শখ াসনায ক্যাসযমভটিক্ শনর্তমৃ ে অর্ ৃনীসিমি াপল্য
শভািাায শামন
বফসিক্ ভাভাসয ক্মযানায় শেময াভগ্রীক্ ক্াঠামভামি আঘাি শমনমে। শুধু ফাাংরামে নয় ভগ্র সফশিয শেম শেম
ক্মযানায এই অসবঘাি আঘাি শমনমে ভাযাত্নক্বামফ। সফমল ক্ময ভানুমলয জীফন, জীসফক্া ও ক্মভৃ এয সফরূ প্রবাফ মেমে।
ফাাংরামে পুমযা সফশিয ভানুল িাা, অসনশ্চয়িা আয গবীয অন্ধক্ায শেখসেমরন িামেয াভমনয সেনগুমরা ম্পমক্ৃ। এ
ম ৃাময় ক্মযানায ক্াযমে ফাাংরামেময অর্ ৃননসিক্, াভাজাসক্ অফস্থা ও ভানুমলয জীফন মাত্রা ম্পমক্ৃ বসফষ্যৎফােী ক্মযমে
জাসিাংঘ, সফিস্বাস্থয াংস্থা, উন্নয়ন মমাগী, োিা প্রসিষ্ঠানভ। িামেয ভমে জাসিাংঘ, জাসিাংমঘয মমাগী াংস্থা
এপএও, আইএভএপ, সফিব্াাংক্, এীয় উন্নয়ন ব্াাংক্ প্রভৃসি উমেখমমাগ্য। িামেয আঙ্কায ভমে যময়মে ক্মযানায ক্াযমে
ফাাংরামেময সনন্ আময়য শখমে খাওয়া ভানুল ক্ষুধা োসযমযয সনসিি মফ। ক্মযানায় াজায াজায ভানুল ভাযা মামফ।
সশু,নাযী পুসিীনিায় সনসিি মফ।
ফাাংরামেময শভাে শেজ উৎােন (সজসিস) এয রক্ষ্যভাত্রা অজৃন ম্ভফ মফনা ইিযাসে। ফাাংরামে আন্তজৃাসিক্
াংস্থা ভময পূফ ৃাবা ও আাংক্ামক্ ভূর প্রভাে ক্মযমে। শমো ফঙ্গফন্ধু ক্ন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায দূযেী শনর্তৃে,
ভময়াসিি সদ্ধান্ত গ্রে, েক্ষ্ ব্ফস্থানা এফাং িাঁয যক্ামযয সনযর প্রমিিায়। এফ ক্াযমেই শেময িাাগ্রস্ত ভানুল,
অসনশ্চয়িা,অন্ধক্াময সনভসিি ভানুলমক্ আায আমরা শেখমি শুরু ক্মযমেন। সফমল ক্ময ক্মযানা শভাক্াসফরা এফাং ভানুমলয
জীসফক্া ও জীফনমক্ ির যাখা এফাং অর্ ৃনীসিমক্ গসিীর যাখমি প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায সফমল ‘শায়া রক্ষ্ াজায শক্াটি
োক্ায অর্ ৃননসিক্ প্রমোেনা প্যামক্জ’। এসয ভমে গি ১৫ শমন্ফম্বয এীয় উন্নয়ন ব্াাংক্ (এসিসফ) ক্মযানায ভমেই যক্ামযয
শায়া রক্ষ্ াজায শক্াটি োক্ায প্রমোেনা প্যামক্জ নানা ক্ভৃসূসিয ক্াযমে িরসি অর্ ৃফেময সজসিস ৬.৮ িাাং অসজৃি
মি াময ফমর পূফ ৃাবা সেময়মে। যক্ায গৃীি প্রমোেনা প্যামক্জ এফাং এয ঠিক্ ফাস্তফায়মনয ক্াযমে এয সুপর ইমিাভমে
ভানুল শমি শুরু ক্মযমে। ভরি: এ ক্াযমেই শেময ভানুল িাায ভমে আায আমরা শেখমি ামেন। এখামনই সনসি
যময়মে “শখ াসনায যক্ামযয ক্যাসযমভটিক্ শনর্তশে অর্ ৃনীসিমি াপল্য অজৃন ম্ভফ ময়মে”।
প্রধানভন্ত্রী শখ াসনা ক্মযানায এই াংক্েক্ারীন সযসস্থসিয ধাক্কা াভরামি শুরু শর্মক্ ভানুমলয জীফন, জীসফক্া
যক্ষ্ায াাাস প্রায় শায়া রক্ষ্ াজায শক্াটি োক্ায সফমল প্রমোেনা প্যামক্জ শঘালো ক্মযমেন। াাাস শেময
অসিেসযয শখমে খাওয়া ভানুমলয জীসফক্ায ক্র্া সফমফিনায় সনময় নানাযক্ভ াভাসজক্ ক্ভৃসূসিয আওিা ম্প্রাযে ও
উক্াযমবাগীয াংখ্যা, ায়িায সযভােও ফাোমনা ময়মে। এফ ক্ভৃসূসিয ভখ্য উমেশ্যই মে প্রােঘাসি ক্মযানায ভমে
ভানুমলয জীফন যক্ষ্া ক্যা, ভানুমলয জীসফক্ায িাক্া ির যাখা এফাং শেম িরভান অর্ ৃননসিক্ ক্ভৃক্াশেয গসিমক্ এসগময়
শনয়া। এভসন অফস্থায় যক্ায গৃীি এফ ক্ভৃসূসিয পরিাও আমি শুরু ক্মযমে এফাং িাায ভমে আায আমরা শেখমেন
ফমেসে শায ভানুল। স্থানীয়বামফ অর্ ৃনীসিয প্রধানিভ ফ সূিমক্ উধ ৃভখী অফস্থান সফযাজ ক্যমে। সফমল ক্ময ২০১৮-২০১৯
অর্ ৃফেময যপ্তাসন আয় ময়মে ৪ াজায ৫৩ শক্াটি ৫০ রাখ িরায। ির্া ৪০.৫৩ সফসরয়ন িরায। এই আয় রক্ষ্যভাত্রা অমক্ষ্ায়
৪% শফস আয ২০১৭-২০১৮ অর্ ৃফেমযয শিময় ১০% শফস। এ ভয় শুধু যপ্তাসনভৄসখ বিসয শাাক্ খাি শর্মক্ আয় য় ৩
াজায ৪১০ শক্াটি িরায। মা আমগয অর্ ৃফেমযয তুরনায় ১১.৯৯% শফস। সফগি অর্ ৃফেমযয ফাাংরামে ব্াাংমক্য সযজৃাব মে
৩৯.৮০ সফসরয়ন িরায আয গি আগস্ট ভাম প্রফাীমেয শপ্রসযি শযসভমেন্পয সযভাে সের ১৭৩ শক্াটি িরায, আয জুমন এমমে
১৮৩ শক্াটি িরায। ভরি: যপ্তাসন আময় প্রবৃসদ্ধ, সযজৃাব আয শযসভমেন্প বৃসদ্ধয অন্যিভ ক্াযে মে প্রফাীমেয শপ্রসযি শযসভমেন্পয
উয ২% াময এফাং ণ্য যপ্তাসন আময়ও প্রমোেনা প্রোন। এ ক্াযমে প্রফাীমেয ক্িাসজৃি অর্ ৃ যক্ামযয বফধ িযামনর ির্া
ব্াাংক্সক্াং িযামনমর োক্া শপ্রযে। শযসভমেমন্পয উয প্রমোোন প্রোমন প্রফাীযা বফধ িযামনর ব্ফায ক্যায় সযজৃাব, শযসভমেন্প
দুমোই ভান াময ফােমে ক্রভাগি।
ম্প্রসি ফাাংরামে, উন্নয়ন মমাগী এীয় উন্নয়ন ব্াাংক্ (এসিসফ) ক্র্তৃক্ প্রক্াসি বত্রভাসক্ প্রসিমফেন এসয়ান
শিমবরমভন্ট আউেলুমক্য শমন্ফম্বয আমিমে ইসিফািক্ িথ্য ওমঠ এমমে। িামেয পূফ ৃবাম ফরা য়, “প্রােঘািী ক্মযানা
বাইযা ভাভাসযয ধাক্কা াভমর অর্ ৃননসিক্ ক্ভৃক্ান্ড ঘুময োঁোমি শুরু ক্মযমে। িরসি অর্ ৃফেময ফাাংরামেময শভাে শেজ
উৎােন (সজসিস) ৬ েসভক্ ৮ িাাং ফােমি াময ফমর প্রাক্করন ক্মযমে এীয় উন্নয়ন ব্াাংক্-এসিসফ”। অর্ ৃভন্ত্রী ফযাফযই
ফমর আমেন ফেযামন্ত সজসিস ৮% অসজৃি মফ। িমফ এই পূফ ৃাবাময শক্ষ্মত্র ভাভাসযশক্ই ফমিময় ফমো ঝসুঁ ক্ ফমর ভমন
ক্যমে এসিসফ। অর্ ৃাৎ, ফাাংরামেম সক্াংফা ফাাংরামেময যপ্তাসন মণ্যয গন্তব্ শেগুমরামি ভাভাসযয ঙ্কে েীঘ ৃাসয়ি মর ৬
েসভক্ ৮ িাাং সজসিস প্রবৃসদ্ধ অজৃন ম্ভফ নাও মি াময। িাযা ফরমে, উৎােমনয গসি ফাোয় এফাং ফাাংরামেস মণ্যয

-২শক্রিা শেগুমরামি প্রবৃসদ্ধ ফােমি র্াক্ায় ফাাংরামেময অর্ ৃনীসি ধীময ধীময ঘুময োঁোমে। এই ধাযা অব্াি র্াক্মর ফাাংরামে
২০২১ ামর ভল্যস্ফীসিমক্ ৫ েসভক্ ৫ িাাংম এফাং িরসি সশশফয ঘােসিমক্ সজসিসয ১ েসভক্ ১ িাাংময ভমে শেঁমধ
যাখমি াযমফ ফমর পূফ ৃাবা শেওয়া ময়মে।
অর্ ৃননসিক্ পুনরুদ্ধামযয এই ধাযা শেক্ই ক্যমি াভসিক্ অর্ ৃনীসিয সফিক্ষ্ে ব্ফস্থানা এফাং যক্ামযয শঘাসলি
প্রমোেনা ক্ভৃসূসিয ফাস্তফায়মন শজায শেওয়ায যাভৃ সেময়মে এসিসফ। এসিসফয ভমি ‘ভাভাসযয ব্ফস্থানা ও স্বাস্থয খামি
সফপুর িাময যও যক্ায মর্ামর্ প্রমোেনা শঘালো এফাং াভাসজক্ সনযাত্তায আওিা ফাসেময় োসযয ও ঝসুঁ ক্মি র্াক্া
জনমগাষ্ঠীয শভৌসরক্ িাসো পূযমেয ব্ফস্থা সনময় অর্ ৃনীসিমক্ বামরাই াভার সেময়মে’।
২০১৮-১৯ অর্ ৃফেময ৮ েসভক্ ১৫ িাাং সজসিস প্রবৃসদ্ধ অজৃন ক্যা ফাাংরামে ২০১৯-২০ অর্ ৃ ফেমযয জন্যও ৮
েসভক্ ২ িাাং প্রবৃসদ্ধয রক্ষ্য ধমযসের। আভামেয ভমন যাখা উসিি ক্মযানা ভাভাযীমি যপ্তাসন আয় সক্ছুো শাঁিে শখময়মে।
িমফ এসপ্রর ভাময য শর্মক্ প্রফাীমেয াঠামনা োক্ায সযভাে আািীি াময ফােমি র্াক্ায় শল ম ৃন্ত শযসভমেমন্পও ১০
েসভক্ ৮৭ িাাং প্রবৃসদ্ধ য়। গি অর্ ৃফেময শেম আা শযসভমেমন্পয সযভাে এক্ াজায ৮২০ শক্াটি ৩০ রাখ িরায োসেময়
মায়। ২০১৯-২০ অর্ ৃফেময ণ্য যপ্তাসন ক্ময ফাাংরামে ৩ াজায ৩৬৭ শক্াটি ৪০ রাখ িরায আয় ক্মযমে, মা আমগয
অর্ ৃফেমযয শিময় ১৭ িাাং ক্ভ। িমফ ভাভাসযয ঙ্কমে যপ্তাসন আয় মিো ধাক্কা খামফ ফমর আঙ্কা ক্যা সের, শল ম ৃন্ত
সসযসস্থসি িিো খাযা য়সন।
এসিসফ প্রেত্ত সফবৃসিমি ফরা য়, এই ঙ্কমে ম্পমেয মর্ামর্ ফণ্টন, ব্ফস্থানা, যপ্তাসন মণ্যয ফহুভৄখীক্যে,
নতুনবামফ ক্ভৃাংস্থামনয সফসফধ শক্ষ্মত্র সফমল ক্ময িথ্য প্রযুসি ির্া সিসজোর প্রযুসি সনবৃয ক্ভৃাংস্থান, আউে শাসাং, ক্ষুয,
ভাঝাসয, কুঠিয সমে সফসনময়াগ বৃসদ্ধ,াঁ ভৄযসগ গফাসে শু ারন, ভৎস্য খাভায গমে তুমর শফক্ায, িরুে-যুফক্মেয ক্ভৃাংস্থান
ক্যা শগমর ফাাংরামেময উেীয়ভান অর্ ৃনীসিয িাক্া আমযা শফগফান, আমযা গসিীর মফ। প্রিযাা র্াক্মফ ক্মযানাক্ামর
ভানুমলয জীফন,জীসফক্া স্বাবাসফক্ যাখা এফাং ক্ভৃাংস্থান ও অর্ ৃনীসিয িাক্া আমযা শফগফান ক্যমি প্রমিযমক্ সনজ সনজ অফস্থান
শর্মক্ োসয়েীর ভূসভক্া যাখমফন। িামরই ম্ভফ ১৯৭১ ামর ভান ভৄসিযুমদ্ধ সফজয় অজৃমনয ভমিা বফসিক্ ভাভাসয ক্মযানা
যুমদ্ধও জয়ী ময় শেমক্, শেময আাভয ভানুলমক্ স্বসস্তয জায়গায় যাখা ম্ভফ মফ।
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