 আয়,	 অবকথাঠথাদমথা,	
কতমউতনটি	 বন্ধন	 বত্ধের	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	
কতমউতনটির	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথান	 উন্নয়ন।	
এখথাদন	 আত্মতববেথাস	 এবং	 পথারস্পতরক	
সহদযথাতগিথা	বত্ধের	উৎসথাহ	প্রেথান	কপ্র।

Saemaul Undong লষ্যে

স্বল্পনময়াতদ: ব্যতক্তর	জ্রীবনমথান	উন্নয়ন।
দীঘষিনময়াতদ:	 উন্নি	 সমধ্ে	 কতমউতনটি	 এবং	
কতমউতনটির	মথাি্যদম	শতক্তশথাল্রী	রথাষ্ট	কথাঠথাদমথা।

Saemaul Undong প্রকল্প/ কমষিসতূচ

১।	পল্্রী	আবথাসন
২।	পল্্রী	অবকথাঠথাদমথা
৩।	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধে
৪।	প্রথাক্তিক	দুদয্থাগ	প্রতিপ্রথাি	ব্যবস্থা
৫।	আয়বি্নমলূক	কম্সতূি

Saemaul Undong র�ৌশল:

১।		রেথাম	হদি	উন্নয়ন	পতরকল্পনথা	রেহণ	করথা।	
২।	সরকথার	উদে্যথাগ	Buttom-UP	অ্যথাপ্প্রথাি	

রেহণ	করথা।
৩।	 একইসথাদর	 জথাি্রীয়	 এবং	 রেথাম	 পয্থাদয়	

সমতবিি	প্রদিষ্থা	রেহণ	করথা।	
৪।		একসথাদর	 সকল	 কম্সতূি/	 প্রকল্প	

বথাস্বথায়ন	করথা।
৫।	পথারস্পতরক	তশক্ণ	বথাস্বথায়ন	করথা।
৬।	 সরকথাতর	 সহথাদযথাতগিথা	 ব্যতক্ত/সমথাদজর	

কথায্	মলূ্যথায়দনর	তভতত্তদি	করথা।

ফলাফল 

১।	রেথাম্রীণ	ব�ৌি	অবকথাঠথাদমথা	উন্নয়ন।
২।	Spiritual	অরেগতি।
৩।	রেথাম্রীণ	প্রথাতিষ্থাতনক	উন্নয়ন।

উিসিংহার

বি্ডমথান	 তবদবের	 গ্প্রক্থাপদট	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	
গুরুত্ব	হথাতরদয়	যথায়তন।	যতেও	পত্রব্রীর	পল্্রীর	
জনগদণর	 সংখ্যথা	 ক্রমহ্থাসমথান।	 তবদশষ	
কপ্র	 উন্নয়নশীল	 গ্েশসমদূহর	 গ্ক্প্ত্	 পল্্রী	
উন্নয়নদকই	 গ্েদশর	 উন্নয়ন	 তহদসদব	 তিতনিি	
করথা	 হয়।	 মথানব	 জথাতির	 অরেগতির	 জন্য	
উন্নয়দনর	 ১ম	 িথাপ	 তহদসদব	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	
তবদবিনথা	 করথা	 উতিি।	 জথাতিসং�	 গ্�থাতষি	
গ্টকসই	উন্নয়দনর	অভ্রীষ্	লক্্যমথাত্থা	অজ্ডদনর	
জন্য	পল্্রী	উন্নয়ন	সমরে	তবদবের	জন্য	গুরূত্বপূণ্	
তনয়থামক।

মফরনদৌস মামধুে তশমধুল: উপপতরিথালক	(ঋণ),	
তবআরতডতব

আয়	বত্ধে

অবকথাঠথাদমথা	ব�র্রী আত্মশতক্ত	ও	পথারস্পতরক	সহথাদযথাতগিথা বসবথাদসর	পতরদবশ	উন্নয়ন

	Spiritual	ও	সথামথাতজক	
পথারস্পথাতরকিথা	বত্ধে

বাস্তবায়ে র�ৌশল
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বথাংলথাদেদশর	 অধিকথাংশ	 মথানষু	 পল্্রী	
এলথাকথায়	 বথাস	 কপ্র।	 িথাই	 গ্েদশর	
সংখ্যথাগতরষ্	 মথানদুষর	 উন্নয়দনর	 প্রসদঙ্গ	 
অপতরহথায্ভথাদব	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	 অরেথাধিকথার	
প্রেথান	 করথা	 হয়।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 হদলথা	 পল্্রী	
এলথাকথায়	 বসবথাসকথার্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়ন	 ও	 সথাংস্্তিক	 উন্নতি	
িরথা	পল্্রী	এলথাকথায়	সথাতব্ক	উন্নয়নদক	বুিথায়।	
পল্্রী	উন্নয়ন	একটি	বহুমথাতত্ক	 তবষয়	গ্যখথাদন	
পল্্রীর	 জনগণ	 ও	 পল্্রীর	 জনপদের	 উন্নয়দনর	
মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	হয়	ও	আর্সথামথাতজক	
উন্নয়ন	�দট,	একই	সথাদর	পল্্রী	জ্রীবদন	লথাদগ	
আিতুনকিথার	 গ্িাঁয়থা,	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠী	 ব�থাগ	

কপ্র	 সকল	 আিতুনক	 গ্সবথা-সুদযথাগ।	 গ্যদহিু	
উন্নয়ন	ও	প্রযুতক্ত	এদক	অপপ্রর	সথাদর	সম্ক্্ত	
িথাই	 পল্্রী	 	উন্নয়দনর	 িথারথাবথাতহক	 প্রতক্রয়থায়	
বহুকথাল	আদগ	গ্রদকই	প্রি্যক্	ও	পপ্রথাক্ভথাদব	
নথানথা	প্রযুতক্তর	ব্যবহথার	গ্েখথা	যথায়।	তকিু	তকিু	
প্রযুতক্ত	পল্্রী	জনদগথাষ্ঠী	বিথারথা	আতবষ্্ি,	আবথার	
তকিু	তকিু	প্রযুতক্ত	গদবষণথালব্ধ।	পল্্রী	উন্নয়দনর	
ক্রমিথারথায়	লথাঙল,	গরু	গথাতড	গ্রদক	শুরু	কপ্র	
Harvester,	Tractor	সব্	পয্থাদয়ই	প্রযুতক্তর	
ব্যবহথার	হদয়	আসদি।	

জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	
স্বথাি্রীনিথা	লথাদভর	পর	পল্্রী	উন্নয়নদক	সদব্থাচ্চ	
গুরুত্ব	 প্রেথান	 কপ্রন।	 িথারই	 িথারথাবথাতহকিথায়	

১৯৭২	সথাদল	গ্েশব্যথাপী	সমতবিি	পল্্রী	উন্নয়ন	
কম্সতূি	 প্রব্িন	 করথা	 হয়	 যথার	 বহুখথািব্যথাপী	
ও	প্রযুতক্ততভতত্তক	সফল	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব)’র	
সষ্্টি	হয়।	পরবি্ড্রীদি	অগণিথাতন্তক	জনতবতচ্ছন্ন	
সরকথারগুদলথার	অদূরেশ্্রী	ন্রীতির	কথারদণ	পল্্রী	
উন্নয়দন	 ি্পিন	 �টদলও	 জথাতির	 তপিথার	
সুদযথাগ্য	কন্যথা	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	
সরকথার	 গঠদনর	 পর	 িাঁর	 উেথার	 ও	 প্রথারেসর	
বেি্দত্ব	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 িথাকথা	 আবথারও	 গতি	
লথাভ	 কপ্র।	 িাঁর	 গহ্্রীি	 বহুমথাতত্ক	 উন্নয়ন	
প্রযুতক্ত	ও	উদে্যথাদগর	ফদল	আজ	গ্েদশ	খথাে্য	
উৎপথােন	 বত্ধে	 গ্পদয়দি।	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	

পল্লী উন্নয়দন

প্রর্চচতি

সসয়দ িোহ ম�োহোম্মদ আমরে আসদোক

চেপ্চ চময়ার কেণ্চদপানা িাে, চবআরচরচব, চেঘচলয়া, খ্চলনা।



আর্-সথামথাতজক	উন্নয়ন	�দটদি,	পল্্রী	জ্রীবদন	
বেদগদি	আিতুনকিথার	গ্িাঁয়থা।	

ঐতিহাতসক তববিকে

তবংশ	 শিথাব্্রীর	 প্ররমথাদি্	 প্রথাতিষ্থাতনক	 পল্্রী	
উন্নয়ন	প্রদিষ্থার	বেথাদনথা	প্রমথাণ	পথাওয়থা	যথায়	নথা।	
নথানথা	 সথাতহি্য	 হদি	 জথানথা	 যথায়,	 প্রথাি্রীনকথাদল	
তবতভন্ন	পল্্রী	উন্নয়ন	সংক্রথান্ত	প্রতিষ্থান	গ্যমন-	
রেথামতভতত্তক	পচিথাদয়ি	প্রভ্তির	অতস্ত্ব	পথাওয়থা	
যথায়।	গ্সই	রেথাম্রীণ	প্রশথাসতনক	ব্যবস্থার	প্রিথান	
ভূতমকথা	তিল	বেন্দ্র্রীয়	সরকথাপ্রর	রথাজস্ব	আেথায়	
ও	 আইনশঙ্্খলথা	 রক্থাসহ	 অন্যথান্য	 কথায্থাবল্রী	
সম্ন্নকরণ।	

িল্ী উন্নয়নে তভ-এইড মপ্রারিানমর মাধযেনম 

িল্ী উন্নয়ে প্রযধুততি হস্তান্তর

পল্্রী	 উন্নয়দনর	 প্ররম	 আনষু্থাতনক	 প্রদিষ্থা	
তহসথাদব	 ১৯৫৩	 সথাদলর	 রেথাম্রীণ	 ক্তষ	 ও	 তশল্প	
উন্নয়ন	 (তভ-এইড)	 গ্প্রথারেথামদক	 তিতনিি	 করথা	
যথায়।	 নথাগতরকদের	 অংশরেহণ	 ও	 মথাতক্ডন	
যুক্তরথাষ্ট	 সরকথার	 কি্্ক	 কথাতরগতর	 সহথায়িথার	
মথাি্যদম	এই	উন্নয়ন	গ্প্রথারেথামটি	পূব্	ও	পতচিম	
পথাতকস্থাদনর	 উন্নয়দনর	 জন্য	 কথায্ক্রম	 িথালু	
করথা	 হদয়তিল।	 রেথাম্রীণ	 জ্রীবনযথাত্থার	 তবতভন্ন	
সমস্যথাসমহূ	 তভ-এইদড	 অন্তভু্ক্ত	 করথা	 হয়।	
এটি	 ক্তষ,	 ভূতম	 পুনরুধেথার,	 অবকথাঠথাদমথা,	
প্রথারতমক	তশক্থা,	স্বথাস্্য	ও	স্যথাতনদটশন,	রেথাম্রীণ	
এলথাকথায়	সথামথাতজক	কথায্ক্রম	প্রভ্তি	তবষদয়র	
ওপর	কথাজ	কপ্র।	

্ানটর দশনক ‘কুতমল্া মনডল’ এর মাধযেনম 

িল্ী উন্নয়ে প্রযধুততি হস্তান্তর

‘কুতমল্থা	 মদডল’	 বথা	 ‘কুতমল্থা	 অ্যথাপ্প্রথাি’	
রেথামথাচিদল	 তবদশষ	 কপ্র	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	
িথাতহেথা	পূরদণ	এবং	জনগদণর	সুফল	ে্রী�্স্থায়্রী	
করথার	 জন্য	 একটি	 তবখ্যথাি	 উদে্যথাগ	 তিল।	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 ষথাদটর	 েশদক	 এই	
মদডলটি	পর্রীক্থামলূকভথাদব	প্রবতি্ডি	হদয়তিল	
যথা	 পথাতকস্থান	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 অ্যথাকথাদডতম	 এর	
মথাি্যদম	িথালু	করথা	হয়	(পরবি্ড্রীদি	বথাংলথাদেশ	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 ‘বথাড্ড’;	 নথামকরণ	
করথা	হয়)।	তবখ্যথাি	সমথাজ	তবজ্থান্রী	ও	উন্নয়ন	
গদবষক	ড.	আক্তথার	হথাতমে	খথান	এই	মদডলটি	
প্রবি্ডন	কপ্রন।	

কুতমল্া মনডনলর চারটি প্রধাে উিাদাে 

হনছে-

(ক)	পল্্রী	পূি্ড	কম্সতূি;	
(খ)	রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 ক্তষ,	 সমবথায়	

ব্যবস্থাপনথা,	জনসথািথারদণর	সমবিয়	সথািন,	
ইি্যথাতে	 সম্দক্ড	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 জন্য	
রথানথা	প্রতশক্ণ	ও	উন্নয়ন	বেন্দ্র	স্থাপন;	

(গ)	গ্সি	সুতবিথা	প্রেথান	এবং	রেথাম্রীণ	ক্ষকদের	
মথাদি	 গ্সি	ব্যবস্থাপনথার	জন্য	রথানথা	 গ্সি	

কথায্ক্রম;	
(�)	 তবি-স্র	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 মথানব	

সংগঠন	 সষ্্টি	 ও	 সমবিয়	 এবং	 পতরকল্পনথা	
ও	উন্নয়ন	কথায্ক্রদমর	জন্য	গ্যৌর	প্রদিষ্থা।	

স্বাধীেিা িরবিকী আইআরতডতি কমষিসতূচর 

(বিকমাে তবআরতডতব) মাধযেনম কৃত্ উৎিাদে 

বতৃদ্ধনি ও দাতরদ্যে তবনমাচনে আধধুতেক প্রযধুততি 

সম্প্রসারণ

কুতমল্থা	 মদডলটি	 পর্রীক্থামলূকভথাদব	 কুতমল্থা	
বেলথার	 তবতভন্ন	 উপদজলথায়	 পয্থায়ক্রদম	
বথাস্বথায়ন	 করথা	 হয়।	 এই	 পধেতির	 সথাফদল্যর	
করথা	 তবদবিনথা	 কপ্র	 ১৯৭০-৭১	 সথাদল	
‘ইতন্টপ্রেদটড	 রুরথাল	 বেদভলপদমন্ট	 গ্প্রথারেথাম	
(আইআরতডতপ)’	 নথামক	 একটি	 জথাি্রীয়	
কম্সতূি’র	 মথাি্যদম	 এটি	 বথাস্বথায়ন	 করথা	
হদয়তিল।	নবগতঠি	স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশ	১৯৭২	
সথাদল	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 তবদশষ	 এবং	 সরথাসতর	 তনদে্ডশনথায়	
ইতন্টপ্রেদটড	 রুরথাল	 বেদভলপদমন্ট	 গ্প্রথারেথাম	
(আইআরতডতপ)বে	 সতক্রয়	 করথা	 হদয়তিল।	
তিতন	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 প্রিথান	 প্রদিষ্থা	 তহদসদব	
আইআরতডতপ	 বথাস্বথায়দন	 অরেণী	 ভূতমকথা	
পথালন	কপ্রন।	

আইআরতডতপ’র	 প্রিথান	 কথায্ক্রম	
তিল	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীদক	 সংগতঠি	 করথা	
এবং	 অধিক	 খথাে্যশস্য	 উৎপথােদনর	 লদক্্য	
আিতুনক	ক্তষ	প্রযুতক্ত	হস্থান্তর,	আয়	উৎসথার্রী	
প্রযুতক্ত	 হস্থান্তর	 তবষয়ক	 প্রতশক্ণ,	 ঋণ	 এবং	
উৎপথাতেি	 ক্তষপণ্য	 তবপণদনর	 ব্যবস্থা	 করথা।	
আইআরতডতপ	কি্্ক	বথাস্বথাতয়ি	ক্তষ	উৎপথােন	
ও	পল্্রী	উন্নয়দন	 তবতভন্ন	প্রযুতক্ত	ও	 বেৌশদলর	
সফলিথার	 কথারদণ	 সথারথাদেদশ	 অধিক	 খথাে্য	
ফলথাও,	সবুজ	 তবপ্লব	ইি্যথাতে	কথায্ক্রম	সফল	
হয়।	পরবি্ড্রীদি	আইআরতডতপ’র	সথাদর	তবদশষ	
তকিু	কথায্ক্রম	সংদযথাতজি	হয়।	এসব	কথায্ক্রম	
ও	 কম্সতূির	 মদি্য	 নথার্রী	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(১৯৭৩),	 যুব	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 (১৯৭৮)	
ইি্যথাতে	 উদল্খদযথাগ্য।	 আইআরতডতপ’র	 এই	
সকল	কম্সতূিগুদলথা	অি্যন্ত	সফল	তিল	এবং	
পল্্রী	উন্নয়দন	তবদশষভথাদব	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধে	
এবং	 রেথাম্রীণ	 আর্-সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 তবপুল	
অবেথান	ব�দখতিল।	

বীজ-সার-মসচ প্রযধুততি

রেথাম্রীণ	 এলথাকথাদক	 স্বতনভ্ডর	 করথার	 উদদেদশ্য	
আইআরতডতপ	 আিতুনক	 গ্সি	 প্রযুতক্ত	
সম্প্রসথারণ	 ব্যবস্থা,	 সথার-ক্রীটনথাশক	
সরবরথাহ,	 উৎপথাতেি	 পণ্য	 গুেথামজথািকরণ,	
সংরক্ণ,	 বথাজথারজথািকরণ,	 আয়বত্ধেমলূক	
কম্কথাদডের	 উপর	 প্রতশক্ণ,	 তবদশষ	বথাধণজ্য,	
পুঁতজ	 সরবরথাদহর	 জন্য	 ঋণ	 প্রেথান	 ইি্যথাতে	
কথায্ক্রম	হথাদি	 তনদয়তিল।	দুই	েশদকর	মদি্য	

তবআরতডতব-এর	 সরথাসতর	 সহথায়িথায়	 ও	
িত্তথাবিথাদন	 গ্েদশর	 সব	 উপদজলথা	 বেন্দ্র্রীয়	
সমবথায়	সতমতি	(ইউতসতসএ)	প্রথায়	তবিগুণ	ক্তষ	
উৎপথােন	বত্ধের	মথাি্যদম	রেথাম্রীণ	অবকথাঠথাদমথাদি	
প্রিুর	অবেথান	ব�দখদি	যথার	কথারদণ	গ্েদশ	ি্রীপ্র	
ি্রীপ্র	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	শুরু	হয়।	

তবআরতডতবর অবদাে

আইআরতডতপর	সথাফদল্যর	করথা	তবদবিনথা	কপ্র	
১৯৮২	 সথাদল	 একটি	 অি্যথাদেদশ	 এর	 মথাি্যদম	
বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 এটিদক	 প্রথাতিষ্থাতনক	
রূপ	 গ্েয়	এবং	স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 মন্তণথালদয়র	 অি্রীদন	 ‘বথাংলথাদেশ	
পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	(তবআরতডতব)’	নথাদম	একটি	
নিুন	 প্রতিষ্থান	 প্রতিষ্থা	 কপ্র।	 পরবি্ড্রীদি	
২০১৮	 সথাদল	 ‘বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ব�থাড্ড	
আইন	 ২০১৮’	 পথাদশর	 মথাি্যদম	 তবআরতডতব	
প্রথাতিষ্থাতনক	 েঢ়্িথা	 অজ্ডন	 কপ্র।	 তবআরতডতব	
এখন	পল্্রী	উন্নয়ন	এবং	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
তনদয়থাতজি	প্রিথান	সরকথাতর	সংস্থা	যথা	আিতুনক	
বহুমখুী	 প্রযুতক্ত	 হস্থান্তপ্রর	 মথাি্যদম	 খথাে্য	
শস্য	উৎপথােন	বত্ধে,	গ্সি	সম্প্রসথারণ,	পল্্রীর	
েথাতরদ্র্য	 জনদগথাষ্ঠীদক	 আয়	 উৎসথার্রী	 তবতভন্ন	
উন্নি	প্রযুতক্ত	হস্থান্তপ্রর	বিথারথা	আত্মকম্সংস্থান	
সষ্্টির	মথাি্যদম	পল্্রী	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন,	 পল্্রী	 কু্দ্র	 অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়নসহ	
নথানথামখুী	পল্্রী	উন্নয়ন	কথায্ক্রম	কপ্র	আসদি।

উন্নয়ন	 িথারথায়	 ে্রী�্	 পরপতরক্রমথায়	
তবআরতডতব	উদল্খদযথাগ্যভথাদব	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 িথাৎপয্পূণ্	 অবেথান	 ব�দখ	
িদলদি।	 তবআরতডতব’র	 মলূ	 অবেথানগুদলথা	
তনম্নরূপ-
১.		 আিতুনক	ক্তষ	প্রযুতক্ত	হস্থান্তপ্রর	মথাি্যদম	

ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধে
২.		আিতুনক	গ্সি	ব্যবস্থার	সম্প্রসথারণ
৩.		স্থান্রীয়	 সম্দের	 সুষু্	 ব্যবহথাপ্রর	 লদক্্য	

তবতভন্ন	প্রযুতক্ত	হস্থান্তর
৪.		রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীদক	সংগতঠি	করথা
৫.	 মথানবসম্ে	 উন্নয়দন	 আয়বি্নমলূক	

আিতুনক	প্রতশক্ণ	প্রেথান
৬.	 আতর্ক	অন্তভ্ুতক্ত
	 	 ক.	সচিয়	পধেতি	প্রবি্ডন
	 	 খ.	সুলভ	ঋণ	তবিরণ
	 	 গ.	 েতরদ্র	 সুফলদভথাগীদের	 কথাদি	

পতরদষবথাগুদলথা	সহদজ	গ্পৌঁিথাদনথা
	 	 �.	আতর্ক	পরথামশ্
৭.	আিতুনক	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	 ক্তষ	

পণ্য	সংরক্ণ	ও	বথাজথারজথািকরণ
৮.	 তলংক	 মদডদলর	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 কু্দ্র	

অবকথাঠথাদমথা	উন্নয়ন	ও	গ্সবথা	সমবিয়
৯.	রেথাম্রীণ	বেি্ত্ব	উন্নয়ন,	 তবদশষ	কপ্র	নথার্রী	

বেি্ত্ব	উন্নয়ন
১০.	পতরবথার	পতরকল্পনথা	
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১১.	স্যথাতনদটশন
১২.	খথাে্য	 ও	 পুষ্টি,	 সথামথাতজক	 ক্মিথায়ন,	

রেথাম্রীণ	 তশক্থা,	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	
সম্প্রসথারণ	গ্সবথা	ইি্যথাতে।

িল্ী উন্নয়নে প্রযধুততি

১. িল্ীর িচিাৎিদ জেগনণর উন্নয়ে 

উত্তরথাচিদলর	 মঙ্গথাপীতডি	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠী,	
বথাস্তুিু্যি	 জনদগথাষ্ঠী,	 পথাব্ি্য	 এলথাকথাবথাস্রী,	
উপকূলবথাস্রী,	 হথাওডবথাস্রী,	 কু্দ্র	 ন-্গ্গথাষ্ঠী	
প্রভ্তি	 পচিথাৎপে	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	
উন্নয়দনর	সমিথাকরদণর	জন্য	 তবদশষ	সমর্ন	
বথা	সহদযথাতগিথা	প্রদয়থাজন	যথাদি	িথারথা	উন্নয়দনর	
মলূ	 গতিিথারথায়	 আসদি	 পথাপ্র।	 পচিথাৎপে	
জনদগথাষ্ঠীর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দন	 আিতুনক	
প্রযুতক্তর	 প্রদয়থাগ	 আজ	 সমদয়র	 েথাতব।	
আত্মকম্সংস্থান	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	 একতেদক	
গ্যমন	িথাদের	স্বথাবলম্ব্রী	করদি	হদব	অন্যতেদক	
িথাদের	 তবতভন্ন	সুদযথাগ	সুতবিথা	 তনতচিি	করদি	
হদব।	 পল্্রীর	 পচিথাৎপে	 জনগদণর	 উন্নয়দনর	
জন্য	সরকথার	আিতুনক	প্রযুতক্ত	সমধ্ে	বহুমখুী	
উদে্যথাগ	 রেহণ	 কপ্রদি।	 উন্নয়দনর	 এই	
প্রতিশ্রুতি	তনদয়	সরকথার	উপকূলবথাস্রীর	জ্রীবন	
রক্থাদর্	 গ্যমন	আিতুনক	 গ্টকসই	বথাি	 তনম্থাণ	
করদি,	 ব�মতন	 হথাওডবথাস্রীদের	 হঠথাৎ	 বন্যথা	
বথা	 ফ্্যথাশ	 ফ্থাড	 গ্মথাকথাদবলথার	 জন্য	 আগথাম	
ির্য	 ও	 আিতুনক	 কলথাদকৌশল	 বথা	 প্রযুতক্তর	
ব্যবহথার	করদি।	এখন	হথাওড	এলথাকথায়	ফ্্যথাশ	
ফ্থাড	হওয়থার	খবর	আদগই	হথাওডবথাস্রী	জথানদি	
পথাপ্র	 আর	 আদগই	 হথাওডবথাস্রী	 িথাদের	 শস্য	
�প্র	 িুলদি	 পথাপ্র।	 আিতুনক	 Satellite	 এর	
মথাি্যদম	 আবহথাওয়থার	 আগথাম	 বথাি্ডথা	 প্রথাতপ্তর	
ফদল	 হথাওডবথাস্রীর	 শস্য	 ক্তি	 অদনকথাংদশ	
কদম	 তগদয়দি।	 উপকূল্রীয়	 অচিদল	 তনম্থাণ	
হদচ্ছ	 আিতুনক	 প্রযুতক্তর	 ড্যথাম।	 উপকূল্রীয়	
অচিদল	 িড,	 জদলথাচ্ছথাদসর	 আগথাম	 ির্য	
প্রথাতপ্তর	ফদল	জথানমথাদলর	ক্তি	 তনয়ন্তণ	করথা	
সম্ব	 হদয়দি।	 তনম্থাণ	 করথা	 হদয়দি	 আিতুনক	
সথাইদক্থান	গ্সন্টথার।	বথাস্তুিু্যি	জনদগথাষ্ঠীর	জন্য	
বেওয়থা	হদচ্ছ	নথানথা	উদে্যথাগ।	বেথায়থাখথাল্রীর	বি্রীপ	
এলথাকথা	 ভথাসথানিপ্র	 বথাস্তুিু্যি	 মথায়থানমথাপ্রর	
নথাগতরকদের	 বসবথাদসর	 জন্য	 তনম্থাণ	 করথা	
হদয়দি	 পতরদবশবথান্ধব	 আিতুনক	 আবথাসস্ল।	
িথাদের	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 জন্য	 বেয়থা	
হদয়দি	 নথানথা	 উদে্যথাগ।	 এ	 সকলই	 প্রযুতক্তর	
অবেথান।	

সরকথাপ্রর	 এই	 কথায্িথারথার	 অংশীজন	
তহদসদব	 তবআরতডতব	 সবসময়	 পচিথাৎপে	
জনদগথাষ্ঠীর	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র।	উত্তরথাচিদলর	
মঙ্গথাপীতডি	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীদক	হথাদি	কলদম	
আয়বি্নমলূক	 প্রযুতক্তগি	 জ্থান	 প্রেথাদনর	
মথাি্যদম	 আত্মকম্সংস্থান	 সষ্্টির	 লদক্্য	
তবআরতডতব	 মলূ	 কথায্ক্রদমর	 পথাশথাপথাতশ	

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 প্রতিশ্রুি	 ‘গথাইবথান্ধথা	
সমতবিি	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরণ	 প্রকল্প’টি	
বথাস্বথায়ন	করদি।	সম্প্রতি	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	
প্রতিশ্রুি	 আপ্রকটি	 প্রকল্প	 ‘IDEAL 
Project’	 বথাস্বথাতয়ি	 হদয়দি।	 উত্তরথাচিদলর	
মঙ্গথা	 গ্মথাকথাদবলথায়	 ‘উত্তরথাচিদলর	 েতরদ্রদের	
কম্সংস্থান	 তনতচিিকরণ	 কম্সতূি’	 নথামক	
প্রকল্পটি	 বথাস্বথাতয়ি	 হদচ্ছ।	 বেথায়থাখথাল্রীর	
ভথাসথানিপ্র	স্থানথান্ততরি	বথাস্তুিু্যি	মথায়থানমথাপ্রর	
নথাগতরকদের	আর্সথামথাতজক	অবস্থা	উন্নয়দনর	
জন্য	 একমথাত্	 সরকথাতর	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
তবআরতডতব’ই	প্ররদম	উৎপথােনমখুী	আিতুনক	
প্রতশক্দণর	আদয়থাজন	কপ্র।	আিতুনক	প্রযুতক্ত	
প্রদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 মৎস্য	 িথাষ,	 হাঁস-মরুতগ	
পথালন,	শথাকসবতজ	িথাষ,	গ্মতশদন	গ্সলথাইদয়র	
কথাজসহ	 নথানথা	 িরদনর	 প্রতশক্ণ	 হথাদিকলদম	
প্রেথান	করথা	হদচ্ছ।	পথাব্ি্য	এলথাকথাবথাস্রীর	জন্য	
তবদশষ	কম্সতূি	বথাস্বথায়ন	করদি।

২. িল্ী জেিনদর উন্নয়ে

বথাংলথাদেশ	 হদচ্ছ	 ক্তষপ্রিথান	 গ্েশ।	
বথাংলথাদেদশর	 অর্ন্রীতি	 মলূি	 ক্তষতনভ্ডর।	
আর	 রেথামবথাংলথাই	 হদলথা	 ক্তষ	 অর্ন্রীতির	 মলূ	
গ্ক্ত্।	 িথাই	 রেথামবথাংলথার	 সথাতব্ক	 উন্নয়দনর	
ওপরই	 বথাংলথাদেদশর	 সথাতব্ক	 আর্সথামথাতজক	
উন্নয়ন	 তনভ্ডর	 কপ্র।	 রেথাম্রীণ	 উন্নয়ন	 বলদি	
রেথাম্রীণ	 জনপদের	 উন্নয়নদক	 বলথা	 হয়।	 আর	
রেথামবথাংলথার	 জনপে	 যতে	 বলথা	 হয়,	 িদব	 িথা	
ক্ষক	আর	ক্তষর	সদঙ্গ	 তনতবডভথাদব	জতডি।	
কথারণ	শিকরথা	৮০-৯০	ভথাগ	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠী	
ক্তষকথাদজর	 সদঙ্গ	 সম্ক্্ত।	 িথাই	 ক্তষর	
তবপ্লব	মথাদন	হদলথা	রেথাম্রীণ	জনপদের	উন্নয়ন।	
আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 ফদল	 ক্তষদি	
ব�প্লতবক	পতরবি্ডন	এদসদি।	ক্তষকথাজ	এখন	
যপ্ন্তর	 মথাি্যদম	 হদচ্ছ।	 িথাষথাবথাে,	 ব্রীজ	 বপন,	
তনডথাতন,	 সথার	 গ্েওয়থা,	 ফসল	 কথাটথা,	 মথাডথাই,	
িথাডথা	ও	প্যথাদকটিং	পয্ন্ত	সবই	হদচ্ছ	আিতুনক	
প্রযুতক্তর	 সথাহথাদয্য।	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	
বহুমথাতত্ক	 বথাস্বতভতত্তক	 উদে্যথাদগর	 ফদল	
Tractor,	Harvester,	 Ripper,	 Sprayer 
ইি্যথাতে	ক্তষযন্তসমহূ	আজ	সথারথাদেদশ	ব্যবহৃি	
হদচ্ছ।	ক্তষর	যথাতন্তক্রীকরদণর	ফদল	একতেদক	
গ্যমন	উৎপথােদনর	পতরমথাণ	বথাডদি,	অন্যতেদক	
ব�মতন	 উৎপথােন	 ব্যয়	 কমদি।	 শস্য	 গ্ক্দি	
বেথাদনথা	 ব�থাগবথালথাই	 গ্েখথা	 তেদল	 ক্ষকরথা	
িথাদের	 গ্মথাবথাইল	 গ্ফথান	 তেদয়	 িতব	 িুদল	 িথা	
পথাতঠদয়	 তেদচ্ছ	 ক্তষ	 তবদশষদজ্র	 কথাদি।	
আর	 তমলদি	 সথাদর	 সথাদর	 এর	 পরথামশ্।	 ২৪	
�ণ্টথা	 তবদশষ	ক্তষ	গ্সবথা	িথালু	রদয়দি	গ্যখথাদন	
ক্ষকরথা	 তেন-রথাি	 গ্যদকথাদনথা	 সময়	 গ্ফথান	
কপ্র	 গ্যদকথাদনথা	 পরথামশ্	 পথাদচ্ছ।	 এ	 সকল	
প্রযুতক্তর	ফদল	একই	সদঙ্গ	ফসদলর	অপিয়ও	
কমদি।	 গ্েশ	 আজ	 খথাদে্য	 স্বয়ংসম্ণূ্।	 এ	
সথাফল্য	 অজ্ডদনর	 তপিদন	 অন্যিম	 গুরুত্বপূণ্	

ভূতমকথা	 পথালন	 করদি	 আিতুনক	 ক্তষপ্রযুতক্ত।	
আজকথাল	ক্তষজতম	ম্যথাতপং-এর	কথাদজ	গ্ড্রথান	
ব্যবহথার	 করথা	 হদচ্ছ।	 কমদি	 অনথাবথাতে	 জতমর	
পতরমথাণ।	 ক্তষ,	 মৎস্য,	 পশুপথালন	 ইি্যথাতে	
গ্ক্প্ত্	বথাংলথাদেদশর	অবস্থান	অন্যথান্য	অদনক	
গ্েদশর	 গ্িদয়	 উপপ্র।	 উদ্থাতবি	 ফসদলর	
উন্নি	জথাি	ও	আিতুনক	প্রযুতক্ত	ক্ষক	পয্থাদয়	
গ্পৌঁিথাদনথা	 একটথা	 বড	 ি্যথাদলজে।	 ক্তষদক্প্ত্	
এই	তবশথাল	উন্নয়ন	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	সতঠক	
সমদয়	গহ্্রীি	তসধেথাদন্তরই	ফল।

সকল	 আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 বথা	 যন্তপথাতি	
ব্যবহথাপ্রর	 অন্যিম	 মথাি্যম	 হদলথা	 তবদু্যদির	
ব্যবহথার।	 তবদু্যৎ	 শতক্তদক	 কথাদজ	 লথাতগদয়	
রেথাম্রীণ	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	সহজ	ও	দ্রুিির	
হদচ্ছ।	 সথারথা	 গ্েদশ	 শিভথাগ	 ও	 তনরবতচ্ছন্ন	
তবদু্যৎ	তনতচিদি	তবদু্যৎ	খথাদিও	িলদি	বি্ডমথান	
সরকথাপ্রর	 তবশথাল	 কম্যজ্।	 দুগ্ম	 এলথাকথায়	
তবদু্যৎ	 সুতবিথা	 গ্পৌঁদি	 তেদি	 সরকথার	 গ্সৌর	
তবদু্যৎ	প্রকল্প	বথাস্বথায়ন	করদি।	সরকথার	প্রি্যন্ত	
রেথামগুদলথা	 আদলথাতকি	 করথার	 জন্য	 তনরলস	
কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 এখন	 শুি	ু শহরথাচিদলই	
নয়,	 তবদু্যদির	 আদলথায়	 আদলথাতকি	 হদচ্ছ	
রেথাম্রীণ	জনপেও।	

আবহমথান	 কথাল	 িপ্র	 হস্িথাতলি	 িাঁি,	
ব�দলর	�থাতন,	বাঁশ-ব�ি	ও	মথাটির	কথাজ	রেথাদমর	
মথানদুষর	 সম্রূক	 আদয়র	 ব্যবস্থা	 করদি।	
এগুদলথা	ি্রীপ্র	ি্রীপ্র	প্রযুতক্ততনভ্ডর	হদচ্ছ।	পল্্রীর	
তবতভন্ন	 অবকথাঠথাদমথা	 গ্যমন	 তশক্থাপ্রতিষ্থান,	
স্বথাস্্যদসবথা	 বেন্দ্র,	হথাট-বথাজথার	ও	রথাস্থা�থাদটর	
উন্নয়ন	 স্থান্রীয়	 অর্ননতিক	 কম্কথাডেদক	
ব�গবথান	 কপ্রদি।	 বি্ডমথাদন	 সরকথাতর-
ব�সরকথাতর	 আতর্ক	 প্রতিষ্থানগুদলথা	 পল্্রীর	
প্রতিটি	 �প্র	 ব্যথাংতকং	 সুতবিথা	 তনদয়	 তগদয়দি।	
তডতজটথাল	এদজন্ট	ব্যথাংতকং	িথালু	হদয়দি,	হথাট	
বথাজথাপ্র	 রদয়দি	 বুর।	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠী	 �প্র	
বদসই	 এদজদন্টর	 সহথায়িথায়	 টথাকথা	 বেনদেন	
করদি	 পথাপ্র।	 সরকথাতর-ব�সরকথাতর	 উদে্যথাদগ	
উপদজলথা	 পয্থায়	 গদড	 উদঠদি	 কম্ম্উটথার	
গ্সন্টথার।	 রেথাদমর	 মথানদুষর	 কথাদি	 ইন্টথারদনট	
সুতবিথা	 গ্পৌঁদি	 তগদয়দি।	 �প্র	 বদসই	 িথারথা	
করথা	বলদি	পথারদি	প্রবথাস্রী	বেথাদনথা	আত্ম্রীদয়র	
সথাদর।	জথানদি	পথাদি	সথারথা	তববে	সম্দক্ড।	

তবআরতডতব’র	 মথাি্যদম	 পল্্রী	 জনপদের	
	উন্নয়দনর	 লদক্্য	 তবতভন্ন	 আিতুনক	 প্রযুতক্ত	
হস্থান্তর	 করথা	 হদচ্ছ।	 তবআরতডতব’র	 মথাি্যদম	
ক্ষক	সুফলদভথাগীদের	আিতুনক	ক্তষ	উৎপথােন	
সম্তক্ডি	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 ও	 ক্তষ	 প্রযুতক্ত	
হস্থান্তর	 করথা	 হদচ্ছ।	 অপ্রিথান	 শস্য	 কম্সতূির	
আওিথায়	 গ্েদশর	 সকল	 বেলথায়	 আিতুনক	
উৎপথােন	 পধেতি	 হস্থান্তপ্রর	 মথাি্যদম	 অপ্রিথান	
শস্য	উৎপথােদন	উবিধুে	করথা	হদচ্ছ।	তবআরতডতব	
কি্্ক	 বথাস্বথাতয়ি	 অংশীেথাতরত্বমলূক	 পল্্রীর	
উন্নয়ন	প্রকল্প-৩	এর	মথাি্যদম	পল্্রীর	জনগদণর	
অংশীেথাতরদত্বর	তভতত্তদি	স্থান্রীয়	সম্দের	সুষু্	



ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 কু্দ্র	 অবকথাঠথাদমথা	 িরথা	
রথাস্থা�থাট,	 তরিজ,	 কথালভথাট্ড,	 সুদপয়	 পথাতনর	
ব্যবস্থাসহ	 অন্যথান্য	 কু্দ্র	 অবকথাঠথাদমথা	 তনম্থাণ	
করথা	হদচ্ছ।	এিথাডথা	তবতভন্ন	প্রকদল্পর	আওিথায়	
পল্্রী	 অচিদল	 সুদপয়	 পথাতনর	 জন্য	 নলকূপ	
স্থাপন,	 সুস্বথাস্্য	 রক্থায়	 স্বথাস্্যসমেি	 পথায়খথানথা	
তনম্থাণ,	বক্্প্রথাপণ	প্রভ্তি	কথায্ক্রম	সম্থােন	
করথা	হদচ্ছ।	

৩. োরীর ভানগযোন্নয়ে ও ষ্মিায়ে

গ্েদশর	 গ্মথাট	 জনদগথাষ্ঠীর	 অদি্কই	 নথার্রী	
এবং	 িথারথা	 উন্নয়দন	 অদি্ক	 অংশীেথার।	 আর	
এই	 রেথাম্রীণ	 তপতিদয়	 পডথা	 নথার্রীদের	 উন্নয়দন	
মলূ	 গ্্থািিথারথায়	 আনয়দনর	 মথাি্যদম	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	 জন্য	 বি্ডমথান	 সরকথার	 তবদশষ	
উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি	যথাদি	গ্েদশর	উন্নয়দনর	
িথাকথা	 আরও	 ব�গবথান	 হয়।	 পল্্রীর	 নথার্রীরথা	
উন্নি	গ্েশ	গডথার	লদক্্য	ির্যপ্রযুতক্ত	ব্যবহথার	
কপ্র	 তনদজদের	 শথাতমল	 করদি	 পথারদি।	
ির্যপ্রযুতক্তর	 যদরথাপযুক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	
পল্্রীর	 নথার্রীরথা	 একতেদক	 গ্যমন	 তনদজদের	
অধিকথার	 প্রতিষ্থা	 করদি	 ব�মতন	 িথাদের	
ক্মিথায়দনও	 িথা	 সহথায়ক	 ভূতমকথা	 রথাখদি।	
আইতসটির	ক্রমবি্মথান	তবকথাদশর	সথাদর	সথাদর	
পল্্রীর	 নথার্রীরথা	 আজ	 সকল	 ির্য	 আর	 জ্থান	
তনদজদের	 হথাদির	 মদুঠথায়	 তনদয়	 এদসদি।	
প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 মি্য	 তেদয়	 নথার্রীর	 নিুন	
প্রযুতক্ততভতত্তক	 েক্িথা	 ও	 আইতসটি	 গ্পশথায়	
প্রদবদশর	সুদযথাগ	হদচ্ছ।	ির্যপ্রযুতক্তর	কল্যথাদণ	
�প্র	বদস	নথার্রীরথা	কম্ম্উটথাপ্র	প্রতশক্ণ	তনদয়	
তনদজদের	 েক্	 কপ্র	 িুলদি	 এবং	 স্বথাবলম্ব্রী	
হদচ্ছ।	 এদি	 অর্ননতিক	 মতুক্তর	 মথাি্যদম	
নথার্রীদের	ক্মিথায়দনর	পর	সুগম	হদচ্ছ।	পদরর	
দূরত্বদক	 অতিক্রম	 কপ্র	 প্রযুতক্তর	 কল্যথাদণ	
পল্্রী	নথার্রীরথাও	আউটদসথাতস্ংদয়র	মথাি্যদম	অর্	
উপথাজ্ডদন	সক্ম	হদচ্ছ।	ির্যপ্রযুতক্তদক	কথাদজ	
লথাতগদয়	 েক্	 ও	 সফল	 নথার্রীকম্্রীগণ	 কু্দ্র	 ও	
মথািথাতর	উদে্যথাক্তথা	হদচ্ছ।

তবআরতডতব	রেথাম্রীণ	তপতিদয়	পডথা	নথার্রীদের	
আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	 লদক্্য	 ইদিথামদি্য	 একথাধিক	
উন্নয়ন	 প্রকল্প	 ও	 কম্সতূি	 সফলিথার	 সথাদর	
বথাস্বথায়ন	 করদি।	 এগুদলথার	 মদি্য	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	প্রতিশ্রুি	একটি	প্রকল্প	হদচ্ছ	‘েতরদ্র	
মতহলথাদের	 জন্য	 সমতবিি	 পল্্রী	 কম্সংস্থান	
প্রকল্প’।	এই	প্রকদল্পর	আওিথায়	পল্্রী	নথার্রীদের	
আত্মকম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	িথাদের	আিতুনক	
প্রযুতক্ত	সম্ন্ন	আয়বি্নমলূক	তবতভন্ন	প্রতশক্ণ	
প্রেথান	 কপ্র	 িথাদের	 আতর্ক	 সহথায়িথা	 করথা	
হদচ্ছ।	 তবআরতডতব’র	 নথার্রী	 সুফলদভথাগীদের	
উৎপথাতেি	 পণ্য	 বথাজথারজথািকরদণর	 জন্য	
মথাদক্ডটিং	 তলংদকজ	 স্থাপদনর	 ব্যবস্থা	 করথা	
হদচ্ছ।	 এিথাডথা	 তবআরতডতব’র	 মলূ	 কথায্ক্রম	
ও	 বথাস্বথায়নথাি্রীন	 উন্নয়ন	 প্রকল্পসমহূ	 নথার্রী	

ক্মিথায়দন	অবেথান	ব�দখ	িদলদি।

৪. িারুনণযের উজ্ীবে

গ্েদশ	 অর্ন্রীতির	 িথাকথা	 গতিশীল	 করথার	
গ্ক্প্ত্	গ্য	 তবষয়গুদলথা	 ভূতমকথা	রথাখদি	রেথাম্রীণ	
তশতক্ি	 িরুণদের	 মি্যকথার	 একটি	 বড	
অংদশর	 উদে্যথাক্তথা	 তহদসদব	 এতগদয়	 আসথার	
তবষয়টির	মদি্য	অন্যিম।	তশল্প	ও	ক্তষ	খথাদির	
ব্যথাপক	 উন্নয়ন,	 রপ্তথাতনর	 পতরমথাণ	 বত্ধে,	
ির্যপ্রযুতক্ত	খথাদির	দ্রুি	তবকথাশ	সথািন	প্রভ্তি	
গ্ক্প্ত্	 পল্্রীর	 তশতক্ি	 িরুণদের	 অবেথান	 ও	
অংশরেহণ	 শুি	ু ব্যথাপক	 ও	 তবস্্িই	 নয়—
িথাদের	 এই	 অংশরেহণ	 অর্ন্রীতির	 তবতভন্ন	
গ্ক্প্ত্	 নিুন	 গুণগি	 মথাত্থা	 সষ্্টিদিও	 সক্ম	
হদয়দি।	 বি্ডমথান	 সরকথার	 িরুণদের	 গ্েদশর	
উন্নয়দনর	মলূ	গ্্থাদি	আনয়দনর	জন্য	বহুমখুী	
উদে্যথাগ	 রেহণ	 কপ্রদি।	 আিতুনক	 প্রতশক্ণ	
প্রেথাদনর	মথাি্যদম	িথাদের	আত্মতনভ্ডরশীল	কপ্র	
ব�থালথার	 জন্য	 একথাধিক	 সরকথাতর	 প্রতিষ্থান	
কথাজ	 করদি।	 তবআরতডতব	 সব্প্ররম	 ১৯৭৮	
সথাদল	 গ্েদশর	 যুব	 সমথাদজর	 কল্যথাদণর	 জন্য	
যুব	 কম্সতূি	 িথালু	 কপ্র।	 তবআরতডতব	 পল্্রীর	
িরুণ	 ও	 যুব	 সমথাজদক	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 েদলর	 আওিথায়	 সংগতঠি	 কপ্র	
ক্তষ	 উন্নয়ন;	 হাঁস-মরুতগ	 পথালন;	 গথাতভ	
পথালন;	 কু্দ্র	 ও	 কুটিরতশল্প,	 কম্ম্উটথার,	
গ্মথাবথাইল	সথাতভ্ডতসংসহ	তবতভন্ন	তবষদয়	আিতুনক	
প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 এবং	 প্রতশতক্ি	 এ	 সকল	
িরুণ-যুবকদের	 আতর্ক	 সহথায়িথা	 ও	 প্রযুতক্ত	
হস্থান্তপ্রর	মথাি্যদম	আয়	উৎসথার্রী	কম্সজ্দনর	
মথাি্যদম	 উন্নয়দনর	 মলূ	 িথারথায়	 সম্ক্্ত	 কপ্র	
আসদি।	 িরুণদের	 আত্মকম্সংস্থানমলূক	
প্রতশক্ণ	প্রেথাদনর	পথাশথাপথাতশ	িথাদের	মথানতবক	
মলূ্যদবথাি	উন্নয়ন	ও	আত্মশুতধের	জন্য	উদে্যথাগ	
রেহণ	 করদি	 হদব।	 সম্প্রতি	 তবআরতডতব	 কু্দ্র	
উদে্যথাক্তথা	ঋণ	তবিরদণর	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি	
যথা	পল্্রীর	েক্	িরুণদের	সফল	উদে্যথাক্তথা	হদি	
গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	রথাখদব।

৫. উনদযোতিা উদ্ীিে 

প্রযুতক্তর	 অবথাতরি	 সুদযথাগ	 কথাদজ	 লথাতগদয়	
গ্েদশর	 পল্্রী	 অচিদল	 অদনক	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	
ব�তর	 হদচ্ছ।	 শহপ্রর	 সমথান	 সুদযথাগ	 রেথাদম	
তনতচিি	 করদি	 পথারদল	 রেথাদমও	 আরও	 ব�শী	
সংখ্যক	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টি	হদব।	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টির	
লদক্্য	 সরকথার	 রেথাম্রীণ	 িরুণদের	 আিতুনক	
প্রযুতক্তর	ওপর	আয়	উৎসথার্রী	প্রতশক্ণ	প্রেথান	
করদি	 এবং	 িথাদের	 সহজ	 শদি্ড	 ঋণ	 প্রেথান	
করথা	হদচ্ছ।	তবদশষ	কপ্র	েক্	জনবল,	প্রযুতক্তর	
সুতবিথা	ও	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থা	উন্নি	করথা	গ্গদল	
আপ্রথা	 ব�তশ	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	 ব�তর	 হদব।	
তবআরতডতব’র	 অদনক	 সুফলদভথাগী	 েথাতরদ্র্য	
স্রীমথা	 অতিক্রম	 কপ্র	 তবআরতডতব’র	 রেথাজুদয়ট	
সেদস্য	পতরণি	হদয়দি।	যথারথা	এখন	উদে্যথাক্তথা	

তহদসদব	কথাজ	করদি	পথাপ্র	এবং	তনদজর	কু্দ্র	
বথা	মথািথাতর	তশল্প	বথা	উদে্যথাদগর	মথাি্যদম	আরও	
কম্সংস্থাদনর	সষ্্টি	করদি	পথাপ্র।	তবআরতডতব	
ইদিথামদি্য	 কু্দ্র	 পল্্রী	 উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টির	 লদক্্য	
উদে্যথাক্তথা	ঋণ	বথা	এসএমই	ঋণ	িথালু	কপ্রদি	
যথার	মথাি্যদম	পল্্রী	উদে্যথাক্তথারথা	২৫	লক্	টথাকথা	
পয্ন্ত	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	রেহণ	করদি	পথারদব।	এর	
ফদল	 এ	 সকল	 উদে্যথাদগর	 মথাি্যদম	 একতেদক	
গ্যমন	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	 কম্সংস্থাদনর	 সষ্্টি	
হদব,	 পল্্রীর	 স্থান্রীয়	 সম্দের	 সদব্থাত্তম	
ব্যবহথার	হদব,	পল্্রীর	আর্সথামথাতজক	উন্নয়দনর	
মথাি্যদম	পল্্রীর	জ্রীবনযথাত্থার	মথাদনথান্নয়ন	�টদব,	
অন্যতেদক	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠী	 জথাি্রীয়	 উৎপথােদন	
আরও	অবেথান	রথাখদি	পথারদব।

৬. রিানম সরকাতর িতরন্বার জবাবতদতহিা 

স্বচ্ছিথা	ও	জবথাবতেতহিথা	 তনতচিি	করদি	এবং	
গ্সবথা	সরবরথাদহ	 তডতজটথাল	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	
বেথাদনথা	 তবকল্প	বেই।	বি্ডমথাদন	ির্য	বথািথায়দন	
সরকথাতর	 েপ্তরসমদূহর	 ওদয়বসথাইট	 রদয়দি	
গ্যখথাদন	সরকথাপ্রর	প্রতিটি	পতরদষবথার	সকল	
ির্য	রদয়দি।	পল্্রীর	জনগণ	অনলথাইদন	সকল	
ির্য	 গ্পদি	 পথাপ্র	 এবং	 তনদজর	 অধিকথার	
সম্দক্ড	 তনতচিি	 হদি	 পথাপ্র।	 এর	 মথাি্যদম	
িথারথা	 গ্যমন	 তনদজদের	অতভদযথাগ	অনলথাইদন	
কি্্পক্দক	 অবতহি	 করদি	 পথাপ্র,	 ব�মতন	
অতভদযথাগ	 তনষ্পতত্তর	 তবষয়টিও	 অবগি	 হদি	
পথাপ্র।	 বি্ডমথাদন	 ইনফরদমশন	 গ্টকদনথালতজ	
রেথাদম	 সরকথাতর	 পতরদষবথার	 জবথাবতেতহিথা	
অদনকথাংদশ	তনতচিি	কপ্রদি।

রেথাদম	 সরকথাতর	 পতরদষবথার	 জবথাবতেতহিথা	
তনতচিিকরদণ	 তবআরতডতব’ও	 কথাজ	 কপ্র	
যথাদচ্ছ।	 তবআরতডতব	 কি্্ক	 বথাস্বথাতয়ি	
‘তপআরতডতপ-৩’	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	 তলংক	
মদডল	 এর	 মথাি্যদম	 ইউতনয়ন	 পয্থাদয়র	 গ্সবথা	
রেহণকথার্রী	 অর্থাৎ	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠী	 এবং	
গ্সবথা	প্রেথানকথার্রী	তবতভন্ন	সরকথাতর/ব�সরকথাতর	
সংস্থার	 মদি্য	 তলংদকজ	 স্থাপন	 করথা	 হদচ্ছ।	
এদক্প্ত্	 গ্সবথা	 প্রেথানকথার্রী	 সংস্থাদক	 রেথাম্রীণ	
জনদগথাষ্ঠীর	 কথাদি	 জবথাবতেতহ	 করদি	 হয়	 যথা	
জনবথান্ধব	সুশথাসন	প্রতিষ্থায়	গুরুত্বপূণ্	অবেথান	
রথাখদি।	গ্েদশর	প্রতিটি	প্রশথাসতনক	স্প্র	এই	
মদডদলর	 বথাস্বথায়দনর	 উদে্যথাগ	 রেহণ	 করদল	
আরও	জবথাবতেতহিথা	তনতচিি	হদব।

৭. আধধুতেক প্রযধুততি ও অিংশীদাতরত্বমলূক 

স্ােীয় সরকাররর মাধযেনম িল্ীর সমতন্বি 

উন্নয়ে

গ্টকসই	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 গ্সবথা	 প্রেথানকথার্রী	
ও	 গ্সবথা	 রেহণকথার্রীর	 অংশীেথাতরত্ব	 অি্যন্ত	
গুরুত্বপূণ্।	 আর	 আিতুনক	 প্রযুতক্তর	 সথাদর	
অংশীেথার্রী	 সমবিয়	 �টথাদল	 উন্নয়ন	 আরও	
গ্টকসই	 হদব।	 তবআরতডতব	 পল্্রীর	 জনগদণর	
অংশীেথাতরদত্বর	তভতত্তদি	তবতভন্ন	উন্নয়ন	কথায্ক্রম	
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পতরিথালনথা	 করদি।	 অংশীেথাতরত্বমলূক	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 প্রকল্প	 ৩	 এর	 আওিথায়	 রেথামবথাস্রী,	
ইউতনয়ন	পতরষে	ও	প্রকল্প	সহথায়িথায়	আিতুনক	
প্রযুতক্ত	 হস্থান্তর	 ও	 অংশীেথাতরদত্বর	 তভতত্তদি	
রেথাম	 ও	 ইউতনয়ন	 পয্থাদয়	 রেথামবথাস্রীদের	 অতি	
প্রদয়থাজন্রীয়	 কু্দ্র	 ব�ৌি	 অবকথাঠথাদমথা	 গ্যমন-	
পথাকথা	রথাস্থা,	কথালভথাট্ড,	সাঁদকথা,	সু্ল	গ্মরথামি,	
গ্ড্রদনজ,	 টিউবওদয়ল	 স্থাপন,	 স্যথাতনটথাতর	
ল্যথাতরেন	ইি্যথাতে	বথাস্বথায়ন	করদি।	সথারথা	গ্েদশ	
এ	িরদনর	অংশীেথাতরত্বমলূক	কথায্ক্রম	রেহদণর	
মথাি্যদম	গ্টকসই	উন্নয়ন	সম্ব।	

৮. িল্ীর জেযে ি্যেপ্রযধুততির প্রনষ্িে

ির্যপ্রযুতক্তর	 ব্যবহথার	 সকল	 	উন্নয়নদক	
গতিশীল	ও	দ্রুি	ফলপ্রস	ূকপ্র।	পল্্রীর	সকল	
কথায্ক্রম	 ও	 সকল	 উন্নয়ন	 কম্সতূিদি	 ির্য	
প্রযুতক্তর	 ব্যবহথার	 তনতচিি	 করথা	 প্রদয়থাজন।	
পল্্রীর	 উন্নয়নদক	 আিতুনক	 রূপিথারথায়	
আনয়দনর	 লদক্্য	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীদক	
ির্যপ্রযুতক্ত	জ্থান	প্রেথান	করথা	হদচ্ছ।	সরকথাতর-
ব�সরকথাতর	 তবতভন্ন	 উদে্যথাগ	 এ	 লদক্্য	 কথাজ	
করদি।	 তবআরতডতব	 কি্্ক	 বথাস্বথাতয়ি	 পল্্রী	
প্রগতি	 প্রকদল্পর	 আওিথায়	 রেথাম্রীণ	 তশতক্ি	
নথার্রী-পুরুষদের	 কম্ম্উটথার	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	
করথা	হয়,	কইকথা’র	আতর্ক	সহথায়িথায়	রংপুর	
বেলথায়	কম্ম্উটথার	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হয়।	
তবআরতডতব	কি্্ক	বথাস্বথাতয়ি	তবতভন্ন	প্রকল্প/
কম্সতূি	 অনলথাইন	 সফটওয়্যথাপ্রর	 মথাি্যদম	
পতরিথাতলি	ও	মতনটতরং	হদচ্ছ	যথা	পল্্রী	উন্নয়দন	
অবেথান	ব�দখ	িদলদি।	

৯. িল্ী তশষ্ার েিধু ে বািায়ে

পল্্রীর	 জনগদণর	 বয়স,	 গ্পশথা,	 আতর্ক	
সক্মিথার	 িথারিম্য	 প্রভ্তি	 তবদবিনথা	 কপ্র	
আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 বহুমখুী	
সমতবিি	 তশক্থা	 কথায্ক্রম	 রেহণ	 করদি	 হদব	
যথাদি	 সকল	 স্প্রর	 পল্্রী	 জনসথািথারণ	 এ	
তশক্থা	 ব্যবস্থায়	 অন্তভু্ক্ত	 হদি	 পথাপ্র।	 এ	
লদক্্য	 বি্ডমথান	 সরকথার	 রেথাম্রীণ	 প্রতিটি	
পতরবথারদক	 তিতনিি	 কপ্র	 পতরবথাপ্রর	 তশক্থা	
কথায্ক্রম	 বতহভু্ি	 সেস্যদক	 গ্মৌতলক	 তশক্থা,	
কথাতরগতর	 তশক্থা,	 নথার্রী	 তশক্থা,	 বয়স্	 তশক্থা,	
তশশু	 তশক্থা	কথায্ক্রদমর	অন্তভু্ক্ত	করথার	জন্য	
কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 এ	 গ্ক্প্ত্	 আিতুনক	 ির্য	
প্রযুতক্তর	ব্যবহথার	সথাফল্য	বদয়	আনদি।	দুগ্ম	
এলথাকথায়	আিতুনক	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	
তভতডও	কন্সফথাপ্রদন্সর	মথাি্যদম	সকল	বয়দসর	
জনদগথাষ্ঠীদক	তশক্থা	প্রেথান	করথা	হদচ্ছ।	বি্ডমথান	
বেথাতভড-১৯	 মহথামথাতর	 পতরতস্তিদি	 পল্্রী	
অচিলসহ	 সথারথাদেদশ	 সু্ল-কদলজসহ	 সকল	
তশক্থা	প্রতিষ্থান	বন্ধ	রথাকথায়,	আিতুনক	প্রযুতক্ত	
ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	ভথাি্ুয়থাতল	ক্থাস	ও	পর্রীক্থা	
রেহণ	করথা	হদচ্ছ।	�প্র	বদসই	 তশক্থা	কথায্ক্রম	
িথালু	রদয়দি।	�প্র	বদসই	ইন্টথারদনদটর	মথাি্যদম	

গ্যদকথাদনথা	বই	সংরেহ	করথা	যথায়।

১০. িল্ী আবাসে ও স্ািিযে র�ৌশল

প্রতিটি	 রেথাদম	 আিতুনক	 শহপ্রর	 সুতবিথাতে	
গ্পৌঁদি	গ্েওয়থার	গ্ক্প্ত্	পল্্রী	আবথাসন	ব্যবস্থার	
উন্নয়ন	 �টথাদনথা	 প্রদয়থাজন।	 সরকথার	 আিতুনক	
প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 পতরদবশবথান্ধব	 ও	
স্বল্প	খরদি	প্রথাক্তিক	দুদয্থাগ	সহনশীল	রেথাম্রীণ	
আবথাসদনর	 ব্যবস্থার	 লদক্্য	 বহুমখুী	 উদে্যথাগ	
রেহণ	 কপ্রদি।	 রেথাম্রীণ	 আবথাসদনর	 স্থাপি্য	
বেৌশদলর	 উন্নয়ন	 একতেদক	 গ্যমন	 অধিক	
সংখ্যক	রেথাম্রীণ	জনগদণর	জন্য	শহপ্রর	সুতবিথা	
গ্যমন-	 সুদপয়	 পথাতন,	 উন্নি	 পয়ঃতনষ্থাশন	 ও	
বজ্ড্য	 ব্যবস্থাপনথা,	 তবদু্যৎ	 ও	 জ্থালথাতন	 সুতবিথা	
প্রভ্তি	 ব�থাদগর	 আদয়থাজন	 করদি	 পথাপ্র	
অন্যতেদক	ক্তষ	জতম	ক্রমশ	সংকুতিি	হওয়থার	
তবষয়টি	 ব�থাি	করদি	পথাপ্র।	এদক্প্ত্	 তবতভন্ন	
গ্েদশর	 মদিথা	 আিতুনক	 সকল	 নথাগতরক	
পতরদষবথাসম্ন্ন	 মদডল	 তভদলজ	 গঠন	 করথা	
গ্যদি	পথাপ্র।	মদডল	তভদলজ	িথারণথা	অনযুথায়্রী	
প্রতিটি	পল্্রীর	জনগণদক	একটি	বহুিল	ভবদন	
বথা	একই	জথায়গথায়	আবথাসদনর	ব্যবস্থা	করদল	
িথাদের	উন্নি	নথাগতরক	গ্সবথা	প্রেথান	করথা	সহজ	
হদব	এবং	একইসথাদর	ক্তষ	জতম	রক্থা	পথাদব	ও	
গ্েদশ	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধে	পথাদব।	

১১. িল্ীর র�াক তশল্পকলা ও সিংসৃ্তির 

তবকাশ সাধে

সংস্্তির	 ব�ির	 তেদয়ই	 সভ্যিথা,	 মথানবিথা,	
তববেজন্রীনিথা	 ও	 জথাি্রীয়িথা	 তবকতশি	 হয়।	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 সথাদর	 পল্্রীর	 বেথাক	 তশল্পকলথা	
ও	 সংস্্তি	 গভ্রীরভথাদব	 সম্তক্ডি।	 বথাংলথা	
ভথাষথার	সথাতহি্য,	িথারু	ও	কথারুকলথা,	সংগীি,	
যথাত্থা,	 নথাটক,	 সজ্নশীল	 প্রকথাশনথাসহ	 পল্্রী	
তশদল্পর	সকল	শথাখথার	উৎকষ্	সথািন	ও	িি্ডথার	
গ্ক্ত্	 প্রসথাতরি	 করথার	 লদক্্য	 ির্য	 প্রযুতক্ত	
ব্যবহথার	 হদচ্ছ।	 একসময়	 আমথাদের	 পল্্রী	
সংস্্তি	অি্যন্ত	সমধ্ে	তিল।	পল্্রী	জনদগথাষ্ঠীর	
তবদনথােদনর	 সথাদর	 পল্্রী	 সংস্্তি	 তনতবডভথাদব	
জতডি।	 পল্্রী	 গথান	 উৎসব,	 যথাত্থাপথালথা,	 তপঠথা	
উৎসব,	পল্্রী	ক্র্রীডথা,	পল্্রী	গ্মলথা,	পল্্রী	পদণ্যর	
সমথাহথার	 প্রভ্তি	 আজ	 প্রথায়	 তবলুতপ্তর	 পদর।	
অরি	যরথাযর	উদে্যথাগ	রেহণ	করদল	এ	সকল	
তবষয়	 হদি	 পথাপ্র	 আনদ্র	 মলূ	 বেন্দ্রতব্্ু	
যথা	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 িথারথাবথাতহকিথাদক	 আরও	
গতিশীল	 করদি	 পথাপ্র।	 এ	 লদক্্য	 সরকথাতর-
ব�সরকথাতর	তবতভন্ন		উদে্যথাগ	রেহণ	করথা	হদয়দি	
গ্যখথাদন	আিতুনক	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	
পল্্রী	 তশল্পকলথা	 ও	 সংস্্তি	 গ্যমন	 পল্্রী	 গথান	
উৎসব,	যথাত্থাপথালথা,	তপঠথা	উৎসব,	পল্্রী	ক্র্রীডথা,	
পল্্রী	 গ্মলথা	 প্রভ্তিসহ	 সকল	 পল্্রী	 তবদনথােন	
ও	 উৎসবগুদলথা	 আদয়থাজন	 ও	 গ্েশ-তবদেদশ	



প্রিথার	প্রিথারণথা	করথা	হদচ্ছ।	এর	ফদল	একতেদক	
গ্যমন	গ্েদশর	সুনথাম	বত্ধে	পথাদচ্ছ,	গ্েদশ	পল্্রী	
সংস্্তির	আরও	উন্নতি	সথাধিি	হদচ্ছ	অন্যতেদক	
পল্্রীর	জনদগথাষ্ঠীর	বহুমখুী		উন্নয়ন	�টদি।	

১২. িল্ী দুনযষিাগ বযেবস্ািোয় আধধুতেক প্রযধুততি

ব�ৌদগথাতলকভথাদব	বথাংলথাদেশ	একটি	দুদয্থাগপ্রবণ	
এলথাকথা।	 জলবথায়ু	 পতরবি্ডদনর	 ফদল	 গ্যসকল	
গ্েশ	ব�তশ	ক্তিরেস্	ও	িুতঁকপূণ্,	বথাংলথাদেদশর	
অবস্থান	 িথার	 মদি্য	 শীদষ্।	 বেথান	 প্রথাক্তিক	
দুদয্থাগ	সং�টিি	হদল	সবদিদয়	ক্তির	সমেস্খীন	
হয়	পল্্রীর	জনগণ।	আর	এই	পল্্রীর	জনদগথাষ্ঠীদক	
দুদয্থাগ	 গ্মথাকথাদবলথায়	সক্ম	কপ্র	গদড	 িুলদি	
সরকথারও	 সদিষ্।	 এ	 লদক্্য	 আিতুনক	 প্রযুতক্ত	
প্রদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 সরকথার	 সথারথাদেদশ	 সবুজ	
বনথায়ন	ও	উপকূল্রীয়	সবুজ	ব�ষ্ন্রী	গদড	িুলদি	
উদে্যথাগ	 রেহণ	 কপ্রদি।	 হথাওড	 এলথাকথায়	 ফ্্যথাশ	
ফ্থাড	হওয়থার	খবর	আদগই	হথাওডবথাস্রী	জথানদি	
পথাপ্র	 আর	 আদগই	 হথাওডবথাস্রী	 িথাদের	 শস্য	
�প্র	 িুলদি	 পথাপ্র।	 আিতুনক	 গ্সদটলথাইদটর	
মথাি্যদম	 আবহথাওয়থার	 আগথাম	 বথাি্ডথা	 প্রথাতপ্তর	
ফদল	হথাওডবথাস্রীর	শস্য	ক্তি	অদনকথাংদশ	কদম	
তগদয়দি।	উপকূল্রীয়	অচিদল	িড,	জদলথাচ্ছথাদসর	
আগথাম	 ির্য	 প্রথাতপ্তর	 ফদল	 জথানমথাদলর	 ক্তি	
তনয়ন্তণ	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 আর	 একমথাত্	
আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 প্রদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 িথা	
বথাস্বথায়ন	করথা	সম্ব	হদয়দি।

১৩. এলাকাতভতত্তক তবনশ্ উন্নয়ে

আমথাদের	 বথাংলথাদেশ	 আয়িদন	 কু্দ্র	 হদলও	
এদেদশর	 ব�ৌদগথাতলক	 এলথাকথার	 ব�তিত্্য	
রদয়দি।	 এক	 এক	 এলথাকথার	 জ্রীবন-জ্রীতবকথা	
এক	 এক	 রকদমর	 হদয়	 রথাদক।	 িথাদের	
সমস্যথারও	 তভন্নিথা	 রদয়দি।	 কথাদজই	 আিতুনক	
প্রযুতক্তর	মথাি্যদম	এসকল	এলথাকথা	তিতনিি	করথা	
হদচ্ছ	 এবং	 এলথাকথার	 সমস্যথাদভদে	 এলথাকথার	
জনগণ	 ও	 জনপদের	 জন্য	 তভন্ন	 তভন্ন	 উন্নয়ন	
কথায্ক্রম	 রেহণ	 করথা	 হদচ্ছ।	 এদি	 সথারথাদেদশ	
উন্নয়দনর	সমিথা	তনতচিি	হদচ্ছ।

১৪. আধধুতেক প্রযধুততিনি কৃত্-অকৃত্ িনণযের 

সিংরষ্ণ ও প্রতক্রয়াজািকরণ

গ্েদশর	 অধিকথাংশ	 মথানষু	 ক্তষকথাদয্র	 সথাদর	
জতডি,	 িথাদের	 জ্রীবন-জ্রীতবকথা	 ক্তষতনভ্ডর।	
পল্্রী	জনদগথাষ্ঠীর	উৎপথাতেি	ক্তষ-অক্তষ	পদণ্যর	
সতঠক	 সংরক্ণ,	 প্রতক্রয়থাজথািকরণ	 ও	 তবপণন	
পধেতি	 নথা	 রথাকথায়	 িথারথা	 উপযুক্ত	 মলূ্য	 প্রথাতপ্ত	
গ্রদক	বতচিি।	পল্্রী	ক্ষকদের	উৎপথাতেি	ক্তষ	
পণ্য	দ্রুি	পিনশীল	হদয়	রথাদক।	দ্রুি	ও	সতঠক	
সমদয়	তবক্রয়	করদি	নথা	পথারদল	উৎপথাতেি	ক্তষ	
পণ্য	 নষ্	 হয়	 ও	 মলূ্য	 হ্থাস	 �দট।	 কথাদজই	 পল্্রী	
জনগণদক	ক্তষ-অক্তষ	পদণ্যর	সতঠক	সংরক্ণ,	
প্রতক্রয়থাজথািকরণ	ও	তবপণদন	আিতুনক	প্রযুতক্তর	

সথাদর	 পতরিয়	 কতরদয়	 তেদি	 হদব।	 আিতুনক	
প্রতশক্দণর	মথাি্যদম	এই	প্রযুতক্ত	হস্থান্তর	সম্ব।	
বি্ডমথান	সরকথার	ক্তষ	পদণ্যর	সতঠক	সংরক্ণ	ও	
প্রতক্রয়থাজথািকরদণ	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি	যথাদি	
উৎপথাতেি	ক্তষ	পণ্য	ফসল	গ্মৌসুদম	সংরক্ণ	ও	
প্রতক্রয়থাকরণ	কপ্র	সথারথা	বির	তবক্রয়	করথা	যথায়।	
ক্ষক	 ও	 ক্তষ	 পণ্য	 সংরক্দণর	 সথাদর	 জতডি	
ব্যতক্তদের	প্রতশক্ণ	প্রেথান	ও	প্রযুতক্ত	হস্থান্তরসহ	
ঋণ	প্রেথান	করথা	হদচ্ছ।	

১৫. িল্ী তবিণীর মাধযেনম বাজার সিংনযাগ 

বতৃদ্ধ

প্রথাতন্তক	 পয্থাদয়র	 ক্ষকরথা	 তবতভন্ন	 ফতডয়থার	
কথাদি	ক্তষপণ্য	 তবতক্র	করথায়	িথারথা	ন্যথায্য	মলূ্য	
হদি	বতচিি	হয়।	িথািথাডথা	পল্্রী	অচিদল	এ	সকল	
ক্তষপদণ্যর	 বেথাদনথা	 সংরক্ণথাগথার	 নথা	 রথাকথায়	
িথারথা	িথা	সতঠকভথাদব	সংরক্ণও	করদি	পথাপ্র	
নথা।	 কথাদজই	 প্রথাতন্তক	 ক্ষক	 কি্্ক	 উৎপথাতেি	
ক্তষপণ্য	 দ্রুি	 ও	 সহজ	 পধেতির	 তবপণদনর	
মথাি্যদম	 বথাজথার	 সংদযথাগ	 বত্ধে	 একথান্তই	
প্রদয়থাজন।	 বি্ডমথাদন	 সরকথাতর-ব�সরকথাতর	
পষ্্দপথাষকিথায়	 আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	
মথাি্যদম	 ক্তষপণ্য	 তবপণন	 ব্যবস্থার	 উন্নয়ন	
সথাধিি	হদচ্ছ।	এখন	িথাল,	ডথাল,	শথাক-সবতজ,	
ফলসহ	 সকল	 তকিুই	 অনলথাইদন	 বেনথাকথাটথা	
করথা	যথাদচ্ছ।	মথানষু	�প্র	বদসই	সকল	ক্তষপণ্য	
ক্রয়	করদি	পথারদি।	ইেথান্রীং	আমরথা	অদনদকই	
িাঁপথাইনবথাবগদজের	আমবথাগথান	হদি	�প্র	বদসই	
সরথাসতর	আম	সংরেহ	করদি	পথারতি।	

বি্ডমথাদন	অদনক	অনলথাইন	প্রতিষ্থান	গদড	
উদঠদি	 যথার	 সথাদর	 সরথাসতর	 উৎপথােনকথার্রীরথা	
সম্ক্্ত	 রদয়দি।	 ওদয়বসথাইদট	 ক্তষপণ্য	
গ্েদখ	 গ্ক্রিথারথা	 পণ্য	 অড্ডথার	 করদি	 আর	
উৎপথােনকথার্রীরথাও	কুতরয়থার	সথাতভ্ডদসর	মথাি্যদম	
দ্রুি	পণ্য	সরবরথাহ	করদি।	পণ্য	মলূ্য	পতরদশথাি	
হদচ্ছ	ইদলকরেতনক	রেথান্সফথাপ্রর	মথাি্যদম।

১৬. িল্ী জেগনণর স্বাস্যে মসবা উন্নয়ে

একসময়	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠী	 স্বথাস্্য	 ও	 তিতকৎসথা	
গ্সবথা	গ্রদক	সম্ণূ্	বতচিি	তিল।	পল্্রী	অচিদল	
মথাি্মিু্্য	ও	তশশুমিু্্যর	হথার	তিল	অদনক	ব�তশ।	
সরকথার	 এখন	 প্রতিটি	 উপদজলথায়	 আিতুনক	
তিতকৎসথা	গ্সবথা	সম্প্রসথারণ	করদি।	এখন	প্রথায়	
প্রতিটি	উপদজলথায়	রদয়দি	আিতুনক	তিতকৎসথা	
বেন্দ্র।	 ব�থাগী	 পতরবহদণর	 জন্য	 রদয়দি	
অ্যথামবুদলন্স।	এর	ফদল	মথাি্মিু্্য	ও	তশশুমিু্্যর	
হথার	 হ্থাস	 গ্পদয়দি,	 বত্ধে	 গ্পদয়দি	 মথানদুষর	
গড	 আয়ু।	 স্বথাস্্যদসবথায়	 আিতুনক	 প্রযুতক্তর	
একটি	উদল্খদযথাগ্য	উেথাহরণ	হদচ্ছ	অনলথাইন	
তিতকৎসথা	 ব্যবস্থা।	 পল্্রীর	 গ্য	 বেথাদনথা	 প্রথাদন্ত	
রথাকথা	 বেথাদনথা	 বেথাক	 হথাই	 ম্স্পড	 ইন্টথারদনট	
ব্যবহথার	 কপ্র	 গ্মথাবথাইল	 গ্ফথাদনর	 মথাি্যদম	 গ্য	
বেথাদনথা	তিতকৎসদকর	কথাি	গ্রদক	তনদি	পথারদি	

তিতকৎসথা	গ্সবথা।	

১৭. িল্ী িযষিটে

রেথাম্রীণ	 অর্ননতিক	 উন্নয়দন	 এবং	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদন	পল্্রী	পয্টন	একটি	মদডল	তহদসদব	
তবদবতিি	হদচ্ছ।	রেথাম	বথাংলথার	আবহমথান	রুপ,	
গ্েশীয়	খথাবথার,	গ্েশীয়	সংস্্তি,	রেথাম্রীণ	গ্খলথা,	
প্রথাক্তিক	গ্সৌ্য্,	কু্দ্র	ন-্গ্গথাষ্ঠীর	ব�তিত্্যময়	
জ্রীবনযথাত্থা	 ও	 সংস্্তি,	 তবতভন্ন	 প্রনেিথাতত্তক	
তনেশ্দনর	 সমথাহথার,	 তবতভন্ন	 িম্্রীয়	 উৎসব,	
তবরল	 জ্রীবনবতিত্্য	 প্রভ্তি	 তববে	 পয্টকদের	
আকষ্দণর	 বেপ্ন্দ্র	 পতরণি	 হদয়দি।	 আিতুনক	
প্রযুতক্তর	মথাি্যদম	উন্নি	গ্সবথা	প্রেথাদনর	মথাি্যদম	
পল্্রীর	এ	সকল	তবষয়	পয্টকদের	কথাদি	আরও	
আকষ্ণীয়	কপ্র	িুদল	িরথা	হদচ্ছ।	

গ্য়বসথাইটসহ	 আিতুনক	 প্রিথার	
মথাি্যমগুদলথাদি	 ব্যথাপক	 প্রিথারণথা	 করথা	 হদচ্ছ।	
শহপ্রর	ক্থাতন্তময়	যথাতন্তক	জ্রীবন	গ্রদক	ব�র	হদয়	
রেথাম্রীণ	জ্রীবন,	গ্সৌ্য্	ও	সংস্্তি	উপদভথাদগর	
জন্য	রেথাদম	আিতুনক	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্রর	মথাি্যদম	
Village Tourism Home	গদড	উদঠদি।	

১৮. ষ্ধু দ্ রিামীণ জাতিসত্তার উন্নয়ে

বথাংলথাদেদশ	 অদনকগুদলথা	 কু্দ্র	 জথাতিসত্তথা	
রদয়দি।	 পথাব্ি্য	 অচিদল	 ১১টি	 জথাতিসত্তথা	
অদনক	 বির	 আদগ	 গ্রদক	 বসবথাস	 কপ্র	
আসদি।	এরথা	 হদচ্ছ	িথাকমথা,	মথারমথা,	 তত্পুরথা,	
গ্ম্রথা,িচিঙ্গ্যথা,	বম,	পথাংখয়ুথা,	িথাক,	খ্যথাং,	খতুম	
এবং	 লুসথাই।	 বথাংলথাদেদশর	 উত্তর	 ও	 উত্তর-
পূব্থাংদশর	বহ্ত্তর	ময়মনতসংদহ	রদয়দি	গথাপ্রথা,	
হথাজং,	 বেথাি	 এবং	 বহ্ত্তর	 তসদলদট	 রদয়দি	
খথাতস,	 পথাত্	 ও	 মধণপুতর	 জনদগথাষ্ঠী।	 আবথার	
বথাংলথাদেদশর	 উত্তর	 ও	 উত্তর-পতচিমথাংদশর	
তেনথাজপুর,	রংপুর,	রথাজশথাহ্রী,	বগুডথা,	পথাবনথা	
প্রভ্তি	 এলথাকথায়ও	 তবতভন্ন	 কু্দ্র	 জথাতিসত্তথার	
বসবথাস	 রদয়দি।	 গ্যমন-	 সাঁওিথাল,	 ওঁরথাও,	
মথাহথাতল,	 মথাদলথা,	 মডুেথা,	 মথালপথাহথাতড	 ইি্যথাতে।	
এিথাডথাও	গ্েদশর	েতক্ণ-পূব্থাংদশ	কক্সবথাজথার,	
পটুয়থাখথাতল	ও	বরগুনথা	বেলথায়	বসবথাস	কপ্রন	
রথাখথাইন	 জনদগথাষ্ঠী।	 বথাংলথাদেদশ	 আরও	
কদয়কটি	 কু্দ্র	 জথাতিসত্তথার	 বসবথাস	 রদয়দি।	
গ্যমন-	রথাজবংশী,	সযূ্বংশী	বম্ণ,	ডথালু,	হতে,	
মথাহথাদিথা,	 বথানথাই,	 পথারর,	 বেথাল	 ইি্যথাতে।	 এ	
সকল	কু্দ্র	রেথাম্রীণ	জথাতিসত্তথা	উন্নয়দন	প্রযুতক্তর	
ব্যবহথার	অপতরহথায্।	

তবতভন্ন	প্রিথার	মথাি্যম	গ্যমন	টিতভ,	ব�তডও,	
পত্-পতত্কথা,	 ওদয়বসথাইটসহ	 অন্যথান্য	মথাি্যদম	
এ	 সকল	 কু্দ্র	 রেথাম্রীণ	 জথাতিসত্তথার	 ক্ষ্টি-
কথালিথার,	 সংস্্তিসহ	 িথাদের	 জ্রীবন	 ব�তিত্্য	
জ্রীবদনর	 তবতভন্ন	 তবষয়	 সব্ত্	 প্রিথার	 করথা	
হদচ্ছ।	 িথাদের	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 জন্য	
সরকথার	তবতভন্ন	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি।	িথাদের	
আত্মতনভ্ডরশীল	 কপ্র	 গদড	 ব�থালথার	 জন্য	
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তবতভন্ন	 আয়	 উৎসথার্রী	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 করথা	
হদচ্ছ,	উন্নি	প্রযুতক্ত	হস্থান্তর	করথা	হদচ্ছ।

১৯. রিামীণ কুটির তশল্প উন্নয়নে আধধুতেক 

প্রযধুততি

কু্দ্র	 ও	 কুটির	 তশল্প	 শুি	ু অর্ন্রীতিদি	 ভূতমকথা	
রথাখদি	 িথা	 নয়,	 এটি	 আমথাদের	 সভ্যিথা	 ও	
সংস্্তির	 সদঙ্গও	 সম্ক্ডযুক্ত।	 এ	 গ্েদশ	 ব�শ	
কদয়ক	 িরদনর	 কু্দ্র	 ও	 কুটির	 তশল্প	 রদয়দি।	
এগুদলথার	 মদি্য	 িথামডথা	 তশল্প,	 সথাবথান	 তশল্প,	
িথামথাক	তশল্প,	িাঁি	তশল্প,	ব�শম	তশল্প,	মৎ্	তশল্প,	
কাঁসথা	 তশল্প,	 কথাঠ	 তশল্প	 ইি্যথাতে	 উদল্খদযথাগ্য।	
গ্েদশর	 একটি	 তবশথাল	 জনদগথাষ্ঠী	 এই	 কুটির	
তশদল্পর	সথাদর	সরথাসতর	তনযু্ক্ত	গ্রদক	তনদজদের	
জ্রীবন	জ্রীতবকথা	তনব্থাহ	করদি।	সথারথাদেদশ	শি	
শি	 বির	 িপ্র	 কু্দ্র	 ও	 কুটিরতশল্প	 মথানদুষর	
শেনত্ন	 িথাতহেথা	 তমটিদয়	 আসদি।	 এ	 সকল	
কুটিরতশল্প	 আিতুনকথায়দনর	 জন্য	 সরকথাতর-
ব�সরকথাতর	 পয্থায়	 তবতভন্ন	 উদে্যথাগ	 রেহণ	
করথা	 হদয়দি।	 রেথাদম	 হস্িথাতলি	 িাঁিকল	 খবু	
একটি	 গ্েখথা	 যথায়	 নথা।	 ব�দু্যথাতিক	 যন্ত	 িথাতলি	
িাঁিকদলর	ব্যবহথার	হদচ্ছ।	আিতুনক	প্রযুতক্তর	
মথাি্যদম	 ব�শম	 	উৎপথােন	 করথা	 হদচ্ছ।	 সকল	
প্রকথার	 কুটির	 তশদল্পর	 প্রযুতক্তগি	 পতরবি্ডন	
এদসদি।	

উদে্যথাক্তথাদেরদক	 ঋণেথান,	 তশল্প	 পদণ্যর	
নকশথা	 ও	 নমনুথা	 সরবরথাহ,	 েক্িথা	 উন্নয়ন,	
তশল্পনগর্রী	 স্থাপন	 কপ্র	 প্লট	 বরথাদে,	 প্রতশক্ণ	
ও	 কথাতরগতর	 ইি্যথাতে	 সহথায়িথা	 প্রেথাদনর	

প্রদয়থাজন্রীয়	উদে্যথাগ	রেহণ	করথা	হদয়দি।	কুটির	
তশদল্প	 উৎপথাতেি	 পণ্য	 তবদেদশ	 রপ্তথাতন	 কপ্র	
প্রিুর	ব�দেতশক	মদু্রথা	অজ্ডন	করথা	হদচ্ছ।

২০. েবায়েনযাগযে জ্ালাতে (Solar Panels, 

Wind Mills, Water Turbines)

নবথায়নদযথাগ্য	 জ্থালথাতন	 বলদি	 আমরথা	 বুতি	
প্রক্তিগিভথাদবই	গ্য	শতক্ত	ব�তর	হয়	এবং	যথা	
কখনও	 শেষ	 হয়	 নথা।	 গ্যমন	 সদূয্র	 আদলথা,	
পথাতন,	 বথায়ু,	 ভূগভ্ডস্	 শতক্ত	 ইি্যথাতে।	 পত্রব্রীর	
অতস্ত্ব	 রক্থাদর্	 এখন	 নবথায়নদযথাগ্য	 জ্থালথাতন	
ব্যবহথার	অপতরহথায্।	বথাংলথাদেদশ	নবথায়নদযথাগ্য	
জ্থালথাতনর	 উৎদসর	 মদি্য	 সবদিদয়	 ব�তশ	
সম্থাবনথা	 রদয়দি	 গ্সৌর	 শতক্ত	 গ্রদক	 উৎপন্ন	
তবদু্যদির।	 এিথাডথাও	 রদয়দি	 পথাতন	 তবদু্যৎ,	
বথায়ু	 তবদু্যৎ,	 বথাদয়থাগ্যথাস,	 িথাদনর	 িুষ,	 ইকু্র	
গ্িথাবডথা,	বজ্ড্য,	তশল্প	প্রতক্রয়থার	অব্যবহৃি	িথাপ	
হদি	 উৎপথাতেি	 তবদু্যৎ	 ইি্যথাতে।	 সথারথাদেদশ	
তবদশষ	কপ্র	গ্েদশর	পল্্রী	অচিদল	নবথায়নদযথাগ্য	
জ্থালথাতন	কথাদজ	লথাগথাদনর	জন্য	ব্যথাপক	উদে্যথাগ	
রেহণ	 করথা	 হদয়দি।	 রেথাদমর	 প্রথায়	 অদনক	
বথাতডদি	গ্েখথা	যথায়	গ্সথালথার	প্যথাদনল।	গ্সথালথার	
প্যথাদনদলর	মথাি্যদম	গ্সৌর	শতক্ত	সংরক্ণ	কপ্র	
রথাদিও	 বথাতডদি	 বথাতডদি	 ব�দু্যথাতিক	 লথাইট	
জ্লদি।	 অদনক	 পল্্রী	 অচিদল	 বথাদয়থাগ্যথাস	
প্ল্যথাদন্টর	গ্েখথা	গ্মদল।	এ	িথাডথা	গরুর	গ্গথাবর,	
িথাদনর	 িুষ,	 ইকু্র	 গ্িথাবডথা	 প্রভ্তি	 ব্যবহথার	
কপ্র	জ্থালথাতন	িথাতহেথা	গ্মটথাদনথা	হদচ্ছ।	

২১. িল্ীর ি্যে বািায়ে

সরকথার	 তবতভন্ন	 গ্সবথা	পল্্রীর	জনগদণর	কথাদি	
সহদজ	গ্পৌঁদি	গ্েওয়থার	উদে্যথাগ	রেহণ	কপ্রদি।	
এ	 লদক্্য	 তডতজটথাল	 প্রযুতক্তর	 সথাহথাদয্য	 পল্্রীর	
নথাগতরদকরথা	 ক্তষ,	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য,	 আইন,	
পয্টন	 ইি্যথাতে	 তবষদয়	 ির্য	 পথাওয়থার	 জন্য	
প্রতিটি	ইউতনয়দন	পল্্রী	ির্য	বেন্দ্র	স্থাপন	করথা	
হদয়দি।	এই	বেপ্ন্দ্র	রেথাদমর	সকল	গ্পশথাজ্রীব্রী	
মথানষু	তবতভন্ন	ির্য	সংরেহ	করদি	পথাপ্র।	সকল	
িরদনর	 ির্য	 পল্্রী	 জনদগথাষ্ঠীর	 কথাদি	 সহদজ	
গ্পৌঁদি	গ্েওয়থাই	এর	উদদেশ্য।	

বি্ডমথান	 সরকথার	 তববেব্যথাপী	 গহ্্রীি	 ও	
অনসুি্	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 ২০৩০-বে	
সুতবদবিনথায়	 ব�দখ	 স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্	 জয়ন্ত্রী,	
২০২১	 সথাদল	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশ	 	উত্তরণ,	
২০৪১	 সথাদল	 উন্নি	 গ্েশ	 তহদসদব	 ‘গ্সথানথার	
বথাংলথার’	 রূপথায়ণ,	 ২০৭১	 সথাদল	 স্বথাি্রীনিথার	
শিবষ্	 পূতি্ডদি	 সমত্ধের	 সদব্থাচ্চ	 তশখপ্র	
আপ্রথাহণ	এবং	২১০০	সথাদল	তনরথাপে	ব-বি্রীদপর	
অদবিষথায়	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 লথাতলি	 স্বপ্ন	
কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 উন্নি	 বথাংলথাদেশ	 গডদি	
মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	িথাই	গ্েদশর	
সমত্ধের	এ	অরেযথাত্থায়	পল্্রী	উন্নয়নদক	সব্থাধিক	
গুরুত্ব	 প্রেথান	 কপ্র	 বহুমথাতত্ক	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
প্রযুতক্তর	পতরতিতি	ও	প্রসথার	�টিদয়দিন।

সসয়দ শাহ মমাহাম্মদ আতরফ আসদাক: উপপতরিথালক	
(গ্সি),	তবআরতডতব



িল্ী উন্নয়নে জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতজবধুর রহমাে 

সরকাররর অবদাে তে্রূি: 

�		বথাংলথাদেদশর	মতুক্তযুদধে	ক্তিরেস্	মথানদুষর	জন্য	ত্থাণ	ও	
পুনব্থাসন	কথায্ক্রম;

�		বথাংলথাদেদশর	সংতবিথান	প্রণয়ন;
�		 ক্তষদক্প্ত্	 তবপ্লব	 সথািদন	 এবং	 রেথাদম	 রেথাদম	 তবদু্যৎ	

গ্পৌঁদি	গ্েওয়থার	জন্য	সথাংতবিথাতনক	অঙ্গ্রীকথার	প্রেথান	করথা	
হদয়দি;	

�		 গ্েদশর	সকল	প্রথারতমক	তশক্কদের	িথাকতর	জথাি্রীয়করণ;	
�		 ক্তষ	 ও	 ভূতমসংস্থার	 ১৯৭৪;	 ক্তষজতমর	 তসতলং	 ১০০	

তব�থা	তনি্থারণ;	
�		সমতবিি	পল্্রী	উন্নয়ন	কম্সতূির	মথাি্যদম	তবি-স্র	সমবথায়	

পধেতি	যথা	কুতমল্থা	পধেতি	নথাদম	সমধিক	পতরতিি	িথাদক	

পল্লী উন্নয়দন 
শেখ হাচসনার সরকার

১৯৭১	সথাদলর	২৬	মথাি্ড	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	কি্্ক	
বথাংলথাদেদশর	স্বথাি্রীনিথা	গ্�থাষণথা	করথা	হয়।	১৬	তডদসম্বর	১৯৭১	সথাদল	
পথাতকস্থান	হথানথােথার	বথাতহন্রীর	আত্মসমপ্দণর	মথাি্যদম	বথাংলথাদেদশর	
তবজয়	অতজ্ডি	হয়।	গ্েশ	স্বথাি্রীন	হওয়থার	পর	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	সরকথার	যখন	গ্েশদক	পুনগ্ঠন	কপ্র	
সমত্ধের	গ্সথাপথান	ব�তর	কপ্রতিদলন	িখন	১৯৭৫	সথাদলর	১৫	আগটে	
বথাংলথাদেদশর	ইতিহথাদসর	করুণিম	তবদয়থাগথান্তক	�টনথা	�দট	যথায়।	
বঙ্গবনু্ধ	গ্িদয়তিদলন	এমন	এক	গ্সথানথার	বথাংলথার	স্বপ্ন	বথাস্বথায়ন	গ্যখথাদন	
গ্েদশর	সকল	মথানষু	সুদখ	শথাতন্তদি	বথাস	করদব।	মথানসমেি	তশক্থা,	
স্বথাস্্যদসবথা,	আইদনর	শথাসন	ও	কম্সংস্থাদনর	সুদযথাগ	পথাওয়থার	গ্ক্প্ত্	
সকদল	সমথানথাধিকথার	ব�থাগ	করদব।

ড. ম�োহোম্মদ কো�রুল হোসোন, েোরুক র�োয়োর্দ্োর

ম�োঃ মদসলোয়োর মহোসসন, ম�োঃ আসোদুজ্ো�োন, 

�মনরুল ইসলো�
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সথারথা	গ্েদশ	সম্প্রসথারণ;
�		রেথাম্রীণ	রথাস্থা	সংস্থার	ও	সম্প্রসথারণ;	
�		 যুদধে	তবধ্বস্	ব�ল,	সমদু্রব্র,	এয়থারদপথাট্ড	

সহ	গ্যথাগথাদযথাগ	ব্যবস্থার	সংস্থার	সথািন;	
�		প্রতিটি	 রেথাদম	 বথাি্যিথামলূক	 বহুমখুী	

সমবথায়	 সংগঠন	 যথার	 মথাি্যদম	 সমথাজিন্ত	
ও	সমবথায়	আদ্থালনদক	বেন্দ্রতব্ু	করথার	
অঙ্গ্রীকথার	তিল;	

�		১৯৭৪	 সথাদল	 বথাংলথাদেশ	 দুগ্ধ	
উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	 অ্যথাদসথাতসদয়শন	
বথা	তমল্কতভটথা	প্রতিষ্থা	করথা	হয়।	

প্রধােমন্তী শেখ হাতসো ি্া আওয়ামী লীগ 

সরকাররর িল্ী উন্নয়নে অবদাে (১৯৯৬-

২০০১)

নথানথামখুী	 রথাজননতিক	 �টনথাপ্রবথাদহ	 ে্রী�্	 ২১	
বির	পর	১৯৯৬	সথাদলর	২৩	জুন	জনগদণর	
সমর্নতভতত্তক	 সথাংগঠতনক	 েক্িথায়	 বঙ্গবনু্ধ	
িনয়থা	শেখ	হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	
সরকথার	 গতঠি	 হয়।	 বথাংলথাদেদশর	 মথাটিদি	
মতুক্তযুদধের	 গ্িিনথা	 পুনরথায়	 প্রতিতষ্ি	 হয়।	
শেখ	হথাতসনথার	বেি্দত্ব	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	সরকথার	
(১৯৯৬-২০০১)	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 গ্ক্প্ত্	 তকিু	 যুগথান্তকথার্রী	 পদেদক্প	
রেহণ	কপ্র।	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	
রহমথাদনর	 সরকথার	 যুধেতবধ্বস্	 বথাংলথাদেশ	
পুনগ্তঠি	 করদি	 সক্ম	 হদয়তিদলন।	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথার	 (১৯৯৬-
২০০১)	বথাংলথাদেদশর	সমত্ধের	অরেযথাত্থায়	তকিু	
মথাইলফলক	ব�তর	কপ্রন।	যরথা:
�		 ক্তষদক্প্ত্	প্রদণথােনথা	প্রেথান,	ক্তষ	ভি্ুতক	

বত্ধে	 সথািন	 ও	 বথাংলথাদেশদক	 িথান	 ও	
েথানথােথার	 খথাে্য	 উৎপথােদন	 স্বয়ংসম্ণূ্িথা	
অজ্ডন।

�		রেথাম্রীণ	 জনগদণর	 জন্য	 কতমউতনটি	 স্বথাস্্য	
তক্তনক	প্রতিষ্থা।

�		সথামথাতজক	 সুরক্থা	 কম্সতূিদক	 সম্প্রসথারণ	
কপ্র	তবিবথা	ভথািথা,	বয়স্	ভথািথা,	মতুক্তদযথাধেথা	
ভথািথা	িথালুকরণ	এবং	মতুক্তদযথাধেথাদের	জন্য	
ভথািথা	সম্প্রসথারণ।

�		 গ্েদশ	 প্ররমবথাপ্রর	 মদিথা	 গ্মথাবথাইল	
বেটওয়থাদক্ডর	সম্প্রসথারণ	যথা	বথাংলথাদেদশর	
প্রি্যন্ত	রেথামদক	সংদযথাগ	সথািন	কপ্র।

�		একটি	বথাতড	একটি	খথামথার	কম্সতূির	যথাত্থা	
আরম্।

�		৩০	বির	গ্ময়থাতে	গঙ্গথা	পথাতন	বণ্টন	িুতক্ত-	
যথা	ক্তষকথাজ,	নে্রীর	নথাব্যিথা,	ক্তষ	গ্সি,	
পতরদবশ	ভথারসথাম্য	রক্থা	করদি	গুরুত্বপূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	করদি।

�		পথাব্ি্য	িট্রেথাম	শথাতন্ত	িুতক্ত	১৯৯৬	সথাদলর	
তডদসম্বর	স্বথাক্তরি	হয়।

�		খথাে্য	শস্য	উৎপথােদন	সথাফল্য	লথাভ	কপ্র।
�		যমনুথা	নে্রীর	ওপর	বঙ্গবনু্ধ	 গ্সিুর	 তনম্থাণ	

কথাজ	সমথাপ্তকরণ।

�		১৯৯৮	 সথাদলর	 প্রলয়ংকর্রী	 বন্য	
গ্মথাকথাদবলথায়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
সরকথার	সফল	হয়।	

�		জথাতিসংদ�র	 সহ্থাব্	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	
বথাস্বথায়দন	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	
২০০০	সথাদল	তববে	শীষ্	সদমেলদন	তবদবের	
রথাষ্ট	 ও	 সরকথার	 প্রিথানদের	 সথাদর	 উক্ত	
েতলদল	স্বথাক্র	প্রেথান	কপ্রন।	

�		ইউদনদস্থা	 ২১	 গ্ফব্রুয়থাতরদক	 আন্তজ্ডথাতিক	
মথাি্ভথাষথা	তেবস	তহদসদব	স্ব্রীক্তি	গ্েয়।	

তেবষিাচে মমতেনফনস্া : তদেবদনলর সেদ 

এবিং সমতৃদ্ধর অরিযাত্ায় বািংলানদশ 

২০০৮	 সথাদল	 আওয়থাম্রী	 ল্রীদগর	 তনব্থািন্রী	
ইশদিহথার	(রূপকল্প	২০২১)	একটি	যুগথান্তকথার্রী	
সনে।	এদি	উদল্খ	করথা	আদি	 গ্য,	২০২০-
’২১	 সথাল	 নথাগথাে	 এমন	 এক	 বথাংলথাদেদশর	
স্বপ্ন	 এ	 জথাতি	 গ্েখদি	 গ্যখথাদন	 একটি	 দ্রুি	
তবকথাশশীল	অর্ন্রীতি	েথাতরপ্দ্র্যর	লজ্থা	�ুতিদয়	
মথানদুষর	 গ্মৌতলক	 িথাতহেথা	 পূরণ	 করদব।	
শুি	ু িথাই	 নয়,	 এদি	 তনতচিি	 হদব	 সথামথাতজক	
ন্যথায়তবিথার,	 নথার্রীর	 অধিকথার	 ও	 সুদযথাদগর	
সমিথা,	 আইদনর	 শথাসন,	 মথানবথাধিকথার,	
সুশথাসন,	দূষণমকু্ত	পতরদবশ।	গদড	উঠদব	এক	
প্রগতিশীল	উেথার	গণিথাতন্তক	কল্যথাণরথাষ্ট।	

স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রী	 ২০২১	 সথাদলর	
মদি্য	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশ	 উন্ন্রীি	 হওয়থার	
লদক্্য	 সরকথাপ্রর	 সকল	 কম্সতূি	 পতরিথাতলি	
হদচ্ছ।	 সকল	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীদক	 উন্নয়দনর	
িথারথায়	 অন্তভু্ক্ত	 করথা	 এবং	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািনমখুী	 উন্নয়ন	 পতরকল্পনথা	 প্রণয়ন	 এ	
রূপকদল্পর	ব�তশষ্্য।	এ	ি্যথাদলজে	গ্মথাকথাদবলথায়	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 বেি্দত্ব	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	তবভথাগ	এবং	এর	অি্রীনস্	সংস্থাগুদলথা	
বধেপতরকর।

তেনবেদলর	সনে	ও	তডতজটথাল	বথাংলথাদেশ	
বথাস্বথায়দনর	 পর	 ২০১৮	 সথাদল	 জনদনত্্রী	
শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	 আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	
‘সমত্ধের	 অরেযথাত্থায়	 বথাংলথাদেশ’	 শীষ্ক	
তনব্থািন্রী	 ইশদিহথার	 গ্�থাষণথা	 কপ্র।	 এদি	
মহথান	 স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রী	 ২০২১	 সথাদলর	
মদি্য	 বথাংলথাদেশদক	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশ	
রূপথান্তর,	 ২০৪১	 সথাদল	 উন্নি	 গ্েশ	 গ্সথানথার	
বথাংলথা,	 স্বথাি্রীনিথার	 শিবষ্	 পূতি্ডদি	 ২০৭১	
সথাদল	সমত্ধের	সদব্থাচ্চ	তশখপ্র	গ্পৌঁিথাদনথা	এবং	
২১০০	সথাদল	তনরথাপে	ব-বি্রীপ	তনতচিিকরদণর	
অঙ্গ্রীকথার	পুনব্্যক্ত	করথা	হয়।	এ	সনদে	১৯টি	
তবষদয়	 সথাফল্য	 অজ্ডদনর	 টথাদগ্ট	 তনি্থারণ	
করথা	 হয়।	 এর	 মদি্য	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	
েথাতরদ্র্য	 তনমূ্ল,	 তডতজটথালথাইদজশন,	 ক্তষর	
আিতুনকথায়ন,	 েতরদ্র-বথান্ধব	 গ্টকসই	 ও	
অন্তভু্তক্তমলূক	 উন্নয়ন	 অন্যিম।	 ইশিথাহথাপ্র	
দুটি	তবদশষ	অঙ্গ্রীকথার	করথা	হয়।	প্রতিটি	রেথাদম	
শহপ্রর	সুদযথাগ-সুতবিথা	 গ্পৌঁদি	 তেদি	 ‘আমথার	

রেথাম	 আমথার	 শহর’	 এবং	 িরুণ	 যুবসমথাজদক	
েক্	 জনশতক্তদি	 রূপথান্তর	 ও	 কম্সংস্থাদনর	
তনচিয়িথায়	 ‘িথারুদণ্যর	 শতক্ত	 বথাংলথাদেদশর	
সমত্ধে’	িথারণথা	বথাস্বথায়ন।	

জনবথান্ধব	উন্নয়নকথাম্রী	গণিথাতন্তক	সরকথার	
২০৩০	 সথাদল	 উচ্চ-মি্যম	 আদয়র	 গ্েশ	 এবং	
২০৪১	সথাদল	উন্নি	গ্েশ	তহদসদব	তবদবের	বুদক	
মথারথা	 উঁিু	 কপ্র	 োঁডথাদি	 গ্য	 মহথাপতরকল্পনথা,	
সুদূরপ্রসথার্রী	বেৌশল	ও	ব্যথাপক	কম্সতূি	রেহণ	
কপ্রদি	এ	 তবভথাগ	িথার	গুরুত্বপূণ্	অংশীেথার।	
তবগি	 এক	 যুদগর	 সমত্ধের	 পরযথাত্থাদক	
সময়থানকু্রতমক	বণ্নথা	তনদম্ন	প্রেথান	করথা	হদলথা।	

প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 িরথা	 আওয়থাম্রী	
ল্রীদগর	বেি্ত্বথাি্রীন	মহথাদজথাট	সরকথাপ্রর	পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	অবেথান	(২০০৯-
২০১৪)

২০০৮	সথাদলর	সথািথারণ	তনব্থািদন	আওয়থাম্রী	
ল্রীগ	বেি্ত্বথাি্রীন	গ্িৌদে	েল্রীয়	মহথাদজথাট	সরকথার	
তনরঙু্কশ	 সংখ্যথাগতরষ্িথা	 অজ্ডন	 কপ্র	 এবং	
২০০৯	 সথাদল	 আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সভথাপতি	 শেখ	
হথাতসনথা	 তবিি্রীয়বথার	 বথাংলথাদেদশর	 প্রিথানমন্ত্রীর	
েথাতয়ত্বভথার	রেহণ	কপ্রন।	সরকথার	গতঠি	হবথার	
পর	তডতজটথাল	বথাংলথাদেদশর	স্বপ্নযথাত্থা	শুরু	হয়।	
ক্তষর	 পথাশথাপথাতশ	 অক্তষখথাদি	 কম্সংস্থাদন	
আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সরকথার	 নথানথা	 প্রথাতিষ্থাতনক	
প্যথাদকজ	ব�তর	কপ্র।	সরকথাতর	ন্রীতি	সহথায়িথায়	
রেথাম্রীণ	বথাংলথাদেদশ	অসংখ্য	কু্দ্র	উদে্যথাক্তথা	ও	
খথামথাতর	গদড	ওদঠ।	রেথাদম	নথার্রী	উদে্যথাক্তথাদের	
পেিথারণথা	উদল্খদযথাগ্য	হথাপ্র	শুরু	হয়।	

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
দূরেশ্্রী	 ও	 গতিশীল	 বেি্দত্ব	 বথাংলথাদেদশর	
উন্নয়ন	 প্রতক্রয়থা	 দ্রুি	 এতগদয়	 িদলদি।	 তিতন	
গ্েদশ	 সুশথাসন	 প্রতিষ্থার	 পথাশথাপথাতশ	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদনর	 প্রতি	 তবদশষ	 উদে্যথাগ	 তনদয়দিন।	
বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	প্রতক্রয়থায়	অন্যিম	
লক্্য	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন।	গ্যদকথাদনথা	ক্ষক	মথাত্	
১০.০০	 (েশ)	 টথাকথায়	ব্যথাংদক	 তহসথাব	খলুদি	
পথারদি।	এদি	ক্ষকদের	ব্যথাংক	প্রদবশথাধিকথার	
বত্ধে	 গ্পদয়দি।	 বথাংলথাদেদশ	 সথাফদল্যর	
িথারথাবথাতহকিথায়	 উন্নয়দনর	 মহথাদসথাপথাদন	
উপন্রীি	 হয়।	 বেথাতভড-১৯	 এর	 অতভ�থাদি	
ক্ষদকর	 ক্তি	 পুতষদয়	 ক্তষ	 উৎপথােন	 বত্ধের	
জন্য	 বি্ডমথান	 সরকথার	 ৪	 শিথাংশ	 সুদে	 কু্দ্র,	
প্রথাতন্তক	 ও	 বগ্থািথাতষসহ	 অন্যথান্য	 ক্ষকদের	
এবং	ফুল,	ফল,	মৎস্য	িথাতষ,	বেইতর	ও	গ্পথাত্রি	
খথামথাতরদের	 ১৯	 হথাজথার	 ৫০০	 বেথাটি	 টথাকথা	
ক্তষঋণ	 প্রেথাদনর	 এক	 যুদগথাপদযথাগী	 তসধেথান্ত	
রেহণ	কপ্রদি।১

প্রধােমন্তী শেখ হাতসো ি্া আওয়ামী লীনগর 

রেিৃত্বাধীে মহানজাট সরকাররর িল্ী উন্নয়ে 

ও দাতরদ্যে তবনমাচনে অবদাে (২০০৯-’২০)

২০০৯-’২০	 সময়কথাদল	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	 ি্ি্রীয়	 গ্ময়থাদে	 প্রিথানমতন্তত্বকথাদল	



মহথাদজথাট	 সরকথার	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	তনম্নতলতখি	কম্সতূি	বথাস্বথায়ন	কপ্র:	

তবগি	সমদয়	(২০০৯-’২০)	বথাংলথাদেদশর	
উন্নয়দনর	 ইতিহথাদস	 তকিু	 মথাইলফলক	 ব�তর	
হদয়দি।	 বথাংলথাদেশ	 একটি	 রূপথান্তপ্রর	
মি্য	 তেদয়	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশ	 পতরণি	
হদচ্ছ।	 িুলনথামলূকভথাদব	 অি্যন্ত	 কম	 সমদয়	
বথাংলথাদেশ	 একটি	 তনম্ন	 আদয়র	 গ্েশ	 গ্রদক	
অরবথা	 স্বল্প	 উন্নি	 গ্েদশর	 পতরিয়দক	 পেিূণ্	
কপ্র	 তনম্ন	 মি্যম	 আদয়র	 গ্েদশ	 পতরণি	
হদয়দি।	 প্রতিবির	 গদড	 প্রথায়	 ৭	 শিথাংশ	
হথাপ্র	 অর্ননতিক	 প্রবত্ধে	 অজ্ডদনর	 পথাশথাপথাতশ	
েথাতরদ্র্যপীতডি	 জনদগথাষ্ঠীদক	 েথাতরদ্র্য	 গ্রদক	

মতুক্ত	 তেদয়দি।	 মথায়থানমথার	 গ্রদক	 বেথারপূব্ক	
তবিথাতডি	 ব�থাতহঙ্গথা	 জনদগথাষ্ঠীদক	 (১৪	 লথাখ)	
বথাংলথাদেদশ	মথানতবক	েষ্্টিদকথাদণ	গ্রদক	আশ্রয়	
প্রেথান	 কপ্রদি।	 তববেবথাস্রী	 এ	 কথারদণ	 শেখ	
হথাতসনথাদক	 মথােথার	 অব	 তহউম্যথাতনটি	 তহদসদব	
অতভতহি	কপ্রদি।

স্বদপ্নর	 পদ্থা	 গ্সিু	 বথাস্বথায়দন	 কথাজ	 শুরু	
হয়।	 তনজস্ব	 অর্থায়দন	 ি্রীদনর	 কথাতরগতর	
সহদযথাতগিথায়	 গ্সিুর	 তনম্থাণ	 কথাজ	 পূদণ্থাে্যদম	
এতগদয়	 িদলদি।	 এিথাডথাও	 তবিি্রীয়	 গ্ম�নথা	
গ্গথামি্রী	 গ্সিু	 তনম্থাণ,	 কাঁিপুর	 শীিলক্্যথা	
গ্সিু	 সম্প্রসথারণ	 প্রভ্তি	 তনি্থাতরি	 সমদয়র	
পূদব্	 সমথাপ্ত	 করথা	 হয়।	 গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থার	

উন্নতির	 ফদল	 রেথাদমর	 মথানদুষর	 জ্রীবনমথাদনর	
উন্নয়ন	 �দটদি।	 ক্তষপদণ্য	 মলূ্য	 সংদযথাজন	
হদয়দি।	 তববেব্যথাংদকর	 এক	 সম্রীক্থায়	 গ্েখথা	
গ্গদি	গ্য	রেথাম্রীণ	রথাস্থা�থাদটর	উন্নতির	মথাি্যদম	
বথাংলথাদেদশর	 েথাতরদ্র্য	 ১০	 শিথাংশ	 হ্থাস	
গ্পদয়দি।	

আত্মময্থােথায়	 বথাংলথাদেশ	 মথারথা	 উঁিু	 কপ্র	
োঁতডদয়দি।	 বথাংলথাদেশ	 শুিমুথাত্	 প্রথাক্তিক	
দুদয্থাদগর	 গ্েশ	 নয়	 বরং	 বথাংলথাদেশ	 ব�তর	
কপ্রদি	 সমত্ধে	 ও	 বড	 হবথার	 মনমথানতসকিথা।	
সরকথাতর	ন্রীতির	সহথায়িথায়	বথাংলথাদেদশ	িরুণ	
উদে্যথাক্তথা	গ্শ্রধণ	গদড	উদঠদি।	সহথায়ক	ব্যবসথা	
করথার	 পতরদবশ	 বথাংলথাদেশ	 গদড	 িুদলদি।	
রপ্তথাতন	প্রতক্রয়থাকরণ	অচিল	ব্যি্রীি	বথাংলথাদেশ	
সরকথার	 ১০০টি	 অর্ননতিক	 অচিল	 গঠন	
কপ্রদি,	 গ্যখথাদন	 মলূি	 বথাংলথাদেদশর	 রেথাম	
গ্রদক	উদঠ	আসথা	নথার্রী-পুরুষ	তনতব্দশদষ	েক্	
জনশতক্ত	কদম্	তনদয়থাতজি	হদচ্ছ	এবং	হদব।	

বথাংলথাদেশ	 প্রথাক্তিক	 দুদয্থাগ	 ব্যবস্থাপনথায়	
িথারথাবথাতহকভথাদব	 সফলিথা	 গ্েতখদয়দি।	
১৯৯৮	 সথাদলর	 প্রলয়ংকর্রী	 বন্যথা,	 পরবি্ড্রী	
পয্থাদয়	 সথাম্প্রতিককথাদলর	 আইলথা,	 মহথাদসন,	
বুলবুল	 প্রভ্তি	 �ধূণ্িড	 পূব্	 ও	 পরবি্ড্রী	
পুনব্থাসন	 কথায্ক্রম	 বথাংলথাদেশ	 সফলিথা	
গ্েতখদয়দি।	 সরকথাপ্রর	 �প্র	 গ্ফরথা	 কম্সতূি	
বিথারথা	 শহরথাচিদলর	 বতস্দি	 বথা	 তনেথারুণ	 কদষ্	
তেনথাতিপথািকথার্রী	 রেথাদমর	 প্রথাতন্তক	 ও	 েথাতরদ্র্য	
জনদগথাষ্ঠীদি	 রেথাদম	 কম্সংস্থাদনর	 ব্যবস্থা	
িথালু	 রদয়দি।	 কম্সংস্থান	 ব্যথাংক	 স্থাপন	
করথা	 হদয়দি।	 কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	 তশল্প	 উন্নয়দন	
ফথাউদডেশন	গতঠি	হদয়দি।	

মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	কু্দ্র	সচিয়	
িথারণথার	 মথাি্যদম	 রেথাদমর	 েথাতরদ্র্য	 জনদগথাষ্ঠীর	
তনকট	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার	িরথা	পল্্রী	
সচিয়	 ব্যথাংদকর	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ও	
েক্িথা	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছন।	বথাংলথাদেশ	
একটি	েথান	অনেুথান	তনভ্ডর	গ্েশ	গ্রদক	তনদজর	
পথাদয়	 েঢ়্ভথাদব	 োঁডথাদচ্ছ।	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	
তবপুলভথাদব	 বত্ধে	 গ্পদয়দি।	 প্রিথানমন্ত্রী	
শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথার	 স্যথাতনদটশন	 সুতবিথা	
সম্প্রসথারদণ	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 স্যথাতনটথাতর	
সুতবিথা	 প্রি্যন্ত	 রেথামথাচিল	 পয্ন্ত	 সম্প্রসথাতরি	
হদয়দি।	 মথাি্ত্ব,	 তশশুমিু্্য	 হ্থাদস	 বথাংলথাদেশ	
তবদবে	সফল	উেথাহরণ	সষ্্টি	কপ্রদি।	তবগি	১০	
বিপ্র	 বথাংলথাদেশ	 মলূ	 অর্ননতিক	 সথামথাতজক	
এবং	মথানব	উন্নয়ন	সতূিদি	উদল্খদযথাগ্য	প্রগতি	
অজ্ডন	 কপ্রদি।	 ব্যথাপক	 অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়ন	
সথাধিি	 হদয়দি।	 ব্যথাপক	 তডতজটথালথাইদজশন	
�দটদি।	 খথাে্য	 তনরথাপত্তথার	 ব্যথাপক	 অরেগতি	
অতজ্ডি	 হদয়দি।	 রেথাম্রীণ	 পদণ্যর	 তবপণদন	
তডতজটথালথাইদজশন	সুফল	বদয়	এদনদি।	

প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	বি্ডমথান	সরকথার	
২০১৯	 গ্রদক	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাসজতনি	
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বঙ্গবন্্চ  োচরদ্রযু চবদমািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (বাপার্), থগাপালগঞ্জ-এর নবচনচম্ত 
প্রশাসচনক ভবন।

শেখ হাচসনা পল্লী উন্নয়ন একাদরচম, জামালপ্চর-এর নবচনচম্ত প্রশাসচনক ভবন।



 

বেথাতভড-১৯	 গ্মথাকথাতবলথায়	 তনম্নতলতখি	
কথায্ক্রম	হথাদি	তনদয়দি:	

বথাংলথাদেদশ	 কপ্রথানথাভথাইরথাস	 পতরতস্তির	
ক্তি	 কথাটথাদি	 এ	 পয্ন্ত	 ১	 লথাখ	 ২৮	 হথাজথার	
বেথাটি	 টথাকথার	 ব�তশ	 আতর্ক	 প্রদণথােনথার	
প্যথাদকজ	 গ্�থাষণথা	 কপ্রদি	 সরকথার।	
বথাংলথাদেদশর	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	গি	৫	
এতপ্রল	 ২০২০	 কপ্রথানথাভথাইরথাদসর	 আতর্ক	
ক্তি	কথাটথাদি	৭২	হথাজথার	৭৫০	বেথাটি	টথাকথার	
প্রদণথােনথা	 গ্�থাষণথা	 কপ্রন।২	 এর	 মদি্য	 তশল্প	
ঋদণর	 জন্য	 ৩০	 হথাজথার	 বেথাটি	 টথাকথা,	 কু্দ্র	
ও	 মথািথাতর	 তশল্প	 খথাদির	 ২০	 হথাজথার	 বেথাটি	
টথাকথা,	রপ্তথাতনমখুী	তশদল্পর	শ্রতমক-কম্িথার্রীদের	
ব�িন-ভথািথা	 পতরদশথাদি	 পাঁি	 হথাজথার	 বেথাটি	
টথাকথার	প্রদণথােনথা	প্যথাদকজ	 গ্�থাষণথা	করথা	হয়।	
পথাশথাপথাতশ	তনম্ন	আদয়র	মথানষু	ও	ক্ষদকর	জন্য	
পাঁি	হথাজথার	বেথাটি	টথাকথা,	রপ্তথাতন	উন্নয়ন	ফথাডে	
১২	 হথাজথার	 ৫০০	 বেথাটি	 টথাকথা,	 তপ্রতশপদমন্ট	
ঋণ	পাঁি	হথাজথার	বেথাটি	টথাকথা,	গতরব	মথানদুষর	
নগে	 সহথায়িথা	 ৭৬১	 বেথাটি	 টথাকথা,	 অতিতরক্ত	
৫০	লথাখ	পতরবথারদক	েশ	টথাকথা	বেতজদি	িথাল	
গ্েওয়থার	 জন্য	 ৮৭৫	 বেথাটি	 টথাকথা।	 এিথাডথাও	
কপ্রথানথাভথাইরথাস	 গ্মথাকথাতবলথায়	 স্বথাস্্যখথাদি	
বথাদজদটর	 অতিতরক্ত	 টথাকথা	 বরথাদে	 গ্েওয়থা	

হদয়দি।	এর	আদগও	তবতভন্ন	সময়	অর্ননতিক	
কম্কথাদডে	গতি	আনদি	সরকথাপ্রর	িরফ	গ্রদক	
প্রদণথােনথা	গ্�থাষণথা	করথা	হদয়দি।	িদব	বেথাতভড	
১৯	সময়কথাল্রীদনর	মদিথা	এি	বড	আকথাপ্রর	
প্রদণথােনথা	 প্যথাদকজ	 এর	 আদগ	 আর	 গ্েওয়থা	
হয়তন।	

মধুতজব বন্ষি গহৃহীেনদর গহৃ প্রদাে 

প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 মতুজব	 বদষ্	
গহ্হ্রীনদের	গহ্	প্রেথাদনর	অঙ্গ্রীকথার	কপ্রদিন।	
মতুজব	 বদষ্	 �র	 পথাদচ্ছ	 ৯	 লথাখ	 পতরবথার।৩ 
প্রিথানমন্ত্রী	২৩	জথানয়ুথাতর	২০২১	িথাতরদখ	প্ররম	
িথাদপ	৬৯	হথাজথার	৯০৪	জন	গহ্হ্রীনদের	তনকট	
বথাতড	 হস্থান্তর	 কপ্রন।	 মতুজববষ্	 উপলদক্্য	
প্রিথানমন্ত্রীর	উপহথার	তহদসদব	এ	পয্ন্ত	১	লথাখ	
১৮	 হথাজথার	 গহ্হ্রীনদের	 মদি্য	 বথাতড	 হস্থান্তর	
করথা	 হদয়দি।	 সথারথা	 গ্েদশ	 ভূতম	 ও	 গহ্হ্রীন	 ৮	
লথাখ	৮৫	হথাজথার	৬২২	পতরবথারদক	বথাতড	তনম্থাণ	
কপ্র	 তেদচ্ছ	 সরকথার।	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	
‘মতুজব	 বদষ্’	 এটিই	 হদব	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	 তবদশষ	 উপহথার।	 ২০২০	 সথাদলর	
৭	 মথাি্ড	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 গ্�থাষণথা	
তেদয়তিদলন	গ্য	গ্েদশর	একটি	মথানষুও	গহ্হ্রীন	

বথা	ভূতমহ্রীন	রথাকদব	নথা।	িথার	এই	মহথান	রিিদক	
সথামদন	 ব�দখই	 মতুজব	 বদষ্	 প্রতিটি	 গহ্হ্রীন-
ভূতমহ্রীন	 পতরবথারই	 পথাদচ্ছ	 দুদয্থাগ	 সহন্রীয়	
আিথাপথাকথা	 �র,	 আর	 দুই	 শিথাংশ	 জতমর	
মথাতলকথানথা।	 সম্ণূ্	 তবনথামদূল্য	 দুই	 শিক	
জতমর	মথাতলকথানথাসহ	সুেশ্্য	রতঙন	টিনদশদডর	
আিথাপথাকথা	বথাতড	পথাদবন	গহ্হ্রীন	ও	ভূতমহ্রীনরথা।	
সথারথা	গ্েদশ	গহ্হ্রীনদের	জন্য	�র	তনম্থাদণর	এই	
মহথাযজ্	 প্রতিতনয়ি	 মতনটতরং	 করদিন	 স্বয়ং	
প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা।

প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	সরকথার	তনম্নতলতখি	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	হ্থাস	কথায্ক্রম	সম্থােন	
কপ্র	যথাদচ্ছ:

আরেয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ	 প্রকল্পটি	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	
কথায্থালয়	 কি্্ক	 গহ্্রীি	 একটি	 অরেথাধিকথার	
প্রকল্প।	 সমথাদজর	 আশ্রয়হ্রীন,	 ভূতমহ্রীনদের	
পুনব্থাসন,	 আত্মকম্সংস্থান,	 প্রতশক্ণ	 ও	 কু্দ্র	
ঋণ	প্রেথাদনর	মথাি্যদম	সথামথাতজকভথাদব	সদিিন	
ও	েক্	জনশতক্ত	 তহদসদব	গদড	 ব�থালথার	লক্্য	
তনদয়	 ১৯৯৭	 সথাদলর	 ১	 জুলথাই	 ‘আশ্রয়ণ	
প্রকল্প’	রেহণ	করথা	হয়।	তবগি	৩০	জুন	২০০২	
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সথাদল	প্রকল্পটির	গ্ময়থাে	শেষ	হয়।	উক্ত	প্রকল্প	
বথাস্বথাতয়ি	হওয়থার	পর	২০০২	সথাদলর	নদভম্বর	
মথাদস	 আবথাসন	 প্রকল্প	 নথাদম	 আপ্রকটি	 প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	 শুরু	 হয়।	 পরবি্ড্রীদি	 গ্ম,২০০৯	
সথাদল	এর	নথাম	পতরবি্ডন	কপ্র	‘আশ্রয়ণ	প্রকল্প	
গ্ফইজ-২’	 নথামকরণ	 করথা	 হয়।	 ২০১৩	 সথাদল	
‘আশ্রয়ণ-২’	নথামক	আপ্রথা	একটি	প্রকল্প	হথাদি	
বেওয়থা	 হয়।	প্রকদল্প	 পুনব্থাতসিদের	মদি্য	 কু্দ্র	
ঋণ	কথায্ক্রম	িথালু	আদি।	িথারই	িথারথাবথাতহকিথায়	
প্ররম	 পয্থাদয়	 আশ্রয়ণ	 প্রকল্প	 (১৯৯৭-২০০২)	
গ্ময়থাদে	৩০০	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	৬১৫টি	প্রকল্প	
রেথাদমর	 মথাি্যদম	 ৪৭,২১৫টি	 পতরবথার	 পুনব্থাসন	
করথা	 হয়।	 তবিি্রীয়	 পয্থাদয়	 (২০০২-২০১০)	
গ্ময়থাদে	 আশ্রয়ণ	 (গ্ফইজ-২)	 প্রকল্প	 নথাদম	
৬০৮	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	৭৩৩টি	প্রকল্প	রেথাদমর	
মথাি্যদম	 ৫৮,৭০৩টি	 পতরবথার	 পুনব্থাসন	 করথা	
হয়।	বধণ্ি	প্রকদল্পর	সথাফল্য	ও	িথারথাবথাতহকিথায়	

জুলথাই,	 ২০১০	 জুন,	 ২০২২	 (সংদশথাধিি)	
গ্ময়থাদে	২.৫০	লক্	ভূতমহ্রীন,	গহ্হ্রীন,	তিন্নমলূ	
অসহথায়	পতরবথার	পুনব্থাসদনর	লদক্্য	আশ্রয়ণ-২	
প্রকল্প	রেহণ	করথা	হদয়দি।	ইদিথামদি্য	আশ্রয়ণ–২	
প্রকদল্পর	মথাি্যদম	২,৯৩২.৫৫	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	
১,৯২,৩৩৬টি	পরতবথার	পুনব্থাসন	করথা	হয়দি।	
(িন্মদি্য	৪৮,৩২৫টি	ভূতমহ্রীন	পতরবথার	ব্যথারথাদক	
পুনব্থাসন	 করথা	 হদয়দি,	 তভকু্ক	 পুনব্থাসনসহ	
‘তনজ	জতমদি	গহ্	 তনম্থাণ	ক্ডমসতূির’	আওিথায়	
১৪৩,৭৭৭টি	 পতরবথারদক	 িাঁদের	 তনজ	 জতমদি	
গহ্	 তনম্থাণ	 কপ্র	 গ্েওয়থা	 হদয়দি	 এবং	 কু্দ্র	
নদ্গথাষ্ঠী	 পতরবথাপ্রর	 জন্য	 ২৩৪টি	 টং	 �র	 ও	
তবদশষ	 তডজথাইদনর	 গহ্	 তনম্থাণ	 কপ্র	 গ্েওয়থা	
হদয়দি।	এ	পয্ন্ত	৩টি	গ্ফইদজ	গ্মথাট	প্রথায়	৪	লক্	
পতরবথারদক	পুনব্থাসন	করথা	হয়।	সথারথা	গ্েদশ	জুন	
২০২০	পযন্্ত	১,৪৭০টি	আশ্রয়ণ	সমবথায়	সতমতি	
তনবতন্ধি	 হদয়দি,	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ১,৫৯,৬৮২	
জন,	শেয়থার	মলূিন	১০৪.৭৯	লক্	টথাকথা	এবং	

সচিয়	 আমথানদির	 পতরমথাণ	 ৫৪০.৪০	 লক্	
টথাকথা।

গহৃায়ে িহতবল৫

রেথাম্রীণ	 েতরদ্র	 মথানদুষর	 বথাসস্থান	 তনতচিিকরণ	
িরথা	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরদণর	 লদক্্য	 ১৯৯৭-
’৯৮	 অর্বিপ্র	 গহ্থায়ন	 িহতবল	 গঠন	 করথা	
হয়।	 বথাংলথাদেশ	 ব্যথাংক	 গহ্থায়ন	 িহতবদলর	
কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়ন	 করদি।	 িহতবল	 গ্রদক	
গহ্	 প্রতি	 ৭০	 হথাজথার	 টথাকথা	 ঋণ	 প্রেথান	 করথা	
হদচ্ছ।	বথাংলথাদেশ	ব্যথাংক	কথায্ক্রম	বথাস্বথায়দনর	
সথাদর	 জতডি	 এনতজওসমহূদক	 ১.৫	 শিথাংশ	
সরল	 সুদে	 এবং	 এনতজওগুদলথা	 সদব্থাচ্চ	 ১০	
বির	 গ্ময়থাদে	 পতরদশথাদির	 শদি্ড	 ৫.৫	 শিথাংশ	
সরল	সুদে	উপকথারদভথাগীদের	ঋণ	প্রেথান	কপ্র	
রথাদক।	৬১৬টি	এনতজও	৬৪টি	বেলথার	৪০৪টি	
উপদজলথায়	 গহ্থায়ন	 ঋণ	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়ন	

করদি।	

দাতরদ্যে তবনমাচনে িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় 

তবভানগর কাযষিক্রম৬

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
বেৌশলপত্,	গ্টকসই	উন্নয়ন	অভ্রীষ্	ও	জথাি্রীয়	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ন্রীতি	 ২০০১	 এর	 তেকতনদে্ডশনথা	
অনযুথায়্রী	 একটি	 স্বল্প	 ও	 মি্যদময়থাতে	 কম্	
পতরকল্পনথা	 প্রণয়ন	 কপ্রদি।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	 তবভথাদগর	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 িরথা-	
সথামথাতজক	তনরথাপত্তথাতবষয়ক	কদয়কটি	প্রকদল্পর	
এবং	 তবভথাদগর	 অধিভুক্ত	 কদয়কটি	 সংস্থা	 ও	
ফথাউদডেশদনর	 কথায্ক্রম	 সংতক্প্তভথাদব	 তনদম্ন	
িুদল	িরথা	হদলথা:

আমার বাতড় আমার খামার 

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 তবদশষ	
উদে্যথাগ	আমথার	বথাতড	আমথার	খথামথার	(পূব্	নথাম	

একটি	বথাতড	একটি	খথামথার)	প্রকল্পটির	বথাস্বথায়ন	
শুরু	 হদয়তিল	 জুলথাই,	 ২০০৯	 মথাদস।	 ে্রী�্	
এক	 যুগ	পপ্র	এটি	আগথাম্রী	৩০	জুন,	২০২১	
এ	 সমথাপ্ত	 হদি	 যথাদচ্ছ।	 এর	 বহু	 পূদব্	 ২০০০	
সথাদল	 গ্েদশর	 পল্্রী	 এলথাকথার	 প্রতিটি	 বথাতডদক	
উৎপথােদনর	 বেন্দ্রতব্ু	 তহদসদব	 গদড	 িুলদি	
পথাইলটিং	 আকথাপ্র	 শুরু	 হদয়তিল।	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রীর	 স্বপ্ন	 হদলথা	 পল্্রী	 এলথাকথার	 প্রতিটি	
বথাতডদক	উৎপথােনমখুী	খথামথাপ্র	পতরণি	করদি	
হদব।	িাঁর	অতভপ্রথায়	বথাস্বথায়দন	গ্েদশর	৪৮২টি	
উপদজলথার	প্রতিটিদি	২০টি	রেথাম	সংগঠন	ব�তর	
কপ্র	৫	লক্	৭৮	হথাজথার	পতরবথারদক	এ	প্রকদল্পর	
আওিথায়	 আনথা	 হয়।	 প্রতিটি	 বথাতডদক	 খথামথাপ্র	
পতরণি	 কপ্র	 ক্তষজ	 উৎপথােদনর	 এক	 একটি	
ইউতনট	তহদসদব	গদড	ব�থালথার	পতরকল্পনথা	করথা	
হয়।	সমদয়র	পতরসপ্র	প্রকল্পটির	কদলবর	বত্ধে	
গ্পদয়	এখন	তবশথাল	মহ্রীরুদহ	পতরণি	হদয়দি।	
১	 লক্	 ২০	 হথাজথার	 রেথাম	 সংগঠদনর	 আওিথায়	
প্রথায়	৫৭	লক্	েতরদ্র	পতরবথার	এখন	এ	প্রকদল্পর	
সুতবিথা	ব�থাগ	করদি	এবং	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	
সংরেথাদম	অংশরেহণ	করদি।

২০১১	 সথাদল	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	
হথাতসনথার	 িাঁর	 যুগথান্তকথার্রী	 কু্দ্র	 সচিয়	 েশ্ন	
প্রেথান	 কপ্রন।	 এ	 েশ্ন	 িথারণ	 কপ্র	 প্রকল্প	
বথাস্বথায়ন	 বেৌশদল	 আমলূ	 পতরবি্ডন	 আনথা	
হয়।	েতরদ্র	মথানষুদক	সচিদয়র	প্রতি	উৎসথাতহি	
করদি	সরকথার	হদি	সমপতরমথাণ	উৎসথাহ	সচিয়	
বথা	 কল্যথাণ	 অনেুথান	 প্রেথান	 কপ্র	 প্রতিটি	 রেথাম	
সংগঠদনর	 জন্য	 স্থায়্রী	 িহতবল	 গদড	 ব�থালথার	
প্রতক্রয়থা	 শুরু	 করথা	 হয়।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	
কু্দ্র	সচিয়	েশ্ন	েতরদ্র	মথানদুষর	কথাদি	ব্যথাপক	
রেহণদযথাগ্যিথা	 পথায়।	 িথাই	 প্রকল্প	 গ্ময়থাে	 ও	
পতরসর	 বথারবথার	 বত্ধে	 করদি	 হদয়দি।	 েতরদ্র	
সেস্যগণ	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 কু্দ্র	 সচিয়	
েশ্দন	আক্ষ্	হদয়	এ	পয্ন্ত	সচিয়	কপ্রদিন	২	
হথাজথার	বেথাটি	টথাকথার	ব�তশ।	সরকথাতর	অনেুথান	
সহথায়িথায়	এখন	প্রতিটি	রেথাম	সংগঠদনর	জন্য	
৭	 গ্রদক	 ৯	 লক্	 টথাকথার	 স্থায়্রী	 িহতবল	 সষ্্টি	
হদয়দি।	সব্দমথাট	৭	হথাজথার	৮	শি	বেথাটি	টথাকথার	
িহতবল	 সষ্্টি	 হদয়দি,	 যথা	 েতরদ্র	 সেস্যগণ	
স্থায়্রীভথাদব	তনজ	বথাতডদি	খথামথার	স্থাপদন	ব্যবহথার	
করদিন।	সেস্যরথা	উঠথান	ব�ঠদক	বদস	তনদজরথা	
সতমতির	িহতবল	হদি	ঋণ	রেহদণ	তসধেথান্ত	রেহণ	
কপ্রন।	প্রিতলি	কু্দ্রঋদণর	তবপর্রীদি	মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 কু্দ্র	 সচিয়	 মদডল	
েতরদ্র	 মথানদুষর	 কু্দ্র	 অর্থায়দন	 একটি	 তবকল্প	
মদডল	 তহদসদব	 রহমথাদনর	 হদয়দি।	 এ	 মদডল	
এখন	 গ্েদশ	 তবদেদশ	 ব্যথাপক	 প্রশংসথা	 পথাদচ্ছ।	
আতফ্রকথার	গ্েশ	কদঙ্গথা	প্রজথািন্ত	এ	মদডল	গ্স	
গ্েদশ	বথাস্বথায়দন	আরেহ	প্রকথাশ	কপ্রদি।

প্রকনল্পর অেলাইে ডাটানবজ

এ	 প্রকদল্পর	 অন্যিম	 সফলিথা	 হদলথা	 এর	
অনলথাইন	 ডথাটথাদবজ।	 ১.২০	 লক্	 রেথাম	
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উত্তরাচিদলর েচরদ্রদের কম্সংস্ান চনচচিতকরণ কম্সচূি (উেকচনক), চবআরচরচব, রংপ্চর 
এর আওতায় ১০ তলা চবচশষ্ট চরসদপ্-কাম-থসল্ স থসন্ার ভবন চনম্াণ কাদজর শুভ উদ্াধন 
কররন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।
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সংগঠদনর	প্রথায়	৫৭	লক্	সেদস্যর	সকল	ির্য	
এ	অনলথাইন	ডথাটথাদবদজ	সংরক্ণ	করথা	হদচ্ছ।	
কু্দ্র	 সচিয়	 মদডদল	 রেথাম	 সংগঠদনর	 জন্য	
িহতবল	 গঠন,	 এ	 িহতবল	 হদি	 তবতনদয়থাগ,	
অর্	বেনদেন	ইি্যথাতে	সকল	সংক্রথান্ত	ির্যথাতে	
এ	 ডথাটথাদবদজ	 সংরতক্ি	 হদচ্ছ।	 সরকথাপ্রর	
এরূপ	প্রকদল্প	এ	িরদনর	অনলথাইন	ডথাটথাদবজ	
রক্ণথাদবক্ণ	এ	প্রকদল্পই	প্ররম	শুরু	হদয়দি।	
গ্েদশর	গ্যদকথাদনথা	ব্যতক্ত	এ	ডথাটথাদবজ	হদি	ির্য	
সংরেহ	 করদি	 পথাপ্রন।	 এটি	 অর্	 বেনদেদন	
স্বচ্ছিথা	ও	জবথাবতেতহিথা	তনতচিি	কপ্রদি।

রিাম সিংগঠনের স্ায়ী িহতবল

প্রকদল্পর	 অন্যিম	 তবদশষত্ব	 হদলথা	 রেথাম	
সংগঠদনর	জন্য	স্থায়্রী	িহতবল	গঠন।	যথা	গ্েদশ	
প্ররমবথাপ্রর	মদিথা	এ	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	অতজ্ডি	
হদয়দি।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
কু্দ্র	সচিয়	েশ্ন	অনসুরদণ	েতরদ্র	সেস্যদের	
অংশরেহদণ	সরকথাতর	সহথায়িথায়	স্থায়্রী	িহতবল	
ব�তর	 হদয়দি	 যথা	 সংগঠদনর	 সেস্যগণ	
স্থায়্রীভথাদব	ব্যবহথার	করদি	পথারদবন।

অেলাইে এনজ্ট বযোিংতকিং ও আত ষ্িক অন্তভধু ষিততি

প্রকদল্প	 লক্	 লক্	 সেদস্যর	 কু্দ্র	 কু্দ্র	 সচিয়	
জমথা,	 উহথার	 তবপর্রীদি	 কল্যথাণ	 অনেুথান	
তবিরণ,	 রেথাম	 সংগঠনসমহূদক	 �ণূ্থায়মথান	
িহতবল	তবিরণ,	গদড	ওঠথা	িহতবল	হদি	ঋণ	

প্রেথান	 ও	 ঋদণর	 তকতস্	 জমথা	 ইি্যথাতে	 আতর্ক	
কম্কথাডে	 প্রকদল্পর	 অনলথাইন	 ডথাটথাদবজ	
সফটওয়্যথার	ও	৩টি	ব�সরকথাতর	ব্যথাংদকর	বেথার	
ব্যথাংতকং	 সফটওয়্যথাপ্রর	 সথাদর	 ইন্টথারদফতসং	
কপ্র	 ২০১২	 সথাদল	 একটি	 তবদশষ	 ব্যথাংতকং	
গ্সবথার	 উদ্থাবন	 করথা	 হয়	 এ	 প্রকদল্প।	 যথা	
পরবি্ড্রীদি	 গ্েদশ	 এদজন্ট	 ব্যথাংতকং	 তহদসদব	
পতরতিতি	গ্পদয়দি।	এ	তবদশষ	ব্যথাংতকং	গ্সবথার	
মথাি্যদম	 লক্	 লক্	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্র	 মথানষুদক	
আতর্ক	ব্যবস্থায়	অন্তভ্ুক্ত	করথা	হদয়দি।

দতরদ্ মােধুন্র জীবেমাে উন্নয়নে প্রকনল্পর 

প্রভাব

সরকথাপ্রর	 বথাস্বথায়ন	 পতরব্রীক্ণ	 ও	 মলূ্যথায়ন	
তবভথাগ	 কি্্ক	 ২০২০-২১	 অর্	 বিপ্র	
পতরিথাতলি	প্রভথাব	মলূ্যথায়ন	সম্রীক্থায়	গ্েখথা	যথায়	
প্রকদল্প	গ্যথাগেথাদনর	পপ্র	সেস্যদের	আয়	গদড	
৫১.৫৭%	বত্ধে	গ্পদয়দি,	৯০.৮০%	সেদস্যর	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 তনতচিি	 হদয়দি।	 প্রকদল্পর	
ইতিবথািক	 প্রভথাব	 হদলথা	 উপকথারদভথাগীদের	
আয়	 বত্ধে,	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন,	 পথাতরবথাতরক	
েথাতরদ্র্য	 হ্থাস	 এবং	 তবকল্প	 আদয়র	 ব্যবস্থা	
তনতচিিথায়ন।

িল্ী সঞ্চয় বযোিংক প্রতিষ্া

প্রকদল্পর	 কথায্ক্রমদক	 প্রথাতিষ্থাতনক্রীকরণ	 িরথা	
গ্টকসই	েথাতরদ্র্য	দূর্রীকরদণ	প্রতিষ্থা	করথা	হদয়দি	

পল্্রী	সচিয়	ব্যথাংক।	গ্েদশ	এই	প্ররমবথাপ্রর	মদিথা	
বেথাদনথা	প্রকল্প	ব্যথাংদক	রূপথান্ততরি	হদয়দি।	এ	
ব্যথাংদকর	৫১%	শেয়থাপ্রর	মথাতলক	সরকথার	এবং	
বথাতক	 ৪৯%	 শেয়থাপ্রর	 মথাতলক	 আমথার	 বথাতড	
আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্পর	 রেথাম	 সংগঠনগুদলথা।	
অর্থাৎ	 এটি	 েতরদ্র	 মথানদুষর	 মথাতলকথানথার	
প্ররম	ব্যথাংক।	প্রকদল্পর	কথাজদক	ব্যথাংক	আপ্রথা	
সথামদন	অরেসপ্র	তনদয়	যথাদব।	েতরদ্র	সেস্যদের	
সুতবিথাজনক	আতর্ক	গ্সবথা	প্রেথান	কপ্র	আদস্	
আদস্	কু্দ্র	ও	মথািথাতর	উদে্যথাক্তথা	তহদসদব	গদড	
িুলদব।	 গ্টকসই	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরণ	 ত্বরথাতবিি	
করদব।	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 তভশন	 কু্িথা	 ও	
েথাতরদ্র্য	 মকু্ত	 বথাংলথাদেশ	 তবতনম্থাণ	 অব্যথাহি	
রথাকদব	ব্যথাংদকর	মথাি্যদম।

সাতবষিক রিাম উন্নয়ে কমষিসতূচ (তসতভতডতি)- ৩য় 

িযষিায়

গ্েদশর	েথাতরদ্র্যপীতডি	এলথাকথার	েথাতরদ্র্য	হ্থাস	ও	
রেথাম্রীণ	মথানদুষর	জ্রীবনমথান	উন্নয়ন	এবং	রেথামদক	
উন্নয়দনর	বেন্দ্রতব্ু	 তহদসদব	প্রতিষ্থার	লদক্্য	
প্রকল্পটি	বথাস্বথাতয়ি	হদচ্ছ।	প্রকদল্পর	লক্্যমথাত্থা	
অনযুথায়্রী	১০,০৩৫টি	সতমতি	গঠদনর	মথাি্যদম	
নথানথা	িরদনর	প্রতশক্ণ	প্রেথাদনর	মথাি্যদম	৩.৫	
লক্	বেথাদকর	আত্মকম্সংস্থান	সষ্্টি	করথা	হদব।	
সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	 বথা	 তসতভতডতপ	
প্রকল্প,	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	 এবং	 বথাংলথাদেশ	
পল্্রী	উন্নয়ন	ব�থাড্ড	বথা	তবআরতডতব	বথাংলথাদেশ,	

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (বার্) আদয়াচজত বাচে্ক পচরকপেনা সদমেলদনর (২০২০-’২১) উদ্াধনলী অন্চষ্াদন বাদর্র সাম্প্রচতক প্রকাশনার 
থমাড়ক উদ্ািন করদেন প্রধান অচতচে জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ, মাননলীয় মন্তলী, স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালয়; 
আ.ক.ম. বাহাউচদ্ন বাহার, জাতলীয় সংসে সেসযু, কুচমল্া-৮; জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাগ; চসররাদপর 
মহাপচরিালক র. িার্সযুাক চভরাপাত এবং বাদর্র মহাপচরিালক জনাব থমাঃ শাহজাহান। 



মােেীয় প্রধােমন্তী শেখ হাতসোর দশটি তবনশ্ উনদযোগ১০ 
 

 তবনশ্ উনদযোগ অেযেিম উনদ্শযে

১ আমার বাতড় আমার খামার প্রকল্প

(এবং	পল্্রী	সচিয়	ব্যথাংক)
 

•	েতরদ্র	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	অর্ননতিক	মতুক্ত।
•	স্থান্রীয়	প্রথাক্তিক	ও	মথানবসম্দের	সদব্থাত্তম	ব্যবহথার।
•	েতরদ্র	পতরবথাপ্রর	পুঁতজ	গঠদন	সহথায়িথা।
•	প্রদয়থাজদনর	তনতরদখ	জ্রীতবকথায়ন।
•	ির্যপ্রযুতক্তর	সথাদর	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	সম্ক্্তকরণ।
•	সকল	বথাতড	অর্ননতিক	কম্কথাদডের	বেন্দ্রতব্ু	এবং	এর	মথাি্যদম	কম্সংস্থান।
•	উন্নয়দন	নথার্রীর	অংশীেথাতরত্ব।
•	মথাইপ্ক্রথা-গ্ক্রতডদটর	ফাঁে	গ্রদক	মতুক্ত।

২ আরেয়ণ প্রকল্প

 
আশ্রয়দণর	অধিকথার,	শেখ	হথাতসনথার	উপহথার
 
 

•	প্রথাক্তিক	দুদয্থাদগ	ক্তিরেস্	আশ্রয়হ্রীন	মথানদুষর	পুনব্থাসন।
•	ভূতমহ্রীন,	গহ্হ্রীন,	তিন্নমলূ,	অসহথায়	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	পুনব্থাসন
•	আশ্রয়হ্রীন	মথানদুষর	ভূতমসহ	আবথাসন	এবং	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন।
•	তবপন্ন	মথানষুদক	স্বথাস্্য,	তশক্থা	ইি্যথাতে	তবষদয়	সদিিন	করথা।
•	ঋণ	প্রেথান	ও	প্রতশক্দণর	মথাি্যদম	জ্রীতবকথা	তনব্থাদহ	সক্ম	কপ্র	ব�থালথা।
•	আয়বি্ক	কথায্ক্রম	সষ্্টির	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	দূর্রীকরণ।

৩ তডতজটাল বািংলানদশ

 
শেখ	হথাতসনথার	উদে্যথাগ	তডতজটথাল	বথাংলথাদেদশর	সুফল	সবথাই	
করদি	ব�থাগ
 

•	এটুআই	গ্প্রথারেথাম,	ই-প্রশথাসন	এবং	ব�থাগথাতন্তহ্রীন,	দুন্্রীতিমকু্ত	এবং	স্বচ্ছিথার	সথাদর	
স্বল্প	সমদয়	জনগদণর	গ্েথারদগথাডথায়	গ্সবথা।
•	অনলথাইন	ব্যথাংতকং	গ্সবথা,	গ্মথাবথাইল	ও	ইন্টথারদনট	গ্সবথা,	সরকথাতর	ির্য	গ্সবথা,	
তডতজটথাল	কনদটন্ট	এবং	তশক্থায়	ির্যপ্রযুতক্তর	ব্যবহথার।
•	সথামতরেক	সফটওয়্যথার	এবং	হথাড্ডওয়্যথার	তশদল্পর	তবকথাশ।
•	আইটিআইএসতভতত্তক	তবতপও-বেতপও	তশদল্পর	প্রসথার।
•	রেথাম্রীণ	জনপদে	আইটিইএস	ব্যবসথার	প্রসথার	এবং	স্থান্রীয়	উদে্যথাক্তথা	ব�তরকরণ	এবং	
িথাদের	মথাি্যদম	জনগদণর	তনকট	তবতভন্ন	গ্সবথা	গ্পৌঁদি	গ্েওয়থা।
•	সদিিন	এবং	েক্	জনশতক্ত	-	সদব্থাপতর	তডতজটথাল	তসটিদজনতশপ।

৪ তশষ্া সহায়িা কমষিসতূচ

 
তশক্থা	তনদয়	গডব	গ্েশ,	শেখ	হথাতসনথার	বথাংলথাদেশ

•	শিভথাগ	তশশুদক	সু্দল	আনথা।
•	মথাি্যতমক	পয্থায়	পয্ন্ত	তবনথামদূল্য	পথাঠ্যবই।
•	গ্মদয়দের	তবনথা	ব�িদন	অি্যয়দনর	সুদযথাগ।
•	গ্মদয়দের	তশক্থা	সহথায়িথা	উপবত্ত্ত।
•	গ্মিথাব্রী	তশক্থার্্রীদের	বত্ত্ত	প্রেথান।
•	পয্থায়ক্রদম	তশক্থাপ্রতিষ্থান	জথাি্রীয়করণ।
•	তশক্থায়	ির্যপ্রযুতক্তর	ব্যবহথার	এবং	এ	সংতলিষ্	অবকথাঠথাদমথা	তনতচিিকরণ।

৫ োরীর ষ্মিায়ে

 
সব্দক্প্ত্	নথার্রীর	অর্বহ	অংশরেহণ

•	সব্দক্প্ত্	নথার্রীর	অংশরেহদণর	সুদযথাগ	এবং	ক্মিথায়ন	তনতচিিকরণ।
•	পথাতরবথাতরক	সথামতয়ক	তসধেথান্ত	রেহদণ	নথার্রীর	সম্ক্্তিথা	বত্ধে।
•	নথার্রীর	প্রতি	ব�ষম্য	এবং	সতহংসিথা	দূর্রীকরণ।
•	সথামতরক	বথাতহন্রী	এবং	পুতলদশর	শথার্রীতরকভথাদব	ি্যথাদলতজেং	তবভথাগ,	গ্যমন	কমব্যথাট	
সথাদপথাট্ড	ইউতনট,	এসএসএফ	তকংবথা	আম্ড	পুতলদশ	নথার্রীদের	তনদয়থাগ।
•	নথার্রীর	সথাতব্ক	ময্থােথা	বত্ধে	এবং	ক্মিথায়দনর	লক্্য	আইন	এবং	তবধিতবিথান	প্রণয়ন।

৬ ঘরর ঘরর তবদুযেৎ

 
শেখ	হথাতসনথার	উদে্যথাগ	�প্র	�প্র	তবদু্যৎ

•	রেথাম্রীণ	পয্থায়	পয্ন্ত	তবদু্যৎ	সরবরথাহ।
•	তনরবতচ্ছন্ন	তবদু্যৎ	সরবরথাহ।
•	তশল্প	এবং	কলকথারখথানথায়	উৎপথােন	বত্ধেদি	তবদু্যৎ।
•	গভ্রীর	নলকূদপ	তবদু্যৎ	সরবরথাহ।
•	পতরদবশ	রক্থায়	রেথাম্রীণ	জনপদে	তবদু্যিথায়ন।
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পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	 (বথাড্ড),	কুতমল্থা;	পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ),	 বগুডথা’র	
মথাি্যদম	বথাস্বথাতয়ি	করথা	হদচ্ছ।	উক্ত	প্রকদল্পর	
মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 যুবথাদের	 ৩০	 তেনব্যথাপী	
কথাতরগতর	প্রতশক্ণ	প্রেথান	করথা	হয়।	প্রতশতক্ি	
িরুণরথা	স্বকম্সংস্থাদনর	ব্যবস্থা	কপ্রদি।	বেউ	
বেউ	িথাকতরদি	তনদয়থাতজি	হদয়দি।	

প্রধােমন্তীর ১০টি উনদযোগ ও মটকসই উন্নয়ে 

লষ্যেমাত্া অজকে

আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 বেি্ত্বথাি্রীন	 বি্ডমথান	 মহথাদজথাট	
সরকথাপ্রর	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
১০টি	 উদে্যথাগ-	 এ	 উদে্যথাগসমহূ	 অি্যন্ত	

তভশনথাতর,	 বহু	 আকথাতঙ্কি	 ও	 বথাস্বথানগু	 যথা	
গ্েদশ	 তবদেদশ	 অি্যন্ত	 প্রশংতসি	 হদয়দি।	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 েশটি	
তবদশষ	উদে্যথাগ-
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৭ কতমউতেটি তলিতেক এবিং তশশু তবকাশ (মােতসক স্বাস্যে)

শেখ	হথাতসনথার	উদে্যথাগ,	কতমউতনটি	তক্তনক	বাঁিথায়	প্রথাণ
•	রেথাম্রীণ	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	স্বথাস্্যদসবথা	তনতচিিকরণ।
•	সকল	জনগদণর	জন্য	প্রথারতমক	স্বথাস্্যদসবথা।
•	সন্তথানসম্বথা	মথাদয়দের	প্রসতূি	গ্সবথা।
•	প্রজনন	স্বথাস্্য	এবং	পতরবথার	কল্যথাণ	গ্সবথা।
•	স্বথাস্্য,	তশক্থা	এবং	গ্সবথা	সম্দক্ড	উবিধুেকরণ।
•	মথা	এবং	তশশুর	খথাে্য	এবং	পুষ্টি	সহথায়িথা।
•	গ্িাঁয়থাদি	ব�থাগবথালথাই	গ্রদক	দূপ্র	রথাকদি	উবিধুে	করথা।	
•	সমদয়থাপদযথাগী	পরথামদশ্র	মথাি্যদম	প্রদয়থাজদন	হথাসপথািথাদল	গ্প্ররদণর	উদে্যথাগ।

৮ সামাতজক তেরািত্তা কমষিসতূচ

 
অসহথায়	নথাগতরকদের	সুরক্থা

•	বয়স্	জনদগথাষ্ঠীর	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	এবং	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	তবিথান।
•	তবিবথা,	িথালথাক-প্রথাপ্ত	নথার্রীদের	আর্সথামথাতজক	উন্নয়ন	এবং	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	
তবিথান।
•	রেথাম্রীণ	েতরদ্র	নথার্রীদের	স্বথাস্্য,	তশক্থা	এবং	পুষ্টি	সম্দক্ড	উবিধুেকরণ।
•	আতর্ক	অনেুথাদনর	মথাি্যদম	তপতিদয়	পরথা	মথানষুদের	মদনথাবল	বেথারেথার	করথা।
•	বত্ত্তমলূক	ও	প্রদয়থাজনতভতত্তক	েক্িথা	উন্নয়ন	প্রতশক্ণ।
•	অসচ্ছল	প্রতিবন্ধ্রী	ব্যতক্তদের	আর্সথামথাতজক	উন্নয়দনর	জন্য	মথাতসক	ভথািথার	ব্যবস্থা।
•	ভূতমহ্রীন	এবং	তিন্নমলূ	পতরবথাপ্রর	জন্য	সহথায়িথার	ব্যবস্থা।

৯ তবতেনয়াগ তবকাশ •	ভথারি,	ি্রীন,	জথাপথান,	বেথাতরয়থার	জন্য	পর্ক	অর্ননতিক	অচিল	সংরক্ণ	গ্�থাষণথা।
•	১০টি	অর্ননতিক	অচিদলর	আনষু্থাতনক	উদবিথািন।
•	৩০টি	অর্ননতিক	অচিদলর	অনদুমথােন।
•	রপ্তথাতন	আয়	বত্ধে	এবং	কম্সংস্থান	সষ্্টি।
•তবতনদয়থাদগর	স্বথাদর্	তবদু্যৎ	�থাটতি	দূর্রীকরণ,	গ্যথাগথাদযথাগ	এবং	তনরথাপত্তথা	উন্নয়ন	এবং	
সরকথাতর	গ্পপথার	ওয়থাক্ড	সহজ্রীকরদণর	জন্য	ওয়থান	টেপ	সথাতভ্ডস।

১০ িতরনবশ সুরষ্া (কমষিসতূচ)

 
শেখ	হথাতসনথার	অবেথান,	জলবথায়ু	পতরবি্ডন	রেথাটে	ফথাডে
 

•	গ্টকসই	পতরদবশ	এবং	বন	তনতচিিকরণ।
•	জলবথায়ু	পতরবি্ডদনর	সথাদর	খথাপখথাওয়থাদনথা।
•	দুদয্থাগ	গ্মথাকথাদবলথা।
•	বনথায়ন	এবং	বক্্প্রথাপদণর	মথাি্যদম	পতরদবশ	সংরক্ণ।
•	বনভূতমর	আকথার	সম্প্রসথারণ।
•	স্থান্রীয়	উতদ্ে	ও	প্রথাধণজগদির	সংরক্ণ।
•	তবতভন্ন	প্রকথার	দূষদণর	মথাত্থা	তনয়ন্তণ।
•	পতরদবশ	সুরক্থায়	আইন	এবং	তবধিতবিথান	প্রণয়ন।

 
সতূ্:	বথাংলথাদেশ	ব�িথাপ্র	রংপুপ্রর	সুবণ্জয়ন্ত্রী	(২০১৭)	উপলদক্্য	প্রকথাতশি	সুদভ্যতনর	/	ম্যথাগথাতজন	গ্রদক	সংগহ্্রীি।	

উতল্তখি	১০টি	উদে্যথাগ	ও	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	
গণমখুী	 ন্রীতি	 তবদবে	 বহুল	 প্রশংতসি	 হদয়দি	
ও	 আন্তজ্ডথাতিক	 পুরস্থার	 প্রথাপ্ত	 হদয়দি	 যথা	
বথাংলথাদেদশর	 জনগদণর	 জন্য	 অি্যন্ত	
গ্প্ররণথাময়।	 এ	 িথাডথাও	 বথাস্বথায়নথাি্রীন	 প্রকল্প	
ির্য	 আপথা	 রেথাম	 রেথামথান্তপ্র	 সরকথাপ্রর	 উন্নয়ন	
ির্য	 রেথাদমর	 নথার্রীসহ	 সকদলর	 তনকট	 গ্পৌঁদি	
তেদচ্ছ।	 উক্ত	 ১০টি	 উদে্যথাদগর	 পথাশথাপথাতশ	
গ্য	 সকল	 গ্মগথা	 প্রকল্প	 বি্ডমথান	 সরকথার	 প্রথায়	
সম্ন্ন	বথা	প্রথায়	সম্ন্ন	কপ্রদি	িথা	তনম্নরূপ:	
�		বঙ্গবনু্ধ	 স্যথাদটলথাইট	 সফলিথার	 সথাদর	

স্থাপন	
�		পদ্থা	বহুমখুী	গ্সিু	তনম্থাণ	
�		রূপপুর	 পথারমথাণতবক	 তবদু্যৎ	 বেন্দ্র	 তনম্থাণ	

কথাজ	
�		পথায়রথা	গভ্রীর	সমদু্রব্র	তনম্থাণ
�		 গ্মপ্রেথা	ব�ল	স্থাপন
�		কণ্ফুতল	নে্রীর	িলদেদশ	যথািথায়থাি	টথাদনল	

তনম্থাণ
�		১০০টি	তবদশষ	অর্ননতিক	অচিল	গঠন
�		 কয়লথাতভতত্তক	তবদু্যৎ	বেন্দ্র	তনম্থাণ	প্রভ্তি

উন্নয়দনর	রূপকথার,	দূরেষ্্টি	সম্ন্ন,	মথানতবক	

প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	প্রথারতমক	ও	মথাি্যতমক	
তবে্যথালদয়	 বই	 উৎসব	 আমথাদেরদক	 আক্ষ্	
কপ্র।	 অর্ননতিক	 অবকথাঠথাদমথা	 তবতনম্থাদণ,	
জথাি্রীয়	 তনরথাপত্তথা	 তবিথাদন	 কূটননতিক	 প্রয়থাদস	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 তনরলসভথাদব	 কথাজ	
কপ্র	 যথাদচ্ছন।	 বথাংলথাদেদশর	 উন্নয়দন	 ও	
কম্সংস্থান	 সজ্দন	 কু্দ্র	 ও	 কুটিরতশদল্পর	
প্রসথাপ্র	 এসএমই	 ব্যথাপক	 অবেথান	 ব�দখ	
যথাদচ্ছ।	 বথাংলথাদেদশর	 তশল্পথায়দন	 এ	 খথাদির	
অবেথান	১০	শিথাংদশরও	ব�তশ।	সমত্ধের	পদর	
পতরবতি্ডি	 বথাংলথাদেদশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 নিুন	
রূপ	 তনদয়দি।	 অপথার	 সম্থাবনথার	 নিুন	 তেগন্ত	
উদন্মথাতিি	 হদয়দি।	 রেথাম-শহপ্রর	 সংদযথাগ	
ব�দডদি।	 রেথাদম	 তশল্পপদণ্যর	 প্রসথার	 �টদি।	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 সথাদর	 কু্দ্র,	 মথািথাতর,	 কুটির,	
বেথাকজ,	হস্তশল্প	প্রভ্তি	 তনতবডভথাদব	সংযুক্ত	
হদয়দি।	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাদসর	 সথাদর	 বথাংলথাদেদশর	
পুষ্টিমথান	 উন্ন্রীি	 হদয়দি।	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	
সময়কথাদল	 মথাি্	 ও	 তশশু	 স্বথাস্্য	 -	 এর	 উন্নয়ন	
�দটদি।	 প্রথারতমক	 তশক্থার	 ব্যথাপক	 প্রসথার	
�দটদি।	নথার্রীর	ক্মিথায়ন	প্রসথাতরি	হদয়দি।	

গ্েদশর	মথানদুষর	জ্রীবন	প্রি্যথাশথা	 ব�দডদি।	

বথাংলথাদেদশর	 গড	 আয়ু	 ৭২.৬	 বিপ্র	 উন্ন্রীি	
হদয়দি	 (২০২১)।	 ির্যপ্রযুতক্তর	 প্রসথাপ্র	 ২য়	
সথাবদমতরন	 বেবল	 স্থাতপি	 হদয়দি।	 যদশথাপ্র	
সফটওয়্যথার	 পথাক্ড	 স্থাতপি	 হদয়দি।	 তববে	
সক্মিথায়	বথাংলথাদেশ	িয়	িথাপ	এতগদয়	৯৯িম	
স্থান	 অজ্ডন	 কপ্রদি।	 ব�দেতশক	 তবতনদয়থাগ	
আকষ্দণ	 বথাংলথাদেশ	 তবদু্যৎসহ	 অবকথাঠথাদমথা	
উন্নয়ন	করদি	এবং	১০০টি	তবদশষ	অর্ননতিক	
অচিল	গঠন	কপ্রদি।	

বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	 ৭	 মথাি্ড	
১৯৭১	ঐতিহথাতসক	ভথাষণ	তববে	ঐতিহ্য	তহদসদব	
স্ব্রীক্তি	 গ্পদয়দি।	 জথামেথাতনর	 আন্তজ্ডথাতিক	
স্ব্রীক্তি,	 ইউদনদস্থা	 কি্্ক	 শীিল	 পথাটির	 তববে	
ঐতিহ্য	স্ব্রীক্তি	বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	উদে্যথাদগর	
ফসল।	

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 আন্তজ্ডথাতিকভথাদব	
অসংখ্য	 পুরস্থাপ্র	 ভূতষি	 হদয়দিন।	 িন্মদি্য	
রদয়দি	গ্্থাবথাল	ওদমন	তলডথারতশপ	অ্যথাওয়থাড্ড।	
সথাফদল্যর	 সথাদর	 তশশুমিু্্য	 হথার	 হ্থাদস	 স্ব্রীক্তি	
স্বরূপ	২০১০	সথাদল	তিতন	জথাতিসং�	এমতডতজ	
অ্যথাওয়থাড্ড	রেহণ	কপ্রন।	জথাতিসং�	ি্যথাম্ম্য়নস	
অব	 ে্যথা	 আর্	 অ্যথাওয়থাড্ড	 ২০১৪	 সথাদল	 রেহণ	



কপ্রন।	 তিতন	 ইত্রথা	 গথান্ধ্রী	 শথাতন্ত	 পুরস্থাপ্র	
ভূতষি	হন।	

বথাংলথাদেশ	তবগি	এমতডতজর	অদনকগুদলথা	
লক্্য	পূরণ	কপ্রদি।	বি্ডমথাদন	গ্টকসই	উন্নয়ন	
লক্্যমথাত্থা	অজ্ডদন	বথাংলথাদেশ	এতগদয়	যথাদচ্ছ।	
েথাতরপ্দ্র্যর	 হথার	 বি্ডমথান	 মহথাদজথাট	 সরকথাপ্রর	
আমদল	 ১২	 শিথাংশ	 কতমদয়	 আনথা	 হদয়দি।	
প্রথায়	 ৫	 বেথাটি	 মথানষু	 েথাতরদ্র্য	 স্রীমথাপ্রখথা	
অতিক্রম	 কপ্রদি।	 সথাক্রিথার	 হথার	 ৭৪.৭%	
েঁথাতডদয়দি	(২০২১)।

অ্ষিনেতিক অন্তভধু ষিততিকরণ ও রূিান্তর

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 দূরেশ্্রী	
বেি্দত্ব	বথাংলথাদেদশর	রেথামথাচিদলর	তপতিদয়	পডথা	
জনদগথাষ্ঠী	 যথাদের	 অধিকথাংশ	 নথার্রী,	 তকষথাধণ,	
কু্দ্র	 ক্ষক,	 উদে্যথাক্তথা	 িঁথাদের	 অর্ননতিক	
অন্তভু্তক্ত	 ব�দডদি।	 জ্রীবনযথাপদনর	 উপথায়	
ব�ৌি	 ও	 সথামথাতজক	 অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়দনর	
মথাি্যদম	প্রসথাতরি	হদয়দি।	মথানদুষর	গড	আয়	ও	
মথানব	উন্নয়	প্রভূি	বত্ধে	গ্পদয়দি।	বথাংলথাদেদশর	
রেথামসমহূ	এক	ইতিবথািক	রূপথান্তপ্রর	মি্য	তেদয়	
নিুন	সম্থাবনথা	ব�তর	কপ্রদি।	

অ্ষিনেতিক উন্নতি: তবশ্ অবাক িাতকনয় রয়

জনগদণর	অভূিপূব্	সমর্ন	ও	সহদযথাতগিথাপুষ্	
শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথার	 বথাংলথাদেশদক	 অেম্য	
গতিদি	 অরেগতির	 পদর	 এতগদয়	 তনদি	
দুঃসথাহস্রী	ও	উদ্থাবন্রী	সব	তসধেথান্ত	তনদয়দিন।	
নথানথান	 প্রতিবন্ধকিথার	 মদি্যও	 এর	 অতনবথায্	
ফল	 জথাতি	 ব�থাগ	 করদি।	 তবগি	 বিরগুদলথা	
যথাবৎ	 ক্রমবি্মথান	 হথাপ্র	 তজতডতপ	 প্রবত্ধে	
অতজ্ডি	 হদয়দি।	 ২০১৯	 সথাদল	 বথাংলথাদেদশর												
প্রবত্ধের	 হথার	 তিল	 ৮.১৫%।	 তবগি	 কদয়ক	
বিপ্র	গ্েদশর	মথানদুষর	মথারথাতপিু	আয়	বত্ধের	
হথার	 অতববেথাস্য।	 ২০০৮	 সথাদলর	 িুলনথায়	
মথারথাতপিু	 আয়	 প্রথায়	 তিনগুণ	 ব�দড	 ২০২১	
সথাদল	 গ্ম	 মথাদস	 এদস	 ২,২২৭	 ডলথাপ্র	 উন্ন্রীি	
হদয়দি।	বি্ডমথাদন	মথারথাতপিু	আদয়	বথাংলথাদেশ	
ভথারদির	 গ্িদয়	 এতগদয়	 রদয়দি।	 তবগি	 েশ	
বিপ্র	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	
বথাংলথাদেদশর	তজতডতপ’র	আকথার	িথারগুদণরও	
ব�তশ	 বত্ধে	 গ্পদয়	 ২৮	 লথাখ	 বেথাটিদি	 উন্ন্রীি	
হদয়দি।	 এইিতবএসতস’র	 প্রদক্পণ	 অনযুথায়্রী	
২০৩০	সথাল	নথাগথাে	বথাংলথাদেশ	তবদবের	২৬িম	
বহ্ত্তম	অর্ন্রীতির	গ্েশ	হদব।	েথাতরদ্র্য	তনরসদন	
সরকথাপ্রর	 কথায্ক্রম	 প্রশংসন্রীয়।	 বি্ডমথাদন	
েথাতরপ্দ্র্যর	 হথার	 কদম	 োঁতডদয়দি	 ২০.৫	
শিথাংশ।	বেবল	িথাই	নয়,	২০২১	সথাদল	এদস	
অতি	 েথাতরপ্দ্র্যর	 হথার	 কদম	 হদয়দি	 ১০.৫%।	
এই	 সমদয়র	 মদি্য	 পাঁিদকথাটি	 মথানষুদক	
তনম্নতবত্ত	অবস্থা	গ্রদক	মি্যতবত্ত	গ্শ্রধণদি	উন্ন্রীি	
করথা	সম্ব	হদয়দি।

রিামীণ জীবেমাে উন্নয়ে

আর্সথামথাতজক	 সক্মিথা	 অজ্ডদনর	 গ্ক্প্ত্	
আজদকর	 বথাংলথাদেশ	 আমলূ	 ‘বেদল	
যথাওয়থা’	 এক	 গ্েদশর	 নথাম।	 এই	 বথাংলথাদেশ	
বেবল	 আতর্ক	 তেক	 তেদয়ই	 শতক্তশথাল্রী	 নয়,	
মথানতসকিথার	 তেক	 তেদয়ও	 যদরষ্	 বল্রীয়থান।	
তপতিদয়	 পডথা	 জনদগথাষ্ঠীর	 আর্সথামথাতজক	
ও	 জ্রীবনমথান	 উন্নয়দন	 তবগি	 বিরগুদলথাদি	
শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথার	 অধিক	 মদনথাদযথাগ	
প্রেথান	কপ্রদি।	তবদশষি	সথামথাতজক	তনরথাপত্তথা	
ব�ষ্ন্রীর	আওিথা	সম্প্রসথারণ	এবং	এ	সংক্রথান্ত	
কম্সতূিসমহূ	 আরও	 শতক্তশথাল্রীকরদণ	
সরকথার	 কথাজ	 কপ্রদি।	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	
ব�ষ্ন্রীর	আওিথায়	৬.৫	 তমতলয়ন	বয়স্	নথার্রী-
পুরুষ,	 তবিবথা,	 স্বথাম্রী	 পতরি্যক্তথা,	 প্রতিবন্ধ্রী	
ব্যতক্ত	 তনয়তমি	 ভথািথা	 পথাদচ্ছন।	 ইদিথামদি্য,	
বথাংলথাদেদশর	৯৯	শিথাংশ	মথানষু	স্যথাতনদটশন	
এবং	 ৮৮	 শিথাংশ	 মথানষু	 সুদপয়	 পথাতনর	
সুতবিথা	পথাদচ্ছন।	গ্েদশর	৯৯	শিথাংশ	জনগণ	
এখন	 তবদু্যৎ	 সুতবিথার	 আওিথায়	 এদসদি।	
হিেতরদ্রদের	 বসিবথাতডদি	 ২.৫৮	 লক্	
গ্সথালথার	প্যথাদনল	স্থাপন	করথা	হদয়দি।	পল্্রীর	
জ্রীবন	মথান	উন্নয়দন	তবদুৎ	গ্েথারদগথাডথায়	গ্পৌঁদি	
গ্েওয়থা	হদয়দি।	

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 ‘সবথার	 জন্য	
বথাসস্থান’	 গ্যথাগথাদনথার	 প্রতিশ্রুতির	 আওিথায়	
আশ্রয়ণ	প্রকদল্পর	আওিথায়	সথারথাদেদশ	৩.৭৪	
লক্	 ভূতমহ্রীন	 পতরবথারদক	 জতম	 প্রেথাদনর	
মথাি্যদম	 পুনব্থাসন	 করথা	 হদয়দি।	 ক্তষজতমর	
অপিয়	 ব�থাি	 কপ্র	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 জন্য	
নিুন	 িরদনর	 আবথাসন	 ব্যবস্থার	 উদে্যথাগ	
তনদয়দি	 বি্ডমথান	 সরকথার।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	তবভথাদগর	আওিথায়	তনম্থাণথাি্রীন	‘পল্্রী	
জনপে’	এমনই	একটি	উদে্যথাগ।	এর	আওিথায়	
প্রথারতমকভথাদব	 আটটি	 তবভথাদগ	 একটি	 কপ্র	
কমদপ্লক্স	তনম্থাণ	করথা	হদচ্ছ।	প্রতিটিদি	২৭২টি	
পতরবথার	বসবথাস	করদি	পথারদব।	

সথারথাদেদশ	 ১৪	 হথাজথার	 কতমউতনটি	 তক্তনক	
স্থাপন	 করথা	 হদয়দি	 গ্যখথাদন	 ৩০	 রকদমর	
ওষুি	 তবনথামদূল্য	 সরবরথাহ	 করথা	 হদচ্ছ।	 েতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীর	 স্বথাস্্যদসবথা	 তনতচিি	 করদি	 ‘শেখ	
হথাতসনথা	গ্হলর	কথাদড্ড’র	প্রবি্ডন	করথা	হদয়দি।	
২০২০	 পয্ন্ত	 ৩৩১	 বেথাটি	 ৪৭	 লথাখ	 পথাঠ্যবই	
তবনথামদূল্য	 তবিরণ	 কপ্রদি	 সরকথার	 (শেতনক	
ইদত্তফথাক	 ২০২১)।	 ২০১৯	 সথাদল	 প্রথারতমক	
পয্থাদয়	িপ্র	পডথার	হথার	১৮.৬	শিথাংদশ	হ্থাস	
গ্পদয়দি,	ফদল	তশক্থার	হথারও	বত্ধে	গ্পদয়দি।	
তবগি	 কদয়ক	 বিপ্র	 জনগদণর	 গড	 আয়ুদি	
পতরবি্ডন	 লক্	 করথা	 তগদয়দি।	 ২০২১	 সথাদল	
মথানদুষর	 গড	 আয়ু	 বত্ধে	 গ্পদয়	 োঁতডদয়দি	
৭২.৬	 বির।	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথাদনথান্নয়ন	 এবং	
মথারথাতপিু	 আয়	 বত্ধের	 ফদল	 তনম্নআদয়র	 গ্েশ	
গ্রদক	বথাংলথাদেশ	এখন	মি্যম	আদয়র	 গ্েদশ	
উন্ন্রীি	হদয়দি।

রিামীণ োরীর ষ্মিায়ে

তবগি	 বিরগুদলথাদি	 বথাংলথাদেদশ	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দন	 গব্	 করথার	 মদিথা	 অবস্থান	 ব�তর	
হদয়দি।	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথাপ্রর	
সময়কথাদল	নথার্রীর	ক্মিথায়দন	বথাংলথাদেশ	তবদবে	
ব�থাল	 মদডদল	 পতরণি	 হদয়দি।	 এর	 স্ব্রীক্তি	
তহদসদব	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথাদক	
ইউএন	উইদমন	‘প্লথাদনট	৫০:৫০	ি্যথাম্ম্য়ন’	
ও	গ্্থাবথাল	পথাট্ডনথারতশপ	গ্ফথারথাম	‘এদজন্ট	অব	
গ্িজে	 অ্যথাওয়থাড্ড-২০১৬’	 প্রেথান	 কপ্র।	 নথার্রীর	
ক্মিথায়ন	এবং	নথার্রীতশক্থার	প্রতি	অঙ্গ্রীকথাপ্রর	
জন্য	 প্রিথানমন্ত্রী	 ২০১৪	 সথাদল	 ইউদনদস্থার	
‘তপস	তরে’	পুরস্থার	পথান	এবং	গ্্থাবথাল	উইদমন	
তলডথারতশপ	অ্যথাওয়থাদড্ড-২০১৮	এ	ভূতষি	হন।

২০১৫	 সথাদল	 প্রকথাতশি	 গ্্থাবথাল	 বেডেথার	
গ্যথাপ	 তরদপথাট্ড	 অনযুথায়্রী	 নথার্রীর	 রথাজননতিক	
ক্মিথায়দনর	 গ্ক্প্ত্	 বথাংলথাদেদশর	 অবস্থান	
এখন	 তবদবে	 ৬ষ্	 স্থাদন।	 ওয়থার্্ড	 ইদকথানতমক	
গ্ফথারথাদমর	মদি	তলঙ্গ	ব�ষম্য	দূর্রীকরদণ	েতক্ণ	
এতশয়থায়	 শীদষ্	 বথাংলথাদেশ।	 নথার্রীদেরদক	
আতর্কভথাদব	 স্বথাবলম্ব্রী	 করথা,	 িথাদের	
কম্সংস্থান	সষ্্টি	ও	আয়	বত্ধের	লদক্্য	প্রথায়	১১	
হথাজথার	বেথাটি	টথাকথা	ঋণ	তবিরণ	করথা	হদয়দি।

উপদজলথা	 স্বথাস্্য	 কমদপ্লদক্সর	 ওয়থান	 টেপ	
ক্রথাইতসস	 গ্সল,	 নথার্রী	 ও	 তশশু	 তনয্থািন	
প্রতিপ্রথাদি	 ন্যথাশনথাল	 গ্হল্পলথাইন	 ১০৯	 এর	
মথাি্যদম	গ্যৌন	হয়রথাতন	প্রতিপ্রথাি	ও	বথাল্যতববথাহ	
বন্ধ	 এবং	 নথার্রীতনয্থািন	 প্রতিপ্রথাি	 গ্সদলর	
মথাি্যদম	তনয্থাতিিথা,	দুস্	ও	অসহথায়	মতহলথাদের	
সুস্	 ও	 স্বথাভথাতবক	 জ্রীবদনর	 তনচিয়িথা	 তবিথান	
করথা	 হদয়দি।	 তবদশষভথাদব	 উদল্খ	 করথার	
মদিথা	 তবষয়	হদলথা,	৪০টি	মন্তণথালদয়	বেডেথার	
সংদবেনশীল	বথাদজট	প্রবি্ডন	করথা	হদয়দি।

নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 তবদশষথাতয়ি	 মন্তণথালয়	
ও	 সংস্থার	 পথাশথাপথাতশ	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	
পতরকল্পনথা	 অনযুথায়্রী	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাগ	 গুরুত্বপূণ্	 েথাতয়ত্ব	 পথালন	 করদি।	
উেথাহরণস্বরূপ,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ব�থাড্ড	 (তবআরতডতব)	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীদের	 তনদয়	
গ্মথাট	 প্রথায়	 ৯০	 হথাজথার	 সমবথায়	 সতমতি	 ও	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 েল	 পতরিথালনথা	 করদি।	 এর	
আওিথাি্রীন	 উপকথারদভথাগী	 সেস্য	 সংখ্যথা	 ২৭	
লথাদখর	ব�তশ।	

খানদযে স্বয়িংসমূ্ণষি বািংলানদশ

জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 দূরেশ্্রী	 বেি্দত্ব	
বথাংলথাদেশ	 বেবল	 খথাদে্য	 স্বয়ংসম্ণূ্ই	 নয়,	
বরং	 রপ্তথাতনকথারক	 গ্েদশ	 উন্ন্রীি	 হদয়দি।	
খথাে্যশস্য	 উৎপথােদন	 তবদবে	 বথাংলথাদেদশর	
স্থান	 এখন	 েশম।	 ২০১৯	 সথাদল	 গ্েদশ	 খথাে্য	
উৎপথােদনর	পতরমথাণ	তিল	৪	বেথাটি	গ্মতরেক	টন।	
িথান	 উৎপথােদন	 বথাংলথাদেদশর	 সথাফল্য	 গ্িথাদখ	
পডথার	মদিথা।	িথান	উৎপথােদন	বথাংলথাদেশ	তবদবে	
৩য়।	এক	ও	দুই	ফসতল	জতম	অচিল	তবদশদষ	
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খামার প্রকদপের বার্ অংশ) প্রকদপের সুফলদভাগীদের মাদে গাদের িারা চবতরণ করদেন।
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িথার	ফসতল	জতমদি	পতরণি	করথা	হদয়দি	এবং	
গ্েদশ	 বি্ডমথাদন	 ফসদলর	 তনতবডিথা	 ১৯৪%।	
সরকথার	 সথার,	 তডদজল,	 তবদু্যৎ	 খথাদি	 আতর্ক	
সহদযথাতগিথার	পতরমথাণ	উদল্খদযথাগ্যভথাদব	বত্ধে	
কপ্রদি।	

আইতসটি যধুনগ বািংলানদশ

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	 গ্�থাতষি	
তডতজটথাল	বথাংলথাদেশ	তবতনম্থাদণ	তনরলস	কথাজ	
কপ্র	যথাদচ্ছ	বি্ডমথান	সরকথার।	শি	বথািথা-তবপতত্ত	
গ্মথাকথাতবলথা	 কপ্র	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
হথাি	 িপ্র	 ২০১৮	 সথাদলর	 ১১	 গ্ম	 বথাংলথাদেশ	
স্যথাদটলথাইট	 যুদগ	প্রদবশ	কপ্র।	বি্ডমথাদন	প্রথায়	
শিভথাগ	বয়স্	নথাগতরক	 গ্মথাবথাইল	 গ্ফথান	এবং	
৫৩%	মথানষু	ইন্টথারদনট	ব্যবহথার	কপ্র।	এখন	
রেথাহকরথা	 গ্মথাবথাইল	 গ্ফথাদনই	 তবদু্যৎ,	 পথাতন,	
গ্যথাসসহ	 তবতভন্ন	 ইউটিতলটি	 গ্সবথার	 তবল	
প্রেথান	করদি	পথাপ্রন।	শেখ	হথাতসনথার	সরকথার	
বথাংলথাদেদশ	 গ্ফথারতজ	 ইন্টথারদনট	 িথালু	 কপ্রদি	
এবং	ফথাইভতজ	িথালুর	উদে্যথাগ	বেওয়থা	হদয়দি।

গ্েদশর	প্রতিটি	ইউতনয়দন	তডতজটথাল	গ্সন্টথার	
(ইউতডতস)	 িথালু	 করথা	 হদয়দি।	 ১,১১০টি	
ইউতনয়ন	 পতরষদে	 এবং	 ৩৪০টি	 উপদজলথা	
পতরষদে	অপটিক্যথাল	ফথাইবথার	তেদয়	বেটওয়থাক্ড	

সংদযথাগ	 স্থাপন	 করথা	 হদয়দি।	 এ	 তডতজটথাল	
গ্সন্টথারগুদলথা	 গ্রদক	 ৬	 লক্	 হিেতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীদক	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	 ব�ষ্ন্রীর	
ভথািথা	তবিরণ	করথা	হদচ্ছ।

শেখ	হথাতসনথার	সরকথাপ্রর	 তনতবড	উদে্যথাদগ	
নথাগতরক	গ্সবথা	প্রেথাদনর	লদক্্য	৪৫	হথাজথাপ্ররও	
ব�তশ	 অতফদসর	 ির্য	 সংবতলি	 বথাংলথাদেশ	
জথাি্রীয়	ির্য	বথািথায়ন	এবং	৩৩৩	কলদসন্টথার	
স্থাপন	 করথা	 হদয়দি।	 ই-গভদন্ন্স	 বথাস্বথায়দন	
১৮,৪৩৪টি	 সররকথাতর	 অতফসদক	 এক্রীভূি	
পথাবতলক	 বেটওয়থাদক্ডর	 আওিথায়	 আনথা	
হদয়দি।	অসম্ব	মদন	হদলও	সি্য,	বথাংলথাদেশ	
আইতসটি	 খথাদি	 রপ্তথাতন	 শুরু	 কপ্রদি।	 ২০২১	
সথাদল	 আইতসটি	 খথাদি	 রপ্তথাতন	 গ্রদক	 আয়	
হদয়দি	৫০০	বেথাটি	মথাতক্ডন	ডলথাপ্র	উন্ন্রীি	হদব	
(প্ররম	আদলথা)।

রিামীণ কমষিসজৃে

সথারথাদেদশ	 ১০০টি	 অর্ননতিক	 অচিল	 তনম্থাণ	
করথা	 হদচ্ছ	 গ্যখথাদন	 কম্সংস্থান	 হদব	 ১	 বেথাটি	
বেথাদকর।	এসব	অচিল	 ত�প্র	২০৩০	সথাদলর	
মদি্য	 র্রীতিমদিথা	 তশল্পতবপ্লব	 �টদব	 বদল	
আশথা	করথা	যথায়।	এ	প্রতক্রয়থায়	রেথাম	ও	শহপ্রর	
মদি্য	 কম্সংস্থান	 ও	 আয়নবষম্য	 হ্থাস	 পথাদব	

উদল্খদযথাগ্যভথাদব।	
গি	েশ	বিপ্র	রেথাম্রীণ	কম্সংস্থান	ব�দডদি	

আশথাি্রীিভথাদব।	 ২০১৮	 সথাদলর	 তনব্থািতন	
ইশদিহথাপ্র	জনদনত্্রী	শেখ	হথাতসনথার	অঙ্গ্রীকথার	
অনসুথাপ্র	 প্রতিটি	 পতরবথাপ্র	 অন্তি	 একজদনর	
তনয়তমি	 ব�থাজগথার	 তনতচিি	 কপ্র	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািদনর	 লক্্য	 হথাতসল	 করদি	 বি্ডমথান	
সরকথার	তনরলস	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	

রেলটা প্যোে

বথাংলথাদেশদক	 উন্নি	 তবদবের	 মদিথা	 এতগদয়	
তনদি	রেহণ	করথা	হদয়দি	১০০	বিপ্রর	‘বেলটথা	
প্ল্যথান’।	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 এবং	 জলবথায়ু	
পতরবি্ডন	 গ্মথাকথাদবলথায়	 সক্মিথা	 সষ্্টির	
লদক্্য	 গহ্্রীি	 পেদক্পসমহূদক	 এক্রীভূি	
কপ্র	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথার	 ববি্রীপ	
পতরকল্পনথা-২১০০	 শীষ্ক	 গ্মগথা	 প্রকল্প	 রেহণ	
কপ্রদি।	বথাংলথাদেশ	ববি্রীপ	পতরকল্পনথা-২১০০	
একটি	 জনদকতন্দ্রক,	 বহুমখুী	 এবং	 গ্টকদনথা-
ইকনতমক	 ে্রী�্দময়থাতে	 পতরকল্পনথা।	 স্থান্রীয়	
ভূিথাতত্তক	 এবং	 ব�তবেক	 জলবথায়ু	 পতরবি্ডদনর	
গ্প্রক্থাপদট	বথাংলথাদেশ	সরকথার	এই	পতরকল্পনথা	
রেহণ	কপ্রদি।	বথাংলথাদেশই	পত্রব্রীর	একমথাত্	
গ্েশ	 যথা	 তক	 নথা	 ে্রী�্	 ৮২	 বির	 গ্ময়থাতে	 এই	



পতরকল্পনথা	রেহণ	কপ্রদি।

উিসিংহার

একটি	 প্রগতিশীল	 আিতুনক	 গণিথাতন্তক	
বথাংলথাদেশ	 গদড	 ব�থালথার	 লদক্্য	 অি্রীদির	
পুজে্রীভূি	 সমস্যথা,	 িরম	 অব্যবস্থাপনথা	 এবং	
তববেম্থার	পটভূতমদি	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	সরকথার	
গ্েশ	 পতরিথালনথার	 েথাতয়ত্ব	 তনদয়	 তনব্থািতন	

প্রতিশ্রুতি	 বথাস্বথায়দন	 গ্য	 সথাফদল্যর	 স্বথাক্র	
ব�দখদি	 িথা	 প্রতিটি	 গ্ক্প্ত্ই	 েশ্্যমথান।	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 গতিশীল	 বেি্দত্ব	
বি্ডমথান	 সরকথার	 সকল	 িরদনর	 ব�ষম্য	 দূর	
করথার	মথাি্যদম	একটি	এক্রীভূি,	ন্যথায়সংগি	ও	
পক্পথািমকু্ত	 সমথাজ	 তবতনম্থাদণ	 তনরলসভথাদব	
কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 গ্েশ	 এখন	 উন্নয়দনর	
মহথাসডদক।

এ	বিরই	আমরথা	বথাংলথাদেদশর	স্বথাি্রীনিথার	
স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উেযথাপন	 করতি।	
২০২০-’২১	 সথালদক	 ‘মতুজব	 বষ্’	 গ্�থাষণথা	
করথা	 হদয়দি।	 বথাংলথাদেদশর	 সথাতব্ক	 উন্নয়ন	
পতরক্রমথায়	 এটি	 অি্যন্ত	 িথাৎপয্পূণ্।	 আজ	
গ্রদকই	 বথাংলথাদেশ	 প্রগতির	 নিুন	 এক	
গ্সথাপথাদন	পেযথাত্থা	শুরু	করদি।	আমরথা	তববেথাস	
কতর,	 ভতবষ্যদি	 যি	 বথািথাই	 আসুক,	 যিই	
দুদয্থাগ	দুতব্পথাক	আমথাদেরদক	আ�থাি	করুক,	
বথাংলথাদেদশর	 অস্রীম	 সথাহস্রী	 মথানষু	 অি্রীদির	
সকল	 সমদয়র	 ন্যথায়	 বঙ্গবনু্ধকন্যথা	 জনদনত্্রী	
শেখ	হথাতসনথার	সথাদরই	রথাকদব।	

সতূ্

১.		 তনিথাই	িন্দ্র	রথায়,	ক্তষঋণ	করুণথা	নয়,	ক্ষদকর	ব�ঁদি	
রথাকথার	অধিকথার,	বতনক	বথাি্ডথা,	২০	জুন,	২০২০।

২.		 ির্য	 উৎস:	 সথাদয়দুল	 ইসলথাম,	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস:	
আতর্ক	প্রদণথােনথা	ক্রী?	কথারথা,	বেন,	ক্রীভথাদব	পথাদবন	
এই	প্রদণথােনথা?	তবতবতস	বথাংলথা,	ঢথাকথা,	১৭	জুন	২০২০

৩.	 গ্মদহে্রী	 হথাসথান,	 মতুজব	 বদষ্	 �র	 পথাদচ্ছ	 ৯	 লথাখ	
পতরবথার,	প্রিথানমন্ত্রী	শতনবথার	প্ররম	িথাদপ	৬৯	হথাজথার	
৯০৪	 জদনর	 কথাদি	 বথাতড	 হস্থান্তর	 করদবন।	 শেতনক	
ইদত্তফথাক,	২১.১.২০২১।	

৪.		 বথাংলথাদেশ	 অর্ননতিক	 সম্রীক্থা	 ২০১৯,	 অর্	
মন্তণথালয়,	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 গ্রদক	
রেহণ	করথা	হদয়দি।	

৫.		 বথাংলথাদেশ	অর্ননতিক	সম্রীক্থা	২০১৯,	অর্	মন্তণথালয়,	
গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 গ্রদক	 রেহণ	 করথা	
হদয়দি।

৬.		 বথাংলথাদেশ	 অর্ননতিক	 সম্রীক্থা	 ২০১৯,	 অর্	
মন্তণথালয়,	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 গ্রদক	
রেহণ	করথা	হদয়দি।

৭.		 বথাংলথাদেশ	 অর্ননতিক	 সম্রীক্থা	 ২০১৯,	 অর্	
মন্তণথালয়,	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 গ্রদক	
রেহণ	করথা	হদয়দি।

৮.		 বথাংলথাদেশ	 অর্ননতিক	 সম্রীক্থা	 ২০১৯,	 অর্	
মন্তণথালয়,	 গণপ্রজথািন্ত্রী	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 গ্রদক	
রেহণ	করথা	হদয়দি।

৯.	 বথাসস	 পতরদবতশি	 সংবথাে,	 কথাদলর	 কঠে	 অনলথাইন	
গ্রদক	 সংগহ্্রীি,	 উন্নয়ন	 গ্সথাপথাদন	 বথাংলথাদেশ,	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 েশটি	 তবদশষ	 উদে্যথাগ,	 ২	
অদক্টথাবর,	২০১৮

১০.	 বথাংলথাদেশ	 ব�িথার,	 বথাংলথাদেশ	 ব�িথার	 রংপুপ্রর	
তবদশষ	প্রিথারণথা	-	শেখ	হথাতসনথা	তবদশষ	উদে্যথাগ।

১১.	টিএইিএম	 জথাহথাঙ্গ্রীর	 সম্থাতেি	 ‘গ্েশরনে	 শেখ	
হথাতসনথা’	বথাংলথা	টথাইমস	প্রকথাতশি	২০১৭

১২.	 আহদমে	 আতমনলু	 ইসলথাম	 রথাষ্টনথায়ক	 শেখ	 হথাতসনথা	
(জন্মস্থারক	৭০),	ভথাষথাতিত্,	২০১৬

• ড. মমাহাম্মদ কামরুল হাসাে,	পতরিথালক,	বথাড্ড,	
বেথাটবথাতড,	কুতমল্থা।	

• ফারুক র�ায়াদ্ষিার,	পতরিথালক	(অতিতরক্ত	
েথাতয়ত্ব),	তবআরতডটিআই,	তসদলট

• মমাঃ মদনলায়ার মহানসে,	যুগ্ম-পতরিথালক	
আরতডএ,	বগুডথা।	

• মমাঃ আসাদুজ্ামাে,	উপ-পতরিথালক,	আরতডএ,	
বগুডথা।	

• মতেরুল ইসলাম,	সহকথার্রী	পতরিথালক,	আরতডএ,	
বগুডথা।	

নবচনচম্ত পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (আরচরএ), রংপ্চর এর চনম্াণকাজ পচরেশ্ন কররন স্ানলীয় 
সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ।
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নবচনচম্ত পল্লী উন্নয়ন একাদরচম, রংপ্চর, প্রশাসচনক ভবন।
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১. উপরেমধণকা
বথাংলথাদেশ	 রথাষ্টপতরিথালনথার	 তভতত্ত	 হদচ্ছ	 এর	
সংতবিথান	যথার	নথাম	‘গণপ্রজথািন্ত্রী	বথাংলথাদেদশর	
সংতবিথান’।	 গ্য	 মলূ	 গ্িিনথাসমহূদক	 িথারণ	
কপ্র	বথাঙথাতল	জথাতি	মতুক্ত	সংরেথাদম	অংশরেহণ	
কপ্রদি	 এবং	 ব্রীর	 মতুক্তদযথাধেথাগণ	 প্রথাণ	
উৎসগ্	 কপ্রদিন	 গ্সগুদলথাই	 এই	 সংতবিথাদনর	
মলূন্রীতি	 তহদসদব	 গহ্্রীি	 হদয়দি।	 আমথাদের	
সংতবিথাদন	 রথাষ্টপতরিথালনথার	 ৪টি	 মলূন্রীতি	
হদচ্ছ-	 জথাি্রীয়িথাবথাে,	 সমথাজিন্ত,	 গণিন্ত	 ও	
িম্তনরদপক্িথা।	 জথাতির	 তপিথা	 িাঁর	 তবতভন্ন	
বক্্তিথা-তববত্িদি	জথাতিদক	এ	িথারটি	মলূন্রীতি	
স্রণ	 কতরদয়	 তেদয়দিন	 ও	 রথাষ্ট্্রীয়	 সকল	

কথায্ক্রমগুদলথার	বথাস্বথায়দন	অনমন্রীয়	তিদলন।	
জথাতির	জনদকর	বেি্দত্ব	গ্য	জথাি্রীয়িথাবথাদের	
গ্িিনথায়	বথাঙথাতল	ঐক্যবধে	হদয়তিল	এটি	এক	
অখডে	জথাতিসত্তথা	িরথা	বথাঙথাতল	জথাি্রীয়িথাবথাে।	
শেথাষণমকু্ত	 ন্যথায়থানগু	 সমথাজ	 গঠদনর	 জন্য	
এবং	বহুজদনর	সুখ	ও	কল্যথাণ	সথািদন	সক্ম	
একটি	 অর্ননতিক	 ব্যবস্থা	 প্রতিষ্থার	 জন্য	
সমথাজিপ্ন্তর	 মলূ	 গ্িিনথাদক	 এ	 সংতবিথাদন	
িথারণ	করথা	হদয়দি।	সকদলই	স্বথাি্রীনভথাদব	মি	
প্রকথাশ	 করদব,	 মথানবথাধিকথার	 ও	 মথানবসত্তথার	
ময্থােথার	 প্রতি	 শ্রধেথাদবথাি	 প্রেশ্ন	 করদব	 এবং	
রথাষ্ট্রীয়	কথাদজ	সংখ্যথাগতরদষ্র	মদির	প্রতিফলন	
রথাকদব-	এটিই	সংতবিথাদন	গণিপ্ন্তর	গ্িিনথা।	

বথাংলথাদেদশর	 সকল	 সম্প্রেথায়	 মতুক্তযুদধে	
অংশরেহণ	 কপ্র	 এদেশদক	 স্বথাি্রীন	 কপ্রদি।	
এদেদশর	 সথাম্প্রেথাতয়ক	 সম্প্র্রীতি	 আবহমথান	
কথাদলর।	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশও	 আপথামর	
জনসথািথারণ	 স্ব-স্ব	 িম্পথালদনর	 পথাশথাপথাতশ	 এ	
সংস্্তি	 লথালন	 করদব।	 এটি	 বথাংলথাদেদশর	
অমলূ্য	সথামথাতজক	সম্ে	 (Social Capital)	
যথা	রথাষ্ট	গঠদন	ও	রথাপ্ষ্টর	উন্নয়দন	এক	মহথাশতক্ত।	
আমথাদের	 সংতবিথাদন	 িম্তনরদপক্িথাও	 িথাই	
অন্যিম	 স্ম্।	 জথাতির	 তপিথার	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
তিন্তথা	 ও	 কদম্	 সংতবিথাদনর	 এ	 িথার	 মলূন্রীতি	
তনঃসি্	 গ্িিনথাগুদলথা	 শিিথারথায়	 উৎসথাতরি।	
িাঁর	সংরেথাম্রী	জ্রীবদনর	শুরু	গ্রদকই	শেষ	অবধি	

বঙ্গবন্্চ  
ও পল্লী উন্নয়ন 

ম�লন কোমতি ভট্োচোর্য্য
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বথাঙথাতল	 জথাতির	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	 যথা	 তকিুই	
তিতন	 ব�দবদিন	 ও	 কপ্রদিন	 িথার	 সবটুকুই	
এ	 িথার	 মলূন্রীতির	 সজে্রীবন্রী	 রদস	 জথাতরি।	
রথাজন্রীতিদি	তিতন	যিই	পতরপক্ক	হদয়দিন	িিই	
এই	গ্িিনথাগুদলথা	িাঁর	মদি্য	তবকতশি	হদয়দি।	
এ	প্রবদন্ধর	মলূ	উপজ্রীব্য	বঙ্গবনুু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	
ভথাবনথা	 ও	 কম্।	 সময়থানকু্রতমকভথাদব	 তবষয়টি	
উপস্থাতপি	 হদলথা।	 পথাতকস্থাদনর	 জন্ম	 গ্রদক	
স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশর	অভু্যেয়	পব্	গ্পতরদয়	৭৫	
অবধি	বঙ্গবনু্ধর	রেথাম	উন্নয়দনর	তবতিত্	ভথাবনথা	
ও	কম্প্রবথাহ	একসপূ্ত্	রেতরি	কপ্র	এই	তনবদন্ধ	
বধণ্ি	 ও	 তবদলিতষি	 হদলথা।	 এিথাডথাও	 জথাতির	
তপিথার	 রেথাম	 উন্নয়ন	 েশ্ন	 ও	 কম্	 বি্ডমথান	
গ্প্রক্থাপদট	 কিটুকু	 প্রথাসতঙ্গক	 গ্স	 তেদকও	
আদলথাকপথাি	করথা	হদলথা।	

 
২. বঙ্গবন্্চ র পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও 
কম্: পাচকস্তান অধযুায়

২.১ স্বননের িাতকস্তাে- জন্মনিই দুঃস্বননের 

কবনল

বথাংলথাদেদশর	 স্বথাি্রীনিথার	 স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	বথাঙথাতল	জথাতিদক	
ব�ৌদগথাতলক	 স্বথাি্রীনিথা	 এদন	 তেদয়তিদলন।	
বথাঙথাতল	 একটি	 স্বথাি্রীন	 সথাব্দভৌম	 রথাষ্ট	 গ্পল।	
এ	 ব�ৌদগথাতলক	 স্বথাি্রীনিথা	 হয়দিথা	 বথা	 অতনবথায্	
হদিথা	নথা	যতে	পথাতকস্থান	সষ্্টির	তপিদন	বথাঙথাতল	
মসুলমথানদের	গ্য	প্রিথান	আকথাঙ্কথাটি	তিল	গ্সটি	
পূরণ	 হদিথা।	 এ	 আকথাঙ্কথার	 নথাম	 অর্ননতিক	
মতুক্ত।	 পূব্	 বথাংলথার	 শিকরথা	 ৯৫	 জন	 বেথাকই	
রেথাদম	 বথাস	 করি।	 িাঁদের	 অধিকথাংশই	 তিল	
ক্ষক।	 পথাতকস্থান	 সষ্্টিদি	 িথাদের	 বেথারথাদলথা	
সমর্ন	 তিল,	 কথারণ	 িাঁরথা	 বহুযুদগর	 শথাসন-
শেথাষণ	 গ্রদক	পতরত্থাণ	 গ্িদয়তিল।	িথাষ	করথার	
জতম	পথাদব,	তনদষ্পষণমলূক	ঋদণর	জথাল	গ্রদক	
মকু্ত	হদব,	জতমেথাপ্রর	তনয্থািন	গ্রদক	বাঁিদব,	
গ্িদলদমদয়	 বেখথাপডথা	 তশখদব,	 গ্েদশ	 ব্যবসথা-
বথাধণজ্য	 বথাডদব,	 কথাজ	 পথাদব-	 এগুদলথাই	 তিল	
িাঁদের	স্বপ্ন।	তকন্তু	অি্যথািথার্রী	ও	প্রবচিক	স্বথাম্রীর	
সংসথাপ্র	এদস	নববিরূ	স্বপ্ন	গ্যমন	ব�দঙ	খথান	
খথান	 হদয়	 যথায়,	 সে্য	 স্বথাি্রীন	 পথাতকস্থান	 রথাষ্টও	
অতিপ্র	িাঁদের	কথাদি	প্রবচিক	ও	অি্যথািথার্রীরূদপ	
আতবভ্ূি	হদলথা।	গ্েশ	কথায্ি	উপতনদবশ	রথাকল,	
মথাতলকথানথার	পতরবি্ডন	হদলথা	মথাত্।	

২.২ রাজেীতিনি জাতির তিিার অতভন্ক: 

অতভন্নকই দুতভকষ্পীতড়ি মােধুন্র িানশ 

স্বপ্রনণাতদি বঙ্গবন্ধু  

বঙ্গবনু্ধ	 ক্তষ	 ও	 ক্ষক	 অি্ুযতষি	 ফতরেপুপ্রর	
গ্গথাপথালগজে	 গ্রদক	 শশশব	 ও	 বেদশথার	 পথার	
কপ্র	 এদসদিন।	 রেথাদমর	 দুঃখ	 েথাতরদ্র্য	 তিতন	
স্বিদক্	 গ্েদখদিন।	 ১৯৪২-এ	 কলকথািথাদি	
উচ্চমথাি্যতমদক	 ভতি্ড	 হদয়	 তিতন	 সতক্রয়	

রথাজন্রীতিদি	 গ্যথাগ	 গ্েন।	১৯৪৩	সথাদল	 তিতন	
প্রথাদেতশক	 মসুতলম	 ল্রীদগর	 সেস্য	 তনব্থাতিি	
হন।	 ৪৩	 ইতিহথাদসর	 একটি	 কথাদলথা	 অি্যথায়।	
এ	 বির	 লক্	 লক্	 বেথাক	 অনথাহথাপ্র	 মথারথা	
যথাতচ্ছল।	 এর	 নথাম	 ৪৩-এর	 মবিন্তর।	 বঙ্গবনু্ধ	
অভথাব্রী	 অনথাহথার্রী	 বেথাকদের	 মদুখ	 অন্ন	 িুদল	
গ্েওয়থার	 জন্য	 উদে্যথাগ	 তনদলন,	 গ্হথাদসন	
শহ্রীে	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রীর	 কথাদি	 গ্গদলন।	
বঙ্গবনু্ধর	 উদে্যথাদগর	 ফদল	 তসতভল	 সথাপ্লথাই	
মন্ত্রী	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	সথাদহব	রথািথারথাতি	 তসতভল	
সথাপ্লথাই	 তডপথাট্ডদমন্ট	 খলুদলন।	 রেথাদম	 রেথাদম	
লঙ্গরখথানথা	 খলুদলন।	 বঙ্গবনু্ধ	 এই	 দুতভ্ডদক্র	
িথাকু্ষ	বণ্নথা	তেদচ্ছন	এভথাদব-	

ইটে-ইতডেয়থা	 বেথাম্থাতন	 যখন	 বথাংলথাদেশ	
েখল	 কপ্র	 তমজ্ডথাফপ্রর	 তববেথাস�থািকিথায়,	
িখন	বথাংলথার	এি	সম্ে	 তিল	গ্য,	একজন	
মতুশ্েথাবথাদের	 ব্যবসথায়্রী	 গ্গথাটথা	 তবলথাি	 শহর	
তকনদি	 পথারদিথা।	 গ্সই	 বথাংলথাদেদশর	 এই	
দুরবস্থা	 গ্েদখতি	 গ্য,	 মথা	 মপ্র	 পদড	 আদি,	
গ্িথাট	বথাচ্চথা	গ্সই	মরথা	মথাদয়র	দুি	িথাটদি।	কুকুর	
ও	মথানষু	একসথাদর	ডথাটেতবন	গ্রদক	তকিু	খথাবথার	
জন্য	 কথাডথাকথাতড	 করদি।	 গ্িদলদমদয়দের	
রথাস্থায়	 গ্ফদল	 তেদয়	 মথা	 বেথারথায়	 পথাতলদয়	
গ্গদি।	 গ্পদটর	 েথাদয়	 তনদজর	 গ্িদলদমদয়দক	
তবতক্র	 করদি	 গ্িষ্থা	 করদি।	 বেউ	 তকনদিও	
রথাতজ	হয়	নথাই।	বথাতডর	দুয়থাপ্র	এদস	 তিৎকথার	
করদি-	‘মথা	বাঁিথাও,	তকিু	গ্খদি	েথাও,	মপ্র	ব�থা	
গ্গলথাম	আর	পথাতর	নথা,	তকিু	গ্ফন	েথাও’-	এই	
করথা	 বলদি	 বলদি	 ঐ	 দুয়থাপ্রর	 কথাদি	 পদড	
মপ্র	আদি।	

এই	দুঃসমদয়	বঙ্গবনু্ধ	বেখথাপডথা	বথাে	তেদয়	
এই	দুতভ্ডক্পীতডি	মথানষুগুদলথার	জন্য	িাঁতপদয়	
পদডতিদলন,	 বহুমখুী	 কম্কথাডে	 ও	 সংগঠন	
কপ্রতিদলন।	অট্থাতলকথায়	গ্রদক	নয়,	েথাতরপ্দ্র্যর	
পদঙ্কর	মদি্য	ডুদব	ডুদব	তিতন	েতরদ্রদের	উধেথার	
করদি	গ্িদয়দিন।	িাঁর	রথাজননতিক	জ্রীবদনর	
শুরু	 গ্রদক	 েথাতরদ্র্যদক	 িথাকু্ষ	 গ্েদখদিন	
বদলই	 তিতন	 এই	 কষ্টথা	 অন্তপ্র,	 শেথাধণদি	
িথারণ	 কপ্রদিন।	 এই	 শেথাধণদিই	 তিতন	 বড	
হদয়দিন।	তরতলদফর	অর্	সংরেদহর	জন্য	এক	
পয্থাদয়	 তিতন	 কলকথািথা	 গ্রদক	 রেথাদম	 এদস	
তবত্তবথানদের	 দুয়থাপ্র	 দুয়থাপ্র	 �ুপ্রদিন।	 গ্সই	
দুঃসমদয়ও	তিতন	জ্রীবন	গঠদনর	সজে্রীবন্রী	রস	
রেহণ	করদিন	িাঁর	বথাবথার	কথাি	 গ্রদক।	বথাবথা	
বলদলন-	 ‘‘বথাবথা,	 রথাজন্রীতি	 করবথা	 আপতত্ত	
করব	 নথা,	 পথাতকস্থাদনর	 জন্য	 সংরেথাম	 করি	
এ	 ব�থা	 সুদখর	 করথা,	 িদব	 বেখথাপডথা	 করদি	
ভুতলও	নথা,	বেখথাপডথা	নথা	 তশখদল	মথানষু	হদি	
পথারদব	 নথা”।	 আর	 একটথা	 করথা	 মদন	 ব�খ,	
“Sincerity of purpose,	 Honesty of	
purpose	রথাকদল	জ্রীবদন	পরথাতজি	হবথা	নথা”	
বঙ্গবনু্ধ	 অিঃপর	 তলখদলন,	 “এ	 করথা	 আতম	
বেথান	তেন	ভুতল	নথাই”।	

২.৩ বঙ্গবন্ধু র উিলতধি: গতরব কৃ্নকরা 

শোত্ি, ত�্মযে িাহাড় সমাে 

১৯৫৩	 সথাদল	 আওয়থাম্রী	 ল্রীদগর	 সথািথারণ	
সম্থােদকর	 েথাতয়ত্ব	 বেওয়থার	 পর	 তিতন	
সথািথারণ	মথানদুষর	করথা	ব�দবদিন,	অনতিক্রম্য	
সথাহতসকিথার	 সথাদর	 সথািথারণ	 মথানদুষর	 সথাদর	
ক্মিথার	ও	সমথাদজর	শীষ্	পয্থাদয়র	ব�ষদম্যর	
তবষয়টি	 িুদল	 িপ্রদিন।	 এ	 প্রসদঙ্গ	 মহথাত্মথা	
গথান্ধ্রীর	সথাদর	িাঁর	িুলনথাটি	এখথাদন	প্রথাসতঙ্গক	
হদব	 বদল	 মদন	 কতর–	 গথান্ধ্রী	 লবণ	 আইন	
অমথান্য	 আদ্থালদনর	 শুরুদি	 ভথারদির	
ভথাইসরয়	 িরথা	 বডলথাটদক	 একটি	 ে্রী�্	 তিতঠ	
তলদখতিদলন।	 গ্সই	 তিতঠদি	 তিতন	 ব�ষদম্যর	
প্রসঙ্গ	গ্টদন	তলদখন-	

আপতন	 আপনথার	 ব�িদনর	 করথা	
ভথাবুন।	 মথাতসক	 ২১	 হথাজথার	 ভথারি্রীয়	 রুতপ	
(প্রথায়	 ৭	 হথাজথার	 মথাতক্ডন	 ডলথার)।	 এর	 সথাদর	
পপ্রথাক্ভথাদব	 আপ্রথা	 অদনক	 সংদযথাজন	 ব�থা	
আদিই।	আপতন	প্রতিতেন	৭০০	রুতপর	ব�তশ	
অর্থাৎ	 প্রথায়	 ২৩৩	 ডলথার	 ব�িন	 আহরণ	
করদিন	গ্যখথাদন	গডপডিথা	একজন	ভথারি্রীয়	
বেথাক	 শেতনক	 দু’আনথারও	 কম	 পথাদচ্ছ।	 এর	
অর্	হদলথা	আপতন	একথাই	৫	হথাজথার	ভথারি্রীয়	
বেথাদকর	 সতমেতলি	 উপথাজ্ডদনর	 গ্িদয়ও	 ব�তশ	
ব�িন	 আহরণ	 করদিন।	 আতম	 জথাতন	 হয়দিথা	
বথা	এি	টথাকথা	আপনথার	প্রদয়থাজন	হয়	নথা	তকংবথা	
সম্বি	 আপনথার	 আদয়র	 পুপ্রথাটথা	 আপতন	
গ্িতরটিদি	েথান	কপ্রন।	তকন্তু	এ	িরদনর	একটি	
ব্যবস্থা	সহসথা	বন্ধ	করথা	উতিি।	আপনথার	ব�িন	
গ্রদক	 ভথারিবদষ্র	 পুপ্রথা	 প্রশথাসদনর	 একটি	
তিত্	উদঠ	আদস	(Fisher,	1954)।	

এবথার	বঙ্গবনু্ধ	প্রসদঙ্গ	আতস।	১৯৫৫	সথাদলর	
২৮	 তডদসম্বর	 প্রথাদেতশক	 গভন্রদের	 ব�িন	
প্রসদঙ্গ	 সংসদে	 োঁতডদয়	 বেপুটি	 ম্স্পকথারদক	
সদম্বথািন	 কপ্র	 তিতন	 বলদলন,	 ‘মদহথােয়,...
এটথাদক	 তক	 ইসলথাতম	 আেশ্	 বলদবথা	 যখন	
আমরথা	গভন্রদের	৬,০০০	টথাকথা	কপ্র	ব�িন	
তেতচ্ছ	আর	গ্েদশর	গতরব	বেথাকজন	অনথাহথাপ্র	
এবং	 কু্িথায়	 মথারথা	 যথাদচ্ছ?	 মদহথােয়,	 আমথার	
গ্েদশর	বেথাকজদনর	মথারথা	গ্গাঁজথার	ঠাঁই	নথাই।	
িথারথা	অন্ন	পথায়	নথা,	বস্ত্র	পথায়	নথা	এবং	কখদনথা	
কখদনথা	 সম্ভথান্ত	 �প্রর	 গ্মদয়দের	 অন্ন-বস্ত্র	
সংরেদহর	 জন্য	 ইজ্ি	 গ্খথায়থাদি	 হয়।	 িথাহদল	
বলুন,	আমরথা	কথাদের	অর্	ব্যয়	করদি	যথাতচ্ছ?	
এটথা	হদচ্ছ	গ্েদশর	গতরব	িথাষ্রীদের	অর্,	পথাট	
ও	িুলথা	িথাষ্রীদের	অর্	এবং	িথা	হদচ্ছ	করেথািথা	
সথািথারণ	 মথানদুষর	 অর্	 এবং	 ওই	 কপ্রর	 অর্	
গ্রদক	আমরথা	গভণ্রদের	মথাদস	৬,০০০	টথাকথা	
কপ্র	তেদি	যথাতচ্ছ।’	

২.৪ যধুতিফ্রন্টর ২১ দফা: কৃ্নকর 

স্বান্ষির অেধুকূল দাতবসমহূ বঙ্গবন্ধু র প্রিযেষ্ 

উনদযোনগর ফসল 

১৯৫৪	 সথাদল	 যুক্তফ্রদন্টর	 ২১	 েফথা	 েথাতব	
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গ্মথাটথামটুি	 ৪টি	 গ্শ্রধণর	েথাতবদক	সথামদন	 ব�দখ	
প্রণয়ন	 করথা	 হদয়তিল:	 (১)	 ক্ষক,	 (২)	
বুদজ্ডথায়থা	 িরথা	 উে্রীয়মথান	 স্থান্রীয়	 তশল্পপতি	 ও	
ব্যবসথায়্রী,	 (৩)	 শ্রতমক,	 (৪)	 মি্যতবত্ত।	 ২১	
েফথায়	ক্ষকদের	স্বথাদর্র	তবষয়টি	৩টি	েথাতবদি	
স্পষ্ভথাদব	 উচ্চথাতরি	 হদয়দি।	 এ	 েথাতবগুদলথা	
অন্তভু্তক্তদি	 বঙ্গবনু্ধ	 তবদশষ	 ভূতমকথা	
ব�দখতিদলন।	েথাতবগুদলথা	হদচ্ছ-	
১।		তবনথা	ক্তিপূরদণ	জতমেথাতর	স্বদত্বর	উদচ্ছে	

করথা	হদব।	বথাডতি	জতম	ভূতমহ্রীন	ক্ষকদের	
মদি্য	বণ্টন	করথা	হদব।	 যুতক্তসংগি	হথাপ্র	
খথাজনথার	 পতরমথাণ	 নথাতমদয়	 আনথা	 হদব।	
সথাটি্ডতফদকটদযথাগ্য	খথাজনথা	আেথাদয়র	প্ররথা	
(ঋদণর	 েথাদয়	 জতম	 তনলথাম)	 উদচ্ছে	 করথা	
হদব	(২নং	েথাতব)।	

২।		পথাট	 ব্যবসথা	 জথাি্রীয়করণ,	 পথাট	 িথাতষদের	
পথাদটর	ন্যথায্যমলূ্য	প্রেথান	ও	ফটকথাবথাতজ	বন্ধ	
করথা	হদব	(৩নং	েথাতব)।

৩।	ক্তষর	উন্নতির	জন্য	সমবথায়	ক্তষ	ব্যবস্থার	
প্রবি্ডন	 করথা	 হদব।	 সরকথাতর	 সথাহথাদয্য	
সকল	 প্রকথার	 কুটিরতশল্প	 ও	 হস্তশদল্পর	
উন্নতি	সথািন	করথা	হদব	(৪নং	েথাতব)।	

বঙ্গবনু্ধর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তিন্তথা	 ও	 েশ্দনর	
তবষয়টি	 তবদবিনথায়	 তনদল	 ২১	 েফথাদি	 দুটি	
তবষয়	 খবুই	 স্পষ্	 হদয়	 উদঠ:	 (১)	 তিতন	
কথাদয়ম্রী	 ভূতমস্বথার্বথাে্রী	 িরথা	 সথামন্তবথাে্রী	
গ্গথাষ্ঠীর	 হথাি	 গ্রদক	 রেথামথাচিদলর	 েতরদ্র	 ও	
ভূতমহ্রীন	ক্ষকদের	বাঁিথাদি	ভূতম	মথাতলকথানথায়	
পতরবি্ডন	 আনদি	 িথান,	 (২)	 ভূতমর	 ব্যবহথাপ্র	
তিতন	সমবথায়্রী	ক্তষর	প্রবি্ডন	িথান।	

২.৫ কৃ্ক ও ভূতমহীেনদর স্বা্ষি রষ্ায় 

আিসহীে মধুতজব, অপ্রতিররাধযে িাঁর কণ্ঠ

১৯৫৬	সথাদল	পথাতকস্থাদনর	সংতবিথান	প্রণয়দনর	
সময়ও	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	
জতমেথারদের	 উবিত্্ত	 জতম	 ভূতমহ্রীনদের	 মদি্য	
বণ্টদনর	 ন্রীতি	 সংতবিথাদন	 অন্তভু্ক্ত	 করথার	
প্রস্থাব	 গ্েন।	 ১৪	 গ্ফব্রুয়থাতর	 ১৯৫৬	 তিতন	
সংসদে	োঁতডদয়	বদলন-	

পূব্	 বথাংলথায়	 ৩০	 বির	 আদগ	 এক	
আদ্থালন	 হয়	 এটথা	 তিল	 ক্ষক	 আদ্থালন।	
আমথার	 বেিথা	 মওলথানথা	 ভথাসথান্রী	 গ্স	
আদ্থালদন	 বেি্ত্ব	 তেদয়তিদলন।	 িখন	
জতমেথার	 তিল	৯০%	 তহ্ু।	 িদব	 তহ্ু	 গ্হথাক	
আর	মসুলমথান	গ্হথাক	গতরব	মথানদুষর	শেথাষক	
ও	শথাসক	তহদসদব	িাঁদের	পতরিয়	একই।	তহ্ু	
জতমেথারগণ	 কলকথািথা,	 রথাজশথাহ্রী	 ও	 মিপুুপ্র	
ফূতি্ড	 করতিদলন।	 মসুলমথান	 জতমেথারগণ	
েথাতজ্ডতলং	ও	তশলং-এ	একই	কথাজ	করতিদলন।	
উভদয়	গতরবদের	শেথাষণ	করতিদলন।	

তিতন	আরও	বদলন-	
স্যথার,	 িাঁরথা	 ইসলথাদমর	 করথা	 বদলন।	

বেথারথায়	 মথাওলথানথা	 আিথাহথার	 আল্রী-	 আতম	
িাঁদক	প্রনে	করদি	িথাই,	গ্য	ব্যবস্থায়	একজদনর	
মথাতলকথানথায়	রথাকদব	৫০	হথাজথার	একর	জতম...	
অন্যতেদক	িাঁরই	বথাতডর	পথাদশ	একজন	কু্িথার	
জ্থালথা	 সইদি	 নথা	 গ্পপ্র	 মথারথা	 যথাদব	 িথাদক	 তক	
ইসলথাতম	 গণিন্ত	 বদল?	 এটথাই	 তক	 ইসলথাম?	
েয়থা	কপ্র	ইসলথাদমর	অময্থােথা	করদবন	নথা।	

এভথাদব	 সহজ,	 বি্যর্হ্রীন	 ভথাষথায়	 তিতন	
রেথাদমর	েথাতরদ্র্যপীতডি	ক্ষকদের	স্বথাদর্র	করথা	
তনভ্ডদয়	 বদলদিন।	 তিতন	 িাঁর	 রথাজন্রীতিদি	
মি্যতবত্ত	 তকংবথা	 উচ্চতবত্ত	 নয়	 তনম্নতবত্ত,	
হিেতরদ্র	 গ্শ্রধণদকই	 সবথার	 ওপপ্র	 স্থান	
তেদয়দিন।	

এই	 গ্শ্রধণটথা	 গ্য	 েথাতরদ্র্য	 বংশ	 বংশ	 িপ্র	
বহন	 কপ্র	 এদসদি	 গ্স	 েথাতরপ্দ্র্যর	 উৎস	
অনসুন্ধথাদন	 প্রথাসতঙ্গকভথাদব	 বলথা	 প্রদয়থাজন	
মদন	 কতর	 গ্য,	 ১৯৫০-এর	 েশদক	 তিরস্থায়্রী	
বদ্থাবস্	তবলুপ্ত	হদলও	বগ্থািথাতষদের	বেথাদনথা	
ভূতম	অধিকথার	 গ্েওয়থা	হয়তন,	জতমেথাতর	প্ররথা	
উদঠ	 গ্গদলও	 ভূতমহ্রীনদের	 সংখ্যথা	 অতবরথাম	
বত্ধে	 গ্পদি	রথাদক।	রথাজন্রীতিতবে,	 তশল্পপতি,	
আমলথা	ও	গ্সনথা	কম্কি্ডথারথা	স্বথাি্রীনিথার	সুফল	
ব�থাগ	 করদি	 শুরু	 করল।	 ১৭৫৭	 সথাদলর	
পর	 ভথারি	 গ্যভথাদব	 তরিদটদনর	 উপতনদবশ	
হদলথা	 ব�মতনভথাদব	 ১৯৪৭-এর	 পর	 পূব্	 বঙ্গ	
পতচিম	পথাতকস্থাদনর	উপতনদবশ	ও	একদিটিয়থা	
বথাজথার	 হদলথা,	 ক্ষক	 ন্যথায্যমলূ্য	 গ্পদলথা	 নথা।	
উপতনদবশ	 হওয়থা	 মথাদন	 সম্ে	 কদলথাতন	
গ্রদক	কদলথানথাইজথারদের	গ্েদশ	পথািথার	হওয়থা	
ও	 পুজে্রীভূি	 হওয়থা।	 একটি	 তহসথাব	 অনযুথায়্রী	
১৯৪৭	গ্রদক	১৯৫৭/৫৮	পয্ন্ত	গদড	প্রতিবির	
২০	 বেথাটি	 টথাকথার	 সম্ে	 পতচিম	 পথাতকস্থাদন	
স্থানথান্ততরি	 হদয়দি।	 পূব্বদঙ্গর	 কাঁিথামথাল	
পথাতনর	মদূল্য	পতচিম	পথাতকস্থাদন	গ্গদি।	

আইয়ুব	 খথান	 িাঁর	 গ্মৌতলক	 গণিপ্ন্তর	
আমদল	 ক্তষ	 ও	 তশল্প	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(V-AID)	 িথালু	 কপ্রতিদলন।	 এর	
স্রীমথাবধেিথা	 সম্দক্ড	 আমরথা	 অবগি	 আতি।	
৯	 বির	 অতিক্রথান্ত	 নথা	 হদিই	 এ	 কম্সতূির	
অপমিু্্য	হদয়তিল।	সরকথাপ্রর	পল্্রী	উন্নয়দনর	
বথাগথাডম্বর	গ্য	হৃেদয়র	বথাি্ডথা	নয়	িথা	শেখ	মতুজব	
ভথাদলথাভথাদব	জথানদিন।	তিতন	১৯৬৬	সথাদল	৬	
েফথা	তনদয়	আসদলন।	৬	েফথায়	পল্্রী	উন্নয়দনর	
তবষয়টি	সরথাসতর	নথা	আসদলও	সমস্যথার	মদূল	
বঙ্গবনু্ধ	আ�থাি	করদি	িথাইদলন।	৫	নং	েফথায়	
বলথা	হদলথা	গ্েশজথাি	দ্রব্যথাতে	তবনথাশুদল্ক	উভয়	
অচিদলর	 মদি্য	 আমেথাতন-রপ্তথাতন	 িলদব।	
বস্তুি	 এ	 েথাতবটি	 পূরণ	 হদল	 ক্তষ	 উন্নয়ন	 ও	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 ব্যথাপক	 পতরবি্ডন	 আসদি	
পথারদিথা।	১৯৬৮	সথাদলর	১১	েফথা	িথাত্	সংরেথাম	
পতরষদের	েথাতব	হদলও	গ্সখথাদনও	১৯৫৪-এর	
২১	েফথায়	অন্তভু্ক্ত	ক্ষদকর	স্বথার্	রক্থার	েথাতব	
প্রতিধ্বতনি	 হদলথা।	 ১১	 েফথার	 ৬নং	 েথাতবদি	

ক্ষদকর	ভূতম	রথাজস্ব	ও	কর	হ্থাসকরণ,	বদকয়থা	
কর	 মওকুফ,	 ঋণ	 মওকুফ,	 পথাট	 ও	 আদখর	
ন্যথায্যমলূ্য	তনতচিিকরদণর	েথাতব	করথা	হদলথা।	

৬	েফথার	পপ্রই	আসল	আগরিলথা	ষডযন্ত	
মথামলথার	খরগ।	২৮	অদক্টথাবর	১৯৭০-এ	মকু্ত	
হদয়	 ব�িথার	 ভথাষদণ	 ভূতম	 রথাজদস্বর	 িথাদপ	
তনম্ষ্পষ্	 ক্ষদকর	 ঋদণর	 ভথার	 লথা�দবর	 জন্য	
অতবলদম্ব	 ২৫	 তব�থা	 পয্ন্ত	 জতমর	 খথাজনথা	
তবদলথাপ	ও	মওকুদফর	প্রস্থাব	করদলন।	 ভূতম	
মথাতলকথানথার	সদব্থাচ্চ	স্রীমথা	১০০	তব�থা	তনি্থারণ	
কপ্র	 তেদি	বলদলন।	 তিতন	আরও	বলদলন-	
তনি্থাতরি	স্রীমথার	বথাইপ্রর	জতম	এবং	সরকথাতর	
খথাস	 জতম	 ভূতমহ্রীন	 ক্ষকদের	 মদি্য	 বণ্টন	
কপ্র	তেদি	হদব।	অতবলদম্ব	িথাতষদের	বহুমখুী	
সমবথাদয়র	মথাি্যদম	ভূতম	সংহতি	সথািদন	উবিধুে	
করদি	হদব।	

১৯৭০	সথাদল	পথাতকস্থান	গ্টতলতভশন	সথাতভ্ডস	
ও	 ব�তডও	পথাতকস্থান	আদয়থাতজি	রথাজননতিক	
সম্প্রিথার	 শীষ্ক	 বক্্তিথামথালথায়	 বঙ্গবনু্ধ	 িাঁর	
বক্্তিথায়	 সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 কু্দ্র	 তশল্প	 গদড	
ব�থালথা,	তশল্পকথারখথানথাদক	রেথাম	গ্রদক	রেথামথান্তপ্র	
িতডদয়	 গ্েওয়থা,	 কম্সংস্থাদনর	 সুদযথাগ	 সষ্্টি,	
পথাট	ব্যবসথার	জথাি্রীয়করণ,	পথাদটর	ন্যথায্যমলূ্য	
তনতচিিকরণ,	পথাট	গদবষণথা	এবং	িথা,	িথামথাক,	
আলু	ও	িুলথা-সহ	অন্যথান্য	অর্কর্রী	ফসদলর	
উৎপথােন	ও	মথাদনথান্নয়দনর	ওপর	বেথার	গ্েন।	
তিতন	 রেথাদম	 রেথাদম	 তবদু্যৎ	 সরবরথাদহর	 ওপর	
বেথার	 তেদয়তিদলন।	 যমনুথা	 নে্রীর	 ওপর	 গ্সিু	
তনম্থাণ	 কপ্র	 তপতিদয়	 পডথা	 উত্তরবদঙ্গর	 সথাদর	
সরথাসতর	গ্যথাগথাদযথাগ	স্থাপদনর	স্বপ্নও	বঙ্গবনু্ধর	
স্বথাি্রীনিথা	 পূব্বি্ড্রী	 সমদয়র।	 ১৯৭১	 সথাদলর	
২৮	 গ্ফব্রুয়থাতর	 তনব্থাতিি	 জনপ্রতিতনধিদের	
সংবি্নথা	 অনষু্থাদনও	 তিতন	 পুঁতজবথাে্রী	 শেথাষণ	
ক্রীভথাদব	 েতরদ্র	 জনসথািথারণদক	 সব্স্বথান্ত	 কপ্র	
তেদয়দি	 গ্স	 তেদক	 সকদলর	 েষ্্টি	 আকষ্ণ	
করদলন।	

৩. বঙ্গবন্্চ র পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও 
কম্: বাংলাদেশ অধযুায় 

৩.১ বািংলানদনশর সিংতবধানে িল্ী উন্নয়নের 

তদকতেনদকশো 

অদনক	ভথাবনথা,	অদনক	স্বপ্ন	তনদয়	বঙ্গবনু্ধ	১৯৭২-
এ	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশর	 মথাটি	 স্পশ্	 করদলন।	
গ্স	 বিপ্রই	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথান	
রতিি	 হদলথা।	 বঙ্গবনু্ধ	 এিতেন	 রেথাদমর	 েতরদ্র	
মথানদুষর	 জন্য	 গ্য	 স্বপ্নগুদলথা	 লথালন	 কপ্রদিন	
গ্সগুদলথাদক	সংতবিথাদন	তনদয়	আসদলন।	স্বথাি্রীন	
বথাংলথাদেদশর	 সংতবিথাদনর	 ১০ম	 অনদুচ্ছদে	
তলতপবধে	 হদলথা:	 ‘মথানদুষর	 ওপর	 মথানদুষর	
শেথাষণ	হইদি	মকু্ত	ন্যথায়থানগু	ও	সথাম্যবথাে্রী	সমথাজ	
লথাভ	তনতচিি	কতরবথার	উদদেদশ্য	সমথাজিথাতন্তক	
অর্ননতিক	 ব্যবস্থা	 প্রতিষ্থা	 করথা	 হইদব’।	 ১৩	



নং	অনদুচ্ছদে	তনদে্ডতশি	হদলথা:	‘উৎপথােনযন্ত,	
উৎপথােনব্যবস্থা	ও	বণ্টনপ্রণথাতলসমদূহর	মথাতলক	
বথা	তনয়ন্তক	হইদবন	জনগণ’	এবং	এই	উদদেশ্য	
পূরদণ	 তিন	 প্রকথাপ্রর	 মথাতলকথানথার	 স্ব্রীক্তি	
গ্েওয়থা	 হদলথা	 গ্যখথাদন	 সমবথায়্রী	 মথাতলকথানথাও	
অন্তভ্ুক্ত	হদলথা।	১৪	নং	অনদুচ্ছদে	বেখথা	হদলথা:	
রথাপ্ষ্টর	অন্যিম	গ্মৌতলক	েথাতয়ত্ব	হইদব	গ্মহনতি	
মথানষুদক-	ক্ষক	ও	শ্রতমকদক-	এবং	জনগদণর	
অনরেসর	 অংশসমহূদক	 সকল	 প্রকথার	 শেথাষণ	
হইদি	 মতুক্ত	 েথান	 করথা।	 ১৬	 নং	 অনদুচ্ছদে	
বেখথা	হদলথা:	নগর	ও	রেথামথাচিদলর	জ্রীবনযথাত্থার	
মথাদনর	 ব�ষম্য	 ক্রমথাগিভথাদব	 দূর	 কতরবথার	
উদদেদশ্য	 ক্তষ	 তবপ্লদবর	 তবকথাশ,	 রেথামথাচিদল	
ব�দু্যতিক্রীকরদণর	 ব্যবস্থা,	 কুটিরতশল্প	 ও	
অন্যথান্য	তশদল্পর	তবকথাশ	এবং	তশক্থা,	গ্যথাগথাদযথাগ	
ব্যবস্থা	 ও	 জনস্বথাদস্্যর	 উন্নয়দনর	 মথাি্যদম	
রেথামথাচিদলর	 আমলূ	 রূপথান্তর	 সথািদনর	 জন্য	
রথাষ্ট	 কথায্কর	 ব্যবস্থা	 রেহণ	 কতরদবন।	 রথাপ্ষ্টর	
মলূন্রীতি	তহদসদব	গহ্্রীি	হদলথা:	জথাি্রীয়িথাবথাে,	
সমথাজিন্ত,	গণিন্ত	ও	িম্তনরদপক্িথা।	

৩.২ স্বাধীে বািংলানদনশর ১ম বানজট ও ১ম 

িঞ্চবাত্ষিকী িতরকল্পোয় িল্ী উন্নয়ে 

স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশর	প্ররম	বথাদজদটই	ক্তষ	ও	
তশক্থা	খথাি-বে	সদব্থাচ্চ	গুরুত্ব	গ্েওয়থা	হদলথা।	
৩১৮	 বেথাটি	 টথাকথার	 উন্নয়ন	 বথাদজদটর	 মদি্য	
১০৩	 বেথাটি	 টথাকথা	 বরথাদে	 গ্েওয়থা	 হদলথা	 ক্তষ	
খথাদি।	১ম	পচিবথাতষ্ক্রী	পতরকল্পনথায়	ক্তষ	খথাি	
সদব্থাচ্চ	 অরেথাধিকথার	 লথাভ	 করদলথা।	 বঙ্গবনু্ধর	
বেি্দত্ব	 পতরিথাতলি	 সরকথার	 কি্্ক	 প্ররম	 গ্য	
পচিবথাতষ্ক্রী	 পতরকল্পনথা	 	গহ্্রীি	 হদলথা	 গ্সখথাদন	
বথাড্ড,	কুতমল্থা	কি্্ক	উদ্থাতবি	কদয়কটি	মদডল	
তবদশষ	 কপ্র	 রথানথা	 প্রতশক্ণ	 ও	 উন্নয়ন	 বেন্দ্র	
(টিটিতডতস),	 তবি-স্র	 সমবথায়	 ও	 পল্্রী	 পূি্ড	
কম্সতূির	 অব্যথাহি	 প্রদয়থাজনদক	 স্ব্রীক্তি	
গ্েওয়থা	হদলথা	ও	এসব	কথায্ক্রম	সম্প্রসথারদণর	
প্রস্থাব	রথাকদলথা।	শুি	ুিথাই	নয়,	বথাদড্ডর	সক্মিথা	
ও	ল্যথাবপ্রটতর	এতরয়থা	সম্প্রসথারণ	এবং	বথাদড্ডর	
সংযুক্ত	প্রতিষ্থান	তহদসদব	২টি	আচিতলক	পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (একটি	 গ্েদশর	 উত্তপ্র)	
প্রতিষ্থার	 প্রস্থাবও	 করথা	 হদলথা।	 এদি	 বুিথা	
যথায়	বঙ্গবনু্ধর	পল্্রী	উন্নয়ন	তিন্তথায়	বথাড্ড	কি্্ক	
সতূিি	পল্্রী	উন্নয়ন	কথায্ক্রদমর	িথারথাবথাতহকিথা	
রক্থার	 প্রদয়থাজনটি	 স্ব্রীক্ি	 হয়।	 উদল্খ্য,	
জথাতির	তপিথা	বথাঙথাতলর	স্বথাধিকথার	আদ্থালদনর	
তবতভন্ন	পয্থাদয়	সমবথাদয়র	প্রদয়থাজন্রীয়িথার	করথা	
বেথারথাদলথা	 কদঠে	 উচ্চথারণ	 কপ্রদিন।	 কুতমল্থা	
পধেতির	পল্্রী	উন্নয়দনর	তভতত্তও	সমবথায়।	

প্ররম	 পচিবথাতষ্ক্রী	 পতরকল্পনথার	 আওিথায়	
বঙ্গবনু্ধ	 ব্যথাপকতভতত্তক	 ‘তবদশষ	 রেথাম	 প্রকল্প’	
পতরকল্পনথা	 রেহণ	 কপ্রতিদলন।	 সমবথায়	
পধেতিদক	 এ	 প্রকদল্পর	 বেন্দ্রতব্ু	 তহদসদব	
তিতণিি	 কপ্র	 রেথাম	 সমবথায়	 সংগঠদনর	 তবস্্ি	

রূপপ্রখথা	 প্রেথান	 কপ্রতিদলন।	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	
তিল,	 আনমুথাতনক	 েশ	 বিপ্রর	 মদি্য	 সথারথা	
রেথাম	বথাংলথায়	তবদশষ	রেথাম	সমবথায়	গদড	উঠদব	
ও	 এর	 ফদল	 গ্শ্রধণনবষম্য	 কদম্	 তগদয়	 দুস্	 ও	
পচিথােপে	জনদগথাষ্ঠীর	কল্যথাণ	 তনতচিি	হদব।	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 উৎপথাতেি	 ফসদলর	 সুষম	
বণ্টন	ব্যবস্থায়	তনদে্ডশ	করথা	হদয়তিল।

৩.৩ কৃত্ ও কৃ্নকর জেযে গহৃীি উনল্খনযাগযে 

কাযষিক্রম সমহূ

১৯৭২	সথাদলর	২৬	মথাি্ড	জথাি্রীয়করদণর	ন্রীতি	
গ্�থাষণথা	উপলদক্্য	ব�িথার-গ্টতলতভশদন	প্রেত্ত	
ভথাষদণ	 বঙ্গবনু্ধ	 বদলন,	 “আমথাদের	 সমথাদজ	
িথাতষরথা	হদলথা	সবদিদয়	দুঃখী	ও	তনয্থাতিি	গ্শ্রধণ	
এবং	িথাদের	অবস্থার	উন্নতির	জন্য	আমথাদের	
উদে্যথাদগর	 তবরথাট	 অংশ	 অবশ্যই	 িথাদের	
তপিদন	তনদয়থাতজি	করদি	হদব।”	সে্য	স্বথাি্রীন	
গ্েদশ	১৯৭৩	সথাদলর	মদি্য	হ্থাসক্ি	মদূল্য	৪০	
হথাজথার	শতক্তিথাতলি	বেথা-তলফ্ট	পথাম্,	২	হথাজথার	
৯	শি	গভ্রীর	নলকূপ	ও	৩০	হথাজথার	অগভ্রীর	
নলকূদপর	ব্যবস্থা	করথা	হয়;	তবনথামদূল্য	জরুতর	
তভতত্তদি	 এবং	 কদয়কটি	 গ্ক্প্ত্	 ন্যথায্যমদূল্য	
িথান	ব্রীজ,	পথাট	ব্রীজ	সরবরথাহ	করথা	হয়;	১০	
লক্	 সথাটি্ডতফদকট	 মথামলথা	 গ্রদক	 	ক্ষকদের	
মতুক্ত	গ্েওয়থা	হয়;	িাঁদের	বদকয়থা	ঋণ	সুেসহ	
মওকুফ	 কপ্র	 গ্েওয়থা	 হয়।	 ২৫	 তব�থা	 পয্ন্ত	
জতমর	খথাজনথা	তিরিপ্র	রতহি	করথা	হয়;	গতরব	
ক্ষক	পতরবথাপ্রর	গ্িদলদমদয়দের	তবনথা	খরদি	
বেখথাপডথার	 ব্যবস্থা	 করথা	 হয়।	 ভূতমসংস্থার	
তিল	 বঙ্গবনু্ধ	 সরকথাপ্রর	 একটি	 উদল্খদযথাগ্য	
ও	সথাহস্রী	পেদক্প।	পথাতকস্থাতন	আমদল	৩৭৫	
তব�থার	স্দল	জতমর	তসতলং	১০০	তব�থা	করথা	হয়।	
উবিত্্ত	 জতম	 েতরদ্র	 ও	 প্রথাতন্তক	 ক্ষকদের	 মথাি	
বণ্টদনর	পতরকল্পনথা	রেহণ	করথা	হয়।	স্বথাি্রীনিথা	
লথাদভর	পর	১৯৭৩	সথাদলর	গ্ফব্রুয়থাতর	মথাদসর	
মদি্যই	 ক্ষকদের	 মথাদি	 ১০	 বেথাটি	 টথাকথার	
িথাকথাভ্রী	 ঋণ	 ও	 পাঁি	 বেথাটি	 টথাকথার	 সমবথায়	
ঋণ	বণ্টন	করথা	হয়।	১	লক্	হথালিথাদষর	বলে	
সরবরথাহ	করথা	হয়	নথামমথাত্	মদূল্য;	৫০	হথাজথার	
দুগ্ধবি্রী	গথাতভ	সরবরথাহ	করথা	হয়	ভিু্তক	মদূল্য।	
ব�সরকথাতর	 মথাতলকথানথার	 কলকথারখথানথা	 ও	
ব্যথাংক-তবমথা	বেথাম্থাতন	জথাি্রীয়করণ	করথা	হয়।	
জথাতির	তপিথার	উদদেশ্য	তিল	মষু্টিদময়	িন্রীদের	
হথাি	 গ্রদক	 সম্ে	 সংখ্যথাগতরষ্	 জনদগথাষ্ঠীর	
হথাদি	িুদল	গ্েওয়থা।	

৩.৪ বঙ্গবন্ধু র ভাবো ও কনমষি সমবায় ও িল্ী 

উন্নয়ে

রেথাম	 বথাংলথার	 উন্নয়দন	 বঙ্গবনু্ধর	 ভথাবনথার	
বেন্দ্রতব্ুদি	তিল	সমবথায়।	সংতবিথাদনর	১৩নং	
অনদুচ্ছদে	 তনদে্ডতশি	 সমবথায়্রী	 মথাতলকথানথার	
বথাস্বথায়দন	বঙ্গবনু্ধ	অি্যন্ত	আন্ততরক	তিদলন।	
১৯৭২	 সথাদলর	 ৩০	 জুন	 তিতন	 বথাংলথাদেশ	

জথাি্রীয়	সমবথায়	ইউতনয়ন	আদয়থাতজি	সমবথায়	
সদমেলদন	িাঁর	সমবথায়	ভথাবনথা	তবস্থাতরি	িুদল	
িপ্রন:

“সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 গতরব	 ক্ষকরথা	
গ্যৌরভথাদব	 উৎপথােন-যপ্ন্তর	 মথাতলকথানথা	 লথাভ	
করদব।	 অন্যতেদক	 অধিকির	 উৎপথােন	 বত্ধে	
ও	সম্দের	সুষম	বণ্টন	ব্যবস্থায়	প্রতিটি	কু্দ্র	
িথাতষ	 গণিথাতন্তক	 অংশ	 ও	 অধিকথার	 পথাদব।	
বেথািেথার	িন্রী	িথাতষর	শেথাষণ	গ্রদক	িথারথা	মতুক্ত	
লথাভ	 করদব	 সমবথাদয়র	 সংহি	 শতক্তর	 বিথারথা।	
একইভথাদব	ক্ষক,	শ্রতমক,	িাঁতি,	বেদল	কু্দ্র	
ব্যবসথায়্রীরথা	 যতে	 একদজথাট	 হদয়	 পুঁতজ	 এবং	
অন্যথান্য	 উৎপথােদনর	 মথাি্যম	 একত্	 করদি	
পথাপ্রন	 িদব	 আর	 মি্যবি্ড্রী	 িতনক	 ব্যবসথায়্রী-
তশল্পপতির	 গ্গথাষ্ঠী	 িথাদের	 শ্রদমর	 ফসলদক	
লুট	 কপ্র	 গ্খদি	 পথারদব	 নথা।	 সমবথাদয়র	
মথাি্যদম	 রেথাম-বথাংলথায়	 গদড	 উঠদব	 কু্দ্র	 তশল্প	
যথার	 মথাতলক	 হদব	 সথািথারণ	 ক্ষক,	 শ্রতমক	
এবং	 ভূতমহ্রীন	 তনয্থাতিি	 দুঃখী	 মথানষু।…	
আজ	সমবথায়	পধেতিদি	রেথাদম	রেথাদম,	রথানথায়,	
ব্প্র	 গদড	 িুলদি	 হদব	 গ্মহনতি	 মথানদুষর	
গ্যৌর	মথাতলকথানথা।	 ক্ষকরথা	িাঁদের	উৎপথাতেি	
ফসদলর	তবতনমদয়	পথাদব	ন্যথায্যমলূ্য,	শ্রতমকরথা	
পথাদব	শ্রদমর	ফল	ব�থাদগর	ন্যথায্য	অধিকথার।	

তকন্তু	 এই	 লদক্্য	 যতে	 আমথাদের	 গ্পৌঁিদি	
হয়	িদব	অি্রীদির	�ুদণ	িরথা	সমবথায়	ব্যবস্থাদক	
আমলূ	পতরবি্ডন	কপ্র	এক	সতি্যকথাপ্রর	গণমখুী	
আদ্থালন	 গদড	 িুলদি	 হদব।	 অি্রীদির	
সমবথায়	 তিল	শেথাষক	 গ্গথাষ্ঠীর	ক্র্রীডনক।	িথাই	
গ্সখথাদন	তিল	বেথাটথাতর	স্বথাদর্র	ব্যথাপক	ভূতমকথা।	
আমথাদের	এই	স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশ	ঐ	িরদনর	
ভুয়থা	সমবথায়	বেথাদনথামদিই	সহ্য	করথা	হদব	নথা।	
আমথাদের	 সমবথায়	 আদ্থালন	 হদব	 সথািথারণ	
মথানদুষর	 গ্যৌর	 আদ্থালন।	 ক্ষক,	 শ্রতমক,	
গ্মহনতি	জনিথার	তনজস্ব	প্রতিষ্থান।...

আপনথারথা	জথাদনন	সমবথায়	সংস্থাগুদলথাদক	
সতি্যকথাপ্রর	 গণিথাতন্তক	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
গদড	 ব�থালথার	 জন্য	 আতম	 গ্�থাষণথা	 কপ্রতি	
গ্য,	 সংস্থার	 পতরিথালনথা-েথাতয়ত্ব	 ন্যস্	 রথাকদব	
জনগদণর	 তনব্থাতিি	 প্রতিতনধিদের	 ওপর,	
বেথাদনথা	 আমলথা	 বথা	 মদনথান্রীি	 ব্যতক্তর	 ওপপ্র	
নয়।	 আমথার	 সমবথায়্রী	 ভথাইদয়রথা	 এই	 বতলষ্	
পেদক্পদক	 অতভনত্ি	 কপ্রদিন।	 এই	
গণিন্ত্রীকরদণর	 পতরপ্প্রতক্দি	 আতম	 িথাদের	
স্রণ	 কতরদয়	 তেদি	 িথাই	 িথাদের	 েথাতয়ত্ব।	
িথাদের	 গ্েখদি	 হদব	 গ্য	 সমবথায়	 সংস্থাগুদলথা	
গ্যন	 সতি্যকথাপ্রর	 বেদল,	 িাঁতি,	 ক্ষদকর	
সংস্থা	 হয়,	 মি্যবি্ড্রী	 ব্যবসথায়্রী	 বথা	 িন্রী	 ক্ষক	
গ্যন	আবথার	এই	সতমতিগুদলথাদক	েখল	কপ্র	
অি্রীি	 দুন্্রীতির	 পুনরথাবত্ত্ত	 নথা	 কপ্র।	 যতে	
আবথার	গ্সই	বেথাটথাতর	স্বথার্	সমবথাদয়র	পতবত্িথা	
নষ্	 কপ্র,	 িদব	 তনতচিিভথাদব	 বেদন	 রথাখনু	
গ্য	 আমরথা	 সমস্	 পুরথািন	 ব্যবস্থা	 বথাতিল	
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কপ্র	 গ্েব।	 আমথার	 তপ্রয়	 ক্ষক	 মজুর	 বেদল	
িাঁতি	ভথাইদের	সথাহথাদয্য	এমন	একটি	নিুন	ও	
সুষম	 ব্যবস্থা	 গদড	 িুলদি	 হদব	 যথা	 শেথাষণ	 ও	
প্রতিতক্রয়থাশীল	 বেথাটথাতর	 স্বথার্দক	 তিরতেদনর	
জন্য	নস্যথাৎ	কপ্র	গ্েদব।	…

বথাংলথাদেশ	 আমথার	 স্বপ্ন,	 ি্যথান,	 িথারণথা	
ও	 আরথািনথার	 িন।	 আর	 গ্স	 গ্সথানথার	 বথাংলথা	
�ুতমদয়	আদি	তির	অবদহতলি	রেথাদমর	আনথাদি	
কথানথাদি,	তির	উদপতক্ি	পতল্র	ক্প্র	ক্প্র,	
তবস্্রীণ্	 জলথাভূতমর	 আদশপথাদশ	 আর	 সুতবশথাল	
অরদণ্যর	 গভ্রীপ্র।	 ভথাইদয়রথা	 আমথার-	 আসুন	
সমবথাদয়র	 জথাদুস্পদশ্	 সুপ্ত	 রেথাম	 বথাংলথাদক	
জথাতগদয়	 িুতল।	 নব-সষ্্টির	 উন্মথােনথায়	 আর	
জ্রীবদনর	জয়গথাদন	িথাদক	মখুতরি	কতর।…”

উদল্খ্য	 আজদকর	 বথাংলথাদেশ	 দুগ্ধ	
উৎপথােনকথার্রী	 সমবথায়	 ইউতনয়ন	 তলতমদটড	
(তমল্ক	তভটথা)	বঙ্গবনু্ধরই	অবেথান।	১৯৭৩	সথাদল	
“সমবথায়	দুগ্ধ	প্রকল্প”	রেহদণর	মথাি্যদম	গ্েদশর	
পাঁিটি	 এলথাকথায়	 কথারখথানথা	 স্থাপন	 করথা	 হয়।	
দুগ্ধদসবথা	সহজলভ্য	করথা	ও	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রী	
ক্ষকদের	 আতর্ক	 অবস্থার	 উন্নয়নই	 তিল	
বঙ্গবনু্ধর	লক্্য।	

সে্য	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেশ	 অি্রীদির	
িথারথাবথাতহকিথায়	 দুই	 িরদনর	 সমবথায়	 ব্যবস্থা	
লথাভ	 কপ্র:	 ১.	 সমবথায়	 অধিেপ্তপ্রর	 অি্রীদন	
তিরথায়ি	 সমবথায়,	 ২.	 সমতবিি	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
কম্সতূি	(আইতডতপ)-এর	অি্রীন	তবি-স্র	তবতশষ্	
সমবথায়।	বঙ্গবনু্ধ	তবে্যমথান	দু	িরদনর	সমবথায়দক	
বেন্দ্র	 কপ্র	 বহুমখুী	 সহথায়িথা	 কথায্ক্রম	 িথালু	
কপ্রন।	 এসব	 কথায্ক্রম	 গ্েশব্যথাপী	 সবুজ	
তবপ্লবদক	ত্বরথাতবিি	কপ্র।

বঙ্গবনু্ধর	 রেথাম-বেতন্দ্রক	 উন্নয়ন	 ভথাবনথায়	
ক্তষ	 ও	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 পথাশথাপথাতশ	
তশক্থা	 অন্যিম	 অরেথাধিকথারপ্রথাপ্ত	 তবষয়	 তিল।	
সংতবিথাদনর	১৭	অনদুচ্ছদে	একটি	জনমখুী	ও	
সব্জন্রীন	তশক্থাব্যবস্থা	প্রতিষ্থার	জন্য	তনি্থাতরি	
স্র	পয্ন্ত	সকল	বথালক-বথাতলকথাদক	অনবিতনক	
ও	 বথাি্যিথামলূক	 তশক্থা	 প্রেথান	 রথাপ্ষ্টর	 েথাতয়ত্ব	
তহদসদব	 উদল্খ	 করথা	 হয়।	 যুধে-তবপয্স্	
গ্েদশর	 নথানথা	 স্রীমথাবধেিথা	 সদত্তও	 বঙ্গবনু্ধ	
তশক্থার	উন্নয়দনর	জন্য	অদনকগুদলথা	পেদক্প	
রেহণ	 কপ্রন।	 তিতন	 গ্েদশর	 সকল	 প্রথারতমক	
তবে্যথালয়দক	 সরকথাতরকরণ	 কপ্রন;	 পচিম	
গ্শ্রধণ	পয্ন্ত	সকল	তশক্থার্্রীদক	তবনথামদূল্য	পুস্ক	
তবিরণ	এবং	৮ম	গ্শ্রধণ	পয্ন্ত	তশক্থা	অনবিতনক	
গ্�থাষণথা	 কপ্রন।	 এ	 িথাডথাও	 ১১	 হথাজথার	 নিুন	
প্রথারতমক	 তবে্যথালয়	স্থাপন	কপ্রন	এবং	একটি	
জনমখুী	তশক্থাব্যবস্থা	সুপথাতরদশর	জন্য	েথাতয়ত্ব	
রেহদণর	 ৫	 মথাদসর	 মদি্যই	 ড.	 কুেরি-ই-খেুথা	
তশক্থা	 কতমশন	 গঠন	 কপ্রন।	 বঙ্গবনু্ধ	 কি্্ক	
গহ্্রীি	 কথায্ক্রমসমহূ	 তনরক্রিথামকু্ত	 রেথাম	
গঠদন	বতলষ্	ভূতমকথা	ব�দখতিল।	

১৯৭৩	সথাদল	তবজয়	তেবদসর	আদগর	তেন	

জথাতির	উদদেদশ্য	ব�িথার	ও	গ্টতলতভশদন	প্রেত্ত	
ভথাষদণ	জথাতির	জনক	বদলন-	

“পথাতকস্থাতন	 শত্রু	 আত্মসমপ্ণ	 কপ্রদি,	
তকন্তু	 আমথাদের	 তবরুদধে	 যুধে	 গ্�থাষণথা	 কপ্রদি	
আপ্রকটি	 শতক্তশথাল্রী	 শত্রু	 আর	 িথা	 হদচ্ছ	
অভথাব,	 েথাতরদ্র্য,	 কু্িথা,	 ব�থাগ,	 অতশক্থা,	
ব�কথারত্ব,	দুন্্রীতি।	 তকন্তু	এই	 যুদধে	জয়	সহজ	
নয়।	 আমথাদের	 এবথাপ্রর	 সংরেথাম	 অর্ননতিক	
মতুক্তর	 সংরেথাম।	 আতম	 গ্য	 সুখী	 সমত্ধেশথাল্রী	
শেথাষণমকু্ত	 সমথাদজর	 স্বপ্ন	 গ্েদখতি,	 সংরেথাম	
কপ্রতি	 ও	 দুঃখ	 তনয্থািন	 বরণ	 কপ্রতি	 গ্সই	
বথাংলথাদেশ	এখনও	আমথার	স্বপ্নই	রদয়	 গ্গদি।	
গতরব	ক্ষক	ও	শ্রতমদকর	মদুখ	যি	তেন	নথা	হথাতস	
ফুটদব	 িিতেন	 আমথার	 মদন	 শথাতন্ত	 নথাই।	 এই	
স্বথাি্রীনিথা	 আমথার	 কথাদি	 প্রক্ি	 স্বথাি্রীনিথা	 হদয়	
উঠদব	গ্সইতেন,	গ্য	তেন	বথাংলথাদেদশর	ক্ষক,	
মজুর	ও	দুঃখী	মথানদুষর	সকল	দুঃদখর	অবসথান	
হদব।”

বঙ্গবনু্ধ	বথাংলথাদেশ	ক্ষক-শ্রতমক	আওয়থাম্রী	
ল্রীদগর	 বেন্দ্র্রীয়	 কতমটির	 ১ম	 ব�ঠদক	 সমবথায়	
প্রসদঙ্গ	 বদলন	 গ্য,	 তিতন	 ি্রীপ্র	 িদলথা	 ন্রীতিদি	
তববেথাস্রী।	 শুরুদি	 বড	 িরদনর	 মভুদমন্ট	
প্রদয়থাজন	বেই,	৭৫টি,	১০০টি	মথাতল্পথারপথাস	
বেথা-অপথাপ্রটিভ	 তনদয়	 কথাজ	 শুরু	 করদি	
হদব।	 এগুদলথা	 সফল	 হদল	 গ্েদশর	 মথানষুদক	
একিথাবধে	 করথা	 যথাদব	 অর্থাৎ	 তিতন	 সমবথায়	
কথায্ক্রমদক	 পর্রীক্থামলূকভথাদব	 শুরু	 করদি	
আহবথান	 জথানথান।	 জতম	 রেহণ	 সম্দক্ড	 তিতন	
বদলন-	জতম	বেদড	বেওয়থা	হদব	নথা,	সকদলর	
জতম	 একসদঙ্গ	 িথাষ	 করথা	 হদব,	 ফসল	 ভথাগ	
কপ্র	 বেওয়থা	 হদব,	 িদব	 আইন	 করথা	 হদয়দি	
১০০	 তব�থার	 ব�তশ	 বেউ	 রথাখদি	 পথারদব	 নথা।	
একই	 ব�ঠদক	 তিতন	 শেথাষণহ্রীন	 সমথাজিথাতন্তক	
অর্ন্রীতি	 সম্দক্ড	 বদলন,	 “ইমদপথাট্ড	 কপ্র	
এদন	বেথাদনথা	ইজম	িদল	নথা।...	আমথার	মথাটির	
সথাদর,	 মথানদুষর	 সথাদর,	 আমথার	 কথালিথাপ্রর	
সথাদর,	আমথার	ব্যথাকরেথাউডে-এর	সথাদর,	আমথার	
ইতিহথাদসর	সথাদর	যুক্ত	কপ্রই	আমথার	ইকনতমক	
তসদটেম	 গডদি	 হদব।...	 আমরথা	 একটথা	
শেথাষণহ্রীন	সমথাজ	গডদি	িথাই।...	বথাট	তসদটেম	
ইজ	আওয়থাস্।	উই	 বেথানট	লথাইক	 টু	 ইমদপথাট্ড	
ইট	ফ্রম	এতনদহথায়থার	ইন	ে্যথা	ওয়থার্্ড।”

১৯৭৫	 সথাদল	 ২৬	 মথাি্ড	 গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	
উে্যথাদনর	 জনসভথায়	 তবিি্রীয়	 তবপ্লদবর	 কম্সতূি	
গ্�থাষণথাকথাদল	তিতন	যুবকদের	উদদেদশ্য	বদলন	
‘‘যুবক	 ভথাইদয়রথা,	 আতম	 গ্য	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	
করদি	িথাতচ্ছ	রেথাদম	রেথাদম,	িথার	ওপর	বথাংলথার	
মথানদুষর	বাঁিথা-মরথা	তনভ্ডর	করদব।	আপনথাদের	
ফুলপ্যথান্টটথা	 একটু	 হথাফ	 প্যথান্ট	 করদি	 হদব,	
পথাজথামথা	 গ্িদড	 লুতঙ্গ	 পরদি	 হদব,	 আর	
রেথাদম	 রেথাদম	 তগদয়	 এই	 বেথা-অপথাপ্রটিভদক	
সথাফল্যমতডেি	 কপ্র	 ব�থালথার	 জন্য	 কথাজ	 কপ্র	
গ্যদি	হব�’’।	

৩.৫ বঙ্গবন্ধু র তবিিীয় তবপ্ব ও রিাম উন্নয়ে 

১৯৭৫	সথাদলর	২৬	মথাি্ড	গ্সথাহরথাওয়থাে্ড্রী	উে্যথাদন	
বঙ্গবনু্ধ	 িাঁর	 ২য়	 তবপ্লদবর	 কম্সতূি	 গ্�থাষণথা	
কপ্রন।	 তিতন	 বদলন,	 “আতম	 এই	 সমথাদজর	
প্রতি	 িরম	 আ�থাি	 করদি	 িথাই	 গ্য	 আ�থাি	
কপ্রতিলথাম	 পথাতকস্থাতনদের।	 আতম	 আ�থাি	
করদি	 িথাই	 �ুদণ	 িরথা	 সমথাজব্যবস্থাদক”।	
উদল্খ্য,	 এই	 আ�থািটি	 গ্েওয়থার	 জন্যই	 তিতন	
তবিি্রীয়	 তবপ্লদবর	 ডথাক	 তেদয়তিদলন।	 অিঃপর	
তিতন	বদলন,	এই	গ্য	নিুন	তসদটেদম	গ্যদি	িথাতচ্ছ	
আতম,	 রেথাদম-রেথাদম	 বহুমখুী	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	
করথা	হদব।	ভুল	করদবন	নথা।	আতম	আপনথাদের	
জতম	বেব	নথা।	৫	বিপ্রর	প্ল্যথান।	এ	বথাংলথাদেদশর	
৬৫	 হথাজথার	 রেথাদম	 বেথা-অপথাপ্রটিভ	 হদব।	
প্রদি্যকটি	 রেথাদম	 এই	 বেথা-অপথাপ্রটিভ-এ	
জতমর	মথাতলদকর	জতম	রথাকদব।	ব�কথার	অরি	
কম্ক্ম	প্রদি্যকটি	ব্যতক্তদক	বেথা-অপথাপ্রটিভ-
এর	 সেস্য	 হদি	 হদব,	 এগুদলথা	 বহুমখুী	 বেথা-
অপথাপ্রটিভ	হদব।	পয়সথা	যথাদব	িথাদের	হথাদি,	
ফথাটি্ডলথাইজথার	 যথাদব	 িথাদের	 হথাদি,	 গ্টটে	
তরতলফ	যথাদব	িথাদের	হথাদি।	ওয়থাক্ডস	গ্প্রথারেথাম	
যথাদব	 িথাদের	 কথাদি।	 আদস্	 আদস্	 ইউতনয়ন	
কথাউতন্সল	 গ্রদক	 টথাউটদের	 তবেথায়	 গ্েওয়থা	
হদব,	িথা	নথা	হদল	 গ্েশদক	বাঁিথাদনথা	যথাদব	নথা।	
পাঁি	বিপ্রর	মদি্যই	প্রদি্যকটি	রেথাদম	পাঁিশি	
গ্রদক	হথাজথার	ফ্যথাতমতল	তনদয়	কম্থালসতর	বেথা-
অপথাপ্রটিভ	 হদব।...	 আপনথার	 জতমর	 ফসল	
আপতন	বেদবন,	অংশ	যথাদব	বেথা-অপথাপ্রটিভ-
এর	হথাদি,	অংশ	যথাদব	গভন্দমন্ট-এর	হথাদি।”

তবিি্রীয়	 তবপ্লব	 বথাস্বথায়দনর	 জন্য	 তিতন	
বথাংলথাদেশ	ক্ষক-শ্রতমক	আওয়থাম্রী	ল্রীগ	গঠন	
কপ্রতিদলন।	এ	তবপ্লদবর	লক্্য	তিল	শেথাষণমকু্ত	
গ্সথানথার	 বথাংলথা	 তবতনম্থাণ।	 জথাতির	 তপিথা	 এ	
তবপ্লদবর	 মথাি্যদম	 িাঁর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ভথাবনথা	
ও	 েশ্নদক	 বথাস্বথায়দনর	 স্বপ্ন	 গ্েদখতিদলন।	
তবিি্রীয়	 তবপ্লদবর	 কম্সতূিদি	 তিতন	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	রূপপ্রখথা	িুদল	িপ্রন:
• প্রতিটি	রেথাম	হদব	সমবথায়্রী	রেথাম।	
• প্রদি্যকটি	 রেথাদম	 বথাি্যিথামলূক	 বেথা-

অপথাপ্রটিভ	হদব।	
• এটি	 হদব	 মথাতল্পথারপথাস	 িরথা	 বহুমখুী	

বেথা-অপথাপ্রটিভ।	
• রেথাদমর	প্রতিটি	বেথাক	এই	সতমতির	সেস্য	

হদব।	
• রেথাদমর	সকল	জতম	গ্যৌরভথাদব	িথাষ	হদব।	
• জতম	 জতমর	 মথাতলদকরই	 রথাকদব।	

উৎপথাতেি	ফসদলর	তিনটি	ভথাগ	হদব।	১)	
মথাতলদকর,	২)	সতমতির,	৩)	সরকথাপ্রর।	

• প্রতিটি	 রেথাদমর	 জন্য	 রেথাম	 িহতবল	 গঠন	
করথা	হদব।	এ	িহতবদলর	আদয়র	দুটি	উৎস	
রথাকদব।	 গ্যৌর	 িথাদষর	 এক	 ি্ি্রীয়থাংশ	
রেথাম	 িহতবদল	 জমথা	 হদব	 (অভ্যন্তর্রীণ	
উৎস)।	উন্নয়ন	কথায্ক্রদমর	সরকথাতর	অর্	



রেথাম	িহতবদল	যথাদব।	
• স্থান্রীয়	পয্থাদয়	রেথাম	ও	রথানথা	িরথা	বি্ডমথান	

উপদজলথা-এ	দুদটথা	স্র	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	
পথালন	 করদব।	 রেথাদম	 রথাকদব	 সমবথায়,	
আর	 রথানথায়	 রথাকদব	 রথানথা	 কথাউতন্সল।	
এই	 রথানথা	 কথাউতন্সদল	 রথাকদব	 তবতভন্ন	
তডপথাট্ডদমদন্টর	 সরকথাতর	 কম্িথার্রী,	
রথাজননতিক	কম্্রী,	যুব	প্রতিতনধি	ও	ক্ষক	
প্রতিতনধি।	

বঙ্গবনু্ধর	পতরকল্পনথা	তিল	পাঁি	বিপ্রর	মদি্য	
৬৫	হথাজথার	রেথাদম	বেথা-অপথাপ্রটিভ	িথালু	করথা।	
কম্ক্ম	প্রতিটি	মথানষু	এ	সতমতির	সেস্য	হদব।	
পাঁিশ	গ্রদক	এক	হথাজথার	পতরবথার	তনদয়	সতমতি	
গতঠি	 হদব।	 বঙ্গবনু্ধ	 অনভুব	 কপ্রতিদলন,	
প্রতিবির	জনসংখ্যথা	বথাডদি,	অন্যতেদক	িথাদষর	
জতম	 হ্থাস	 পথাদচ্ছ।	 এ	 পতরতস্তি	 গ্মথাকথাদবলথায়	
গ্যৌর	 িথাদষর	 বেথাদনথা	 তবকল্প	 বেই।	 উৎপথােন	
বত্ধের	 পথাশথাপথাতশ	 মথাতল্পথারপথাস	 সতমতির	
মথাি্যদম	 তিতন	 রেথাদমর	 সকল	 িরদনর	 উন্নয়ন	
কথায্ক্রম	পতরিথালনথার	স্বপ্ন	গ্েদখতিদলন।	

বথাংলথাদেশ	ক্ষক	শ্রতমক	আওয়থাম্রী	ল্রীদগর	
গঠনিপ্ন্তর	প্ররম	িথারথা	িরথা	‘লক্্য	ও	উদদেশ্য’	
অংদশ	‘ক্ষক-শ্রতমকসহ	গ্মহনতি	ও	অনরেসর	
জনগদণর	 ওপর	 শেথাষণ	 অবসথাদনর	 জন্য	 পূণ্	
অর্ননতিক	মতুক্ত	ও	সথামথাতজক	স্বথাি্রীনিথা	এবং	
ন্যথায়তবিথার	 প্রতিষ্থার	 মথাি্যদম	 শেথাষণমকু্ত	 ও	
সুসম	 সথাম্যতভতত্তক	 এক	 সমথাজ	 প্রতিষ্থাকরণ,	
সব্থাঙ্গ্রীণ	রেথাম্রীণ	উন্নয়ন	ও	ক্তষ	ব্যবস্থার	আমলূ	
সংস্থার	 ও	 যথাতন্তক্রীকরণ	 ও	 সমবথায়	 তভতত্তদি	
িথাষথাবথাে	 পধেতির	 প্রিলন,	 ক্তষ	 ও	 তশদল্পর	
প্রসথার	 এবং	 উৎপথােন	 বত্ধে,	 উৎপথােন	 ও	
বণ্টন	 তনয়ন্তদণ	 ক্ষক-শ্রতমদকর	 অংশরেহদণর	
সুদযথাগ	প্রেথান,	মথানদুষর	সথািথারণ	জ্রীবনযথাত্থার	
মথাদনথান্নয়ন,	 ব�কথারত্ব	 দূর্রীকরণ	 ও	 অধিকির	
কম্সংস্থান,	তবপ্লদবথাত্তর	সমথাদজর	প্রদয়থাজদনর	
সতহি	 সথামজেস্যপূণ্	 গণমখুী	 সব্জন্রীন	 সুলভ	
গঠনথাত্মক	 তশক্থাব্যবস্থা	 প্রবি্ডন,	 অন্ন	 বস্ত্র	
আশ্রয়	 স্বথাস্্যরক্থাসহ	 মথানদুষর	 শেনত্ন	
জ্রীবনিথারদণর	 গ্মৌতলক	 সমস্যথাবতলর	 সুষু্	
সমথািথান,	 স্বয়ংসম্ণূ্	 ও	 স্বয়ম্র	 অর্ন্রীতির	
সে্ঢ়্	তভতত্ত	রিনথা,	ব্যতক্তগি	সম্তত্তর	সদব্থাচ্চ	
স্রীমথা	তনি্থারণ’	ইি্যথাতে	তবষদয়র	উদল্খ	রদয়দি।	
বস্তুি	 জথাতির	 তপিথার	 স্বপ্ন-লথাতলি	 গ্সথানথার	
বথাংলথার	 িতবটি	 এর	 মদি্য	 মিূ্ড	 হদয়	 উদঠদি।	
বঙ্গবনু্ধ	 এমন	 একটি	 সুষম	 ও	 ন্যথায়তভতত্তক	
সমথাজ	 গডদি	 গ্িদয়তিদলন	 গ্যখথাদন	 ক্ষক-
শ্রতমকসহ	 জনগদণর	 উন্নয়নদক	 সদব্থাচ্চ	
গুরুত্ব	 গ্েয়থা	 হদব,	 সমবথায়দক	 বেন্দ্র	 কপ্র																																																																					
ক্তষব্যবস্থার	 সংস্থার	 ও	 যথাতন্তক	 িথাষথাবথাে	
প্রিলনসহ	 সব্থাঙ্গ্রীন	 রেথাম্রীণ	 উন্নয়দনর	 প্রয়থাস	
রথাকদব	এবং	সকদলর	জন্য	অন্ন,	বস্ত্র,	তশক্থা,	
তিতকৎসথা,	 বথাসস্থান	 ও	 কম্সংস্থাদনর	 ব্যবস্থা	
রথাকদব।

৪. জাচতর চপতার স্বদনের গ্রাম ও 
মাননলীয় প্রধানমন্তলীর ‘আমার গ্রাম 
আমার শহর’ 
জথাতির	 তপিথা	 সুখী-সমধ্ে	 “গ্সথানথার	 বথাংলথা”	
তবতনম্থাদণ	 রেথামদক	 সব্থাপ্রে	 স্থান	 তেদয়তিদলন।	
ক্তষ	 রেথাম্রীণ	 অর্ন্রীতির	 িথাতলকথাশতক্ত	 তবিথায়	
পল্্রী	 উন্নয়দন	 ক্তষদক	 তিতন	 সবদিদয়	 ব�তশ	
গুরুত্ব	 তেদয়তিদলন।	 তকন্তু	 একই	 সথাদর	
শহর	 ও	 রেথাদমর	 ব্যবিথান	 কতমদয়	 আনথার	
প্রদয়থাজনও	 তিতন	 উপলতব্ধ	 কপ্রতিদলন।	
আমথাদের	 পতবত্	 সংতবিথান	 জথাতির	 তপিথার	
স্বপ্ন	 ও	 আকথাঙ্কথাগুদলথাদক	 িথারণ	 কপ্রদি।	
এ	 সংতবিথাদনর	 ১৬	 অনদুচ্ছদে	 নগর	 ও	
রেথামথাচিদলর	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথাদনর	 ব�ষম্য	
ক্রমথাগিভথাদব	দূর	করথার	উদদেশ্য	ক্তষ	তবপ্লদবর	
তবকথাশ,	রেথামথাচিদল	ব�দু্যতিক্রীকরদণর	ব্যবস্থা,	
কুটিরতশল্প	 ও	 অন্যথান্য	 তশদল্পর	 তবকথাশ	 এবং	
তশক্থা,	 গ্যথাগথাদযথাগ	 ব্যবস্থা	 ও	 জনস্বথাদস্্যর	
উন্নয়দনর	মথাি্যদম	রেথামথাচিদল	আমলূ	পতরবি্ডন	
সথািদনর	তনদে্ডশনথা	রদয়দি।	

জথাতির	 তপিথার	 কন্যথা	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
শেখ	 হথাতসনথার	 অন্যিম	 প্রিথান	 তনব্থািতন	
অঙ্গ্রীকথার	 “আমথার	 রেথাম	 আমথার	 শহর”	
তবতনম্থাণ।	 এ	 অঙ্গ্রীকথার	 বথাস্বথায়দনর	 লক্্য	
হদচ্ছ	 বথাংলথাদেদশর	 প্রতিটি	 রেথাদম	 নথাগতরক	
সুতবিথাসমহূ	 সম্প্রসথারদণর	 মথাি্যদম	 রেথাদমর	
মথানদুষর	জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়ন।	এর	মথাি্যদম	
সংতবিথাদন	 প্রতিশ্রুি	 নগর	 ও	 রেথামথাচিদলর	
ব্যবিথানও	কদম	আসদব।	‘আমথার	রেথাম	আমথার	
শহর’	 বস্তুিপদক্	 জথাতির	 তপিথার	 সুখী-
সমধ্ে	 রেথাদমরই	 একটি	 প্রতিচ্ছতব।	 এ	 তবষয়টি	
অি্যন্ত	 প্রথাসতঙ্গক	 গ্য	 রেথাদমর	 তবকথাদশ	 বঙ্গবনু্ধ	
ক্তষদক	 সবদিদয়	 ব�তশ	 গুরুত্ব	 তেদয়তিদলন।	
ক্তষ	তবপ্লদবর	জন্য	তিতন	সমবথায়্রী	রেথাম	িথালুর	
উদে্যথাগ	 তনদয়তিদলন।	 রেথাম	 সমবথাদয়র	 লক্্য	
তিল	গ্যৌর	িথাদষর	মথাি্যদম	রেথাদমর	িন্রী-গতরব,	
ভূতমর	 মথাতলক	 ও	 ভূতমহ্রীন	 সকলদক	 সুতবিথা	
গ্েওয়থা।	 জথাতির	 তপিথা	 উপলতব্ধ	 কপ্রতিদলন	
গ্যখথাদন	 জতম	 এক	 ইতচিও	 বথাডদি	 নথা,	 অরি	
জনসংখ্যথা	 ক্রমথাবিদয়	 বথাডদি,	 গ্সখথাদন	 গ্যৌর	
িথাদষর	বেথাদনথা	তবকল্প	বেই।	ক্তষ	যথাতন্তক্রীকরণ	
সফল	 করদি	 হদল	 রেথাদমর	 সকল	 জতম	 গ্যৌর	
িথাদষর	 আওিথায়	 আনদি	 হদব।	 উদল্খ্য,	
বি্ডমথান	 সরকথারও	 ক্তষদক	 লথাভজনক	 করথার	
জন্য	 ক্তষ	 যথাতন্তক্রীকরদণর	 ওপর	 গুরুত্ব	
তেদয়দি।	 এ	 লদক্্য	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম	 (বথাড্ড)	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	
(আরতডএ)	গ্যৌর	িথাষ	িথালুর	উদে্যথাগ	তনদয়দি।	

৫. উপসংহার: বঙ্গবন্্চ র পল্লী উন্নয়ন 
েশ্ন ও কম্ থেদক চশক্ষা 
বঙ্গবনু্ধর	 পুপ্রথা	 রথাজননতিক	 জ্রীবদন	 পল্্রীর	
মথানদুষর	 জন্য	 িাঁর	 তিন্তথাভথাবনথা,	 বক্তব্যসমহূ	

ও	 গহ্্রীি	 কম্কথাডে	 তবদলিষণ	 করদল	 গ্েখথা	
যথায়,	 দুটি	 প্রদয়থাজনদক	 তিতন	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	
জন্য	 এদকবথাপ্র	 অপতরহথায্	 মদন	 কপ্রদিন:	
(১)	 ভূতমসংস্থার,	 (২)	 সমবথায়।	 তিতন	 গ্য	
সমবথাদয়র	 প্রদয়থাজন্রীয়িথা	 অনভুব	 কপ্রদিন	
িথাদি	 সমবথাদয়র	 অি্রীদির	 অতভজ্িথা	 গ্যমন	
তিল	 ব�মতন	 িাঁর	 তনজস্ব	 তিন্তথাভথাবনথাও	 তিল।	
অি্রীদির	 বেথাদনথা	 সমবথায়	 মদডলদক	 তিতন	
পুপ্রথাপুতর	 অনসুরণ	 কপ্রনতন।	 বঙ্গবনু্ধর	
সমবথায়	 একটি	 বহুমখুী	 সমবথায়	 যথা	 অবশ্যই	
সমথাজিথাতত্তক	 মিথােদশ্র	 বিথারথা	 অনপু্রথাণীি।	
তকন্তু	 তিতন	কখনও	কথাপ্রথা	জতম	 তিতনদয়	 তনদয়	
সমবথায়	 করদি	 বদলনতন।	 পুপ্রথা	 রেথামদকই	
সমবথাদয়	 রূপথান্তপ্রর	 করথা	 বদলদিন।	
অর্থাৎ	 রেথাদমর	 সকল	 িরদনর	 সম্ে	 একই	
ব্যবস্থাপনথায়	 িদল	 আসদব।	 অবশ্য	 এর	
প্রশথাসতনক	 অবকথাঠথাদমথা	 তবস্্িভথাদব	 বলথার	
তিতন	 সুদযথাগ	 পথানতন,	 যথার	 কথারণ	 আমরথা	
সকদল	 অবগি	 আতি।	 ৭৫’-এর	 ১৫	 আগটে	
িাঁদক	 তনম্মভথাদব	হি্যথা	কপ্র	িাঁরই	স্বপ্নপ্রসিূ	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 এক	 উদ্থাবন্রী	 কম্যজ্দকও	
রথাতমদয়	গ্েওয়থা	হদয়তিল।	

বঙ্গবনু্ধ	 গ্িদয়তিদলন	 িথাষ	 হদব	 গ্যৌরভথাদব	
সমবথায়	পধেতিদি,	ভথাগ	পথাদব	জতমর	মথাতলক,	
িথাতষ	ও	সরকথার।	এ	সমবথাদয়র	অি্রীদন	একটি	
িহতবল	 রথাকদব,	 সরকথাতর	 সথাহথায্য	 রেথাম	
সমবথাদয়	 গ্পৌঁতিদয়	 গ্েওয়থা	 হদব।	 এভথাদব	রেথাম	
সমবথাদয়র	 মথাি্যদম	 তিতন	 সরকথাপ্রর	িথারণথাদক	
রেথাম	পয্ন্ত	গ্পৌঁতিদয়	তেদি	গ্িদয়তিদলন।	তিতন	
মদন	 কপ্রতিদলন	 এভথাদবই	 রেথাদমর	 বেথাক	
প্রিথারকদের	হথাি	গ্রদক	রক্থা	পথাদব।	সমবথায়-
রেথাদমর	 পথাশথাপথাতশ	 বঙ্গবনু্ধ	 ভূতমসংস্থাপ্রর	
তবষয়টিও	 তবদবিনথায়	 তনদয়তিদলন।	 এ	 লদক্্য	
২৫	 তব�থা	 পয্ন্ত	 জতমর	 খথাজনথা	 মওকুফ	
কপ্রদিন।	 জতমর	 তসতলং	 ১০০	 তব�থা	 পয্ন্ত	
তনি্থারণ	 কপ্রদিন।	 উবিত্্ত	 জতম	 ভূতমহ্রীনদের	
মদি্য	 তবিরদণর	 উদে্যথাগ	 তনদয়দিন।	 অবশ্য	
তিতন	 বুদিতিদলন	 তবে্যমথান	 বথাস্বিথায়	 বড	
িরদনর	 ভূতমসংস্থার	 আপথািি	 সম্ব	 নয়।	
এজন্য	 তিতন	একটি	আপসমলূক	ব্যবস্থা	 িথালু	
করদি	গ্িদয়তিদলন।	এটিই	হদচ্ছ	বহুমখুী	রেথাম	
সমবথায়।	 রেথাম	 সমবথায়দক	 বঙ্গবনু্ধ	 ি্ণমদূলর	
সরকথার	 তহদসদব	 গ্েখদি	 গ্িদয়তিদলন	 এবং	
এর	মথাি্যদম	সকল	উন্নয়ন	কম্কথাডে	পতরিথালনথা	
করথার	পতরকল্পনথা	কপ্রতিদলন।	তিতন	ইউতনয়ন	
কথাউতন্সল-এর	 গ্িদয়ও	 সমবথায়	 রেথামদক	 ব�তশ	
গুরুত্ব	 তেদয়তিদলন।	 রেথাম	 সমবথায়	 একটি	
প্রশথাসতনক	 ইউতনট	 তহদসদব	 রেথাদমর	 সকল	
িরদনর	 আর্সথামথাতজক	 উন্নয়দনর	 জন্য	 কথাজ	
করদব।	সমথাজিপ্ন্তর	শতক্তদি	িাঁর	গ্য	তববেথাস	
িথাদক	তিতন	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	সকদলর	মথাদি	
িতডদয়	 তেদি	 গ্িদয়তিদলন।	 তিতন	 পতচিমথা	
সমথাজিন্ত	 ও	 গণিন্তদক	 হুবহু	 রেহণ	 নথা	 কপ্র	
বথাংলথাদেদশর	 উপদযথাগী	 কপ্র	 িথালু	 করথার	
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উদে্যথাগ	 তনদয়তিদলন।	 ব্যথাংক,	 কলকথারখথানথা	
জথাি্রীয়করণ,	রেথাম	সমবথায়	প্রতিষ্থা	ও	বথাকশথাল	
গঠন	 শেথাতষদির	 গণিন্ত	 প্রতিষ্থার	 জন্য	 িাঁর	
তিনটি	বতলষ্	প্রয়থাস	তিল।	

বঙ্গবনু্ধর	 সকল	 প্রয়থাদসর	 বেপ্ন্দ্র	 তিল	
গ্সথানথার	বথাংলথা।	১৯৭২-এ	বঙ্গবনু্ধ	িাঁর	স্বদপ্নর	
করথা	 বদলদিন	 এভথাদব-	 “আমথার	 গ্েদশর	
প্রতিটি	 মথানষু	 খথাে্য	 পথাদব,	 আশ্রয়	 পথাদব,	
উন্নি	 জ্রীবদনর	 অধিকথার্রী	 হদব-	 এই	 হদচ্ছ	
আমথার	 স্বপ্ন”।	 রেথামই	 তিল	 িাঁর	 এ	 স্বদপ্নর	
বেন্দ্রতব্ু।	তবিি্রীয়	তবপ্লদবর	মথাি্যদম	�ুদণ	িরথা	
সমথাজদক	 তিতন	 জথাগথাদি	 গ্িদয়তিদলন।	 এর	
মথাি্যদম	একটি	‘নিুন	তসদটেম’	প্রবি্ডন	করদি	
গ্িদয়তিদলন।	 এই	 তসদটেম	 পতরবি্ডন	 যথাদের	
জন্য	 িথারথা	 এ	 গ্েদশর	 ক্ষক,	 শ্রতমক,	 গ্খদট	
খথাওয়থা	 মথানষু	 িরথা	 সথািথারণ	 জনগণ	 যথাদের	
ব�তশরভথাদগর	তঠকথানথা	রেথাম।	

বঙ্গবনু্ধর	 স্বদপ্নর	 রেথাম	 তবতনম্থাদণ	 বি্ডমথান	
সরকথাপ্রর	উদে্যথাগ	প্রশংসন্রীয়।	বথাংলথাদেদশর	
গ্মথাট	 জনসংখ্যথার	 ৬৫	 ভথাগ	 এখন	 িরুণ	 ও	
কম্ক্ম	 জনদগথাষ্ঠী।	 অর্ন্রীতির	 ভথাষথায়	 এ	
জনদগথাষ্ঠীদক	 ‘বেদমথারেথাতফক	 তডতভদডডে’ 
বলথা	 হয়।	 এ	 অপথার	 সম্থাবনথাদক	 কথাদজ	
লথাগথাদি	হদব।	 তববে	এখন	িিুর্	 তশল্পতবপ্লদবর	
বিথারপ্রথাদন্ত।	 িরুণ	 জনদগথাষ্ঠীদক	 এ	 তবপ্লদবর	
উপদযথাগী	 কপ্র	 গদড	 ব�থালথা	 প্রদয়থাজন।	
এজন্য	 ির্যপ্রযুতক্ত	 রেথাম	 পয্ন্ত	 িতডদয়	 তেদি	
হদব।	 জতম	 কদম	 আসদি,	 বেথাক	 বথাডদি।	
এ	 পতরতস্তিদি	 গ্যৌর	 িথাদষর	 প্রদয়থাজন্রীয়িথা	
প্রবলভথাদব	অনভূুি	হদচ্ছ।	একই	সথাদর	শহপ্রর	
মদিথা	 রেথাদমও	 তবতক্প্ত	 আবথাসদনর	 পতরবদি্ড	
সংহি	 আবথাসদনর	 প্রদয়থাজন	 গ্েখথা	 তেদয়দি।	
নথাগতরক	 সুতবিথা	 সরবরথাদহর	 প্রদয়থাজদন	 এ	
জথাি্রীয়	আবথাসদনর	বেথাদনথা	তবকল্প	বেই।	অরি	
ভূতমর	 মথাতলক	 ও	 গতরবদের	 স্বথার্	 সংরক্ণ	
এবং	রেথাদমর	আবহমথান	িথাষথাবথাে	ও	আবথাসন	
সংস্্তিদক	পতরবি্ডন	কপ্র	এজথাি্রীয়	কথাজ	করথা	
অি্যন্ত	ি্যথাদলতজেং।	ফদল	ক্তষজতমর	অব্যথাহি	
সংদকথািনজতনি	 সংকট	 গ্মথাকথাদবলথায়	 গ্যৌর	
িথাষ	 ও	 সংহি	 আবথাসন	 ক্রীভথাদব	 সম্ব	 িথা	
ভথাবদি	হদব।	

রেথাদমর	 নগরথায়দণ	 সমবথায়	 অদনকভথাদবই	
সহথায়ক	হদি	পথাপ্র,	তবদশষ	কপ্র	সমতবিিভথাদব	
সথামথাতজক	 ও	 অর্ননতিক	 গ্সবথা	 প্রেথাদনর	
জন্য।	 জথাতির	 তপিথা	 িাঁর	 বহু	 রক্তক্তরি	
সুে্রী�্	 রথাজননতিক	 জ্রীবদনর	 অতভজ্িথা	
গ্রদক	 সমবথায়্রী	 রেথাম	 তনম্থাদণর	 প্রদয়থাজন্রীয়িথা	
উপলতব্ধ	কপ্রতিদলন	ও	বথাস্বথায়দনর	রূপপ্রখথা	

তেদয়তিদলন।	বি্ডমথান	বথাস্বিথায়	এটি	পুনরথায়	
তবদবিনথা	করথা	গ্যদি	পথাপ্র।	অন্নেথাশংকর	রথায়-
এর	 ভথাষথায়	 শেখ	 মতুজব	 ‘ক্রথান্তেশ্্রী	 পুরুষ,	
আপন	রিদি	তনদবতেি	কম্ব্রীর’।	বথাংলথাদেদশর	
স্বথাি্রীনিথার	সুবণ্	জয়ন্ত্রীর	ঊষথালদগ্ন	স্বথাি্রীনিথার	
স্পতি	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথানদক	তবনম্র	শ্রধেথা	জথানথাই।	

ি্যেসতূ্:	
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তবিথার	ও	সংসে	তবষয়ক	মন্তণথালয়।	

• ইসলথাম,	 নজরুল	 (২০১৭)।	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 ও	
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তশল্প	ও	সথাংস্্তিক	সভথা।	

• খথান,	 হথাদসম	 ও	 অন্যথান্য	 (সম্থাতেি)	 (২০১১)।	
জথাতির	জনক	িাঁর	সথারথা	জ্রীবন,	ঢথাকথা:	বথাংলথাদেশ	
তশশু	একথাদডতম।	

• পথাদটথায়থার্রী,	ড.	মমিথাজউদে্রীন	ও	ইসলথাম,	 তজ	এম	
িথাতরকুল	 (২০০৯)।	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান-
বহুমথাতত্ক	মলূ্যথায়ন,	ঢথাকথা:	অতনে্য	প্রকথাশ।	

• গ্িৌিরু্রী,	 কব্রীর	 (সম্থাতেি)	 (২০১০)	 বঙ্গবনু্ধ:	
জননথায়ক	 গ্রদক	 রথাষ্টনথায়ক,	 ঢথাকথা:	 অদবিষথা	
প্রকথাশন।

• গ্ফরদেৌস,	 হথাসথান	 (২০১৭)।	 বঙ্গবনু্ধর	 স্বপ্ন	 ও	
বথাংলথাদেদশর	রেথাম,	প্ররম	আদলথা,	২	আগটে।	

• বথাংলথাদেশ	 এতশয়থাটিক	 গ্সথাসথাইটি	 (২০১২)।	 বথাংলথা	
তপতডয়থা।

• মথাহমেু,	 আন	ু (২০১৫)।	 বঙ্গবনু্ধর	 ভথাষণ,	 ঢথাকথা:	
ন্যথাশনথাল	পথাবতলদকশন্স।	

• রহমথান,	 শেখ	 মতুজবুর	 (২০১২)।	 অসমথাপ্ত	
আত্মজ্রীবন্রী,	 ঢথাকথা:	 তে	 ইউতনভথাতস্টি	 গ্প্রস	
তলতমদটড।	

• রথায়,	 তশবনথারথায়ণ	 (২০০৬)।	 মঢ়ূিথা	 গ্রদক	
মথানবিপ্ন্ত,	কলকথািথা:	ব�দনসাঁস।

• তলটন,	 কথামরুজ্থামথান	 (সম্থাতেি)	 (২০২০)	
বঙ্গবনু্ধর	 জন্মশিবথাতষ্ক্রী	 উপলদক্্য	 প্রকথাতশি	
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শেখ	মতুজবুর	রহমথান:	জ্রীবন	ও	রথাজন্রীতি,	 তবিি্রীয়	
খডে,	ঢথাকথা:	বথাংলথা	একথাদডতম।

• সথাইতয়ে,	 অি্যথাপক	 আবু	 (২০১২)।	 সমথাজ	 বেদল	
বঙ্গবনু্ধর	ব্লু	তপ্রন্ট,	ঢথাকথা:	অনন্যথা।	

• গ্হথাদসন,	 গ্মথাঃ	 শথাহথােথাৎ	 (২০১০)	 বঙ্গবনু্ধ	 ও	
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তমলে কাতন্ত ভট্াচাযষিযে:	পতরিথালক	(গদবষণথা),	বথাড্ড,	
কুতমল্পথা।

বাংলার প্রাণ-প্রকৃচতর মাদে হাজার বের ক�ঁদি োকদবন জাচতর চপতা বঙ্গবন্্চ  শেখ ম্চচজব্চর 
রহমান।



পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 বি্ডমথান	 তববে	 আদলথািনথার	
গ্ক্প্ত্	 ২০২০	 ও	 ২০২১	 সথাদলর	 গ্প্রক্থাপটটি	
গুরুত্বপূণ্।	 এক	 শিক	 পর	 তববে	 একটি	
মহথামথাতরর	 সময়	 পথার	 করদি।	 এমিথাবস্থায়,	
ব�তবেক	 সকল	 িরদনর	 উন্নয়ন	 পতরকল্পনথা	
অতনচিয়িথার	 মি্য	 তেদয়	 যথাদচ্ছ।	 এমনতক	
২০৩০	সথাদলর	মদি্য	 গ্টকসই	উন্নয়ন	অভ্রীষ্	
(এসতডতজ)	 অজ্ডন	 কিটথা	 সম্বপর	 হদব	 গ্স	
তবষদয়ও	 আন্তজ্ডথাতিক	 সম্প্রেথায়	 তিন্তথাভথাবনথা	
শুরু	 কপ্রদি।	 উদল্খ্য	 গ্য,	 ২০১৯	 সথাদল	
এসতডতজ	 অরেগতি	 পয্থাদলথািনথার	 জন্য	
আদয়থাতজি	 জথাতিসংদ�র	 সদমেলদন	 সেস্য	
রথাষ্টগুদলথা	 ২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 গ্টকসই	

উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 অজ্ডন	 সম্ব	 হদব	 তক	 নথা	 গ্স	
তবষদয়	 সদ্হ	 প্রকথাশ	 কপ্রতিল।	 কথারণ,	
এসতডতজ	 অজ্ডদন	 আন্তজ্ডথাতিক	 সম্প্রেথাদয়র	
কম্কথাদডে	তকিুটথা	লির	গতি	পতরলতক্ি	হতচ্ছল	
(ইউএনদডসথা,	 ২০২০)।	 গ্স	 কথারদণ	 উক্ত	
সদমেলদন	 এসতডতজ	 অজ্ডদনর	 গতি	 তফতরদয়	
আনথার	 জন্য	 পুনরথায়	 েঢ়্	 প্রি্যয়	 ব্যক্ত	 করথা	
হয়।	 িথার	 কদয়ক	 মথাদসর	 মদি্য	 বেথাতভড-
১৯	 মহথামথাতর	 সকল	 তহসথাব-তনকথাশ,	 সকল	
অঙ্গ্রীকথারদক	 এবং	 কম্যজ্দক	 হঠথাৎ	 কপ্র	
রথাতমদয়	 তেদয়দি।	 এই	 পতরতস্তিদি	 উন্নয়ন	
বেথান	পদর	এগুদব,	বথা	পল্্রী	উন্নয়ন	বেথান	পদর	
যথাদব	–	এটি	একটি	গুরুত্বপূণ্	প্রনে।	

এই	 প্রনেটি	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 অতি	
গুরুত্বপূণ্	একটি	প্রনে।	কথারণ,	সথামতরেকভথাদব	
তবদবে	 পল্্রী	 অচিল	 এমতনদিই	 শহথারচিদলর	
িথাইদি	 তপতিদয়	 রথাকথা	 অচিল।	 এই	 অচিদলর	
উন্নয়ন	 গ্প্রক্থাপটটি	 বেথাতভড-১৯	 এর	 কথারদণ	
ক্রী	 পয্থাদয়	 তগদয়	 গ্পৌঁদিদি	 িথা	 জথানথার	
জন্য	 সকল	 গ্েদশরই	 বহ্েথাকথার	 গদবষণথা	
পতরিথালনথার	 প্রদয়থাজন	 রদয়দি।	 িদব	 গ্সই	
তবষদয়	 আদলথাকপথাদির	 পূদব্	 বেথাতভড-১৯	
পূব্বি্ড্রী	সময়টিদি	পল্্রী	উন্নয়ন	বেথান	পয্থাদয়	
তিল	 িথা	 আদলথািনথা	 করথা	 প্রদয়থাজন।	 উদল্খ্য	
গ্য,	 তববেব্যথাংদকর	 তহসথাব	 মদি	 তবদবের	 গ্মথাট	
জনসংখ্যথার	 ৪৪.২৮%	 বথা	 ৩	 তবতলয়ন	 মথানষু	

পল্লী উন্নয়ন:
একটি বহুম্চখী আদলাকপাত

মেৌমজয়ো নোসমরন সুলিোনো
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রেথাদম	বসবথাস	কপ্র।	রেথাম্রীণ	এই	জনসংখ্যথার	
এবটি	বড	অংশ	অতিেতরদ্র	(যথাদের	আয়	১.৯০	
মথাতক্ডন	 ডলথাপ্রর	 তনদি)।	 তবগি	 তিন	 েশদক	
তবদশষ	কপ্র	সহ্থাব্	লক্্যমথাত্থা	(এমতডতজ)	ও	
সংতলিষ্	তবতভন্ন	উদে্যথাদগর	ফদল	তবদবে	েতরদ্রিথা	
কদম	আসদলও	জথাতিসংদ�র	তহসথাব	মদি	িরম	
েথাতরদ্র্য	স্রীমথার	তনদি	বসবথাসকথার্রী	জনসংখ্যথার	
পতরমথাণ	 হদলথা	 ৬৮৯	 তমতলয়ন	 বথা	 ৬৮.৯	
বেথাটি	এবং	এই	জনদগথাষ্ঠীর	শিকরথা	৮০	ভথাগ	
মথানষু	 উন্নয়নশীল	 গ্েশসমদূহর	 রেথামথাচিদলই	
বথাস	 কপ্র।	 বেথাতভড-১৯	 এর	 কথারদণ	 এই	
অতিেতরদ্র	 জনসংখ্যথার	 সথাদর	 আপ্রথা	 ৮৮	
তমতলয়ন	হদি	১১৫	 তমতলয়ন	েতরপ্দ্রর	সংখ্যথা	
যুক্ত	 হদব	 এবং	 ২০২১	 সথাদলর	 মদি্য	 গ্মথাট	
১৫০	 তমতলয়ন	 হদি	 পথাপ্র।	 এই	 তহসথাব	 মদি	
২০২১	 সথাদল	 তবদবে	 অতিেতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	
সংখ্যথা	হদব	৮৩৯	তমতলয়ন	বথা	৮৩.৯	বেথাটি।	
এই	নিুন	অতিেতরদ্র	জনসংখ্যথাদক	বলথা	হদচ্ছ	
‘নয়থা	 বথা	 নিুন	 েতরদ্র’	 জনগণ।	 এসব	 মথানষু	
রেথাম	হদি	শহপ্র	বথা	তবদেদশ	উপথাজ্ডদনর	জন্য	
িদল	তগদয়তিল,	তকন্তু	মহথামথাতরর	কথারদণ	িথারথা	
িথাকতর	 বথা	 উপথাজ্ডদনর	 উপথায়	 হথাতরদয়	 আবথার	
রেথাদম	 তফপ্র	 যথাদচ্ছ।	 ফদল	 রেথাদমর	 ওপর	 িথাপ	
বথাডদি।	নিুনভথাদব	সষ্্	এই	ি্যথাদলজে	যুক্ত	হদচ্ছ	
রেথাদমর	 উন্নয়ন	 সম্তক্ডি	 আতে	 ও	 অক্তত্ম	
তবষয়গুদলথার	 সথাদর।	 তবতভন্ন	 উন্নয়ন	 সংস্থার	
প্রতিদবেদন	 পল্্রীর	 তবদশষ	 কপ্র	 উন্নয়নশীল	
গ্েদশর	পল্্রী	অচিদলর	গ্য	তিত্	পথাওয়থা	যথায়	িথা	
হদলথা:
১.	 রেথাম	 বথা	 পল্্রী	 মথাদনই	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	

বসবথাস।
২.	 পল্্রীর	 মলূ	 অর্ননতিক	 কম্কথাডে	 বথা	

কম্সংস্থাদনর	গ্ক্ত্	হদলথা	ক্তষ।
৩.	 সথামতরেক	 উন্নয়ন	 তবদবিনথায়	 রেথাম	 হদলথা	

শহপ্রর	 গ্িদয়	 অদনকগুণ	 তপতিদয়	 রথাকথা	
অচিল।

৪.	 রেথাদমর	 মথানষু	 সমজথাি্রীয়	
(Homogeneous)	 অর্থাৎ	 িথাদের	
সংস্্তি,	 িথাদের	 জ্রীবনযথাত্থার	 িরন	 ও	

মথান	ইি্যথাতে	গ্মথাটথামটুি	একই	হদয়	রথাদক।	
সথামথাতজক	 পথার্ক্য	 শহপ্রর	 িুলনথায়	 কম।	
মথানদুষর	িথাতহেথাও	কম।

৫.	 রেথামগুদলথার	 প্রক্তির	 খবু	 তনকটবি্ড্রী।	
রেথাদমর	মথানষু	প্রক্তির	ওপর	অদনক	ব�তশ	
তনভ্ডরশীল।	ফদল	জলবথায়ু	পতরবি্ডন	এবং	
দুদয্থাগদক	 িথাদের	 প্রতিতনয়ি	 গ্মথাকদবলথা	
করদি	হয়।

৬.	 রেথাদমর	 মথানদুষর	 সংস্্তি,	 িথালিলন,	
ইি্যথাতে	 সথােথামথাটথা	 বথা	 সহজ	 সরল	 হয়।	
িথাদের	 জ্রীবদনর	 িথাতহেথা	 কম,	 সুদযথাগও	
কম	ফদল	গতিও	কম।	

৭.	 রেথাদম	 জনসংখ্যথার	 হথার	 ও	 �নত্ব	 শহপ্রর	
িুলনথায়	 কম।	 অদনক	 গ্েদশ	 জনসংখ্যথার	
হথার	ব�তশ	হদলও	রেথামগুদলথাদি	জনসংখ্যথার	
�নত্ব	কম	রথাদক।

৮.	রেথাদম	তশতক্ি	জনদগথাষ্ঠীর	সংখ্যথা	কম।	
৯.	 রেথাদম	 কম্	 বথা	 শ্রম	 গ্মথাটথামটুি	 একই।	

ব�তশরভথাগ	মথানষু	ক্তষর	সথাদর	জতডি।	
৯.	 ক্তষপ্রিথান	 হদলও	 রেথাদমর	 মথানদুষর	 খথাে্য	

তনরথাপত্তথা	বেই।	
১০.	 পল্্রী	 মথাদনই	 গ্সবথা	 প্রথাতপ্তর	 সুদযথাগ	 বেই	

বথা	 কম।	 গভথাদন্ন্স	 সক্মিথা	 এখথাদন	
ব�মন	গুরুত্ব	পথায়	নথা।	ইি্যথাতে	(ওইতসতড,	
২০১৬;	ইফথাে,	২০১৬)

িদব	 রেথাদমর	 কদয়কটি	 শতক্তশথাল্রী	 বথা	 গ্েদশর	
উন্নয়দন	 সহথায়ক	 তেক	 রদয়দি।	 মদন	 রথাখদি	
হদব,	পল্্রী	বথা	রেথাদমর	সবদিদয়	গুরুত্বপূণ্	তেক	
হদলথা	এই	অচিলই	একটি	গ্েদশর	খথাদে্যর	প্রিথান	
গ্যথাগথানেথািথা।	 রেথামই	 উন্নয়নশীল	 গ্েশগুদলথার	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 গ্েয়।	রেথাদমর	আপ্রকটি	 তেক	
হদলথা	 রেথাদম	 তবশথাল	 একটি	 িরুণ	 জনদগথাষ্ঠী	
রদয়দি	 এবং	 গ্েদশর	 উন্নয়দন	 এই	 িরুণ	
জনদগথাষ্ঠী	 গুরুত্বপূণ্	 সহথায়ক	 শতক্ত	 তহদসদব	
কথাজ	 করদি	 পথাপ্র।	 জথাতিসংদ�র	 ২০২০	
সথাদলর	‘তববে	যুব	প্রতিদবেন’	মদি	তবদবে	১.২১	
তবতলয়ন	১৫-২৪	বির	বয়স্রী	িরুণ	জনদগথাতষ্	
রদয়দি	যথা	 তবদবের	জনসংখ্যথার	১৫.৫%	এবং	

২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 এর	 পতরমথাণ	 োঁডথাদব	
১.২৯	 তবতলয়ন।	 এই	 িরুণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 ১	
তবতলয়নই	 উন্নয়নশীল	 গ্েশগুদলথাদি	 বসবথাস	
কপ্র	 (এফএও,	 ২০২০)।	 তবশথাল	 এই	 িরুণ	
জনদগথাষ্ঠীর	 কম্ক্মিথাদক	 কথাদজ	 লথাতগদয়	
উন্নয়নশীল	 গ্েশগুদলথা	 িথাদের	 উন্নয়নদক	
ত্বরথাতবিি	 করদি	 পথাপ্র।	 অর্থাৎ	 উন্নয়নশীল	
গ্েশগুদলথা	িথাদের	পল্্রী	উন্নয়দন	বেদমথারেথাতফক	
তডতভদডদন্টর	 সুতবিথা	 তনদি	 পথাপ্র।	 িথারপরও	
যুদগর	পর	যুগ	িপ্র	উন্নয়নশীল	গ্েশগুদলথাদি	
রেথামগুদলথা	অবদহতলি।	রেথাদমর	মথানষু	প্রযুতক্ত	
(ির্য	ও	গ্যথাগথাদযথাগ	প্রযুতক্তর	পূণ্	সুতবিথাসহ),	
অর্থায়ন	 বথা	 তবতনদয়থাগ	 সুতবিথা,	 প্রদয়থাজন্রীয়	
তশক্থা	 বথা	 জ্থান,	 উন্নি	 স্বথাস্্য	 ব্যবস্থা	 এবং	
পদণ্যর	 বথাজথার	 ব্যবস্থা	 বথা	 বথাজথারজথািকরণ	
সহথায়িথা	 হদি	 বতচিি।	 অন্যতেদক	 রেথামগুদলথা	
জনসংখ্যথা	 বত্ধে,	 অতনতচিি	 ও	 িুঁতকপূণ্	 ক্তষ	
উৎপথােন	 পধেতির	 অনশুীলন,	 নগরথায়ণ,	
অপতরকতল্পিভথাদব	 ভূতমর	 ব্যবহথার,	 প্রথাক্তিক	
দুদয্থাগ	 এবং	 বদনর	 ক্তি	 সথািন	 ইি্যথাতে	
ি্যথাদলদজের	সমেস্খীন।	এসব	কথায্কলথাপ	বেবল	
পল্্রী	 উন্নয়নদকই	 বথািথারেস্	 করদি	 নথা,	 এসব	
তবষয়	 প্রথাক্তিক	 পতরদবদশর	 ওপর	 তবরূপ	
প্রভথাব	 গ্ফলদি	 যথা	 জলবথায়ুর	 পতরবি্ডনদক	
ত্বরথাতবিি	করদি	এবং	জ্রীবনযথাত্থাদক	ক্তিরেস্	
করদি।	

পল্্রীর	 এই	 অবস্থা	 হদি	 উত্তরদণর	 জন্য	
কদয়কটি	 তবষয়	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	
করদি	 পথাপ্র।	 বি্ডমথাদন	 তবদবের	 সকল	 গ্েশ	
এবং	 উন্নয়ন	 সংস্থাগুদলথা	 ২০৩০	 সথাদলর	
মদি্য	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 (এসতডতজ)	
অজ্ডদনর	 জন্য	 কথাজ	 করদি।	 তশদল্পথান্নি	
গ্েশসমদূহর	 অর্ননতিক	 সহদযথাতগিথা	 ও	
উন্নয়ন	 সংস্থা	 (OECD)	 এর	 ২০১৬	 সথাদলর	
প্রতিদবেন	 মদি	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 এসতডতজ	
গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	করদি	পথাপ্র।	গ্যমন	
উন্নয়নশীল	গ্েশসমদূহ	পল্্রী	উন্নয়দনর	িথাইদি	
নগপ্রর	 উন্নয়দনর	 ওপর	 ব�তশ	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	
হয়	 (ওইতসতড,	 ২০১৬)।	 এভথাদব	 উন্নয়দনর	

মটতবল-১: এনজন্া ২০৩০ এর আনলানক িল্ী উন্নয়নের চযোলজিসমহূ

সামতজক ও িতরনবশগি হুমতকসমহূ 

(Societal and Environmental 

Threats)

উন্নয়ে মষ্ত্সমহূ 

(Sectoral Approach)

িাশ্ষিপ্রতিতক্রয়া

 (Synergic Effect)

উন্নয়ে ধারণা (Development 

Perspective)

েতরদ্র	ও	প্রথাতন্তক	জনদগথাষ্ঠী তশক্থা	ও	স্বথাস্্য	গ্সবথা রেথাম	গ্রদক	শহপ্র	অতভবথাসন জ্রীবনযথাত্থার	মথাদনথান্নয়ন

দুতভ্ডক্	এবং	অতস্ত্ব	রক্থার	জন্য	ক্তষ জ্রীবনবতিত্্য	সংরক্ণ খথাে্য	তনরথাপত্তথা গ্টকসই	ক্তষ

ভূতম	অবক্য়	এবং	বন	উজথার প্রথাক্তিক	ভথারসথাম্য জলবথায়ু	পতরবি্ডন পল্্রী	অচিদলর	তস্তিস্থাপকিথা	বথা	
স্বথাভথাতবক	অবস্থা	তবরথাজমথান	রথাকথা

প্রদয়থাজন্রীয়	ইউটিতলটির	অভথাব বজ্ড্য/তবশুধে	পথাতন/	
পয়ঃতনষ্থাশন/	জ্থালথাতন

পতরদবশ	দূষণ আবি্ডতনক	অর্ন্রীতি

অননু্নি	অচিল রেথাম-শহপ্রর	মদি্য	তবদভে সুশথাসন	ও	আচিতলক	সংহতি ব�ষম্য	কমথাদনথা
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গ্মরুকরদণর	 ফদল	 শহপ্র	 বতস্গুদলথাদি	 রেথাম	
গ্রদক	আসথা	মথানদুষর	িথাপ	বথাডদি	এবং	শহপ্রর	
উন্নয়দনর	 ওপর	 বেতিবথািক	 প্রভথাব	 পডদি।	
পথাশথাপথাতশ	রেথাদম	রদয়দি	জনসংখ্যথা	বত্ধে	িথাপ,	
পতরদবদশগি	 পথাবে্প্রতিতক্রয়থা	 ও	 জলবথায়ুর	
পতরবি্ডন	সমস্যথা	এবং	দুব্ল	শথাসনব্যবস্থা	বথা	
গভথাদন্ন্স	ইি্যথাতে।	তমহথাই	এবং	লথাটু	(২০২০)১ 
ব�তবেক	 উন্নয়ন	 এদজডেথা	 ২০৩০	 পয্থাদলথািনথা	
কপ্র	 পল্্রী	 অচিদলর	 উন্নয়দনর	 িথারটি	 তেদকর	
ওপর	আদলথাকপথাি	কপ্রদিন	(গ্টতবল-১)।

এসব	 তবষয়	 হদি	 উত্তরদণর	 জন্য	 পল্্রী	
উন্নয়নদক	 এতগদয়	 তনদি	 এসতডতজ	 গুরুত্বপূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	করদি	পথাপ্র।	এখথাদন	উদল্খ্য	
গ্য	এসতডতজ	এবং	পল্্রী	উন্নয়ন	এদক	অপপ্রর	
পতরপূরক	তহদসদব	কথাজ	করদি	পথাপ্র।	এজন্য	
জথাতিসংদ�র	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তবষয়ক	 অন্যিম	
সংস্থা২	 IFAD ২০১৬	 সথাদল	 প্রকথাতশি	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 তবষয়ক	 প্রতিদবেদন	 উন্নয়নশীল	
গ্েশগুদলথার	এতসতডতজ	অজ্ডদন	পল্্রী	উন্নয়নদক	
মলূ	 িথাতলকথাশতক্ত	 তহদসদব	 বণ্নথা	 কপ্রদি।	
উদল্খ্য	 গ্য,	 এসতডতজর	 মলূ	 লক্্য	 হদলথা	
‘কথাউদক	 বথাে	 তেদয়	 উন্নয়ন	 নয়’	 ব�তবেক	 এই	
প্রতিশ্রুতির	বথাস্বথায়ন।	বেথাতভড-১৯	মহথামথাতর	
প্রমথাণ	 কপ্রদি	 পত্রব্রীদি	 সবথাই	 সবথার	 সথাদর	

সংযুক্ত।	কথাউদক	বথাে	তেদয়	উন্নয়নদক	গ্টকসই	
করথা	 যথাদব	 নথা	 এবং	 গ্সদক্প্ত্	 সথাফল্য	 অজ্ডন	
করদি	 হদল	 পল্্রী	 অচিদলর	 উন্নয়দনর	 ওপর	
গুরুত্ব	তেদি	হদব।	সহ্থাব্	উন্নয়ন	লক্্যমথাত্থা	
(এমতডতজ	 ২০০০-২০১৫)	 অজ্ডদনর	 গ্ক্প্ত্	
পল্্রী	উন্নয়দনর	প্রতি	মদনথাদযথাগ	গ্েওয়থা	হদয়তিল	
এবং	 সফলিথাও	 এদসদি।	 গ্যমন	 েতক্ণ	
এতশয়থায়	 বথাংলথাদেশ,	 শ্র্রীলংকথা	 এবং	 বেপথাল	
সহ্থাব্	 উন্নয়ন	 লক্্যমথাত্থার	 ব�তশরভথাগ	
সিূক	 অজ্ডদন	 সক্ম	 হদয়দি।	 তবদশষ	 কপ্র	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন,	 খথাে্য	 তনরথাপত্তথা,	 প্রথাইমথাতর	
সু্দল	অংশরেহদণর	পতরমথাণ	বত্ধে,	প্রথারতমক	ও	
মথাি্যতমক	 তশক্থা	স্প্র	 তলঙ্গ	সমিথা,	নবজথািক	
ও	 পাঁি	 বিপ্রর	 কমবয়তস	 তশশুর	 মিু্্যর	 হথার	
এবং	 টিকথােথাদন	 অন্তভু্তক্তর	 পতরমথাণ	 বত্ধেদি	
এই	 তিন	 গ্েশ	 অভূিপূব্	 সথাফল্য	 অজ্ডদন	
সক্ম	 হদয়দি	 (আসথাদুল্থাহ,	 সথাতভও	 ও	 গ্সন,	
২০২০)।	 এমতডতজ	 অজ্ডদনর	 গ্ক্প্ত্	 েতক্ণ	
এতশয়থার	 গ্েশসমদূহর	 মদি্য	 বথাংলথাদেদশর	
অজ্ডনদক	 অদনদকই	 ‘উন্নয়ন	 তবস্য়	
(Development Surprise)’	বদল	অতভতহি	
করদি	 তবিিথাদবথাি	 কপ্রন	 নথাই	 (গ্েবরথাজন,	
২০০৫;	মথাহমেু,	২০০৮;	আসথাদুল্থাহ,	গ্সতভও	
ও	 মথাহমেু,	 ২০১৪)।	 তবদশষ	 কপ্র	 প্রথারতমক	

তবে্যথালদয়	 ভতি্ড	 এবং	 তলংগ	 সমিথা	 অজ্ডদনর	
গ্ক্প্ত্	 বথাংলথাদেশ,	 বেপথাল	 ও	 শ্র্রীলংকথা	
েতক্ণ	 এতশয়থার	 ক্মিথাশথাল্রী	 গ্েশ	 ভথারি	 ও	
পথাতকস্থাদনর	 িথাইদিও	 এতগদয়	 আদি।	 ভথারি	
ও	 পথাতকস্থান	 নবজথািক	 মিু্্য	 এবং	 মথাি্মিু্্যর	
হথার	 পূদব্	 িুলনথায়	 কতমদয়	 আনদলও	 এই	 দুই	
গ্েশ	 বথাংলথাদেশ,	 বেপথাল	 ও	 শ্র্রীলংকথা	 হদি	
অদনক	তপতিদয়	আদি।	সথামরে্রীকভথাদব	সহ্থাব্	
লক্্যমথাত্থা	 কদয়কটি	 সিূদক	 েতক্ণ	 এতশয়থার	
গ্েশগুদলথার	অজ্ডন	গ্টতবদল	িুদল	িরথা	হদলথা।	

২০২০	 সথাদলর	 জথাতি	 সংদ�র	 মথানব	
উন্নয়ন	 সিূদক	 (২০২০)	 গ্েখথা	 যথায়	 েতক্ণ	
এতশয়থার	 গ্েশগুদলথা	 এখদনথা	 তবতভন্ন	 সিূদক	
তবদবের	 অন্যথান্য	 অচিদলর	 িুলনথায়	 তপতিদয়	
আদি।	েতক্ন	এতশয়থার	গ্েশগুদলথা	বেবলমথাত্	
সথাব-সথাহথারথা	 আতফ্রকথার	 গ্েশগুদলথা	 গ্রদক	
এতগদয়	আদি	(গ্টতবল-৩	গ্েখথা	গ্যদি	পথাপ্র)।	
২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	
(এসতডতজ)	অজ্ডন	করদি	হদল	েতক্ণ	এতশয়থার	
গ্েশগুদলথাদি	 খথাি	 তভতত্তক	 ব্যয়	 বত্ধের	 প্রতি	
নজর	তেদি	হদব।

উপপ্র	উতল্তখি	সথামতরেক	তেক	তবদবিনথায়	
উন্নয়নশীল	 গ্েশগুদলথার	পল্্রী	উন্নয়দনর	ওপর	
গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	 িথাডথা	 তবকল্প	 নথাই।	 বি্ডমথাদন	

মটতবল-২: দতষ্ণ এতশয়ার এমতডতজ অজকনের তচত্
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আফগথাতনস্থান - ৬০.৪ ৯৭.৩ ৪০০ ৩১.৯% ৫৫.৩% ২৭.৭% ২৬.৮%

বথাংলথাদেশ ৯৬.২ ৭১.৬ ৪১.১ ১৭০ ৬০.৬% ৮৬.৬% ২০.০০% ৪৩.২৫%

ভুটথান ৯০.৭% ৬৯.৫ ৩৬.২ ১২০ ৫০.৪ ১০০ ৮.৫% -

ভথারি ৯৮.৬% ৬৮.০ ৫২.৭ ১৯০ ৩৯.৬% ৯৪.১% ১২% ২৩.৬৩%

মথালবি্রীপ ৯৩.১% ৭৬.৮ ৯.৯ ৩১.০ ৯৭.৯% ৯৮.৬% ৫.৯% -

বেপথাল ৯৮.৭% ৬৯.৬ ৩৯.৭ ১৯০ ৪৫.৮% ৯১.৬% ২৯.৯% ২৩.৭৪%

পথাতকস্থান ৭১.৯% ৬৬.২ ৮৫.৫ ১৭০ ৬৩.৫% ৯১.৪% ২০.৭% ১২.৭৪%

শ্র্রীলংকথা ৯৪.৩% ৭৪.৯ ৯.৬ ২৯ ৯৫.১% ৯৫.৬% ৫.৮% ৪.১%

ির্য	সতূ্:	জথাতিসং�	গ্মটথা	ডথাটথা	ওদয়ব	সথাইট	

১.	Mihai,	F.-C.,	&	Iatu,	C.	(2020).	Sustainable Rural Development under Agenda 2030.	In M.	J.	Bastante-Ceca (Ed.),
Sustainability Assessment at the 21st century (pp.	9-18).	London:	IntechOpen Limited.	https://doi.org/10.5772/
intechopen.90161
২.	উদল্খ্য	গ্য	পল্্রী	উন্নয়নপ্র	জন্য	জথাতিসংদ�র	তিনটি	সংস্থা	Food and Agriculture Organization (FAO),	International Fund For Agricultural Development 
(IFAD)	এবং	World Foor Programme (WFP)	এর	সমবিদয়	একটি	বেটওয়থাক্ড	কথাজ	করদি।	https://www.unsystem.org/content/united-nations-system-
network-rural-development-and-food-security
৩.	এটি	২০১৫	সথাদলর	তহসথাব।	িখন	েথাতরদ্রিথার	মথাপকথাতঠ	তিল	সব্তনম্ন	আয়	১.২৫	মথাতক্ডন	ডলথার।
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সকল	 গ্েশই	 বেথাতভড	 মহথামথাতর	 ব�থাি	 এবং	
দ্রুিিথার	 সথাদর	 ২০২০	 পূব্বি্ড্রী	 উন্নয়ন	
কম্যদজ্	 তফপ্র	 যথাওয়থার	 ওপর	 গুরুত্বথাপ্রথাপ	
করদি।	 এ	 সকল	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রদমর	 গ্ক্প্ত্	
পল্্রী	 অচিদলর	 উন্নয়দনর	 জন্য	 করণীয়	 তনদয়	
অবশ্যই	 ভথাবদি	 হদব।	 এমিথাবস্থায়,	 গ্টকসই	
উন্নয়ন	অভ্রীষ্	২০৩০	এ	পল্্রী	উন্নয়দনর	সথাদর	
জতডি	অভ্রীষ্গুদলথা	তনদম্ন	িুদল	িরথা	হদলথা।

িল্ী  উন্নয়ে ও মটকসই উন্নয়ে অভীষ্ ২০৩০

আমরথা	 জথাতন	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 হদলথা	
১৭টি	গ্গথাল	বথা	অভ্রীদষ্র	সমবিদয়	গতঠি	ব�তবেক	
উন্নয়দনর	জন্য	জথাতিসংদ�র	সেস্য	রথাষ্টসমদূহর	
অঙ্গ্রীকথারনথামথা।	তবগি	২০১৫	সথাল	হদি	সকল	
রথাষ্ট	 ২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	
অভ্রীষ্	অজ্ডদনর	জন্য	কথাজ	করদি।	িদব	পল্্রী	
উন্নয়দনর	গ্ক্প্ত্	অভ্রীষ্-১,	অভ্রীষ্-২,	অভ্রীষ্	
–	৮	(লক্্য	৮.২)	বে	অধিকির	সম্ক্্ত	গ্গথাল	
বথা	অভ্রীষ্	তহদসদব	তবদবিনথা	করথা	হয়।	অবশ্য	
সম্প্রতি	প্রতিতষ্ি	Global Donor Platform 
for Rural Development সকল	এসতডতজই	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 সথাদর	 সম্ক্্ত	 বদল	 উদল্খ	
কপ্রদি।	িথাদের	মদি,	ক্তষ	ও	পল্্রী	উন্নয়দনর	
সথাদর	এসতডতজ	১৩	(জলবথায়ু	পতরবি্ডন	ও	এর	
প্রভথাব	 গ্মথাকথাদবলথায়	জরুতর	কম্ব্যবস্থা	রেহণ)	
সরথাসতরভথাদব	 জতডি।	 অনরুূপভথাদব,	 ক্তষ	 ও	
পল্্রী	উন্নয়ন	অন্যথান্য	এসতডতজ	অজ্ডদনর	জন্য	
গুরুত্বপূণ্	গ্যমন:
এসতডতজ-১	 সব্ত্	 সব	 িরদনর	 েথাতরপ্দ্র্যর	

অবসথান	(তবদশষ	কপ্র	েতরদ্রিথা	
যখন	 পল্্রী	 অচিদলর	 সবদিদয়	
বড	সমস্যথা)

এসতডতজ-৫	 বেডেথার	 সমিথা	 অজ্ডন	 এবং	
সকল	 নথার্রী	 ও	 গ্মদয়দের	
ক্মিথায়ন	 (ক্তষ	 গ্ক্প্ত্	নথার্রীর	

গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	রদয়দি)
এসতডতজ-১০	 অন্তঃ	ও	আন্তঃদেশীয়	অসমিথা	

কতমদয়	আনথা
এসতডতজ-১৫	 স্লজ	 বথাস্তুিপ্ন্তর	 পুনরুধেথার	

ও	সুরক্থা	প্রেথান	এবং	গ্টকসই	
ব্যবহথাপ্র	 পষ্্দপথাষকিথা,	
গ্টকসই	 বন	 ব্যবস্থাপনথা,	
মরুকরণ	 প্রতক্রয়থার	
গ্মথাকথাদবলথা,	 ভূতমর	 অবক্য়	
ব�থাি	 ও	 ভূতম	 সষ্্টি	 প্রতক্রয়থার	
পুনরুজ্্রীবন	এবং	জ্রীবনবতিত্্য	
হ্থাস	প্রতিপ্রথাি।	

উতল্তখি	 প্রতিদবেদন	 ২০৩০	 সথাদল	
এজতডতজ	 অজ্ডদনর	 জন্য	 পল্্রী	 অচিদলর	
সথামতরেক	 রূপথান্তপ্রর	 ওপর	 বেথার	 গ্েওয়থা	
হদয়দি	 এবং	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 গিথানগুতিক	
িত্ত	বথা	িথারণথার	পতরবদি্ড	নিুন	িত্ত	বথা	িথারণথা	
প্রদয়থাদগর	 তবষদয়	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	 হদচ্ছ।	 এই	
প্রবদন্ধ	পল্্রী	উন্নয়দনর	বি্ডমথান	গ্প্রক্থাপট	এবং	
তববেব্যথাপী	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 পতরবতি্ডি	 িথারণথা	
বথা	িত্ত	ও	উদ্থাবন্রী	 তিন্তথার	 তবষয়গুদলথা	 তনদয়থা	
আদলথািনথা	করথার	গ্িষ্থা	করথা	হদয়দি।

আপ্রকটি	 তবষয়	 হদলথা	 তববে	 ইদিথামদি্য	
ির্যপ্রযুতক্তর	 যুগ	 অতিক্রম	 কপ্র	 িিুর্	
তশল্পতবপ্লদবর	 সময়	 পথার	 করদি।	 প্রযুতক্তর	
অভূিপূব্	 উন্নয়ন	 আদগর	 গ্যদকথাদনথা	 সমদয়র	
িুলনথায়	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	 ত্বরথাতবিি	 করদব	
বদল	 মদন	 করথা	 হয়।	 এই	 তবষদয়	 ১৯৮০	 এর	
েশদকই	 ভতবষ্যবিথাণী	 করথা	 হদয়তিল।	 তকন্তু	
পতরিথাদপর	 তবষয়	 হদলথা	 ে্রী�্	 িথার	 েশদকও	
ব�তশরভথাগ	গ্েদশ	পল্্রী	উন্নয়দন	এই	তবষয়টিদক	
কথাদজ	 লথাগথাদনথা	 হয়	 নথাই।	 ক্তত্ম	 বুতধেমত্তথা,	
ব�থাবটিকস,	 গ্মতশন	 লথাতন্ং,	 ইন্টথারদনট	 অব	
তরংস,	 বথাদয়থাদটকদনথালতজর	 সদঙ্গ	 অদটথাদমশন	
প্রযুতক্তর	 সংতমশ্রদণ	 গ্য	 অভূিপূব্	 পতরবি্ডন	

তববেব্যথাপী	 িলদি	 িথাদক	 িিুর্	 তশল্প	 তবপ্লব	
(Fourth Industrial Revolution	 (4IR)	
তহদসদব	তিতনিি	করথা	হয়।	এই	িথারণথার	প্রবি্ডক	
ক্থাউস	 শেথায়থাদবর	 মদি	 স্থাট্ডদফথাদনর	 মথাি্যদম	
সথারথা	 তবদবের	 ির্যপ্রযুতক্ত	 খথাদির	 পতরবি্ডন,	
ইন্টথারদনট	 অব	 তরংস,	 যন্তপথাতি	 পতরিথালনথায়	
ক্তত্ম	 বুতধেমত্তথার	 প্রদয়থাগ,	 ব�থাদবথাটিকস,	
বেবপ্রযুতক্ত,	 বেথায়থান্টথাম	 কম্ম্উটিংদয়র	 মদিথা	
তবষয়গুদলথা	িিুর্	তশল্পতবপ্লদবর	সিূনথা	কপ্রদি।	
িিুর্	তশল্পতবপ্লদবর	গদবষকগণ	মদন	কপ্রন	গ্য	
গ্েশ	পতরসংখ্যথান	এবং	জ্থাদনর	প্রবথাহ	বথা	নিুন	
নিুন	জ্থাদনর	সংদযথাজদন	যি	ব�তশ	িৎপর	হদব	
এবং	উন্নয়দনর	কথাদজ	লথাগথাদব	গ্স	গ্েশ	িি	দ্রুি	
উন্নতি	করদব।	পল্্রী	উন্নয়দনর	গ্ক্প্ত্	এই	তবপ্লব	
গ্য	কথাজগুদলথা	করদি	শুরু	কপ্রদি	িথা	হদলথা:	

(১)	 তনভ্ডরদযথাগ্য	 পতরসংখ্যথান,	 হথালনথাগথাে	
প্রদয়থাজন্রীয়	 ির্য	 ও	 ব্যবহথাতরক	 জ্থান	 গ্পৌদি	
তেদয়	 তবতভন্ন	 স্প্রর	 ক্তষ	 পতরবথারগুদলথাদক	
িথাদের	ক্তষ	উৎপথােন	বত্ধেদি	সহথায়িথা	করদি	
পথাপ্র।	এই	গ্ক্প্ত্	সরকথার,	ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	
ও	 তসতভল	 গ্সথাসথাইটি	গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	পথালন	
করদি	পথাপ্র।	

(২)	ব�থাবট	এবং	িথালকতবহ্রীন	প্রযুতক্ত	ক্তষ	
উৎপথােন	বত্ধেদি	সহথায়ক	ভূতমকথা	পথালন	করদি	
পথাপ্র,	

(৩)	ইন্টথারদনট	অব	তরংস	ওয়থারদলস	এবং	
বহ্ৎ	বেটওয়থাদক্ডর	মথাি্যদম	তবগ	ডথাটথা	ব�তর	কপ্র	
রেথাম্রীণ	 অর্ন্রীতিদক	 জ্থান	 তনভ্ডর	 অর্ন্রীতিদি	
পপ্রণি	 করদি	 পথাপ্র।	 ইন্টথারদনট	 অব	 তরংস	
ব্যবহথার	কপ্র	সথাপ্লথাই	গ্িইন	ব্যবস্থার	উন্নয়ন	করথা	
যথায়	এবং	রপ্তথাতন	বত্ধে	করথা	যথায়,	

(৪)	 তরি-তড	 তপ্রন্টথার	 ব্যবহথার	 কপ্র	 তবতভন্ন	
গ্েশ	ইদিথামদি্যই	ফসদলর	িথাষথাবথাে	এবং	ফসল	
কথাটথার	কথাদজ	ক্ষকদক	সহথায়িথা	করদি।	

িদব	িিুর্	তশল্প	তবপ্লবদক	কথাদজ	লথাগথাদনথার	

মটতবল-২: তবশ্ মােব উন্নয়ে সচূনক দতষ্ণ এতশয়ার অবস্াে

অঞ্চলসমহূ মােব উন্নয়ে 

সচূক (রেলধুযে)

(২০১৯)

মমাট জািীয় 

আয় (২০১১ 

তিতিতি ডলার)

জনন্মর সময় 

গড় আয়ু 

(২০১৯)

প্রিযোতশি 

তশষ্া 

বির

(২০১৯)

র�ন্ার 

উন্নয়ে সচূক 

(রেলধুযে)

(২০১৯)

র�ন্ার সমিা 

সচূক (রেলধুযে)

(২০১৯)

দাতরদ্যে 

সীমার তেনচ 

বসবাসকারী 

জেসিংখযোর % 

(১.৯০ ডলার)

আরব	গ্েশসমহূ ০.৭০৫ ১৪,৮৬৯	 ৭২.১ ১২.১ ০.৮৫৬ ০.৫১৮ ৪.৯

পতচিম	এতশয়থা	ও	প্রশথান্ত	
মথাহসথাগর্রীয়	অচিল

০.৭৪৭ ১৪,৭১০ ৭৫.৪ ১৩.৬ ০.৯৬১ ০.৩২৪ ১.৭

ইউপ্রথাপ	ও	মি্য	এতশয়থা ০.৭৯১ ১৭,৯৩৯ ৭৪.৪ ১৪.৭ ০.৯৫৩ ০.২৫৬ ০.৮

ল্যথাটিন	 আদমতরকথা	 ও	
ক্যথাতরতবয়থান	অচিল

০.৭৬৬ ১৪,৮১২ ৭৫.৬ ১৪.৬ ০.৯৭৮ ০.৩৮৯ ৪.২

েতক্ণ	এতশয়থা ০.৬৪১ ৬,৫৩২ ৬৯.৯ ১১.৭ ০.৮২৪ ০.৫০৫ ১৮.২

সথাব-সথাহথারথা	আতফ্রকথা ০.৫৪৭ ৩,৬৮৬ ৬১.৫ ১০.১ ০.৮২৪ ০.৫৭০ ৪৫.৭

ির্য	সতূ্:	মথানব	উন্নয়ন	সিূক	প্রকথাশনথা,	২০২০,	জথাতিসং�।
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জন্য	 দ্রুিগতির	 ইন্টথারদনট	 এবং	 তডতজটথাল	
প্রযুতক্ত	 তশক্থার	 উপর	 গুরুত্ব	 তেদি	 হদব।	
তবতভন্ন	গ্েশ	এজন্য	িথাদের	তশক্থা	খথাদি	ব্যথাপক	
পতরবি্ডন	এদনদি।	গ্যমন	আদম্তনয়থা	প্রথাইমথাতর	
ও	মথাি্যতমক	সু্দলর	তশক্থার্্রীদের	ক্তত্ম	বুতধেমত্তথা	
(Artificail Intelligent),	 গ্প্রথারেথাতমং,	 বেথাতডং	
এবং	তত্-তড	তপ্রন্টথাপ্রর	ব্যবহথার	তবষদয়	তশক্থােথান	
করদি।	 গ্স	 গ্েদশ	 ১০-১৫	 বির	 বয়তস	 গ্িদল	
গ্মদয়রথা	 িথাদের	 এই	 তশক্থাদক	 কথাদজ	 লথাতগদয়	
রেথাম্রীণ	অর্ন্রীতিদক	সহথায়িথা	করদি।

অর্থাৎ	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 বি্ডমথান	 তবদবে	
প্রযুতক্ত	এবং	উন্নয়ন	িত্ত	বথা	হথাতিয়থার	রদয়দি।	
এসব	 তবষয়দক	 কথাদজ	 লথাতগদয়	 সকল	 গ্েশই	
পল্্রী	 উন্নয়নদক	 ত্বরথাতবিি	 করদি	 পথাপ্র	 এবং	
গ্েদশর	 উন্নয়নদকও	 ত্বরথাতবিি	 করদি	 পথাপ্র।	
জথাতিসংদ�র	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তবষয়ক	 অন্যিম	
সংস্থা	IFAD এই	জন্য	পল্্রী	উন্নয়ন	বেৌশদলর	
কথাঠথাদমথাগি	রূপথান্তর	এর	ওপর	বেথার	তেদয়দি।	
সংস্থাটি	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 পাঁিটি	 িথাপ	 তিতনিি	
কপ্রদি:

১. কৃত্ উন্নয়ে 

ক্তষ	উন্নয়ন	বলদি	ক্ষক	এবং	ক্তষ	শ্রতমদকর	
জ্রীবনমথাদনর	 উন্নয়ন	 এবং	 িথাদের	 আতর্ক	
সচ্ছলিথা	আনয়নদক	বুিথায়।	ক্তষ	উন্নয়ন	ক্তষ,	
পশুসম্ে,	বনজ	এবং	মৎস্য	িথাদষর	জন্য	জতম	
এবং	প্রথাক্তিক	সম্দের	সদব্থাচ্চ	ব্যবহথাপ্র	ওপর	
বেথার	 গ্েয়।	 ক্তষর	 উন্নয়ন	 িথাই	 ক্তষ	 তবষয়ক	
তবতভন্ন	 পতরদষবথা,	 প্রদণথােনথা,	 প্রযুতক্তর	 উন্নয়ন	
ও	ব্যবহথার	এবং	প্রথাক্তিক	সম্ে	িরথা	জতমর	
ব্যবহথার,	গ্সি	ব্যবস্থার	উন্নয়ন,	মথানবসম্দের	
উন্নয়ন	 এবং	 রেথাম্রীণ	 অবকথাঠথাদমথার	 উন্নয়দনর	
তবষদয়	ব�তশ	গুরুত্ব	গ্েয়।

২. িল্ী উন্নয়ে

পল্্রী	 উন্নয়ন	 রেথাদমর	 বথা	 পল্্রীর	 মথানদুষর	
জ্রীবনমথাদনর	উন্নয়দনর	পধেতি	বথা	িথারণথা।	পল্্রী	
উন্নয়ন	 কথায্ক্রদমর	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 সমথাদজর	
িথাতরতত্ক	ব�তশদষ্্যর	মদি্য	পতরবি্ডন	করথা	হয়।	
বেবলমথাত্	অর্ননতিক	উন্নয়দনর	প্রতি	নজর	নথা	
তেদয়,	পল্্রী	উন্নয়ন	 ক্তষ	উন্নয়দনর	পথাশথাপথাতশ	
পল্্রী	উন্নয়ন	মথানবসম্ে	ও	সথামতজক	উন্নয়ন	
এবং	 পতরদবশ	 উন্নয়দনর	 ওপর	 গুরুত্ব	 গ্েয়।	
এজন্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তশক্থা,	 স্বথাস্্যসহ	 অন্যথান্য	
সথামথাতজক	 গ্সবথার	 উন্নয়ন	 তবষদয়	 কথায্ক্রম	
পতরিথালনথায়	 উৎসথাতহি	 কপ্র।	 অর্থাৎ	 পল্্রী	
উন্নয়ন	বহুমখুী	উন্নয়নদক	উৎসথাতহি	কপ্র।

৩. রিামীণ রূিান্তর

রেথাম্রীণ	 রূপথান্তর	 এর	 সথাদর	 ক্তষ	
উৎপথােনশীলিথা	বত্ধে,	ক্তষ	ও	অন্যথান্য	রেথাম্রীণ	
পদণ্যর	বথাধণতজ্যক্রীকরণ	এবং	পণ্য	উৎপথােদন	
ব�তিত্্য	এবং	জ্রীবন-জ্রীতবকথার	ব�তিত্্য	আনয়ন	
তবষয়গুদলথা	জতডি।	রেথাম্রীণ	রূপথান্তর	অক্তষজ	

অর্ননতিক	 কম্কথাডে,	 উদে্যথাক্তথা	 উন্নয়ন	 ও	
উদে্যথাক্তথা	 সহথায়ক	 পতরদবশ	 ব�তর,	 পতরদষবথা	
প্রথাতপ্ত	 সহতজক্রীকরণ,	 অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়ন,	
উন্নয়ন	ন্রীতি	রেহণ-তসধেথান্ত	রেহণ	এবং	উন্নয়ন	
প্রকল্প	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়দন	 জনঅংশরেহণদক	
গুরুত্ব	 গ্েয়।	 এর	 সবগুদলথাই	 রেথাদমর	 প্রবত্ধে	
বত্ধে	কপ্র	এবং	গ্সই	সথাদর	প্রথাক্তিক	সম্েদক	
গ্টকসই	কপ্র।

৪. অন্তভধু ষিততিমলূক রিামীণ রূিান্তর

পল্্রী	 উন্নয়দনর	 অন্তভু্তক্তমলূক	 রূপথান্তপ্রর	
মথাি্যদম	 রেথাদমর	 সকল	 মথানষু	 িথাদের	
অর্ননতিক,	 সথামথাতজক	 এবং	 রথাজননতিক	
অধিকথার	 প্রদয়থাগ	 করদি	 পথাপ্র,	 িথাদের	
সক্মিথা	 বথাডথাদি	 পথাপ্র	 এবং	 প্রথাক্তিক	
সম্দের	 সদব্থাচ্চ	 ব্যবহথার	 কপ্রও	 পতরদবশ	
সংরক্ণ	তনতচিি	করদি	পথাপ্র।	এর	ফদল	কু্দ্র	
ক্ষক,	ভূতম	েতরদ্র	ও	ভূতমহ্রীন	শ্রতমক,	মতহলথা	
ও	 যুবক,	 প্রথাতন্তক	 জথাতিদগথাষ্ঠী	 ও	 বণ্-গ্গথাষ্ঠী	
এবং	 দুদয্থাগ	 ও	 সং�থাদির	 তশকথার	 মথানদুষরথা	
িথাদের	অর্ননতিক	অবস্থান	পতরবি্ডন	করদি	
পথাপ্র	এবং	িথাদের	জ্রীবনযথাত্থার	মথাদনর	উন্নতি	
করদি	পথাপ্র।

৫. কাঠানমাগি রূিান্তর 

কথাঠথাদমথাগি	 রূপথান্তপ্র	 অর্ননতিক	 প্রবত্ধে	
অজ্ডদনর	 সমস্যথা,	 সমথািথান	 এবং	 এর	 প্রভথাব	
তবষদয়র	 ওপর	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	 হয়।	 এই	
উন্নয়ন	 িদত্ত	 ক্তষর	 উৎপথােনশীলিথা	 বত্ধে	
এবং	 নগর	 অর্ন্রীতির	 উৎপথােনশীলিথা	
ক্রমবি্মথান	 হথাপ্র	 বত্ধের	 ওপর	 বেথার	 গ্েওয়থা	
হয়।	এিথাডথা	ক্তষর	আধিপি্য	কতমদয়	 তশল্প	ও	
পতরদষবথাতভতত্তক	অর্ন্রীতিদক	উৎসথাতহি	কপ্র,	
রেথাদমর	অর্ন্রীতির	সথাদর	আন্তজ্ডথাতিক	বথাধণদজ্য	
ক্রমবি্মথান	 সম্ক্্তিথা	 �টথায়,	 রেথাম্রীণ-নগর	
অতভবথাসন	হথার	কমথায়	এবং	জনসংখ্যথার	 তনম্ন	
হথার	 তনতচিি	 কপ্র।	 এই	 িরদনর	 রূপথান্তপ্রর	
জন্য	রথাজননতিক	ইচ্ছথা	খবুই	গুরুত্বপূণ্	তবষয়।	
কথাঠথাদমথাগি	 রূপথান্তরদক	 গ্টকসই	 করদি	
হদল	 রথাজননতিক,	 সথামথাতজক,	 সথাংস্্তিক,	
অর্ননতিক	এবং	পতরদবশগি	উন্নয়ন	–	সকল	
তবষয়গুদলথার	 সতমেতলি	 প্রয়থাদসর	 প্রদয়থাজন	
হয়।

এজন্য	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 েশ্দনর	 আমলূ	
পতরবি্ডন	 (Paradigm Shift)	 প্রদয়থাজন	
রদয়দি।	 উন্নয়নশীল	 গ্েশসমদূহর	 অর্ননতিক	
সহদযথাতগিথা	ও	উন্নয়ন	সংস্থা	(OECD)	২০১৬	
সথাদল	 একতবংশ	 শিদকর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 তনদয়	
একটি	 প্রকথাশনথা	 কপ্রদি।	 উক্ত	 প্রকথাশনথায়	
সংস্থাটি	 ‘তনউ	 রুরথাল	 বেদভলপদমন্ট	
প্যথারথাডথাইম	(এনআরতডতপ)’	এর	করথা	বদলদি।	
িদব	 িথার	 আদগ	 উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	 পল্্রী	
উন্নয়ন	তবষদয়	েশটি	তশক্ণীয়	তেক	উপস্থাপন	
কপ্রদি।	গ্যমন:

১. প্রনিযেক মদনশর িল্ী অঞ্চনলর স্বকীয় 

ত�তশষ্যে রনয়নি

একটি	গ্েদশর	পল্্রী	অচিদলর	ব�তশষ্্য	আপ্রকটি	
গ্েদশর	পল্্রী	অচিদলর	িথাইদি	তভন্ন।	গ্স	কথারদণ	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 বেৌশল	 গ্েশতভতত্তক	 হওয়থা	
প্রদয়থাজন।	অর্থাৎ	পল্্রী	উন্নয়দনর	ইউতনভথাস্থাল	
বথা	সকল	 গ্েদশর	জন্য	একই	 বেৌশল	–এমন	
বেথাদনথা	 তবষয়	 কথায্কর	 উন্নয়ন	 বেৌশল	 বদল	
তবদবিনথা	 করথা	 তঠক	 হদব	 নথা্।	 কথারণ	 প্রদি্যক	
গ্েদশর	 শথাসন	 কথাঠথাদমথা	 বথা	 গভথাদন্ন্স,	
প্রতিষ্থান-তনয়মন্রীতি,	 রথাজননতিক	 ব্যবস্থা,	
বথাস্বথায়ন	বেৌশল,	প্রথাক্তিক	সম্ে,	সংস্্তি	
ইি্যথাতে	সবই	তভন্ন।	এসব	তবষদয়র	সথাদর	পল্্রী	
উন্নয়দনর	তবষয়টি	ওিপ্প্রথািভথাদব	জতডি।	িথাই	
পল্্রী	উন্নয়ন	গ্েশতভতত্তক	হদলই	ব�তশ	কথায্কর	
হদব।

২. গভানেষিন্ িল্ী উন্নয়নের সফলিা বা 

তবফলিার প্রধাে একটি কারণ

এইদক্প্ত্	 েতক্ণ-পূব্	 এতশয়থার	 গ্েশসমদূহর	
(েতক্ণ	 বেথাতরয়থা,	 রথাইল্যথাডে	 তভদয়িনথাম,	
ি্রীন)	 কদঠথার	 রথাষ্ট্রীয়	 কথাঠথাদমথা	 বথা	 গভথাদন্ন্স	
অি্রীদন	গ্স	গ্েশগুদলথার	সথামতরেক	উন্নয়ন	এবং	
পল্্রী	উন্নয়দনর	 তবষয়টির	ওপর	গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	
হদয়দি।	 উদল্খ্য	 গ্য,	 ১৯৮০	 ও	 ১৯৯০	 এর	
েশদক	 আন্তজ্ডথাতিক	 উন্নয়ন	 সংস্থা	 তবদশষ	
কপ্র	 তববেব্যথাংক	 নয়থা	 উেথারিথাবথাে	 িদত্তর	
বিথারথা	 প্রভথাতবি	 হদয়	 গ্েদশর	 উন্নয়ন	 কম্কথাদডে	
রথাপ্ষ্টর	ভূতমকথা	কতমদয়	মথাদক্ডদটর	বথা	বথাজথাপ্রর	
ভূতমকথার	ওপর	বেথার	গ্েয়।	এসময়	তববেব্যথাংক	
Structural Adjustment Policy	 (SAP)	
রেহদণ	 উন্নয়নশীল	 তবদশষ	 কপ্র	 স্বদল্পথান্নি	
গ্েশসমদূহর	ওপর	শি্ডথাপ্রথাপ	কপ্র।	SAP এর	
অি্রীদন	 তববেব্যথাংদক	সহথায়িথা	প্রথাতপ্তর	মলূ	শি্ড	
তিল	উন্নয়ন	কম্কথাদডে	বথা	অর্ননতিক	কম্কথাদডে	
রথাপ্ষ্টর	 হস্দক্প	 কমথাদি	 হদব।	 মথাদক্ডটদক	
স্বথাি্রীনভথাদব	 কথাজ	 করথা	 সুদযথাগ	 তেদি	 হদব।	
ল্যথাটিন	 আদমতরকথা,	 সথাব-সথাহথারথা	 আতফ্রকথা	
গ্েশগুদলথা	 এবং	 অন্যথান্য	 অচিদলর	 বেথাদনথা	
বেথাদনথা	গ্েশ	SAP রেহণ	করদলও,	েতক্ণ	পূব্	
এতশয়থা	এবং	পূব্	এতশয়থার	গ্েশগুদলথা	িথা	রেহণ	
কপ্রতন।	 বরচি	 অর্ননতিক	 উন্নয়ন	 কম্কথাদডে	
রথাপ্ষ্টর	বেথারথাদলথা	ভূতমকথার	কথারদণ	গ্সসব	গ্েশ	
অদনক	 দ্রুিিথার	 সথাদর	 উন্নতি	 লথাভ	 কপ্র।	 এ	
কথারদণ	১৯৯০	এর	শেদষর	বিরগুদলথা	 গ্রদক	
আন্তজ্ডথাতিক	সম্প্রেথায়	িথাদের	উন্নয়ন	ভথাবনথায়	
পতরবি্ডন	 আদন	 ও	 উন্নয়শীল	 গ্েশসমদূহর	
উন্নয়দন	 রথাপ্ষ্টর	 ভূতমকথাদক	 গুরুত্ব	 তেদি	 শুরু	
কপ্র।	

৩. জেকাঠানমা বা ধরে উন্নয়নে গুরুত্বপূণষি 

ভূতমকা িালে করর

পল্্রী	অচিদলর	জনিথাতত্তক	কথাঠথাদমথা	এবং	িথারথা	
পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য	গুরুত্বপূণ্	 তবষয়।	েতক্ণ	

বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   144



পূব্	 ও	 পূব্	 এতশয়থার	 গ্েশগুদলথা	 এই	 তবষদয়র	
ওপর	 গুরুত্ব	 তেদয়	 পল্্রী	 অচিদলর	 উন্নয়দনর	
জন্য	 তশক্থা	ও	স্বথাস্্য	ব্যবস্থার	উন্নয়দনর	ওপর	
বেথার	 গ্েয়।	 পথাশথাপথাতশ	 পতরবথার	 পতরকল্পনথার	
ওপর	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থার	 ফদল	 এসব	 গ্েশ	 পল্্রী	
উন্নয়দন	 সফলিথা	 গ্পদয়দি।	 অন্যতেদক	 সথাব-
সথাহথারথা	 আতফ্রকথা	 এই	 তবষদয়র	 ওপর	 গুরুত্ব	
গ্েয়তন	বদল	এই	অচিদলর	 গ্েশগুদলথা	উন্নয়ন	
সফলিথা	পথায়তন।

৪. শহর ও িল্ীর মনধযে সিংনযাগ স্ািেনক 

গুরুত্ব তদনয় তৈতর করা উন্নয়ে র�ৌশল বা 

েীতি মদনশর উন্নয়েনক ত্বরাতন্বি করর

শহর	 ও	 রেথাদমর	 উন্নয়ন	 একই	 সপূ্ত্	 গাঁরথা।	
একটিদক	বথাে	তেদক	আপ্রকটির	উন্নয়ন	সম্ব	
নয়।	 গ্েদশর	 সথামতরেক	 উন্নয়দনর	 জন্য	 এই	
তবষয়টিদক	গুরুত্ব	তেদি	হদব।	গ্য	সব	গ্েশ	এই	
তবষয়টিদক	গুরুত্ব	তেদয়	িথাদের	িথাদের	উন্নয়ন	
বেৌশল	 রেহণ	 কপ্রদি	 গ্স	 সব	 গ্েশ	 িথাদের	
উন্নয়দক	 ত্বরথাতবিি	 করদি	 গ্পপ্রদি।	 কথারণ	
শহর	ও	রেথাম	এদক	অপপ্রর	ওপর	তনভ্ডরশীল।	
শহর	 বথা	 রেথাম	 –	 গ্য	 অচিদলর	 উন্নয়ন	 হদব	
গ্েদশর	 অভ্যন্তর্রীণ	 মথাইপ্রেশন	 গ্সই	 অচিদল	
হদব।	 ফদল,	 জনসংখ্যথার	 িথাপ	 বথাডদি	 রথাদক	
যথা	ব�তশরভথাগ	গ্ক্প্ত্ই	উন্নয়নদক	অতস্তিশীল	
কপ্র	 গ্েয়।	 েতক্ণ	 বেথাতরয়থা,	 রথাইল্যথাডে,	
তভদয়িনথাম	 িথাদের	 জথাি্রীয়	 উন্নয়ন	 ন্রীতিদি	
রেথাম	ও	শহপ্রর	মি্যকথার	এই	গ্যথাগথাদযথাগটিদক	
গুরুত্ব	 তেদয়দি	 যথা	 িথাদের	 উন্নয়দনর	 জন্য	
সহথায়ক	তিল।

৫. িল্ী উন্নয়নের মষ্রত্ কৃত্র উন্নয়ে 

সবষিাধধক গুরুত্বপূণষি তব্য় কারণ 

উন্নয়নশীল	গ্েশসমদূহ	ক্তষই	পল্্রীর	অর্ন্রীতির	
মলূ	 িথাতলকথাশতক্ত।	 ক্তষ	 রেথাদমর	 মথানদুষর	
কম্সংস্থাদনর	মলূ	গ্ক্ত্।	ক্তষর	সথাদর	জতডদয়	
আদি	 খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 ও	 তনরথাপে	 খথাদে্যর	
তবষয়টিও।	 উন্নয়নশীল	 গ্েশসমদূহ	 রেথাদমর	
মথানদুষর	জ্রীবনযথাত্থা	সম্ণূ্রূদপ	 ক্তষর	ওপর	
তনভ্ডরশীল।	 তকন্তু	 এসব	 গ্েদশ	 ক্তষ	 এখনও	
এমিথাবস্থায়,	আন্তজ্ডথাতিক	উন্নয়ন	সংস্থাগুদলথা	
উন্নয়নশীল	 গ্েশ	 সনথািন	 পধেতিদি	 রদয়	
গ্গদি।	 এখনও	 আিনুতকিথার	 গ্িাঁয়থা	 পথাদচ্ছ	
নথা।	উন্নি	গ্েশগুদলথার	ক্ষকগণ	বি্ডমথাদন	3D 
Printing বে	 ব্যবহথার	 কপ্র	 ক্তষ	 উৎপথােন	
বত্ধে	করদি।	গ্সখথাদন	উন্নয়নশীল	গ্েদশর	ক্তষ	
এখনও	পশু	তেদয়	হথাল	িথাষ	করদি।	উন্নয়নশীল	
গ্েদশর	ক্তষ	যুদগর	পর	যুগ	িপ্র	একই	সমস্যথা	
গ্মথাকথাদবলথা	 করদি।	 গ্যমন	 উন্নয়নশীল	 গ্েদশ	
ক্তষ	হদলথা	েতরদ্রদের	কথাজ	িথাই	উচ্চ	তশতক্ি	
জনদগথাষ্ঠী	 ক্তষদক	 গ্পশথা	 তহদসদব	 তনদি	 িথায়	
নথা।	 এসব	 গ্েদশ	 ক্ষদকর	 জ্রীবদনর	 মলূ্য	
কম,	 ক্তষর	 উৎপথােন	 ব্যয়	 ব�তশ,	 স্বয়ংতক্রয়	
যন্তপথাতির	ব্যবহথার	কু্দ্র	বথা	মথািথাতর	ক্ষকদের	

পদক্	সম্ব	হদচ্ছ	নথা,	ক্ষক	উৎপথাতেি	পদণ্যর	
ন্যথায্যমলূ্য	 পথায়	 নথা,	 জলবথায়ুর	 পতরবি্ডদনর	
প্রভথাব	এবং	ব�তশরভথাগ	গ্েদশ	সরবরথাহ	গ্িইন	
(সথাপ্লথাই	 গ্িইন)	 ক্ষক	 সহথায়ক	 নয়।	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 জন্য	 এসব	 সমস্যথার	 সমথািথাদনর	
জন্য	সরকথার,	স্থান্রীয়	সরকথার,	উন্নয়ন	সংস্থা	
ও	ব্যবসথা	প্রতিষ্থান	সকদল	সতমেতলিভথাদব	কথাজ	
করদল	সথাফল্য	পথাওয়থা	যথায়।

৬. িনব, িল্ী বলনি র�বল কৃত্র উন্নয়ে েয়

মদন	 রথাখদি	 হদব	 পল্্রীদি	 ক্তষর	 বথাইপ্রও	
অদনক	 তবষয়	 আদি।	 গ্যমন	 রেথাম্রীণ	 তশল্প	 বথা	
অক্তষজ	তশদল্পর	সথাদরও	পল্্রী	অচিদলর	মথানষু	
জতডি।	 িথাই	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 করদি	 হদল	 এসব	
তবষদয়র	 ওপরও	 বেথার	 তেদি	 হদব।	 রেথাদমর	
মথানদুষর	জন্য	নিুন	নিুন	আদয়র	গ্ক্ত্	ব�তর	
করদি	 হদব।	 শহর	 ও	 রেথাদমর	 মদি্য	 ব�ষম্য	
কতমদয়	আনথার	ওপর	গুরুত্ব	তেদি	হদব।	রেথাদম	
তবতনদয়থাগ	 বথাডথাদনথার	 তবষদয়	 সরকথার,	 স্থান্রীয়	
সরকথার	 প্রতিষ্থান	 ও	 আতর্ক	 সহথায়িথাকথার্রী	
প্রতিষ্থানগুদলথা	গ্যৌরভথাদব	কথাজ	কপ্র	সফলিথা	
গ্পদি	পথাপ্র।	গ্যমন	রথাইল্যথাডে	গ্েদশর	অভ্যন্তপ্র	
তবতভন্ন	 অচিল	 এবং	 রেথাম্রীণ	 অর্ননতিক	
খথািসমদূহর	মদি্য	সংদযথাগ	ও	সমবিয়সথািদনর	
মথাি্যদম	ক্তষ-ব্যবসথার		উন্নয়ন	�টিদয়দি।	ফদল	
রেথাদম	নিুন	নিুন	কম্সংস্থান	হদয়দি।	এইভথাদব	
রথাইল্যথাডে	 এতশয়থার	 গ্েশগুদলথার	 মদি্য	 রেথাম্রীণ	
কম্সংস্থাদন	 ব�তিত্্য	 আনয়নকথার্রী	 অন্যিম	
গ্েশ	 তহদসদব	 তনদজদক	 প্রতিষ্থা	 কপ্রদি।	
তভদয়িনথাম	 রেথাম্রীণ	 ব্যবসথায়	 তবতনদয়থাগদক	
সহজ	কপ্র	তেদয়	রেথাদম	তবতনদয়থাগদক	উৎসথাতহি	
কপ্রদি।	তভদয়িনথাম	ও	রথাইল্যথাডে	উভয়	গ্েশই	
রেথাদম	 তবতনদয়থাগ	বত্ধের	জন্য	দুগ্ম	রেথাম	পয্ন্ত	
অবকথাঠথাদমথার	উন্নয়ন,	আতর্ক	সহথায়িথা	প্রেথান	
এবং	 ির্যপ্রযুতক্তর	 উন্নয়ন	 খথাদি	 তবতনদয়থাগ	
কপ্রদি।	 বেথাদনথা	 বেথাদনথা	 গ্েশ	 তবদশষ	
অর্ননতিক	বেথান	বথা	এলথাকথা	প্রতিষ্থা	কপ্রদি।	
এসব	 অর্ননতিক	 বেথাদন	 তবতনদয়থাগ	 সহথায়ক	
পতরদবশ	 সষ্্টি	 করথা	 হদয়দি।	 এিথাডথাও,	 ক্তষ	
সথাপ্লথাই	গ্িইন	ব্যবস্থার	উন্নয়দনর	জন্য	বেথাদনথা	
বেথাদনথা	 গ্েশ	 তবতভন্ন	 গ্েদশর	 মদি্য	 বথাধণজ্য	
কতরদডথার	 তহদসদব	 তনদজদক	 প্রতিষ্থা	 কপ্রদি,	
পথাশথাপথাতশ	 অভ্যন্তর্রীণ	 সথাপ্লথাই	 গ্িইন	 ব্যবস্থার	
উন্নয়ন	কপ্র	কম্সংস্থান	বত্ধে	কপ্রদি।

৭. অন্তভধু ষিততিমলূক অবকাঠানমা উন্নয়ে রিামীণ 

অ্ষিনেতিক প্রবতৃদ্ধর জেযে খধুবই গুরুত্বপূণষি 

তব্য়

উন্নয়নশীল	 গ্েশ	 হদি	 উন্নি	 গ্েদশর	 পয্থাদয়	
যথাওয়থা	 গ্েশগুদলথার	 উন্নয়ন	 িথারথা	 পয্থাদলথািন	
করদল	 গ্েখথা	 যথায়	 এসব	 গ্েশ	 রেথাম	 ও	 শহপ্রর	
মদি্য	 ব�ষম্য	 কমথাদনথার	 জন্য	 অবকথাঠথাদমথাগি	
উন্নয়ন	 (রথাস্থা,	 ব�লপর,	 বেৌপর,	 তরিজ,	
তবমথানব্র	তনম্থাণ	ইি্যথাতে)	কপ্রদি।	পথাশথাপথাতশ	

এসব	 গ্েশ	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য,	 সথামথাতজক	 পুতঁজ	
এবং	 রথাজননতিক	 ব্যবস্থার	 উন্নয়দন	 তবতনদয়থাগ	
কপ্রদি।	 তবতভন্ন	 গদবষণথায়	 গ্েখথা	 গ্গদি	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	জন্য	এসব	তবষদয়	এতশয়থার	গ্েশগুদলথা	
আতফ্রকথার	 গ্েশগুদলথার	 গ্িদয়	 ব�তশ	 তবতনদয়থাগ	
কপ্রদি।	 এতশয়থার	 গ্েশগুদলথার	 অদনক	
দ্রুিিথার	 সথাদর	 উন্নয়ন	 করদি	 সক্ম	 হদয়দি।	
এমিথাবস্থায়,	 আন্তজ্ডথাতিক	 সম্প্রেথায়	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 জন্য	 সমতবিি	 উন্নয়ন	 বেৌশল	 রেহণ	
করথার	ওপর	বেথার	তেদয়দি।

৮. িল্ী উন্নয়নের জেযে র�ন্ার সমিা একটি 

গুরুত্বপূণষি তব্য়

তবদবের	অদনক	গ্েদশই	ক্তষ	ও	পল্্রী	উন্নয়দনর	
অন্যথান্য	 খথাদি	 নথার্রীরথা	 মখু্য	 ভূতমকথা	 পথালন	
কপ্রন।	 তববে	 ব্যথাংদকর	 ির্য	 মদি	 উন্নয়নশীল	
গ্েদশর	ক্তষ	শ্রতমকদের	৪৩%	নথার্রী।	নথার্রীরথাই	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	এবং	পতরবথাপ্রর	যনে	 বেওয়থার	
গ্ক্প্ত্	প্রিথান	ভূতমকথা	পথালন	কপ্র।	তকন্তু	িথাদের	
এসব	 ভূতমকথাদক	 এখনও	 গুরুত্ব	 গ্েওয়থা	 হয়	
নথা।	 নথার্রীরথা	 জতম,	 সথার,	 গ্সদির	 জন্য	 পথাতন,	
ব্রীজ,	প্রযুতক্ত,	সরজেথাম,	ঋণ	সহথায়িথা,	গবথাতে	
পশু,	সম্প্রসথারণ	পতরদষবথা,	আউটপুট	মথাদক্ডট	
এবং	 ফসদলর	 ন্যথায্যমলূ্য	 প্রথাতপ্তর	 গ্ক্প্ত্	
ক্রমথাগিভথাদব	বতচিি।	১৯৬০	এর	েশক	হদি	
উন্নয়দন	 নথার্রীর	 অংশরেহণ	 এবং	 উতল্তখি	
তবষদয়	নথার্রী	সহথায়ক	করথার	ওপর	বেথার	গ্েওয়থা	
হদচ্ছ।	 গ্যসব	 গ্েশ	 নথার্রী	 সহথায়ক	 পতরদবশ	
ব�তরর	 জন্য	 তবতনদয়থাগ	 কপ্রদি	 গ্সসব	 গ্েশ	
উন্নয়ন	 গ্েখদি।	 তকন্তু	উন্নয়নশীল	 ব�তশরভথাগ	
গ্েদশ	ব�মন	পতরবি্ডন	গ্েখথা	যথাদচ্ছ	নথা।	ফদল	
এসব	গ্েশ	এখনও	অদনক	তপতিদয়	আদি।

৯. রিামীণ দাতরদ্যে হ্াস করার জেযে সামতরিক 

ও অন্তভধু ষিততিমলূক উন্নয়ে েীতি ও র�ৌশল 

রিহণ প্রনয়াজে

গি	 কদয়ক	 েশদকর	 তবতভন্ন	 গদবষণথা	 মদি	
রেথাম্রীণ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	করথার	গ্ক্প্ত্	গভথাদন্ন্স	
সক্মিথা	 বত্ধে,	 অবকথাঠথাদমথাগি	 উন্নয়দন	
তবতনদয়থাগ,	 প্রথারতমক	 স্বথাস্্য	 ও	 তশক্থাখথাদি	
তবতনদয়থাদগর	 মথাি্যদম	 জনগদণর	 সক্মিথার	
উন্নয়ন	 এবং	 রেথাদমর	 উন্নয়দন	 সম্ণূ্	 রূপথান্তর	
�টথাদনথা	সম্ব।	এতশয়থার	নিুন	উন্নি	গ্েশগুদলথা	
রেথাদমর	 রথাজননতিক-অর্ননতিক-সথামতজক	
জ্রীবদন	রূপথান্তর	আনয়দনর	জন্য	ব্যথাপক	হথাপ্র	
তবতনদয়থাগ	কপ্রদি।	এরফদল	এসব	গ্েশ	রেথাদম	
কম্সংস্থান	 বত্ধের	 মথাি্যদম	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্রিথা	
কতমদয়	 আনদি	 সক্ম	 হদয়দি।	 এদক্প্ত্	
এসব	 গ্েশ	 Bottom up Approach	 গুরুত্ব	
তেদয়দি।	এইজন্য	সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	ন্রীতি	খবুই	
গুরুত্বপূণ্	তবষয়।	সরকথাপ্রর	উন্নয়ন	ন্রীতিগুদলথা	
যি	 ব�তশ	 সথামতরেক	 উন্নয়নদক	 গুরুত্ব	 তেদব,	
যিদবতশ	 শহর	 ও	 রেথাদমর	 ব�ষম্য	 দূর্রীকরণ,	
বথাজথার	ব্যবস্থাদক	জনগদণর	উপকথারমখুী	করণ	
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এবং	 অন্তভু্তক্তমলূক	 উন্নয়নদক	 গুরুত্ব	 তেদব	
গ্সই	গ্েদশর	উন্নয়ন	িি	ব�তশ	দ্রুি	হদব।

১০. িল্ী উন্নয়ে ও িতরনবশ সিংরষ্ণ এনক 

অিররর িতরপূরক হনি হনব।

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	পতরদবদশর	উন্নয়ন	পথাশথাপথাতশ	
িলদব।	গি	কদয়ক	েশক	িপ্র	ব�শ	কদয়কটি	
গ্েদশ	 দ্রুি,	 তশল্পথায়ন,	 জনসংখ্যথা	 বত্ধে	
ও	 নগরথায়দণর	 ফদল	 পতরদবদশর	 ওপর	
ক্রমবি্মথান	 হথাপ্র	 িথাপ	 বথাডদি।	 পতরদবদশর	
ওপর	 বেতিবথািক	প্রভথাব	মথানদুষর	স্বথাস্্য	এবং	
জ্রীবনযথাত্থার	 উন্নয়দন	 বেতিবথািক	 প্রভথাব	
গ্ফলদি।	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠী	 জলবথায়ুর	
পতরবি্ডদনর	ফদল	সবদিদয়	অসহথায়	পতরতস্তির	
মদুখথামতুখ	 হদচ্ছ।	 এর	 প্রভথাব	 শহপ্রর	 ওপরও	
পডদি।	বন্যথা,	 �ুধণ্িদডর	কথারদণ	মথানষু	রেথাম	
গ্িদড	শহরমখুী	হদচ্ছ	ফদল	শহপ্রর	ওপর	িথাপ	
বথাডদি।	 এজন্য	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 পতরকল্পনথা	
রেহণ	ও	িথা	বথাস্বথায়দন	পতরদবদশর	উন্নয়নদকও	
গুরুত্ব	তেদি	হদব।	গ্যমন	ক্তষর	উৎপথােন	বত্ধে	
করদি	 তগদয়	 অতিতরক্ত	 সথার	 ও	 ক্তিকথারক	
ক্রীটনথাশক	 ব্যবহথার	 করদল	 পতরদবদশর	 ক্তি	
হয়।	িথাই	সথার	বথা	ক্রীটনথাশক	ব্যবহথার	নথা	কপ্র	
ক্রীভথাদব	বেব	পধেতিদি	উৎপথােন	বথাডথাদনথা	যথায়	
িথার	 জন্য	 গদবষণথা	 ও	 তবতভন্ন	 উদে্যথাগ	 রেহণ	
করদি	হদব।

এমিথাবস্থায়,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রদম	
প্যথারথাডথাইম	 তশফট	 বথা	 েশ্নগি	 পতরবি্ডদনর	
ওপর	 বেথার	 গ্েওয়থা	 হদচ্ছ।	 এজন্য,	
ওইতসতডভু্ক্ত	গ্েশসমহূ	আটটি	তবষদযর	ওপর	
গুরুত্ব	তেদয়দি।

১. গভানেষিন্ বা শাসে িতরচালো

পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য	গভথাদন্ন্স	একটি		গুরুত্বপূণ্	
তবষয়।	 িদব	 এদক্প্ত্	 গুরুত্বপূণ্	 তবষয়	 হদলথা	
ন্রীতি	বেৌশল	বথা	প্রকল্প	বথাস্বথায়দনর	সক্মিথা।	
আপ্রথা	সতঠকভথাদব	বলদল	রথাপ্ষ্টর	সকল	পয্থাদয়	
‘গভথাদন্ন্স	সক্মিথা’	গ্যদকথাদনথা	গ্েদশর	উন্নয়ন	
এবং	উন্নয়নদক	গ্টকসই	করথার	জন্য	গুরুত্বপূণ্	
তবষয়।	 এখথাদন	 গভথাদন্ন্স	 সক্মিথা	 হদলথা:	
সমবিয়সথািদনর	সক্মিথা	তবদশষ	কপ্র	উন্নয়দনর	
জন্য	তবতভন্ন	স্বথার্	বথা	িথাতহেথার	একটি	সথামষ্টিক	
রূপ	প্রেথান	এবং	জনস্বথার্	সংতলিষ্	ন্রীতিদকৌশল	
বথাস্বথায়ন	ও	প্রিথাপ্রর	সক্মিথা।	 তবদশষ	কপ্র	
স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রতিষ্থানগুদলথার	 গভথাদন্ন্স	
সক্মিথা	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 অি্যথাবশ্যক্রীয়	
তবষয়।	 কথারণ,	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 স্থান্রীয়	 সরকথার	
প্রতিষ্থানগুদলথা	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 পথালন	
কপ্র।	 তকন্তু	 উন্নয়নশীল	 গ্েশগুদলথাদি	 স্থান্রীয়	
সরকথার	 প্রতিষ্থানগুদলথার	 গভথাদন্ন্স	 সক্মিথা	
বেই	 বলদলই	 িদল।	 উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	
পল্্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 এটি	 একটি	 বড	 বথািথা।	
এজন্য	 স্থান্রীয়	 সরকথার	 প্রতিষ্থাদনর	 গভথাদন্ন্স	
সক্মিথার	ওপর	বেথার	তেদি	হদব।

২. উন্নয়নের বহুমাতত্কিার ওির গুরুত্বাররাি

যতেও	উন্নয়নশীল	গ্েশগুদলথার	পল্্রী	উন্নয়দনর	
গ্ক্প্ত্	 ক্তষ	 সবদিদয়	 গুরুত্বপূণ্	 তবষয়,	 িবু	
বেবল	 ক্তষর	 ওপর	 গুরুত্ব	 তেদল	 উন্নয়ন	
ত্বরথাতবিি	 হদব	 নথা,	 গ্টকসইও	 হদব	 নথা।	 িথাই	
পল্্রী	উন্নয়ন	ন্রীতি	করথার	সময়	অক্তষজ	কথাজ	
এবং	কম্সংস্থাদনর	ওপরও	গুরুত্ব	তেদি	হদব।	
মথানষুদক	িথার	পি্মদিথা	কথাজ	খুঁদজ	বেওয়থার	
সুদযথাগ	ব�তর	কপ্র	তেদি	হদব।

৩. অবকাঠানমার উন্নয়ে 

রেথাম	 ও	 শহপ্রর	 মদি্য	 ব�ষম্য	 কমথাদনথা,	
জ্রীবনযথাত্থার	ব্যয়	কমথাদনথা	এবং	উন্নয়দনর	জন্য	
জনদগথাষ্ঠীর	 সক্মিথা	 বত্ধের	 জন্য	 মথানতবক	
(তশক্থা,	 স্বথাস্্য,	 প্রতশক্ণ	 ইি্যথাতে)	 ও	 স্থায়্রী	
(রথাস্থা�থাট,	 তরিজ-কথালভথাট্ড,	 পতরবহণ	 ব্যবস্থা	
ইি্যথাতে)	 উভয়	 প্রকথার	 অবকথাঠথাদমথা	 উন্নয়ন	
সমভথাদব	করথার	ওপর	গুরুত্ব	তেদি	হদব।

৪. রিাম ও শহররর মনধযে সিংনযাগ স্ািে 

রেথাদমর	 মথানষু	 িথাদের	 শ্রমবথাজথার,	 উৎপথাতেি	
পদণ্যর	 বথাজথার,	 গ্সবথা	 প্রথাতপ্ত,	 নিুন	 নিুন	
প্রযুতক্ত	 সম্দক্ড	 জ্থান	 লথাভ	 এবং	 গ্সই	 সথাদর	
নিুন	 তবষয়	 বথা	 িথারণথা	 সম্দক্ড	 জ্থান	 লথাদভর	
জন্য	 শহর	 বথা	 শহরিল্রীর	 ওপর	 তনভ্ডরশীল।	
এজন্য	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	 এককভথাদব	 গ্েখথার	
সুদযথাগ	 বেই।	 বরচি	 পল্্রী	 উন্নয়নদক	 গ্েদশর	
সথামতরেক	 উন্নয়দনর	 অংশ	 তহদসদব	 তবদবিনথা	
করথা	গ্েদশর	উন্নয়দনর	একটি	পূব্শি্ড।

৫. অন্তভধু ষিততিমলূক বা সামতরিকিা 

পল্্রী	 উন্নয়দনর	 গ্ক্প্ত্	 বেবলমথাত্	 েতরদ্রিথা	
তবদমথািন	 বথা	 ব�ষম্য	 দূর্রীকরদণর	 ওপর	
গুরুত্ব	 তেদল	 	 হদব	 নথা।	 জনগদণর	 পতরবতি্ডি	
িথাতহেথাগুদলথা	 পূরণ	 করথার	 তবষদয়	 গুরুত্ব	
তেদি	 হদব।	 রেথাদম	 তভন্ন	 আয়	 (ক্তষ,	 ব্যবসথা,	
িথাকতরজ্রীতব),	 তবতভন্ন	 অবস্থা	 (উচ্চতবত্ত-
মি্যতবত্ত-েতরদ্র,	 তশতক্ি-অল্প	 তশতক্ি-
তনরক্র),	 তবতভন্ন	 বয়দসর	 মথানষু	 বসবথাস	
কপ্র।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ন্রীতি	 এবং	 কথায্-বেৌশল	
তনি্থারদণর	 সময়	 এসব	 তবষদয়র	 প্রতি	 নজর	
তেদি	হদব।	

৬. র�ন্ার 

পল্্রীর	জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়দনর	গ্ক্প্ত্	পল্্রী	
উন্নয়দন	নথার্রীর	গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথার	তবষয়টিদক	
অবশ্যই	মদন	রথাখদি	হদব।	তবদশষ	কপ্র	নথার্রীর	
ভূতম	ও	সম্ে	প্রথাতপ্ত	ও	িথা	ব�থাদগর	অধিকথার	
তনতচিি	করদি	হদব।	

৭. জেসিংখযোর ধরে 

জনসংখ্যথা	 বত্ধের	 উচ্চ	 হথার	 এবং	 গ্সই	
সথাদর	 বয়স্	 জনসংখ্যথার	 হথার–	 উন্নয়নশীল	
গ্েশগুদলথার	পল্্রী	উন্নয়দনর	জন্য	বড	িরদনর	

সমস্যথা	 বথা	 ি্যথাদলজে।	 এই	 দুই	 তবষদয়	 আলথােথা	
ন্রীতি	রথাকদলও	আসদল	এই	তবষয়	দুটি	একই	
সপূ্ত্	 বাঁিথা।	 এই	 উভয়মখুী	 সমস্যথা	 হদি	
উত্তরদণর	 জন্য	 পল্্রী	 অচিদল	 তশক্থা,	 স্বথাস্্য	
ব্যবস্থা,	 সথামথাতজক	 তনরথাপত্তথা	 ব্যবস্থার	 উন্নয়ন	
এবং	সদব্থাপতর	পতরবথার	পতরকল্পনথা	বথাস্বথায়ন	
পল্্রী	উন্নয়দনর	একটি	পূব্শি্ড।	

৮. মটকসই উন্নয়ে

পল্্রী	উন্নয়ন	ন্রীতি-বেৌশল	ব�তর	এবং	কথায্ক্রম	
রেহদণর	সময়	পতরদবশ	সংরক্ণ	ও	উন্নয়দনর	
তবষয়টিও	 অি্যন্ত	 গুরুত্বপূণ্	 তবষয়।	 একটিদক	
বথাে	 তেদয়	 আপ্রকটি	 সম্ব	 নয়।	 রেথাদমর	
মথানষু	 প্রক্তি	 ও	 প্রথাক্তিক	 সম্দের	 ওপর	
তনভ্ডরশীল।	 জলবথায়ুর	 পতরবি্ডদনর	 ফদল	
রেথাদমর	মথানদুষর	জ্রীবনযথাত্থা	তেনতেন	অরতক্ি	
হদয়	 যথাদচ্ছ।	 জলবথায়ুর	 এই	 পতরবি্ডদনর	 জন্য	
প্রথাক্তিক	 সম্দের	 যদরচ্ছ	 ব্যবহথার	 একটি	
মলূ	 কথারণ।	 উন্নয়দনর	 ওপর	 বেথার	 তেদি	
তগদয়,	 পতরদবশদকই	 ক্তিরেস্	 কপ্র	 গ্ফলথা	
হদয়দি।	িথাই	পল্্রী	উন্নয়দনর	গ্ক্প্ত্	পতরদবদশর	
উন্নয়দনর	ওপরও	বেথার	তেদি	হদব।	

উিসিংহার

২০২০	 সথাদলর	 মহথামথাতরর	 গ্প্রক্থাপদট	 তববে	
একটি	 িথাক্কথা	 গ্খদয়দি	 িথাদি	 সদ্হ	 বেই।	
তববেব্যথাপী	 বন্ধ	 গ্�থাষণথার	 ফদল	 মথানদুষর	 �প্র	
আটদক	 যথাওয়থা,	 কম্স্ল	 বন্ধ	 হদয়	 যথাওয়থা,	
উৎপথােন	 তবদশষ	 কপ্র	 তশদল্পথাৎপথাে	 গ্রদম	
যথাওয়থা,	 সডক-বেৌপর-তবমথানপর	 বন্ধ	 রথাকথা	
–	এসব	তবষয়	অর্ন্রীতির	ওপর	ব্যথাপক	প্রভথাব	
গ্ফদলদি।	 এই	 মহথামথাতর	 উন্নি	 ও	 উন্নয়নশীল	
উভয়	 তববেদকই	 তবপেরেস্	 কপ্রদি।	 ফদল	
উন্নয়ন	 কম্কথাদডে	 অর্থায়ন	 কদম	 যথাদচ্ছ।	
এজন্য	 জথাতিসং�	 এবং	 তববেব্যথাংকসহ	 উন্নয়ন	
সংস্থাগুদলথা	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 অজ্ডন	
তবষদয়	 উতবিগ্ন।	 এমিথাবস্থায়,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
তবদশষ	 কপ্র	 উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
তপতিদয়	 গ্যদি	 পথাপ্র।	 িথারপরও	 হিথাশ	
হওয়থার	 তকিু	 বেই।	 কথারণ	 বি্ডমথান	 তবদবে	
উন্নয়দনর	 অদনকগুদলথা	 তবষয়	 কথাজ	 করদি	
যথা	 পূদব্	 তিল	 নথা।	 তবদশষ	 কপ্র	 গ্টকসই	
উন্নয়ন	লক্্যমথাত্থাগুদলথা	প্রদি্যক	 গ্েদশর	জন্য	
উন্নয়দনর	তেকতনদে্ডশক	তহদসদব	কথাজ	করদি।	
পথাশথাপথাতশ	 প্রযুতক্তর	 অভূিপূব্	 উন্নয়ন	 সথাধিি	
হদয়দি।	 গ্েশগুদলথার	 মদি্য	 সহদযথাতগিথা	 বত্ধে	
গ্পদয়দি।	

পূদব্র	 উন্নি	 গ্েশ	 (ইউপ্রথাপ-আদমতরকথা	
ও	 অপ্্রিতলয়থার	 উন্নি	 গ্েশসমহূ)	 গুদলথার	
পথাশথাপথাতশ	এতশয়থার	অদনকগুদলথা	গ্েশ	উন্নয়ন	
সহদযথাগী	 গ্েদশ	 পতরণি	 হদয়দি।	 স্বদল্পথান্নি	
গ্েশ	হদি	বেথাদনথা	বেথাদনথা	গ্েশ	মি্যম	আদয়র	
গ্েদশ	 পতরণি	 হদয়দি।	 এসব	 তবষয়দক	
সমতবিিভথাদব	কথাদজ	লথাতগদয়	উন্নয়নদক	আপ্রথা	
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নিুন	 িথারথায়	 তনদয়	 যথাওয়থা	 সম্ব।	 এজন্য	
প্রদয়থাজন	 পতরকল্পনথা	 এবং	 িথার	 বথাস্বথায়ন।	
উন্নয়ন	পতরকল্পনথা	রেহদণর	 গ্ক্প্ত্	উন্নয়নশীল	
গ্েশগুদলথা	 এবং	 আন্তজ্ডথাতিক	 সম্প্রেথায়	
এসতডতজ	 বথাস্বথায়ন,	 িিুর্	 তশল্পতবপ্লবদক	
কথাদজ	লথাগথাদনথা	এবং	সদব্থাপতর	উন্নয়দনর	নিুন	
িত্ত	বথা	প্যথারথাডথাইম	তশফদটর	প্রতি	গুরুত্বথাপ্রথাপ	
করদি	পথাপ্র।
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ভূচমকা 
বথাংলথাদেদশর	 অর্ন্রীতিদি	 ক্তষর	 গুরুত্ব	
অপতরস্রীম।	 এ	 গ্েদশর	 সংস্্তি,	 সথামথাতজক	
র্রীতিন্রীতি	 এবং	 সথাতব্ক	 জ্রীবনপ্রবথাহ	 ক্তষদক	
বেন্দ্র	কপ্র	আবতি্ডি	হয়।	বথাংলথাদেশ	এখদনথা	
রেথাম্রীণ	 বথাংলথাদেশ-পল্্রী	 বথাংলথাদেশ।	 বেননথা	
এ	 গ্েদশর	 প্রথায়	 ৬৫	 শিথাংশ	 মথানষু	 এখদনথা	
রেথাদম	বথাস	কপ্র।	বথাংলথাদেদশর	জথাি্রীয়	আদয়র	
১৩	 েশতমক	 ৬	 শিথাংশ	 আদস	 ক্তষ	 গ্রদক।	
ক্তষদি	৪১	শিথাংশ	মথানদুষর	কম্সংস্থান	হয়।	
বথাংলথাদেদশর	আবহথাওয়থা	 ও	 উব্র	 জতম	 সথারথা	
বির	িপ্র	তবতভন্ন	ফসল	উৎপথােদনর	জন্য	খবুই	
উপদযথাগী।	 ফসদলর	 পথাশথাপথাতশ	 এ	 গ্েদশর	

ক্ষক	 আতেকথাল	 গ্রদক	 গবথাতে	 প্রথাণী,	 হাঁস-
মরুতগ	 পথালন	 কপ্রন	 এবং	 বথাতডর	 আতঙনথায়	
পুকুর,	 বেথাবথা-নথালথা	 রথাকদল	 গ্সখথাদন	 মথাি	
িথাষ	 কপ্রন।	 প্রথাক্তিক	 জলথাশয়-নে্রী,	 খথাল-
তবল,	সমপু্দ্র	প্রিুর	মথাি	পথাওয়থা	যথায়।	িথাই	বলথা	
যথায়,	ক্তষ	অর্ন্রীতির	মলূ	উপখথাি—ফসল,	
প্রথাণীসম্ে,	 মৎস্য	 ও	 বন—বথাংলথাদেদশ	
উদল্খদযথাগ্যভথাদব	তবে্যমথান।	

কৃচেদত প্রর্চচতি বযুবহারর বঙ্গবন্্চ র 
অবোন
নয়	মথাসব্যথাপী	একটি	রক্তক্য়্রী	যুদধের	মথাি্যদম	
বথাংলথাদেশ	স্বথাি্রীন	হওয়থার	পর	১৯৭২	সথাদলর	

২৬	মথাি্ড	বথাংলথাদেদশর	প্ররম	স্বথাি্রীনিথা	তেবদস	
তিতন	বদলন,	‘আমথাদের	িথাতষ	হদলথা	সবদিদয়	
দুঃখী	 ও	 তনয্থাতিি	 এবং	 িথাদের	 অবস্থার	
উন্নতির	 জন্য	 আমথাদের	 উদে্যথাদগর	 তবরথাট	
অংশ	 অবশ্যই	 িথাদের	 তপিদন	 তনদয়থাতজি	
করদি	 হদব।’	 স্বথাি্রীন	 বথাংলথাদেদশ	 সরকথার	
গঠদনর	 পরপরই	 বঙ্গবনু্ধ	 উৎপথােন	 বত্ধের	
লদক্্য	সবুজ	তবপ্লদবর	ডথাক	গ্েন।	তবএতডতসর	
মথাি্যদম	 বঙ্গবনু্ধর	 সরকথার	 ভিু্তক	 তেদয়	 সথার	
ও	 গ্সিযন্ত	 তবিরদণর	 ব্যবস্থা	 কপ্রন।	 মথাত্	
সথাদড	তিন	বিপ্রর	মদি্য	তিতন	সথাপ্রর	ব্যবহথার	
৮০	 শিথাংশ	 বত্ধে	 করদি	 গ্পপ্রতিদলন।	 ক্তষ	
উৎপথােন	 বত্ধের	 লদক্্য	 আিতুনক	 িথাষথাবথাে	

পল্লী উন্নয়দন প্রর্চচতি
থপ্রচক্ষত বার্ এবং আরচরএ

আবুল কোলো� আজোদ, ম�োঃ আমিদ মহোসসন �ধৃো

ড. ম�োঃ আব্দুল কোসদর, নরূ ম�োহোম্মদ
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পধেতির	 জন্য	 প্রযুতক্ত	 ও	 উচ্চফলনশীল	 জথাি	
উদ্থাবদনর	জন্য	বঙ্গবনু্ধ	ক্তষ	গদবষণথার	ওপর	
সতবদশষ	 গুরুত্ব	 গ্েন	 এবং	 গ্মিথাব্রী	 িথাত্দের	
ক্তষতশক্থায়	আকষ্ণ	করথার	জন্য	ক্তষতবেদের	
তিতন	প্ররম	গ্শ্রধণর	ময্থােথা	তেদয়তিদলন।	

বত্মান সরকাররর অবোন 
বি্ডমথান	সরকথাপ্রর	আমদল	অি্যথািতুনক	প্রযুতক্ত	
ও	আিতুনক	কলথাদকৌশল	ব্যবহথাপ্র	বথাংলথাদেদশর	
পল্্রী	উন্নয়ন	ব্যথাপকভথাদব	ত্বরথাতবিি	হদয়দি।	পল্্রী	
উন্নয়দন	 বথাংলথাদেদশর	 গদবষণথা	 প্রতিষ্থানসমহূ	
গ্যমন	বথাড্ড,	আরতডএ	ও	বথাপথাড্ড	পল্্রী	প্রযুতক্তর	
জ্থান	কথাদজ	লথাতগদয়	েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদন	 তবতভন্ন	
মদডল	উপহথার	 তেদয়দি।	এ	যথাবৎ	পল্্রী	উন্নয়ন	
খথাদি	 গ্যসব	 পতরবি্ডন	 �দটদি	 এবং	 এখনও	
পতরবি্ডন	�টদি	িথার	সবই	হদচ্ছ	পল্্রী	প্রযুতক্তর	
মথাি্যদম।	এদক্প্ত্	ক্তষতভতত্তক	প্রযুতক্ত	ব্যবহথাপ্র	
পল্্রী	 উন্নয়নদক	 আপ্রথা	 গতিশীল	 কপ্রদি।	
জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথাদনর	
স্বপ্ন	 তিল	 কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্য	 মকু্ত	 বথাংলথাদেশ	
গডথার।	 তিতন	 স্পষ্ভথাদব	 গ্েখদি	 গ্পদয়তিদলন	

গ্য,	 ক্রমবি্মথান	 জনদগথাষ্ঠীর	 খথাদে্যর	 িথাতহেথা	
পূরদণ	 এমন	 সব	 পেদক্প	 তনদি	 হদব	 যথার	
মথাি্যদম	 রেথামথাচিদলর	 জনগদণর	 আর্সথামথাতজক	
অবস্থার	 একটথা	 গুণগি	 পতরবি্ডন	 �দট।	 িথাই	
১৯৭১	 সথাদল	 স্বথাি্রীনিথা	 অজ্ডদনর	 পর	 ক্তষ	
উৎপথােন	 বত্ধের	 মথাি্যদম	 পল্্রীর	 জনগদণর	
আর্সথামথাতজক	 অবস্থার	 পতরবি্ডদনর	 লদক্্য	
যুগথান্তকথার্রী	 পেদক্প	 তনদয়তিদলন।	 সরকথার	
ক্তষর	নিুন	নিুন	প্রযুতক্ত	ক্ষদকর	কথাদি	গ্পৌদঁি	
তেদচ্ছ।	ফদল	অল্প	সমদয়	অধিক	িথাষথাবথাে	কপ্র	
ক্ষক	উপক্ি	হদচ্ছন।	ক্তষদি	প্রযুতক্তর	ব্যবহথার	
বেলথা,	 উপদজলথা,	 ইউতনয়ন	 এমনতক	 রেথাম	
পয্থাদয়	িতডদয়	গ্গদি	যথা	পল্্রী	উন্নয়দন	গুরুত্বপূণ্	
ভূতমকথা	পথালন	কপ্র	আসদি।

গঙ্গথা	নে্রীর	প্রবথাহ	গ্রদক	অধিক	পথাতনপ্রথাতপ্ত,	
গ্সি	 ব্যবস্থার	 প্রসথার,	 উন্নি	 ব্রীজ,	 সথার,	
ক্রীটনথাশদকর	ব্যবহথার,	নথানথা	িরদনর	প্রদণথােনথা	
এবং	 সথাতব্ক	 ক্ষকেরতে	 ন্রীতির	 ফদল	 ক্তষ	
গ্ক্প্ত্	অরেগতির	গ্য	িথারথা	সতূিি	হদয়তিল,	িথার	
অনসুরদণ	বঙ্গবনু্ধর	সুদযথাগ্য	কন্যথা	গ্েশরনে	শেখ	
হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	 বথাংলথাদেদশ	 ক্তষ	 উন্নয়দনর	

গ্ক্প্ত্	 নিুন	 তেগন্ত	 উদন্মথাতিি	 হদয়দি।	 ক্তষই	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 সবদিদয়	 বড	 িথাতবকথাতঠ।	
এ	লদক্্য	সরকথার	ফসদলর	উন্নি	জথাি	উদ্থাবন	
ও	 ব্রীজ	 সরবরথাহ,	 ক্তষ	 উপকরদণ	 প্রদণথােনথা	
প্রেথান,	 সথাপ্রর	 সুষম	 ব্যবহথার	 তনতচিিকরণ,	
ক্তষ	 উপকরণ	 সহথায়িথা	 কথাড্ড	 প্রবি্ডন	 এবং	
১০	টথাকথায়	ব্যথাংক	তহসথাব	গ্খথালথা,	ক্তষ	খথাদির	
উন্নয়দন	 সথাশ্রয়্রী	 মদূল্য	 তবদু্যৎ	 সুতবিথা	 প্রেথান,	
জলথাবধেিথা	দূর্রীকরণ	ও	গ্সি	সুতবিথা	প্রেথাদনর	
মথাি্যদম	 ক্তষজতমর	 আওিথা	 সম্প্রসথারণ,	
ক্ষকদের	 ডথাটথাদবজ	 ব�তরকরণ,	 প্রতশক্ণ,	
শস্য	 বহুমখুীকরণ,	 ক্তষপদণ্যর	 প্রতক্রয়থাজথাি	
ও	 বথাজথারজথাদির	 সহথায়ক	 পতরদবশ	 সজ্ন,	
ক্তষপুনব্থাসন	সহথায়িথা	প্রেথান,	ক্তষ	গদবষণথার	
মথাি্যদম	উন্নি	প্রযুতক্ত	উদ্থাবন,	ব�তবেক	জলবথায়ু	
পতরবি্ডদনর	 সদঙ্গ	 খথাপ	 খথাওয়থাদনথার	 জন্য	
উপযুক্ত	ক্তষ	প্রযুতক্ত	উদ্থাবন,	ক্তষ	গদবষণথার	
জন্য	এনডথাউদমন্ট	ফথাডে	মজুের	এবং	উৎপথােন	
বত্ধে	ও	মথাটির	স্বথাস্্য	রক্থাদর্	বেব	সথার	ব্যবহথার	
বত্ধে	ইি্যথাতে	কথায্ক্রম	প্রতিবির	অব্যথাহিভথাদব	
করথা	হদচ্ছ।	ফদল,	ক্তষ	খথাদি	ঈষ্ণীয়	সথাফল্য	
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অতজ্ডি	হদয়দি।	িথাদনর	উৎপথােন	৩	বেথাটি	৮৭	
লথাখ	 টন	 িথাতডদয়	 গ্গদি।	 গম	 ১২	 লথাখ	 টন,	
ভুট্থা	৫২	লথাখ	টন	এবং	আলু	উৎপথােন	হদচ্ছ	
১	 বেথাটি	 ৫	 লথাখ	 টন।	 ডথাল,	 শথাক-সবতজ,	
ফলমলূ,	 ব�ল	 ইি্যথাতে	 ফসদলর	 উৎপথােন	
উদল্খদযথাগ্য	হথাপ্র	ব�দডদি।	বথাংলথাদেশ	আজ	
তবদবে	িথান	উৎপথােদন	সম্প্রতি	ইদ্থাদনতশয়থাদক	
তপিদন	 গ্ফদল	 ৩য়,	 আম	 উৎপথােদন	 সপ্তম,	
আলু	ও	গ্পয়থারথা	উৎপথােদন	অষ্ম	এবং	সবতজ	
উৎপথােদন	ি্ি্রীয়	স্থান	অজ্ডনকথার্রী	গ্েশ।	গবথাতে	
প্রথাণী	ও	পথাতখর	টিকথা	উৎপথােন,	তিতকৎসথাদসবথা	
প্রেথান,	 ক্তত্ম	 প্রজনদনর	 মথাি্যদম	 জথাি	
উন্নয়ন,	বথাধণতজ্যক	 তভতত্তদি	দুি,	 তডম,	হাঁস-
মরুতগ	ও	গবথাতে	প্রথাণীর	খথামথার,	মৎস্য	িথাদষর	
খথামথার	স্থাপন	কথায্ক্রদম	সব্থাত্মক	সহদযথাতগিথা	
গ্েওয়থা	 হদচ্ছ।	 ফদল	 দুি,	 তডম,	 মথাংসসহ	
অন্যথান্য	 পুষ্টিজথাি্রীয়	 খথাে্য	 উৎপথােন	 বত্ধেদি	
আশথানরুূপ	 সথাফল্য	 অতজ্ডি	 হদয়দি।	 ২০১০-
’১১	 অর্বিপ্র	 দুি,	 মথাংস	 ও	 তডম	 উৎপথােন	
যরথাক্রদম	২৯	েশতমক	৫	লথাখ	টন,	১৯	েশতমক	
৯	লথাখ	টন	ও	৬০৭	বেথাটি	গ্রদক	বত্ধে	গ্পদয়	
২০১৮-’১৯	অর্বিপ্র	যরথাক্রদম	১	বেথাটি	টন,	
৭২	েশতমক	৬	লথাখ	টন	এবং	১	হথাজথার	৬০০	
বেথাটিদি	উন্ন্রীি	হদয়দি।	মৎস্য	খথাদির	উন্নয়দন	
মৎস্যজ্রীব্রীদের	তনবন্ধন	ও	পতরিয়পত্	প্রেথান,	
অভয়থাশ্রম	 স্থাপন,	 সমবথায়তভতত্তক	 মৎস্য	 ও	
মৎস্যজথাি	পণ্য	উৎপথােন	কথায্ক্রম	পতরিথালনথা	
করথা	হদচ্ছ।	সথামতুদ্রক	মৎস্য	সম্দের	গ্টকসই	
ব্যবস্থাপনথার	জন্য	তফতশং	রেথাউডে	তিতনিিকরণ,	
মৎস্য	সম্দের	প্রজথাতিতভতত্তক	মজুি	তনরূপণ	
এবং	 সদব্থাচ্চ	 সহনশীল	 মৎস্য	 আহরণ	 মথাত্থা	
তনণ্দয়র	 উদে্যথাগ	 বেওয়থা	 হদয়দি।	 গি	 ১০	
বিপ্র	মথাদির	উৎপথােন	২৭	েশতমক	১	লথাখ	টন	
গ্রদক	ব�দড	৪১	েশতমক	৩৪	লথাখ	টদন	উন্ন্রীি	
হদয়দি।	তবপন্নপ্রথায়	মৎস্য	প্রজথাতির	সংরক্ণ,	
প্রজনন	 ও	 বংশবত্ধের	 জন্য	 মকু্ত	 জলথাশদয়	
অভয়থাশ্রম	 স্থাপদনর	 কথায্ক্রম	 িলদি।	 মৎস্য	
ও	 প্রথাণীসম্দের	 উন্নয়দন	 গদবষণথা	 কথায্ক্রম	
বহুলথাংদশ	 বত্ধে	 করথা	 হদয়দি।	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথাভুক্ত	 গদবষণথা	
প্রতিষ্থানসমদূহর	 উদ্থাতবি	 ক্তষ	 প্রযুতক্ত	
মদডলসমহূ	সম্দক্ড	আদলথাকপথাি	করথা	হদলথা।

 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাদরচম 
(বার্), কুচমল্া
প্রতিষ্থালগ্ন	 গ্রদকই	 বথাড্ড,	 কুতমল্থা	 ক্তষ	 খথাদি	
আিতুনক	 প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্র	 অরেণী	 ভূতমকথা	
পথালন	কপ্র	যথাদচ্ছ।	

কুচমল্া মদরল
কুতমল্থা	 মদডদলর	 প্রবি্ডক	 ও	 বথাদড্ডর	 প্ররম	
পতরিথালক	আখতার হাড�দ খাি	ি্ণমলূ	পয্থাদয়	
জনগদণর	 অংশরেহদণর	 ন্রীতি	 ও	 সমবথাদয়র	

তভতত্তদি	 ক্তষ	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 এলথাকথায়	 এটি	
প্রদয়থাদগর	 িথারণথা	 ও	 পধেতি	 উদ্থাবন	 কপ্রন।	
প্রথারতমক	 পয্থাদয়	 বথাড্ড	 ১৯৫৯	 সথাদলর	 শুরু	
গ্রদক	কদয়কটি	পর্রীক্থামলূক	প্রকল্প	প্রবি্ডদনর	
তসধেথান্ত	 রেহণ	 কপ্র।	 এসব	 প্রকল্প	 প্রবি্ডদনর	
তপিদন	 দুই	 িরদনর	 উদদেশ্য	 তিল:	 প্ররমি,	
একথাদডতমদি	 প্রতশক্ণথার্্রীদের	 জন্য	 বথাস্ব	
জ্রীবন	 সম্দক্ড	 তশক্থােথাদনর	 পতরতস্তি	 সষ্্টি	
এবং	 তবিি্রীয়ি,	 কম্সতূি/প্রতিষ্থাদনর	 উন্নয়ন	
মদডল	উদ্থাবন,	যথা	গ্েদশর	অন্যত্ও	বথাস্বথায়ন	
করথা	যথায়।	প্রকল্পগুদলথার	তেকতনদে্ডশনথা	ও	কথায্	
পতরিথালনথায়	বথাড্ড	প্রণীি	ন্রীতিমথালথা	ও	বেৌশল	
প্রথাদয়থাতগক	প্রকল্পসমদূহর	উন্নয়দনর	তভতত্ত	রিনথা	
কপ্র	 এবং	 ফলি	 একটি	 রেথাদমথান্নয়ন	 উদে্যথাগ	
সষ্্টি	হয়।	

কুতমল্থা	 মদডদলর	 তবকথাদশর	 গ্ক্প্ত্	 গ্যসব	
যুতক্ত	ও	িথারণথা	কথাজ	কপ্রদি	সম্বি	গ্সগুদলথা	
হদচ্ছ:	 (১)	 রেথামবথাস্রীদের	 েষ্্টিভতঙ্গদি	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 সমস্যথাগুদলথা	 তিতনিি	 করথা,	 বেননথা	
িথারথাই	 রেথাম্রীণ	 পতরতস্তি	 ও	 রেথামজ্রীবদনর	
সমস্যথা	সম্দক্ড	সম্যক	অবতহি;	(২)	উন্নয়দনর	
উপকরণ	গ্যথাগথান	তেদল	রেথামবথাস্রীরথা	তনদজরথাই	
িথাদের	অবস্থার	পতরবি্ডন	করদি	সক্ম;	(৩)	
রেথামথাচিদল	 ব্যথাপকির	 উন্নয়ন	 প্রতক্রয়থা	 শুরু	
করথার	জন্য	ক্তষ	উন্নয়নদক	অপতরহথায্	পেদক্প	
তহদসদব	রেহণ;	(৪)	রেথামদক	উন্নয়দনর	গ্মৌতলক	
গ্ক্ত্	 তহদসদব	 তবদবিনথা	 এবং	 আিতুনকথায়ন	
প্রতক্রয়থা	 সিূনথার	 বেন্দ্রতব্ু	 তহদসদব	 রেহণ;	
(৫)	 রেথাদমথান্নয়দনর	 জন্য	 অি্যথাবশ্যক্রীয়	 হদলথা	
প্রতশক্ণ,	 গদবষণথা	 ও	 তনদে্ডশনথা	 এবং	 রেথাম্রীণ	
জ্রীবদনর	 সদঙ্গ	 এগুদলথার	 অতবদচ্ছে্য	 সম্ক্ড	
সষ্্টি	করথা।

কুতমল্থা	 মদডদলর	 প্রিথান	 ব�তশষ্্য	 হদলথা:	
(১)	 এ	 মদডদলর	 িথাতবকথাতঠ	 তহদসদব	 পল্্রী	
উন্নয়দনর	 পুপ্রথা	 প্রতক্রয়থার	 প্রথাতিষ্থাতনক্রীকরণ,	
উন্নয়দনর	উৎকষ্	সথািদনর	ওপর	গুরুত্বথাপ্রথাপ,	
সরকথাতর	 ও	 ব�সরকথাতর	 উভয়	 িরদনর	
প্রতিষ্থাদনর	শুতধেকরণ	এবং	এসব	প্রতিষ্থাদনর	
মদি্য	 আন্তঃসম্দক্ডর	 একটি	 সুষু্	 পধেতি	
প্রদয়থাদগর	 ওপর	 গুরুত্ব	 আপ্রথাপ	 করথা;	 (২)	
পল্্রী	উন্নয়ন	প্রতক্রয়থায়	সরকথাতর	ও	ব�সরকথাতর	
উভয়	 খথািদক	 সংতলিষ্	 করথা;	 (৩)	 প্রদি্যক	
রেথাদম	 তনদজদের	 সংগঠন	 ব্যবস্থাপনথার	 লদক্্য	
প্রথাতিষ্থাতনক	 বেি্দত্বর	 একটি	 ক্যথাডথার	 সষ্্টি,	
গ্যমন	 ম্যথাদনজথার,	 আেশ্	 ক্ষক,	 নথার্রী	
সংগঠক,	 যুবদনিথা,	 রেথাদমর	 তহসথাবরক্ক;	
(৪)	 রেথামথাচিদলর	 পূণ্থাঙ্গ	 উন্নয়দনর	 জন্য	
তিনটি	 গ্মৌতলক	 অবকথাঠথাদমথা	 (প্রশথাসতনক,	
ব�ৌি	 ও	 সথাংগঠতনক)	 সষ্্টি;	 (৫)	 তবতভন্ন	
সরকথাতর	েফিপ্রর	কম্কি্ডথা	ও	জনসংগঠদনর	
প্রতিতনধিদের	 মদি্য	 যরথাযর	 সমবিয়সথািদনর	
মথাি্যদম	 তবদকন্দ্র্রীক্ি	 ও	 সমতবিি	 পল্্রী-
প্রশথাসনদক	 অরেথাধিকথার	 প্রেথান;	 (৬)	 তবতভন্ন	
পতরপূরক	 রেথাদমথান্নয়ন	 ও	 প্রকল্প	 কথায্ক্রম,	

পতরকল্পনথা	ও	প্রশথাসতনক	প্রতক্রয়থা	এবং	স্থান্রীয়,	
আচিতলক	ও	জথাি্রীয়	পয্থাদয়	তবতভন্ন	উপখথাদির	
মদি্য	 সংদযথাগ	 স্থাপন	 ও	 সমতবিিকরদণর	
মথাি্যদম	 পূণ্থাঙ্গ	 উন্নয়ন;	 (৭)	 তশক্থা,	 সংগঠন	
ও	 শঙ্্খলথা	 এ	 মদডদলর	 প্রিথান	 ব�তশষ্্য;	 (৮)	
একটি	 সমধ্ে	 ও	 প্রগতিশীল	 সমথাজ	 তনম্থাদণর	
জন্য	 অর্ননতিক	 ও	 প্রযুতক্তগি	 তবষদয়র	
ওপর	অধিক	গুরুত্ব	আপ্রথাপ;	 (৯)	 ক্ষকদের	
অবস্থার	 উন্নয়দনর	 এবং	 রেথাম্রীণ	 শ্রমজ্রীব্রীদের	
অধিকথাংদশর	 কম্সংস্থাদনর	 উপদযথাগী	 একটি	
গ্টকসই	 ও	 প্রগতিশীল	 ক্তষব্যবস্থা	 উদ্থাবন।	
এসব	 ব�তশষ্্যই	 সমথাজ	 উন্নয়ন,	 টথাদগ্ট	 গ্রুপ	
উদে্যথাগ,	তনতবড	এলথাকথা	উন্নয়ন	প্রভ্তি	তবতভন্ন	
উন্নয়নমলূক	প্রদিষ্থার	মদি্য	কুতমল্থা	মদডলদক	
একটি	 ব্যতিক্রম্রী	 উদে্যথাগ	 তহদসদব	 প্রতিতষ্ি	
কপ্রদি।	(বথাংলথাতপতডয়থা,	২০১৪)

কৃচে রাচন্তকলীকরণ ও থরৌে খামার 
বযুবস্াপনা
ক্তষ	 যথাতন্তক্রীকরদণর	 ি্যথাদলজে	 গ্মথাকথাদবলথায়	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড)	কি্্ক	
উদ্থাতবি	সমবথায়তভতত্তক	আিতুনক	িথাষথাবথাদের	
মদডল	 বথাস্বথায়দনর	 মথাি্যদম	 তডতজটথাল	
পধেতিদি	 ভূতম	 জতরপ	 কপ্র	 জতমর	 আইল	
উতঠদয়	ও	সমতবিি	খথামথার	ব্যবস্থাপনথার	মথাি্যদম	
ক্তষদক্প্ত্	ব্যয়	হ্থাসকরণ	এবং	আিতুনক	ক্তষ	
প্রযুতক্ত	ব্যবহথার	কপ্র	যথাতন্তক	িথাষথাবথাদের	বিথারথা	
ক্ষকদের	আয়	বত্ধে	ও	জ্রীতবকথা	তনব্থাদহর	জন্য	
গ্টকসই	ব্যবস্থা	ব�তর	করথা।

পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (আরচরএ), 
বগুড়া
পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (আরতডএ),	 বগুডথা	
বথাংলথাদেদশর	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 উদল্খদযথাগ্য	
মদডল/প্রযুতক্ত	 উদ্থাবন	 কপ্রদি	 এবং	 িথা	
সফলিথার	 সথাদর	 গ্েশব্যথাপী	 িতডদয়	 তেদয়দি।	
তনদম্ন	 আরতডএ	 উদ্থাতবি	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
উদল্খদযথাগ্য	 মদডল/প্রযুতক্তসমহূ	 িুদল	 িরথা	
হদলথা:

ক) ভূগভকস্ মসচ োলা 

আরতডএ	কি্্ক	উদ্থাতবি	ভূগভ্ডস্	গ্সি	নথালথার	
প্রযুতক্ত	 ব্যবহথাপ্রর	 পথাতন	 অপিয়প্রথাি	 সম্ব	
হদয়দি	(৯৫%);	এবং	ভূগভ্ডস্	পথাতনর	পতরতমি	
ব্যবহথার	 তনতচিি	করথা	সম্ব	হদয়দি,	যথা	 ক্তষ	
গ্সি	 ব্যবস্থায়	 তবপ্লব	 সথাধিি	 হদয়দি।	 গভ্রীর	
নলকূপ	গ্সি	এলথাকথার	এরূপ	বত্ধের	ফদল	একর	
প্রতি	 তবদু্যৎ/জ্থালথাতন	 খরি	 (৭৫%)	 কমথাদনথা	
হদচ্ছ।	আরতডএ’র	অতভজ্িথার	আদলথাদক	এই	
ভূগভ্ডস্	 গ্সি	 নথালথা	 বি্ডমথাদন	 তবতভন্ন	 সরকথাতর	
ও	ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	গ্যমন-	বপ্রন্দ্র	বহুমখুী	
উন্নয়ন	কি্্পক্	(তবএমতডএ),	স্থান্রীয়	সরকথার	
প্রদকৌশল	অধিেপ্তর	(এলতজইতড),	বথাংলথাদেশ	
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ক্তষ	 উন্নয়ন	 কদপ্থাপ্রশন	 (তবএতডতস),	 উত্তর-
পূব্	কু্দ্র	গ্সি	প্রকল্প	(ক্তষ	মন্তণথালয়),	রেথাম্রীণ	
ক্তষ	 ফথাউদডেশন	 (রেথাম্রীণ	 ব্যথাংক)	 গ্েদশ	 ক্তষ	
উৎপথােন	 বত্ধের	 লদক্্য	 সফলভথাদব	 ব্যবহথার	
করদি।

খ) আরতডএ উদ্াতবি স্বল্পবযেনয়র গভীর 

েলকূি 

আরতডএ	 কি্্ক	 উদ্থাতবি	 স্বল্পব্যদয়র	 গভ্রীর	
নলকূপ	 ও	 গভ্রীর	 নলকূদপর	 বহুমখুী	 ব্যবহথার	
প্রযুতক্তটি	 গ্েশব্যথাপী	 জনতপ্রয়িথার	 সথাদর	 পল্্রী	
এলথাকথার	জ্রীবনমথান	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	
আরতডএ	এই	প্রযুতক্তর	মথাি্যদম	গভ্রীর	নলকূদপ	
গ্েশীয়	 প্রযুতক্ত	 ব্যবহথার	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	
ফদল	 গ্েশীয়	 সহজলভ্য	 মথালথামথাল	 ব্যবহথার	
কপ্র	এই	গভ্রীর	নলকূপ	স্থাপন	ব্যয়	কমথায়	এটি	
লথাভজনক	 এবং	 পল্্রী	 অচিদল	 তনরথাপে	 পথাতন	
সরবরথাদহ	 জনতপ্রয়িথা	 অজ্ডন	 কপ্রদি।	 গভ্রীর	
নলকূদপর	 ব্যবহথার	 বেবলমথাত্	 গ্সদির	 মদি্য	
স্রীমথাবধে	নথা	ব�দখ	বিরব্যথাপী	িথালু	ব�দখ	গ্সদির	
পথাশথাপথাতশ	 খথাবথার,	 গহ্স্থাতল	 কথাজসহ	 তবতভন্ন	
উৎপথােনমলূক	 কম্কথাদডে	 (নথাস্থাতর,	 মৎস্য	
িথাষ,	 গবথাতে	 প্রথাণী	 পথালন,	 কু্দ্র	 কুটিরতশল্প)	
ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 লথাভজনককরদণ	 বহুমখুী	
ব্যবহথার	 মদডলটি	 রেথাম	 অচিদল	 জনতপ্রয়	
হদয়দি।	মদডলটি	বথাস্বথায়দনর	মথাি্যদম	গভ্রীর	
নলকূপদক	 বিরব্যথাপী	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	

লথাভজনক	তবতনদয়থাদগর	খথাি	তহদসদব	জনতপ্রয়	
করথা	সম্ব	হদয়দি।	গ্সদির	পথাশথাপথাতশ	তবতভন্ন	
উৎপথােনমলূক	 কম্কথাদডে	 (নথাস্থাতর,	 মৎস্য	
িথাষ,	 গবথাতে	 প্রথাণী	 পথালন,	 কু্দ্র	 কুটিরতশদল্প)	
ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 গভ্রীর	 নলকূপগুদলথার	
বহুমখুী	 ব্যবহথার	 তনতচিি	 কপ্র	 েতরদ্র	
জনদগথাষ্ঠীর	 অতিতরক্ত	 আদয়র	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	
করথা	হদয়দি।	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	মথাদি	তবশুধে	
খথাবথার	 পথাতন	 সরবরথাহ	 এবং	 পথাতন	 সম্ে	
উন্নয়দন	কথায্ক্রদম	স্থান্রীয়	জনগদণর	অধিকির	
সম্ক্্ত	করথা	সম্ব	হদয়দি।	

গ) আনসষিতেকমধুতি তেরািদ িাতে সরবরাহ 

বথাংলথাদেদশ	 ভূগভ্ডস্	 গ্রদক	 উদত্তথাতলি	 খথাবথার	
পথাতনদি	আদস্তনদকর	প্রথাদুভ্ডথাব	একটি	জথাি্রীয়	
সমস্যথা।	বি্ডমথাদন	গ্েদশর	প্রথায়	সকল	বেলথায়	
কদয়ক	 লক্	 বেথাক	 কম-ব�তশ	 আদস্তনক	
সমস্যথায়	 আক্রথান্ত।	 এই	 ভয়থাবহ	 সমস্যথা	
গ্মথাকথাদবলথা	করথার	জন্য	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	
আদস্তনকমকু্ত	 তনরথাপে	 পথাতন	 সরবরথাদহর	
জন্য	দুইটি	প্রযুতক্ত	উদ্থাবন	কপ্রদি	যথা	ভূগভ্ডস্	
পথাতন	 পর্রীক্থাকরদণর	 মথাি্যদম	 আদস্তনকমকু্ত	
প্রথাতপ্ত	 সথাদপদক্	 গভ্রীর	 নলকূপ	 স্থাপন	 কপ্র	
আদস্তনকমকু্ত	 পথাতন	 সরবরথাদহর	 ব্যবস্থা	 করথা	
হদয়দি।	 গ্য	 এলথাকথায়	 মথাটির	 তনদি	 বেথাদনথা	
আদস্তনকমকু্ত	 পথাতনর	 স্প্রর	 সন্ধথান	 পথাওয়থা	
যথায়	 নথা	 গ্সই	 সকল	 এলথাকথার	 জন্য	 স্বল্পব্যদয়	

আদস্তনকমকু্ত	 পথাতন	 সরবরথাদহর	 জন্য	
স্বল্পব্যদয়	পথাতন	শেথািন	ক্মিথাসম্ন্ন	তফপ্্রিশন	
প্ল্যথাদন্টর	উদ্থাবন	করথা	হয়।	তবতভন্ন	সরকথাতর	ও	
ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	আরতডএ’র	সহদযথাতগিথায়	
স্বল্পব্যদয়র	গভ্রীর	নলকূপসহ	তফপ্্রিশন	প্ল্যথান্ট	
স্থাপন	 কপ্রদি	 এবং	 এর	 িথাতহেথা	 উত্তপ্রথাত্তর	
বত্ধে	পথাদচ্ছ	যথা	পল্্রী	অচিদল	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
গুরুত্বপূণ্	ভূতমকথা	পথালন	কপ্র	আসদি।	

ঘ) কতমউতেটিতভতত্তক বানয়াগযোস মনডল 
পল্্রী	 উন্নয়দন	 কতমউতনটিতভতত্তক	 বথাদয়থাগ্যথাস	
মদডল	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম,	 বগুডথা	
তবদশষভথাদব	 উল্্যখদযথাগ্য	 একটি	 মদডল।	
পথাতরবথাতরক	 পয্থাদয়র	 প্রিতলি	 বথাদয়থাগ্যথাস	
প্ল্যথাদন্টর	 পতরবদি্ড	 কতমউতনটিতভতত্তক	
বথাদয়থাগ্যথাস	 মদডল	 উদ্থাবন।	 শুিমুথাত্	 দুি	
ও	 মথাংদসর	 জন্য	 খথামথার	 স্থাপন	 লথাভজনক	
নয়	 বরং	 বজ্ড্যদক	 বথাদয়থাগ্যথাস	 ও	 বেবসথাপ্র	
রূপথান্তপ্রর	 মথাি্যদম	 গবথাতে	 প্রথাণীর	 খথামথার	
লথাভজনক	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	 মথাটির	 স্বথাস্্য	
রক্থায়	 রথাসথায়তনক	 সথাপ্রর	 ব্যবহথার	 হ্থাস	 ও	
বেব	 সথাপ্রর	 গ্যথাগথান	 তনতচিিকরদণ	 মদডলটি	
যুগথান্তকথার্রী	 ভূতমকথা	 রথাখদি।	 তরেনহথাউজ	
গ্যথাস	 তনগ্মন	 ব�থািকদল্প	 মদডলটি	 খবুই	
গুরুত্বপূণ্।	 তসতলডেথাপ্র	 ব�থািলজথািকরণসহ	
পর্রীক্থামলূকভথাদব	 বথাদয়থাগ্যথাসদক	 তসএনতজদি	
রূপথান্তর	করথা	সম্ব	হদয়দি।	এিথাডথাও	স্থান্রীয়	
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পল্লী উন্নয়ন একাদরচম (আরচরএ), বগুড়া কত্ৃক কৃচে রাচন্তকলীকরণ পদ্ধচতদত থট্-কে িারা উৎপােন পচরেশ্ন কররন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় মন্তলী জনাব থমাঃ তাজুল ইসলাম, এমচপ, মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান এবং আরচরএ-র সাদবক মহাপচরিালক জনাব থমাঃ আচমন্চল ইসলাম।



পয্থাদয়	নবথায়নদযথাগ্য	জ্থালথাতন	শতক্তর	ব্যবহথার	
তনতচিি	 হওয়থায়	 এলতপতজ	 গ্যথাস	 আমেথাতনদি	
ব�দেতশক	 মদু্রথা	 সথাশ্রদয়	 মদডলটি	 সহথায়ক	
ভূতমকথা	রথাখদি।	

ঙ) মসৌরশততি তেভকর মসচ ও তবি-স্তর কৃত্ 

আরতডএ	 কি্্ক	 উদ্থাতবি	 গ্সৌর	 শতক্ততনভ্ডর	
গ্সি	 ও	 তবি-স্র	 ক্তষ	 প্রযুতক্তটি	 বথাংলথাদেদশর	
পল্্রী	 ক্তষর	 উন্নয়দন	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	
পথালন	 করদি।	 গদবষণথায়	 গ্েখথা	 গ্গদি,	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথার	 প্রিথান	 তনয়থামক	 িথান	 িথাদষর	
পথাশথাপথাতশ	অন্যথান্য	ফসল	একপ্ত্	িথাষ	করদল	
ক্ষক	 অধিক	 লথাভবথান	 হদব।	 এদক্প্ত্	 তবি-
স্র	 ক্তষ	 পধেতিদি	 একই	 জতমদি	 একই	
সমদয়	 িথান	 ও	 লিথাদনথা	 সবতজ	 উৎপথােদনর	
মথাি্যদম	 িথানদকতন্দ্রক	 িথাষথাবথােদক	 লথাভজনক	
করথা	হদয়	রথাদক।	 তবি-স্র	ক্তষ	পধেতির	সথাদর	
ি্ি্রীয়	স্প্র	গ্সথালথার	প্যথাদনল	সংদযথাজন	কপ্র	
তবদু্যৎ	 সরবরথাহ	 িথাডথাই	 পতরদবশসমেিভথাদব	
গ্সি	 ব্যবস্থাপনথা	 তনতচিি	 করথা	 সম্ব	 হদয়দি।	
পতরদবশ	রক্থায়	এবং	সবথার	জন্য	নবথায়নদযথাগ্য	
জ্থালথাতন	শতক্তর	ব্যবহথার	ও	বেথাডদশতডংকথাল্রীন,	
তবদু্যৎ	 বতচিি	 এলথাকথায়	 তবদু্যৎ	 সরবরথাহ,	
পল্্রীর	সথািথারণ	মথানদুষর	জ্রীবদনর	মথান	উন্নয়ন,	
কু্িথা	 ও	 েথাতরদ্র্যমকু্ত	 সুখী	 সমধ্ে	 বথাংলথাদেশ	
গদড	 ব�থালথার	 গ্ক্প্ত্	 প্রতিটি	 রেথাদম	 িথালু	 করথা	
মথাি্যদম	 সরকথাপ্রর	 তনব্থািতন	 অঙ্গ্রীকথার	 ‘‘�প্র	

�প্র	তবদু্যৎ	গ্পৌঁিথাদনথা’’	সহ	জ্থালথাতনর	িথাতহেথা	
গ্মটথাদি	মদডলটি	কথায্কর্রী	ভূতমকথা	রথাখদি।	

চ) িল্ী জেিদ

রেথামথাচিদল	ভতবষ্যৎ	আবথাসন	সংকট	 তনরসদন	
আরতডএ	উদ্থাতবি	পল্্রীবথাস্রীর	উন্নি	আবথাসন	
তনতচিিকরদণ	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 সদব্থাচ্চ	
অরেথাধিকথার	প্রথাপ্ত	প্রকল্প	িরথা	রেথাম্রীণ	জনদগথাষ্ঠীর	
জ্রীবনমথান	 উন্নয়ন	 ও	 আিতুনক	 নথাগতরক	
সুদযথাগ	 সুতবিথা	 সংবতলি	 সমবথায়তভতত্তক	
বহুিল	 ভবনতবতশষ্	 ‘পল্্রী	 জনপে’	 তনম্থাণ	
শীষ্ক	 প্রথাদয়থাতগক	 গদবষণথা	 প্রকল্প	 একথাদডতম	
বথাস্বথায়ন	কপ্র	যথাদচ্ছ।	গ্সখথাদন	প্রতিটি	ভবদন	
গ্মথাট	 ২৭২টি	 পতরবথার	 বসবথাস	 করদি	 পথারদব	
এবং	গবথাতে	প্রথাণী	লথালনপথালন	করথার	সুদযথাগ	
পথাদব,	 ফদল	 ক্তষজতমর	 অপিয়প্রথািসহ	
সমবথায়তভতত্তক	বসবথাদস	পল্্রী	উন্নয়নদক	আপ্রথা	
গতিশীল	 করদব।	 এিথাডথাও	 বি্ডমথান	 সরকথার	
গ্�থাতষি	 তনব্থািন্রী	 ইশদিহথার	 ‘আমথার	 রেথাম-
আমথার	শহর’	প্রতিটি	রেথাদম	আিতুনক	নগতরক	
সুতবিথা	সষ্্টির	িথারণথার	সথাদর	সথামজেস্য	রদয়দি।	
আরতডএ	 উদ্থাতবি	 ‘পল্্রী	 জনপে’	 মদডলটি	
পল্্রীর	 মথানদুষর	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথান	 উন্নয়দনর	
সহথায়ক	ভূতমকথা	রথাখদব।	

ি) আরতডএ ঋণ কাযষিক্রম

বথাংলথাদেদশ	 গ্পৌর	 এলথাকথায়	 ভিু্তক	 প্রেথাদনর	

মথাি্যদম	 পথাতন	 সরবরথাহ	 সম্ব	 হদলও	 গ্েদশর	
পল্্রী	এলথাকথায়	সরকথাতরভথাদব	পথাতন	সরবরথাদহর	
ব্যবস্থা	 নথা	 রথাকথায়	 রেথাম্রীণ	 জনদগথাষ্ঠীর	 মথাদি	
পথাতন	সরবরথাদহর	জন্য	তবল	পতরদশথাদির	ক্মিথা	
বথা	মথানতসকিথা	বেই।	এ	লদক্্য	পল্্রীর	মথানদুষর	
জ্রীবন	 ও	 জ্রীতবকথা	 উন্নয়দনর	 জন্য	 আরতডএ,	
বগুডথার	 পথাতনর	 বহুমখুী	 ব্যবহথাপ্রর	 সথাদর	
আরতডএ	গ্ক্রতডট	কথায্ক্রম	একটি	যুদগথাপদযথাগী	
পেদক্প।	 আরতডএ’র	 কু্দ্র	 ঋদণর	 প্রযুতক্তর	
মথাি্যদম	রেথাদমর	মথানদুষর	অতিতরক্ত	কম্সংস্থান	
ও	 আয়	 বত্ধের	 লদক্্য	 তবতভন্ন	 আয়বি্নমলূক	
প্রতশক্ণ	প্রেথান	কপ্র	রথাদক	এবং	প্রতশক্দণথাত্তর	
সহজ	শদি্ড	ঋদণর	ব্যবস্থা	করথা	হয়।	এর	ফদল	
বথাংলথাদেদশর	তবতভন্ন	এলথাকথায়	আরতডএর	কু্দ্র	
ঋণ	 কথায্ক্রম	 পল্্রীর	 মথানদুষর	 জ্রীবনযথাত্থার	
মথান	উন্নয়দন	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ	এবং	অতিতরক্ত	
কম্সংস্থান	 ও	 বথাডতি	 আয়	 তনতচিি	 হওয়থার	
পথাশথাপথাতশ	পথাতনর	তবল	পতরদশথাদির	ক্মিথা	ও	
মথানতসকিথার	পতরবি্ডন	সম্ব	হদয়দি।

জ) রিামীণ োরীর বীজ বযেবসা 

আরতডএ	কি্্ক	উদ্থাতবি	রেথাম্রীণ	নথার্রীর	ব্রীজ	
ব্যবসথা	 মদডলটি	 পল্্রীর	 মথানদুষর	 জ্রীবনমথান	
উন্নয়দন	সহথায়ক	ভূতমকথা	রথাখদি।	ভথাদলথামথাদনর	
ব্রীজ	 উৎপথােদনর	 জন্য	 মদডলটি	 তবতভন্ন	
ক্তষ	 পতরদবশ	 অচিদল	 অসংখ্য	 রেথাম্রীণ	
নথার্রীদক	 উপকরণ	 সহথায়িথা	 তভতত্তব্রীজ	 ও	
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রথাসথায়তনক	সথার	প্রেথান	করথার	মথাি্যদম	রেথাম্রীণ	
নথার্রীদের	 উৎপথাতেি	 ব্রীজ	 তবপণদনর	 জন্য	
ব্রীজ	 বেথাম্থাতন,	 তডলথার	 ও	 নথার্রীদের	 মদি্য	
সংদযথাগ	গদড	ব�থালথা	হদয়দি	এর	ফদল	নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	পথাশথাপথাতশ	িথাদের	স্বথাবলম্ব্রী	কপ্র	
িুলদি।

ঝ) িল্ী ফসল তলিতেক

পল্্রী	 উন্নয়দন	 আরতডএ,	 বগুডথা	 কি্্ক	
উদ্থাতবি	 পল্্রী	 ফসদলর	 তক্তনক	 মদডলটির	
মথাি্যদম	 শিথাধিক	 রথাসথায়তনক	 মকু্ত	 ও	
বথালথাইনথাশক	 (Bio-Pesticide)	 ব্যবহথার	
কপ্র	 ফমু্লথা	 ব�তর	 ও	 কথায্কথাতরিথা	 পর্রীক্থা-
তনর্রীক্থার	পর	 তক্তনকগুদলথাদি	সরবরথাহ	এবং	
জনতপ্রয়করদণর	উদে্যথাগ	 বেওয়থা	হদয়দি।	এর	
ফদল	 ফসল	 তক্তনক	 এলথাকথায়	 রথাসথায়তনক	
তবষ	 ব্যবহথাপ্রর	 প্রবণিথা	 লক্ণীয়ভথাদব	 কদম	
আসদি।	 সহজ	 ও	 সথাবল্রীল	 ভথাষথায়	 বেখথার	
কথারদণ	 ক্ষকরথা	 অনথায়দস	 অনসুরণ	 কপ্র	
তনদজরথাই	বেব	বথালথাইনথাশক	ব�তর	ও	গ্সগুদলথা	
ব্যবহথার	 করদি	 পথারদিন।	 আরতডএ	 উদ্থাতবি	
গ্ফসগথাড্ড	 ক্ষকদের	 স্বথাস্্য-সুরক্থায়	 কথায্কর	
বদল	প্রমথাধণি	হদয়দি	এবং	দ্রুি	জনতপ্রয়	হদয়	
উঠদি।	পল্্রী	ফসল	তক্তনদক	বেব	বথালথাইনথাশক	
(Green Pharmacy)	ও	“	ক্ষদকর	স্বথাস্্য	ির্য	
গ্সবথা’’	 নথামক	 দুইটি	 নিুন	 সথাতভ্ডস	 অন্তভু্ক্ত	
কপ্র	 ফসদলর	 ডথাক্তথারদের	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	
করথা	হদয়দি।	জনতপ্রয়	বেব	বথালথাইনথাশকসমহূ	
ব্যবহথার	 কপ্র	 বগুডথার	 শথাজথাহথানপুর	
উপদজলথার	ক্ষকরথা	তবষমকু্ত	অগ্থাতনক	সবতজ	

িথাষ	করদিন	এবং	অদনক	 বেব	বথালথাইনথাশক	
বথাধণতজ্যকভথাদব	 তবতক্র	 কপ্র	 বথাডতি	 আয়	
করদিন।	 এিথাডথা	 বেব	 বথালথাইনথাশদক	 বেন্দ্র	
কপ্র	তবষমকু্ত	অগ্থাতনক	সবতজ	িথাতষদের	একটি	
তনজস্ব	 সংগঠন	 গদড	 উদঠদি।	 ির্যপ্রযুতক্ত	 ও	
গ্যথাগথাদযথাগ	প্রতশক্ণপ্রথাপ্ত	ফসদলর	ডথাক্তথারগণ	
তনজ	উদে্যথাদগ	গ্মথাবথাইল	গ্ফথাদনর	মথাি্যদম	দূর-
দূরথাদন্তর	ক্ষকদের	ফসদলর	স্বথাস্্যদসবথা	গ্পৌঁদি	
তেদচ্ছন।	এিথাডথা	ফসদলর	স্বথাস্্য	 গ্সবথা	 তবষদয়	
ক্ষকদের	তবতভন্ন	প্রদনের	উত্তর	গদবষণথা	বেন্দ্র	
গ্রদক	গ্মথাবথাইল	গ্ফথাদন	বেদন	তনদি	পথারদিন।	

ঞ) চর জীতবকায়ে মনডল

আরতডএ	কি্্ক	বথাস্বথাতয়ি	পল্্রী	উন্নয়দন	ির	
জ্রীতবকথায়ন	কম্সতূিটি	বথাংলথাদেদশর	কুতডরেথাম,	
জথামথালপুর,	 গথাইবথান্ধথা,	 বগুডথা	 ও	 তসরথাজগজে	
বেলথার	িরথাচিদলর	আডথাই	লক্	েতরদ্র	মথানষু	
প্রি্যক্	 সুতবিথা	 গ্পদয়দি	 এবং	 পপ্রথাক্ভথাদব	
পতরবথাপ্রর	সেস্য	তহদসদব	ঋণ	রেহদণর	মথাি্যদম	
মথানষু	 এর	 মথাি্যদম	 উপক্ি	 হদয়দি।	 ির	
জ্রীতবকথায়ন	 কম্সতূির	 আওিথায়	 ১,৬৮,০০০	
বসিতভটথা	 উঁিুকরণ,	 ১,৩৩,০২৬টি	
গবথাতে	 প্রথাণীসম্ে	 তবিরণ,	 ১,৩০,২৬৪টি	
স্বথাস্্যসমেি	ল্যথাতরেন	স্থাপন,	১,৫৭৪টি	অগভ্রীর	
নলকূপ	 স্থাপন,	 ২০,২০৩টি	 নলকূদপর	
প্লথাটফরম	 স্থাপন,	 ৩৯,৮৮৮টি	 আদস্তনক	
পর্রীক্থা,	 ৪৯,৫১৫	 জদনর	 ব্রীজ	 তবিরণ,	
৩১,৬৫১টি	 গথাদির	 িথারথা	 তবিরণ,	 সথামথাতজক	
তনরথাপত্তথা	 ব�ষ্ন্রীর	 আওিথায়	 ৩৮,১০৭	
েজনদক	 নে্রী	 ভথাঙদনর	 সহথায়িথা	 প্রেথান,	

৩২,৬৪৮টি	 স্যথাদটলথাইট	 তক্তনক	 পতরিথালনথা	
ও	 ১,৯৯,৮৮৬	 জন	 ব�থাগীদক	 পরথামশ্	 গ্সবথা	
প্রেথান,	৬৮,৮৫৮টি	গবথাতে	প্রথাণীদক	টিকথা	েথান,	
২৩,১৫৯টি	 গবথাতে	 প্রথাণীর	 ক্তম	 মকু্তকরণ,	
২,৩৬,৬০৩টি	 গবথাতে	 প্রথাণীদক	 ক্তত্ম	
প্রজনন	 সহথায়িথা	 প্রেথান	 এবং	 সবতজ	 বথাগথান	
ব�তর,	 বেব	সথার	 ব�তর,	গবথাতে	প্রথাণী	পথালন,	
হাঁস-মরুতগ	 পথালন,	 ১৭,৫০,৮৬৬	 জন/
তেবস	প্রতশক্ণ	প্রেথান,	১,৪৯৭	জন	ইউতনয়ন	
পতরষে	 গ্িয়থারম্যথান,	 সেস্য	 এবং	 সতিবদের	
েক্িথা	বত্ধেমলূক	প্রতশক্ণ	প্রেথান,	৩১,৮৮৩	
জনদক	 �থাস	 িথাদষ	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 করথা	
হদয়দি,	 ৩,৪৮৯টি	 রেথাম্রীণ	 ঋণেল	 গঠদনর	
মথাি্যদম	 ৯৬,৬২৩	 জন	 রেথাম্রীণ	 নথার্রী	 উপক্ি	
হদয়দি	এবং	সমবথায়্রী	সুতবিথার	মথাি্যদম	িথাদের	
আর্সথামথাতজক	 অবস্থার	 উন্নয়ন	 �টিদয়দি।	
প্রকদল্পর	 আওিথায়	 সুফলদভথাগীদের	 উতল্তখি	
সম্েসমহূ	 এবং	 তবতভন্ন	 িরদনর	 প্রতশক্ণ	
প্রেথাদনর	 মথাি্যদম	 িপ্রর	 উন্নয়ন	 �দটদি	 এবং	
আয়বি্নমলূক	 কম্কথাদডের	 মথাি্যদম	 িথাদের	
আর্সথামথাতজক	অবস্থার	উন্নয়ন	হদয়দি।	

• আবধুল কালাম আজাদ: পতরিথালক	(প্রকল্প),	
বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	(বথাড্ড),	কুতমল্থা

• মমাঃ আতবদ মহানসে মধৃা : উপ-পতরিথালক,	পল্্রী	
উন্নয়ন	একথাদডতম	(আরতডএ),	বগুডথা	এবং	প্রকল্প	
পতরিথালক,	শেখ	হথাতসনথা	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম,	
জথামথালপুর

• ড. মমাঃ আব্ধুল কানদর: উপ-পতরিথালক,	পল্্রী	
উন্নয়ন	একথাদডতম	(আরতডএ),	বগুডথা

• েরূ মমাহাম্মদ: সহকথার্রী	পতরিথালক,	পল্্রী	উন্নয়ন	
একথাদডতম	(আরতডএ),	বগুডথা
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ভূচমকা 
েতক্ণ	 এতশয়থার	 ব�ৌদগথাতলকভথাদব	 গুরুত্বপূণ্	
উন্নয়নশীল	একটি	রেথামদকতন্দ্রক	সমথাজব্যবস্থার	
গ্েশ	 হদলথা	 বথাংলথাদেশ।	 তববেব্যথাংক	 (২০১৯)	
এর	 তহদসদব,	 বথাংলথাদেদশ	 প্রথায়	 ৬৩	 শিথাংশ	
জনগণ	এখনও	রেথাদম	বসবথাস	কপ্র,	গ্যখথাদন	
প্রথায়	অদি্কই	হদলথা	নথার্রী।	িথা	সদত্তও	সমথাজ	
পুরুষিথাতন্তক	 মলূ্যদবথাি	 ও	 আিরণদক	 িথারণ	
কপ্র,	ফদল	নথার্রীরথা	পথাতরবথাতরক	ও	সথামথাতজক	
ব�ষদম্যর	 তশকথার	 হয়।	 তকন্তু	 অপরতেদক	

আমরথা	 গ্েতখ,	 আত্মশতক্তদি	 বল্রীয়থান	 হদয়	
বথাংলথাদেদশর	 নথার্রীরথা	 তহমথালয়	 জয়	 করদি,	
িত্্রীদসনথা	হদয়	যুধেদক্প্ত্	গ্যথাগ	তেদচ্ছ,	গহ্থাঙ্গদন	
তবনথা	পথাতরশ্রতমদক	পুনঃউৎপথােনমলূক	ভূতমকথা	
পথালদন	 অধিকির	 সময়	 গ্েওয়থার	 পথাশথাপথাতশ	
তশল্প,	 বথাধণজ্য,	 প্রশথাসন,	 রথাজন্রীতিসহ	
সমথাদজর	 অন্যথান্য	 গ্ক্প্ত্	 প্রতিদযথাতগিথামলূক	
অবেথান	 রথাখদি।	 নথার্রীর	 ময্থােথা,	 অধিকথার	
রক্থা,	 অর্ননতিক	 স্বথাবলম্ব্রী	 ও	 জ্রীবনযথাত্থার	
মথাদনথান্নয়দনর	 জন্য	 তবতভন্ন	 কথায্ক্রম	 রেহদণর	

পথাশথাপথাতশ	নথার্রীর	ময্থােথা	বত্ধের	লদক্্য	পুরুদষর	
সথাদর	নথার্রীরথাও	যথাদি	পথাতরবথাতরক,	সথামথাতজক	
ও	 রথাষ্ট্রীয়	 গ্ক্প্ত্	 তবতভন্ন	 ন্রীতি	 তনি্থারণ	 এবং	
বথাস্বথায়দন	 অংশীেথাতর	 হদয়	 উঠদি	 পথাপ্র	 গ্স	
লদক্্য	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 তবতভন্ন	 কম্সতূি	
হথাদি	 তনদয়দি।	 বি্ডমথান	 সরকথাপ্রর	 তনব্থািতন	
ইশদিহথার	 এবং	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রীর	 ১০টি	
উদে্যথাগ	 অনযুথায়্রী	 অরেথাধিকথারভুক্ত	 তবষদয়র	
মদি্য	অন্যিম	হদলথা	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ও	দুন্্রীতি	
তনমূ্ল,	নথার্রীর	ক্মিথায়ন,	তলঙ্গসমিথা	ও	তশশু	

সোরোওয়োি রশীদ, নোমি�ো আক্োর

ম�োিোঃ রেসবকো সুলিোনো, ম�ৌমিয়ো আসবদীন

বাদর্র মচহলা চশক্ষা, আয়, প্চষ্টি উন্নয়ন প্রকদপের সংগঠনভ্চ তি সেসযুদের গাদম্ন্স থটইলাচরং প্রচশক্ষণ।

পল্লী উন্নয়দন

নারলী



কল্যথাণ,	 মথানসমেি	 তশক্থা	 ও	 স্বথাস্্যদসবথা	 এবং	
প্রব্রীণ	 ও	 অটিজম	 কল্যথাদণর	 লদক্্য	 গ্টকসই	
অন্তভু্তক্তমলূক	 উন্নয়ন	 ইি্যথাতে।	 পতরসংখ্যথান	
অনযুথায়্রী	 বথাংলথাদেদশর	 গ্মথাট	 জনদগথাষ্ঠীর	
প্রথায়	 অদি্ক	 নথার্রী	 এবং	 গ্েদশর	 েথাতরদ্র্য	 হথার	
২০.৫	এবং	হিেথাতরদ্র্য	হথার	 ১০.৫	 (তবতবএস	
২০১৯-২০২০)।	সথারথা	তবদবের	মথানদুষর	শথাতন্ত,	
সমত্ধে,	বেডেথার	সমিথা	অজ্ডন,	সকল	নথার্রী	ও	
গ্মদয়দের	ক্মিথায়ন	এবং	কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যসহ	
সকল	 প্রকথার	 ব�ষদম্যর	 অবসথাদনর	 জন্য	
জথাতিসং�	 গ্�থাতষি	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	
লক্্যমথাত্থা	(এসতডতজ)	২০৩০	একটি	অন্যিম	
কম্পতরকল্পনথা।	 গি	 দুই	 েশদক	 বথাংলথাদেশ	
সহ্থাব্	 উন্নয়ন	 লক্্যমথাত্থা	 (এমতডতজ)	
অজ্ডদন	 প্রশংসন্রীয়	 সথাফল্য	 অজ্ডন	 কপ্রদি।	
িথারই	িথারথাবথাতহকিথায়	 গ্টকসই	উন্নয়ন	অভ্রীষ্	
লক্্যমথাত্থা	 (এসতডতজ)	 ২০৩০	 অজ্ডদনও	
বি্ডমথান	 সরকথার	 বধেপতরকর	 (এসতডতজ	
২০১৭)।	 বথাংলথাদেদশর	 মদিথা	 উন্নয়নশীল	
অর্ন্রীতিদি	েথাতরদ্র্য	দূর্রীকরদণ	রেথাম	ও	শহপ্রর	
ব্যবিথান	 ও	 আয়নবষম্য	 হ্থাসপূব্ক	 জথাি্রীয়	
জ্রীবদন	সমত্ধে	অজ্ডন	এবং	সথাতব্ক	জ্রীবনমথান	
উন্নয়দন	রেথাম্রীণ	নথার্রীর	অবেথান	বেথাদনথাভথাদবই	
খথাদটথা	কপ্র	গ্েখথা	যথায়	নথা।

বঙ্গবন্্চ , মহান ম্চচতির্চদ্ধ এবং 
স্বাধলীনতা-উত্তর পল্লী উন্নয়দন নারলী 
আমথাদের	 মহথান	 মতুক্তযুদধে	 অদনক	 নথার্রী	
মতুক্তদযথাধেথা	 অংশরেহণ	 কপ্রদিন।	 বঙ্গবনু্ধ	
মহথান	মতুক্তযুদধের	সময়	তনয্থাতিি	মথা	ব�থানদের	
ব্রীরথাঙ্গনথা	 উপথাধিদি	 ভূতষি	 কপ্র	 ময্থােথা	
তেদয়তিদলন।	বঙ্গবনু্ধর	মন	অসহথায়	নথার্রীদের	
জন্য	যদরষ্	উেথার	তিল।	তিতন	স্বথাি্রীনিথা	যুদধে	
তনয্থাতিি	নথার্রী	ও	 তশশুর	সতঠক	ির্য	আহরণ	
এবং	 িথাদের	 পুনব্থাসদনর	 পথাশথাপথাতশ	 িথাকতর	
লথাদভর	 সুদযথাগ	 সষ্্টি	 ও	 কম্সংস্থাদনর	 লদক্্য	
বত্ত্তমলূক	 প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 ব্যবস্থা	 কপ্রন।	
বঙ্গবনু্ধ	 মতুক্তযুদধে	 ক্তিরেস্	 নথার্রীর	 তিতকৎসথা	
ও	গ্িদলদমদয়দের	বেখথাপডথার	জন্য	বত্ত্ত	প্ররথা	
এবং	দুস্	মতহলথা	ও	তশশু	কল্যথাণ	িহতবল	এবং	
রেথাম্রীণ	 মতহলথা	 ক্থাব	 িথালু	 কপ্রন।	 সরকথাতর	
সহথায়িথায়	গণতশক্থা	ও	ইমথাম	প্রতশক্ণ	কথায্ক্রম	
এবং	 পরবি্ড্রীদি	 সরকথাতরভথাদব	 নথার্রী	 সমবথায়	
কম্সতূি	রেহণ	করথা	হয়।	

বঙ্গবন্্চ র জলীবদন বঙ্গমাতা ও নারলীর 
মর্াো
জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথান	এর	
জ্রীবদন	বঙ্গমথািথা	ব�গম	ফতজলথািুদন্নিথা	মতুজব	
এক	 অসথািথারণ	 ভূতমকথা	 পথালন	 কপ্রদিন।	
পথাতরবথাতরকভথাদব	 বথাল্যকথাদল	 গ্য	 বথাতলকথাদক	
তবদয়	 কপ্রতিদলন	 গ্সই	 গহ্বি	ূ বঙ্গবনু্ধর	
জ্রীবদনর	বড	কম্প্প্ররণথা	ও	পতরপূরক	তিদলন।	

একজন	বেিথা	হদয়	ওঠথা	এবং	 বেল	জুলুদমর	
মদি্য	 আেশ্দক	 সমনু্নি	 রথাখথা	 ও	 সদব্থাপতর	
বঙ্গবনু্ধর	 জ্রীবদন	 সুখ	 সমত্ধে	 ও	 পথাতরবথাতরক	
ঐক্য	বজথায়	 ব�দখ	 তবপুল	পথাতরবথাতরক	েথাতয়ত্ব	
পথালদন	ব�গম	মতুজব	তিদলন	অিুলন্রীয়,	িথাই	
ব�থা	 তিতন	 বঙ্গমথািথা।	 ব�গম	 ফতজলথািুদন্নিথা	
মতুজদবর	 প্রদিষ্থায়	 ব্রীরথাঙ্গনথা	 নথার্রীদের	
পথাতরবথাতরক	 ও	 সথামথাতজকভথাদব	 ময্থােথা	 প্রেথান	
এবং	েশ	জন	ব্রীরথাঙ্গনথা	নথার্রীর	 তবদয়র	ব্যবস্থা	
কপ্রতিদলন।	

সাংচবধাচনক অঙ্গলীকার ও নারলী উন্নয়ন
সংতবিথান	ও	নথার্রী	উন্নয়ন	জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	
শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	তনদে্ডদশ	১৯৭২	সথাদল	
প্রণীি	হয়	স্বথাি্রীন	বথাংলথাদেদশর	মহথান	সংতবিথান	
এবং	 একটি	 আিতুনক	 তশক্থান্রীতির	 জন্য	
কুেরি-ই-খেুথা	 তশক্থা	কতমশদনর	প্রতিদবেন,	
যথা	জথাতির	সথামদন	একটি	মথাইলফলক	ও	ভতবষ্যৎ	
তঠকথানথা	 তহদসদব	 তবদবি্য।	 বঙ্গবনু্ধর	 সরকথার	
১৯৭২	সথাদল	বথাংলথাদেশ	নথার্রী	পুনব্থাসন	ব�থাড্ড	
প্রতিষ্থা	কপ্রন।	প্ররম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথায়	
(১৯৭৩-৭৮)	 স্বথাি্রীনিথা	 যুদধে	 ক্তিরেস্	 ও	
তিন্নমলূ	নথার্রীর	জন্য	আতর্ক	বরথাদে,	তবি-বথাতষ্ক	
পতরকল্পনথায়	(১৯৭৮-৮০)	এবং	ি্ি্রীয়	বথাতষ্ক	
পতরকল্পনথায়	নথার্রীর	কম্সংস্থান	ও	েক্িথা	বত্ধে	
কম্সতূি	 রেহণ	 করথা	 হয়।	 িিুর্	 পচিবথাতষ্ক	
পতরকল্পনথায়	 (১৯৯০-৯৫)	 এবং	 ৫ম,	 ৬ষ্,	
৭ম	পচিবথাতষ্ক	পতরকল্পনথায়	নথার্রীর	উন্নয়নদক	
সথামথাতজক	 ও	 অর্ননতিক	 কম্কথাদডের	 অংশ	
তহদসদব	 তিতনিি	 কপ্র	 উন্নয়দনর	 মলূিথারথায়	
নথার্রী	 সম্ত্ক্ত	 এবং	 বেডেথার	 সমিথা	 অজ্ডদনর	
কথায্ক্রমদক	 অব্যথাহিভথাদব	 গুরুত্ব	 গ্েয়থা	 হয়।	
বঙ্গবনু্ধ	জথাি্রীয়	সংসদে	নথার্রী	সংরতক্ি	আসন	
ব্যবস্থা	কপ্রন।	বথাংলথাদেদশর	রথাষ্টপতরিথালনথার	
সদব্থাচ্চ	 আইন	 তহদসদব	 সংতবিথাদনর	 ১৯(৩),	
২৭,	 ২৮(১),	 ২৮(২),	 ২৮(৩),	 ২৯,	 ৬৫(৩)	
িথারথায়	 রথাষ্ট	 ও	 গণজ্রীবদনর	 সব্স্প্র	 সমথান	
সুদযথাগ	 প্রেথান,	 নথার্রী-পুরুদষর	 সমথান	
অধিকথার,	 সরকথাতর	 তনদয়থাগলথাদভ	 সুদযথাদগর	
সমিথা	এবং	নথার্রীদের	জন্য	সংসদে	পচিথাশটি	
আসন	বরথাদেসহ	আইদনর	বিথারথা	স্থান্রীয়	শথাসন	
সংক্রথান্ত	 প্রতিষ্থানসমদূহ	 নথার্রীর	 প্রতিতনধিত্ব	
তনতচিি	করথার	করথা	রদয়দি।

নারলী উন্নয়দন বাংলাদেশ সরকাররর 
গহৃলীত চবচভন্ন পেদক্ষপ
তসদমথান	 ে্য	 ব�থাদভথায়থার	 িাঁর	 তবখ্যথাি	 ‘তবিি্রীয়	
তলঙ্গ’	 বইদয়	 বদলদিন,	 নথার্রী	 হদয়	 বেউ	 জন্ম	
বেয়	নথা,	নথার্রী	হদয়	ওদঠ।	এই	হদয়	ওঠথার	পর	গ্য	
মথানবসত্তথা	ব�তর	হয়	িথাদক	বহু	�থাি	প্রতি�থাদির	
মি্য	তেদয়	পত্রব্রীদি	টিদক	রথাকদি	হয়।	অন্ন,	
বস্ত্র,	বথাসস্থান,	 তশক্থা,	স্বথাস্্য,	সম্ে,	িথাকতর	
সব্দক্প্ত্ই	এখদনথা	নথার্রীর	অংশরেহণ	রদয়দি।	

বি্ডমথান	 গ্প্রতক্দি	 বথাংলথাদেশ	 সরকথার	 তবতভন্ন	
মন্তণথালদয়র	 মথাি্যদম	 নথার্রী	 উন্নয়দনর	 লদক্্য	
তবতভন্ন	 কথায্ক্রম	 রেহণ	 কপ্রদি।	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 নথার্রী	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 তহদসদব	
১৯৯৬-৯৭	 সথাদল	 প্ররম	 জথাি্রীয়	 নথার্রী	
উন্নয়ন	 ন্রীতি	 রেহণ	 কপ্রন।	 গ্সটি	 পরবি্ড্রীদি	
২০১১	 সংদশথাধিি	 ও	 পতরমথাতজ্ডি	 করথা	 হয়।	
িথািথাডথা	জথাি্রীয়	মতহলথা	পতরষে,	নথার্রী	উন্নয়ন	
গ্ফথাকথাল	 পদয়ন্ট	 ইি্যথাতের	 পথাশথাপথাতশ	 ১৬-১১	
২০১১	 সথাদলর	 ১৬	 নদভম্বপ্র	 ঢথাকথার	 গ্হথাদটল	
রূপস্রী	 বথাংলথা	 গ্রদক	 ি্ণমলূ	 পয্থাদয়র	 নথার্রী	
উদে্যথাক্তথাদের	 সথাদর	 তভতডও	 কনফথাপ্রদন্সর	
মথাি্যদম	 জতয়িথা	 কথায্ক্রদমর	 শুভ	 উদবিথািন	
গ্�থাষণথা	 কপ্রন।	 মতহলথা	 তবষয়ক	 অধিেপ্তপ্রর	
আওিথায়	সথারথাদেদশ	ি্ণমলূ	পয্থাদয়	১৬,০০০	
এর	 অধিক	 তনবতন্ধি	 গ্স্বচ্ছথাদসব্রী	 মতহলথা	
সতমতি	রদয়দি।	সরকথাপ্রর	িতল্শটি	মন্তণথালদয়	
বেডেথার	 সংদবেনশীল	 বথাদজট	 িথালু	 হদয়দি।	
উদল্খদযথাগ্য	 ইতিবথািক	 পেদক্দপর	 ফদল	
রথাজননতিক	 ও	 প্রশথাসতনক	 বেি্দত্ব	 নথার্রীদের	
অংশরেহণ	বত্ধে	গ্পদয়দি।	

নারলী ক্ষমতায়দন সমবাদয়র ভূচমকা
গ্টকসই	 উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 (Sustainable	
Development Goals-SDG)	 এর	 ৫	 নং	
অভ্রীদষ্	 নথার্রীর	 ক্মিথায়ন	 সম্দক্ড	 আমরথা	
তববেদনিথাদের	অঙ্গ্রীকথার	পথাই	এভথাদব:

Women - Achieve gender equality 

and empower all women and girls

বেডেথার	সমিথা	অজ্ডন	এবং	সকল	নথার্রী	ও	
গ্মদয়দের	ক্মিথায়ন।

সমবায় অধধদপ্তররর োরী উন্নয়েমলূক প্রকল্প

উপযু্ক্ত	 লক্্য	 অজ্ডদন	 সরকথাপ্রর	 উদে্যথাদগর	
পথাশথাপথাতশ	 সমবথায়	 তবভথাগও	 নথার্রী	 উন্নয়দন	
ও	 নথার্রীর	 ক্মিথায়দন	 কথাজ	 কপ্র	 আসদি।	
সমবথায়তভতত্তক	 ব�শতকিু	 প্রকল্প	 ইদিথামদি্য	
বথাস্বথাতয়ি	 হদয়দি	 ও	 হদচ্ছ।	 এসব	 প্রকদল্পর	
মদি্য	রদয়দি:	
(১)	সমবথায়	অধিেপ্তরদক	শতক্তশথাল্রীকরণ	এবং	
সমবথাদয়র	মথাি্যদম	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টি	ও	আয়বি্ক	
কম্সংস্থান	 সষ্্টির	 মথাি্যদম	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	
কম্সতূি;	
(২)	 সথাতব্ক	 রেথাম	 উন্নয়ন	 কম্সতূি	
(তসতভতডতপ)	 (Copmprehensive Village	
Development Programme-	CVDP)
(৩)	 Family Welfare and Income	
Generation Activities Through the	
Rural Co-operatives’’
(৪)	গথাপ্রথা	সম্প্রেথাদয়র	জ্রীবনযথাত্থার	উন্নয়ন।	
(৫)	সমবথায়তভতত্তক	দুগ্ধ	উৎপথােন	তনতচিিকরণ	
প্রকল্প।
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(৬)	 ‘আমথার	 বথাতড	 আমথার	 খথামথার	 প্রকদল্প’র	
আওিথায়	পতরিথাতলি	‘সমবথাদয়র	মথাি্যদম	কু্দ্র	
নি্থাতত্তক	জনদগথাষ্ঠীর	জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়ন	
কদম্থাদনন্ট’।	
(৭)	 বহ্ত্তর	 ফতরেপুর,	 খলুনথা	 ও	 বতরশথাল	
অচিদল	 দুগ্ধ	 সমবথায়	 সতমতির	 কথায্ক্রম	
তবস্্িকরণ	প্রকল্প।	
(৮)	 দুগ্ধ	 ও	 মথাংস	 উৎপথােদনর	 মথাি্যদম	
কম্সংস্থান	সষ্্টির	লদক্্য	গঙ্গথািডথা	উপদজলথায়	
বেইতর	সমবথাদয়র	কথায্ক্রম	সস্প্রসথারণ	প্রকল্প।	

এসব	 প্রকদল্পর	 কদয়কটি	 শুিমুথাত্	
নথার্রীদের	 জন্য	 পতরিথাতলি।	 অন্যগুদলথা	 নথার্রী	
ও	 পুরুষ	 উভদয়র	 জন্য	 বথাস্বথাতয়ি	 হদয়দি।	
এসব	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	 পুরুষদের	পথাশথাপথাতশ	
নথার্রীদের	 উন্নয়দন	 সমবথায়তভতত্তক	 কম্কথাডে	
পতরিথাতলি	হদচ্ছ।

বি্ডমথাদন	 সমবথায়	 অধিেপ্তর	 কি্্ক	 নথার্রীর	
উন্নয়দন	 গহ্্রীি	 একটি	 প্রকল্প	 “উন্নি	 জথাদির	
গথাতভ	পথালদনর	মথাি্যদম	সুতবিথাবতচিি	মতহলথাদের	
জ্রীবনযথাত্থার	মথান	উন্নয়ন	প্রকল্প”।	গ্েদশর	৭টি	
তবভথাদগর	 ২৫টি	 বেলথার	 ৫০টি	 উপদজলথায়	
এই	প্রকল্প	বথাস্বথাতয়ি	হদয়দি।	প্রথাক্কতলি	টথাকথা	
১৫১.৫৭০৩	 বেথাটি।	 গ্ময়থাে	 জুলথাই	 ২০১৬	

গ্রদক	 জুন	 ২০২১।	 উপকথারদভথাগী	 ১০,০০০	
জন	 সুতবিথাবতচিি	 রেথাম্রীণ	 নথার্রী।	 প্রদি্যকদক	
২টি	 কপ্র	 বকনথা	 /গথাতভ	 বেনথার	 জন্য	 ১	 লক্	
টথাকথা	 এবং	 খথাে্য	 ও	 আনষুতঙ্গক	 ব্যদয়র	 জন্য	
২০	 হথাজথার	 টথাকথা	 সুেমকু্ত	 ঋণ	 প্রেথান	 করথা	
হদয়দি।	 প্রতশক্ণ,	 িেথারতক,	 গবথাতে	 পশুর	
তিতকৎসথা	তবনথামদূল্য	গ্পদয়দিন।	এই	প্রকল্পভুক্ত	
১৩,৯৬৮টি	 গথাতভ	 বি্ডমথাদন	 প্রতিতেন	 গদড	
৬.৫০	 তলটথার	 দুি	 তেদচ্ছ।	 শেতনক	 উৎপথােন	
২৮,৩০৬	তলটথার।	প্রতি	তলটথার	৪০	টথাকথা	েপ্র	
দুি	তকদন	বেয়	তমল্কতভটথা।	শেতনক	দুি	তবক্রয়লব্ধ	
অর্	আসদি	১১.৩২	লক্	টথাকথা।	এটি	একতেদক	
সুতবিথাবতচিি	 নথার্রীদের	 অর্ননতিকভথাদব	
স্বথাবলম্ব্রী	কপ্র	িুলদি,	সংসথাপ্র	িথাদের	গুরুত্ব	
ও	 ময্থােথা	 বত্ধে	 পথাদচ্ছ,	 িথাদের	 সথামথাতজক	
তনরথাপত্তথা	 তনতচিি	 করদি,	 অন্যতেদক	 গ্েদশর	
দুগ্ধ	উৎপথােন	বত্ধেদি	সহথায়িথা	করদি।	প্রকল্পটি	
এখন	 তরভলতভং	ফথাদডের	অর্	 গ্রদক	সমথাতপ্ত-
উত্তর	পয্থাদয়	বথাস্বথাতয়ি	হদচ্ছ।

বথাংলথাদেশ	 সমবথায়	 একথাদডতমর	 উদে্যথাদগ	
মতুজববষ্দক	সথামদন	ব�দখ	‘নথার্রীর	ক্মিথায়দন	
সমবথায়:	 অজ্ডন,	 সমস্যথা	 ও	 সম্থাবনথা’	
তশপ্রথানথাদম	একটি	গদবষণথা	সম্থাতেি	হদয়দি।

বাদর্র নারলী উন্নয়ন প্রকপে 
বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম	 (বথাড্ড)	
রেথাম্রীণ	মথানদুষর	উন্নয়দন	এবং	নথার্রীর	ভূতমকথা	
বত্ধের	 লদক্্য	 তবদশষ	 ভূতমকথা	 পথালন	 করদি।	
আনষু্থাতনকভথাদব	 এবং	 গঠনিথাতন্তকভথাদব	
সব্প্ররম	বথাড্ড	কথাজ	শুরু	কপ্র।	ড.	আখিথার	
হথাতমে	 খথান	 ষথাদটর	 েশদকর	 শুরুদিই	
বদলদিন,	‘গ্য	সকল	গ্েদশর	নথার্রীগণ	তশতক্ি	
ও	 গ্স্বচ্ছথায়	 পথাতরবথাতরক	 গতডে	 গ্রদক	 ব�র	
হদয়	 সমথাদজর	 উন্নয়দন	 কথাজ	 কপ্র,	 গ্সসব	
গ্েশই	উন্নি	হদয়দি	 (খথান,	১৯৯৬)।’	এরূপ	
গ্প্রক্থাপদট	 ড.	 খথান	 নথার্রীদের	 আর্সথামথাতজক	
অবস্থার	 উন্নয়দনর	 জন্য	 িথাদেরদক	 উন্নয়দনর	
মলূিথারথায়	সম্ক্্ত	করথার	ব্যবস্থা	বেন।

বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	১৯৬২	
সথাল	 গ্রদকই	 কুতমল্থা	 এলথাকথার	 নথার্রীদের	
উন্নয়দন	সম্ক্্ত	করথার	প্রতক্রয়থা	উদ্থাবদন	তবতভন্ন	
পর্রীক্থামলূক	 প্রকল্প	 িথালু	 কপ্র।	 পরবি্ড্রীদি	
এর	মদি্য	সফল	কম্সতূিগুদলথা	 তনদয়	 গ্েদশর	
নথার্রী	 উন্নয়ন	 কথায্ক্রম	 বথাস্বথায়দন	 জথাি্রীয়	
অবেথান	 রথাখদি	 সক্ম	 হয়।	 িৎকথাল্রীন	 বথাড্ড	
পল্্রী	উন্নয়দনর	একটি	বেৌশল	তহদসদব	রেথাম্রীণ	
মথানদুষর	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদনর	লদক্্য	প্রথাদয়থাতগক	

উৎস	:	ওয়থার্্ড	ইদকথানতমক	গ্ফথারথাদমর	(২০২০)
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গদবষণথা	 পতরিথালনথার	 মথাি্যদম	 সথাংগঠতনক	 ও	
ব�ৌি	অবকথাঠথাদমথা	ও	সম্েসমদূহর	ব্যবহথার	
এবং	 তশক্থা	ও	প্রতশক্ণ	প্রেথানপূব্ক	সক্মিথা	
বত্ধের	 পথাশথাপথাতশ	 নথার্রীদের	 উন্নয়দনর	 ওপর	
গুরুত্বথাপ্রথাপ	কপ্র।	পরবি্ড্রীদি	রেথাম্রীণ	উন্নয়ন	
এবং	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 জন্য	 ড.	 আখিথার	
হথাতমে	খথাদনর	বেি্দত্ব	কুতমল্থা	মদডদলর	ন্রীতি,	
ক্ষক	সমবথায়,	নথার্রী	মতুক্তর	লদক্্য	কু্দ্র	ঋণ	
কথায্ক্রম	 ইি্যথাতে	 রেহণ	 করথা	 হদয়দি।	 বথাদড্ডর	
মতহলথা	তশক্থা,	আয়	ও	পুষ্টি	উন্নয়ন	(মতশআপুউ)	
প্রকল্পটি	 ১৯৯৩	 সথাদলর	 জথানয়ুথাতর	 মথাস	 হদি	
শুরু	হদয়	কুতমল্থা	সের,	বুতডিং,	সের	েতক্ণ	
ও	 বরুডথা	 উপদজলথার	 ২৪টি	 রেথাদম	 বি্ডমথাদন	
পর্রীক্থামলূকভথাদব	পতরিথাতলি	হদচ্ছ।	গি	িথার	
েশক	 িপ্র	 গুরুদত্বর	 সথাদর	 তবদবতিি	 নথার্রীর	
প্রতি	 সংবদেনশীল	 ও	 তবদশষভথাদব	 প্রণীি	
কথায্ক্রম	 তহদসদব	 সথামথাতজক,	 স্বথাস্্য-পুষ্টিগি	
অবস্থা	উন্নয়ন	ও	অর্ননতিক	ক্মিথায়ন	এবং	
পতরদবশ	 উন্নয়ন	 তবষয়গুদলথা	 তনদয়	 বথাদড্ডর	
গ্মথাট	 বথাদজদটর	 বি্ডমথাদন	 নথার্রীর	 তহস্যথা	
অনযুথায়্রী	 মতশআপুউ	 প্রকল্পটি	 প্রতিবির	 গদড	
১০	 লক্	 টথাকথা	 বথাদজট	 বিথারথা	 কুতমল্থা	 বেলথার	
৪টি	উপজদলথার	১৩টি	ইউতনয়দনর	২৪টি	রেথাদম	
১,১০৮	 জন	 উপকথারদভথাগী	 তনদয়	 প্রকল্পটি	
পতরিথাতলি	হদচ্ছ।	

নারলীর অে্কনচতক ক্ষমতায়দন 
এনচজও এর ভূচমকা
বথাংলথাদেশ	 সরকথাপ্রর	 পথাশথাপথাতশ	 গ্েদশর	
এনতজওগুদলথা	 তবতভন্ন	 িরদনর	 কম্কথাদডের	
মথাি্যদম	 নথার্রী	 উন্নয়দনর	 জন্য	 তনরলস	 কথাজ	
কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 এই	 সকল	 কম্কথাদডের	 মথাদি	
নথার্রীবথান্ধব	ঋণ	এর	করথা	তবদশষভথাদব	উদল্খ	
করথা	যথায়,	যথার	ফলশ্রুতিদি	রেথাম্রীণ	মতহলথাদের	
প্রবত্ধের	 মথাি্যদম	 সুস্বথাস্্য	 ও	 ইতিবথািক	
পতরবি্ডদনর	 বিথারথা	 জ্রীবনযথাত্থার	 মথাদনর	
উন্নয়ন	 �দট।	 এদক্প্ত্	 রি্যথাক,	 আশথা,	 রেথাম্রীণ	
ব্যথাংক,	 প্রতশকথার	 নথার্রী	 উন্নয়ন	 সম্তক্ডি	
কম্সতূিগুদলথার	করথা	উদল্খ	করথা	যথায়।

কম্দক্ষত্ ও শ্রমবাজারর নারলীর 
ভূচমকা
স্বথাি্রীনিথাপরবি্ড্রী	 সমদয়	 নথার্রীর	 অংশরেহণ	
গ্েদশর	 শ্রমবথাজথাপ্র	 ব্যথাপক	 পতরবি্ডন	
�টিদয়দি,	 তকন্তু	 নথার্রীর	 এই	 অংশরেহণ	
অনথানষু্থাতনক	 বথা	 তনম্ন	 আদয়র	 ও	 িুঁতকপূণ্	
কথাদজই	 ব�তশ	 তনদয়থাতজি।	 বথাংলথাদেশ	
পতরসংখ্যথান	 বু্যপ্রথার	 (তবতবএস)	 ির্য	
অনযুথায়্রী,	১৯৭৪	সথাদল	গ্েদশ	কম্দক্প্ত্	নথার্রী	
তিল	মথাত্	৪	শিথাংশ।	এই	হথার	১৯৮০	সথাদলর	
তেদক	৮	শিথাংশ	ও	২০০০	সথাদল	২৩	েশতমক	
৯	 শিথাংদশ	 ওদঠ।	 তববেব্যথাংদকর	 তবদশষজ্রথা	
মিথামি	 তেদয়দিন,	 বথাংলথাদেশ	 যতে	 আগথাম্রী	

পাঁি	 বিপ্রর	 মদি্য	 শ্রমশতক্তদক	 ১০	 শিথাংশ	
বত্ধে	 করদি	 পথাপ্র,	 িদব	 তজতডতপদি	 প্রবত্ধে	
আরও	 ১	 শিথাংশ	 বত্ধে	 পথাদব।	 ব�সরকথাতর	
গদবষণথা	সংস্থা	গ্সন্টথার	ফর	পতলতস	ডথায়থালদগর	
(তসতপতড)	 গিবির	 (২০২০)	 এক	 গদবষণথায়	
বলথা	 হয়,	 গ্মথাট	 গ্েশজ	 উৎপথােদন	 (তজতডতপ)	
নথার্রীর	অবেথান	প্রথায়	২০	শিথাংশ।	িদব	গ্েদশর	
সথাতব্ক	 অর্ননতিক	 উন্নয়দন	 নথার্রী-পুরুদষর	
অবেথান	সমথান	বলথা	হদলও	শ্রমশতক্ত	জতরপ,	
২০১৩	 এর	 তহসথাব	 অনযুথায়্রী	 ৮.৪	 তমতলয়ন	
নথার্রী	 (কথাদজ	 তনদয়থাতজি	 নথার্রীর	 ৪১	 শিথাংশ)	
মজুতরতবহ্রীন	 পথাতরবথাতরক	 শ্রম,	 গ্যমন:	 হাঁস-
মরুতগ	ও	গবথাতে	পশুপথালন,	ব্রীজ	বপন,	হথাল-
িথাষ,	 ফসল	 প্রতক্রয়থাজথািকরণ,	 শথাকসবতজ	
উৎপথােন	 ইি্যথাতে	 কথাদজ	 তনদয়থাতজি	 রদয়দিন	
যথা	িথাদের	অর্ননতিক	স্বথাি্রীনিথা	ও	সথামথাতজক	
ময্থােথা	বত্ধেদি	ব�মন	ভূতমকথা	রথাখদি	পথারদি	
নথা।যতে	সংসথাপ্রর	ব�ির	ও	বথাইপ্রর	কথাদজর	
মলূ্য	 িরথা	 হয়,	 িথাহদল	 গ্েদশর	 অর্ননতিক	
উন্নয়দন	নথার্রীর	গ্মথাট	অবেথান	হদব	৪৮	শিথাংশ।	
যথা	 ২০৩০	 সথাদলর	 মদি্য	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	
লক্্যমথাত্থা	 :	 ০৫	 অজ্ডদন	 কম্শতক্তদি	 নথার্রীর	
অংশরেহণ	গ্েশদক	অদনকথাংদশই	এতগদয়	তনদি	
সথাহথায্য	করদব।

গ্েদশর	শ্রমশতক্তদি	৪	বেথাটি	২২	লথাখ	পুরুষ	
আর	 নথার্রী	 ১	 বেথাটি	 ৮৭	 লথাখ।	 তবতবএদসর	
সব্দশষ	২০১৬-’১৭	সথাদলর	শ্রমশতক্ত	জতরদপ	
নথার্রীশ্রম	৩৬	েশতমক	৩	শিথাংদশর	করথা	বলথা	
হদয়দি।	ঐ	জতরপ	অনযুথায়্রী,	গ্েদশ	শ্রমশতক্তর	
আকথার	 ৬	 বেথাটি	 ৩৫	 লথাখ।	 এর	 মদি্য	 ৬	
বেথাটি	৮	লথাখ	মজুতরর	তবতনমদয়	কথাজ	কপ্রন।	
শ্রমবথাজথাপ্র	 অংশরেহদণর	 হথার	 ২০১০	 সথাদল	
ব�দড	৩৬	শিথাংশ	হয়।	২০১৩	সথাদল	অবশ্য	
তকিু	 কদম	 ৩৩	 েশতমক	 ৫	 শিথাংদশ	 নথাদম,	
তকন্তু	বি্ডমথাদন	যথা	ঊধ্ব্মখুী।

বেচর থপাশাক খাদত নারলীর ভূচমকা 
সত্তপ্রর	েশদকর	শুরুদি	ব�তর	গ্পথাশথাক	খথাদি	
নথার্রীর	অংশরেহদণর	সিূনথা	হয়।	বি্ডমথাদন	গ্মথাট	
গ্েশজ	উৎপথােদন	(তজতডতপ)	গ্পথাশথাক	খথাদির	
অবেথান	১১	েশতমক	১৭	শিথাংশ।	গ্মথাট	রপ্তথাতন	
আদয়র	 প্রথায়	 ৮৩	 শিথাংশই	 আদস	 গ্পথাশথাক	
খথাি	গ্রদক।	

রপ্তথাতন	 উন্নয়ন	 বু্যপ্রথার	 (ইতপতব)।	 ব�তর	
গ্পথাশথাকখথাদি	 বি্ডমথাদন	 প্রথায়	 ২	 েশতমক	
৮	 তমতলয়ন	 নথার্রী	 তনদয়থাতজি	 রদয়দি।	
এতশয়থান	 গ্সন্টথার	 ফর	 বেদভলপদমদন্টর	 ির্য	
অনযুথায়্রী,	 বি্ডমথাদন	 এই	 খথাদি	 কথাজ	 করথা	
৪০	 লথাখ	 শ্রতমদকর	 ৫৯	 েশতমক	 ১২	 শিথাংশ	
নথার্রী।	 তবতবএদসর	 সব্দশষ	 শ্রমশতক্ত	 জতরপ	
বলদি,	 গ্পথাশথাকতশল্প	 খথাদি	 পুরুষ	 এখন	 ৫৩	
েশতমক	৮২	শিথাংশ;	তবপর্রীদি	নথার্রী	আদিন	
৪৬	 েশতমক	 ১৮	 শিথাংশ।	 গি	 সথাি	 বিপ্র	
বথাংলথাদেদশর	গ্পথাশথাক	তশল্প	িথার	বথাতষ্ক	আয়	

১৯	তবতলয়ন	ডলথার	গ্রদক	৩৪	তবতলয়ন	ডলথাপ্র	
উন্ন্রীি	হদয়দি-	যথা	পূদব্র	 িুলনথায়	৯	শিথাংশ	
বত্ধে	গ্পদয়দি	(রপ্তথাতন	উন্নয়ন	বু্যপ্রথার	(ইতপতব)

প্রযুতক্ত	 ও	 েক্িথায়	 �থাটতি,	 ব�িন	 বথাডথায়	
পুরুষদের	আরেহ	বত্ধের	কথারদণ	ব�তর	গ্পথাশথাক	
খথাদি	 (গথাদম্ন্টস)	 নথার্রী	 শ্রতমদকরথা	 তপতিদয়	
পডদিন।	 সরকথাতর-ব�সরকথাতর	 পয্থাদয়	
নথার্রীদের	 েক্	 করদি	 এখনই	 পেদক্প	 নথা	
তনদল	 নথার্রীদের	 কদয়ক	 যুদগর	 এই	 গ্পশথা	
টিতকদয়	 রথাখথা	 কতঠন	 বদল	 মদন	 করদিন	 এই	
খথাদির	তবদশষজ্রথা।

তবগি	িথার	বিপ্রর	ব্যবিথাদন	গ্পথাশথাকতশল্প	
খথাদি	 নথার্রীর	 অংশরেহণ	 ১০	 েশতমক	 ৬৮	
শিথাংশ	 কদমদি।	 বথাংলথাদেশ	 পতরসংখ্যথান	
বু্যপ্রথার	 (তবতবএস)	 শ্রমশতক্তর	 দুটি	 পর্ক	
জতরপ	 তবদলিষণ	 কপ্র	 এসব	 ির্য	 পথাওয়থা	
গ্গদি।	 ব�সরকথাতর	 একথাধিক	 জতরদপও	 নথার্রী	
শ্রতমক	 কদম	 যথাওয়থার	 এই	 প্রবণিথা	 উদঠ	
এদসদি।	 এই	 দুটি	 জতরপ	 আরও	 বলদি,	
গ্পথাশথাক	খথাদি	২০১৩	গ্রদক	২০১৬-১৭	সথাদল	
কম্সংস্থাদনর	গড	প্রবত্ধে	পুরুদষর	গ্ক্প্ত্	১১	
েশতমক	 ৫৪	 শিথাংশ	 ব�দডদি।	 অন্যতেদক	
নথার্রীদের	কম্সংস্থাদনর	গড	প্রবত্ধে	৬	েশতমক	
৫৬	শিথাংশ	কদমদি।	

প্রযুতক্তর	 পতরবি্ডদনর	 কথারদণ	 গ্সলথাই	
জথানথার	 অতভজ্িথা	 কথাদজ	 লথাতগদয়	 গ্পথাশথাক	
খথাদি	 নথার্রীদের	 রথাজত্ব	 করথার	 সুদযথাগ	 বেই।	
কম্সংস্থান	 টিতকদয়	 রথাখদি	 নথার্রীদের	 েক্	
হদি	হদব।	িথাই,	বি্ডমথান	বথাংলথাদেশ	সরকথারও	
গ্েদশর	 অর্ননতিক	 বেন্দ্র্রীয়	 এই	 স্ম্টিদক	
নথার্রীবথান্ধব	 করথার	 লদক্্য	 তবতভন্ন	 িরদনর	
পেদক্প	রেহণ	কপ্রদি।

পল্লী উন্নয়দন নারলীর অবোন 
অর্ননতিক	 গ্ক্প্ত্	 নথার্রী-পুরুদষর	 সমিথা,	
অংশীেথাতরত্ব	 এবং	 শহর	 ও	 রেথাদম	 আয়ব�ষম্য	
কতমদয়	 আনথা	 উন্নয়দনর	 একটি	 গুরুত্বপূণ্	
তনয়থামক।	 এই	 তনয়থামদকর	 গ্প্রতক্দি	 ওয়থার্্ড	
ইদকথানতমক	 গ্ফথারথাদমর	 (২০২০)	 ির্য	 মদি,	
বেডেথার	 গ্যথাপ	 ইনদডদক্স	 েতক্ণ	 এতশয়থার	
গ্েশগুদলথার	 মদি্য	 বথাংলথাদেশ	 ০.৭২৬	 গ্স্থার	
কপ্র	 বেডেথার	 তনরদপক্	 গ্েশ	 তহদসদব	 প্ররম	
স্থান	 অধিকথার	 কপ্রদি,	 গ্যখথাদন	 ১৫৩টি	
গ্েদশর	 মদি্য	 বথাংলথাদেশর	 অবস্থান	 ৫০িম।	
এই	 তরদপথাদট্ডর	 আরও	 ির্য	 অনসুথাপ্র,	
বথাংলথাদেশ	 ইদিথামদি্য	 ২০০৭	 সথাল	 গ্রদক	
২০২০	পয্ন্ত	৭২	শিথাংশ	বেডেথার	গ্যথাপ	কতমদয়	
এদনদি।	 যথা	 গ্রদক	 বুিথা	 যথায়	 বথাংলথাদেদশ	
নথার্রীর	 অবস্থান,	 তশক্থা,	 অর্ন্রীতি,	
রথাজন্রীতিদি	 অংশরেহদণর	 পথাশথাপথাতশ	
স্বথাস্্য	 গ্সবথা	 রেহদণও	 নথার্রীর	 অংশরেহণ	 বত্ধে	
গ্পদয়দি।	এটি	সথারথাতবদবে	প্রশংতসি	হয়	এবং	
এর	 স্ব্রীক্তিস্বরূপ	 বথাংলথাদেদশর	 মথানন্রীয়	
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প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথা	২০১৯	সথাদলর	৮	মথাি্ড	
তববে	 নথার্রী	 তেবদস	 ‘লথাইফটথাইম	 কতন্টতবউশন	
ফর	উইদমন	এম্পথাওয়থারদমন্ট	অ্যথাওয়থাড্ড’	এ	
ভূতষি	হদয়তিদলন।

বথাংলথাদেদশ	 নথার্রী	 উন্নয়দনর	 মদূল	 বি্ডমথান	
সরকথাপ্রর	 তবতভন্ন	 িরদনর	 কথায্ক্রদমর	 মদি্য	
নথার্রীবথান্ধব	বথাদজদটর	ভূতমকথা	অি্যন্ত	গুরুত্বপূণ্;	
গ্যখথাদন	 ৩০	 শিথাংদশরও	 ব�তশ	 বথাদজট	
প্রি্যক্ভথাদব	 নথার্রী	 উন্নয়দন	 অরেথাধিকথারদক	
তবদবিনথা	 কপ্র	 করথা	 হয়।	 ১৯৯০	 গ্রদক	
২০২০	গি	৩০	বিপ্র	বথাংলথাদেদশর	শ্রমশতক্ত	
বত্ধে	 গ্পদয়	 ৫৯	 শিথাংশ	 হদয়দি	 (Census 
and Economic Centre,	 ২০২০),	 এই	
নথার্রী	 শ্রমশতক্তর	 ঊধ্ব্মতুখিথার	 প্রতিফলন	
পথাওয়থা	 যথায়	 জথাতিসংদ�র	 প্রতিদবেদনও।	
জথানথা	 যথায়,	 ১৯৯০	 সথাদল	 গ্মথাট	 শ্রমশতক্তদি	
নথার্রীর	 অবেথান	 তিল	 ১৯.৯৫	 শিথাংশ,	 যথা	
২০১৭	 সথাদল	 বত্ধে	 গ্পদয়	 ২৯.১৪	 হয়	 এবং	
বি্ডমথাদন	২০২০	এ	৩৬.৪১৫	শিথাংশ	হদয়দি	
(আইএলও,	 ২০২০)।	 “Employment,	
Labour Force Participation and 
Education:	Towards Gender Equality 
in Bangladesh”	এর	িদর্য,	 বথাংলথাদেদশর	
উতল্তখি	 গ্মথাট	 নথার্রী	 শ্রমশতক্তদি	 রেথাম্রীণ	
নথার্রীশতক্ত	 ২০১	০	 এ	 তিল	 ৩৬.৪	 শিথাংশ,	
গ্যটথা	 বত্ধে	 গ্পদয়	 ২০১৭	 ব�	 ৩৮.৩	 শিথাংদশ	
গ্পৌঁিথায়।

বথাংলথাদেদশর	 অন্যিম	 জথাি্রীয়	 সংবথােপত্	
‘শেতনক	 প্ররম	 আদলথা’	 (২০	 গ্ফব্রুয়থাতর,	
২০২০)	 প্রকথাতশি	 প্রতিদবেন	 অনসুথাপ্র,	 ৪৩	

শিথাংদশরও	 ব�তশ	 নথার্রীরথা	 এখদনথা	 শুিমুথাত্	
গহ্স্থাতলর	 কথাদজই	 তনদজদের	 সংযুক্ত	
ব�দখদি।	 গহ্স্থাতল	 কথাদজ	 গ্েদশর	 নথার্রীরথা	
বিপ্র	ব্যয়	কপ্র	১৬	হথাজথার	৬৪১	বেথাটি	�ণ্টথা,	
যথার	 আতর্ক	 মলূ্য	 ২	 লক্	 ৪৯	 হথাজথার	 ৬১৫	
বেথাটি	টথাকথা।	এই	কথাজদক	ন্যথাশনথাল	ইনকথাম	
গ্মজথাতরং	 তসদটেম	 এর	 অন্তভু্ক্ত	 করথা	 হদল	
তজতডতপদি	নথার্রীদের	ভূতমকথা	প্রথায়	৪৮	শিথাংশ	
হদব	যথা	বি্ডমথাদন	২০	শিথাংদশর	মদিথা	রদয়দি।	
নথার্রীদের	পথাতরবথাতরক	কথাজ	অর্ননতিক	কথাজ	
তহদসদব	গণ্য	করথা	হয়	নথা	এবং	এদক্প্ত্	তববে	
অর্ন্রীতি	 গ্রদক	 নথার্রীদের	 এই	 অনবিতনক	
শ্রম	 অেশ্্য	 ও	 উদপতক্ি।	 যথার	 গ্প্রতক্দি	
১৯৯৫	সথাদল	ব�ইতজং	এ	অনতুষ্ি	িিুর্	 তববে	

নথার্রী	 সদমেলদন	 প্ররমবথাপ্রর	 মদিথা	 রেথাম্রীণ	
নথার্রীদের	অবেথানদক	স্ব্রীক্তি	প্রেথান	কপ্র		‘১৫	
অদক্টথাবর’	বে	রেথাম্রীণ	নথার্রী	তেবস	গ্�থাষণথা	করথা	
হয়।	 পরবি্ড্রীদি	 তনউইয়দক্ড	 ২০০৮	 সথাদল	
তেবসটি	 প্ররমবথাপ্রর	 মদিথা	 উেযথাপন	 করথা	
হদয়তিল।	উক্ত	সদমেলদন	ক্তষ	ও	পল্্রী	উন্নয়দন	
নথার্রীর	 ভূতমকথা,	খথাে্য	সুরক্থা	ও	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	
দূর্রীকরদণ	 আতেবথাস্রী	 নথার্রীসহ	 সকল	 রেথাম্রীণ	
নথার্রীদের	 গুরুত্বপূণ্	 ভূতমকথা	 ও	 অবেথানদক	
স্ব্রীক্তি	 গ্েওয়থা	 হয়।	 পল্্রী	 উন্নয়দন	 নথার্রীদের	
শ্রম	অবেথানদক	তনদম্নথাক্ত	তিনটি	বহ্ত্তর	ভথাদগ	
তবভক্ত	করথা	যথায়-
• ক্তষকথাদজ	নথার্রীর	ভূতমকথা;
• খথাে্য	সুরক্থা;	
• পল্্রী	েথাতরদ্র্য	দূর্রীকরদণ	নথার্রীর	ভূতমকথা।

নারলী, কৃচে ও সব্চজ চবপ্ব
ক্তষ	 শুমথাতর-২০১৯	 এর	 ফলথাফদল	
“তজতডতপদি	 বি্ডমথাদন	 বহ্ত্তর	 ক্তষর	 সমতবিি	
অবেথান	 শিকরথা	 ১৩.৩১	 শিথাংশ।	 আর	
গ্মথাট	শ্রমশতক্তর	৪০	শিথাংদশর	ব�তশ	ক্তষদি	
তনদয়থাতজি।”	 আইএলওর	 শ্রমশতক্ত	 জতরপ	
অনযুথায়্রী	 বথাংলথাদেদশর	 গ্মথাট	 ১	 বেথাটি	 ২০	
লথাখ	 নথার্রী	 শ্রতমদকর	 মদি্য	 ৭৪	 শিথাংশ,	
অর্থাৎ	প্রথায়	৯২	লথাখ	নথার্রীই	ক্তষকথাজ,	মৎস্য	
িথাষ	 ও	 সথামথাতজক	 বনথায়দনর	 সদঙ্গ	 জতডি।	
২০১৬	সথাদলর	তসএসআরএদলর	(ক্যথাদম্ইন	
ফর	 সথাসদটইদনবল	 রুরথাল	 লথাইভতলহুড)	
প্রতিদবেন	অনযুথায়্রী,	ক্তষ	খথাদির	২১	িরদনর	
কথাদজর	মদি্য	১৭	িরদনর	কথাদজই	রেথাম্রীণ	নথার্রী	
অংশরেহণ	কপ্র	রথাদকন।	ফসদলর	প্রথাক্-বপন	
প্রতক্রয়থা	 গ্রদক	 শুরু	 কপ্র	 ফসল	 উদত্তথালন,	
ব্রীজ	সংরক্ণ,	প্রতক্রয়থাজথািকরণ	ও	তবপণদনর	
অদনক	 কথাজ	 নথার্রী	 এককভথাদব	 কপ্রন।	
এিথাডথাও	গিথানগুতিক	এই	কথাদজর	পথাশথাপথাতশ	
বথাংলথাদেদশর	 ক্তষদি	 নথার্রীরথা	 নিুন	 িরদনর	
ক্তষ	উৎপথােদন	এতগদয়	যথাদচ্ছ।	শেতনক	প্ররম	
আদলথা	 (গ্সদটেম্বর	 ৩০,	 ২০২০)	 ির্যমদি,	
েতক্ণথাচিদলর	 ব�শ	 তকিু	 এলথাকথায়	 সযূ্মখুীর	

উি-সচূকসমহূ এবিং বািংলানদনশ রিামীণ োরীর অিংশরিহনণর হার (শিকরা)

(উৎস:	IFPRI,	২০১৫)

সতূ্:	তবতবএস	(২০১৬-১৭)	ও	আইএলও	(২০২০)
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িথাষ	 হয়	 এবং	 এই	 িথাদষ	 অংশরেহণ	 কপ্র	
িুলনথামলূকভথাদব	 েতরদ্র	 ক্ষক	 পতরবথাপ্রর	
নথার্রীরথা।	 এর	 মথাি্যদম	 প্রি্রীয়মথান	 হয়,	
নথার্রীরথা	 গিথানগুতিক	 ক্তষকথাদজর	 পথাশপথাতশ	
বথাংলথাদেদশর	 গ্প্রতক্দি	 নিুন	 কম্কথাদডের	
সথাদরও	 তনদজদের	 সংতলিষ্	 করদি	 এবং	 এই	
গ্ক্ত্দক	এতগদয়	তনদি	অরেণী	ভূতমকথা	রথাখদি।

ইন্টথারন্যথাশনথাল	 ফুড	 তরসথাি্ড	 ইনস্টিটিউদটর	
সথাম্প্রতিক	 একটি	 গদবষণথাপপ্ত্	 (২০১৮)	
ক্তষকথাদজ	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীর	 অংশরেহদণর	
ইতিবথািক	 তিত্	 প্রি্রীয়মথান	 হয়।	 সথারথাদেদশ	
৪,০০০	 পতরবথাপ্রর	 ওপর	 পতরিথাতলি	 এই	
গদবষণথায়	গ্েখথা	গ্গদি,	প্রতশক্ণ	গ্পদল	নথার্রী	
ক্ষদকরথা	 পুরুষ	 ক্ষকদের	 গ্িদয়	 অদনক	
ভথাদলথা	 কপ্রন।	 গদবষণথাটির	 মথাঠ	 ির্যমদি,	
প্রতশক্ণপ্রথাপ্ত	 পুরুষ	 ক্ষকদের	 মদি্য	 সবতজ	
িথাদষ	উন্নতি	কপ্রদিন	২২	শিথাংশ,	ক্রীটনথাশক	
ও	ব�থাগ	প্রতিপ্রথাদি	ভথাদলথা	উপকরণ	ব্যবহথাপ্র	
২৭	 শিথাংশ	 এবং	 ভথাদলথা	 ব্রীজ	 ব্যবহথাপ্র	 ২৩	
শিথাংশ।	 অন্যতেদক	 একই	 প্রতশক্ণ	 তনদয়	
নথার্রী	 ক্ষদকরথা	 উন্নতি	 কপ্রদিন	 যরথাক্রদম	
সবতজ	উৎপথােদন	৪৮	শিথাংশ,	ক্রীটনথাশক	ও	
ব�থাগ	প্রতিপ্রথাি	সথামরে্রীর	ব্যবহথাপ্র	৪৩	শিথাংশ	
এবং	ভথাদলথা	ব্রীজ	ব্যবহথাপ্র	৪০	শিথাংশ।	আর	
পুষ্টি	ও	ক্তষ	উৎপথােন	উভয়	তবষদয়	প্রতশক্ণ	
বেওয়থা	নথার্রীরথা	ভথাদলথা	কপ্রদিন	৫৭	শিথাংশ।	
“The U.S.	 Government’s Global 
Hunger and Food Security Initiative:	
Feed the future’	 ক্তষদি	 অবেথাদনর	

মথাি্যদম	পল্্রী	উন্নয়দন	নথার্রীর	ভূতমকথা	পতরমথাপ	
করথার	 জন্য	 সথারথা	 তববেব্যথাপী	 Women’s 
Empowerment in Agriculture Index 
(WEAI)	ব্যবহথার	কপ্র	রথাদক,	যথার	অন্যিম	
দুটি	কদম্থাদনন্ট	-
1.	Five Domains of Empowerment 

(5DE)
2.	Women’s Gender Parity Index 

(GPI)
Feed the Future এর	 সব্দশষ	 ২০১৫	

এ	 ইনদডক্স	 অনসুথাপ্র,	 তজতপআই	 গ্স্থার	 ৯০	
অর্থাৎ	৪৩.৬৩	শিথাংশ	রেথাম্রীণ	নথার্রী	Gender 
Parity অজ্ডদন	সক্ম	হদয়দি।

উতল্তখি	দুটি	উপ-সিূদকর	সমবিদয়	WEAI 
এর	র্যথাংতকংদয়র	ঊধ্ব্গথাতমিথা	 ক্তষদি	রেথাম্রীণ	
নথার্রীর	 পল্্রী	 উন্নয়দনর	 অবেথানদক	 প্রি্রীয়মথান	
কপ্র।

Women’s Empowerment in 

Agriculture Index (WEAI)

সথাল
5DE 
গ্স্থার	

GPI 
গ্স্থার	

WEAI

২০১১ ০.৬৭ ০.৮১	 ০.৬৮	

২০১৫	 ০.৭৮	 ০.৯০	 ০.৭৯	

Feed the Future (২০১৫)	 এর	 ির্য	
মদি,	 তবগি	 িথার	 বিপ্র	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দনর	 মথাি্যদম	 ক্তষর	 অবেথান	 প্রথায়	

১৭	শিথাংশ	বত্ধে	গ্পদয়দি।	এই	গদবষণথা	হদি	
আরও	 জথানথা	 যথায়,	 ক্তষ	 ও	 গহ্স্থাতল	 কথাদজ	
নথার্রীর	অংশরেহণ,	 তশশু	 পুষ্টি,	খথাে্য	 ব�তিত্্য,	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 ও	 পতরবথারদক	 েথাতরদ্র্য	 হদি	
উত্তরদণ	 ভূতমকথা	 রথাখদি	 বদল	 বথাংলথাদেদশর	
ক্তষ	 মন্তণথালয়	 একমি	 গ্পথাষণ	 কপ্রদি।	
উদল্খ্য,	 বি্ডমথান	 সরকথার	 নথার্রী	 ক্ষকদের	
উন্নয়দন	 ব�শ	 তকিু	 পেদক্পও	 তনদয়দি;	 যথার	
মদি্য	 রদয়দি	 সরথাসতর	 নথার্রী	 ক্ষকদের	 মদি্য	
ক্তষ	 উপকরণ	 ও	 সরকথাতর	 সুদযথাগ-সুতবিথা	
গ্পৌঁদি	 গ্েওয়থা।	 ‘ক্ষথাণী’	 তহদসদব	 ১২	 লথাখ	
৫৮	হথাজথার	৬৪৭	জন	নথার্রী	এই	কথাড্ড	পথাদচ্ছন।	
এিথাডথা	বঙ্গবনু্ধ	জথাি্রীয়	ক্তষ	পুরস্থাপ্র	নথার্রীদের	
আলথােথা	ক্যথাটথাগতর	রথাখথা	হদয়দি।

খােযু সুরক্ষায় নারলী
নথার্রী-পুরুদষর	 একই	 কথাদজ	 সমথান	 মজুতর	
গ্েওয়থার	করথা	রথাকদলও	গ্সটি	অদনক	গ্ক্প্ত্ই	
মথানথা	হয়	নথা।	তবতবএদসর	(২০১৫)	ক্তষ	মজুতর	
তবষয়ক	 জতরপ	 বলদি,	 ক্তষ	 মজুতর	 তহদসদব	
পুরুষ	 যতে	 ১০০	 টথাকথা	 পথান,	 নথার্রী	 পথান	 ৭৫	
টথাকথা।	 সথাি	 বির	 আদগ	 একই	 কথাদজর	 জন্য	
নথার্রী	 গ্পদিন	 ৪৮	 টথাকথা।	 ব�ষম্যটি	 কমদি	
খবুই	 ি্রীরগতিদি	 (প্ররম	 আদলথা,	 ১১	 জুন	
২০১৮)।	এমন	ব�ষম্যপূণ্	পতরতস্তির	মথাদিও	
জথাতিসংদ�র	 খথাে্য	 ও	 ক্তষ	 সংস্থার	 তহসথাব	
মদি,	 নথার্রীরথা	 যতে	 উৎপথােদনর	 জন্য	 সম্ে	
পুরুদষর	সমপতরমথাণ	গ্পি,	িথাহদল	উন্নয়নশীল	

রংপ্চর কেলার উেকচনক প্রকদপের থটইলাচরং প্রচশক্ষণ কার্রেম পচরেশ্ন করদেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।
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গ্েশগুদলথাদি	ক্তষ	উৎপথােন	আরও	৪	শিথাংশ	
বত্ধে	গ্পি,	যথার	ফদল	কু্িথাি্ড	মথানদুষর	সংখ্যথা	
১০০	গ্রদক	১৫০	তমতলয়ন	কতমদয়	আনথা	সম্ব	
হদিথা।	১৯৯৮	সথাদল	জথাতিসংদ�র	খথাে্য	ও	ক্তষ	
সংস্থা	ক্তষদি	নথার্রীর	অবেথাদনর	স্ব্রীক্তি	স্বরূপ	
তববে	খথাে্য	 তেবদসর	প্রতিপথাে্য	 তহদসদব	“অন্ন	
বেথাগথায়	 নথার্রী”গ্্থাগথানটি	 তনি্থারণ	 কপ্রতিল।	
জথাতিসংদ�র	 পতরসংখ্যথান	 মদি,	 অননু্নি	
ও	 উন্নয়নশীল	 গ্েশ	 তমতলদয়	 ক্তষদি	 নথার্রী	
ক্ষদকর	হথার	৪৩	শিথাংশ।	‘রথাইট	টু	ফুড	অ্যথাডে	
তনউতরেশন	ওয়থাি-২০১৯’	জথানথাদচ্ছ,	তববেব্যথাপী	
গ্য	 পতরমথাণ	 ফসল	 উৎপথাতেি	 হয়,	 িথার	 ৮০	
শিথাংশই	 আদস	 পথাতরবথাতরক	 ক্তষ	 গ্রদক।	
বথাংলথাদেদশর	সথামথাতজক	ও	অর্ননতিক	উন্নয়দন	
নথার্রী	ক্ষদকর	অবেথান	নিুন	কপ্র	আদলথািনথার	
বেথাদনথা	অবকথাশ	রথাদখ	নথা।	বথাংলথাদেদশ	রেথাম্রীণ	
নথার্রী	 ক্ষকদের	 এই	 অবেথান	 গ্য	 বেবলমথাত্	
খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	 তনতচিি	 করদি	 িথা	 নয়।	
মথানদুষর	তনরথাপত্তথা	এবং	অর্ননতিক	উন্নয়দনর	
গ্ক্প্ত্	খথাে্য	তনরথাপত্তথা	একটি	আবশ্যক	িথারথা।	
অদনদক	মদন	কপ্রন,	খথাে্য	 তনরথাপত্তথা	জথাি্রীয়	
তনরথাপত্তথার	 অন্যিম	 সিূক।	 এদি	 বেথাদনথা	
গ্েদশর	 ময্থােথা	 গ্যমন	 বথাদড-	 অন্যতেদক	
ব�দেতশক	মদু্রথাও	সথাশ্রয়	হয়।	গহ্স্থাতলর	সকল	
কথাদজর	পথাশথাপথাতশ	ক্তষকথাদজ	তনদয়থাতজি	নথার্রী	
ক্ষকদের	 ৭৪	 শিথাংশ	 গবথাতে	 প্রথাণী	 পথালন,	
৬৩	 শিথাংশ	 স্থান্রীয়	 জথাদির	 ব্রীজ	 সংরক্ণ,	
৪০	শিথাংশ	শথাকসবতজ	ও	ফলমলূ	উৎপথােন,	

শস্য	 মথাডথাই	 ও	 মথাডথাই	 পরবি্ড্রী,	 খথাে্যশস্য	
প্রতক্রয়থাজথািকরণসহ	ক্তষপণ্য	উৎপথােদন	যুক্ত	
রথাদকন।	তবতবএদসর	সব্দশষ	জতরপ	(২০১৫)	
অনযুথায়্রী,	গি	এক	েশদকর	ব্যবিথাদন	গ্েদশর	
ক্তষদি	 নথার্রীর	 অংশরেহণ	 ব�দডদি	 ১০২	
শিথাংশ।	গ্সখথাদন	পুরুদষর	অংশরেহণ	কদমদি	
২	 শিথাংশ।	 নথার্রী	 িথার	 তনজ	 গ্যথাগ্যিথায়	 ক্তষ	
খথাদির	হথাল	িরদিন।	তবগি	১০	বিপ্রর	মদি্য	
প্রথায়	 ৭০	 লথাখ	 নথার্রী	 ক্তষদি	 যুক্ত	 হদয়দিন।	
তকন্তু	ক্তষদি	নথার্রীর	ভূতমকথা	শুি	ু‘সথাহথায্যকথার্রী’	
তহদসদব	 তবদবিনথা	 করথা	 হয়,	 ক্তষ	 উৎপথােদন	
গুরুত্বপূণ্	অবেথানকথার্রী	 তহদসদব	নয়।	২০০৮	
সথাদল	 তববেব্যথাংদকর	 এক	 প্রতিদবেদন	 বলথা	
হদয়দি,	ক্তষ	খথাদি	তনদয়থাতজি	পুরুদষর	গ্িদয়	
নথার্রীর	অবেথান	শিকরথা	৬০	গ্রদক	৬৫	শিথাংশ	
ব�তশ।	বথাংলথাদেদশ	রেথাম্রীণ	খথাে্য	ব্যবস্থাপনথার	
বড	 কথাতরগর	 রেথাম্রীণ	 নথার্রীরথা।	 ব�ৌদগথাতলক	
অবস্থাদনর	 কথারদণ	 প্রতি	 বির	 গ্েদশ	 বন্যথা,	
�ধূণ্িদডর	 মদিথা	 �টনথা	 �দট।	 িখন	 মলূি	
নথার্রীরথা	 আপেকথাল্রীন	 সমদয়র	 জন্য	 খথাে্য	
ব্যবস্থা	 রেহণ	 কপ্রন।	 পথাহথাতড	 এলথাকথায়	 জুম	
ফসদল	 ইঁদুপ্রর	 আক্রমণ,	 ফলন	 নথা	 হদল	 বথা	
কু্দ্র	 নি্থাতত্তক	 জনদগথাষ্ঠীর	 সংস্্তিগি	 খথাে্য	
সংকদট	পডদলও	পতরবথাপ্রর	খথাবথাপ্রর	গ্যথাগথান	
গ্েন	পতরবথাপ্রর	নথার্রীরথা।	বথাংলথাদেদশর	নথার্রীরথা	
শথাক	 তহদসদব	 ১৫০টিরও	 ব�তশ	 গথাি-গথািথাতল	
খথাে্য	 তহদসদব	 খথাে্য	 িথাতলকথায়	 অন্তভু্ক্ত	
কপ্রদি	যথা	আবতশ্যকভথাদব	খথাদে্যর	পুষ্টিমথানদক	

তনতচিি	কপ্র	(বথাংলথাদেশ	ঢথাকথা	তরেতবউন,	মথাি্ড	
৮,	২০২০)।

অে্কনচতক সমচৃদ্ধদত নারলী
এতশয়থান	 বেদভলপদমন্ট	 ব্যথাংদকর	 অন্তভু্ক্ত	
প্রতিষ্থান	 তরংক	 এতশয়থার	 প্রতিদবেদন	
বথাংলথাদেদশ	 ৩.২৫	 শিথাংশ	 নথার্রীরথা	 সরকথাতর	
খথাদি	 এবং	 ৮.৫	 শিথাংশ	 ব�সরকথাতর	 খথাদি	
কথাজ	 করদি।	 অবতশষ্	 ৮৯.৫	 শিথাংশ	 নথার্রী	
অনথানষু্থাতনক	খথাদি	 তনদয়থাতজি	আদি	(	ঢথাকথা	
তরেতবউন,	২৩	মথাি্ড,	২০১৯)।	সরকথাতর	খথাদির	
মদি্য	বথাংলথাদেদশর	সথামতরেক	অর্ন্রীতির	একটথা	
বহ্ৎ	অংশজুদড	আদি	গ্পথাশথাক	তশল্পকথারখথানথা।	
বথাংলথাদেদশর	 রপ্তথাতন	 আদয়র	 বড	 অংশও	
আদস	 এই	 তশল্পখথাি	 গ্রদক।	 গ্েদশর	 ব�তর	
গ্পথাশথাক	 তশদল্প	 তনদয়থাতজি	 কম্্রীদের	 ৬৫	
ভথাগই	 নথার্রী।	 িথাদের	 শ্রম	 ও	 �থাদম	 অতজ্ডি	
হদচ্ছ	 ব�দেতশক	 মদু্রথার	 ৮৫	 শিথাংশ	 (শেতনক	
প্ররম	আদলথা,	মথাি্ড	৮,	২০২০)।	অর্ন্রীতিদি	
নথার্রীর	 অন্তভু্তক্তকরণ	 বথাংলথাদেশদক	 দ্রুি	
উন্নয়নশীল	 গ্েদশর	 ময্থােথা	 লথাভ	 করথাদি	
সহদযথাতগিথা	কপ্রদি।	গ্পথাশথাক	তশল্পকথারখথানথায়	
নথার্রীর	 সতক্রয়	 ভূতমকথা,	 গ্পথাশথাকতশল্প	 খথািদক	
গ্য	 পয্থাদয়	 তনদয়	 গ্গদি	 িথা	 সতি্যই	 ঈষ্ণীয়।	
তশল্পকথারখথানথার	 ইতিবথািক	 ও	 বেতিবথািক	
সবতকিুর	 তবরুদধে	 লডথাই	 কপ্র	 নথার্রীরথা	 আজ	
এই	খথািদক	শুি	ুবাঁতিদয়ই	রথাদখতন	উত্তপ্রথাত্তর	
সমত্ধের	 তেদক	 তনদয়	 যথাদচ্ছ।	 নথার্রীদের	
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উৎপথােনশীলিথা,	 সম্দের	 তনয়ন্তণ,	 ব�ষম্য	
হ্থাস,	 তশশুপুষ্টি	 ও	 তবে্যথালদয়র	 উপতস্তি	
বত্ধে	এবং	সদব্থাপতর	েতরদ্রিথা	কথাটিদয়	উঠদি	
সথাহথায্য	কপ্র।	এর	কথারণ	তহদসদব,	গদবষণথায়	
প্রথাপ্ত	 ফলথাফল	 হদি	 জথানথা	 যথায়,	 নথার্রীরথা	
িথাদের	উপথাতজ্ডি	অর্	তনজ	পতরবথার	ও	িথাদের	
সম্প্রেথাদয়র	 গঠনমলূক	 কথাদজ	 (কতমউতনটি)	
পুরুদষর	 িুলনথায়	 ব�তশ	 প্রেথান	 কপ্র	 রথাদক	
(The Financial Express,	২০১৯)।

বথাংলথাদেদশ	 গ্পথাশথাকতশদল্পর	 পপ্রই	
কু্দ্র	 ও	 মথািথাতর	 তশল্প	 উদে্যথাগ	 (এসএমই)	
খথাদি	 নথার্রীদের	 সংতলিষ্িথা	 উদল্খদযথাগ্য।	
উক্ত	 উদে্যথাদগর	 মদি্য	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথাদের	
কম্সংস্থান,	 ব�কথারত্ব	 হ্থাস	 এবং	 অর্ননতিক	
প্রবত্ধে	 অজ্ডদনর	 সম্থাবনথা	 ব�তশ।	 গ্েদশর	
গ্মথাট	 গ্েশজ	 উৎপথােদন	 (তজতডতপ)	 ২৫	
শিথাংশ	 অবেথাদনর	 সথাদর	 (এসএমই)	 গ্েদশর	
তশল্পথায়দনর	 পথাশথাপথাতশ	 অর্ননতিক	 প্রবত্ধেদক	
ত্বরথাতবিি	 করদি।	 (The Independent,	 ৮	
এতপ্রল,	 ২০১৮)।	 ইউএনতসতডএফ	 (২০১৯)	
প্রতিদবেন	 অনযুথায়্রী,	 ২০	 লক্	 মথানষু	 কু্দ্র	
ব্যবসথার	সথাদর	জতডি।	িথাদের	মথাদি	১৩	লক্	
কু্দ্র	 ব্যবসথায়্রীই	 নথার্রী।	 এদের	 ব্যবসথাগুদলথা	
গ্িথাট	 হদলও	 িথারথা	 একসথাদর	 বিপ্র	 ১,৮৪২	
তবতলয়ন	 ইউএস	 ডলথাপ্রর	 ব�তশ	 আয়	 কপ্র	
এবং	 প্রতিতেন	 গ্েদশ-তবদেদশ	 িথারথা	 কদয়ক	
তমতলয়ন	রেথাহকদক	গ্সবথা	তেদয়	রথাদক।	এসএমই	
উদে্যথাক্তথারথা	 স্থান্রীয়	 পণ্য	 গ্যমন	 পথাট,	 ক্তষ,	
িথামডথা,	 ব�দু্যতিক	 ও	 ইদলকরেতনক্স	 আইদটম,	
হথালকথা	 প্রদকৌশল	 আইদটম,	 আইটি	 পণ্য,	
প্লথাস্টিক	 এবং	 তসনদরটিকস	 পণ্য,	 হস্তশল্প,	
এবং	আিতুনক	তডজথাইদনর	গ্পথাশথাক	তনদয়	কথাজ	
কপ্র	 রথাদক।	 এসএমই	 খথাদি	 বি্ডমথাদন	 প্রথায়	
আট	 লক্	 কম্সংস্থান	 সষ্্টি	 হদয়দি,	 গ্যখথাদন	
নথার্রীর	অংশরেহণ	এবং	অবেথান	অনস্ব্রীকথায্।	

উপসংহার
বথাংলথাদেদশর	 নথার্রী	 জথাগরদণর	 পতরক্ৎ	
ব�গম	 ব�থাদকয়থার	 প্রদিষ্থায়	 গ্েদশর	 নথার্রী	
সমথাদজর	 গ্য	 ইতিবথািক	 পতরবি্ডন	 হদয়দি,	
িথার	 িথারথাবথাতহকিথা	 ত্বরথাতবিি	 কপ্রই	 নথার্রীদের	
জথাি্রীয়	 উন্নয়দন	 গ্যথাগ্য	 ও	 েক্	 অংশরেহদণ	
বেি্ত্ব	 তেদচ্ছন	 বথাংলথাদেদশর	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 বঙ্গবনু্ধ	 কন্যথা	 শেখ	 হথাতসনথা।	 তিতন	
শুি	ুবথাংলথাদেদশর	ে্রী�্িম	সময়	ক্মিথায়	রথাকথা	
সুদযথাগ্য	 প্রিথানমন্ত্রীই	 নন,	 বরং	 বথাংলথাদেদশর	
রথাজন্রীতি	 ও	 অর্ন্রীতির	 গ্প্রক্থাপদট	 আমলূ	
পতরবি্ডন	 কপ্র	 আন্তজ্ডথাতিকভথাদব	 খ্যথাতি	
অজ্ডন	 কপ্র	 প্রভথাবশথাল্রী	 নথার্রী	 বেি্ত্ব	
তহদসদবও	 তববে	 েরবথাপ্র	 সুপতরতিতি	 লথাভ	
কপ্রদিন।	 গ্েদশর	উন্নয়নমলূক	সকল	কথাদজ	
নথার্রী	 সমথাদজর	 স্বিঃসূ্ি্ড	 অংশরেহণ	 অবেথান	
রথাখদি	 ক্তষ	 অরেগতি,	 খথাে্যসুরক্থা	 তনরথাপত্তথা	
ও	 সুতনতচিিকরণ	 এবং	 েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণ	

যথা	 গ্টকসই	 উন্নয়ন	 লক্্যমথাত্থা	 এক	 (েথাতরদ্র্য	
মকু্তকরণ)	 ও	 লক্্যমথাত্থা	 দুই	 (কু্িথামকু্তকরণ)	
অজ্ডদন	 প্রি্যক্	 অবেথান	 রথাখদি।	 ভতবষ্যৎ	
প্রজদন্মর	 জন্য	 গ্য	 সম্থাবনথাময়	 সুখী	 সমধ্ে	
গ্সথানথার	বথাংলথা	গদড	ব�থালথার	স্বপ্ন	জথাতির	তপিথা	
বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান	 গ্েদখতিদলন,	
গ্সই	স্বপ্ন	আজ	বথাস্বথায়দনর	পর	সুগম	করদি	
রদয়দি	 বথাংলথাদেদশর	 নথার্রীদের	 অপতরস্রীম	
প্রশংসন্রীয়	ভূতমকথা।
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�দুহম্মদ �উদুদউর রশীদ সফদোর
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শতক্ত	গ্যথাজদনর	মথাি্যদম	এ	সংস্থা	এককভথাদব	
সচিয়তভতত্তক	 ঋণ	 পতরদষবথা	 প্রেথানকথার্রী	
সরকথাতর	 খথাদির	 সব্বহ্ৎ	 প্রতিষ্থান	 তহদসদব	
আত্মপ্রকথাশ	 কপ্রদি।	 এ	 প্রতিষ্থাদনর	 সষ্্টির	
বেপদর্য	 গ্যমন	 তিল	 নথাগতরক	 আকথাঙ্কথা,	
ব�মতন	উেথার	বতহঃসহথায়িথা।	পল্্রীর	জনগদণর	
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রেহণ	 কপ্র।	 আরতপতপ’র	 সফল	 বথাস্বথায়দনর	
পর	 কথানথাড্রীয়	 তসডথার	 একক	 আতর্ক	 ও	
কথাতরগতর	সহথায়িথায়	 ১৯৮৮	সথাল	 গ্রদক	পল্্রী	
উন্নয়ন	প্রকল্প-১২	 (আরতড-১২)	এবং	১৯৯৬	
গ্রদক	১৯৯৯	সথাল	পয্ন্ত	পল্্রী	তবত্তহ্রীন	কম্সতূি	
(আরতবতপ/আরতবআইতপ)	 বঙ্গবনু্ধর	 উন্নয়ন	
ঐতিদহ্যর	িথারথাবথাতহকিথায়	িাঁরই	সুদযথাগ্য	কন্যথা	
বি্ডমথান	 প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথা	
যুক্ত	 কপ্রন	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 এক	 নিুন	
গ্্থািিথারথা।	 তিতন	 িাঁর	 মথানতবক	 প্রয়থাদসর	
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চবগত ১৭ জুন, ২০২১ তাচরদখ স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণালদয়র মাননলীয় 
প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ, কোচভর প্রদণােনা ঋণ কম্সচূির উদ্াধন কররন, সাদে 
চেদলন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান।



মহথান	 জথাি্রীয়	 সংসদের	 ২৩নং	 আইদনর	
মথাি্যদম	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	
(তপতডতবএফ)	নথাদম	একটি	সংতবধিবধে	সংস্থা	
প্রতিষ্থা	 কপ্রন।	 গি	 ৯	 জুলথাই,	 ২০০০	
িথাতরদখ	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 ওসমথান্রী	 স্ত্ি	
তমলনথায়িদন	 এক	 বণ্থাঢ্য	 অনষু্থাদন	 প্রেত্ত	
অতভভথাষদণর	 মথাি্যদম	 তপতডতবএফ-এর	
কথায্ক্রদমর	শুভ	সিূনথা	গ্�থাষণথা	কপ্রন।

তপতডতবএফ	পল্্রীর	েতরদ্র	ও	সুতবিথাবতচিি	
মথানষুদক	 উবিধুে	 কপ্র	 অনথানষু্থাতনক	 সংহতি	
েল	ও	সতমতি	গঠদনর	মথাি্যদম	সংগতঠি	কপ্র	
তবতভন্ন	সচিয়	পতরকদল্পর	মথাি্যদম	পুঁতজ	গঠন,	
প্রতশক্ণ	 প্রেথাদনর	 মথাি্যদম	 সদিিনিথা	 ও	
সক্মিথা	 সষ্্টি	 এবং	 আয়-উৎসথার্রী	 কম্কথাদডে	
সম্ক্্ত	 কপ্র	 ঋণ	 সহথায়িথা	 প্রেথাদনর	 মথাি্যদম	
তবতভন্ন	 সজ্নশীল	 ও	 উৎপথােনমখুী	 কম্কথাদডে	
তনদয়থাতজি	 কপ্র।	 এ	 ফথাউদডেশন	 পল্্রী	
অচিদল	সুফলদভথাগী	সেস্যদের	জ্রীবনমথাদনর	
উন্নয়দনর	 জন্য	 কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রম,	 কু্দ্র	
উদে্যথাক্তথা	 উদে্রীপদনর	 লদক্্য	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	
কথায্ক্রম	 এবং	 নথার্রী	 উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টির	 জন্য	
নথার্রী	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	 কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	
কপ্র।	 এিথাডথা	 গ্েদশর	 ক্রমবি্মথান	 তবদু্যৎ	
িথাতহেথা	পূরদণর	লদক্্য	প্রি্যন্ত	অচিদল	সুতবিথা	

বতচিিদের	তবদু্যৎ	সুতবিথা	প্রেথান	এবং	জলবথায়ু	
পতরবি্ডদনর	 প্রভথাব	 গ্মথাকথাতবলথার	 জন্য	
নবথায়নদযথাগ্য	 তবদু্যৎ	 গ্সৌরশতক্ত	 (গ্সথালথার)	
প্রকল্প	তনদয়ও	তপতডতবএফ	সতক্রয়	রদয়দি।	

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	সতিদবর	
বেি্দত্ব	 ১১	 সেদস্যর	 ব�থাড্ড	 অব	 গভন্স্	
বিথারথা	 তপতডতবএফ	 পতরিথাতলি	 হয়।	 সতিব,	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাগ,	 স্থান্রীয়	
সরকথার	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 মন্তণথালয়	
পেথাধিকথারবদল	 এ	 ব�থাদড্ডর	 সভথাপতি।	
মহথাপতরিথালক,	 তবআরতডতব	 পেথাধিকথারবদল	
এ	 ব�থাদড্ডর	 সহসভথাপতি।	 ফথাউদডেশদনর	
সুফলদভথাগীদের	 ৪	 জন	 প্রতিতনধি,	 ব্যতক্ত	
খথাদির	 ৩	 জন	 প্রতিতনধি,	 অর্	 মন্তণথালদয়র	
অর্	তবভথাদগর	যুগ্মসতিব	বথা	িদূধ্ব্	পেময্থােথার	
একজন	কম্কি্ডথা	এবং	সেস্য-সতিব	 তহদসদব	
ফথাউদডেশদনর	ব্যবস্থাপনথা	পতরিথালক-বে	তনদয়	
এ	 ব�থাড্ড	 গতঠি।	 ব�থাদড্ডর	 তনব্থাতিি	 সেস্যবগ্	
তিন	বির	গ্ময়থাদে	েথাতয়ত্ব	পথালন	কপ্রন।	

তপতডতবএফ	 ক্রদম	 ক্রদম	 গ্েদশর	 ৮টি	
তবভথাদগর	 ৫৫টি	 বেলথার	 ৩৫৭টি	 উপদজলথায়	
৪০৩টি	 কথায্থালদয়র	 মথাি্যদম	 মলূিথারথার	
কথায্ক্রদমর	 আওিথায়	 প্রথায়	 ১১.৫০	 লক্	
এবং	 প্রকল্প	 ও	 কম্সতূির	 আওিথায়	 ৪.৫৫	

লক্	 রেথাম্রীণ	 সুফলদভথাগীদক	 গ্সবথা	 প্রেথান	
কপ্র	যথাদচ্ছ।	 তপতডতবএফ-এর	পল্্রী	পতরদষবথা	
সুফলদভথাগীদের	 পতরবথাপ্রর	 প্রথায়	 ৮০	 লক্	
সেদস্যর	মথাদি	প্রিক্	ও	পপ্রথাক্ভথাদব	তবস্্ি	
হদয়দি।

তপতডতবএফ	 সরকথাপ্রর	 ৭টি	 উন্নয়ন	
প্রকদল্পর	 বথাস্বথায়ন	 সম্ন্ন	 কপ্রদি	 এবং	
বি্ডমথাদন	 ৪টি	 প্রকল্প	 বথাস্বথায়নথাি্রীন	 রদয়দি।	
এ	 প্রকল্পগুদলথার	 মথাি্যদম	 বহুমথাতত্ক	 রেথাম্রীণ	
পতরদষবথা	তবস্্ি	হদচ্ছ।	

তববেব্যথাপী	 গহ্্রীি	 ও	 অনসুি্	 গ্টকসই	
উন্নয়ন	 অভ্রীষ্	 (এসতডতজ)-২০৩০-বে	 লক্্য	
কপ্র	গহ্্রীি	সরকথাপ্রর	কম্প্রয়থাদস	তপতডতবএফ	
ওিপ্প্রথািভথাদব	 জতডি।	 ২০২১	 সথাদল	
স্বথাি্রীনিথার	 সুবণ্জয়ন্ত্রীদি	 তনম্ন	 মি্য	 আদয়র	
স্র	 গ্রদক	 মি্য	 আদয়র	 গ্েদশ	 বথাংলথাদেদশর	
অসথামথান্য	 উত্তরদণর	 প্রয়থাদস	 এ	 ফথাউদডেশন	
যুক্ত	 কপ্রদি	 অব্যথাহি	 কম্দযথাগ।	 ২০৪১	
সথাদল	 উন্নি	 গ্েশ	 তহদসদব	 ‘গ্সথানথার	 বথাংলথার’	
রূপথায়ণ,	 ২০৭১	 সথাদল	 স্বথাি্রীনিথার	 শিবষ্	
পূতি্ডদি	 সমত্ধের	 সদব্থাচ্চ	 তশখপ্র	 আপ্রথাহণ	
এবং	২১০০	সথাদল	তনরথাপে	ব-বি্রীদপর	অদবিষথায়	
গ্েদশর	েথাতরদ্র্য	তনরসন	কপ্র	বঙ্গবনু্ধর	স্বদপ্নর	
গ্সথানথার	 বথাংলথা	 গডথাই	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	

 চপচরচবএফ-এর র্চগপূচত্র অন্চষ্াদন চবপধণ পচরেশ্ন করদেন মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা।
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ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)-এর	 প্রি্যয়	 ে্রীপ্ত	
আকথাঙ্কথা।

অতি	 সম্প্রতি	 সরকথাপ্রর	 বেথাতভড-১৯	
প্রদণথােনথা	 প্যথাদকদজর	 আওিথায়	 তপতডতবএফ-
এর	অনকূুদল	৩০০	বেথাটি	টথাকথা	অনেুথান	প্রেথান	
করথা	 হদয়দি।	 বেথাতভডজতনি	 সংকটকথাদল	
রেথাম্রীণ	 অর্ন্রীতির	 পুনরুজ্্রীবদনর	 জন্য	
সরকথার	কু্দ্র,	কুটির	ও	মথািথাতর	তশল্পদক	লক্্য	
কপ্র	 ঋণেথান	 কম্সতূি	 সম্প্রসথারদণর	 জন্য	
এ	 অর্	 বরথাদে	 কপ্রদি।	 িলতি	 অর্বিপ্র	
ইদিথামদি্যই	 ১০০	 বেথাটি	 টথাকথা	 অবমকু্ত	 করথা	
হদয়দি।	 স্থান্রীয়	 সরকথার,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	মন্তণথালদয়র	মথানন্রীয়	প্রতিমন্ত্রী	জনথাব	
স্বপন	 ভট্থািথায্্য	 গি	 ১৭	 জুন	 ২০২১	 িথাতরদখ	
জথাতির	 তপিথার	 জন্মস্থান	 টুতঙ্গপথাডথা,	 মথানন্রীয়	
প্রতিমন্ত্রীর	তনব্থািন্রী	এলথাকথা	মতনরথামপুর	এবং	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 সতিদবর	
তনজ	 এলথাকথা	 তমঠথাপুকুপ্রর	 সথাদর	 ভথািু্য়থাতল	
যুক্ত	হদয়	এ	ঋণেথান	কম্সতূি	উদবিথািন	কপ্রন।	
এভথাদব	বহ্ত্তর	লক্্যথাজ্ডন	প্রয়থাদসর	পথাশথাপথাতশ	
ক্রথাতন্তকথাদল	সংদবেনশীল	কথায্ক্রদমর	সথাদরও	
তপতডতবএফ	তনতবডভথাদব	সম্ক্্ত	রদয়দি।

প্রাতিষ্াতেক লষ্যে

পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশদনর	 মলূ	
লক্্য	 পল্্রী	 এলথাকথার	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরদণ	
আর্-সথামথাতজক	 অবস্থার	 উন্নয়ন	 এবং	 নথার্রী-
পুরুদষর	 সমিথা	 তবকথাশ	 সথািন	 করথা।	 এ	
লক্্যদক	সথাফদল্যর	সথাদর	সম্ন্ন	করথার	জন্য	
তপতডতবএফ	 তনম্নতলতখি	 কম্সতূি	 বথাস্বথায়ন	
করদি।
• েতরদ্র	ও	অসুতবিথারেস্	জনদগথাষ্ঠীদক	তনদয়	

মথানব	সংগঠন	সজ্ন;
• তবতভন্ন	আয়-উৎসথার্রী	বত্ত্তমলূক	প্রতশক্ণ	

প্রেথান;
• সংগতঠি	 জনদগথাষ্ঠীর	 বেি্দত্বর	 তবকথাশ	

�টিদয়	সথামথাতজক	অবস্থার	উন্নয়ন	সথািন;
• পল্্রী	উন্নয়ন	ও	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	তবষয়ক	

উন্নয়ন	প্রকল্প	বথাস্বথায়ন;
• তশক্থা,	স্বথাস্্য,	নথাগতরক	অধিকথার,	নথার্রীর	

ক্মিথায়ন	ও	পথাতরবথাতরক	আইন	সম্দক্ড	
সদিিনিথা	বত্ধে;

• সথাপ্তথাতহক	ও	মথাসতভতত্তক	সচিদয়র	অভ্যথাস	
গদড	 ব�থালথা	 এবং	 তনজস্ব	 সম্ে	 সজ্দন	
সহথায়িথা	করথা;

• নবজ্রীতবকথা	 অদবিষদণ	 কু্দ্র	 ঋণ	 সহথায়িথা	
প্রেথান;

• ঋদণর	 টথাকথার	 সতঠক	 ব্যবহথার	 তনতচিি	
করদি	 সেস্যদের	 সথাদর	 গ্যথাগথাদযথাগ	
অব্যথাহি	রথাখথা;

• নব	 উদে্যথাক্তথা	 উদে্রীপদনর	 লদক্্য	 কু্দ্র-
উদে্যথাক্তথা	ও	নথার্রী-উদে্যথাক্তথা	ঋণ	কথায্ক্রম	
বথাস্বথায়ন;

• প্রি্যন্ত	অচিদল	তবদু্যৎ	িথাতহেথা	গ্মটথাদনথা	এবং	কররানাকাললীন সমদয় চপচরচবএফ-এর ক্ষ্চ দ্র েদলর প্রচশক্ষণ।

তিতডতবএফ-এর তবগি ১২ বিররর ক্রমিধুতজিি সিংখযোিাত্বিক অরিগতি:



পতরদবদশর	 তবরূপ	 প্রভথাব	 গ্মথাকথাদবলথায়	
েতরদ্রদের	 মদি্য	 অদপক্থাক্ি	 কম	 মদূল্য	
গ্সথালথার	গ্হথাম	তসদটেম	তবিরণ।

কমষি র�ৌশল

েতরদ্রদের	 েলগিভথাদব	 সংগতঠি	 করথা,	
উপকথারদভথাগীদের	 আয়-উৎসথার্রী	 কম্কথাদডে	
উৎসথাতহি	 ও	 তনদয়থাতজি	 করথা	 এবং	 িথাদের	
বেি্ত্ব	তবকথাদশ	সহথায়িথা	করথা।

ঋণ ও সঞ্চয় কাযষিক্রম

কু্িথা	ও	েথাতরদ্র্যমকু্ত	বথাংলথাদেশ	গডথার	লদক্্য	
রেথাম্রীণ	েতরদ্র	জনদগথাষ্ঠীর	সক্মিথা	বত্ধে,	আয়	
উৎসথার্রী	 কম্কথাদডে	 অংশরেহদণর	 মথাি্যদম	 কম্	
সজ্ন,	নবসম্ে	সজ্ন,	েথাতরদ্র্য	হ্থাসকরদণর	
মথাি্যদম	পল্্রীর	ক্রম	রূপথান্তপ্রর	লদক্্য	গ্েদশর	
৫৫টি	বেলথার	৩৫৭	উপদজলথায়	পল্্রী	েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)	 এর	
কথায্ক্রম	 পতরিথাতলি	 হদচ্ছ।	 তবগি	 ২১	 বিপ্র	
তপতডতবএফ	 গ্মথাট	 ১২,৫১৫	 বেথাটি	 টথাকথা	 ঋণ	
সহথায়িথা	 প্রেথান	 কপ্রদি	 এবং	 ৫.১৫	 লক্	
সুফলদভথাগীদক	 আয়-উৎসথার্রী	 বত্ত্তমলূক	
প্রতশক্ণ,	বেি্ত্ব	তবকথাশ	ও	সথামথাতজক	উন্নয়ন	
তবষয়ক	প্রতশক্ণ	প্রেথান	কপ্রদি।

প্রতশষ্ণ কাযষিক্রম

পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	
(তপতডতবএফ)কম্কি্ডথা/কম্িথার্রী	 এবং	
উপকথারদভথাগীদের	 েক্	 মথানবসম্ে	 তহদসদব	
গদড	িুলদি	তবতভন্ন	িরদনর	প্রতশক্ণ	কথায্ক্রম	
পতরিথালনথা	 কপ্র	 রথাদকন।	 েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	
আত্মকম্সংস্থান	 সষ্্টির	 লদক্্য	 ঋণ	 প্রেথাদনর	
পথাশথাপথাতশ	 উপকথারদভথাগী	 সেস্যদের	 বেি্ত্ব	
তবকথাশ	 ও	 সথামথাতজক	 উন্নয়ন,	 আয়	 উৎসথার্রী	
তবতভন্ন	 কম্কথাদডের	 ওপর	 েক্িথা	 উন্নয়ন	 ও	
প্যথাপ্রদটক	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	 কপ্র	 রথাদক।	 এই	
প্রতশক্দণর	ফদল	উপকথারদভথাগীগণ	েক্	মথানব	
সম্দে	 রূপথান্ততরি	 হদচ্ছ	 এবং	 ঋদণর	 টথাকথা	
সতঠক	 খথাদি	 ব্যবহথাপ্রর	 মথাি্যদম	 স্বথাবলম্ব্রী	
হওয়থার	 সুদযথাগ	 পথাদচ্ছ।	 তবগি	 ২১	 বিপ্র	
তপতডতবএফ	 ৫.১৫	 লক্	 উপকথারদভথাগীদক	
তবতভন্ন	তবষদয়	প্রতশক্ণ	প্রেথান	কপ্রদি।

তিতডতবএফ-এর গনব্ণা কাযষিক্রম

তপতডতবএফ	 সম্প্রতি	 ‘গদবষণথা	 ও	 উন্নয়ন’	
নথাদম	 একটি	 নিুন	 তবভথাগ	 গঠদনর	 মথাি্যদম	
মথাঠ	 সম্রীক্থা	 ও	 সথারতর	 প্রকল্পসহ	 তবতভন্নমখুী	
কথায্ক্রম	 সিূনথার	 উদে্যথাগ	 তনদয়দি।	
তপতডতবএফ	 গি	 গ্ফব্রুয়থাতর-মথাি্ড,	 ২০২১	
সময়কথাদল	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম	
(বথাড্ড)	 এর	 সথাদর	 গ্যৌরভথাদব	 ‘তবপন্ন	 হথাওড:	
উন্নয়ন	 অদবিষথা’	 শীষ্ক	 একটি	 সপ্রজতমন	
গদবষণথা	 পতরিথালনথা	 কপ্র।	 তপতডতবএফ-
এর	 ব্যবস্থাপনথা	 পতরিথালক	 জনথাব	 মহুমেে	

মউদুেউর	 রশীে	 সফেথার-এর	 বেি্দত্ব	 বথাড্ড	
ও	তপতডতবএফ-এর	গদবষণথা	েল	তকদশথারগজে,	
সুনথামগজে,	গ্মৌলভ্রীবথাজথার	ও	 তসদলট	বেলথায়	
সম্রীক্থা	 পতরিথালনথা	 কপ্র	 এ	 গদবষণথার	
ফলথাফল	 িূডথান্ত	 করথা	 হদয়দি।	 ২০১৭	 সথাদল	
আকতস্ক	 বন্যথার	 অতভ�থাি	 হথাওড	 এলথাকথার	
েতরদ্র	 জনদগথাষ্ঠীর	 উপর	 কিখথাতন	 তবপয্য়	
বেদক	এদনদি,	সরকথাপ্রর	পুনব্থাসন	কথায্ক্রম	
িথাদের	জ্রীবন	ও	জ্রীতবকথায়	ক্রী	প্রভথাব	গ্ফদলদি	
এবং	উন্নয়দনর	মলূিথারথায়	িথাদের	 যুক্ত	করথার	
জন্য	ক্রী	সজ্নশীল	ও	আয়	উৎসথার্রী	কথায্ক্রম	
রেহণ	করথা	যথায়	গদবষণথায়	গ্স	সম্দক্ড	তবতভন্ন	
অংশীজদনর	 সথাদর	 মিতবতনমদয়র	 ফলথাফল	
উপস্থাপন	 করথা	 হদয়দি।	 তপতডতবএফ	 এ	
গদবষণথার	 ফলথাফদলর	 তনতরদখ	 েথাতরপ্দ্র্যর	
মথানতিত্	 (Poverty Mapping)	 এবং	
েথাতরপ্দ্র্যর	 প্রক্তি	 ও	 পয্থায়	 তনরূপদণর	
(Poverty Tracking)	 এর	 মথাি্যদম	 তবদশষ	
ব�ৌদগথাতলক	 এলথাকথা	 তহদসদব	 হথাওড	 অচিদল	
তবরথাজমথান	 তভন্নির	 আর্-সথামথাতজক	 অবস্থার	
গ্প্রতক্দি	 তবদশষ	 কম্সতূি	 রেহণ	 করদব।	
আগথাম্রীদি	 তপতডতবএফ	 বপ্রন্দ্র,	 িলনতবল,	
িরথাচিল,	 বি্রীপথাচিল,	 উপকূল্রীয়	 অচিল	 এবং	
পথাব্ি্য	 অচিদলর	 জন্য	 স্থান্রীয়	 জনগদণর	
সতক্রয়	 অংশরেহদণ	 ও	 সম্ত্ক্তর	 মথাি্যদম	
স্থান্রীয়	 িথাতহেথা	 তনরূপণ	 কপ্র	 এলথাকথাতভতত্তক	
তবদশষ	উন্নয়ন	কম্সতূি	রেহণ	করদব।

তিতডতবএফ-এর ঋণ কাযষিক্রম

(ক) সিংহতি দনলর মাধযেনম িল্ী দতরদ্ 

জেনগাষ্ঠীর সামাতজক তবতেমষিাণ

তপতডতবএফ	 সংহতি	 েল	 ও	 সতমতি	 গঠদনর	
মথাি্যদম	 পল্্রীর	 েতরদ্র	 ও	 সুতবিথাবতচিি	
জনদগথাষ্ঠীদক	 তনদয়	 এক	 নিুন	 সথামথাতজক	
তবতনম্থাদণর	িথারথায়	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।	এদক্প্ত্	
জন	মনস্দত্ত	অনকূুল	প্রভথাব	তবস্থাপ্রর	মথাি্যদম	
পথারস্পতরক	 তনভ্ডরিথা	 ও	 আস্থার	 বথািথাবরণ	
সষ্্টির	 মথাি্যদম	 সংগতঠি	 কপ্র	 িথাদের	 তবতভন্ন	
িরদনর	 গ্সবথা	 প্রেথান	 কপ্র	 রথাদক।	 কু্দ্র	 ঋণ	
কথায্ক্রদমর	 আওিথায়	 জুন	 ২০২০	 পয্ন্ত	
ক্রমপুতজেি	 ৪৮,৫৬৪টি	 সতমতির	 মথাি্যদম	
২৬,৭২,৭৩৯	 জন	 সুফলদভথাগীদক	 সংগতঠি	
কপ্র	তবতভন্ন	িরদনর	গ্সবথা	প্রেথান	করথা	হদয়দি।	
২০১৯-’২০	অর্বিপ্র	৭১২টি	নিুন	সতমতির	
মথাি্যদম	 ১,২৯,০৪৬	 জন	 নিুন	 সেস্য	 ভতি্ড	
করথা	 হদয়দি।	 বি্ডমথাদন	 সতমতির	 সংখ্যথা	
৩০,৭২৫টি	 এবং	 সুফলদভথাগী	 সেস্য	 সংখ্যথা	
১০.৮৮	লক্।

(খ) ষ্ধু দ্ ঋণ কাযষিক্রম 

তপতডতবএফ	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 ও	 অসুতবিথারেস্	
জনদগথাষ্ঠীর	জ্রীতবকথায়ন	িক্রদক	অব্যথাহি	রথাখথা	
ও	 সমনু্নি	 করথার	 লদক্্য	 প্রতশক্দণর	 মথাি্যদম	

তিতডতবএফ-এর এতডতিভধু তি চলমাে প্রকল্প

১. প্রতন্তক এবিং ষ্ধু দ্ কৃ্কনদর শসযে সিংরিহ িরবিকী সহনযাতগিার মাধযেনম দাতরদ্যে 

দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সিংনশাধধি)

গ্ময়থাে	 :		 জুলথাই,	২০১৬	গ্রদক	জুন,	২০২১
প্রকল্প	এলথাকথা	 :		 ৫টি	তবভথাদগর	১০	বেলথার	৫০	উপদজলথা
প্রকল্প	ব্যয়	 :		 ৭,০০৬.০০	লক্	টথাকথা	

২. হাজামজা/িতিি িধুকুর িধুেঃখেনের মাধযেনম সিংগতঠি জেনগাষ্ঠীর িাট িচানো 

িরবিকী মাি চান্র মাধযেনম দাতরদ্যে তবনমাচে

গ্ময়থাে	 :		 জুলথাই,	২০১৬	গ্রদক	জুন,	২০২১
প্রকল্প	এলথাকথা	 :		 ৪	বেলথার	২৮	উপদজলথা
প্রকল্প	ব্যয়	 :		 ৩,৯৬৭.৪৬	লক্	টথাকথা

৩. বািংলানদনশর প্রিযেন্ত তবদুযেৎ তবহীে এবিং চর এলাকায় মসৌর শততি উন্নয়ে প্রকল্প

গ্ময়থাে	 :		 মথাি্ড,	২০১৮	গ্রদক	জুন,	২০২১
প্রকল্প	এলথাকথা	 :		 রংপুর	তবভথাদগর	২টি	বেলথার	২	টি	উপদজলথার	১১টি	ইউতনয়ন
প্রকল্প	ব্যয়	 :		 ৩,৩০৮.৪২	লক্	টথাকথা

৪. আনলাতকি িল্ী সড়কবাতি প্রকল্প

গ্ময়থাে	 :		 জুলথাই,	২০১৯	গ্রদক	জুন,	২০২২
প্রকল্প	এলথাকথা	 :		 ৮টি	তবভথাদগর	১৩টি	বেলথার	১৭টি	উপদজলথা
প্রকল্প	ব্যয়	 :		 ৪,৮৪৬.৯১	লক্	টথাকথা।
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েক্	মথানব	সম্ে	সষ্্টি,	কম্সংস্থান	ও	আতর্ক	
সক্মিথা	 বত্ধের	 গ্ক্প্ত্	 উদল্খদযথাগ্য	 অবেথান	
ব�দখ	 যথাদচ্ছ।	 জুন,	 ২০২০	 পয্ন্ত	 ক্রমপুতজেি	
ঋণ	 তবিরদণর	 পতরমথাণ	 ১২,০৭৯.৫৫	 বেথাটি	
টথাকথা	 এবং	 আেথাদয়র	 হথার	 ৯৯%।	 ২০১৯-
২০	 অর্বিপ্র	 তপতডতবএফ	 সুফলদভথাগী	
সেস্যদেরদক	 ১,০১৫.৮০	 বেথাটি	 টথাকথা	 ঋণ	
সহথায়িথা	প্রেথান	কপ্র,	ঋণ	আেথাদয়র	পতরমথাণ	
১,০৪১.২০	 বেথাটি	টথাকথা	এবং	ঋণ	আেথাদয়র	
হথার	৯২%।	 তপতডতবএফ-এর	ঋণ	রেহ্রীিথাদের	
মদি্য	প্রথায়	৯৭	শিথাংশ	মতহলথা।

(গ) ষ্ধু দ্ উনদযোতিা ঋণ কাযষিক্রম

তপতডতবএফ	 এর	 অদনক	 কু্দ্র	 উপকথারদভথাগী	
সেস্য	নিুন	ব্যবসথা	ও	কুটির	তশল্প	সম্প্রসথারদণর	
জন্য	 গ্য	 পতরমথাণ	 অদর্র	 প্রদয়থাজন	 হয়	 িথা	
সংরেহ	 করদি	 সক্ম	 হন	 নথা।	 কথারণ	 িথাদের	
গ্য	পতরমথাণ	অদর্র	প্রদয়থাজন	িথা	কু্দ্র	ঋদণর	
আওিথার	 বথাতহপ্র	 িদল	 যথায়।	 আবথার	 ব্যথাংক	
ঋণ	 তকিুটথা	 িথাদমলথাপূণ্	 তবিথায়	 ব্যথাংক	 গ্রদক	
িথারথা	অদনক	 সময়	 ঋণ	 রেহণ	 করদি	 আরেহ্রী	
হন	নথা।	আবথার	 তকিু	 বেথাক	 বেথাদনথা	সতমতির	
সেস্য	নয়	 তকন্তু	 পুঁতজর	অভথাদব	িথারথা	ব্যবসথা	
প্রতিষ্থানদক	 আপ্রথা	 লথাভজনকভথাদব	 িথালথাদি	

পথারদিন	 নথা,	 িথাদেরদক	 তপতডতবএফ	 কু্দ্র	
উদে্যথাক্তথা	ঋণ	তেদয়	রথাদক।	জুন,	২০২০	পয্ন্ত	
ক্রমপুতজেি	২,৬৯,৭৪০	জন	কু্দ্র	উদে্যথাক্তথাদক	
৪,১০২.১৬	 বেথাটি	 টথাকথা	 ঋণ	 প্রেথান	 কপ্রদি	
এবং	 আেথাদয়র	 হথার	 ৯৮%।	 ২০১৯-২০	
অর্বিপ্র	 ঋদণর	 আওিথায়	 ২৫,১০২	 জন	
উদে্যথাক্তথাদক	 ৫১৮.৬৭	 বেথাটি	 টথাকথা	 ঋণ	
সহথায়িথা	 প্রেথান	 করথা	 হয়,	 ঋণ	 আেথাদয়র	
পতরমথাণ	৫৫৮.৬৭	বেথাটি	টথাকথা	এবং	আেথাদয়র	
হথার	৯৩%।

(ঘ) োরী উনদযোতিা ঋণ কাযষিক্রম

সমথাদজর	 সকল	 গ্ক্প্ত্	 নথার্রীর	 সমঅধিকথার	
প্রতিষ্থাকরদণর	 লদক্্য	 অন্যথান্য	 প্রতিষ্থাদনর	
ন্যথায়	 তপতডতবএফ	 কথাজ	 কপ্র	 যথাদচ্ছ।	 নথার্রীর	
ক্মিথায়ন,	 নথার্রীর	 অধিকথারসহ	 সমদয়র	
িথাতহেথার	 তবষয়টি	 তবদবিনথায়	 তনদয়	 নথার্রী	
উদে্যথাক্তথা	 সষ্্টির	 লদক্্য	 তপতডতবএফ	 ২০১৮-
’১৯	অর্বির	গ্রদক	নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	ঋণ	িথালু	
কপ্র।	নথার্রী	উদে্যথাক্তথা	সষ্্টির	লদক্্য	তপতডতবএফ	
এর	সেদস্যর	মদি্য	যথারথা	ইদিথামদি্য	সচ্ছলিথা	
অজ্ডন	 কপ্রদি,	 যথাদের	 কু্দ্রঋদণর	 গ্িদয়	
অতিতরক্ত	ঋণ	সহথায়িথা	প্রদয়থাজন	গ্সই	সকল	
সেস্যদের	 নথার্রী	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	 কথায্ক্রদমর	

আওিথায়	 ঋণ	 সহথায়িথা	 প্রেথান	 করথা	 হদচ্ছ।	
২০১৯-’২০	 অর্বিপ্র	 এ	 ঋদণর	 আওিথায়	
২,১৯,৮০৭	জন	নথার্রী	উদে্যথাক্তথাদক	২০৬.০৩	
বেথাটি	টথাকথা	ঋণ	সহথায়িথা	প্রেথান	করথা	হয়,	ঋণ	
আেথাদয়র	পতরমথাণ	১৫৭.৭৯	বেথাটি	টথাকথা	এবং	
আেথাদয়র	হথার	৯০%।

কনয়কজে সুফলনভাগীর 

সাফনলযের আনলখযে

চলেতবনলর সিংরিামী মানজদা

তসংডথা	 উপদজলথা	 সংলগ্ন	 রেথাম	 তনগুইন	
�ুনপথাডথা।	রেথাদমর	গহ্বি	ূমথাদজেথা	 ব�গম	খবু	
অভথাব্রী	 মথানষু।	 তপতডতবএফ	 এর	 আওিথায়	
তনগুইন	 �ুনপথাডথা	 মতহলথা	 সতমতি	 গঠন	 করথা	
হয়।	 উক্ত	 সতমতির	 ৯নং	 সেস্যথা	 মথাদজেথা	
ব�গদমর	অভথাব-অনটন	আর	দুঃখ	কষ্	 তিল	
িথার	 তনি্যতেদনর	সঙ্গ্রী।	সতমতি	করথার	সমদয়	
খদডর	িথালথা	তেদয়	ব�তর	দুইটি	�র	িথাডথা	আর	
তকিুই	তিল	নথা	িথার।	অসুস্	ব�কথার	স্বথাম্রী	দুই	
গ্িদল	আর	দুই	গ্মদয়দক	তনদয়	গ্স	খবুই	কদষ্	
তেনযথাপন	করদিন।দুই	গ্িদল	অদন্যর	জতমদি	
শ্রম	 তেদয়	 এবং	 তনদজ	 অদন্যর	 বথাতডদি	 কথাজ	
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কপ্র	সংসথার	িথালথাদিন।	সতমতির	মথাি্যদম	৩	
তেদনর	 হাঁস-মরুতগ	 পথালদনর	 উপর	 প্রতশক্ণ	
রেহণ	 কপ্রন।	 প্রতশক্ণ	 তনদয়	 প্ররম	 েফথায়	
১০,০০০	টথাকথা	ঋণ	রেহণ	কপ্রন।	ঋণ	তনদয়	
৩০	 টথাকথা	 েপ্র	 ২৫০টি	 বেয়থার	 হাঁস	 ক্রয়	
কপ্রন।	বথাচ্চথাগুদলথাদক	সথারথাতেন	িলন	তবদলর	
মদি্য	িডথাদিন।	রথাতত্দবলথায়	িলন	তবদলর	এক	
বেথানথায়	জথাল	তেদয়	গ্�রথাও	কপ্র	রথাদখন।	িথার	
মথাস	পথালন	করথার	পর	বথাচ্চথাগুদলথা	তডম	গ্েওয়থা	
শুরু	 কপ্র।	 হাঁসগুদলথা	 প্রতিতেন	 ১৭০	 গ্রদক	
১৮০টি	 তডম	 গ্েয়।	 প্রতিটি	 তডম	 ১০	 টথাকথা	
েপ্র	 তবক্রয়	কপ্রন।	প্রতিতেন	১,৭০০	টথাকথার	
তডম	তবতক্র	কপ্রন।	একটি	গ্িদল	তনজ	খথামথাপ্র	
সথারথাতেন	 পতরশ্রম	 কপ্রন।	 সমস্	 খরি	 বথাে	
তেদয়	তিতন	এখন	প্রতিতেন	৮০০	গ্রদক	৯০০	
টথাকথা	 উপথাজ্ডন	 কপ্রন।	 ৭-৮	 মথাস	 পর	 পূদব্র	
তকতস্	পতরদশথাি	কপ্র	আবথার	১৫,০০০	টথাকথা	
ঋণ	 তনদয়	 ৫০০টি	 হাঁদসর	 বথাচ্চথা	 ক্রয়	 কপ্রন	
এবং	 একইভথাদব	 তবদলর	 মদি্য	 লথালনপথালন	
কপ্রন।	 বি্ডমথাদন	 ি্ি্রীয়	 েফথায়	 ২০,০০০	
টথাকথা	 ঋণ	 তনদয়	 বেয়থার	 হাঁস	 ৫০০টি	 এবং	
একতেদনর	 বথাচ্চথা	 ৫০০টি	 গ্মথাট	 ১,০০০টি	
হাঁদসর	মথাতলক	হদয়দিন।	

বি্ডমথাদন	 প্রতিতেন	 ৩৫০টি	 তডম	 গ্েয়।	
১০	 টথাকথা	 তহদসদব	 শেতনক	 ৩,৫০০	 টথাকথা	
তডম	 তবতক্র	 কপ্র	 তনদজর	 ও	 হাঁদসর	 খরি	
বথাবে	২০,০০০	টথাকথা	আয়	কপ্রন।	বি্ডমথাদন	

িথার	 সথািথারণ	 সচিয়	 ৩,৭২০	 টথাকথা।	 ঋদণর	
পতরমথাণ	 ১২,৩২০	 টথাকথা।	 গ্িদলদমদয়দের	
তবদয়	 তেদয়দিন।	 বথাতডটি	 খদডর	 বেদল	
মথাটির	 এবং	 উপপ্র	 টিদনর	 িথালথা	 তেদয়	 ৩টি	
�র	বথাতনদয়দিন।	 তিতন	 তনদজদক	পল্্রী	েথাতরদ্র	
তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)	 এর	
সফল	 সেস্যথা	 বদল	 মদন	 কপ্রন।	 মথাদজেথা	
এখন	 রেথাদমর	 অন্য	 সেস্যদের	 অনকুরণীয়।	
তপতডতবএফ	 মথাদজেথার	 উন্নয়দনর	 সহদযথাগী	
হদি	 গ্পপ্র	 িন্য।	 উদল্খ্য,	 তসংডথা	 উপদজলথা	
তনব্থাহ্রী	 কম্কি্ডথা	 জথানথান,	 েক্িথা	 উন্নয়ন	
প্রতশক্দণর	 মথাি্যদম	 শুি	ু মথাদজেথাদক	 নয়,	
এরকম	স্বথাবলম্ব্রী	হদি	অদনকদকই	অনপু্প্ররণথা	
জুতগদয়দি।	এভথাদব	মথাদজেথা	ব�গম	অি্রীদির	
দুঃসহ	েথাতরদ্র্যিথার	সথাদর	যুধে	কপ্র	পতরশ্রম	ও	
সথািনথার	মথাি্যদম	সথাফল্য	তিতনদয়	এদনদিন।	

জীবে যধুনদ্ধ জয়ী িােতজলা িারভীে

গ্মথািথাঃ	িথানতজলথা	পথারভ্রীন,	সেস্য	নং-০২৪,	
সতমতির	নথামঃ	সুলিথানপুর	শেখ	পথাডথা	মতহলথা	
সতমতি,	সতমতি	বেথাড	নং-০৬০	এর	একজন	
তনয়তমি	 সেস্য।	 পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	
ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ),	 সথািক্্রীরথা	 সের	
কথায্থালদয়র	 আওিথাভুক্ত	 সুলিথানপুর	 শেখ	
পথাডথা	 মতহলথা	 সতমতিদি	 সেস্য	 তহদসদব	 ভতি্ড	
হন।	 তিতন	 যখন	 সতমতিদি	 ভতি্ড	 হন	 িখন	
িথার	 আতর্ক	 অবস্থা	 খবুই	 খথারপ	 তিল।	

অি্থাহথাপ্র,	 অনথাহথাপ্র	 তেনথাতিপথাি	 করদি	
হদিথা।	 স্বথাম্রী	 তিল	 ব�কথার।	 এমিথাবস্থায়	 পল্্রী	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	 (তপতডতবএফ)	
সথািক্্রীরথা	 সের	 কথায্থালদয়র	 মথাঠ	 পয্থাদয়	
কম্রি	 একজন	 কম্কি্ডথার	 সথাদর	 গ্যথাগথাদযথাগ	
কপ্র	 তপতডতবএফ	 এর	 সতমতিদি	 ভতি্ড	 হন	
এবং	 সচিয়	 জমথা	 করদি	 রথাদকন।	 তকিুতেন	
পর	 তিতন	৫,০০০	টথাকথা	ঋণ	রেহণ	কপ্র	১টি	
গ্সলথাই	 গ্মতশন	 ক্রয়	 কপ্র	 েতজ্ডর	 কথাজ	 শুরু	
কপ্রন।	উক্ত	কথাদজর	আয়	গ্রদক	প্রতি	সপ্তথাদহ	
তনয়তমি	সচিয়	জমথাসহ	তকতস্র	টথাকথা	পতরদশথাি	
কপ্রন।	 এরপর	 আবথার	 ১০,০০০	 টথাকথা	 ঋণ	
রেহণ	 কপ্র	 আরও	 ১টি	 গ্সলথাই	 গ্মতশন	 ক্রয়	
কপ্রন	 এবং	 সথাদর	 তকিু	 তিট	 কথাপড	 উঠথান।	
এভথাদব	 পয্থায়ক্রদম	 ঋণ	 তনদয়	 তিতন	 ব্যবসথার	
পতরধি	 বত্ধে	 কপ্রন।	 বি্ডমথাদন	 িথার	 ১০টি	
গ্সলথাই	গ্মতশন	আদি।	তিতন	একটি	�র	ভথাডথা	
তনদয়	১০	জন	অসহথায়	ও	েতরদ্র	গ্মদয়দেরদক	
কথাজ	 শেখথান।	 িথানতজলথা	 পথারভ্রীন	 িথাদেরদক	
স্বতনভ্ডর	ও	আত্মপ্রি্যয়্রী	কপ্র	গদড	িুদলদিন।	
এদি	 ঐ	 সমস্	 অসহথায়	 ও	 েতরদ্র	 গ্মদয়রথাও	
স্বথাবলম্ব্রী	 হদয়	 ভথাদগ্যর	 পতরবি্ডন	 �টথাদনথার	
সুদযথাগ	পথাদচ্ছ।	

িথানতজলথা	 পথারভ্রীদনর	 সতমতিদি	 গ্মথাট	
সচিয়	 জমথা	 আদি	 ২০,৬৩৫	 টথাকথা।	 িথার	
বি্ডমথান	 ঋদণর	 পতরমথাণ	 ৫০,০০০	 টথাকথা।	
তিতন	আজ	পতরবথার	ও	সমথাদজর	ব�থািথা	নন।	

রদশার কেলার চেকরগাো উপদজলার গেখাললী গ্রাদমর নারলী উদেযুাতিা নাচেমা ক�গদমর ফুল িাে।
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কু্দ্র	 পতরসপ্র	 হদলও	 গ্েদশর	 অর্ননতিক	
উন্নয়দন	 যদরষ্	 অবেথান	 রথাখদিন।	 তিতন	 িথান	
যথারথা	 ব�কথার	 আদিন	 িথারথা	 গ্যন	 িথার	 মদিথা	
আত্মকম্সংস্থাদন	 এতগদয়	 আদসন।	 তনদজরথা	
আত্মপ্রি্যয়্রী	 ও	 স্বথাবলম্ব্রী	 হয়	 এবং	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 জনদনত্্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 হথািদক	
শতক্তশথাল্রী	 কপ্র	 গ্েদশর	 েথাতরদ্র্য	 দূর্রীকরদণ	
তবদশষ	 অবেথান	 রথাখদি	 পথাপ্রন।	 তপতডতবএফ	
এর	 সথাতব্ক	 সহদযথাতগিথায়	 েতজ্ড	 ব্যবসথার	
মথাি্যদম	িথার	সংসথাপ্র	সুদখর	গ্েখথা	তমদলদি।

পল্্রী	 েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 ফথাউদডেশন	
(তপতডতবএফ)	পল্্রীর	তবপন্ন	মথানদুষর	প্রতিষ্থান।	

‘সবথার	 তনদি,	 সবথার	 তপদি,	 সব	 হথারথাদের	
মথাদি’	আমথাদের	উজ্জ্বল	উপতস্তি।	বেথাতভদডর	
অতিমিু্্য	 তববেদক	 ‘স্ব্ধ,	 ভ্রীি	 ও	 তবতস্ি’	
কপ্রদি।	 িবুও	 গ্রদম	 রথাদকতন	 তপতডতবএফ-
এর	পর	িলথা।	পল্্রীর	দুঃস্	তবপেরেস্	ও	বতচিি	
মথানদুষর	পথাদশ	গ্রদক	তপতডতবএফ-এর	কম্্রীরথা	
িথাদের	ভথাগ্য	বেদলর	লডথাইদয়	সহদযথাধেথার	মি	
সতক্রয়।	

বঙ্গবনু্ধ	 স্বথাি্রীনিথা	 ও	 মতুক্তর	 ডথাক	
তেদয়তিদলন।	 বঙ্গবনু্ধর	 কন্যথা	 তেদয়দিন	
স্বপ্নময়	 বথারিথা:	 রূপকল্প	 ২০২১	 ও	 রূপকল্প	
২০৪১।	উন্নয়দনর	প্রথাণস্পদশ্	পল্্রীর	জনপে	ও	

জনগণদক	উজ্্রীতবি	ও	উদে্রীতপি	কপ্র	িদলদি	
তপতডতবএফ-এর	কম্্রী	েল।

মহথাজতন	 শেথাষদণর	 তবরুদধে	 তবত্তহ্রীদনর	
সংরেথাম।	 কথারবথাতরদের	 হঠকথাতরিথায়	 রেথাম্রীণ	
েতরদ্রদের	 রুদখ	 োঁডথাদনথার	 যুধে।	 েথােন	
ব্যবসথায়্রীদের	ভদয়	পথাতলদয়	 ব�ডথাদনথা	 তবত্তহ্রীন	
ক্ষথাদণর	 প্রতিপ্রথাি।	 এ	 জ্রীবন-সংরেথাদম	
তপতডতবএফ-এর	 কম্্রীরথা	 বঙ্গবনু্ধর	 আেদশ্	
প্রথাধণি	 পল্্রীর	 হিেতরদ্র	 মথানদুষর	 সথাতর	 ও	
সথারতর।

মধুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার: ব্যবস্থাপনথা	
পতরিথালক,	তপতডতবএফ

চেনাইেহ কেলার মদহেপ্চর উপদজলার খাচলসপ্চর গ্রাদমর ক্ষ্চ দ্র উদেযুাতিা ঋণগ্রহলীতা জনাব ফারুখ থহাদসন একজন সফল ড্াগন িাচে।



জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
মহথান	 বেি্দত্ব	 বথাংলথাদেশ	 স্বথাি্রীন	 হদয়দি।	
রথাজননতিক	 মতুক্তর	 সথাদর	 সথাদর	 জনগদণর	
অর্ননতিক	 মতুক্তও	 তিল	 জথাতির	 তপিথা	
অন্যিম	স্বপ্ন।	তিতন	স্বথাি্রীনিথার	পর	যুধেতবধ্বস্	
গ্েদশর	মথানদুষর	ভথাগ্য	উন্নয়দন	বহুমখুী	উন্নয়ন	
কম্সতূি	রেহণ	কপ্রন।	তবদশষ	কপ্র	ক্তষতনভ্ডর	
রেথাম্রীণ	 বথাংলথাদেদশ	 ক্তষ	 ও	 পল্্রী	 উন্নয়দন	
তিতন	সবদিদয়	গুরুত্বথাপ্রথাপ	কপ্রতিদলন	এবং	

সুতনতে্ডষ্	 পেদক্প	 রেহণ	 কপ্রতিদলন,	 ডথাক	
তেদয়তিদলন	সবুজ	তবপ্লদবর।	

সমবথায়দক	 সংতবিথাদনর	 অন্যিম	
মথাতলকথানথা	 তহদসদব	 স্ব্রীক্তি,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	
উন্নয়ন	 ব�থাড্ড-তবআরতডতব	 বে	 নবভথাদব	 পূণ্	
উে্যদম	 পতরিথালনথার	 ব্যবস্থা	 রেহণ,	 আিতুনক	
গ্সি	 ব্যবস্থার	 প্রিলন	 ও	 সম্প্রসথারণ,	 উন্নি	
প্রযুতক্তদি	িথাষথাবথাে	প্রিলদনর	মথাি্যদম	উৎপথােন	
বত্ধে,	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম,	 আরতডএ	

বগুডথার	 প্রতিষ্থা	 এবং	 সমথাদজর	 েতরদ্রির	
ভূতমহ্রীন	ক্ষক	শ্রতমদকর	জন্য	জথামথানিতবহ্রীন	
কু্দ্র	ঋদণর	সিূনথাসহ	সমতবিি	কম্সতূি	রেহদণর	
ফদল	িথার	তবতভন্ন	সুফল	আজদকর	বথাংলথাদেশ	
ব�থাগ	করদি।	পল্্রী	উন্নয়ন,	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
ও	সমবথাদয়র	মথাি্যদম	উৎপথােন	বত্ধেসহ	 ক্তষ	
তনভ্ডর	 এদেদশ	 সবুজ	 তবল্পদবর	 প্রতিটি	 গ্ক্প্ত্	
মলূ	 আইন	 ও	 তবধি	 বঙ্গবনু্ধর	 সমদয়	 প্রণীি	
হদয়দি	আর	গ্স	অনযুথায়্রী	নব-তেগন্ত	উদমেথািদন	

জাচতর চপতা ও 
জামানতচবহলীন ক্ষ্চ দ্র ঋণ

এ এইচ এ� আবদুল্োহ

উঠান ব�ঠদক মতচবচনময় সভায় ফাউদডেশদনর সুফলদভাগী সেসযুগণ।
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বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   171

হদয়দি	যুগথান্তকথার্রী	সব	কম্সতূির।

জামােিতবহীে ষ্ধু দ্ ঋনণর মপ্রষ্ািট

গি	শিথাব্্রীর	সত্তর	েশক	নথানথা	কথারদণ	একটি	
গুরুত্বপূণ্	 সময়	 তহদসদব	 তিতনিি	 হদয়	 আদি।	
তবদশষ	কপ্র	সে্য	স্বথাি্রীনিথা	প্রথাপ্ত	বথাংলথাদেশসহ	
গ্সই	 সময়	 তফতলপথাইন,	 ভথারি,	 বেপথাল,	
ইদ্থাদনতশয়থাসহ	 অননু্নি	 গ্েশগুদলথা	 কু্িথা	 ও	
ম্থা	 কথাটথাদি	 েথাতরপ্দ্র্যর	 তবরুদধে	 কদঠথারভথাদব	
সংরেথামরি	 তিল।	েথাতরদ্র্যপীতডি	এসব	গ্েদশর	
মথানদুষর	 মদি্য	 েথানথা	 ব�দঁিতিল	 তবদক্থাভ-
তবপ্দ্রথাহ।	 এসব	 গ্েদশ	 কু্িথা	 ও	 মঙ্গথা	 আক্রথান্ত	
মথানষুদক	 ক্রীভথাদব	 আতর্কভথাদব	 স্বথাবলম্ব্রী	 করথা	
যথায়	 গ্সজন্য	 জথাতিসংদ�র	 তবতভন্ন	 উন্নয়ন	
সংস্থাসহ	তববে	বেি্ব্্ 	পর	খুদঁজ	তফরতিদলন।	

এ	 গ্প্রক্থাপদট	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	
মতুজবুর	 রহমথাদনর	 বেি্ত্বথাি্রীন	 সরকথাপ্রর	
সময়	জথাতিসংদ�র	খথাে্য	ও	ক্তষ	সংস্থা	(FAO)	
১৯৭২	 সথাদল	 এতশয়থা	 অচিদলর	 ৮	 টি	 গ্েশ	
বথাংলথাদেশ,	 ভথারি,	 বেপথাল,	 তফতলপথাইনস,	
শ্র্রীলংকথা,	 ইদ্থাদনতশয়থা,	 বেথাতরয়থা	 ও	
রথাইল্যথাদডের	কু্দ্র	ক্ষক	ও	ভূতমহ্রীনদের	অবস্থা	
পয্দবক্ণ	 কপ্র	 িথাদের	 উন্নয়দন	 সুতনতে্ডষ্	
সুপথাতরশমথালথা	প্রণয়দনর	জন্য	Asian Survey 
On Agrarian Reforms and Rural 
Development (ASARRD)	 শীষ্ক	 একটি	
টেথাতড	প্রকল্প	রেহণ	কপ্র।

এ	 প্রকদল্পর	 সদঙ্গ	 সংতলিষ্	 তবদশষজ্গণ	
বথাংলথাদেশ,	 ভথারি,	 বেপথাল,	 তফতলপথাইনস,	
শ্র্রীলংকথা,	 ইদ্থাদনতশয়থা,	 বেথাতরয়থা	 ও	
রথাইল্যথাদডের	 েতরদ্র	 মথানদুষর	 মথাদি	 জতরপ	
কথায্ক্রম	 পতরিথালনথা	 কপ্রন।	 জতরপ	
প্রতিদবেদনর	মলূ	পয্দবক্দণ	বলথা	হয়,	প্রিতলি	
উন্নয়ন	ব্যবস্থায়	রেথাম্রীণ	েতরদ্র	জনগণ	উন্নয়ন	
প্রদিষ্থা	 গ্রদক	 বথাে	 পদড	 যথাদচ্ছ	 এবং	 এদের	
সংখ্যথা	 দ্রুি	 বত্ধে	 পথাদচ্ছ।	 রেথাম্রীণ	 েতরদ্রদের	
উন্নয়দন	 অংশীেথার	 করথার	 জন্য	 সকল	 প্রকথার	
গ্সবথা	প্রেথাদনর	লদক্্য	রেথাম	পয্থাদয়	েতরদ্রদের	
জন্য	 একটি	 ‘রেহণকথার্রী	 ব্যবস্থা’	 গদড	 ব�থালথা	
এবং	‘প্রেথানকথার্রী	ব্যবস্থা’	বে	গ্ঢদল	সথাজথাদি	
হদব।	 এ	 লদক্্য	 ১৯৭৪	 সথাদল	 জথাতিসংদ�র	
খথাে্য	ও	ক্তষ	সংস্থা	(FAO)	এর	টেথাতড	প্রকদল্পর	
প্রতিদবেদনর	তভতত্তদি	সংতলিষ্	সরকথারগুদলথার	
কথাদি	িথাদের	এ	সংক্রথান্ত	সুপথাতরশমথালথা	 গ্পশ	
কপ্র।	এ	টেথাতড	প্রকদল্প	এ	৮টি	গ্েদশর	সংতলিষ্	
গ্ক্প্ত্র	তবদশষজ্গণ	অংশরেহণ	কপ্রন।

জামােিতবহীে ঋণ কাযষিক্রনমর বাস্তবায়নে 

িত্কৃৎ ও িত্কৃৎ প্রতিষ্াে

টেথাতড	 প্রদজদক্ট	 ৮টি	 গ্েশ	 অংশরেহণ	 করদলও	
প্রকদল্পর	 সুপথাতরশ	 বথাস্বথায়দন	 সংতলিষ্	 অন্য	
গ্েশগুদলথা	 গ্স	 সমদয়	 এতগদয়	 আদসতন।	
এ	 প্রকদল্পর	 সুপথাতরশ	 বথাস্বথায়দন	 গ্স	 সময়	
বথাংলথাদেশই	বেবল	সব্প্ররম	এতগদয়	আদস।	

এ	সুপথাতরদশর	আদলথাদক	১৯৭৫-১৯৭৬	সথাদল	
জথাতির	তপিথা	বঙ্গবনু্ধ	শেখ	মতুজবুর	রহমথাদনর	
সরকথার	বথাতষ্ক	উন্নয়ন	কম্সতূি	(এতডতপ)-এর	
আওিথায়	 “Action Research on Small 
Farmers and Landless Labourers 
Development Project (SFDP)’’	 শীষ্ক	
একটি	প্রকল্প	রেহণ	কপ্র।

প্রকল্পটির	 পর্রীক্থামলূক	 কথায্ক্রম	
কুতমল্থা,	ময়মনতসংহ	ও	বগুডথা	 বেলথার	সের	
উপদজলথায়	বথাস্বথায়দনর	লদক্্য	৩টি	প্রতিষ্থান	
যরথা:	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম-
বথাড্ড,	 কুতমল্থা,	 বথাংলথাদেশ	 ক্তষ	 তববেতবে্যথালয়	
-বথাক্তব,	 ময়মনতসংহ	 এবং	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম-আরতডএ	 বগুডথাদক	 বথাস্বথায়দনর	
েথাতয়ত্ব	প্রেথান	করথা	হয়।

মলূি	এ	প্রকদল্পর	মথাি্যদমই	শুি	ুবথাংলথাদেশ	
নয়,	 তবদবে	 সব্প্ররম	 েতরদ্র	 ও	 েতরদ্রির	
মথানষুদক	 অনথানষু্থাতনকভথাদব	 সংগতঠি	
কপ্র	 জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋণ	 কম্সতূির	
মথাি্যদম	িথাদের	আয়	বত্ধে	ও	জথাি্রীয়	উন্নয়দন	
অংশীেথার	করথার	যুগথান্তকথার্রী	কথায্ক্রদমর	সিূনথা	
হয়।	 তকন্তু	 ইতিহথাদসর	 তনষু্রিম	 রে্যথাদজতডর	
মথাি্যদম	বথাঙথাতল	জথাতির	মহথানথায়ক	সপতরবথাপ্র 

শথাহথােিবরণ	 করদল	 প্রকল্পটি	 িথার	 প্রি্যথাতশি	
ও	 পতরকতল্পি	 সরকথাতর	 সহদযথাতগিথা	 গ্রদক	
বতচিি	হয়।

প্রকদল্পর	 ১৯৭৫-’৮০	 সথাদলর	 কথায্ক্রম	
সদন্তথাষজনক	 তবদবিনথায়	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	
সমবথায়	 তবভথাগ	 কি্্ক	 প্রকল্পটি	 বথাস্বথায়দনর	
েথাতয়ত্ব	 রেহণ	 করথা	 হয়।	 পরবি্ড্রীদি	 ১৯৮৮	
সথাদল	বথাংলথাদেশ	পল্্রী	উন্নয়ন	একথাদডতম-বথাড্ড,	
কুতমল্থাদক	 প্রকল্পটি	 এককভথাদব	 বথাস্বথায়দনর	
েথাতয়ত্ব	প্রেথান	করথা	হয়।

মলূি	 এ	 প্রকদল্পর	 মথাি্যদমই	 শুি	ু

বথাংলথাদেদশ	 নয়,	 তবদবে	 সব্প্ররম	 েতরদ্র	 ও	
েতরদ্রির	 মথানষুদক	 বেন্দ্রতভতত্তক	 সংগতঠি	
কপ্র	 জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋণ	 কম্সতূির	
মথাি্যদম	 িথাদের	 আত্মকম্সংস্থান,	 উৎপথােন	
ও	আয়	বত্ধে	কপ্র	জথাি্রীয়	উন্নয়দন	অংশীেথার	
করথার	 যুগথান্তকথার্রী	 কথায্ক্রদমর	 সিূনথা	 হয়।	
জথামথানিতবহ্রীন	 এ	 কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রদমর	
পতরক্ৎ	 হদচ্ছন	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	
মতুজবুর	রহমথান।

তবদবে	িরথা	বথাংলথাদেদশ	জথামথানিতবহ্রীন	কু্দ্র	
ঋণ	 কথায্ক্রদমর	 পতরক্ৎ	 প্রকদল্পর	 উত্তরসতূর	
সংগঠন	তহদসদব	তনঃসদ্দহ	স্ব্রীক্তির	েথাতবেথার	
এসএফতডএফ।	সথািথারণ	মথানদুষর	অর্ননতিক	
মতুক্তর	 লক্্য	 বথাস্বথায়দনর	 অঙ্গ্রীকথার	 তনদয়	 এ	
কম্সতূি	বথাস্বথায়দন	তযতন	এতগদয়	এদসতিদলন	
তিতন	 জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথান।	 ির্য	 প্রমথাণ,	 ইতিহথাস	 ও	 সমদয়র	
তনতরদখ	 যরথাযর	 ও	 তনরদপক্ভথাদব	 মলূ্যথায়ন	
করদল	 এ	 জথাজ্ল্যমথান	 সি্য	 প্রমথাধণি	 হদব	
গ্য,	 বথাংলথাদেদশ	 িরথা	 তবদবে	 জথামথানিতবহ্রীন	
কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রদমর	 পতরক্ৎ	 সংগঠন	 ‘কু্দ্র	
ক্ষক	 উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন	 (এসএফতডএফ)’।	
পতরক্ৎ	 হদচ্ছন	 বথাংলথাদেদশর	 মহথান	 বেিথা	
জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	 রহমথান।	
আর	 এ	 মহি্রী	 প্রতক্রয়থা	 উদ্থাবদনর	 সথাদর	
জতডদয়	 আদি	 জথাতিসংদ�র	 ক্তষ	 ও	 খথাে্য	
সংস্থা-	 এফএও,	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	
একথাদডতম-বথাড্ড,	 কুতমল্থা,	 বথাংলথাদেশ	 ক্তষ	
তববেতবে্যথালয়-বথাক্তব,	ময়মনতসংহ	এবং	পল্্রী	
উন্নয়ন	 একথাদডতম-আরতডএ,	 বগুডথা,	 পল্্রী	
উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ,	পতরকল্পনথা	কতমশন	
এবং	জথাতিসং�	উন্নয়ন	কম্সতূি-ইউএনতডতপ।

জথামথানিতবহ্রীন কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রম	
বথাস্বথায়দনর	 জন্য	 তযতন	 তববেস্ব্রীক্তি	 অজ্ডন	

সুফলদভাগীদের কোচভর-১৯ প্রদণােনা ঋণ থিক চবতরণ।
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কপ্রদিন,	 তিতনও	 এক	 সময়	 এ	 প্রতিষ্থাদন	
প্রথারতমক	 পয্থাদয়	 মথাঠ	 পয্থাদয়	 জথামথানিতবহ্রীন	
ঋণ	 তবিরণ,	 অনথানষু্থাতনক	 সতমতি	 গঠন,	
তকতস্	 আেথায়	 উধুেধেকরণসহ	 তবতভন্ন	 কথায্ক্রম	
পয্দবক্ক	তহদসদব	পতরেশ্ন	কপ্রদিন	এবং	এ	
প্রতিষ্থাদনর	 গ্সতমনথার,	 ওয়থাক্ডশদপ	 অংশরেহণ	
কপ্রদিন।	 এসব	 অতজ্ডি	 জ্থান	 তিতন	 িাঁর	
প্রতিষ্থাদন	 প্রদয়থাগ	 কপ্রদিন।	 তকন্তু	 বেথারথাও	
তিতন	 এ	 তবষয়টি	 স্ব্রীকথার	 কপ্রদিন	 িথা	 গ্েখথা	
যথায়তন।	 বথাংলথাদেশ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 একথাদডতম-
বথাড্ড-এর	লথাইপ্রিতরদি	এর	সকল	ির্য	প্রমথাণক	
সংরতক্ি	আদি।

বঙ্গবন্ধু র উনদযোনগ গহৃীি প্রকল্প ম্নক 

ফাউনন্শনে রূিান্তর

নথানথা	 িডথাই	 উৎরথাই	 গ্পতরদয়	 পরবি্ড্রীদি	 এ	
গদবষণথা	 প্রকদল্পর	 ইতিবথািক	 ফলথাফদলর	
পতরপ্প্রতক্দি	 Small Farmers and 
Landless Labourers Development 
Project	 নথাদম	 এবং	 পপ্র	 Small Farmers 
Development Programme-SFDP	নথাদম	
পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাদগর	আওিথায়	স্বল্প	
পতরসপ্রর	একটি	প্রদজক্ট	তহদসদব	এর	কথায্ক্রম	
অব্যথাহি	 রথাদক।	 তকন্তু	 প্রদয়থাজন্রীয়	 িহতবদলর	
অভথাদব	 এ	 প্রকল্পটি	 গ্যভথাদব	 তবস্্ি	 হবথার	
করথা	 তিল	 গ্সভথাদব	 তবস্্ি	 হয়তন।	 পরবি্ড্রীদি	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 সরকথাপ্রর	
সমদয়	১৯৯৬-’৯৯	সথাদল	প্রকল্পটির	কথায্ক্রম	
অব্যথাহি	 ব�দখ	 তডতপতপদি	 প্রকল্পটি	 সমথাতপ্তর	
পর	স্থায়্রী	ফথাউদডেশদন	রূপথান্তপ্রর	অনদুমথােন	

প্রেথান	করথা	হয়।	এ	তসধেথাদন্তর	আদলথাদক	প্রকল্প	
সমথাতপ্তর	 পর	 প্রকল্পটি	 Small Farmers 
Development Foundation-SFDF নথাদম	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথায়	
১৯৯৪	 সথাদলর	 বেথাম্থাতন	 আইদন	 সম্ণূ্	
সরকথাতর	 মথাতলকথানথাি্রীন	 একটি	 প্রতিষ্থান	
তহদসদব	 আয়	 গ্রদক	 ব্যয়	 তনব্থাদহর	 লদক্্য	
ফথাউদডেশদনর	কথায্ক্রম	শুরু	কপ্র।

এ	 ে্রী�্	 পর	 পতরক্রমথায়	 প্রকল্পটি	 কখদনথা	
পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	 তবভথাদগর	 আওিথায়,	
কখদনথা	বথাদড্ডর	আওিথায়	একটি	প্রকল্প	তহদসদব	
কথায্ক্রম	 সিল	 রথাখদলও	 এ	 প্রকল্পটিদক	
জথামথানিতবহ্রীন	 ঋণ	 কথায্ক্রদমর	 পতরক্ৎ	
তহদসদব	গ্যরূপ	আতর্ক	বরথাদে	গ্েওয়থা	প্রদয়থাজন	
তিল	িথা	পথায়তন।	তকন্তু	এ	সমদয়	তবতভন্ন	পয্থাদয়	
রেথাম্রীণ	 ব্যথাংক,	 তবআরতডতব,	 তপতডতবএফ,	
তপদকএসএফ,	রি্যথাক,	আশথাসহ	তবতভন্ন	ব্যথাংক,	
অসংখ্য	সরকথাতর-ব�সরকথাতর	প্রতিষ্থান	ব্যথাপক	
মলূিন	 তনদয়	 কু্দ্র	 ঋণ	 কথায্ক্রদম	 তবতনদয়থাদগ	
এতগদয়	 আদস।	 ফদল	 এসএফতডএফ	 পতরক্ৎ	
সংগঠন	 হওয়থা	 সদত্তও	 তবতনদয়থাগ	 মলূিদনর	
অভথাদব	কু্দ্র	ঋণ	কথায্ক্রদম	অন্যথাদন্যর	িুলনথায়	
তপতিদয়	পদড।

মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	
প্ররম	 সরকথাপ্রর	 সমদয়	 Japan Debt 
Cancellation Fund (JDCF)	 গ্রদক	 ২৪	
বেথাটি	৪৯	লক্	টথাকথা	ব্যদয়	কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	
সহথায়িথা	 প্রকল্প	 রেহণ	 করথা	 হয়	 যথা	 সংদশথািন	
কপ্র	তজওতব	হদি	অর্	বথাতডদয়	গ্মথাট	প্রকল্প	ব্যয়	
২৯.৩৮	বেথাটিদি	উন্ন্রীি	করথা	হয়।	এ	প্রকদল্প	

আবি্ডক	ঋণ	িহতবল	তিল	২৭.৪৮	বেথাটি	টথাকথা।	
পরবি্ড্রীদি	 ২০১৩	 সথাদল	 মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	
শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্বর	 সরকথার	 কি্্ক	
৫৪.০০	বেথাটি	টথাকথা	ব্যদয়	‘েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন-এসএফতডএফ	
এর	 কথায্ক্রম	 সম্প্রসথারণ’	 শীষ্ক	 প্রকল্প	
অনদুমথাতেি	হয়।	পরবি্ড্রীদি	প্রকল্পটি	মন্তণথালয়	
ও	 পতরকল্পনথা	 কতমশদনর	 মথাি্যদম	 সংদশথািন	
কপ্র	৫৯.১৩	বেথাটি	টথাকথা	ব্যয়	 তনি্থাতরি	হয়।	
এ	প্রকদল্প	আবি্ডক	ঋণ	িহতবল	তিল	৩৮.২০	
বেথাটি টথাকথা।	 এ	 প্রকদল্পর	 মথাি্যদম	 গ্েদশর	
১৮টি	 বেলথার	 আপ্রথা	 ৫৪টি	 েথাতরদ্র্যপীতডি	
উপদজলথায়	ফথাউদডেশদনর	কথায্ক্রম	সম্প্রসথারণ	
করথার	 ফদল	 আপ্রথা	 তবতনদয়থাগ	 িহতবদলর	
প্রদয়থাজন্রীয়িথা	গ্েখথা	যথায়।

বি্ডমথান	 উন্নয়নবথান্ধব	 আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	
সরকথাপ্রর	 গতিশীল	 বেি্দত্বর	 সথাতব্ক	
সহদযথাতগিথায়	 ‘কু্দ্র	 ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন	
সহথায়িথা-২য়	পয্থায়’	প্রকল্প	নথাদম	একটি	উন্নয়ন	
প্রকল্প	অনদুমথাতেি	হওয়থায়	এ	প্রকদল্পর	মথাি্যদম	
৬২.৫০	 বেথাটি	 আবি্ডক	 ঋণ	 িহতবল	 গ্পদয়	
অনদুমথাতেি	গ্মথাট	৩টি	প্রকল্প	গ্রদক	১২৮.১৮	
বেথাটি	টথাকথা	এবং	তবতভন্ন	সমদয়	অর্	মন্তণথালয়	
গ্রদক	অননু্নয়ন	খথাদি	১৪.০০	বেথাটি	টথাকথাসহ	
সব্দমথাট	 ১৪২.১৮	 বেথাটি	 টথাকথা	 মলূিন	 মথাঠ	
পয্থাদয়	তবতনদয়থাদগর	মথাি্যদম	েথাতরদ্র্য	তবদমথািদন	
২	লক্	৯	হথাজথার	েতরদ্র	পতরবথারদক	ফথাউদডেশন	
সহদযথাতগিথা	 তেদয়	 ফথাউদডেশদনর	 কথায্ক্রদম	
গতি	বত্ধে	কপ্র।	

জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	

বকৃ্ষররাপদণ ফাউদডেশদনর মাঠ পর্াদয় গাদের িারা চবতরণ।
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রহমথাদনর	 হথাদি	 গডথা	 প্রকদল্পর	 উত্তরসতূর	
তহদসদব	 কু্দ্র	 ক্ষক	 উন্নয়ন	 ফথাউদডেশন-	
এসএফতডএফ	 পল্্রী	 উন্নয়ন	 ও	 সমবথায়	
তবভথাদগর	 অধিভুক্ত	 ১৯৯৪	 সথাদল	 বেথাম্থাতন	
আইদনর	২৮	িথারথার	 তবিথানমদি	গতঠি	সম্ণূ্	
সরকথাতর	 মথাতলকথানথাি্রীন	 একটি	 প্রতিষ্থান।	
গ্েদশর	 পল্্রী	 অচিদল	 বসবথাসরি	 ভূতমহ্রীন,	
প্রথাতন্তক	িথাতষ	ও	কু্দ্র	 ক্ষক	পতরবথাপ্রর	 পুরুষ	
ও	নথার্রীদের	রেথাম	পয্থাদয়	অনথানষু্থাতনক	বেপ্ন্দ্রর	
আওিথায়	 সংগতঠি	 কপ্র	 িথাদের	 উৎপথােন,	
আত্মকম্সংস্থান	ও	আয়বত্ধেমলূক	কথায্ক্রদমর	
মথাি্যদম	আর্-সথামথাতজক	অবস্থার	উন্নয়ন	িরথা	
েথাতরদ্র্য	 হ্থাসকরদণর	 লদক্্য	 ফথাউদডেশনটি	
২০০৭	সথাল	গ্রদক	কথাজ	কপ্র	যথাদচ্ছ।

ফথাউদডেশন	বি্ডমথাদন	 গ্েদশর	৮	 তবভথাদগর	
৩৬টি	 বেলথার	 ১৭৩	 উপদজলথায়	 কু্দ্র	 ঋণ	
কথায্ক্রম	সম্প্রসথারণ	কপ্র	এ	পয্ন্ত	রেথাম	পয্থাদয়	
৬	হথাজথার	৮	শি	৯৪	টি	কু্দ্র	ও	প্রথাতন্তক	ক্ষক	
উন্নয়ন	 বেন্দ্র	 গঠন	 কপ্র	 ২	 লথাখ	 ১৬	 হথাজথার	
১৮৩টি	 পতরবথারদক	 কু্দ্র	 ঋণ	 সহথায়িথা	 গ্সবথা	
প্রেথান	 কপ্রদি।	 ফদল	 সুফলদভথাগী	 সেদস্যর	
পতরবথাপ্রর	সেস্য	গদড	৫	জন	িপ্র	১০	লথাখ	
৮০	 হথাজথার	 মথানষু	 সরথাসতর	 উপক্ি	 হদয়দি।	
মথানন্রীয়	 প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্বর	
সরকথাপ্রর	সহদযথাতগিথায়	৩টি	উন্নয়ন	প্রকল্পসহ	
এসএফতডএফ	সব্দমথাট	১৪২	 বেথাটি	১৮	লথাখ	
টথাকথা	 ‘আবি্ডক	 ঋণ	 িহতবল’	 ব্যবহথার	 কপ্র	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািদনর	 লদক্্য	 সুফলদভথাগীদের	
মথাদি	 ক্রমপুতজেিভথাদব	 এ	 পয্ন্ত	 প্রথায়	 ১৩শ	
বেথাটি	 টথাকথা	 কু্দ্র	 ঋণ	 ও	 কু্দ্র	 উদে্যথাক্তথা	 ঋণ	

তবিরণ	 কপ্রদি।	 এ	 ঋণ	 তনদয়	 সুফলদভথাগী	
সেস্যগণ	ফসল	উৎপথােন,	বথাধণতজ্যক	তভতত্তদি	
সবতজ	 িথাষ,	 মৎস্য	 িথাষ,	 গথাতভ	 পথালন,	 গরু	
গ্মথাটথািথাজথাকরণ,	 হাঁস-মরুতগ	 পথালন,	 িথাগল	
পথালন,	 িথাষথাবথাদের	 জন্য	 ক্তষ	 যন্তপথাতি	 ক্রয়	
ও	 কু্দ্র	 ব্যবসথাসহ	 আত্মকম্সংস্থাদনর	 তবতভন্ন	
খথাদি	 তবতনদয়থাগ	 কপ্র	 লথাভবথান	 হদচ্ছন।	
সুফলদভথাগীগণ	 আত্মকম্সংস্থাদনর	 লভ্যথাংশ	
হদি	 স্বল্প-স্বল্প	 সচিয়	 জমথার	 মথাি্যদম	 ১০১	
বেথাটি	 ১৫	 লথাখ	 টথাকথা	 সচিয়	 জমথার	 মথাি্যদম	
তনজস্ব	 পুঁতজ	 গঠন	 করদি	 সক্ম	 হদয়দি।	
কু্দ্র	 ও	 প্রথাতন্তক	 ক্ষক	 পতরবথাপ্রর	 সেস্যদের	
উবিধুেকরণ	ও	আয়বত্ধেমলূক	কথায্ক্রদম	েক্িথা	
বত্ধে	 ও	 বেি্ত্ব	 তবকথাদশর	 লদক্্য	 ৩৭	 হথাজথার	
৮৫৭	 জন	 সুফলদভথাগীদক	 প্রতশক্ণ	 প্রেথান	
করথা	হদয়দি।	পয্থায়ক্রদম	সমরে	গ্েদশ	কথায্ক্রম	
সম্প্রসথারদণর	মথাি্যদম	পল্্রী	অচিদল	বসবথাসরি	
ভূতমহ্রীন,	 প্রথাতন্তক	 িথাতষ	 ও	 কু্দ্র	 ক্ষক	
পতরবথাপ্রর	 পুরুষ	 ও	 নথার্রীদের	 রেথাম	 পয্থাদয়	
সংগতঠি	 কপ্র	 িথাদের	 উৎপথােন,	 আত্ম-
কম্সংস্থান,	েক্	মথানবসম্ে	সষ্্টি,	সথামথাতজক	
উন্নয়ন,	 স্বথাস্্য	 ও	 পতরবথার	 কল্যথাণ	 ও	 নথার্রীর	
ক্মিথায়দন	 আয়বত্ধেমলূক	 কথায্ক্রম	 রেহদণর	
পতরকল্পনথা	 রদয়দি।	 িদব	 এখদনথাও	 অপ্রিুল	
আবি্ডক	 ঋণ	 িহতবদলর	 কথারদণ	 লক্্যমথাত্থার	
গ্িদয়	কম	তবতনদয়থাগ	রথাকথায়	পূণ্থাঙ্গ	জনবল	ও	
শতক্ত	তনদয়	ফথাউদডেশন	কথাতঙ্কি	পয্থাদয়	গ্যদি	
পথারদি	নথা।	

ইদিথামদি্য	 প্রথাণ�থাতি	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস-
বেথাতভড-১৯	 প্রথাদুভ্ডথাব-এর	 কথারদণ	 সরকথার	

গ্�থাতষি	 মথাঠ	 পয্থাদয়	 সথামথাতজক	 দূরত্ব	 বজথায়	
রথাখথার	কথারদণ	এ	প্রতিষ্থাদনর	সুফলদভথাগীগণ	
তবতভন্ন	 আয়বি্ক	 কথাদজ	 তবতনদয়থাগ	 করদলও	
পণ্য	উৎপথােদন	তনদয়থাতজি	সেস্যগণ	কাঁিথামথাল	
সরবরথাহ	ও	উৎপথাতেি	পণ্য	তবপণন	করদি	নথা	
পথারথায়	িথাদের	আদয়র	পর	বথািথারেস্	হদচ্ছ।	

বেথাতভড-১৯	 প্রথাদুভ্ডথাদবর	 পর	 েথাতরদ্র্য	
তবদমথািন	 ও	 রেথাম্রীণ	 অর্ন্রীতি	 সিল	 রথাখথার	
স্বথাদর্	 আয়বি্ক	 কথায্ক্রম	 যরথা-	 ক্তষ,	 মৎস্য,	
গ্পথাত্রি,	কু্দ্র	ও	মথািথাতর	তশল্প	পতরিথালনথার	জন্য	
ফথাউদডেশদনর	 বেপ্ন্দ্রর	 সেস্যদের	 পুনরথায়	
উৎপথােদন	 রথাখথার	 প্রদয়থাজদন	 পয্থাপ্ত	 পতরমথাণ	
নিুন	 ঋণ	 িহতবল	 সহদযথাতগিথার	 তবষদয়	
ফথাউদডেশদনর	 পক্	 গ্রদক	 সরকথাপ্রর	 কথাদি	
প্রস্থাব	গ্পশ	করথা	হয়।	

এ	 পতরপ্প্রতক্দি	 সুফলদভথাগী	 সেস্যদের	
েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 কথায্ক্রমদক	 পূব্থাবস্থায়	
তফতরদয়	 আনথার	 জন্য	 িথাদের	 সুরক্থার	 স্বথাদর্	
উন্নয়নবথান্ধব	মথানন্রীয়	প্রিথানমন্ত্রী	শেখ	হথাতসনথার	
সরকথাপ্রর	 প্রদণথােনথা	 প্যথাদকদজর	 আওিথায়	
ফথাউদডেশদনর	 অনকূুদল	 এককথাল্রীন	 ১০০	
বেথাটি	 টথাকথা	 আবি্ডক	 ঋণ	 িহতবল	 অনেুথান	
প্রেথান	 করথা	 হদয়দি।	 বেথাতভড	 পতরতস্তি	
উত্তরণ	পতরকল্পনথা	অনযুথায়্রী	মথাত্	৪%	সথাতভ্ডস	
িথাজ্ড	 তনদয়	এ	অর্	িয়	মথাস	গ্রেস	তপতরয়ডসহ	
দুই	 বির	 গ্ময়থাদে	 সেস্য	 পয্থাদয়	 তবতনদয়থাগ	
করথা	 হদচ্ছ।	 যথা	 বেথাতভড-১৯	 এর	 বেতিবথািক	
প্রভথাব	 গ্রদক	 সেস্যদের	 উত্তরদণ	 কথায্কর	
অবেথান	 রথাখদব।	 কপ্রথানথা	 ভথাইরথাস	 উদূ্ি	
সমস্যথা	 গ্মথাকথাতবলথা	 ও	 ক্ষকদের	 সুরক্থার	

সুফলদভাগী সেদসযুর আয়বধ্ক ম্চরচগর খামার।
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স্বথাদর্	এসএফতডএফ-এর	আওিথাি্রীন	বেপ্ন্দ্রর	
সুফলদভথাগী	 কু্দ্র	ও	প্রথাতন্তক	 ক্ষকদের	 ক্তষ,	
মৎস্য,	 বেইতর	 এবং	 গ্পথাত্রিসহ	 অন্যথান্য	 ক্তষ	
খথাদি	তবতনদয়থাদগর	জন্য	এবং	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	
কথায্ক্রম	 অব্যথাহি	 রথাখথা,	 মথাদঠ	 তবতনদয়থাগক্ি	
অদর্র	সুরক্থায়	কপ্রথানথা	সহদযথাতগিথা	কম্সতূি	
তহদসদব	 তবতনদয়থাদগর	 জন্য	 সুতনতেষ্	 কম্সতূি	
বথাস্বথায়ন	করথা	হদয়দি	ও	হদচ্ছ।

জথাতির	 তপিথা	 বঙ্গবনু্ধ	 শেখ	 মতুজবুর	
রহমথাদনর	 সমদয়	 তবদবে	 িরথা	 বথাংলথাদেদশ	
সব্প্ররম	 েতরদ্রির	 মথানদুষর	 স্বতনভ্ডরিথার	
জন্য	 জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋদণর	 সিূনথা	 হয়।	
ফদল	 গ্যসব	 মথানদুষর	 জথামথানি	 গ্েওয়থার	

মদিথা	 অবলম্বন	 তিল	 নথা	 িথারথা	 ঋণ	 সুতবিথা	 ও	
সহদযথাতগিথা	 গ্পদি	 শুরু	 কপ্র।	 ফদল	 ি্রীপ্র	
ি্রীপ্র	েতরদ্র	মথানষু	আত্মকম্সংস্থাদনর	মথাি্যদম	
িথাদের	অবস্থার	উন্নয়ন	�টিদয়দি	ও	�টথাদচ্ছ।	
আজদকর	বথাংলথাদেশ	জথাতির	 তপিথার	প্রেতশ্ি	
তেকতনদে্ডশনথার	আদলথাদক	েথাতরপ্দ্র্যর	ব�ডথাজথাল	
গ্রদক	 ব�তরদয়	 এদস	 উন্নি	 ও	 সমধ্ে	 গ্সথানথার	
বথাংলথা	গডথার	পদর	এতগদয়	যথাদচ্ছ।	তবদশষ	কপ্র	
জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋণ	 সিূনথাকথার্রী	 প্রকল্প	
“কু্দ্র	ক্ষক	ও	ভূতমহ্রীন	শ্রতমক	উন্নয়ন	কম্সতূি-
এসএফতডতপ’র	 মথাি্যদম	 বথাস্বথায়ন	 করথা	
হদয়তিল	 এবং	 শুরু	 হদয়তিল	 জথামথানিতবহ্রীন	
কু্দ্র	ঋণ	কথায্ক্রম	যথা	আজ	গ্েদশর	মথানষুদক	

উৎপথােন	বত্ধে,	আত্মকম্সংস্থাদনর	মথাি্যদম	ও	
স্বথাবলম্ব্রী	কপ্র	গদড	িুলদি।	কু্দ্র	ক্ষক	উন্নয়ন	
ফথাউদডেশন	এসএফতডএফ-এর	জন্য	গ্গৌরদবর	
তবষয়	 এই	 গ্য,	 জথাতির	 তপিথার	 হথাদি	 সতূিি	
কু্দ্র	ক্ষক	ও	ভূতমহ্রীন	শ্রতমক	উন্নয়ন	কম্সতূি	
(এসএফতডতপ)	 প্রকদল্পর	 উত্তরসতূর	 প্রতিষ্থান	
তহদসদব	 এসএফতডএফ	 এক	 গ্গৌরবময়	
ঐতিহ্যদক	িথারণ	কপ্র	সথামদন	এতগদয়	িদলদি।	

বি্ডমথাদন	 সরকথাতর-ব�সরকথাতর	 সংস্থা	
তমতলদয়	 সথারথাদেদশ	 জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	
ঋণতস্তি	 ৯০	 হথাজথার	 বেথাটি	 টথাকথারও	 ব�তশ	
এবং	 সুফলদভথাগী	 সেস্য	 বথা	 কভথাপ্রদজর	
সংখ্যথা	৪	বেথাটিরও	ব�তশ।	এক	তবপুল	কম্যজ্	
যথা	 আত্মকম্সংস্থান,	 উৎপথােন	 বত্ধে	 ও	 ক্তষ	
গ্ক্প্ত্	 গ্েদশ	 তবশথাল	 ন্রীরব	 তবপ্লদবর	 সিূনথা	
কপ্রদি।	 এ	 কম্যদজ্র	 পথাশথাপথাতশ	 মথানন্রীয়	
প্রিথানমন্ত্রী	 শেখ	 হথাতসনথার	 বেি্দত্ব	 বি্ডমথান	
আওয়থাম্রী	 ল্রীগ	 সরকথাপ্রর	 বহুমখুী	 উন্নয়ন	
কম্সতূি	আজ	বথাংলথাদেশদক	উন্নয়নশীল	গ্েদশ	
রূপথান্তর	 কপ্রদি।	 এ	 রূপথান্তর	 প্রতক্রয়থায়	 তভি	
তহদসদব	 কথাজ	 কপ্রদি	 পুঁতজহ্রীন,	 তেশথাহ্রীন,	
ভূতমহ্রীন	েতরদ্র	ক্ষক-শ্রতমকদক	প্রতশক্ণ	তেদয়	
জথামথানিতবহ্রীন	 ঋণ	 তেদয়	 উৎপথােন	 প্রতক্রয়থায়	
সম্ক্্তকরণ	 ও	 িথার	 যরথাযর	 বথাস্বথায়ন।	
জথাতির	 তপিথার	 সথািথারণ	 মথানদুষর	 অর্ননতিক	
মতুক্তর	 লদক্্য	 সুপতরকতল্পিভথাদব	 গহ্্রীি	
জথামথানিতবহ্রীন	 কু্দ্র	 ঋণ	 কম্সতূি	 এদক্প্ত্	
আতর্ক	 অরেগতির	 অন�ুটক	 তহদসদব	 ভূতমকথা	
ব�দখ	যথাদচ্ছ।

এ এইচ এম আবদুল্াহ: ব্যবস্থাপনথা	পতরিথালক,	কু্দ্র	
ক্ষক	উন্নয়ন	ফথাউদডেশন

এসএফচরএফ-এর একজন সফল সুচবধাদভাগীর পচরবার।



বথাংলথাদেশ ভূখদডে কথারখথানথাতভতত্তক দুগ্ধ তশল্প 
গদড ব�থালথার উদে্যথাগ রেহণ করথা হয় ১৯৪৬ 
সথাদল। পথাবনথা-তসরথাজগজে বেলথায় নথামমথাত্ 
মদূল্য দুি তবক্রয় হদিথা,	গ্সদহিু দুগ্ধ ব্যবসথায়্রীরথা 
কলকথািথাদক মথাদক্ডট তহদসদব তিতনিি কপ্র 
‘ন্যথাশনথাল তনউতরেশন বেথাম্থাতন’	 নথাদম একটি 
সব্ভথারি্রীয় প্রতিষ্থান গডথার অতভপ্রথাদয় 
তসরথাজগজে বেলথার লথাতহড্রীদমথাহনপুর এলথাকথায় 
দুগ্ধ কথারখথানথা স্থাপন করথার জন্য গ্মতশনথাতরজ 
তনদয় আদসন। কথারখথানথার স্থাপনথা	 কথায্ক্রম	
শুরু হদলও গ্েশ তবভতক্তর কথারদণ ১৯৪৭ সথাদল 
এ উদে্যথাগ বন্ধ হদয় যথায়। পরবি্ড্রীদি ১৯৪৮ 
সথাদল জনথাব মখুদলিুর রহমথান িাঁর তনজস্ব 
সম্ে তবতনময় সপূ্ত্ কথারখথানথাটির মথাতলকথানথা 

রেহণ কপ্রন। কথারখথানথাটির নথাম পতরবি্ডন 
কপ্র	 ‘‘ইটেথান্ তমল্ক প্রডথাক্টস’’	 গ্েওয়থা হয় 
এবং স্থাপনথা কথাজ ১৯৫২ সথাদল সমথাপ্ত হয়। 
কথারখথানথা হদি িখন দুি,	 ত�,	 মথাখন ইি্যথাতে 
দুগ্ধজথাি পণ্যসথামরে্রী উৎপথােন কপ্র কলকথািথা 
শহপ্র স্বল্প পতরসপ্র তকিু তেন তমল্কতভটথা নথাদম 
বথাজথারজথাি করথা হদিথা।

১৯৬৬ সথাদল প্রতিষ্থানটিদক সমবথায় 
ব্যবস্থাপনথায় এদন সমবথায়তভতত্তক প্রথারতমক 
দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী সতমতি গদড ব�থালথার 
উদে্যথাগ রেহণ করথা হয় এবং পুরথাদনথা নথাম 
সংদশথািন কপ্র প্রতিষ্থানটির নথাম রথাখথা হয় 
‘‘ইটেথান্ তমল্ক প্রতডউসথাস্ বেথা-অপথাপ্রটিভ 
ইউতনয়ন তলঃ’’। প্রথারতমকভথাদব সমবথায় 

ব্যবস্থাপনথা পধেতি ফলপ্রস ূনথা হওয়থায় ১৯৬৮ 
সথাদল সমবথায় মথাদক্ডটিং গ্সথাসথাইটি কি্্ক 
উক্ত কথারখথানথাটির েথাতয়ত্বভথার রেহণ করথা হয়। 
একই সমদয় আতর্কভথাদব গ্েউতলয়থাদত্বর 
কথারদণ ঢথাকথার ব�জগাঁয়	 ‘‘অদষ্থা বেয়র্রী’’	
নথাদম ব�থািলজথাি দুগ্ধ উৎপথােন ও তবপণদনর 
আপ্রকটি প্রতিষ্থান সমবথায় মথাদক্ডটিং গ্সথাসথাইটি 
কি্্ক েথাতয়ত্বভথার রেহণ করথা হয়। সমবথায় 
মথাদক্ডটিং গ্সথাসথাইটিও প্রতিষ্থান দুদটথার আতর্ক 
অবস্থার উন্নতি অজ্ডদন িরমভথাদব ব্যর্ হয়। 
প্রতিষ্থান দুটি স্রীতমিভথাদব তকিুতেন উৎপথােন 
ও তবপণন কম্কথাডে পতরিথালনথা করদলও সতঠক 
ব্যবস্থাপনথা ও আতর্ক সহদযথাতগিথার অভথাদব 
১৯৭০ সথাদলর প্ররমতেদক কথারখথানথা দুদটথার 

চমল্কচভটা: 
বঙ্গবন্্চ র উন্নয়ন ভাবনার 
থসানাচল স্ারক

অ�র চোন বণিক

বঙ্গবন্্চ  আন্তজ্াচতক সদমেলন কের্রে জাতলীয় সমবায় চেবস উপলদক্ষযু আদয়াচজত থমলায় মাননলীয় প্রধানমন্তলী শেখ হাচসনা কতৃ্ক চমল্কচভটার স্টল 
পচরেশ্ন।

বঙ্গবন্ধু র িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় ভাবো: উন্নয়ে অতভযাত্ায় িল্ী উন্নয়ে ও সমবায় তবভাগ   175



উৎপথােন ও তবপণন কথায্ক্রম	বন্ধ হদয় যথায়।
সব্কথাদলর সব্প্শ্রষ্ বথাঙথাতল,	 স্বথাি্রীনিথার 

মহথান স্পতি,	ক্ষক-শ্রতমদকর অক্তত্ম বনু্ধ,	
গ্মহনতি জনিথার কঠেস্বর,	 জথাতির তপিথা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মতুজবুর রহমথান স্বথাি্রীনিথার 
অব্যবতহি পপ্রই গ্মহনতি মথানদুষর ভথাদগ্যর 
উন্নয়ন,	ক্ষদকর উৎপথাতেি দুদির ন্যথায্যমলূ্য 
প্রেথান এবং শহপ্রর ব�থাক্তথা গ্শ্রধণর মদি্য 
তনরথাপে ও স্বথাস্্যসমেি দুগ্ধ সরবরথাদহর তনতমত্ত 
তনজস্ব উৎপথােন গ্ক্ত্ তেদয় দুগ্ধ িথাতহেথা 
গ্মটথাদনথার লদক্্য ভথারদির	 ‘‘আমলূ’’	পধেতি 
অনসুরণপূব্ক দুগ্ধ তশল্প গদড ব�থালথার জন্য 
তনদে্ডশনথা প্রেথান কপ্রন। িথারই ফলশ্রুতিদি 
গ্েদশর জনগদণর পুষ্টি িথাতহেথা পূরদণ দুগ্ধ 
সংকট তনরসদনর পধেতি তনরূপদণর জন্য 
১৯৭৩ সথাদল জথাতিসং� উন্নয়ন সংস্থা 
(ইউএনতডতপ)	ও বেনমথাক্ড’-এর আন্তজ্ডথাতিক 
উন্নয়ন এদজতন্স ড্যথাতনডথা’-এর সহথায়িথায় 
দুই পরথামশ্ক যরথাক্রদম তম. ক্যথাসরেপ ও তম. 
বেলসন কি্্ক এ গ্েদশর দুগ্ধ তশল্প তনদয় টেথাতড 
করথা হয়। বথাংলথাদেশ সরকথার টেথাতড দুটির 
সুপথাতরশ তবদবিনথা কপ্র পূব্িন কথারখথানথা 
দুটির েথায়-গ্েনথা পতরদশথাি কপ্র নিুন 
এলথাকথায়	‘‘সমবথায় দুগ্ধ প্রকল্প’’	নথাদম ১৯৭৩ 
সথাদল একটি দুগ্ধ তশল্প উন্নয়ন প্রকল্প রেহণ 
করথা হয়। দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী ক্ষকদের স্বথার্ 
সংরক্ণ কপ্র দুগ্ধ উৎপথােন বত্ধের তনতমদত্ত 
সরকথাপ্রর ১৩.১২ বেথাটি টথাকথা ঋণ সহথায়িথায় 
গ্েদশর পাঁিটি দুগ্ধ এলথাকথায় তনদম্নথাক্ত দুটি 
গ্মৌতলক আেশ্ বথাস্বথায়দনর লদক্্য কথারখথানথা 
স্থাপন করথা হয়: 

উনদ্শযে

ক)	শিথাব্্রী	 িপ্র	 বতচিি	 এবং	 মি্যস্বত্বদভথাগী	
ফতডয়থা-েথালথাল	 গ্শ্রধণ	 কি্্ক	 তনগহ্্রীি	 এ	
অচিদলর	েতরদ্র,	ভূতমহ্রীন	ও	তনম্নতবত্ত	দুগ্ধ	
উৎপথােনকথার্রী	 ক্ষকব্্ দক	 সমবথায়’এর	
মথাি্যদম	 সুসংগতঠি	 কপ্র,	 িথাদের	 গবথাতে	
পশু	 গ্রদক	 উৎপথাতেি	 দুদির	 জন্য	
ন্যথায্যমলূ্য	 প্রেথানতভতত্তক	 একটি	 তনতচিি	
বথাজথার	সষ্্টি;	এবং

খ)	শহরথাচিদল,	 গ্যখথাদন	 খাঁটি	 ও	 স্বথাস্্যসমেি	
দুগ্ধ	 প্রথাতপ্ত	 সহজলভ্য	 নয়,	 গ্সখথাদন	
ন্যথায্যমদূল্য	 খাঁটি	 ও	 স্বথাস্্যসমেি দুগ্ধ ও 
দুগ্ধজথাি পণ্য সরবরথাহ তনতচিিকরণ।

তভশে

েথাতরদ্র্য তবদমথািন,	 কম্সংস্থান সষ্্টি ও 
অর্ননতিক প্রবত্ধে ত্বরথাতবিি করথার লদক্্য 
দুগ্ধ উৎপথােন বত্ধের মথাি্যদম গ্েশদক দুগ্ধ 
ও দুগ্ধজথাি পদণ্য স্বয়ংসম্ণূ্ করথা।	যথা তশশু 
খথাদে্যর িথাতহেথা পূরদণর মথাি্যদম প্রথাধণজ 
আতমদষর �থাটতি পূরণ	 ত্বরথাতবিি করদব এবং 
গুঁদডথাদুদির আমেথাতন হ্থাস করদব।

ম�ল্ক ইউমনয়সনর বি্ত�োন অবস্ো 

বি্ডমথাদন এ প্রতিষ্থানটি গ্েদশর ৮টি তবভথাদগর ৪২ বেলথার ১৩৮টি উপদজলথায় ৫১টি দুগ্ধ 
শীিল্রীকরণ বেপ্ন্দ্রর আওিথায় ৬৯টি বেন্দ্র্রীয় সতমতি,	৩,০৮৪টি প্রথারতমক সতমতির ১,৩২,৬০৮ 
জন সেদস্যর তনকট হদি শেতনক গদড ১.৫০-২.০০ লক্ তলটথার কাঁিথা িরল দুগ্ধ সংরেহ কপ্র 
তনরথাপে ও স্বথাস্্যসমেি দুগ্ধ ও দুগ্ধজথাি পণ্য উৎপথােন ও বথাজথারজথািকরদণর মথাি্যদম গ্েদশর 
জনগদণর দুগ্ধ িথাতহেথা পূরণ কপ্র পুষ্টির বেথাগথান তনতচিি কপ্র আসদি।

ম�ল্ক ইউমনয়সনর প্োথম�ক সম�মি ও রেন্দ্রীয় সম�মির কোর্যক্র�

গ্েশব্যথাপী দুগ্ধ শীিল্রীকরণ বেন্দ্র স্থাপদনর সথাদর সথাদর সংতলিষ্ এলথাকথায় প্রথারতমক সতমতি এবং 
বেন্দ্র্রীয় সতমতির সংখ্যথাও তেনতেন বত্ধে গ্পদয়দি। ফদল সংতলিষ্ এলথাকথার দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী 
খথামথার মথাতলকগণ িথাদের উৎপথাতেি দুি ন্যথায্যমদূল্য সহদজই বথাজথারজথাি করদি পথারদিন এবং 
তমল্কতভটথা একটি গ্যথারথাদন্টড মথাদক্ডট হওয়থায় এবং দুদির মলূ্য নন্রীতভতত্তক হওয়থায় িরল দুদির মলূ্য 
সব্েথাই তস্র রথাদক।	ফদল তমল্কতভটথায় দুি বথাজথারজথাি করথায় সমবথায়্রীগণ িথাদের কথাতঙ্কি মলূ্য 
গ্পদয় রথাদকন। এ িরদনর ব্যবস্থা আর বেথাদনথা প্রতিষ্থাদন তবে্যমথান বেই। এদি ক্ষকগদণর আতর্ক 
সচ্ছলিথার স্থায়্রীভথাদব উন্নয়ন হদচ্ছ,	পতরবথাপ্রর িরথা সংতলিষ্ এলথাকথার জনমথানদুষর প্রথাধণজ পুষ্টির 
িথাতহেথা সহদজই তমটথাদনথা যথাদচ্ছ।

রেথাম্রীণ জনদগথাষ্ঠীর আত্মকম্সংস্থাদনর সষ্্টি,	 জনগদণর আর্সথামথাতজক উন্নয়ন এবং রেথাম্রীণ 
জনদগথাষ্ঠীর জ্রীবনমথাদনর উন্নয়নসহ েথাতরদ্র্য	 তবদমথািন	 কথায্ক্রম	 ত্বরথাতবিি হদয়দি। অর্ননতিক 
প্রবত্ধে অজ্ডনও গতিশীল হদয়দি।
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উন্নয়দনর িথারথাবথাতহকিথা বজথায় রথাখথার স্বথাদর্ 
রেথাম্রীণ অর্ন্রীতিদি গতিশীলিথা আনয়দনর 
জন্য গ্েদশর তবতভন্ন তবভথাদগ প্রথারতমক দুগ্ধ 
উৎপথােনকথার্রী সমবথায় সতমতি এবং বেন্দ্র্রীয় 
সমবথায় সতমতি গঠদনর মথাি্যদম নিুন নিুন 
সেস্য অন্তভ্ুক্ত করথা হদচ্ছ।	মথানন্রীয় প্রিথানমন্ত্রী 
শেখ হথাতসনথার সরকথাপ্রর ২০০৯-’১৪ 
সময়কথাদল তমল্ক ইউতনয়দনর সতমতির সেস্য তিল 

১,২০,৭০৮ জন এবং ২০১৫-’২০ সময়কথাদল 
সতমতির সেস্য সংখ্যথা হদয়দি ১,৩০,০৬৮ 
জন। যথা রেথাম্রীণ অর্ন্রীতিদক তেনতেন আরও 
গতিশীল করদি সহদযথাতগিথা করদি।

বথাংলথাদেদশর প্রথায় সবগুদলথা তবভথাদগই 
তমল্ক ইউতনয়দনর বেন্দ্র্রীয় সতমতি রদয়দি। 
বি্ডমথাদন তমল্ক ইউতনয়দনর আওিথাি্রীন গ্মথাট 
৬৯টি বেন্দ্র্রীয় সতমতি রদয়দি। সমবথায় আইন 

পতরবি্ডদনর মথাি্যদম বি্ডমথান সরকথাপ্রর 
সময়কথাদল তমল্ক ইউতনয়দনর এসব বেন্দ্র্রীয় 
সতমতিগুদলথা গঠন করথা হদয়দি। বেন্দ্র্রীয় 
সতমতির গঠদনর মথাি্যদম রেথাম্রীণ জনদগথাষ্ঠীদক 
সথাংগঠতনকভথাদব সম্ক্্ত কপ্র জনগণদক 
রেথাম্রীণ অর্ননতিক উন্নয়দন আরেহ্রী কপ্র ব�থালথা 
হদচ্ছ এবং রেথাম পয্থাদয় েলগি বেি্দত্বর 
তবকথাশ সথাধিি হদয়দি। 

ম�ল্ক ইউমনয়সনর রিোথম�ক সম�মি ও রেন্দীয় সম�মির সদস্য অন্তরুদ্মক্

রেথাম্রীণ জনদগথাষ্ঠীর আত্মকম্সংস্থান,	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন,	জনমথানদুষর জ্রীবনমথাদনর উন্নয়নসহ রেথাম্রীণ অর্ন্রীতিদক মজবুি তভতত্তর ওপর প্রতিতষ্ি 
করথার লদক্্য বি্ডমথাদন প্রথারতমক সতমতিদি পুরুষ সেস্যদের পথাশথাপথাতশ মতহলথা সমবথায়্রীদেরদকও সতমতির সেস্যভুক্ত করথা হদচ্ছ। ২০০৯ সথাদল 
প্রথারতমক সতমতির মতহলথা সেস্য সংখ্যথা তিল ৬,২৮০ জন গ্সখথাদন ২০২০ সথাদল তবতভন্ন প্রথারতমক সতমতিদি মতহলথা সেস্য সংখ্যথা বত্ধে গ্পদয় 
২১,২০৬ জন হদয়দি। যথার ফদল রেথাম্রীণ মতহলথাদেরদক অর্ননতিকভথাদব স্বথাবলম্ব্রী করথা সহজ হদচ্ছ। 

গত ৯ মাি্ ২০২১ তাচরদখ চমল্কচভটার চবরেয় কে্রে সম্পণূ্ আচঙ্গদক উদ্াধন কররদেন স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর মাননলীয় 
প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ, সাদে আদেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান এবং চমল্কচভটার 
থিয়ারমযুান শেখ নাচের থহাদসন চলপ্চ।
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ম�ল্ক ইউমনয়সনর মসবো�লূক 

কোরদ্ক্র�

এ প্রতিষ্থান খথামথাতরদের তনদয় সথাব্ক্ধণকভথাদব 
গ্সবথা	 কথায্ক্রম পতরিথালনথা কপ্র রথাদক। 
তমল্কতভটথা তবনথামদূল্য সমবথায়্রী দুগ্ধ খথামথাতরদের 
গবথাতে	পশুর তিতকৎসথা,	ভ্যথাকতসন এবং অধিক 
উৎপথােনশীল গথাতভর জথাি উন্নয়দনর জন্য 
উন্নি জথাদির ষাঁদডর তসদমন তেদয় তবনথামদূল্য 
ক্তত্ম প্রজনন কথায্ক্রম পতরিথালনথা কপ্র 
রথাদক।

তবনথামদূল্য গবথাতে	 পশুর তিতকৎসথা,	
ভ্যথাকতসদনশন এবং ক্তত্ম প্রজনদনর ফদল 
খথামথাতরগণ তনতচিদন্ত িথাদের গবথাতে	 পশু	
লথালনপথালন করদি পথারদিন এবং ক্তত্ম 
প্রজনদনর মথাি্যদম উন্নি বেদনটিক গ্মতরট 
সম্ন্ন সংকর জথাদির গথাতভ উৎপথােদনর 
মথাি্যদম দুগ্ধ উৎপথােন তেনতেন বত্ধে করদি 
পথারদিন।ফদল দুদির উৎপথােনও ব্যথাপকভথাদব 
বত্ধে গ্পদয়দি। 

এ প্রতিষ্থাদনর আওিথাি্রীন প্রথারতমক সতমতির 
দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী সমবথায়্রীদের আিতুনক ও 
ব�জ্থাতনক পধেতিদি গবথাতে	পশু	লথালনপথালন,	
খথাে্য ব্যবস্থাপনথা,	 দুগ্ধ গ্েথাহন,	 গথাতভর জথাি 
উন্নয়ন,	 ক্তত্ম প্রজনন এবং উচ্চফলনশীল 
�থাস িথাদষর জন্য প্রতশক্ণ প্রেথান করথা হদয় 

রথাদক। এদি সমবথায়্রী খথামথাতরগণ সহদজই 
স্বল্পব্যদয় গুণগিমথানসম্ন্ন অধিক দুগ্ধ 
উৎপথােন করথার মদিথা উপদযথাগী খথামথার গঠন 
করদি পথাপ্রন। যথা িথাদের আয় বি্নমলূক 
কম্কথাডেদক আরও গতিশীল কপ্র রথাদক। 

স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তাণালদয়র মাননলীয় প্রচতমন্তলী জনাব স্বপন ভট্ািার্যু, এমচপ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চবভাদগর সচিব 
জনাব থমাঃ কেজাউল আহসান ঢাকা দুগ্ধ কারখানার মান চনয়ন্তণ কার্রেম থেখদেন।
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ম�ল্ক ইউমনয়সনর গোমর ঋি 

কোরদ্ক্র� 

তমল্ক ইউতনয়দনর আওিথাি্রীন প্রথারতমক 
ও বেন্দ্র্রীয় সতমতির দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী 
খথামথাতরদের আর্সথামথাতজক উন্নয়নদক আরও 
ব�গবথান করথার লদক্্য তবনথাসুদে শুিমুথাত্ 
৫%	 সথাতভ্ডস িথাজ্ড তনদয় সতমতির সেস্যদের 
মদি্য গথাতভ ক্রদয়র জন্য এবং মদডল দুগ্ধ 
খথামথার স্থাপদনর জন্য ঋণ প্রেথান করথা হদয় 
রথাদক। প্রথারতমক সতমতির পুরুষ এবং মতহলথা 
সকল সেস্যই এই ঋণ রেহণ করদি পথাপ্রন। 
প্রেথানক্ি ঋদণর অর্ সহজশদি্ড ৭২ তকতস্দি 
সমবথায়্রীদের সরবরথাহক্ি দুদির মলূ্য গ্রদক 
কি্ডন করথা হদয় রথাদক। ফদল সমবথায়্রীগণ 
অি্যন্ত সহজভথাদবই িথাদের ঋদণর তকতস্ 
পতরদশথাি কপ্র রথাদকন। যথা আেথাদয়র হথার 
৯৭%।

ম�ল্ক ইউমনয়সনর দুগ্ধ িি্য 

উৎিোদন কোরদ্ক্র� 

বথাংলথাদেশ দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী সমবথায় 
ইউতনয়ন তলঃ	 (তমল্ক ইউতনয়ন)	সথারথা গ্েদশর 
ব�থাক্তথা	-সথািথারদণর িথাতহেথাদক সমেথান জথাতনদয় 
প্রতিবিরই গুণগিমথাদনর পুষ্টিসমধ্ে নিুন 
নিুন দুগ্ধ পণ্য উৎপথােন কপ্র যথাদচ্ছ। যথা 
তমল্কতভটথা পণ্য তহদসদব সথারথা গ্েদশর ব�থাক্তথা 
সথািথারদণর তনকট সরবরথাহ করথা হদচ্ছ। 
তবগি ২০১১ এবং ২০১৪ সথাদল পরপর ২ 
বির তমতলয়থাড্ড রিথাউন এবং রি্যথাডে গ্ফথারথাম 
বথাংলথাদেদশর	 গ্যৌর উদে্যথাদগ	 তমল্কতভটথা 
সব্প্শ্রষ্ রি্যথাডে তহদসদব পুরস্থার লথাভ কপ্র। 

ম�ল্ক ইউমনয়সনর মবমরন্ন 

দুগ্ধ িি্য মবিিন কোরদ্ক্র�

দুগ্ধ পণ্য তবপণন ব্যবস্থাপনথায় প্রতিষ্থাদনর 
ন্রীতি ও বেৌশল পতরবি্ডন কপ্র ঢথাকথাসহ 
তবভথাগীয় শহরগুদলথাদি ৫টি তবক্রয় বেন্দ্র এবং 
১০৯টি পতরদবশক তনদয়থাদগর মথাি্যদম তবপণন 
ব্যবস্থাপনথায় যুদগথাপদযথাগী ন্রীতি ও বেৌশল 
রেহণ করথা হদয়দি। এই ন্রীতি ও বেৌশল রেহণ 
করথার ফদল পথাস্তুতরি িরল দুি ও দুগ্ধ পণ্য 
তবতক্র তেনতেন বত্ধে পথাদচ্ছ। যথা ওপপ্রর পথাই 
িথাদট্ড গ্েখথাদনথা হদলথা।
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ফদল	 তমল্কতভটথার তকিু তকিু দুগ্ধ ও দুগ্ধ পণ্য 
তবপণন ২০০৯-২০১৫ সথাদলর িুলনথায় 
২০১৬-২০২০ সথাদল িুলনথামলূকভথাদব 
তকিুটথা কদমদি এবং তকিু তকিু দুগ্ধ ও দুগ্ধ 
পণ্য তবপণন ২০০৯	-	২০১৫ সথাদলর িুলনথায় 
২০১৬-২০২০ সথাদল িুলনথামলূকভথাদব তকিুটথা 
ব�দডদি। িদুপতর বেথাতভড-১৯ এর কথারদণ 
গি মথাি্ড-২০২০ হদি দুি ও দুগ্ধ পণ্য তবপণন 
তকিুটথা হ্থাস গ্পদয়দি। 

তমল্ক ইউতনয়দনর পতরবতি্ডি তবপণন ন্রীতিমথালথা ও বেৌশল এবং গুণগিমথাদন উৎকদষ্র	কথারদণ রসমথালথাই,	তমষ্টি েই এবং টক েই এর িথাতহেথা 
তেনতেন বত্ধে পথাদচ্ছ। এই সকল পণ্য উৎপথােদন ক্ষকদের তনকট গ্রদক ন্যথায্যমদূল্য অধিক দুগ্ধ ক্রয় করথা হদচ্ছ। এদি ক্ষক িথাদের উৎপথাতেি দুি 
ন্যথায্যমদূল্য তবতক্র কপ্র আতর্কভথাদব লথাভবথান হদচ্ছন।

তমল্কতভটথা বথাংলথাদেদশ একমথাত্ দুগ্ধ ও দুগ্ধজথাি পণ্য উৎপথােন ও তবপণনকথার্রী একটি জথাি্রীয় সমবথায় প্রতিষ্থান, যথা তমল্কতভটথা রি্যথাদডে দুগ্ধ 
ও দুগ্ধপণ্য তবতক্র কপ্র রথাদক। আজ গ্রদক ১০ বির আদগ দুি ও দুগ্ধ পণ্য তবপণদন সথারথা গ্েদশ তমল্কতভটথা পণ্য একক আধিপি্য তবস্থার কপ্র 
কথায্ক্রম	পতরিথালনথা কপ্রদি। তকন্ত তবগি ৫ বির যথাবৎ দুগ্ধ ও দুগ্ধজথাি পণ্য উৎপথােন ও তবপণনকথার্রী আরও প্রথায় ১৮/২০টি ব�সরকথাতর প্রতিষ্থান 
তমল্কতভটথাদক অনসুরণ কপ্র বথাজথার সম্প্রসথারদণ গুরুত্বপূণ্ ভূতমকথা রথাখদি।    
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তমল্কতভটথা সষ্্টির শুরু গ্রদকই গ্েদশর উত্তরবঙ্গ তহদসদব পতরতিি বেলথাসমদূহর দুগ্ধ উৎপথােনকথার্রী ক্ষদকর সমেুয় দুি ন্যথায্যমদূল্য ক্রয় কপ্র 
রথাদক।	এদি প্রতিবির তমল্কতভটথা প্রথায় ৭-৮ বেথাটি তলটথার দুি ক্রয় কপ্রদি এবং তববে স্বথাস্্যসংস্থার ফমু্লথা অনযুথায়্রী তবতভন্ন দুগ্ধ পণ্য ব�তরর মথাি্যদম 
পদণ্যর গুণগিমথান অকু্ণ্ন ব�দখ তববেস্িথার সথাদর ব�থাক্তথা সথািথারদণর তনকট সথাশ্রয়্রীমদূল্য সরবরথাহ কপ্রদি। তকন্তু ২০ বির পূদব্র িুলনথায় বি্ডমথাদন 
দুগ্ধ উৎপথােন কদয়ক গুণ বত্ধে পথাওয়থার সথাদর সথাদর এবং ২০১৯-’২০ অর্বিপ্র বেথাতভড-১৯ এর প্রথাদুভ্ডথাদবর কথারদণ সতমতি পয্থাদয় আনপুথাতিক 
হথাপ্র তমল্কতভটথার দুগ্ধ সংরেহ ও তবপণন কথায্ক্রম পূব্বি্ড্রী বিরগুদলথার িুলনথায় তকিুটথা কদমদি।
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একােশ জাতলীয় সংসদের সরকাচর প্রচতষ্ান কচমটির মাননলীয় সভাপচত জনাব আ.স.ম চফররাজ এমচপ ও অনযুানযু সেসযুবনৃ্দ কতৃ্ক বাঘাবাড়লীঘাট 
দুগ্ধ কারখানা পচরেশ্ন।



বথাংলথাদেদশ	 প্রতিবির	 িরল	 দুি	 উৎপথােন	
হয়	 ১০৬.৮০	 লক্	 গ্মতরেক	 টন।	 এর	 মদি্য	
তমল্ক	ইউতনয়ন	গি	অর্বিপ্র	গ্মথাট	দুি	সংরেহ	
কপ্রদি	 ৪৩,৩০০	 গ্মতরেক	 টন।	 যথা	 তেদয়	
গ্েদশর	গ্মথাট	দুগ্ধ	উৎপথােদনর	শিকরথা	৩	ভথাগ	
এবং	 গ্েদশর	 দুদির	 িথাতহেথা	 শিকরথা	 ০.৪০৫	
ভথাগ	পূরণ	হদয়দি।

এ িথাডথাও মথানন্রীয় প্রিথানমন্ত্রী শেখ 
হথাতসনথার বেি্দত্ব ২০০৯ সথাদল গতঠি সরকথার 
বথাংলথাদেশদক দুগ্ধ উৎপথােদন স্বয়ংসম্ণ্ূিথা 
অজ্ডদনর লদক্্য ক্ষক পয্থাদয় দুগ্ধ উৎপথােন 
ব্যয় কমথাদনথার উদদেদশ্য ২০১০ সথাদল প্রথায় 
২,৭৭৮.০০ লক্ টথাকথা ব্যদয় গবথাতে	 পশুর 
েথানথােথার গ্গথা-খথাে্য উৎপথােদনর কথারখথানথা 
স্থাপদনর অনদুমথােন	 গ্েন,	 যথার সুফল আজ 
সথারথা গ্েদশর সমবথায়্রী ক্ষক ব�থাগ করদিন এবং 
স্বল্পব্যদয় অধিক দুগ্ধ উৎপথােন করথা সম্ব হদচ্ছ। 

বি্ডমথান সরকথাপ্রর যুদগথাপদযথাগী তসধেথাদন্তর 
মথাি্যদম ক্ষকদের উৎপথাতেি সমেুয় দুি 
তমল্ক ইউতনয়দনর মথাি্যদম সংরেহ কপ্র িথাতহেথা 
অনযুথায়্রী বথাজথারজথািকরদণর লদক্্য ২০১৫ 
সথাদল প্রথায় ১০৫ বেথাটি টথাকথা ব্যদয় তমল্কতভটথার 
আওিথায় তসরথাজগদজের বথা�থাবথাতড�থাদট একটি 
অি্যথািতুনক গুঁদডথাদুি উৎপথােন কথারখথানথা 
স্থাপন করথা হদয়দি। এরই িথারথাবথাতহকিথায় 
িট্রেথাম তবভথাদগ দুদির উৎপথােন এবং িথাতহেথা 
অনযুথায়্রী বথাজথারজথািকরদণর লদক্্য মথানন্রীয় 
প্রিথানমন্ত্রী শেখ হথাতসনথার সরকথার ২০১৭ সথাদল 
প্রথায় ৪৮ বেথাটি টথাকথা ব্যদয় িট্রেথাদমর পটিয়থায় 
একটি দুগ্ধ প্রতক্রয়থাজথািকরণ কথারখথানথা 
স্থাপন করথার অনদুমথােন তেদয়দিন। দুগ্ধ 
উৎপথােদনর ব্যয় কমথাদনথার পথাশথাপথাতশ অধিক 
দুগ্ধ উৎপথােদনর জন্য মথানন্রীয় প্রিথানমন্ত্রী শেখ 
হথাতসনথার বেি্দত্ব পতরিথাতলি সরকথার ২০১৬ 
সথাদল ক্তত্ম প্রজনদনর মথাি্যদম গবথাতে	পশুর 
জথাি উন্নয়দনর জন্য প্রথায় ১৮ বেথাটি টথাকথা ব্যদয় 
একটি মতহষ প্রজনন বেন্দ্র স্থাপদনর অনদুমথােন 
গ্েন। ফদল ভথারি গ্রদক মরুরথাহ্ জথাদির মতহষ 

আমেথাতনর মথাি্যদম গথাতভর পথাশথাপথাতশ মতহষ 
পথালদনর উদদেদশ্য লক্ষ্রীপুর বেলথার রথায়পুপ্র 
এবং মথােথার্রীপুর বেলথার রথানজর উপদজলথার 
গ্টদকরহথাদট মতহদষর খথামথার স্থাপন করথা 
হদয়দি। এখথান গ্রদক উন্নিজথাদির মতহদষর 
বকনথা বথাচ্চথা সমবথায়্রীদের মথাদি তবিরদণর 
উদে্যথাগ রেহণ করথা হদয়দি।

আগথাম্রী ২০৩০ সথাদলর মদি্য বথাংলথাদেদশর 
দুগ্ধ উৎপথােদন স্বয়ংসম্ণূ্িথা অজ্ডদনর 
লদক্্য তমল্কতভটথা সম্ণূ্ সরকথাতর অনেুথাদনর 
মথাি্যদম প্রথায় ৩৪৪ বেথাটি টথাকথা ব্যদয় বহ্ত্তর 
ফতরেপুর বেলথার িরথাচিল ও িথার পথাবে্বি্ড্রী 
বেলথাসমদূহ দুগ্ধবি্রী গথাতভর জথাি উন্নয়ন এবং 
দুগ্ধ প্রতক্রয়থাজথািকরণ কথারখথানথা স্থাপন শীষ্ক 
একটি প্রকল্প বথাস্বথায়ন করদি। এিথাডথাও 
সথারথা বথাংলথাদেদশর প্রতিটি বেলথায় তমল্কতভটথার	
কথায্ক্রম সম্প্রসথারদণর জন্য আরও প্রথায় 
২,৫০০ বেথাটি টথাকথার ৬টি প্রকদল্পর তডতপতপ 
স্থান্রীয় সরকথার,	 পল্্রী উন্নয়ন ও সমবথায় 

মন্তণথালদয়র পল্্রী উন্নয়ন ও সমবথায় তবভথাদগ 
উপস্থাপন করথা হদয়দি। আশথা করথা যথায় 
প্রকল্পগুদলথা বথাস্বথাতয়ি হদল বথাংলথাদেশ দুগ্ধ 
উৎপথােদন স্বয়ংসম্ণূ্ হদব,	 প্রতিটি মথানদুষর 
প্রথাধণজ পুষ্টির িথাতহেথা তমটদব এবং গুঁদডথাদুি 
আমেথাতন নথা কপ্র তবপুল পতরমথাদণর ব�দেতশক 
মদু্রথা সথাশ্রয় করথা সম্ব হদব।

উিসংহোর

তনরথাপে	 প্রথাধণজ	 আতমদষর	 সরবরথাহ	 বত্ধের	
ফদল	 আতমদষর	 �থাটতি	 পূরণ	 কপ্র	 একটি	
গ্মিথাসম্ন্ন	জথাতি	গঠনসহ	েথাতরদ্র্য	তবদমথািন	ও	
কম্সংস্থান	 �টথাদি	 প্রতিষ্থানটি	 অরেণী	 ভূতমকথা	
পথালন	করদব।

অমর চাে বধণক:	ব্যবস্থাপনথা	পতরিথালক	(যুগ্ম	সতিব),	
বথাংলথাদেশ	দুগ্ধ	উৎপথােনকথার্রী	সমবথায়	ইউতনয়ন	
তলতমদটড,	(তমল্কতভটথা)।

বোংলোসদসি দুসের চোমহদো, 

দুসের উৎিোদন এবং দুসের 

রিোি্যিো সংক্রোন্ত িথ্য

প্রথাণীসম্ে	 অধিেপ্তপ্রর	 ির্যথানযুথায়্রী	
জনপ্রতি	প্রতিতেন	২৫০	তমতল	তলটথার	তহদসদব	
বথাংলথাদেদশ	 প্রতিবির	 িরল	 দুদির	 িথাতহেথা	
১৫২.০২	 লক্	 গ্মতরেক	 টন।	 বথাংলথাদেদশর	
প্রতিবির	িরল	দুি	উৎপথােন	হদচ্ছ	১০৬.৮০	
লক্	 গ্মতরেক	 টন,	 যথা	 জন	 প্রতি	 প্রতিতেন	
১৭৫.৬	তমতল	তলটথার	কপ্র	হদয়	রথাদক।

ম�ল্ক ইউমনয়ন কি্দ্ক িরল দুসের উৎিোদন, চোমহদো পূরণ সংক্রোন্ত িথ্য 

চিত্ নং-২১

চিত্ নং-২২
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সমবায় অধধদপ্তর বািংলানদশ িল্ী উন্নয়ে র�াডক (তবআরতডতব)

সমবায় ভবে, সমবায় অধধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা িল্ী ভবে, তবআরতডতব, কাওরাে বাজার, ঢাকা

িল্ী জেিদ

তেমষিাণাধীে িল্ী জেিদ, রিংিধুর

িল্ী দাতরদ্যে তবনমাচে ফাউনন্শে (তিতডতবএফ)

িল্ী দাতরদ্যে তবনমাচে ফাউনন্শে, তমরিধুর, ঢাকা

বািংলানদশ সমবায় একানডতম, প্রশাসতেক ভবে, কুতমল্া

িল্ী উন্নয়ে একানডতম (আরতডএ), বগুড়া

প্রশাসতেক ভবে আন্তজকাতিক মহনস্ল ভবে

তেমষিাণাধীে শেখ হাতসো িল্ী উন্নয়ে একানডতম, জামালিধুর তেমষিাণাধীে িল্ী উন্নয়ে একানডতম, রিংিধুর

প্রশাসতেক ভবে মহানস্ল ভবে

বািংলানদশ িল্ী উন্নয়ে একানডতম (বাডক), কুতমল্া

প্রশাসতেক ভবে তেমষিাণাধীে আন্তজকাতিক মহানস্ল ভবে

বািংলানদশ িল্ী উন্নয়ে প্রতশষ্ণ ইেস্টিটিউট, তসনলট

বঙ্গবন্ধু  দাতরদ্যে তবনমাচে ও িল্ী উন্নয়ে একানডতম (বািাডক), মগািালগজি

প্রশাসতেক ভবে মহানস্ল ভবে

বািংলানদশ দুগ্ধ উৎিাদেকারী সমবায় ইউতেয়ে তলতমনটড (তমল্কতভটা)

প্রশাসতেক ভবে তেমষিাণাধীে গুড়াদুধ প্রকল্প, বাঘাবাতড়ঘাট, তসরাজগজি

বািংলানদশ সমবায় বযোিংক তলতমনটড

বািংলানদশ সমবায় বযোিংক ভবে, মতিতঝল, ঢাকা

পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	তবভথাগ
স্থান্রীয়	সরকথার,	পল্্রী	উন্নয়ন	ও	সমবথায়	মন্তণথালয়

প্রশাসতেক ভবে মহানস্ল ভবে


