ঘূর্ণ িছড় পণী মভোওোর্ফরো পূফ ি প্রস্তুর্ত র্ঙর রক্ষণী
পর্যদ আম্মদ ফোঙ্গোরী
প্রোকৃর্তও দুরম িোক প্রোকৃর্তওবোরফই শুরু  , প্রোকৃর্তও র্নরভই মল । এটি মেওোরনোয চন্য ভোনুরলয োরত মওোরনো র্ি
মনই। ভেরক ভেরক প্রোকৃর্তও দুরম িোক এররঙ , বোফ আওোরয ধ্বং ওরয মকরঙ ভোনুরলয খযফোর্ড় অংখ্য গ্রোভ। আচ মই ধ্বং
র্ঘহ্ন ভোনুল ফর মফড়ো। ১৯৭০ োররয বোফ োইরলোরনয ওথো ইর্তোরয বোফ োক্ষী র আরঙ। ই োররয ১২ই নরবম্বয,
উকূরফতী মচরো ন্দী, মনোোঔোরী, োর্তোয উয র্দর ইর্তোরয বোফতভ োইরলোন  চররোচ্ছ্বো ফর মো। এই োইরলোরন
প্রো ১০ রক্ষ ভোনুল ভোযো মো, ফহু ভোনুল র্নরঔোঁচ । ব্যোও ধ্বংমজ্ঞ । পৃর্থফীরত মওোরনো প্রোকৃর্তও দুরম িোরক এত র্ফপুর ংখ্যও
ভোনুল ওঔরনো ভোযো মোোয ইর্তো যর্ঘত র্ন। তৎওোরীন োর্ওস্তোন যওোয োোয্য রমোর্কতো ফো উদ্ধোয ওোরচ ঘযভবোরফ
উদোীনতো মদর্ঔররঙ মো ইর্তোর ওরঙ্কচনও অধ্যো র্ররফ র্রর্ফদ্ধ আরঙ। ইর্তো োক্ষয মদ , তঔন মচরঔোনো মঔরও চোর্ভরন
ভৄর্ি মর ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চফয যভোন দুকতি ভোনুরলয োর ন্যযনতভ ত্রোণোভগ্রী র্নর দোঁর্ড়রর্ঙররন।
এফোরযয োইরলোন ‘পণী’ র্নর আফোো অর্ধদপ্তয মফ ওরওর্দন পূফ ি মথ মওই ফোইরও তিও ওরয র্দররঙ। রক্ষণী
র্ফল র্ঙর মম ংর্িষ্ট ওর যওোর্য  মফযওোর্য ংস্থোভ ম্পূণ িবোরফ মথোমথ প্রস্তুর্ত র্নরত মরযরঙ। পণীয পণোয আখোরতয
ক্ষক্ষর্ত মোরত হ্রো ওযো মো মর্দরও যওোরযয র্দচ্ছো  প্ররঘষ্টো র্ঙর শুরু মথরওই রক্ষণী। প্রধোনভন্ত্রী ম ঔ োর্নো রন্ডরন মথরও
র্নরচ ঘুর্ণ িছড় ‘পণী’য োফ িক্ষর্ণও ঔফযোঔফয মযরঔর্ঙররন। প্রধোনভন্ত্রীয আহ্বোরন শুক্রফোয োযোরদর ভর্চরদ ভর্চরদ মদোো
ভোর্পর ওযো  , ভর্ন্নয, র্কচিো, প্যোরকোডো প্রোথ িনো বো ররঙ। এরত ওরয সৃর্ষ্টওতিোয ওরুণো োোয োোোর্ োধোযণ ভোনুল
রঘতন ররঙ, এরও অরযয প্রর্ত রমোর্কতোয োত ফোড়োরনোয ভোনর্ওতো ততর্য ররঙ।
উকূরী ১৯ মচরোয মচরো প্রোও ওোম িোরর ভর্নটর্যং মর মঔোরো রর্ঙর। যওোরযয তথ্য ভন্ত্রণোররয অর্ধনস্থ
মযর্ড-মটর্রর্বন ওর যওোর্য-মফযওোর্য  োভোর্চও প্রঘোযভোধ্যভ র্নচ র্নচ উরযোরক ভোনুলরও রঘ তন ওরয মতোরোয চন্য
ব্যোও প্রঘোয ওরযরঙ। যওোরযয ক্ষ মথরও র্দরন এওোর্ধওফোয ংফোদ রম্মরন ওরয কণভোধ্যভরও ফ িরল র্যর্স্থর্ত চোনোরনো
রর্ঙর। এরত ওরয রক্ষ রক্ষ ভোনুলরও মথোভর োইরলোন মন্টোরয স্থোনোন্তয ম্ভফ ররঙ। ম িোপ্ত ত্রোণোভগ্রী অন্যোন্য উওযণ
ভজুদ যো ঔো রর্ঙর এফ মন্টোরয। স্বোস্থযরফো মওন্ধগুররো প্রস্তুত যোঔো রর্ঙর। আইনশৃঙ্খরো ফোর্নী প্রস্তুত র্ঙর
, মভোফোইর
মনটোওি  োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যভ ব্যফোয ওরয ভৄদ্র উকূরফতী এরোওোফোীয োরথ মমোকোরমোক যোঔো ররঙ।
এওটি র্ফল উরেঔ ওযোয ভরতো মম ‘পণী’ মভোওোর্ফরো যওোরযয োোোর্ োযোরদ এওর্ত্রত র প্রস্তুর্ত র্নরর্ঙর।
পণী তোয পনোটি উর্ড়স্যোয পুর্যরত মঙোফর র্দর র্িভফঙ্গ অর্তক্রভ ওরয ফোংরোরদরয মনোোঔোরী , রক্ষ্মীপুয, খুরনো, োতক্ষীযো
প্ররফ ওরয। এরত ওরয কোঙ রড় খয মবরঙ্গ র্ওছু ভত্যযয ঔফয োো মো , প্রো ২ তোর্ধও ওোঘো খযফোর্ড় ধ্বং । এটো ওোম্য
র্ঙর নো। ইরতোভরধ্য ভতরদয দোপরনয চন্য যওোয মথরও ২০ োচোয টোওো ফযোদ্দ  ক্ষর্তগ্রস্তরদয চন্য ত্রোণোভগ্রী োেোরনো রচ্ছ।
পণীরও মভোওোর্ফরো ওযোয চন্য আভোরদয ব্যোও প্রস্তুর্ত থোওো ‘পণী’ মতভন র্ওছুই ওযরত োরযর্ন। বুর্দ্ধ , র্যওল্পনো, ভন্ব 
পর মনতৃরেয গুরণ মতভন প্রোণোর্নয ঔফয োো মোর্ন। দুরম িোক ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোর মথরও আক্রোন্ত প্ররতযও মচরোয
মক্ষত্ররবরদ ১০০-২০০ মভর্িও টন ঘোর  নকদ অথ ি ফযোদ্দ র্দর যোঔো রর্ঙর।
মবৌরকোর্রও অফস্থোনকত ওোযরণ ফোংরোরদ এওটি দুরম িোকপ্রফণ মদ। ফন্যো, ঔযো, ভূর্ভধ, টরন িরডো, ততযপ্রফো, ঘূর্ণ িছড়,
চররোচ্ছ্বো প্রভৃর্ত প্রোকৃর্তও দুরম িোরক প্রর্তফঙয চোন  ভোররয ব্যোও ক্ষর্ত । র্ফরলত উকূরী অঞ্চররয অর্ধফোীরদয রঘতন
ওযোয চন্য যওোয ফভই তৎয থোরও। মওননো ঘূর্ণ িছড়  চররোচ্ছ্বোর চনকরণয ওযণী র্ফলগুররো চন রঘতনতো সৃর্ষ্টরত 
ক্ষক্ষর্ত হ্রোর তোৎম িপূণ ি অফদোন যোরঔ।
ছড়-চররোচ্ছ্বোপ্রফণ ফোংরোরদর ভরত এর্প্রর -মভ এফং অরটোফয মথরও র্ডরম্বরযয প্রথভোরধ ি ঘূর্ণ িছড় আখোত োরন। এইফ
িোক
দূরম প্রর্তরযোরধয মওোরনো ব্যফস্থো ভোনুরলয োরত থোরও নো , তরফ র্যর্স্থর্ত মভোওোর্ফরো চরুর্য র্ওছু ওযণী আরঙ। ঘূর্ণ িছড় আখোত
োনোয ভ উকূররয র্নচু এরোওো স্বোবোর্ফরওয মঘর মফর্ উচ্চতোয চররোচ্ছ্বোর প্লোর্ফত রত োরয। মরক্ষরত্র র্নচু এরোওো োওো
দোরোরন মথরও র্ফদ খটরত োরয। সুতযোং ওতৃিরক্ষয যোভি মভরন মদর্য নো ওরয আশ্ররওরন্ধ ঘরর মোো উর্ঘত। ঘূর্ণ ি ছরড়য
র্ি  কর্তথ অনুমোী ফন্নযগুররোরত চোযী ওযো  র্ফদ ংরওত। এফ ংরওত মভরন ঘরো উর্ঘত। অফররো ওযররই ফরড়ো
ধযরনয র্ফদ রত োরয।
উকূরী এরোওোয ফোর্ন্নোরদয আশ্ররওরন্ধ র্যর মনোয মক্ষরত্র বৃদ্ধ , প্রর্তফন্ধী, র্শু  কবিফতী নোযীরদয আরক োেোরত
। আশ্ররওমন্ধ মোোয ভ টঘ িরোইট , মদোরোই মভোভফোর্ত, শুওরনো ঔোফোয  র্ফশুদ্ধ োর্ন রঙ্গ র্নরত রফ। দুরম িোরকয ভ
মওোন এরোওোয মরোও মওোন আশ্ররওরন্ধ মোরফ, কফোর্দশু মওোথো থোওরফ, তো আরক ঠিও ওরয যোঔো । মচরর মনৌওো, রঞ্চ  িরোরয
মযর্ড যোঔরত রফ। এফ এরোওোয মচরররদয ওো র, দুপুয  র্ফরওরর আফোোয পূফ িোবো মোনোয অবযো ওযো । ঘূর্ণ িছড়
আশ্ররওরন্ধ ফো অন্য আশ্রর মোোয ভ ওী ওী চরুর্য র্চর্ন রঙ্গ মনো মোরফ এফং ওী ওী র্চর্ন ভোটিরত পুরুঁ ত যোঔো রফ , তো
ঠিও ওরয মই অনুোরয প্রস্তুর্ত র্নরত রফ। ঘূর্ণ িছরড়য ভোগুররোরত ফোর্ড়রত ভৄর্ড়, র্ঘড়ো  র্ফস্কুটচোতী শুওরনো ঔোফোয যোঔো বোররো।

-২ঘূর্ণ িছড়  চররোচ্ছ্বোরয রয র্ওছু ওযণী যররঙ। মমভন - যোস্তো ফো খযফোর্ড়য উয উরড় ড়ো কোঙোরো দ্রুত র্যর
মপররত রফ মোরত রচ োোয্যওোযী দর আরত োরয এফং দ্রুত মমোকোরমোক ম্ভফ । আশ্ররওন্ধ মথরও ভোনুলরও ফোর্ড় র্পযরত
োোয্য ওযো এফং র্নরচয র্বটো ফো গ্রোরভ অন্যরদয ভোথো মকোঁচোয েোঁই র্নরত োতো ওরয। অরক্ষোকৃত বোর োর্ন র্পটওোর্য ফো
র্পল্টোয র্দর ঔোফোয  ব্যফোরযয উরমোকী ওযো মোরত োর্নফোর্ত মযোক নো । ঘূর্ণ িছড়  চররোচ্ছ্বোর ক্ষর্তগ্রস্ত চনোধোযণ শুদৄ
এনর্চ ফো যওোর্য ো োরয্যয অরক্ষো ফর নো মথরও র্নরচ মমন অন্যরও োোয্য ওরয ম র্ফলর রঘষ্ট রত রফ। মমরত্য ছড় ফোদরো এ ভর খটরতই োরয তোই মঔোর যোঔরত রফ ছড় এওটু ওভররই মমন খয মথরও মওউ মফয নো । মওননো রয আয
প্রফর মফরক অন্যর্দও মথরও ছড় আোয ম্ভোফনো মফর্ থোরও। ছরড়য পূরফ িই র্ওছু শুওরনো ঔোফোয ংযক্ষরণ যোঔরত রফ। এভ মমটো
চরুর্য তো ররো অরন্যয প্রর্ত োনুভূর্তীর থোওো। নোযী , বৃদ্ধ, প্রর্তফন্ধী  অসুস্থ মরোওরদয চন্য র্ফরল ব্যফস্থো ত্রোণ ফণ্টন (আরোদো
রোইরন) ওযরত রফ।
ঘূর্ণ িছড় ‘পণী’ ৪ ওযোটোকর্যয র্িোরী ঘূর্ণ িছড় র্ঙর। এওই ওযোটোকর্য য ঘুর্ণ িছড় র্ঙর ১৯৭০ োররয। ১৯৭০ োরর মমঔোরন
১০ রোঔ মরোও ভোযো র্কররঙ মঔোরন ২০১৯ োররয ঘূর্ণ িছরড় ১২ চন মরোও ভোযো মকরঙ। এঔোরনই দুরম িোক মভোওোর্ফরো ফোংরোরদরয
অগ্রকর্ত  পরতো। ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো মম মওোরনো দুরম িোরক ভত্যযয োয এওও ংখ্যো নোর্ভর আনোয অ
ঙ্গীওোয
ওরযরঙন। তোযয র্ওছু ভ প্রোরনয নোকোররয ফোইরয র্ওছু অনোওোর্ঙ্খত খটনো খরট মো। এ এওই ঘূর্ণ িছড় র্ওন্তু বোযরত ব্যোও
ক্ষক্ষর্ত ওরযরঙ। আভযো আো ওযর্ঙ যওোরযয আন্তর্যওতো আয চনকরণয রঘতনতো দুরম িোরকয ক্ষক্ষর্ত আয ওরভ আরফ ,
দুরম িোরক ফোংরোরদ মযোর ভরডর এ তওভো আয সুংত রফ।
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পিআইপি প্রবন্ধ

অন্তর্ভির্িভরও স্বোস্থযরফো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও
মভো. চোোঙ্গীয আরভ
স্বোস্থয ভস্যো মথরও প্রতযন্ত অঞ্চররয ভোনুলরও ফোঁঘোরত রর ভর্ষ্টরওন্ধীও স্বোস্থযরফো প্রর্তষ্ঠোরনয র্ফওল্প মনই। এটো
ফ িচনর্ফর্দত মম, দীখ িওোর তৃণভর ম িোর স্বোস্থয সুর্ফধো ম্প্রোযরণয ওথো ফরো রর োভর্গ্রওবোরফ র্ফোর চনরকোষ্ঠীয চন্য গ্রোভীণ
স্বোস্থযব্যফস্থোয র্ঘত্র খুফই তোোব্যঞ্জও। ভর্ষ্ট ম িোর তৃণভরর স্বোস্থযরফো মৌুঁরঙ র্দরত ফতিভোন যওোরযয ওর্ভউর্নটি র্লর্নও ঘোলুয
র্যওল্পনো র্নিঃরন্নর ফোংরোরদরয স্বোস্থযরফোয প্রোরয এওটি ভোইরপরও। মদর ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয স্বোস্থযরফো গ্রোভম িোর
গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো োরন ওযরঙ। স্বোস্থয ওোযীযো তোরদয দক্ষতো  অর্বজ্ঞতোয আররোরও ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও মফো প্রদোন ওযরঙন।
তোযো মদরয তৃণ িভর ম িোর দর্যদ্র ভোনুরলয ওোরঙ স্বোস্থযরফো মৌুঁরঙ র্দরচ্ছন। এও ওথো ফরো মো, ওর্ভউর্নটি র্লর্নও রচ্ছ
যওোরযয ফ ির্নম্ন ম িোরয স্বোস্থযরফো ওোেোরভো।
চনফোন্ধফ ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থযরফো ওোম িক্রভটি ১৯৯৬ োরর গৃীত  এফং ১৯৯৮ এ ফোস্তফোন শুরু । ২০০০
োররয ২৬ এর্প্রর প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো মকোোরকঞ্জ মচরোয টুর্ঙ্গোড়ো উরচরোয োটকোতী ইউর্নরনয র্কভোডোঙ্গো ওর্ভউর্নটি
র্লর্নরওয স্বোস্থযরফো ওোম িক্রভ উরবোধন ওরযন। স্বোস্থয র্ফবোক ২০০৯ োর মথরও ২৬ এর্প্রররও ‘চোতী ওর্ভউর্নটি র্লর্নও র্দফ’
র্ররফ োরন ওরয আরঙ। যওোর্য অথ িোরন ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থযরফো ওোম িক্রভ প্রওল্পটি র্যঘোর্রত র আরঙ। তরফ
ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থয োতো িোস্ট আইন ২০১৮ এয সূঘনোয ভোধ্যরভ যওোর্য-মফযওোর্য অথ িোরন এঔন মথরও এ ওোম িক্রভ
র্যঘোর্রত রফ। অথ িোৎ যওোরযয োোোর্ োভোর্চও ংকেন, মফযওোর্য ব্যর্ি  প্রর্তষ্ঠোরনয রমোর্কতো মদর গ্রোভীণ
চনকরণয মদোযরকোড়ো প্রোথর্ভও স্বোস্থযরফো মৌুঁঙোরনোয উরদ্দরে ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থয োতো িোস্ট আইনটি প্রণন ওযো ।
ওর্ভউর্নটি র্লর্নও মোরত ঘর থোরও, ম চন্য িোস্ট পোন্ড কেরনয র্ঘন্তো ওযরঙ ফতিভোন যওোয, মটি খুফই শুব উরযোক।
ফোংরোরদ যওোয ‘ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থয োতো িোস্ট আইন ২০১৮’ ো ওরয। এই আইরনয পরর ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয ওর
ওভী তোরদয ঘোকুর্য স্থোীওযরণয োোর্ মফতন-বোতো বৃর্দ্ধ, রদোন্নর্ত, অফয বোতো অন্যোন্য সুরমোক-সুর্ফধো োরফ যওোর্য
ঘোওর্যয ভরতো। এ ঙোড়ো এই িোস্ট আইরনয পরর গ্রোভীণ প্রোথর্ভও স্বোস্থযরফো ওোম িক্ররভ চনকরণয যোর্য অংগ্রণ র্নর্িত ররো।
এই িোস্ট আইরনয আয এওটি র্ফল রক্ষণী মম, ১৯৭৮ োররয ৬-১২ মরন্ফম্বয ওোচোঔস্তোমনয আরভো-আতো রযয প্রোথর্ভও
স্বোস্থযরফো ম্পর্ওিত আন্তচিোর্তও রম্মররন (Declaration of Alma-Ata) মম ওর র্ফলর গুরুে মদ মগুররোয অরনওগুররো
অনুযণ ওযো ররঙ। ভোনুরলয স্বোস্থয যক্ষো  সুস্বোস্থয র্নর্িত ওযোয োোোর্ ওর স্বোস্থয  উন্নন ওভীরও সুযক্ষোয আতো
আনোয দরক্ষ গ্রণ ওযরত রফ মো এই িোস্ট আইরনয আতো ওযো রফ।
মদরয স্বোস্থযরফো ঔোরত পূরফ িয ত্যরনো অরনওোংরই উন্নন খরটরঙ। স্বোস্থযরফো যওোরযয অগ্রোর্ধওোয তোর্রওো যররঙ।
গ্রোভীণ চনরকোষ্ঠীয মদোযরকোড়ো স্বোস্থযরফো মৌুঁরঙ র্দরত যওোয র্নযন্তয মঘষ্টো ঘোর্রর মোরচ্ছ এফং এয সুর্ফধো চনকণ মবোক ওযরঙ।
ফতিভোন প্রোথর্ভও স্বোস্থযরফোয মম অগ্রকর্ত তো ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয চন্য োর্ধত ররঙ। মদরয ইউর্নন ম িোর ১৩ োচোয ৮১৬টি
ওর্ভউর্নটি র্লর্নও ঘর যররঙ। এওচন ওরয ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয মপ্রোবোইডোয (র্এইঘর্র্) ওোচ ওযরঙন। এফ ওর্ভউর্নটি
র্লর্নরও মভোট র্বর্চরটয ংখ্যো ৭৪ মওোটিয অর্ধও। সুর্ফধোফর্ঞ্চত প্রোর্ন্তও/গ্রোভীণ চনরকোষ্ঠী শৄধ  স্বোস্থযরফো গ্রণ ওরযরঙ।
ফতিভোরন র্ফনোভরে র্ফতযণ ওযো রচ্ছ ৩২ ধযরনয শৄধ। যওোরযয আয এও োচোয ২৯টি র্লর্নও ফোস্তফোরনয র্যওল্পনো যররঙ।
ফতিভোরন এ ওর ওর্ভউর্নটি র্লর্নও মথরও প্রোথর্ভও স্বোস্থযরফো  শৄধ প্রদোন প্তোর র্তনর্দন পুর্ষ্ট র্ফলর এফং র্তনর্দন
র্যফোয র্যওল্পনো র্ফলর মফোয োোোর্ র্ফলর্বর্িও যোভি প্রদোন ওযো রচ্ছ।
স্বোস্থযরফোয ভরতো এওটি গুরুেপূণ ি ঔোরত আোভয চনোধোযণরও স্পৃি ওযো মদরয স্বোস্থযঔোরত এই প্রথভ। এ আইরনয
দভ ধোযো িোরস্টয দোর্ে  ওোম িোফরীরত চনোধোযণরও ম্পৃি ওযোয র্ফলর স্পষ্ট উরেঔ যররঙ। এ ঙোড়ো স্বোস্থযরফো
চনকরণয অংগ্রণ  প্রোথর্ভও স্বোস্থয মফোপ্রোর্প্ত র্নর্িত ওযোয চন্য ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয আতোর্ভি এরোওোভর চনকরণয ভোছ
মথরও ভরনোনীত প্রর্তর্নর্ধরদয ভন্বর কঠিত ওর্ভউর্নটি গ্রুরও ওোম িওয  কর্তীরওযণ িোস্ট  ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয ওর
ওোম িক্ররভ র্ডর্চটোর দ্ধর্ত ব্যফোয র্নর্িত ওযো িোরস্টয অন্যতভ দোর্ে।
ওর্ভউর্নটি র্লর্নও প্রতযন্ত গ্রোরভয নোযীরও ন্তোন প্ররফয চন্য তোৎক্ষর্ণও দক্ষ মফো র্দরচ্ছ  এরত ওরয ভোতৃভৄত্যয,
র্শুভত্যযয োয হ্রো োরচ্ছ। অদক্ষ দোইরয োত র্দর রযোচোত র্শুয মওোরনো ক্ষর্ত রচ্ছ নো। প্রোর্তষ্ঠোর্নও প্ররফয োয মফরড়রঙ।
প্রঘণ্ড দুরম িোকপূণ ি আফোো ডোর্যো, র্দ ি-ওোর্, জ্বয ইতযোর্দ ভস্যো ভোনুল এঔন োরতয ওোরঙয ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও বযো
োরচ্ছ। এফ র্লর্নরওয যোভি মফোটো খুফ গুরুেপূণ ি। পুর্ষ্টওয ঔোফোয, কবিওোরীন তথ্য, চন্র্নন্ত্রণ যোভি ইতযোর্দয ভোধ্যরভ
স্বোস্থযওভীযো চনরঘতনতোভরও ভূর্ভওো োরন ওযরঙ।

-২স্বোস্থযরফোয চন্য মচরো-উরচরোয োোতোরর মোোয আরক মঙোট ঔোরটো অসুরঔ ওর্ভউর্নটি োোতোররয মফো গ্রণ
ওরুন। এঔোরন মথোমথ র্ঘর্ওৎো োোয সুরমোক যররঙ। এরত ওরয আনোয ভ  অথ ি মেঁরঘ মোরফ এফং দ্রুত র্ঘর্ওৎো রোরবয
সুরমোক রফ। র্নরচ র্নরচ মওোমনো মযোরকয লধ গ্রণ নো ওরয োরতয ওোরঙ মম ওর্ভউর্নটি র্লর্নও আরঙ মঔোনওোয ডোিোরযয োরথ
এওফোয যোভি ওরুন। তোরদয োরথ ফন্ধুে ততর্য ওরুন মোরত মওোন মওোন র্ফরদ তোৎক্ষর্ণও স্বোস্থযরফোটো মরত োরযন। মম মওোরনো
অসুরঔয তোৎক্ষর্ণও স্বোস্থযরফো আনোরও অসুঔটোয ক্রভবৃর্দ্ধ মেওোরত রমোর্কতো ওযরফ। তোযয প্ররোচন রর উন্নত র্ঘর্ওৎোয
চন্য মচরো উরচরো মমরত োরযন। দুখ িটনো আনোয মওোরনো অঙ্গ মওরট মকরঙ। মচরো উরচরো মমরত মমরত আনোয প্রচুয
যিক্ষযরণ ভস্যো ফোড়রত োরয। আফোয আনোয মপ্রোয ওরভ ফো মফরড় মকরঙ আর্ন বুছরত োযরঙন নো। এ ভর ওোমঙয ডোিোযই
আনোয যভ ফন্ধু রত োরয। এফ র্দও র্ফরফঘনো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো োরন ওযরত োরয।
ভোেম িোর ওর্ভউর্নটি র্লর্নওরও চনফোন্ধফ ওযরত স্বোস্থযওভীরদয র্নর্ভত উর্স্থর্ত র্নর্িত ওযরত রফ। তোরদযরও
আদৄর্নও স্বোস্থযরফো প্রর্র্ক্ষত ওযরত রফ। র্ঘর্ওৎো উওযরণয যফযো ফচো যোঔরত রফ।
আভযো চোর্ন, সুস্বোস্থযই ওর সুরঔয ভর। এওটি উন্নত চোর্ত কেরন সুস্বোরস্থযয অর্ধওোযী চোর্তয মওোরনো র্ফওল্প মনই। এ
চন্য চফোফর্দর্ভরও চনফোন্ধফ স্বোস্থযরফো ব্যফস্থো র্নর্িত ওযো প্ররোচন। চনকরণয অংগ্ররণ কঠিত প্রোথর্ভও স্বোস্থযরফোই োযরফ
আকোভীমত এওটি ভদ্ধ মদ কড়রত। অন্তর্ভির্িভরও স্বোস্থযরফো র্নর্িত ওযরত আসুন ফোই ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্বোস্থযরফো ব্যফস্থো
অংগ্রণ ওর্য এফং স্বোস্থযরফো গ্রণ ওর্য।
#
০৮.০৫.২০১৯

পিআইপি প্রবন্ধ

পিপিত হোও প্রতযোকত িোরীওমীর নৄিব বোি
হমোোম্মদ রোশলদুজ্জোমোি
লোপনূর হবকম, পিশলর ওোঙোওোপঙ বয়শর এও িোরী হবোিশি ওোশচর উশেশে যোিোিশে িোঘোর শয় পপরয়োয় ঘশ যোয়।
অবর্ বিীয় লোরীপরও-মোিপও পিয বোতশির এও িয বোশয় হৌভোগ্যক্রশম হ রওোপর-হবরওোপর ংস্থো আর কর্মোধ্যশমর োয়তোয় হদশল
পিশর আশত িোশর। আর হদশল পিশর শুরু য় িতুি ভেদ্ধ। িোপরবোপরও-োমোপচও োঞ্ছিোর োশে ঔোি ঔোয়োশিো, পিিঃস্ব অবস্থোয়
পদিিোত ওরো, ম্মোি পিশয় বাঁঘোর ভেদ্ধ। এ অবস্থোয় পওছু োনুভূপতলী ব্যপির ওল্যোশর্ হ চোিশত িোশর শয়চ আি বো ব শয়শিয়োর
হবোশি বর ওেো। হয হবোি ব প্রবোীওমীশদর ওল্যোশর্ পিশয়োপচত। হঔোশি আশবদি ওশর ম্বীি লোপনূর এও োঔ টোওো আপে বও োয়তো
িোয়। হয টোওো পদশয় হ িতুিভোশব বাঁঘোর হঘষ্টো ওরশঙ।
বহুওো আশক হেশওই অপিও উিোচবি আর উন্নত চীবশির আলোয় নৄরুশর িোলোিোপল িোরীরো প্রবোশ
র্ফর্বন্ন ওশমব
পিশচশদর পিশয়োপচত ওশরশঙ। পবনৄ চিশকোষ্ঠীর এশদশলর শ্রমবোচোশর প্রপতবঙর প্রোয় ২০ োশঔর হবপল িোরী  নৄরু ভেি শে।
তোর তুিোয় ওমবংস্থোশির োর এশওবোশর ওম। তোই এর পবরোট এওটি অংল ওমবীি শয় িশে। ওমবীি েোওশ স্বোভোপবওভোশবই
মোশচ িোিোরওম মস্যোর সূিিোত য়। তঔি এওরওম বোধ্য শয়ই ভোবশত য় অপভবোশির ওেো। িব্বইশয়র দলও হেশও
বোংোশদল আনুষ্ঠোপিওভোশব পবশদশল িোরীওমী হপ্ররর্ শুরু ওশর। এরির হেশও রওোর প্রোয় ২০-২৫টি হদশল হমোট ৭ োঔ ৯৭ োচোর
৬৯৫ চি িোরীওমীশও পবশদশল ঘোকুপরর চন্য হপ্ররর্ ওশরশঙ। এশত হরপমশটন্প এশশঙ প্রচুর। তোশদর হপ্রপরত হরপমশটন্পই
বোংোশদশলর পবওোলমোি অে বিীপতশও ঘ হরশঔশঙ।
বোংোশদশলর িোরীওমীশদর অপভবোশির ইপতো অতটো সুঔওর িয়। হযব িোরীওমী পবশদশল যোয় তোশদর অপিওোংলই
অদক্ষ। অশিশওই হদশলর অভযন্তশর পিয়পমত ওশমব পিভেি িয়। অশিশও মোচ ংোশরর িোিো প্রপতকূতোর ভৄশঔোভৄপঔ শয় িোপে
চমোয় পবশদশল। এশদর মশধ্য হওউ ওমবস্থশ দক্ষতোর প্রমোর্ পদশয়শঙ, আবোর হওউ লোরীপরও-মোিপও পিয বোতশির ওোরশর্ হদশল পিশর
এশশঙ। মওউ র্ফর্বন্ন আশ্ররওরন্ধ েোঁই র্নররঙ। মওউ মওউ োোতোরর োযীর্যও  ভোনর্ও র্ঘর্ওৎো র্নরচ্ছ।
প্রবোশ ওমীরো ি হোি আর পবি হোি তোশদরশও রওোর হদশলর মোিবম্পদ পশশব ভল্যোয়ি ওশর। রওোর তোশদর
হপ্রপরত অে ব আর অপচবত দক্ষতো  অপভজ্ঞতোশও হদশলর উন্নয়শি ওোশচ োকোশত ঘোয়। এ শক্ষয রওোর শয়চ আি বো ব আইি-২০১৭
িোশম এওটি আইি িোল ওশরশঙ। এশত বো আশঙ- রচ আন িো ি মফোড ি পবশদশল ওমবরত হওোশিো িোরী অপভবোী ওমী পিয বোতশির
পলওোর, দুখ বটিোয় আত , অসুস্থতো বো অন্যশওোশিো ওোরশর্ পবিদগ্রস্ত শ তোশদর উদ্ধোর  হদশল আিয়ি , আইিকত  পঘপওৎোকত
োয়তোর পিিয়তো হদয়ো, এঙোেো হদশল প্রতযোকত িোরীওমীশদর োমোপচও  অে বনিপতওভোশব নৄিব বোি  নৄিিঃপ্রপতষ্ঠোর চন্য প্রওল্প
গ্রর্  বোস্তবোয়ি এফং হদশল-পবশদশল হিশোম  হল্প হিস্ক িপরঘোিো ওরশত িোরশব। এঙোেো মোচওল্যোর্ এবং মপো  পলশু
পবয়ও মন্ত্রর্োয়শও োশে পিশয় প্রতযোকত িোরীওমীশদর নৄিব বোশি প্রবোী ওল্যোর্  ববশদপলও ওমবংস্থোি মন্ত্রর্োয় এওটি প্রওল্প
োশত পিশয়শঙ। এর মোধ্যশম প্রতযোকত িোরীওমীশদর বিরশির োমোপচও পিরোিত্তো হদশলই ম্মোিচিও ওমবংস্থোশির সুশযোক
খটশব।
এও িপরংখ্যোশি হদঔো যোয়
, ১৯৯১ োশ বোংোশদল হেশও ২,১৮৯ চি িোরীওমী পবশদশল কমি ওশর। ১৯৯২ হেশও ১৯৯৭
িয বন্ত এই ংখ্যো হওোশিোভোশবই দুই োচোরশও অপতক্রম ওরশত িোশরপি। ১৯৯৮ হেশও ২০০১ ো িয বন্ত ঘোর বঙশর হমোট ২,৪১৮ চি
িোরীওমীর ববশদপলও ওমবংস্থোি শয়শঙ। ২০০৪ ো হেশও এই ংখ্যো ক্রমোকতভোশব বোেশত েোশও। প্রঙ্গত ২০১৫ োশর নশব ব
বোংোশদশলর িোরীওমীশদর হৌপদ আরশব ওমবংস্থোি প্রোয় বন্ধই পঙ। ২০১৫ োশ হৌপদর শ্রমবোচোর খুশ যোয়োর িশ ২০১৫
হেশও ২০১৮ োশর মশধ্য িোরীওমীর পবশদল কমশির ংখ্যো রোতোরোপত োঔ ঙোপেশয় যোয়। এই ৪ বঙশর হমোট ৩ ক্ষ ৪৩ োচোর
৮৩২ চি িোরীওমীর ববশদপলও ওমবংস্থোি শয়শঙ। এর মশধ্য শুদৄ হৌপদ আরশবই পকশয়শঙ ২ ক্ষ ৪৬ োচোর িোরীওমী। ১৯৯১ হেশও
২০১৮ ো িয বন্ত হমোট ৭ ক্ষ ৯৭ োচোর ৬৯৫ চি িোরীওমী পবশদশল কমি ওশরশঙ। বোংোশদল রওোর িতুি ওশর ংওং , চি বোি,
হবোিি, মোি ওশয়ওটি হদশলর োশে পবপভন্ন হক্টশর িোরীওমী হপ্ররশর্র চুপি ওশরশঙ। অন্যোন্য হদশল িোরীওমী হপ্ররশর্র চন্য
রওোর শঘষ্ট রশয়শঙ। হইোশে হচোর হদয়ো শে দক্ষ িোরীওমী হপ্ররশর্র পবয়টিশত।

-২িোরীওমীর পিরোিদ
অপভবোি পিপিত ওরশত প্রবোী ওল্যোর্  ববশদপলও ওমবংস্থোি মন্ত্রর্োশয়র উশযোশক পবশদল
কমশিচ্ছু িোরীওমীশদর োয়তো প্রদোশির উশেশে পবএমইটিশত িোরী অপভবোী হওন্দ্র স্থোিি ওরো শয়শঙ।
হদশলর প্রোয় ব
হচো/উিশচোয় ওোপরকপর প্রপলক্ষর্ হওশন্দ্রর মোধ্যশম যেোযে ভোো  হেি প্রপলক্ষর্ প্রদোি ওশর িোরীওমীশদর হযোগ্য ওশর তুশঙ
।
িোরীওমীর অপিওোর রক্ষোয় আোি-আশোঘিো অব্যোত রশয়শঙ। পবশদশল পিয বোতশির পলওোর িোরীওমীশদর চন্য হিশোম পিমবোর্ ,
হলল্টোর োউচ স্থোিি , হদশল পিরোিশদ পিপরশয় আিো , িোরীওমীর হবো  সুরক্ষো পিপিত ওরো , পিরোিদ ওমবিপরশবশলর পিিয়তো
হবতি  ক্ষপতনরর্ আদোশয় যেোযে ওর্তবিক্ষ হিশকোপশয়লি ওরশঙ। প্রতযোকত িোরীওমীরো পবমোিবন্দশর আোর োশে োশে প্রবোী
ওল্যোর্ হিশস্কর মোধ্যশম হমপিশও সুপবিো িোিো োয়তো  প্রবোী ওল্যোর্ ব্যোংশওর মোধ্যশম নৄিব বোশির ব্যবস্থো ওরো শে। ঘোলু
রশয়শঙ ২৪ খণ্টো টোইি ‘প্রবোবন্ধু ও হন্টোর’ যোর িম্বর (+৮৮ ০১৭৮৪ ৩৩৩ ৩৩৩ , +৮৮ ০১৭৯৪ ৩৩৩ ৩৩৩ এবং
+৮৮ ০২৯৩৩৪৮৮৮)। রওোর পবশদল কমশিচ্ছু িোরী-নৄরু ওশও হচশি, বুশছ, ভোো পলশঔ  যেোযে হেপিং পিশয় অপভবোশি
িরোমলব পদশে।
অন্যপদশও, হৌপদ আরব পিিঃশন্দশ বোংোশদশলর এওটি বশেো শ্রমবোচোর এবং ভ্রোর্তপ্রপতম
ভৄর্রভ হদল। আমোশদর
শ্রপমশওরো হঔোশি হযশত পওছুটো স্বোেন্দযশবোি ওশরি। আমরো হৌপদ আরবশও হয শ্রদ্ধোর অবস্থোশি হরশঔপঙ পিিয় হৌপদ আরব হ
ম্মোশির ভল্যোয়ি ওরশব। এশত দুই হদলই োভবোি শব। হৌপদ আরব হোস্ট হদলগুশোশও আন্তচবোপতও আইি হমশি ঘশত শব।
এশত ওশর ওমীশদর প্রবো চীবি স্বপস্তর শব।
প্ররোয়ই পবপভন্ন হদল হেশও িোরীওমীরো পিশর আশঙি। হদশলর অশিও ম হেশওই িোরীওমীশদর পবশদশল হপ্ররশর্র ব্যোিোশর
হিপতবোঘও মতোমত আশঙ। তশব অপভবোি এওটি স্বোভোপবও প্রপক্রয়ো।
ওোশচর হঔাঁশচ মোনু স্ব উশযোশকই পবশদশল যোয়।
বোংোশদশলর িোরীমোশচর অে বনিপতও ভৄপি  হটওই োমোপচও অবস্থোি সৃপষ্ট ওরশত িোরীওমীর অপভবোি অতযন্ত চরুপর।
ক্ষর্ীয় হয , পবকত মশয় িোরী ওভীয অপভবোি পবপভন্ন ওোরশর্ ব্যোত য়োয় িোরী িোঘোশরর খটিো খটশতো। অপভবোি  মোিব
িোঘোর এশও অিশরর োশে খুবই খপিষ্ঠভোশব চপেত। অপভবোি ব্যোত শ মোিব িোঘোর হবশে যোশব -এটোই স্বোভোপবও।
শ্রম অপভবোশির হক্ষশি চিশঘতিতো তোই খুব গুরুত্বনর্ ব শয় দাঁপেশয়শঙ। পিগ্রশর পলওোর শয় প্রতযোবতবশির নশব বই
প্রপতওোরভও ব্যবস্থো পিশত শব। পবশদল কমশিচ্ছু িোরীওমীশদর তওব েোওশত শব। িোরীওমীরো হচশি , বুশছ, ভোো পলশঔ , হবপও
আইিওোনুি হচশি , মম এরচর্ন্পয ভোধ্যরভ মোরফ মই এরচর্ন্পয ম্পরওি মঔোঁচ র্নর র্নর্িত র , যেোযে প্রপলক্ষর্ পিশয়
পবশদশল হকশ , হদলীয় প্রপলক্ষশর্র মোি  হময়োদ বোেোশ , তোশদর প্রশতযশওর োশত স্মোট ব হিোি হদয়ো শ , িোশিোট ব  ঙোেিি
িোয়োর হক্ষশি আশরো িচরদোপর বোেোশ এবং রওোর  দূতোবোশর মোধ্যশম িোরীওমীর হঔোচ পিশ , মশয় মশয় মোপশওর োশে
ওমীর ব্যোিোশর হঔাঁচ হিয়ো শ , মোশছমশধ্য ছুটি-অবর-পবশিোদশির ব্যবস্থো ওরো শ , সুষ্ঠু িোটোশবই  মপিটপরং ব্যবস্থো
হচোরদোর শ , পিয বোতি  প্রতোরর্োওোরীশও উিভেি লোপস্ত পদশত িোরশ িোরীওমীর শ্রম অপভবোশির হক্ষশি অশিও মস্যোই োখব
শত িোশর। ও প্রপতকূতো  প্রপতবন্ধওতো দূর ওশর চয় হোও ও িোরীওমীর, চয় হোও বোংোর শ্রমচীবী মোনুশর।
#
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Bangladesh: A Unique Destination for Tourists
Mahbubur Rahman Tuhin
Bangladesh, a land of exhilarating mix with fascinating ancient history, vibrant cultures
and people, numerous panoramic beauties, historical ruins, flora and fauna, sandy sea beaches,
hills and forests and wildlife, always attracts tourists from any corner of the globe from time
immemorial.
Here, breathtaking scenery and rivers surrounding us are always charming. One can
easily be impressed with so much variety of attractiveness within such a small geographic
boundary; the world‟s longest sandy beach Cox‟s Bazar, the world‟s largest mangrove forest and
the home of Royal Bengal Tiger- the Sundarbans, coral Island- Saint Martin‟s, the green roof of
the country- Bandarban, land of colorful indigenous groups and lake city- Rangamati, land of
ancient Buddhist civilization- Paharpur, Temple city- Puthia which are of lifetime experience for
any traveler.
It is a pleasure to anyone to visit rich cultural heritages and very old history of
civilization of Bangladesh. One may get the opportunity to enjoy the company of smiling and
hospitable people of Bangladesh. The taste of typical delicious Bangladeshi foods especially the
sumptuous Hilsha of Bangladesh is ever enjoyable to all. This is a land of tourists, researchers
and wildlife and nature lovers.
Ministry of Civil Aviation & Tourism and its organizations are working hard to attract
more tourists from home and abroad with the promotion of the tourism potentials. For increasing
the positive image of the country in the international arena Bangladesh is frequently organizing
several international tourism related events in coordination with United Nations World Tourism
Organization (UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA) and Organization of Islamic
Cooperation (OIC) and others.
International Conference on Buddhist Circuit Tourism Development (2015), PATA New
Tourism Frontiers forum (2016), 29th Joint Commission Meeting of UNWTO Commission for
East Asia-Pacific and Commission for South Asia (2017) were successfully held in Bangladesh.
In the month of February 2018, Bangladesh has successfully host the 10th Session of OIC Islamic
Conference of Tourism Ministers (ICTM) in Dhaka.
Bangladesh is now playing a leading role for developing regional and international
tourism. Bangladesh has unanimously elected Chairman of the UNWTO Commission for South
Asia (CSA) for the tenure of 2018-2019 which is very significant for Bangladesh Tourism. For
developing the integration in tourism sector among the OIC, as a member state Bangladesh is
playing a vital role accordingly. In recognition to the important role among the OIC countries,
Bangladesh has been elected the chairman of the 10th Islamic Conference of Tourism Minister‟s
for 2017-2018.
Bangladesh is participating in various local and international tourism fairs, road shows,
seminars and conferences along with public and private stakeholders regularly for the promotion
of Bangladesh tourism. The Ministry of Civil Aviation and Tourism is organizing familiarization
tours inviting tour operators, journalists from the source countries for presenting various tourism
potentials of Bangladesh to attract foreign tourists. The ministry is taking preparation for
launching international TV, print and social media campaign for tourism promotion and
marketing. With the implementation of such tremendous activities, Bangladesh is gradually
being established as a tourist destination of South Asia.

-2For safety and security of the tourists, government has introduced Tourist Police. A
Tourism Master Plan is under preparation for the development of the tourism industry of the
country. In 2017, Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 80 km Cox's Bazar-Teknaf
marine drive. It unlock the potentials of the region enabling people to improve their socioeconomic condition and enjoy the beauty of the world longest unbroken Sea-beach. The
government is developing the airport to an international standard as part of modernization of
Cox's Bazar as a tourism city and Moheshkhali as an investment hub. Prime Minister Sheikh
Hasina also inaugurated the extended runway for wide-body Boeing aircraft at Cox's Bazar
airport. The government decided to turn the two-lane Chattogram-Cox's Bazar road into a fourlane one to make road trips more comfortable for tourists.
Bangladesh government declared the year-2016 as 'Tourism Year' up to extended 2019.
Under this campaign tourism promotional activities are going on for attracting more tourists and
earning more revenues. In 2017, the direct contribution of tourism industry to the national GDP
was $5.3 billion.
Bangladesh is very much concerned about the sustainable development of tourism.
Country has already started activities for achieving Sustainable Development Goals by 2030 as
well as to celebrate the International Year of Sustainable Tourism (IYST) by UNWTO.
Recognizing the importance of tourism as tool for economic growth, the government has taken
some remarkable policy decisions.
Tourism was declared as one of the thrust sector in the industrial policy in 2009, National
Tourism Policy was adopted in 2010 and Bangladesh Tourism Board was established for the
entire development of Tourism in Bangladesh. Preparing Master plan having short, mid and
long-term planning for overall tourism development and promotion of archaeological sites,
building infrastructure, developing connectivity, introducing Adventure Tourism, facilitating
Community based Tourism (CBT), Responsible Tourism and Eco Tourism, signing river
protocol agreement with India, and compliance of BBIN and BIMSTEC, ACD as signatory,
introducing ocean cruise were the major initiatives taken by the government for the sustainable
tourism development of the country.
Tourism can bring many economic, social and environmental benefits. In addition to the
revenue, tourism can bring about a real sense of pride and identity to communities.
#
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চর্ঙ্গফোদ  র্ফথকোভী তোরুণ্য : ঘোই প্রর্তরযোধ  প্রর্তওোয
মর্রনো আিোয
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ র্ফশ্বব্যোী ঘরভোন তৎযতো রে ভোন্তরয এয বোনও মঙোফর এঔন ফন্ধ র্ন। র্নউর্চেোরন্ডয
ক্রোইস্টঘোরঘ িয চর্ঙ্গ োভরোয ময ওোটরত নো ওোটরত ফ িরল শ্রীরঙ্কো আত্মখোর্ত োভরোয মম র্নষ্ঠুয তযোমজ্ঞয খটনো খমটরঙ, মমঔোরন
র্নত র্নষ্পো র্শু চোোন এয োরস্যোজ্জ্বর ঙর্ফ অন্তচিোররয ভোধ্যরভ ঙর্ড়র র্ফশ্বফোীরও ওোঁর্দররঙ। র্ফরশ্বয ীল ি ধনীয ন্তোন, ধভিপ্রোণ
ভোনুল, নোযী, পুরুল মওউ মযো োর্ন এ মঙোফর মথরও। এফ োভরোয খটনো শুদৄ দর্ক্ষণ এর্োয মদ র্ওংফো ভৄর্রভ মদগুররোরতই
ন এটি ফতিভোরন োযোর্ফরশ্বয এওটি গুরুতয ভস্যো।
২৮ ফঙয ফর্ আবু সুর্পোন ভোরয এওভোত্র ন্তোন। সুর্পোন মদঔরত মমভন সুন্নয র্ঙর, ব্যফোরয র্ঙর অভোর্ও।
এরোওোয মঙোরটো ফরড়ো ফোই সুর্পোনরও বোররোফোত। ১৭ ফঙয ফর সুর্পোন এইঘ এ র্ ো ওরয র্ফশ্বর্ফযোরর বর্তি রর্ঙর।
ধোর্ভিও আয নযভ ভরনয ভোনুল।
ওঔরনো ওোরযো ভরন ওষ্ট র্দর ওথো ফরত নো। র্নর্ভত নোভোচ আদো ওযত। র্ওন্তু যরতো এফং নম্রতোই সুর্পোরনয চন্য
ওোর র দোড়ো। সুর্পোরনয ধরভিয প্রর্ত বোররোফোোরও পুর্ুঁ চ ওরয সুর্পোনরও ভত্যযয র্দরও ধোর্ফত ওরয স্বোথ িরন্বলী চর্ঙ্গরকোষ্ঠী।
সুর্পোরনয ভো এফ র্ওছুই চোনত নো, তোয ভত্যযয য এফ মচরনমঙন।
সুর্পোনরও টোওোয মরোব মদর্ঔর ওোচ রফ নো, এটো বুরছর্ঙর চর্ঙ্গরকোষ্ঠী। ওোযণ ম তোয ভো-ফোফোয এওভোত্র ন্তোন।
উোচিন নো ওযরর র্দর্ব্য বোররোবোরফ ঘরর মোরফ তোয। তোযো সুর্পোনরও অন্যবোরফ তোরদয ওোম িক্ররভয প্রর্ত আগ্রী ওরয ত্যরররঙ।
ধরভিয প্রর্ত তোয বোররোফোোরও ওোরচ রোর্কররঙ তোযো। আয এবোরফই চর্ঙ্গফোদী ওোরচ ধীরয ধীরয ম্পৃি র মো সুর্পোন, আয
তোয মল র্যণর্ত  ভত্যয। এ ররো চর্ঙ্গফোরদয আরযও ধযরনয মঙোফর। এযওভ ওত সুর্পোরনয চীফন আচ ংওটভ তোয
র্োফ নোই।
মদরয অগ্রকর্ত  র্নযোিোয চন্য ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ ফরড়ো ধযরনয অন্তযো। যওোয তোই চর্ঙ্গ দভরন ‘র্চরযো টরোরযন্প’
নীর্তয র্বর্িরত ওোম িওয দরক্ষ গ্রণ ওরযমঙ। চর্ঙ্গ দভরন োযোর্ফরশ্ব ফোংরোরদ আচ ‘মযোর ভরডর’ র্ররফ র্ফরফর্ঘত রচ্ছ।
চর্ঙ্গ দভরন যওোয ওোউন্টোয মটরযোর্যচভ অযোন্ড িোন্পন্যোনোর ক্রোইভ ইউর্নট কেন ওরযরঙ। মকোরন্নো তরথ্যয র্বর্িরত োম্প্রর্তও
ভর আইনশৃঙ্খরো যক্ষোওোযীফোর্নীয মফ র্ওছু পর অর্বমোন র্যঘোরনোয পরর ীল িস্থোনী চর্ঙ্গরনতো র্ওছু গুরুেপূণ ি দস্য
ি
মগ্রপতোয  র্নত ররঙ। র্ফপুর র্যভোণ অস্ত্র, মকোরো-ফোরুদ উদ্ধোয ররঙ। মোর্র আটিমচন
োভরোয য এ মোফৎ মতগুররো
অোরযন র্যঘোর্রত ররঙ তোয ফগুররো মথরওই চর্ঙ্গরকোষ্ঠী আখোত োনোয পূরফ িই আইনশৃঙ্খরো ফোর্নী তোরদয র্যওল্পনো নস্যোৎ
ওরয র্দররঙ এফং চর্ঙ্গ আস্তোনোভ গুুঁর্ড়র র্দররঙ। চর্ঙ্গ দভরন ফোংরোরদ মপ্রোএর্টব পুর্রর্ং এয এওটি উজ্জ্বর দৃষ্টোন্ত স্থোন
ওরযরঙ। অর্বমোনভ র্যঘোরনোয পরর ফতিভোরন চর্ঙ্গ তৎযতো ফহুরোংর র্নন্ত্রণ ওযো ম্ভফ ররঙ এফং চর্ঙ্গ দভরন এ োপে
আন্তচিোর্তও র্যভণ্ডরর মদরয বোফভম িোদো উজ্জ্বর ওরযরঙ।
যওোয ২০০৯ োররয ২৪ মপব্রুোর্য ‘ন্ত্রো দভন আইন ২০০৯’ ো ওরয। ম আইনরও ভেরকোরমোকী ওযোয প্ররোচন
মদঔো মদ র্ফশ্বজুরড় ন্ত্রোী ওভিওোরণ্ডয ধযন দ্রুত োল্টোরনোয পরর। এ চন্য ন্ত্রোী ওভিওোরণ্ড অথ িোন প্রর্তরযোরধ আন্তিঃযোষ্ট্রী ংস্থো
এর্ো প্যোর্র্পও গ্রু (এর্র্চ) এফং র্পন্যোর্ন্পোর অযোওন টোস্করপোর িয (এপএটিএপ) ভোনদণ্ড অনুযণ ওযরত ন্ত্রোর্ফরযোধী
আইন ংরোধরনয প্ররোচনীতো মদঔো মদ। এযয ২০১২-এ আইনটি এও দপো ংরোধন ওযো । ২০১৩ োররয ১১ জুন চোতী
ংরদ ন্ত্রোর্ফরযোধী (ংরোধন) র্ফর-২০১৩ ো ররঙ। এ র্ফররয গুরুেপূণ ি র্দও ররো ইন্টোযরনটর্বর্িও ন্ত্রোী ওভিওোণ্ড
প্রর্তরযোরধ ফোস্তফম্মত ধোযোগুররোয অন্তর্ভির্ি। মওোরনো ন্ত্রোী ব্যর্ি ফো ংকেন ইন্টোযরনটর্বর্িও োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যভ
ব্যফোয ওরয ন্ত্রোী ওভিওোণ্ড ওযরর োক্ষয আইরন মো র্ওছুই থোকুও নো মওন, এ ংক্রোন্ত তথ্যগুররো প্রভোণ র্ররফ আদোররত
উস্থোন ওযো মোরফ। অন্যর্দরও এ র্ফরর চর্ঙ্গ দভরন গুরুেপূর্ণ ধোযো ভেি ররঙ।
চর্ঙ্গ-ন্ত্রোফোদ  ঘযভন্থো মভোওোর্ফরো দীখ িরভোর্দ মফ র্ওছু প্রর্তরযোধভরও ব্যফস্থো গ্রণ ওরযরঙ ফতিভোন যওোয।
োধোযণ ভোনুরলয ভরধ্য ন্ত্রো  র্ং ঘযভন্থোয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো ততর্য ওযরত যওোয ব্যোও উরযোক গ্রণ ওরয। চনকরণয
ভরধ্য চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো সৃর্ষ্টয চন্য ংফোদভোধ্যরভ ন্ত্রোর্ফরযোধী ফোতিো এফং মটর্রর্বন ভোধ্যরভ এ ংক্রোন্ত মঙোরটো
নোটিওো প্রঘোয ওযো রচ্ছ। মদরয ফ ভর্চরদ ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ ওথো র্ফরল ওরয র্ফত্র জুম্মোয নোভোরচয আরক
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ ইরোরভয অফস্থোন ব্যোখ্যো ওযো রচ্ছ। এঙোড়ো োযোরদরয ভোে প্রোরন স্বং প্রধোনভন্ত্রী র্নর্ভত মমোকোরমোক যক্ষো
ওরয ঘররঙন। মচরো প্রোন, পুর্র প্রোনই শুদৄ ন, প্রর্তটি মচরোয দরী মনতো, সুীর ভোচ  ভোরচয প্রবোফোরী ভোনুলরও
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ প্রর্তফোদ-প্রর্তরযোধ করড় ত্যররত ব্যর্িকতবোরফ অনুপ্রোর্ণত ওযরঙন।

-২ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ োযোর্ফরশ্ব এঔন আতরঙ্কয র্ফল। অতযন্ত দুিঃঔচনও র্ফল রচ্ছ এয োরথ োর্ন্তয ধভি ইরোভরও
চর্ড়র মপরো রচ্ছ। ইরোরভয নোভ ওরয এও মশ্রর্ণয স্বোথ িোমন্বলী ভোনুল এফ ওোচ ওরয মোরচ্ছ। নোভধোযী ভৄর্রভরদয ভরতো অরনও
অভৄর্রভ ব্যর্ি এ ওোরচয োরথ চর্ড়ত। র্ওন্তু চর্ঙ্গফোরদয ওোযরণ অভৄর্রভযো এঔন ভৄর্রভরদয ঘৃণো ওরয আয বোফরঙ ইরোভ
ররো ন্ত্রোী ধভি। আয ভৄর্রভ ভোরনই ন্ত্রোী।
চর্ঙ্গফোদী ওভিওোরণ্ডয বোযো মকোটো র্ফরশ্ব এঔন ইরোভ ঘযভ র্ফম ির রড়রঙ। ইরোভ চর্ঙ্গফোদ ভথ িন ওরয নো ফররই
চর্ঙ্গফোদীযো মকোরন তোরদয ওোম িক্রভ ঘোরোরচ্ছ। মোযো আেোয মদোোই র্দর চর্ঙ্গফোদী ওোচ ওরয মোরচ্ছ, তোযো ওী চোরন, আেো স্বং
ফরররঙন, ‘আেো তোোরো র্ফম ি  ধ্বংোত্মও ওোচওভিরও আরদৌ ঙন্ন ওরযন নো।’ (সূযো-ফোওোযো, আোত-২০৫)
আত্মতযো ওরয মোযো বোরফন র্মদয ভম িোদো মর যোর্য চোন্নোরত মমরত োযরফন তোরদযরও ভরন যোঔরত রফ, আেো
আত্মতযোওোযীরও ঙন্ন ওরযন নো। আত্মতযো ওরয আেোয নোপযভোর্ন ওযোয চন্য ন। আত্মতযো ওযরর আেোয অফোধ্যতো ওযো
। ভোনফী (ো.) মও আেো ভোনফ চোর্তয চন্য থ প্রদিও র্ররফ োঠিরমঙন। ভোনফী (ো.) োর্ন্তয রথ োর্ন্তয ধরভিয প্রর্ত
ভোনুলরও আহ্বোন ওরযরঙন। আত্মতযো  মোযো ভোনুল তযো ওরয, তোরদয ম্পরওি আেো ফররন, ‘আয মম মরোও মস্বচ্ছো মওোমনো ভৄর্ভন
ব্যর্িরও তযো ওযরফ, তোয োর্স্ত রচ্ছ চোোন্নোভ, মঔোরন ম র্ঘযর্দন থোওরফ। আেো তোোরো তোয প্রর্ত বোনওবোরফ রুষ্ট, তোরও
র্তর্ন রোনত (অর্বো) মদন এফং তোয চন্য মন্ত্রনোদোও োর্স্ত প্রস্তুত ওরয মযরঔরঙন।’ (সূযো- র্নো, আোত-৯৩)
ফোংরোরদর ইরোরভয প্রঘোয খরটরঙ সুর্পচরনয ভোধ্যরভ, ইরোর্ভ র্ঘন্তোর্ফদকণ ভোনুরলয বোরয বোরয মৌুঁরঙ ইরোরভয বোররো
বোররো র্দওগুররো ত্যরর ধরযরঙন, োর্ন্ত  োরম্যয ফোণী প্রঘোয ওরযরঙন। এয পরর দরর দরর ভোনুল ইরোভ ধভি গ্রণ ওরযরঙ। ইরোভ
ভোনুল তযোয ভোধ্যরভ র্ফওর্ত র্ন, প্রর্তর্ষ্ঠত র্ন। ধভিপ্রোণ ভৄরভোনরদয অনুধোফন ওযরত রফ মম র্ফশ্বব্যোী অোর্ন্ত সৃর্ষ্টওোযীযো
চর্ঙ্গ োভরোয ভোধ্যরভ প্রওোযোন্তময োর্ন্তয ধভি ইরোভরও ওলুর্লত ওযরঙ। র্নতোন্ত আরফকপ্রফণ র মোযো এফ চখণ্য ওোরচ চর্ড়ত
রচ্ছ, তোরদয ফোয আরক োর্দ-মওোযআরনয প্ররতযওটি ফোণী বোররো ওরয ড়রত রফ বুছরত রফ। তোররই তোযো তোরদয র্ভর বুছরত
োযরফ। ফরথরও ফরড়ো ওথো এরওওটো চর্ঙ্গ খটনো মমফ র্নযযোধ ভোনুল ভোযো মোরচ্ছ তোরদয দো মও র্নরফ? তোরদয ওী অযোধ?
চর্ঙ্গ  ন্ত্রোফোদ এঔন শুদৄ আয যওোরযয ভস্যো ন, এটি ভোরচয ভস্যো। এটি অথ িননর্তও ভস্যো ফরট। চর্ঙ্গফোদ
দভরন আভযো ওরর র্ভরর মর্দ মোচ্চোয থোর্ও তরফ ভস্যোটি দূযীভূত ওযো ম্ভফ। র্ম্মর্রত প্রোর র্ি র্নর্ত। আইনশৃঙ্খরো
ফোর্নীয োোোর্ র্ক্ষও, ঙোত্র, যোচননর্তও ব্যর্িে, ডোিোয, কৃলও, ংস্কৃর্ত ওভী োধোযণ চনকণ ওরর এওোরথ ওোচ
ওযরত রফ। ফরো  চর্ঙ্গফোরদয োরথ ধভী অনুভূর্ত চর্ড়ত, মপ্রর্ক্ষরত চর্ঙ্গফোদ দভরন ধভী ব্যর্িেরদয ম্পৃি ওযো প্ররোচন।
মইোরথ যওোরযয ওরেোয নীর্তরতো আরঙই। ভর্চরদ ভর্চরদ নোভোরচয চোভোরত প্রর্তর্দন ভৄর্েকণ চভোরত ন, তোরদযরও
ইভোভকণ আররভ ব্যর্ি, ধভী র্ফরিলওকণ ংর্িষ্ট ব্যর্িফক ি ওথো ফরোয ভোধ্যরভ রঘতন ওযরত োরযন। এরত ভোরচয উওোয
রফ ফরর আো ওযো মো।
#
১২.০৫.২০১৯

পিআইপি প্রবন্ধ

ঠিও ঔোযোবযোর থোইযরড র্নন্ত্রণ ম্ভফ
োহ্ মভোস্তপো আরনোোয
পর্যদ োররফয এওভোত্র মঙরর োর্যোয মোরন মফযওোর্য র্ফশ্বর্ফযোররয এওচন ঙোত্র। ড়োশুনো অরনও বোররো, র্ওন্তু
েোৎ ম অভরনোরমোকী র উরে। অরতো, ঔোো অরুর্ঘ, নোনোন ভস্যো এভনর্ও ঘুভ মথরও উেরতই ঘো নো ম। ভ কড়োরনোয
োরথ োরথ ওোরযোয োরথ ঠিওভরতো ওথো ফরর নো, এভনর্ও র্চর্নত্র বোঙ্গচুয ওযরঙ। মঙররয এই অফস্থো মদরঔ পর্যদ োরফ
মঙরররও ডোিোরযয ওোরঙ র্নর মকরর যীক্ষো-র্নযীক্ষোয য তোয োইরোথোইযরর্ডচভ ধযো রড়। মোয চন্য োইরপ্রোয,
মওোরররস্টযর, র্ক্ররটির্নন মফরড় আরঙ। ডোিোয অব র্দর ফরররন র্নর্ভত লধ মঔরর এফং ঔোযোবযো র্যফতিন ওযরর
থোইযরড র্নন্ত্ররণ যোঔো ম্ভফ। শুদৄভোত্র পর্যদ োররফয মঙররযই এই ভস্যো ন। ফোংরোরদরয প্রো প্রর্তটি খরযই থোইযরড এঔন
এওটি োধোযণ মযোক র দোঁর্ড়ররঙ। তোই থোইযরড র্নন্ত্ররণ যোঔরত রর আভোরদয ওররযই োও ঔোয ম্পরওি চোনো চরুর্য।
ভোনফরদরয মম ওর অঙ্গ মথরও যরভোন উৎন্ন র যোর্য যরি র্নিঃসৃত  তোরদযরও অন্তিঃক্ষযো গ্রর্ন্থ ফরর।
থোইযরড গ্রর্ন্থ এওটি অন্তিঃক্ষযো গ্রর্ন্থ। এয অফস্থোন ওণ্ঠনোরীয মকোড়োয র্দরও করোয োরড়য উয। আকৃর্ত অরনওটো প্রচোর্তয ন্যো।
থোইযরড গ্রর্ন্থ রত র্নিঃসৃত  থোইযর্িন  এর্ন্টথোইযর্িন নোরভ দুটি যরভোন। চরুর্য অফস্থো মদর প্রর্তর্ক্রো সৃর্ষ্ট ওরয
থোইযর্িন যরভোন। মমভন ব মরর কোরয মরোভ ঔোড়ো র মোো, মঘোঔ র্ফমফোর্যত ো ইতযোর্দ আওর্িও প্রর্তর্ক্রো সৃর্ষ্ট ওরয
থোইযর্িন যরভোন। এর্ন্টথোইযর্িন এয ওোচ ম্পূণ ি র্ফযীত।
থোইযর্িন এয র্যর্ভত র্নিঃযণ মমভন চরুর্য, খোটর্ত র্ওংফো আর্ধওয যীরযয চন্য মতভর্ন ক্ষর্তওয। থোইযরড গ্রর্ন্থয
চটিরতো ফো এয অস্বোবোর্ফওতোরও োধোযণবোরফ থোইযরর্ডচভ ফরো । থোইযরর্ডচভ দুই প্রওোয রত োরয। মথো
োইোযথোইযরর্ডচভ  োইরোথোইযরর্ডচভ। প্ররোচরনয ত্যরনো থোইযর্িন যরভোন অর্ধও র্যভোরণ র্নিঃসৃত রর তোরও
োইোযথোইযরর্ডচভ  ওভ র্নিঃসৃত রর তোরও োইরোথোইযরর্ডচভ ফরর। দুটি ভস্যোই ভোনফরদরয চন্য ক্ষর্তওয।
ি
োইোযথোইযরর্ডচরভ উকভ
মদঔো র্দরত োরয, মমভন- অর্তর্যি অর্স্থযতো, মওোরনো ওোরচ ভনরমোক র্দরত নো োযো, ঘক্ষু
মওোটরযয ফোইরযয র্দরও ঘরর আো, অর্নদ্রো, অর্তর্যি খোভ, সুক্ষ্ম ওোপুর্ন, চন ওরভ মোো, োতরো োঔোনো ইতযোর্দ।
ি
োইরোথোইযরর্ডচরভ উকভ
ম্পূণ ি এয র্ফযীত।
ি
উরেখ্য, ব্যর্ি র্ফররল উকগুররোয
র্বন্নতো মদঔো মমরত োরয। এঙোড়ো মদর ঘোর্দোয ত্যরনো আরোর্ডরনয খোটর্ত থোওরর
থোইযরড গ্রর্ন্থ পৄরর মমরত োরয মম অফস্থোরও োধোযণত করকণ্ড ফো খযোক মযোক ফরো । র্যর্ভত আরোর্ডন যফযোর এ মযোক
র্নযোভরমোগ্য।
থোইযররডয ভস্যো মদঔো র্দরর র্ওছু র্ওছু ঔোফোয র্যোয ওযো চরুর্য। তোই ডোররট ডোর, র্ফন, ফর্চ ফই যোঔমত রফ
তরফ র্যর্ভত। অর্তর্যি পোইফোয আভোরদয থোইযররডয ভস্যোরও আয ওভর্প্লরওরটড ওরয র্দরত োরয। ‘ডোরটোর্য কোইডরোইন্প
পয অযোরভর্যওোন-এয র্রফ অনুমোী পূণ িফস্ক ভোনুমলয র্দরন ২০-৩৫ গ্রোভ পোইফোয ভেি ঔোফোয ঔোো উর্ঘত। র্ভর্ষ্ট, মওও ফো
র্ভর্ষ্ট স্বোদভেি মমরওোরনো ঔোফোযরও ডোরট মথরও ফোদ মদোই বোররো। আভোরদয ওোরযো মর্দ থোইযমমডয চটিরতো থোরও, তোরর
র্ভর্ষ্ট ঔোো অফেই ফন্ধ ওযরত রফ। ওোযণ থোইযরড চটিরতো আভোরদয যীরযয মভটোফর্রচভরও শ্রথ ওরয মদ। পরর মভোটো
োয ম্ভোফনো ফোরড়। তোঙোড়ো র্ভর্ষ্ট ঔোফোরযয ফোড়র্ত ওযোররোর্য চন ফোড়োরত োোয্য ওরয।
থোইযরড থোওরর র্ভর্ষ্ট ফো র্ঘর্ন এওদভ ঔোো ঠিও নো। আয মওোল্ড র্িঙ্কর অর্ধও র্যভোণ র্ঘর্ন থোরও, তো আভযো
ওররই চোর্ন। এভর্নরতই এই পট র্িঙ্কগুররো ঔোো এওদভ বোমরো নো। তোই থোইযরড থোকুও ফো নো থোকুও, মওোল্ড র্িঙ্ক
ঔোোয প্রফণতো দূয ওযো উর্ঘত; ওর্পরত থোওো ওযোরপইন থোইযরড যরভোন র্যরপ্লরভন্ট মভর্ডর্রনয ওোরচ ফোধো মদ। তোই মোরদয
থোইযররডয ভস্যো আরঙ তোরদয ওর্প এর্ড়র ঘরো বোররো। ওোযণ ওর্প অরনও ভ থোইযরডরও ওররোররয ফোইরয র্নর র্কর
র্ফদ মডরও আনরত োরয।
োর্ফন মতই র্প্র মোও নো মওন, থোইযরড চটিরতো থোওরর এটো ঔোো ফন্ধ ওযরত রফ। োর্ফরন থোওো
আইরোফ্ল্যোর্বন থোইযররডয মক্ষরত্র ভস্যোয ওোযণ রত োরয। আয মর্দ মযোচ ডোররট োর্ফন যোঔো  তোরর থোইযরড
চটিরতোয ম্ভোফনো অরনও মফরড় মোরফ। থোইযরড চটিরতো ধযো ড়রর োউরুটি, োস্তো, বোত ফো মগ্রন চোতী ঔোফোয র্যোয ওযোই
বোররো। ওোযণ এরত থোওো গ্লুরটন নোভও মপ্রোটিন ক্ষুদ্রোরন্ত ভস্যোয ওোযণ রত োরয, মো থোইযরড যরভোন র্যরপ্লরভন্ট মভর্ডর্রনয
অযোফরবি ফোধো মদ। তোঙোড়ো গ্লুরটন র্ি ডোরট থোইযরডরও ঔোর্নও র্নন্ত্ররণ যোঔরত োোয্য ওরয। আয আনোয ডোররট মর্দ
গ্লুরটন যোঔরতই , তোরর মঘষ্টো ওযরফন মমন মোর মগ্রন থোরও।

-২থোইযরড চটিরতো ধযো ড়রর পৄরওর্, ফোঁধোওর্, ব্রুওর্র, োরকভ ইতযোর্দ ঔোো র্যোয ওযরত রফ, ওোযণ এগুররো
থোইযরড র্নিঃসৃত যরভোরনয আরোর্ডনরও ব্যফোয ওযোয ক্ষভতো ওর্ভর মদ। পরর যীরয নোনোযওভ ভস্যো রত োরয; খরযয
ঔোফোয খরযই ততর্য ওযো উর্ঘত। প্রর ওযো ঔোফোরয প্রচুয র্যভোরণ র্প্রচোযরবটিব মদো থোরও, র্প্রচোযরবটিব ভোরনই মোর্ডোরভয
আর্ধওয। থোইযরড চটিরতোয মক্ষরত্র মোর্ডোভ ভদ্ধ ঔোফোয গ্রণ এওদভ অনুর্ঘত। মফর্ মোর্ডোভ ঔোো ভোরনই োই ব্লোডরপ্রোয,
মো আভোরদয থোইযররডয ভস্যোরও আয ফোর্ড়র র্দরত োরয; অর্তর্যি ভোত্রো পোস্ট পৄড, পযোট ফো বোচো র্চর্ন মঔরর থোইযরড
ি ফোদ র্দর মদো
গ্ল্যোরন্ড যরভোন উৎোদরনয ভস্যো । তোই প্রর্তর্দরনয ডোরট মথরও ভোঔন, মভরোর্নচ, মতররবোচো ফোকোয
বোররো। পযোট চোতী ঔোফোয যীরয থোইরযরড যরভোন র্যরপ্লরভন্ট মভর্ডর্রনয অযোফরবি ফোধো সৃর্ষ্ট ওরয; োফধোন! অযোররওোর
আভোরদয যীরয থোইযরড র্নিঃসৃত যরভোরনয োভঞ্জস্যরও এওদভ নষ্ট ওরয র্দরত োরয। যীরয স্বোবোর্ফও থোইযরড যরভোরনয
উৎোদনরও ব্যোত ওরয অযোররওোর। তোই অযোররওোররয মনো প্ররতযরওয তযোক ওযো দযওোয।
থোইযরড চটিরতো এওটি োধোযণ র্ফল এফং ঠিও র্ঘর্ওৎো র্নযোভরমোগ্য। এ র্ফলর প্ররোচনী রঘতনতোয অবোরফ
মফর্যবোক মযোকী থোইযরড চটিরতো র্ভকরঙ। আয এওটি চরুর্য র্ফল ররো গ্রোভ ফোংরোয এভনর্ও রযয অরনও থোইযরড
ুঁ , ওর্ফযোর্চ, মবলচ নোনোর্ফধ যোভি আয র্ঘর্ওৎো র্নর
আক্রোন্ত মযোকীয র্যফোয নোতনধভী র্ঘর্ওৎোয বোযস্থ । ছোড়-পৄও
মযোরকয প্রওটতো ফোর্ড়র মদ। মো ওোম্য রত োরয নো। মদরয ফ চোকো এভনর্ও প্রতযন্ত অঞ্চররয োোতোরগুররোরত
থোইযররডয র্ফরলোর্ত র্ঘর্ওৎো আরঙ। র্ফরলোর্ত ডোিোমযয যোভরি মযোকীয সুস্থতো ম্ভফ। তোই ঠিও র্ঘর্ওৎো এফং ফ িস্তরয
রঘতনতো বৃর্দ্ধ মরর থোইযরড চটিরতো অরনওোংরই র্নভ ির রফ। সুস্থ সুন্নয চোর্ত কেরন থোইযরড চটিরতো র্ফলর চনরঘতনতো
বৃর্দ্ধ ভরয দোর্ফ।
#
০৫.০৫.২০১৯

পিআইপি প্রবন্ধ

মঘোরঔয সুস্থতো প্ররোচন পুর্ষ্টগুণ ভদ্ধ ঔোফোয
ওোভরুরদ্দোো র্র্যন
আভোরদয যীরযয অন্যতভ গুরুেপূণ ি এওটি অঙ্গ মঘোঔ। তোই মঘোরঔয র্ফরল মত্ন এওোন্ত প্ররোচন৷ তরফ অরনরওই মঘোরঔয
র্দরও র্ফরল নচয মদন নো৷ দৃর্ষ্টর্ি নো থোওরর পৃর্থফী অন্ধওোয। আচওোর আভযো ওভরফর্ ফোই মঘোরঔয ভস্যো র্ভর্ক। যীরযয
অন্য অঙ্গপ্রতযরঙ্গয ভরতো মঘোরঔয মত্ন মনোটো খুফ চরুর্য। ফরড়োরদয োোোর্ মঙোরটোরদয  মঘোরঔয ভস্যো। অল্পফর্
মঙরররভররদয মদঔো মো মভোটো মররন্পয ঘভো যরত। তরফ আভযো মর্দ প্রর্তর্দরনয ঔোয তোর্রওো র্ওছুটো র্যফতিন আর্ন তোরর
মঘোরঔয ভস্যো অরনওটোই এড়োরনো মো। এরত আরোদো ওরয মঘোরঔয মরত্নয প্ররোচন ড়রফ নো। আয মঘোঔ এভর্নরতই সুস্থ থোওরফ৷
মঘোঔরও সুস্থ যোঔোয চন্য ঘোই পুর্ষ্টগুণভদ্ধ ঔোফোয। এভন পওছু ঔোশযর িোম উরেঔ ওযো মো মমগুররোয পুর্ষ্টগুণ ম্পরওি
ফোয চোনো উর্ঘত। মমভন- কোচয অতযন্ত স্বোস্থযম্মত  পুর্ষ্টওয এওটি ফর্চ। সুস্থ মঘোঔ মরত রর মমফ ঔোফোয ঔোো উর্ঘত তোয
ভরধ্য অন্যতভ ররো এ কোচয। এটি ওোঁঘো ফো যোন্নো দুবোরফই ঔোো মো। এরত যররঙ র্বটোর্ভন-এ এফং র্ফটোওযোরযোটিন; মো মঘোঔরও
সুস্থ যোঔরত োোয্য ওরয। র্ফটোওযোরযোটিন অতযন্ত র্িোরী অযোর্ন্ট-অর্িরডন্ট। এটি ঙোর্নড়ো, ফরয ওোযরণ মঘোরঔয মচযোর্ত ওরভ
মোো ইতযোর্দ ভস্যো প্রর্তরযোরধ োোয্য ওরয। তোঙোড়ো কোচরয যররঙ পোইফোয  টোর্োভ। এ দুটি উোদোন র্ওন্তু যীরযয চন্য
বোররো। কোচয ওযোন্পোয প্রর্তরযোধও। আয আর্ন মর্দ চন ওভোরনোয র্ঘন্তো ওরয থোরওন তরফ কোচয আনোরও োোয্য ওযরত োরয।
র্নরচরও বুচ ফো তরুণ যোঔোয ভরভন্ত্র ররো বুচ োওফর্চ ঔোো। ওোযণ োরও যররঙ অযোর্ন্ট-অর্িরডন্ট আয লুটিন।
মো মওোরনো নীর আররোওযর্িমও মঘোরঔয মযটিনোয য প্রবোফ মপরো মথরও র্ফযত যোরঔ। মইোরথ এটি ম্যোঙ্গোর্নমচয খুফ বোররো
উৎ। এগুররো মঘোরঔয ভস্যো ভোধোরন োোয্য ওরয।
র্ভট্টো যররঙ প্রচুয র্যভোরণ আযন, র্বটোর্ভন র্ফ ১২, র্বটোর্ভন এ, র্রোইরওোর্ন; মো দৃর্ষ্টর্ি প্রঔয ওযরত োোয্য
ওরয৷ আধ-ওো যোন্নো র্ভট্টো মঘোরঔয চন্য প্ররোচনী ফ উোদোন ম িোপ্ত র্যভোরণ থোরও। তোই র্নর্ভত র্ভট্টো মঔরত োরযন। আয
র্নর্ভত র্ভট্টো মঔরর মঘোরঔয লুদ র্করভন্ট োযোরনোয মওোরনো ঝর্ুঁ ও থোরও নো। এভনর্ও ঙোর্নড়োয ঝর্ুঁ ও ওরভ মো।
যোররো টরভরটোরত যররঙ রোইরওোর্ন; মো তীব্র আররোরত ওোচ ওযোয ভ মঘোঔরও সুযক্ষো মদরফ। এঙোড়ো এরত যররঙ
আঁ, ঔর্নচ  ওযোরযোটিন। টরভরটো এঔন োযোফঙযই োো মো। টরভরটোরত যররঙ র্বটোর্ভন-এ, র্ফ, র্, মও, ওযোরর্োভ,
টোর্োভ, মক্রোর্ভোভ নোনো উোদোন। টরভরটো মমভন ওোঁঘো ঔোো মো, মতভর্ন যোন্নো ওরয ঔোো মো। োরোরদ টরভরটো
অত্যরনী। ওভরোররবুরত থোওো যোোর্নও লুটিন এফং র্বটোর্ভন ‘র্’, মো মঘোরঔয স্বোরস্থযয চন্য খুফই উওোযী। র্বটোর্ভন ‘র্’
মঘোরঔয দৃর্ষ্ট স্বোবোর্ফও যোঔরত োতো ওরয। মো দোরভ স্তো।
র্ভর্ষ্টআলু মদরঔ নোও র্টওোরনোয র্দন এঔন মল। ওোযণ র্ভর্ষ্টআলু পুর্ষ্ট গুরণ বযপুয। এরত যররঙ র্ফটো-ওযোরযোটিন,
র্বটোর্ভন-র্, ই  র্ড। মঘোরঔয মরত্ন র্ভর্ষ্টআলু খুফই গুরুেপূণ ি এওটি ঔোফোয। এটি মঘোরঔয স্বোস্থয বোররো যোরঔ। দৃর্ষ্টর্ি ধরয যোঔরত
এয ত্যরনো  নো। প্রর্তর্দন এওচন ভোনুরলয মতটুকু পুর্ষ্ট দযওোয তোয মফর্য বোকই মভরর ভোছোর্য আওোরযয এওটি র্ভর্ষ্টআলুরত।
এরত যররঙ প্রর্তর্দরনয ঘোর্দোয ২৮ তোং ম্যোঙ্গোর্নচ  ৪০ তোং র্বটোর্ভন-র্। আয র্ভর্ষ্টআলু শুদৄ মঘোরঔয মরত্নই ওোরচ
রোরকনো; োরড়য ক্ষরযোরধ োোয্য ওরয। যিঘো র্নন্ত্ররণ যোঔরত র্ভর্ষ্টআলু মফ উওোযী।
র্ডরভয কুসুরভয গুরণয ওথো ওভ-মফর্ ওররই আভযো চোর্ন৷ এরত যররঙ লুটিন এফং মরথষ্ট র্যভোরণ র্চংও, মো মঘোঔরও
‘ভোকুরোয র্ডরচনোরযন’ ভস্যো মথরও ফোঁঘো৷ এ ভস্যো োধোযণত ৫০ ফঙয ফরয রয মদঔো মদ৷ ভোরঙ যররঙ প্রচুয রভকো-৩
এফং পযোটিঅযোর্ড। তোই দৃর্ষ্টর্ি স্বোবোর্ফও যোঔরত স্যোভন, োর্ড িন, ম্যোওরযর, ওড  টুনোভোঙ ঔোো বোররো। আয ভোঙ, ভোং, দুধ
ইতযোর্দ ঔোো র্ঔরত রফ এরওফোরয মঙোরটোরফরো মথরওই।
ভৄযর্কয ভোংর যররঙ প্রচুয র্চঙ্ক এফং র্বটোর্ভন ‘র্ফ’; মো মঘোরঔয স্বোস্থযযক্ষো র্ফরল ভূর্ভওো যোরঔ। ভৄযর্কয ভোং
নোনোবোরফ ঔোো মমরত োরয। এভনর্ও মঙোরটোযো এই ভোং মঔরত োরয িোই ওরয।
লুদ, বুচ, ওভরোযরগয, অথ িোৎ কোচয, ওভরো, মেঁর, ওযোর্ওোভ, র্ভট্টো ইতযোর্দ র্ফর্বন্ন যরগয পরভর 
োও-ফর্চ, মমগুররো র্বটোর্ভন ‘এ’ আরঙ, এভন ঔোফোয প্রর্তর্দরনয ঔোয তোর্রওো থোওো উর্ঘত৷ র্নর্ভত এই ওোচটি ওযরর
মঘোরঔয মত্ন মনো রফ।
অযোরবোওোরডোরত থোওো র্ফর্বন্ন পুর্ষ্ট উোদোন মমভন র্বটোর্ভন র্, ই, র্ফ-৬ এফং র্ফটোওযোরযোটিন দৃর্ষ্টর্ি উন্নত ওযরত
োোয্য ওরয। এরত থোওো lutein নোভও মমৌক মঘোরঔয ঙোর্ন ড়োয ম্ভোফনো মথরও যক্ষো ওরয মইোরথ মফর্ ফরয মঘোরঔয মযোক
ো প্রর্তরযোধ ওরয।

-২র্ফর্বন্ন ধযরনয ফোদোভ মমভন: ওোেফোদোভ, ওোজুফোদোভ  ঘীনোফোদোরভ থোরও ভোরঙয ভরতো রভকো-৩ পযোটি এর্ড। মর্দ
খুফ মফর্ র্যভোরণ ন, তবু তো মঘোরঔয মযোক  শুষ্কতো ওভোরত োোয্য ওরয। তোই এওভৄরেো ফোদোভ ঔোো মো।
মঘোরঔয চন্য ডোওি ঘওররট মফ বোররো। র্ফরল ওরয এরত থোওো মফ্ল্রবোনরড মঘোরঔয যিনোরীভরও যক্ষো ওরয।
র্িোরী যিনোরী ভোরনই র্িোরী ওর্ন িো  মরন্প। তোই মঘোঔরও বোররো যোঔরত ডোওি ঘওররট ঔোন।
মঘোঔরও বোররোফোসুন। পৃর্থফীয ওর মৌন্নম ি ভোনুরলয মঘোরঔ। মোয দৃর্ষ্টর্ি মনই মই বুরছ পৃর্থফীটো নো মদঔরত োযোয
ব্যথো। যীয ঠিও যোঔরত আভযো ওত র্ও নো ওর্য। অথঘ মঘোরঔয মবতরযয স্বোরস্থযয ওথো মবোরফ গুরুে মদো  নো। তরফ মঘোরঔয
চন্য প্ররোচনী র্বটোর্ভনভেি ঔোফোয। মরথষ্ট র্যভোরণ নৄপষ্টওর ঔোবোর মঔরর মঘোঔ থোওরফ সুস্থ। এঙোেো প্রর্তর্দন ওোরর ঘুভ মথরও
রে মঘোরঔ েোণ্ডো োর্নয ছোটো র্দন। মঘোরঔ োর্নয ছোটো মদোয ফ মথরও বোররো দ্ধর্ত ররো, ভৄঔ বর্তি োর্ন র্নর র্নন। ভৄরঔ
োর্ন মনো অফস্থোরতই মঘোরঔ েোণ্ডো োর্নয ছোটো র্দন। র্ওছুক্ষরণয চন্য বুচ কোরঙয র্দমও তোর্ওর থোকুন। প্রর্তর্দন অন্তত ৮/১০
গ্ল্ো োর্ন োন ওরুন। র্নর্ভত ওভ ওরয রর ৮ খণ্টো ঘুভোন।
মদরয অর্তংরফদনীর অঙ্গভরয ভরধ্য মঘোঔ অন্যতভ। মঘোরঔয মরত্ন রঘতন ো প্ররোচন প্ররতযরওয। মরত্নয
োোর্ মম মওোন ভস্যো দ্রুত র্ঘর্ওৎরওয যোভি মনো চরুর্য। রফ িোর্য পুর্ষ্টগুণ ভদ্ধ ঔোফোয মঘোরঔয মরত্ন গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো
োররন ক্ষভ।
#
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পিআইপি প্রবন্ধ

যোচধোনীয মোনচট র্নযরন নোনো উরযোক
মভোতোোয মোরন
যোচধোনী ঢোওো র্ফরশ্বয অন্যতভ চনফহুর য। পরর এঔোরন মোনচট মফর্। নকযফোীরও এ দুরবিোরক স্বর্স্ত র্দরত বৃিয
ঢোওোরও র্খরয মনো ররঙ ভোর্যওল্পনো। এই ভোর্যওল্পনোয আতো গ্রণ ওযো ররঙ ৪৬টি মভকো প্রওল্প। এফ প্রওল্প এয
ফোস্তফোন ওোচ ঘররঙ। ২০২৪ োর নোকোদ প্রওল্পগুররোয পরোপর মবোক ওযরত োযরফ নকযফোী। মওৌরকত র্যফণ র্যওল্পনোয
(আযএটির্) আররোরও র্নর্ভিত রফ দুটি োতোর মযর, ৩টি এর্ররবরটড মযর  বৃিোওোয চরথ। এফ মভকো প্রওরল্পয ভরধ্য ম্যো
মযর্ড িোনর্চট (এভআযটি) রোইন-৬ ফো মভরিোরযর ফোস্তফোরনয ওোচ দ্রুত কর্তরত এর্কর ঘররঙ।
প্রওল্পগুররো ফোস্তফোন রর যোচধোনীফোী মোনচরটয মবোকোর্ন্ত মথরও যক্ষো োরফ আো ওযো মো। ঢোওো, নোযোণকঞ্জ,
ি
ভৄন্পীকঞ্জ, কোচীপুয, নযর্ংদীয োরড় ৭ োচোয ফকর্ওররোর্ভটোয
এরোওোজুরড় সৃষ্ট মোনচট র্নযরন ৫টি ম্যো মযর্ড িোনর্চট
(এভআযটি), ২টি ফো মযর্ড িোনর্চট (র্ফআযটি), ৩টি র্যং মযোড, ৮টি মযর্ডোর ড়ও, ৬টি এিরপ্রর, ২১টি িোন্পরোরট িন োফ
এফং ঢোওোয ঘোযোরয বৃিোওোয মনৌথ উন্নন র্যওল্পনো গ্রণ ওযো ররঙ। আো ওযো মো, এফ প্রওল্প ফোস্তফোন রর মোনচট
অরনওোংর ওরভ আরফ।
র্যফণ র্ফরলজ্ঞরদয ভরত, ‘ঢোওো  এয আোরয মোনচট র্নযরন আযএটির্রত মমৌর্িও র্দওর্নরদ িনো মদো
ররঙ। মোনচট র্নযরন মভকো প্রওল্প এভআযটি রোইন-১ এ মভরিোরযররয তদখ িয রফ প্রো ২৭ র্ওররোর্ভটোয। এটি রফ মদরয প্রথভ
োতোর মযর। র্ফভোনফন্নয মথরও ওভরোপুয ম িন্ত প্রো ১৭ র্ওররোর্ভটোয থ মোরফ ভোটিয র্নঘ র্দর। আয ফসুন্ধযো মথরও পূফ িোঘর
টোর্ভিনোর ম িন্ত ১০ র্ওররোর্ভটোয এর্ররবরটড মভরিোরযর রফ। এরত চোোন যওোয রমোর্কতো ওযরঙ। ফতিভোরন এয ম্ভোব্যতো মোঘোই
রচ্ছ। এয র্নধ িোর্যত রুট রচ্ছ- যত োচোরোর আন্তচিোর্তও র্ফভোনফন্নয মথরও র্ঔররক্ষত-কুর্ড়র-মভৄনো র্পউঘোয োওি এফং ফোড্ডোযোভপুযো-ভোর্রফোক-যোচোযফোক-ওভরোপুয। প্রস্তোর্ফত মভরিোরযর মস্টনগুররো রচ্ছ- র্ফভোনফন্নয, র্ঔররক্ষত, কুর্ড়র, মভৄনো র্পউঘোয
োওি, নত্যনফোচোয, ফোড্ডো, োর্তযর্ছর, যোভপুযো, ভোর্রফোক, যোচোযফোক, ওভরোপুয। অন্যর্দরও কুর্ড়র মথরও ওোঞ্চন মত্যয র্িভ র্দও
ম িন্ত কুর্ড়র, ফসুন্ধযো, পূফ িোঘর র্িভ, পূফ িোঘর মন্টোয এফং পূফ িোঘর টোর্ভিনোর।
এভআযটি রোইন-২ আশুর্রো মথরও শুরু র নফীনকয োবোয র কোফতরী-ঢোওো র্ফশ্বর্ফযোর-র্ডএর্র্-ওভরোপুয ম িন্ত
র্ফস্তৃত রফ। এ মভরিোরযররয ওোচ ঘররঙ। ওভরোপুয মথরও নোযোণকঞ্জ ম িন্ত র্ফস্তৃত রফ এভআযটি রোইন-৪। এটো োতোর মযর
োয ওথো। এভআযটি রোইন-৫ মভোরতপুয মথরও বোটোযো ম িন্ত এ মভরিোরযররয তদখ িয রফ প্রো ২০ র্ওররোর্ভটোয। এয র্নধ িোর্যত
রুট মভোরতপুয-কোফতরী-মটওর্নওযোর-র্ভযপুয-১-র্ভযপুয-১০-র্ভযপুয-১৪-ওচুরক্ষত-ফনোনী-গুরোন-২-নত্যনফোচোয  বোটোযো। এয
ভরধ্য মভোরতপুয-আর্ভনফোচোয ম িন্ত ৬ র্ওররোর্ভটোয এফং নত্যনফোচোয মথরও বোটোযো ম িন্ত ৬ র্ওররোর্ভটোয ম িন্ত দুই অংর ১২
র্ওররোর্ভটোয ভোটিয উয র্দর র্নর্ভিত রফ। আয ফোর্ও আট র্ওররোর্ভটোয আর্ভনফোচোয মথরও ত্যযোক নদীয তররদ র্দর
নত্যনফোচোয ম িন্ত মোরফ। এয ম্ভোব্যতো মোঘোইরয ওোচ ঘররঙ। আয এভআযটি রোইন-৫ এয অন্য অংরয রুট রচ্ছ- কোফতরী মথরও
ধোনভর্ন্ড ম োন্থথ-োর্তযর্ছর র্রংও মযোড ম িন্ত।
প্রস্তোর্ফত মস্টনগুররোয ভরধ্য যররঙ- মভোরতপুয, ফোর্রোযপুয, ভদৄভর্ত, আর্ভনফোচোয, কোফতরী, দোরুোরোভ, র্ভযপুয১, র্ভযপুয-১০, র্ভযপুয-১৪, ওচুরক্ষত, ফনোনী, গুরোন-২, নত্যনফোচোয এফং বোটোযো। এভআযটি রোইন-৬ উিযো আফোর্ও এরোওোয
তৃতী প্রওল্প মথরও শুরু র ভর্তর্ছরর র্কর মল রফ। এ মভরিোরযররয তদখ িয ২০ র্ওররোর্ভটোরযয র্ওছু মফর্। এটি মদরয প্রথভ
মভরিোরযর। এভআযটি রোইন-৬ মভোট ৮টি প্যোরওরচ ফোস্তফোন ওযো রচ্ছ। এ মভরিোরযররয মভোট ১৬টি মস্টন থোওরফ। মস্টনগুররো
ররো- উিযো, উিয-উিযো, মন্টোয-উিযো, দর্ক্ষণ েফী, র্ভযপুয-১১, র্ভযপুয-১০, ওোচীোড়ো, মড়োোড়ো, আকোযকোঁ, র্ফচ যর্ণ,
পোভিরকট, ওোযোন ফোচোয, োফোক, ঢোওো র্ফশ্বর্ফযোর, ফোংরোরদ র্ঘফোর এফং ভর্তর্ছর।
র্ফআযটি-৩ কোচীপুরয শুরু র মল রফ র্ছরর্ভর আফোন প্রওরল্পয ওোরঙ। এটি ২টি ধোর ফোস্তফোর্ত রফ। প্রথভ ধোর
রফ প্রো ২১ র্ওররোর্ভটোয। এ অংর মভোট ২৫টি মস্টন থোওরফ এফং খণ্টো ২৫ োচোয মোত্রী ফন ওযো মোরফ। আয র্বতী ধোর
মযত োচোরোর আন্তচিোর্তও র্ফভোনফন্নয মথরও র্ছরর্ভর ম িন্ত ফোস্তফোর্ত রফ প্রো ২২ র্ওররোর্ভটোয। এ অংর ১৬টি মস্টন
থোওরফ এফং খণ্টো ৩০ োচোয মোত্রী ফন ওযো মোরফ। র্ফআযটি-৭ রফ পূফ িোঘর মথরও নোযোণকঞ্জ ম িন্ত। এ প্রওরল্পয প্রোথর্ভও
ওোম িক্রভ শুরু র্ন। ইনোয, র্ভডর  আউটোয নোরভ র্তনটি র্যং মযোড ওযরফ র্ডটির্এ। প্রওল্প ফোস্তফোরনয প্রোথর্ভও ওোচ শুরু ররঙ।
চ মমোকোরমোক ব্যফস্থো করড় ত্যররত আটটি মযর্ডোর ড়ও র্নভিোণ ওযরফ র্ডটির্এ। ড়ওগুর্র রচ্ছ- ঢোওো মথরও
চরদফপুয, ঢোওো-টঙ্গী-মখোড়োোর, ঢোওো-পূফ িোঘর-র্ভরতো, ঢোওো-ওোঁঘপুয-মভখনো মত্য, ঢোওো-োইনরফোড ি-নোযোণকঞ্জ, ঢোওো-র্ছরর্ভরইকুর্যো, ঢোওো-আর্ভনফোচোয-োবোয এফং ঢোওো-আশুর্রো-র্ডইর্রচড। র্ডটির্এ ৬টি এিরপ্রর র্নভিোরণয সুোর্য ওরযরঙ। এ
ঙোড়ো আযএটির্য আতো ২১টি িোন্পরোরট িন োফ র্নভিোরণয সুোর্য ওযো ররঙ। মগুররোয ভরধ্য যররঙ- মযত োচোরোর
আন্তচিোর্তও র্ফভোনফন্নয, ওভরোপুয মযরর মস্টন, ভোঔোরী ফোটোর্ভিনোর, মোত্রোফোড়ী ফোটোর্ভিনোর, কোফতরী োকুিরোয োটোযর
মস্টন  দযখোট রঞ্চ টোর্ভিনোর। মোনচট র্নযরন ঢোওোয ঘোযোর চরথ উন্নরনয প্রওল্প গ্ররণয সুোর্য যোঔো ররঙ
আযএটির্রত। এ প্রওল্প ফোস্তফোর্ত রর োটোয ট্যোর্ি, োটোয মফোড,ি ররঞ্চ নদীরওর্ন্ধও মমোকোরমোক ব্যফস্থো চতয রফ।

-২ঢোওো আোরয এরোওোয র্যওর্ল্পত, ভর্ন্বত এফং আদৄর্নও  মটওই র্যফণ ব্যফস্থো করড় ত্যররত ১৯৯৮ োরর
‘মগ্রটোয ঢোওো িোন্পরোট ি প্লোর্নং অযোন্ড মওো-অর্ড িরনন মফোড ি’ প্রর্তষ্ঠো ওযো । রয তো ‘ঢোওো র্যফণ ভন্ব ওতৃিক্ষ (DTCA)
ি ওযো । ফতিভোরন এ ংস্থো ঢোওো, নোযোণকঞ্জ, ভৄর্ন্পকঞ্জ, ভোর্নওকঞ্জ, কোচীপুয  নযর্ংদী মচরোয প্রো ৭ োচোয ৪০০
নোরভ পুনকেন
ি
ফকর্ওররোর্ভটোয এরোওোয র্যফণ ব্যফস্থোনো  মোনচট র্নযরন ওোচ ওযরঙ। আভোরদয প্রতযোো ঢোওোরও মোনচটভৄি ওযরত গৃীত
ওর প্রওল্প  র্যওল্পনো দ্রুত ফোস্তফোন। এচন্য প্ররোচন ংর্িষ্ট ওররয মথোমথ উরযোক। তরফই মোতোোরত ফোঁঘরফ ভ, ওভরফ
অথ ি  শ্ররভয অঘ।
#
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পিআইপি প্রবন্ধ

ভোনফ োঘোয-প্রর্তরযোধ ওযরত রফ এঔর্ন
মভো. োরচদুর ইরোভ
ভোনুল র্নর ফোর্ণচযয এভন এওটি রূ ভোনফ  র্শু োঘোয এফং এয উরদ্দে দোে, মচোযপূফ িও শ্রভ, ফোধ্যতোভরও
মোলণভরও শ্রভ  অঙ্গ োঘোরযয ভরতো ওোম িওরোরয ভোধ্যরভ ভৄনোপো অচিন। এটি ব্যর্িঅর্ধওোয যণ ওরয  ব্যর্িকত র্নযোিো,
ভম িোদো এফং োযীর্যও  ভোনর্ও স্বোধীনতো যণ ওরয। ভোনফ োঘোয এওটি ফরড়ো ভস্যো। এর্োয অন্য মদগুররোয ভরতো
ফোংরোরদ এয ব্যর্তক্রভ ন। োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িযো োধোযণত ভধ্যস্বেরবোকীরদয োরত ফর্ন্ন থোরও এফং তোরদয বোযো মোর্লত
।
ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ  প্রর্তওোরযয র্ফলটিরও ফোংরোরদ যওোয গুরুরেয োমথ র্ফরফঘনো ওযরঙ। চোতী 
আন্তচিোর্তও উন্নন রমোকীরদয োতো র্নরচ্ছ যওোয। ইদোর্নং নোযী  র্শু োঘোরযয োরথ শ্রভ-মোলণ এয উরদ্দরে পুরুরলয
োঘোয মফরড় মকরঙ। উরেযঔরমোগ্য ংখ্যও ফোংরোরদর্ পুরুল ঘোকুর্যয র্ভথ্যো আশ্বোর র্ফরদর োর্ড় চভো এফং চফযদর্স্ত শ্রভ এয
ভরতো বোফ মোলরণয ভৄরঔোভৄর্ঔ । োধোযণবোরফ প্রোর্ন্তও চনকণ ঙোড়ো নোযীয প্রর্ত অর্ফযোভ তফলম্য  ফঞ্চনো এফং চীফনচীর্ফওোয র্নযোিোীনতো রতোরপ্রোতবোরফ োঘোয ভস্যোয োরথ চর্ড়ত।
চোতী ওভির্যওল্পনো ২০১২ ভরত “োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িরদয অরনরওই বোররো ঘোওর্য ফো র্ফরয র্ভথ্যো আশ্বোরয
প্রররোবরন রড়। ওোউরও ওোউরও অযণ ওরয র্ওংফো মচোয ফো ফরপ্ররোক ওরয অথফো বীর্ত প্রদিন ওরয োঘোয/মওনো-মফঘো ওযো
, অথফো ঋণদো র্ররফ ব্যফোয ওযো । নোযী  র্ওছু র্শু োঘোয  তোরদয অবোফগ্রস্ত র্যফোরযয নীযফ ম্মর্তরত”।
অবযন্তযীণ োঘোরযয মক্ষরত্র নোযী  র্শুযো উন্নত চীফন  ওোরচয ফো র্ফফোরয র্ভরথ্য প্রররোবরনয র্ওোয র োঘোযওোযীরদয োরত
র্তত । োঘোযওোযীযো তোরদয র্বক্ষোবৃর্ি ফো আকোভ শ্রভ র্ফর্ক্রয ভোধ্যরভ ইরটয বোটোয ভরতো ওষ্টোধ্য ওোরচ মচোযপূফ িও র্নরোর্চত
ওরয। গ্রোভোঞ্চররয প্রোর্ন্তও প্রোকৃর্তও দুরম িোক ফো ভঙ্গোয ভরতো ভোনর্ফও র্ফম িরয র্ওোয র্যফোযগুররো োঘোযওোযীরদয চ র্ওোরয
র্যণত রচ্ছ। আন্তিঃীভোন্ত োঘোরযয র্ওোয নোযী-পুরুল  র্শুরদয কন্তব্য গ্রোভ মথরও রযয র্যফরতি বোযত, োর্ওস্তোন,
ভোররর্ো  ভধ্যপ্রোরঘযয র্ফর্বন্ন মদ ম িন্ত র্ফস্তৃত । আন্তচিোর্তও োঘোরযয মক্ষরত্র পুরুলযো ভবোরফ ঝর্ুঁ ওয ভরধ্য থোরও। শ্রভ
অর্বফোরনয আড়োরর ভোনফ োঘোয ওভিওোণ্ড র্যঘোর্রত র থোরও।
বোযরতয মক্ষরত্র স্থরথ ব্যফহৃত রর আন্তচিোর্তও ভোনফ োঘোরযয মক্ষমত্র স্থরথ, চরথ  আওোথ এফং কন্তরব্যয
োোোর্ র্ফর্বন্ন অন্তফ িতী মদ (িোনর্চট ওোর্র) ব্যফহৃত র থোরও। কত োঁঘ ফঙরয ৭ োচোয ৫২০ চন ফোংরোরদর্ নোকর্যও
োঘোরযয র্ওোয ররঙন। তোরদয ভরধ্য ৬ োচোয ৪৫ চনরও উদ্ধোয ওযো ররঙ।
রক্ষণী মম, শ্রভ অর্বফোরনয মক্ষমত্র র্নরোক ত্র, র্বো  টির্ওট আইনম্মত রর কন্তরব্য মৌুঁরঙ আভোরদয মদরয
নোকর্যওযো উরর্ি ওরযন মম, তোযো মম ওোরচয ররক্ষয এররঙন তোয ফদরর স্বল্প মফতরন ফো র্ফনো মফতরন অন্যরওোরনো মোলণভরও
ওোচ ওযরত ফোধ্য রচ্ছন।
উযন্তু, োভোর্চও তফলম্য  কুৎোয র্ওোয োয বম, অযোধীরদয হুভর্ওয ভৄরঔ,  আইর্ন র্ফলর অরঘতন ো
অর্ধওোং মক্ষরত্রই োঘোরযয র্ওোয ব্যর্ি  তোয র্যফোযফক ি আইনকত ভোভরোয প্রর্ক্রো এর্ড়রম মোন। এয পরর োঘোয ম্বরন্ধ ঠিও
তথ্য োো মো নো। োঘোযওোযীরদয মগ্রপতোয  োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িরদয আইর্ন সুর্ফঘোয প্রদোন ওযো ম্ভফ  নো। ভোনফ
োঘোয প্রর্তরযোরধ আইন  নীর্তভোরো থোওোয োোোর্ ফোংরোরদ যওোয চোতী ওভির্যওল্পনো (২০১৮-২০২২) গ্রণ ওরযরঙ।
ভোনফ োঘোয দভরন চোতী ওভির্যওল্পনো ফোংরোরদর ীভোরন্তয মবতরয  ফোইরয ভোনফ োঘোয দভরন র্ফর্বন্ন রক্ষয
ওোম িোফরী সুর্নর্দ িষ্ট ওরযরঙ। এরত ভোনফ োঘোযরও এওটি ভোধোনরমোগ্য ভস্যো র্ররফ মদঔো ররঙ।
ভোনফ োঘোয ওরেোযবোরফ দভরন ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ  দভন আইন, ২০১২ প্রণন ওযো ররঙ। ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ
 দভন; োঘোযওোযীরদয র্ফঘোয এফং োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িরদয পুনফ িোন; মফো প্রদোন এফং র্নযোিো র্ফধোরনয চন্য ফরঘর
ভর্ন্বত আইর্ন ওোেোরভো ফরর র্ফরফর্ঘত। ভোনফ োঘোয দভন  প্রর্তরযোধ আইন ২০১২ অনুমোী, োঘোয-অযোরধয চন্য ওঠিন োর্স্তয
র্ফধোন যোঔো ররঙ (সুংখঠিত/ ংখফদ্ধ োঘোরযয মক্ষরত্র ভত্যযদণ্ড, অন্যোন্য মক্ষরত্র মোফজ্জীফন ওোযোদণ্ড); আনুলর্ঙ্গও অযোরধয
চন্য োর্স্তয র্ফধোন যোঔো ররঙ।
এ আইরনয অধীরন চোতী ভোনফ োঘোয দভন ংস্থো, ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ তর্ফর  ভোনফ োঘোয অযোধ দভন
িোইবুযনোর যররঙ মমঔোরন োঘোরযয ভোভরো তদোযর্ও, োঘোযওোযীয র্ফঘোয  োর্স্তয োোোর্ োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িয অর্ধওোয
ুঁ মফয ওযো, উদ্ধোয, প্রতযোফোন, পুনফ িোন, আশ্রর্নফো প্রর্তষ্ঠো, র্বওটিভরও ক্ষর্তপূযণ মদো, র্বওটিরভয
যক্ষো: র্বওটিভমও খুরচ
মকোনীতো এফং ভম িোদো যক্ষো ওযো, পুনযো োঘোযরযোরধ ব্যফস্থো গ্রণ এফং তোয তথ্য চোনোয অর্ধওোয র্নর্িত ওযো প্রভৃর্তয র্ফধোন
যররঙ।

-২চোতী ভোনফ োঘোয দভন ংস্থো োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িরও র্ঘর্হ্নতওযণ, পুনফ িোন  সুযক্ষোয ররক্ষয আইনশৃঙ্খরো
যক্ষোওোযী ফোর্নীয োরথ ভন্ব োধন ওরয থোরও, োঘোরযয র্ওোয ব্যর্িরদয মফো প্রদোনওোযী মফযওোর্য ংস্থোভরয ওোম িক্রভ
র্যদিন, তদোযর্ও এফং প্ররোচরন র্নরদিনো, যোভি  োতো প্রদোরনয র্ফধোন যোঔো ররঙ। ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ তর্ফর
ভোনফ োঘোরযয র্ওোয ব্যর্ি ংর্িষ্টরদয আর্থ িও োতো প্রদোন, ভোনফ োঘোয প্রর্তরযোধ  দভন ম্পর্ওিত অন্যোন্য ঔযঘ ফন
ওযরফ এফং এটি র্যঘোরনো  ব্যফস্থোনো চোতী ভোনফ োঘোয দভন ংস্থোয য ন্যস্ত থোওরফ।
ভোনফ োঘোয আইন এয োোোর্ তফরদর্ও ওভিংস্থোন  অর্বফোন আইন (২০১৩) এফং র্শু আইন (২০১৩) ভোনফ
োঘোয প্রর্তরযোরধ এওটি আইর্ন সুযক্ষো ফর করড় ত্যরররঙ। আন্তচিোর্তও ভররয ওোরঙ োঘোয দভরন ফোংরোরদ অঙ্গীওোযফদ্ধ।
ফোংরোরদ ১৯৯৬ োরর স্টওরোরভ অনুর্ষ্ঠত র্শুরদয ফোর্ণর্চযও মোলরণয র্ফরুরদ্ধ প্রথভ র্ফশ্ব ওংরগ্রর এফং ১৯৯৫ োরর মফইর্চং এ
অনুর্ষ্ঠত ৪থ ি র্ফশ্ব নোযী রম্মররন অং র্নররঙ এফং মফ র্ওছু মভৌর্রও ভোনফোর্ধওোয ংক্রোন্ত আন্তচিোর্তও চুর্ি স্বোক্ষয  অনুস্বোক্ষয
ওরযরঙ। দো-দোর্রেয র্ফঘোরয ফোংরোরদরয চন্য গুরুেপূণ ি ২০০৮ ঙোড়ো নোযী  র্শু োঘোয প্রর্তরযোধ  দভরন োওি ওনরবনন
২০০২  আরযো র্ওছু আন্তচিোর্তও দর্ররর অনুভথ িনওোযী র্ররফ ফোংরোরদ নোযী  র্শু োঘোয ফরন্ধ এফং োঘোয অযোরধয
ওোম িওয র্ফঘোয ওযরত দোফদ্ধ। আরযো মমফ ভোনফ োঘোয ংক্রোন্ত োও চুর্ি ফোংরোরদ অনুস্বোক্ষয ওরযমঙ তো ররো- দোে,
দোব্যফস্থো এফং দোরেয অনুরূ ওর ব্যফো র্ফররো ংক্রোন্ত চোর্তংরখয ম্পূযও নদ, ১৯৫৬।
োঘোয প্রর্তরযোরধ কণরঘতনতো অতযন্ত চরুর্য। যওোর্য উরযোরকয োোোর্ কণভোধ্যভ  অন্যোন্য ংর্িষ্টযো এর্কর
আরর োঘোয প্রর্তরযোরধ দ্রুত পরোপর োো মোরফ।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

মদরয উন্নরন ভোর্রও-শ্রর্ভও ম্পওি ঘোই হৃযতোপূণ ি
মভো. আওতোরুর ইরোভ
ভোন মভ র্দফ শ্রভচীফী ভোনুরলয অর্ধওোয আদোরয আররোওফর্তিওো। “শ্রর্ভও-ভোর্রও ঐওয কর্ড়, উন্নরনয থ ওর্য”
এই প্রর্তোযরও োভরন মযরঔ মদর োর্রত রচ্ছ ভোন মভ র্দফ। শ্রর্ভরওয আত্মভম িোদো সুপ্রর্তর্ষ্ঠত ওযোয  ন্যোয্য দোর্ফ আদোরয
এও ঐর্তোর্ও র্দন। ১৮৮৬ োররয এ র্দরন ভেিযোরষ্ট্রয র্ওোরকো রয শ্ররভয ভম িোদো, শ্ররভয ভে এফং তদর্নও আট খণ্টো ওোরচয
দোর্ফরত আরন্নোররন শ্রর্ভরওযো মম আত্মোহুর্ত র্দরর্ঙররন তোরদয আত্মতযোরকয প্রর্ত এওোত্মতো, শ্রদ্ধো  ম্মোন চোর্নর র্ফশ্বব্যোী এ
র্দফটি োর্রত । এঔোরন শ্রর্ভও এফং ভোর্ররওয মঘতনোয চোকোটি প্রোর্যত , ম্পিরওয উন্নন খরট, োযস্পর্যও ম্পওি আরযো
সুদৃঢ় । শ্রর্ভও ভোর্ররওয মৌোযিপূণ ি ম্পওি তথো ঐরওযয প্ররোচনীতো অনুবফ ওরয এ ফঙয মভ র্দফরয প্রর্তোয র্নফ িোঘন ওযো
ররঙ। মদরয র্রল্পোন্নন এফং মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো-এর্ডর্চরও োভরন মযরঔ উন্নত ওভির্যরফ, শ্রর্ভও-ভোর্ররওয সুম্পওি,
শ্রর্ভরওয অর্ধওোয সুযক্ষো, মোকত র্নযোিো  সুস্থতো র্নর্িতওযরণয মওোরনো র্ফওল্প মনই। এ মপ্রক্ষোরট এফোরযয প্রর্তোয মথোথ ি।
শ্রভচীফী ভোনুরলয ভম িোদো, ন্যোংকত অর্ধওোয  ওেোরণয োরথ ভোন মভ র্দফরয অন্তর্ন ির্ত তোৎম ি তরপ্রোতবোরফ
চর্ড়ত । মোলণ, ফঞ্চনো, রোঞ্ছনো মথরও ভৄর্িয দীপ্ত রথ র্ফশ্বব্যোী র্দনটি োর্রত । র্দনটি যওোর্য ছুটিয র্দন। প্রর্ত ফঙরযয ন্যো
এফোরযো শ্রভচীফী মভনর্ত ভোনুরলয অর্ধওোয আদোরয র্দরন নোনো অনুষ্ঠোরনয আরোচন ওযো ররঙ। ফোংরোরদ তোয চন্রগ্ন মথরওই
আন্তচিোর্তও যীর্তনীর্তয প্রর্ত শ্রদ্ধোীর। মকৌযফভ ভৄর্িভেরদ্ধয ভোধ্যরভ স্বোধীনতো রোরবয রযই ১৯৭২ োরর চোর্তয র্তো ফঙ্গফন্ধু
মঔ ভৄর্চবুয যভোরনয ঐওোর্ন্তও প্ররঘষ্টো ফোংরোরদ আন্তচিোর্তও শ্রভ ংস্থো (আইএর) এয দস্যদ রোব ওরয। ফোংরোরদ ১৯৭২
োররয ২২ জুন আইএরর্ রম্মররন ৬টি মওোয-ওনরবনন ২৯টি ওনরবনন অনুভথ িন ওরয। ফঙ্গফন্ধু শ্রভচীফী মভনর্ত
ভোনুরলয অর্ধওোয প্রর্তষ্ঠোয ংগ্রোরভ আত্মতযোকওোযী শ্রর্ভওরদয প্রর্ত শ্রদ্ধো চোর্নর এর্দন ‘চোতী শ্রর্ভও র্দফ’ এফং ‘যওোর্য ছুটি’
মখোলণো ওরযন।
র্ল্পোন, র্রল্পয উৎোদন তথো অথ িননর্তও উন্নরন প্রথভ প্ররোচন শ্রভচীফী মভনর্ত ভোনুল। শ্রর্ভও উৎোদরনয অর্যোম ি
উোদোন, মোরদয অলোন্ত র্যশ্ররভয ভরধ্য র্নর্ত থোরও মদরয ম্ভোফনোভ বর্ফষ্যৎ। মদরয ম্ভোফনো এফং শ্রভচীফী ভোনুরলয সুরমোক
সুর্ফধোয ওথো র্ফরফঘনো ওরয অর্ধওোরযয প্রর্ত শ্রদ্ধো চোর্নর ফোংরোরদ শ্রভ আইন ২০০৬ এফং ২০১৩ োররয ংরোর্ধত শ্রভ আইন
ভেরকোরমোকী  আদৄর্নওোন ওরয ফোংরোরদ শ্রভ (ংরোধন) আইন, ২০১৮ প্রণন ওযো ররঙ। মদরয ইর্তোর প্রথভফোরযয
ভরতো ২০১৫ োরর শ্রভর্ফর্ধভোরো প্রণন ওযো ররঙ। র্নযোদ ওভির্যরফ র্নর্িরতয ররক্ষয ২০১৩ োরর চোতী মোকত স্বোস্থয 
মইপটি নীর্তভোরো এফং গৃওভীরদয প্রর্ত রোঞ্ছনো, ফঞ্চনো  র্নম িোতন ফরন্ধয ররক্ষয গৃওভী সুযক্ষো  ওেোণনীর্ত ২০১৫ প্রণন ওযো
ররঙ।
শ্রর্ভরওয ন্যোয্য ভজুর্য র্নর্িত ওযোয চন্য যওোয ৪২টি ঔোরতয ন্যন্যতভ ভজুর্যরফোড ি কেন ওরযরঙ। প্রর্তটি ওোযঔোনো
অর্ধওোয আদোর শ্রর্ভওযো মোরত রঘষ্ট থোরও, অর্ধওোয ফর্ঞ্চত নো  মচন্য ২০১৮ োররয ংরোর্ধত শ্রভ আইরন মিড ইউর্নরনয
র্নফন্ধন চতয ওযো ররঙ। মিড ইউর্নন মযর্চরেন ওোম িক্রভ অনরোইরনয আতো আনো ররঙ। মিড ইউর্নন মযর্চরেরনয
চন্য ৬০ র্দন ভ র্নধ িোযণ ওযো র্ঙর তো এঔন ওর্ভর ৫৫ র্দন ওযো ররঙ। মিড ইউর্নরনয র্নফন্ধন চতয ওযোয ইর্তফোঘও
প্রবোফ ড়রত শুরু ওরযরঙ। ফতিভোরন ফ মটয র্ভরর মিড ইউর্নরনয ংখ্যো ৭,৭৭৫টি; এ ওর মিড ইউর্নরনয োরথ ভেি
শ্রর্ভরওয ংখ্যো ২৮ রোঔ ৫৫ োচোয ৭৭৯ চন। শুদৄ কোরভিন্ট মিড ইউর্নরনয ংখ্যো ফতিভোরন ৭৫৩টি। শ্রভ আইন ংরোধরনয পরর
মওোরনো শ্রর্ভও দুখ িটনো ভত্যযফযণ ওযরর ঐ ওোযঔোনো ভোর্রও ক্ষর্তপূযণ র্দরতন এওরোঔ টোওো, এঔন ক্ষর্তপূযণ র্বগুণ ওরয দুই রোঔ
টোওো ররঙ।
শ্রর্ভওরদয স্বোথ ি মোরত র্ফর্িত নো  মচন্য যওোয প্রর্তটি ওোযঔোনোরও র্যদিরনয আতো আনোয মঘষ্টো ওযরঙ।
ওরওোযঔোনো  প্রর্তষ্ঠোন র্যদিন অর্ধদপ্তরযয ক্ষভতো বৃর্দ্ধ ওযো ররঙ। শ্রভ র্যদপ্তযরও অর্ধদপ্তরয উন্নীত ওযো ররঙ।
২,২৬২টি ওোযঔোনো মইপটি ওর্ভটি কেন এফং মম মওোরনো প্রওোয র্ফরযোধ র্নষ্পর্িরত োভোর্চও ংরোরয উরযোক র্নররঙ। ফ
র্ল্পঔোরত শ্রর্ভও-ভোর্রও-যওোয র্ত্রক্ষী ওর্ভটি ওোচ ওযরঙ। এযরয ফোংরোরদরয অথ িনীর্তয ভর ঘোর্রওোর্ি ততর্য মোোও
র্রল্পয রক্ষ রক্ষ শ্রর্ভরওয স্বোরথ িয ওথো র্ফরফঘনো ওরয ২০১৭ োরর শুদৄ কোরভিন্ট র্রল্পয চন্য আরোদো র্ত্রক্ষী ওর্ভটি কেন ওযো
ররঙ। শ্রর্ভরওয মম মওোরনো ভস্যো ংক্রোন্ত অর্বরমোক গ্রণ, র্নষ্পর্ি  প্ররোচনী যোভি প্রদোরনয চন্য োফ িক্ষর্ণও মল্পরোইন১৬৩৫৭ ঘোলু ওযো ররঙ।
প্রোর্তষ্ঠোর্নও-অপ্রোর্তষ্ঠোর্নও ঔোরত র্নরোর্চত শ্রর্ভওরদয ওেোরণয চন্য ওোচ ওযরঙ ফোংরোরদ শ্রর্ভও ওেোণ পোউরন্ডন।
দুখ িটনো শ্রর্ভরওয ভত্যয রর, মওোরনো শ্রর্ভও দুযোরযোগ্য ব্যোর্ধরত আক্রোন্ত রর র্ওংফো তোরদয মঙরররভরয উচ্চর্ক্ষো, নোযী শ্রর্ভওরদয
ভোতৃেওোরীন োতো এ তর্ফর মথরও প্রদোন ওযো রচ্ছ। শ্রভ  ওভিংস্থোন ভন্ত্রণোররয অধীন শ্রর্ভও ওেোণ পোউরন্ডরনয র্নর্দ িষ্ট
পযরভ আরফদন ওযরর এ োতো োো মো। এ তর্ফররয এপর্ডআয পোরন্ডয প্রোপ্ত রবযোং মথরও এঔন ম িন্ত ঙ োচোয োঁঘ’
চনরও ৩৭ মওোটি ৭ োচোয টোওোয মফর্ োতো প্রদোন ওযো ররঙ। এযয এপর্ডআয এ তর্ফরর চভো যররঙ র্তন’ ২৮
মওোটি টোওো।
-২-

যওোয তবোক যপ্তোর্নভৄঔী কোরভিন্ট শ্রর্ভওরদয ওেোরণয চন্য র্বন্ন এওটি তর্ফর কেন ওরযরঙ মোয নোভ মওন্ধী
তর্ফর। কোরভিন্টওভীরদয দুখ িটনোচর্নত ভত্যয, দুযোমযোগ্য ব্যোর্ধয র্ঘর্ওৎো, ভোতৃেওোরীন োতো, তোরদয ন্তোনরদয উচ্চর্ক্ষো
োতো এভনর্ও তোরদয র্ফভোয দোর্ফ এ ঔোত মথরও র্যরোধ ওযো রচ্ছ। র্ফর্চএভইএ এফং র্ফরওএভইএ’য দস্যর্ভি
ওোযঔোনোগুররোয ফ শ্রর্ভওরও মওন্ধী ডোটোরফইরচয আতো আনো রচ্ছ। ফরো রচ্ছ, প্রর্তটি শ্রর্ভও ডোটোরফইরচয আতো আরর
মম মওোরনো প্ররোচরন অর্ত দ্রুত োতো প্রদোন ওযো মোরফ, পরর মওোরনো শ্রর্ভওই অো থোওরফ নো। সুস্থ ওভির্যরফর ওোচ ওযো
শ্রর্ভওরদয অর্ধওোয। শ্রর্ভও অসুস্থ থোওরর উৎোদরন দোরুণবোরফ ব্যোখোত খরট। মোকত অরনও অসুঔ শ্রর্ভরওয ভত্যযঝর্ুঁ ও ফোর্ড়র
মদ। মোকত অসুরঔয র্ঘর্ওৎো যওোয র্র্র্’য আতো নোযোণকরঞ্জ র্তন’ য্যোয মোকত র্ফরলোর্ত োোতোর
র্নভিোরণয উরযোক গ্রণ ওরযরঙ।
মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রোরও োভরন মযরঔ শ্রভ  ওভিংস্থোন ভন্ত্রণোর ২০২৫ োররয ভরধ্য ওর প্রওোয র্শুশ্রভ র্নযরন
চোতী ওভির্যওল্পনো গ্রণ ওরযরঙ। ইরতোভরধ্য ২৮৪ মওোটি টোওোয ঝর্ুঁ ওপূণ ি র্শুশ্রভ র্নযন প্রওরল্পয (ঘত্যথ ি ম িো) ওোচ শুরু
ররঙ।
মদময র্ফোর শ্রভচীফী ভোনুরলয মথোরমোগ্য ভম িোদো  অর্ধওোয র্নর্িতওযণ, র্নযোদ ওভির্যরফ, র্শুশ্রভ র্নযন, ন্যোয্য
ভজুর্য র্নধ িোযণ, শ্রর্ভও-ভোর্রও সুম্পরওিয ভধ্য র্দর মটওই উন্নন র্নর্িত ওযো এফং দ্রোর্যদ্রযভৄি উন্নত, সুঔী-ভদ্ধ মদ কড়োয
থ মোও এফোরযয মভ র্দফরয অঙ্গীওোয।
#
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র্নযোদ ওভির্যরফ এফং মটওই উন্নন
মভো. আওতোরুর ইরোভ
‘র্নযোদ ওভির্যরফ, মটওই উন্নরনয রথ ফোংরোরদ’ প্রর্তোযরও োভরন মযরঔ মদর োর্রত ররঙ চোতী
মোকত স্বোস্থয  মইপটি র্দফ। মোকত স্বোস্থয  র্নযোিো ম্পরওি র্ফশ্বব্যোী রঘতনতো বৃর্দ্ধয চন্য আন্তচিোর্তও শ্রভ ংস্থোআইএর ২০০৩ োর মথরও ২৮ এর্প্রর মোকত স্বোস্থয  মইপটি র্দফ োরন ওরয আরঙ, আয ফোংরোরদ র্দফটি োরন ওযরঙ
২০১৬ োর মথরও। মোকত স্বোস্থয  মইপটি ম্পরওি চনরঘতনতো সৃর্ষ্ট এফং ওভিরক্ষরত্র স্বোস্থয  মপটিয র্ফলর এওটি চোতী
ংস্কৃর্ত করড় ত্যররত এ র্দফ োরন ওযরঙ শ্রভ  ওভিংস্থোন ভন্ত্রণোর।
ওভিরক্ষরত্র স্বোস্থয  মইপটি খুফ চরুর্য ররো এওটি প্রর্তষ্ঠোন ফো ংস্থোয ওর র্ফবোরকয ভন্নম কঠিত এওটি ব্যফস্থো মো
ংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠোরনয োরথ প্রতযক্ষ ফো রযোক্ষবোরফ ভেি ওররয স্বোস্থয, র্নযোিো  ওেোরণ ওোচ ওরয থোরও। র্ফর্বন্ন চোতী 
আন্তচিোর্তও র্দফগুররো োর্রত  ভৎ উরদ্দরে র্নর। ঐর্তোর্ও র্দফগুররো োর্রত  ভরত র্দনটিরত চোর্তয তযোরকয র্ফলটি
স্মযণ ওযো। চোর্তয ইর্তোরও যফতী প্রচরন্য োভরন ত্যরর ধযো এফং ঐ র্দফরও স্মযণ ওরয চোর্তরও এর্কর মনো। অন্যর্দরও
ওতগুররো র্দফ চনরঘতনতো সৃর্ষ্টয চন্য োরন ওযো । ২০৩০ োররয চোর্তংখ মখোর্লত মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো এফং ২০৪১
োররয উন্নত-ভদ্ধ ফোংরোরদ কেরন চনরঘতনতো সৃর্ষ্টয চন্য এ র্দফটি োরন অতযন্ত ভরোরমোকী এফং তোৎম িপূণ ি।
ফোংরোরদ র্ফরশ্বয র্বতী বৃিভ কোরভিন্ট যপ্তোর্নওোযও মদ। মভোট যপ্তোর্ন আরয ৮৪ তোংই আর ততর্য মোোও যপ্তোর্ন
মথরও। ৪০/৪৫ রোঔ মরোও ওোচ ওরয এওও এওটি ঔোরত আয তো ররো এই কোরভিন্ট। মদরয অথ িনীর্তয প্রোণর্ি এই কোরভিন্ট র্ল্প
র্ফমশ্ব র্নযোদ ওভিরক্ষরত্রয মযোর ভরডর। আচ র্ফরশ্বয ১০টি মযো র্গ্রন পযোটর্যয োতটিই ফোংরোরদরয। ২০১৩ োররয দুিঃঔচনও
যোনো প্লোচো দুখ িটনোয আরক ওোযোঔোনোয ওোেোমভোকত র্নযোিো, অর্গ্নর্নযোিো র্ফলটি অতযোর্ধও গুরুেপূণ ি র রে। ভভিোর্ন্তও
দুখ িটনোয য মোবন ওভির্যরফ র্নর্িরত ঘুরয দোঁর্ড়ররঙ ফোংরোরদ। আরক ততর্যকৃত র্ফর্ল্ডং-এ কোরভিন্ট ওোযঔোনো স্থোন ওযো
রতো, এঔন শুদৄ কোরভিন্ট ওোযঔোনো স্থোরনয চন্য র্ফর্ল্ডং ততর্য ওযো । ফোংরোরদ যওোয, আইএর, র্ফর্বন্ন দোতোংস্থো,
ইউরযো-আরভর্যওোয ফোোয ংকেনগুররোয উরযোরক এফং রমোর্কতো কোরভিন্ট ওোযঔোনোগুররো র্নযোদ ওভিরক্ষরত্রয আঁধোয রূর
আত্মপ্রওো ওরযরঙ।
কোরভিন্ট ওোযঔোনোগুররোরত র্শুশ্রভ মনই, অর্ধওোং ওোযঔোনো মড-মওোয মন্টোয স্থোন ওযো ররঙ। র্ফর্চএভইএ এফং
র্ফরওএভইএ এয অর্ধওোং শ্রর্ভরওয ডোটো মফইচ ততর্য ররঙ। নোযী শ্রর্ভওরদয ভোতৃেওোরীন মফতন ছুটি এফং মফোনো র্নর্িত
ি র্িঁর্ড় স্থোন ওযো ররঙ। ওরওোযঔোনো  প্রর্তষ্ঠোন র্যদিন অর্ধদপ্তরযয র্যদিওকণ
ররঙ। ফ ওোযঔোনো চরুর্য র্নকভন
মভোফোইর অযো র্রভো’য ভোধ্যরভ র্যদিন ওোম িক্রভ ম্পন্ন ওযরঙ। শুদৄ কোরভিন্ট শ্রর্ভওরদয মম-মওোরনো ভস্যো ভোধোরনয চন্য
যওোয র্ত্রক্ষী ওর্ভটি কেন ওরযরঙ। যওোয অর্ধওোং ওোযঔোনো মইপটি ওর্ভটি কেন ওরয র্দররঙ। ওোযঔোনো ংস্কোরয
ফোোযরদয ংকেন এওড ি এফং অযোরোরন্প ঘরর মোোয য ওরওোযঔোনোয ংস্কোয ওোচ তদোযর্ওয চন্য যওোয মযর্ভর্ডরন
মওো-অর্ড িমনন মর (আযর্র্) কেন ওরযরঙ। ইরতোভরধ্য আযর্র্ ওোচ শুরু ওরযরঙ। এর্ডর্চ’য রক্ষযভোত্রো অনুমোী ২০৩০ োররয
ভরধ্য যওোয মোবন ওভির্যরফ র্নর্িরত নোনোভৄঔী উরযোক র্নররঙ। যওোয মোবন ওভির্যরফ ফো র্নযোদ ওভির্যরফ
র্নর্িরত ওরওোযঔোনো  প্রর্তষ্ঠোন র্যদিন অর্ধদপ্তযরও আরযো র্িোরী ওরযরঙ। র্যদিরন আরযো চনফর বৃর্দ্ধয উরযোক গ্রণ
ি
ওরযরঙ। যোোর্নও সুযক্ষো, মভর্নোর্য মইপটি, র্নভিোণ মইপটি র্যদিন এফং আরকোনর্ভি
ম্পর্ওিত কোইড প্রণন ওরযরঙ।
উৎোদরনয গুরুেপূণ ি উোদোন সুস্থ শ্রর্ভও। শ্রর্ভওযো মোরত সুস্থবোরফ উৎোদরন আত্মর্নরোক ওযরত োরয মচন্য শ্রভ 
ওভিংস্থোন ভন্ত্রণোর মফ র্ওছু দরক্ষ গ্রণ ওরযরঙ। োযোরদর ৩২টি শ্রভ ওেোণ মওরন্ধয ভরধ্য ৭টি নত্যন স্থোনো র্নভিোণ ওযো
রচ্ছ। আরযো ডোিোয র্নরোমকয ওোম িক্রভ গ্রণ ওযো ররঙ। রোরভর্নযোরটয োথয বোগো শ্রর্ভওরদয র্র্ররওোর্ মযোক প্রর্তরযোরধ
র্ফরলজ্ঞরদয যোভি গ্রণ ওযো ররঙ। ওোম িওযী উরযোক গ্ররণ আন্তিঃভন্ত্রণোর ওর্ভটি কেন ওযো ররঙ। শ্রর্ভরওয মোকত
মযোরকয র্ঘর্ওৎো এফং মোকত স্বোস্থয  র্নযোিো র্ফলর করফলণো  প্রর্ক্ষরণয চন্য যোচোীরত ১৯ র্ফখো চর্ভয য ১৬৫ মওোটি
টোওো ব্য র্নভিোণ ওযো রচ্ছ মোকত স্বোস্থয  র্নযোিো ইনর্স্টটিউট। এঙোড়ো নোযোণকরঞ্জ ৩০০ য্যোয র্ফরলোর্ত মোকত
োোতোর র্নভিোরণয উরযোক র্নমরঙ যওোয। র্ফশ্ব স্বোস্থয ংস্থোয ভরত- মোকত স্বোস্থয  র্নযোিোয প্রধোন ওোচ ররো ওভিরক্ষরত্র
মম-মওোরনো ধযরনয ঝর্ুঁ ও ফো ম্ভোব্য র্ফদ প্রর্তরযোধ ওযো। চোর্তংরখয মদো রক্ষযভোত্রো এর্ডর্চ অচিন ওযরত রর ওর
ওভিস্থররও র্নযোদ ওযরত রফ। এর্ডর্চয ৮.৫ নম্বয রক্ষযভোত্রো ২০৩০ োররয ভরধ্য ভেফ ভোচ  প্রর্তফন্ধী চনরকোষ্ঠী ওর
নোযী  পুরুরলয চন্য পূণ িওোরীন উৎোদনীর ওভিংস্থোন  মোবন ওভিসুরমোক সৃর্ষ্টয রক্ষয অচিন এফং ভর্যভোণ ভভম িোদোয
ওোরচয চন্য ভোন ভজুর্য প্রদোন র্নর্িরতয ওথো ফরো ররঙ।

-২ম্প্রর্ত ঘওফোচোয এফং এপআয টোোয দুখ িটনোয য মচোয আররোঘনো ঘররঙ শুদৄ কোরভিন্টই ন স্বোবোর্ফওবোরফই ওর
ওভিস্থররওই র্নযোিো মফষ্টনীয ভরধ্য আনরত রফ। ওর ওভিস্থর র্নযোদ ওযরত রর ওরওোযঔোনো  প্রর্তষ্ঠোন র্যদিন
অর্ধদপ্তরযয র্যদিন ব্যফস্থোরও মচোযদোয ওযররই ভরত ভোধোন রফ নো। এ চন্য যোচউও, স্থোনী প্রোন, কণপূতি অর্ধদপ্তয,
পোোয োর্বি, র্টি ওরিোরযন ংর্িষ্ট ওর প্রর্তষ্ঠোনরও আরযো মচোযদোয দরক্ষ র্নরর র্ফলটি েযোর্ন্বত । বফরনয
ওোেোরভোকত র্নযোিো, অর্গ্ন র্নযোিো, তফদুযর্তও র্নযোিো ওর প্রওোয র্নযোিো র্নর্িরত এওোরথ র্নষ্ঠোয োরথ ওোচ ওযো
প্ররোচন।
মোকত স্বোস্থ্ম  র্নযোিোয র্ফলর যওোরযয গৃীত দরক্ষ  চনরঘতনতোভরও ওোম িক্রভ এফং ব্যর্ি রঘতনতো
ি থ, অর্গ্ন র্নফ িোণমন্ত্র ব্যফোয র্ফর্ধ, চরুর্য মক্ষরত্র ওোঁরঘয চোনোরো ফো দযচো বোঙ্গোয সুইঘ,
প্রর্তটি বফরন থোওরফ চরুর্য র্নকভন
িরোইট,
োত্যর্ড়, টঘ
অর্গ্নর্নরযোধও চযোরওট এফং বফরনয ফোইরয থোওরফ র্নযোদ ভোরফ স্থোন। থোওরফ ফরড়ো ফরড়ো ইররর্িও ভই,
থোওরফ োম্প ওযো ফোর্ম্পং মফড, মোরত রচই োম্প ওরয বফরনয র্নরঘ মমত যোঔরর তোয য চরুর্য ভৄহুরতি র্নবির রোপ র্দর
ভোনুল ফোঁঘরত োযরফ।
যওোরযয এওোয রক্ষ এফ র্ফল সুঘোরুরূম র্নর্িত ওযো ওঠিন। দোর্েীর ওর ংস্থো, বফন এফং ওোযঔোনো ভোর্রও,
শ্রর্ভও ফোই মোকত স্বোস্থয  র্নযোিোয র্ফলটিরত আরযো রঘতন মোন, তোরর দুখ িটনো প্রোণোর্ন অরনও ওরভ আরফ। মটওই
উন্নন রক্ষযভোত্রো অনুমোী তবোক মোবন ওভির্যরফ র্নর্িত রফ। মটওই রফ উন্নন, মটওই রফ মদরয অথ িনীর্ত। চ রফ
২০৪১ োররয উন্নত-ভদ্ধ ফোংরোরদ কেন।
#
২৯.০৪.২০১৯

পআইপি প্রফন্ধ

এ ‘পমশে’ আর িয়
িোরীি ভৄস্তোিো
ভোংপত শব? পরক্সোভোেো পদশত িোরপঙশি িো পতপি। পরক্সোয়োো বোপও টোওোটো ভোংপত ওশর হিরত পদশত িোরশঙি িো।
অপিশর োমশি এই ময় প্রচুর পভে েোশও , দাঁেোশিোর নেরত হিই ওোশরোর। অকতযো পরক্সো হেশও হিশম িেশি পতপি। দু ’ ওদম
হেঁশট হদঔশি িোশলর নেটিোশতর ির ঘুমন্ত ন্তোি হওোশ পিশয় পভক্ষো ওরশঙ এও িোরী। ভোংপত ঘোইশ হওোশিো ওেো িো বশ টোওোটো
ভোংপত ওশর পদ। পরক্সোয়োোর ভোেো িপরশলোি ওরো শো। পভক্ষুও মপোশও পওছু টোওো পদশয় খুব খুপল পতপি। ইওোশর চন্য
দোরুর্ এওটো ওোচ ওশর হিশি পদশির শুরুশতই।
ব্যপিকত িয বোশয় নৄণ্য অচবশির ইশেশও নৄপুঁ চ ওশর পভক্ষোশও ব্যবো পশশব দাঁে ওপরশয় হিশশঙ লপিলোী এওটি ঘক্র।
এশদর পবস্তৃত িাঁশদ িো পদশয় পভক্ষুও শত বোধ্য শে দুব ব পঘশত্তর িোরী -নৄরু। োরোশে ম্মোি, অঙ্গপ্রতযঙ্গ িয বন্ত। পলশুশদর ওেো বপ
পবশলভোশব। মোনুশর োনুভূপত হবপল হবপল িোয়োর আলোয় িোরী পভক্ষুশওর হওোশ পলশু রোঔোটো খুবই স্বোভোপবও খটিো। এই পলশুশদর
হবপলর ভোকই হওোশ উশে হওো হেশও হিশম হযশত ঘোয়। আিয বচিওভোশব এরো অপত লোন্তভোশব হওোশই েোশও , বো যোয় ঘুপমশয়ই
েোশও। পলশু হওি ঘোঞ্চল্য োপরশয় হওব ঘুপমশয় েোশও পভক্ষুও িোরীর হওোশ ? এ পিশয় অশিও কশবর্ো শয়শঙ। পভক্ষোঘশক্র চপেশয়
িেো ন্ত্রোী আর পিষ্ঠুর মোনুগুশো পলশুশদরশও মোদশওর হিলোয় ঘুম িোপেশয় হদয় , এ ওেো আমরো চোপি। কপরব মো-বোবো োমোন্য পওছু
টোওোর হোশভ ন্তোিশও পভক্ষুও িোরীর ওোশঙ ভোেো হদি পদি পশশব। ন্তোিটি হয িীশর িীশর ভতুযর পদশও এপকশয় যোশে
, এ পিশয়
মোেোব্যেো হিই? োমোপচও এই বোস্তবতোর চবোশব হওউ য়শতো বশবি, রো আর ওী ওরশব? হিশট পঔশদ েোওশ মোনু ওী িো ওশর!
ওেোটো ঠিও। হিশট পঔশদ েোওশ মোনু অশিও পওছুই ওশর। দুই িো হিই , তবু নেটিোশত িপিওো োপচশয় বশ েোওো তরুর্
রমত পওন্তু হিশটর জ্বোোশতই ওোচ ওরশঙ। দুই োত হিই , দুই িো হিই, ভৄশঔ ওম পিশয় িরীক্ষোয় ব্যস্ত হঙোট্ট পলশুর ঙপব হদশঔপঙোম
ওশয়ও পদি আশক। হঔোিেো হলঔোর অদম্য আগ্র র। ঢোওো পবশ্বপবযোশয় ভপতব িরীক্ষো পদশত মোশয়র হওোশ ঘশে পকশয়পঙ অঘ
িোশয়র হৃদয়। মোনু য়োর স্বশে পবশভোর এই ভৄঔগুশোশত োত -িো িো েোওশ পিশচর িোশয় দাঁেোশিোর ইেো িপবি আশোয় ছম
ওশর শে। বশেো শত ঘোয় , িপরবোশরর দুিঃঔ হখোঘোশত ঘোয় লোরীপরওভোশব অঘ মোনুরো। এই ঘোয়োটোই স্বোভোপবও। দোপরদ্র্য প্রেশম
বোো বাঁশি মশি। ওোশরোর মশির হভতর যপদ োত িোতোর অভযো হেঁশে যোয় , হ পমশে দোপরদ্র্য হেশও হবর শত িোরশব িো।
এওচি মন্ত্রী এওবোর বশপঙশি , ‘হদশল হওোশিো পভক্ষুও হিই। লশরর রোস্তোখোশট পওছু পভক্ষুও হদঔশত িোশবি। এরো
স্বভোবকতভোশব পভক্ষুও। এশদর রোচবোপে বোপিশয় পদশ পভক্ষোবৃপত্ত ঙোেশব িো। তোশদর হিলোই শো পভক্ষোবৃপত্ত। ’ ওেোটো ওী নৄশরোনৄপর
পমেো। ঙয় তো ভবশির মোপও পভক্ষো ওশর বশ মোশছ মোশছ কর্মোধ্যশম ঔবর এশশঙ।
ব্যপিকতভোশব এই মোশচর এওচি শঘতি দস্য পশশব স্বভোবকত পভক্ষুওশদরশও পিরুৎোপত ওরো আমোর আিিোর
আমোশদর ওোচ। পভক্ষোর োতশও ওোশচর োশত িপরর্ত ওরোর উিোয় ওী ? োত িোতোর ির যপদ আপম আিপি আমরো ওঔশিোই
পভক্ষোর োমোন্য ওপে িো পদতোম , তশব ওী শতো ? পভক্ষোবৃপত্ত পিরুৎোপত শতো। পভক্ষুশওর আলিোশল িোোরোয় েোওো ন্ত্রোীঘক্র
পিরুৎোপত শতো। পভক্ষোবৃপত্ত বন্ধ শ হেঁশঘ হযত অোয় িোরী  নৄরু। হঘোঔ োরোশত শতো িো। োত -িো হভশগ িশে িশে েোওশত
শতো িো। আর পলশুশদরশও ঘুপমশয় েোওশত শতো িো পমশে মোশয়র হওোশ।
রোষ্ট্রীয়ভোশব ওী পওছুই শে িো পভক্ষোবৃপত্তশও বন্ধ ওরোর চন্য ? ‘পভক্ষোর েোো হিশত িয় , মোেো উঁচু ওশর দাঁেোশত ঘোই 'বতবমোি রওোশরর এই স্পষ্ট হখোর্ো বোর বোর উচ্চোপরত শে , যো আলোর আশো হদঔোয়। ২০১৬ োশ প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো হখোর্ো
পদশয়পঙশি, পভক্ষুও  পঙন্নভ মোনুশদর রওোশরর তরি হেশও পবিো ঔরশঘ নৄিব বোি ওরো শব। যপদ ২০১০ ো হেশওই
মোচওল্যোর্ মন্ত্রর্োয় মোচশবো অপিদপ্তশরর মোধ্যশম ‘পভক্ষোবৃপত্তশত পিশয়োপচত চিশকোষ্ঠীর নৄিব বোি  পবওল্প ওমবংস্থোি ’ লী বও
ওমবসূপঘ িপরঘোিো ওরপঙ। হওিিো , ঐ বঙশর 'পলশুর অঙ্গোপি ওশর পভক্ষোবৃপত্তশত বোধ্য ওরো ' পলশরোিোশম কর্মোধ্যশম ংবোদ
প্রওোশলর ির উচ্চ আদোশত পভক্ষোবৃপত্তর পবরুশদ্ধ পরট ওরো য়। এর হপ্রপক্ষশত রোচিোিী হদশলর ব স্থোশি পলশু পভক্ষোবৃপত্ত বশন্ধ
পিশদ বল হদি োইশওোট ব।
‘পভক্ষোবৃপত্তশত পিশয়োপচত চিশকোষ্ঠীর নৄিব বোি  পবওল্প ওমবংস্থোি ’ ওমবসূপঘর আতোয় ঢোওো লশর ১০টি হবরওোপর
ংকেশির োয়তোয় পভক্ষুও চপরশি ১০ োচোর পভক্ষুশওর ঙপব  তে ংগ্র ওশর িোটোশবচ বতপর ওরো য়। এশদর মশধ্য ১২ বঙর
বয় িয বন্ত পলশু পভক্ষুশওর ংখ্যো পঙ ১০ লতোংল। পভক্ষোবৃপত্তশত পিশয়োপচত চিশকোষ্ঠীশও নৄিব বোি  প্রপলক্ষশর্র মোধ্যশম তোশদরশও
আয়বি বও ওমবওোশে ম্পৃি ওরো এই প্রওশল্পর ভ ক্ষয।

-২প্রিোিমন্ত্রীর হখোর্োর িরিরই প্রিোিমন্ত্রীর ওোয বোশয়র আশ্রয়র্ -২ প্রওল্প অন্যরো ওমবসূপঘ োশত পিশত েোশও। আশ্রয়র্ -২
প্রওশল্পর ‘যোর চপম আশঙ খর িোই তোর পিচ চপমশত খর পিমবোর্ ’ উিঔোশতর আতোয় পভক্ষুওরো খর িোশে , নৄিব বোপত শে। তশব
ওেো আশঙ , ঘপরিকত পভক্ষুওশদর অশিশওর হক্ষশিই োোশের োত বোপেশয় পদশয় ি য়ো যোয়পি। হওোশিো হওোশিো হচোর
নৄিব বোপত পভক্ষুওশদর হবপলর ভোকই পরওলো , ভযোি পবপক্র ওশর নৄিরোয় ঢোওোয় ঘশ এশশঙ। আবোর হওোশিো হওোশিো হচোয়
নৄিব বোিকৃত স্থোিীয় পভক্ষুওকর্ পরওলো , ভযোি  রবরোকৃত নৄপিঁ ব্যবোশরর মোধ্যশম স্বোবম্বী য়োর হঘষ্টো ওরশঙ। পটি
ওশিবোশরলশির মোধ্যশম ইশতোমশধ্য ঢোওো লশরর পওছু এোওোশও পভক্ষুওভৄি হখোর্ো ওরো শয়শঙ। ভপবষ্যশত পভক্ষুওভৄি এোওোর
আতো আর বৃপদ্ধ ওরো শব বশ হঘষ্টো অব্যোত আশঙ। পভক্ষুওভৄি পশশব হখোপত এোওোভশ পভক্ষোবৃপত্ত িো ওরোর চন্য ২ /১ পদি
ির ির পিয়পমত মোইপওং ওরো শে , পিপদ বষ্ট ময় অন্তর ভ্রোম্যমোর্ আদোত িপরঘোিো ওরো , এর মোধ্যশম প্রোপ্ত পভক্ষুওশদরশও পবপভন্ন
রওোপর-হবরওোপর আশ্রয়শওশন্দ্র িোেোশিোর হঘষ্টো পওন্তু আশঙ। প্রপতষ্ঠোশি েোওোওোীি তোশদরশও পবপভন্ন হেশি প্রপলক্ষর্ এবং
নৄিব বোি ওরো য়।
পভক্ষোবৃপত্ত বশন্ধ পভক্ষুওশও নৄিব বোপত ওরোর উশযোক অবেই প্রলংিীয়। তশব পভক্ষোবৃপত্তশত বোধ্য ওরো পিষ্ঠুর ঘক্রটিশও
আইশির আতোয় আিোর িদশক্ষি দরওোর। িইশ পভক্ষওভৄি মোচ কেশির মধ্য পদশয় রূিওল্প ২০২১ বোস্তবোয়ি অম্ভব শয়
দাঁেোশব। ঘক্রটিশও শতোযম ওরোর চন্য ব্যপি িয বোশয় আমোর আিিোর আমোশদর পভক্ষো প্রদোশি পিরুৎোপত য়োটো পওন্তু খুব
চরুপর। োোে এমি শত শব , যোশত োোেপ্রোেীশও আর োোে ঘোইশত িো য় - এই পিয়ম যোওোশতর মোধ্যশম প্রপতপষ্ঠত। নৄণ্য
অচবশির চন্য হভোশবই োোে পদশত শব , যোশত োোে যোশও হদয়ো শো , পতপি পিশচই িরবতীশত অন্যশও োোে ওরোর
হযোগ্যতো অচবি ওরশত িোশরি। খুঘরো িাঁঘ -দল টোওো বো ভোংপত ওরো টোওো হেশও পওছু অংল পদশয় হতো আর হই পিয়ম প্রপতপষ্ঠত য়
িো। ‘পমশে’ দোিদওো হেশও আমোশদর হবপরশয় আোটো চরুপর।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

শ্রফণ  ফোওপ্রর্তফন্ধীয চন্য ঘোই ইোযো বোলোয প্রোয
ভৄোম্মদ পসুর আরভ
মদরয োর্তয  ংস্কৃর্ত োধনো করড় রে ভোতৃবোলোরও মওন্ধ ওরয। ভোনুরলয ফযওভ অনুভূর্ত  ওল্পনো, বোফ  আদি,
ভরনয আকুর্ত  আত্মোয ব্যোকুরতো মপ্রযণো ো  রূোন্তর্যত র রে ভোতৃবোলোয ভোধ্যরভ। ইোযো বোলোয স্বীকৃর্ত, প্রোয 
পৃষ্ঠরোলওতো এফং এই বোলোরকোষ্ঠীয স্বওী োংস্কৃর্তও স্বীকৃর্ত মদোয োোর্ মঔোদ ভও  ফর্ধয চনরকোষ্ঠী র্নর বোফরত রফ।
র্যোচ আরভদ, পর্যদো মফকভ  তোরদয মভর র্ফঙোনো ফর কল্প ওযরঙন। র্ওন্তু টুওটোও আোচ ঙোড়ো আয মওোরনো ব্দ
মোনো মোরচ্ছ নো। মওননো, তোযো ইোযো বোলো ওথো ফররঙন। র্যোচ আয তোয স্ত্রী পর্যদো মফকভ ওোমন মোরন নো এফং ওথো ফররত
োরয নো। তরফ মঙরররভরযো ওথো ফররত োরয। ভো-ফোফোয রঙ্গ এই দুই-বোইরফোরনয ফ মমোকোরমোক  ইোযো বোলো।
শুদৄ এই দম্পর্ত নন, মদরয প্রো ৩০ রোঔ শ্রফণ  ফোও প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি  র্যফোরযয দস্যরদয ভস্যো এটি। শ্রফণ  ফোও
প্রর্তফন্ধী (ফর্ধয) ভোরচয মফোছো ন। এযো োধোযরণয ভরতোই র্নরচরদয মভধো-দক্ষতোয ফর্িঃপ্রওো খটির উন্নত চীফন  ভোচ
ব্যফস্থো করড় ত্যররত োরয। এও ওথো ফর্ধয, চনরকোষ্ঠী ভোচ  যোরষ্ট্রয ভোনফম্পদই ফরট। মওোরনোবোরফই এই প্রর্তফন্ধীরদয অফররো
নো ওরয োও মফো র্দর মদরয প্রতযন্ত অঞ্চররয র্ফোর এই চনরকোষ্ঠীরও ওোরচ রোকোরনো ম্ভফ।
এই মশ্রর্ণয প্রর্তফন্ধী র্নরচযো মওউ ভৄঔ পৄরট ওথো ফররত নো োযরর ভোরচয সুস্থ ভোনুলগুররোয রঙ্গ ভরনয বোফ প্রওো
ওরযন ইোযো বোলো এফং প্রতীওী র্নরদ িনোয ভোধ্যরভ। ইোযো বোলো ফররত যীরযয অঙ্গ-প্রতযঙ্গ র্ফরল ওরয োত, মেোঁট, মঘোঔ
ইতযোর্দ নোড়োরনোয ভোধ্যরভ মমোকোরমোক ওযোয দ্ধর্তরও বুছোরনো । ভৄরঔয বোলোরত মমোকোরমোক ওযো অম্ভফ রর এই বোলো ব্যফোয
ওযো ।
উন্নতর্ফরশ্ব প্রর্ক্ষণ  আক্ষর্যও র্ক্ষোয ভোধ্যরভ ভও  ফর্ধয চনরকোষ্ঠীরও ভোনফম্পরদ র্যণত ওযো ররঙ। আভোরদয
মদর এঔরনো তোযো োভোর্চও অনোদয  অফররোয কর্ণ্ডয ভরধ্য যর মকরঙ। মদরয এই চনরকোষ্ঠীয উন্নরন যওোরযয োোর্
মফযওোর্য প্রর্তষ্ঠোন ওোমওি© যী ভূর্ভওো যোঔরত োরয। ম িরফক্ষরণ মদঔো মকরঙ, ফোও  শ্রফণ প্রর্তফন্ধীরদয প্ররতযরওযই যররঙ আরোদো
তফর্ষ্টয। তোরদয ভরধ্য অরনও দক্ষ র্যশ্রভী  প্রঔয মভধোয অর্ধওোযী আরঙ। তোযো র্ফর্বন্ন মক্ষরত্র আদৄর্নও ভোচ ব্যফস্থোয রঙ্গ
তোর র্ভর্রর প্রোতযর্ও চীফনমোত্রো এর্কর যররঙ। আভোরদয ভরতো মদরয প্রতযন্ত এরোওো ঙর্ড়র র্ঙটির থোওো ফোও  শ্রফণ
প্রর্তফন্ধীরদয প্রো ফোয োরত োরত মদঔো মো স্মোট িরপোন, োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যভভ- মপবুও, ইভৄ, মোোটঅযো এয ভরতো
চনর্প্র ভোধ্যভগুররো তোযো ব্যফোয ওযরঙ। োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যরভ তোযো র্নরচরদয ভরধ্য বোরফয আদোন-প্রদোন ওরয থোরও।
আক্ষর্যও জ্ঞোনম্পন্ন ভও  ফর্ধযযো আভোরদয ভরতোই সুস্থ ভর্স্তষ্কম্পন্ন। ফই তোযো বুরছ, মদরঔ, উরর্ি ওরয। র্ওন্তু
তোযো মোরন নো, ভৄঔ পৄরট ওথো ফররত োরয নো। রঘতনতোয অবোরফ এই মশ্রর্ণয ভোনুলগুররো এঔরনো নোনোবোরফ অফরর্রত-ফর্ঞ্চত র
আরঙ। তোরদয ংখ্যো র্নতোন্তই ওভ ন। তোই তোরদয চন্য আভোরদয প্ররতযরওযই এর্কর আো উর্ঘত। চোর্তংরখয তথ্যোনুমোী,
ফোংরোরদর প্রো ১ মওোটি ৪০ রোঔ র্ফর্বন্ন ধযরনয প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি যররঙ। এয ভরধ্য প্রো ১৮ দর্ভও ৫ শ্রফণ প্রর্তফন্ধী  ৩ দর্ভও
৯ রচ্ছ ফোও প্রর্তফন্ধী। োল্ডি মপডোরযন অফ য মডরপয তথ্য ভরত, োযোর্ফরশ্ব প্রো োত মওোটি শ্রফণ  ফোওপ্রর্তফন্ধী যররঙ।
আভোরদয মদর ফতিভোরন ১ রোঔ ৬৬ োচোয ৩৯৭ চন র্নফর্ন্ধত ফোও-শ্রফণ প্রর্তফন্ধী আরঙ। এয ভরধ্য ১ রোঔ ১৮ োচোয ৯০৭ চন
ফোওপ্রর্তফন্ধী  ৪৭ োচোয ৪৯০ চন শ্রফণ প্রর্তফন্ধী আরঙ।
ভোনফবযতোয ফরঘর গুরুেপূণ ি উোদোন বোলো; মচন্য ইোযো বোলোয এ ংওট উিযরণ এঔনই ভ ফোংরো ইোযো বোলো
ইনর্স্টটিউট স্থোন; মম ইনর্স্টটিউট ইোযো বোলোয প্রোয, আইর্ন স্বীকৃর্ত আদো  বোলোয প্রর্ভতওযরণ গ্রণ ওযরফ এও ভেকোন্তওোযী
দরক্ষ।
যওোয অো র্র্ঙর ড়ো ভোনুলগুররোরও োভরন এর্কর র্নরত ফদ্ধর্যওয। যওোয প্রর্তফন্ধীরদয চন্য খুফই আন্তর্যও
ফররই প্রর্তফন্ধীরদয উন্নরন নোনো প্রওোয উন্নন ওভিওোণ্ড র্যঘোর্রত ওযমঙ। শ্রফণ  ফোওপ্রর্তফন্ধী ভোনুরলয বোফ প্রওোর ইোযো
বোলোয ম্পওি অর্ফরচ্ছয। োংস্কৃর্তও র্ফওো ভোরনই ফোংরো ইোযো বোলোয র্ফওো। যওোয এযই ভরধ্য চোর্তংখ প্রর্তফন্ধী অর্ধওোয
নদ অনুভথ িন ওরযরঙ।
এ নদ ইোযো বোলোয স্বীকৃর্ত  পৃষ্ঠরোলওতো মদোয চন্য সুর্নর্দ িষ্ট র্নরদ িনো মদ। শ্রফণ  ফোওপ্রর্তফন্ধী ভোনুল এ
বোলোয ভোধ্যরভ তোরদয ভরনয বোফ প্রওো ওরয। যওোয ফোও  শ্রফণপ্রর্তফন্ধীরদয চন্য ফোংরো ইোযো বোলো ইনর্স্টটিউট প্রর্তষ্ঠো
ওযোয র্দ্ধোন্ত র্নররঙ। এঙোড়ো যওোয ফোও  শ্রফণপ্রর্তফন্ধীরদয চন্য পটযোয ফোনোরনোয র্দ্ধোন্ত র্নমরঙ। ফোও  শ্রফণ
প্রর্তফন্ধীরদয চন্য পটযোয ফো র্ডর্চটোর ইোযো বোলো ফরো মমরত োরয। এটি ভরত োইট টু র্স্পঘ পটযোয। এয ভোধ্যরভ
মওোরনো ওর্ম্পউটোয ফো মভোফোইররয ওযোরভযোয োভরন োইন েোঙ্গুরচ ফো ইোযো বোলো ওথো ফররর মটি র্স্পঘ ফো ওথো র্ররফ
অনুফোদ র ফরর মদমফ। এটি এভনর্ও ইউর্নরওোড মটিরট রূোন্তয রফ। এই পটযোয র্নর্দ িষ্ট মওোরনো র্ডবোইরয য র্নবিযীর
রফ নো। োধোযণ অযোন্ড্ররড মভোফোইর ফো ভম িোরয র্ডবোইরই তো ওোচ ওযরফ।

-২ইোযো বোলো র্নণ ির মভোন ইরভচ প্ররর্ং দ্ধর্তয রঙ্গ কৃর্ত্রভ বুর্দ্ধভিো, র্ফরল ওরয মভর্ন রোর্ন িং প্রভের্ি ব্যফোয
ওযো রফ এই পটযোরয। এওচন প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি তোয তদনর্ন্নন  প্রোর্তষ্ঠোর্নও ওোরচ মতগুররো র্যর্স্থর্তয ভৄরঔোভৄর্ঔ র থোরওন
এয প্রো ফগুররোই এই পটযোরযয আতোর্ভি থোওরফ। মমভন- র্ঘর্ওৎোরফো গ্রণ  মযোরকয ফণ িনো, পুর্ররয ওোরঙ আইর্ন
োতো  র্যর্স্থর্ত ফণ িনো লোরুভ, মযরস্তোযো ইতযোর্দ।
প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো মটর্রর্বন ঘযোরনরগুররোরও ইোযো বোলো ংফোদ উস্থোরনয উরযোক র্নরত আহ্বোন চোনোন।
ফতিভোরন ফোংরোরদ মটর্রর্বন  মদ টির্ব ঘযোরনরগুররো ইোযো বোলো ঔফয উস্থোন ওযরঙ।
মদব্যোী ১০৩টি প্রর্তফন্ধী মফো  োোয্যরওন্ধ স্থোন ওযো ররঙ মো মথরও ফঙরয প্রো ৪ রক্ষ প্রর্তফন্ধী ব্যর্ি যোর্য
মফো োরচ্ছ। প্রতযন্ত অঞ্চরর প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয র্ঘর্ওৎোরফো প্রদোন ওযো রচ্ছ ৩২টি মভোফোইর মথযোর্ বযোরনয ভোধ্যরভ।
ওর প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয উন্নরন মফর্ওছু আইন প্রণন ওযো ররঙ। “প্রর্তফন্ধী ব্যর্িয অর্ধওোয  সুযক্ষো আইন
২০১৩” এফং “র্নউরযো মডরবররভন্টোর প্রর্তফন্ধী সুযক্ষো িোস্ট আইন ২০১৩” আইন দুটি অন্যতভ। এই আইন দু’টিয ভোধ্যরভ প্রর্তফন্ধী
ব্যর্িরদয অর্ধওোয এঔন আইন বোযো স্বীকৃত ররো। দভ চোতী ংরদয মল অর্ধরফরনয মল আইন “ফোংরোরদ
র্যযোর্ফর্ররটন ওোউর্ন্পর আইন ২০১৮” ো ওযো ররঙ। এই আইনটিয পরর মদরয র্ফযভোন প্রর্তফন্ধী ব্যর্িযো র্ওংফো দুখ িটনোয
পরর ঙ্গুেফযণওোযী প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয র্ঘর্ওৎো মফোয োোোর্ পুনফ িোন প্রর্ক্রো গ্রণ ওযো রফ।
প্রর্তফন্ধী ব্যর্িযো ভোরচযই অং। মদরয প্রতযন্ত অঞ্চররয ঙর্ড়র-র্ঙটির থোওো ওর মশ্রর্ণয শ্রফণ  ফোওপ্রর্তফন্ধীরদয
চন্য মফো  োও োভগ্রীয যফযো র্নর্িত ওযরত রফ। তোরদযরও ফোদ র্দর মওোরনো উন্নন র্যওল্পনো গৃীত রর যোরষ্ট্রয
োভর্গ্রও উন্নন রফ নো। অর্চিত রফ নো মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রোয ভৄর টোরকটি অথ িোৎ মওউ উন্নরনয ফোইরয ন। এই ফোস্তফতোরও
সুর্ফরফঘনো ওরয ফতিভোন যওোয প্রর্তফর্ন্ধতো ইসুযটিরও অগ্রোর্ধওোয ঔোত র্ফরফঘনো ওরয মমবোরফ এর্কর মোরচ্ছ তোরত ওরয মদরয
প্রর্তফন্ধী ব্যর্িযো উকৃত রচ্ছ। োোোর্ যওোয প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয চন্য মফযওোর্য ঔোরত ওভিংস্থোন সৃর্ষ্টয চন্য প্রর্তফঙয
প্রর্তফন্ধীরদয চন্য ঘোকুর্যয মভরো আরোচন ওযরঙ। এরত ওরয প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয ভরধ্য ওভিঘঞ্চরতো র্পরয এররঙ। ভদ্ধ মোনোয
ফোংরো কড়রত রর প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয অন্তর্ভিি ওরয ওরর র্ভরর ওোচ ওযরত রফ।
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পিআইপি প্রবন্ধ

অটির্স্টও ব্যর্িয ওেোরণ প্ররোচন ঠিও র্যঘম িো
মভোিঃ ভোইদুর ইরোভ প্রধোন
২ এর্প্রর ১২তভ র্ফশ্ব অটিচভ রঘতনতো র্দফ ২০১৯। র্দফটিয এফোরযয প্রর্তোয ‘োও প্রভের্িয ব্যফোয, অটিচভ
তফর্ষ্টযম্পন্ন ব্যর্িয অর্ধওোয’ মো অতযন্ত ভরোরমোকী। ফতিভোন ভেক প্রভের্ির্নবিয। প্রভের্িকত উন্নরন ফোংরোরদ এঔন সুদৃঢ়
অফস্থোরন। ফোংরোরদর ফতিভোরন খরয খরয র্ফদুযৎ মৌুঁমঙ মোোয োোোর্ প্রো প্রর্তখরযই ইন্টোযরনট মফো মৌুঁমঙ মকরঙ। মদরয
অটিচভ তফর্ষ্টযম্পন্ন ব্যর্িরদয র্ডর্চটোর মফোয প্ররোচন যররঙ। প্রর্তফঙয োযোর্ফরশ্ব ২ এর্প্রর অটিচভ রঘতনতো র্দফ
োর্রত রচ্ছ। ফোংরোরদর প্রর্তফঙয এ র্দফটি মথোরমোগ্য ভম িোদো োরন ওযো । এ উররক্ষ ভোচওেোণ ভন্ত্রণোর
যওোরযয র্ফর্বন্ন গুরুেপূণ ি ভন্ত্রণোর, োভোর্চও ংকেনভ র্ফর্বন্ন ধযরনয রঘতনতোভরও উরযোক গ্রণ ওরযরঙ। অটির্স্টওরদয
প্রর্ত চনকরণয রমোকী ভরনোবোফ ততর্য ওযরত রফ এফং তোরদয মোরত ঠিও র্যঘম িো  ম র্ফলর আভোরদয চোক দৃর্ষ্ট যোঔরত
রফ।
এও দরও ফোংরোরদর অটিচভ র্ফলর অবোফনী োপে এররঙ। ১৪টি ভন্ত্রণোররও র্নর কঠিত ররঙ চোতী
টোস্করপো ি। ৮টি ভন্ত্রণোর/র্ফবোক-এয ভন্বর কঠিত ররঙ চোতী র্স্টোর্যং ওর্ভটি। এয ভরধ্য প্রথভ োর্যয ৫টি ররো ভোচওেোণ
ভন্ত্রণোর, স্বোস্থয  র্যফোয ওেোণ ভন্ত্রণোর, র্ক্ষো ভন্ত্রণোর, ভর্রো  র্শু র্ফলও ভন্ত্রণোর এফং প্রোথর্ভও  কণর্ক্ষো
ভন্ত্রণোর। মফযওোর্য ম িোর অরনও প্রর্তষ্ঠোন অটিচভ  র্নউরযো-মডরবররভন্টোর প্রর্তফন্ধী র্শুরদয র্নর ওোচ ওযরত উৎোী
ররঙ। অটিচভ  র্নউরযো-মডরবররভন্টোর প্রর্তফর্ন্ধতো র্ফলও চোতী উরদষ্টো ওর্ভটিয মঘোযো িন োভো োরচদ মোরন
ওঔন যোর্য, ওঔন র্বর্ড ওনপোরযন্প এয ভোধ্যরভ গুরুেপূণ ি চোতী ওভিওোমণ্ডয মনতৃে র্দরচ্ছন।
অটিচভ মওোরনো মযোক ন, এটি র্শুরদয ভর্স্তরষ্কয স্বোবোর্ফও র্ফওোচর্নত এওটি ভস্যো। র্শুয োভোর্চও ম্পওি স্থোরন
ফোধো সৃর্ষ্ট ওরয। অটিচভ তফর্ষ্টযম্পন্ন র্শুয মঘোযো সুন্নয , র্ওন্তু ভো-ফোফো ফো আনচরনয ডোরও োড়ো নো র্দর নীযফ থোরও।
র্শুয এ নীযফতোই ভোরয ভরনোরফদনোয ওোযণ। এ ধযরনয র্শুরও র্নর ভো র্নদোরুণ অো র চীফন ওোটির মদন। এ ধযরনয
র্শুয চরন্য চন্য ভোতোর্তোরও দোী ওযো মো নো। ওী ওোযরণ অটিচভ তফর্ষ্টযম্পন্ন র্শুয চন্  র্ফজ্ঞোনীযো তো র্নণ ি ওযরত
আচ ক্ষভ র্ন।
অটিচভ র্ফলর োধোযণ ভোনুলরদয রঘতন ওরয মতোরোয ররক্ষয চোতী প্রর্তফন্ধী উন্নন পোউরন্ডরনয উরযোরক ২০০৯
রত র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ ওভিসূর্ঘ ফোস্তফোর্ত রচ্ছ। এফ প্রর্ক্ষরণ অটির্স্টও চনরকোষ্ঠীয োোোর্ তোরদয র্তোভোতো 
অর্ববোফওরও ম্পৃি ওযো রচ্ছ। এ মোফৎ অনুর্ষ্ঠত উরেঔরমোগ্য প্রর্ক্ষণ ওভিসূর্ঘয ভরধ্য অটির্স্টও র্শুয ব্যফস্থোনো প্রর্ক্ষরণ
১৫টি ব্যোরঘ ৪৭২ চন ভোতোর্তোরও প্রর্র্ক্ষত ওযো ররঙ। এ ওর প্রর্ক্ষণ র্যঘোরনো অটিচভ র্ফলর দক্ষ যওোরযয উধ্বিতন
ওভিওতিো, র্ঘর্ওৎও, এনর্চ প্রধোন র্বন্ন র্বন্ন মো দক্ষ প্রর্ক্ষওবৃন্ন অংগ্রণ ওরযন। স্দোয়ুর্ফওোরয র্বন্নতোচর্নত ীভোফদ্ধ
র্যর্স্থর্তরত ভোনুল মথোমথবোরফ োভোর্চও মমোকোরমোক ংযক্ষণ, ঘরোমপযো, বোফর্ফর্নভ এফং তদনর্ন্নন ওোh©র্নফ িোর র্যপূণ ি
অংগ্ররণ ভথ ি  নো। স্দোয়ুর্ফওোরয র্বন্নতোয প্রধোন ধযনগুররো ররো- অটিচভ, ডোউনর্নমিোভ, বুর্দ্ধপ্রর্তফর্ন্ধতো  মর্যব্রোর
োরর্।
যোচধোনীরত অটিচভ ংক্রোন্ত অরনওগুররো র্ঘর্ওৎো োতোমওন্ধ যররঙ। মমভন- ইন্পটিটিউট পয মর্ডোর্িও র্নউরযোর্ডঅড িোয এন্ড অটিচভ (IPNA), ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চফ মভর্ডরওর র্ফশ্বর্ফযোর, চোতী ভোনর্ও স্বোস্থয ইন্পটিটিউট, ঘোইল্ড কোইমডন্প
র্লর্নও, ঢোওো র্শু োোতোর, র্শু র্ফওো মওন্ধ, র্ম্মর্রত োভর্যও োোতোর, প্রো র্ফরলোর্ত স্কুর, মভর্ডরওর ওররচ
োোতোর এয র্শুমযোক/ভরনোরযোকর্ফযো র্ফবোক। তোঙোড়ো োযোরদর মচরো দয োোতোর/ উরচরো স্বোস্থয ওভমপ্লি; যওোয
অনুরভোর্দত র্ফর্বন্ন মফযওোর্য ংস্থো  র্ফরলোর্ত স্কুর, প্রর্তফন্ধী মফো  োোয্য মওন্ধ এফং চোতী প্রর্তফন্ধী উন্নন পোউমন্ডন
রত এ ংক্রোন্ত মফো োো মোমফ। ভোচওেোণ ভন্ত্রণোর োযোরদর ১০৩টি মফো  োোয্য মওন্ধ র্ফর্বন্ন ওভিওোরণ্ডয ভোধ্যরভ
প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয উন্নরন ওোচ ওরয মোরচ্ছ।
প্রর্তফন্ধী ওেোণ িোরস্টয আতো টঙ্গীস্থ ইআযর্র্এইঘ মওরন্ধ এওটি র্ভনোরযর/র্িংর্ওং োটোয প্লোন্ট স্থোন ওযো
ররঙ। অতযোদৄর্নও মভর্ন র্যবো ি অরভোর্ দ্ধর্তরত তদর্নও ৫০০ র্রটোয উৎোদন ক্ষভতোম্পন্ন এ প্লোরন্টয ভোধ্যরভ
মফোতরচোতকৃত োর্ন ভৄিো র্ভনোরযর/র্িংর্ওং োটোয নোরভ ফোচোযচোত ওযো রচ্ছ। এ প্লোরন্টয আ শুদৄ প্রর্তফন্ধীরদয ওেোণোরথ ি ব্য
ওযো ।
টঙ্গীস্থ ইআযর্র্এইঘ মওরন্ধ প্রর্তফন্ধী ওেোণ িোরস্টয আতো স্থোর্ত তভত্রী র্ল্প মওরন্ধ প্রর্ক্ষণপ্রোপ্ত প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয
ভোধ্যরভ প্লোর্স্টওোভগ্রী মমভন: ফোরর্ত, চক, ভক, ফদনো, গ্ল্ো, যোঙ্গোয উৎোদন ওযো ।

-২ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয র্নরদ িনো ঢোওোস্থ র্ভযপুরয অফর্স্থত চোতী প্রর্তফন্ধী উন্নন পোউরন্ডরনয র্নচস্ব
ওযোম্পোর ২০১০ োরর মোত্রো শুরু  অটিচভ র্যরো ি মন্টোরযয। এওটি সুদক্ষ  অর্বজ্ঞ ভোর্ল্টর্ডর্র্প্লনোর্য টিরভয ভন্বর অটিচভ
র্যরো ি মন্টোযটি র্যঘোর্রত রচ্ছ।
র্ফশ্ব অটিচভ রঘতনতো র্দফ উররক্ষ  মদর অটিচভ র্দফরয তোৎম ি ত্যরর ধযরত মদরয ওর যওোর্য,
মফযওোর্য  স্বোেোর্ত প্রর্তষ্ঠোনভর র্তনর্দনব্যোী নীরফোর্ত প্রোজ্বরন ওযো ।
অটিচভ তফর্ষ্টযম্পন্ন র্শুয/ব্যর্িয োযীর্যও, ভোনর্ও  অথ িননর্তও সুরমোক-সুর্ফধো যোষ্ট্রী ম িো রত র্নর্িত ওযরত
ফোংরোমদম যওোমযয আইর্ন সুযক্ষো র্নর্িত ওরযরঙ। মমভন- অটিচভ, ডোউন র্নরিোভ, বুর্দ্ধপ্রর্তফর্ন্ধতো  মর্যব্রোর োরর্ আক্রোন্ত
ব্যর্িরদয অর্ধওোয সুযক্ষো ২০১৩ োমর র্নউরযো-মডরবররভন্টোর প্রর্তফন্ধী সুযক্ষো িোস্ট আইন-২০১৩ প্রণন; প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয
অর্ধওোয  সুযক্ষো আইন-২০১৩ প্রণন; এফঙয ১০ভ চোতী ংরদয মল অর্ধরফরনয মল আইন ফোংরোরদ র্যযোর্ফর্ররটন
ওোউর্ন্পর আইন-২০১৮” ো ওযো ররঙ। এই আইনটিয পরর মদরয র্ফযভোন প্রর্তফন্ধী ব্যর্িযো র্ওংফো দুখ িটনোয পরর
ঙ্গুেফযণওোযী প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয র্ঘর্ওৎো মফোয োোোর্ পুনফ িোন প্রর্ক্রো গ্রণ ওযো রফ। এঙোড়ো প্রর্তফন্ধী ব্যর্িয
অর্ধওোয র্ফলও ওভির্যওল্পনো ২০১৯ অনুরভোদন মদো ররঙ।
যওোয োভোর্চও সুযক্ষো ওভিসূর্ঘ মমভন- অচ্ছর প্রর্তফন্ধী বোতো, প্রর্তফন্ধী র্ক্ষো উবৃর্ি এফং প্রর্তফন্ধী মফো  োোয্য
মওন্ধ অন্যোন্য অরনও ওভিওোমণ্ডয ভোধ্যরভ প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয উন্নরন ওোচ ওরয মোরচ্ছ। এ অব্যোত প্ররঘষ্টো প্রর্তফন্ধী ব্যর্িরদয
ভোনর্ও উন্নন  ভদ্ধ চীফন কেরনয থরও আরযো প্রোর্যত ওযরফ।
যওোমযয োোোর্ সূঘনো পোউমন্ডন, প্রো, মোোও, র্র্ডর্ড, র্এপর্ডএ, স্কুর পয র্কপরটড র্ঘররিন, মোোইটি পয
যো ররমপোয অফ যো ইরন্টররওচুোর্র র্ডচএযোফর (সুইড) ফোংরোমদ, ীড িোস্ট, অটিচভ রররপোয পোউমন্ডন, র্ফউটিপৄর
ভোইন্ড, র্নষ্পো অটিচভ পোউমন্ডন, এপএআযই আয অরনও মদী  আন্তচিোর্তও র্ফর্বন্ন উন্নন অংীদোয, ভোচ র্নতলী
ব্যর্ি, অটিচভ  র্নউরযো-মডমবররভন্টোর র্ডর্চএফর্রটি তফর্ষ্টযম্পন্ন র্শুরদয র্ফওোর আন্তর্যওবোরফ প্রমঘষ্টো ঘোর্রর মোমচ্ছ।
যওোর্য-মফযওোর্য উরযোরক আন্তর্যওবোরফ অটির্স্টও তফর্ষ্টযম্পন্ন ব্যর্িয ওেোরণ অংগ্রণ ওযো রর ফোংরোমদরয
োংর্ফধোর্নও অঙ্গীওোয এফং চোর্তংখ মখোর্লত মটওই উন্নন অর্বররক্ষযয র্বর্িরত ওররয চন্য ভঅর্ধওোয, ন্যোযোণতো 
সুন্নয ওভিস্থোরনয ভোধ্যরভ ফোংরোমদ অর্ঘরযই উন্নত  ভদ্ধ মদ োয মকৌযফ অচিরন ক্ষভ রফ। অটির্স্টও র্শুরদয চন্য
োভোর্চও র্নযোিো  োও োভগ্রীয যফযো র্নর্িতওযণ তোরদয অর্ধওোয  উন্নরন রমোর্কতোয োত ফোর্ড়র র্দরত রফ।
অটির্স্টও র্শু-র্ওরোযরদয ম্ভোফনোগুররোরও র্ঘর্হ্নত ওরয ঠিও র্যঘম িো, র্ক্ষো  মস্দ-বোররোফোো র্দর করড় মতোরো রর তোযো
ভোচ  যোরষ্ট্রয চন্য মফোছো নো র অোয ম্ভোফনো ফর আনরফ।
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যওোর্য-মফযওোর্য অংীদোর্যে  রূওল্প ২০২১
র্পউর আমভ
যওোর্য-মফযওোর্য অংীদোর্যে (র্র্র্) রচ্ছ দীখ িরভোর্দ অংীদোর্যে ব্যফস্থো। এরত চনকণরও মফো মদোয উরদ্দরে
যওোরযয োোোর্ মফযওোর্য ঔোত র্ফর্নরোক ওরয থোরও। যওোরযয রঙ্গ মফযওোর্য ঔোরতয চুর্ি । র্ফরশ্বয র্ফর্বন্ন মদর
ফরড়োফরড়ো স্থোনো, অফওোেোরভো উন্নন ফো র্নভিোণ এ দ্ধর্তরত ররঙ।
ফতিভোন যওোরযয ২০০৯-১০ অথ িফঙরযয ফোরচরট প্রথভ যওোর্য-মফযওোর্য অংীদোর্যে (র্র্র্) নোরভয ভরডর মখোলণো
ওযো । প্রথভফোয ফযোদ্দ মদো  আড়োই োচোয মওোটি টোওো। এযয মথরও প্রর্ত ফোরচরটই র্র্র্রত ফযোদ্দ ফোড়রত থোরও।
ফতিভোরন এই প্রোইরবট ফো োফর্রও োট িনোযর্-র্র্র্'য ভোধ্যরভ অফওোেোরভো ঔোরত উন্নন েযোর্ন্বত ররঙ। ফোংরোরদর মম
এভর্ডর্চ অর্চিত ররঙ, তোয মঙরন যওোয এফং যওোয ফর্ িভূত ‘অযোটয'-মদয এওটো ফরড়ো ভূর্ভওো র্ঙর। এর্ডর্চ অচিরন র্ওন্তু
এওটো ফরড়ো ধযরনয োফর্রও-প্রোইরবট োট িনোযর্রয ভূর্ভওো গুরুেপূণ ি। এওথো অনস্বীওোম ি মম, এর্ডর্চয ১৬৯টো রক্ষযভোত্রো
ফোস্তফোন যওোরযয এওোয রক্ষ ওযো ওঠিন, োট িনোযর্ রোকরফ।
যওোর্য তর্ফররয য ঘো ওভোরত ফতিভোন যওোয র্ফওল্প অথ িোরন ফোরচরট যওোর্য-মফযওোর্য অংীদোর্যমেয
(র্র্র্) প্রওরল্প র্ফরল মচোয র্দররঙ। প্রর্তটি ভন্ত্রণোররও উন্নন প্রওরল্পয অন্তত র্ত্র বোক র্র্র্রত মনোয র্নরদ িনো মদো
ররঙ। প্তভ ঞ্চফোর্ল িও র্যওল্পনোয র্োফ ভরত, যওোরযয রূওল্প ২০২১  ২০৪১-এয অবীষ্ট ররক্ষয মৌুঁঙরত মদরয মবৌত
অফওোেোরভো  মফোঔোরত প্রর্তফঙয র্ফর্নরোক প্ররোচন মভোট মদচ উৎোদরনয (র্চর্ডর্) ৬ তোংয ভোন অথ ি। অথ িোৎ প্রর্তফঙয
ওভরক্ষ ১৫ র্ফর্রন ডরোয র্ফর্নরোক প্ররোচন। মমঔোরন র্র্র্য ভোধ্যরভ পূযরণয রক্ষযভোত্রো ধযো ররঙ র্চর্ডর্য ১ দর্ভও ৮
তোং। অথ িোৎ প্রর্তফঙয র্র্র্ প্রওরল্প র্ফর্নরোক রত রফ োরড় ৪ র্ফর্রন ডরোয, মো অফওোেোরভো  মফোঔোরতয মভোট
র্ফর্নরোরকয ৩০ তোং। এচন্য প্রর্তটি ভন্ত্রণোর  র্ফবোকরও প্রওরল্প মভোট র্ফর্নরোরকয ৩০ তোং র্র্র্’য ভোধ্যরভ
ফোস্তফোরনয উরযোক গ্রণ ওযোয ওথো ফরো ররঙ। এরত এওর্দরও যওোর্য অথ ি োশ্র রফ, অন্যর্দরও মফযওোর্য ঔোরতয র্ফর্নরোক
ওোরচ আরফ। র্র্র্ প্রওল্প ফোস্তফোনরও েযোর্ন্বত ওযরত র্র্র্ আইন, প্রর্ওউযরভন্ট কোইডরোইন এফং র্র্র্ প্রওল্প
ফোস্তফোরনয নীর্তভোরো ২০১৭ প্রণীত ররঙ। এঙোড়ো র্ওছু মক্ষরত্র প্ররণোদনো মদো রচ্ছ।
এ ওথো অনস্বীওোম ি মম, ফোংরোরদরয োর্ন, র্ফভোনফন্নয, ভোড়ও, মভরিোরযর, র্ক্ষো, োোতোর এফং আফোনঔোরত
র্র্র্ র্ফর্নরোরকয সুরমোক যররঙ। এ সুরমোকরও ওোরচ রোকোরত োযরর ফোংরোরদ দ্রুত ৮ তোংরয মফর্ র্চর্ডর্ প্রবৃর্দ্ধ অচিন
ওযরত োযরফ। র্র্র্ উরযোরক অরনও মদরই ওোর্ঙ্খত উন্নন ররঙ। র্দন র্দন এ উরযোরক পর মদরয ংখ্যো ফোড়রঙ। তরফ মম
মদগুররো পর ররঙ তোযো ভেরকোরমোকী র্র্র্ ভরডর গ্ররণয ভোধ্যরভ মই োপে মররঙ। প্রোর্তষ্ঠোর্নও  আইনকত ওোেোরভোয
র্বর্িরতই তোযো ই ভরডর গ্রণ ওরযরঙ।
অফওোেোরভো উন্নরন কর্তীর রচ্ছ র্র্র্। এয আতো ৪৫টি প্রওল্প দ্রুত ফোস্তফোরনয র্দ্ধোন্ত মনো ররঙ। ‘নফ উরযোক
র্ফর্নরোক প্রো’ নোরভ যওোরযয এই প্রওরল্প ড়ও, আইর্টি, গৃোণ, মনৌ-র্যফণ, স্বোস্থয, মমোকোরমোক, মযরথ, অথ িননর্তও অঞ্চর
 ম িটন উন্নন মভোট ৯টি ঔোত র্ঘর্হ্নত ওরযরঙ যওোয। এফ ঔোরত র্ফরদর্মদয োোোর্ মদী উরযোিোযো র্ফর্নরোরক
এর্কর এররঙ। র্র্র্রত আগ্র মদর্ঔর র্ফর্নরোক ওরযরঙ র্যন গ্রু, ির্ওযোর মোভ  োোয প্যোও আয মফ ওরওটি
প্রর্তষ্ঠোন। এওই রঙ্গ ঘীন, চোোন, ওোনোডো, থোইেোন্ড, বোযত এফং মওোর্যোয ভরতো মদরয উরযোিোযো র্র্র্রত র্ফর্নরোক ওযোয
আগ্র প্রওো ওরযরঙ।
র্ফর্নরোকওোযীযো মোরত এফ প্রওরল্প র্ফর্নরোক ওরয রবযোং মরত োরযন, মচন্য র্ফরল র্ওছু সুর্ফধো র্নর্িত ওযো
ররঙ। এ ররক্ষয র্র্র্ প্রওরল্প ওোর্যকর্য োতোয র্ফযীরত অথ িোন, আর্থ িও োভথ্যি খোটর্তয র্ফযীরত অথ িোন, প্রওল্প
মওোম্পোর্নরত ইকুযইটি ক্র ফো ঋরণয র্ফযীরত অথ িোন সুর্ফধো প্রদোন, র্র্র্ প্রওরল্পয রঙ্গ ংভেি ওরম্পোরনন্ট ফোস্তফোরনয
র্ফযীরত অথ িোন, র্র্র্ ওতৃিক্ষ ওতৃিও র্নধ িোর্যত অন্য মওোরনো ওভিওোরণ্ডয র্ফযীরত অথ িোন এফং ভে ংরমোচন ওয অব্যোর্ত
প্রদোন প্রভৃর্ত।
মদরয অথ িননর্তও উন্নন েযোর্ন্বত ওযো  চনকমণয চীফনভোন উন্নরনয ররক্ষয রূওল্প ২০২১ ফোস্তফোরনয অর্বপ্রোর
মদরয অফওোেোরভো উন্নরন মফযওোর্য ঔোতরও ম্পৃি ওযোয চন্য র্র্র্ গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো োরন ওযরঙ। মফযওোর্য ঔোরতয
র্ফর্নরোক উৎোর্ত ওযরত  প্রর্ত ফোরচরট ফযোরদ্দয ধোযোফোর্ওতো থোওরর র্র্র্ কর্তীরতো োরফ। র্র্র্রত মনো ৪৫ প্রওল্প
ফোস্তফোন ওযো মকরর রূওল্প ২১ ফোস্তফোরনয োোোর্ উন্নত যোরষ্ট্রয স্বপ্নপূযণ ওযো ম্ভফ।

-২উন্ননীর মদ র্ররফ দীখ িরভোরদ উচ্চ প্রবৃর্দ্ধ ফচো যোঔরত যওোর্য-মফযওোর্য অংীদোর্যেরও (র্র্র্) আরযো
র্িোরী ওযো দযওোয। র্র্র্’য পরতো র্নবিয ওযরঙ এয পর অথ িোরনয য। এরক্ষরত্র র্ফরদর্ অথ িোন  মওন্ধী ব্যোংরওয
োোোর্ মফযওোর্য ফোর্ণর্চযও ব্যোংওগুররো র্ফর্নরোক ওযরত োরয। যওোয যওোর্য  মফযওোর্য ঔোতরও এওর্ত্রত ওরয এওটি
উইন-উইন (win-win) র্যর্স্থর্ত ততর্য ওযরত র্র্র্ ওরযরঙ। এরক্ষরত্র র্ফর্নরোরকয চন্য স্বচ্ছতো, ম িরফক্ষণ  সুোন দযওোয।
োোোর্ যওোর্য ংস্থোগুররোয ভোনর্ওতোয র্যফতিন এ ঔোরত র্ফর্নরোরক ব্যোংওগুররোরও উৎোর্ত ওযরফ। তোই যোষ্ট্রোি
ংস্থোগুররোরও এর্কর আো প্ররোচন।
আভোরদয মদর ফরঘর ওভঔযঘ  োর্ন  র্ফদুযরত, মো এর্োয ভরধ্য ফ ির্নম্ন। ফরো র থোরও, ফোংরোরদর যররঙ
এওটি র্ফোর শ্রভফোচোয। এঔোরন যররঙ প্ররোচনী ভোনফম্পদ, উফ িযভূর্ভ  ম িোপ্ত পর্র চর্ভ। মমঔোরন র্ফর্নরোরকয এওটি
র্ফোর ম্ভোফনোয ঔোত যররঙ। এওথো অনস্বীওোম ি মম, ফতিভোন যওোয র্ফর্নরোকফোন্ধফ। র্ফর্নরোকওোযীরদয চন্য যররঙ োনস্ট
সুর্ফধো। র্ল্প োও র্যরফ যররঙ ১০০ র্ফরল অথ িননর্তও অঞ্চরর। এঙোড়ো ফতিভোন যওোয ফোংরোরদ ২১০০ োরর মডরটো
র্যওল্পনো ফোস্তফোরনয ররক্ষয ওোচ ওরয মোরচ্ছ। ইর্তভরধ্য আভোরদয মদ র্নম্নভধ্যভ আরয মদর উন্নীত রর্ঙ। রূওল্প ২০২১ 
২০৪১ ফোস্তফোরনয ভোধ্যরভ ফোংরোরদ তোয স্বপ্ন অর্বমোত্রোয র্দরও অগ্রয রচ্ছ। তোই র্ফর্নরোরকয চন্য অফধোর্যতবোরফ ফোংরোরদই
রচ্ছ রফ িোিভ স্থোন।
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মবোিো অর্ধওোয আইন এফং র্নযোদ ভোনম্পন্ন ণ্য
ভ. চোরবদ ইওফোর
ফোচোয অথ িনীর্তয ভেরক র্নযোদ, গুণকত ভোনম্পন্ন, স্বোস্থযম্মত ণ্য  মফো োো প্ররতযও মবোিোয অর্ধওোয। মবোিো
অর্ধওোয ফতিভোন ভর এওটি আররোর্ঘত  গুরুেপূণ ি র্ফল। পৃর্থফীয র্ফর্বন্ন মদ র্ফর্বন্ন ভর মবোিো অর্ধওোয র্নর্িত ওযোয
চন্য ব্যফস্থো গ্রণ ওরযরঙ। মবোিো অর্ধওোয র্নর্িত ওযোয চন্য র্ফর্বন্ন মদ আইন ো ওরয। ফোংরোরদর ২০০৯ োরর মবোিো
অর্ধওোয ংযক্ষণ আইন প্রণন ওযো ররঙ।
ফোংরোরদরয ভরতো এওটি চনফহুর  ক্রভর্ফওোভোন ফোচোয ব্যফস্থোনোয মদর মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ  মবোিো
অর্ধওোয র্ফরযোধী ওোচগুররো প্রর্তরযোধ ওযো এওটি ঘযোররর্ঞ্জং র্ফল। মফযওোর্য ংস্থো ওযোফ (ওনজুভোয এরোর্রোন অফ
ফোংরোরদ) ১৯৭৮ োরর প্রর্তর্ষ্ঠত োয য মথরও নোকর্যও ভোরচয র্ফর্বন্ন অংরও র্নর মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষরণ সুর্নর্দ িষ্ট
আইন প্রণরনয দোর্ফ চোর্নর আর্ঙর। অফররল নফভ চোতী ংরদ ২০০৯ োরর মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণন
ওযো  এফং ২০১০ োরর ফোর্ণচয ভন্ত্রণোররয অধীরন চোতী মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ অর্ধদপ্তয প্রর্তর্ষ্ঠত ।
মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ আইন অনুমোী চোতী মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ র্যলদ কঠিত ররঙ। যওোর্য-মফযওোর্য
দস্যরদয ভন্বর কঠিত এই র্যলরদয মঘোযম্যোন ররন ফোর্ণচযভন্ত্রী। আইনটি ফোস্তফোরন চনরঘনতো বৃর্দ্ধয ররক্ষয মচরো মবোিো
অর্ধওোয ংযক্ষণ, উরচরো, ইউর্নন ওর্ভটি কেন ওযো ররঙ। আইনটি ফোস্তফোরন যওোরযয দুটি প্রর্তষ্ঠোন যোর্য ওোচ ওরয
মোরচ্ছ। এওটি চোতী মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ অর্ধদপ্তয, অন্যটি মচরো প্রোন। অন্যোন্য র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠোন মমভন পুর্র, ম িো ফ,
এর্র্ফএন, স্বোস্থয, কৃর্ল, প্রোর্ণম্পদ, ভৎস্য, র্ফএটিআই, র্নযোদ ঔোয ওতৃিক্ষ, র্যরফ, ওযোফ প্রভৃর্ত োতো ওরয থোরও। চোতী
মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ অর্ধদপ্তয ফতিভোরন দুটি দ্ধর্তরত ওোচ ওরয। যোর্য ফোচোয ভর্নটর্যং, আয অন্যটি ররো মবোিোয র্রর্ঔত
অর্বরমোরকয র্বর্িরত শুনোর্নয ভোধ্যরভ অর্বরমোক র্নষ্পর্ি।
মবোিো অর্ধওোয আইন ২০০৯ অনুোরয এওচন মবোিো ণ্য ক্র ওরয মর্দ চরন ওভ, মভোরদোিীণ ি  মবচোর ণ্য,
ফোটঔোযো ওভ চন, নওর ণ্য, র্ভরথ্য র্ফজ্ঞোন র্দর প্রতোযণো, অর্তর্যি দোভ মনো, অনফধ উোর ণ্য উৎোদন, রণ্যয
মভোড়রও র্ফস্তোর্যত র্ফফযণ নো মরঔো থোরও- এগুররোয র্ওোয ন তোরর মবোিো র্ররফ র্তর্ন মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ অর্ধদপ্তরয
অথফো মচরো ম্যোর্চরেরটয ওোরঙ উভেি প্রভোণ (দ্রব্য ক্ররয যর্দ র্ওংফো উভেি দর্রর) র্রর্ঔত অর্বরমোক ওযরত োযরফন। এই
আইরনয অন্যতভ এওটি র্দও ররো, মর্দ র্ফরক্রতো মদোলী প্রভোর্ণত  তরফ র্ফরক্রতোয য চর্যভোনোকৃত অরথ িয তওযো ২৫ বোক
মবোিোরও প্রদোন ওযো রফ। অথ িোৎ আইনটি অতযন্ত চনফোন্ধফ। এই আইরনয ভোধ্যরভ চনকণরও অরনওঔোর্ন ক্ষভতোর্ত ওযো ররঙ।
মবোিো অর্ধওোয র্নর্িত ওযো এওটি র্ত্রোর্ক্ষও র্ফল মোয োরথ চর্ড়ত যররঙ উৎোদনওোযী, র্ফরক্রতো এফং মবোিো ফো
মক্রতো। শুদৄ মচর চর্যভোনো ফো োর্স্তভরও ব্যফস্থো গ্ররণয ভোধ্যরভ মবোিোয অর্ধওোয র্নর্িত ওযো ম্ভফ ন। এচন্য মবোিো তথো
োধোযণ চনকণরও মমভন রঘতন রত রফ এওইবোরফ উৎোদওোযী  র্ফরক্রতোরও রঘতন রত রফ। ওোযণ আভযো ওররই
মবোিো। উৎোদনওোযী ফো র্ফরক্রতো এফং মবোিোয ভর্ন্বত আন্তর্যও প্ররঘষ্টোই মবোিো অর্ধওোয র্নর্িত ওযরত োরয। এ ওোযরণ ফোচোয
ভর্নটর্যং-এয োোোর্ োধোযণ চনকণ তথো মবোিো এফং উৎোদনওোযী  ব্যফোীরদয রঘতন ওযোয র্ফলটিরও ফতিভোরন
অর্ধওতয গুরুে মদো রচ্ছ। আয এ উরদ্দরে য মথরও শুরু ওরয গ্রোভোঞ্চররয োটফোচোয ম িন্ত মোস্টোয, প্যোম্ফররট, র্রপররট,
র্স্টওোয র্ফতযণ, ব্যফোী  োধোযণ চনকরণয োরথ ভতর্ফর্নভ বো, কণশুনোর্ন ইতযোর্দ ওোম িক্রভ গ্রণ ওযো রচ্ছ। প্রর্তফঙযই
মোরটর মযস্টুরযন্ট ভোর্রও, মফওোর্য ভোর্রও, পর ব্যফোী, র্ভর্ষ্ট ব্যফোী, ওরভটিও মদোওোন ভোর্রও, এরর্র্চ র্ডরোয 
র্যমফও র্ভর্ত এফং ইররির্নও ণ্যোভগ্রী ব্যফোী  ব্যফোী ংকেরনয োরথ মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ অর্ধদপ্তয
ভতর্ফর্নভ ওরয মোরচ্ছ। চনোধোযণরও রঘতন ওযোয চন্য স্কুর, ওররচ, ভোদ্রোো, টিঘো ি মির্নং ওররচ; ইরোর্ভও পোউরন্ডরনয
ইভোভ প্রর্ক্ষণ, পুর্র প্রর্ক্ষণ  আনোয র্বর্ডর্ প্রর্ক্ষণ মওন্ধ; পোোয োর্বি র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণোথীরদয োরথ এফং ফোচোয
এরোওো ভতর্ফর্নভ ওযো রচ্ছ। ইর্তভরধ্য প্রর্তটি ইউর্নন ওর্ভটিরও ওোম িওয ওযোয প্রর্ক্রো গ্রণ ওযো ররঙ এফং ওোম িক্রভ
ঘরভোন যররঙ।

-২এত ফ উরযোক স্বরে র্ফোর মবোিোয এ মদর প্রর্তর্নত আভোরদয নোনো ধযরনয ভস্যোয ম্মুঔীন রত রচ্ছ। মমভনইরটয র্যভোর ওভ মদো, মরিোর োরম্প জ্বোরোর্ন ওভ মদো, মভোরদোিীণ ি  অননুরভোর্দত লধ র্ফর্ক্র ওযো, মভোরদোিীণ ি
ওীটনোও  োয র্ফক্র, মভোরদোিীণ ি গ্যো র্র্রন্ডোয, অর্ধও র্ফদুযৎ র্ফর, ঘোমরয ফস্তো চরন ওভ মদো, মবচোর র্ভর্শ্রত ঔোয
প্রস্তুত, নওর লধ  ওরভটিও ততর্য  র্ফক্র, ঔোযরণ্য পযভোর্ররনয ব্যফোয, েঁঘো-ফোর্ ঔোযদ্রব্য র্ফর্ক্র, অস্বোস্থযওয র্যরফর
ঔোয ংযক্ষণ  ততর্য, ওরো োওোরত ওোফ িোইড ব্যফোয, মভোফোইর ডোটো প্যোরওচ র্নর প্রতোযণো, র্ভথ্যো র্ফজ্ঞোন বোযো প্রতোযণো,
র্যফণঔোরত মস্বচ্ছোঘোর্যতো, দই  র্ভর্ষ্টয প্যোরওরটয অর্ধও চন, মোনোর্র ভৄযর্করও মদর্ ভৄযর্ক ফরর র্ফর্ক্র, ডোোকনর্স্টও
মন্টোযগুররোরত মভোরদোিীণ ি মওর্ভওযোর ব্যফোয, প্রর্ক্ষণর্ফীন মটওর্নর্োরনয ভোধ্যরভ েোফ মটস্ট ইতযোর্দ।
ফতিভোরন এওটি গুরুেপূণ ি র্ফল ররো স্মোট ি ণ্য এফং র্ডর্চটোর ফোচোয ব্যফস্থোনো। ফোংরোরদর র্ডর্চটোর ফোচোয ব্যফস্থোয
র্যয অতযন্ত ীর্ভত রর ধীরয ধীরয র্যর্ধ ফোড়রঙ। ইর্তভরধ্য ই-ওভো ি, ই-স্বোস্থয, ই-টিরওটিং, ই-ভ্রভণ, ই-োর্বি র্ফর্বন্ন
মক্ষরত্র র্ডর্চটোর সুর্ফধো ব্যফোয ওযো রচ্ছ। র্ওন্তু এক্ষরত্র মথোমথ মফো র্নর্িত ওযো ম্ভফ র্ন। তোঙোড়ো ওর্ম্পউটোয, েোট,
মভোফোইর মপোন মট, ইন্টোযরনট ডোটো প্যোরওচ, যোইড মোর্যং, মভোফোইর ব্যোংর্ওং, ই-ব্যোংর্ওং, এটিএভ, মডর্ফট  মক্রর্ডট ওোড ি
স্মোট ি র্ডবোইগুররোয র্নযোিো র্নর্িত ওযো ম্ভফ র্ন।
র্যররল উৎোদনওোযী, ব্যফোী ফো র্ফরক্রতো মমই ই নো মওন ওররয আরক আভযো ফোই মবোিো। ফোই র্ভরর
র্নরচরদয অর্ধওোযগুররো র্নর্িত ওযোয চন্য এওোরথ ওোচ ওরয মোো মোও ওররয ভর রক্ষয। চনোধোযরণয অর্ধওোয প্রর্তষ্ঠো
মবোিো অর্ধওোয ংযক্ষণ আইন ২০০৯ এওটি ভেকোন্তওোযী দরক্ষ। আইনটি ফোস্তফোরন চনোধোযণরওই এর্কর আরত রফ।
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র্আইর্ড প্রফন্ধ

ওর োঁরওো মত্য’ রূোন্তয
মভোোম্মদ ভয পোরুও মদোন

‘মত্য’ ফন্ধন সৃর্ষ্ট ওরয। োভোর্চও, ভোনর্ফও এফং অফওোেোরভোকত ফন্ধন। আফোয স্বোধীনতো ভেরদ্ধ োনোদোয ফোর্নীয অস্ত্র 
যদ র্যফরণ র্ফি খটোরত অরনও মত্য উর্ড়র মদো । স্বোধীনতোয য শুরু  নত্যন ওরয মত্য র্নভিোণ, মমোকোরমোক  র্যফণ
ব্যফস্থোয উন্নন। ফঙ্গফন্ধু মত্য অরনও ফরড়ো ফরড়ো মত্য র্নভিোরণয র্যওল্পনো ওরয োভথ্যি অনুমোী র্নভিোণ ওোচ শুরু । ভরয
ঘোর্দো মচরো-উরচরো মথরও শুরু ওরয ফতিভোরন ইউর্নরনয গ্রোভ ম িন্ত ড়ও/যোস্তোয মমোকোরমোক ব্যোপৃত ররঙ। মফরড়রঙ
মত্য/ওোরবোট ি র্নভিোরণয ঘোর্দো।
র্ফর্বন্ন মদর্-র্ফরদর্ ংস্থোয ভোধ্যরভ এ মোফৎ মমফ মত্য র্নভিোণ ররঙ তোয এওটি ংর্ক্ষপ্ত রূ এভন- ১৯৮২-৮৩ মথরও
১৯৯২-৯৩ অথ িফঙরয র্ফশ্ব ঔোয ওভিসূর্ঘ র্এর-৪৮০ টোইরটর-২, ৩ এয আতো মভোট ১৩,৭৭৭ র্ওর্ভ তদরখ িয ৯৬৩টি মত্য; ১৯৮৩৮৪ মথরও ১৯৮৬-৮৭ অথ িফঙরয ভোর্ওিন উন্নন ংস্থো মওোয র্এর-৪৮০ টোইরটর-২ এয আতো ১১,৮৮৪ র্ওর্ভ তদরখ িয ৪৯৩৮টি
মত্য; ১৯৯৪-৯৫ মথরও ১৯৯৮-৯৯ অথ িফঙরয ফোর্ল িও উন্নন ওভিসূর্ঘ র্এর-৪৮০ টোইরটর-৩ এয আতো ১২৫৪ র্ওর্ভ তদরখ িয
৭,৫০৯টি মত্য; ১৯৯৯-২০০০ মথরও ২০০৫-০৬ অথ িফঙরয ওোরচয র্ফর্নভ ঔোয ওভিসূর্ঘয আতো ১৮,২৪৫ র্ওর্ভ তদরখ িয ২১৩৮টি
মত্য; ২০০৫-০৬ মথরও ২০১৫-১৬ অথ িফঙরয গ্রোভীণ যোস্তো মঙোরটো মঙোরটো মত্য র্নভিোণ (ওভ-মফর্ ১২র্ভ) এয আতো ৭৪,৫৬৪
র্ওর্ভ তদরখ িয ৮০৯৬টি মত্য; ২০১০-১১ মথরও ২০১৬-১৭ অথ িফঙরয দুরম িোক ব্যফস্থোনো অর্ধদপ্তয োফ িতয অঞ্চরর ৮৯৩৬ র্ওর্ভ তদরখ িয
৮৪০টি মত্য র্নভিোণ ওযো । (সূত্র : দুরম িোক ব্যফস্থোনো অর্ধদপ্তয, গ্রোভীণ যোস্তো ১৫ র্ভটোয ম িন্ত র্ব্রচ/ওোরবোট ি র্নভিোণ প্রওল্প)
স্থোনী যওোয র্ফবোক মথরও চোনো মো, ১৯৮৪ োর মথরও ২০১৭ োর ম িন্ত তোযো ১৩,৪০,১৭৪ র্ওররোর্ভটোয মত্য র্নভিোণ
ওরযরঙ। ড়ও  চনথ র্ফবোক ওরযরঙ প্রো ১১ োচোয মত্য/ওোরবোট ি।
মম ফোংরোরদর এওভ খুফ অল্পংখ্যও যোস্তো  মত্য র্ঙর, উন্নরনয ধোযোফোর্ওতো তোয র্যফতিন ররঙ। ফতিভোরন
গ্রোরভয ফোর্ড়রত অনোোর কোর্ড় র্নর ঘরর মোো মো। মমোকোরমোক ব্যফস্থোয এ উন্নন গ্রোভীণ অথ িনীর্ত  ভোচ ব্যফস্থোরও োরল্ট
র্দররঙ। গ্রোরভয ভোনুরলয ঘরোয থরও চ  কর্তীর ওরযরঙ, ভ ফোঁর্ঘর র্দররঙ। দুরম িোক ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, উদ্ধোয অর্বমোন 
ত্রোণোভগ্রী প্রতযন্ত অঞ্চরর মৌুঁরঙ র্দরত ভেকোন্তওোযী অফদোন যোঔরঙ।
চোতী দুরম িোক ব্যফস্থোনো ওোউর্ন্পর দুরম িোক ব্যফস্থোনো রফ িোচ্চ মপোযোভ। ওোউর্ন্পররয এও বো প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো
দুরম িোক ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোররও র্নরদ ি মদন মদরয ওর োঁরওো’মও মত্যরত রূোন্তরযয। র্তর্ন ফররন ফোংরোরদ এর্কর
মোরচ্ছ। এ অগ্রমোত্রো ফোইরও ভোন সুরমোক ওরয র্দরত রফ। ২০২১ োররয ভরধ্য ফোংরোরদ ভধ্যভ আরয মদর র্যণত রচ্ছ। তোই
ফোয আরক গ্রোরভয উন্নরণ অগ্রোর্ধওোয র্দরত রফ।
প্রধোনভন্ত্রীয র্নরদ িনো দুরম িোক ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোর ২০১৮  ২০১৯ োর-এ দু’ফঙরযয ভরধ্য ১৩ োচোয
মত্য/ওোরবোট ি র্নভিোরণয দরক্ষ র্নররঙ। ওোরচয র্ফর্নভর ঔোয ওভিসূর্ঘ এফং “ইভপ্লরভন্ট মচনোরযন মপ্রোগ্রোভ পয য পুরযস্ট
(ইর্চর্র্)” ীল িও ওভিসূর্ঘয ভোধ্যরভ এ প্রওল্প ফোস্তফোর্ত রচ্ছ। মত্য/ওোরবোট ি র্নভিোণ ওরয চরোফদ্ধতো দূযীওযণ; োর্ন র্নষ্কোন
ব্যফস্থো উন্নরনয ভোধ্যরভ দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ও হ্রোওযণ; মদরয স্থোনী োটফোচোয, মগ্রোথরন্টোয, র্ক্ষোপ্রর্তষ্ঠোন  ইউর্নন র্যলরদয
োরথ যোস্তোভরয ংরমোক স্থোরনয ভোধ্যমভ কৃর্ল উওযণ চবোরফ র্যফণ  র্ফণরন োতো প্রদোন গ্রোভীণ মমোকোরমোক
ব্যফস্থোয উন্নন োধন; এফং অফওোেোরভো র্নভিোণওোরীন োভর্ও ওভিংস্থোরনয সুরমোক সৃর্ষ্ট ওরয গ্রোভীণ এরোওো দোর্যদ্রয দূযীওযরণয
ররক্ষয র্ব্রচ/ওোরবোট িগুররো ওযো রচ্ছ। ইরতোভরধ্য ১০,৪৫০টি মত্যয ওোচ ভোর্প্তয রথ।

-২র্ফর্বন্ন সূত্র মথরও চোনো মো, ফোংরোরদরও ম্পূণ ি োঁরওোভৄি ওযরত রক্ষোর্ধও মঙোরটো-ফরড়ো মত্য/ওোরবোট ি র্নভিোণ
প্ররোচন। নদীভোতৃও মদ ো এয ংখ্যো ফোড়রতই োরয। এয ভধ্য মথরও ১৩ োচোয মত্য র্নভিোণ রর ভর প্ররোচন র্ভরট মোরফ।
দুরম িোক ব্যফস্থোনো  ত্রোণ ভন্ত্রণোর নত্যন ওরয আয ১৩ োচোয মত্য/ওোরবোট ি র্নভিোরণয প্রওল্প ততর্য ওযরঙ।
প্রওল্পটিয ভোধ্যরভ মভোট ১৩ োচোয মত্য/ওোরবোট ি র্নর্ভিত রর গ্রোভীণ চরোফদ্ধতো দূয ওরয োর্নয স্বোবোর্ফও প্রফো যক্ষো
ওযো ম্ভফ রফ এফং গ্রোভীণ এরোওো স্থোনী োটফোচোয, মগ্রোথরন্টোয, র্ক্ষোপ্রর্তষ্ঠোন  ইউর্নন র্যলরদয োরথ সুষ্ঠু মমোকোরমোক
ব্যফস্থো করড় উেরফ। এরত কৃর্ল উওযণ চবোরফ র্যফণ, উৎোর্দত কৃর্লণ্য র্ফণন, স্থোনী ঙোত্রঙোত্রীরদয র্ক্ষোপ্রর্তষ্ঠোরনয োরথ
মমোকোরমোক তথো র্ক্ষোয প্রোয এফং গ্রোভীণ চনরকোষ্ঠীয চন্য ওভিংস্থোরনয সুরমোক সৃর্ষ্ট ওযো ম্ভফ রফ। তোঙোড়ো, দুরম িোকওোরীন
ভর চনোধোযণ  কফোর্দশুয দ্রুত র্নযোদ স্থোরন মৌুঁঙোয সুর্ফধো বৃর্দ্ধ োরফ।
‘োঁরওো োয রত র্কর র্ক্ষোথী ঔোরর’, ‘মত্যয অবোরফ ৪০ োচোয গ্রোভফোীয দুযফস্থো’, র্ওংফো ‘মত্য নো থোওো ত্রোণোভগ্রী
োেোরনো মোরচ্ছ নো’- এ ধযরনয ংফোদ প্রোই মদঔো মমরতো। প্রধোনভন্ত্রীয দূযদী র্দওর্নরদ িনো ফোংরোরদ ম অফস্থো মর্যর
প্ররতযও গ্রোরভ মঙোরটো-ফরড়ো মত্য র্নভিোণ ওরয মমোকোরমোক মনটোওি স্থোরনয ভোধ্যরভ উন্নরনয ভোড়রও উনীত ওরযরঙন। আো
ওযো মো, অর্ঘরযই প্রধোনভন্ত্রী মখোর্লত প্ররতযও োঁরওো মত্য’ রূোন্তয রফ, এর্কর মোরফ ফোংরোরদ।
#
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পিআইপি প্রবন্ধ

পিয বোপতত িোরীর িোশল মপো োয়তো হওন্দ্র
পচিোত আরো আশমদ
খুিোর মশশ্বর িোলোর হচপমশির োশতর ওোচ হদশঔ প্রলংো িো ওশর িোরোম িো । পচশজ্ঞ ওরোম ওীভোশব পলঔশ ?
োশতর ওোচ এত সুন্দর য় ! ব, মপো োয়তো হওশন্দ্র পলশঔপঙ । পওভোশব এই োয়তো হওশন্দ্রর হঔাঁচ হিশয়শঙ চোিশত ঘোইশ
ব- পবশয়র ির লোশুেী -িিশদর কঞ্জিো এবং এও িয বোশয় স্বোমীর অতযোঘোশর অপতষ্ঠ শয় হচপমি খুিোর মপো পবয়ও অপিশ
যোয় মস্যোর পবশয় চোিোশত। রো শও মপো োয়তো হওশন্দ্রর োশে হযোকোশযোক ওপরশয় হদয় । হঔোশি প্রোয় ঘোরমো অবস্থোিওোশ
হচপমি োশতর ওোশচ িোরদলী শয় শে । এর মশধ্য মপো োয়তো হওন্দ্র হচপমশির স্বোমী , লোশুেী এবং বোবো -মোশয়র োশে
হযোকোশযোক ওশর শদর আশত বশ । হওশন্দ্রর আইিচীবীর োয়তোয় আশোঘিো এবং আইপি আি মীমোংোর মোধ্যশম পওছুপদি ির
হচপমশির স্বোমী শও পিপরশয় পিশয় যোয় । বতবমোশি আোদো ংোশর স্বোমীর উিোচবি এবং হচপমি োশতর ওোচ ওশর হয টোওো
আয় ওশর তোশত সুশঔই পদি ওোটশঙ শদর।
হচপমশির মশতো এমি পিয বোপতত িোরীর ংখ্যো এশদশল ওম িয় । এব অোয়, দুিঃস্থ, আশ্রয়ীি  পিয বোপতত মপোশদর
োোশের চন্য রওোশরর অংখ্য ওমবসূপঘ রশয়শঙ । এশবর মশধ্য প্রিোিত আইিকত োয়তো  আশ্রয় প্রদোশির শক্ষয মপো 
পলশু পবয়ও মন্ত্রর্োশয়র অিীশি আশঙ মপো োয়তো ওমবসূপঘ িোশম পবশল ওোয বক্রম
। মপো পবয়ও অপিদপ্তশরর আতোয়
পবভোকীয় িয বোশয় িোরী পিয বোতি প্রপতশরোি হ এবং পিয বোপতত িোরীশদর োমপয়ও অবস্থোশির চন্য হযঔোশি আবোি হওশন্দ্রর মোধ্যশম
অোয়, দুিঃস্থ, আশ্রয়, পিরোিত্তোীি এবং পিয বোপতত মপোশদর আইিকত োয়তো এবং আশ্রয় োয়তো হদয়ো শয় েোশও । ম্পূর্ ব
পবিো ঔরশঘ এব মপোশদর আইিকত োয়তো এবং আশ্রয়শওশন্দ্র েোওোর ব্যবস্থো ওরো য়।
উশেখ্য, মপো পবয়ও অপিদপ্তশরর প্রিোি ওোয বোশয় ১৯৮৬ োশ পিয বোপতত িোরীশদর আইিকত িরোমলব  োয়তো
প্রদোশির শক্ষয ১৫ চি আইি ওমবওতবোর মন্বশয় ঘোরটি িদ পিশয় িোরী পিয বোতি প্রপতশরোি হশর ওোয বক্রম শুরু য় । এ ওোয বক্রমশও
আশরো লপিলোী  হবকবোি ওরশত মপো োয়তো ওমবসূপঘ প্রওল্প িোশম এওটি উন্নয়ি প্রওল্প গ্রর্ ওরো য় । এ প্রওশল্পর আতোয়
ঙয়টি পবভোকীয় লশর ঙয়টি োয়তো হওন্দ্র স্থোিি ওরো য় । পিয বোতশির পলওোর িোরীরো িোরী পিয বোতি প্রপতশরোি হশর মোধ্যশম
ওোউশন্পপং, পবশরোি পিষ্পপত্ত , হদিশমোর, স্ত্রীর ভরর্শিোর্ , হঔোরশিোল  ন্তোশির ভরর্শিোর্ আদোশয় শযোপকতো হিশয় েোশও ।
তোঙোেো পিয বোপতত  আশ্রয়ীি িোরীরো পবিো ঔরশঘ ঙয় মো িয বন্ত বোশরো বঙশরর পিশঘ শব বোচ্চ দুই ন্তোি আশ্রয় হিশত িোশরি ।
িোরী পিয বোতি প্রপতশরোি হশ পিশয়োপচত ম্যোপচশেট , নৄপল িপরদলবও , আইিচীবী এবং মোচওল্যোর্ ওমবওতবো দ্বোরো
পিয বোপতত িোরীশদর অপভশযোশকর পভপত্তশত আইিকত িরোমলব হদয়ো য় । তোঙোেো িোপরবোপরও ম্পওব নৄিিঃস্থোিি , হযৌতুশওর ওোরশর্
সৃষ্ট িোপরবোপরও মস্যো পিরি , স্ত্রী-ন্তোশির আইিকত অপিওোর প্রপতষ্ঠো এবং পববো পবশেদ পওংবো তোোওপ্রোপ্ত িোরীশদর হমোরোিো
 হঔোরশিোল আদোয় ইতযোপদ পবশয় অপভশযোকওোরীর পপঔত আশবদশির পভপত্তশত আি পিষ্পপত্ত ওরো য় । এক্ষশি বোদী  পববোদী
উভয় িশক্ষর উিপস্থপতশত িোরস্পপরও আশোঘিো  মতপবপিমশয়র মোধ্যশম হ পবয়গুশো আি পিষ্পপত্ত ওশর েোশও
। িোরী
পিয বোতি প্রপতশরোশি হশর হযব অপভশযোক পিষ্পপত্ত ওরো ম্ভব য় িো তো পবিো ঔরশঘ এ ওোয বোশয়র আইিচীবীর মোধ্যশম
পিয বোপতশতর িশক্ষ আদোশত মোমো িপরঘোিো  পিষ্পপত্তর ব্যবস্থো ওরো য় । এশবর িোলোিোপল বদিপন্দি িিিপিওোয় প্রওোপলত
পবপভন্ন িোরী পিয বোতিভও অিরোশির তে ংগ্র  িশোআি ওরো য়।
মপো োয়তো হওশন্দ্র পবিো ঔরশঘ পিয বোপতত িোরীশদর আশ্রশয়র চন্য সুব্যবস্থো রশয়শঙ
। আপশ্রত িোরী  পলশুশদর
পবিোভশল্য ঔোয , বস্ত্র, পঘপওৎো, প্রোেপমও পলক্ষো হদয়ো য় । অোয়  দুিঃস্থ মপোরো যোশত স্বোবম্বী শত িোশর হচন্য
আশ্রয়শওশন্দ্রর হেি প্রপলক্ষশওর মোধ্যশম হোই , ওোটিং, এমব্রয়িোপর, উ বুিি ইতযোপদ পবশয় বোধ্যতোভও প্রপলক্ষর্ হদয়ো য় ।
এঔোি হেশও ব্ধজ্ঞোি ওোশচ োপকশয় িরবতীশত িোরীরো আত্মওমবংস্থোশি পিশয়োপচত শত িোরশবি।
বশক্ষশি িোরীর অংলগ্রশর্র সুশযোক সৃপষ্ট এবং িোরীর প্রপত ববম্য দূর ওরোর চন্য িোরীর ক্ষমতোয়শি রওোর বহুভৄঔী
উশযোক পিশয়শঙ। প্রকৃতিশক্ষ ক্ষমতোয়ি শো িোরীর রক্ষোওবঘ । এশত ওশর এওচি স্বোবম্বী িোরীর পদ্ধোন্ত হিয়োর ক্ষমতো বতপর য় ।
তোই পিয বোতশির পলওোর অোয় িোরীর িোশল দাঁপেশয়শঙ রওোর । দুিঃস্থ িোরীশও পবঘোর হিশত োোে ওরোই শুদৄ িয় বরং পিরোিদ
আশ্রশয় প্রপলক্ষর্প্রোপপ্তর মোধ্যশম স্বোবম্বী শত িোরশবি এওচি অোয় িোরী । তোই পিয বোপতত মপো  তোশদর অপভভোবওশদর
হযশওোশিো োয়তো পদশত ঢোওো, খুিো, বপরলো, রোচলোী, ঘট্টগ্রোম  পশশটর মপো োয়তো হওন্দ্র রশয়শঙ োপব বওভোশব শঘষ্ট।

-২িোরীরো যঔি অপিওোর আদোশয়র ব্যোিোশর শঘতি শব তঔি আশলিোশলর মোনুগুশো অন্তত িশেঘশে বশব । হওোশিো পওছু
ঘোপিশয় পদশত তোরো ভোবশব । এঔি ময় এশশঙ িোরীশদর পিশচশদর অপিওোর বুশছ হিয়োর । আমোশদর পির্ততোপন্ত্রও মোচ ব্যবস্থোয়
িোরীরো যপদ ওর্তবশত্বর সুশযোক হেশও পিপঙশয় আশঙ তেোপি একপে হেশও িোরীশদর পিশচ হেশও হবপরশয় আশত শব । িোরীর প্রপত
ংপতো হরোশি িোরীশদরশওই ওোয বওরী ভূপমওো রোঔশত শব। িপরবোশর হবোছো িো শয় পিশচশও পলপক্ষত  স্বোবম্বী ওরশত শব।
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পআইপি প্রফন্ধ

র্শুয র্ফওোর ঘোই পুর্ষ্টওয ঔোফোয
মর্রনো আিোয
আচরওয র্শু আকোভী র্দরনয র্যণত ভোনুল। আকোভীরত র্ফশ্ব র্যঘোরনো মনতৃে মদরফ। বযতো  ংস্কৃর্তরও এর্কর
র্নর মোরফ। প্রকৃতরক্ষ তোযো যোরষ্ট্রয ম্পদ। মশ্রষ্ঠ র্ফর্নরোক। র্শুয সুষ্ঠু র্ফওো র্নর্িত রর যোষ্ট্র  চোর্তয য তোয প্রতযক্ষ
ইর্তফোঘও প্রবোফ রড়। তোই এ অভে ম্পদ যক্ষো ওরয তোরদয সুন্নয বর্ফষ্যৎ র্নর্িত ওযোয র্ফলটি চরুর্য।
র্শুয সুস্বোস্থয কেরন পুর্ষ্টওয ঔোফোরযয গুরুে অরনও। র্শুরও উন্নত  স্বোস্থযম্মত র্যরফর যোঔরত রফ। তরফই র্শুয
োযীর্যও  ভোনর্ও র্ফওো সুষ্ঠু রফ। র্শুয স্বোস্থয র্ফওোরয অনুকূর র্যরফ ঘোইরর ভোররদয ওথো বোফরত রফ। ভো মর্দ সুস্থ
থোরও  পুর্ষ্টম্পন্ন ঔোফোয গ্রণ ওরয তোরর ভোরয করবি থোওো র্শুটি বোররো থোওরফ। সুস্থ ভো-ই োরয এওটি সুস্থ চোর্ত উোয
র্দরত।
‘পুর্ষ্টীনতো’ র্ওংফো ‘অপুর্ষ্ট’ ব্দগুররোয োরথ আভোরদয ফোই ওভরফর্ র্যর্ঘত। পৃর্থফীয র্ফর্বন্ন মদর অকর্ণত র্শু,
ুঁ নো। এটি এভন
বৃদ্ধ, ভেফওযো অপুর্ষ্টরত র্ভকরঙ। আভযো এয ব্যর্তক্রভ নই। ‘পুর্ষ্ট’ ব্দটি খুফ মোনো মকরর আভযো এয ঠিও ংজ্ঞো খুর্চ
এওটি প্রর্ক্রো মোয ভোধ্যরভ যীরয ঔোয মোর্লত র তো  র্ি উৎন্ন । পরর যীরয বৃর্দ্ধ খরট। রফ িোর্য, উরেঔরমোগ্য র্ফল
রচ্ছ পুর্ষ্ট মোলণ ররই মদর মযোক প্রর্তরযোধ ক্ষভতো ততর্য ।
পুর্ষ্ট র্ফলর রঘতনতো ফোড়োরত ঘোইরর অপুর্ষ্ট র্ফলর চোনরত রফ। আভযো র্ফর্বন্ন ধযরনয ঔোফোয গ্রণ ওরয থোর্ও। তরফ
ফ র্ওছুযই এওটো র্নর্দ িষ্ট র্যভোণ আরঙ, মমটুকু গ্ররণ বোররো পরোপর োো মো। প্ররোচরনয অর্তর্যি র্ওংফো ওভ ঔোফোয গ্রণ
ওযরর মদর মম তোযতম্য খরট তোরওই অপুর্ষ্ট ফরর। অপুর্ষ্ট মওফর োযীর্যও র্ওংফো োর্যফোর্যও ভস্যো ন, এটি োভোর্চও এভনর্ও
অথ িননর্তও ভস্যো ততর্য ওযরত োরয। আফোয অম িোপ্ত ঔোয গ্রণ র্ওংফো খন খন অসুঔ রর ওভ পুর্ষ্টচর্নত ভস্যো মদঔো র্দরত
োরয। প্ররোচরনয ত্যরনো মফর্ ঔোফোয গ্রণ এফং োরথ োরথ োযীর্যও র্যশ্রভ নো ওযরর পুর্ষ্টয ফোড়র্ত র্ওংফো অর্তপুর্ষ্ট রত
োরয।
এওটি র্শুয চরন্য ভ োধোযণত চন ৩ মথরও ৩.৫ মওর্চ থোরও এফং উচ্চতো থোরও ৪৯ মথরও ৫০ মর্ন্টর্ভটোয। মর্দ
ঠিওভরতো র্শুরও পুর্ষ্টওয ঔোফোয মদো মো তোরর ৫ ভো ফর চন র্বগুণ  এফং এও ফঙরয চন  র্তনগুণ। এই র্ররফ
৫ ভো ফর এওটি র্শুয চন ো উর্ঘত ৫ মথরও ৭ মওর্চ এফং এও ফঙরয ৯ মথরও ১০ মওর্চ। মই োরথ উচ্চতো রফ ৫ ভোম
৬৫ মথরও ৬৭ মর্ন্টর্ভটোয এফং ১২ ভো ফর ৭৪ মথরও ৭৬ মর্ন্টর্ভটোয। র্শুয প্রথভ ৬ ভোর মওফর ভোরয দুধই তোয চন্য
এওভোত্র পুর্ষ্টওয ঔোফোয। ৭ ভো ফ মথরও র্শুরও পররয য, ফর্চ, মপ্রোটিন  র্বটোর্ভনভদ্ধ ঔোফোয, র্ডরভয ওসুভ এফং বোত,
ডোর, ফর্চ  মতর। এই ঔোফোযগুররো নযভ ওরয র্শুরও তোয উরমোকী ওরয ঔোোরত রফ।
পুর্ষ্টীনতো র্ভকরঙ এভন র্শুরদয মদঔররই বুছো মো। ওোযণ এফ র্শুরদয র্যপূণ ি োযীর্যও র্ফওো  নো। এযো ফরয
ত্যরনো ঔোরটো  ওভ চনর্ফর্ষ্ট এফং ম িোপ্ত উচ্চতো থোওরর ওভ চনর্ফর্ষ্ট র থোরও। অপুর্ষ্টয র্ওোয রর অরনওগুররো
রক্লণই প্রতীভোন - দুফ ির  চুঘো থোওো, মযোকো, খোড়  োচরযয োঁড় স্পষ্ট মঘোরঔ ড়ো, কুঘওোরনো ঘোভড়ো, যকঘটো  র্ঔটর্ভরট
মভচোচ, োত-োর োর্ন আো, ক্ষুধোভোন্নয মযোক ইতযোর্দ।
ফোংরোরদরয মভোট চনংখ্যোয এও-তৃতীোংরয মফর্ র্শু পুর্ষ্টীনতো মবোরক। এরদয মফর্য বোরকযই মপ্রোটিন 
ওযোরর্যয খোটর্ত যররঙ। এরদয প্রো ৩৫ তোং ঔোরটো, ৩৩ তোং ওভ চনর্ফর্ষ্ট এফং প্রো ১৫ তোং মযোকো-োতরো কড়রনয।
ভোতৃকবি মথরও র্ওংফো চরন্য য ঠিও ঔোফোয সুলভ উোদোরন নো মরর র্শু অপুর্ষ্টয র্ওোয র থোরও। তরফ মমবোরফই
মোও নো মওন, এয প্রবোফ ভোচ, যোষ্ট্য, অথ িনীর্ত-ফ র্ওছুয যই রড়। ভর্রোরদয মফর্য বোরকযই র্চংও, আযণ, আরোর্ডরনয
স্বল্পতো মদঔো মো। এ ভস্যোগুররো ফরক্ষরত্রই দীখ িস্থোী র থোরও। ২৬ তোং ভর্রোই যিস্বল্পতো মবোরক। োঁঘ ফঙরযয নীরঘ
র্শুরদয প্রো ৩৩.১ তোংই যিস্বল্পতো মবোরক। তরফ ফতিভোরন আরোর্ডমনয অবোরফ মমফ মযোক রতো মগুররো ওরভরঙ
অরনওোংর। র্শুরদয ভোরয দুধ এফং ঠিও  মথোমথ র্যভোরণ র্যপূযও ঔোফোয মদো রর এই োভোর্চও ভস্যো মথরও মফর্যর
আো চ রফ। অর্যওর্ল্পত  অম িোপ্ত ঔোফোয গ্রণ, ঔোফোয র্নফ িোঘরন অজ্ঞতো এফং এওই ধযরনয ঔোফোয ফোয ফোয গ্ররণ ভস্যো
ফোরড়। অপুর্ষ্টরত আক্রোন্ত র্শুরদয প্রর্ত মত্মফোন রত রফ। এফ র্শুয ভত্যযোয স্বোবোর্ফরওয মঘর ৯ গুণ মফর্। রঘতনতো ফোড়োরর
তীব্র অপুর্ষ্টরত আক্রোন্ত র্শুয ভত্যযঝর্ুঁ ও ওর্ভর আনো ম্ভফ রফ।

-২মভর র্শুরদয ঔোয, পুর্ষ্ট  স্বোস্থযরফো মদো নো মকরর তোরদয তদর্ও আওোয মঙোরটো র মো অথ িোৎ ঔফ িোকৃর্তয ।
এযো এই অপুর্ষ্ট র্নরই ফোড়রত থোরও। এটি এওটি ঘক্রোওোয প্রর্ক্রো, ওোযণ প্রোথর্ভও অফস্থো মর্দ ঠিওবোরফ পুর্ষ্টওয ঔোফোয নো ো
তরফ মই মভরয অপুষ্ট র্শুয চন্ভ মদোয ম্ভোফনো মফর্। আফোয এই অপুর্ষ্ট র্নর চন্োরনো র্শু তোয যফতী প্রচরন্য ওোরঙ
এওইবোরফ মৌুঁঙোরফ। এবোরফই মভররদয ভরধ্য অপুর্ষ্টয দুষ্টঘক্রটি ঘুযরত থোরও, মোয র্যণর্ত বোফ।
আভোরদয মদর এঔরনো আেোরযো নো মরুরতই অর্ধওোং মভরয র্ফর । অথঘ আেোরযো ফঙরযয র্নরঘ মওোরনো মভর ন্তোন
ধোযরণয চন্য ম্পূণ ি ততর্য থোরও নো। ১৮ ফঙরযয নীমঘ কবিধোযণ র্নযোদ ন। ১২ ফঙয ফ মথরও মভররদয প্রচননঅঙ্গ ন্তোনধোযণ
উরমোকী রত শুরু ওরয এফং পূণ িতো ো ১৮ ফঙয ফর। এ ভ অফেই মভররদয পুর্ষ্টওয  স্বোস্থযম্মত ঔোফোয র্দরত রফ মমন
তোয োযীর্যও র্ফওো ঠিও । তরফই ম সুস্থ র্শু চন্ র্দরত োযরফ। নোযী-পুরুরলয তফলমম্যয ওোযরণ মওোরনো মভর র্শু মোরত
অপুর্ষ্টয র্ওোয নো  ম র্দরও ফোয নচয র্দরত রফ। ১৮ ফঙয ফরয র্নমঘ কবিধোযরণয পররই আভোরদয মদর র্শু 
ভোতৃভত্যযয োয উন্নত মদগুররোয মঘর অরনও মফর্। এ ভস্যো উিযরণ ব্যোও প্রঘোযণোয ভোধ্যরভ চনকণরও রঘতন ওরয মতোরোয
োোোর্ প্রচননস্বোস্থয  পুর্ষ্টয র্ফলর র্ফর্বন্ন উন্নন ওভিসূর্ঘ গ্রণ এফং চোর্তরও র্র্ক্ষত ওরয ত্যররত রফ। চনকণরও এ র্ফলর
রঘতন ওরয ত্যররত ফতিভোন যওোয র্ফর্বন্ন উন্নন ওভিসূর্ঘ গ্রণ ওরযরঙ। র্ওন্তু এটিমও োভোর্চও আরন্নোররন রূ র্দরত রর
যওোরযয োোোর্ এর্কর আরত রফ ফোইরও। র্ফরল ওরয সুীর ভোচ  র্ফর্বন্ন র্ভর্ডোয ভূর্ভওো এঔোরন অনস্বীওোম ি।
র্শুরদয অপুর্ষ্ট প্রর্তরযোরধ র্ওরোযী, কবিফতী ভো এফং দুগ্ধদোনওোযী ভোরয মথোমথ পুর্ষ্ট র্নর্িত ওযো প্ররোচন। অল্পফর
র্ফর নো র্দরর ভস্যোগুররো ওরভ আরফ, ফোের্ফর মদোয পরর অল্পফর ভো রর র্শু  ভো দুচনই অপুর্ষ্টরত মবোরক।
কবিফতীয ঔোযোবোর  লধ গ্ররণ রঘতন রত রফ। আযণ, র্চংও গ্রণ নো ওযরর োযীর্যও নোনোন ভস্যো ততর্য
রফ। শুদৄ তোই ন এ ভ ম িোপ্ত ঘুভ  র্ফশ্রোভ প্ররোচন। োর্যফোর্যও ভর রত রফ সুঔওয। র্শুয অপুর্ষ্ট প্রর্তরযোরধ তোয
চরন্য এও খণ্টোয ভরধ্য োরদুধ োন ওযোরত রফ। চরন্য য প্রথভ ৬ ভো শুদৄই ভোরয দুরধ র্শু ফরড়ো রফ। ৬ ভো পূণ ি রর
র্শুরদয উরমোকী ফোড়র্ত নযভ ঔোফোয র্দরত রফ। তরফ দুই ফঙয ম িন্ত ভোরয দুধ োন ওযোরত রফ। তোরও র্ফর্বন্ন মযোক প্রর্তরযোধী
টিওোগুররো ভভরতো র্দরত রফ।
আচরওয র্শু আকোভী র্দরনয বর্ফষ্যৎ। পুর্ষ্টভদ্ধ ঔোফোয র্শুয মফরড় েোয চন্য অতযন্ত আফেও। ওোরচই এওটু রঘতন
ররই র্শুয চন্য পুর্ষ্টওয  সুলভ ঔোফোয র্নর্িত রফ। তরফই আভোরদয বর্ফষ্যত প্রচন্ স্বোস্থযফোন, বুর্দ্ধদীপ্ত  প্রর্তবোয অর্ধওোযী
রফ, মদ কেরন পর অফদোন যোঔরত োযরফ। ওরর এ র্ফলর রঘতন ররই মদর র্শু  ভোতৃভত্যযয োয এফং অপুর্ষ্টয অবোফ
হ্রো োরফ।
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চরফোয়ু র্যফতিন মভোওোর্ফরো ফোংরোরদ
র্ওোন্নোয আবু চোপয
োযোর্ফরশ্ব ফতিভোন ভরয ফরঘর আররোর্ঘত র্ফল চরফোয়ু র্যফতিন। প্রর্তর্নত ব্যোও ভোত্রো র্যরফরয মনর্তফোঘও
র্যফতিরন র্ফশ্বব্যোী চরফোয়ু র্যফতিন োর্ধত রচ্ছ এফং র্দন র্দন বৃর্দ্ধ োরচ্ছ তফর্শ্বও উষ্ণতো। এ উষ্ণতো বৃর্দ্ধয পরর ফ িোর্ধও
ঝর্ুঁ ওপূণ ি মদগুররোয ভরধ্য ফোংরোরদ নোভও ‘টস্পট’টি দীখ িরভোর্দ চরফোয়ু ঝর্ুঁ ও সূঘরও র্ফরশ্বয লষ্ঠ স্থোরন অফস্থোন ওযরঙ। অথ িোৎ
ফোংরোরদ চরফোয়ু র্যফতিরনয পরর ফরঘর ঝর্ুঁ ওপূণ ি মদগুররোয এওটি। র্ফরশ্বয তোভোত্রো বৃর্দ্ধ  চরফোয়ু র্যফতিরনয র্ফরূ
প্রবোফ র্ফলও র্ফশ্বব্যোংরওয 'Turn Down The Heat : Climate Extremes Regional Impacts and the Case
for Resilience' ীল িও প্রর্তরফদরন ফরো , প্রর্ত ৩-৫ ফঙয য য ফোংরোরদরয দুই-তৃতীোং এরোওো ফন্যো ডুরফ মোরফ
অথ িোৎ প্লোর্ফত এরোওোয র্যভোণ ফোড়রফ ২৯ তোং। র্ফশ্বব্যোংরওয প্রর্তরফদরন আরযো ফরো , ২০৫০ োররয ভরধ্য মদর ঘূর্ণ িছরড়য
ংখ্যো অরনও ফোড়রফ এফং র্তন র্ভটোয উচ্চতোয চররোচ্ছ্বো র্নর উকূরর আখোত োনরফ। এরত প্রো ৯০ রোঔ ভোনুল ফোস্তুচুযত রত
োরয।
২০৮০ োররয ভরধ্য ফোংরোরদ উকূরর ভৄদ্রপৃরষ্ঠয উচ্চতো ৬৫ ম. র্ভ. ফোড়রর মদরয দর্ক্ষণ র্িভোঞ্চররয ৪০ তোং
পর্র চর্ভ োর্যর মোরফ। এ ঙোড়ো তোদো  ঔযোয র্যভোণ ফোড়রফ। ১০ তোং ধোরনয চর্ভ এফং ৩০ তোং করভয চর্ভ হ্রো
োরফ। চীফনফর্ঘত্রয  প্রোকৃর্তও ঐর্তয ধ্বং রফ, মযোক-ব্যোর্ধয বৃর্দ্ধ খটরফ। ফোংরোরদ নোর্তীরতোষ্ণ তোভোত্রোয মদ র্ররফ
র্যর্ঘত রর কত ওরও ফঙরয তোভোত্রোয অস্বোবোর্ফও আঘযণ মই র্যর্ঘর্তরও ম্যোন ওরযরঙ।
WWF-এয করফলণো মদঔো মো, শুদৄ ঢোওো রয ১৯৯৫ োররয মভ ভোরয ত্যরনো ২০০৯ োররয নরবম্বয ভোরয
তোভোত্রো মফরড়রঙ ১.৫০ র্ডর্গ্র মরর্ো। ২০১৬ োর র্ঙর তোব্দীয রফ িোচ্চ তোভোত্রোয ফঙয। এ ফঙরযয কড় তোভোত্রো র্ঙর ১.৬
র্ডর্গ্র মরর্ো। ফোংরোরদ আফোো অর্ধদপ্তরযয সূত্রভরত- ২০৫০ োর নোকোদ ফোংরোরদরয তোভোত্রো করড় ১.৪০ র্ডর্গ্র
মরর্ো এফং ২১০০ োর নোকোদ ২.৪০ র্ডর্গ্র মরর্ো ফোড়রফ ফরর ধোযণো ওযো রচ্ছ।
ি
ফতিভোরন মদরয পূফ ি  ভধ্যোঞ্চররয ৩৩টি মচরো ফন্যোয ঝর্ুঁ ওমত যররঙ। উন্নত র্ফরশ্বয গ্রীন োউচ গ্যো র্নকভনওোযী
মদগুররো মমভন- ঘীন (২৫.৯৩%), ভেিযোষ্ট্র (১৩.৮৭%), বোযত (৬.৪৩%), যোর্ো (৪.৮৬%) চরফোয়ু র্যফতিরন প্রশ্নর্ফদ্ধ ভূর্ভওো
োরন ওরযরঙ। পরর ফোংরোরদরয ভরতো উন্ননীর মদ এফং তৃতী  ঘত্যথ ি র্ফরশ্বয মদভরয য চরফোয়ু র্যফতিরনয প্রবোফ
র্ফলরপোঁড়ো র মদঔো র্দররঙ। উদ্ভূত র্যর্স্থর্ত মভোওোর্ফরো ফোংরোরদরয ভূর্ভওো ফতিভোন র্ফরশ্বয উজ্জ্বর দৃষ্টোন্ত স্থোন ওরযরঙ।
এর্ডর্চ ফোস্তফোরনয ররক্ষয চরফোয়ু র্যফতিন মভোওোর্ফরো ওযরত উন্ননীর র্ফরশ্বয নফীন মদটি দৃঢ় প্রর্তজ্ঞোফদ্ধ র র্নরচরও
উস্থোন ওযরত ক্ষভ ররঙ।
ফোংরোরদ UNFCCC-এয দস্য দরগুররো র্নর প্রর্তফঙয আরোর্চত COP রম্মররন অংগ্রণ ওরয গুরুেপূণ ি
ভতোভত প্রদোন ওরয আরঙ। ২০১৫ োররয COP-21 রম্মররন গৃীত প্যোর্য চরফোয়ু চুর্িরত ফোংরোরদ চুর্ি স্বোক্ষয অনুষ্ঠোরনয
প্রথভ র্দরনই স্বোক্ষয ওরযরঙ। র্ফরশ্বয ঘত্যথ ি মদ র্ররফ ২০১৩ োররয র্ওরোরটো প্ররটোওররয র্বতী মভোরদ (২০১৩-২০২০)
অনুভথ িন ওরয চরফোয়ু র্যফতিন মভোওোর্ফরো র্নরচরদয অফস্থোন র্ফরশ্বয দযফোরয চোনোন র্দরত ক্ষভ ররঙ। র্ফশ্বব্যোংরওয
প্রর্তরফদরন 'Economics of Adaptation to Climate Change : Bangladesh' অনুমোী ঘূর্ণ িছড়  ফন্যো মভোওোর্ফরো
২০৫০ োর ম িন্ত প্রর্তফঙয করড় মভোট ১৬৬ র্ভর্রন ভোর্ওিন ডরোরযয অর্তর্যি অথ িোন প্ররোচন রফ ফরর প্রোক্করন ওযো ররঙ।
এয মপ্রর্ক্ষরত যওোয চরফোয়ু র্যফতিনচর্নত ঝর্ুঁ ও মভোওোর্ফরো চোতী ক্ষভতো বৃর্দ্ধয ররক্ষয Bangladesh Climate
Change Strategy and Action Plan 2009 প্রণন ওরয ৬টি র্ফলর্বর্িও ৪৪টি ওোম িক্রভ র্নধ িোযণ ওরয ওোচ ওযরঙ।
র্ফরশ্বয প্রথভ মদ র্ররফ ফোংরোরদ র্নচস্ব অথ িোমন ২০১০ োররয চরফোয়ু র্যফতিন তর্ফর কেন ওরযরঙ। এ তর্ফরর
২০১০ োর মথরও ভোঘ ি ২০১৮ ম িন্ত মভোট ৩,২০০ মওোটি টোওো ফযোদ্দ মদো ররঙ। মঔন র্ফরশ্বয ওোফ িন র্নিঃযণওোযী মদগুররো
র্নরচরদয ব্যোোরয নীযফ তঔন ফোংরোরদরয ভরতো এওটি উন্ননীর মদ ২০৩০ োররয ভরধ্য আন্তচিোর্তও োতো ১০ তোং
এফং র্নচস্ব অথ িোরন ৫ তোং ওোফ িন র্নিঃযণ হ্রো ওযোয রক্ষযভোত্রো র্নধ িোযণ ওযোয োোোর্ র্যরফফোন্ধফ ব্যোও র্ল্পোরন
গুরুেপূণ ি দরক্ষ গ্রণ ওযরঙ।

-২ফোংরোরদ ২০১৩-১৪ অথ িফঙরয চরফোয়ু অথ িোরন ১.৭ র্ফর্রন ডরোয ব্য ওরযরঙ মো ঐ ফঙমযয ফোরচরটয ৬.৩৬ তোং।
ফরঘর উরেঔরমোগ্য র্ফল ররো চরফোয়ু র্যফতিন মভোওোর্ফরোয গুরুে অনুধোফন ওরয ২০১৮ োররয ১৪ মভ ভর্ন্ত্রবো ফন 
র্যরফ ভন্ত্রণোররয নোভ র্যফতিন ওরয র্যরফ, ফন  চরফোয়ু র্যফতিন ভন্ত্রণোর নোভওযণ ওরয চরফোয়ু ংক্রোন্ত র্ফলটিয
প্রোর্নও র্বর্ি প্রদোন ওযো ররঙ, মো তৃতী র্ফরশ্ব নর্চযর্ফীন। এ ঙোড়ো ফতিভোন যওোয ২০১৮-১৯ অথ িফঙরয ২০টি ভন্ত্রণোররয
ফোরচট ফযোরদ্দ চরফোয়ু অথ িোন র্নরূণপূফ িও এওটি প্রর্তরফদন চোতী ংরদ উস্থোন ওযোয উরযোক গ্রণ ওরযরঙ।
ভর্দ্ধোরী ফোংরোরদ র্নর্িত ওযোয চন্য এভন এওটি ফ িচনীন ভোধোন দযওোয, মোরত এয অর্ধফোীযো চরফোয়ু
র্যফতিরনয প্রবোফ বোররোবোরফ মভোওোর্ফরো ওযরত োরয।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

মঔরোদৄরো নোযীয োপরে মদ উজ্জ্বর

ফোংরোরদময নোযী মমভন খয োচোরনো, র্ক্ষোঙ্গরন, ওভিরক্ষরত্র পর মতভর্ন পরতোয ঙো মযরঔরঙন ক্রীড়োঙ্গরন। নোযী
ক্রীড়োর্ফদরদয োত ধরয ওভ োপে োর্ন ফোংরোরদ। মচোফযো যভোন র্রনু ১৬ ফোয চোতী মটর্ফর মটর্নর ঘযোর্ম্পোন র র্করন
বুরও নোভ ত্যরর ইর্তো ততর্য ওরযরঙন। আন্তচিোর্তও র্ক্ররওরট ফোংরোরদরও বোররোবোরফই ত্যরর ধরযরঙন োরভো-ঔোর্দচোযো। মদৌরড়
দ্রুততভ ভোনফী নোচভৄন্নোোয র্ফউটি। দর্ক্ষণ এর্ো ১২তভ এ এ মকভর ীভোন্ত এফং ীরো স্বণ ি র্চরত ইর্তো যঘনো ওরযরঙন।
মঔরোয ঝর্ররত এযওভ অংখ্য োপে যররঙ এঔন ফোংরোরদরয নোযীরদয। ‘োপ অন্যধ্বি-১৫ ভর্রো পৄটফর ঘযোর্ম্পনর্র
োপরেয তোওো ফন ওরযরঙ মভরযো। আইর্র্ নোযী র্ফশ্বওোরয মওোোর্রপোর্ং যোউরন্ড আোযেোরন্ডয র্ফরক্ষ ফরড়ো চ
মররঙ ফোংরোরদ নোযী র্ক্ররওট দর। নোযীযো মঔরোদৄরোয রঙ্গ চর্ড়ত থোওরর তোরদয োযীর্যও র্ি অচিরনয োোোর্ ভোনর্ও
প্রোর্ন্ত ফোড়রফ। মঔরোয ভোরে মভমরদয পর এই দঘোযণো র্ফশ্ব দযফোরয ফোংরোরদরও এওধো এর্কর র্নররঙ।

হরপমট্যোন্প হযোদ্ধোশদর োম্প্রপতও োঘো
হমোোম্মদ রোশলদুজ্জোমোি
চোতীয় অে বিীপতর অন্যতম ভপভপত্ত প্রবোীশদর হপ্রপরত অে ব অে বোৎ হরপমট্যোন্প। হদশলর অে বনিপতও ভৄপি ংগ্রোশমর িরশত
িরশতই রশয়শঙ তোশদর ওষ্টোপচবত হরপমট্যোশন্পর খমবোি ঙোি। প্রবোীশদর খোশমর পবপিমশয় বোেশঙ হদশলর পরচোভব। তোরো ঘ রোঔশঙ
অে বিীপতর ঘোওো। পবশদশল প্রপতপিয়ত িোিো খোত-প্রপতখোত য ওশর োরোপবশশ্ব পিশচশদর অবস্থোি সুদৃঢ় ওশরশঙ হদশলর স্বোশে ব। তোরো
এওপদশও পবশদশল হদশলর ভোবভপতব উজ্জ্ব ওরশঙ অিরপদশও হদশল হরশঔ যোয়ো িপরবোশরর ভৄশঔ োপ হিোটোশে। যো প্রওোরোন্তশর
হদশলর অে বিীপতশত রোপর অবদোি রোশঔ।
বহুচোপতও ংস্কৃপতর হমবন্ধশি চীপবওোর তোপকশদ বোগোপ ঔোয, ভোো মস্যোশও চয় ওশর প্রবোশ হদশলর প্রপতপিপিত্ব
ওরশঙ। ওোরর্ বোগোপ োরশত চোরন নো। বোগোপর শ্রমোিিো আর তীক্ষ্ম হমিোয় অবোও য় পবশ্ব। হদল-পবশদশল রপঘত য় অংখ্য
োিল্যকাঁেো। তোরই িোরোবোপওতোয় বোংোশদল পবশশ্ব হবপল ওমী হপ্ররর্ ওরশঙ। পবশশ্বর প্রোয় ১৬৮টি হদশল ১ হওোটি ২০ োঔ ওমী ওোচ
ওরশঙ। আবোর হদশল হদশল বোংোশদশলর ওমীশদর ঘোপদো বোেশঙ প্রপতপিয়ত, ম্প্রোপরত শে ববশদপলও শ্রমবোচোর। প্রবোী ওমীর
খুপলর বোতবো ঙপেশয় যোশে হদলময়। মো-বোবো, ভোই-হবোি, স্ত্রী-ন্তোি হদশল হরশঔ পবশদল পবভূইশয় তোরো ওতটো ভোশো েোশওি তো আমরো
হদশল অবস্থোি ওশর হভোশব অনুমোি ওরশত িোপর িো। তশব তোশদরশও বময় শ্রদ্ধোর আশিই রোপঔ।
হৌপদ িতোওোশও ম্মোি চোিোশিোয় এও বোগোপশও নৄরস্কৃত ওশরশঙ হৌপদ িপিমোঞ্চীয় হময়র। প্রঘে ছশে দোম্মোশম হৌপদ
আরশবর িতোওো পিশঘ িশে হকশ বোংোশদপল এও িপরেন্নতোওমী ওোচ হিশ ছুশট পকশয় িতোওোটি ওোশি চপেশয় হিয়। দৃেটি এও
হৌপদ িোকপরও ঙপব তুশ হিোস্ট ওরশ তো োমোপচও মোধ্যশম ঙপেশয় িেোয় তোশও নৄরস্কৃত ওরোর পদ্ধোন্ত হিি হৌপদ িপিমোঞ্চীয়
হময়র। এ পিশয় চিপপ্রয় বদপিও হৌপদ হকশচশট বোংোশদপল ওমীশদর ততো  দক্ষতোর প্রলংো ওশর তোশদর সুশযোক-সুপবিো
বোেোশিোর দোপব ওরো য়। ওোরর্ তোরো বুশওর রি পদশয় বুচ চপমশি ো বৃশত্তর িতোওো অচবি ওশরশঙ। মোশয়পলয়োয় বশেো
অংশওর ভৄদ্র্ো কুপেশয় হিশয় তো ততোর োশে ওর্তবিশক্ষর োশত তুশ পদশয় উজ্জ্ব দৃষ্টোন্ত স্থোিি ওশরি মোশয়পলয়ো প্রবোী
বোংোশদপল এও শ্রপমও।
ইউশরোশির হদল পিপচশত শত িোশর বোংোশদশলর ওমীশদর ম্ভোবিোময় শ্রমবোচোর। হদলটিশত পিমবোর্ শ্রপমশওর প্রশয়োচি
রশয়শঙ। েোওো, ঔোয়ো  ভোশো হবতি হদলটির অনুকূ আবোয়ো বোংোশদপলশদর চন্য ম্ভোবিো আর বোপেশয় পদশয়শঙ। এ
শক্ষয বোংোশদশলর এওটি প্রপতপিপিদ ম্প্রপত পিপচ ঘুশর এশশঙ। ভেদ্ধপবদ্ধস্ত ইরোশও পবশদপল হওোম্পোপির বশেো প্রওল্পগুশোশত এবং
পবপভন্ন পিমবোর্ প্রওশল্প ক্ষোপিও ওমী পিশয়োশকর ম্ভোবিো রশয়শঙ যো বোংোশদপল ওমীশদর চন্য অতযন্ত খুপলর। ওমী খোটপতর ওোরশর্
চোমবোপি ইপমশগ্রলি রু চ ওশরশঙ। আবোর হিোল্যোন্ড বোংোশদল হেশও ওমী হিশব বশ আশ্বো পদশয়শঙ। হপদও হেশও চিলপি
রপ্তোপির সুঔবর আশত িোশর। এপদশও মধ্যপ্রোশঘয পবশল পবশল হক্ষশি আমোশদর ওপম মোদ্র্োোর পলক্ষোেীরো শ্রমবোচোশর প্রশবল
ওরশত িোরশব বশ আলো ওরো শে। দীখ ব ৬ বঙর িতুি ওমী পিশয়োক  েোন্পিোর বন্ধ েোওোর ির আরব আপমরোত রওোর পতি মো
োিোরর্ ক্ষমোর হখোর্োয় োচোর োচোর অনবি বোংোশদপল ওমী ববি য়োর সুশযোক হিশয়শঙ। দুবোইশয় অবস্থোিরত অনবি প্রোয় ৩৯
োচোর বোংোশদপল ওমীর িোশিোট বিতুি ওশর ইসুয ওরো শয়শঙ।
মোশয়পলয়োয় বোংোশদশলর শ্রমবোচোর আশরো লপিলোী  ম্প্রোপরত ওরশত কত ৩১ অশক্টোবর শয় হক বোংোশদলমোশয়পলয়ো চশয়ন্ট য়োপওবং গ্রুশির পমটিং । আশোঘিো ি  শন্তোচিও িয বোশয়র। বোংোশদপল ওমীরো চতর উিোশয়
অল্পঔরশঘ এবং দ্রুততম মশয় হযি মোশয়পলয়োয় কমি ওরশত িোশর হ ব্যোিোশর আশোঘিো শয়শঙ।
রওোশরর আন্তপরও প্রশঘষ্টোয় ওমী পশশব পবশদশল যোয়োর সুশযোক-সুপবিো এঔি চতর এবং দ্রুততর ওরো শয়শঙ। হচো
িয বোশয় হিৌুঁশঙ হকশঙ হবোদোিওোরী ব প্রপতষ্ঠোি। রওোর প্রপতটি উিশচোয় ওোপরকপর প্রপলক্ষর্ হওন্দ্র প্রপতষ্ঠো ওরশঙ। হঔোি হেশও
ভোোজ্ঞোি  পবপভন্ন হেশি ওোপরকপর দক্ষতো অচবি ওশর পবশদশল ওোশচর সুশযোক েোওশঙ। প্রর্তষ্ঠো ওযো ররঙ ৬টি মভর্যন
মটওরনোররোর্চ ইনর্স্টটিউট। হদশলর ভোবভপতব উন্নয়ি এবং হরপমট্যোন্প আিয়শি পবশদল কমশিচ্ছুশদর প্রপলক্ষর্ আবেও। কত িশভম্বশর
ঢোওোর পমরনৄশর ওোপরকপর পলক্ষওশদর চন্য প্রপলক্ষর্শওশন্দ্রর পভপত্তপ্রস্তর স্থোিি শয়শঙ। বো শয়শঙ, ওোপরকপর প্রপলক্ষর্শওশন্দ্র
প্রবোীশদর ন্তোিরো ভপতবর হক্ষশি হওোটো সুপবিো িোশব।
প্রবোীশদর টোওো ওরভৄি রোঔশত এিপবআর এর িক্ষ হেশও তোশদর টিআইএি িম্বর ওশর হিয়োর িরোমলব হদয়ো শয়শঙ।
হদশল প্রবোীশদর পবপিশয়োশকর চন্য পতিটি বন্ড ঘোলু আশঙ। ঘপত বঙশর প্রবোীরো পতিটি বশন্ড ১০ োচোর হওোটি টোওো পবপিশয়োক
ওশরশঙ। ও প্রবোীশদর র্ফমোর আতোয় আিশত প্রবোী ওমী র্ফমো িীপতমোো চূেোন্তওরশর্র শক্ষয এটো আইপিআরএ-হত আশঙ।
ম্প্রপত প্রবোী ওল্যোর্ ব্যোংওটি তিপপ ব্যোংশওর তোপওোভূি শয়শঙ।
প্রফোীরদয ওেোরণ রচ আনো ি’ রররপোয মফোড ি মথরও আইনকত োতো, প্রফোীয ন্তোনরদয চন্য বৃর্ি সুর্ফধো,
দুদ িোগ্রস্তরদয োতো, র্ফরদর্ র্নরোকদোতোয ওোঙ মথরও ভত প্রফোীওভীয চন্য ক্ষর্তপূযণ আদো, প্রফোীওভীয রো মপযত আনো,
ভতওভীয র্যফোযরও আর্থ িও োতো মদোয ভত সুর্ফধোর্দ প্রদোন ওযো রচ্ছ।

-২প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোর ঐওোপন্তও উশযোশক প্রবোীশদর ন্তোিশদরশও বোংোশদপল দ্ধর্তরত হঔোিেো ওরোশিোর চন্য ১৫০
হওোটি টোওো ব্যশয় মধ্যপ্রোশঘয স্কু প্রপতপষ্ঠত শে। প্রিোিমন্ত্রীর পিশদ বশল হৌপদ আরশব  বোরোইশি ৪টি স্কু প্রপতষ্ঠোর ওোচ শুরু
শয়শঙ। আর চিোব ি হবোিি, ইরোও, বোরোইি, ব্রুিোইশয় স্কু প্রপতষ্ঠোর চন্য ১৫০ হওোটি টোওোর ঘোপদোিি িোয়ো হকশঙ।
মধ্যপ্রোশঘযর লী ব িয বোশয়র ি  বপচর বোচোর আ আপভশরর লতওরো ৭৫ ভোক ব্যবোয়ী বোংোশদপল। হরপমট্যোন্প
বোংোশদশলর পচপিপির ১২ লতোংল। আন্তচবোপতও বোচোশর জ্বোোপি হতশর দোম বৃপদ্ধ, স্থোিীয় বোচোশর িোশরর উচ্চভল্য এবং হুপন্ড
হেওোশত রওোশরর িোিো উশযোশকর ওোরশর্ই এই প্রবৃপদ্ধ অব্যোত রশয়শঙ। ২০১৮ োশর অশক্টোবর িয বন্ত ৬ ক্ষ ১৫ োচোর ওমী
পবপভন্ন হদশল কমি ওশরশঙ এবং প্রবো আয় ১৩,১১৬.৫৩ পমপয়ি মোপওবি িোর। বোংোশদশলর সুকঠিত পরচোভব অে বিীপতর অন্যতম
পভপত্ত এই হরপমট্যোন্প। পবপভন্ন হদল হেশও শুদৄ অশক্টোবর মোশই িোঠিশয়শঙ ১২৩ হওোটি ৯১ োঔ িোর। ববি ঘযোশিশর তুিোয় অনবি
ঘযোশিশ িোশরর পবপিময় োর হবপল েোওোয় ওোপিত হরপমট্যোন্প বোংোশদশল আশঙ িো। তোই রপ্তোপির মশতো হরপমট্যোশন্পর ির
পিি বোপরত োশর প্রশর্োদিো হদয়োর সুিোপরল ওশর বোংোশদল ব্যোংওশও িি পদশয়শঙ প্রবোী ওল্যোর্  ববশদপলও ওমবংস্থোি মন্ত্রর্োয়।
হদশলর ওেো মোেোয় হরশঔ প্রবোীরো িোিো ওষ্ট ওশর হদশলর উন্নয়শি হচোরোশো ভূপমওো রোঔশঙি। তোই ববি ঘযোশিশ টোওো
িোেোশিো এবং পবশদশল হদশলর প্রপতপিপিত্ব ওশর হদশলর ইপতো, ঐপতয ংস্কৃপত তুশ িরশত শব । তোশই বোংোশদল
পবশ্বিপরমেশ অিন্য মোিোয় উন্নীত শব এবং োভবোি শব। আর পবশদল কমশিচ্ছুশদর ওোপরকপর প্রপলক্ষর্ হওন্দ্র হেশও প্রপলক্ষর্ পিশয়
যেোযে ওর্তবিশক্ষর মোধ্যশম ঘোওপরর পিিয়তো পিশয় যোয়োটো চরুপর।
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পআইপি প্রফন্ধ

উন্নরনয ঘযোরনর-ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোন টোরনর
মভো. আবুর ফোয
ফোংরোরদরয প্ররফবোয, প্রধোন ভৄদ্রফন্নয এফং বৃিভ ফোর্ণর্চযও নকযী র্ররফ র্যর্ঘত ঘট্টগ্রোভ। মম ফন্নয র্দর মদরয
৭৯% ণ্য আভদোর্ন-যপ্তোর্ন র থোরও। মঔোরন মোনচটভৄি আভদোর্ন-যপ্তোর্ন  ভ ফোঁঘোরনোয চন্য যওোয টোরনর র্নভিোরণয
র্যওল্পনো গ্রণ ওরযরঙ। প্রস্তোর্ফত টোরনর ঘট্টগ্রোভ ফন্নয নকযরও ওণ িপৄরী নদীয অয অংরয োরথ যোর্য ংভেি ওযরফ এফং
রযোক্ষবোরফ ঢোওো-ঘট্টগ্রোভ-ওিফোচোয ভোড়রওয ভোধ্যরভ োযোরদরয োরথ ংভেি ওযরফ। ঘট্টগ্রোভ র্যণত রফ ঘীরনয
োংোইরয আদরর োন র্টি টু টোউন। ঘট্টগ্রোভ অঞ্চররয মওোটি ভোনুরলয স্বরপ্নয ওণ িপৄরী টোরনরটিয নোভ ইরতোভরধ্য চোর্তয র্তো
ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোরনয নোরভ নোভওযণ ওযো ররঙ। শুদৄ মদরই ন দর্ক্ষণ এর্োয প্রথভ সুড়ঙ্গথ এটি।
কত ফঙরযয ১৪ অরটোফয ঘীরনয মপ্রর্রডন্ট র্ র্চনর্ংরয ফোংরোরদ পযওোরর ওণ িপৄরী টোরনর র্নভিোরণ দুই মদরয
ভরধ্য চুর্ি । এওই র্দরন প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো  র্ র্চন র্ং ফহুর প্রতীর্ক্ষত এই প্রওরল্পয র্নভিোণ ওোচ উরবোধন ওরযন। র্তন
োচোয োঁঘ র্ভটোয দীখ ি মদরয প্রথভ টোরনর র্নভিোরণ ব্য রফ প্রো দ োচোয মওোটি টোওো। মোয র্ংবোক অথ িোন ওযরফ ঘোনো
এর্িভ ব্যোংও। আকোভী ২০২২ োররয র্ডরম্বরয টোরনরটি ম্পরন্নয টোরকটি র্নধ িোযণ ওরযরঙ মত্য র্ফবোক। ওণ িপৄরী নদীয মভোনো
ওোপরওো, আরনোোযো-রতঙ্গো ররন্ট টোরনরটি র্নভিোণ ওযো রফ। এটি নদীয র্িভ োর র্ র্ফরঘয মনবোর মকট রন্ট মথরও নদীয
১৫০ পৄট র্নঘ র্দর অয োর র্কর উেরফ আরনোোযো। নদীয তররদর এয কবীযতো রফ ফ ির্নম্ন ৩৬ পৄট মথরও রফ িোচ্চ ১০৮
পৄট। মভোট দুইটি টিউফ র্নর্ভিত রফ। এওটি র্দর যপ্রোন্ত মথরও টোরনরর প্ররফ ওযরফ, অযটি র্দর রয আরফ। ইরতোভরধ্য
প্রওরল্পয োরড় ৩২ তোং ওোচ মল ররঙ।
টোরনররয প্রর্তটি টিউফ ঘড়ো রফ ১০ দর্ভও ৮ র্ভটোয ফো ৩৫ পৄট এফং উচ্চতো রফ ৪ দর্ভও ৮ র্ভটোয ফো ১৬ পৄট।
এওটি টিউরফ ফোরনো রফ দুটি মস্কর, থোওরফ দুই মররন কোর্ড় ঘরোঘররয ব্যফস্থো। োর থোওরফ আয এওটি টিউফ। ভোরছ পোঁওো
থোওরফ ১১ র্ভটোয। মম মওোন ফড় মোনফোন দ্রুত  খুফ স্বোচ্ছরন্ন ঘররত োযরফ। এঔন ভর ঔনন ওোচ শুরু রফ। প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো
২৪ মপব্রুোর্য তোর্যরঔ ওর্ম্পউটোরযয োোরয্য মফোর্যং ওোম িক্রভ উরবোধন ওরযরঙন। ঔনন ওোরচয চন্য ভরমন্ত্র টির্ফএভ স্থোরনয ওোচ
ম্পন্ন ররঙ। আরকই এ মভকো প্রওরল্পয র্নযোিোয দোর্ে র্নররঙ ফোংরোরদ মনৌফোর্নী।
র্ফর্ষ্টচনরদয ধোযণো, মদরয প্রথভ এফং এওভোত্র টোরনরটি ঘোলু রর এ অঞ্চররয অথ িননর্তও ম্ভোফনোয নত্যন বোয
উরন্োর্ঘত রফ। আরফ অরনও উরযোিো, ওযরফ র্ফর্নরোক। টোরনররয দুই প্রোরন্ত করড় উেরফ নোনো ধযরণয র্ল্পপ্রর্তষ্ঠোন। ফোড়রফ
ওভিংস্থোন, ভৄরঙ মোরফ মফওোযে। যওোরযয গৃীত ঢোওো-ঘট্টগ্রোভ-ওিফোচোয অথ িননর্তও ওর্যরডোয ফোস্তফোন আয এওধো এর্কর
মোরফ। ওণ িপৄরী নদীয োরয করড় উেরফ অথ িননর্তও মচোন  ভদ্ধ আয এও ভোনকযী। এয পরর দর্ক্ষণ ঘট্টগ্রোভ  ম িটন নকযী
ওিফোচোরযয োরথ মদরয ফোর্ণর্চযও যোচধোনী ঘট্টগ্রোভ  যোচধোনী ঢোওোয দুযে আয ওরভ মোরফ। ঘো ওভরফ নদীয য থোওো
অন্য দুই মত্যয। এওই মঙ্গ মমোকোমমোক স্থোর্ত রফ প্রস্তোর্ফত মোনোর্দো ভৄদ্রফন্নরযয রঙ্গ।
ওণ িপৄরী নদীয তররদর টোরনর ততর্যয ঔননওোচ শুরুয চন্য প্রোথর্ভও মম ভস্ত অফওোেোরভো দযওোয মগুররো প্রো মল।
প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো ২০১৪ োররয জুরন ঘীন পরযয ভ এ টোরনর র্নভিোরণ ঘীরনয োরথ ভমছোতো স্মোযও স্বোক্ষয ওরযন। ২০১৫
োররয ৩০ জুন ফোংরোরদ মত্য ওতৃিক্ষ এফং র্র্র্র্’য ভরধ্য ফোর্ণর্চযও চুর্ি স্বোক্ষর্যত । ঘট্টগ্রোভ ভোনকযীয ো র্দর ফর
মোো ওণ িপৄরী নদীয উিযপ্রোরন্ত ভদ্ধ ভোনকযী রর অযপ্রোরন্ত এঔন গ্রোভ।
ফতিভোরন ওণ িপৄরী ো আভোনত মত্য  ত ফঙরযয পুরযোমনো মযররত্য র্দর ক্রভফধ িভোন মোন ঘরোঘর োভোর মদো ম্ভফ
রচ্ছ নো। এঙোড়ো ওণ িপৄরী নদীয তররদর র্র চভোয ওোযরণ স্বোবোর্ফও ওোম িক্রভ ব্যোত রচ্ছ। এ অফস্থো ওণ িপৄরীরত নত্যন ওরয
মওোরনো র্ব্রচ র্নভিোণ নো ওরয নদীয তররদর টোরনর র্নভিোরণয র্যওল্পনো মনো যওোরযয দুযদী র্যওল্পনো।
দর্ক্ষণ ঘট্টগ্রোরভয আরনোোযো উরচরো প্রর্তর্ষ্ঠত রত মোরচ্ছ র্ফরল অথ িননর্তও অঞ্চর। এয চন্য অর্যোম ি অফওোেোরভো
সুর্ফধোম্পন্ন ওরয র্ফর্নরোরকয উরমোকী ওযরত টোরনরটি গুরুেপূণ ি। ঘট্টগ্রোভ ভোনকযী মথরও ড়ওরথ ভোত্র ২৮ র্ওররোর্ভটোয দুযরে
ওণ িপৄরী টোরনর প্রওল্পটি অফর্স্থত। টোরনর র্নর্ভিত রর দুযে অরধ িরও মনরভ আরফ, ভ ফোঁঘরফ। আরনোোযো অথ িননর্তও মচোনটি
রফ মদরয প্রথভ র্চটুর্চ অঞ্চর।
প্রস্তোর্ফত মোনোর্দো ভোতোযফোর্ড় কবীয ভৄদ্রফন্নয, মওোর্যোন যপ্তোর্ন প্রর্ক্রোওযণ অঞ্চর, ঘীনো র্ফরলোর্ত যপ্তোর্ন
প্রর্ক্রোওযণ অঞ্চর এফং ওরো র্ফদুযৎরওরন্ধয োফ  এরএনর্চ টোর্ভিনোররয রঙ্গ যোর্য এই টোরনর ভেি োয ভোধ্যরভ এ
অঞ্চরটিরত ব্যোফোফোর্ণচয  উন্নরনয অোয ম্ভোফনোয বোয খুরর মোরফ। ২০৪১ োররয ভরধ্য ফোংরোরদরও উন্নত ভদ্ধ মদরয
ওোতোরয র্নর মমরত এফং চোর্তয র্তোয স্বরপ্নয মোনোয ফোংরো প্রর্তষ্ঠো ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোন টোরনর রফ উন্নরনয র্ফরল
র্নোভও।
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Bangabandhu Shilpa Nagar to be country’s industrial hub
Tania Ferdous Tarin
Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA) is developing an industrial city titled
„Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN)‟ in the country's southeastern part with a
view to encouraging rapid economic development through increase and diversification of
industry, employment, production and export. The industrial city is being developed on around
30,000 acres of land touching three upazilas- Mirsarai, Sitakundu and Sonagazi- under
Chattogram and Feni districts respectively. It is located on the mouth of river Feni covering 25
kilometers of coast lines of Sandeep channel of the Bay of Bengal. Prime Minister Sheikh Hasina
laid the foundation stone of the EZ on February 28, 2016.
BEZA is in the process of developing a comprehensive master plan including
incorporating sea port, rail connectivity, marine drive, residential area, tourism park, power
plant, hospital, school and university for developing this self-contained industrial city. Various
types of industries, including garments and its supporting industries, agro-products and agroprocessing products, integrated textiles, leather and leather goods, shipbuilding, motorbike
assembly, food and beverage, pint and chemical, paper and products, plastics, light engineering
(including auto-parts and bicycles), pharmaceutical products, power and solar park will be set up
in the industrial city. The city is expected to create employment opportunities for 1.5 million
people within next 15 years and ensure US$15 billion export from this industrial enclave.
BEZA Executive Chairman Paban Chowdhury said, Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa
Nagar is one of the most suitable sites for setting up industrial establishments in the country. He
said, it is along the strategic location of Dhaka-Chattogram industrial corridor as business and
living cost are significantly lower at Mirsarai as well as in Chattogram division than other
developing cities in the world. With a high quality business friendly environment, it has positive
impacts and contributions in shaping Chattogram into a leading regional business hub he said.
He expressed his optimism that the BSMSN, the first planned city of the country, would pave the
way to establish a truly world-class business and industrial center.
Though the industrial city is in development stage, BEZA has already allocated 3,927
acres lands among the 45 business houses and their proposed investment is around $12.45 billion
and proposed employment opportunities is approximately 1.41 lakh. Another 10 business houses
are waiting for getting allotment.
Among the industries allotted business houses, Arman Haque Denim, has already laid
their foundation stones for setting up factories.
SNR Tawfiq, Managing Director of the Arman Haque Denim said, their business house
has set a plan to start its operation from December 2019 in the BSMSN. Tawfiq said, the
industry will ensure internationally complaint green Global Composite Denim production
facility. It will produce almost 10.8 million meter of assorted Denim fabric per year. “We have
selected the Mirsarai Economic Zone for the industry as the zone is one of the most suitable sites
in the country along the strategic Dhaka-Chattogram industrial corridor,” he said.

-2The Denim‟s managing director said, the industrial city will assure sovereign guarantee
on utilities, power and stability. With a large number of RMG factories being set up in the zone,
it also provides a ready market at close proximity for Arman Haque Denims, he added. Thanking
the government, he said, they will get all facilities in an one place through the industrial park
which will create employment opportunities for the country‟s people as well as developing
businesses. Arman Haque Denim will set up the industry on 10 acres of land with investing
around Taka 300 crore to meet the increasing demand of denim products in European countries
and the USA.
As the global demand for denim clothing has been increasing at an annual rate of 9
percent while in the USA, almost 70 percent of the population wear denim products regularly, to
catch the global market, Denim exporters can invest in the economic zones.
At present, Bangladesh alone has 30 denim mills involving a financial outlay of about
US$1 billion. The country has overtaken China to become the number one denim goods supplier
to the countries of the European Union. In the US market, Bangladesh now stands at third
position after China and Mexico.
To achieve countries rapid economic development through diversification of industries
and augmentation of employment, production and export, BEZA has till now got approval to
establish 88 economic zones across the country. Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar is one
of the biggest EZ hubs among them which has already become a focus of interest of local and
foreign investors. In addition, government has plan to establish 100 economic zones in all
potential regions-including backward and underdeveloped region by 2030 to create 10 million
new jobs and fetch additional annual export to US$40 billion. The government has already
enacted 'Bangladesh Economic Zones Act' in 2016 to facilitates these zones. To augment
investment in the private sectors, the government has also approved 'Bangladesh Private
Economic Zone Policy, 2015'. Under this policy, the private EZs are being approved and
established to attract investment in various sectors. BEZA offers a range of one-stop services, tax
incentives and allowances to the investors.
Bangladesh is now marching towards prosperity. To reach the GDP growth in double
digit, these economic zones will work as engine of economic development. As on June 2018
investors from 38 countries including Japan, South Korea, U.S.A, UK, China, UAE among
others have already invested in the EPZs of Bangladesh. With the local and international
investment in economic zones, ample job opportunity will be generated with more production.
There will be diversification of exports. Bangabandhu Shilpa Nagar along with other EZs will
help to build the 'Sonar Bangla' as dreamt by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh
Mujibur Rahman through the development of our industry and economy.
#
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বহুভৄঔী িোটিণ্য উৎিোদি  ব্যবোশর পিরশব িোশটর হোিোী অতীত
রীিো িোরভীি
চোতীয় িোট পদব-২০১৯ এর ভ প্রপতিোয পিি বোরর্ ওরো শয়শঙ “বহুভৄঔী িোটিণ্য উৎিোদি  ব্যবোশরই ভপদ্ধ ”। এ
প্রপতিোযশও মোশি হরশঔ বোংোশদশলর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর ব্যবোর বোেোশত এবং ম্ভোবিো তুশ িরশত উশেঔশযোগ্য িদশক্ষি হিয়ো
শয়শঙ। বোংোশদশলর ইপতোশর োশে িোশটর ইপতো, ঐপতয, ংস্কৃপত  ভল্যশবোি শতোশপ্রোতভোশব চপেত। িোটভদ্ধ বোংোশদল
আচ পবশশ্বর োমশি বহুভৄঔী িোটিশণ্যর ম্ভোর োপচশয় তোর ক্ষমতো প্রমোর্ ওরশত হিশরশঙ।
বোংোশদশলর িোটঔোশতর এই অপ্রপতশরোধ্য অগ্রযোিোর হিিশে রশয়শঙ বহুভৄঔী িোটিশণ্যর উৎিোদি এবং এর ব্যবোর।
িোটিশণ্যর িোলোিপল শরওরওম বোোপর, পিতযব্যবোয ব, িযোলশিব &ল্ বহুভৄঔী িোটোমগ্রীর প্রোর  পবির্ি এ হদশলর অে বনিপতও
উন্নয়শি িতুি কপতর ঞ্চোর ওশরশঙ। বোংোশদশল ২০১৭-২০১৮ অে ববঙশর ৯১.৯৯ ক্ষ হব ওাঁঘো িোট উৎিন্ন শয়শঙ। ওাঁঘো িোট
রপ্তোপি শয়শঙ ১৩.৭৯ ক্ষ হম. টি। িোট রপ্তোপিশত বোংোশদশলর অবস্থোি পদ্বতীয়। এঔোশত রপ্তোপি আয় ১২৯৪.৬৫ হওোটি টোওো।
বোংোশদল িোটও ওশিবোশরলশির উৎিোপদত প্রঘপত িোটিশণ্যর িোলোিোপল হোিোী আঁশলর বতপর বহুভৄঔী িোটিণ্য িতুি মোিোয়
এশদশলর আে ব-োমোপচও উন্নয়শি এবং ভদ্ধ বোংোশদল কেোর অন্যতম োপতয়োর পশশব ওশর মশিোশযোক আও বর্ ওশরশঙ।
২০০২ োশ ইউশরোপিয়োি ইউপিয়শির আপে বও োয়তোয় জুট িোইভোরপপিশওলি প্রশমোলি হন্টোর (হচপিপিপ) প্রপতষ্ঠোর
সূঘিোগ্ন হেশও এ হদশল বহুভৄঔী িোটিণ্য উৎিোদশির যোিো শুরু য়। প্রপতষ্ঠোওোশ মোি ২১টি বহুভৄঔী িোটিণ্য পিশয় স্থোিীয় বোচোশর
আত্মপ্রওোল ওশর হচপিপিপ ’র ১০ চি উশযোিো। প্রোেপমও িয বোশয় গুটিওশয়ও বোোপর িোশটর ব্যোকই পঙ ম্ব। িোন্দপিও হৌন্দয ব 
ব্যবোশর স্বোেন্দযশবোশির ওোরশর্ এব ব্যোক পবশল ওশর মপোশদর িযোলশিবল্ ব্যোক, জুতো  জুশয়োপর বক্স ইতযোপদ হবল
চিপপ্রয়তো োভ ওরশ পিশেটিও িণ্যোমগ্রীর দোিশট অে বোৎ এব িশণ্যর সুভ ভল্য, চভযতো এবং হৌন্দশয বর ওোরশর্
প্রোকৃপতও তন্তুর বতপর িণ্যোমগ্রীর অভযন্তরীর্ বোচোর প্রোপরত বোর সুশযোক পঙ িো।
মশয়র িপরবতবশির োশে োশে প্রোকৃপতও তন্তুর প্রপত শঘতিতো বৃপদ্ধ, পিশেটিশওর িপরবশতব প্রোকৃপতও তন্তুর িণ্যোমগ্রী
ব্যবোশর উদ্বুদ্ধওরশর্ পবশ্বব্যোিী প্রঘোরর্ো বোংোশদশলর হোিোী আঁল িোশটর বহুভৄঔী ব্যবোশরর ম্ভোবিোশও িতুিভোশব আলোর আশো
হদঔোয়। এভোশবই স্থোিীয়  আন্তচবোপতও বোচোশর বোংোর িোট প্রোকৃপতও তন্তু পশশব হশ্রষ্ঠশত্বর প্রমোর্ রোঔশত ক্ষম য়। এর
িোরোবোপওতোয় বতবমোশি হচপিপিপ ’র পিবপন্ধত ৭০০ চি উশযোিো এঔি ২৮০ িরশির বহুভৄঔী িোটিণ্য উৎিোদি ওশর অভযন্তরীর্ 
আন্তচবোপতও বোচোশর পবির্শির মোধ্যশম িোটঔোশত এও িতুি মোিো ংশযোচি ওশরশঙি। তোশদর উৎিোপদত বহুভৄঔী িোটিশণ্যর স্থোিীয়
বোচোর হযমি ব্যোিও হতমপি আন্তচবোপতও বোচোশর এশদশলর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর ঘোপদো ক্রমোকত বৃপদ্ধ িোশে। এ প্রশঙ্গ বহুভৄঔী
িোটিশণ্যর অভযন্তরীর্ বোচোশরর পবশয় আশোওিোত ওরশ হদঔো যোয় কত ৬/৭ বঙর আশক অভযন্তরীর্ বোচোশর িোশটর বতপর ঘোশর
বস্তো  সুতপ ঙোেো হতমি হওোশিো বহুভৄঔী িোটিশণ্যর বোচোর কশে শেপি। কত ওশয়ও বঙশরর িোরোবোপওতোয় প্রোয় ১০০ হওোটি
টোওোর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর বোচোর সৃপষ্ট শয়শঙ।
িোটিশণ্যর মশধ্য উশেঔশযোগ্য শো- িোন্দপিও পবপভন্ন িরশির ব্যোক, হপমিোর িোই এবং প্রশমোলিো িণ্যভ, িোিো
িরশির গৃস্থোী, বোোপর োচজ্জোয় ব্যবহৃত িণ্যোমগ্রী অন্যতম। উশেখ্য, কত ৫-৬ বঙশর আন্তচবোপতও িপরমেশ অে বনিপতও মন্দো,
রোচনিপতও অপস্থরতো  ভেদ্ধ-পবগ্রশর পবরুি প্রভোশব প্রঘপত িোটিশণ্যর ব্যবোর ংকুপঘত  স্থপবর শ িোরোবোপওভোশব বঙশর ২০
লতোংল হেশও ২৫ লতোংল বহুভৄঔী িোটিশণ্যর বোচোর ম্প্রোরশর্র মোধ্যশম কতবঙর প্রোয় ৭০০ হওোটি টোওোর বহুভৄঔী িোটিণ্য রপ্তোপি
শয়শঙ। বদিপন্দি চীবশির ব্যবোর িণ্যোমগ্রী হযমি পবপভন্ন প্রওোর ব্যোক (ল্যোিটি, স্কু, হপি হস্পোট ব, য়োটোরওযোরী, হমোবোই,
িোশিোট ব, ভযোপিটি, লপিং, হগ্রোোপর, হোল্ডোর, েোশভ, সুটশও, পব্রিশও, যোন্ড  মোপি ব্যোক), হোম হটক্সটোই (হবি ওভোর, কুলি
ওভোর, হোিো ওভোর, ওম্ব, িদ বো, হটপব রোিোর, হটপব ম্যোট, ওোশিবট, হিোর ম্যোট, লতরপঞ্জ), িপরশিয় বস্ত্র (হেচোর, িতুয়ো, হওোটি,
লোেী) ঙোেো রওোপর  হবরওোপর ংস্থোয় অপি এশক্সপর পশশব িোই হিোল্ডোর, হিিশোল্ডোর, ওোি বশোল্ডোর, টিসুযবক্স,
হটপশিোি ইিশিক্স, িোশয়পর, প্যোি, পভপচটিংওোি ব ইতযোপদর ঘোপদো পদি পদি বৃপদ্ধ িোশে। কর্প্রচোতন্ত্রী বোংোশদল রওোশরর বস্ত্র 
িোট মন্ত্রর্োয় এবং এর অিীিস্থ দপ্তর/ংস্থোয় অপি ব্যবোয ব পশশব িোশটর বতপর িণ্য ব্যবহৃত শে, যো ওশর চন্য এওটো
অনুরর্ীয় উদোরর্ শয় উশেশঙ। রওোশরর অন্যোন্য দপ্তর/ংস্থো এ উদোরর্ অনুরর্ ওরশত শুরু ওশরশঙ।
ম্প্রপত বহুভৄঔী িোটিশণ্যর চিপপ্রয়তো হদশলর ীমোিো অপতক্রম ওশর পবশদশল চিপপ্রয় শয় উশেশঙ। এ প্রশঙ্গ পবশদশল
অবপস্থত বোংোশদল দূতোবোগুশোর আগ্র  ঘোপদোর পবয়টি উশেঔশযোগ্য। এব দূতোবোগুশো বোংোশদশলর চোতীয় পদব িোশির
প্রোক্কোশ পবশদপল অপতপেশদর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর উিোর োমগ্রী প্রদোশি হবল আগ্রী শয় উশেশঙি। িোশটর বতপর মোপিব্যোক, টোই,
পবপভন্ন িরশির ব্যোক, নে, কুলি ওভোর, অপি এশক্সপর হযি ব বশশ্রষ্ঠ উিোর! দূতোবোভশর এ িরশির উশযোশক োেো পদশয়
হচপিপিপ বহুভৄঔী িোটিশণ্যর প্রোর, প্রঘোর  ব্র্যোপন্ডং এ দূতোবোগুশোশও শযোপকতো ওশর আশঙ। ইপতমশধ্য চোমবোপি, ঘীি 
হিিমোওব এ বোংোশদল দূতোবোশ এ িরশির ওি বোর স্থোিি ওরো শয়শঙ যোর মোধ্যশম বহুভৄঔী িোটিশণ্যর হৌন্দয ব অবশোওি ওরোই িয়
বরং আন্তচবোপতও বোচোশর এ হদশলর বহুভৄঔী িশণ্যর প্রশবশলর সুশযোক বতপর শে।

-২হদশলর অভযন্তশর িয বটি, পলক্ষোপ্রপতষ্ঠোি, আপে বও প্রপতষ্ঠোি িোমবোপউটিওযো হওোম্পোপি ইতযোপদ প্রপতষ্ঠোশি িপরশবলবোন্ধব
িোটিশণ্যর গ্রর্শযোগ্যতো পদি পদি বৃপদ্ধ িোশে । প্রঙ্গত উশেখ্য, ২০১৬ োশ পিবপন্ধত উশযোিোশদর িণ্যোমগ্রী প্রদলবি  পবক্রশয়র
চন্য হচপিপিপ ’র ওোয বোশয় এওটি প্রদলবিী  পবক্রয়শওন্দ্র প্রপতপষ্ঠত শয়শঙ। ২০১৮ োশ  ২০১৯ োশর (হিব্রুয়োপর) িয বন্ত এই
হওন্দ্র হেশও শব বোচ্চ ৯৩ ক্ষ ১৬ োচোর ৯৬৫ টোওোর িণ্য পবক্রয় শয়শঙ। পবপভন্ন রওোপর  হবরওোপর প্রপতষ্ঠোি হেশও পবপভন্ন
অনুষ্ঠোশি ব্যবোশরর চন্য এ হওশন্দ্রর িণ্যোমগ্রী ক্রশয়র ঘোপদো পদি পদি হবশেই ঘশশঙ। ইশতোমশধ্য আন্তচবোপতও িয বোশয় এ হওশন্দ্রর
প্রঘোর  প্রোশরর চন্য ৩৬০  িটয়োর বতপর ওরোর প্রপক্রয়ো ঘমোি রশয়শঙ। এই িটয়োর ঘোলু শ হওন্দ্রটি ভোচুয়ব োপ
িপরদলবি প্রোয় ২০০ িরশির উৎিোপদত বহুভৄঔী িোটচোত িণ্য োরোপবশশ্বর হক্রতো  প্রপতষ্ঠোি ৩৬০
 এযোশঙ্গশ হদঔোর সুশযোক
িোশবি, যো আন্তচবোপতও বোচোর ম্প্রোরশর্ গুরুত্বনর্ ব ভূপমওো রোঔশব বশ আলো ওরো যোয়।
স্থোিীয়  আন্তচবোপতও বোচোশর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর ঘোপদো নরশর্ হচপিপিপ ’র উশযোিোরো ওোচ ওশর হকশ তোশদর
হিলোকত দক্ষতো  সুপ্ত উদ্ভোবিী প্রপতভো পবওোশলর চন্য প্রশয়োচিীয় প্রপলক্ষর্, আপে বও বরোে  রওোপর নষ্ঠশিোওতো অিপরোয ব।
হচপিপিপ’র পিচস্ব পিচোইি ইন্পটিটিউট, R & D এবং ওশম্পোপচট পম িো েোওোয় উশযোিোশদর বহুভৄঔী িোটিণ্য উৎিোদশির
ওাঁঘোমো (হিপব্রক্স, িোইং  হপমশিলি) প্রোপপ্তশত মস্যোর ম্মুঔীি শত য়। উশেখ্য, পবশশ্ব
green product, green
solution, green growth ইতযোপদ পবশয় অভোবিীয় শঘতিতো সৃপষ্টর ওোরশর্ িপপেি ব্যোক ম্পূর্ ব পিপদ্ধ ওশরশঙ ৫৫টি হদশল,
৩১টি হদশল িপপেি ব্যোশক ওর আশরোি ওরো শয়শঙ, ২৬টি হদশলর পওছু হস্টশট আংপলও পিপদ্ধ, ভল্টোপর ঘোচব প্রশযোচয ওরো শয়শঙ
৬টি হদশল এবং এপলয়োর ১২টি হদশল িপপেি ব্যোক পিপদ্ধ ওরো শয়শঙ। ২০২১ এর মোছোমোপছ পিপদ্ধ ওোয বওর শব ২০টি হদশল।
পবশশ্বর ৫৫টি হদশল িপপেি ব্যোক পিপদ্ধ ওরোয় িপপেি ব্যোশকর ব্যবোর ব্যোিও োশর ওশম হকশঙ। কশবর্োয় আশরো হদঔো
যোয়, ২০০৮-২০১২ িয বন্ত ইউশরোশির ১৮টি হদশলর মশধ্য ৬টি হদশল িোশটর ব্যোশকর ঘোপদো হবশেই ঘশশঙ। এ ঙোেো ভেিরোচয 
ভেিরোশষ্ট্র, দপক্ষর্ আপিওোর হদলগুশো এবং পিপিোইি  আরব আপমরোশত িোশটর ব্যোশকর ঘোপদো আওোলচুম্বী।
তোই োরোপবশশ্ব
বহুভৄঔী িোটিশণ্যর অিোর ম্ভোবিোশও যেোযেভোশব ওোশচ োকোশিোর চন্য প্রস্তুপত গ্রর্ ওরোর পবওল্প হিই।
এ হদশলর বহুভৄঔী িোটিশণ্যর প্রঘোর, প্রোর  পবির্শির মোধ্যশম োরোপবশশ্ব এর ব্যবোর বৃপদ্ধর চন্য হচপিপিপ পিরভোশব
ওোচ ওশর যোশে । তোই পদ্বিোীিভোশব বো হযশত িোশর হয, বহুভৄঔী িোটিশণ্যর উৎিোদি  ব্যবোশরর মশধ্যই লুওোপয়ত আশঙ
বোংোশদশলর ভপদ্ধ, উন্নয়ি এবং উন্নত হদশলর ওোতোশর বোংোশদশলর অন্তর্ভবপির উজ্জ্ব ম্ভোবিো! বোংোশদলশও মধ্যম আশয়র হদল
 উন্নত হদশলর তোপওোয় উন্নীত ওরো এবং এপিপচ ’র ক্ষয বোস্তবোয়শির মোধ্যশম ওমবংস্থোি সৃপষ্ট তেো অে বনিপতও প্রবৃপদ্ধ অচবশির
শক্ষয এপকশয় হযশত শ বহুভৄঔী িোটিশণ্যর বোচোর ম্প্রোরর্ এবং উন্নয়ি এওোন্ত অিপরোয ব।
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ভূর্ভ মফোয অপ্রর্তরযোধ্য অগ্রমোত্রো
মভো. মযজুোন ঔোন
ক্রভফধ িভোন চনংখ্যো  র্ফযভোন ভূর্ভয র্যভোণ র্ফরফঘনো আদৄর্নও তথো সুষ্ঠু ভূর্ভ ব্যফস্থোনো র্নর্িতওরল্প যওোয
ফদ্ধর্যওয। চোর্তয র্তো ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোন ভূর্ভীনরদয ভোরছ ঔোচর্ভ ফরন্নোফস্ত প্রদোন এফং গৃীনরদয পুনফ িোন এফং
মদব্যোী ২৫ র্ফখো ম িন্ত কৃর্ল চর্ভয ঔোচনো ভকুপ ওযোয ভধ্যর্দর চনর্তওয ওোম িক্রভ শুরু ওরযন। তোঁযই মদঔোরনো থ অনুযণ
ওরয ভূর্ভ ভন্ত্রণোর োযোরদর ভূর্ভীন র্যফোমযয ভোরছ কৃর্ল ঔোচর্ভ ফরন্নোফস্ত প্রদোন অব্যোত মযরঔরঙ।
ভোননী প্রধোনভন্ত্রীয র্নরদ ির ভূর্ভ ভন্ত্রণোররয ক্ষ মথরও গুচ্ছগ্রোভ ততর্যয ভোধ্যরভ ২০১৯ োররয ভরধ্য োযোরদর ৫০
োচোয গৃীন, ভূর্ভীন  র্ঙন্নভর ভোনুরলয চন্য ঔোচর্ভরত খয র্নভিোণ ওরয তোরদয পুনফ িোন ওযোয ওোম িক্রভ অব্যোত যররঙ।
র্ফকত দ ফঙরয যওোয ৩১ োচোয ৩৫০টি গৃীন  র্ঙন্নভর র্যফোরযয রক্ষোর্ধও ভোনুলরও পুনফ িোন ওযো ররঙ। ঘয
মডরবররভন্ট এন্ড মরটররভন্ট প্রওল্প-৪ এয আতো জুন ২০১৮ ম িন্ত মনোোঔোরী মচরোয োর্তো  সুফণ িঘরযয ১৪ োচোয ঔর্তোন
ি ভরধ্য ১২ োচোয ৪৬১টি র্যফোরযয ভোরছ ঔর্তোন র্ফতযণ ওযো ররঙ।
র্ফতযরণয টোরকরটয
কৃর্ল, অকৃর্ল, চরোভূর্ভ, ফনভূর্ভ, োোড়, র্ল্পোঞ্চরর বোক ওরয েোন্ড মচোর্নং প্রর্ক্রো ম্পন্ন ররঙ। চোতী ভূর্ভ মচোর্নং
প্রওরল্পয আতো োযোরদর মভৌচো  প্লটর্বর্িও র্ডর্চটোর ভূর্ভ মচোর্নং ওোম িক্রভ ম্পোদরনয চন্য এওটি নত্যন প্রওরল্পয র্ডর্র্
প্রণন  অনুরভোদন ওোম িক্রভ ম্পন্ন ররঙ।
চনকণ এঔন রচই নোভচোযী, চভোবোক, ভূর্ভ উন্নন ওয, চর্ভয নওো র্ডর্চটোর দ্ধর্তরত ম্পন্ন ওযরত োযরঙ।
আদৄর্নও র্ডর্চটোর প্রভের্ি ব্যফোয ওরয ভূর্ভ মযওড ি  চর্য ওোম িক্রভ আদৄর্নওোরনয চন্য ওোম িওযী দরক্ষ গ্রণ ওযো ররঙ।
সুর্ফধোরবোকী চনকরণয স্বল্প ব্যর  ভর ভূর্ভ মফোপ্রোর্প্ত র্নর্িত ওযো রচ্ছ। ম িোক্ররভ োযোরদরয চর্ভয ঔর্তোন অনরোইরন
প্রদিরনয উরযোক মনো রচ্ছ। পৃর্থফীয মম মওোরনো প্রোন্ত মথরও উর্ের্ঔত অঞ্চররয ভোনুল রচই র্নরচয চর্ভয অফস্থোন চোনরত
োযরফন। প্রোথর্ভওবোরফ র্ডর্চটোর দ্ধর্তরত ভূর্ভ চর্য, মযওড ি প্রণন এফং ংযক্ষণ প্রওল্প (প্রথভ ম িো) ওর্ম্পউটোযোইরচন অফ
এির্চর্স্টং মভৌচো ম্যো এন্ড ঔর্তোন ীল িও প্রওরল্পয আতো র্এ, এএ  আযএ চর্যরয ৪ মওোটি ৫৮ রোঔ ৪৩ োচোয
৪০৪টি ঔর্তোরনয ডোটো এর্রয রক্ষযভোত্রো র্নধ িোযণ ওযো ররঙ। অরটোফয ২০১৮ ম িন্ত ৫৫টি মচরো মভোট ২ মওোটি ৫৬ রোঔ ৩১
োচোয ৪৭৭টি ঔর্তোরনয ডোটো এর্র ওোচ ম্পন্ন ররঙ। প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয মনতৃরে অপ্রর্তরযোধ্য অগ্রমোত্রো এর্কর ঘরররঙ
ভূর্ভ ভন্ত্রণোর।
োযোরদর চীণ িীণ ি ভূর্ভ অর্পগুররোয আদৄর্নওোন অফওোেোরভোয উন্নন ওোচ ঘররঙ। উরচরো  ইউর্নন ভূর্ভ অর্প
র্নভিোণ (৬ষ্ঠ ফ ি) প্রওরল্পয আতো োযোরদর ১৩৯টি উরচরো ভূর্ভ অর্প  ৪৬৫টি ইউর্নন ভূর্ভ অর্পরয র্নভিোণ ওোচ ম্পন্ন
ররঙ। এঙোড়ো ভগ্র মদর য  ইউর্নন ভূর্ভ অর্প র্নভিোণ প্রওরল্পয আতো ১ োচোযটি ইউর্নন ভূর্ভ অর্পরয র্নভিোণ
ওোরচয উরযোক গ্রণ ওযো ররঙ। ইরতোভরধ্য ৬৫০টি ইউর্নন ভূর্ভ অর্পরয মটণ্ডোয ওোম িক্রভ ম্পন্ন ররঙ মোয ভরধ্য ৫৭১টি ভূর্ভ
অর্প র্নভিোণ ওোম িক্রভ ঘরভোন আরঙ। যোচধোনীয মতচকোঁ এরোওো োন-স্ট োর্বি প্রদোরনয র্নর্ভরি ভূর্ভ মযওড ি  চর্য
অর্ধদপ্তয ওম্পোউরন্ড ভূর্ভবফন ওভরপ্লি র্নভিোণ ওোচ ঘরভোন আরঙ। ঢোওোস্থ ভূর্ভ প্রোন প্রর্ক্ষণ মওরন্ধয (৬ষ্ঠ তরো মথরও ১২তভ
তরো) ঊধ্বিভৄঔী ম্প্রোযণ ওোচ ঘররঙ। এঙোড়ো ভূর্ভ প্রোন প্রর্ক্ষণ মওন্ধ প্রওরল্পয র্নভিোণ ওোচ মদরয ০৭টি র্ফবোরক ঘরভোন
যররঙ। উরচরো ভূর্ভ োরওির অর্পরয ওোযী ওর্ভনোয ওভিওতিোরদয দোপ্তর্যও ওোচ চীওযরণয চন্য পূরফ ি এর্েোন্ডমদয
নোরভ ফযোদ্দকৃত মভোটয োইরওররয র্যফরতি ২৮৮টি কোর্ড় র্ফতযণ ওযো ররঙ।
দুনীর্তভৄি ভূর্ভ মফো র্নর্িত ওযরত োযোরদর অরটোরভন দ্ধর্তয ব্যফোয প্রঘরন ররঙ। ভূর্ভ ংস্কোয মফোরড িয
উরযোরক এ-টু-আই প্রওরল্পয োতো ৩০১টি উরচরো ই-র্ভউরটন ব্যফস্থো ম্পন্ন ওযো ররঙ। ভূর্ভ মযওড ি  চর্য অর্ধদপ্তয
এফং এ-টু-আই এয রমোর্কতো ৫৪টি উরচরো এফং ১৭,৯৫৪টি মভৌচো ১ মওোটি ১ রোঔ ৮ োচোয ৯০৯টি ঔর্তোন অনরোইরন
প্রদিন এফং চনকণরও যফযো ওযোয উরমোকী এওটি পটযোয ততর্য ওযো ররঙ।
ফোংরোরদরয অথ িননর্তও উন্নন এফং প্রবৃর্দ্ধ অচিরন ভূর্ভ ভন্ত্রণোর প্রতযক্ষ  রযোক্ষবোরফ অফদোন মযরঔ আরঙ। ভোননী
প্রধোনভন্ত্রীয গৃীত অথ িননর্তও অঞ্চর কেরন োযোরদর চর্ভয অর্ধগ্ররণয ওোচ অর্ত দ্রুততোয োরথ ম্পন্ন রচ্ছ। দ্মোরত্য প্রওল্প,
দ্মো মযর মত্য ংরমোক প্রওল্প, রূপুয োযভোণর্ফও র্ফদুযৎমওন্ধ স্থোন প্রওল্প, ওিফোচোয মচরোয ভরঔোরী  টুোঔোরী মচরোয
োযোফন্নরযয চর্ভ অর্ধগ্ররণয ওোচ ম্পন্ন ওযো ররঙ।

-২ভূর্ভ ভন্ত্রণোররয ওোচ আয অর্ধওতয চীওযরণয ররক্ষয র্ফর্বন্ন নীর্ত, র্ফর্ধভোরোয ংস্কোয, ংরোধন  প্রণন ওযো
ররঙ। ২টি নীর্ত (চোতী ভূর্ভ নীর্ত-২০১৮ এফং যওোর্য চরভোর ব্যফস্থোনো নীর্ত-২০১৮) এফং ০৫টি আইন [ফোংরোরদ
র্যতযি আইন (র্নন্ত্রণ, ব্যফস্থোনো  র্নষ্পর্ি) আইন-২০১৮, ভূর্ভ উন্নন ওয আইন-২০১৮, কৃর্ল চর্ভ সুযক্ষো আইন-২০১৮, ভূর্ভ
চর্য  ঔর্তোন োফ িতয মচরো আইন-২০১৮ এফং োট  ফোচোয (স্থোন  ব্যফস্থোনো) আইন-২০১৮], ০১টি অধ্যোরদ (োফ িতয
ঘট্টগ্রোভ মচরোভরয স্থোফয ম্পর্ি অর্ধগ্রণ  হুকুভ দঔর মযগুররন-২০১৮), ০৪টি র্ফর্ধভোরো (যওোর্য ম্পর্ি ব্যফস্থোনো
র্ফর্ধভোরো-২০১৮, োফ িতয অঞ্চররয ভূর্ভ র্ফরযোধ র্নষ্পর্ি ওর্ভন র্ফর্ধভোরো-২০১৮, োট  ফোচোয স্থোন  ব্যফস্থোনো র্ফর্ধভোরো২০১৮ এফং স্থোফয ম্পর্ি অর্ধগ্রণ  হুকুভ দঔর র্ফর্ধভোরো-২০১৮) এফং ০১টি নীর্তভোরো (চোতী পুনফ িোন নীর্তভোরো-২০১৮)
উরেঔরমোগ্য।
ফোগোর্র চোর্তয ইর্তোরয ভোনোও, ফ িওোররয ফ িভেরকয ফ িরশ্রষ্ঠ ফোগোর্র স্বোধীন ফোংরোরদরয ভোন স্থর্ত, চোর্তয
র্তো ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোরনয ‘মোনোয ফোংরো’ ফোস্তফোন এফং ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয মখোর্লত র্ডর্চটোর ফোংরোরদ
র্ফর্নভিোরণ ভূর্ভংর্িষ্ট ওর মফো ভোনুরলয ওোরঙ মৌুঁরঙ র্দরত ভূর্ভ ভন্ত্রণোর  এয আতোর্ভি দপ্তযভরয ওররই র্নযন্তয ওোচ
ওরয মোরচ্ছ।
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পআইপি প্রফন্ধ

দোর্যদ্রয র্ফরভোঘমন োভোর্চও ফনোন
মভো. োরচদুর ইরোভ
কোচীপুরযয ওোর্রোনওয উরচরোয চোনোড়ো গ্রোরভয মফকভ যোরফো ফন র্ফবোরকয োরথ ম্পৃি র এই র্ফবোরকয
ভোর্রওোনোধীন চোকো ফন সৃচন ওরযন ২০০৪ োরর। ফরনয চোকো মযোণ ওযো কোঙগুর্রয মোফতী র্যঘম িো ওযো এফং করুঙোকররয োত মথরও কোঙগুররোরও যক্ষো ওযরত তোয র্যফোয  অন্যোন্য উওোযরবোকীরদয রমোর্কতো ম িোক্ররভ টর প্রদোন ওযো
। কোঙ চুর্য প্রর্তরযোরধ মরথষ্ট রঘতন র্ঙররন র্তর্ন। ফোকোরন টং ফোর্নর যোরত মওউ নো মওউ কোঙগুররোরও যক্ষো ওযরত থোওত।
কোরঙয র্যঘম িো এফং যক্ষণোরফক্ষরণ ফন র্ফবোরকয মরোওচন তোরও ফভ রমোর্কতো ওরযরঙন।
দীখ ি ১০ ফঙয কোরঙয র্যঘম িোয য রবযোংরয অং ফোফদ ৭ রোঔ ২০ োচোয টোওো ো ম। এরত অনুপ্রোর্ণত র পুনযো
এই ফোকোরনয চোকো ঘোযো মযোণ ওরয আরযো সুন্নয ফোকোন করড় ত্যররফন ফরর অর্বপ্রো ব্যি ওরযন।
অরনরওই ফন র্ফবোরকয ভোধ্যরভ র্যঘোর্রত এই োভোর্চও ফনোন ওভিসূর্ঘয আতো আর্থ িওবোরফ উকৃত ররঙ। ফন
র্ফবোরকয ওভিওতিোযো ফররঙন ভোর্চও ফনোন ওভিসূর্ঘ দোর্যদ্রযর্ফরভোঘরনয মক্ষরত্র অফদোন যোঔরঙ।
ফন অর্ধদপ্তরযয ভরত, োভোর্চও ফনোন ররো স্থোনী দর্যদ্র চনকণরও উওোযরবোকী র্ররফ ম্পৃি ওরয র্যঘোর্রত
ফনোন ওোম িক্রভ। ভূর্ভীন, দর্যদ্য, র্ফধফো  দুদ িোগ্রস্ত গ্রোভীণ চনকরণয োভোর্চও  অথ িননর্তও সুর্ফধো র্নর্িত ওযোই োভোর্চও
ফনোরনয প্রধোন রক্ষয। োভোর্চও ফনোরনয ভর উরদ্দে ররো দর্যদ্র চনরকোষ্ঠীয ওভিংস্থোরনয সুরমোক সৃর্ষ্ট ওরয তোরদয স্বর্নবিয রত
োতো ওযো এফং তোরদয ঔোয, শুঔোয, জ্বোরোর্ন, আফোফত্র  ভরধরনয ঘোর্দো পূযণ ওযো।
নো িোর্য সৃচন, প্রোর্ন্তও  র্তত ভূর্ভরত বৃক্ষরযোণ ওরয ফনচ ম্পদ সৃর্ষ্ট, ভরুভতো মযোধ, ক্ষর্ষ্ণু ফনোঞ্চর যক্ষো 
উৎোদন বৃর্দ্ধ, র্যরফ উন্নন  চীফনফর্ঘত্রয ংযক্ষণ, নোযীয ক্ষভতোন  মনতৃে সৃর্ষ্ট এফং রফ িোর্য ওভিংস্থোন  দোর্যদ্রয
র্নযরন োভোর্চও ফনোন গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো যোঔরঙ।
োভোর্চও ফনোরনয আতো সৃর্চত ফোকোরনয আফতিওোর ন্যযনতভ ১০ ফঙয। সৃর্চত র্ে ফোকোরন প্রর্ত র্ওররোর্ভটোরয
োধোযণত ৫চন এফং উডরট/ব্লও ফোকোন/ ফোপোযরচোন/ এরগ্রোপরযর্ে/ উকূরী ঘযভূর্ভ ইতযোর্দ ফোকোমন প্রর্ত এওরয ১ চন র্রমফ
উওোযরবোকী ম্পৃি ওযো ।
অর্ধওোং উওোযরবোকী সৃর্চত উডরট  কৃর্ল ফন ফোকোরন অন্তফ িতীওোরীন পর র্মমফ আদো, লুদ, আনোয, কভ,
ঘীনোফোদোভ, ওচু, মরবু, ফর্চ এফং লর্ধ কোঙোরো  অন্যোন্য পর মযোণ ওরয রোবফোন ।
অংীদোর্যেভরও রবযোং ফণ্টন চুর্িনোভো অনুমোী োভোর্চও ফন মথরও প্রথভ ৭ ফঙয ম িন্ত প্রুর্নং  র্থর্নংওোরর ওর্তিত
বৃক্ষ, পরদবৃরক্ষয পর, উৎোর্দত কৃর্ল পর ইতযোর্দ মথরও প্রোপ্ত ওর আ ম্পূণ িরূ উওোযরবোকীকণ মর থোরওন এফং
আফতিওোর মরল বৃক্ষ ওতিনপূফ িও রবযোং উওোযরবোকীরদয ভোরছ ফণ্টন ওযো ।
ফোংরোরদর োভোর্চও ফনোন গ্রোভীণ চনরদ আথ ি-োভোর্চও উন্নন  দোর্যদ্রয র্ফরভোঘরন এও নত্যন র্দকরন্তয সূঘনো
ওরযরঙ। মই োরথ োভোর্চও ফনোন র্যরফরয বোযোম্য যক্ষো, চরফোয়ু র্যফতিরনয অর্বখোত প্রভন  অর্বরমোচন এফং
চীফনফর্ঘত্রয ংযক্ষরণ গুরুেপূণ ি ভূর্ভওো যোঔরঙ।
ফন র্ফবোক ১৯৬০ এয দরও ফন ম্প্রোযণ ওোম িক্ররভয ভোধ্যরভ ফ িপ্রথভ ফনোন ওভিসূর্ঘ ফনোঞ্চররয ফোইরয চনকরণয
ওোরঙ র্নর মো। এযয ১৯৮১-৮২ োর মথরও উিযফরঙ্গয যওোর্য ফনভূর্ভরত ফনোরনয চন্য বৃিয ৭টি মচরো ওর্ভউর্নটি
পরযর্ে প্রওরল্পয ভোধ্যরভ চনকরণয অংগ্ররণ অংীদোর্যেভরও োভোর্চও ফনোরনয প্রঘরন ওরয।
যওোয ২০০০ োরর োভোর্চও ফনোন ওোম িক্রভরও ১৯২৭ োররয ফন আইরন অন্তর্ভির্িয ভোধ্যরভ আইর্ন ওোেোরভোরত র্নর
আর। োভোর্চও ফনোনরও আরযো র্িোরী ওযোয চন্য ২০০৪ োরর োভোর্চও ফনোন র্ফর্ধভোরো প্রফতিন ওরয। আরযো ভেরকোরমোকী
 ওোম িওয ওযোয ররক্ষয ২০১০  ২০১১ োরর এই র্ফর্ধভোরো ংরোধনী আনো ।
ফন অর্ধদপ্তরযয তথ্য অনুমোী, োভোর্চও ফনোরনয আতো ১৯৮১-৮২ মথরও ২০১৬-১৭ অথ িফঙয ম িন্ত ৮৪,৩৭৮ মটয
এফং ৬৮,৮৩০ র্ও.র্ভ. ফোকোন সৃচন ওযো ররঙ; সৃর্চত ফোকোরন ৬,৫২,৯৫৫ চন উওোযরবোকী ম্পৃি যররঙন, মোরদয ভরধ্য
ভর্রো উওোযরবোকীয ংখ্য ১,২১,৫০৭ চন; োভোর্চও ফনোরনয ভোধ্যরভ সৃর্চত ফোকোনভ রত ৩৪,৭৪৪ মটয এফং ১৪৫৫৩
র্ও.র্ভ. ফোকোন ওতিন ওযো ররঙ মোয র্ফক্রভে ৯১৬ মওোটি ২৬ রোঔ ১৬ োচোয ৪২৬ টোওো; এ মোফৎ ১,৫১,৯১৫ চন
উওোযরবোকীয ভোরছ ২৮৫ মওোটি ৬৮ রোঔ ৭৭ োচোয ৯৬৮ টোওো র্ফতযণ ওযো ররঙ।

-২২০১৬-১৭ অথ িফঙয ম িন্ত পুনিঃফনোরনয ওোরচ বৃক্ষরযোণ তর্ফরর ৯১ মওোটি ২০ রোঔ ৭৪ োচোয ৩৩৬ টোওো োো মো
এফং এয ভরধ্য প্রো ২৫ মওোটি টোওো পুনিঃফনোরনয চন্য ব্যোংরও চভো যোঔো ররঙ। োভর্চও ফনোরনয ভোধ্যরভ যওোরযয এ মোফৎ
যোচস্ব আরয র্যভোণ ৩৩১ মওোটি ৮ রোঔ ৭৯ োচোয ২৫৬ টোওো।
োভোর্চও ফনোরন নো িোর্যরত ঘোযো উৎোদন, র্যঘম িো, ফোকোন র্যঘম িো ইতযোর্দ ওোম িক্ররভ ভর্রোরদয অংগ্ররণয সুরমোক
সৃর্ষ্ট এফং তোরদযরও আত্মর্নবিীর ওযো র থোরও। এঙোড়ো োভোর্চও ফনোন র্ফর্ধভোরো অনুমোী ৩০ তোং দুিঃস্থ ভর্রো
উওোযরবোকী োয সুরমোক মর থোরওন।
স্থোনী চনরকোষ্ঠীয উরযোরক গৃীত োভোর্চও ফনোন ওোম িক্ররভয মক্ষরত্র ব্যফস্থোনো ওর্ভটিয দস্যরদয ভরধ্য অন্তত দুইচন
ভর্রো থোওরফন। র্ফর্ধ ৭ এয (১) উর্ফর্ধরত চুর্িয আতো উওোযরবোকীয দোর্ে, ওভিব্যফস্থোনো এফং সুর্ফধোয মক্ষরত্র স্ত্রী 
স্বোভীরও ভোন অর্ধওোয মদো ররঙ। োভোর্চও ফনোরনয প্রর্ক্ষরণয মক্ষরত্র ৫০ তোং ভর্রোরও অংগ্ররণয সুরমোক মদো
র থোরও। তোঙোড়ো, বৃক্ষরযোরণ প্রধোনভন্ত্রীয চোতী পুযস্কোয প্রদোরনয মক্ষরত্র নীর্তভোরো অনুমোী ভর্রোরদয অগ্রোর্ধওোয র্দর
বৃক্ষরযোরণ উৎোর্ত ওযো র থোরও।
ি
োধোযণবোরফ মওোরনো োভোর্চও ফনোন এরোওোয এও ফক-র্ওররোর্ভটোরযয
ভরধ্য ফফোওোযী স্থোনী অর্ধফোীকরণয ভধ্য
রত উি এরোওোয উওোযরবোকী র্নফ িোর্ঘত রফন। উওোযরবোকী র্নফ িোঘরনয প্রোর্ধওোয প্রোপ্ত ব্যর্িযো ররন ভূর্ভীন; ৫০ তোংয
ওভ ভূর্ভয ভোর্রও; দুিঃস্থ ভর্রো; অনগ্রয চনরকোষ্ঠী; দর্যদ্র আর্দফোী; দর্যদ্রপরযস্ট র্বররচোয এফং অস্বচ্ছর ভৄর্িরমোদ্ধো অথফো
ভৄর্িরমোদ্ধোয অস্বচ্ছর ন্তোন।
মওোরনো োভোর্চও ফনোন এরোওোয এও র্ওররোর্ভটোরযয ভরধ্য ম িোপ্তংখ্যও উওোযরবোকী নো োো মকরর উি এরোওোয
র্নওটতভ এরোওো ফফোওোযী অর্ধফোীকরণয ভধ্য রত উওোযরবোকী র্নফ িোঘন ওযো মোরফ।
োভোর্চও ফনোন র্ফর্ধভোরো ২০০৪ (২০১৫ োরর ংরোর্ধত) অনুমোী, মম-মওোরনো ভূর্ভ মো যওোর্য ম্পর্ি ফো মোয য
যওোরযয অর্ধওোয যররঙ এফং োভোর্চও ফনোরনয ভোধ্যরভ ফনোন ংযক্ষণ ফো ব্যফস্থোনোয চন্য ভোর্রও মস্বচ্ছো র্রর্ঔত চুর্িয
ভোধ্যরভ যওোযরও অিণ ওযো ররঙ এভন মম-মওোরনো প্রওোয ভূর্ভরত যওোয উ-ধোযো (২) এয আতো োভোর্চও ফনোন ওভিসূর্ঘ
প্রর্তষ্ঠো ওযরত োযরফ।
এওটি োভোর্চও ফনোন ওভিসূর্ঘ তঔনই প্রর্তর্ষ্ঠত  মঔন যওোয োভোর্চও ফনোরনয চন্য এরূ ভূর্ভ ব্যফস্থোনো
ওোরচ োতোওোযী ব্যর্িকণরও এও ফো এওোর্ধও র্রর্ঔত চুর্িবোযো ফনচদ্ররব্যয অর্ধওোয ফো ভূর্ভ ব্যফোরযয অর্ধওোয অিণ ওরয।
ফন অর্ধদপ্তরযয ভরত, োভোর্চও ফনোরনয উরমোকী মওোরনো ভূর্ভরত ফনোরন আগ্রী স্থোনী চনরকোষ্ঠী ফন র্ফবোরকয র্ফট 
মযঞ্চ ওোম িোররয ভোধ্যরভ অথফো যোর্য র্ফবোকী ফন ওভিওতিোয র্নওট র্রর্ঔত আরফদন ওর্যরত োযরফ। স্থোনী চনরকোষ্ঠীয
উরযোরক গৃীত োভোর্চও ফনোন ওোম িক্ররভয মক্ষরত্র ংর্িষ্ট উরচরো র্যরফ  ফন উন্নন ওর্ভটি উওোযরবোকী র্নফ িোঘন চূড়োন্ত
ওযরফন।
োভোর্চও ফনোন ওভিসূর্ঘ ফোস্তফোরনয চন্য ফন অর্ধদপ্তয বৃক্ষরযোরণয ওভি র্যওল্পনো প্রণন, োভোর্চও ফন সৃর্ষ্ট  এয
ব্যফস্থোনো ম্পরওি উওোযরবোকীরদযরও প্ররোচনী যোভি  রমোর্কতো প্রদোন ওযরফন।
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ওর্ভউর্নটি র্লর্নও : খরযয দুোরয স্বোস্থযরফো
মভোোম্মদ পসুর আরভ
তৃণভর ভোনুরলয স্বোস্থযরফো ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয প্রওল্প এঔন স্বোস্থযরফো ভরডর র দোঁর্ড়ররঙ। ভো  র্শুয
োোোর্ োধোযণ ভোনুরলয স্বোস্থযরফো এও নীযফ র্ফপ্লফ খটিররঙ এ প্রওল্প। এফ র্লর্নরও প্রতযন্ত অঞ্চররয স্বোস্থযরফো র্নর্িত ওযো
রচ্ছ। ওর্ভউর্নটি র্লর্নও এঔন োধোযণ ভোনুরলয বযোস্থরর র্যণত ররঙ। এও ওথো ফরো মো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও রচ্ছ
যওোরযয ফ ির্নম্ন ম িোরয স্বোস্থযরফো ওোেোরভো।
র্যোচকরঞ্জয তোড়ো থোনো কুর্ম্ব ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও র্ঘর্ওৎো মফো র্নরত আো আযোপৄর ইরোভ ফররন, কত
ওরওর্দন মোফত োঁোর্ন  শ্বো ওরষ্ট র্ভকর্ঙ। আভোয রক্ষ ১৪ র্ওররোর্ভটোরযয মফর্ দূরয উরচরো স্বোস্থয ওভরপ্লরি মোো ম্ভফ
ন। তোই ফোর্ড়য ওোরঙ, ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও মফো র্নরত এরর্ঙ। এঔোরন স্বোস্থযরফোয োোোর্ র্ফনোভরে লধত্র োই আভযো।
ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও মফো গ্রণওোযী মওো যওোয ফররন, এই র্লর্নরও অরনও ধযরনয র্ঘর্ওৎো । লধ র্ওনরত 
নো। র্ফনোভরে লধ মদো । আরক রয র্কর র্ঘর্ওৎো র্নরত রতো। ভ রোকরতো মফর্, টোওো ঔযঘ রতো। র্ওন্তু এঔন আয
রয মমরত  নো। উরযয দুটি খটনো মথরও এটোই প্রতীভোন  মম, এঔন োধোযণ মযোরকয র্ঘর্ওৎো তোযো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও
মথরওই োরচ্ছন।
চোর্তয র্তো ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোরনয সুরমোগ্য ওন্যো কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোরদ যওোরযয ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মঔ
োর্নো র্ঘর্ওৎো মফোরও ভোনুরলয মদৌড়রকোঁড়ো মৌুঁরঙ মদোয চন্য ১৯৯৬-২০০১ োর ম িন্ত মভোরদ ১৮ োচোয ওর্ভউর্নটি র্লর্নও
প্রর্তষ্ঠোয রক্ষযভোত্রো র্নধ িোযণ ওরয ওোচ শুরু ওরযন এফং ম ভ ১০ োচোয ৭২৩টি র্লর্নও ঘোলু ওযো । এয পরর ঐ ভওোরর
র্ঘর্ওৎো মফো দর্যদ্র ভোনুরলয ওোরঙ মৌুঁঙোরত শুরু ওরয। র্ওন্তু ২০০১ োরর ওর্ভউর্নটি র্লর্নওগুররো ফন্ধ র মো। এয পরর মদরয
দর্যদ্র ভোনুল আফোরযো র্ঘর্ওৎো মফো মথরও ফর্ঞ্চত রত শুরু ওরয।
২০০৯ োরর পুনযো ওর্ভউর্নটি র্লর্নওগুররো ঘোলু ওযোয উরযোক মনো । ফতিভোরন মদর ইউর্নন ম িোর ১৩ োচোয
৭০৭টি ওর্ভউর্নটি র্লর্নও ঘোলু যররঙ। আরযো এও োচোয ২৯টি ওর্ভউর্নটি র্লর্নও ওভিসূর্ঘয আতো আরঙ। ২০০৯ োর মথরও
২০১৮ োররয ভরধ্য ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও র্বর্চরটয ংখ্যো ৭৪ মওোটিয অর্ধও। এয ভরধ্য ২ মওোটিয অর্ধও ংখ্যও চটির মযোকীরও
উচ্চতয ম িোর মযপোয ওযো । যওোরযয এই ভতী উরযোরক মদরয অো দুস্থ ভোনুল রচ  র্ফনোো োরতয নোকোরর
র্ঘর্ওৎো মফো োরচ্ছ।
োর্ফ িও প্রচনন স্বোস্থয র্যঘম িোয আতো অন্তিঃেো নোযী প্রফপূফ ি (প্রর্তরলধও টিওোদোন) এফং প্রফযফতী
(নফচোতরওয মফো) মফো প্রদোনওোযী ওর্ভউর্নটি র্লর্নওগুররো ভভরতো মক্ষ্মো মযোরকয প্রর্তরলধও টিওোদোন, র্ডরথর্যো, হুর্ং
ওোর্, মোর্র, ধনুষ্টংওোয, োভ, মোটোইটি-র্ফ, র্নউরভোর্নো, ম্যোররর্যো, কুষ্ঠ, ওোরো-জ্বয, ডোর্যো, অন্যোন্য অংক্রোভও মযোক
প্রর্তরযোধ ব্যফস্থো এফং মগুররোয ীর্ভত র্ঘর্ওৎো সুর্ফধো প্রদোন ওযরঙ। এঙোড়ো জ্বয, ব্যথো, ওোটো/মোড়ো, োঁোর্ন, ঘভিরযোক, র্ক্রর্ভ এফং
মঘোঔ, দোঁত  ওোরনয োধোযণ মযোরকয মক্ষরত্র রক্ষণর্বর্িও প্রোথর্ভও র্ঘর্ওৎো প্রদোন ওযো রচ্ছ। র্লর্নওগুররোরত অস্থোী র্যফোয
র্যওল্পনো দ্ধর্ত ংক্রোন্ত র্ফর্বন্ন উওযণ র্ফনোভরে ৩০ ধযরনয শৄধ যফযো ওযো রচ্ছ। ফঙরয প্রো ২০০ মওোটিয অর্ধও লধ
এই র্লর্নরওয ভোধ্যরভ যফযো ওযো রচ্ছ।
র্লর্নওগুররো ফোর্ড়য ওোঙোওোর্ঙ ো এফং মঔোরন র্ফনোভরে োধোযণ মযোরকয শৄধ োো মো ফরর র্দন র্দন এয
মফোগ্রীতোয ংখ্যো ফোড়রঙ। যওোরযয পৃথও দুটি চর্যর এফ র্লর্নও র্নর ৮০ মথরও ৯৮ তোং ভোনুরলয ন্তুর্ষ্টয ওথো
প্রওো ওযো । চোতী চনংখ্যো করফলণো  প্রর্ক্ষণ প্রর্তষ্ঠোরনয (র্নরোট ি) চর্যর মদঔো মকরঙ, ফোর্ড়য োরয র্লর্নও মথরও শৄধ
আয যোভি মর ৮০ তোং ভোনুলই ন্তুষ্ট।
গ্রোভীণ চনকরণয অতযোফেওী র্ঘর্ওৎো মফো র্ফতযরণয প্রথভ স্তয ররো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও। তৃণভর ম িোর োধোযণ
ভোনুরলয ঘোর্দো অনুোরয োন স্ট োর্বি মন্টোয র্ররফ মঔ োর্নোয র্ফরল উরযোরক ওর্ভউর্নটি র্লর্নও স্থোন ওযো ।
এঔোরন ওভিযত ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয মপ্রোবোইডোয, স্বোস্থয ওোযী  র্যফোয ওেোণ ওোযীকণ প্ররোচনী স্বোস্থযমফো র্দর
থোরওন, মমভন- স্বোস্থয, র্ক্ষো  মফো ম্পরওি উবুদ্ধওযণ; প্রচনন স্বোস্থয  র্যফোয ওেোণ মফো প্রদোন; ভো  র্শুয ঔোয  পুর্ষ্টয
র্ফলর োতো প্রদোন; মঙোঁোরঘ মযোকফোরোই মথরও দূরয থোওোয র্ফলর যোভি দোন এফং চটিরতয মযোরকয র্ঘর্ওৎোয চন্য উরচরো
 মচরো স্বোস্থযরওরন্ধ মপ্রযণ।
ওর্ভউর্নটি র্লর্নও প্রওরল্পয রঙ্গ চর্ড়ত ীল িস্থোনী এও ওভিওতিো ফররন, শুদৄ স্বোস্থযরফোই ন ওভিরক্ষত্র ততর্যরত এই
ওর্ভউর্নটি র্লর্নওগুররো উরেঔরমোগ্য ভূর্ভওো োরন ওযরঙ। প্রর্তটি ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয মপ্রোবোইডোয
(র্এইঘর্র্)-মদয রঙ্গ প্তোর ৩ র্দন মফো র্দর থোরওন এওচন র্যফোয ওেোণ ওোযী  এওচন স্বোস্থয ওোযী। এ ম িন্ত ১৪
োচোয ৮৭৮ চন র্এইঘর্র্ র্নরোক মদো ররঙ মোয ভরধ্য ৫৪ তোং নোযী অথ িোৎ নোযীয ক্ষভতোন মদব্যোী স্বীকৃত।
ফতিভোরন র্ইঘর্র্রদয মফতন বোতো ফন ওযরঙ ওর্ভউর্নটি মফড মরথ মওোয (র্র্ফএইঘর্)।

-২১৫-৪৯ ফঙয ফরয ন্তোনধোযণ ক্ষভতোম্পন্ন ভোররদয ঠিও তোর্রওো প্রণন, চরন্য ২৮ র্দরনয ভরধ্য র্শুয
চন্র্নফন্ধন, এও মথরও োঁঘ ফঙরযয র্শুরদয ৬ ভো য য প্ররোচনী র্বটোর্ভন-এ ঔোোরনো এফং যোতওোনো মযোরক আক্রোন্ত
ুঁ মফয ওযো  তোরদয র্ঘর্ওৎোয ব্যফস্থো ওরয থোরও। ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয মপ্রোবোইডোযকণ স্বোস্থয  র্যফোয
র্শুরদয খুরচ
র্যওল্পনো মফো গ্রণওোযীরদয চটির মওইগুররোরও প্ররোচনী মফো প্রদোনপূফ িও দ্রুত উচ্চতয ম িোর মযপোয ওরযন।
শুক্রফোয ব্যতীত প্তোর ৬ র্দন ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয মপ্রোবোইডোয ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও উর্স্থত মথরও মফো প্রদোন
ওরযন। স্বোস্থযওভী এফং র্যফোয ওেোণ ওোযীকণ প্তোর ৩ র্দন ওরয ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও ফরন। ওর্ভউর্নটি মরথ মওোয
মপ্রোবোইডোযকণ স্বোস্থয ওোযীরদয তদোযর্ও ওযরফন। প্রোর্নও ওভি এরোওো (প্রর্ত ইউর্নরন ৯টি) োড ির্বর্িও ভোেওভীরদয
দোন ওযো । মর্দ ওভীয ংখ্যো মফর্  তরফ চনংখ্যোয র্বর্িরত তো ভন্ব ওরয দোন ওযো ।
স্বোস্থয ওোযী অথফো র্যফোয ওেোণ ওোযী এরও অরযয অনুর্স্থর্তরত ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও ওর মফো র্নর্িত
ওরযন। ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও মফোগ্রীতোয ংখ্যো বৃর্দ্ধ ওযোয চন্য স্বোস্থয ওোযী এফং র্যফোযওেোণ ওোযী ফোর্ড় র্যদিনওোরীন
ভ আন্তিঃব্যর্িও মমোকোরমোরকয ভোধ্যরভ ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয মফো ম্পর্ওিত তথ্য প্রদোরন র্ক্রবোরফ ওোচ ওরয থোরওন।
মম ওর কবিফতী ভর্রো ওর্ভউর্নটি র্লর্নও রত প্রফপূফ িও  প্ররফোিয মফো গ্রণ ওরযনর্ন, স্বোস্থয ওোযী 
ুঁ মফয ওরয ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয মফো ব্যফস্থো র্নর আরন। এ ম িন্ত ওর্ভউর্নটি র্লর্নরও
র্যফোযওেোণ ওোযীকণ তোরদয খুরচ
৮২,২০,৯৭০ চনরও প্রফপূফ ি এফং ২৪,১১,৫৩৬ চনরও প্রফ যফতী মফো মদো । ৬৬,০০০ এয অর্ধও স্বোবোর্ফও প্রফ ম্পন্ন
। এঙোড়ো মম ফ নোযী-পুরুল ইর্আই, মক্ষ্মো, কুষ্ঠ ইতযোর্দ র্ফলর ওর্ভউর্নটি র্লর্নও রত মফো গ্রণ ওরযনর্ন তোরদয এ মফোয
আতো র্নর আো । ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয ওোম িক্রভ পর, র্িোরী  পরপ্রসূ ওযোয ররক্ষয ইউর্নন স্বোস্থয  র্যফোয
ওেোণ মওন্ধ মযপোরযর মন্টোয র্ররফ ব্যফহৃত রচ্ছ।
ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয স্বোস্থযরফোয সুপর মবোক ওযরঙন গ্রোভীণ চনরদয ভোনুল। র্দরন র্দরন ম্প্রোর্যত রচ্ছ ওর্ভউর্নটি
র্লর্নরওয স্বোস্থযরফোয ওোম িক্রভ। বর্ফষ্যরত ওর্ভউর্নটি র্লর্নওগুররোই রফ গ্রোভীণ চনরদয স্বোস্থযমফোয তথ্য বোণ্ডোয। যওোয গ্রোভীণ
চনরদয ভোনুরলয স্বোস্থযরফো র্নর্িত ওযোয ররক্ষয ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয ওোম িক্রভ ম্প্রোযণ ওযরঙ। ওর্ভউর্নটি র্লর্নরওয চন্য
স্থোনী ম িোর তর্ফর কেন ওযো রফ। মস্বচ্ছো মোযো মদরফন, তোরদয ওোঙ মথরওই তর্ফররয টোওো গ্রণ ওযো রফ। মযোকীরদয টোওো
র্দরত ফোধ্য ওযো রফ নো। মযোকীরদয মওউ র্দরত ঘোইরর তো গ্রণ ওযো রফ।
প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয উরযোরক ওর্ভউর্নটি র্লর্নও প্রর্তষ্ঠোয ভোধ্যরভ দর্যদ্র ভোনুরলয র্ঘর্ওৎো মফো র্নর্িত ওযো ররঙ।
চনকণরও ম্পৃি ওরয মম-মওোরনো উরযোক গ্রণ ওযরর তো পর রফই, এয প্রকৃষ্ট উদোযণ এ ওর্ভউর্নটি র্লর্নও। ওর্ভউর্নটি
র্লর্নও এভন এওটো উদ্ভোফনী র্ি, মোয ভোধ্যরভ স্বোস্থযরফো চনকরণয মদোযরকোড়ো মৌুঁরঙ মদো ম্ভফ ররঙ। এটো ফোংরোরদরয
চন্য এও র্ফযোট অচিন। এ অচিরন মদফোী কর্ফ িত।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

ধোন উৎোদরন কৃলরওয ভূর্ভওো এফং তোরদয বর্ফষ্যৎ
সুমি হমশদী
ফোংরোরদ র্ফরশ্বয ৪থ ি ঘোর উৎোদনওোযী মদ। এওভরয ঘোর আভদোর্ন র্নবিয ফোংরোরদ আচ ঘোর যপ্তোর্নওোযও
মদরয ভম িোদো অচিন ওরযরঙ। মদরয ইর্তোর প্রথভফোরযয ভরতো ২০১৬ োরর ফোংরোরদ শ্রীরংওো ৫০ োচোয মভর্িও টন ঘোর
যপ্তোর্ন ওরয। স্বোধীনতোয য োত মওোটি ভোনুরলয অরন্নয ংস্থোন ওযো মমঔোরন দুিঃোধ্য র্ঙর এঔন ১৬ মওোটি ভোনুরলয ঔোয ঘোর্দো
র্ভটির ঘোর র্ফরদর যপ্তোর্ন ওযো রচ্ছ। স্বোধীনতোয য মদর মম র্যভোণ ঘোর উৎোদন রতো, এঔন উৎোদন তোয মঘর
র্তনগুরণয মফর্। আফোয মভোট উৎোর্দত ঘোররয ৫৫ বোকই আর মফোরযো ধোন মথরও। ফোর্ওটো আর আউ  আভন মথরও। র্ফরশ্ব
ফোংরোরদই এওভোত্র মদ মমঔোরন এও ফঙরয এওই চর্ভরত র্তনফোয ধোন উৎোদন ওযো ম্ভফ। দোর্যদ্রয র্নযরন ফরড়ো
ধযরনয ভূর্ভওো যোঔরঙ মদরয উৎোর্দত ঘোর। কৃর্ল প্রবৃর্দ্ধ অন্য মম-মওোরনো মটরযয মঘর দোর্যদ্র্য র্নযরন র্তনগুণ
মফর্ ভূর্ভওো যোঔরঙ। আয এ োপরেয ভরর মোযো যররঙ তোযো ররো এরদরয মঔরট ঔোো কৃলও ভোচ।

ঔোয উৎোদন ওর মটরয মদ এর্কর মোরচ্ছ। ফহুভৄঔী ভস্যো  প্রোকৃর্তও দুরম িোক মভোওোর্ফরো ওরয কৃর্ল ঔোরত
এররঙ অবোফনী োপে। মদর এঔন ফঙরয প্রো ৩ মওোটি ৬০ রক্ষ মভর্িও টন ঘোর উৎোদন । অল্প ভরই ঔোয উৎোদরন
ব্যোও োপে এরনরঙন মদরয কৃলওযো। ধোন উৎোদরন রক্ষযভোত্রো ঙোর্ড়র মদরয ঘোর্দো র্ভটির র্ফরদর যপ্তোর্ন ওযরত ক্ষভ
ররঙ ফোংরোরদ। ঔোয র্যওল্পনো  র্যধোযণ ইউর্নট এয তদর্নও ঔোযস্য র্যর্স্থর্ত, ২১ চোনুোর্য ২০১৯ এয র্োফ অনুমোী,
ঔোযরস্যয যওোর্য গুদোভচোত ওযো মভোট ভজুদ ১৪.৩১ রোঔ মভ. টন। এয ভরধ্য ঘোর ১২.৭২ রোঔ মভ. টন  কভ ১.৫৯ রোঔ মভ. টন
ঔোযরস্যয মওোরনো খোটর্ত মনই, খোটর্তয ম্ভোফনো মনই।
কৃর্লয উন্নরন ফদরর মোরচ্ছ অথ িননর্তও ওভিওোণ্ড  চীর্ফওোয ধোযো। নত্যন নত্যন ধোরনয চোত উদ্ভোফরন অথ িনীর্তয নত্যন এও
র্দকন্ত মদঔরঙ মদফোী। ধোযোফোর্ওবোরফ এ োপরেয ওোর্যকয এ মদরয রোঔ রোঔ োধোযণ কৃলও। কৃলরওয শ্রভ, কৃর্ল ওভিওতিোরদয
তদোযর্ও, কৃর্লর্ফজ্ঞোনীরদয করফলণো  যওোরযয র্দচ্ছো ধোন ঘোল  ঘোর উৎোদরনয এ মযওড ি করড়রঙ ফোংরোরদ। আয এরত
োরল্ট মকরঙ চোতী প্রবৃর্দ্ধ। চোতী র্যংখ্যোন অনুোরয, শুদৄ কৃর্ল ঔোরত র্চর্ডর্য অফদোন ২১ তোং। আয কৃর্লশ্ররভ ৪৮
তোং। কৃর্লয োফ-মটয এ র্যংখ্যোন ৫৬ তোং।
মদরয ক্রভফধ িভোন চনংখ্যোয ঔোয ঘোর্দোয রঙ্গ ংকর্ত মযরঔ ধোরনয পরন ফোড়োরনোয র্ফলটি বোফনো এরন নোতন
চোরতয ধোন এফং ভোন্ধোতো আভররয ঘোলোফোদ দ্ধর্ত মঙরড় উপী ধোন  আদৄর্নও উৎোদন প্রভের্িয ব্যফোয কৃলওরদয ভরধ্য চনর্প্র
ওরয মতোরো রচ্ছ। করফলণো র্ফরশ্ব প্রথভ র্চঙ্কভদ্ধ নত্যন ধোরনয চোত উদ্ভোফন ওযরত ক্ষভ ররঙ র্ব্র (ফোংরোরদ যোই র্যো ি
ইনর্স্টটিউট)। এয নোভ র্ব্র ৬২  র্ব্র ৬৪। র্চঙ্কভদ্ধ ধোরনয ঘোরর মওর্চপ্রর্ত ২৪ র্ভর্রগ্রোভ র্চঙ্ক যররঙ, মো মথরও এওচন পূণ িফস্ক
ভোনুল যীরযয ঘোর্দোয ৪০ বোক র্চরঙ্কয খোটর্ত পূযণ ওযরত ক্ষভ। র্তন মভৌসুরভ ঘোলোফোরদ যররঙ ঔযোর্ষ্ণু, ফন্যোর্ষ্ণু,
রফণোিতোর্ষ্ণু, ীতর্ষ্ণু ধোরনয চোত। এরত পরন, চীফনওোর  ফীরচয ভোন পুঙ্খোনুপুঙ্খবোরফ যোঔো ররঙ। আয এচন্য ধোন
করফলণো কৃলরওয আস্থো  র্ফরশ্ব খ্যোর্ত অচিন ওরযরঙ র্ব্র।

-২ফোংরোরদর্ র্চন র্ফজ্ঞোনী ড. আরফদ মঘৌদৄযী উদ্ভোর্ফত এও কোরঙ দুফোয ধোন পররনয র্চন এঔরনো ফোইরও অফোও ওরয মদ।
এওই চর্ভরত এওফোয ধোন ঘোল ওযরর দুফোয পর োো মোরফ। প্রথভফোয ধোন ওোটোয য ঐ কোরঙই পুনযো ধোন রফ। ভোত্র ঙ
ভোমই কৃলরওয খরয পর উেরফ দুফোয। মভৌরবীফোচোরযয কুরোউড়ো উরচরোয োচীপুয ইউর্নরনয ওোর্নোটি গ্রোরভ ড. আরফদ
যীক্ষোভরওবোরফ এ ধোন ঘোল ওরযন। চোনো মকরঙ, এওটি মঔরত প্রথরভ মফোরযো ধোরনয ঘোযো মযোণ ওরয র্যভোণভরতো ইউর্যো োয
প্ররোক ওযরত । ঠিওবোরফ মঘ  র্যঘম িোয ১৩০ র্দরনয ভরধ্য ৮৫ মর্ন্টর্ভটোয মথরও ১ র্ভটোয উচ্চতোয কোরঙ প্রথভফোরযয ভরতো
পর (ধোন) মফর্যর আর। রয ভোটি মথরও ৩৫ মর্ন্টর্ভটোয উচ্চতো র্যওর্ল্পতবোরফ ই ধোন মওরট মপররত । মঔরত নত্যন ওরয
ঘোলোফোদ ঙোড়োই র্যভোণভরতো ইউর্যো োয প্ররোক ওরয যফতী ৫২ র্দরনয ভোথো র্বতীফোয পরন মভরর। প্রথভফোয ধোন মওরট
মনোয য মদঔো মো, প্রর্ত মটরয ঙ দর্ভও ঘোয টন এফং র্বতীফোয র্তন টন উৎোর্দত । চনকরনয রঘতনতো, র্ফজ্ঞোরনয
আর্ফষ্কোয, যোচননর্তও র্দচ্ছো  কৃলরওয খোরভয ভন্ব ঙোড়ো কৃর্লরত োপে ম্ভফ ন। এরফয ভন্বরই আচ ফোংরোরদ ঔোরয
স্বংম্পূণ ি।
ম্প্রর্ত ঘোররয দোভ বৃর্দ্ধ এফং এ র্নর র্ফর্বন্ন ত্র র্ত্রওো মরঔোররর্ঔয দরুন র্ফলটি আররোঘনো আর। ওথো আরঙ
বোরত-ভোরঙ ফোগোর্র। তোই অন্যোন্য র্নতয প্ররোচনী দ্রব্যোভগ্রীয ভে বৃর্দ্ধ মরর তো ভোনুরলয মতভন নচয ওোরড় নো। র্ওন্তু ঘোররয
োভোন্য ভে বৃর্দ্ধরত ঘোর্যর্দরও তনঘ রড় মো। মম কৃলও ভোথোয খোভ োর মপরর পর পরো, র্নতয আভোরদয ঔোফোরযয ংস্থোন
ওযরঙ, আভযো মই কৃলওরদয র্যশ্ররভয মমোগ্য ভে র্দর্চ্ছ ওী? ফতিভোরন প্রর্তটি দ্ররব্যয ভরেয ঊধ্বিকর্তয ফোচোরয এওচন কৃলওরও
ধোন-ঘোর র্ফর্ক্র ওরয তোয ংোরযয প্রর্তটি ব্য র্নফ িো ওযরত । মঙরর-মভরয ড়োররঔো মথরও শুরু ওরয ংোরযয প্রর্তটি ঔযঘ
এওচন কৃলওরও ধোন-ঘোর র্ফর্ক্র ওরয মভটোরত । োোোর্ ধোরনয উৎোদন ঔযঘ পূরফ িয মঘর ফহুগুণ মফরড়রঙ। ২০১৮ োররয
কৃর্ল ভন্ত্রণোররয র্োফ অনুমোী, এও মওর্চ মফোরযো ধোন উৎোদরন কৃলরওয ঔযঘ ররঙ ২৪ টোওো মো ঘোররয র্োরফ এও মওর্চ
মফোরযো ঘোর উৎোদরন ঔযঘ দোড়ো ৩৬ টোওো। এয রঙ্গ ভেি ওযরত রফ র্যফন অন্যোন্য ঔযঘ। ২১ চোনুোর্য, ২০১৯ তোর্যরঔয
ঔোয ভন্ত্রণোররয র্োফ ভরত, মভোটো ঘোররয ফোচোয দয খুঘযো ভে ৩৬-৩৮ টোওো, ভধ্যভোরনয ঘোর খুঘযো ৪০-৪৫ টোওো, রু ঘোর
খুঘযো ৫২-৬২ টোওো। তরফ এ র্তন প্রওোয ঘোররয দোভ মচরো  র্ফবোকমবমদ র্ওছুটো োথ িওয আরঙ।
কৃলও মর্দ তোয প্রোপ্য ভে নো ো, উৎোদন ঔযঘ ত্যরর আনরত নো োরয তরফ ম ধোন আফোরদ অনুৎোর্ত র ড়রফ।
তঔন ম তোয কৃর্ল চর্ভরত অন্য পর উৎোদরনয র্দরও ঝরও ড়রফ। কৃলও মর্দ ধোন উৎোদন নো ওরয তরফ মদ ঘোর আভদোর্ন
র্নবিয র ড়রফ। তঔন ১০০ টোওো মওর্চরত মভোটো ঘোর োো মোরফ র্ও-নো রন্ন। তোই ঘোররয োভোন্য দোভ বৃর্দ্ধরত অরত্যও
ভোররোঘনো নো ওরয ফোস্তফতোয ভৄরঔোভৄর্ঔ র কৃলরওয স্বোথ িরও প্রোধোন্য র্দর আভোরদয র্ঘন্তো ওযরত রফ এফং দরক্ষ র্নরত রফ।
কৃলরওয উৎোদরনয ন্যোয্য ভে র্দরত রফ। তরফই ফোংরোয কৃলও ধোন ঘোরল আরযো উৎোর্ত রফ এফং মদ ধোন-ঘোরর
স্বংম্পূণ িতো অচিন ধরয যোঔরত োযরফ। মদরয ১৬ মওোটি ভোনুরলয প্রধোন ঔোয বোরতয মমোকোন র্দরত ক্ষভ রফ।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

‘ফ’-বী র্যওল্পনো-২১০০
এ এভ ইভদোদুর ইরোভ
নদী র্ফরধৌত ফোংরোরদ ভরত এওটি র্র বযো ফ-বী। দ্মো, মভখনো আয মভৄনো নদীয র্ভরনস্থরর করড় উরেরঙ পৃর্থফীয
বৃিভ কর্তীর এ ফ-বী। এরদর যররঙ মঙোরটো-ফরড়ো প্রো ৭০০ নদ-নদী। মোয ভরধ্য ৫৭টি আন্তিঃরদী নদী (৫৪টি বোযরতয োরথ,
৩টি ভোোনভোরযয োরথ)। প্রর্তফঙয প্রফোর্ত এফ নদীরত র্রয র্যভোণ  প্রো ১.০-১.৪ র্ফর্রন টন। পরর, ফল িো মভৌসুরভ মদঔো
মদ োর্নয আর্ধওয আয শুষ্ক মভৌসুরভ োর্নয স্বল্পতো। এঙোড়ো ফোংরোরদ পৃর্থফীয অন্যতভ দুরম িোকপ্রফণ এওটি মদ। ১৯৭০  ১৯৯১
োররয প্ররংওযী ঘূর্ণ িছড়, ২০০৭ োররয র্রডোয, ২০০৯ োররয আইরো এফং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪  ২০০৭ োররয বোফ ফন্যো,
এ মদরয উয র্দর ফর মকরঙ। ৬টি মচরো ২০১৭ োরর আকোভ ফন্যো োরযয পর নষ্ট রর ঘযভ দুদ িো রড় োরযয ভোনুল।
ফোংরোরদ পৃর্থফীয ফরঘর খনফর্তপূণ ি মদগুর্রয এওটি। ১৬ মওোটি ভোনুরলয চনফহুর এ মদর র্ফকত এও দরও
ব্যোও উন্নন োর্ধত ররঙ। অচিন ওরযরঙ র্নম্ন আরয মদ রত ভধ্য আরয মদর উন্নীত োয স্বীকৃর্ত। র্ফস্তৃত ররঙ উন্নন
ম্ভোফনো। র্ওন্তু এফ অচিন মটওই রফ ওী নো তো র্নর রঘতন ভররয প্রশ্ন যরমঙ। এয অন্যতভ ওোযণ চরফোয়ু র্যফতিনচর্নত
মনর্তফোঘও প্রবোফ। এ মপ্রর্ক্ষরত চরফোয়ু র্যফতিরনয এ প্রবোফ মভোওোর্ফরো ওরয মদরও এর্কর মনোয ররক্ষয গৃীত ররঙ মদরয
ইর্তোর ফরঘর র্ফস্তৃত দীখ িরভোর্দ প্রভের্িকত, ওোর্যকর্য  আথ িোভোর্চও দর্রর ফ-বী র্যওল্পনো-২১০০।
ফ-বী র্যওল্পনোয রূওল্প, অবীষ্ট এফং মওৌরভ ফোস্তরফ রূোরনয চন্য এ ভোর্যওল্পনোয এওটি ভর্ন্বত  সুংত
ফ-বী ব্যফস্থোনো দ্ধর্ত গ্রণ ওযো ররঙ। এ ভোর্যওল্পনোয আতো ২০৩০ োর h©ন্ত ফোস্তফোরনয চন্য র্নফ িোর্ঘত প্রওল্পভ
ফোংরোরদরয োর্ন র্ফলও র্নযোিো, ঔোয র্নযোিো, চরফোয়ু র্যফতিন অর্বখোত মভোওোর্ফরো, মটওই র্যরফ, অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ
এফং প্রোর্তষ্ঠোর্নও উন্ননরও র্নর্িত ওযরফ।
এ মদরয ভোনুরলয চীফন-চীর্ফওো, র্ক্ষো, ংস্কৃর্ত, ইর্তো  অথ িনীর্ত সুপ্রোঘীনওোর মথরও োর্নয য র্বর্ি ওরয করড়
উরেরঙ। মদরয ইর্তোর এ ভোর্যওল্পনোরই ফ িপ্রথভ ফরঘর ফরড়ো ম্পদ োর্নম্পদ ঔোতরও অন্তর্ভিি ওযো ররঙ। োর্নম্পদ
ব্যফস্থোনো, ফন্যো ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, ঔযো ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, প্রোকৃর্তও দুরম িোক ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, চরফোয়ু র্যফতিন অর্বখোত ব্যফস্থোনো,
চনস্বোস্থয, োর্ন যফযো এফং িঃর্নষ্কোন ব্যফস্থোনোরও োর্ন র্ফলও র্নযোিো অন্তর্ভিি ওযো ররঙ। চরফোয়ু র্যফতিন
অর্বখোত  মটওই র্যরফ র্নর্িতওরল্প চীফনফর্ঘত্রয ংযক্ষণ, ফনোন, র্যরফ দূলণরযোধ, চরফোয়ু র্যফতিরন অর্বরমোচন,
চরফোয়ু র্যফতিন প্রভন, প্রোকৃর্তও দুরম িোক ঝর্ুঁ ও হ্রো ব্যফস্থোনো প্রভৃর্ত ওভিসূর্ঘ গ্রণ ওযো রফ। শুদৄ প্রোকৃর্তও র্ফলই ন এ
ভোর্যওল্পনো মদরয অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ ফোড়োরত ভর্ন্বত র্যফণ  মমোকোরমোক ব্যফস্থোনো, জ্বোরোর্ন  র্ফদুযৎ র্নযোিো গুরুে
মদো ররঙ। োভোর্চও উন্নরনয োোোর্ প্রোর্তষ্ঠোর্নও উন্নরন মচোয মদো ররঙ। র্যওল্পনো ফোস্তফোরন ফরঘর গুরুেপূণ ি
ররো জ্ঞোরনয র্ফওো। আয তোই এ ভোর্যওল্পনো তথ্য, জ্ঞোন ব্যফস্থোনো, তথ্য োরনোকোদওযণ এফ র্ফলরও অন্তর্ভিি ওযো ররঙ।
ফ-বী র্যওল্পনো ২১০০-মত মদরয আটটি োইমিোরর্চওযোর অঞ্চররও র্বর্ি র্ররফ ব্যফোয ওরয প্রর্তটি অঞ্চররয
প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ভোত্রোয য গুরুে প্রদোন ওযো ররঙ। এয পরর এওই ধযরনয প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ম্মুঔীন
মচরোভরও এরওওটি গ্রুরয আতো আনো ররঙ মোরও ‘টস্পট’ (োর্ন  চরফোয়ু উদ্ভূত প্রো অর্বন্ন ভস্যোফহুর অঞ্চর) র্ররফ
অর্বর্ত ওযো ররঙ। এফ স্পটগুররো ররো উকূরী অঞ্চর, ফরযন্ধ  ঔযোপ্রফণ অঞ্চর, োয এফং আওর্স্মও ফন্যোপ্রফণ অঞ্চর,
োফ িতয ঘট্টগ্রোভ অঞ্চর, নদী অঞ্চর  মভোনো এফং নকযোঞ্চর।
চরফোয়ু র্যফতিন  প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ওোযরণ মদরয ওোর্িত উন্নন ম্ভফ রচ্ছ নো। ক্রভফধ িভোন তোভোত্রো,
নদী বোগন, ভৄদ্র পৃরষ্ঠয উচ্চতো বৃর্দ্ধ এফং মদরয অবযন্তরয রফণোিতোয অনুপ্ররফ, ফন্যো, ঘূর্ণ িছড়  চররোচ্ছ্বো, চরোফদ্ধতো, র্র
চভো ইতযোর্দ মভোওোর্ফরো এঔন ফরড়ো ঘযোররঞ্জ র দোঁর্ড়ররঙ। ২০৩০ োররয ভরধ্য মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিরনয ভোধ্যরভ ঘযভ
দোর্যদ্রয দূযীওযণ  ২০৪১ োররয ভরধ্য এওটি ভদ্ধ ফোংরোরদ কড়োয ররক্ষয ফ-বী র্যওল্পনো স্বল্প  ভধ্যরভোদী র্যওল্পনোগুররোয
ভরধ্য ভন্ব ওযরফ। ভরত র্তনধোর এ র্যওল্পনো ফোস্তফোন ওযো রফ। প্রথভ ধোম ২০৩০ োররয ভরধ্য ঘযভদোর্যদ্রয দূযীওযণ।
প্রথভ ম িোর ফোস্তফোরনয চন্য ৮০টি প্রওল্প প্রস্তোফ ওযো ররঙ। এয ভরধ্য ৬৫টি মবৌত অফওোেোরভো ংক্রোন্ত এফং ১৫টি প্রোর্তষ্ঠোর্নও
ক্ষভতো  দক্ষতো উন্নন এফং করফলণো র্ফলও প্রওল্প। র্বতী ধোর ২০৫০ এফং তৃতী ধোর ২১০০ োর h©ন্ত র্যওল্পনোটি
ফোস্তফোন ওযো রফ।

-২ফোংরোরদরও উন্নত মদর রূোন্তয ওযরত রর অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ েযোর্ন্বত যোঔরত রফ। দুরম িোকপ্রফণ মদ র্ররফ
ফোংরোরদ র্ফশ্বব্যোী র্যর্ঘত। কত দুই দরও মদর প্রো োরড় মতয মওোটি ভোনুল মওোরনো-নো-মওোরনোবোরফ প্রোকৃর্তও দুরম িোরক
ক্ষর্তগ্রস্ত ররঙ। প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ওোযরণ ভূর্ভয ব্যোও ক্ষ রচ্ছ। প্রর্তফঙয ৫০ মথরও ৬০ োচোয র্যফোয নদী বোগরনয
ওোযরণ গৃীন রচ্ছ। র্ফরল ওরয ফোস্থোন, সুর োর্ন যফযো র্নর্িত ওযো, ফচিয  আফচিনো ব্যফস্থো, র্ঘর্ওৎো, র্ক্ষো
অন্যোন্য ভস্যো প্রওট র উেরঙ। এ ওর ভস্যোয স্থোী ভোধোরনয ররক্ষয ৯ তোং োরয অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ অচিরনয চন্য
ফ-বী র্যওল্পনো ফোস্তফোন অর্যোh©।
স্রোব্দ উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিরনয মক্ষরত্র ঈল িণী োপে রোরবয য ফোংরোরদ এঔন মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিমন
দৃঢ় প্রতযর মোত্রো শুরু ওরযমঙ। ীর্ভত ম্পদ এফং ীভোফদ্ধ যওোর্য ঔোরতয োরথ অন্যোন্য ঘযোররঞ্জগুররো মভোওোর্ফরো ওরয দৃঢ় ংওল্প
 প্ররঘষ্টোয ভোধ্যরভ ফোংরোরদ ফ-বী র্যওল্পনো-২১০০ ফোস্তফোরন দৃঢ় প্রর্তজ্ঞ। এ র্যওল্পনো ফোস্তফোরনয ভোধ্যরভ আকোভী র্দরনয
ফোংরোরদ রফ সুঔী ভর্দ্ধোরী এও উন্নত ফোংরোরদ।
#
২৩.১২.২০১৮

পআইপি প্রফন্ধ

ফোংরোরদরয চর্ঙ্গ দভন ক্ষভতো অফোও র্ফশ্ব
োরদকুয যভোন
ি
যোচধোনীয গুরোরন মোর্র আটিরচন
মযরস্তোযোঁ চর্ঙ্গ োভরোয খটনোটি ২০১৬ োররয ররো জুরোইর মদ-র্ফরদর
ি
আররোঘনোয ছড় মতোরর। আইএ এয তোওোধোযী চর্ঙ্গযো মোর্র আটিরচরন
োভরো ঘোর্রর ফরড়ো ধযরনয তযোওোণ্ড খটোরর শুরু 
চর্ঙ্গর্ফরযোধী োঁড়োর্ অর্বমোন। মদর ন্ত্রো  চর্ঙ্গর্ফরযোধী ঘরভোন অর্বমোন আয মচোযদোয ওযো । র্নযোিোফোর্নীয এরওয
য এও অর্বমোরন এ ম িন্ত অন্তত ৮০ চন রন্নবোচন চর্ঙ্গ র্নত  মদড় তোর্ধও আটও । এফ অর্বমোরন র্ফপুর র্যভোণ
অস্ত্র  মকোরোফোরুদ উদ্ধোয ওযো ররঙ। চর্ঙ্গর্ফরযোধী ফ িরল অর্বমোনটি র্যঘোর্রত  নযর্ংদী মচরোয ভোধফদীরত। ভোধফদী
এরোওোয র্নলুপো বফরন ঘরর্ত ফঙয অরটোফরযয ১৫-১৭ তোর্যঔ আইনশৃংঔরোফোর্নী ৩৬ খণ্টোয অর্বমোন ঘোরো। এই অর্বমোরনয
শুরুরতই দুই চর্ঙ্গ র্নত । আয আত্মভিরণয য অয দুই নোযী চর্ঙ্গরও মগ্রপতোয ওযো । এওই মমোকসূত্রতো থোওো র্নলুপো
বফরন অর্বমোন মরল মরঔযঘরয োত তরোর্ফর্ষ্ট এওটি ফোর্ড়রত অর্বমোন ঘোরো র্ফরল ইউর্নট মোোট, পুর্ররয ওোউন্টোয
মটযর্যচভ অযোন্ড িোন্প ন্যোনোর ক্রোইভ (র্র্টির্), র’ পৄর ইন্টোযরন ইউর্নট (এরআইর্), মচরো পুর্র  ম িো ফ। মরঔযঘরযয
বফনটিয মম মফ্ল্োরয চর্ঙ্গযো অফস্থোন ওরয তোয মদোরর আেোহু, দোরোত্যর ইরোভ  আইএ মরঔো র্ঙর।
ি
চর্ঙ্গরকোষ্ঠীয দস্যরদয বোযো মোর্র আটিরচরনয
র্নভিভ তযোওোণ্ড র্ফশ্বফোীরও তফোও ওরয র্দরর যওোরযয আন্তর্যও
প্ররঘষ্টো মদরয ভধ্য মথরও ধভী উগ্রফোদীরদয মওড় উৎোটন ওযো ম্ভফ ররঙ। এওই ফঙয মদরয ওরওটি স্থোরন োম্প্রদোর্ও
োভরোয অফোনওরল্প মদোলী ব্যর্িরদয র্ফঘোরযয ম্মুঔীন ওযো । ২০০৯-’১৩ োরর ভোরচোট যওোরযয আভরর ব্লকোয, মরঔও,
প্রওোও, র্ন্দু-র্িষ্টোন-মফৌদ্ধধভী পুরযোর্ত, র্ফশ্বর্ফযোররয র্ক্ষও, ভোনফোর্ধওোযওভী, র্বন্নভরতয ইরোর্ভ বোফধোযোয অনুোযী,
আইনশৃঙ্খরো ফোর্নীয ওভিওতিো  র্ফরদর্রদয য এরওয য এও োভরো ফতিভোন যওোয তথো প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয চর্ঙ্গফোদ
দভরনয ওোh©ক্রভরও ঘযোরররঞ্জয ভৄরঔ মপরর।
এফ োভরোয অরনওগুররো দো স্বীওোয ওরয আইএ  আর ওোরদোয নোরভ ফোতিো এরর যওোয তো ফযোফযই দৃঢ়তোয
োরথ নোওঘ ওরয র্দর ফরররঙ, অবযন্তযীণ চর্ঙ্গযোই এফ খটনো খটোরচ্ছ। ফোংরোরদরয বোফভম িোদো ‘ক্ষুণ্ন’ এফং যওোযরও ভস্যো
মপররত স্বোথ িোরন্বলী মকোষ্ঠী র্যওর্ল্পতবোরফ এফ তযোওোণ্ড খটোরচ্ছ ফরর ংর্িষ্ট ভর চোনো। এফ তযোওোরণ্ডয োরথ মচএভর্ফ, নব্য
মচএভর্ফ, আনোরুেো ফোংরো টিভ, আনোয আর-ইরোভ, যওোত্যর-র্চোদ-আর-ইরোভ (হুর্চ-র্ফ), র্চবুত তোর্যয ফোংরোরদ
এফং নত্যন আর্ফভূিত আর ভৄচোর্দ এয ম্পৃিতো ওথো চোনরত মরযরঙ আইনশৃঙ্খরোফোর্নী।
“মদরয অগ্রকর্ত  র্নযোিোয চন্য ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ ফরড়ো ধযরনয অন্তযো। যওোয তোই চর্ঙ্গ দভরন ‘র্চরযো টরোরযন্প’
নীর্তয র্বর্িরত ওোম িওয দরক্ষ গ্রণ ওরয। চর্ঙ্গ দভরন োযোর্ফরশ্ব ফোংরোরদ আচ ‘মযোর ভরডর’ র্ররফ র্ফরফর্ঘত রচ্ছ।”প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো প্রোই করফ ি এ ওথোটি ফরর থোরওন। শুদৄ মম মদরয অবযন্তরয ফরর থোরওন তো ন, আন্তচিোর্তও অঙ্গরন মফ
দৃঢ়তোয োরথ তোঁয যওোরযয চর্ঙ্গ দভন োপরেয ওথো ত্যরর ধরযন। ফোংরোরদরয চর্ঙ্গ দভন ক্ষভতো যীর্তভরতো অফোও োযো
র্ফশ্ব। ওোযণ অরনও ফরড়ো ফরড়ো মদই চর্ঙ্গরদয র্নন্ত্ররণ আনরত ব্যথ ি রচ্ছ।
ি
মোর্র আটিরচরনয
খটনোয য ২০১৬ োররয ২৬ জুরোই যোচধোনীয ওেোণপুরয চর্ঙ্গ আস্তোনো অর্বমোন ঘোরোন
আইনশৃঙ্খরো যক্ষোওোযী ফোর্নী। এই অর্বমোরন র্নত  ৯ চন চর্ঙ্গ। এওই ফঙয ২৭ আকস্ট নোযোণকঞ্জ রযয োইওোড়োয
এওটি ফোর্ড়রত পুর্ররয অর্বমোরন র্তন চর্ঙ্গ র্নত । ই ফঙরযয ৩ মরন্ফম্বয যোরত যোচধোনীয র্ভযপুরযয রূনকয আফোর্ও
এরোওোয এওটি ফোর্ড়য ঙতরোয ফোো অর্বমোন ঘোরো পুর্র। পুর্ররয য োভরো ওরয োর্রর মোোয মঘষ্টো ওযরর পুর্ররয
গুর্ররত খটনোস্থরর র্নত  এওচন চর্ঙ্গ। ১০ মরন্ফম্বয পুযোন ঢোওোয আর্চভপুরয চর্ঙ্গ আস্তোনো অর্বমোন ঘোরো পুর্র। এ
ভর র্নরচয করো মওরট আত্মতযো ওরযন তোনবীয ওোরদযী নোরভয এও চর্ঙ্গ। খটনোস্থর মথরও মগ্রপতোয ওযো  তোয স্ত্রী
আরফদোত্যর পোরতভো  এও মঙররমও। ৮ অরটোফয কোচীপুরযয োতোযরটও  টোঙ্গোইর এরোওো পৃথও চর্ঙ্গ আস্তোনো মমৌথফোর্নীয
অর্বমোরন রন্নবোচন ১১ চর্ঙ্গ র্নত । কত ফঙরযয ২৩ র্ডরম্বয মবোয যোরত যোচধোনীয দর্ক্ষনঔোন থোনোয পূফ ি আরওোনোয ৫০
নম্বয ফোর্ড়য সূম ি র্বরো অর্বমোন ঘোরো ঢোওো ভোনকয পুর্ররয র্ফরল োঔোয ওোউন্টোয মটরযোর্যচভ অযোন্ড িোন্প ন্যোনোর ইউর্নট।
এই অর্বমোরন র্নত  আর্চভপুরয আত্মতযোওোযী চর্ঙ্গ তোনবীয ওোরদযীয ১৪ ফঙয ফর্ মঙরর আর্পপ ওোরদযী আদয এফং
োর্ওযো নোরভয ৩৫ ফঙয ফর্ এও নোযী চর্ঙ্গ।
চর্ঙ্গ দভরন যওোয ওোউণ্টোয মটরযোর্যচভ অযোন্ড িোন্পন্যোনোর ক্রোইভ ইউর্নট কেন ওরযরঙ। মকোরন্নো তরথ্যয র্বর্িরত
োম্প্রর্তও ভর আইনশৃঙ্খরো যক্ষোওোযীফোর্নীয মফ র্ওছু পর অর্বমোন র্যঘোরনোয পরর ীল িস্থোনী চর্ঙ্গরনতো র্ওছু
ি োভরোয য এ মোফৎ
গুরুেপূণ ি দস্য মগ্রপতোয  র্নত ররঙ। র্ফপুর র্যভোণ অস্ত্র, মকোরো-ফোরুদ উদ্ধোয ররঙ। মোর্র আটিরচন
মতগুররো অোরযন র্যঘোর্রত ররঙ তোয ফগুররো মথরওই চর্ঙ্গরকোষ্ঠী আখোত োনোয পূরফ িই আইনশৃঙ্খরো ফোর্নী তোরদয
র্যওল্পনো নস্যোৎ ওরয র্দররঙ এফং চর্ঙ্গ আস্তোনোভ গুুঁর্ড়র র্দররঙ। চর্ঙ্গ দভরন ফোংরোরদ মপ্রো-অযোর্টব পুর্রর্ং এয এওটি
উজ্জ্বর দৃষ্টোন্ত স্থোন ওরযরঙ। অর্বমোনভ র্যঘোরনোয পরর ফতিভোরন চর্ঙ্গ তৎযতো ফহুরোংর র্নন্ত্রণ ওযো ম্ভফ ররঙ এফং
চর্ঙ্গ দভরন এ োপে আন্তচিোর্তও র্যভণ্ডমর মদরয বোফভম িোদো উজ্জ্বর ওরযরঙ।

-২চোভিোর্নয মরন প্ররদরয োরিোরভরন্টয দস্যযো ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ দভরন মঔ োর্নো যওোরযয ভূী প্রংো
ওরযরঙন। কত মপব্রুোর্যরত মদটিয মরন প্ররদরয যোচধোনী র্বফোরডন র্ফশ্ব ন্ত্রোর্ফরযোধী ংকেন োল্ডি অযোর্ন্ট মটরযোর্যচভ
যকোনোইরচরনয আরোচরন এও ভতর্ফর্নভবো ফিোযো এফ ওথো ফররন। র্বফোরডরনয র্র্ডউ-এয োধোযণ ম্পোদও 
ভোনর্িড মন্ট  র্নযোিোর্ফলও প্রোরদর্ও োরিোরভরন্টয দস্য আররওচোন্ডোয ফোোয ফররন, ন্ত্রো দভরন মঔ োর্নো
যওোরযয র্চরযো টরোরযন্প নীর্ত র্ফশ্বোর্ন্তয চরন্য অনুওযণী দৃষ্টোন্ত রত োরয। আয চোর্তংখ চর্ঙ্গ মঙোফরর আক্রোন্ত ওরওটি
মদরও মতো ফোংরোরদরও অনুযমণয যোভিই র্দররঙ।
র্ফর্বন্ন প্রোভোণ্য তথ্যভরত, ১৯৯২ োরর আপকোন মপযত ভৄচোর্দরদয ভোধ্যরভই ফোংরোরদর চর্ঙ্গ ওোম িক্রভ শুরু । তোরদয
অনুসৃত রথ এঔন র্নর্লদ্ধ  র্ক্র অধ ি-তোর্ধও চর্ঙ্গ ংকেন যররঙ মদর। মনতৃরে আরঙ আপকোন মপযত ভৄচোর্দরদয মওউ নো
মওউ। ফযগুনো মথরও ২০১৩ োররয ১২ আকস্ট মগ্রপতোযকৃত ‘আনোরুেো ফোংরো টিভ’-এয দস্যযো ংকঠিত র্চ্ছর হুর্চয োরফও
মনতো  পোঁর্রত ভত্যযফযণওোযী োঔ আফদুয যভোরনয আদরি। ভরত হুর্চয পূফ িসূর্যরদয ‘স্ত্র র্ফপ্লফ’-এয ভোধ্যরভ ইরোর্ভ যোষ্ট্র
ওোররভয ‘অম্পূণ ি’ ওোচ ম্পন্ন ওযরত মনরভরঙ র্ফর্বন্ন চর্ঙ্গ ংকেন। ‘ন্ত্রো-চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ র্চরযো টরোরযন্প’ র্দ্ধোন্ত গৃীত
ো চর্ঙ্গরদয ওোম িক্রভ প্রো ওঠিন র রড়রঙ।
যওোয ২০০৯ োররয ২৪ মপব্রুোর্য ‘ন্ত্রো দভন আইন ২০০৯’ ো ওরয। ম আইনরও ভেরকোরমোকী ওযোয প্ররোচন
মদঔো মদ র্ফশ্বজুরড় ন্ত্রোী ওভিওোণ্ডয ধযন দ্রুত োল্টোরনোয পরর। এ চন্য ন্ত্রোী ওভিওোরণ্ড অথ িোন প্রর্তরযোরধ আন্তিঃযোষ্ট্রী ংস্থো
এর্ো প্যোর্র্পও গ্রু (এর্র্চ) এফং র্পন্যোর্ন্পোর অযোওন টোস্করপোর িয (এপএটিএপ) ভোনদণ্ড অনুযণ ওযরত ন্ত্রোর্ফরযোধী
আইন ংরোধরনয প্ররোচনীতো মদঔো মদ। এয য ২০১২-এ এও দপো আইনটি ংরোধন ওযো । ২০১৩ োররয ১১ জুন চোতী
ংরদ ন্ত্রোর্ফরযোধী (ংরোধন) র্ফর-২০১৩ ো ররঙ। এ র্ফররয গুরুেপূণ ি র্দও ররো ইন্টোযরনটর্বর্িও ন্ত্রোী ওভিওোন্ড
প্রর্তরযোরধ ফোস্তফম্মত ধোযোগুররোয অন্তর্ভির্ি। মওোরনো ন্ত্রোী ব্যর্ি ফো ংকেন ইন্টোযরনটর্বর্িও োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যভ
ব্যফোয ওরয ন্ত্রোী ওভিওোন্ড ওযরর োক্ষয আইরন মো র্ওছুই থোকুও নো মওন, এ ংক্রোন্ত তথ্যগুররো প্রভোণ র্ররফ আদোররত
উস্থোন ওযো মোরফ। অন্যর্দরও এ র্ফরর চর্ঙ্গ দভরন গুরুেপূণ ি ধোযো ভেি ররঙ।
চর্ঙ্গ-ন্ত্রোফোদ  ঘযভন্থো মভোওোর্ফরো দীখ িরভোর্দ মফ র্ওছু প্রর্তরযোধভরও ব্যফস্থো গ্রণ ওরযরঙ মঔ োর্নোয
যওোয। োধোযণ ভোনুরলয ভরধ্য ন্ত্রো  র্ং ঘযভন্থোয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো ততর্য ওযরত যওোয ব্যোও উরযোক গ্যণ ওরয।
চনকরণয ভরধ্য চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো সৃর্ষ্টয চন্য ংফোদভোধ্যরভ ন্ত্রোর্ফরযোধী ফোতিো এফং মটর্রর্বন ভোধ্যরভ এ ংক্রোন্ত
মঙোরটো নোটিওো প্রঘোয ওযো রচ্ছ। মদরয ফ ভর্চরদ ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ ওথো র্ফরল ওরয র্ফত্র জুম্মোয নোভোরচয আরক
চর্ঙ্গফোমদয র্ফরুরদ্ধ ইরোরভয অফস্থোন ব্যোখ্যো ওযো রচ্ছ। এঙোড়ো োযোরদরয ভোে প্রোরন স্বং প্রধোনভন্ত্রী র্নর্ভত মমোকোরমোক যক্ষো
ওরয ঘররঙন। মচরো প্রোন, পুর্র প্রোনই শুদৄ ন, প্রর্তটি মচরোয দরী মনতো, সুীর ভোচ  ভোরচয প্রবোফোরী ভোনুলরও
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ প্রর্তফোদ-প্রর্তরযোধ করড় ত্যররত ব্যর্িকতবোরফ অনুপ্রোর্ণত ওযরঙন।
চর্ঙ্গ-ন্ত্রোফোদ মভোওোর্ফরো যওোরযয রফ িোচ্চ অগ্রোর্ধওোয। আইনশৃঙ্খরো ফোর্নীয ঐওোর্ন্তও প্ররঘষ্টোয োোোর্
যোচননর্তও ংকেন, আররভ ভোচ, র্ক্ষও-ঙোত্র ভোচ, অর্ববোফওবৃন্ন, বুর্দ্ধচীফী, ব্যফোী  র্ফর্বন্ন মোচীফী ংকেন এফং
ফ িস্তরযয চনকরণয ঐওযফদ্ধ র চর্ঙ্গফোদ  উগ্র োম্প্রদোর্ওতোয র্ফরুরদ্ধ কণপ্রর্তরযোধ করড় মতোরোয নর্চয পৃর্থফীরত র্বতীটি
মনই।
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পআইপি প্রফন্ধ

কণতন্ত্র ভৄন্নত যোঔোয র্বর্িই ররো সুষ্ঠু র্নফ িোঘন
আপরযোচো তোলুওদোয
এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘন অনুর্ষ্ঠত রত মোরচ্ছ আকোভী ৩০ র্ডরম্বয। মভোট ১ োচোয ৮৪১ চন প্রোথী র্ফর্বন্ন প্রতীও
র্নর র্নফ িোঘরন অং র্নরচ্ছন। এটো ফরোয এফং মফোছোয অরক্ষো যোরঔ নো মম, ইরতোভরধ্যই র্নফ িোঘরনয উৎফ ঙর্ড়র রড়রঙ। এই
র্যরফ মমন ব্যোত নো , মওোরনোরূ ব্যোখোত নো খরট ম চন্য চোতী ংদ র্নফ িোঘরন যোচননর্তও দর  প্রোথীয আঘযণ
র্ফর্ধভোরো, ২০০৮-এ র্ফলর স্পষ্ট র্নরদ িনো প্রদোন ওযো ররঙ।
সুষ্ঠু র্নফ িোঘন ওযোয চন্য, র্নফ িোঘরনয র্যরফ সুন্নয যোঔরত, ভোনুরলয ভরধ্য মোরত আস্থোয র্যরফ সৃর্ষ্ট , ভোনুল মমন
মবোট র্দর র্নযোরদ ফোর্ড় র্পযরত োরযন, ফোই মমন র্নফ িোঘর্ন আঘোযণ র্ফর্ধ মভরন ঘরর, এওটো স্বোবোর্ফও র্যরফ ততর্য ওযোয
ররক্ষয প্রণন ওযো ররঙ এফ আইন।
র্নফ িোঘনপূফ ি অথ িোৎ তপর্র মখোলণোয র্দন রত র্নফ িোঘরনয পরোপর যওোর্য মকরচরট প্রওোরয তোর্যঔ ম িন্ত ভওোরর
র্নর্দ িষ্ট র্ফর্ধভোরো মভরন ঘররত রফ। র্নফ িোঘরনয র্দন মভোটয ফোইও ব্যফোয ওযো মোরফ নো; মবোট মওন্ধ মথরও রোইব মটর্রওোস্ট নো ওযো,
এওোর্ধও োংফোর্দও এওরঙ্গ প্ররফ নো ওযো, র্প্রচোইর্ডং ওভিওতিোয অনুভর্ত র্নর মবোট মওরন্ধ প্ররফ ওযরত রফ, োংফোর্দওরদয
র্নফ িোঘন ওর্ভরনয ক্ষ মথরও র্নফ িোঘরনয ঔফয ংগ্র ওযোয চন্য মম মপ্র ওোড ি মদো , তোয চন্য মমফ তি মদো ররঙ তোয
ভরধ্য এওটি ‘অযোর্ক্রর্ডরটন ওোড ি’। এটি র্যরোট িোযরদয রঙ্গ থোওরত রফ। ভেিযোরষ্ট্রয অথ িোরন র্যঘোর্রত এর্োন মনটোওি পয
র্ি ইররওন (অযোনরির)- এয ১৬ চন h©‡eক্ষরও র্বো মদো ররঙ৷ তোযো র্নফ িোঘন ম িরফক্ষণ ওরয ওর্ভনরও র্যরোট ি র্দমফন৷
তরফ তোযো োংফোর্দওরদয রঙ্গ ওথো ফররত োযরফন নো ফো মওোরনো ংফোদ ভোধ্যরভ ভতোভত র্দরত োযরফন নো।
মওোরনো প্রোথী র্ওংফো তোয রক্ষ অন্য মওোরনো মরোও র্নফ িোঘনপূফ ি ভর উি প্রোথীয র্নফ িোঘর্ন এরোওোয ভরধ্য অথফো অন্য
মওোরনো স্থোরন প্রওোরে অথফো মকোরন মওোরনো প্রওোয ঘোঁদো ফো অনুদোন প্রদোন ওরয তোরর র্ন িফোঘর্ন র্ফর্ধভোরো রর্িত রফ। এই ভ
যওোর্য, আধো-যওোর্য  স্বোেোর্ত প্রর্তষ্ঠোরন যোচস্ব ফো উন্নন তর্ফরর্ভি মওোরনো প্রওরল্পয অনুরভোদন, মখোলণো ফো র্বর্িপ্রস্তয
স্থোন র্ওংফো পরও উরন্োঘন ওযো মোরফ নো; এই ভ যওোর্য সুর্ফধোরবোকী অর্ত গুরুেপূণ ি মওোরনো ব্যর্ি যওোর্য, আধো-যওোর্য 
স্বোেোর্ত প্রর্তষ্ঠোরনয তর্ফর রত মওোরনো ব্যর্ি, মকোষ্ঠী ফো প্রর্তষ্ঠোরনয অনুকূরর মওোরনো প্রওোয অনুদোন মখোলণো ফো ফযোদ্দ প্রদোন
ফো অথ ি অফভৄি ওযো মোরফ নো।
যওোর্য ডোও-ফোংররো, মযস্ট োউচ, োর্ওিট োউচ ফো মওোমনো যওোর্য ওোম িোররও মওোরনো দর ফো প্রোথীয রক্ষ ফো র্ফরক্ষ
প্রঘোরযয স্থোন র্ররফ ব্যফোয ওযো মোমফ নো; মওোরনো প্রোথী র্ওংফো তোয ক্ষ রত অন্য মওোরনো ব্যর্িমও যওোর্য ডোও-ফোংররো, মযস্ট
োউচ  োর্ওিট োউচ ব্যফোরযয অনুভর্ত প্রদোরনয মক্ষরত্র প্রথভ আরফদরনয র্বর্িরত ব্যফোরযয অনুভর্ত প্রদোরনয মক্ষরত্র প্রথভ
আরফদরনয র্বর্িরত ব্যফোয ংক্রোন্ত র্ফযভোন নীর্তভোরো এফং warrant of precedence  প্রোর্ধওোয অনুমোী ভ-অর্ধওোয
প্রদোন ওযরত রফ; র্নফ িোঘন র্যঘোরনোয ওোরচ ংর্িষ্ট ওভিওতিোকণ যওোর্য ডোও-ফোংররো, মযস্ট োউচ, োর্ওট ি োউচ ব্যফোরযয
অগ্রোর্ধওোয োরফন; মওোরনো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর র্ওংফো উোয ভরনোনীত প্রোথী ফো স্বতন্ত্র প্রোথী র্ওংফো তোরদয রক্ষ অন্য মওোরনো
ব্যর্ি- প্রঘোযণোয মক্ষরত্র ভোন অর্ধওোয োরফ তরফ প্রর্তরক্ষয বো, মোবোমোত্রো এফং অন্যোন্য প্রঘোযোর্বমোমন ফোধো প্রদোন ওযরত
োযরফ নো।
বোয র্দন, ভ  স্থোন ম্পরওি মথোমথ ওতৃিরক্ষয র্নওট রত র্রর্ঔত অনুভর্ত গ্রণ ওযরত রফ তরফ এইরূ অনুভর্ত
র্রর্ঔত আরফদনপ্রোর্প্তয ভরয ক্রভোনুোরয প্রদোন ওযরত রফ; বো ওযরত ঘোইরর প্রস্তোর্ফত বোয ওভরক্ষ ২৪ খণ্টো পূরফ ি তোয স্থোন
 ভ ম্পরওি স্থোনী পুর্র ওতৃিক্ষরও অফর্ত ওযরত রফ, মোরত ঐ স্থোরন ঘরোঘর  আইন-শৃঙ্খরো যক্ষোয চন্য পুর্র প্রোন
প্ররোচনী ব্যফস্থো গ্রণ ওযরত োরয; চনকরণয ঘরোঘরর র্ফি সৃর্ষ্ট ওযরত োরয এভন মওোমনো ড়রও চনবো র্ওংফো থবো ওযরত
োযরফ নো এফং তোমদয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি অনুরূবোরফ চনবো ফো থবো ইতযোর্দ ওযরত োযরফ নো; মওোরনো বো অনুষ্ঠোরন
ফোধোদোনওোযী ফো অন্য মওোরনোবোরফ মকোররমোক সৃর্ষ্টওোযীরদয র্ফরুমদ্ধ ব্যফস্থো গ্ররণয চন্য বোয আরোচওযো পুর্ররয যণোন্ন রফন
এফং এই ধযরনয ব্যর্িরদয র্ফরুমদ্ধ তোযো র্নরচযো ব্যফস্থো গ্রণ ওর্যরত োযরফ নো; মওোরনো প্রোথী ফো স্বতন্ত্র প্রোথী র্ওংফো তোোরদয রক্ষ
অন্য মওোরনো ব্যর্িরও মোনফোরন মওোরনো প্রওোয মোস্টোয, র্রপররট ফো যোন্ডর্ফর রোকোমত োযরফ নো।
র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযওোরম ি মর্রওন্ফোয ফো অন্য মওোরনো আওোমোন ব্যফোয ওযো মোরফ নো তরফ দরী প্রধোরনয মোতোোরতয চন্য
ব্যফোয ওযো মোরফ র্ওন্তু মোতোোরতয ভ রথ মর্রওন্ফোয রত র্রপররট, ব্যোনোয ফো অন্য মওোরনো প্রঘোয োভগ্রী প্রদিন ওর্যরত
োর্যরফ নো। র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণোয ওোমচ র্ফদুযরতয োোরয্য মওোরনো প্রওোয আররোওজ্জো ওর্যরত োযরফন নো; র্নধ িোর্যত স্থোরন র্নফ িোঘর্ন
ওযোম্প স্থোন ওযরত োযরফ, র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণোয চন্য প্রোথীয ঙর্ফ ফো প্রোথীয রক্ষ প্রঘোযণোভরও মওোরনো ফিব্য ফো মওোরনো োট ি,
চযোরওট, পত্যো ইতযোর্দ ব্যফোয ওর্যরত োযমফন নো; র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণোওোরর ব্যর্িকত ঘর্যত্র নন ওরয ফিব্য প্রদোন ওযো মোরফ নো।

-২ধভী মওোরনো উোনোরর র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণো ঘোরোরত োযরফ নো। র্নফ িোঘন উররক্ষ চনোধোযরণয স্থোফয-অস্থোফয ম্পর্িয
ক্ষর্তোধন ওযো মোরফ নো। মকোররমোক  উশৃঙ্খর আঘযণ র্দর ওোমযো োর্ন্ত বঙ্গ ওযো মোরফ নো; ওর্ভন অনুরভোর্দত ব্যর্ি ঙোড়ো অন্য
মওোরনো ব্যর্ি মবোটরওরন্ধ, র্নধ িোর্যত মঘৌর্দ্দয ভরধ্য অস্ত্র ফো র্ফরফোযও দ্রব্য ফন ওযরত োযরফ নো। মবোটোযরদয প্রবোর্ফত ওযরত
মওোরনোপ্রওোয ফরপ্ররোক ফো অথ ি ব্য ওর্যরত োযরফ নো। ভোইও ব্যফোয দুপুয ২টো মথরও যোত ৮টোয ভরধ্য ীভোফদ্ধ যোঔরত রফ;
যওোর্য মোনফোন, যওোর্য প্রঘোযমন্ত্র  যওোর্য অন্যোন্য সুর্ফধোরবোক ওযরত োযরফ নো এফং যওোর্য, আধো-যওোর্য, স্বোেোর্ত
ংস্থোয ওভিওতিো-ওভিঘোযী, স্কুররয র্ক্ষওরদয ব্যফোয ওযরত োযরফ নো।
র্নফ িোঘন ওর্ভন এও নীর্তভোরো ফরররঙ, আন্ন এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘরন োংফোর্দও  ম িরফক্ষওযো র্নফ িোঘন
ওর্ভরনয অনুরভোর্দত এফং অনুরভোদনসূঘও র্স্টওোযভেি মোনফোন ব্যফোয ওযরত োযরফন ৷ তরফ, মভোটযোইরওর ব্যফোরযয চন্য
মওোরনো র্স্টওোয ইসুয ওযো রফ নো৷
র্নফ িোঘরন অরনওগুররো দর অংগ্রণ ওযরর এওটি দর যওোয কেন ওরয। সুতযোং র্নফ িোঘরন প্রর্তরমোর্কতো থোওরফ।
র্নফ িোঘরন সুষ্ঠু র্যরফ ফচো নো থোওরর কণতোর্ন্ত্রও র্যরফ নষ্ট । র্নফ িোঘর্ন আইরন আরঙ র্নফ িোঘরনয রযয র্দন এ আইন ফরফৎ
থোওরফ। তোই ফোইরওই এই আইন মভরন ঘররত রফ, তরফই আভযো এওটো োর্ন্তপূণ ি র্নফ িোঘন োফ। ভৄন্নত থোওরফ কণতরন্ত্রয
চমোত্রো।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

নত্যন ফঙরযয শুরুরত র্ক্ষোথীরদয ফই উৎফ
র্পউর আমভ
র্ক্ষো এওটি মভৌর্রও অর্ধওোয। এওটি চোর্তয বর্ফষ্যৎ র্ফর্নভিোরণ র্ক্ষোরও ফ িোর্ধও গুরুে র্দরত । আয এই র্ফলটি
ভোথো র্নরই ফতিভোন যওোয এও অনন্য নর্চয স্থোন ওরযরঙ োযোর্ফরশ্ব। ফঙরযয প্রথভ র্দন ১ চোনুোর্য প্রোথর্ভও  ভোধ্যর্ভও
ম িোরয র্ক্ষোথীরদয োরত ত্যরর র্দরচ্ছ নত্যন ফই। এই ভর োযোরদর োড়ম্বরয ফই উৎফ োর্রত রচ্ছ। নত্যন ফই র্ক্ষোথীরদয
চন্য এও অর্বনফ উোয।
যোনু ভো-ফোফোয এওভোত্র ন্তোন। মরঔোড়ো খুফ বোররো। প্তভ মশ্রর্ণয ঙোত্রী। র্ওছুর্দন ররো ফোর্ল িও যীক্ষো মল ররো। যোনু
অর্ধয আগ্রর ফর আরঙ ওঔন তোয োরত নত্যন ফই আরফ। অরক্ষোয প্রয মমন মলই রচ্ছ নো যোনুয। ম তোয ভো-ফোফোরও ফরর
ফঙয মল রত আয ওত র্দন ফোর্ও। ফোফো তোরও ফরররন মওন ভো? ম ফরর আর্ভ নত্যন ফই এয অরক্ষো আর্ঙ। ভো-ফোফো মর
ফরররন আয র্ওছুর্দন রযই ত্যর্ভ মতোভোয োরত নত্যন লোরয ফই মর মোরফ।
ফোংরোরদরয ভরতো মদর এত র্ফপুরংখ্যও র্ক্ষোথীয ভোরছ ফই র্ফতযণ এওটি ভেকোন্তওোযী  োী দরক্ষ।
কণপ্রচোতন্ত্রী ফোংরোরদ যওোরযয ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয মনতৃরে যওোয কেরনয য ২০১০ োর মথরও প্রোথর্ভও 
ভোধ্যর্ভও স্তরয র্ফনোভরে োঠ্যপুস্তও র্ফতযণ শুরু । এ ওোম িক্রভ োযো পৃর্থফীরত প্রংর্ত ররঙ। ২০১০ মথরও ২০১৮ োর ম িন্ত
মভোট ২৬০ মওোটি ৮৫ রোঔ ৯১ োচোয ২৯০টি ফই র্ফতযণ ওযো ররঙ। র্ক্ষো ভন্ত্রণোররয তথ্যভরত, ২০১৮ র্ক্ষোফরল ি ৪ মওোটি ৩৭
রোঔ ৬ োচোয ৮৯৫ চন র্ক্ষোথীয ভোরছ ৩৫ মওোটি ৪২ রোঔ ৯০ োচোয ১৬২টি ফই র্ফতযণ ওযো ররঙ। ভোধ্যর্ভও স্তরযয এও মওোটি
৩০ রোঔ ৩৫ োচোয ৫৭৪ চন র্ক্ষোথীয চন্য ১৮ মওোটি ৭৩ রোঔ ৮৫ োচোয ৯২১টি এফং প্রোথর্ভও স্তরয দুই মওোটি ১৭ রোঔ ২১
োচোয ১২৯ চন র্ক্ষোথীয চন্য ১০ মওোটি ৩৬ রোঔ ২৪ োচোয ৪০৫টি ফই র্ফতযণ ওযো । এঙোড়ো প্রোও-প্রোথর্ভরওয ৩৪ রোঔ ১১
োচোয ১৪ চন র্ক্ষোথীয চন্য ৬৮ রোঔ ২৩ োচোয ৬৪৮টি ফই; প্রোও-প্রোথর্ভরও ক্ষুদ্র নৃ-মকোষ্ঠীয ৫৮ োচোয ২৫৫ চন র্ক্ষোথীয চন্য
োঁঘটি বোলো এও রোঔ ৪৯ োচোয ২৭৬টি ফই র্ফতযণ । আয উরেঔরমোগ্য ররো দৃর্ষ্ট প্রর্তফন্ধী র্ক্ষোথীয চন্য ৮ োচোয ৪০৫টি
মব্রইর ফই র্ফতযণ ওযো ।
চোতী র্ক্ষোক্রভ  োঠ্যপুস্তও মফোড ি (এনর্টির্ফ) মথরও চোনো মো, োযোরদর ৯৫ তোং ফই মৌুঁরঙ মকরঙ। ২০১৯
র্ক্ষোফরল ি োযোরদরয ৪ মওোটি ২৬ রোঔ ১৯ োচোয ৮৬৫ চন র্ক্ষোথীয োরত র্ফনোভরেয োঠ্যফই র্ফতযণ ওযো রফ।
ফঙরযয প্রথভ র্দরন র্শুরদয ভোরছ ফই র্ফতযরণয পরর ফোয ভোরছ এওটো উৎফ র্ফযোচ ওরয। র্শুযো োযোফঙয এই
র্দনটিয অরক্ষো থোরও। ফই উৎরফয প্রধোনতভ পর এওটি র্দও ররো র্শুরদয র্ফযোরভৄঔী ওযো। ওর র্শুরও র্ফযোরর র্নর
আো ম্ভফ ররঙ। নত্যন মশ্রর্ণ, নত্যন ফই। এটি র্ক্ষোথীরদয ভোরছ মপ্রযণো চোকো এফং উৎো সৃর্ষ্ট ওরয। র্ফকত ফঙযগুররোয
ধোযোফোর্ওতো এ ফঙয ফই উৎফ এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘরনয দরুন নফফরল িয প্রথভ র্দন নো র ২৪ র্ডরম্বয অনুর্ষ্ঠত ।
এই ওোম িক্ররভয আরক র্ফর্বন্ন ভর মথরও নোনো প্রশ্ন উত্থোর্ত রতো ফই র্ফতযণ র্নর। ফঙরযয শুরু রর ফই ঠিওভত
মৌুঁঙোরত োযরতো নো র্শুরদয ওোমঙ এযওভ অর্বরমোক র্ঙর ফ ভর মথরওই। অর্ববোফওরদয অর্বরমোক র্ঙর র্ফস্তয। র্নম্নভোরনয
ফই, র্নম্নভোরনয ওোকচ, অস্পষ্ট ঙোো, ঙোোয গুণকত ভোন, ফ র্ওছু র্নরই এও ধযরনয ভন্বীণতোয র্ফলটি আররোর্ঘত র্ঙর।
ংর থোওরতন অর্ববোফও  র্ক্ষওযো। ভভরতো র্ক্ষোথীরদয োরত র্ফর্বন্ন মশ্রর্ণয ফই ফঙরযয য ফঙয মৌুঁঙোরত ব্যথ ি ররঙন
প্রওোওযো। র্ফনোভরে র্ফতযরণয ফই র্ফর্ক্র রতো ওোররো ফোচোরয মদদোযরঙ। ফইরয রঙ্গ মনোট ফই র্ওনরত অর্ববোফওরদয ফোধ্য
ওযোয ভরতো অনোওোর্িত খটনোয ঔফয কণভোধ্যরভ প্রওোর্ত । ফতিভোন যওোরযয এই প্রংনী উরযোকটি ফ মনর্তফোঘও
ংফোদরও ঙোর্র এও অনন্য দৃষ্টোন্ত স্থোন ওরয।
ফতিভোরন র্ক্ষোথীয োরত ছওছরও ঙোো যর্গন ফই মদো রচ্ছ। পরর ফই ংগ্র ওযোয র্দনটি র্ক্ষোথীরদয চন্য অরনও
আওোিোয এফং আনরন্নয। নত্যন যর্গন ফই র্শুরদয ফই ড়োয আনন্ন ফোর্ড়র র্দররঙ ফহুগুণ। ঠিও র্যওল্পনো  র্দচ্ছো থোওরর
অরনও অন্তযো দুয ওযো মো, মটো মদর্ঔর র্দররঙ যওোয। র্ফনোভরে োঠ্যফই র্ফতযণ র্ক্ষোঔোরত ফোরচরটয এও উরেঔরমোগ্য
র্ফর্নরোক চোর্তয চন্য র্তযওোয অরথ িই রোবচনও তো ফোস্তফতোয র্নর্যরঔই প্রভোর্ণত ররঙ। মদরয োভর্গ্রও র্ক্ষোয োয বৃর্দ্ধ 
র্র্ক্ষত চোর্ত করড় মতোরোয ররক্ষয র্ফনোভরে ফই র্ফতযণ, দভ মশ্রর্ণ ম িন্ত োঠ্যফই র্ফতযণ  নোযীরদয অনফতর্নও র্ক্ষোয
দরক্ষ, ত ঘযোরররঞ্জয ভোরছ সুষ্ঠুবোরফ ম্পোদন র্ফরশ্ব এও আররোড়ন সৃর্ষ্ট ওরযরঙ।

-২এঔরনো র্ওছু অর্বরমোক োো মো, যওোর্য র্ফনোভরেয ফই এঔরনো ফোচোরয োো মো। তরফ এই োয খুফই নকণ্য। মতই
নকণ্য মোও, র্ফলটি র্নর বোফরত রফ। মদর োঠ্যপুস্তও প্রওো  র্ফতযণরও র্খরয মম এওটি ঘক্র ফভ র্ক্র থোরও, তোরদয
ভররোৎোটন ওযরত রফ। যওোযরও এরক্ষরত্র ওরেোয রত রফ। ফই উৎফ মমবোরফ আররোড়ন সৃর্ষ্ট ওরযরঙ, র্ক্ষোয ভোনবৃর্দ্ধরত
আরযো মফর্ গুরুে র্দরত রফ। র্ক্ষো ংর্িষ্ট প্রোনরও মঢরর োচোরত রফ। র্ক্ষোয োয বৃর্দ্ধয োরথ োরথ গুণকত ভোনবৃর্দ্ধ নো রর
এওটো োথ িওয মথরওই মোরফ। র্শুরদয োেদোন প্রর্ক্রো আরযো অর্ধও ওোম িওয  আনন্নভৄঔয ওযরত নোনভৄঔী দরক্ষ গ্রণ ওযো
প্ররোচন। োরত োরত, মঔররত মঔররত র্শুযো তদনর্ন্নন োে মল ওযরত োরয এভন র্ওছু উওযণ ততর্য  যফযো ওযো
প্ররোচন। ফতিভোরন র্ক্ষোথীয ছরয ড়োয োয খুফ নকণ্য, এটিরও শূরন্যয মওোটো আনো প্ররোচন। ফই উৎফ মমবোরফ মদরয আনোরঘ
ওোনোরঘ, তৃণভরর আররোড়ন সৃর্ষ্ট ওরযরঙ মবোরফ ভোনম্মত র্ক্ষোয আরন্নোরন মৌুঁঙোরত রফ মদরয প্রর্তটি প্রোন্তরয, খরয খরয।
র্ফশ্বোরনয ভেরক তোর র্ভর্রর এর্কর মমরত রফ। দক্ষ ভোনফম্পদ করড় ত্যররত মম ঘযোররঞ্জ যওোয র্নররঙ, মটিরও আরযো মফকফোন
ওযো ভরয দোর্ফ। োর্যফোর্যও  তনর্তও র্ক্ষোরও আরযো মফর্ গুরুে র্দর মওোভরভর্ত র্শুরদয ভরন মদমপ্রভ  োভোর্চও
দোফদ্ধতোয ফীচটি ফন ওযরত োযরর এওটি ভদ্ধ ফোংরোরদ ভরয ব্যোোয ভোত্র।
#
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এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘন : মোও উৎফভৄঔয প্রঘোযণো
ভৄোম্মদ পসুর আরভ
ভোনুরল ভোনুরল রফ বোররোফোো, হৃযতো-আন্তর্যওতোয এওটু খোটর্ত ররই খরট র্ফর্ি। োনোোর্ন শুরু  ফোরধ
থোনোপুর্ররয ছোরভরো। আন্ন চোতী ংদ র্নফ িোঘরন আভযো মওোরনো র্ফর্ি ঘোই নো। আকোভীরত মম দর ফো মচোটই ক্ষভতো আসুও,
প্রথরভই তোওোরত রফ মদ  চনকরণয র্দরও। র্নরচরদয র্দরও তোওোরর মদরয উন্নন ব্যোত রত োরয, এওও উন্নন খরট। এটো
আভযো মওোরনোবোরফই প্রতযোো ওর্য নো। ফোংরোরদ উন্ননীর মদরয ওোতোয মথরও উন্নত যোরষ্ট্রয ওোতোরয দোঁড়োও মটোই মোও ফোয
প্রতযোো। আয এটো প্রর্তর্ষ্ঠত ওযরত রফ অফোধ  সুষ্ঠু র্নফ িোঘরনয ভোধ্যরভ।
যোরদুর ইরোভ অনো ি ১ভ ফরল িয এওচন ঙোত্র। ম খুফ উর্বগ্ন, ওোযণ এ ফঙযই ম নত্যন মবোটোয ররঙ। ম তোয ফোফোরও
ফরর মম ফোফো এফোয আর্ভ মবোট র্দফ। ফোফো ভদু মর ফররন র্নিই মবোট র্দরফ তরফ মতোভোয ওোরঙ মোরও মমোগ্য প্রোথী ফরর ভরন রফ
ত্যর্ভ তোরওই মবোট র্দরফ। মবোট মদো আভোরদয ফোয মভৌর্রও অর্ধওোয। আভযো মবোটগ্ররণয র্দন মবোট র্দরত মোই, এয মঙরন
অরনও র্নভ-ওোনুন  আঘযণ র্ফর্ধভোরো আরঙ।
র্নফ িোঘন ররো র্দ্ধোন্ত গ্ররণয এভন এওটি আনুষ্ঠোর্নও প্রর্ক্রো, মোয ভোধ্যরভ চনকণ প্রোর্নও ওোরচয চন্য এওচন
প্রর্তর্নর্ধরও মফরঙ মন। র্নফ িোঘন অথ ি ররো চোতী ংরদয মওোরনো আরন র্নফ িোঘন। এরদরয মবোটভেদ্ধ শুরু র মকরঙ। ১০ র্ডরম্বয
মথরও শুরু ররঙ এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘরনয প্রোথীরদয প্রঘোয-প্রঘোযণোয ওোচ। র্নফ িোঘর্ন আঘযণর্ফর্ধ অনুমোী প্রতীও ফযোদ্দয
য মথরও প্রঘোয ওোচ শুরু । আয এটো ফন্ধ ওযরত রফ মবোট গ্রণ শুরুয ৩২ খণ্টো আরক। আকোভী ৩০ র্ডরম্বয মবোটগ্রণ অনুর্ষ্ঠত
রফ। এফোয মবোটোরযয ংখ্যো ১০ মওোটি ৪২ রোঔ ৩৮ োচোয ৬৭৩ চন। এযভরধ্য আড়োই মওোটিয মফর্ মবোটোয তরুণ। র্নফ িোঘন
ওর্ভন ফররঙ ফ িরল োরনোকোদ মরল নত্যন মবোটোরযয ংখ্যো দোঁর্ড়ররঙ ৪৩ রোরঔয মফর্। মোরদয চন্ ১ চোনুোর্য ২০০০ োর ফো
তোয র্ওছু আরক। ফ র্ভর্রর ভরন রচ্ছ র্নফ িোঘন এফোয মফ চরভ উেরফ।
র্নফ িোঘর্ন আইন র্নফ িোঘন ংক্রোন্ত আইনর্ফধোন সুষ্ঠুবোরফ র্নফ িোঘন ম্পন্ন ওযো, প্রোথী এফং প্রোথীয রক্ষ র্নফ িোঘন ওোh©ক্ররভ
অংগ্রণওোযীরদয আঘযণ ব্যোখ্যো এফং এ ম্পর্ওিত র্ফর্ধর্ফধোন রিন ওযরর রিনওোযীরদয োর্স্তয র্ফধোন র্নর্িত ওযো র্নফ িোঘর্ন
আইরনয রক্ষয। এরত প্রোথী মওোরনো র্নফ িোঘর্ন এরোওো ইরত র্নফ িোঘরন প্রর্তবন্দীতো ওযোয চন্য মওোরনো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দরওতৃিও
ভরনোনীত ব্যর্ি অথফো স্বতন্ত্রবোরফ প্রর্তবর্ন্দতোওোযী ব্যর্ি র থোমওন।
র্নফ িোঘন ওর্ভন প্রোথীয র্ওছু আঘযণর্ফর্ধ র্নধ িোযণ ওরয র্দররঙ। র্নফ িোঘরন যোচননর্তও দর র্ওংফো এয ভরনোনীত প্রোথী ফো
স্বতন্ত্র প্রোথী র্ওংফো তোরদয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি প্রঘোযণোয মক্ষরত্র ভোন অর্ধওোয োরফ তরফ প্রর্তরক্ষয বো, মোবোমোত্রো এফং
অন্যোন্য প্রঘোযোর্বমোরন ফোধো প্রদোন ওযরত োযরফ নো। বোয র্দন, ভ  স্থোন ম্পরওি মথোমথ ওতৃিরক্ষয ওোঙ মথরও র্রর্ঔত
অনুভর্ত গ্রণ ওযরত রফ। বো ওযরত ঘোইরর প্রস্তোর্ফত বোয ওভরক্ষ ২৪ খণ্টো পূরফ ি এয স্থোন এফং ভ ম্পরওি স্থোনী পুর্র
ওতৃিক্ষরও অফর্ত ওযরত রফ, মোরত ঐ স্থোরন ঘরোঘর  আইনশৃঙ্খরো যক্ষোয চন্য পুর্র প্রোন প্ররোচনী ব্যফস্থো গ্রণ ওযরত
োরয। চনকরণয ঘরোঘররয র্ফি সৃর্ষ্ট ওযরত োরয এভন মওোরনো ড়রও চনবো র্ওংফো থবো ওযো মোরফ নো এফং তোরদয রক্ষ
অন্য মওোরনো ব্যর্ি এভন চনবো ফো থবো ওযরত োযরফ নো।
র্নফ িোঘর্ন আঘযণর্ফর্ধ অনুমোী মওোরনো প্রোথী র্ওংফো তোয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি র্নর্দ িষ্ট র্ওছু স্থোন ফো মোনফোরন মওোরনো
প্রওোয মোস্টোয, র্রপররট ফো যোন্ডর্ফর রোকোরত োযরফ নো। এফ স্থোরনয ভরধ্য যররঙ র্টি ওরিোরযন এফং মৌয এরোওো অফর্স্থত
দোরোন, মদোর, কোঙ, মফড়ো, র্ফদুযৎ  মটর্ররপোমনয খুটিুঁ ফো অন্য মওোরনো দণ্ডোভোন ফস্তুরত; যওোর্য ফো স্থোনী ওতৃিরক্ষয
স্থোনোভ। ফো, িোও, মিন, র্স্টভোয, রঞ্চ, র্যিো র্ওংফো অন্য মওোরনো প্রওোয মোনফোরন রোকোরনো র্নরলধ তরফ তি ররো মম মদরয
মম-মওোরনো স্থোরন মোস্টোয, র্রপররট ফো যোন্ডর্ফর ঝরোরত ফো টোনোরত োযরফ। এঙোড়ো মওোরনো প্রর্তবন্দী প্রোথীয মোস্টোয, র্রপররট,
যোন্ডর্ফর ইতযোর্দয উয অন্য মওোরনো প্রর্তবন্দী প্রোথীয মোস্টোয, র্রপররট, যোন্ডর্ফর ইতযোর্দ রোকোরনো মোরফ নো এফং উি মোস্টোয
র্রপররট  যোন্ডর্ফর ইতযোর্দয মওোরনো প্রওোয ক্ষর্তোধন তথো র্ফকৃর্ত ফো নষ্ট ওযো মোরফ নো।
মওোরনো প্রর্তবন্দী প্রোথীয র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণো ব্যফহৃতব্য মোস্টোয োদো-ওোররো যরগয রত রফ এফং আতন অনর্ধও ৬০
মর্ন্টর্ভটোয ᵡ ৪৫ মর্ন্টর্ভটোয এফং ব্যোনোয োদো-ওোররো যরগয  আতন অনর্ধও ৩ র্ভটোয ᵡ ১ র্ভটোয রত রফ। মোস্টোরয ফো
ব্যোনোরয প্রোথী তোয প্রতীও  র্নরচয ঙর্ফ ব্যতীত অন্য মওোরনো ব্যর্িয ঙর্ফ ফো প্রতীও ঙোোরত োযরফ নো। প্রর্তবন্দী প্রোথী মওোরনো
র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দররয ভরনোনীত রর ম মক্ষরত্র র্তর্ন মওফর তোয ফতিভোন দরী প্রধোরনয ঙর্ফ মোস্টোরয ঙোোমত োযরফ।
উর্ের্ঔত ঙর্ফ োধোযণ ঙর্ফ (portrait) রত রফ, মওোরনো অনুষ্ঠোন, র্ভর্ঙরর মনতৃেদোন, প্রোথ িনোযত অফস্থো ইতযোর্দ বর্ঙ্গভো ঙর্ফ
মওোরনো অফস্থোরতই ঙোোরনো মোরফ নো।

-২মওোরনো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর র্ওংফো এয ভরনোনীত প্রোথী ফো স্বতন্ত্র প্রোথী র্ওংফো তোরদয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি মওোরনো
িোও, ফোন, মভোটয োইরওর, মনৌ-মোন, মিন র্ওংফো অন্য মওোরনো মোর্ন্ত্রও মোনফোন ওোরয র্ভর্ঙর র্ওংফো ভোর র্ভর্ঙর মফয ওযরত
োযরফ নো। র্নফ িোঘর্ন প্রঘোয ওোরম ি মর্রওন্ফোয ফো অন্যরওোরনো আওোমোন ব্যফোয ওযো মোরফ নো তরফ দরী প্রধোরনয মোতোোরতয চন্য
তো ব্যফোয ওযরত োযরফ। তরফ ভরন যোঔরত রফ মোতোোরতয ভ মর্রওন্ফোয মথরও র্রপররট, ব্যোনোয ফো অন্যরওোরনো প্রঘোয
োভগ্রী প্রদিন ফো র্ফতযণ ওযো মোরফ নো।
মওোরনো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর র্ওংফো এয ভরনোনীত প্রোথী ফো স্বতন্ত্র প্রোথী র্ওংফো তোরদয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি
মদোরর র্ররঔ র্ওংফো ওোর্র ফো যং র্দর ফো অন্য মওোরনোবোরফ মদোর ঙোড়ো মওোরনো দোরোন, ফোর্ড় ফো খরযয ঙোদ, মত্য, মযোড
র্ডবোইডোয ফো অন্য মওোরনো স্থোনো প্রঘোযভরও মওোরনো র্রঔন ফো অংওন ওযো মোরফ নো। র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণোয মক্ষরত্র প্রতীও র্ররফ
চীফন্ত প্রোণী ব্যফোয ওযো মোরফ নো এফং র্নফ িোঘরন মওউ ওোরড়য ততর্য মোস্টোয ব্যফোয ওযরত োযরফ নো। র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণো মওোরনো
র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর র্ওংফো এয ভরনোনীত প্রোথী মওোরনো মকইট ফো মতোযণ র্নভিোণ ওযরত োযরফ নো র্ওংফো ঘরোঘররয রথ মওোরনো
ি এয মফর্ স্থোন মন এভন মওোরনো প্যোরন্ডর ততর্য ওযো মোরফ নো এফং র্ফদুযরতয
প্রওোয প্রর্তফন্ধওতো সৃর্ষ্ট ওযো মোরফ নো। ৪০০ ফকপৄট
োোরয্য মওোরনো প্রওোয আররোওজ্জো ওযো মোরফ নো; র্নফ িোঘর্ন ওযোরম্প মবোটোযকণরও মওোরনোরূ মওোভরোনী ফো ঔোয র্যরফন ফো
উরঢৌওন প্রদোন ওযো মোরফ নো।
র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণোওোরর ব্যর্িকত ঘর্যত্র নন ওরয ফিব্য প্রদোন ফো মওোরনো ধযরনয র্তি ফো ভোনোর্নওয র্ওংফো
ধভিোনুভূর্তরত আখোত রোরক এভন মওোরনো ফিব্য প্রদোন ওযো মোরফ নো। ভর্চদ, ভর্ন্নয, র্কচিো ফো অন্য মওোরনো ধভী উোনোরর
মওোরনো প্রওোয র্নফ িোঘর্ন প্রঘোযণো ঘোরোরনো মোরফ নো, র্নফ িোঘন উররক্ষ মওোরনো নোকর্যরওয চর্ভ, বফন ফো অন্ম মওোরনো স্থোফয ফো
অস্থোফয ম্পর্িয মওোরনোরূ ক্ষর্তোধন ওযো মোরফ নো। অনর্বরপ্রত মকোররমোক  উচ্ছৃঙ্খর আঘযণ র্দর ওোয োর্ন্ত বঙ্গ ওযো মোরফ
নো। মওোরনো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর র্ওংফো উোয ভরনোনীত প্রোথী র্ওংফো তোোরদয রক্ষ অন্য মওোরনো ব্যর্ি মওোরনো র্নফ িোঘর্ন
এরোওো ভোইও ফো উচ্চ রব্দয মরন্ত্রয ব্যফোয দুপুয ২টো রত যোত ৮টোয ভরধ্য ীভোফদ্ধ যোঔরফ।
মবোটরওরন্ধ র্নফ িোঘর্ন ওভিওতিো-ওভিঘোযী, প্রর্তবন্দী প্রোথী, র্নফ িোঘর্ন এরচন্ট, র্নফ িোঘর্ন ম িরফক্ষও, ওর্ভরনয ভোধ্যরভ
অনুরভোর্দত ব্যর্িফক ি এফং মওফর মবোটোযযোই প্ররফ ওযরত োযরফন। র্নফ িোঘর্ন র্ফর্ধভোরোয মম-মওোরনো র্ফধোন রিন ‘র্নফ িোঘর্ন-পূফ ি
অর্নভ’ র্ররফ কণ্য রফ এফং উিরূ অর্নরভয চন্য ংক্ষুি ব্যর্ি ফো র্নফর্ন্ধত যোচননর্তও দর প্রর্তওোয মঘর র্নফ িোঘর্ন তদন্ত
ওর্ভটি ফো ওর্ভন ফযোফয দযঔোস্ত ম ওযরত োযরফ। এই র্ফর্ধভোরো মওোরনো র্ফধোন রিন ওযমর অনর্ধও ঙ ভোরয ওোযোদণ্ড
অথফো অনর্ধও ঞ্চো োচোয টোওো অথ িদরণ্ড অথফো উবদরণ্ড দণ্ডনী রফ। এ র্ফলর প্রোথীয মমভন ভূর্ভওো থোরও, মতভর্ন
যোচননর্তও দররয মওন্ধী মনতৃরেয ওোরঙ আভোরদয অরনও প্রতযোো।
আকোভী এও প্তো যোচননর্তও দরগুররো তোরদয ভরনোনীত প্রোথীরদয প্রঘোযণো র্নফ িোঘর্ন র্ফর্ধ অনুোরযই ঘোর্রর মোরফন।
র্ম্মর্রত প্ররঘষ্টো উৎফভৄঔয র্যরফর এওোদ চোতী ংদ র্নফ িোঘন সুম্পন্ন রফ, মদ কণতরন্ত্রয ি র্বরতয উয প্রর্তর্ষ্ঠত
থোওরফ এটোই ওররয প্রতযোো।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

‘ফ’-বী র্যওল্পনো-২১০০
এ এভ ইভদোদুর ইরোভ
নদী র্ফরধৌত ফোংরোরদ ভরত এওটি র্র বযো ফ-বী। দ্মো, মভখনো আয মভৄনো নদীয র্ভরনস্থরর করড় উরেরঙ পৃর্থফীয
বৃিভ কর্তীর এ ফ-বী। এরদর যররঙ মঙোরটো-ফরড়ো প্রো ৭০০ নদ-নদী। মোয ভরধ্য ৫৭টি আন্তিঃরদী নদী (৫৪টি বোযরতয োরথ,
৩টি ভোোনভোরযয োরথ)। প্রর্তফঙয প্রফোর্ত এফ নদীরত র্রয র্যভোণ  প্রো ১.০-১.৪ র্ফর্রন টন। পরর, ফল িো মভৌসুরভ মদঔো
মদ োর্নয আর্ধওয আয শুষ্ক মভৌসুরভ োর্নয স্বল্পতো। এঙোড়ো ফোংরোরদ পৃর্থফীয অন্যতভ দুরম িোকপ্রফণ এওটি মদ। ১৯৭০  ১৯৯১
োমরয প্ররংওযী ঘূর্ণ িছড়, ২০০৭ োররয র্রডোয, ২০০৯ োররয আইরো এফং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪  ২০০৭ োররয বোফ ফন্যো,
এ মদরয উয র্দর ফর মকরঙ। ৬টি মচরো ২০১৭ োরর আকোভ ফন্যো োরযয পর নষ্ট রর ঘযভ দুদ িো রড় োরযয ভোনুল।
ফোংরোরদ পৃর্থফীয ফরঘর খনফর্তপূণ ি মদগুর্রয এওটি। ১৬ মওোটি ভোনুরলয চনফহুর এ মদর র্ফকত এও দরও
ব্যোও উন্নন োর্ধত ররঙ। অচিন ওরযরঙ র্নম্ন আরয মদ রত ভধ্য আরয মদর উন্নীত োয স্বীকৃর্ত। র্ফস্তৃত ররঙ উন্নন
ম্ভোফনো। র্ওন্তু এফ অচিন মটওই রফ ওী নো তো র্নর রঘতন ভররয প্রশ্ন যররঙ। এয অন্যতভ ওোযণ চরফোয়ু র্যফতিনচর্নত
মনর্তফোঘও প্রবোফ। এ মপ্রর্ক্ষরত চরফোয়ু র্যফতিরনয এ প্রবোফ মভোওোর্ফরো ওরয মদরও এর্কর মনোয ররক্ষয গৃীত ররঙ মদরয
ইর্তোর ফরঘর র্ফস্তৃত দীখ িরভোর্দ প্রভের্িকত, ওোর্যকর্য  আথ িোভোর্চও দর্রর ফ-বী র্যওল্পনো-২১০০।
ফ-বী র্যওল্পনোয রূওল্প, অবীষ্ট এফং মওৌরভ ফোস্তরফ রূোরনয চন্য এ ভোর্যওল্পনোয এওটি ভর্ন্বত  সুংত
ফ-বী ব্যফস্থোনো দ্ধর্ত গ্রণ ওযো ররঙ। এ ভোর্যওল্পনোয আতো ২০৩০ োর h©ন্ত ফোস্তফোরনয চন্য র্নফ িোর্ঘত প্রওল্পভ
ফোংরোরদরয োর্ন র্ফলও র্নযোিো, ঔোদ্ম র্নযোিো, চরফোয়ু র্যফতিন অর্বখোত মভোওোর্ফরো, মটওই র্যরফ, অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ
এফং প্রোর্তষ্ঠোর্নও উন্ননরও র্নর্িত ওযরফ।
এ মদরয ভোনুরলয চীফন-চীর্ফওো, র্ক্ষো, ংস্কৃর্ত, ইর্তো  অথ িনীর্ত সুপ্রোঘীনওোর মথরও োর্নয য র্বর্ি ওরয করড়
উরেরঙ। মদরয ইর্তোর এ ভোর্যওল্পনোরই ফ িপ্রথভ ফরঘর ফরড়ো ম্পদ োর্নম্পদ ঔোতরও অন্তর্ভিি ওযো ররঙ। োর্নম্পদ
ব্যফস্থোনো, ফন্যো ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, ঔযো ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, প্রোকৃর্তও দুরম িোক ঝর্ুঁ ও ব্যফস্থোনো, চরফোয়ু র্যফতিন অর্বখোত ব্যফস্থোনো,
চনস্বোস্থয, োর্ন যফযো এফং িঃর্নষ্কোন ব্যফস্থোনোরও োর্ন র্ফলও র্নযোিো অন্তর্ভিি ওযো ররঙ। চরফোয়ু র্যফতিন
অর্বখোত  মটওই র্যরফ র্নর্িতওরল্প চীফনফর্ঘত্রয ংযক্ষণ, ফনোন, র্যরফ দূলণরযোধ, চরফোয়ু র্যফতিরন অর্বরমোচন,
চরফোয়ু র্যফতিন প্রভন, প্রোকৃর্তও দুরম িোক ঝর্ুঁ ও হ্রো ব্যফস্থোনো প্রভৃর্ত ওভিসূর্ঘ গ্রণ ওযো রফ। শুদৄ প্রোকৃর্তও র্ফলই ন এ
ভোর্যওল্পনো মদরয অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ ফোড়োরত ভর্ন্বত র্যফণ  মমোকোরমোক ব্যফস্থোনো, জ্বোরোর্ন  র্ফদুযৎ র্নযোিো গুরুে
মদো ররঙ। োভোর্চও উন্নরনয োোোর্ প্রোর্তষ্ঠোর্নও উন্নরন মচোয মদো মরঙ। র্যওল্পনো ফোস্তফোরন ফরঘর গুরুেপূণ ি
ররো জ্ঞোরনয র্ফওো। আয তোই এ ভোর্যওল্পনো তথ্য, জ্ঞোন ব্যফস্থোনো, তথ্য োরনোকোদওযণ এফ র্ফলরও অন্তর্ভিি ওযো ররঙ।
ফ-বী র্যওল্পনো ২১০০-মত মদরয আটটি োইমিোরর্চওযোর অঞ্চররও র্বর্ি র্ররফ ব্যফোয ওরয প্রর্তটি অঞ্চররয
প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ভোত্রোয য গুরুে প্রদোন ওযো ররঙ। এয পরর এওই ধযরনয প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ম্মুঔীন
মচরোভরও এরওওটি গ্রুরয আতো আনো ররঙ মোরও ‘টস্পট’ (োর্ন  চরফোয়ু উদ্ভূত প্রো অর্বন্ন ভস্যোফহুর অঞ্চর) র্ররফ
অর্বর্ত ওযো ররঙ। এফ স্পটগুররো ররো উকূরী অঞ্চর, ফরযন্ধ  ঔযোপ্রফণ অঞ্চর, োয এফং আওর্স্মও ফন্যোপ্রফণ অঞ্চর,
োফ িতয ঘট্টগ্রোভ অঞ্চর, নদী অঞ্চর  মভোনো এফং নকযোঞ্চর।
চরফোয়ু র্যফতিন  প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ঝর্ুঁ ওয ওোযরণ মদরয ওোর্িত উন্নন ম্ভফ রচ্ছ নো। ক্রভফধ িভোন তোভোত্রো,
নদী বোগন, ভৄদ্র পৃরষ্ঠয উচ্চতো বৃর্দ্ধ এফং মদরয অবযন্তরয রফণোিতোয অনুপ্ররফ, ফন্যো, ঘূর্ণ িছড়  চররোচ্ছ্বো, চরোফদ্ধতো, র্র
চভো ইতযোর্দ মভোওোর্ফরো এঔন ফরড়ো ঘযোররঞ্জ র দোঁর্ড়ররঙ। ২০৩০ োররয ভরধ্য মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিরনয ভোধ্যরভ ঘযভ
দোর্যদ্রয দূযীওযণ  ২০৪১ োররয ভরধ্য এওটি ভদ্ধ ফোংরোরদ কড়োয ররক্ষয ফ-বী র্যওল্পনো স্বল্প  ভধ্যরভোদী র্যওল্পনোগুররোয
ভরধ্য ভন্ব ওযরফ। ভরত র্তনধোর এ র্যওল্পনো ফোস্তফোন ওযো রফ। প্রথভ ধোর ২০৩০ োররয ভরধ্য ঘযভদোর্যদ্রয দূযীওযণ।
প্রথভ ম িোর ফোস্তফোরনয চন্য ৮০টি প্রওল্প প্রস্তোফ ওযো ররঙ। এয ভরধ্য ৬৫টি মবৌত অফওোেোরভো ংক্রোন্ত এফং ১৫টি প্রোর্তষ্ঠোর্নও
ক্ষভতো  দক্ষতো উন্নন এফং করফলণো র্ফলও প্রওল্প। র্বতী ধোর ২০৫০ এফং তৃতী ধোর ২১০০ োর h©ন্ত র্যওল্পনোটি
ফোস্তফোন ওযো রফ।

-২ফোংরোরদরও উন্নত মদর রূোন্তয ওযরত রর অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ েযোর্ন্বত যোঔরত রফ। দুরম িোকপ্রফণ মদ র্ররফ
ফোংরোরদ র্ফশ্বব্যোী র্যর্ঘত। কত দুই দরও মদর প্রো োরড় মতয মওোটি ভোনুল মওোরনো-নো-মওোরনোবোরফ প্রোকৃর্তও দুরম িোরক
ক্ষর্তগ্রস্ত ররঙ। প্রোকৃর্তও দুরম িোকচর্নত ওোযরণ ভূর্ভয ব্যোও ক্ষ রচ্ছ। প্রর্তফঙয ৫০ মথরও ৬০ োচোয র্যফোয নদী বোগরনয
ওোযরণ গৃীন রচ্ছ। র্ফরল ওরয ফোস্থোন, সুর োর্ন যফযো র্নর্িত ওযো, ফচিয  আফচিনো ব্যফস্থো, র্ঘর্ওৎো, র্ক্ষো
অন্যোন্য ভস্যো প্রওট র উেরঙ। এ ওর ভস্যোয স্থোী ভোধোরনয ররক্ষয ৯ তোং োরয অথ িননর্তও প্রবৃর্দ্ধ অচিরনয চন্য
ফ-বী র্যওল্পনো ফোস্তফোন অর্যোh©।
স্রোব্দ উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিরনয মক্ষরত্র ঈল িণী োপে রোরবয য ফোংরোরদ এঔন মটওই উন্নন রক্ষযভোত্রো অচিরন
দৃঢ় প্রতযর মোত্রো শুরু ওরযমঙ। ীর্ভত ম্পদ এফং ীভোফদ্ধ যওোর্য ঔোরতয োরথ অন্যোন্য ঘযোররঞ্জগুররো মভোওোর্ফরো ওরয দৃঢ় ংওল্প
 প্ররঘষ্টোয ভোধ্যরভ ফোংরোরদ ফ-বী র্যওল্পনো-২১০০ ফোস্তফোরন দৃঢ় প্রর্তজ্ঞ। এ র্যওল্পনো ফোস্তফোরনয ভোধ্যরভ আকোভী র্দরনয
ফোংরোরদ রফ সুঔী ভর্দ্ধোরী এও উন্নত ফোংরোরদ।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

ফোংরোরদরয চর্ঙ্গ দভন ক্ষভতো অফোও র্ফশ্ব
োরদকুয যভোন
ি
যোচধোনীয গুরোরন মোর্র আটিরচন
মযরস্তোযোঁ চর্ঙ্গ োভরোয খটনোটি ২০১৬ োররয ররো জুরোইর মদ-র্ফরদর
ি
আররোঘনোয ছড় মতোরর। আইএ এয তোওোধোযী চর্ঙ্গযো মোর্র আটিরচরন
োভরো ঘোর্রর ফরড়ো ধযরনয তযোওোণ্ড খটোরর শুরু 
চর্ঙ্গর্ফরযোধী োঁড়োর্ অর্বমোন। মদর ন্ত্রো  চর্ঙ্গর্ফরযোধী ঘরভোন অর্বমোন আয মচোযদোয ওযো । র্নযোিোফোর্নীয এরওয
য এও অর্বমোরন এ ম িন্ত অন্তত ৮০ চন রন্নবোচন চর্ঙ্গ র্নত  মদড় তোর্ধও আটও । এফ অর্বমোরন র্ফপুর র্যভোণ
অস্ত্র  মকোরোফোরুদ উদ্ধোয ওযো ররঙ। চর্ঙ্গর্ফরযোধী ফ িরল অর্বমোনটি র্যঘোর্রত  নযর্ংদী মচরোয ভোধফদীরত। ভোধফদী
এরোওোয র্নলুপো বফরন ঘরর্ত ফঙয অরটোফরযয ১৫-১৭ তোর্যঔ আইনশৃংঔরোফোর্নী ৩৬ খণ্টোয অর্বমোন ঘোরো। এই অর্বমোরনয
শুরুরতই দুই চর্ঙ্গ র্নত । আয আত্মভিরণয য অয দুই নোযী চর্ঙ্গরও মগ্রপতোয ওযো । এওই মমোকসূত্রতো থোওো র্নলুপো
বফরন অর্বমোন মরল মরঔযঘরয োত তরোর্ফর্ষ্ট এওটি ফোর্ড়রত অর্বমোন ঘোরো র্ফরল ইউর্নট মোোট, পুর্ররয ওোউন্টোয
মটযর্যচভ অযোন্ড িোন্প ন্যোনোর ক্রোইভ (র্র্টির্), র’ পৄর ইন্টোযরন ইউর্নট (এরআইর্), মচরো পুর্র  ম িো ফ। মরঔযঘরযয
বফনটিয মম মফ্ল্োরয চর্ঙ্গযো অফস্থোন ওরয তোয মদোরর আেোহু, দোরোত্যর ইরোভ  আইএ মরঔো র্ঙর।
ি
চর্ঙ্গরকোষ্ঠীয দস্যরদয বোযো মোর্র আটিরচরনয
র্নভিভ তযোওোণ্ড র্ফশ্বফোীরও তফোও ওরয র্দরর যওোরযয আন্তর্যও
প্ররঘষ্টো মদরয ভধ্য মথরও ধভী উগ্রফোদীরদয মওড় উৎোটন ওযো ম্ভফ ররঙ। এওই ফঙয মদরয ওরওটি স্থোরন োম্প্রদোর্ও
োভরোয অফোনওরল্প মদোলী ব্যর্িরদয র্ফঘোরযয ম্মুঔীন ওযো । ২০০৯-’১৩ োরর ভোরচোট যওোরযয আভরর ব্লকোয, মরঔও,
প্রওোও, র্ন্দু-র্িষ্টোন-মফৌদ্ধধভী পুরযোর্ত, র্ফশ্বর্ফযোররয র্ক্ষও, ভোনফোর্ধওোযওভী, র্বন্নভরতয ইরোর্ভ বোফধোযোয অনুোযী,
আইনশৃঙ্খরো ফোর্নীয ওভিওতিো  র্ফরদর্রদয য এরওয য এও োভরো ফতিভোন যওোয তথো প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয চর্ঙ্গফোদ
দভরনয ওোh©ক্রভরও ঘযোরররঞ্জয ভৄরঔ মপরর।
এফ োভরোয অরনওগুররো দো স্বীওোয ওরয আইএ  আর ওোরদোয নোরভ ফোতিো এরর যওোয তো ফযোফযই দৃঢ়তোয
োরথ নোওঘ ওরয র্দর ফরররঙ, অবযন্তযীণ চর্ঙ্গযোই এফ খটনো খটোরচ্ছ। ফোংরোরদরয বোফভম িোদো ‘ক্ষুণ্ন’ এফং যওোযরও ভস্যো
মপররত স্বোথ িোরন্বলী মকোষ্ঠী র্যওর্ল্পতবোরফ এফ তযোওোণ্ড খটোরচ্ছ ফরর ংর্িষ্ট ভর চোনো। এফ তযোওোরণ্ডয োরথ মচএভর্ফ, নব্য
মচএভর্ফ, আনোরুেো ফোংরো টিভ, আনোয আর-ইরোভ, যওোত্যর-র্চোদ-আর-ইরোভ (হুর্চ-র্ফ), র্চবুত তোর্যয ফোংরোরদ
এফং নত্যন আর্ফভূিত আর ভৄচোর্দ এয ম্পৃিতো ওথো চোনরত মরযরঙ আইনশৃঙ্খরোফোর্নী।
“মদরয অগ্রকর্ত  র্নযোিোয চন্য ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ ফরড়ো ধযরনয অন্তযো। যওোয তোই চর্ঙ্গ দভরন ‘র্চরযো টরোরযন্প’
নীর্তয র্বর্িরত ওোম িওয দরক্ষ গ্রণ ওরয। চর্ঙ্গ দভরন োযোর্ফরশ্ব ফোংরোরদ আচ ‘মযোর ভরডর’ র্ররফ র্ফরফর্ঘত রচ্ছ।”প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নো প্রোই করফ ি এ ওথোটি ফরর থোরওন। শুদৄ মম মদরয অবযন্তরয ফরর থোরওন তো ন, আন্তচিোর্তও অঙ্গরন মফ
দৃঢ়তোয োরথ তোঁয যওোরযয চর্ঙ্গ দভন োপরেয ওথো ত্যরর ধরযন। ফোংরোরদরয চর্ঙ্গ দভন ক্ষভতো যীর্তভরতো অফোও োযো
র্ফশ্ব। ওোযণ অরনও ফরড়ো ফরড়ো মদই চর্ঙ্গরদয র্নন্ত্ররণ আনরত ব্যথ ি রচ্ছ।
ি
মোর্র আটিরচরনয
খটনোয য ২০১৬ োররয ২৬ জুরোই যোচধোনীয ওেোণপুরয চর্ঙ্গ আস্তোনো অর্বমোন ঘোরোন
আইনশৃঙ্খরো যক্ষোওোযী ফোর্নী। এই অর্বমোরন র্নত  ৯ চন চর্ঙ্গ। এওই ফঙয ২৭ আকস্ট নোযোণকঞ্জ রযয োইওোড়োয
এওটি ফোর্ড়রত পুর্ররয অর্বমোরন র্তন চর্ঙ্গ র্নত । ই ফঙরযয ৩ মরন্ফম্বয যোরত যোচধোনীয র্ভযপুরযয রূনকয আফোর্ও
এরোওোয এওটি ফোর্ড়য ঙতরোয ফোো অর্বমোন ঘোরো পুর্র। পুর্ররয য োভরো ওরয োর্রর মোোয মঘষ্টো ওযরর পুর্ররয
গুর্ররত খটনোস্থরর র্নত  এওচন চর্ঙ্গ। ১০ মরন্ফম্বয পুযোন ঢোওোয আর্চভপুরয চর্ঙ্গ আস্তোনো অর্বমোন ঘোরো পুর্র। এ
ভর র্নরচয করো মওরট আত্মতযো ওরযন তোনবীয ওোরদযী নোরভয এও চর্ঙ্গ। খটনোস্থর মথরও মগ্রপতোয ওযো  তোয স্ত্রী
আরফদোত্যর পোরতভো  এও মঙরররও। ৮ অরটোফয কোচীপুরযয োতোযরটও  টোঙ্গোইর এরোওো পৃথও চর্ঙ্গ আস্তোনো মমৌথফোর্নীয
অর্বমোরন রন্নবোচন ১১ চর্ঙ্গ র্নত । কত ফঙরযয ২৩ র্ডরম্বয মবোয যোরত যোচধোনীয দর্ক্ষনঔোন থোনোয পূফ ি আরওোনোয ৫০
নম্বয ফোর্ড়য সূম ি র্বরো অর্বমোন ঘোরো ঢোওো ভোনকয পুর্ররয র্ফরল োঔোয ওোউন্টোয মটরযোর্যচভ অযোন্ড িোন্প ন্যোনোর ইউর্নট।
এই অর্বমোমন র্নত  আর্চভপুরয আত্মতযোওোযী চর্ঙ্গ তোনবীয ওোরদযীয ১৪ ফঙয ফর্ মঙরর আর্পপ ওোরদযী আদয এফং
োর্ওযো নোরভয ৩৫ ফঙয ফর্ এও নোযী চর্ঙ্গ।
চর্ঙ্গ দভরন যওোয ওোউণ্টোয মটরযোর্যচভ অযোন্ড িোন্পন্যোনোর ক্রোইভ ইউর্নট কেন ওরযরঙ। মকোরন্নো তরথ্যয র্বর্িরত
োম্প্রর্তও ভম আইনশৃঙ্খরো যক্ষোওোযীফোর্নীয মফ র্ওছু পর অর্বমোন র্যঘোরনোয পরর ীল িস্থোনী চর্ঙ্গরনতো র্ওছু
ি োভরোয য এ মোফৎ
গুরুেপূণ ি দস্য মগ্রপতোয  র্নত ররঙ। র্ফপুর র্যভোণ অস্ত্র, মকোরো-ফোরুদ উদ্ধোয ররঙ। মোর্র আটিরচন
মতগুররো অোরযন র্যঘোর্রত ররঙ তোয ফগুররো মথমওই চর্ঙ্গরকোষ্ঠী আখোত োনোয পূরফ িই আইনশৃঙ্খরো ফোর্নী তোরদয
র্যওল্পনো নস্যোৎ ওরয র্দররঙ এফং চর্ঙ্গ আস্তোনোভ গুুঁর্ড়র র্দররঙ। চর্ঙ্গ দভরন ফোংরোরদ মপ্রো-অযোর্টব পুর্রর্ং এয এওটি
উজ্জ্বর দৃষ্টোন্ত স্থোন ওরযরঙ। অর্বমোনভ র্যঘোরনোয পরর ফতিভোরন চর্ঙ্গ তৎযতো ফহুরোংর র্নন্ত্রণ ওযো ম্ভফ ররঙ এফং
চর্ঙ্গ দভরন এ োপে আন্তচিোর্তও র্যভণ্ডমর মদরয বোফভম িোদো উজ্জ্বর ওরযরঙ।

-২চোভিোর্নয মরন প্ররদরয োরিোরভরন্টয দস্যযো ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোদ দভরন মঔ োর্নো যওোরযয ভূী প্রংো
ওরযরঙন। কত মপব্রুোর্যরত মদটিয মরন প্ররদরয যোচধোনী র্বফোরডন র্ফশ্ব ন্ত্রোর্ফরযোধী ংকেন োল্ডি অযোর্ন্ট মটরযোর্যচভ
যকোনোইরচরনয আরোচরন এও ভতর্ফর্নভবো ফিোযো এফ ওথো ফররন। র্বফোরডরনয র্র্ডউ-এয োধোযণ ম্পোদও 
ভোনর্িড মন্ট  র্নযোিোর্ফলও প্রোরদর্ও োরিোরভরন্টয দস্য আররওচোন্ডোয ফোোয ফররন, ন্ত্রো দভরন মঔ োর্নো
যওোরযয র্চরযো টরোরযন্প নীর্ত র্ফশ্বোর্ন্তয চরন্য অনুওযণী দৃষ্টোন্ত রত োরয। আয চোর্তংখ চর্ঙ্গ মঙোফরর আক্রোন্ত ওরওটি
মদরও মতো ফোংরোরদরও অনুযমণয যোভিই র্দররঙ।
র্ফর্বন্ন প্রোভোণ্য তথ্যভরত, ১৯৯২ োরর আপকোন মপযত ভৄচোর্দরদয ভোধ্যরভই ফোংরোরদর চর্ঙ্গ ওোম িক্রভ শুরু । তোরদয
অনুসৃত রথ এঔন র্নর্লদ্ধ  র্ক্র অধ ি-তোর্ধও চর্ঙ্গ ংকেন যররঙ মদর। মনতৃরে আরঙ আপকোন মপযত ভৄচোর্দরদয মওউ নো
মওউ। ফযগুনো মথরও ২০১৩ োররয ১২ আকস্ট মগ্রপতোযকৃত ‘আনোরুেো ফোংরো টিভ’-এয দস্যযো ংকঠিত র্চ্ছর হুর্চয োরফও
মনতো  পোঁর্রত ভত্যযফযণওোযী োঔ আফদুয যভোরনয আদরি। ভরত হুর্চয পূফ িসূর্যরদয ‘স্ত্র র্ফপ্লফ’-এয ভোধ্যরভ ইরোর্ভ যোষ্ট্র
ওোররভয ‘অম্পূণ ি’ ওোচ ম্পন্ন ওযরত মনরভরঙ র্ফর্বন্ন চর্ঙ্গ ংকেন। ‘ন্ত্রো-চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ র্চরযো টরোরযন্প’ র্দ্ধোন্ত গৃীত
ো চর্ঙ্গরদয ওোম িক্রভ প্রো ওঠিন র রড়রঙ।
যওোয ২০০৯ োররয ২৪ মপব্রুোর্য ‘ন্ত্রো দভন আইন ২০০৯’ ো ওরয। ম আইনরও ভেরকোরমোকী ওযোয প্ররোচন
মদঔো মদ র্ফশ্বজুরড় ন্ত্রোী ওভিওোণ্ডয ধযন দ্রুত োল্টোরনোয পরর। এ চন্য ন্ত্রোী ওভিওোরণ্ড অথ িোন প্রর্তরযোরধ আন্তিঃযোষ্ট্রী ংস্থো
এর্ো প্যোর্র্পও গ্রু (এর্র্চ) এফং র্পন্যোর্ন্পোর অযোওন টোস্করপোর িয (এপএটিএপ) ভোনদণ্ড অনুযণ ওযরত ন্ত্রোর্ফরযোধী
আইন ংরোধরনয প্ররোচনীতো মদঔো মদ। এয য ২০১২-এ এও দপো আইনটি ংরোধন ওযো । ২০১৩ োররয ১১ জুন চোতী
ংরদ ন্ত্রোর্ফরযোধী (ংরোধন) র্ফর-২০১৩ ো ররঙ। এ র্ফররয গুরুেপূণ ি র্দও ররো ইন্টোযরনটর্বর্িও ন্ত্রোী ওভিওোন্ড
প্রর্তরযোরধ ফোস্তফম্মত ধোযোগুররোয অন্তর্ভির্ি। মওোরনো ন্ত্রোী ব্যর্ি ফো ংকেন ইন্টোযরনটর্বর্িও োভোর্চও মমোকোরমোক ভোধ্যভ
ব্যফোয ওরয ন্ত্রোী ওভিওোন্ড ওযরর োক্ষয আইরন মো র্ওছুই থোকুও নো মওন, এ ংক্রোন্ত তথ্যগুররো প্রভোণ র্ররফ আদোররত
উস্থোন ওযো মোরফ। অন্যর্দরও এ র্ফরর চর্ঙ্গ দভরন গুরুেপূণ ি ধোযো ভেি ররঙ।
চর্ঙ্গ-ন্ত্রোফোদ  ঘযভন্থো মভোওোর্ফরো দীখ িরভোর্দ মফ র্ওছু প্রর্তরযোধভরও ব্যফস্থো গ্যণ ওরযরঙ মঔ োর্নোয
যওোয। োধোযণ ভোনুরলয ভরধ্য ন্ত্রো  র্ং ঘযভন্থোয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো ততর্য ওযরত যওোয ব্যোও উরযোক গ্রণ ওরয।
চনকরণয ভরধ্য চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ রঘতনতো সৃর্ষ্টয চন্য ংফোদভোধ্যরভ ন্ত্রোর্ফরযোধী ফোতিো এফং মটর্রর্বন ভোধ্যরভ এ ংক্রোন্ত
মঙোরটো নোটিওো প্রঘোয ওযো রচ্ছ। মদরয ফ ভর্চরদ ন্ত্রো  চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ ওথো র্ফরল ওরয র্ফত্র জুম্মোয নোভোরচয আরক
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ ইরোরভয অফস্থোন ব্যোখ্যো ওযো রচ্ছ। এঙোড়ো োযোরদরয ভোে প্রোরন স্বং প্রধোনভন্ত্রী র্নর্ভত মমোকোরমোক যক্ষো
ওরয ঘররঙন। মচরো প্রোন, পুর্র প্রোনই শুদৄ ন, প্রর্তটি মচরোয দরী মনতো, সুীর ভোচ  ভোরচয প্রবোফোরী ভোনুলরও
চর্ঙ্গফোরদয র্ফরুরদ্ধ প্রর্তফোদ-প্রর্তরযোধ করড় ত্যররত ব্যর্িকতবোরফ অনুপ্রোর্ণত ওযরঙন।
চর্ঙ্গ-ন্ত্রোফোদ মভোওোর্ফরো যওোরযয রফ িোচ্চ অগ্রোর্ধওোয। আইনশৃঙ্খরো ফোর্নীয ঐওোর্ন্তও প্ররঘষ্টোয োোোর্
যোচননর্তও ংকেন, আররভ ভোচ, র্ক্ষও-ঙোত্র ভোচ, অর্ববোফওবৃন্ন, বুর্দ্ধচীফী, ব্যফোী  র্ফর্বন্ন মোচীফী ংকেন এফং
ফ িস্তরযয চনকরণয ঐওযফদ্ধ র চর্ঙ্গফোদ  উগ্র োম্প্রদোর্ওতোয র্ফরুরদ্ধ কণপ্রর্তরযোধ করড় মতোরোয নর্চয পৃর্থফীরত র্বতীটি
মনই।
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পআইপি প্রফন্ধ

আথ িোভোর্চও সুযক্ষো োরচ্ছন ফীয ভৄর্িরমোদ্ধোযো
োরদকুয যভোন
ভোগুযো মচরোয শ্রীপুয উরচরোয ভদনপুয গ্রোরভয ফোর্ন্নো ফীযোঙ্গনো রোইরী মফকভ। স্বোভী  োঁঘ ন্তোন র্নর র্নদোরুণ ওরষ্ট
ঘোয দরওয মফর্ ভ ধরয খুর্ড় খরয ফফো ওরযরঙন। বযোনঘোরও স্বোভী ভরনোোয মোররনয োভোন্য আর মঔর নো মঔর র্দন
মওরটরঙ তোঁয। মদরয চন্য ফ িস্ব োযোরনো এই নোযী দীখ ি ফঙয ধরয মফর্ড়ররঙন রথ-রথ। অফররল নোযী ভৄর্িরমোদ্ধো (ফীযোঙ্গনো)
র্ররফ যওোর্য স্বীকৃর্ত র্ভরররঙ ২০১৩ োরর। কত ঘোয ফঙয ধরয ১০ োচোয টোওো ওরয োরচ্ছন ভৄর্িরমোদ্ধো বোতো। এওই রঙ্গ
অস্বচ্ছর ভৄর্িরমোদ্ধো র্ররফ যওোর্যবোরফ ফোর্নর মদো ররঙ োওো ফোর্ড় ‘ফীয র্নফো’। রোইরী মফকভ র্যফোয র্যচন র্নর মফ
বোররোই আরঙন। আরফকোপ্লুত ওরণ্ঠ র্তর্ন ফররন, ‘আেো অরনও সুরঔ মযরঔরঙন। মঔ োর্নোয চন্য মদোো ওর্য, আেো মমন তোঁরও
ভোনুরলয মঔদভত ওযোয চন্য সুস্থ যোরঔন, ফোঁর্ঘর যোরঔন।’ শ্রীপুয উরচরো এভন ১০টি পুরযো ভোগুযো মচরো ২৫ চন ভূর্ভীন 
অস্বচ্ছর ভৄর্িরমোদ্ধোরদয ফফোরয চন্য মভোট ২৫টি ‘ফীয র্নফো’ র্নভিোণ ওরয মদো ররঙ। প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয র্নরদ ির
‘ভূর্ভীন অচ্ছর ভৄর্িরমোদ্ধোয চন্য ফোস্থোন র্নভিোণ’ ীল িও প্রওরল্পয আতো োযোরদর ২ োচোয ৯৬১টি ফোস্থোন র্নভিোণ ওযো
ররঙ। প্রর্তটি ‘ফীয র্নফোর’ যররঙ র্তনওরক্ষয োওোফোর্ড়, মকোরঔোনো  নরকূ।
মপনীয ভৄর্িরমোদ্ধো ইর্দ্র আরী ফররন, ‘ভোর ১০ োচোয টোওো বোতো  দুই ঈরদ মফোনো মফর্ওছু সুরমোক-সুর্ফধো মদ
যওোয। োভোর্চওবোরফ ম্মোর্নত  ভোনর্ওবোরফ প্রোর্ন্ত মফোধ ওরযন র্তর্ন।’ এঙোড়ো যওোয ঘরর্ত ফঙয ভৄর্িরমোদ্ধোরদয চন্য
নত্যন ওরয র্তনটি বোতো ঘোলুয র্দ্ধোন্ত র্নররঙ। এয এওটি ‘নফফল ি বোতো’ ইরতোভরধ্যই ঘোলু ওযো ররঙ। এই ফোরচরট ঘোলু রচ্ছ
‘র্ফচ র্দফ’ বোতো। ফোর্ও যইররো স্বোধীনতো র্দফরয বোতো।

এওোিরয র্নরচয চীফন ত্যচ্ছ ওরয ফঙ্গফন্ধুয ডোরও োড়ো মদন ফীয ভৄর্িরমোদ্ধোযো। তোঁরদয অভ ো, রড়োকু ভোনর্ওতো,
তযোক-র্তর্তক্ষো আয ম্ভ্ররভয র্ফর্নভর আভযো মরর্ঙ স্বোধীন-োফ িরবৌভ ফোংরোরদ। োর্ওস্তোর্নরদয মোলণ-র্নম িোতন আয তফলম্যয
অফোন খটির মরর্ঙ র্নরচরদয এওটি তোওো, মরর্ঙ এওটি ভোনর্ঘত্র। এওটো ভ এই ফীযরমোদ্ধোযো র্ঙররন উরর্ক্ষত, ররঙন
অফজ্ঞোয র্ওোয। নোযী ভৄর্িরমোদ্ধোযোরতো র্নচ র্যফোরয র্ঙররন অম্মোর্নত। তোঁরদয ‘ভোনুল’ র্ররফ কণ্য ওযো রতো নো। ভৄর্িভেরদ্ধয
মঘতনো র্ফশ্বোী মঔ োর্নোয যওোয ২০০৯ োরর ক্ষভতো আোয য ভৄর্িরমোদ্ধোরদয স্বীকৃর্ত প্রদোন, সুঔী  ম্মোর্নত ওযোয
ফহুর্ফধ উরযোক মনন। োনোদোযফোর্নীয োরত ইজ্জত োযোরনো নোযীযো ভৄর্িরমোদ্ধোয স্বীকৃর্ত োরচ্ছন। ভোর্ও বোতোয ফোইরয
ভৄর্িরমোদ্ধো এফং তোঁরদয র্যফোয  ন্তোনরদয সুর্ফধো র্দরচ্ছ যওোয। ভৄর্িরমোদ্ধোরদয ভম িোদো সুযক্ষো  আথ িোভোর্চও র্নযোিো
র্দরচ্ছন যোষ্ট্র। শুদৄ চীফদ্দোই ন, ফীয ভৄর্িরমোদ্ধো ভোযো মকরর তোঁয ইচ্ছোনুমোী ভতরদ যোষ্ট্রী ভম িোদো দোপন র্ওংফো ৎওোরযয
ব্যফস্থো ওযো রচ্ছ।
২০০৯ োর মথরও ম িোক্ররভ ভৄর্িরমোদ্ধোয ম্মোনী বোতোয োয ভোর্ও ৯০০ টোওো মথরও বৃর্দ্ধ ওরয ভোর্ও ১০ োচোয
টোওো উন্নীত ওযো ররঙ এফং ১০ োচোয টোওো ওরয ফঙরয দু’টি উৎফ বোতো প্রদোন ওযো রচ্ছ। এঙোড়ো ঘরর্ত ২০১৮-১৯ অথ িফঙয
রত োযোরদরয ভৄর্িরমোদ্ধোরদয চন্য ভোর্ও ভর বোতোয ২০ তোং র্ররফ অথ িোৎ চনপ্রর্ত ২ োচোয টোওো োরয ফোংরো নফফল ি
বোতো এফং চীর্ফত ভৄর্িরমোদ্ধোরদয অনুকূরর চনপ্রর্ত ৫ োচোয টোওো ওরয র্ফচ র্দফ বোতো র্ররফ দুটি র্ফরল বোতো মদোয
উরযোক মনো ররঙ।
মদর এঔন মকমচটর্ভি ভৄর্িরমোদ্ধোয ংখ্যো প্রো ২ রোঔ ৩০ োচোয ৪৩৮। মঔতোফপ্রোপ্ত, ভেদ্ধোত  র্দ এফং োধোযণ
ভৄর্িরমোদ্ধোরদয চন্য প্রর্তফঙয ফোরচরট প্রো ৩ োচোয ৫০০ মওোটি টোওো ম্মোনী বোতো ফযোদ্দ মদো । ২০০৮-০৯ অথ িফঙরয ১ রোঔ
ভৄর্িরমোদ্ধো ভোর্ও ম্মোনী বোতো মরর ঘরর্ত ২০১৮-১৯ অথ িফঙরযয র্োরফ (অরটোফয) বোতো মদো  প্রো ১ রোঔ ৮৬ োচোয
২৪০ চনরও। তোর্রওোর্ভি ভৄর্িরমোদ্ধোরদয চন্য প্রর্ত ভোর ম্মোনী বোতো ফোফদ মভোট ১৮৪ মওোটি ৩৯ রোঔ ৪০ োচোয টোওো ব্য ।

ফতিভোন যওোরযয কত ১০ ফঙরয ভৄর্িরমোদ্ধো  তোঁয ন্তোনরদয অরনও সুরমোক-সুর্ফধো র্দররঙন যওোর্য ঘোওর্যরত। র্ক্ষোপ্রর্তষ্ঠোরন
বর্তিয মক্ষরত্র র্দ ভৄর্িরমোদ্ধো র্যফোরযয চন্য আফোন মথরও শুরু ওরয গৃওয ভকুপ র্ফর্বন্ন সুর্ফধো ফোর্ড়ররঙ যওোয।
‘ম্মোনী বোতো র্ফতযণ নীর্তভোরো-২০১৬’ অনুমোী, ১৯৭১ োরর ফীযেপূণ ি অফদোরনয চন্য ৬৭৬ চন মঔতোফপ্রোপ্ত
ভৄর্িরমোদ্ধোরও বোতো র্দরচ্ছ যওোয। মোঁরদয ভরধ্য ‘ফীযরশ্রষ্ঠ’ ৩০ োচোয, ‘ফীযউিভ’ ২৫ োচোয, ‘ফীযর্ফক্রভ’ ২০ োচোয এফং
‘ফীযপ্রতীও’ মঔতোফপ্রোপ্তরদয ১৫ োচোয টোওো ওরয ম্মোনী বোতো মদো । োযীর্যও অোভথ্যি অনুমোী ৪টি ওযোটোকর্যরত
ভৄর্িরমোদ্ধোযো এ বোতো োন। ৯৬-১০০ তোং োযীর্যওবোরফ অক্ষভরদয ‘এ’ মশ্রর্ণ, ৬১-৯৫ তোং অক্ষভরদয ‘র্ফ’ মশ্রর্ণ, ২০-৬০
তোং অক্ষভরদয ‘র্’ মশ্রর্ণ এফং ১-১৯ তোং অক্ষভরদয ‘র্ড’ মশ্রর্ণর্ভি ওরয বোতো মদো । তরফ মওোরনো ভৄর্িরমোদ্ধো
এওোর্ধও মঔতোফপ্রোপ্ত রর র্তর্ন রফ িোচ্চ মঔতোরফয চন্ম র্নধ িোর্যত োরয এওটি ম্মোনী বোতো র্নরত োরযন।
ফোংরোরদ ভৄর্িরমোদ্ধো ওেোণ িোরস্টয বোতোরবোকী ওর মশ্রর্ণয ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধো, ভত ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধো র্যফোযরও
স্বল্প ভরে মযন প্রদোন ওযো রচ্ছ। র্ক্ষোবোতো র্ররফ প্রর্ত ন্তোন (অনর্ধও ২ ন্তোনরও) ফোর্ল িও চনপ্রর্ত ১৬০০ টোওো বোতো প্রদোন
ওযো  এফং র্ফফো বোতো (অনর্ধও দুই ওন্যো) ন্তোরনয মক্ষরত্র চনপ্রর্ত এওওোরীন ১৯ োচোয দুই টোওো মদো । উৎফ বোতোয
ভর্যভোণ অথ ি এফং ২৬ ভোঘ ি  ১৬ র্ডরম্বয ৪৮০ টোওো ওরয প্রীর্তরবোরচয চন্য মদো । ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধোযো যওোর্য
োোতোরর বর্তি রর ওেোণ িোস্ট মথরও ঔযঘ ফন ওযো । আয র্ফরদর র্ঘর্ওৎোয মক্ষরত্র রফ িোচ্চ ৮ রোঔ টোওো োতো মদো
।
ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধোরদয এওটি র্যঘত্র মদো । ই র্যঘত্র মদর্ঔর যওোর্য মোনফোরন র্ফনো বোড়ো মোতোরতয
ওযরত োরযন ভৄর্িরমোদ্ধোযো। এঙোড়ো ফোংরোরদ র্ফভোরনয অবযন্তযীণ ফ রুরট ফঙরয এওফোয  আন্তচিোর্তও রুরট ফঙরয দুফোয র্ফনো
বোড়ো মোতোোরতয সুর্ফধো োন। ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধোরদয কৃর্ত্রভ অঙ্গ-প্রতযঙ্গ যফযো ওযো  ভন্ত্রণোর মথরও। হুইররঘোরয
ঘরোঘরওোযী ভৄর্িরমোদ্ধোরদয ফঙরয এওফোয ঐর্তোর্ও স্থোন র্যদিরনয ব্যফস্থো, এওটি মভোফোইর এফং রফ িোচ্চ ১৯০০ টোওো ম িন্ত
মভোফোইর র্ফর মদো । এঙোড়ো র্যঘত্র প্রদিন ওরয ম িটন ওযরোরযরনয মোরটরর র্যফোরয দুই যোত এফং র্তন র্দন,
ডোও ফোংররোরত দুর্দন অফস্থোরনয সুর্ফধো মদো ।
ঢোওোস্থ মভোোম্মদপুরযয কচনফী ড়রও ভৄর্িরমোদ্ধোরদয ওেোণোরথ ি ১৫ তরো আফোর্ও  ফোর্ণর্চযও বফন র্নভিোণ ম্পন্ন
ররঙ। এঙোড়ো ভৄর্িভেরদ্ধয স্মৃর্ত ংযক্ষরণ যোচধোনীয ঐর্তোর্ও মযরওো ি ভদোরন (ফতিভোন মোযোোদী উযোনরও) ংযক্ষণ 
উন্নরনয ররক্ষয ঢোওোস্থ মোযোোদী উযোরন ‘স্বোধীনতো স্তম্ভ’ র্নভিোণ  ভূ-কবিস্থ চোদুখয র্নভিোণ ওযো ররঙ। োযোরদর ১৯৭১ োরর
োও োনোদোযফোর্নীয কণতযো ব্যফহৃত ফধ্যভূর্ভভরয ভরধ্য ৩৪টি স্থোন ংযক্ষণ ওযো ররঙ।
কত ১০ মরন্ফম্বয ভৄর্িরমোদ্ধো বোতো গ্ররণয মক্ষরত্র উিযোর্ধওোয র্মরফ স্বোভী/স্ত্রী/ন্তোন/ভোতো-র্তোয অফতিভোরন
ভৄর্িরমোদ্ধোয বোই-মফোনরও বোতো মনোয অর্ধওোয র্দর ‘ফোংরোরদ ভৄর্িরমোদ্ধো ওেোণ িোস্ট আইন, ২০১৮’ র্ফর ংরদ উত্থোর্ত
ররঙ। এঙোড়ো নত্যন আইরন প্রর্তযক্ষোফোর্নী, পুর্র, স্ত্রফোর্নীরত ওভিযত  র্নর্ভত আরয উৎ থোওো ভৄর্িরমোদ্ধোরদয
ম্মোনীবোতো োোয অর্ধওোযী র্ররফ অন্তর্ভিি ওযো ররঙ। র্ফররয উরদ্দে  ওোযণ ম্বর্রত র্ফবৃর্তরত ফরো ররঙ, ১৯৭১ োরর
২৬ ভোঘ ি মথরও ১৬ র্ডরম্বয ম িন্ত ভৄর্িভেরদ্ধ অংগ্রণওোযী ভৄর্িরমোদ্ধো র্যফোয  ভেদ্ধোত ভৄর্িরমোদ্ধোরদয ওেোরণ ১৯৭২ োমর চোর্য
ওযো ‘য ফোংরোরদ (র্িডভ পোইটোয) রররপোয িোস্ট’ অড িোয যর্তক্ররভ র্যভোচিন  ভেরকোরমোকী ওরয ফোংরোরদ ভৄর্িরমোদ্ধো
ওেোণ িোস্ট আইন প্রণীত । আরকয আইরন অন্তর্ভিি নো থোওো, নত্যন আইরন ফোইরও অন্তর্ভিি ওযো ররঙ।
এর্দরও ফোংরোরদরয স্বোধীনতোয রক্ষ মম ওর র্ফরদর্ ফন্ধু ঐর্তোর্ওবোরফ অফদোন মযরঔরঙন ফতিভোন যওোয তোঁরদয
স্বীকৃর্ত র্দররঙ। তোঁরদযরও ম্মোননো প্রদোরনয চন্য ‘ফোংরোরদ স্বোধীনতো ম্মোননো’, ‘ফোংরোরদ ভৄর্িভেদ্ধ ম্মোননো’  ‘ফোংরোরদ
তভত্রী ম্মোননো’ র্ররফ ২০১০ মথরও ২০১৬ োর ম িন্ত ৩৪৪ চন ব্যর্ি  ৯টি প্রর্তষ্ঠোনরও ভৄর্িভেদ্ধ ম্মোননো মদো ররঙ।
ি
তোঙোড়ো বোযতী র্ভত্রফোর্নীয ৭টি চীফন উৎকওোযী
র্যফোযরও ইর্তভরধ্য ম্মোননো প্রদোন ওযো ররঙ এফং এরূ অফর্ষ্ট ১ োচোয
৬৫৪টি র্যফোযরও ম্মোননো প্রদোরনয ওোম িক্রভ অব্যোত আরঙ।
ভোন ভৄর্িভেদ্ধ আভোরদয আরফক মঘতনোয স্থোন, ম র্ফরফঘনো ভৄর্িরমোদ্ধোযো ফীরযয ভম িোদো োোটোই স্বোবোর্ফও। ১৯৭১
ররো ফোংরোরদরয চন্-র্যঘরয সূর্তওোকোয। চোর্তয র্তো ফঙ্গফন্ধু মঔ ভৄর্চবুয যভোরনয মনতৃরে স্বোধীনতোওোভী ভৄর্িফোর্নী
োর্ওস্তোর্ন োনোদোয ফোর্নী  তোরদয এরদী দোরোরমদয প্রর্তরযোধ-প্রর্তত ওরয পর োয র্যণর্ত আচরওয ফোংরোরদ। মই
ফ সূম িন্তোনরদয মথোরমোগ্য ভম িোদো মদো চোর্ত র্ররফ আভোরদয র্ফত্র দোর্ে।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

র্ডর্চটোর ফোংরোরদ জ্ঞোনর্বর্িও ভোচ র্ফর্নভিোমণয মোোন
র্দুর আরভ ভজুভদোয
একুল লতশওর ঘযোশঞ্জ হমোওোপবোয় তে  হযোকোশযোক প্রভেপি বোংোশদশলর চিকশর্র চন্য খুশ পদশয়শঙ অিোর
ম্ভোবিোর দুয়োর। তে  হযোকোশযোক প্রভেপির প্রোর  পবওোশলর ির গুরুত্বোশরোি ওশর প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো িবম চোতীয় ংদ
পিব বোঘশির প্রোক্কোশ ২০০৮ োশর ১২ র্ডরম্বয পিব বোঘপি ইলপতোশর হখোর্ো ওশরপঙশি ‘পিপচটো বোংোশদল : রূিওল্প ২০২১’ ।
পিপচটো বোংোশদশলর ক্ষযই শো তেপ্রভেপি ব্যবোশরর মোধ্যশম রওোপর হবো প্রদোশির কতোনুকপতও িদ্ধপত বদশ মোশচর ব
হশ্রপর্শিলোর মোনুশর হদোরশকোেোয় শচ ওমময়  ঔরশঘ য়রোপিভৄিভোশব হবো হিৌুঁঙোশিোর মোধ্যশম জ্ঞোিপিভবর মোচ প্রপতষ্ঠো
ওযো। স্বেতো, চবোবপদপভও রওোর, দুিীপতভৄি প্রলোি, দ্রুত হবো, ভেশকোিশযোকী মোধ্যম এবং হটওই অে বিীপত তেো বঙ্গবন্ধুর
স্বশের ওোপিত হোিোর বোংো প্রপতষ্ঠো ওরো। প্রধোনভন্ত্রী মঔ োর্নোয উরযোরক মদরয ভোনুল আচ র্যর্ঘত র্ডর্চটোর ফোংরোরদরয
োরথ। এওভ মো র্ঙর শুদৄই স্বপ্ন, তো আচ ফোস্তরফ রূোন্তর্যত ররঙ। র্তর্ন ২০০৯ োরর দোর্ে গ্ররণয ভ একু তরওয
ফোংরোরদরও র্ডর্চটোর ফোংরোরদ র্রমফ করড় মতোরোয অঙ্গীওোয ওরযর্ঙররন। মই অঙ্গীওোয অনুমোী এরকোরচ্ছ মদ।
চিকশর্র হদোরশকোেোয় হবো  তে হিৌুঁশঙ হদয়োর চশন্য রওোর পবপভন্ন ওমবিপরওল্পিো এবং িদশক্ষিভ বোস্তবোয়শির
চশন্য তে  হযোকোশযোক প্রভেপি পবভোক ওোচ ওশর যোশে। বতবমোি রওোর পবকত হময়োশদ রওোর কেশির ির শত হযব উন্নয়ি
ওমবওোে গ্রর্ ওশরশঙ তোর হওন্দ্রপবন্দুশত স্থোি হিশয়শঙ ‘পিপচটো বোংোশদল’। পিপচটো ওোশিপক্টপভটি হদলজুশে ম্প্রোপরত ওরো,
আইপটি অবওোেোশমো কশে হতোো, র্ডর্চটোর যওোয প্রর্তষ্ঠো, মোিবম্পদ উন্নয়ি  পিপচটো পলশল্পর পবওোল ইতযোপদশও পিপচটো
বোংোশদল পবপিমবোশর্র শক্ষয শব বোচ্চ অগ্রোপিওোর প্রদোি ওরো শয়শঙ।
পিপচটো বোংোশদল পবপিমবোশর্ অন্যতম পিয়োমও শে পিরবপেন্ন ইন্টোরশিট ংশযোক
। ম ররক্ষয হচো-উিশচো িয বোশয়
রওোপর অপিভশও এওই হিটয়োশওবর আতোয় আিো শয়শঙ। হদশলর ভেব মোশচর ওমবংস্থোি  দক্ষ চিশকোষ্ঠী কশে হতোোর
চন্য আইটি  আইটিইএ (তেপ্রভেপি োয়ও োপভব) পবশয় পবপভন্ন প্রপলক্ষর্ প্রদোশির ব্যবস্থো গ্রর্ ওরো শয়শঙ। িটয়যোর
হটওশিোপচ িোওব, োই-হটও িোওব  আইপটি ইিপওউশবটর স্থোিি অবওোেোশমো উন্নয়শির ওোয বক্রম ঘমোি রশয়শঙ। আইপটি
ঔোশত হদপল-পবশদপল পবপিশয়োক আকৃষ্ট ওরোর শক্ষয তেপ্রভেপি পিভবর ব িশণ্য শুল্ক হ্রো ওরো শয়শঙ, রপ্তোপিশত িকদ োয়তো প্রদোি
ওরো শে এবং প্রদোি ওরো শে ট্যোক্স পশি পবপভন্ন প্রশর্োদিো। এরই মশধ্য হদশল পিপচটো যন্ত্র উৎিোদি  রপ্তোপি শুরু শয়শঙ।
ব্যর্ি, ভোচ  োভোর্চওবোরফ অরনরওয চীফরন প্রভের্ি ক্ষভতোরনয সুরমোক ওরয র্দররঙ। এওইরঙ্গ আভোরদয
তদনর্ন্নন  োভোর্চও চীফরন নোনো ভস্যোয ভোধোরন অোভোন্য অফদোন যোঔরঙ। প্রভের্িয প্রঘরন ঙর্ড়র ড়োয সুফোরদ আচরওয
র্দরন চন্ মনো র্শু তোরদয আরকয প্রচরন্য মঘর অরনও মফর্ সুর্ফধো মবোক ওযরঙ। ফতিভোন যওোয ‘র্ডর্চটোর ফোংরোরদ’ করড়
ত্যররত তথ্যপ্রভের্ি ঔোরত মমফ দরক্ষ র্নররঙ এফং এঔন ম িন্ত মো র্ওছু অচিন ওরযরঙ , ফই দৃেভোন। শুদৄ রযই ন , মচরোউরচরো দয ঙোর্ড়র প্রতযন্ত গ্রোভোঞ্চরর তথ্যপ্রভের্ি মফো মৌুঁরঙ র্দররঙ যওোয।
‘ইউর্নন র্ডর্চটোর মন্টোরযয ’ ভোধ্যরভ
মদব্যোী গ্রোরভয ভোনুলরও অবোর্ফত মফো র্দর ঘরররঙ। ফতিভোরন ইউর্নন র্ডর্চটোর মন্টোরযয ংখ্যো প্রো ৫ োচোয, মোয ভোধ্যরভ
গ্রোভ ম িোর ১৫০০টিয মফর্ যওরভয মফো প্রদোন ওযো রচ্ছ। ফতিভোরন মদর প্রো ১৫ মওোটিয মফর্ মভোফোইর মপোন গ্রোও এফং ৯
মওোটিয মফর্ ইন্টোযরনট ব্যফোযওোযী যররঙ। ইন্টোযরনট ব্যফোযওোযীরদয ৮ মওোটিয মফর্ গ্রোওই তোরদয মভোফোইর মপোরনয ভোধ্যরভ
এটি ব্যফোয ওরয থোরওন। োর্ফ িওবোরফ তথ্যপ্রভের্ি ঔোরতয উন্নন  র্ফওোর মনো উরযোকগুররোয পর ইরতোভরধ্য মদরয ভোনুল
মরত শুরু ওরযরঙ এফং মো প্রর্তর্নত বৃর্দ্ধ োরচ্ছ।
তথ্যপ্রভের্িয আীফ িোরদ অনরোইরন র্ফর্বন্ন মফো রচই োো মোরচ্ছ। এওভ রোইন ধরয খণ্টোয য খণ্টো দোঁর্ড়র
র্ক্ষোপ্রর্তষ্ঠোরন বর্তিয পযভ উরিোরন , ব্যোংরও টোওো চভো মদো র্ফর্বন্ন ওোচ ওযরত রতো। ম ওোচ মভোফোইররয ভোধ্যরভই
ম্পন্ন ওযো মোরচ্ছ। ইন্টোযরনরটয ভোধ্যরভই র্ক্ষোপ্র র্তষ্ঠোরন বর্তিয মযর্চরেন ফো র্নফন্ধন মমভন ওযো মোরচ্ছ , মতভর্ন যীক্ষোয
পরোপর প্রওো । অনুরূবোরফ র্ফরদর ঘোওর্যয মযর্চরেন , চমোত্রোয র্নফন্ধন, র্ফর্বন্ন ধযরনয অর্পর্োর ফো যওোর্য পযভ
ংগ্র, ট্যোি ফো আওয র্যটোন ি দোর্ঔর , মটন্ডোয ফো দযরত্র অংগ্রণ, চর্ভয ঘ িো, ঔোচনোপ্রোর্প্ত ইতযোর্দ ওোচওভি অনরোইরনই ম্পন্ন
ওযো মোরচ্ছ। মদর র্ডর্চটোর নফচোকযরণয ওোযরণই তো ম্ভফ রচ্ছ। এযওভ আয অরনও ওোম িক্রভ এঔন র্ডর্চটোর প্রর্ক্রো ম্পন্ন
ওযো । ফরড়ো ভোরয মফো ওোম িক্রভ ররো মভোফোইর মপোরনয ভোধ্যরভ মরনরদন এফং অনরোইন ব্যোংর্ওং।
মভোফোইর মপোনর্বর্িও
আর্থ িও র্যরফো মমভন র্ফরদ মথরও মযর্ভরটন্প মপ্রযণ এফং স্থোনীবোরফ অথ ি স্থোনোন্তরযয মক্ষরত্র তফর্শ্বও র্যফতিন এরনরঙ। এঙোড়ো
মদর মটর্র-মভর্ডর্ন  মভোফোইরর্বর্িও অযো মফো - র্ক্ষো, র্ঘর্ওৎো, ণ্য ক্র-র্ফক্র ইতযোর্দ নোনো ঔোরত প্রভের্ি ব্যফহৃত  মচ্ছ।
তোঙোড়ো র্যফণ ঔোরত ‘যোইড মোর্যং মফো’ এঔন মফ চনর্প্র। র্বর্ড ওনপোরযরন্পয ভোধ্যরভ ঘররঙ মযোরকয র্ঘর্ওৎো।

-২প্রভের্িয ব্যফোয প্রোর্নও ওোচরও ওরযরঙ অরনও চ  কর্তীর। র্বর্ড ওনপোরযরন্পয ভোধ্যরভ প্রধোনভন্ত্রী ফো অন্য
ি
ভন্ত্রীফক ঢোওো ফর অরনও  ভ প্রওল্প উরবোধন ওরযন , চনবো তোরদয ফিব্য যোর্য মদঔোরনো । ডোওখরযয ভোধ্যরভ
মভোফোইর ভোর্ন অড িোয  মোস্টোর ওযো ওোড ি মফো ঘোলু ওযো এওটি গুরুেপূণ ি ভোইরপরও। এফ র্যরফোয ভরতো আকোভী
র্দনগুররোরত আয অরনও র্নতযনত্যন মফো ঘোলু রফ ফরর আো ওযো মো। মচরো দরয য মচরো প্রোরওয ওোম িোরস্থ প্রোরনয
র্ফর্বন্ন স্তয মথরও গ্রোরভয মরোওচনরও এঔন নোনো ধযরনয ই -মফো মদো । ফ র্ভর্রর যওোয নোনো ধযরনয তথ্যপ্রভের্ির্নবিয
র্যরফো ঘোলু ওযোয পরর এঔন ভধ্যস্বেরবোকীয মদৌযোত্ময ওরভরঙ। পরর ভোনুরলয ভ  অথ ি দুরটোই োশ্র রচ্ছ।
প্রভেপি প্রপতপিয়ত িপরবতবি শে। িপরবতবিলী পবশশ্বর োশে তো পমপশয় ঘো এঔি এওটি বশেো ঘযোশঞ্জ। প্রভেপির
িপরবতবশির োশে যোরো দ্রুত ঔোি ঔোইশয় পিশত িোরশব তোরোই এপকশয় যোশব। যোরো িোরশব িো তোরো পিপঙশয় িেশব। ফতিভোন ভেরক প্রভের্ি
ব্যফোরয ভরনোরমোক মদো এফং এয রঙ্গ তোর র্ভর্রর ঘরোয মওোরনো র্ফওল্প মনই। আভোরদয ওররওই মোয মোয প্ররোচনী
প্রভের্িয ব্যফোয চোনরত রফ। এর্দও মথরও অফে আভোরদয তরুণ প্রচন্ অরনও এর্কর মকরঙ। তোযো লোউড ওর্ম্পউটিং
, র্ির্ড
র্প্রর্ন্টং, র্ফক ডোটো , অকরভরন্টড র্যরর্রটি , বোযচুোর র্যরর্রটি , র্বর্ড মকভ , অযোর্নরভন, র্নতযনত্যন মভোফোইর এযোস্ ভরতো
র্নতযনত্যন প্রভের্ি মফো  ধোযণোয রঙ্গ মফ র্যর্ঘত রচ্ছ এফং এফ ব্যফোরয অল্প প্রর্ক্ষরণই দক্ষ র উরেরঙ। র্ফশ্ব নত্যন
র্ডর্চটোর ভেরক ো র্দরচ্ছ , এঔন র্ফশ্ব কৃর্ত্রভ বু র্দ্ধভিো, মযোমফোটিও, আইটি (ইন্টোযরনট অফ র্থংও ) র্ফকডোটো এফং পোইব র্চ
মভোফোইর ব্রডব্যোরন্ডয ভেরকয বোযপ্রোরন্ত দোঁ র্ড়র আরঙ। এ ওর নত্যন প্রভের্ি র্ফশ্বরও এওটি নত্যন ভেরক র্নর মোরচ্ছ। আকোভীরত আভযো
এই ফ প্রভের্িয রঙ্গ ঘররত রফ। ওোযণ এই ওর ভেকোন্তওোযী র্ডর্চটোর প্রভের্ি মমভন ওরয নত্যন সুরমোক ততর্য ওযরঙ , মতভর্ন
নত্যন ঘযোরর মঞ্জয চন্ র্দরচ্ছ। অন্যর্দরও , তরুণ চনরকোষ্ঠীরও এফ প্রভের্ি জ্ঞোনম্পন্ন ওরয ওোরচ রোর্কর নত্যন প্রভে্র্িরও চ
ওযোয অোয ম্ভোফনো ততর্য ওযরঙ। ম মপ্রক্ষোট র্ফরফঘনো মদর স্কুর ম িোর আইর্টি র্ক্ষো য য আয মচোয মদো অতযন্ত
চরুর্য।
প্রভেপির িপরবতবিলী নপেবীর োশে তো পমপশয় হদশলর অপ্রপতশরোধ্য অগ্রযোিো অব্যোত রোঔশত জ্ঞোিপভপত্তও মোচ তেো
হটওই পিপচটো বোংোশদল পবপিমবোর্ অিপরোয ব। তে  হযোকোশযোক প্রভেপি ঔোতশও লপিলোী  পবওপলত ওরোর মোধ্যশম চোপতর
পিতো বঙ্গবন্ধু হলঔ ভৄপচবুর রমোি-এর সুঔী, ভদ্ধ  দোপরদ্র্যভৄি হোিোর বোংো কশে হতোো ম্ভব। এর ি  ঠিও বোস্তবোয়শি
এবোশরর "পিপচটো বোংোশদল পদবশর" প্রপতিোয যেোে বভোশবই পিি বোরর্ ওরো শয়শঙ"পিপচটো বোংোশদল শব
বঙ্গবন্ধুর হোিোর বোংো"।
ভরয র্যফতিরনয ভধ্য র্দর মদ এর্কর ঘরররঙ। র্ফওোভোন তে  হযোকোশযোক প্রভেপির শব বোত্তম ব্যবোর 
বোস্তবোয়শির মোধ্যশম ২০২১ োশর মশধ্য বোংোশদলশও উচ্চ মধ্যম আশয়র হদল  ২০৪১ োশর মশধ্য উন্নত হদল পশশব কশে
হতোোর শক্ষ "ম্মিম্মরত প্রয়াস গড়সফা দদ, ম্মডম্মিটার সফ ফাাংরাসদ"।
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হব-টোপমবিো : আদৄপিও বন্দশরর যোিো
হমো: চোোঙ্গীর আম ঔোি
বোংোশদশলর প্রিোি ভৄদ্র্বন্দর ঘট্টগ্রোম বন্দর কত বঙরগুশোশত ক্রমোকতভোশব ১২-১৪ লতোংল প্রবৃপদ্ধ অচবি ওরশঙ। ঘট্টগ্রোম
বন্দশরর এই অব্যোত প্রবৃপদ্ধ হদশলর োপব বও উন্নয়শির প্রপতেপব। ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওোয বক্রম আশরো ম্প্রোরর্ ওরো হকশ বতবমোি
অবওোেোশমোকত সুপবিোর শব বোচ্চ ব্যবোর শ এই প্রবৃপদ্ধ অব্যোত েোওশব। ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওোয বক্রম ম্প্রোরশর্র চন্য িশতঙ্গোর
উত্তশর হব-টোপমবিো পিমবোশর্র প্রশয়োচিীয় ওোয বক্রম শুরু শয়শঙ। এলীয় উন্নয়ি ব্যোংশওর োয়তোয় ঘট্টগ্রোম বন্দশরর উন্নয়শি ৩০ বঙর
হময়োদী এওটি েযোশটপচও মোস্টোরপ্লোি প্রর্য়ি ওরো শয়শঙ। হই ‘মোস্টোরপ্লোন’ অনুযোয়ী ঘট্টগ্রোম বন্দশরর িপরওপল্পত উন্নয়ি 
ম্প্রোরশর্র ওোয বক্রম গ্রর্ ওরো শে। েযোশটপচও মোস্টোরপ্লোশি িশতঙ্গোর উত্তশর ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওোয বক্রম ম্প্রোরশর্র চন্য ৪
পওশোপমটোর দীখ ব হব-টোপমবিো (ওশন্টইিোর) পিমবোশর্র পবয়টি উশেঔ ওরো শয়শঙ। হদশলর ক্রমবি বমোি প্রবৃপদ্ধর চন্য িিোৎভূপমর
োশে পবযমোি মোপল্টশমোিো ংশযোক সুপবিোর চন্য হব-টোপমবিো হদশলর উচ্চ প্রবৃপদ্ধ অচবশি োয়ও ইপঞ্জি পশশব ওোচ ওরশব।
মোিিীয় প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো আনুষ্ঠোপিওভোশব হব-টোপমবিো উশদ্বোিি ওশরশঙি।
ঘট্টগ্রোম বন্দর ভৄদ্র্ হমোিো শত ১১ পওশোপমটোর অভযন্তশর অবপস্থত। ওর্ বনেী িদীর দুটি বাঁও এবং িোব্যতো ঘট্টগ্রোম বন্দশর
প্রশবশলর চন্য িণ্যবোী চোোশচর বদখ বয পিি বোরর্ ওশর। এ বন্দশর পিরোিশদ িণ্যবোী চোোচ ঘোঘ ওরশত হমোিোয় এবং িদীশত
হেপচং ওোয বক্রম িপরঘোিো ওরশত য়। ২০১৪ োশ হেপচংশয়র মোধ্যশম ওর্ বনেপ ঘযোশিশর িোব্যতো ৯.২ পমটোর শত ৯.৫ পমটোশর
বৃপদ্ধ ওরো শয়শঙ। িশ বন্দশর ঘোঘওোরী চোোশচর বদখ বয ১৮৬ পমটোর শত বতবমোশি ১৯০ পমটোশর উন্নীত শয়শঙ। বন্দশর বশেো
িরশির চোোচ পভেশত িোরোয় ওশন্টইিোর/ িণ্য িপরবশর্র ক্ষমতো বৃপদ্ধ হিশয়শঙ।
ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওশন্টইিোর যোন্ডপং এর ক্ষমতো শব বোচ্চ মোিোয় হিৌুঁঙোশব ২০১৯ োশ। ২০১৭-১৮ অে ববঙশর ঘট্টগ্রোম
বন্দর হমোট ২৬.৬৭ ক্ষ টিইইউ (পবল নেট বদখ বযশর ওশন্টইিোর) ওশন্টইিোর যোন্ড ওশরশঙ। িরোমলবশওর পোব অনুযোয়ী পিউভৄপরং
ওশন্টইিোর টোপমবিোশ (এিপটি) ১০টি লীি-টু-হলোর গ্যোপি হক্রি অন্যোন্য প্রশয়োচিীয় যন্ত্রিোপত স্থোিি ওশর নর্ বোঙ্গভোশব ঘোলু ওরো
শ ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওশন্টইিোর যোন্ডপং এর ক্ষমতো আশরো বৃপদ্ধ িোশব এবং পবযমোি অবস্থোয় প্রপতবঙর ১০ োচোর টিইইউ ওশর
ক্ষমতো বৃপদ্ধর সুশযোক রশয়শঙ। ইশতোমশধ্য ৬টি লীি-টু-হলোর গ্যোপি হক্রি এিপটিশত ভেি শয়শঙ।
ঘট্টগ্রোম বন্দর শত ৬ পওশোপমটোর দূশর হব-টোপমবিোশর অবস্থোি। প্রস্তোপবত স্থোিটি ঘট্টগ্রোম বন্দশরর িপিশম বশঙ্গোিোকশরর
উিকূশ উত্তর োপলর এোওোয় অবপস্থত। স্থোিটির নশব ব হিোট ব এশক্স হরোি  হর োইি এবং িপিশম বশঙ্গোিোকর দ্বোরো হবপষ্টত।
হিোট ব এশক্স হরোি শত বশঙ্গোিোকশরর উচ্চ হচোয়োশরর ীমোশরঔো িয বন্ত স্থোিটি প্রস্তোপবত হব-টোপমবিোশর স্থোি।
উিকূ ংগ্ন এোওোয় প্রোয় ১১ পওশোপমটোর প্রপম্বত ঘর হচশক উশেশঙ। বশঙ্গোিোকর উিকূশ হচশক েো ঘরটি ১৯৯০
ো িয বন্ত দৃেমোি পঙিো। িীশর িীশর িপর চমোট প্রপক্রয়োয় ঘরটি ভৄদ্র্ উিকূ শত ৮০০ পমটোর দূশর হচশক শে। ঘরটির মোটির
প্রকৃপতশত বোপর আপিওয রশয়শঙ। কঠিত ঘর  উিকূ তীরশরঔোর মশধ্য প্রকৃপতভোশব এওটি ঘযোশিশর সৃপষ্ট শয়শঙ।
ঘযোশিটির কভীরতো ৭ হেশও ১০ পমটোর। অন্যপদশও ঘশরর িপিম িোশলই ঘট্টগ্রোম বন্দশরর বপিঃশিোঙ্গর এবং হঔোশি
িোপির কভীরতো ১২-১৩ পমটোর। ঘট্টগ্রোম বন্দর ওর্তবিক্ষ ওর্তবও ১৯৯০ ো শত িপরঘোপত চপরশি হদঔো যোয় বোপর ঘরটি মশয়র
োশে ক্রমোন্বশয় হচশক উেশঙ এবং ঘরটি স্থোয়ী প্রকৃপতর। বতবমোশি বোপর ঘরটি ভোটোর ময় ম্পূর্ বভোশব দৃেমোি য়।
হব-টোপমবিো পিমবোশর্ অপিগ্রশর্র চন্য প্রস্তোপবত প্রোয় ৮৯০ এওর চপম ঙোেো ভৄদ্র্ হেশও ভূপম নৄিরূদ্ধোর ওরোর ির চপমর
িপরমোর্ দাঁেোশব প্রোয় ২৫০০ এওর। হব-টোপমবিোশর তুিোভও সুপবিোপদর মশধ্য বন্দর পিমবোশর্র অবস্থোিকত উিভেিতো, চোোচ
ঘোঘশর চন্য উিভেি িোব্যতো এবং িিোৎভূপমর োশে েও  হরিশের হযোকোশযোক সুপবিো অন্যতম।
ঘট্টগ্রোম বন্দশরর বতবমোি হচটিভশ ৯.৫০ পমটোর কভীরতো ম্পন্ন চোোচ পভেোশিো ম্ভব য়। হব-টোপমবিো পিপমবত শ ১০
হেশও ১২ পমটোর কভীরতোম্পন্ন চোোচ অিোয়োশ বোপে বং ওরশত িোরশব।
বপিঃশিোগর হেশও ঘট্টগ্রোম বন্দশরর দূযত্ব প্রোয় ১৫ পওশোপমটোর এবং হিপভশকলি ঘযোশিশর প্রলস্থতো মোি ২৫০-৩০০
পমটোর। ওর্ বনেী ঘযোশিটি খুবই আঁওো-বাঁওো েোওোয় চোোচ ঘোঘশ ঝপুঁ ওর আলঙ্কো েোশও। িক্ষোন্তশর হব-টোপমবিো হেশও
বপিঃশিোঙ্গশরর দূরত্ব মোি ১ পওশোপমটোর। ঘযোশিশর প্রলস্থতো ৮০০-১২০০ পমটোর। চোোচ ভৄভশমন্ট এবং যোন্ডপং অপিওতর
ঝপুঁ ওভৄি েোওশব। তোঙোেো হব-টোপমবিো ঘযোশিশ হওোশিো বাঁও হিই তোই ১৯০ পমটোর এর অপিও বদশখ বযর চোোচ পভেোশিো ম্ভব শব।
িণ্য ভল্য ওশম যোশব যো হদশলর অে বিীপতশত ইপতবোঘও প্রভোব হিশব।

-2ঘট্টগ্রোম বন্দশর হচোয়োশরর মশয় ১ িং হচটি হেশও এিপটি িয বন্ত শব বোচ্চ ১৬-১৭টি চোোচ বোপে বং ওরো ম্ভব য়। িক্ষোন্তশর
হব-টোপমবিোশ ৩০-৩৫ টি চোোচ এওই মশয় বোপে বং ওরো ম্ভব শব। ঘট্টগ্রোম বন্দশর ১ িং হকট হেশও এিপটি িয বন্ত অিোশরলিো
এপরয়োর িপরমোর্ প্রোয় ৪০০ এওর। িক্ষোন্তশর, হব-টোপমবিোশর চন্য প্রোয় ৮৯০ এওর চপম অপিগ্রর্ ওরো শে। ভৄদ্র্ হেশও ভূপম
নৄিরুদ্ধোর ওরোর ির চপমর িপরমোর্ দাঁেোশব প্রোয় ২৫০০ এওর যো ঘট্টগ্রোম বন্দশর অিোশরলিো এপরয়োর প্রোয় ঙয় গুর্। ঘট্টগ্রোম
বন্দশরর োশে ঢোওো-ঘট্টগ্রোম চোতীয় মোেশওর ওোশিওটিপভটি ঘট্টগ্রোম িকরীর মধ্য পদশয়। হব-টোপমবিো হিোট ব এশক্স হরোি এবং ঙয়
হিপবপলষ্ট োকুবোর েশওর মোধ্যশম হব-টোপমবিোশর ওোশিওটিপভটি িকর েোপিও ব্যবস্থোর উন্নয়ি খটোশব। িদীিশে ঢোওোভৄঔী োইটোর
চোোচ ঘোঘশ হব-টোপমবিো শত হযোকোশযোশক ৪-৬ খণ্টো দূরত্ব ওশম যোশব।
ঘট্টগ্রোম বন্দর ১৩২ বঙশরর নৄরোশিো। কত লতোব্দীর আপলর দলও িয বন্ত ঘট্টগ্রোম বন্দর প্রোয় অিপরওপল্পতভোশব কশে উশেশঙ।
তোর পবিরীশত ওোপিত িয বোশয় এওটি হব-টোপমবিো িপরওপল্পতভোশব এবং আন্তবচোপতও মোশির পশশব কশে হতোো ম্ভব শব।
ঘট্টগ্রোম বন্দর বোংোশদশলর আমদোপি রপ্তোপির প্রিোি হকটশয়। ঘট্টগ্রোম বন্দশরর অগ্রকপত  স্থপবরতোর সুস্পষ্ট প্রপতিি
হদঔো যোয় চোতীয় অে বিীপতশত। তোই ঘট্টগ্রোম বন্দশরর ওোয বক্রম োব বক্ষপর্ও ঘ রোঔো এবং িোরোবোপও অগ্রকপত অচবি ওরোই শে
বন্দশরর বশঘশয় বশেো ঘযোশঞ্জ।
তোই বোংোশদলশও উচ্চ প্রবৃপদ্ধর হদশল িপরর্ত ওরশত ঘট্টগ্রোম বন্দশরর আদৄপিওোয়ি  ম্প্রোরর্ চরুপর। এ ঘযোশঞ্জ
হমোওোপবোয় বন্দর ওর্তবিক্ষ েযোশটপচও মোস্টোরপ্লোি প্রর্য়ি ওরশঙ। প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো হব-টোপমবিোশর হয পভপত্তপ্রস্তর স্থোিি
ওশরশঙি তোর পিমবোর্ওোচ হলশ অিোশরলশি হকশ হদশলর অে বিীপতর ঘোওো আর হবকমোি ওরশব বশ আলো ওরো যোয়।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

ি রপ্তোপিশত পবপ্লব : ২০২১ োশ
১৫১ হদশল রপ্তোপি ঙোেোশব ৫ পবপয়ি িোর
হমো. আব্দু পতি বওী
২০১৮ োশর ‘প্রিোক্ট অি যো ইয়োর বো ব বিণ্য পশশব হখোর্ো ওরো শয়শঙ িশও। এও ময় বোংোশদশল প্রোয় ৭০
ভোক ি আমদোপি ওরশত শতো। স্বোিীিতোর ৪৭ বঙর ির বোংোশদশলর পঘি অন্যরওম। বতবমোশি বোংোশদল পবশশ্বর ি
রপ্তোপিওোরও এওটি হদল। বোংোশদশলর ১৬ হওোটি মোনুশর ৯৮ ভোক ঘোপদো নরর্ ওশর ি এঔি পবশশ্বর প্রোয় ১৫১টি হদশল রপ্তোপি
ওরো শে। অশিও উন্নত হদশলর োশে বোংোশদশলর পবপভন্ন ি হওোম্পোপি প্রপতশযোপকতো ওশর পিশচশদর হযোগ্যতোর প্রমোর্ পদশত
হিশরশঙ। ইশতোমশধ্য চন্য অশিও হদশলর োশে চুপি স্বোক্ষর ওশরশঙ বোংোশদল। নৄশরোদশম ওোচ শুরু শ পবপ্লব খটশব ি
রপ্তোপিশত। এ ভৄসৄশতব রপ্তোপি এও পবপয়ি মোপওবি িোশরর ওম শ ২০২১ োশর মশধ্য বোংোশদশল ি রপ্তোপির িপরমোর্ ৫
পবপয়ি মোপওবি িোর ঙোপেশয় যোশব।
রপ্তোপি আশয়র পংভোক আশ বতপরশিোলোও হেশও। রপ্তোপি বোচোর ম্প্রোরশর্র দরচোয় ওেো িোেশঙ তেপ্রভেপি, ি,
িোপি বঘোর, চোোচ পিমবোর্ আশরো অশিও িণ্য। ঢোওোর অদূশর ভৄন্পীকঞ্জ হচোর কচোপরয়ো উিশচোর বোপয়ো এোওোয় ২০০ এওর
চপম অপিগ্রর্নব বও অযোওটিভ িোমবোপউটিওযো ইিশগ্রপিশয়ন্ট বো ‘এপিআই পলল্প’ পলল্পিোওব স্থোিি ওরো শয়শঙ। হওোম্পোপিগুশোর
মশধ্য প্লট বরোে ম্পন্ন শয়শঙ, পিমবোর্ ওোচ ঘশঙ। এ িোওব ঘোলু শ ি পলশল্পর িতুি পদকন্ত উশন্োপঘত শব।
বোংোশদল উন্নয়িলী হদশল িদোিবর্ ওরশ ২০২৭ ো িয বন্ত এপিপর্ভি হদশলর ও বোপর্চয সুপবিো হভোক ওরশব।
পবশ্ববোপর্চয ংস্থোয় এপিপর্ভি হদলগুশোর দোপবর হপ্রপক্ষশত উন্নত পবশশ্বর হদলগুশোশত ি রপ্তোপির হক্ষশি পওছু লতব পলপে ওশর
পেি চুপি স্বোক্ষপরত য়, হময়োদ পঙ ২০১৬ োশর ৩১ পিশম্বর িয বন্ত। এ চুপির আতোয় এপিপর্ভি হদলগুশো চ লশতব
উন্নতপবশশ্ব ি রপ্তোপির সুশযোক হিশতো। ২০১৬ োশ হওপিয়োর রোচিোিী িোইশরোপবশত অনুপষ্ঠত িপেউটি ১০ম পমপিপস্টপরয়ো
পমটিং-এ এ চুপির হময়োদ ২০৩৩ োশর চোনুয়োপর িয বন্ত বপি বত ওরো শয়শঙ। বোংোশদল পবশ্বমোশির  ঘোপদো হমোতোশবও ি উন্নত
পবশশ্বর রপ্তোপি ওরশত ক্ষম। পবশশ্ব শির ১৭০ পবপয়ি মোপওবি িোর ভশল্যর রপ্তোপি বোচোর রশয়শঙ। বোংোশদল অপতশচই এর
১০ ভোক রপ্তোপি ওরশত ক্ষম। ংকতভোশবই ১৭ পবপয়ি মোপওবি িোর ভশল্যর ি রপ্তোপির সুশযোক রশয়শঙ বোংোশদশলর। মোপওবি
ভেিরোষ্ট, ভেিরোচয, চোমবোপি, চোিোি িোন্প, সুইশিি, ইতোপ, ওোিোিো, হস্পি, হিদোরল্যোন্ড পবশশ্বর উন্নত হদশল বোংোশদশলর বতপর
ি রপ্তোপি শে।
বোংোশদশলর োশে ১৬ হওোটি মোনুশর চন্য ১৩ োচোর হওোটি টোওোর ি প্রশয়োচি য়। এঔি ওযোন্পোশরর ি উন্নতপবশ্ব
বোংোশদল হেশও ক্রয় ওরশঙ। বোংোশদল পবশশ্বর মশধ্য এঔি অন্যতম ি উৎিোদিওোরী হদল। বোংোশদশল এঔি ২৪৫টি পিবপন্ধত
ি উৎিোদিওোরী প্রপতষ্ঠোি রশয়শঙ। চীবি রক্ষোওোরী িণ্য পোশব মোি পিপিশতর পবয়টি অতীব চরুপর। ি পলশল্পর ম্ভোবিোশও
ওোশচ োকোশিোর হক্ষশি িভৄিো হপ্ররর্, হরপচশেলি, পবির্ি উন্নয়ি, ইতযোপদ অতযন্ত গুরুত্বনর্ ব পবয়গুশো দক্ষতোর োশে িতো
হদঔোশত ক্ষম বোংোশদল।
বোংোশদল শত ি রপ্তোপি ক্রশমই বোেশঙ। কত ২০০৯-২০১০ অে ববঙশর ৪০.৯৬, ২০১০-২০১১ অে ববঙশর ৪৪.২৭, ২০১১২০১২ অে ববঙশর ৪৮.২৪, ২০১২-২০১৩ অে ববঙশর ৫৯.৮২, ২০১৩-২০১৪ অে ববঙশর ৬৯.২৩, ২০১৪-২০১৫ অে ববঙশর ৭২.৬৪, ২০১৫২০১৬ অে ববঙশর ৮২.১১ এবং ২০১৬-২০১৭ অে ববঙশর ৮৮.৭৪ পমপয়ি মোপওবি িোর ভশল্যর ি রপ্তোপি শয়শঙ। োমশি ম্ভোবিো
উজ্জ্ব।

-2বোংোশদল রওোর ি পলশল্পর ম্ভোবিোশও ওোশচ োকোশিোর চন্য িীপতকত  িকদ আপে বও োয়তো প্রদোশির পদ্ধোন্ত
পিশয়শঙ। রপ্তোপি বোচোশর শির হরপচশেলি বোবদ অে ব হপ্ররশর্র পবশয় গ্রোওশদর আশবদশির হপ্রপক্ষশত হওই-টু-হওই পভপত্তশত
বোংোশদল ব্যোংও অনুশমোদি পদশয় েোশও। রপ্তোপি বোচোশর অপি স্থোিশির চন্য বোপ বও ৩০ োচোর মোপওবি িোর পবশদশল হপ্ররর্
ওরোর সুশযোক সৃপষ্ট ওরো শয়শঙ। বপিঃপব বশশ্বর হদলভশ শির রপ্তোপি প্রপক্রয়ো চওরশর্র পিপমশত্ত বোংোশদল ি প্রলোি
অপিদপ্তর ি হরপচশেলশির পবপভন্ন িয বোয় দ্রুত ম্পোদশির শক্ষয ‘য়োি স্টি োপভব’ হ কেি ওরশঙ।
Good Manufacturing Practicel (GMP) পিপিতওশল্প হদশলর ি উৎিোদিওোরী প্রপতষ্ঠোিভশ দক্ষ চিব

বতপরর শক্ষয উন্নত প্রপলক্ষর্ প্রদোশির ওোয বক্রম গ্রর্ ওরো শয়শঙ। বপিঃপব বশশ্বর হদলভশর প্রঘপত মোি অনুযোয়ী পবশ্ব স্বোস্থয ংস্থোর
িরোমলবও সুপবিোয় পবশ্বব্যোংও-এর অে বোয়শি ি উৎিোদশির শক্ষয মোঔোীশত ন্যোলিো ওশিো ল্যোবশরটপর ির ভযোপক্সি এবং
েোক হটপেং ল্যোবশরটপর-এর পবএমআরই ওরো শয়শঙ। এই প্রপতষ্ঠোশি প্রোয় ২৫ হওোটি টোওো ভশল্যর উন্নতমোশির অতযোদৄপিও যন্ত্র 
রঞ্জোমোপদ স্থোিি ওরো শয়শঙ। পবযমোি ি িীপত নৄিিঃপবশবঘিো ওশর রপ্তোপিবোন্ধব িীপতমোো প্রর্য়ি ওরো শয়শঙ। রপ্তোপি িীপতশত
ি ঔোশতর রপ্তোপি ম্প্রোরশর্ সুপিপদ বষ্ট প্রস্তোব অন্তর্ভবি ওরো শয়শঙ, যো ি উৎিোদিওোরীবোন্ধব িদশক্ষি পশশব মোদৃত শয়শঙ।
পবশ্ববোপর্চয ংস্থোর মোিপরঘোও বোংোশদশলর িশর এশ ি ওোরঔোিো িপরদলবি বশপঙশি, এমি পবশ্বমোশির ি
ওোরঔোিো ব্রোপচশ হিই। বোংোশদশলর ি পলশল্পর পতপি ভূয়ী প্রলংো ওশরি। বোংোশদশলর ি রপ্তোপির হক্ষশি শযোপকতো
প্রদোশির আশ্বো হদি। উন্নতপবশশ্বর ঘোপদো নরশর্র শক্ষয বোংোশদল িপরওপল্পতভোশব ি ওোরঔোিো কশে তুশশঙ। পবশ্বমোি, উন্নত
িপরশবল, শ্রপমওশদর অপিওোর, ওমববোন্ধব িপরশবল এওওেোয় আদৄপিও  ওমপ্লযোশয়ন্প ি িযোক্টপর এঔি বোংোশদশল।
ি বোচোরচোত ওরশত রওোশরর োয়তোর ওমপত হিই। ওাঁঘোমো, পবপভন্ন প্যোশওপচং োমগ্রী এবং রঞ্জোমোপদর ির
আশরোপিত শুল্ক হ্রো, পবশ্ববোপর্চয ংস্থোর হদয়ো সুপবিো ওোশচ োকোর চন্য প্যোশটন্ট আইি িপরবতবি ইতযোপদ পবশয় ওোচ ওরশঙ
রওোর। বোংোশদশলর ি রপ্তোপি পবির্ি উন্নয়শির শক্ষয রপ্তোপি উন্নয়ি বুযশরো পবশদশল অনুপষ্ঠত শির পবপভন্ন আন্তচবোপতও
হমোয় অংলগ্রর্ এবং বোংোশদপল িশণ্যর এওও বোপর্চয হমোয় এ ঔোশতর রপ্তোপিওোরশদর অংলগ্রশর্র ব্যবস্থো ওরশঙ। পবকত মশয়
শির পবির্ি উন্নয়শির চন্য তুরস্ক, উচশবপওস্তোি, ওোচোঔস্তোি, হশিকো, খোিো, আইভপর হওোস্ট োইশবপরয়ো, দপক্ষর্ আপিওো,
চোপম্বয়ো  হমোচোপম্বও-এ রওোপর  হবরওোপর প্রপতপিপির মন্বশয় পবির্ি পমলি হপ্ররর্ ওরো শয়শঙ। ম্ভোবিোময় আমদোপিওোরও
হদলভশর অে বোৎ বপপব বশশ্বর পবপভন্ন হদশল অবপস্থত বোংোশদল পমলশির মোধ্যশম ি পলশল্পর রপ্তোপি  বোচোরচোত ওরশত
বিরশির শযোপকতো প্রদোি ওরো শে।
দপক্ষর্ আশমপরওোর হদল পঘপ বোংোশদশলর ও িশণ্যর চন্য শুল্কভৄি িণ্য প্রশবশলর সুপবিো প্রদোি ওশরশঙ। আপিওোর
হদল চোপম্বয়োয় বোংোশদলী িোমবোপটিউওযো িণ্যর হরপচশেলি প্রপক্রয়ো চীওরর্, দপক্ষর্ আপিওোয় িোমবোপটিউওযো িশণ্যর
ইন্পশিওলি চীওরর্ হরপচশেলি ওোয বক্রম প্রপক্রয়োিীি রশয়শঙ। শ্রীঙ্কোয় ি রপ্তোপি চীওরশর্ Bio-equivalence
ব
োটিপিশওলি
চীওরশর্র উশযোক গ্রর্ ওরো শয়শঙ। বোংোশদশলর োশে শ্রীঙ্কোর মশধ্য এিটিএ চুপি ম্পোপদত শ এ পবশয়
সুি িোয়ো যোশব। বোংোশদশলর রপ্তোপি িণ্যভশর তোপওোয় িোমবোপউটিওযো িণ্যটি ব্যোিও ম্ভোবিোময়। ইশতোমশধ্য িপলশল্প
হমিোপব  ম্ভোবিোময় পবনৄংখ্যও চিবশর ওমবংস্থোশির সুশযোক সৃপষ্ট শয়শঙ।
এ ওেো বো যোয়, ি পলশল্পর চন্য বোংশদল এঔি ম্ভোবিোময় হদল। বোংোশদশলর রপ্তোপি বোপর্শচয ি পলল্প গুরুত্বনর্ ব
ভূপমওো রোঔশত ক্ষম। ি প্রস্তুত ওরশত পবশ্বমোশির ওোরঔোিো, প্রশয়োচিীয় দক্ষ চিব, রপ্তোপির চন্য হযোগ্যতো অচবি,
বোপর্চযিীপত প্রশয়োচিীয় ও পবয় এঔি ি পলশল্পর অনুকূশ। এঔি রপ্তোপি বৃপদ্ধ মশয়র ব্যোিোর মোি। বোংোশদশলর ক্ষমতো
অনুযোয়ী ি রপ্তোপি ওরো হকশ ২০২১ োশ ৫ পবপয়ি মোপওবি িোর আয় ওরো ওঠিি পওছু শব িো।
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সুশৃঙ্খর চীফনমোন ওরুন : ডোরফটি র্নন্ত্ররণ যোখুন
মর্রনো আিোয
মঙোরটোরফরো মথরওই র্ভর্ষ্টয প্রর্ত প্রঘণ্ড আগ্র োর্চরদয। র্ভর্ষ্ট মররই মকোগ্রোর মঔত। এওফোয ফন্ধুরদয োরথ ফোর্চ মররক
এওো এওরওর্চ র্ভর্ষ্ট মঔর মপরর। তি র্ঙর মঔরত োযরর এওরওর্চ র্ভর্ষ্ট র্ি, োরথ অর্তর্যি ৫০ টোওো োো মোরফ। পো র্ভর্ষ্টয
োরথ ফোড়র্ত আয ৫০ টোওো তঔন ঙোত্র অফস্থো ওভ ন। এবোরফ র্দন োয র মোর্চ্ছর তোয।
োর্চরদয র্যফোরযয অরনরওই ডোোরফটি মযোকী। তোয ভোরয ডোোরফটি র্ঙর এটো ম মঔোর ওরযর্ন। ফ ফোড়রর
র্ভর্ষ্টয প্রর্ত আগ্র খুফ োর্চরদয। এওর্দন েোৎ মঔোর ওরয মম তোয চন ধীরয ধীরয ওরভ মোরচ্ছ। যীয দুফ ির রোরক, ভোথো র্ছভ
র্ছভ ওরয। ম বুছরত োরয নো মওন এভন রচ্ছ। অফররল আত্মীস্বচরনয যোভরি ম স্থোনী ডোোরফটিও মন্টোরয যি যীক্ষোয
চন্য মো। ডোিোয যরিয র্চটিটি যীক্ষো (গ্লুরওোচ টরোরযন্প মটস্ট) ওরয আঁতরও রেন। ঔোোয আরকই তোয ব্লোড গ্লুরওোচ মররবর
১৯ এয রয। ফংকত ওোযণ আয অর্নন্ত্রীত ঔোো দোো তোয এ অফস্থো। এটো মচমন োর্চদ খুফ ব ো। ডোিোযরদয যোভি,
র্নরচয মঘষ্টো  র্যফোরযয র্নর্ফড় র্যঘম িো তোঁয ডোোরফটি এওভ র্নন্ত্ররণ আর। এঔন ম র্ভর্ষ্ট চোতী ঔোফোয এর্ড়র ঘরর।
র্নভভোর্পও লধ ঔো, োঁটোোঁটি  ওোর্ও র্যশ্রভ ওরয, মফ সুস্থ আরঙ।
োর্চদ বোগ্যফোন, ওোযণ মদর্যরত রর তোয ডোোরফটি নোি রর্ঙর, এফং র্নভ মভরন ঘরো ফতিভোরন বোররো আরঙ।
র্ওন্তু ফোংরোরদর এভন অরনও ভোনুল যররঙ মোযো োর্চরদয ভরতো ন। তোরদয মক্ষরত্র রতো মথোমথ ভর র্ির্নং ওযরত নো
োযো ডোোরফটি ভভরতো নোি র্ন। পরর, ভোযোত্মও ডোোরফটি র্নর যীরয নোনো ধযরনয চটির মযোক ততর্য ওরয  মন্ত্রণো
র্নর মেঁরঘ আরঙ।
র্ফশ্ব ডোোরফটি র্দফ ররো র্ফশ্ব জুরড় ডোোরফটি ম্পরওি রঘতনতো বৃর্দ্ধয ররক্ষয এওটি অর্বমোন, মো প্রর্তফঙয ১৪
নরবম্বয অনুর্ষ্ঠত । র্ফশ্বজুরড় ডোোরফটি মযোক ব্যোওোরয মফরড় মোো র্ফশ্ব ডোোরফটি মপডোরযন (আইর্ডএপ)  র্ফশ্ব স্বোস্থয
ংস্থো ১৯৯১ োর এ ১৪ নরবম্বযরও ডোোরফটি র্দফ র্ররফ মখোলণো ওরয। র্ফরশ্বয অন্যোন্য মদরয ভরতো ফোংরোরদর র্ফর্বন্ন
ওভিসূর্ঘয ভোধ্যরভ র্দফটি োর্রত র আরঙ। র্ফশ্ব ডোোরফটি র্দফরয এফোরযয প্রর্তোয "The family and diabetes"।
সুস্বোস্থয সুস্থ চীফরনয প্রতীও। ডোোরফটি মযোক র্ফলর রঘতনতো এওটি গুরুেপূণ ি র্ফল। োভর্গ্রওতো র্ঘন্তো ওযরর
সুস্বোরস্থযয অবোরফ মদরয উৎোদনীরতো ওরভ মো এফং এটি উন্নরনয রথ অন্যতভ অন্তযো। এচন্য যওোয মদব্যোী স্বোস্থয
অফওোেোরভো উন্নন, প্ররোচনী ডোিোয  নো ি র্নরোক অন্যোন্য সুরমোক-সুর্ফধো বৃর্দ্ধরত ম িোপ্ত উরযোক গ্রণ ওরযরঙ। তরফ র্ফর্বন্ন
অংক্রোভও ব্যোর্ধ ডোোরফটিও মযোক ক্রভোন্বর ফোড়রঙ মো চনস্বোরস্থযয চন্য হুভর্ও। এ চটিরতো ফোংরোরদর ভত্যয  ঙ্গুরেয
ঝর্ুঁ ও র্দরন র্দরন ফোড়রঙ।
ডোোরফটি মযোরকয আরযও নোভ ফহুভত্র মযোক। মদরয অবযন্তরয অগ্নযো মরথষ্ট র্যভোরণ ইনসুর্রন ততর্য ওযরত নো োযরর
এ মযোক রত োরয। ফহুভত্র মযোক রর যরি র্ঘর্ন ফো ওিযোয র্যভোরণয অোভঞ্জস্য অফস্থো ততর্য  এফং ইনসুর্ররনয খোটর্তরতই
মযোকটি র থোরও। ডোোরফটি মযোকটি র্নন্ত্ররণ যোঔোয ভোধ্যরভ বোররো থোওো মো। অফররো চটিরতো মদঔো র্দরর মদর নোনো যওভ
চটিরতো মদঔো মদ।
আভোরদয যীরয োধোযণত গ্লুরওোরচয র্যভোণ ৩.৩ মথরও ৬.৯ র্ভর্র. মভোর/র্র. থোরও। ঔোর্র মরট মর্দ ৭ র্ভর্র.
মভোর/র্র. এফং ঔোফোয গ্ররণয য ১১ এয মফর্ থোরও তরফ ডোোরফটি মযোক আরঙ ফরর ধরয মনো ।
ডোোরফটি মযোকটি মম-মওোরনো ফরয ভোনুরলয রত োরয। এ মযোরক মফর্য বোক মক্ষরত্রই োধোযণ র্ওছু তফর্ষ্টয প্রতীভোন
থোরও মমভন- খন খন প্রস্রোফ ো, ভৄঔ  করো শুর্ওর মোো, দুফ িরতো, ক্ষুধো রোকো, চন ওরভ মোো, র্ওডর্ন, মঘোঔ মদরয
র্ফর্বন্ন অঙ্গ-প্রতযরঙ্গ চটিরতো মদঔো র্দরত োরয। ডোোরফটি মযোকীয োযীর্যও চটিরতো অরনও তরফ এটি প্রর্তরযোধ ওযো ম্ভফ।
স্বোস্থযম্মত চীফনোঘযরণয ভোধ্যরভ এ মযোক র্নন্ত্ররণ মযরঔ ওভিভৄঔয চীফনমোন ম্ভফ। এ মক্ষরত্র রঘতনতো ফোড়োরত রফ।
ডোোরফটি র্নন্ত্ররণ যররঙ তো মফোছোয উো র্ও? যরি গ্লুরওোচভোত্রো ঔোর্রররট ৬.১ র্ভর্ররভোর/ র্রটোয এফং আোরযয ২
খণ্টো রয ৮ র্ভর্ররভোর/ র্রটোয রর ডোোরফটি র্নন্ত্ররণ আরঙ ফরর ধরয মনো । ডোোরফটি র্নন্ত্ররণ র্ির্চ পযভৄরো অনুযণ ওযো
মো। র্ির্ড ভোরন র্ত্রভোর্ত্রও ফো র্ি ডোইরভননোর মওোরনো র্ফল ন। এটি ররো ডোরট, িোক  র্ডর্র্প্লন, অথ িোৎ র্যর্ভত আোয,
র্নর্ভত লধ মফন  সুশৃঙ্খর, শৃঙ্খরোফদ্ধ চীফন অর্তফোর্ত ওযো।
শৃঙ্খরো ররো ডোোরফটি মযোরকয ভর ওথো। এওচন ডোোরফটি মযোকীরও চীফরন ওররক্ষরত্র শৃঙ্খরো মভরন ঘররত রফ।
তরফ র্ওছু র্ফলরয য র্ফরলবোরফ নচয যোঔরত রফ। র্নর্ভত  র্যর্ভত সুলভ ঔোফোয ঔোো, র্যর্ভত তদর্ও র্যশ্রভ,
র্নর্ভত লধ মফন, র্যষ্কোয-র্যচ্ছন্ন থোওো, োরয মত্ন মনো, র্ভর্ষ্ট  র্ভর্ষ্ট চোতী ঔোফোয ম্পূণ ি র্যোয ওযো, োযীর্যও মওোরনো
ভস্যো মদঔো র্দরর চরুর্যবোরফ র্ঘর্ওৎরওয যোভি মনো, র্ঘর্ওৎরওয যোভি ঙোড়ো মযোরকয র্ঘর্ওৎো ফন্ধ নো যোঔো। ভরন যোঔরত
রফ ডোোরফটি মযোক নোি োয য র্নভওোনুরনয ভরধ্য র্দন অর্তফোর্ত ওযোয ওোযরণ মওোরনো চটিরতো ঙোড়োই এওচন
ভোনুল সুস্থ চীফনমোন ওযরত োরয।

-২আভোরদয মদরয মপ্রক্ষোরট ডোোরফটি প্রর্তরযোধ  র্নন্ত্ররণ রঘতনতো বৃর্দ্ধয র্ফলটি অতযন্ত গুরুেপূণ ি। ওোযণ শুদৄ
ফোংরোরদ ন ফতিভোন র্ফরশ্বয ফ িোরক্ষো গুরুতয ব্যোর্ধগুররোয ভরধ্য ডোোরফটি অন্যতভ। র্ফশ্ব স্বোস্থযংস্থোয তথ্য অনুমোী ফতিভোরন
োযো পৃর্থফীরত ৩৫ মওোটি ভোনুল ডোোরফটি মযোরক র্ভকরঙ। শুদৄ ডোোরফটি মযোরকয ওোযরণ ২০১২ োরর োযোর্ফরশ্ব ১৫ রক্ষ ভোনুল
ভোযো মকরঙ। ডোোরফটির ভত্যযয তওযো ৮০ বোক  র্নম্ন  ভধ্য আরয মদভর। আংওো ওযো রচ্ছ মম, ২০৩০ োর নোকোদ
র্ফশ্বব্যোী ভোনুরলয ভত্যযয প্তভ ওোযণ রফ ডোোরফটি। র্ফরশ্ব প্রর্ত ১০ মরওমণ্ড এওচন ডোোরফটিরয ওোযরণ ভত্যযফযণ ওরয।
‘ইন্টোযন্যোনোর ডোোরফটি মপডোরযন’ (আইর্ডএপ) এয তথ্যভরত, মদর মভোট ৭১ রোঔ নোিকৃত ডোোরফটি মযোকী। এঙোড়ো
আয প্রো ৭১ রোঔ (মভোট প্রো ১ মওোটি ৪২ রোঔ) ভোনুল ডোোরফটি র্নর ফফো ওযরঙ মোযো এঔন ম িন্ত নোি র্ন। ২০১৭
োররয র্োফ অনুমোী র্ফরশ্ব ডোোরফটি মযোকীয ংখ্যো প্রো ৪২.৫ মওোটি। ডোোরফটি এয বোফতো র্দন র্দন বৃর্দ্ধ োমচ্ছ এফং
ভত্যযয োয বৃর্দ্ধ মররঙ।
যীরয প্ররোচরনয ত্যরনো অম িোপ্ত ইনসুর্রন র্নিঃযণ  ইনসুর্ররনয ওোম িওোর্যতো হ্রো ডোোরফটি মযোরকয ওোযণ।
ডোোরফটি প্রধোনত দু’ধযরনয। এওটি টোই-১  অযটি টোই-২। টোই-১ ডোোরফটি মযোকীরদয যীরয মওোরনো ইনসুর্রন ততর্য 
নো। পরর তোরদয চীফনবয ইনসুর্রন র্নর মেঁরঘ থোওরত । অযর্দরও টোই-২ ডোোরফটি এয মক্ষরত্র যীয ম িোপ্ত র্যভোরণ
ইনসুর্রন ততর্য ওযরত োরয নো অথফো যীরয ততর্য ইনসুর্রন ব্যফোয ওযরত োরয নো। পরর মোরদয টোই-২ ডোোরফটি আরঙ
তোরদয প্রোই লধ মঔরত  অথফো ইনসুর্রন র্নরত । প্রথভটিয মক্ষরত্র এই ধযরনয মযোকীয মদর ইনসুর্রন এরওফোরযই ততর্য 
নো। োধোযণত ৩০ ফঙরযয ওভ ফর এটি রত োরয। এ মক্ষরত্র মযোকীয যীয ক্রোভোন্বর শুর্ওর মমরত োরয এফং ইনসুর্রন র্নরতই
। র্বতীটিয মক্ষরত্র ৩০ ফঙরযয মফর্ ফর এ মযোক রত োরয, এ মযোকীয মক্ষরত্র মদর ইনসুর্রন ততর্য রর অম িোপ্ত, তরফ এ
ধযরনয মযোকীয ফভই ইনসুর্রন মনোয প্ররোচনীতো থোরও নো। ব্যোোভ, উভেি ঔোযোবযো, র্নভভোর্পও প্রোতযর্ও
চীফনমোরন র্নন্ত্ররণ থোওো ম্ভফ।
অর্নর্ন্ত্রত ডোোরফটিরয পরর ভোনুল োক্ষোখোত, হৃদরযোক, ঘক্ষুরযোক, েঁঘনীর ক্ষত, ভোর্ড়য প্রদো, অযোওর্চভো, ভত্রোরয
মযোক, র্ওডর্ন চটিরতো নোনো ধযরনয মযোক রত োরয। ফতিভোন র্ফরশ্ব ডোোরফটি র্নিঃরন্নর ভোযোত্মও তরফ মঙোঁোরঘ ন। আরক
এওভ খন খন প্রস্রোফ রর ডোোরফটি ররঙ ফরর ধরয মনো রতো। করফলণো এটি র্ভর প্রভোর্ণত। মওফর যরি গ্লুরওোরচয ভোত্রো
যীক্ষো ওরযই মযোক নোি ওযো ম্ভফ। ডোোরফটি মযোকীয মদর মম-মওোরনো ক্ষত শুওোরত ভ রোরক। ফরঘর মফর্ ক্ষত  োর।
ডোোরফটি মযোকীয মব্রইন মেোও , র্ওডর্ন, মঘোঔ ইতযোর্দ অরঙ্গয ক্ষর্ত  তরফ োরয মত্ন ওযরত  মফর্, ওোযণ ঘন শুওোরত
মদর্য  ফরর োধোযণ ভোনুরলয ত্যরনো ো মওরট মপরোয প্রফণতো থোরও মফর্। যরি গ্লুরওোরচয র্যভোরণয তোযতরম্য ডোোরফটি
ওভ-মফর্ । খুফ ফোড়রর োইোয এফং ওরভ মকরর োইরো ফরো । দুরটোই স্বোরস্থযয চন্য ক্ষর্ত।
ডোোরফটি আচীফরনয মযোক। তরফ ঠিও ব্যফস্থো গ্রণ ওযরর এটি ম্পূণ ি র্নন্ত্ররণ যোঔো মো। এ ঠিও ব্যফস্থোগুররো মযোকীয
অফেই মভরন ঘরো প্ররোচন। তরফ মযোকী এফং মযোকীয স্বচনরদয রঘতনতো  দোর্েীর আঘযণ এ র্ফলর অরনও োোয্য ওযরত
োরয। ম ওোযরণ এ মযোরকয র্নন্ত্রণ  সুর্ঘর্ওৎোয চন্য ডোোরফটি ম্পরওি মযোকীয মমভন র্ক্ষো প্ররোচন মতভর্ন মযোকীয
র্নওটোত্মীরদয মথোমথ জ্ঞোন থোওো প্ররোচন। এটি ম্ভফ রর মযোকী  তোয র্যফোয উবরই এওটি সুস্থ  সুন্নয চীফনমোরন
ক্ষভ রফন। এফোরযয র্ফশ্ব ডোোরফটি র্দফর এটি মোও আভোরদয ওররয অঙ্গীওোয।
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র্আইর্ড প্রফন্ধ

িয বোয়ক্রশম খুশ হদয়ো শে ভোরত-বোংোশদশলর মশধ্য বন্ধ হর পংও
হমো. লপরনে আম
বোংোশদল  ভোরশতর মশধ্য িপরবর্ হযোকোশযোক দুই হদশলর চন্যই অশিও ঐপতোপও  রোচনিপতও তোৎিয ব বি ওশর।
১৯১৫ োশর চোনুয়োপরশত োপি বঞ্জ পব্রচ ঘোলুর মধ্য পদশয় দলবিো হেশও পঘোোটি িয বন্ত রোপর হর ংশযোক প্রপতপষ্ঠত য়। ১৯১৫
োশ োন্তোোর হেশও িোব বতীনৄর, ১৯২৬ োশ িোব বতীনৄর হেশও পঘোোটি িয বন্ত পমটোরশকচ হর োইি ব্রিশকশচ রূিোন্তর ওরো য়।
১৯৪৭ োশ বোংো  ভোরত ভোক শয় যোবোর ির দীখ বপদি িশর দু’হদশলর মশধ্য হযোকোশযোশকর মোধ্যম পশশব হরিে পঙ অগ্রকণ্য।
১৯৬৫ োশ ভোরত-িোপওস্তোি ভেশদ্ধর ওোরশর্ ঢোওো-ওওোতোর মশধ্য হয হরিেটি ঘোলু পঙশো তো বন্ধ শয় যোয়। বমিী এক্সশপ্র ঘোলুর
মোধ্যশম দুই বোংোর মোনু আবোর হরিশে ঢোওো-ওওোতোশত যোতোয়োশতর সুশযোক িোয়।
ভোরশতর োশে বোংোশদশলর হমোট ৭টি ইন্টোরশঘঞ্জ িশয়ন্ট আশঙ। এর মশধ্য ৪টি িশয়ন্ট পদশয় দুই হদশলর মশধ্য হেি
হযোকোশযোক ঘশঙ। এগুশো শো হবিোশিো-হিেোশিো, এই হওলশি বন্ধি এক্সশপ্র হেি ঘোঘ ওশর । দলবিো-হকশদ যোর মোধ্যশম
বমিী এক্সশপ্র হেি ঘোঘ ওশর। পবর-রোপিওোনৄর এবং রিনৄর-পঙ্গোবোদ িশয়শন্টর মোধ্যশম শুদৄ মোোমোবোী হেি ঘোঘ ওশর।
বোপও ৩টি ইন্টোরশঘঞ্জ িশয়ন্ট বন্ধ আশঙ হযগুশো খুশ হদয়োর ওোচ ঘশঙ। হগুশো শো লোবোচনৄর-মপলোি, বুপেমোরীহঘংরোবোন্ধো এবং পঘোোটি-শদবোপে।

এঙোেো িতুি িতুি প্রওশল্পর মোধ্যশম দুই হদশলর মশধ্য আন্তিঃশদলীয় হযোকোশযোক বোেোশিো শে। কত ১০ হশন্ফম্বর
বোংোশদশলর প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো এবং ভোরশতর িশরন্দ্রশমোদী আন্তিঃশদলীয় দুটি প্রওল্প উশদ্বোিি ওশরি
। এর মশধ্য কুোউেোলোোবোচনৄর হওলি নৄিব বোি প্রওল্প যোর হভৌশকোপও অবস্থোি হমৌভীবোচোর হচোর কুোউেো, জুেী  বেশঔো উিশচোয়।
প্রওশল্পর ক্ষয েোন্প এপলয়োি হরশয় হিটয়োশওবর অংল পশশব ভোরত  বোংোশদশলর মশধ্য চ  স্বোেন্দযময় আন্তিঃশদলীয় হেি
হযোকোশযোক নৄিিঃস্থোিি। প্রওশল্পর মোধ্যশম পবযমোি পমটোর হকচ এমব্যোংওশমন্ট ংস্কোর প্রোয় ৫৩ পও. পম. ডুশয় হকচ হর োইি,
হতু  ওোভোট ব, হস্টলি অবওোেোশমো পিমবোর্  ংপিষ্ট অন্যোন্য নতব ওোচ ম্পোদি এবং িি-ইন্টোরওি ওোোর োইট পকন্যোপং
পশস্টম স্থোিি ওরো শব। প্রওল্পটির ব্যয় িরো শয়শঙ ৬৭৮৫০.৭৯ োঔ টোওো।
কুোউেো-লোবোচনৄর হওলিটি বৃটিল লোিোমশ, ১৮৯৬ োশর। বোশচট স্বল্পতোর ওোরশর্ যেোযে রক্ষর্োশবক্ষর্ ওরো ম্ভব
িো য়োয় হওলিটি কত ৭ জুোই ২০০২ তোপরঔ বন্ধ হখোপত য়। আন্তিঃশদলীয় হেি হযোকোশযোক ব্যবস্থো ঘোলুওরশর্র শক্ষয ২০১১
োশ পবযমোি পমটোরশকচ োইি ংস্কোশরর শক্ষয প্রওল্প ঙও অনুশমোপদত য়। িরবতীশত রওোপর পদ্ধোন্ত অনুযোয়ী কুোউেোলোবোচনৄর (পচশরো িশয়ন্ট িয বন্ত) হওলিটি পমটোর হকশচর িপরবশতব ডুশয় হকচ পশশব ংস্কোশরর শক্ষয ২৬ হম ২০১৫ এ
৬৭৮৫০.৭৯ োঔ টোওো ভল্যমোশির ১ম ংশলোপিত প্রওল্প ঙও এওশিশও অনুশমোপদত য়। প্রস্তোপবত হর োইি  অন্যোন্য অবওোেোশমো
বোংোশদল হরশয়র পিচস্ব ভূপমশত পিপমবত শব। িশ ভূপম অপিগ্রশর্র প্রশয়োচি শব িো।
উশদ্বোিিকৃত ২য় প্রওল্পটি শো আঔোউেো-আকরতো ডুশয় হকচ হর ংশযোক (বোংোশদল অংল) প্রওল্প এর হভৌশকোপও
অবস্থোি ব্রোহ্মর্বোপেয়ো হচোর আঔোউেো উিশচোয়। কঙ্গোোকর হর হস্টলি শত ীমোন্তবতী পলবিকর হমৌচো িয বন্ত। হমোকরো
কঙ্গোিকর, মপিয়ন্দ, পবষ্ণুনৄর হমৌচো।
আঔোউেো-আকরতো আন্তিঃশদলীয় হরংশযোক স্থোিশির মোধ্যশম ভোরশতর উত্তর-নব বোঞ্চ  বোংোশদশলর মোশছ
আন্তিঃশদলীয় পলল্প  বোপর্শচযর প্রোর এবং িয বটি সুপবিো বৃপদ্ধওরশর্র শক্ষয প্রওল্পটি গ্রর্ ওরো শয়শঙ। এমব্যোংওশমন্ট প্রোয় ১০
পও. পম. ডুশয় হকচ হর োইি, ওোভোট ব, ওোস্টভোট ব, ওোস্টম-ইপমশগ্রলি োউ এবং পি-শয় য়োওবলি পিমবোর্ ংপিষ্ট  নতব
অন্যোন্য ওোচ ওরশত প্রওল্প ব্যয় িরো শয়শঙ ৪৭৭৮১.১৮ োঔ টোওো। এশত অে বোয়শি ভোরত রওোর (অনুদোি) ৪২০৭৫.৯৬ োঔ টোওো,
বোংোশদল রওোর: ৫৭০৫.২২ োঔ টোওো ব্যয় ওরশব।

১৯৪৭ োশ হদল পবভোশকর ির ভোরশতর পিনৄরো এবং বোংোশদশলর কুপমেো  ব্রোহ্মর্বোপেয়ো হচোর এওই কৃপষ্ট 
ংস্কৃপতর চিোিোরশর্র মোশছ আন্তিঃশদলীয় চ  স্বোেন্দযময় হযোকোশযোক ব্যবস্থোর প্রশয়োচিীয়তো কভীরভোশব অনুভূত য়।
বোংোশদল হরশয়শও কর্িপরবশর্র পিভবরশযোগ্য, োশ্রয়ী, িপরশবলবোন্ধব, ভেশকোিশযোকী  কর্ভৄঔী ওরোর শক্ষয প্রিোিমন্ত্রী হলঔ
োপিোর রওোর ব্যোিওপভপত্তও ওমবসূপঘ গ্রর্ ওশরশঙ। কত ১২ চোনুয়োপর ২০১০ এ বোংোশদশলর মোিিীয় প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো
ভোরত িরওোশ দু’হদশলর মোশছ ম্ভোব্য হক্ষিভশ পদ্বিোপক্ষও শযোপকতো  হযোকোশযোক ব্যবস্থো চ  উন্নত ওরোর শক্ষয হযৌে
ইলশতোর হখোপত য়। ১৬ হিব্রুয়োপর ২০১৩ এ আঔোউেো  আকরতোর মোশছ মশছোতো স্মোরও স্বোক্ষপরত য়। ১৬ আকস্ট ২০১৬ এ
৪৭৭৮১.১৮ োঔ টোওো ভল্যমোশির প্রওল্পটি এওশিশও অনুশমোপদত য়। প্রওল্প বোস্তবোয়শির চন্য প্রোয় ৫৬.৩৬ এওর ভূপম অপিগ্রর্
ওরো শয়শঙ। প্রওশল্পর ওোশচর মশধ্য রশয়শঙ এমব্যোংওশমন্ট প্রোয় ১০ পও. পম. ডুশয় হকচ হর োইি, ওোভোট ব, ওোস্টমইপমশগ্রলি োউচ এবং পি-শয় য়োওবলি পিমবোর্ ংপিষ্ট অন্যোন্য নতব ওোচ।
এঙোেো কত বঙরগুশোশত বোংোশদল হরশয়শত ২০০৯-১৭ ো িয বন্ত ৯,০২২.৩০ হওোটি টোওো ব্যশয় ৫১টি প্রওল্প
বোস্তবোয়ি ওরো শয়শঙ। বতবমোশি বোংোশদল হরশয়শত ৪৮টি (৪৩টি পবপিশয়োক প্রওল্প  ৫টি ওোপরকপর োয়তো প্রওল্প) উন্নয়ি প্রওল্প
ঘমোি আশঙ। বোংোশদল হরশয়শত ২০০৯ ো হেশও ২৯৭.৯৮ পও. পম. হরিে, ২৭৬টি হতু, ৮২টি হস্টলি পবপল্ডং িতুি পিমবোর্
এবং ২৪৮.৫০ পও. পম. হরিে ডুশয়শকশচ রূিোন্তর ওরো শয়শঙ। এঙোেো ১,১২৩.৭৪ পওশোপমটোর হরিে, ৬৩০টি হতু, ১৭১টি
হস্টলি পবপল্ডং, ৪০৫টি যোিোবোী হওোঘ, ২৭৭টি য়োকি ংভেি ওরো শয়শঙ।
প্রওল্প বোস্তবোয়শির শক্ষয ভূপম অপিগ্রশর্র িশ ক্ষপতগ্রস্ত চিোিোরশর্র চন্য প্রঘপত ক্ষপতনরর্ প্রদোশির িোলোিোপল
প্রওশল্প যেোযে নৄি ববোি ওোয বক্রশমর ংস্থোি রশয়শঙ। হরোপংস্টশওর মস্যো দূরীওরশর্র চন্য ২০টি এমপচ হোশওোশমোটিভ, ২৬টি
পবপচ হোশওোশমোটিভ, ১,১২০টি যোিীবোী কোপে, ২০ হট পিইএমইউ, ৫১৬টি মোবোী য়োকি এবং ৩০টি হব্রও ভযোি ংগ্র ওরো
শয়শঙ।
আন্তিঃশদলীয় হরংশযোক োশ্রশয়  পিরোিশদ হযোকোশযোশকর চন্য খুবই গুরুত্বনর্ ব। বন্ধু০প্রতীম প্রপতশবলী রোষ্ট্র ভোরশতর োশে
হর হযোকোশযোক বোেশ উভয়শদশলর িণ্য মোোমোশর আমদোপি রপ্তোপি পবলো ংখ্যও চিশকোষ্ঠীর হযোকোশযোকশও চ, পিরোিদ
 োভচিও ওরশব।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

হোিোী আঁল িোশটর সুপদি: ঘোই হটওই ব্যবস্থোিিো
হমোতোোর হোশি
রোচিোিীর পবপভন্ন েশওর িোশল িোট ম্পশওব িোিো রওম ব্যোিোর, হিোস্টোর, হিস্টুি হদশঔ স্কু পলক্ষোেী ১২ বঙশরর রপবি
তোর মোশও প্রশ্ন ওরশঙ, আম্মু- িোট পিশয় অশিও সুন্দর সুন্দর হঔো িেোম- এব হওি? উত্তশর মো বশি, িোট আমোশদর অন্যতম
অে বওরী ি। এও ময় এই িোট রপ্তোপি ওশর আমোশদর বহু ববশদপলও ভৄদ্র্ো আয় শতো। পওন্তু িরবতীশত যেোযে উশযোক িো েোওোয়
িোশটর হই সুপদি অশিওটোই িষ্ট শয়শঙ। পওন্তু বতবমোি রওোর আবোর িোশটর হই সুপদি পিপরশয় আিশত ওোচ ওরশঙ। এ চন্যই
রোচিোিীর রোস্তোয় ব্যোিোর, হিোস্টোর, হিস্টুি পদশয় মোনুশও িোশটর অতীত ম্পশওব মশি ওপরশয় পদশে। স্কু ঙোশির মশি উদয় য়ো
এ প্রশশ্নর মধ্যপদশয় বদশ হকশঙ ভতিঃ িোট ম্পশওব শঘতিতো সৃপষ্টর এওটি প্রয়ো বশ মশি ওশরি রপবি এর মো।
ইশতোমশধ্য িোশটর সুপদি পিপরশয় আিোর িোলোিোপল িোটিশণ্যর বহুভৄঔী ব্যবোর, ঘো, আটো, পঘপি ১৮টি িশণ্যর হমোেশও
িোশটর ব্যোশকর বোধ্যতোভও ব্যবোর, িোট ঘোশ উৎো পদশত ঘোপশদর প্রশর্োদিো, রওোপর উশযোশক িোট ক্রয়, িোশটর ন্যোেভল্য
পিপিত ওরোর উশযোক হিয়ো শয়শঙ। প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোর এওও প্রশঘষ্টো, আন্তপরওতোয় িোটঔোশতর সুপদি পিপরশয় আিশত
বরওম োয়তো হদয়ো শে। এ ঔোশতর উন্নয়শি তেো িোশটর হোিোী পদি পিপরশয় আিশত বতবমোি রওোর বরওম প্রস্তুপত এবং
িদশক্ষি গ্রর্ ওশরশঙ।

এওময় কৃপ  অে বিীপতর অন্যতম ঘোপওোলপি পঙ হদশলর িোট পলল্পঔোত। আবোর হোিোপ আঁশলর হই পদি পিপরশয়
আিশত ঘোয় রওোর। রওোপর স্তশক্ষশি বতবমোশি িোশটর উৎিোদশি কপত এশশঙ। িোটচোত িশণ্যর উৎিোদি বোেশঙ উশেঔশযোগ্য
িপরমোশর্। িোটওগুশোশত রওোশরর রশয়শঙ পবশল িচর। আর আকোমী চোতীয় িোট পদবশও পখশর ঘশঙ বহুভৄঔী প্রস্তুপত।
২০১০ োশ োরোশদশল িোশটর ঘো য় োশে ৭ োঔ হক্টর চপমশত। ই ময় িোশটর উৎিোদি পঙ কশে ৭০ হেশও ৮০ োঔ হব।
এর িশরর বঙরগুশোর পঘি পঙ এওই। তশব ২০১৭ োশ হমোট ৮ দলপমও ১৭ োঔ হক্টর চপমশত িোট ঘো শয়শঙ। এ বঙর ৯২
োঔ হবশর হবপল িোট উৎিোদশির ম্ভোবিো রশয়শঙ। ক্ষযমোিো নরর্ শ তো শব িোশটর আবোপদ চপম  উৎিোদশির িতুি হরওি ব।
হদশল িোশটর ম্ভোবিো ওোশচ োকোশত বহুভৄঔী উশযোক পিশয়শঙ রওোর। এ ঔোশত কশবর্ো বোেোশিো, িতুি িোটিীপত প্রর্য়ি,
জুটপম ওরশিোশরলিশও ংস্কোশরর আতোয় আিো, িোট িশণ্যর ব্যবোর উদ্বুদ্ধ ওরশত িপপেশির ির ইশওোট্যোক্স আশরোি ইতযোপদ
উশযোক পিশয় রওোর ওোচ ওরশঙ। িোটচোত িশণ্যর ব্যবোর বোেোশিোর িোলোিোপল এব িণ্য পবশদশল রপ্তোপির পদশও হচোর পদশে
রওোর। এর মোধ্যশম এ ঔোশতর পবলো বোচোর বতপর ওশর ওমবংস্থোি বোেোশিোর িপরওল্পিো রশয়শঙ রওোশরর। িপরওল্পিো অনুযোয়ী,
২০২১ োশর মশধ্য মধ্যম আশয়র হদশল উন্নীত য়োর িশে রিতোপি বোচোর ম্প্রোরর্, ববশদপলও ভৄদ্র্ো আয়, িপরশবল সুরক্ষো 
ওমবংস্থোি বতপরর মোধ্যশম গুরুত্বনর্ ব অবদোি রোঔশব িোট। তোই িোট পিশয় কশবর্ো ওশর এর বহুভৄঔী ব্যবোর বোেোশিো শয়শঙ। িোশটর
বহুভৄঔী ব্যবোশরর অংল পশশব ব্যোক  বস্তোর বোইশর এঔি িোট পদশয় বতপর ওরো শে জুতো, স্যোশন্ড, রুমো, ওোিে, পবঙোিোর
ঘোদর, টুপি পবপভন্ন িরশির হৌপঔি োমগ্রী।
এর বোইশর পবপভন্ন আবোব, বতচিি, হিোলোও, লীতবস্ত্র, হোিো, পবপভন্ন িরশির ওোকচ, োি বশবোি ব বতপরশত িোট
ব্যবহৃত শে। িপরশবলবোন্ধব বশ পবশ্বব্যোিী এগুশোর ঘোপদো বোেশঙ। পবপভন্ন িশণ্যর হমোেও বো প্যোশওপচং ওরশত এঔি িোশটর
ব্যবোর হবশেশঙ অশিও। হদশলর বস্ত্র ওোরঔোিোগুশোয় এঔি তুোর শঙ্গ িোট পমপলশয় সুতো বতপর ওরো শে। হগুশো পদশয় বতপর
শে ওোিে। এব হিোলোও পবশদশল রপ্তোপি শে। রপ্তোপি উন্নয়ি বুযশরোর (ইপিপব) পোশব, অশেপয়ো, ওোিোিো, ভেিরোষ্ট্র,
হবপচয়োম, ভোরত, ইশন্দোশিপলয়ো, েোইল্যোন্ড, ঘীি, িোপওস্তোি  পিপিোইি বোংোশদল হেশও িোশটর বস্তো হওিোর আগ্র হদপঔশয়শঙ।
আর ওাঁঘো িোট রপ্তোপিশত প্রবৃপদ্ধ এঔি ৪৪ দলপমও ৩৫ লতোংল।

-২িোশটর ব্যবোর কত ওশয়ও বঙশর ক্রমোন্বশয় বোেশত েোওোয় িোশটর ইপতবোঘও পদও পিশয় ভোবশঙ রওোর। এ ওোরশর্ই কত
বঙর হেশও রওোর চোতীয় িোট পদব িোি ওরশত শুরু ওশরশঙ। পদবটি িোপত শব মোশঘ ব। এ বঙর পদবটির প্রপতিোয পঙ
হোিোী আঁশলর হোিোর হদল, িোট িশণ্যর বোংোশদল।
হদশল িোশটর ব্যবোর  রপ্তোপি বোেোশত ব্যোিও ওমবসূপঘ োশত পিশয়শঙ বস্ত্র  িোট মন্ত্রর্োয়। হওব রোচিোিী িয়, হচো
হেশও শুরু ওশর ইউপিয়ি িয বন্ত িোপত শব এব ওমবসূপঘ। হদশল িোশটর বোচোর বোেোশত িোি, কম, ঘো, র্ভট্টো, পঘপি, মপরঘ, লুদ,
আদো, হেঁয়োচ, রসুি, িপিয়ো, আটো, ময়দো, খুদ, কুুঁেো ১৭টি িশণ্যর হমোেশও িোটচোত িশণ্যর ব্যবোর বোধ্যতোভও ওরো শয়শঙ।
িোটঔোশতর উন্নয়শি রওোর িোট আইি- ২০১৭ প্রর্য়ি ওশরশঙ। পবশ্ববোচোশর িোটশও তুশ িরশত ২৩৫ িরশির িোটচোত িণ্য উদ্ভোবি
ওশরশঙ জুট িোইভোরপপিশওলি প্রশমোলি হন্টোর (হচপিপিপ)। িশণ্য িোটচোত হমোেশওর ব্যবোর বোধ্যতোভও ওরোয় অভযন্তরীর্
বোচোশর এওল হওোটি িোশটর বস্তোর ঘোপদো বতপর শয়শঙ। িোট ঘোপশদর উদ্বুদ্ধ ওরোর িোলোিোপল ‘বোংোর িোট পবশ্বমোত‘ লী বও
হলোকোি পিশয় িোটপলল্পশও আন্তচবোপতও বোচোশর হিৌুঁশঙ হদয়ো শে। িোলোিোপল িশণ্যর হমোেশও িোশটর ব্যোক ব্যবোশরর আইি
লতভোক ওোh©ওর ওরো প্রশয়োচি।
িপিওোয় প্রওোপলত তে-উিোত্ত অনুযোয়ী, ২০১৫-১৬ অে ববঙশর ১৯ দলপমও ৬২ োঔ হব িোট  িোটচোত দ্র্ব্য রপ্তোপি ওশর
োত োচোর ২৯৪ হওোটি ৪০ োঔ টোওো আয় ওশরশঙ বোংোশদল। আশকর অে ববঙশরর তুিোয় এই িপরমোর্ ৮৭৫ হওোটি ৫০ োঔ টোওো
হবপল। এ ঙোেো, বঙশর ১২ োঔ হব ওাঁঘো িোট রপ্তোপি শে। িোটচোত িণ্যশও কৃপিণ্য  প্রপক্রয়োচোত কৃপিশণ্যর তোপওোর্ভি
ওরশত প্রিোিমন্ত্রীর পিশদ বলিো অনুযোয়ী িোটপলশল্পর েও ঋর্ হিরত হদয়োর ময় ৫ বঙর হেশও বোপেশয় ১০ বঙর ওরো শয়শঙ।
ইপিএি িোশন্ডর মশতো িোট পলশল্পর চন্য ২ ভোক সুশদ ৫ োচোর হওোটি টোওোর নৄিিঃঅে বোয়ি তপব বতপরর পবশয় পবশচএমপ’র
িোটওগুশো ২০১৪-১৫ অে ববঙশর ৯৫ োচোর হমপেও টি িোটিণ্য উৎিোদি ওশরশঙ। এই অে ববঙশর পবশচএমপ’র হমোট আয়
এওোচোর ১৫৬ হওোটি ৫৩ োঔ টোওো, ব্যয় এও োচোর ৮৫০ হওোটি ৯ োঔ টোওো। কত অে ববঙশর পবশচএমপ’র িোটওশর
হোওোি পঙ ৬৯৩ হওোটি ৫৬ োঔ টোওো। তশব এ বঙর তো অশিও ওশম হকশঙ। এ বঙর পবশচএমপ’র হোওোি ১৮০ হওোটিশত
িোপমশয় আিো শয়শঙ।
রওোর পবশচএমপর প্রপত পবশল িচর পদশয়শঙ। আমোশদর প্রতযোলো িোটঔোত নৄিরোয় হদশলর মোনু এবং অে বিীপতশও
িতুি ওশর আলোর আশো হদঔোশব। আর এ চন্য রওোশরর িোলোিোপল ংপিষ্ট মশও যেোযে ভূপমওো পিশত শব। ওশর
প্রশঘষ্টোয় িোট পিশয় আমোশদর অতীশত োরোশিো হকৌরব  ঐপতয পিপরশয় আিো ম্ভব।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

ওপম িশদর স্বীকৃপত : হলঔ োপিো রওোশরর োমপষ্টও উন্নয়ি ভোবিোর বপিঃপ্রওোল
োশদকুর রমোি
৪ িশভম্বর ওপম িশদর স্বীকৃপতর হলোওরোিো মোপি এর আশয়োচি ওরো য়। ‘আ-োইআতু উয়ো প-চোপময়োপত
ওপময়ো বোংোশদল’ আশয়োপচত এই হলোওরোিো মোপিশ প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোশও ংবি বিো হদয়ো য়। প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো
দোরোশয় োদীশও মোস্টোশ বর (ইোপমও স্টোপিচ  আরপব) মমোি পশশব প্রোপতষ্ঠোপিও স্বীকৃপত হদি, হযি ওপম আশমরো
মোশচর ভহরোশতর োশে মোি তোশ এপকশয় হযশত িোশরি। পবশিওরো বশঙি, এটো হদলশও এপকশয় পিশয় যোয়োর হক্ষশি
প্রিোিমন্ত্রীর োমপষ্টও  হটওই উন্নয়ি ভোবিোর বপিঃপ্রওোল।
হলোকোিভৄঔর হলোওরোিো মোপিশ প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোশও ‘ওপম চিিী’ উিোপিশত ভূপত ওরো য়। ওপম মোদ্র্োো
পলক্ষোশবোি ব করিোঙ্গোর হঘয়োরম্যোি  হকোিোকশঞ্জর ভৄিপত রুহু আমীি হদশলর হকোটো ওপম আশম  পলক্ষোেীশদর িক্ষ হেশও এ
হখোর্ো হদি। পতপি বশি “১৪ োঔ পলক্ষোেীর চিিীর ভূপমওো আিপি (হলঔ োপিো) িোি ওশরশঙি। মোিিীয় প্রিোিমন্ত্রীর গুরুত্বনর্ ব
ভূপমওো িো েোওশ এ হদশল এই স্বীকৃপত ম্ভব শতো িো।”
বোংোশদশলর ইপতোশর িপচরপবীি এই খটিো পলক্ষোশক্ষশি িপরওপল্পত উন্নয়শির অংল। প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো কর্ভবশি
কত বঙশরর ১১ এপপ্র োমোশয় হওরোমশদর এও প্রপতপিপিদশর শঙ্গ ববেশও ওপম মোদ্র্োোর শব বোচ্চ িশদর স্বীকৃপতর হখোর্ো
হদি। কর্ভবশি ই অনুষ্ঠোশি প্রিোিমন্ত্রী ওপম মোদ্র্োোর হকৌরবময় ঐপতয  ইোমী পলক্ষোর গুরুত্ব পদশয় বিব্য রোশঔি। এর
িরিরই ১৩ এপপ্র পলক্ষো মন্ত্রর্োশয়র িক্ষ হেশও অতযন্ত দ্রুততোর শঙ্গ প্রজ্ঞোিি চোপর ওশর বো শয়শঙ হয, এঔি হেশও তোওপম বো
দোরোশয় োপদ িদশও আরপব এবং ইোপম স্টোপিশচর মোস্টোশ বর মমোশির বশ পবশবঘিো ওরো শব৷ এই পদ্ধোন্ত অপবশম্ব
ওোয বওর ওরো য় এবং এই পিপগ্র প্রদোশির িরীক্ষোর তত্ত্বোবিোি  পিপগ্র প্রদোশির চশন্য এওটি হবোি ব বতপর ওরো য়, যোর িোম ‘ আোইয়োতু উয়ো প চোপময়োপত ওপময়ো বোংোশদল’৷ এই হবোশি বর অিীশি আিো য় ওপম মোদ্র্োো ংক্রোন্ত চোতীয় পলক্ষো হবোি ব
বশ িপরপঘত হবিোকু মোদোপরপ আরোপবয়ো (হবিোও) এবং অন্য ঙয়টি আঞ্চপও পলক্ষো হবোি বশও৷
এর আশক ২০০৬ োশ তৎওোীি রওোর এই স্বীকৃপত প্রদোশির হখোর্ো পদশয় প্রজ্ঞোিি চোপর ওরশ তো বোস্তবোয়ি য়পি।
২০১২ োশর ১৫ এপপ্র প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোর পিশদ বশল বোংোশদল ওপম মোদ্র্োো পলক্ষো ওপমলি কেি ওরো য়। ঘপত বঙশরর
১৯ হশন্ফম্বর চোতীয় ংশদর ২২তম অপিশবলশি ‘ওপম মোদরোোভশর দোরোশয় োপদ (তোওমী)-এর িদশও আ-োইআতু
উয়ো প চোপময়োপত ওপময়ো বোংোশদল’ এর অিীশি মোস্টো ব পিপগ্র (ইোপমও স্টোপিচ  আরপব) মমোি প্রদোি পব ২০১৮’
ওণ্ঠশভোশট িো য়।
দীখ বপদি িশর ওপম মোদরোোর পলক্ষোেীরো স্বীকৃপতর চন্য আশন্দোি ওশর আশঙ। প্রোয় ১৫ ক্ষ পলক্ষোেী এ পলক্ষোব্যবস্থো
হেশও পলক্ষো গ্রর্ ওশর েোশও। ৬টি হবোি ব রশয়শঙ। প্রোয় ৩ হেশও ৪ ক্ষ পলক্ষোেী প্রপতবঙর পলক্ষো ম্পন্ন ওরশঙ। এই রোষ্ট্রীয় স্বীকৃপত
তোই খুবই গুরুত্বনর্ ব। বোংোশদশলর বতবমোি হওোশিো আইি এর শঙ্গ োংখপ বও শ ওপম আইিই ববৎ েোওশব বশ বো শয়শঙ
পবশর ৩ িম্বর িোরোয়।
বোংোশদশল প্রঘপত দুই িরশির মোদ্র্োো পলক্ষো ব্যবস্থোর মশধ্য ওপম মোদ্র্োো এওটি৷ উপিল লতশও ভোরতীয় উিমোশদশল
প্রপতপষ্ঠত দোরু উলুম হদবন্দ মোদ্র্োোর মোধ্যশম বোংোশদশল ওপম পলক্ষোব্যবস্থোর প্রঘি য়৷ দীখ বওো িশর ওপম মোদ্র্োো
রওোশরর আপে বও োয়তো ঙোেোই োিোরর্ চিকশর্র োয়তোয় িপরঘোপত শয় আপঙ৷ এঙোেো োশিপচয়ো, হিোরওোপিয়ো 
ইবশতদোপয় মোদ্র্োো রশয়শঙ।

-২ওপম মোদ্র্োোর স্বীকৃপতর পবয়টি আশোঘিোয় অশিও পবশিও  োিোরর্ চিকর্ খুবই ইপতবোঘও দৃপষ্টশত ভল্যোয়ি
ওরশঙি। ওপম পলক্ষোর োশে ংপিষ্ট পবনৄংখ্যও মোনুশর প্রোপতষ্ঠোপিও  োমোপচও ময বোদো পিপিত শয়শঙ। মোিিীয় প্রিোিমন্ত্রী
ঐপতযবোী এই পলক্ষোব্যবস্থোর স্বীকৃপত পদশয় হয ঐপতোপও দোপয়ত্ব িোি ওশরশঙি তো মোশচ পস্থপতলী িপরশবল বচোয় রোঔশত
অপতওোh©ওর ভূপমওো রোঔশব। তোঙোেো এ স্বীকৃপত ওঔিই অোম্প্রদোপয়ও বোংোশদশল প্রপতবন্ধও শত িোশর িো বরং গুর্কত পলক্ষোর
মোধ্যশম হদল এপকশয় যোশব ভপদ্ধর পদশও, আশোর পদশও। রওোর ২০৩০ োশর মশধ্য হটওই উন্নয়ি ক্ষযমোিো অচবশি বদ্ধিপরওর।
এচন্য এপিপচ-৪ এ হয প্রোেপমও  মোধ্যপমও স্তশর ঙোি-ঙোিীর োর পিপিত ওরোর ক্ষয অচবশি ওপম পলক্ষোর িদ গুরুত্বনর্ ব
পিয়োমও পশশব ওোচ ওরশব বশ অশিশওরই অপভমত। এ স্বীকৃপত হদশলর মোদ্র্োো পলক্ষোেীশদর পিশয় ঘমোি হয এওটি ভ্রোন্ত িোরর্ো
অে বোৎ মোদ্র্োোর পলক্ষোেীরো চঙ্গীবোশদ ম্পৃি- তো দূরীভূত শব বশ অশিশওই আলোবোদ ব্যি ওশরি।
ওপম মোদ্র্োোর শব বোচ্চ হশ্রপর্ দোরোশয় োপদশও মোস্টোশ বর মোি হদয়োর ির এটি িোশর ময়ওো পিশয় প্রশ্ন উশে।
োিোরর্ পলক্ষোয় প্রেম হশ্রপর্ হেশও মোস্টো ব িো ওরশত ১৭ বঙর োকশ ওপম মোদরোোয় ১১ বঙশরই দোরোশয় োপদ িো ওরো
যোয়। হবিোশওর -ভোিপত ভৄিপত িয়জুেো বশি, “দোরোশয় োপদ িো ওরশত ১৭ বঙরই োশক। আর যোরো পিজু কুরআি
িশেি তোশদর চন্য আর ঘোর বঙর হবপল ময় গুিশত য়। হওোশিো অংশলই ওপম পলক্ষোেীরো োিোরর্ পলক্ষোেীশদর ঘোইশত ওম
মশয় দোরোশয় োপদ িো ওশরি িো।” পতপি আর বশি, “এ পবয়টি িোিো চোয়কোয় পভন্ন পভন্ন প্রঘোর রশয়শঙ। এগুশো ঠিও িয়।
প্রোেপমও িয বোয় (মোরোতু ইবশতদোপয়য়যো) ৫ বঙর, পিম্ন মোধ্যপমও (ভৄতোপতো) ৩ বঙর, মোধ্যপমও (োশিোপবয়যো আম্মো) ২ বঙর,
উচ্চ মোধ্যপমও (োশিোপবয়যো ঔোোহ্) ২ বঙর, স্দোতও (মোরোতু িপচো) ৪ বঙর  ১ ময় োশক স্দোতশওোত্তর (মোরোোতুত
তোওমী) ওরশত। ব পমশয় ওপমশত ১৭ বঙর ময় োশক। আর ওপমর মোি হওোশিোভোশবই োিোরর্ পলক্ষোর মোশির ঘোইশত
ওম িয়।”
ইশতোমশধ্য ১৩ লতোপিও ওপম মোদ্র্োোশও এ স্বীকৃপতর আতোয় আিো শয়শঙ। এঙোেো ইোপমও িোউশন্ডলশি িমীয়
পলক্ষও পিশয়োশকর হক্ষশি আপয়ো  ওপম মোদ্র্োো হেশও পিিটি পিিটি ওশর ঘোওপরর হওোটো ভোক ওশর হদয়ো শয়শঙ।
কশবও-পলক্ষোপবদরো বশঙি, িপিমো পবশশ্বর বহুশদশল রওোপর উশযোশক নেওভোশব খৃষ্টিমব পলক্ষো ঘোলু ওরো শে। মোপওবি
ভেিরোশষ্ট্র িমবপলক্ষোর চশন্য স্কু-ওশচ ঙোেো য়োপলংটশি এওটি ওযোেপও ইউপিভোপ বটি রশয়শঙ। হোপভশয়ত ইউপিয়শি ৭০ বঙর
ির আবোর িমব পলক্ষো শুরু শয়শঙ। ঘীি, ভেিরোষ্ট্র, ভোরত, িোন্প, চোমবোপি, পগ্র, ওোিোিো, তুরস্ক, হৌপদ আরব ব ভৄপম হদশল
হওোশিো-িো-হওোশিোভোশব নেও িমীয় পলক্ষো ঘোলু আশঙ। ভোরত  িোপওস্তোশি ওপম মোদ্র্োোভশর দোরোশয় োপদ (তোওপম)-এর
িদশও আশকই মোস্টো ব পিপগ্র মমোি প্রদোি ওরো শয়শঙ।
শব বোিপর, রওোশরর ওপম িশদর স্বীকৃপত হদশলর অন্তর্ভবপিভও উন্নয়ি তেো োমপষ্টও উন্নয়শি গুরুত্বনর্ ব িদশক্ষি। এ
পলক্ষোয় পলপক্ষতরো এঔি আর মপচশদর ইমোম, হদোয়ো মোপি িপরঘোিো এশব ীমোবদ্ধ েোওশব িো। পলক্ষওতো, অধ্যোিিোর মত
হিলোকত ওোশচ ম্পৃি শত িোরশব। এঔি ওপম পলক্ষোর িীপতপিি বোরও  এর োশে ংপিষ্টশদর দোপয়ত্ব শব এর গুর্কতমোি বচোয়
রোঔো, এ পলক্ষোয় পলপক্ষতশদর ভেশকোিশযোকী ওশর কশে হতোো। হয স্বীকৃপত হদয়ো শয়শঙ তোর মোি অক্ষুণ্ন রোঔো।
#
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ঋতু িপরবতবশি পলশুর িোয়পরয়ো : প্রশয়োচি শঘতিতো
ভৄোম্মদ িয়সু আম
িোয়পরয়ো ভোইরোচপিত হরোক। হয-হওোশিো ময় মোনু িোয়পরয়োয় আক্রোন্ত শত িোশর। ব বয়শর মোনুশর িোয়পরয়ো শত
িোশর, তশব পলশুরো খুব অল্পশতই এ মস্যোয় আক্রোন্ত য়। প্রঘে করম, মোশছ মশধ্য বৃপষ্ট, স্যাঁতশেঁশত আবোয়োয় িবচোতও ব
পলশুরই িোয়পরয়োয় আক্রোন্ত য়োর আলংওো েোশও। করম হেশও আশস্ত আশস্ত লীত িেশত েোওশ পলশুরো িোইপরয়োর আক্রোন্ত য়।
আবোর লীশতর প্রশওোি হবপল বোেশ পলশুশদর িোয়পরয়োয় আক্রোশন্তর োর হবশে যোয়। প্রপত বঙর ১ োঔ ২৫ োচোর পলশু িোয়পরয়ো 
এর শঙ্গ ম্পপওবত অনৄপষ্টচপিত হরোশক মোরো যোয়। চোিো যোয়, প্রপত ২৪ খণ্টোয় ২ বঙশরর ওম বয়স্ক লতওরো ২১ চি পলশু িোয়পরয়োয়
র্ভকশঙ।
িোয়পরয়ো শয়পঙ হভশব এও বঙশরর পলশু অিি বোশও উিশচো স্বোস্থয ওমশপ্লশক্স ভপতব ওরো য়। দু'পদি পঘপওৎো হদয়োর
ির উশেঔশযোগ্য অগ্রকপত হদশঔ পঘপওৎওরো তোশও োিোতো হেশও হঙশে হদয়। পওন্তু বোোয় যোয়োর ির হ আবোর িোয়পরয়োয়
আক্রোন্ত য় এবং োিোতোশ হিয়োর আশকই মোরো যোয়। হরোটো ভোইরোশ আক্রোন্ত শয় তোর ভতুয শয়শঙ। হওব অিি বো িয়,
বোংোশদশল প্রপতবঙর এমি বহু পলশু হরোটো ভোইরোশ আক্রোন্ত শয় মোরো যোশে।

অিো হঔোর োেীশদর শঙ্গ োরক্ষর্ মোশে-খোশট ঘুশর হবেোয়। দু’পদশিই পদ ব-ওোপল। েোৎ ওশর িোতো িোয়ঔোিো  বপম।
বোর িোরর্ো েোেো োকোর ওোরশর্ই এমি শয়শঙ। পঘন্তোর ওোরর্ হিই। পওন্তু অিোর অবস্থো হবপল ঔোরোি শত োক। খি-খি িোতো
িোয়ঔোিো  বপমর ওোরশর্ লরীর পিশস্তচ শয় হক। পঘন্তোয় িশে হকশি অিোর মো-বোবো। দ্রুত স্থোিীয় স্বোস্থযশওশন্দ্র হিয়োশত অশল্পর
চন্য রক্ষো িোয় অিোর চীবি। েোেো োকোর ওোরশর্ হরোটো ভোইরোশ আক্রোন্ত শয় িোয়পরয়ো শত িোশর এমি িোরর্ো পঙ িো তোশদর।
তোই করশম পলশুশও িোয়পরয়ো হেশও রক্ষো ওরশত প্রশয়োচি বোেপত যশের। করশম পলশুশদর পদ ব-ওোপল শব, এটো িতুি পওছু িয়। পওন্তু
পদ ব-ওোপলর ওোরশর্ হরোটো ভোইরোশ আক্রোন্ত শয় িোয়পরয়োয় পলশুর ভতুয শত িোশর, তো অশিশওরই অচোিো। করম, লীত বো বঙশরর
হয-হওোশিো ময় অশিও ওোরশর্ই পলশুর িোয়পরয়ো শত িোশর। তশব বঙশরর করম  লীশতর ময় িোয়পরয়োর প্রশওোি হবপল েোশও।
প্রপত বঙর হযব হরোকী িোয়পরয়োয় আক্রোন্ত শয় পঘপওৎো গ্রর্ ওশর তোর প্রোয় ৮০ ভোকই পলশু। এশদর বয় ২ হেশও ৫
বঙশরর মশধ্য। ৫ বঙর বয়শর আশকই প্রপত বঙর ৫ োঔ পলশুর ভতুয য় িোয়পরয়োর ওোরশর্। ঔোবোর স্যোোইশির সুবোশদ িোয়পরয়োয়
আক্রোন্ত শয় ভতুয হতমি িো শ, পওন্তু ময়মশতো এর পঘপওৎো ওরো িো শ িোয়পরয়ো পলশু ভতুযর অন্যতম ওোরর্ শত িোশর।
অোবিোিতো  অবশোর ওোরশর্ প্রপতবঙর অশিও পলশুর ভতুয য় িোয়পরয়োয়। যপদ কশবওরো বশঙি, িোয়পরয়োয় পলশুভতুয
ওশমশঙ এও-র্ততীয়োংল। পবকত ওশয়ও বঙশরর তুিোয় বতবমোি মশয় িোয়পরয়োর ওোরশর্ পবশ্বব্যোিী পলশু ভতুযোর এও-র্ততীয়োংল
ওমশঙ (পবপবপ)।
এওটি কশবর্ো প্রপতশবদশি বো শয়শঙ, িয়িঃপিষ্কোলি ব্যবস্থোর উন্নয়ি  পবশুদ্ধ ঔোবোর িোপি প্রোপপ্তর ওোরশর্ এ োর ওশমশঙ।
তশব এঔি দুব ব  অনৄপষ্টশত হভোকো পলশুরো িোয়পরয়োশত আক্রোন্ত শে বশ প্রপতশবদশি উশেঔ ওরো শয়শঙ। এঙোেো িপরপস্থপতর
উন্নয়শি িতুি প্রপতশিশওর অবদোি রশয়শঙ বশ উশেঔ ওরো শয়শঙ। তশব এরির পবশ্বব্যোিী পলশুভতুযর চন্য িোয়পরয়ো ঘতুে ব বশেো
ওোরর্। পলশু যোশত করশমর পদশি পদ ব-ওোপলশত আক্রোন্ত িো য়, হপদশও তওবতো অবম্বি ওরশত শব। তশব পলশুর িোয়পরয়ো শ
প্রোেপমও পঘপওৎো িপরবোর হেশওই পদশত শব। িোয়পরয়োর ক্ষর্ হদঔো পদশই পলশুশও ঔোবোর স্যোোইি খি খি ঔোয়োশত শব।
স্যোোইি খশর িো েোওশ োশত বতপর স্যোোইি প্রোেপমওভোশব পলশুশও পদশত শব। এও পঘমটি বর্, ২০ গ্রোম বো এও ভৄশেো পঘপি বো
গুে, এও পটোর িোপিশত গুপশয় ভোশোমোশির ঔোবোর স্যোোইি বতপর ওরো যোয়। এভোশব প্রোেপমওভোশব পলশুর চীবি রক্ষো ওরো ম্ভব।

-২িোয়পরয়োচপিত হরোশকর অন্যতম প্রিোি ওোরর্ শে হরোটো ভোইরো। এ হরোশক আক্রোন্ত পলশুশদর দ্রুত পঘপওৎো পিপিত ওরশত
িো িোরশ ভতুয শত িোশর। হরোটো ভোইরো শে িবচোতও  পলশুশদর িোয়পরয়োচপিত হরোক  িোপিশূন্যতোর প্রিোি ওোরর্। আক্রোন্ত
য়োর ২-৩ পদি ির োিোরর্ত এ হরোশকর উিক ব হদঔো হদয়। হরোটো ভোইরোশর সুপিপদ বষ্ট হওোশিো পঘপওৎো িো েোওশ িোপিশূন্যতো
হরোশি বোরবোর িোপি ঔোয়োশিোর িরোমলব হদয়ো য়। ঔোবোর  িোপির মোধ্যশম এর চীবোণু লরীশর প্রশবল ওশর। হরোটো ভোইরো পিশয়
ব বশল কশবর্োয় আশরো হদঔো যোয়, িোয়পরয়োচপিত ওোরশর্ োিোতোশ ভপতব িাঁঘ বঙশরর ওম বয়প পলশুর প্রোয় দুই-র্ততীয়োংল এবং
৬ হেশও ১১ মো বয়প পলশুর প্রোয় ৫০ লতোংল হরোটো ভোইরোশ আক্রোন্ত। ইিপস্টটিউট অব এপিশিপমশয়োপচ, পিপচচ ওশিো অযোন্ড
পরোশঘ বর (আইইপিপআর)’র তেোনুযোয়ী, োম্প্রপতও বঙরগুশোশত িোয়পরয়োচপিত অন্যোন্য হরোক উশেঔশযোগ্যভোশব হ্রো হিশ
বোংোশদশল হরোটো ভোইরোশর হুমপও রশয়শঙ এঔশিো অশিও হবপল।
িোয়পরয়ো োিোরর্ত ৩ হেশও ৭ পদি িয বন্ত েোওশত িোশর। এর িশ সৃষ্ট বশঘশয় বশেো চটিতো শো িোপিশূন্যতো। বোরবোর
িোয়ঔোিো য় বশ পলশু দুব ব শয় িশে, এমিপও এশত পলশু মোরো হযশত িোশর। োিোরর্ত দূপত ঔোবোর  িোপি, হরোকচীবোণু, কৃপমর
মোধ্যশম িোয়পরয়োর চীবোণু ঙেোয়। অিপরষ্কোর োত, গ্লো, ঘোমঘ, বোিিি বো ঘরোঘর ব্যবহৃত অন্যোন্য পচপিিি, ম, মোপঙ
ইতযোপদর দ্বোরো এ চীবোণু বোপত শত িোশর।
িোয়পরয়ো োিোরর্ত ৩ িরশির শয় েোশও। তীব্র িোয়পরয়ো, দীখ বশময়োপদ িোয়পরয়ো, আমোলয় বো পিশপি। ওতগুশো
হরোকচীবোণু ঔোযিোপশত প্রশবল ওশর িোয়পরয়ো খটোয়। এগুশো হরোটোভোইরো, ই-হওোোই, পশকো, পভবপর ওশরো, প্যোরোোইটএন্টোপমবো পশস্টোোইটিওো  পচয়োরপিয়ো প্রভৃপত।
হঙোশটো পলশুশদর িোয়ঔোিো বশেোশদর মশতোই হরোক ঙেোশত িোশর, বরং হওোশিো হওোশিো হক্ষশি তো আর হবপল। স্বোস্থযম্মত
িোয়ঔোিো বতপর ওরশত শব এবং বোপের হঙোশটো-বশেো বোইশও স্বোস্থযম্মতভোশব মতযোশক অভযস্ত ওরশত শব। িোয়পরয়ো এেোশত
িপরবোশরর বোইশও ভোশোভোশব োবোি পদশয় োত হিোয়োর অভযো ওরশত শব। পলশুশও ঔোয়োর আশক, িোয়ঔোিো ওরোর ির অবেই
োত োবোি পদশয় দৄশত শব। পলশুর িোয়ঔোিো িপরষ্কোর িোপি পদশয় হিোয়োশত শব এবং িরবতীশত পিশচ োবোি পদশয় োত দৄশত শব।
িপরষ্কোর-িপরেন্নতো সুস্থ এবং স্বোস্থযম্মত চীবশির অন্যতম অনুঙ্গ। পলশুর িোয়পরয়ো প্রপতশরোশি িপরেন্নতো তোই
আবপেও। আর এশক্ষশি শঘতিতোর হওোশিো পবওল্প হিই।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

খাদয পনযাত্তাষ আভাদদয কযণীষ
ুভন মভদদী
ফাাংরাদদ দপিণ এপষায মদভূ নানা প্রপতকূরতা অপতক্রভ কদযই খাদয পনযাত্তায পফপবন্ন মিদে
অগ্রগপত রাব কযদছ। ফাাংরাদদ খাদদয স্বষাংম্পূণতা
ণ অজণন কদযদছ। প্রাষ ৩ মকাটি ৬০ রি মভ.িন চার ফছদয
উৎাদন ষ। আয ফছদয খাদয চাপদা যদষদছ ২ মকাটি ৯০ রি মভ. িন এয কাছাকাপছ। এক ভষ খাদয
আভদাপনকাযক মদ পদদফ পযপচত ফাাংরাদদ এখন খাদদয স্বষাংম্পূণ।ণ জাপতাংদঘয খাদয  কৃপল াংস্থায
প্রপতদফদন (২০১৫) অনুমাষী ফতণভাদন পফদেয ৭৯ মকাটি ৫০ রি ভানুল মান্ভ
ণ খাফায াষ না এফাং এদদয ভদধয
একটি অাংদয (২৮ মকাটি ১৪ রি) ফা দপিণ এপষাষ। দপিণ এপষাষ িুধা  অুটিয চযাদরঞ্জটি জটির 
ফুভাত্রেক ষাষ তা মভাকাদফরায জনয প্রদষাজন ফুভাত্রেক দৃটিবপঙ্গ  কামকয
ণ দদি। ২০০৯ এ ফাাংরাদদদ
দাপযদ্র্য পছর ২৫.১ তাাং। ফতণভাদন চযভ দাপযদদ্র্যয ায কদভ ১১.৩ তাাং দষদছ।
১৯৪৮ াদর জাপতাংদঘয ফজনীন
ণ
ভানফাপধকায মঘালণা এফাং ১৯৬৬ াদরয অথননপতক
ণ
, াভাত্রজক 
াাংস্কৃপতক পফলষক আন্তজণাপতক চুত্রি অনুমাষী খাদয অপধকাযদক ফাধযতাভূরক আন্তজণাপতক ভানফাপধকায আইদনয
অাং পদদফ স্বীকৃপত প্রদান কযা দষদছ। আজ প্রাযতা (Availability), পস্থপতীরতা (Stability), অপবগভযতা
(Accessibility), স্থাপষত্বীরতা (Sustainabilty)  মান্ভতা
ণ
(Sufficiency) এই ৫টি উাদাদনয আদরাদক খাদয
অপধকাযদক ফযাখযা কযা দষদছ। আয এই অপধকায ফাস্তফাষদনয মিদে
‘ম্মান প্রদনণ কযা , যিা কযা  ূণ ণ
কযা’-এ পতন ধযদনয ফাধযফাধকতা প্রপতারদন যাষ্ট্রদক মদথামুি দদি গ্রণ কযদত দফ। ভানফাপধকায নদ
স্বািযকাযী মদ পদদফ ‘খাদয অপধকায’ মভৌপরক ভানফাপধকাযভূ ফাস্তফাষদনয দাপষত্ব ফাাংরাদদ যাদষ্ট্রয।
ইদতাভদধয
‘খাদয অপধকাযদক স্বীকৃপত প্রদান কদয বাযদত আইন প্রণীত দষদছ এফাং তা কামকয
ণ কযায
উদদযাগ অফযাত আদছ। এ ছাা াপকস্তান , মনার, শ্রীরাংকা  ভারদ্বীদ আইপন কাঠাদভা প্রণষদন মফপকছু
দদি মনষা দষদছ। আভযা আনত্রিত মম , ফাাংরাদদ ফতণভাদন খাদয উৎাদদন স্বষম্পূণ 
ণ কাদমাদমাগী
ণ
‘খাদয
নীপত’ যদষদছ।
খাদয অপধকায প্রদান কযায ফযাাদয ফতণভান যকায মদথি গুরুত্ব পদদষ মাদে। ১৯৫৯ াদর পয পুি
অপিণনযান্ফ প্রফতণদনয য দীঘ ৫৬
ণ
ফছদয ফাাংরাদদদ পনযাদ খাদয পনত্রিত কযা ম্ভফ ষপন। একাপফাং তাব্দীয
চযাদরঞ্জ মভাকাদফরা কযায জনয ফতণভান যকায ‘
পনযাদ খাদয আইন , ২০১৩’ প্রণষন কদয। পনযাদ খাদয
জরবয কযায ভাধযদভ জনগদণয জীফন  স্বাস্থয ুযিাদথ একটি
ণ
পফপধফদ্ধ াংস্থা পদদফ ২ মপফররু ষাপয, ২০১৫
ৃ
তাপযদখ ‚ফাাংরাদদ পনযাদ খাদয কত
ণ ি‛ গটঠত ষ। পনযাদ খাদয ফযফস্থানায াদথ াংপিি কর াংস্থা, খাদয
পল্প  খাদয ফযফাষী এফাং ুীর ভাজদক পনদষ মথামথ পফজ্ঞানম্মত পফপধ-পফধান ততপয, পনযাদ খাদয উৎাদন,
ৃঙ্খর পযফীিণ এফাং খাদয ফযফস্থানাষ পনদষাত্রজত াংস্থাভূদয কামক্রভ
ণ
ভন্দষয ভাধযদভ মবািায জীফন 
স্বাস্থয ুযিা কযা- এ অপবপ্রাষদক াভদন মযদখ ‚জীফন  স্বাস্থয ুযিাষ কদরয জনয পনযাদ খাদয‛ এ রূকল্প
ফাস্তফাষদন পনযাদ খাদয আইন, ২০১৩ প্রণষন কযা ষ।
ফতণভাদন ফাাংরাদদ পনযাদ খাদয কতৃ
ণ ি মবজার খাদদযয পফলদষ
জনগদণয ভদধয দচতনতা ৃটি কদয
মাদে। মাযা জনগণদক মবজার খাদয খাষাষ তাদদয পফরুদদ্ধ অপবমান পযচারনা কদয পফপবন্ন দণ্ড প্রদান কযদছ ।
১৮ টি ভন্ত্রণারষ এফাং ৪৮০ টি াংস্থায ভন্দষ এ কতৃ
ণ ি কাজ কযদছ। কতৃ
ণ ি প্রপতষ্ঠায য মথদক জাতীষ 
মজরা মাদষ
ণ খাদয অপধকাদযয পফপবন্ন পফলষদক মকন্দ্র কদয মদফযাী কযাদম্পইন এফাং জাতীষ মাদষ
ণ ইুযপবপত্তক
ভতপফপনভষ বা  নীপত পনধাযকদদয
ণ
াদথ আদরাচনা গুরুত্বূণ কাম
ণ
ক্রভ
ণ
পযচাপরত দে। খাদয অপধকায 
ুটি পনযাত্তা আদিারন পফলদষ দৃটিবপঙ্গ  মকৌর নীপত পনধাযকদদয
ণ
ম্পৃি কদয াংপিি কদরয জনয ‘খাদয
অপধকায পফলষক আইপন কাঠাদভা ’ প্রণষদনয পফলষটি ত্বযাপন্ত কযায কাজ এপগদষ মাদে। ফাাংরাদদদয মপ্রপিদত
ভতাপবপত্তক, অন্তবুত্রণ িভূরক  মজন্ডায াংদফদনীর ুান কাঠাদভায য পবপত্ত কদয ঙ্গপতূণ 
ণ স্বে
নীপতভারা, আইন  পফপধ-পফধাদনয দঙ্গ কৃপল  খাদয ফযফস্থাষ কামকয
ণ পফপনদষাগ ত্বযাপন্তকযণ
‘খাদয অপধকায
ফাাংরাদদ’ এয অনযতভ প্রধান রিয।
খাদদযয অপধকায ফরদত ভানুদলয মখদষ মফেঁদচ থাকা, খাদয জরবয থাকা  খাদযপ্রাপন্ভ পনত্রিত থাকাদক
ফুঝাষ। দাপযদ্র্য পফদভাচদনয প্রধান অফরম্বন ‘খাদয’। এদিদে মনাদফর পফজষী অধযাক অভতণয মন এয ভদত, ‘িুধা
ততপয ষ িভতাীনতা , প্রাপন্তকতা  দাপযদ্র্য মথদক। আভযা কভ উৎাদন কপয ভানুল এই কাযদণ িুধাতণ থাদক না ,
ফযাং তাযা িুধাতণ পদনমান কদয এই কাযদণ মম , ফাজাদয মম খাদয আদছ তাযা মিা াংস্থান কযদত াদয না পকাংফা
পনদজয পর উৎাদদনয জনয মম িাকাকপ দযকায তাযা তা মমাগা কযদত াদয না। ুতযাাং তাদদয িুধায
কাযণ, মান্ভ
ণ খাদয াফায অথননপতক
ণ
অপবগভযতা তাদদয মনই।‚

-২মদদ একটি খাদয নীপত এফাং াভাত্রজক পনযাত্তা মফিনী কভূণ পচয অদনক বাদরা উদেয পফদযভান।
ফতণভাদন খাদয পনযাত্তাষ যাষ্ট্রীষ উদদযাদগয পফপবন্ন পদক মাদরাচনাষ
ণ
মদখা মাষ মম
, াম্প্রপতককাদর খাদযয
উৎাদন এফাং দাপযদ্র্যপফদভাচদন অগ্রগপত াপধত দর এখদনা ফাাংরাদদদয ফৃৎ জনদগাষ্ঠীয স্থাষীবাদফ গুণগত 
পযভাণগত মান্ভ
ণ খাদয অপবগভযতা মনই। মদদ খাদয পনযাত্তায প্রধান চযাদরঞ্জ দে , অপতদপযদ্র্দদয খাদয ক্রদষয
জনয প্রদষাজনীষ অথ ফা
ণ ক্রষিভতা মনই
, অথাৎ
ণ কভাংস্থাদনয
ণ
অবাফ। াাাপ স্থাপষত্বীরবাদফ খাদদযয
উৎাদন, পনযাদ ভজুদ ফযফস্থানা এফাং দি ফাজায ফযফস্থানায ঘািপত। মলাফার াঙ্গায ইনদিক্স ২০১৭ অনুমাষী
পফদেয ১১৮ টি মদদয ভদধয ফাাংরাদদদয অফস্থান ৯০তভ এফাং মলাফার পুি পপকউপযটি ইনদিক্স ২০১৭ অনুমাষী
পফে খাদয পনযাত্তা ূচদক পফদেয ১১৩টি মদদয ভদধয ফাাংরাদদদয অফস্থান ৮৯তভ।
ভাননীষ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায যকাদযয অনযতভ পনফাচপন
ণ
অঙ্গীকায পছর
, ‘ফায জনয খাদয ’ পনত্রিত
কযদত ফাত্মক
ণ
ফযফস্থা গ্রণ এফাং ২০১৩ াদরয ভদধয ফাাংরাদদদক খাদয স্বষাংম্পূণ কযা।
ণ
মপদ ফতণভান
যকাদযয আভদর মদদ খাদয উৎাদন এফাং দাপযদদ্র্যয ায পফদফচনাষ পনদর এদিদে অগ্রগপত দৃযভান। ‘এপএ’য
খাদয পনযাত্তা পযপস্থপত ২০১৫ প্রপতদফদদন ফাাংরাদদদয অগ্রগপতদক স্বীকৃপত প্রদান কদয ২০২৫ মথদক ২০৩০
াদরয ভদধয িুধাভুি ফাাংরাদদ অজণদনয আাফাদ ফযি কযা দষদছ।
খাদযয উৎাদদনয য কৃলদকয রাব এফাং াধাযণ মক্রতাদদয আষীভায ভদধয খাদয দণযয ভূদরযয
বাযাভয ফাাংরাদদদ ফদা চযাদরঞ্জ। এছাা খাদয পনযাত্তায াদথ াংপিি খাদয
, কৃপল, বূ পভ ফযফায , ভৎয,
প্রাপণম্পদ উন্নষন , াপন, ফন ইতযাপদ নীপতয ভদধয ভন্দষয ঘািপত  ীভাফদ্ধতা আদছ। এ মপ্রিাদি পনফাচপন
ণ
অঙ্গীকায ফাস্তফাষদন ফতণভান যকায ফদ্ধপযকয। আভাদদয কদরয ত্রম্মপরত প্রদচিাষ ফাাংরাদদদ খাদয অপধকায
প্রপতষ্ঠাষ অগ্রমাো ফুদুয এপগদষ মাদফ।
#
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শখ াসনায উদদযাগ : ঘদয ঘদয সফদযযৎ
ভুস্তাপা ভাুদ
যাষান াদফ প্রপতপদন পফদকদর ােঁিাােঁটি কদযন। িাষাদফটি আদছ। আজদক আয মমদত াদযনপন। স্ত্রীয
দঙ্গ গল্প কযদত কযদতই মতা ন্ধযা দষ এদরা। ভাগপযদফয নাভাদজয য ভদনাষাযা মফগভ নাস্তা মখদত পদর
স্বাভীদক। ফরদরন, তাাতাপ নাস্তা কদয ােঁিদত মা। একপদন না-ােঁিদর ুগায মফদ মাষ। উত্তদয যাষান াদফ
ফরদরন, াাগােঁ যাদত মফদযাদত বষ রাগদফ না মতা? মযাজ মতা পফদকদরয ভদধযই ােঁিায কাজিা মদয মপপর।
ভদনাষাযা মফগভ ফরদছন- এই মম পফদুযদতয ঝরভর আদরা, তা মতাভায মচাদখ দছ না? ফাইদযয যাস্তাষ
মতভন ঘুিঘুদি অন্ধকায এখন আয থাদক না, ভানুদলয ফাপয পফদুযদতয আদরা চাযাদ ছপদষ দ, তাদতই মফ
বাদরা মদখা মাষ। তাছাা মতাভায িচণ আদছ? আভায পফো, দুদষক ফছদযয ভদধযই গণ্ডগ্রাদভয যাস্তাষ পফদুযদতয
খুটেঁ ি ফদফ।
এক ভষ রূকথায গদল্পয মচদষ অপফোয আয অম্ভফ ভদন দর এখন পদদনয আদরায ভদতা পতয
মম, আভাদদয ফাপদত, াাষ াাষ পফদুযৎ- এফই ম্ভফ দষদছ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায উদদযাদগ। ‘মখ
াপনায উদদযাগ, ঘদয ঘদয পফদুযৎ’।

নষ ফছদযয (২০০৯-১৮) পযাংখযান অনুমাষী াযাদদদ ফতণভাদন পফদুযৎদকদন্দ্রয াংখযা ১১৯টি, মমখাদন
২০০৯ াদর এ াংখযা পছর ভাে ২৭টি। ২০০৯ াদর মমখাদন পফদুযৎ উৎাদদনয িভতা পছর ৪ াজায ৯৪২
মভগাষাি, মখাদন ফতণভাদন পফদুযৎ উৎাদদনয িভতা ২০ াজায ১৩৩ মভগাষাি (কযাটিব) দােঁপদষদছ।
অথাৎ
ণ নষ ফছদয উৎাদন িভতা ফৃত্রদ্ধ মদষদছ ১৫ াজায ১৯১ মভগাষাি। ২০০৯ াদর মদদ পগ্রি াফদেন
িভতা (এভপবএ) পছর ১৫ াজায ৮৭০। আয ২০১৮ াদর তা ষ ৩০ াজায ৯৯৩। জানা মাষ, মদদয মভাি
জনাংখযায ৯০ তাাং ভানুল পফদুযৎ ুপফধায আতাষ এদদছ।
কী অবাফনীষ পযফতণন! পফার উন্নষন-পফপ্লফ! ভাননীষ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা কদষক ভা আদগ জাতীষ
াংদদ এক প্রদেয উত্তদয ফদরদছন মম, ২০২১ াদরয ভদধয ফায জনয পফদুযৎুপফধা পনত্রিতকদল্প উৎাদন িভতা
২৪ াজায মভগাষাদি উন্নীত কযায কামক্রভ
ণ
চরদছ; এফাং চরপত ফছদযই জাতীষ পগ্রদি ১ াজায ৮৪০ মভগাষাি
পফদুযৎ মমাগ দফ।
সফদযযৎ শুধয আদরা নয় প্রাসন্ভ, সফদযযৎ শুধয ক্তি নয়-অগ্রমাত্রা। বযতায অগ্রমাত্রায ভূদর যদয়দছ
সফদযযৎ। সনযফক্তিন্ন সফদযযৎ ভাদনই সনযফক্তিন্ন উন্নয়ন-অগ্রমাত্রা-স্বক্তি- প্রগসত। াম্প্রসতক ফছযগুদরাদত শম
াভাক্তজক উন্নয়ন, অথননসতক
থ
প্রফৃক্তি অফকাঠাদভা সনভাণ
থ ও সল্পায়দনয শেদত্র শম রেণীয় অগ্রগসত
সযরসেত দি তায ভূদর যদয়দছ সফদযযৎ। ক্রভফধভান
থ
সল্পায়ন ও অথননসতক
থ
কভকাণ্ড
থ
একসদদক শমভন
ফাাংরাদদদয ক্তজসিস প্রফৃক্তি সনক্তিত কদযদছ শইদে ফাসদয়দছ সফদযযদতয চাসদা। াযাদদদ এই
চাসদা ১১% াদয ফৃক্তি শদরও ঢাকা শদদয প্রধান প্রধান দয ২০% াদয ফৃক্তি াদি। তাই
যকাদযয ওয চা ফাদছ আযও সফদযযৎ উৎাদন কযায। সবন-২০২১ ফা সবন-২০৪১ ফািফায়ন
কযদত দর সফদযযদতয চাসদাূযণ কদয আগাভীয জনয সফদযযৎ উৎাদন, সফতযণ ও ঞ্চারদনয েভতা
ফাাদত দফ।
‘পবন ২০২১’অনুমাষী ২০২১ াদরয ভদধয কদরয জনয গুণগত  পনবণযদমাগয পফদুযৎ যফযা পনত্রিত
কযদত যকায ফদ্ধপযকয। এই রিয অজণদন প্রধান চযাদরঞ্জ দরা ফাাংরাদদদয অপ-পগ্রি এরাকাষ পফদুযতাষন,
মমখাদন জাতীষ পগ্রদিয পফদুযৎ যফযা অতযন্ত ফযষফুর এফাং ভষাদি ফযাায। এই ফাধা অপতক্রভ কযদত
যকায নফাষনদমাগয ত্রিয উৎ উন্নষদনয ভাধযদভ অপ-পগ্রি এরাকা তথা গ্রাভাঞ্চদর, দূযফতী দ্বীুঞ্জ এফাং
াাপ এরাকাগুপরদক পফদুযতাপষত কযায উদদযাগ পনদষদছ। আদছ পি অযাদেনা। কম্পম্পউিায-রযাি,
ইোযদনদিয ুপফধা যদষদছ অদনক ফাপদত।

-২ইউপনষদন যদষদছ কম্পম্পউিাদযয ভাধযদভ তথযদফা মকন্দ্র। উদজরা দদয কদষকটি কম্পম্পউিায মেপনাং
মোয চারু দষদছ। পফদুযৎ ছাা কী এফ ম্ভফ দতা? আজ মকাথাষ য আয মকাথাষ কী! দযয াদথ কী
গ্রাদভয মকাদনা াথকয
ণ আদছ? াকা যাস্তাঘাি, প্রাইদবিকায-ইত্রজফাইক-বযান-মিভদা-রািা, আয আদছ উন্নষদনয
ফদচদষ ফদা াপতষায- পফদুযৎ; আদছ ফদা-মছাদিা ফাজায, স্কুর-কদরজ-ভাদ্র্াা কী মনই এখন গ্রাদভ? ফই আদছ।
ফাাংরাদদদয জনাধাযদণয জনয পনবণযদমাগয ভানম্পন্ন  পনযফত্রেন্ন পফদুযৎ পনত্রিত কযদত একটি
ত্রিারী পফতযণ মনিষাকণ অপযাম।ণ মদদয তবাগ জনদগাষ্ঠীদক পফদুযৎ ুপফধায আতাষ আনায াাাপ
গ্রাকদফা ফৃত্রদ্ধয রদিয পফতযণ মনিষাকণ ফাাদনায জনয একটি ভপন্ত পফদুযৎ পফতযণ ফযফস্থা চারু কযা দষদছ।
এই অুপফধাগুদরা দূয কযদত যকায পফতযণ ফযফস্থায ম্প্রাযদণ নানা কামক্রভ
ণ
গ্রণ কদযদছ। এগুদরায ভদধয
উদেখদমাগয দরা- বাযদি পদেভদক আধুপনক বূ গবণস্থ পদেদভ রূান্তয, স্মািণ পগ্রি পদেভ এয ফাস্তফাষন,
পপ্র-মইি পভিাপযাং কামক্রভ
ণ
ফাস্তফাষন, বাযদরাদিি োন্ফপযভাযগুদরায প্রদষাজনীষ াংস্কায াধন  প্রপতস্থান,
পফতযণ রাইন  াফ-মেনগুদরা পনষপভত মদফিণ
ণ
 াংস্কাযাধন এফাং পফতযণ মনিষাকণ ম্প্রাযণ।
পফদুযৎখাদতয উন্নষন ফাাংরাদদদক শুধুভাে উচ্চতয মাদষ
ণ
উন্নীতই কযদফনা ফযাং একইবাদফ মদদয
উৎাদনীরতা উদেখদমাগয াদয ফৃত্রদ্ধ কদয ফাাংরাদদদয অথননপতক
ণ
অগ্রগপতদক ত্বযাপন্ত কযদফ। পযদদল
কদরয দমাপগতাষ পফদুযৎ পফবাগ ২০২১ াদরয ভদধয মদদয ফায জনয মমৌত্রিক ভূদরয ভানম্মত, পনযফত্রেন্ন
পফদুযৎ যফযা পনত্রিত কযদত াযদফ ফদর আা কপয।
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কভজীফী
থ
নাযীয াফসরক ফা
মপরনা আিায
‘আই ভপরা উঠাই না‘ মরাদযয উদেদয ড্রাইবায ফরপছর। বী মঠদর ফাদ উঠায মচিা কযপছর তু পর।
ধাক্কা মখদষ পছিদক র, মকাদনাযকদভ পনদজদক াভদর পনর। মদখদত রাগর ফাদ মােী উঠদছই, ফাই ুরুল।
াদকউন নাায তু পর। ঢাকা জজদকাদিণ পিানপফ আইনজীফী। ফাা িঙ্গী। অপপ ুযান ঢাকায জজদকাদিণ। ৫৫
পভপনদিয যাস্তা দর মদ মথদক ২ ঘণ্টায আদগ কখদনা অপপদ মৌৌঁছাদত াদয না । কখন কখদনা পতন মথদক
চায ঘণ্টা ফাদ কািাদত ষ তাদক।
পনষপভত মাতাষাদতয মবাগাপন্ত পনদষ চরাচর। কী ধযদনয মবাগাপন্ত জানদত চাইদর পতপন ফদরন, াফপরক
াপবণ ফাদ মােীয পবদ ঠা মাষ না। উঠদত মগদর প্রাষই নাযী মােী পনদত চাষ না মরাযযা। ঠায য পি না
মদষ দােঁপদষ দােঁপদষ মমদত ষ। াফপরক ফাদ ুরুল মােীদদয াদথ মঠরাদঠপর  ঠাাঠাপ কদয মাষািা
পফব্রতকয।
একটি মফযকাপয প্রপতষ্ঠাদন চাকপয কদযন াদষর। গুপরস্তাদন অপপ, থাদকন করযাণুদয। প্রপতপদন
কাদর দীঘিণ
ণ
দােঁপদষ ফাদ উঠদত ষ। পতপন াফপরক ফাদ মাতাষাত কদযন। াদষর ফদরন, দীঘিণ
ণ
দােঁপদষ
মথদক পবদয জনয ফাদ উঠদত াযপছ না। অদনকিণ য পব মঠদর ফাদয কাদছ এপগদষ মমদতই ফাদয মবতয
মথদক কন্ডাক্টয পচৎকায কদয ফদর ঠর, ভপরা তু পর না। ভপরা পি খাপর নাই। দঙ্গ দঙ্গ মরায আভাদক
ফাদ উঠদত ফাধা পদর। অদিায য অনয একটি ফাদ দঠ মদপখ নাযীদদয জনয পনধাপযত
ণ
আদন ুরুল মােী ফদ
আদছ। এবাদফ পনষপভত পফম্বনা  মবাগাপন্ত মঠদর মদপযদত অপপদ মৌৌঁছাষ শুনদত ষ পতযস্কায।

এই ভযা শুধু তু পর পকাংফা াদষদরয নষ, কভজীফী
ণ
নাযীদদয পনতযপদদনয ঘিনা। ফতণভাদন কভদিদে
ণ
নাযীয অাংগ্রণ ফৃত্রদ্ধ াষাষ নাযী ফামােীয াংখযা ফৃত্রদ্ধ মদষদছ। ম অনুমাষী কভজীফী
ণ
নাযীদদয জনয ভপরা
ফাদয াংখযা ফৃত্রদ্ধ াষপন। মা কভজীফী
ণ
নাযীদদয কথা পফদফচনাষ পনদষ দ্র্ুত ফৃত্রদ্ধ কযা দযকায। যকাপয
চাকপযজীফীদদয মকউ মকউ অপপদয গাপদত মাষা-আায ুদমাগ মদর মফযকাপয প্রপতষ্ঠাদন কভযতদদয
ণ
অপপদয গাপদত মাষা-আায ুদমাগ খুফ কভ। পদর অপপদ মাষায ভষ ফাদ উঠদত না াযাষ নাযীয দি
টঠক ভদষ অপপদ মৌৌঁছাদনা মমভন কটঠন দষ দ, মতভপন অপপ ছুটিয য ক্লান্ত যীদয দীঘ ণ ভষ দােঁপদষ
থাকদত ষ একটি ভপরা ফা পকাংফা াধাযণ ফাদ ঠায অদিাষ।
মদদ নাযী পিায ায ফাদছ। মই দঙ্গ ফাদছ কভজীফী
ণ
নাযীয াংখযা। যাজধানীদত তাদদয উপস্থপত
তু রনাভূরকবাদফ মফপ। পকন্তু অপপ-আদারদত মাতাষাদতয মিদে তাযা পফম্বনা  মবাগাপন্তদত দন। চাকপয
ছাা নানা ভষ নানা প্রদষাজদন ঘদযয ফাইদয নাযীয দচাযণা ফাদছ। পকন্তু ফাইদয মফপযদষ তাযা প্রপতফন্ধকতায
ম্মুখীন দেন। তাযা ােদিয চরাচর কযদত াযদছন না। পযফণ ঙ্কি এয অনযতভ কাযণ। এই ঙ্কদিয
আদছ নানা ভাো। প্রথভত, ভপরা ফাদয াংখযা কভজীফী
ণ
নাযীয তু রনাষ কভ। আফায তা ফ ভষ াষা মাষ না।
পদ্বতীষত, নাযীদদয াধাযণ ফাদ াংযপিত আদনয াংখযা চাপদায তু রনাষ কভ। অদনক ভষ তা দষ দ
মফদখর। তাছাা অপপ িাইদভ  ফযস্ত ভদষ অদনক ভষ াধাযণ ফাদ নাযীদদয ঠােঁই ষ না। এফ মুত্রি
মদপখদষ মরাযযা থ আিদক মদষ। নাযীযা ুরুদলয াাাপ দােঁপদষ মমদত াদযন না। তাযা উঠদত-নাভদত
ভষ মনন মফপ। তৃতীষত, ৃথক ভপরা ফা াপবণ ফাপণত্রজযকবাদফ অরাবজনক দাপফ কযা দে। তায ভাদন এই
নষ মম, চাপদা মনই। এ মিদে নাযীদদয অদচতনতাদক দাষী কযদছন মকউ মকউ।
পফপফএ প্রকাপত ‘শ্রভত্রি জপয, ২০১৬-১৭’ অনুমাষী ১৫ ফছয ফষদয ঊদব ণঅথননপতকবাদফ
ণ
কভিভ
ণ
ু
শ্রভত্রি ৬.৩৫ মকাটি মায ভদধয নাযী ২ মকাটি। পফদলত দয-নগদয এই কভজীফী
ণ
নাযীদদয ফভাত্রেক পফম্বনা 
ভযায কথা এখন ফাযই জানা । তন্পদধয আফান  উদযাি পযফণ ঙ্কিই তাদদয থচরাষ ফদা ধযদনয
প্রপতফন্ধকতা ৃটি কযদছ।

-২ঢাকাষ নাযীফান্ধফ মাতাষাত ফযফস্থা পনত্রিদত যকায ২০১৬ াদরয ১৩ ভাচণ পফআযটিপ’য নাযী ফা াপবণ
চারু কদয। ফতণভাদন ঢাকায দক ১৯টি পফআযটিপ নাযী ফা াপবণ চারু যদষদছ। ঢাকা ভানগয পযফণ
কপভটিয তণানুমাষী, ঢাকায ফদা ফাদ নষটি এফাং পভপনফাদ ছষটি আন পশু, নাযী  প্রপতফন্ধীদদয জনয
াংযপিত। তদফ নাযীদদয জনয াংযপিত আদনয এ তণ অদনক ফাদই ভানা ষ না। আফায ভানদর মফ
আন মফপয বাগ ভষ ুরুল মােীযা দখর কদয যাদখ। আন মছদ মদষায কথা ফরদর নানাযকভ কিূ ত্রি
কযদত থাদক। াাাপ পনধাপযত
ণ
আদনয ফাইদয ফদত মগদর নাযীদদয শুনদত ষ নানা আপত্তকয কথা।
কভজীফী
ণ
নাযীয াংখযা মম াদয ফাদছ তা পফদফচনাষ পনদষ পফআযটিপ নাযী ফা াপবণ আদযা ফাাদনা জরুপয।
গাজীুদযয মচৌযাস্তাষ অফপস্থত পফত্রজআইএপটি ইন্ফটিটিউি অফ াদষন্ফ এন্ড মিকদনারত্রজয যীিা
ভন্ষক মরপখকা আদভনা খানভ ভীনা ফদরন, কভজীফী
ণ
নাযীযা স্বাভী-ন্তান  াংায াভপরদষ ঘদযয ফাইদয পগদষ
ুরুদলয ভান শ্রভ পদদেন। এই শ্রভ ভাজ যাষ্ট্র তথা জাতীষবাদফ গুরুত্বূণ ণ বূ পভকা যাখদছ। তাই নাযীয কভভষ
ণ
মাতাষাত পনযাদ ভৃণ  স্বাবাপফক ষা জরুপয। কভজীফী
ণ
নাযীয অপধকাাংই ফাদয য পনবণযীর। তাই ফাদয
ড্রাইবায, মরায  াংপিিদদয মকৌরগত  আচযণগত প্রপিণ জরুপয। াাপ ুরুল মােীদদয
ভানপকতায পযফতন
ণ ষা উপচত। মম এরাকাষ কভজীফী
ণ
নাযীয াংখযা মফপ মই অনুাদত ভপরা ফাদয াংখযা
ফা াফপরক ফাদ নাযী আন াংখযা ফৃত্রদ্ধ কযা একান্ত জরুপয।
ঢাকা দযয পটি ফাগুদরাদত ছষটি ফা নষটি পি নাযী, পশু  প্রপতফন্ধীদদয জনয ফযাে যাখা আদছ, মা
পনতযপদদনয নাযী মােীদদয কথা ভাথাষ মযদখ আদযা ফাাদনা প্রদষাজন। পফদল কদয, কভজীফী
ণ
নাযীদদয মাতাষাদত
পযফণ ঙ্কি দুয কযা জরুপয। কখদনা কখদনা ভপরা ষায কাযদণ ঘণ্টায য ঘণ্টা ফাপ মপযায দথ ফাদয
জনয অদিা কযদত ষ। এই কভজীফী
ণ
নাযীযা কীবাদফ ফাপ পপযদফ এ পফলষটি বাফদত দফ। পফআযটিপ ভপরা
ফা থাকদর ফ রুদি মনই, ফা াংখযা মদথি নষ। কভজীফী
ণ
নাযীদদয জনয পবন্ন োন্ফদািণ ফযফস্থায াাাপ
পটি ফাগুদরাদত নাযী পদিয াংখযা ফাাদনা উপচত। ফতণভান যকায এই পফলদষ তৎয। পফআযটিপ ভপরা ফাদয
াংখযা আদগয তু রনাষ ফাাদনা দষদছ। কভজীফী
ণ
নাযীয াংখযা পফদফচনাষ পনদষ ফাদয াংখযা আদযা ফাাদনা
প্রদষাজন ফদর ভদন কপয।
মদদক এপগদষ পনদত চাইদর ুরুদলয াাপ নাযীদদয ুদমাগ-ুপফধা ফাাদনা প্রদষাজন। কভজীফী
ণ
নাযীদদয চরাচদর  মাতাষাদত নাযীফান্ধফ আধুপনক মমাগাদমাগ ফযফস্থা প্রচরন কযদত দফ। এ জনয পফআযটিপয
ভপরা ফা াপবণদয রুি  পপি ফাাদনা াপবণদয ভাদনান্নষন জরুপয। মফযকাপয খাদত ভপরা ফা াপবণ
চারু উৎাপত কযা। কভজীফী
ণ
নাযীদদয উপচত পনদজযা াংগটঠত দষ তাদদয প্রদষাজনীষতায কথা তু দর ধযা এফাং
তাদদয জনয পযচাপরত ফা কীবাদফ রাবজনক কযা মাষ তা পনদষ বাফদত দফ।
শ্রভফাজাদয নাযীয অফদান  নাযীয পনযাত্তায পফলষটি গুরুদত্বয াদথ পফদফচনা কদয গণপযফণদক
নাযীফান্ধফ কযা ভদষয দাফী । নানা ধযদনয ীভাফদ্ধতা থাকায য ফতণভান যকায কভজীফী
ণ
নাযীদদয মমাগাদমাগ
 পযফণ ভযা াভাধাদন মদথি আন্তপযক। মম-মকাদনা ভদষয তু রনাষ ফতণভাদন পফআযটিপ ভপরা ফা
মফদদছ। পযফণ ভাপরক ফযফাষীদদয এপগদষ আদত দফ ভপরা ফা াপবণ ফাাদনায জনয আয ড্রাইবাযমরাায মােীদদয তণক দত দফ নাযীয প্রপত ইপতফাচক আচযদণ।
#
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মতশর ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠী : চীবিযোিোর মোশিোন্নয়শি মবোয়
হমো. আোি ওপরম হঘৌদৄরী
বোংোশদশলর পবলো িপে অঞ্চ এবং অিগ্রর িপেবোপর উন্নয়িশও প্রিোি ক্ষয পশশব িশর পিশয় িপে উন্নয়ি  মবোয়
পবভোক পিরভোশব ওোচ ওশর যোশে। এ পবভোক িিোৎিদ দপরদ্র্ চিশকোষ্ঠীর আত্মওমবংস্থোি, চীবিযোিোর মোি উন্নয়ি, ক্ষুদ্র্র
উশযোিো  দক্ষ মোিবম্পদ সৃপষ্ট, িপে উন্নয়ি-এর মস্যো পঘপিতওরর্  মোিোশি ব্যোিওপভপত্তও িদশক্ষি গ্রর্ ওশরশঙ। রওোর
মোিবম্পদ উন্নয়ি, িিোৎিদ দপরদ্র্ চিশকোষ্ঠীর আত্মওবমংস্থোি, চীবিযোিোর মোশিোন্নয়ি, ক্ষুদ্র্ উশযোিো  দক্ষ মোিবম্পদ সৃপষ্ট,
বোচোর-ংশযোক সৃপষ্ট, দুগ্ধ উৎিোদি  বহুভৄঔী মবোয় ওোয বক্রশমর মোধ্যশম গ্রোম বোংোর চিকশর্র অবস্থোর উন্নয়শি ওোচ ওশর যোশে।
মবোয় এওটি চর্ওল্যোর্ভও আে ব-োমোপচও প্রপতষ্ঠোি। ১৯০৪ োশ কৃপঋর্ পবতরশর্র উশেশে এই উি-মোশদশল
মবোশয়র ওোয বক্রম শুরু য়। চোপতর পিতো বঙ্গবন্ধু হলঔ ভৄপচবুর রমোি ১৯৫৪ োশ তৎওোীি ভেিিন্ট রওোশরর কৃপ  মবোয়
মন্ত্রী পশশব মবোশয়র উন্নয়শি ২৫ ক্ষ টোওো বরোে প্রদোি ওশর মবোশয়র মোধ্যশম দোপরদ্র্যপবশমোঘি  োিোরর্ চিকশর্র
ভোগ্যশন্নোয়শির যোিো শুরু ওশরি । িরবতীশত স্বোিীি বোংোশদশলর ংপবিোশি মবোয়শও মোপওোিোর পদ্বতীয় ঔোত পশশব অন্তর্ভবি
ওশর এবং রওোশরর উন্নয়ি িপরওল্পিোয় মবোয়শও পবশল অগ্রোপিওোর প্রদোি ওশর মবোশয়র প্রপত তাঁর মে বিশও আর অে বব
ওশরি। চোপতর পিতোর আদলব অনুরর্ ওশর বতবমোি রওোর হপ্রপক্ষত িপরওল্পিো, িঞ্চবোপ বও িপরওল্পিো এবং হটওই উন্নয়ি
ক্ষযমোিো বোস্তবোয়শি মবোয় ঔোতশও পবশল গুরুত্ব প্রদোি ওশরশঙ।
২০০৫-০৬ অে ববঙশরর তুিোয় ২০১৭-১৮ অে ববঙশর মবোয় অপিদপ্তশরর বোশচট বরোে প্রোয় ৫ গুর্ বৃপদ্ধ হিশয় ৫৭১৫.৬১ ক্ষ
টোওো শত ২৫৪৪৮.০৪ ক্ষ টোওোয় উন্নীত শয়শঙ। ২০০৯ শত পিশম্বর ২০১৭ িয বন্ত মবোয় অপিদপ্তশরর ১ম হশ্রপর্র ২৩টি, ২য়
হশ্রপর্র ২টি, ৩য় হশ্রপর্র ৫১টি এবং ৪ে ব হশ্রপর্র ৪৭টি হমোট ১২৩টি িতুি িদ সৃচি ওরো শয়শঙ। পবপভন্ন ওযোটোকপরর শূণ্য িশদ ১ম
হশ্রপর্শত ২৪ চি, ৩য় হশ্রপর্শত ১১৪০ এবং ৪ে ব হশ্রপর্শত ৪৩২ চি হমোট ১,৫৯৬ চিশও িতুি পিশয়োক প্রদোি ওরো শয়শঙ এবং
পশট, বপরলো রংনৄর পবভোশক পবভোকীয় মবোয় ওোয বোয় স্থোিি ওরো শয়শঙ  ময়মিপং পবভোকীয় মবোয় ওোয বোয় স্থোিি
প্রপক্রয়োিীি রশয়শঙ।
বতবমোি রওোশরর মবোশয়র প্রপত প্রতযোপলত গুরুত্বোশরোি  অে বব মে বশির িোরোবোপওতোয় ২০০৯ ো শত অযবপি
অে বিীপতর পবপভন্ন ঔোত উিঔোশত ১,০৪,৩৯৫টি িতুি মবোয় পমপত পিবন্ধি োভ ওশরশঙ- যোর ব্যপি দস্য ংখ্যো বতবমোশি ১ হওোটি
৬ োঔ ৮৪ োচোর ৭৪৯ চি (নৄরু ৮২,৯৮,১০২ চি  মপো ২৩,৮৬,৬৪৭ চি) । এ ও মবোয় পমপতর বতবমোি ওোয বওরী
ভিি ১২৫৩০.৬৭ হওোটি টোওো এবং ম্পশদর িপরমোর্ ৫৬৪৬.৪৮ হওোটি টোওো । মবোয় অপিদপ্তশরর ১১টি প্রপলক্ষর্ প্রপতষ্ঠোশির
মোধ্যশম মবোয়ীশদর হির্তত্ব সৃপষ্ট, ব্যবস্থোিিো উন্নয়ি এবং আয়বৃপদ্ধ  ওমবংস্থোি সৃপষ্টভও পবপভন্ন হেশি (হবপও ওপম্পউটোর,
ইশপিওযো য়োওব, হমোবোই োপভবপং, েও  বোটিও, পক্রস্টোশর ওোচ, হোই, হমৌ-ঘো, মোলরুম ঘো এবং ভৎপলল্প) ২০০৯ শত
২০১৮ ো িয বন্ত ৭১,০৪৮ চি মবোয়ীশও প্রপলক্ষর্ প্রদোি ওরো শয়শঙ। ২০০৯ শত মোঘ ব ২০১৮ ো িয বন্ত প্রতযক্ষ এবং িশরোক্ষভোশব
৪ োঔ ৮৮ োচোর ৮৫৫ চশির ওমবংস্থোশির সৃপষ্ট শয়শঙ (প্রতযক্ষ ৪৮,০২৪ চি এবং িশরোক্ষ ৪, ৪০,০৩১ চি) । মবোশয়র মোধ্যশম
অযোবপি সৃষ্ট হমোট ওমবংস্থোি ৮ োঔ ৭৫ োচোর ৯১ চি।
হদশলর দুগ্ধ  মোং, মোঙ, িভ, লোওব্জী উৎিোদি  বোচোরচোতওরর্, ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ উশযোশক স্তপলল্প  কুটিরপলল্প চোত িণ্য
উৎিোদি, ক্ষুদ্র্ব্যবো, ঔোয প্রপক্রয়োওরর্  বোচোরচোতওরর্, িপরবর্শবো, আপে বওশবো, গৃোয়ি হক্টশর মবোশয়র ওোয বক্রম পবস্তৃত
রশয়শঙ।
বোংোশদশল পতিটি িোব বতয হচোয় ববোরত ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর চীবিমোি উন্নয়শির চন্য এওটি নেও মন্ত্রর্োয়
েোওশ মত ভূপমশত ববোরত পবপভন্ন নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর (কোশরো, োচং, াঁতো, হওোঘ, মপিনৄরী, ঔোপয়ো, রোঔোইি, বমবর্,
ইতযোপদ) চন্য পবশল হওোশিো উন্নয়ি প্রশঘষ্টো পঙ িো। প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোর বতবমোি রওোরই প্রেম মবোয় অপিদপ্তশরর মোধ্যশম
কোশরো ম্প্রদোশয়র চিকশর্র চন্য ২০১০ োশ এওটি উন্নয়ি প্রওল্প গ্রর্  বোস্তবোয়ি ওশর। প্রওশল্পর মোধ্যশম কোশরো চিশকোষ্ঠীর
ংস্কৃপত  ঐপতশযর োশে োমঞ্জস্যনর্ ব হিলোয় দক্ষতো উন্নয়শি প্রপলক্ষর্ প্রদোি এবং ম্পূর্ ব চোমোিতপবীি  সুদপবীি আপে বও
োয়তো প্রদোি ওরো শয়শঙ। এরই িপরশপ্রপক্ষশত উিওোরশভোকী কোশরোশদর হটওই ওমবংস্থোি সৃপষ্ট শয়শঙ এবং আত্ম-পিভবরলীতো
বৃপদ্ধ হিশয়শঙ।
এ প্রওশল্পর মোধ্যশম ময়মিপং, হলরনৄর, হিিশওোিো  টোঙ্গোই হচোর ৬টি কোশরো নৃ
-হকোষ্ঠী অদৄযপত উিশচোর
ব ওমোওোন্দো এবং মদৄনৄর) কোশরো ম্প্রদোয়র্ভি ৩,২৯২টি ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও কোশরো িপরবোর
(হিোবোউেো, োলুয়োখোট, পছিোইকোপত, দুকোনৄর,
আত্ম-ওমবংস্থোশির মোধ্যশম পিশচশদর আয় বৃপদ্ধ ওশর অে বনিপতও  োমোপচওভোশব ভপদ্ধ অচবি ওশরশঙ। এ প্রওশল্পর মোধ্যশম
চীবিযোিোর উন্নপত খটোয় কোশরো চিশকোষ্ঠীর্ভি চিিশদ ব্যোিও প্রোর্ঘোঞ্চল্য বতপর য়। তোশদর আেপবশ্বো বৃপদ্ধ, হির্তত্ব প্রদোশি দক্ষতো
এবং হদশলর চিশকোষ্ঠীর ভশরোশতর শঙ্গ পমশ পমশল ওোচ ওরোর চন্য রওোশরর এ উশযোক খুবই ি শয়শঙ। বতবমোশি উি ৪টি
হচোর ৬টি উিশচোয় কোশরো ম্প্রদোশয়র চন্য ৪৮০.০০ ক্ষ টোওোর আবতবও তপব ঘোলু রশয়শঙ।

-২এরই িোরোবোপওতোয় এবং ৩৯তম চোতীয় মবোয় পদবশ মোিিীয় প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিোর ভোশর্র পিশদ বলিোর আশোশও
মতশ ববোরত অন্যোন্য ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর ংস্কৃপত  ঐপতশযর োশে োমঞ্জস্যনর্ ব হিলোয় ওমবংস্থোি সৃচশির মোধ্যশম
আে ব-োমোপচও উন্নয়শির শক্ষয “মবোশয়র মোধ্যশম ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর চীবিযোিোর মোি উন্নয়ি প্রওল্প” গ্রর্ ওরো শয়শঙ,
যো ‘এওটি বোপে এওটি ঔোমোর’ প্রওশল্পর ওশম্পোশিন্ট আওোশর মবোয় অপিদপ্তর বোস্তবোয়ি ওরশঙ।
প্রওল্পটি টোঙ্গোই, ময়মিপং, হিিশওোর্ো, হলরনৄর, রোচলোী , িকাঁ, ঘাঁিোইিবোবকঞ্জ, রংনৄর, পদিোচনৄর, িটুয়োঔোী,
বরগুিো, পশট, হমৌভীবোচোর, পবকঞ্জ, ওক্সবোচোর হচোর ২৯টি উিশচোর ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর ১০৬০০ চি উিওোরশভোকীর
চীবিমোি উন্নয়শির শক্ষয বোস্তবোয়ি ওরো শে। প্রওশল্পর আতোয় ৩৬৫টি মবোয় পমপত কেশির মোধ্যশম ১০,৬০০ চি
উিওোরশভোকীশও প্রপলক্ষর্ প্রদোি এবং ম্পূর্ ব চোমোিতপবীি  সুদপবীি আপে বও োয়তো প্রদোি ওরো শব।

†kicyi †Rjvi wSbvBMvwZ Dc‡Rjvq cÖvß F‡Yi gva¨‡g
µqK…Z m¤ú` nv‡Z GKRb DcKvi‡fvMx

মদৄনৄর উিশচোয় নৃ-তোপত্ত্বও ওশম্পোশিন্ট এর ওযোিোপটি
পবপল্ডং প্রপলক্ষশর্ উিপস্থত রশয়শঙি ভেিরোশচযর এওটি
পরোঘ ব দ

Uv½vBj †Rjvi gaycyi Dc‡Rjvq ‡PK nv‡Z `yÕRb cÖexb
m`m¨

প্রপলক্ষশর্ অংলগ্রর্ওোরী উিওোরশভোকী

বতবমোি রওোশরর উন্নয়ি প্রশঘষ্টোয় স্বশল্পোন্নত হদল হেশও উন্নয়িলী হদশলর ময বোদোয় উন্নীত য়োর হিঙশি বোংোশদশলর
মবোয়ঔোশতর গুরুত্ব অিস্বীওোয ব। তোঙোেো অন্তর্ভবপিভও উন্নয়ি অগ্রযোিোয় (অে বোৎ উন্নয়ি হেশও ওোউশও বোইশর রোঔো যোশব িো)
মতশর এই ক্ষুদ্র্ নৃ-তোপত্ত্বও চিশকোষ্ঠীর মবোশয়র মোধ্যশম ম্পৃি ওরো,  হব বোিপর রওোশরর হটওই উন্নয়ি ক্ষযমোিো অচবশি
িপ্রসূ ভূপমওো রোঔশব।
#
০৬.১১.২০১৮

পআইপি প্রফন্ধ

াড়াসেন্দ্র : াাসড় াভাম্মিে দফাপ্রাম্মিয দেন্দ্রম্মফন্দু
এ এইচ এভ জুরম্মপোয আরী
ভূ-প্রাকৃম্মতে বফম্মষ্ট্য এফাং নৃ-বফম্মচত্রভম্মিত প্রাকৃম্মতে রীরাভূম্মভ আভাসদয াফ বতয চট্টগ্রাভ অঞ্চর। এখানোয িীফনধাযা
মতটুকু ি  যর ততটুকু প্রম্মতদ্বন্দ্বীতাভয়। ১৩,২৯৪ ফগম্মব েসরাম্মভটায আয়তসনয ১০ বালাবাম্মল ১৩টি উিাতীয় ম্প্রদাসয়য
উম্মিম্মত এ অঞ্চরসে দদসয অন্যান্য অঞ্চসরয দচসয় ম্মফসল বফম্মষ্ট্য দান েসযসে। ম্মফস্তীর্ ব ফনভূম্মভ, সুউচ্চ াাড়  াংেীর্ ব
উতযোভয়, াভান্য ভতরভূম্মভ ম্মনসয় গঠিত এ অঞ্চসরয অম্মধোাং ভূম্মভ চালাফাসদয অনুসমাগী। তাই ব্যফায উসমাগী ভূম্মভয
অপ্রতুরতা এফাং ম্মফম্মিন্ন েম্মড়সয় ম্মেটিসয় ফফা, আম্মদভ প্রকৃম্মতয চালাফাদ, ম্মনম্ন ভজুম্ময, দক্ষতা  পম্মুঁ িয অবাফ, ীম্মভত সুসমাগ,
প্রসয়ািনীয় ম্মক্ষায অবাফ ইতযাম্মদয োযসর্ ভানুসলয আয়  িীফনমাত্রায ভান আানুরূ ম বাসয় দ ুঁসেম্মন । তাোড়া দুগভব দমাগাসমাগ
ব্যফিায োযসর্ যোম্ময  দফযোম্ময দফাপ্রফা খুফ সি িনগসর্য োসে দ োসত াসয না।
াফ বতযাঞ্চসরয ভম্মরা  ম্মশুসদয মৃতুযায দযাধ, পম্মষ্ট্ভান উন্নয়ন, সুসয় াম্মন যফযা, ম্মশু ম্মক্ষা, প্রাে-বফ উন্নয়ন,
ম্মশু সুযক্ষা, স্বািযিত য়ঃব্যফিা উন্নয়ন  েম্মভউম্মনটি ক্ষভতা উন্নয়ন এফাং আনুষ্ঠাম্মনে  অনানুষ্ঠাম্মনে ম্মক্ষায ায
ম্প্রাযসর্য রসক্ষয ইউম্মনসসপয ায়তায় যোয ভম্মিত ভাি উন্নয়ন ীল বে প্রেল্পটি গ্রর্ েসযসে। ফতবভান প্রেল্পটি ম্মতন
াফ বতয দিরায ২6টি উসিরায 119টি ইউম্মনয়সনয ৩519টি গ্রাসভয ১ রাখ ৬৫ ািায ম্মযফাসযয িন্য (মাসদয ৭০ তাাং ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী) দভ ম্মরে দফা ম্মনম্মিত েযায প্রসচষ্ট্া চারাসি । 1983-84 াসর শুরু য়া এ প্রেল্পটি ১৯৮৫-১৯৯৫ দভয়াসদ প্রথভ ম বায়,
১৯৯৬-২০১১ দভয়াসদ ম্মদ্বতীয় ম বায় এফাং ২০১২-২০১৭ দভয়াসদ ৩য় ম বায় ফাস্তফায়ন েযা য়।

ব
ের ধযসনয দভ ম্মরে দফা ম্মফতযসর্য দেন্দ্রম্মফন্দু ম্মসসফ গসড় দতারা সয়সে াড়াসেন্দ্র। ৩০০ ফগপৄসটয
এ দেন্দ্রটি িানীয়
িনগর্ তাসদয ম্মনিস্ব প্রমৄম্মিজ্ঞান  িানীয়বাসফ প্রাি উেযর্ ম্মদসয় বতম্ময েসয। িানীয়বাসফ ায়া মায় না এভন উেযসর্য িন্য
প্রেল্প দথসে ায়তা দদয়া য়। াড়ায় এটি য়ানস্ট াম্মবব দডম্মরবাম্ময আউটসরট ম্মসসফ ব্যফহৃত য়। াড়াসেন্দ্র দথসে ৩-৬
ফেয ফয়ম্ম ম্মশুসদয িন্য প্রাে-বফ মত্ন  প্রাে-প্রাথম্মভে ম্মক্ষা দান, গববফতী, প্রসূম্মত  নফিাতসেয স্বািয দফা  যাভব দান,
প্রতযক্ষ পম্মষ্ট্ োম বক্রভ ম্মযচারনা েযা য়। এোড়া স্বল্পব্যয়ী  মসথামৄি িীফন ম্মনফ বাী দে র  দ্ধম্মতয প্রদবন  প্রম্মক্ষর্ দদয়া
য়। াড়ায দস্যসদয ম্মশু সুযক্ষা, ম্মশু অম্মধোয  নাযীয অম্মধোয ম্মফলয়ে ধাযর্া প্রদান েযা য় এই দেন্দ্র দথসে। যসয়সে
েম্যযম্মনটিয ারনাগাদ তথ্য াংযক্ষসর্য ব্যফিা।
িানীয় এেিন প্রম্মক্ষর্প্রাি েভী দেন্দ্রটি ম্মযচারনা েসযন। ৭ দস্যম্মফম্মষ্ট্ াড়াসেন্দ্র ম্মযচারনা েম্মভটি াড়াসেসন্দ্রয
মাফতীয় েভবোি ফাস্তফায়সন ায়তা েসযন। ৪০০০ াড়াসেসন্দ্র ৩ দথসে ৫ ফেয ফয়ম্ম ম্মশুসদয িন্য াফ বতযাঞ্চসরয কৃম্মষ্ট্, াংস্কৃম্মত
 বালাগত বফম্মচত্রয ম্মফসফচনায় দযসখ এেটি োম্মযকুরাভ প্রর্য়ন েযা সয়সে। এোড়া ৫-৬ ফেয ফয়ম্ম ম্মশুসদয িন্য িাতীয় প্রােপ্রাথম্মভে ম্মক্ষা োম্মযকুরাভ অনুযর্ েসয াঠদান েযা সি। াড়াসেসন্দ্র ম্মক্ষারাসবয য ম্মশুযা ম্মনেটি প্রাথম্মভে ম্মফদ্যারসয় বম্মত ব
য়। াড়াসেসন্দ্রয ভাধ্যসভ এ ম বন্ত দুই রক্ষাম্মধে ম্মশু প্রাে-প্রাথম্মভে ম্মক্ষা ম্পন্ন েসয প্রাথম্মভে ম্মফদ্যারসয় বম্মত ব সয়সে।
াফ বতয চট্টগ্রাভ অঞ্চসরয ক্ষুদ্র  অসক্ষাকৃত অনগ্রয ক্ষুদ্র নৃসগাষ্ঠীয ভসধ্য ম্মক্ষা ম্মফস্তাসযয রসক্ষয াফ বতয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন
দফাড ব এেটি ম্মফসল েভবসূম্মচ ফাস্তফায়ন েযসে। ভম্মিত ভাি উন্নয়ন প্রেসল্পয ম্মক্ষা োম বক্রসভয আতায় এ ম বন্ত ৪টি আফাম্মে
ম্মফদ্যারয় প্রম্মতষ্ঠা েযা সয়সে। এফ ম্মফদ্যারসয় ১০০০ ম্মক্ষাথী প্রাম্মতষ্ঠাম্মনে ম্মক্ষা রাব েযসে। এ অঞ্চসর ফফাযত অনগ্রয
ম্প্রদাসয়য ভসধ্য ম্মক্ষা ম্মফস্তায  আদৄম্মনে িীফন ধাযা প্রফতবসন এফ আফাম্মে ম্মফদ্যারয়মূ অতযন্ত ইম্মতফাচে  সুদূযপ্রাযী
ভূম্মভো যাখসে।

-২ইম্মিসগ্রসটড েম্যযম্মনটি দডসবরসভি প্রসিক্ট (আইম্মম্মডম্ম) এয রক্ষযভুি িনসগাষ্ঠীয ম্মশু, ম্মেসাযী, গববফতী 
স্তন্যদানোযী ভাসয়সদয ভসধ্য যিস্বল্পতা প্রম্মতসযাসধ এেটি ম্মফসল েভবসূম্মচ ফাস্তফায়ন েযা সি। েভবসূম্মচয আতায় এফ িনসগাষ্ঠীয
গববফতী ভম্মরাসদয পূর্ ব গববোসর আয়যন ট্যাফসরট, বুসেয দুধ দানোযী প্রসফয ৩ ভা ম বন্ত, নফম্মফফাম্মতা ভম্মরাসদয গববফতী
য়া ম বন্ত এফাং ম্মেসাযীসদয প্রসয়ািনীয় আয়যন ট্যাফসরট দফসনয ব্যফিা দনয়া সয়সে। এোড়া ম্মেসাযীসদয কৃম্মভনাে
ট্যাফসরট খায়াসনা য়। অন্যম্মদসে ৬-২৩ ভা ফয়ম্ম ম্মশুসদয ম্মবটাম্মভন ম্মভনাসযর াউডায বদনম্মিন খাফাসযয াসথ ম্মভম্মসয়
খায়াসনা সি। প্রম্মতম্মদন এেটি ম্মশুয যীসয দম ম্মযভার্ আয়যন দযোয ম্মবটাম্মভন ম্মভনাসযর াউডায দ ম্মযভার্ আয়যন ম্মশুয
যীসয যফযা েসয থাসে।
প্রেল্পভুি ম্মযফাসযয িন্য ম্মফশুদ্ধ াম্মন যফযা  স্যাম্মনসটান ব্যফিায উন্নয়সন ম্মফসল েভবসূম্মচ ফাস্তফায়ন েযসে। এ
েভবসূম্মচয উসেশ্য সরা ম্মফশুদ্ধ াম্মন যফযাসয িন্য উমৄিতা অনুাসয ানীয় িসরয উৎ িান, ব্যম্মিগত স্বািয অবযাসয ভান
উন্নয়ন, আচযসর্য িায়ী ম্মযফতবন ঘটাসনা এফাং দম্মযদ্র িনসগাষ্ঠীয িন্য স্যাম্মনসটসনয ব্যফিা েযা। এ েভবসূম্মচয অধীসন াড়ােভী,
ম্মম্মনয়য াড়ােভী  াংম্মিষ্ট্ দস্যসদয প্রম্মক্ষর্, েম্যযম্মনটিয চাম্মদা অনুাসয ানীয় িসরয উৎ িান, অম্মত দম্মযদ্রসদয
স্যাম্মনসটান সুম্মফধা উন্নয়সনয িন্য স্বল্পমূসেয োম্মিন যফযা, নরকূ দেয়ায দটোয প্রম্মক্ষর্, যীক্ষামূরে ইসোেম্মিন িান,
াড়াসেসন্দ্র যান্ড য়াম্মাং দস্টন ইতযাম্মদ েভবসূম্মচ ফাস্তফায়ন েযা সি।
ম্মশুয িন্ ম্মনফন্ধন এেটি অম্মত আফশ্যেীয় েভবোি। াড়ােভীগর্ তায আতাভুি ম্মযফাযমূসয ১৮ ফেসযয নীসচয
ের ম্মশুয িন্ ম্মনফন্ধন ম্মনম্মিত েযসত োি েযসে। াড়াসেসন্দ্রয ৩-৬ ফেয ফয়ম্ম ম্মশুসদয ৯২ তাাং এফাং অনুর্ধ্ব ১৮ ফেয
ফয়ম্ম ম্মশুসদয ৭৮ তাাংয িন্ ইসতাভসধ্য ম্মনফম্মন্ধত সয়সে। এ োড়া ম্মেসায-ম্মেসাযীসদয দরগঠন, িীফন দক্ষতা ম্মক্ষা, বৃম্মি
প্রদান, দখরাদরা  াাংস্কৃম্মতে েভবোি াড়াসেসন্দ্র আসয়ািন েযা য়। এ ম বন্ত ১,৫৪০টি ম্মেসায-ম্মেসাযী দর গঠন েযা সয়সে ;
৮৫ িন দরসনতাসে িীফনদক্ষতা উন্নয়নমূরে ম্মক্ষা ম্মফলসয় প্রম্মক্ষর্ দদয়া সয়সে এফাং ২৩৭ িন ম্মেসায-ম্মেসাযীসে উদ্ভাফনী
েভবোসিয ায়তােসল্প বৃম্মি প্রদান েযা সয়সে।
ম্মশুয াযীম্মযে াম্মস্তম্মনসযাধ, ফােম্মফফা দযাধ, ম্মশুশ্রভ ফন্ধ, স্বািযিত অবযা গসড় দতারা, ম্মশু  নাযী অম্মধোয
ম্মফলসয় সচতনতা সৃম্মষ্ট্য িন্য াড়াসেসন্দ্র নানা ধযসনয দমাগাসমাগ োম বক্রভ ফাস্তফায়ন েযা য়। এগুসরায ভসধ্য অন্যতভ সরা
ম্মনয়ম্মভত উঠান বফঠে আসয়ািন, াড়ােভীয ম্মযফায ম্মযদবন, সচতনতামূরে ম্মসনভা, নাটে  দরাোংগীসতয অনুষ্ঠান
আসয়ািন েযা। এোড়া াড়াসেন্দ্র ম্মযচারনা েম্মভটিয দস্যবৃি, িানীয় ধভীয় গুরু  ঐম্মতযফাী দনতাসদয েম্যযম্মনটি উন্নয়ন
ম্মফলসয় প্রম্মক্ষর্ দদয়া য়। াাাম্ম ম্মশু  নাযী অম্মধোয উরসক্ষ ম্মফম্মবন্ন িাতীয়  আন্তবিাম্মতে ম্মদফ উ
`&মান  িানীয়
বালায় ম্মফম্মবন্ন IEC উেযর্ বতম্ময এফাং দফতাসযয ভাধ্যসভ ফাতবা প্রদাসনয ব্যফিা দনয়া সি।
িানীয় ক্ষভতা বৃম্মদ্ধ  েম্যযম্মনটি ক্ষভতায়ন (এরম্মম্মফম্মই) েভবসূম্মচয আতায় াফ বতয দিরামূসয দিরা, উসিরা,
ইউম্মনয়ন এফাং য়াড ব ম বাসয় ম্মনফ বাম্মচত প্রম্মতম্মনম্মধ াংম্মিষ্ট্ যোম্ময-দফযোম্ময প্রম্মতষ্ঠাসনয ক্ষভতা বৃম্মদ্ধয রসক্ষয াফ বতয চট্টগ্রাভ
এরাোয় ভম্মিত ভাি উন্নয়ন প্রেসল্পয াড়াসেন্দ্র ব্যফিানা েম্মভটি, য়াড ব- ইউম্মনয়ন উসিরা ভিয় েম্মভটি, দিরা ভিয়ন
েম্মভটি ম্মশুসদয অফিা/ প্রম্মতফন্ধেতা ম্মফসিলসর্ ভম্মনটম্মযাং  দিরা ম বাসয় ম্মশুসদয িন্য ম্মযেল্পনা  ম্মযফীক্ষর্ ম্মফলয়মূ অন্তবভুি
েযা সয়সে।
ভম্মিত ভাি উন্নয়ন প্রেসল্পয আতায় ম্মফম্মবন্ন েভবোি ফাস্তফায়সনয পসর প্রেল্পভুি এরাোয় িনগসর্য াভাম্মিে
সূচেমূসয ইম্মতফাচে ম্মযফতবন ম্মযরম্মক্ষত সি। দমভন- গববফতী ভম্মরাসদয টিো গ্রর্ ায ২৭ তাাং দথসে ৭৯ তাাংস উন্নীত
সয়সে। প্রসূম্মত ভাসয়য ম্মবটাম্মভন ‘এ’ গ্রর্ ায ১ তাাং দথসে ৯৫ তাাংস উন্নীত সয়সে। ম্মেসাযী  স্তন্যদানোযী ভাসয়সদয
আয়যন ট্যাফসরট দফন ায শূণ্য দথসে ৯৫ তাাংস উন্নীত সয়সে। ম্মফশুদ্ধ াম্মন ান ৩০ তাাং দথসে ৭৪ তাাংস উন্নীত সয়সে।
স্বািযিত ায়খানা ব্যফায ২৩ তাাং দথসে বৃম্মদ্ধ দসয় ৫৯ তাাং য়। প্রাথম্মভে ম্মফদ্যারসয় বম্মতযব ায ২২ তাাং দথসে ৯৩
তাাংস উন্নীত সয়সে এফাং িন্ম্মনফন্ধন ায ৭৮ তাাং বৃম্মদ্ধ দসয়সে। এ সূচেগুম্মরই প্রভার্ েসয াাসড় ভাি িীফসনয
ইম্মতফাচে ম্মযফতবসনয সুপর ফসয় ম্মনসয় আসে এ াড়াসেন্দ্র।
ভম্মিত ভাি উন্নয়ন প্রেল্প াফ বতযফাীয িীফনভান উন্নয়সন মূেফান অফদান দযসখসে। িন্ ম্মনফন্ধন, স্বািয  পম্মষ্ট্
ম্মযম্মিম্মত উন্নয়ন, াম্মন  য়ঃব্যফিায উন্নয়ন  ম্মক্ষাসক্ষসত্র াফ বতযাঞ্চসর দৃশ্যভান অগ্রগম্মত াম্মধত সয়সে। াড়ােভীয জ্ঞান 
দক্ষতা, প্রেল্প ফাস্তফায়সন েম্মভউম্মনটিয অাংগ্রর্ এফাং দফা ম্মফতযসর্ ম্মফম্মবন্ন াংিায ম্পৃিতা াড়াসেন্দ্রসে তৃর্মূর ম বাসয়
ম্মতযোয অসথ ব দফাপ্রাম্মিয দেন্দ্রম্মফন্দুসত ম্মযর্ত েসযসে। সমাগী াংিামূসয অাংগ্রসর্ াড়াসেসন্দ্রয ভাধ্যসভ স্বািয, ম্মশুম্মক্ষা,
ব সয়সে।
পম্মষ্ট্, াম্মন  য়ঃব্যফিা  াইম্মিন অবযা গসড় ঠায দক্ষসত্র উসেখসমাগ্য াপে অম্মিত
#
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পবচয় নে
হমচবোউ ও
বন্ধুরো , হতোমরো হতো অশিও নেশর িোম চোশিো, তোই িো? পবচয় নেশর িোম পও চোশিো? ভোবঙ এটো আবোর হওমি নে!
যাঁ হঙোট্ট বন্ধুরো , এবোর পবচশয়র মোশ আমোশদর চোতীয় নে লোিো শব ‘পবচয় নে’। নেশ েোওশব ৬টি িোিপে  এওটি ওপ।
পবচয় পদবশ লপদ বীর হিোপি  োিোরর্ মোনুশও স্মরশর্র উশযোক পিশয়শঙ প্রিোিমন্ত্রীর ওোয বোয়।

বন্ধুরো , প্রপতবঙর পবচয় পদবশর এই পদিটিশও উদযোিি ওশরো স্কুশ িোিো প্রপতশযোপকতোয় অংল পিশয়। হৃদশয় িোরর্ ওশরো
আমোশদর মোি এই অচবিশও। পওন্তু এবোশরর পবচয় পদবশ িতুি প্রচশন্র ওোশঙ মোি ভৄপিভেশদ্ধর হঘতিো উিপব্ধ এবং ংগ্রোমী
ইপতো চোিোবোর চন্য িতুি উশযোক গ্রর্ ওশরশঙ রওোর। হদশলর ও পলক্ষোপ্রপতষ্ঠোশি অনুপষ্ঠত শব ‘পবচয় নে’ বতপর
প্রপতশযোপকতো  ‘পবচয় নে’ উৎব। এবোর লোিো পদশয় পবচয় নে বোিোশব হদশলর পবপভন্ন পলক্ষোপ্রপতষ্ঠোশির হওোটি হওোটি পলক্ষোেী।
পলশু হেশও দ্বোদল হশ্রপর্ িয বন্ত স্কু, ওশচ, মোদ্র্োোর পলক্ষোেীরো বতপর ওরশব হওোটি হওোটি ‘পবচয় নে’। এঙোেো পলশুশদর বতপর এই
পবচয় নে শুশভেো ভশল্য পবপক্র ওরো শব। নে পবপক্র হেশও প্রোপ্ত অে ব অে ভৄপিশযোদ্ধো  পবশল পলশুশদর ওল্যোশর্ ব্যবোর ওরো
শব।
চোতীয় নে পশশব লোিোশও ‘পবচয় নে’ পশশব পবশবঘিো ওরো শব। এই পবচয় নে বতপর ওরো শব ওোকচ, ওোিে,
প্লোপস্টও পলট অন্য হয-হওোশিো োমগ্রী ব্যবোর ওশর। বুচ চপমশি োদো রং-এর ম্যোশটপরয়োশ বতপর শব পবচয় নে। এর বদখ বয
ঙয় হপন্টপমটোর এবং প্রস্থ আনুিোপতও োশর। ঙয় দিো বোংোশদশলর স্বোিীিতোর ভ বীচ বিি ওশরপঙ। এ ওোরশর্ পবচয় নেশ
িোিপে শব ঙয়টি। আর ওপটি শব বঙ্গবন্ধুর ৭ই মোঘ ব পিশয়। মশি শব, বঙ্গবন্ধু নেশর ওপ শয় নেশট আশঙি। িতুি প্রচশন্র
মশধ্য ভৄপিভেশদ্ধর হঘতিো ঙপেশয় পদশত এই পবচয় নে। পবচয় নে বতপরর িোলোিোপল স্কু িয বোশয় ভৄপিভেশদ্ধর কল্প বো  শুদ্ধভোশব
চোতীয় ংকীত কোয়োর প্রপতশযোপকতোর আশয়োচি ওরো শব।
আমোশদর মোি ভৄপিভেশদ্ধ এওটি িতোওো  এওটি মোিপঘশির চন্য যোরো প্রোর্ পদশয়শঙি তাঁরো হওোটি হওোটি চিতোর মোশছ
পবচয়ীশবশল উজ্জ্ব িক্ষি শয় হেঁশঘ আশঙি। চোগ্রত আশঙি আমোশদর হঘতিো  মিশি। তোশদরশও শ্রদ্ধোর এওটু বপিঃপ্রওোল এ পবচয়
নে। পবচয় নে প্রবোশ ববোরত ভৄপিশযোদ্ধোশদর  তাঁশদর বীরশত্বর ওেো িতুি প্রচন্শও বোর সুশযোক ওশর পদশয়শঙ। পবচয় নে
এওটি স্মোরও, হযটি বুশও িরো য় (১ হেশও ১৬ পিশম্বর)। পবচয় নেশর প্রিোি ক্ষয মোি ভৄপিভেশদ্ধর লপদশদর প্রপত শ্রদ্ধো প্রওোল
ওরো।
পবচয় নে বতপরর প্রপতশযোপকতো ১৭ অশক্টোবর হেশও শুরু শয়শঙ। পলক্ষোেীরো এই নে বতপর ওশর তোশদর বন্ধুবোন্ধব 
োিোরর্ মোনুশর মোশছ পবতরর্ ওরশব। উিশচো, হচো  পবভোক িয বোশয়র প্রপতশযোপকতো হলশ ১৩ পিশম্বর বোংোশদল পলল্পওো
এওোশিপমশত চূেোন্ত প্রপতশযোপকতো অনুপষ্ঠত শব। চোতীয়ভোশব হখোর্ো ওরো শব ঘযোপম্পয়ি  রোিোরআি। আকোমী ১৫ পিশম্বর
হদলশরো পলক্ষোেীশও নৄরস্কৃত ওরশবি প্রিোিমন্ত্রী হলঔ োপিো। পলক্ষোেীশদর অংলগ্রশর্ ি হোও এ প্রপতশযোপকতো।
#
৩০.১০.২০১৮

পিআইপি প্রবন্ধ

িপরশবল সুরক্ষোয় ম্ভব হটওই উন্নয়ি
আফু জাপয াইপুত্রেন
পফেফযাী পযদফ পফমদষয
ণ
বষাফতা আভাদদয কদরযই জানা। পফজ্ঞানীযা মদপখদষদছন, ভানফৃি
কামকাযদণ
ণ
উত্তন্ভ ূমযত্র
ণ ি (ফাষুভণ্ডদরয দজানস্তয িদষ মাষায কাযদণ)  পগ্রনাউ গযা বূ ৃদষ্ঠয প্রদতযক
স্থাদন পফরূ প্রবাফ ৃটি কদয মিদক আনদছ পযদফদয পফমষ।
ণ পযদফদয াদথ পনলরঠ
যু আচযদণয পদর ৃপথফী
মমন প্রপতদাধ পনদত বুরদছ না। মদখা মাদে, জরফাষুয তীব্র পযফতণমন বূ পভকম্প, ঝ, ফনযা, খযা, িদনদিা,
ণ
এপি
ফৃটি, বূ পভধ, াাধ  দাফদা পফপবন্ন যকদভয বষাফতা পফেদক রণ্ডবণ্ড কদয পদদে। তফপেক পযদফতফযীতায মছাফর মথদক মযাই াত্রে না আভযা। পফদলজ্ঞ ভর ফরদছন, মম-মকামনা ধযদনয মিকই উন্নষদনয
প্রাথপভক তণই দে পযদফদয মদথামুি উন্নষন। মকননা পযদফ মতা জীফদনযই অাং। কাদজই পযদফ
ুযিাই দে মিকই উন্নষদনয অনযতভ চাপফকাটঠ।
এ উরপি মথদক যকায পযদফ ুযিাষ নানা উদদযাগ গ্রণ কদযদছ। পফজ্ঞানপবপত্তক  রাগই প্রমুত্রি
ফযফাদযয ভাধযদভ মদদয ফতণভান  বপফলযৎ জনদগাষ্ঠীয উদমাপগ পযদফ পনত্রিত কযদত মভাি ফনবূ পভয
পযভাণ ম্প্রাযণ, ফন  ফনজ ম্পদদয উন্নষন, জীফনফপচেয াংযিণ  নািকযণ, দাপযদ্র্য পফদভাচন, পযদফ
দূলণদযাধ, জরফাষু পযফতণন মভাকাপফরা এফাং মিকই পযদফ উন্নষনই মরা গৃীত কভূণ পচয প্রধান রিয 
উদেয।
কভূণ পচ ফাস্তফাষদন চরদছ মজায তৎযতা। তথয-উাত্তয বাণ্ডাদয মদখা মগদছ মফ পকছু অজণন জভা
দষদছ। এযভদধয ফনবূ পভ পফস্তাদযয মিদে ২০১৬ াদর তকযা ১৭.৪৮ বাগ উন্নীত দষদছ। একই দঙ্গ আগাভী
২০২০ ার নাগাদ ফনবূ পভয পযভাণ ২০ তাাংদ উন্নীত কযায রদিয এপগদষ চরদছ কামক্রভ।
ণ
জরফাষু পযফতণনজপনত াংকি মভাকাপফরাষ যকাদযয যদষদছ ুদুযপ্রাযী কামক্রভ।
ণ
মা ফাস্তফাষদন
২০০৯-১০ অথফছদয
ণ
যকাদযয পনজস্ব ম্পদ মথদক জরফাষু পযফতণন োে পাণ্ড গঠন কযা দষদছ। ২০১৭-২১৮
অথফছয
ণ
মন্ত
ণ এ োদেয তপফদর মভাি ৩ াজায ২০০ মকাটি িাকা ফযাে কযা দষদছ।
জরফাষু পযফতণন োে পামণ্ডয আতাষ এ মাফৎ ঘূপণঝ
ণ
উদ্র্ুত এরাকাষ ১১ াজায ৪১৫ টি ঘূপণঝ
ণ
প্রপতদযাধী গৃপনভাণ,
ণ ২৩৬.৯৯ পক.পভ. যাস্তা পনভাণ,
ণ মদফযাী ৮৭২ পক.পভ. খার খনন অথফা ুনখনন, ৩৫২.১২
পক.পভ. মফপফাধ, ১৬১.২৩ পক.পভ. তীয যিা কাজ এফাং ১৬.৪ পক.পভ. উকূর যিা ফাধ পনভাণ
ণ ম্পন্ন দষদছ।
এছাা উন্নষন দমাগী এফাং দাতাদদয াষতাষ জরফাষু পযফতণন পযত্রজরাদষন্ফ পাণ্ড গঠন কযা দষদছ।
ফনযাপ্রফণ এরাকা াযাদদদ ৪,১৮৪টি গবীয নরকূ, ৫০টি ভ্রাভযভান াপন মাধনাগায প্লাে স্থান, ১০৬১টি
াপনয উৎ, ১০৫০টি ফৃটিয াপন াংযিণাগায স্থান কযা দষদছ। মা অতযন্ত ভদষাদমাপগ।
এপদদক ফুজ মফিনী ৃটিয ভাধযদভ ভুদ্র্ উকূর যিা, জীফনফপচেয াংযিণ এফাং কাফনণ পনিঃযদণয
িপতকয প্রবাফ হ্রাকযদণয রদিয ১৪৩ পভপরষন ফৃিদযাণ এফাং ৫,১২১ মক্টয ফনবূ পভ ফনাষদনয আতাষবুি
কযা, ১২ াজায ৮১৩টি ফাদষাগযা প্লাে স্থান এফাং ৯ রাখ ২৮ াজাযটি উন্নত চুরা পফতযণ কযা দষদছ। প্রতযন্ত
এরাকাষ পফদুযদতয চাপদা মভিাদত ১৭ াজায ১৪৫টি মারায মাভ পদেভ, ২,৪৫১টি াপন পফশুদ্ধকযণ মৌযপ্লাে,
১,১৮৮টি মারায পিি রাইি এফাং ১৭টি কদম্পাে প্লাে স্থান কযা দষদছ। প্রান্ভ তথয অনুমাষী ইদতাভদধয
১,৬১৯টি পল্প কাযখানাষ ইউটিপ (Effluent Treatment Plant ) স্থাপত দষদছ।
ইিবািায দূলণ মথদক পযদফ ুযিাষ যকাদযয কামক্রভ
ণ
পরতায দঙ্গ ফাস্তফাষন দে। এয আতাষ
দূলণকাযী ইিবািায প্রাষ ৬৫.১৭ তাাং উন্নত প্রমুত্রিদত রূান্তয কদয পযদফম্মতবাদফ পযচারনায ফযফস্থা কযা
দষদছ।
ঢাকায পযদফ উন্নষন  ফুপগঙ্গায াপনদূলণ পনষন্ত্রদণ যকাদযয দৃশ দদিদ আাফাদী দষদছ
পযদফফাদীযা। াজাযীফাগস্থ দূলণকাপয িযানাপয পল্পভূ াবাদযয পযণধাযাষ চাভা পল্পনগযীদত স্থানান্তয
কযাষ দীঘপদন
ণ
ধদয দূলদণ আক্রান্ত থাকা নগযফাী এখন স্বত্রস্তয পনিঃো মপরদছ। যকায পযদফদয পফপবন্ন
উাদাদনয উন্নষন  জীফনফপচেয াংযিদণয রদিয পফপবন্ন প্রকায আইন  পফপধভারা প্রণষন  াংদাধদনয
ফযফস্থা কদযদছ। এগুদরায ভদধয পযদফ আদারত আইন ২০১০, ইি প্রস্তুত  ইিবািা স্থান (পনষন্ত্রণ) আইন ২০১৩
 ফাাংরাদদ জীফপনযাত্তা পফপধভারা ২০১২ পফদলবাদফ উদেখদমাগয। জীফনফপচেয আইন ২০১৭, ইদতাভদধয জাপয
কযা দষদছ। নযানার ফাদষািাইবাযপটি িাদিত্রজ এন্ড অযাকন প্লান (এনপফএএপ) ২০১৬-২১ প্রণষন কযা
দষদছ। প্রপতদফগত াংকিান্ন এরাকা ফযফস্থানা পফপধভারা ২০১৬, জাপয কযা জাতীষ জীফ-পনযাত্তা
কভকাঠাদভা
ণ
প্রণষন কযা দষদছ। ফাদষাদপটি পরপ প্রণষদনয কাজ চরমছ।

-২পযদফ দূলণজপনত অযাদধয পফরুদদ্ধ দ্র্ুত  তাৎিপণক দদি গ্রদণয জনয ফাাংরাদদ পযদফ
াংযিণ আইন ১৯৯৫ (াংদাপধত ২০১০) এয গুরুত্বূণ ণ ধাযাভূদক মভাফাইরদকািণ অধযাদদ ২০০৯ এয
আতাষ আনা ষ। যকামযয এ ধযমনয কামক্রভ
ণ
গ্রদণয পদর পযদফ দূলণজপনত অযাদধয পফরুদদ্ধ এখন দ্র্ুত
কামকয
ণ
ফযফস্থা গ্রণ কযা ম্ভফ দে। পযদফ ুযিাষ যকাদযয ফুভুখী পযকল্পনা গ্রণ  ফাস্তফাষদন
আাফাদী কদযদছ মদফাীদক। জরফাষু পযফতনজপনত
ণ
মিদে ুদুযপ্রাযী উদদযাদগয জনয প্রধানভন্ত্রী মখ
াপনাদক জাপতাংদঘয পরপ পরিাযপ মশ্রপণমত ‘চযাম্পম্পষন অফ দযা আথ-ণ ২০১৫’ ুযস্কাদয বূ পলত কযা ষ।
পযদফ দচতনতায পদক মথদক এই ম্মানটি ফাাংরাদদদয জনয অতযন্ত মগৌযদফয।
পযদফ ুযিাষ যকাদযয গৃীত কভূণ পচগুদরা ফাস্তফাষন ছাা বপফলযত পযকল্পনা যদষদছ। এয ভদধয
যদষদছ, ২০২০ ার নাগাদ ফনবূ পভয পযভাণ ২০ তাাংদ উন্নীত কযা। ঢাকা অনযানয দযয ফাষুয গুণগতভান
ফাাদনা এফাং ফাষুদল
ণ
শুদণযয মকাঠাষ নাপভদষ আনা। ১৫ তাাং
ূ ণ কপভদষ আনা। পল্পকাযখানাষ ফজণয পনগভন
জরাষ শুষ্কদভৌুদভ অবষাযণয পদদফ গদ মতারা। জরফাষু পযফতণদনয পফরূ প্রবাফ মভাকাপফরাষ দচতনতা
ফৃত্রদ্ধ কযা। ন্ভভ ঞ্চফাপলক
ণ পযকল্পনায (২০১৬-২০) আতাষ প্রাষ ৫০াজায মক্টয াাপ এরাকা: ৫ াজায
মক্টয ভতর বূ পভয ফন; ২ াজায মক্টয আগয ফন; ২০ াজায পকদরাপভিায পি ফন; প্রাষ ৫ াজায মক্টয
ারফন এফাং ৩০ াজায মক্টয উকূরীষ ফন ৃজন কযা দফ।
পযদফ উন্নষন  ুযিাষ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায পফদল উদদযাগগুদরা ুলরঠুজ
ফাস্তফাষদনয জনয
ভমষামমাপগ কভপযকল্পনা
ণ
 মযািভযা ততপয কযদত দফ এফাং এফ টঠকবাদফ ফাস্তফাষদনয জনয ভাঠকভীদদয
উমুি প্রপিণ পদদষ দি জনফদর পযণত কযদত দফ। এ কাদজ যকাদযয পফপবন্ন ভন্ত্রণারষ, পফবাগ, াংস্থায
াাাপ গণভাধযদক অগ্রণী বূ পভকা ারন কযদত দফ।

#

নাযীয েভতায়ন ও অগ্রমাত্রায় প্রধানভন্ত্রীয
ফািফম্মত ও ভদয়াদমাসগ চাযদপা
ত্রজ. এভ াইপুর ইরাভ
পনম্ন ভধযভ আদষয মদদ উত্তযদণয াাাপ ফতণভাদন ফাাংরাদদ আথ-াভাত্র
ণ
জক অগ্রগপত অদনক
মিদে পফদেয কাদছ মযার ভদির। এয অনযতভ কাযণ দে নাযীয অগ্রমাো  নাযীয িভতাষন। ফাাংরাদদদয
ভাননীষ প্রধানভন্ত্রী নাযীয িভতাষদনয পথকৃত পদদফ আন্তজণাপতক অদনক ুযস্কাদয বূ পলত দষদছন। ম াদথ
পতপন ভষ ভষ তু দর ধদযদছন তফপেক নাযী উন্নষদন ফাস্তফম্মত  ভদষাদমাপগ পফপবন্ন প্রস্তাফনা।
ফাাংরাদদদ নাযীয িভতাষদনয প্রথভ অগ্রমাো শুরু ষ জাপতয পতা ফঙ্গফনরধু মখ ভুত্রজফুয যভাদনয
আদ ণ অনুযণ কদয। ফঙ্গফনরধুই প্রথভ নাযীদদয জনয াংদদ ১৫ আন াংযপিত মযদখপছদরন। তাযই থ ধদয
২০০৯ াদর পদ্বতীষ দপাষ  ২০১৪ াদর তৃতীষ দপাষ িভতাষ আায য ফঙ্গফনরধু কনযা নাযীয অগ্রমাোষ
ভদনাপনদফ কদযন। ফতণভান যকাদযয মল দু’মভষাদদ নাযীদদয জনয াপধত উদেখদমাগয অগ্রগপতয ভদধয যদষদছ
প্রথভফাদযয ভদতা াংদদ নাযী ম্পস্ধকায ভদনানষন। ফতণভাদন াংদ মনতা, উদনতা  পফদযাধী দরীষ মনতা পদদফ
নাযীযা দাপষত্ব ারন কযদছন। ভপন্ত্রবাষ প্রধানভন্ত্রী, দুই জন ূণভন্ত্রী,
ণ
পতন জন প্রপতভন্ত্রী ােঁচ জন নাযী ভন্ত্রী
দাপষত্ব ারন কযদছন। াংদদ ৫০টি াংযপিত আন, পনফাপচত
ণ
২১ জন মভাি ৭১ জন নাযী াংদ দয
যদষদছন। উদজরা পযলদদ ১ জন নাযী বাই মচষাযভযান, মদদয প্রপতটি ইউপনষদন ৩টি াংযপিত আন ধদয
৪৫৪০টি ইউপনষদন ১৩,৬২০ জন নাযী প্রপতপনপধ পনফাপচত
ণ
যদষদছন।
নাযীদদয উচ্চপিায জনয াষক কভূণ পচ চারু কযা দষদছ। দ্বাদ মশ্রপণ মন্ত
ণ মভদষদদয অনফতপনক
পিা চারুয কাযদণ ভাধযপভক মন্ত
ণ মছদরয তু রনাষ মভদষ পিাথী মফপ। গ্রাভাঞ্চদর এফাং প্রাপন্তক মাদষ
ণ মভদষদদয
স্কুদর মাষায জনয পিা বাতা মদষায ফযফস্থা যদষদছ। মভদষদদয জনয পফপবন্ন প্রকায মভধাফৃপত্তয ফযফস্থা যদষদছ।
প্রাথপভক পফদযারদষ পিদকয মিদে ৬০ বাগ নাযী পিক পনদষাগ কযা দষদছ।
গ্রাভীণ নাযীযা মমন মকাদনাবাদফই পপছদষ না দ মপদদক রিয মযদখ ভপরা  পশু পফলষক ভন্ত্রণারষ
মদদয দুই মকাটি নাযী মাদত ঘদয ফদ উাজণন কযদত াদয মজনয ‚ইনকাভ মজনাদযটিাং মপ্রাগ্রাভ‛য আতাষ
১৮টি মেদি পফনাভূদরয প্রপিণ কামক্রভ
ণ
শুরু কদযদছ। এদত প্রপিণ পনদত আা নাযীদদয মাতাষাত বাতা মদষা
দে। প্রধানভন্ত্রীয উদদযাদগ ‚মভিানার
ণ মরথ বাউচায পস্কভ‛ চারু যদষদছ। মায ভাধযদভ গবণধাপযণী ভাদষয স্বাস্থয
যীিা  প্রপপিত স্বাস্থযকভীয ভাধযদভ পনযাদ ন্তান প্রফ এফাং প্রফ যফতী স্বাস্থয মফা পনত্রিত কযা দষদছ।
ফতণভাদন িুদ্র্রঋণ গ্রীতাদদয ৮০ বাগই নাযী। কুটিয, ভাইদক্রা  িুদ্র্ খাদতয নাযী উদদযািাদদয জনয ুনিঃঅথাষন
ণ
তপফদরয ঋদণয ুদ ১০ বাগ মথদক কপভদষ ৯ বাগ পনধাযণ
ণ কযা দষদছ।
২০১৫ াদরয ‚মলাফার মজন্ডায গযা‛ পযদািণ অনুমাষী নাযীয যাজননপতক িভতাষদনয মিদে ফাাংরাদদ
পফদে ৬ষ্ঠ স্থাদন। এ পযদািণ অনুমাষী কর মিদে িভতাষদন পফদেয ১৪৪টি মদদয ভদধয ফাাংরাদদ ৭২তভ স্থাদন
মা এপষায মম-মকাদনা মদদয চাইদত বাদরা অফস্থান পনদদণ কদয। আগাভী ২০২০ ার নাগাদ ফ যাজননপতক
দদরয ৩৩ তাাং নাযীয জনয াংযপিত যাখায পফধান কযা দষদছ।
নাযীয িভতাষন এফাং নাযীয অগ্রমাোষ কাণ্ডাযীয বূ পভকা ারন কযাষ ম্প্রপত প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা
অজণন কদযদছন ‚মলাফার উইদভন পরিাযপ এষািণ‛। মুিযাষ্ট্রপবপত্তক মলাফার াপভি অপ উইদভন ফাাংরাদদ
এীষ প্রান্ত ভাাগযীষ অঞ্চদর নাযীপিা  ফযফাপষক উদদযাদগয পফলদষ ফপরষ্ঠ মনতৃদত্বয জনয প্রধানভন্ত্রীদক এ
ুযস্কাদযয জনয ভদনানীত ন। গত ২৭ এপপ্রর, পিপনয ইোযনযানার কনদবনন মোদয প্রধানভন্ত্রী মখ
াপনায াদত ভমাদাকয
ণ
এ ুযস্কায তু দর মদন অদিপরষায প্রধানভন্ত্রী ভযারফাভ িানফুণ র। গ্রণকৃত ুযস্কায
পফেফযাী নাযীদদয উৎগ ণ কদয আভাদদয প্রধানভন্ত্রী নাযীদদয প্রপত ভথনণ  অপধকায পনত্রিদত নতু ন মজাি
গঠদনয তাপগদ মদন। পতপন তফপেক নাযী উন্নষদন এ ভষ চায দপা প্রস্তাফ তু দর ধদযন।
প্রধানভন্ত্রী মঘাপলত চায দপায ১ভ দপা দে, নাযীয িভতা পনত্রিত কযদত প্রচপরত একভুপখ ধাযণা
পযায কযা। অথাৎ
ণ ুরুলদকত্রন্দ্রক পচন্তা, মচতনা পযায কদয াপযফাপযক, াভাত্রজক, অথননপতক,
ণ
যাজননপতক
কর মিদেই নাযীদক পফদফচনাষ পনদত দফ। নাযীয ভতাভতদক ভমাদা
ণ পদদত দফ।
পদ্বতীষত, প্রাপন্তক  ঝুেঁপকয ভুদখ থাকা নাযীযা এখদনা কভ খাদয াদে, স্কুদর মমদত াযদছ না, কভ
ভজুপযদত কাজ কযদছ এফাং পাংতায পকায দে। এফ নাযীদদয অপধকায পনত্রিত কযদত দফ।

-২তৃতীষত, নাযীদদয উৎাদন িভতা ফৃত্রদ্ধদত ুপনপদণি স্বাস্থয ঝুেঁপক মভাকাপফরা কযদত দফ। অথাৎ
ণ দফাচ্চ
ণ
পনযাত্তা পনত্রিত  স্বাস্থয ঝুেঁপক ূদনযয মকািাষ নাভাদত দফ মাদত উৎাদন পদল্প নাযী মাদত ুস্থ কভপযদফদ
ণ
কাজ কযদত াদয।
চতু থত,
ণ জীফন  জীপফকায ভস্ত মিদে নাযীদদয জনয ভান ুদমাগ ততপয কযদত দফ। অথাৎ
ণ জীপফকা
অজণদনয মিদে পরঙ্গ তফলভয কযা মাদফ না। একই কাদজয মিদে নাযী ুরুল মবদাদবদ দুয কযদত দফ। নাযী ুরুল
উবষদকই কভী পদদফ ভান পফদফচনা কযদত দফ।
প্রধানভন্ত্রী প্রস্তাপফত চাযদপা পফদিলণ কযদর মদখা মাষ, পনমাপতত
ণ
 ুপফধাফত্রঞ্চত নাযী ভাদজয জনয
এগুদরা ভদষাদমাপগ  ফাস্তফম্মত দাপফ। ভাদজয কর মিদে নাযীয অপধকায পনত্রিত কযদত এফ প্রস্তাফ
কামকপয
ণ
াপতষায পদদফ কাজ কযদফ। এ প্রস্তাফভূদয তফপেক ফাস্তফাষদন ধনীদদগুদরাদক আদযা উদায দত
দফ। অনুন্নত  উন্নষনীর মদগুদরাদত নাযীফান্ধফ  নাযীাংপিি কামদিেভূ
ণ
দ অনুদান আদযা ফাাদত দফ।
তদফই ভঅপধকায  কভদিে
ণ
পনত্রিত দষ ুরুদলয াাাপ উদঠ আদফ নাযীয ফপরষ্ঠ দচাযণা।
এছাা প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা ইউএন উইদভন ‚প্লাদনি ৫০: ৫০ চযাম্পম্পষন  মলাফার ািণ নাযী
মপাযাভ ‚এদজে অফ মচঞ্জ এষািণ, ২০১৪ াদর ইউদনদস্কায ‚প টে‛ ুযস্কায রাব কদযন। প্রধানভন্ত্রীয অত্রজত
ণ
এফ ুযস্কায আন্তজণাপতক অঙ্গদন ফাাংরাদদদয বাফভূপতণ আদযা উজ্জ্বর কদযদছ। শুধু তাই নষ, ফতণভাদন আভাদদয
মদদ মযাপঙ্গা াংকি মভাকাপফরাষ  দূযদী মনতৃদত্বয জনয দুইটি আন্তজণাপতক ুযস্কায মদষদছন প্রধানভন্ত্রী মখ
াপনা। ম্প্রপত জাপতাংদঘয াধাযণ পযলদদয ৭৩তভ অপধদফন চরাকাদর এই ুযস্কায দুটি গ্রণ কদযন
প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা। ুযস্কায দুটিয ভদধয একটি দরা মযাপঙ্গা াংকি মভাকাপফরাষ তায গপতীর  দূযদী
মনতৃদত্বয জনয আন্তজণাপতক ফাতণা াংস্থা ইোযদপ্র াপবণ (আইপএ) প্রধানভন্ত্রী মখ াপনাদক ম্মানজনক
‘ইোযনযানার অযাপচবদভে অযাষািণ’ প্রদান কদয। াাাপ মলাফার মা মকাষাপরন তােঁদক ‘২০১৮ মস্ধার
পযকগপনন পয আউিেযাত্রন্ডাং পরিাযপ অযাষািণ’-এ বূ পলত কদয।
গত আি ফছয এফাং ১৯৯৬-২০০১ মভষাদ যকাদযয দূযদী মনতৃত্ব দাপষত্বীর যযাষ্ট্রনীপত 
কূিননপতক াপদরযয স্বীকৃপত পদদফ এ মন্ত
ণ আন্তজণাপতক মাদষ
ণ মভাি ২৭টি ুযস্কায মদষদছন প্রধানভন্ত্রী মখ
াপনা  যাষ্ট্র পদদফ ফাাংরাদদ। তাই ফাাংরাদদ আজ যাষ্ট্রপদদফ গপফতণ এফাং পফোঙ্গদণ ম্মাদনয আদন
অপধটষ্ঠত।
#
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প্রাকৃসতক গযাদয চাসদা ূযদণ এরএনক্তজ
মভা: রুদফর মাাইন
প্রাকৃপতক গযা ফাাংরাদদদয প্রধান জ্বারাপন ম্পদ। মদদয মভাি ফাপণত্রজযক জ্বারাপন ফযফাদযয তকযা
প্রাষ ৭১ বাগ এ গযা ূযণ কযদছ। পকন্তু চাপদায াদথ মমাগাদনয তপাৎিা অদনক। ফাাংরাদদদ এখন মন্ত
ণ ২৭টি
গযাদিে আপফষ্কৃত দষদছ। এ মিেগুদরাদত ১৯৬০ ার মথদক শুরু কদয পিদম্বয ২০১৭ মন্ত
ণ ক্রভুত্রঞ্জত গযা
উৎাদদনয পযভাণ প্রাষ ১৫.২২ টেপরষন ঘনপুি এফাং জানুষাপয ২০১৮ মন্ত
ণ উদত্তারনদমাগয পনি ভজুদদয পযভাণ
১২.৫৪ টেপরষন ঘনপুি। মদোফাাংরায ফদল
ণ
প্রাক্করন অনুমাষী মভাি গযা ভজুদদয পযভাণ ৩৯.৯ টেপরষন
ঘনপুি এফাং উদত্তারনদমাগয প্রভাপণত এফাং ম্ভাফয ভজুদদয পযভাণ ২৭.৭৬ টেপরষন ঘনপুি। এ গযা ম্পদ
আভাদদয কতপদন চাপদা ূযণ কযদত াযদফ? বপফলযদত এ গযা মখন আভাদদয মল দষ মাদফ তখন আভাদদয
পফকল্প উাষ কী দফ? এ পচন্তা মথদকই পযকল্পনা এফাং প্রকল্প াদত মনষা ষ। প্রাকৃপতক গযা াধাযণ চা 
তাভাোষ গযাীষ অফস্থাষ থাদক। মযপিজাদযন প্রমুত্রিয ভাধযদভ তাভাো কপভদষ ভাইনা ১৬০ পিপগ্র
মরপষাদ নাপভদষ আনদর তা তযদর পযণত ষ। এই তযর প্রাকৃপতক গযাদকই ফরা ষ তযরীকৃত প্রাকৃপতক
গযা াংদিদ এরএনত্রজ। যকায এরএনত্রজ িাপভনার
ণ
প্রকল্প গ্রণ কদয এফাং তা পাে েযাক প্রকদল্পয আতাধীন
কদয।
ৃপথফীয ফদচদষ মফপ এরএনত্রজ যন্ভাপন কদয কাতায  ইদিাদনপষা আয ফদচদষ মফপ আভদাপন কদয
জাান। এরএনত্রজ ফাপণজয ভূরত কদষকটি মদদয ভদধযই ীভাফদ্ধ এফাং এয মক্রতা ভূরত প্রথভ পফদেয ধনী মদ।
ফাাংরাদদ আজ একইাদথ এরএনত্রজ যন্ভাপন  আভদাপন িাপভনার
ণ
পনভাদণয
ণ
কাজ কযদছ। আফায মই িাপভনার
ণ
দফ গবীয াগদয, বাভান একটি িাপভনার।
ণ
মদদয দীঘদভষাপদ
ণ
জ্বারাপন পনযাত্তা পনত্রিতকদল্প যকাদযয এ
উদদযাগ খুফই মুদগাদমাগী  গুরুত্বূণ।ণ
আন্তজণাপতক ভান অনুমাষী এরএনত্রজদত পভদথদনয পযভাণ ৮৯ দপভক ৬৩ তাাং। আভাদদয মদদ মম
এরএনত্রজ আভদাপন কযা দফ ম গযাদয ভান পনত্রিতকযদণ পতনটি টিভ কাজ কযদফ। এগুদরা দরা- মক্রতা,
মদোফাাংরায দি একটি; এরএনত্রজ এদদদ পফদক্রতায দি একটি এফাং অনযটি মক্রতা  পফদক্রতায ভন্দষ
গটঠত একটি স্বাধীন কপভটি।
মদদ ক্রভফধভান
ণ
পফদুযৎ এয চাপদা পভিাদত প্রাকৃপতক গযাদয চাপদা ফাদছ। প্রাকৃপতক গযা ফযফাদয
২০১৭-১৮ অথফছদয
ণ
পফদুযৎদিদে গযাদয চাপদা ৬০৭ পফপরষন ঘনপুি। পল্পখাদত ১৯১ পফপরষন ঘনপুি 
গৃস্থাপরয ফযফাদযয জনয ১৩৩ পফপরষন ঘনপুি চাপদা যদষদছ। প্রাকৃপতক গযাদয াংকি পভিাদত প্রথভফাদযয
ভদতা এরএনত্রজ আভদাপন কযদত কাতাদযয দঙ্গ ১৫ ফছদযয চুত্রি কদয ফাাংরাদদ ২০১৭ াদরয জুরাই ভাদ। ঐ
চুত্রিদত ফরা ষ মম, ফছদয প্রাষ ২.৫ পভপরষন িন এরএনত্রজ আভদাপন কযদফ ফাাংরাদদ।
এরএনত্রজ িাপভনার
ণ
প্রকদল্পয ফাস্তফাষন কাজ এপগদষ চরদছ। কাতাদযয াদথ এরএনত্রজ আভদাপনয মম চুত্রি
কযা ষ মই চুত্রি অনুমাষী
কাতায মথদক এরএনত্রজফাী এত্রক্সদরন্ফ নাভক জাাজটি কক্সফাজাদযয ভদখারীদত
মৌৌঁছাষ এপপ্রদর। আয এ চারাদনয ভাধযদভই প্রথভফাদযয ভদতা এরএনত্রজ মুদগ প্রদফ কযর ফাাংরাদদ। ২৭৭ পভিায
দীঘ ণ  ৪৪ পভিায প্রস্থপফপি জাাজটি ফাাংরাদদদয জনয ফন কদয পনদষ আদ ১ রাখ ৩৬ াজায ঘনপভিায
তযরীকৃত প্রাকৃপতক গযা।
জাাজটি উকূর মথদক পতন পকদরাপভিায দূদয অফস্থান কদয বাভান িাপভনার
ণ
পদদফ। ১৫ ফছয মন্ত
ণ
পফদদপ প্রপতষ্ঠানটি জাাজ বাা াদফ তাযয এটি ফাাংরাদদদয পনজস্ব ভাপরকানাষ চদর আদফ। গযা ঞ্চারদনয
জনয এযই ভদধয ভদখারী মথদক চট্টগ্রাদভয আদনাষাযা মন্ত
ণ ৩০ ইত্রঞ্চ ফযাদয ৯১ পকদরাপভিায তদদঘযয
ণ
াইরাইদনয কপভপনাং ম্পন্ন কযা দষদছ। এখন চরদছ ীতাকুণরিুমন্ত
ণ আদযা ৩০ পকদরাপভিায াইরাইন
স্থাদনয কাজ।
এরএনত্রজ আভদাপনয পফলষটি অতযন্ত প্রপতপিত এফাং ফুর আদরাপচত । আভাদদয মদদ মম গযা ম্পদ
আদছ তা অপুযন্ত নষ । এ ম্পদ মল ষায আদগই পফকল্প ফযফস্থা গ্রণ কযা প্রদষাজন কাযণ পফদুযৎখাত
ফযফাফাপণজয ত্বযাপন্ত যাখা জরুপয। চট্টগ্রাভ অঞ্চদরয ইদতাভদধয ২৬৫টি পল্প কাযখানাদক এরএনত্রজ যফযাদয
চাপদাে মদষা দষদছ এফাং আদযা ৩৫৭টি পল্পকাযখানায আদফদন মদো-ফাাংরায কাদছ াঠাদনা দষদছ।
ফতণভাদন ফাাংরাদদদয িভতা স্ধি প্রতীষভান। মদোফাাংরায ভদত মদদ তদপনক ৩৬০ মকাটি ঘনপুি
গযাদয চাপদায পফযীদত ২৭৫ ঘনপুি গযা যফযা পছর। এ ঘািপত ূযদণয জনয দ্র্ুতই দয এরএনত্রজ আভদাপন
কযা দষদছ। ইদতাভদধযই কক্সফাজাদযয ভদখাপরদত মুিযাদষ্ট্রয এত্রক্সরাদযি এনাত্রজ ণ বাভান এরএনত্রজ িাপভনার
ণ
পনভাণ
ণ কদয এয ফযফায শুরু দষদছ।

-2ফাাংরাদদ এনাত্রজ ণ মযগুদরিপয কপভন ূেভদত, বপফলযত জ্বারাপন পনযাত্তাষ ২০১৫ াদর গঠন কযা ষ
জ্বারাপন পনযাত্তা তপফর। এরএনত্রজ পনিঃদিদ মদদয জ্বারাপন পনযাত্তায জনয একটি দৃিান্ত। ফতণভান যকাদযয
প্রপতটি ঘদয  কাযখানাষ গযাদয যফযা পনত্রিতকযদণ এটি ফদা বূ পভকা যাখদফ। এয ফযফাদয মদদয গযা
ম্পদদয য চা কভদফ। জনাধাযণ গযা ফযফাদয দচতন দফ। একইাদথ মদদয অথনীপতদত
ণ
এরএনত্রজয
ফযফায ফদা বূ পভকা যাখদফ। এ কথা স্ধি মম, বপফলযৎ পফকল্প জ্বারাপন পদদফ আভাদদয মদদ এরএনত্রজ আভদাপন
একটি মুগান্তকাযী দদি। এয যিণাদফিণ  মথাথ ফযফাদয
ণ
আভাদদয দকরদক দচতন দত দফ।
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রূুয াযভানপফক পফদুযৎদকন্দ্র : আনপফক ত্রিয জগদত দাণণ
মভা: কাভরুর ইরাভ বূ ইষা
মদদয প্রথভ াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র াফনা মজরায ঈেযদী উদজরায রূুদয পনপভতণ দে
।
ইদতাভদধয রূুয াযভাণপফক পফদুযৎদকদন্দ্রয প্রাথপভক মাদষয
ণ
কাজ ম্পন্ন দষদছ। ২০১৭ াদরয ৩০ নদবম্বয
প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা এ পফদুযৎদকন্দ্রটিয প্রথভ ইউপনদিয াযভাণপফক চুপে (পযঅযাক্টয) ফাদনায কাদজয উদদ্বাধন
কদযন। এয ভধয পদদষ ফাাংরাদদ আনুষ্ঠাপনকবাদফ পফদে পনউপক্লষায ক্লাদফয দয দষদছ। ফাাংরাদদ দে
পনউপক্লষায ক্লাদফয ৩২তভ মদ। ২০১৮ এয ১৪ জুরাই প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা পফদুযৎদকন্দ্রটিয পদ্বতীষ ইউপনদিয
াযভাণপফক চুপে (পযঅযাক্টয) ফাদনায কাদজয প্রথভ কাংত্রক্রি ঢারাইদষয উদদ্বাধন কদযন। মায ভধয পদদষ ফাাংরাদদ
াযভাণপফক পফদেয কাতাদয আয একধা এপগদষ মগর। যাপষায দমাপগতাষ যকাদযয ‘পাে েযাক’ প্রকদল্পয
আতাষ পফজ্ঞান  প্রমুত্রি ভন্ত্রণারদষয অধীদন রূুদয াযভাণপফক পফদুযদকন্দ্রটি ফাস্তফাষন কযা দে। যাপষায
ফাধু
ণ পনক প্রমুত্রি ফযফায কদয তাদদয আপথক
ণ াষতা  াপফক
ণ তত্ত্বাফধাদন পনভাণ
ণ কযা দে পফদুযৎদকন্দ্রটি।
মদটিয যাষ্ট্রীষ াংস্থা াযভাণপফক ত্রি কযদাদযন- মযাািদভয টঠকাদাপয প্রপতষ্ঠান এিভিষ এক্সদািণ প্রকল্পটি
ফাস্তফাষন কযদছ। ২ াজায ৪০০ মভগাষাি পফদুযৎ উৎাদন িভতাম্পন্ন এ পফদুযৎদকন্দ্র পনভাদণ
ণ যাপষায
ফাধু
ণ পনক পি প্লা মজনাদযদনয ‘পবপবইআয ১২০০’ প্রমুত্রিয াযভাণপফক চুপে ফযফায কযা দফ। ২০২৩ াদরয
ভদধয এ পফদুযৎদকদন্দ্রয প্রথভ ইউপনি মথদক ১২০০ মভগাষাি এফাং ২০২৪ াদরয ভদধয পদ্বতীষ ইউপনি মথদক আদযা
১২০০ মভগাষাি মভাি ২৪০০ মভগাষাি পফদুযৎ জাতীষ পগ্রদি মুি ষায কথা যদষদছ। এই পফদুযৎদকন্দ্র মথদক
িানা ৬০ মথদক ৮০ ফছয পনযফত্রেন্ন, ভানম্মত, াশ্রষী  পযদফফান্ধফ পফদুযৎ াষা মাদফ।
পফদে াযভাণপফক পফদুযৎদকদন্দ্রয ইপতা মফ ুদযাদনা। যভাণু মথদক পফদুযৎ উৎাদন শুরু দষদছ প্রাষ
৫০ ফছয আদগ। াযাপফদে ৩০টিয মফপ মদ পফদুযৎ উৎাদদনয এ প্রমুত্রি ফযফায কযদছ। পফদুযৎ উৎাদদন
াযভাণপফক প্রমুত্রিয আপথক
ণ , কাপযগপয  পযদফগত ুপফধাপদয কাযদণ এ প্রমুত্রি ফযফাদযয গ্রণদমাগযতা
ফাদছ। ফতণভাদন ঘনফপতূণ 
ণ স্বল্প জ্বারাপন ম্পদদয অপধকাযী উন্নষনীর এফাং অনুন্নত মদভূ তাদদয
আথাভাত্র
ণ
জক উন্নষদন াযভাণপফক পফদুযৎ উৎাদন কভূণ পচদক পফদুযৎ উৎাদদনয একটি অনযতভ পফকল্প
পদদফ গ্রণ কদযদছ। এয পছদন কাযণগুদরা দরা - এটি পফদুযৎ উৎাদদনয ফাধু
ণ পনক পনযাদ প্রমুত্রি এফাং
মিকই উৎ , জ্বারাপন ত্রি আভদাপনদত পনবণযতা হ্রা কদয , পফদুযৎ যফযা ফযফস্থাদক পনবণযদমাগয  উন্নততয
কদয; আন্তজণাপতক ফাজাদয মতর -গযা যফযাদয অপনিষতা এফাং ভজুদ দ্র্ুত হ্রা াষা মথদক পযোণ াষা
মাষ। তাছাড়া নিউনিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট পনরবেশোন্ধে। নিউনিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টনিনিক উৎপাদি েযেস্থায় কােিব
নিিঃসরণ ষ না। জরফাষু পযফতণদনয ঝুেঁপক এাদত মতর  কষরাপবপত্তক পফদুযৎদকদন্দ্রয পফকল্প পদদফ ‘ানদড্রি
াযদে পক্লন এনাত্রজ’ণ পদদফ াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্রগুদরা অফদান যাখদছ।
এফ ুপফধায কাযদণ ফতণভাদন ৃপথফীয ৩০টি মদদ ৪৫০টি পযঅযাক্টয ফা াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র চারু
যদষদছ। মগুদরা মথদক উৎন্ন পফদুযদতয পযভাণ প্রাষ ৩ রাখ ৯৪ াজায মভগাষাি , মা মভাি উৎাপদত পফদুযদতয
প্রাষ ১২ তাাং। ১৬টি মদদ আয ৫৬টি াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র পনভাণাধীন
ণ
যদষদছ , মায উৎাদন িভতা প্রাষ
৫৭ াজায মভগাষাি ।াযভাণপফক পফদুযৎ উৎাদদন ীদল যদষদছ
ণ
ভাপকণন মুিযাষ্ট্র।
আভাদদয াদয মদ বাযদত ফতণভাদন ২২টি াযভাণপফক পফদুযৎ চুপে চারু যদষদছ , মা মথদক তাযা াদে
প্রাষ মাষা ৬ াজায মভগাষাি াযভাণপফক পফদুযৎ , মা মভাি চাপদায ৪ তাাং । নতু ন প্রজদন্পয াযভাণপফক
প্রমুত্রি মদথি উন্নত  পনযাদ এফাং এ প্রমুত্রিয ভাধযদভ পফদুযৎ উৎাদনদক এনাত্রজ ণ পপকউপযটিয অনযতভ দ্ধপত
পদদফ ভগ্র পফদে পফদফচনা কযা দে।
ম্প্রপত ফাাংরাদদ স্বদপ্লান্নত মদ মথদক উন্নষনীর মদদ উন্নীত দষদছ। ২০২১ াদর ভধযভ আদষয মদ
এফাং ২০৪১ াদর উন্নত ভৃদ্ধ মদদ দাণ কযায
ণ
জনয পফদুযৎ উৎাদন ফযাকাদয ফাাদত দফ। আয
ফযাকাদয পফদুযৎ উৎাদন ফাাদত দর পনউপক্লষায াষায প্লযাে স্থাদনয পফকল্প মনই। ফতণভান যকায
‚পবন২০২১-‛  এপিত্রজ ফাস্তফাষদনয রদিয এফাং াশ্রষী  পযদফফান্ধফ উাদষ পনযফত্রেন্নবাদফ পফদুযৎ
যফযা পনত্রিত কযায উদেদয পফদুযৎ উৎাদদনয ভাপযকল্পনা গ্রণ কদযদছ। যকাদযয এ ভাপযকল্পনাষ
২০৩০ াদরয ভদধয ৩০ ,০০০ মভগাষাি এয ২০ তাাং পফদুযৎ াযভাণপফক ত্রিয ভাধযদভ উৎাদদনয উদেদয
পনউপক্লষায াষায প্লযাে পনভাণ
ণ কযা দে।

-২ক্রভফধভান
ণ
পফদুযৎ চাপদায পফলষটি পফদফচনা কযদর মদদয আথাভাত্র
ণ
জক তথা নাগপযক জীফনমাোয
ভাদনান্নষদন পফদুযৎ যফযা পনত্রিত কযায মকাদনা পফকল্প মনই। ফতণভাদন মদদয জ্বারাপন  পফদুযৎ খাত প্রধানত
গযাদয য পনবণযীর। প্রাকৃপতক গযা এফাং কষরায ভজুদ আভাদদয মদদ অতযন্ত ীপভত।
গুরুত্বূণ পফলষ
ণ
দরা আভাদদয জাষগায স্বল্পতা । তাই পযদফ পফমষণ এাদত পফদুযৎ উৎাদদনয জনয পনউপক্লষায াষায প্লযাে
এয পফকল্প মনই। পনউপক্লষায াষায প্লযাদেয ভাধযদভ স্বল্প জাষগাষ অদনক মফপ ভষ ধদয অদনক মফপ পফদুযৎ
উৎাদন ম্ভফ। এফ পফলষ পফদফচনা কদয ফতণভান যকায পনউপক্লষায াষায প্লযাে স্থাদনয কামকয
ণ দদি
গ্রণ কদযদছ। মা অতযন্ত ফাস্তফম্মত  ভদষাদমাগী।
মদদ াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র পনভাদণয
ণ
১৯৬১ াদরয উদদযাগ । াপকস্তান যকায ১৯৭০ াদর ফাপতর
কদয মদষ। স্বাধীনতায য ১৯৭৪ াদর জাপতয পতা ফঙ্গফনরধুয মখ ভুত্রজফুয যভান প্রকল্পটি ফাস্তফাষদনয উদদযাগ
মনন। ১৯৯৬ াদর যকায গঠদনয য প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা প্রকল্পটি ফাস্তফাষদন দৃশ দদি গ্রণ কদযন ।
২০০০ াদর যকায ‘ফাাংরাদদ পনউপক্লষায াষায অযাকন প্লযান ’ অনুদভাদন মদষ। ২০০৯ াদর আফায
যকায গঠদনয য প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা রূুয াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র পনভাদণয
ণ
কাজ ত্বযাপন্ত কদযন । এযই
পদর ফাাংরাদদ যকায  যাপষান মপিাদযদনয ভদধয মভ, ২০০৯ এ
‘াযভাণপফক ত্রিয াপন্তূণ ফযফায
ণ
’
পফলষক একটি ‘ভদঝাতা স্বািয’, ২০১০ এ ‘মিভষাকণ এপগ্রদভে ’ স্বািয এফাং নদবম্বয ২০১১ এ রূুদয প্রপতটি
আনুভাপনক ১০০০ মভগাষাি পফদুযৎ উৎাদদনয িভতাম্পন্ন দু ’ ইউপনিপফপি াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র স্থান
াংক্রান্ত দমাপগতা চুত্রি স্বািয ষ। ২০১৩ াদরয ১৫ জানুষাপয রূুয াযভাণপফক পফদুযৎদকদন্দ্রয প্রস্তুপতভূরক
মাদষয
ণ
পনভাণকাম
ণ
াপদ
ণ ম্পাদদনয জনয ৫০০ পভপরষন ভাপকণন িরাদযয ‘মেি এক্সদািণ মক্রপিি ’ াংক্রান্ত একটি
চুত্রি স্বািপযত ষ। ২০১৩ াদরয ২ অদক্টাফয প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা এই াযভাণপফক পফদুযৎদকদন্দ্রয পবপত্তপ্রস্তয
স্থান কদযন।
পফার জনদগাষ্ঠীয ক্রভফপধতণ পফদুযৎ চাপদা ূযণ  যকাদযয উন্নষন ভাপযকল্পনায আতাষ ুলভ
উন্নষদনয রদিয াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র স্থাদনয পফলষটি অতযন্ত গুরুত্বূণ ণ । পফদুযৎ ঘািপত  কাম্পিত পফদুযৎ
উৎাদদনয াংকি আভাদদয মদদয জনয একটি ফদা ভযা। ২০৪১ াদরয ভদধয উন্নত ভৃদ্ধ মদদয কাতাদয
মমদত দর মফপ মফপ পল্পকাযখানা স্থান, পফদদপ পফপনদষাগ আকৃি কযদত এফাং কভাংস্থান
ণ
ফাাদত দর ফায
আদগ পনযফত্রেন্ন পফদুযৎ যফযাদয পনিষতা পদদত দফ। াযভাণপফক পফদুযৎ উৎাদদন মাষায ভধয পদদষ
মপদদকই আভযা অগ্রয ত্রে। এ মকন্দ্রটি চারু দর মদদয ক্রভফধভান
ণ
পফদুযৎদতয চাপদা মভিাদত গুরুত্বূণ ণ
বূ পভকা যাখদফ। করকাযখানা এফাং অথননপতক
ণ
কভকাণ্ড
ণ
গপতীর থাকদফ । এদত ত্রজপিপ’য প্রফৃত্রদ্ধ ফাদফ। রূুয
াযভাণপফক পফদুযৎদকন্দ্র ফাাংরাদদদক পফদেয ফুদক ভমাদায
ণ
আদন ফাদনায াাাপ ভানুদলয জীফনভাদনয
উন্নষন ঘিাদফ এফাং দাপযদ্র্যপফদভাচদন াষক দফ। প্রকল্পটি এপিত্রজ-৭ অথাৎ
ণ ‘অযাকদ িু অযাপযদিফর,
পযরাইএফর, াদিইনএফর এন্ড ভিান এনাত্র
ণ
জ ণ পয অর’ ফাস্তফাষদন গুরুত্বূণ বূ
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দযাম্মঙ্গা ম্মশু সুযক্ষা োম বক্রভ : ারনাগাদ অগ্রগম্মত
দভা. ভাইদুর ইরাভ প্রধান
ফরপূফ বে ফাস্তুচ্যযত ম্মভয়ানভাসযয দযাম্মঙ্গা িনসগাষ্ঠীসে দভ র ভানম্মফে ায়তা প্রদান ম্মফসলত ম্মশুসদয সুযক্ষায়
ফাাংরাসদ যোয ইসতাভসধ্য োম বক্রভ গ্রর্ েসযসে । প্রধানভন্ত্রীয োম বারয় দথসে গত ফেসযয ১৪ দসেম্বয ভািেোর্
ভন্ত্রর্ারসয়য ভািসফা অম্মধদিযসে দযাম্মঙ্গা এম্মতভ ম্মশুসদয তাম্মরো বতম্ময এফাং তাসদয েোসর্ এেটি ম্মযেল্পনা প্রর্য়ন 
মথামথ দসক্ষ গ্রর্ েযায িন্য দম্ময়ত্ব প্রদান েযা য়। ভািসফা অম্মধদপতয দযাম্মঙ্গা এম্মতভ ম্মশুসদয তাম্মরো বতম্ময েসযসে
এফাং তাসদয েোর্  সুযক্ষায় মসথাসমাগী েভবম্মযেল্পনা প্রর্য়ন েযা সয়সে। ম্মযেল্পনা অনুমায়ী োম বক্রভ চরভান আসে।
ভািসফা অম্মধদিয োম বক্রভটি ২০ দসেম্বয ২০১৭ ফাস্তফায়ন শুরু েসয। প্রাথম্মভে তথ্য াংগ্রসয োি গতফেসযয ৩০
নসবম্বয ম্পন্ন য়। দভাট ৩৯,৮41 িন ম্মশুয তথ্য াংগ্র েযা য় । াংগৃীত প্রাি তথ্য অনুমায়ী ফারে 19,058 িন (47.83%)
ফাম্মরো 20,783 িন (52.17%)। এয ভসধ্য ভাতা-ম্মতাীন এম্মতভ ম্মশু 8,391 িন (21.06%), ম্মতৃীন এম্মতভ ম্মশু 29,315
িন (73.58%), ভাতা-ম্মতা সত পৃথে ম্মশু 865 িন (2.17%) এফাং অন্যান্য 1,270 িন (৩.১৮%)।
এফ ম্মশুয সুযক্ষায় প্রধানভন্ত্রীয োম বারসয়য অনুসভাদনক্রসভ ইউম্মনসপ, ফাাংরাসদ এয াসথ ভািসফা অম্মধদপতয এয
১৭ দোটি ২২ রাখ ৫ ািায টাো বফসদম্মে ায়তা চ্যম্মি সয়সে। চ্যম্মি অনুমায়ী অম্মতভাত্রায় ঝম্মুঁ েসত থাো ম্মশুসদয ভাম্মে ২০০০
টাো াদয ৬ ভাসয িন্য নগদ অথ ব ায়তা প্রদান, েযাম্পম্মবম্মিে ৯০টি ম্মশু সুযক্ষা েম্মভটি গঠন , ১০০টি ম্মশু ক্লাফ গঠন এফাং
দাস্ট েম্মভউম্মনটিয িন্য ৬টি চাইল্ড দেন্ডম্মর দে (ম্মএপএ) ম্মযচারনা েযা সফ, চ্যম্মি য দভয়াদ ম্মডসম্বয ২০১৮ ম বন্ত। দভয়াদ
নফায়সনয সুসমাগ যসয়সে।
ইউম্মনসপ এয াসথ স্বাক্ষম্মযত ভস াতা চ্যম্মি অনুাসয ঝম্মুঁ েসত থাো দযাম্মঙ্গা ম্মশুসদয সফ বািভ স্বাথ ব সুযক্ষায় এ ফেসযয
১৮ দপব্রুয়াম্ময দথসে োম বক্রভ ফাস্তফায়ন শুরু য়। মায ফাস্তফায়ন অগ্রগম্মত ইম্মতফাচে।
১ ভাচ ব ২০১৮ দথসে ভাঠ ম বাসয় ৫০ িন ভািেভী োি শুরু েসয। ফতবভাসন ৬২ িন ভািেভী, দুিন ডাটা এম্মি
অাসযটয  দুিন গাড ব/ ম্মক্লনায এফাং াঁচিন ম্মএপএ ম্যাসনিায ভাঠ ম বাসয় োি েযসে।
ভাঠম বাসয় োম বক্রভ ফাস্তফায়নোযী েভবচাযীগসর্য দে ম্যাসনিসভি ম্মফলসয় ম্মতনটি এফাং এসসভি টুর ম্মফলসয় এেটি
প্রম্মক্ষর্ দো ব ম্পন্ন েযা সয়সে। তাম্মরোফদ্ধ ৩৯,৮৪১ িন দযাম্মঙ্গা ম্মশুয ভসধ্য ২০,৮৫০ িন ম্মশুয তথ্য মাচাই ম্পন্ন সয়সে।
নতুন েসয অন্তভুবি ঝম্মুঁ েসত থাো ম্মশুয াংখ্যা ২,২১৫ িন। দভাট ২১,৫৭২ িন ম্মশুয ঝম্মুঁ েয ভাত্রা ম্মনরূর্ েযা সয়সে এফাং পূসফ বয
তাম্মরোফদ্ধ ম্মশুসদয ভসধ্য ১,৪৯৩ িসনয ম্মতা িীম্মফত ম্মোংফা ফয় ১৮ ফেসযয দফম্ম ম্মসসফ নাি েযা সয়সে, দভাট
মাচাইকৃসতয াংখ্যা ২৩,০৬৫ িন। ঝম্মুঁ ে মাচাইসয়য তথ্য অনুাসয 5,৯১৮ িন ম্মশু অম্মত ভাত্রায়, 5,৫৭৮ িন ভধ্যভ ভাত্রায়, 2,৫৮৭
িন ম্মনম্ন ভাত্রায় এফাং 7,৪৮৯ িন ম্মশু ঝম্মুঁ েসত দনই ফসর প্রতীয়ভান সয়সে। অম্মত ঝম্মুঁ েসত থাো ম্মশুসদয ভসধ্য 12৫ িন ঙ্গীীন
ম্মশু, 6৬৫ িন ম্মফম্মিন্ন ম্মশু, 5৯৩ িন ম্মশু প্রধান ম্মযফাসযয ম্মশু এফাং ভাতা-ম্মতা উবসয়ই মৃত এইরূ ম্মশুয াংখ্যা ৩,৩৬৪ িন।
এই ৪টি েযাটাগম্মযসত দভাট ম্মশুয াংখ্যা 4,৭৪৭ িন।
৪টি েযাটাগম্মযয 4,৭৪৭ িন ম্মশুয ভসধ্য ৪,৫৮৪ িন ম্মশুয পস্টায দেয়াযম্মগবায মাচাইসয়য োি ম্পন্ন সয়সে এফাং
েযাম্প ইনচািব অম্মপাসযয ভাধ্যসভ তাম্মরো অনুসভাম্মদত সয়সে। দভাট ১৭০০ িন ম্মশু  পস্টায দেয়াযম্মগবাসযয াসথ এম্মগ্রসভি
ম্পন্ন সয়সে। ইউম্মনসপ দথসে এ h©ন্ত ১,86,৮৮,২০০ টাো োড় েযা সয়সে, এয ভসধ্য জুন ভাস প্রথভ ফাসযয ভসতা ৫০ িন
ম্মশুয পস্টায দেয়াযম্মগবাযসে নগদ অথ ব ায়তা প্রদাসনয ভাধ্যসভ োম বক্রভ উসদ্বাধন য়। আগস্ট ভাস নতুন ১ ,৫৫৫ িন দভাট
১,৬০৫ িন ম্মশুয িন্য ১ ,৬০৫টি দেয়ায ম্মগবায ম্মযফাসযয ভসধ্য িনপ্রম্মত ২ ,০০০ টাো াসয দভাট ৩২ রক্ষ ১০ ািায টাো নগদ
অথ ব ায়তা প্রদান েযা সয়সে। েভবসূম্মচ অনুমায়ী দসেম্বয ভাস নতুন ২ ,৯৭৯ িন দভাট ৪ ,৫৮৪ িন ম্মশুয পস্টায
দেয়াযম্মগবাযসে ৯১ রক্ষ, ৬৪ ািায টাো ম্মফতযসর্য রক্ষযভাত্রা যসয়সে।
প্রম্মতটি েযাম্প’এ ম্মআইম্ম’এয বাম্মতসত্ব েম্মভউম্মনটিম্মবম্মিে ম্মশু সুযক্ষা েম্মভটি গঠন েযা সি । ভািসফা
অম্মধদপতসযয ভাধ্যসভ ফাাংরাসদসয দাস্ট েম্মভউম্মনটিয িন্য ৫টি (ম্মতনটি উম্মখয়া এফাং দুটি দটেনাপ উসিরায়) ম্মএপএ প্রম্মতষ্ঠা
েযা সফ, ম্মএপএ এয িন্য িান ম্মনফ বাচসনয োি চরভান যসয়সে।
ম্মএপএ ম্মযচারনায িন্য ২৫ িন আউটযীচ য়ােবায এফাং ১০ িন গাড ব/ ম্মক্লনায ম্মনসয়াগ েযা সফ। যর্াথী ত্রার্ 
প্রতযাফান েম্মভনাসযয বাম্মতসত্ব ০৫ জুন দযাম্মঙ্গা ম্মশু সুযক্ষা োম বক্রভ ম্মফলসয় ম বাসরাচনাবা সয়সে। ভািেোর্ ম্মচফ ১০
জুন দটেনাপ উসিরায শ্যাভরাপয (ফাাযেড়া) েযাম্প’এয ৫০ িন পস্টায দেয়াযম্মগবাযসে অথ ব ায়তা প্রদান েসয এ োম বক্রভ
উসদ্বাধন েসযসেন।

-২োম বক্রসভয
আতায় দমফ োি অম্মতদ্রুত ম্পন্ন েযা প্রসয়ািন তা ম্মনম্মদ বষ্ট্ েযা সয়সে। অফম্মষ্ট্ ম্মশুসদয ভসধ্য ১৬,৭৭৬
িসনয তথ্য মাচাই, ৮,৫০০ িন ম্মশুয পস্টায দেয়াযম্মগবাযসে অথ ব ায়তা প্রদান, দাস্ট েম্মভউম্মনটিয িন্য ৫টি ম্মএপএ এফাং
ভসনাাভাম্মিে ায়তা দেন্দ্র প্রম্মতষ্ঠা, অম্মত ঝম্মুঁ েসত থাো ম্মশুসদযসে দে ম্যাসনিসভি’এয আতায় এসন সুযক্ষা ম্মনম্মিতেসল্প
ম্মশুম্মবম্মিে ম্মযেল্পনা প্রর্য়ন  ফাস্তফায়ন প্রম্মক্রয়াধীন যসয়সে। তাোড়া নতুন েভীসদয ম্মশু সুযক্ষায় ১০টি গুরুত্বপূর্ ব ম্মফলসয় প্রম্মক্ষর্
প্রদান েযা সয়সে।
দযাম্মঙ্গা ম্মশু সুযক্ষায রসক্ষয ইউম্মনসপ েক্সফািাসয িনফর োম বারয় িান েসযসে। ইউম্মনসপ েতৃবক্ষ ভািসফা
অম্মধদপতসযয োম বক্রভ ফাস্তফায়সনয াসথ াফ বক্ষম্মর্ে দমাগাসমাগ  োম্মযগম্ময ায়তা প্রদান েযসে। াাাম্ম োম বক্রভ ফাস্তফায়ন
ভম্মনটম্মযাং েযসে। আয এবাসফ যোম্ময-দফযোম্ময প্রসচষ্ট্ায় ম্মফসেয ের ম্মশুয ভসতা দযাম্মঙ্গা ম্মশু সুযক্ষা োh©ক্রভ এম্মগসয় চরসে।
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শযাগ প্রসতদযাদধ টিকা সদন
মভাাম্মদ াান জাপযী
মছাদিা পুিপুদি পশুটিদক আয ফােঁচাদনা মগর না। ভাদষয মকার জুদ আদরা ছপদষ ৃপথফীদত এদপছর।
কি য কদয পদদনয য পদন মায ভুখটি মদখায জনয অদিা, একিু একিু কদয আা পনদষ রারন-ারন কদয
মাত্রেদরন ভা-ফাফা; আজ ম মনই।
জন্প-ভৃতুয থাকদফই এিাই তয। পকন্তু তাই ফদর অজ্ঞতা, অফদরাষ পুিপুদি পশুটিদক আয ফােঁচাদনা মগর
না, এিা মভদন মনষা কদিয। পফজ্ঞাদনয উন্নপতয াদথ াদথ পচপকৎাদিদে মম আভূর পযফতণন াপধত দে
প্রপতপনষত তায ুপর মথদক তথযপ্রমুত্রিয এই মুদগ াত গুটিদষ আভযা ফদ থাকদফা না। ভষ এদদছ ফাস্তদফয
ভুদখাভুপখ ষায। দচতনতা ফৃত্রদ্ধয াাপ অনযদক দচতন কযায। াযীপযক  ভানপকবাদফ ুস্থ ফর দষ
ুখী-ভৃদ্ধ মদ গদত কদর এপগদষ আদফা।
ইপআই একটি পফেফযাী কভূণ পচ মায ভূর রিয দে াংক্রাভক মযাগ মথদক পশুদদয অকার ভৃতুয 
ঙ্গু ত্ব মযাধ কযা। ১৯৭৯ াদরয ৭ এপপ্রর ম্প্রাপযত টিকাদান কভূণ পচয মঘালণা  ফাস্তফাষদনয য মথদক মদদ
এক ফছদযয কভফষপ কর পশুদদয ভৃতুয  ঙ্গু ত্ব মথদক যিা কযদত যকায অঙ্গীকাযফদ্ধ। যকাদযয স্বাস্থয 
পযফায করযাণ ভন্ত্রণারদষয তত্ত্বাফধাদন ম্প্রাপযত টিকাদান কভূণ পচয (ইপআই) পরতা আজ পফেফযাী
প্রাংপত এফাং ভাদৃত। যকাপয এফাং মফযকাপয াংস্থাভূদয কদরয ভাঠ h©vমষ অক্লান্ত পযশ্রদভয পদরই
ফাাংরাদদদ আজ তকযা ৯০ বাদগয উদয পশুদক পনষপভত টিকা মদষা ম্ভফ দষদছ। পদর পশুভৃতুযয ায
আজ উদেখদমাগযবাদফ হ্রা মদষদছ।
টিকাদান কভূণ পচয পদর পশুদদয প্রপতদযাধদমাগয মযাগভূ- মিা, মাপর, পিদথপযষা, ুপাং কাপ, ভা
 নফজাতদকয ধনুিাংকায, মািাইটি-পফ, পদভাপাইরা ইনd¬zমষঞ্জা-ম্পপকণত মযাগভূ, াভ, রুদফরা,
পনউদভাকক্কার পনউদভাপনষা ইতযাপদ এখন অদনকাাংদ হ্রা মদষদছ। ফতণভান পফদে মযাগ প্রপতদযাদধয য
পফদলবাদফ গুরুত্ব মদষা দে কাযণ মযাগ প্রপতকাদযয মচদষ মযাগ প্রপতদযাধই উত্তভ। পশুদদয মযাগ প্রপতদযাধ
িভতা কভ থাদক। পদর পশুযা দজ পফপবন্ন মযাদগ আক্রান্ত ষ। টিকা একটি পনপদণি মযাদগয পফরুদদ্ধ যীদয মযাগ
প্রপতদযাধ িভতা গদ মতাদর। মযাদগয পবন্নতাষ টিকা পবন্ন। মমফ মযাদগয টিকা এ h©ন্ত আপফষ্কায দষদছ তায
অপধকাাংই পশুদদয জনয। ম্প্রাপযত টিকাদান কভূণ পচ শুরু কযায আদগ ফাাংরাদদদ প্রপতফছয প্রাষ আাই রাখ
পশু ৬টি মযাদগ ভাযা মমত। এয ভদধয এক ফছদযয কভ ফষপ পশু ভৃতুযয ায ফদচদষ মফপ। মদখা মগদছ, ােঁচ
ফছদযয কভ ফষপ পশুদদয মযাগ  ভৃতুযয ঝুেঁপক ফদচদষ মফপ। এদদয পতন বাদগয একবাগ ভাযা মাষ িাষপযষা
মযাদগ, এক বাগ ছষটি প্রপতদযাধদমাগয মযাদগ এফাং ফাকী এক বাগ অনযানয মযাদগ। তাই ভষভদতা টিকা প্রদান কদয
পশুদদয ভৃতুয ায অদনকাাংদ কভাদনা ম্ভফ। এজনয টঠক ভষূপচ অনুযণ কদয এফাং নূযনতভ পফযপত মভদন
টিকা প্রদান কযদর অদনক মযাগ মথদক পশুদদয ফােঁচাদনা ম্ভফ ষ। অফয টিকা কখন মদষা মাদফ আয কখন
মদষা মাদফ না এ ম্পদকণ পচপকৎদকয যাভ ণ মনষা জরুপয এফাং এ পফলষটি ম্পদকণ জনদচতনতায পফদল
প্রদষাজন যদষদছ।
ম্প্রাপযত টিকাদান কভূণ পচয (ইপআই) কাh©ক্রভভূ টঠকবাদফ ম্পন্ন কযায পফলদষ ভাঠ-কভীদদয
অদনক দাপষত্ব। টঠক ফষদ, টঠক পফযপতদত  টঠক টিকাপ্রাপন্ভ পনত্রিত কযদত ভা-ফাফা, অপববাফকদদয যাভ ণ
প্রদান এয াাাপ কভূণ পচয টঠক ফাস্তফাষন, অগ্রগপত মাদরাচনা,
ণ
মাদরাচনাদদল
ণ
ভযা ভাধাদন
প্রদষাজনীষ ফযফস্থা গ্রণ জরুপয। মা অপববাফকদদয আচযণ  দৃটিবপঙ্গয ইপতফাচক পযফতণদনয ভাধযদভ ইপআই
কভূণ পচয রিয অত্রজত
ণ দত াদয।
যকাযই ফ কদয পদদফ, পফলষটি এভন নষ, আভযা াধাযণ জনগণ দচতন থাকদর পফলষগুদরা আদযা
দজ ভাধান কযদত াপয। ভানুল ভানুদলয জনয, জীফন জীফদনয জনয এ নীপতদক ফুদক ধাযণ কদয কদয আভযা
এপগদষ মাফ, এদক অদযয ুখ-দুিঃদখয অাংীদায দফা, কদর পভদর পভদ কাজ কযদফা, ুস্থ ফর উন্নত জাপত
পদদফ ভাথা তু দর দােঁাদফা এিাই আভাদদয কাভয।

-২মুদগয পযফতণদনয াদথ াদথ ভানুল তায জ্ঞান, ফুত্রদ্ধ, পফদফক, অপবজ্ঞতা কাদজ রাপগদষ এপগদষ মাদফ।
অবযা ফা আচযণ পযফতণদনয ভাধযদভ মুদগয াদথ তার পভপরদষ নতু ন নতু ন পচপকৎা ফযফস্থায আদরাদক
জীফনমাোষ পযফতণন আনদছ মা ভানুলদক উন্নত জীফনমাদন উকৃত কযদছ। স্বাদস্থযয উন্নপত াধদন ভানুদলয
ভদনাবাফ  আচযদণ পযফতণন মমভন জরুপয মতভপন মফা প্রদানকাযী াংস্থাদদয পনযর পযশ্রদভয াাাপ
দচতন নাগপযদকয দাপষত্ব তায পনজ এরাকায পনযিয, অল্পপপিত, ুপফধাফত্রঞ্চত ভানুদলয ভদধয দচতনতা ৃটি
কযা মা ভগ্র জাপতয উন্নষদন অগ্রণী বূ পভকা ারন কযদফ।
প্রচায অপবমাদনয ভাধযভ  উকযণ পদদফ পি চািণ , ভাইপকাং, গান  কপফতায স্লাইি প্রদনী,
ণ
আদরাচনা এফাং পভটিাং মজাযদায কযদত দফ  াি-ফাজাদয ফা গুরুত্বূণ ণ স্থাদন মাোয রাগাদর অদনদকয মচাদখ
দফ। আয এফ প্রচাযাপবমাদন স্থানীষ পফপবন্ন মনতৃফৃি মমভন-পিক, ইভাভ, মচষাযভযান, পল্পী াপপতযক,
মস্বোদফী াংস্থায কভীফৃি, ভপরা াংস্থা ফা ক্লাদফয কভীদদয অাংগ্রণ পফদল বূ পভকা যাখদত াদয। ফৃৎ
জনদগাষ্ঠীয স্বতিঃù‚ত ণ অাংগ্রণ, ইপআই কভূণ পচদত াভাত্রজক ভথন,
ণ ইপআই কাদজ াষতা, তত্ত্বাফধান 
ভপনিপযাং এফাং টিকাদান কভীয দাপষত্ব  কযণীষ পফলষভূদয পর ফাস্তফাষনই াদয কাম্পিত ুস্থ ফর ভৃদ্ধ
জাপত পদদফ আভাদদযদক প্রপতটষ্ঠত কযদত।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

শুিাচাদয দূনীসত প্রসতদযাধ
ত্রজনাত আযা আদভদ
যকাদযয ভৎ পযকল্পনা ফাস্তফাষদন শুদ্ধাচায ফতণভান ভদষয দাপফ । তাই শুধু উন্নষদনয নতু ন নতু ন
ভদির াদত পনদষই দাপষত্ব মল কদযপন যকায । মনষা দষদছ জাতীষ শুদ্ধাচায মকৌর । ২০১২ াদর ১৮ অদক্টাফয
ভপন্ত্রপযলদ পফবাদগয ভাধযদভ াযাদদদ ফ দন্ভয পফবাদগয প্রপত পনদদণ পদদষ জাপয দষদছ জাতীষ শুদ্ধাচায
মকৌর। মাদক ইাংদযত্রজদত ফদর Notional Integrity Strategy াংদিদ NIS। প্রপতটি দন্ভযদক দুনীপত মথদক ভুি
যাখদত শুদ্ধাচাদয উদরফুদ্ধ কযাই এই নীপতভারায উদেয।
এই মকৌর যাষ্ট্রীষবাদফ ততা  শুদ্ধাচায ফাস্তফাষদনয অননয দৃিান্ত । ফ ভন্ত্রণারষ , পফবাগ  অনযানয
যাষ্ট্রীষ প্রপতষ্ঠান তথা দন্ভদয তনপতকতা কপভটি গটঠত দষদছ
। াংপিি দন্ভদয এই কপভটি কভচাযীদদয
ণ
তনপতক
গুণাফরী  প্রাপতষ্ঠাপনক উন্নষন পফলদষ পদ্ধান্ত পনদষ থাদক। এয আতাষ কভকতণ
ণ া-কভচাযীদদয
ণ
প্রপিণ প্রদান কযা
ষ। প্রপত ভাদয পনষপভত আদরাচনাষ কভকতণ
ণ া  কভচাযীযা
ণ
দাচায  নীপতগত পফলদষ ভতাভত  ফিফয প্রদাদনয
ভাধযদভ শুদ্ধতায পফলদষ কথা ফদরন । প্রচাদযয একিা ুপফপদত মকৌর দরা , ফাযফায মপদ কাদযা াভদন মকাদনা কথা
ফরা ষ একভষ ভানুলটি তা পফো কযদত থাদক । এয ধাযাফাপক পযণপত দরা ইপতফাচক পচন্তা , অথাৎ
ণ কথা কাজ-আচযদণ টঠক পফোদক ধাযণ কযা । ফাযফায তনপতক কথায ুনযাফৃপত্তদত ঐ ফযত্রিয তনপতক ভূরযদফাধ পদদন
পদদন ফাদত থাদক।
ভদন-প্রাদণ ৎ অথাৎ
ণ স্বে ষায মম গুণাফরী , মাদক অনয কথাষ দাচায ফরা মাষ । যাষ্ট্রীষ পফে দাপষত্ব
ারদন দযকায াংমভী , উদদযাভী  কতণফযপনষ্ঠ ৎকভচাযী
ণ
। পতপন অদনযয াদথ দ্বযফায কযদফন । পফনষী 
পনযাংকাযী দষ কাজ কযদফন । গণকভচাযীযা
ণ
জনকরযাণকাভী যকাদযয াপতষায । তাদদয নীপতপনষ্ঠা , ৃাংঙ্খরা 
মফাভূরক ভদনাবাফ যাষ্ট্রীষ প্রানদক জনফান্ধফ কদয মতাদর । শুধু তাই নষ ুাদনয ভূরনীপত ভাজ  যাষ্ট্রদক
দুনীপতভুি যাখা , এয জনয প্রদষাজন প্রাপতষ্ঠাপনক পনষভনীপত প্রপতারন  আইন
-দ্ধপতয টঠক ফাস্তফাষন ।
অপপদ ভষভদতা আা , মফা প্রদান দজ  দ্র্ুত গপতদত কযা , উদ্ভাফনী পচন্তা  দিতায াদথ অপপদয কাদজ
ম্পৃি থাকা, ঘুল-দুনীপতদক ঘৃণা কযা তথা প্রপতদযাধ কযা একজন যকাপয কভচাযীয
ণ
কাদছ জনগদণয প্রতযাা ।
জনকরযাদণ যকাদযয যদষদছ অাংখয ুযিাভূরক কভূণ পচ । অদনকদিদে এই মফা দজ না াষা
এফাং প্রদষাজনীষ মফা মদত অদথযণ মরনদদন মবাগাপন্ত জনগণদক িুি কদয মতাদর
। প্রকাযান্তদয যকাদযয
বাফভূপতণ পফনি ষ এফাং উন্নষন ফাধাগ্রস্ত ষ । পকন্তু আভযা মপদ প্রদতযদকই পনজ পনজ অপপদ ুিয কভপযদফ
ণ
ৃটি কপয এফাং টঠক মফা পনপদণি ভদষ  আন্তপযকতায াদথ পদদত মচিা কপয তাদর প্রদতযদকই ফ জাষগাষ
পনদজদদয প্রায মফা মথা পনষদভ াফ । ধযা মাক, একজন কভচাযী
ণ
পতপন একটি অপপদ মফা পদদেন পকন্তু ফাপক
অপপগুদরাদত পতপন াধাযণ নাগপযক তথা মফাগ্রীতা । টঠক একইবাদফ প্রদতযদক মম মমই অপপদ কভযত
ণ তায
ফাইদয অনয ফ অপপদই পতপন াধাযণ জনগণ । তাই অাংখয প্রদষাজদন পফপবন্ন অপপদ মখন মমদত ষ , মখাদন
দাপষত্বযত ফযত্রিয কাদছ উমুি মফা মদর স্বাবাপফকবাদফ কদরই উকৃত ষ
। অথচ এই াধাযণ পফলষটি
আভযা ফুত্রঝ না ফদরই ভানুলদক মনস্তা দত ষ।
একজন গণকভচাযীয
ণ
অনযতভ গুণাফরী চাপযত্রেক দৃশতা এফাং তফধ উাজণদন ন্তুটি মা যাষ্ট্রীষ প্রানদক
দুনীপতভুি যাদখ । তাই দান্ভপযকবাদফ শুদ্ধাচায প্রপতষ্ঠায মকাদনা পফকল্প মনই । জনগদণয কদযয অদথইণ যকাপয
কভচাযীদদয
ণ
মফতন -বাতা। তাই মদখায পফলষ জনদফায পযভাণ  গুণভান অথনীপতয
ণ
বালাষ কতিুকু কে
ইদপপক্টব। ২০১৭-১৮ অথফছদয
ণ
জনপ্রান খাদতয ফযষ ৫৪ াজায মকাটি িাকা , মা ভগ্র ফাদজদিয াদ ১৩
তাাং। ততায জনয ুযস্কায এফাং দুনীপতয জনয াত্রস্তয চচণা থাকদর শুদ্ধাচায পফলষটি ত্বযাপন্ত দফ।
যাষ্ট্রীষ পযকল্পনাষ শুদ্ধাচায নীপতয ফাস্তফাষদন মনষা দষদছ মফ পকছু কভদকৌর
ণ
। মমভন প্রজাতদন্ত্রয
কভচাযীদদয
ণ
প্রদণাদনা পদদত মদষা দে ুযস্কায । এিা প্রপত ফছয একজন উমুি দন্ভয প্রধান  একজন মমাগয
কভচাযী
ণ
াদফন । তােঁযা যফতী পতনফছয ফাদদ আফায পফদফপচত দত াযদফন
। এভষ অনযযা ুযস্কায মদত
াযদফন। মপদ মকাদনা ফযত্রিয তনপতক গুণাফরীয াদথ উমুি দিতা , মমাগযতা, ভষানুফপতণতা, ৃঙ্খরা, উদ্ভাফনী 
প্রমুত্রিজ্ঞাদন দিতা তায ভাদঝ মফা প্রদাদনয জাত প্রফণতা থাদক তদফ পতপন একভাদয ভূরদফতদনয
ভপযভাণ অথ এফাং
ণ
াটিণ পপদকি াদফন।

-২ৃ র কভপযদফ
যাদষ্ট্রয প্রপতটি দন্ভদয ুঙ্খ
ণ
জনগদণয মবাগাপন্ত রাঘফ কদয প্রকাযান্তদয যকাদযয
বাফভূপতণদকই উজ্জ্বর কদয। পনজ পনজ কভদিদে
ণ
শুদ্ধাচাদযয আদদ অনু
ণ
প্রাপণত যকাপয কভচাযীয
ণ
ততা , দিতা
আয নীপতপনষ্ঠায াপফক
ণ াপরয এদন মদষ ফযত্রি, পযফায, ভাজ তথা যাদষ্ট্রয ধাযাফাপক উন্নষন । ভদন যাখা দযকায
আপথক
ণ ততাই একভাে ততা নষ । দুভুদখা নীপত , িাতদুি পরপ ফা আইন বদঙ্গয াংস্কৃপত এগুদরা
পবন্নভাোয দুনীপত। াযস্ধপযক শ্রদ্ধা  আস্থায পযদফ জনদফাষ গুরুত্বূণ ।ণ ভভপভতা
ণ অথাৎ
ণ অদনযয অফস্থাদন
পনদজদক বাফদত াযদর প্রপতটি মফাপ্রাথীয প্রদষাজনদক দফাচ্চ
ণ গুরুত্ব মদষা ম্ভফ দফ ।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

প্রফীণযা আভাদদয ম্পদ
ভুাম্মদ পষুর আরভ
‘প্রফীণ’, উচ্চাযণ কযা ভাে আভাদদয মচাদখয াভদন মম-ছপফিা মবদ দঠ তাদরা একজন শুভ্রদকধাযী
ভানুল পমপন ফষদয বাদয ফা ফাধদকয
ণ
জজণপযত। মকউ মকউ মফ অাষ জীফনমান কদয থাদকন। আভযা তাদদয
ম্মান ভমাদা
ণ কতখাপন পদদষ থাপক জাপন না, তদফ অমত্ন অফদরা  উদিা ম্ভফত পনতয ঙ্গী তাদদয। ভদন কদয
থাপক ফৃদ্ধ আয ক’পদন ফােঁচদফ? তােঁয জনয ভষ মদফায দযকায কী? তাদদয অত্রস্তত্ব ফা উপস্থপত প্রাষ: উদপিত
নষদতা দৃটিয অদগাচদয মথদক মাষ।
েঁচাদত্তাদযাব ণ পযষাজ মভাোয আজ যীদয ত্রি মনই। দৃটিত্রি কভ। জীফন াষাদে অদনক পকছুয
জনযই এখন ম অদনযয য পনবণযীর। মাগত জীফদন পছদরন একজন চাকুপযজীফী। পতন মছদর  দুই কনযা
ন্তাদনয পতা পতপন। মছদরদভদষদদয পফদষ দষ মগদছ। তাদদয ঘদয নাপত-নাতপন দষদছ। পকন্তু এদতা পকছুয দয
মকাথাষ মমন তায অাপন্ত। মখন মমৌফন পছর মছদরদভদষযা মছাদিা পছর তখন পযষাজ মভাো  তায স্ত্রী তাদদয
জীফদনয ুিয ভদষয মযা প্রদচিা চাপরদষদছন তাদদয ভানুল কযদত। আজ তাযা বাদরা আদছ। ফাই ভাদজ
প্রপতটষ্ঠত। পকন্তু আজ এই ফষদ এদ জীফদনয পদদফয খাতা খুরদত ফদ মকাথাষ মমন গযপভর আদছ ফদর ভদন ষ
তায। মম ভানুলিা একভষ প্রচণ্ড ভদনাফর পনদষ াংাদযয ার ধদয পছদরন, আজ ম াংাদযই তায অনাদয।
পনদজদদয াংায  ন্তান পনদষ তাযা এত ফযস্ত থাদক মম ফৃদ্ধ পতায পদদক নজয মদষায তাদদয মমন ভষ মনই।
ফতণভান ৃপথফী এভন একিা ভষ অপতফাপত কযদছ মখন কভিভ
ণ
ভানুদলয াংখযা এফাং পনবণযীর ফষস্ক ভানুদলয
াংখযা ভানুাপতক াদয ফৃত্রদ্ধ াদে। পচপকৎাপফজ্ঞাদনয উন্নষদনয পদর জন্প  ভৃতুযায কদভ মাষায াদথ াদথ
ভানুদলয গ আষু ফৃত্রদ্ধ াষা এয অনযতভ প্রধান কাযণ। মকান ফষ মথদক একজন ফযত্রিদক প্রফীণ ফরা দফ
আন্তজণপতকবাদফ তা পনধাপযত
ণ
মনই। তদফ পফেফযাী াধাযণবাদফ ৬০ ফা তদুব ণফষপ ফযত্রিদকই প্রফীণ পদদফ গণয
কযা ষ। ফাাংরাদদ যকায ২০১৩-মত প্রণীত জাতীষ প্রফীণ নীপতভারাদত ৬০ ফা তদুব ণ ফষপ ফযত্রিদকই প্রফীণ
ফরা দষদছ।
জাপতাংঘ জনাংখযা তপফদরয তথয অনুমাষী ২০১৫ মথদক ২০৩০ ার অথাৎ
ণ মিকই উন্নষন রিযভাো
অজণদনয জনয পনধাপযত
ণ
ভদষয ভদধয ৃপথফীদত পপনষয পটিদজন ফা প্রফীণ ভানুদলয াংখযা ৫৬ তাাং ফৃত্রদ্ধ মদষ
৯০ মকাটি মথদক ১৪০ মকাটিয মফপ দফ। এয ভাদন দে ২০৩০ ার নাগাদ ৃপথফীদত লাদিাব ণ ভানুদলয াংখযা
১৫ মথদক ২৪ ফছয ফষপ মুফদকয াংখযাদক ছাপদষ মাদফ। উন্নষনীর মদগুদরাদত প্রফীণ ভানুদলয াংখযা উন্নত
মদগুদরায মচদষ দ্র্ুত ফৃত্রদ্ধ াদে। তাই প্রফীণ জনদগাষ্ঠীয চা এই মদগুদরাদতই মফপ দফ। পদর পফদলত
স্বাস্থয  াভাত্রজক পনযাত্তা খাদতয য চা ফৃত্রদ্ধ মদষ াপফক
ণ উন্নষন ফাধাগ্রস্ত দফ।
ফাাংরাদদদ প্রফীণদদয াংখযা দ্র্ুত ফৃত্রদ্ধ াদে। জাপতাংদঘয জনাংখযা তপফদরয তথয ভদত ২০১১ এ
ফাাংরাদদদ প্রফীণ ভানুদলয াংখযা ১ মকাটি ১২ রি, মা ২০৬১ ার নাগাদ প্রাষ ৫ গুণ মফদ আনুভাপনক ৫ মকাটি
৫৭ রদি উন্নীত দফ। ীপভত ম্পদ আয পফুর জনাংখযায এই মদদ প্রফীণ জনাংখযা ফৃত্রদ্ধয এই প্রফণতা
বপফলযদত একটি পফার চযাদরঞ্জ পদদফ আপফবূ ত
ণ দফ এ কথা পনিঃদিদ ফরা মাষ।
আভাদদয মদদয প্রফীণ ফযত্রিদদয প্রধান ভযাগুদরায ভদধয স্বাস্থযগত ভযা এফাং অথননপতক
ণ
অস্বেরতা
অনযতভ। আভাদদয াংস্কৃপতয মপ্রিাদি অতীদত প্রফীণযা মমৌথ পযফাদয কদরয কাছ মথদক মফা  াষতা
মদতন এফাং এবাদফই তাদদয ভষ মকদি মমত। প্রফীণদদয প্রপত শ্রদ্ধা  ম্মান প্রদন
ণ
তাদদয মফপ মত্ন মনষায
একটি পফদল ভূরযদফাধ এফাং াংস্কৃপতয চচণা পছর। পকন্তু ফতণভান পচে পবন্ন। এদদদ ফতণভাদন মফপযবাগ পযফাযই
একক পযফায। এখন আয মমৌথ পযফায মতভনিা মদখা মাষ না। এিা পযফাদয প্রফীণদদয পনগৃীত ষায মছদন
অনযতভ কাযণ। প্রফীণযা মপদ অদনক মিদে মদখা মাষ ম্পপত্তয অপধকাযী, তফু ন্তাদনয কাছ মথদক মম উষ্ণতা
তাযা প্রতযাা কদযন তা ান না। প্রফীণযা এক ন্তাদনয কাছ মথদক খাযা ফযফায াষায য আদযক ন্তাদনয
কাদছ মান। মখাদন একই ঘিনায ুনযাফৃপত্ত ঘদি। আফায অদনকদিদে মদখা মাষ ন্তান মাগত কাযদণ ফা
উচ্চপিায কাযদণ ফাফা-ভাদক মছদ পফদদদ াপ জভাষ। মদিদে ফাফা-ভা একাকী, পনিঃঙ্গ, ভভতাীন এফাং
আত্মীষ পযজনীন জীফনই ষ তাদদয একভাে ঙ্গী।
াভাত্রজক ভূরযদফাদধয অফিদষয ধাযাষ প্রফীণযা প্রথভত পনজ পযফাদযই তাদদয িভতা  ম্মান
াযাদেন এফাং ধীদয ধীদয ভাদজয ফ কভকাণ্ড
ণ
দত ফাদ দছন। পফদল কদয তৃণভূর মাদষয
ণ
প্রফীণদদয
ফাধকযজপনত
ণ
ভযা আয চযভ আপথক
ণ দীনতায কাযদণ তাযা পযফায মথদক শুরু কদয ভাদজয প্রপতটি মিদেই
কর ধযদনয মফা াষায ুদমাগ মথদক ফত্রঞ্চত। পদর প্রফীণ এই জনদগাষ্ঠী প্রপতপনষত পফপবন্ন ধযদনয াভাত্রজক
পনযাত্তা ঝুেঁপকয ভুদখাভুপখ দেন মা আগাভীদত একটি জাতীষ ভযা পদদফ পচপেত দত াদয।

-২ফতণভাদন প্রফীণদদয উন্নষদনয পফলষটি জাতীষ  আন্তজণাপতকবাদফ মফ গুরুত্বূণ ণ ইুয দষ দােঁপদষদছ।
প্রফীণদদয ভযা ম্পদকণ দচতনতা ৃটিয জনয জাপতাংঘ ১৯৯১ ার মথদক ১ অদক্টাফযদক আন্তজণাপতক প্রফীণ
পদফ পদদফ ারন কদয আদছ। পদফটিয এ ফছদযয প্রপতাদয পনধাপযত
ণ
দষদছ "Celebrating Older Human
Rights Champions" ফাাংরাদদদ পদফটি মথামথ ভমাদাষ
ণ
াপরত দষ আদছ।
প্রফীণদদয পফলদষ দচতনতা ৃটিয প্রষাদ জাপতাংদঘয আহ্বাদন াা পদদষ ‘৯০ এয দদকই যকায প্রাষ
৯ মকাটি িাকা ফযদষ ঢাকাষ প্রফীণদদয জনয একটি পফদলাপষত াাতার  প্রফীণ পনফা এফাং তৎকারীন ােঁচটি
পফবাগীষ দয প্রফীণদদয জনয পফদল পক্লপনক স্থান কদয। ১৯৯৭-৯৮ অথফছদয
ণ
প্রণীত ফষস্ক বাতা কাh©ক্রভ
প্রফীণদদয জনয এখন h©ন্ত যকাদযয ফদচদষ ফপরষ্ঠ দদি। াযাদদদয চায রাখ প্রফীদণয জনয প্রপতভাদ
১০০ িাকা পদদফ বাতা প্রদাদনয মম কভূণ পচয আতা  অদথযণ পযভাণ ধাযফাপকবাদফ ফৃত্রদ্ধ মদষদছ। ফতণভান
২০১৮-১৯ অথফছদয
ণ
৪০ রাখ ফষস্ক ফযত্রিয জনয জনপ্রপত ভাপক ৫০০ িাকা াদয ২৪০০ মকাটি িাকা ফযাে যাখা
দষদছ।
‘জাতীষ প্রফীণ নীপতভারা ২০১৩’- এয আতাষ ফাাংরাদদদয লাদিাব ণ প্রদতযক নাগপযক প্রফীণ পদদফ গণয
দফন এফাং তাদদযদক যাদষ্ট্রয ‘পপনষয পটিদজন’ পদদফ পফদফচনা কযা দফ। ‘পপনষয পটিদজন’ পদদফ তাযা
পফদল পযচষে াদফন এফাং যকাপয স্বাস্থযদকন্দ্রভূদ পফপবন্ন মফায অপধকাযী দফন। মাষক্রদভ
ণ
যকায
তাদদয জনয অনযানয ুদমাগ ুপফধা পনত্রিত কযদফ।
‘ভাতা-পতায বযণ-মালণ আইন ২০১৩’ যকাদযয আদযকটি উদেখদমাগয দদি। এই আইদনয
আতাষ ন্তান ফা ন্তানগণ ভাতা-পতায বযণ-মালণ পনত্রিত কযদফন, পচপকৎায ফযফস্থা কযদফন এফাং তাদদয
াদথ একদে ফফা কযদফন। চাকুপযয কাযদণ দূদয থাকদত ফাধয দর ভাতা-পতায পনষপভত মখােঁজখফয যাখদফন।
ভাতা-পতায ইোয পফরূদদ্ধ কখদনাই তাদদযদক মকাদনা ফৃদ্ধাশ্রদভ াঠাদনা মাদফ না। এই আইন রNনকাযী ফযত্রি
অনুব এক
ণ
রাখ িাকা জপযভানা, অনাদাদষ পতন ভা কাযাদণ্ড মবাগ কযদফন।
ফযত্রি, ভাজ  জাতীষ জীফদনয প্রপতটি মিদে প্রফীণদদয যদষদছ গুরুত্বূণ ণ অফদান। তাদদয প্রজ্ঞা, জ্ঞান
 অপবজ্ঞতা মম মকাদনা জাপতয জনয একটি পফার ম্পদ। এই ম্পদদক মথামথ ম্মান  ভমাদা
ণ পদদত দফ এফাং
এয মদথামুি ফযফায কযদত দফ। এদত যফতী প্রজন্প মমভন ভৃদ্ধ দফ মতভপন প্রফীণযা ভাদজ তাদদয
প্রদষাজনীষতা উরপি কদয মল জীফদন একটি আনিভষ, পনত্রিত জীফনমান কযদত াযদফন। ফতণভাদন মমৌথ
পযফায প্রথাষ মম বাঙন মদখা পদদষদছ তা মযাধ কযদত াযদর প্রফীণ ফষদয একাকীত্ব অদনকিাই দূয দফ।
একাকীদত্বয অনুলঙ্গ পদদফ পফপবন্ন মযাগ ফযপধদক এয ভাধযদভ দূদয যাখা ম্ভফ দফ।
শুধু যকাপয ৃষ্ঠদালকতা নষ, ফযত্রিগত উরপি  আচযণ প্রফীণদদয ুিয জীফন পনত্রিত কযদত
াদয। আভাদদয মদদয াংখযাগপযষ্ঠ ভানুল ইরাভ ধদভ ণ পফোী। ইরাভধদভ ণ প্রপতটি আত্মপনবণযীর ন্তাদনয
য ভাতা-পতায বযণ-মালণদক ফাধযতাভূরক কযা দষদছ। এই পফধান মভদন চরদর প্রফীণ ফযত্রিযা পনদজদদযদক
আয ভাদজয মফাঝা পদদফ ভদন কযদফন না।
কাজ ভানুলদক গপতীর যাদখ। প্রফীণযা মমদতু ফষদয কাযদণ কভ কদভািভ
ণ
ফা যাপয উৎাদনীর
কাদজয াদথ পনদজদদয ষদতা জপত কযদত াদযন না, তাই তাযা মাদত ৃজনীর, আনিদাষক, ারকা ফা জ
এফাং াাাপ পফশ্রাভ পনদত াদযন, মপদদক নজয পদদত দফ।
প্রফীণ ফা ফৃদ্ধ কার আভাদদয জীফদন আদফ। প্রদতযদকয জীফদনয এটি একটি স্বাবাপফক পযণপত।
মমৌফনকাদর প্রফর প্রাণত্রিদত বযুয মকাদনা ফযত্রি মমন এক ভষ ফৃদ্ধ দষ তাাষ না মবাদগন, অাষ দষ না
দন তাদদয তযাগ  অফদাদনয প্রপতদান ান, তা পনত্রিত কযদত দর যকাদযয াাাপ পযফায, ভাজ 
াভাত্রজক াংগঠনভূদক এপগদষ আদত দফ।
#
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পআইপি প্রফন্ধ

ফন্ধ দি শাা ইদিয ফযফায
. ভ. মগারাভ পকফপযষা
প্রপতফছয মদদ প্রাষ আাই াজায মকাটি ইি ততপয ষ। এ ইি ততপযদত বূ পভয উপযবাদগয প্রাষ াদ ছষ
মকাটি িন উফযণ ভাটি ফযফায কযা ষ। ইি মাাদত ফযফায কযা ষ ৫০ রাখ িন কষরা  ৩০ রাখ িন কাঠ। এয
পদর প্রাষ মদ মকাটি িন কাফনণ পনিঃযণ ষ (পযদফ অপধদন্ভয এয তথয ভদত)।
ইদিয ফযফায কদফ মথদক শুরু দষদছ মিা ফরা কটঠন। তদফ ভানফ বযতায পন¤œস্তদয থাকাকাদরই ভানুল
ভাটিয ফযফায পদখ মপদর। ভাটিয ততপয পফপবন্ন ত্রজপনে ফযফায কযা শুরু ষ এভদষ। ভানফ বযতায
ভধযস্তদয এদ ভাটি পদদষ ইি ফানাদনা পদখ মপদর ভানুল। এ ইি আগুদন মাাদনা দতা না, মযাদদ শুকাদনা দতা।
পফদল কদয ূফদগারাদধ
ণ
যণ আপদভ ভানুলদদয ভদধয বযতা পফকাদয ভধযস্তদয ইি পদদষ ফাপঘয ততপযয ইপতা
াষা মাষ। ভানুল কদফ মথদক মাা ইি ফযফায কযা শুরু কদযদছ, তায টঠক ইপতা জানা মাষ না। তদফ মদখা
মাদে মম, বযতা পফকাদয াদথ ইদিয ফযফায ফৃত্রদ্ধ দতাদপ্রাতবাদফ জপত।
মদদয অথননপতক
ণ
ভৃত্রদ্ধয াদথ াো পদদষ নগযাষন ঘদি থাদক। ফাাংরাদদ এ প্রত্রক্রষাষ এপগদষ
চদরদছ। আয নগযাষদনয াদথ ইদিয ফযফাদযয ম্পকণ পনপফ। এপদদক যকায গ্রাভদক ুপফধা ম্বপরত দয
রূ পদদত চাদে। পফদল কদয কৃপলজপভ ুযিায রদিয গ্রাভদক দয পযণত কযায পচন্তা কযা দে। অযপদদক
যকায ২০২০ াদরয ভদধয মাা ইদিয ফযফায ূদনযয মকািাষ নাপভদষ আনায পদ্ধান্ত পনদষদছ। অথাৎ
ণ ২০২০
াদরয য মদদ মাা ইি ফযফায ফন্ধ দষ মাদফ। গ্রাভদক দয পযণত কযদত দর প্রচুয ইদিয প্রদষাজন দফ।
মাা ইদিয ফযফায ফন্ধ দষ মগদর এ পফার কভমজ্ঞ
ণ
ম্পাদদন ইদিয চাপদা পভিদফ মকাথা মথদক?
মাা ইদিয ফযফায ূদনযয মকািাষ নাপভদষ আনায পফলষটি যকায ন্ভভ ঞ্চফাপলক
ণ পযকল্পনাষ
অন্তবুি
ণ কদযদছ। এটি জাপতাংদঘয মিকই উন্নষন রদিযয াদথ াংপিি। অদনক মদদই মাা ইদিয ফযফায
ফন্ধ কযা দষদছ। আভাদদয প্রপতদফপ মদ বাযদত বূ পভয উপযবাদগয ভাটি পদদষ ইি ততপয পনপলদ্ধ কদযদছ।
মকাদনা মকাদনা মদ ইভাযত ততপযয প্রমুত্রিদত ফযাক পযফতণন এদনদছ। তাযা ইভাযত পনভাদণ
ণ ইি ফযফায কযদছ
না। আফায মকাদনা মকাদনা মদ ইদিয পফকল্প উদ্ভাফন কদযদছ। পকন্তু আভাদদয মদদ পক মাা ইদিয পফকল্প পকছু
উদ্ভাফন কযা দষদছ? নাপক ইভাযত পনভাদণয
ণ
এই অপত াধাযণ উকযণটিয জনয আভাদদয পফদদভুখী দত দফ?
াধাযণত ইি ততপযদত কৃপলজপভয উপযবাদগয ভাটি ফযফায কযা ষ। জপভয উপযবাদগয এ ভাটি উফযণ
থাদক। কৃপলজপভয উপযবাদগয এ ভাটিদত পর উৎাদদনয জনয প্রদষাজনীষ খাদয উাদান থাদক। ইি ততপযদত
জপভয উপযবাদগয ভাটি ফযফাদযয পদর জপভয উফযতা
ণ
নি দষ মাষ। বূ ৃদষ্ঠয উপযবাদগয উফযণ ভাটি ইিবািাষ
ফযফায কযায পদর বপফলযদত মদদ খাদয উৎাদন কদভ মাষা এফাং খাদয ঙ্কদি ায আঙ্কা কযা দে।
এছাা ইিবািাষ কাঠ ফযফাদযয পদর ফযাক াদয ফৃি পনধন ঘিদছ। এটি পযদফদয য ভাযাত্মক
পফরূ প্রবাফ মপরদছ। ইি মাাদত পগদষ মম কাফনণ পনিঃযণ দে, তা জরফাষু পযফতণনদক প্রবাপফত কযদছ। রিয
কযা মগদছ মম এরাকাষ ইিবািায াংখযা মফপ, ম এরাকাষ আদাদয জপভদত পর উৎাদন ফযাত ষ।
পরদফৃদি টঠকভত পর ধদয না। ইিবািা অঞ্চদরয ফাষূদুলদণয পদর জনস্বদস্থযয য পফরূ প্রবাফ দ। এফ
এরাকায ভানুদলয যীদয চভদযাগ,
ণ
োকিজপনত মযাগ নানা মযাগফযাধী মদখা মদষ।
তাই পফদেয অনযানয মদদয ভত ফাাংরাদদ মাা ইদিয পফকল্প উদ্ভাফদনয প্রষা চরদছ। এয ভদধয
গৃাষন  গণূত ণ ভন্ত্রণারদষয অধীনস্ত াউত্রজাং অযান্ড পফত্রডাং পযাচণ ইনপেটিউি (এইচপফআযআই) উদ্ভাফন
কদযদছ পযদফফান্ধফ পনভাণাভগ্রী।
ণ
এইচপফআযআইদষয এফ াভগ্রীয প্রধান উকযণ দে নদীয তরদদ
খনন কযা ভাটি  অল্প পযভাদণ পদভে। উদ্ভাপফত পফকল্প পনভাণাভগ্রীয
ণ
ভদধয যদষদছ ইি, বফদনয মভদঝ, ছাদ 
মদষার ততপযয উকযণ, পফকল্প দরা স্লযাফ, ফারু-পদভদেয কাংত্রক্রি দরা ব্লক, পর ব্লক, নদী খননকৃত ভাটিয ব্লক,
ভাটি-পদভদেয েযাপফরাইজি ব্লক, মপদযাপদভদেয াপনয িযাাংক, একতরা বফদনয খুটেঁ ি, চার প্রবৃ পত।
এইচপফআযআই উদ্ভাপফত ততপয ইদিয খযচ মাা ইদিয অদধক।
ণ াদিয আেঁ ফযফায কদয তাযা মম মদষার
ততপয কদয, তা চূ ণপফচূ
ণ ণ ষ
ণ
না, িষ কভ ষ। এ ছাা এগুদরা বূ পভকম্প নীষ বফন পনভাদণ
ণ াষক। পদভে 
ফারু পভপদষ মভপদন চা পদদষ ইোযরপকাং ব্লক ততপয কযা ষ। এইচপফআযআই উদ্ভাপফত কাংত্রক্রি দরাব্লকগুদরা
অপি, তা  ব্দপনদযাধক এফাং এ াংস্থায প্রপতটি পনভাণাভগ্রীই
ণ
পযদফফান্ধফ  াশ্রষী।

-২২০১৫ ার মথদক এইচপফআযআই পযদফফান্ধফ পনভাণাভগ্রী
ণ
ততপয কদযদছ। শুরুদত এফ পনভাণাভগ্রীয
ণ
প্রপত াধাযণ ভানুল খুফ একিা আস্থাীর দত াযপছদরা না। এ কাযদণ প্রভাণ পদদফ এইচপফআযআই পনদজদদয
আপঙ্গনাষ মফ পকছু স্থানা ততপয কদয। পনদজদদয উদ্ভাপফত পনভাণাভগ্রী
ণ
পদদষ পনদজদদয প্রপতষ্ঠাদনয জাষগাষ
ােঁচতরা একটি ফ বফন পনভাণ
ণ কদয। এছাা মছাি-ফ আয কদষকটি বফন পনভাণ
ণ কযা ষ। এফ বফন এখন
নানা কাদজ ফযফায কযা দে। এযয এফ াভগ্রী পনদষ নানা ধযদনয প্রদনী
ণ কযা দষদছ। উদ্ভাপফত এফ পনভাণ
ণ
াভগ্রী পযদফফান্ধফ াষাদত বাদরা াা াষা মাদে। পদদন পদদন জনপপ্রষ দে এইচপফআযআইয উদ্ভাপফত
পনভাণাভগ্রী।
ণ
যকাপয কাদজয াাাপ মফযকাপয পফপবন্ন প্রপতষ্ঠান এখন এইচপফআযআইদষয াভগ্রীয প্রপত
আগ্রী দষ উঠদছ।
এ ফছদযয শুরুদত প্রধানভন্ত্রীয কামারষ
ণ
মথদক এইপফআযআই উদ্ভাপফত দরাব্লক মাদত যকাপয বফদন
ফযফায কযা ষ, তায উদদযাগ মনষা ষ। গৃাষন  গণূত ণ ভন্ত্রণারদষয পনভাণাভগ্রীয
ণ
তাপরকাষ এইচপফআযআই
উদ্ভাপফত ১৮ ধযদনয পনভাণাভগ্রী
ণ
তাপরকাবুি কযা দষদছ। মনাষাখারীয বাানচদয স্থানা ততপযদত মমফ
পযদফফান্ধফ পনভাণাভগ্রী
ণ
ফযফায দে, তায ভদির ততপয কদযপছর এইচপফআযআই। এ ছাা িুষাখারী,
রক্ষ্মীুয  পদযাজুদয যকাপয পফপবন্ন প্রকদল্প বফন পনভাদণ
ণ এইচপফআযআইদষয াভগ্রী ফযফায কযা দে।
জাইকায অথাষদন
ণ
এইচপফআযআইদষ একটি অতযাধুপনক কাযখানা ততপযয কাজ চরদছ। এ কাযখানায জনয
অতযাধুপনক মভপন আনা দষদছ। নদীয তরদদ মথদক ভাটি উদত্তারন কদয ম ভাটি পদদষ ুপদষই এখাদন ইি
ততপয কযা দফ। এ কাযখানাষ পদদন ১২ াজায ইি ততপয দফ এফাং এ ইি ফাপণত্রজযকবাদফ পফত্রক্র কযা মাদফ। এই ইদিয
দাভ দফ প্রচপরত ইদিয মচদষ কভ। এছাা ২০১৬ মথদক এইচপফআযআই ইউদযাীষ ইউপনষদনয আপথক
ণ
াষতাষ নানা ধযদনয দচতনতা ভূরক কামক্রভ
ণ
পযচারনা কদয আদছ। এয ভাধযদভ ভানুল আদগয তু রনাষ
এফ াভগ্রী ফযফাদয দচতন দে।
মফযকাপয উদদযাদগ মাা ইদিয পফকল্প দরাব্লক ততপযয মফ কদষকটি কাযখানা স্থান কযা দষদছ।
এযভদধয মকাদনা মকাদনা কাযখানাষ ভাটিয তরদদদয পরয াদথ পদভে পভপদষ মাপন্ত্রক দ্ধপতদত চা 
প্রাকৃপতক তাদ ইদিয পফকল্প ব্লক ততপয কযা দে। এগুদরা ুদযািাই পযদফফান্ধফ। এফ ব্লদকয স্থাষীত্ব এফাং
নীরতা মাা ইদিয মচদষ মফপ ফদর প্রদকৌরীগণ জাপনদষদছন। ইদতাভদধয মদদয মকাদনা মকাদনা স্থানাষ
এগুদরা ফযফায কযা দে।
যাজধানীয ফাষুদল
ূ দণয জনয ফদচদষ মফপ দাষী ঢাকায আাদয ইিবািা। নযদষপবপত্তক
গদফলণাপ্রপতষ্ঠান এনআইএরইউয াষতাষ পযদফ অপধদন্ভদযয গদফলণাষ ঢাকা দযয ফাষুয গুণগত ভাদনয এই
পচে উদঠ এদদছ। পযদফ অপধদন্ভয জাপনদষদছ তাদদয গদফলণা অনুাদয শুষ্ক মভৌুদভ ঢাকা দযয
ফস্তুকণাভূ ফাষুদল
ূ দণয জনয ইিবািা ৫৮ তাাং দাষী। াংস্থাটি ইি ততপযদত প্রচপরত দ্ধপত ফযফায না কদয
পযদফফান্ধফ  জ্বারাপন াশ্রষী আধুপনক প্রমুত্রি ফযফাদযয ুাপয কদযদছ। পযদফফান্ধফ পনভাণাভগ্রী
ণ
ফযফায
কযদর দূলণ মযাধ কযা মাদফ। কৃপলজপভ নি দফ না। নদীয তরদদদয ভাটি ফযফাদযয কাযদণ নদীয াপন প্রফাপত
দফ মফপ, মা নদীয নাফযতা পপপযদষ আনদত বূ পভকা যাখদফ। এইচপফআযআই উদ্ভাপফত পনভাণাভগ্রীই
ণ
আগাভীপদদন
মাা ইদিয স্থান দখর কযদফ।
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প্রফীণযা আভাদদয ম্পদ
ভুাম্মদ পষুর আরভ
‘প্রফীণ’, উচ্চাযণ ভাে আভাদদয মচাদখয াভদন মম-ছপফিা মবদ দঠ তাদরা একজন শুভ্রদকধাযী ভানুল
পমপন ফষদয বাদয এফাং ফাধকণযজপনত অুস্থতাষ কাতয। মকউ মকউ অতযন্ত অাষবাদফ জীফনমান কদয
থাদকন। আভযা তাদদয ম্মান ভমাদা
ণ কতখাপন পদদষ থাপক জাপন না, তদফ অমত্ন অফদরা  উদিা কযদত াযদর
মমন ফােঁপচ। ভদন কদয থাপক ফৃদ্ধ আয ক’পদন ফােঁচদফ? তােঁয জনয ভষ নি কযায দযকায কী? এিা কখন আভাদদয
চাপযত্রেক তফপিয ফা ভূরযদফাধ ষা উপচত নষ।
ফতণভান ৃপথফী এভন একিা ভষ অপতফাপত কযদছ মখন কভিভ
ণ
ভানুদলয াংখযা এফাং পনবণযীর ফষস্ক
ভানুদলয াংখযা ভানুাপতক াদয ফৃত্রদ্ধ াদে। পচপকৎাপফজ্ঞাদনয উন্নষদনয পদর জন্প  ভৃতুযায কদভ মাষায
াদথ াদথ ভানুদলয গ আষু ফৃত্রদ্ধ াষা এয অনযতভ প্রধান কাযণ। েঁচাদত্তাদযাব ণ পযষাজ মভাোয আজ যীদয
ত্রি মনই। দৃটিত্রি কভ। জীফন াষাদে অদনক পকছুয জনযই এখন ম অদনযয য পনবণযীর। মাগত
জীফদন পছদরন একজন চাকুপযজীফী। পতন মছদর  দুই কনযা ন্তাদনয পতা পতপন। মছদরদভদষদদয পফদষ দষ মগদছ।
তাদদয ঘদয নাপত-নাতপন দষদছ। পকন্তু এদতা পকছুয দয মকাথাষ মমন তায অাপন্ত। মখন মমৌফন পছর
মছদরদভদষযা মছাদিা পছর তখন পযষাজ মভাো  তায স্ত্রী তাদদয জীফদনয ুিয ভদষয মযা প্রদচিা চাপরদষদছন
তাদদয ভানুল কযদত। আজ তাযা বাদরা আদছ। ফাই ভাদজ প্রপতটষ্ঠত। পকন্তু আজ এই ফষদ এদ জীফদনয
পদদফয খাতা খুরদত ফদ মকাথাষ মমন গযপভর আদছ ফদর ভদন ষ তায। মম ভানুলিা একভষ প্রচণ্ড ফরফত্তা
পনদষ াংাদযয ার ধদযপছদরন, আজ ম াংাদযই তায প্রচণ্ড অনাদয। পনদজদদয াংায  ন্তান পনদষ তাযা এত
ফযস্ত থাদক মম ফৃদ্ধ পতায পদদক নজয মদষায তাদদয মমন ভষ মনই। মকান ফষ মথদক একজন ফযত্রিদক প্রফীণ
ফরা দফ আন্তজণপতকবাদফ তায পনধাপযত
ণ
মকাদনা াংজ্ঞা মনই। তদফ পফেফযাী াধাযণবাদফ ৬০ ফা তদুব ণ ফষপ
ফযত্রিদকই প্রফীণ পদদফ গণয কযা ষ। ফাাংরাদদ যকায প্রণীত ‚জাতীষ প্রফীণ নীপতভারা ২০১৩‛মত- ৬০ ফা
তদুব ণফষপ ফযত্রিদকই প্রফীণ ফদর াংজ্ঞাপষত কযা দষদছ।
জাপতাংঘ জনাংখযা তপফদরয তথয অনুমাষী ২০১৫ মথদক ২০৩০ ার অথযাৎ
ণ মিকই উন্নষন রিযভাো
অজণদনয জনয পনধাপযত
ণ
ভদষয ভদধয ৃপথফীদত প্রফীণ ভানুদলয াংখযা ৫৬ তাাং ফৃত্রদ্ধ মদষ ৯০ মকাটি মথদক
১৪০ মকাটিয মফপ দফ। এয ভাদন দে ২০৩০ ার নাগাদ ৃপথফীদত লাদিাব ণভানুদলয াংখযা ১৫ মথদক ২৪ ফছয
ফষপ মুফদকয াংখযাদক ছাপদষ মাদফ। উন্নষনীর মদগুদরাদত প্রফীণ ভানুদলয াংখযা উন্নত মদগুদরায মচদষ দ্র্ুত
ফৃত্রদ্ধ াদে। তাই প্রফীণ জনদগাষ্ঠীয চা এই মদগুদরাদতই মফপ দফ। পদর পফদলত স্বাস্থয  াভাত্রজক
পনযাত্তা খাদতয য চা ফৃত্রদ্ধ মদষ াপফক
ণ উন্নষন ফাধাগ্রস্থ দফ।
ফাাংরাদদদ প্রফীণদদয াংখযা দ্র্ুত ফৃত্রদ্ধ াদে। জাপতাংদঘয জনাংখযা তপফদরয তথয ভদত ২০১১ এ
ফাাংরাদদদ প্রফীণ ভানুদলয াংখযা পছর ভাে ১ মকাটি ১২ রি, ২০৬১ ার নাগাদ তা প্রাষ ৫ গুণ মফদ আনুভাপনক
৫ মকাটি ৫৭ রদি উন্নীত দফ। ীপভত ম্পদ আয পফুর জনাংখযায এই মদদ প্রফীণ জনাংখযা ফৃত্রদ্ধয এই
প্রফণতা বপফলযদত একটি পফার চযাদরঞ্জ পদদফ আপফবূ ত
ণ দফ এ কথা পনিঃদিদ ফরা মাষ।
আভাদদয মদদয প্রফীণ ফযত্রিদদয প্রধান ভযাফরীয ভদধয স্বাস্থযগত ভযা এফাং অথননপতক
ণ
অস্বেরতা
অনযতভ। আভাদদয াংস্কৃপতয মপ্রিাদি অতীদত প্রফীণযা মমৌথ পযফাদয কদরয কাছ মথদক মফা  াষতা
মদতন এফাং এবাদফই তাদদয প্রফীণ ভষ মকদি মমত। প্রফীণদদয প্রপত শ্রদ্ধা  ম্মান প্রদন
ণ
তাদদয মফপ মত্ন
মনষায একটি পফদল ভূরযদফাধ এফাং াংস্কৃপতয চচণা পছর। পকন্তু আভাদদয মদদ ফতণভাদন মফপযবাগ পযফাযই একক
পযফায। এখন আয মমৌথ পযফায মতভনিা মদখা মাষ না। এিা পযফাদয প্রফীণদদয পনগৃীত ষায মছদন
অনযতভ কাযণ। প্রফীণযা মপদ অদনক মিদে মদখা মাষ ম্পপত্তয অপধকাযী, তফু ন্তাদনয কাছ মথদক মম উষ্ণতা
তাযা প্রতযাা কদযন তা ান না। প্রফীণযা এক ন্তাদনয কাছ মথদক খাযা ফযফায াষায য আদযক ন্তাদনয
কাদছ মান। মখাদন একই ঘিনায ুনযাফৃপত্ত ঘদি। আফায অদনকদিদে মদখা মাষ ন্তান মাগত কাযদণ ফা
উচ্চপিায কাযদণ ফাফা-ভাদক মছদ পফদদদ াপ জভাষ। মদিদে ফাফা-ভাযা একাকী, পনিঃঙ্গ, ভভতাীন এফাং
আত্মীষ পযজনীন জীফনই ষ একভাে ঙ্গী।
াভাত্রজক ভূরযদফাদধয অফিদষয ধাযাষ প্রফীণযা প্রথভত পনজ পযফাদযই তাদদয িভতা  ম্মান
াযাদেন এফাং ধীদয ধীদয ভাদজয কর কভকাণ্ড
ণ
দত ফাদ দছন। পফদল কদয তৃণভূর মাদষয
ণ
প্রফীণদদয
ফাধকযজপনত
ণ
ভযা আয চযভ আপথক
ণ দীনতায কাযদণ তাযা পযফায মথদক শুরু কদয ভাদজয প্রপতটি মিদেই
কর ধযদনয মফা াষায ুদমাগ মথদক ফত্রঞ্চত। পদর প্রফীণ এই জনদগাষ্ঠী প্রপতপনষত পফপবন্ন ধযদনয াভাত্রজক
পনযাত্তা ঝুেঁপকয ভুদখাভুপখ দেন মা আগাভীদত একটি জাতীষ ভযা পদদফ পচপেত দত াদয।

-২ফতণভাদন প্রফীণদদয উন্নষদনয পফলষটি জাতীষ  আন্তজণাপতকবাদফ মফ গুরুত্বূণ ণ ইুয দষ দােঁপদষদছ।
প্রফীণদদয ভযা ম্পদকণ দচতনতা ৃটিয জনয জাপতাংঘ ১৯৯১ ার মথদক ১ অদক্টাফযদক আন্তজণাপতক প্রফীণ
পদফ পদদফ ারন কদয আদছ। পদফটিয এ ফছদযয প্রপতাদয পনধাপযত
ণ
দষদছ "Celebrating Older Human
Rights Champions" ফাাংরাদদদ পদফটি মথামথ ভমাদাষ
ণ
াপরত দষ আদছ।
প্রফীণদদয পফলদষ দচতনতা ৃটিয প্রষাদ জাপতাংদঘয আহ্বাদন াা পদদষ ‘৯০ এয দদকই যকায প্রাষ
৯ মকাটি িাকা ফযদষ ঢাকাষ প্রফীণদদয জনয একটি পফদলাপষত াাতার  প্রফীণ পনফা এফাং তৎকারীন ােঁচটি
পফবাগীষ দয প্রফীণদদয জনয পফদল পক্লপনক স্থান কদয। ১৯৯৭-৯৮ অথফছদয
ণ
প্রণীত ফষস্ক বাতা কাh©ক্রভ
প্রফীণদদয জনয এখন h©ন্ত যকাদযয ফদচদষ ফপরষ্ঠ দদি। াযাদদদয চায রাখ প্রফীণদদয জনয প্রপতভাদ
১০০ িাকা পদদফ বাতা প্রদাদনয মম কভূণ পচয আতা  অদথযণ পযভাণ ধাযফাপকবাদফ ফৃত্রদ্ধ মদষদছ। ফতণভান
২০১৮-১৯ অথফছদয
ণ
৪০ রাখ ফষস্ক ফযত্রিদক জনপ্রপত ভাপক ৫০০ িাকা াদয ২৪০০ মকাটি িাকা ফযাে যাখা
দষদছ।
‘জাতীয় প্রফীণ নীসতভারা ২০১৩’- এয আওতায় ফাাংরাদদদয লাদিার্ধ্ থ কর নাগসযক প্রফীণ
সদদফ গণয দফন এফাং তাদদযদক যাদেয ‘সসনয়য সটিদজন’ সদদফ সফদফচনা কযা দফ। ‘সসনয়য
সটিদজন’ সদদফ তাযা সফদল সযচয়ত্র াদফন এফাং যকাসয স্বাস্থ্যদকন্দ্রভূদ সফসবন্ন শফায
অসধকাযী দফন। মায়ক্রদভ
থ
যকায তাদদয জনয অনযানয যদমাগ যসফধাও সনক্তিত কযদফ।
‘ভাতা-সতায বযণ-শালণ আইন ২০১৩ যকাদযয আদযকটি উদেখদমাগয দদে। এই
আইদনয আওতায় ন্তান ফা ন্তানগণ ভাতা-সতায বযণ-শালণ সনক্তিত কযদফন, সচসকৎায ফযফস্থ্া
কযদফন এফাং তাদদয াদথ একদত্র ফফা কযদফন। চাকযসযয কাযদণ দূদয থাকদত ফাধয দর ভাতা-সতায
সনয়সভত শখাোঁজখফয যাখদফন। ভাতা-সতায ইিায সফরূদি কখদনাই তাদদযদক শকাদনা ফৃিাশ্রদভ াঠাদনা
মাদফ না। এই আইন রNনকাযী ফযক্তি অনযর্ধ্ থএক রাখ িাকা জসযভানা, অনাদাদয় সতন ভা কাযাদণ্ড শবাগ
কযদফন।
ফযক্তি, ভাজ ও জাতীয় জীফদনয প্রসতটি শেদত্র প্রফীণদদয যদয়দছ গুরুত্বূণ থ অফদান। তাদদয
প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অসবজ্ঞতা শম শকাদনা জাসতয জনয একটি সফার ম্পদ। এই ম্পদদক মথামথ ম্মান ও
ভমাদা
থ
সদদত দফ এফাং এয মদথামযি ফযফায কযদত দফ। এদত যফতী প্রজন্প শমভন ভৃি দফ
শতভসন প্রফীণযা ভাদজ তাদদয প্রদয়াজনীয়তা উরসি কদয শল জীফদন একটি আনন্দভয়, সনক্তিত
জীফনমান কযদত াযদফন। ফতথভাদন শমথ সযফায প্রথায় শম বাঙন শদখা সদদয়দছ তা শযাধ কযদত
াযদর প্রফীণ ফয়দয একাকীত্ব অদনকিাই দূযীবূ ত দফ। একাকীদত্বয অনযলে সদদফ সফসবন্ন শযাগ
ফযসধদকও এয ভাধযদভ দূদয যাখা ম্ভফ দফ।
শুধু যকাপয ৃষ্ঠদালকতা নষ, ফযত্রিগত উরপি  আচযণ প্রফীণদদয ুিয জীফন পনত্রিত কযদত
াদয। আভাদদয মদদয াংখযাগপযষ্ঠ ভানুল ইরাভ ধদভ ণ পফোী। ইরাভধদভ ণ প্রপতটি আত্মপনবণযীর ন্তাদনয
য ভাতা-পতায বযণ-মালণদক ফাধযতাভূরক কযা দষদছ। এই পফধান মভদন চরদর প্রফীণ ফযত্রিযা পনদজদদযদক
আয ভাদজয মফাঝা পদদফ ভদন কযদফন না।
মমৌথ পযফায প্রথাষ প্রফীণ ফযত্রিযা মল জীফদন একটি আনিভষ, পনত্রিত জীফনমান কযদতন। ফতণভাদন
মমৌথ পযফায প্রথাষ মম বাঙন মদখা পদদষদছ তা মযাধ কযদত াযদর প্রফীণ ফষদয একাকীত্ব অদনকিাই দূযীবূ ত
দফ। কাজ ভানুলদক গপতীর যাদখ। প্রফীণযা মমদতু ফষদয কাযদণ যাপয উৎাদনীর কাদজয াদথ পনদজদদয
জপত কযদত াদযন না, তাই ৃজনীর আনিদাষক, ারকা কাজ কযদত াদযন।
প্রফীণ ফা ফৃি কার জীফদনয একটি স্বাবাসফক সযণসত। শমফনকাদর প্রফর প্রাণক্তিদত বযযয
শকাদনা ফযক্তি শমন এক ভয় ফৃি দয় তাায় না শবাদগন, অায় দয় না দন তা সনক্তিত কযদত
দর যকাদযয াাাস সযফায, ভাজ ও াভাক্তজক াংগঠনভূদক এসগদয় আদত দফ।
#
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সআইসি প্রফন্ধ

াভাক্তজক সনযাত্তা ও ভাদয়দদয েভতায়দন প্রাথসভক সোয় ফৃসত্ত-উফৃসত্ত
যফীন্দ্রনাথ যাষ
পিাফান্ধফ ফতণভান যকায প্রাথপভক পিায াপফক
ণ উন্নষদন ফদ্ধপযকয। এযই ধাযাফাপকতাষ প্রাথপভক
পফদযারদষয পিাথীদদয ভাদঝ পফনাভূদরয ফই পফতযণ, উফৃপত্ত প্রদান, পভি-মি পভর চারুকযণ, অপতপযি মশ্রপণকি
পনভাণ,
ণ
ক্লারুদভ ভাপিপভপিষা াংদমাজন, পফদল চাপদাম্পন্ন পশুদদয জনয পফপবন্ন াভগ্রী পফতযণ,
পিকূনযতা ূযদণ যাদনর  ুর পিকদদয পনদষাগ, প্রাক-প্রাথপভক পিক পনদষাগ, প্রধান পিক  কাযী
পিকদদয মফতন মস্কর উন্নীতকযণ এফাং পিকদদয অবযন্তযীণ  পফদদ প্রপিণ পফপবন্ন কামক্রভ
ণ
অফযাত
যদষদছ। পিাথীদদয ভাদঝ প্রাথপভক পিা ভানী যীিায পরাপদরয পবপত্তদত ফৃপত্ত প্রদান এ কামক্রদভয
ণ
একটি উদেখদমাগয অাং।
ফতণভাদন প্রাথপভক পিা ভানী যীিায পরাপদরয পবপত্তদত পিাথীদদয ভাদঝ ফৃপত্ত প্রদান কযা দে।
কর পিাথী এ প্রপতদমাপগতাষ অাংগ্রণ কযদত াযদছ। ূদফ ণ প্রথভ াপযয পকছুাংখযক মভধাফী পিাথীয ফৃপত্ত
যীিাষ অাংগ্রদণয ুদমাগ পছর। পদর অফপি পিাথীযা এ মিদে ফত্রঞ্চত দতা। ভানী যীিাষ প্রান্ভ নম্বয
পফদফচনাষ পিাথীদদয মভধা পফকাদয রদিয মকািাপবপত্তক উদজরা, থানাষাপয, িযাদরেুর ফৃপত্ত  মৌযবা
ষািণ, ইউপনষন, উদজরা, থানাষাপয াধাযণ ফৃপত্ত প্রদান কযা দে।

প্রাথপভক পিা ভানী যীিায ভাধযদভ ূদফ ণ ৫৫ াজায পিাথীদদয ভাদঝ মভধায পবপত্তদত ফৃপত্ত মদষা
দতা। ২০১৫ াদর এ াংখযা ফাপদষ ৮২ াজায ৫০০ কযা দষদছ। এফছয মভধা মকািাষ (িযাদরেুর) ফৃপত্ত
মদষদছ ৩৩ াজায পিাথী, মা ূদফ ণপছর ২২ াজায। াধাযণ মকািাষ মদষদছ ৪৯ াজায ৫০০ জন ূদফ ণমদতা
৩৩ াজায পিাথী। মাযা ভানী যীিায পরাপদরয পবপত্তদত ফৃপত্ত াদফ তাযা ৮ভ মশ্রপণ মন্ত
ণ এই ফৃপত্ত াদফ।
প্রাথপভক পিা ভানী যীিাষ উদজরাষ অাংগ্রণকাযী পিাথীয াংখযায অনুাদত ভানাংখযক ছাে 
ছােীদক এ ফৃপত্ত ফণ্টন কযা দে। ফৃপত্তপ্রান্ভদদয াংখযা ফৃত্রদ্ধয াাাপ ফৃপত্তয অদথযণ পযভাণ ২০১৫ ার মথদক
ফৃত্রদ্ধ কযা দষদছ। আদগ িযাদরেুর ফৃপত্তপ্রান্ভদদয ভাদ ২০০ িাকা কদয মদষা দর ২০১৫ মথদক ৩০০ িাকা
এফাং াধাযণ ফৃপত্তপ্রান্ভদদয ভাদ ১৫০ িাকায পযফদতণ ২২৫ িাকা কদয মদষা ষ।
প্রাথপভক পিায পফস্তায  ভান উন্নষদনয জনয যকায ফদা
ণ দচি। প্রাথপভক পিায জনয উফৃপত্ত প্রকল্প
পশুদদয বপতণয ায  উপস্থপতয ায ফৃত্রদ্ধকযণ, ঝদযায প্রফণতা মযাধকযণ, প্রাথপভক পিাচদক্রয ভাপন্ভয ায
ফৃত্রদ্ধকযণ, পশুশ্রভ মযাধ, নাযীয িভতাষন পনত্রিতকযণ, াভাত্রজক পনযাত্তা মজাযদাযকযদণ গুরুত্বূণ ণ বূ পভকা
যাখদছ। গতফছদযয জুন মন্ত
ণ াযাদদদ পটি কদাদযন
ণ
 মৌয এরাকা ফাদদ ৪৮৬টি উদজরাষ কর
প্রাথপভক পফদযারষ, স্বতন্ত্র এফদতদাপষ ভাদ্র্াা এফাং পশুকরযাণ োে পযচাপরত প্রাথপভক পফদযারদষয কর
পিাথীদক উফৃপত্ত প্রদান কযা দে। প্রাথপভক পফদযারদষ প্রাক-প্রাথপভদকয কর পিাথী এফাং প্রাথপভক পফদযারদষ
চারু কযা ৬ষ্ঠ মথদক অিভ মশ্রপণয কর পিাথীদক উফৃপত্তয আতাষ আনা দষদছ। ২০১৭ াদরয জুরাই মথদক
পটি কদাদযন
ণ
মৌয এরাকায প্রাথপভক পফদযারষ  এফদতদাপষ ভাদ্র্াাষ উফৃপত্ত প্রদাদনয জনয যকায পদ্ধান্ত
গ্রণ কদযদছ।
প্রাথপভক পিায পফস্তায  ভান উন্নষদনয রদিয ১৯৯৩ াদর পিায জনয খাদয কভূণ পচ এফাং ১৯৯৯ াদর
প্রাথপভক পিায জনয উফৃপত্ত প্রদান প্রকল্প চারু কযা ষ। যকায মদফযাী কভূণ পচ দু’টিদক একীবূ ত কদয ২০০২
াদর চারু কদয ‘প্রাথপভক পিায জনয উফৃপত্ত প্রকল্প’। প্রাথপভক পিায জনয উফৃপত্ত প্রকল্প (২ষ মাষ)
ণ এ পটি
কদাদযন
ণ
এফাং মৌযবা ফযপতদযদক ৭৮,৭০,১২৯ জন ছাে-ছােী উফৃপত্ত ুপফধাদবাগীয আতাবুি পছর। জুন
২০১৫ াদর ৩ষ মাদষ
ণ প্রকদল্পয াংদাপধত পিপপদত মৌযবা  পটি কদাদযন
ণ
এরাকা অন্তবুি
ণ কযা ষ
এফাং ুপফধাদবাগী পিাথীয াংখযা ১ মকাটি ৪০ রাখ।

-২প্রাক-প্রাথপভক মাদষ
ণ পিাথী প্রপত ভাদ ৫০ িাকা, ১ভ মথদক ৫ভ মশ্রপণ মন্ত
ণ পিাথী প্রপত ভাদ ১০০
িাকা এফাং ৬ষ্ঠ মথদক ৮ভ মশ্রপণয পিাথীদদয প্রপত ভাদ ১২৫ িাকা াদয উফৃপত্ত প্রদান কযা দে। প্রাথপভক
পিায জনয উফৃপত্ত প্রকল্প একটি াভাত্রজক পনযাত্তা প্রকল্প। উফৃপত্তয ুপফধা াষায কাযদণ ইদতাভদধয
প্রাথপভক পফদযারষভূদ বপতণয ায ফৃত্রদ্ধ মদষদছ, ঝদযায প্রফণতা কদভদছ, প্রাথপভক পিাচক্র ভান্ভ কযায
ায মফদদছ, যাপয ভাদষদদয াদত উফৃপত্তয অথ ণ প্রদান কযায কাযদণ ভাদষদদয তথা নাযীয িভতাষন ফৃত্রদ্ধ
মদষদছ। এ প্রকল্প পিাথীদদয পফদযারষভুখী কযদত এফাং পফদযারদষ ধদয যাখদত াষতা কযদছ।
ফাাংরাদদদ মম পিত্রজিার পফপ্লফ শুরু দষদছ। তায ুপর পদদফ প্রাষ ১ মকাটি ভা ঘদয ফদই মভাফাইর
মপাদনয ভাধযদভ তাদদয ন্তানদদয উফৃপত্তয িাকা াদেন। ইপতূদফ ণ নাতন দ্ধপতদত তাযা িাকািা মদতন
টঠকই, পকন্তু ম আনি খাপনকিা ম্যান দষ মমত ফুদূদয পগদষ িাকা াংগ্রদয পফম্বনাষ। পিত্রজিার ফাাংরাদদদ আজ
ভাদষদদয মকাদনা কি মনই, ভষ নি মনই।
মভাফাইর ফযাাংপকাংদষয ভাধযদভ উফৃপত্তয অথ ণ প্রদান পনত্রিত কযদত মভাফাইর একাউে মখারা এফাং চাপদা
াংগ্র কদয িািাদফজ পনভাণ
ণ কযা দষদছ। ইপতূদফ ণ ভাদষযা দূয-দূযান্ত মথদক পফতযণ মকদন্দ্র এদ রাইদন দােঁপদষ
উফৃপত্তয অথ ণ গ্রণ কযদতন। মভাফাইদর উফৃপত্ত প্রদান কযায পদর তাদদয শ্রভ  ভষ অচষ কদভ মগদছ।
মভাফাইর একাউদে জভা ষা িাকা তাযা মম-মকাদনা ভষ পউযকযা এদজদেয কাছ মথদক তু রদত াযদছন। গত
মপeªæষাপযদত রূারী ফযাাংদকয পয কযা এফাং প্রাথপভক পিা অপধদন্ভদযয াদথ এ চুত্রি স্বািপযত দষদছ, মা
ফতণভান যকাদযয পিত্রজিার ফাাংরাদদ পনভাদণ
ণ একটি কামকয
ণ উদদযাগ।
ম্প্রপত ফাাংরাদদ ¦মল্পান্নত মদ মথদক উন্নষনীর মদদয াপযদত মাষায অপবমাো শুরু কদযদছ, মা
জাপতয পতা ফঙ্গফÜz মখ ভুত্রজফুয যভাদনয স্বদন্ময মানায ফাাংরা গায একধা এপগদষ মগর। প্রধানভন্ত্রী মখ
াপনা মঘালণা কদযদছন ২০৪১ াদরয ভদধয ফাাংরাদদদক উন্নত পফদেয াপযদত উনীত কযা। আজদকয
মকাভরভপত পিাথীযাই মই উন্নত মদদয মনতৃত্ব মদদফ। তাই যকায প্রাথপভক স্তদযয পিাথীদদয উন্নত পফদেয
াদথ তার পভপরদষ চরায জনয মুদগাদমাগী পিাষ গায প্রতযদষ পফপবন্ন কভূণ পচ গ্রণ কদয ফাস্তফাষন কদয
চদরদছ। ইদতাভদধয পফদযারষ গভদনাদমাগী প্রাষ তবাগ পশুদদয পফদযারদষ বপতণ পনত্রিত দষদছ। এখন ভানম্মত
পিা পনত্রিত কযদত যকায পনযরবাদফ কাজ কদয মাদে।
#
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কভববতী মোশয়র নৄপষ্টওেো
ওোমরুশেোো পলপরি
কভবোবস্থোয় ন্তোি মোশয়র ওোঙ হেশও নৄপষ্ট িোয়। ন্তোি এর ভপবষ্যৎ সুস্থতো অশিও হক্ষশি কভববতী মোশয়র ঔোবোর হওমি
তোর ির পিভবর ওশর। অশিও মো পদ্বিোয় হভোশকি ওী ঔোয়ো উপঘত, ওী িয়। অশিশও উপদ্বগ্ন েোশওি বোেপত চি পিশয়। প্রঘপত
িোরর্ো, মো যপদ হবপল ঔোবোর ঔোয় তোশ কশভবর ন্তোি আওোশর বশেো শব। তঔি স্বোভোপবও হিপভোপর ম্ভব শব িো। তোই কভববতী
মোশও ওম হঔশত হদয়ো য়। যো পও-িো মো  পলশুর চন্য পবিদ হিশও আিশত িোশর।
আবোর অশিশওর মশত, এওচি কভববতী মোশও দুচশির ঔোবোর ঔোয়ো উপঘত। এটো ঠিও িয়। ওোরর্ অপতপরি ঔোবোর
গ্রশর্র শঙ্গ ভৄটিশয় যোয়োর ম্পওব আশঙ। অপতপরি চশির মোশয়শদর হক্ষশি ভত ন্তোি অেবো হঙোশটো পলশুর চন্দোশির খটিো
হবপল। তশব ঔোবোর হযমিই হোও িো হওি, হটো শত শব নৄপষ্টওর। এ চন্য কভববতী মোশয়র ঔোবোশর ঔোশযর ব ওয়টি উিোদোশির
উিপস্থপত েোওশত শব। প্রোপ্তবয়স্ক প্রপতটি িোরীর বদপিও ২২০০ পওশো-ওযোপর ঔোশযর প্রশয়োচি শ এওচি কভববতীর প্রশয়োচি
য় ৩৫০ পওশো ওযোপর হবপল। তো িো শ পলশু অনৄপষ্টশত র্ভশক  ওম চি পিশয় পলশু চন্োয়।
হপ্রোটিি লরীশরর কেি  বৃপদ্ধশত োয়তো ওশর৷ কভবোবস্থোয় মোশয়র হপ্রোটিশির ঘোপদো স্বোভোপবও অবস্থোর হঘশয় হবপল য়৷
আপম কশভবর পলশুর লরীশরর িতুি টিসুয বতপরশত োোে ওশর। কভববতী মোশও বদপিও অন্তত ৬০ গ্রোম আপমচোতীয় ঔোয গ্রর্
ওরশত যশ। প্রপতপদশির আপমশর অভোব নরশর্ ২ হেশও ৩ টুওশরো মোঙ, ৩ হেশও ৪ টুওশরো মোং  ওমিশক্ষ এওটি পিম হঔশত
শব। এঙোেো পিয়ম ওশর প্রপতপদি এওগ্লো উষ্ণ করম দুি িোি ওরশত শব। পবশ্ব স্বোস্থয ংস্থো (WHO) এর মশত, এওচি কভববতী
মোশয়র প্রেম, পদ্বতীয়  র্ততীয় trimester-এ প্রপতপদি যেোক্রশম ১, ১০  ৩০ গ্রোম অপতপরি হপ্রোটিি প্রশয়োচি য়। হঔয়ো রোঔশত
শব, ওাঁঘো বো আিোপদ্ধ মোং যোশত িো ঔোয় এবং পিম ভোশো ওশর পদ্ধ ওশর বো হভশচ হঔশত শব। আর দুি ভোশো মশতো নেটিশয়
িোি ওরো উপঘত।
কভবোবস্থোয় মোশয়র লরীশর ওযোপয়োশমর প্রশয়োচি বশঘশয় হবপল৷ কভবোবস্থোর হল পতি মোশ পলশুর োে  দাঁশতর কেশির
চন্য অশিও ওযোপয়োশমর প্রশয়োচি য়৷ যপদ কভবোবস্থোর প্রেম হেশওই স্বোভোপবও ঘোপদোর তুিোয় তুিোভওভোশব ওযোপয়োশমর
ঘোপদো হবশে যোয়, তবু হলশর ৩ মো ঘোপদোটো বশঘশয় হবপল েোশও। পবশ্ব স্বোস্থয ংস্থোর মশত, এওচি কভববতী মোশয়র পদশি
১০০০ পমপগ্রোম এবং পবশল ওশর হল ৩ মোশর প্রপতপদি ১২০০ পমপগ্রোম ওযোপয়োমভদ্ধ ঔোবোর ঔোয়ো দরওোর। দুি, দুগ্ধচোত
দ্র্ব্য, মোঙ, বোদোম, ওমোশবু, শুওশিো ি, বুচ িোতো লোও-বপচ, নেওপি  বতবীশচ প্রচুর িপরমোশর্ ওযোপয়োম িোয়ো
যোয়৷
আমোশদর হদশলর হবপলর ভোক কভববতী মপোই রিশূন্যতোয় র্ভশক েোশওি৷ আয়রি লরীশর পশমোশগ্লোপবি  এিোপচব বতপরশত
োোে ওশর, কভবস্থ পলশুর হরোক প্রপতশরোিক্ষমতো বোেোয় এবং স্দোয়ুতন্ত্র পবওোল ওশর। Institute Of Medicine (আইএম) এর মশত,
কভববতী মোশয়র প্রপতপদি ২৭ পমপগ্রোম আয়রিভদ্ধ ঔোবোর ঔোয়ো দরওোর। িো শ এশিপময়ো বো রিস্বল্পতো হদঔো পদশত িোশর৷ তোই
রিস্বল্পতো প্রপতশরোি ওরোর চন্য মোশও আয়রিভদ্ধ ঔোবোর হঔশত শব৷ করু পওংবো ঔোপর ওপচো, বোচ্চো ভৄরপক, পিম, মোঙ, ওো, ওচু
 িোং লোও এ শবর মশধ্য প্রচুর িপরমোশর্ আয়রি আশঙ৷
হওো পবভোচশি িপও এপশির বশেো িরশির ভূপমওো রশয়শঙ। িপও এযোপি পলশুর হমরুদে কেশি োয়তো ওশর৷
কভববতী মোশয়র লরীশর িপও এপশির প্রশয়োচিীয় ঘোপদো নরর্ িো শ কভবস্থ পলশু ঠিওভোশব হবশে উেশত িোশর িো এবং চশন্র
ময় পলশুর চি ওম য়োর ম্ভোবিো েোশও। হঔয়ো রোঔশত শব, কভবোবস্থোর প্রেম ওশয়ও প্তো িপও এপশির প্রশয়োচিীয়
ঘোপদো হযি নরর্ য়। আইএম এর মশত, কভবোবস্থোয় প্রপতপদি ৬০০ মোইশক্রোগ্রোম িপও এপিভদ্ধ ঔোবোর ঔোয়ো উপঘত। িপও
এপিভেি ঔোবোশরর মোশছ রশয়শঙ হব্রোওপ, ভোত, মসুর িো, ওমোর লরবত, িোং লোও  িোউরুটি।
োে  অভযন্তরীর্ অঙ্গভশর কেশির চন্য পভটোপমি ‘এ’ প্রশয়োচি৷ কভবস্থ পলশুর প্রপতটি অঙ্গ-প্রতযশঙ্গর হবশে েো, হরোক
প্রপতশরোিক্ষমতো ওোয বওর েোওো, দৃপষ্টলপি ঠিওভোশব ওোচ ওরো এবং োপব বওভোশব হবশে েোয় ‘পভটোপমি এ’ প্রশয়োচি। কশভব েোওো
পলশু হযশতু ব নৄপষ্ট মোশয়র মোধ্যশমই িোয়, তোই কভববতী মোশয়র লরীশর পভটোপমি এ-এর এই ঘোপদো নরর্ য়ো চরুপর। পবশ্ব স্বোস্থয
ংস্থো’র-এর মশত, এওচি কভববতী মোশয়র প্রপতপদি ৮০০ পমপগ্রোম পভটোপমি ‘এ’ ভদ্ধ ঔোবোর গ্রর্ ওরো উপঘত। হশক্ষশি ঔোবোশরর
তোপওোয় েোওো ঘোই ওপচো, পিম, কোচর, আম, কোঢ় ওমো  লুদ রশগর ি এবং কোঢ় বুচ রশগর লোও-বপচ ইতযোপদ।
পভটোপমি-পব িপরবোরর্ভি ৬টি পভটোপমশির মশধ্য কভবোবস্থোয় ঘোপদো হবশে যোয় পভটোপমি পব-১ বো েোয়োপমি, পব-২ বো
পরশবোফ্লোপবি  পব-৩ বো িোয়োপশির। পব-পভটোপমি িোয়শচপস্টভ পশস্টমশও ঘোলু রোশঔ। ক্লোপন্ত ওমোশত োোে ওশর। িোলোিোপল
ঘোমেোর শুষ্কভোব ওপমশয় শতচ রোশঔ। কভবোবস্থোয় হযশতু রশমোশির িপরবতবশির ওোরশর্ হিট, হওোমর, কো- এব চোয়কোর ঘোমেোর
রং িপরবতবি য়, হিশটর ঘোমেো পিত য়োয় টোি োশক, তোই পব-পভটোপমি এই ময় গুরুত্বনর্ ব ভূপমওো রোশঔ। ‘হরি পমট’, ওপচো,
পিম, ওো, পওিপি, পবি, িোংলোও, ওোেবোদোম  দুশি প্রচুর িপরমোশর্ পভটোপমি পব িোয়ো যোয়।

-২পভটোপমি ‘প’ এর োোশে লরীর শচই লোওবপচ হেশও আয়রি হলোর্ ওশর পিশত িোশর, রিশূন্যতোর ম্ভোবিো ওমোয়
 হরোকপ্রপতশরোি ক্ষমতো বোেোয়। এ চন্য ঔোবোর ঔোয়োর িরিরই হবু, ওমো, বোতোপবশবু বো আমওী ঔোয়ো হযশত িোশর ।
মোশয়শদর ঔোবোর ম্পশওব অশিও কুংস্কোর বো ভ্রোন্ত িোরর্ো আশঙ। হযমি- াঁশর পিম, হবোয়ো মোঙ, কচোর মোঙ  পমপষ্ট কুমেো ঔোয়ো
যোশব িো। এগুশো িপরোর ওরশত শব। নৄপষ্টীিতো প্রপতওোর, স্বোস্থয িপরঘয বো প্রভৃপত পবশয় হরপি, টিপভ, ংবোদিশির মোধ্যশম
ব্যোিও প্রঘোশরর ব্যবস্থো ওরশত শব।
আ ওেোটি শো, ও ঔোয শত শব নৄপষ্টগুর্ভদ্ধ  পিরোিদ। আবোর ঔোয যপদ দূপত বো অপিরোিদ য় তশব নৄপষ্ট
গুর্ভদ্ধ শ হই ঔোবোশর হয হওউ অসুস্থ শয় িেশত িোশর। বোপ-েঁঘো ঔোবোর বচবি, পিরোিদ ঔোয গ্রর্ এবং স্বোস্থয  নৄপষ্ট
শঘতিতোই স্বোস্থযবোি চোপত কেশির অন্যতম পিয়োমও। কভববতী মোশও যপদ নৄপষ্টওর ঔোবোর হদয়ো যোয় তোশ কশভবর ন্তোিটি সুস্থ
 স্বোভোপবও শব।
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eÜ n‡”Q †cvov B‡Ui e¨envi
m. g. †Mvjvg wKewiqv
cÖwZeQi †`‡k cÖvq AvovB nvRvi †KvwU BU •Zwi Kiv nq| G BU •Zwi‡Z f~wgi Dcwifv‡Mi cÖvq mv‡o Qq
†KvwU Ub De©i gvwU e¨envi Kiv nq| BU †cvov‡Z e¨envi Kiv nq 50 jvL Ub Kqjv I 30 jvL Ub KvV| Gi
d‡j cÖvq †`o †KvwU Ub Kve©b wbtmiY nq (cwi‡ek Awa`ßi Gi Z_¨ g‡Z)|
B‡Ui e¨envi K‡e †_‡K ïiæ n‡q‡Q †mUv ejv KwVb| Z‡e gvbe mf¨Zvi wb¤œ¯Í‡i _vKvKv‡jB gvbyl gvwUi
e¨envi wk‡L †d‡j| gvwUi •Zwi wewfbœ wRwbmcÎ e¨envi Kiv ïiæ nq Gmg‡q| gvbe mf¨Zvi ga¨¯Í‡i G‡m gvwU
w`‡q BU evbv‡bv wk‡L †d‡j gvbyl| G BU Av¸‡b †cvov‡bv n‡Zv bv, †i․‡`ª ïKv‡bv n‡Zv| we‡kl K‡i c~e©‡Mvjv‡a©i
Avw`g gvbyl‡`i g‡a¨ mf¨Zv weKv‡ki ga¨¯Í‡i BU w`‡q evwoNi •Zwii BwZnvm cvIqv hvq| gvbyl K‡e †_‡K
†cvov BU e¨envi Kiv ïiæ K‡i‡Q, Zvi mwVK BwZnvm Rvbv hvq bv| Z‡e †`Lv hv‡Q †h, mf¨Zv weKv‡ki mv‡_
B‡Ui e¨envi I‡Zv‡cÖvZfv‡e Rwo‡q i‡q‡Q|
†`‡ki A_©‣bwZK mg„w×i mv‡_ cvjøv w`‡q bMivqb N‡U _v‡K| evsjv‡`kI G cÖwµqvq GwM‡q Pj‡Q| Avi
bMivq‡bi mv‡_ B‡Ui e¨env‡ii m¤úK© wbwei| Gw`‡K miKvi MÖvg‡KI kn‡i iƒc w`‡Z Pv‡Q| we‡kl K‡i
K…wlRwg myiÿvi j‡ÿ¨ MÖvg‡K kn‡i cwiYZ Kivi wPšÍv Kiv n‡Q| Aciw`‡K miKvi 2020 mv‡ji g‡a¨ †cvov
B‡Ui e¨envi k~‡b¨i †KvUvq bvwg‡q Avbvi wm×všÍ wb‡q‡Q| A_©vr 2020 mv‡ji ci †`‡k †cvov BU e¨envi eÜ
n‡q hv‡e| MÖvg‡K kn‡i cwiYZ Ki‡Z n‡j cÖPzi B‡Ui cÖ‡qvRb n‡e| †cvov B‡Ui e¨envi eÜ n‡q †M‡j G wekvj
Kg©hÁ m¤úv`‡b B‡Ui Pvwn`v wgU‡e †Kv_v †_‡K?
†cvov B‡Ui e¨envi k~‡b¨i †KvUvq bvwg‡q Avbvi welqwU miKvi mßg cÂevwl©K cwiKíbvq AšÍf©y³
K‡i‡Q| GwU RvwZms‡Ni †UKmB Dbœqb j‡ÿ¨i mv‡_ mswkøó| A‡bK †`‡kB †cvov B‡Ui e¨envi eÜ Kiv n‡q‡Q|
Avgv‡`i cÖwZ‡ewk †`k fvi‡ZI f~wgi Dcwifv‡Mi gvwU w`‡q BU •Zwi wbwl× K‡i‡Q| †Kv‡bv †Kv‡bv †`k BgviZ
•Zwii cÖhyw³‡Z e¨vcK cwieZ©b G‡b‡Q| Zviv BgviZ wbg©v‡Y BU e¨eni Ki‡Q bv| Avevi †Kv‡bv †Kv‡bv †`k
B‡Ui weKíI D™¢veb K‡i‡Q| wKš‧ Avgv‡`i †`‡k wK †cvov B‡Ui weKí wKQz D™¢veb Kiv n‡q‡Q? bvwK BgviZ
wbg©v‡Yi GB AwZ mvaviY DcKiYwUi Rb¨ Avgv‡`i we‡`kgyLx n‡Z n‡e?
mvaviYZ BU •Zwi‡Z K…wlRwgi Dcwifv‡Mi gvwU e¨envi Kiv nq| Rwgi Dcwifv‡Mi G gvwU De©i _v‡K|
K…wlRwgi Dcwifv‡Mi G gvwU‡Z dmj Drcv`‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Lv`¨Dcv`vb _v‡K| BU •Zwi‡Z Rwgi
Dcwifv‡Mi gvwU e¨env‡ii d‡j Rwgi De©iZv bó n‡q hvq| f~c„‡ôvi Dcwifv‡Mi De©i gvwU BUfvUvq e¨envi
Kivi d‡j fwel¨‡Z †`‡k Lv`¨ Drcv`b K‡g hvIqv Ges Lv`¨ m¼‡U covi Avk¼v Kiv n‡Q|
GQvovI BUfvUvq KvV e¨env‡ii d‡j e¨vcK nv‡i e„ÿ wbab NU‡Q| GwU cwi‡e‡ki Ici gvivZ¥K weiƒc
cÖfve †dj‡Q| BU †cvov‡Z wM‡q †h Kve©b wbtmiY n‡Q, hv Rjevq~ cwieZ©b‡K cÖfvweZ Ki‡Q| jÿ¨ Kiv †M‡Q
†h, †h GjvKvq BUfvUvi msL¨v †ewk, †m GjvKvq Av‡kcv‡ki Rwg‡ZI dmj Drcv`b e¨vnZ nq| dj`e„‡ÿI
wVKgZ dj a‡i bv| BUfvUv AÂ‡ji evq~`yl‡Yi d‡j Rb¯^‡¯¨i IciI weiƒc cÖfve c‡o| Gme GjvKvi gvby‡li
kix‡i Pg©‡ivM, k^vmKóRwbZ †ivMmn bvbv †ivMe¨vax †`Lv †`q|
ZvB we‡k^i Ab¨vb¨ †`‡ki gZ evsjv‡`kI †cvov B‡Ui weKí D™¢ve‡bi cÖqvm Pj‡Q| Gi g‡a¨ M„nvqb I
MYc~Z© gš¿Yvj‡qi Aaxb¯Í nvDwRs A¨vÛ wewìs wimvP© Bbw÷wUDU (GBPweAviAvB) D™¢veb K‡i‡Q cwi‡ekevÜe
wbg©vYmvgMÖx| GBPweAviAvB‡qi Gme mvgMÖxi cÖavb DcKiY n‡Q b`xi Zj‡`k Lbb Kiv gvwU I Aí cwigv‡Y
wm‡g›U| D™¢vweZ weKí wbg©vYmvgMÖxi g‡a¨ i‡q‡Q BU, fe‡bi †g‡S, Qv` I †`qvj •Zwii DcKiY, weKí n‡jv
¯ø¨ve, evjy-wm‡g‡›Ui KswµU n‡jv eøK, cwj eøK, b`x LbbK…Z gvwUi eøK, gvwU-wm‡g‡›Ui ÷¨vwejvBRW eøK,
†d‡ivwm‡g‡›Ui cvwbi U¨vsK, GKZjv fe‡bi LyuwU, Pvj cÖf…wZ|
GBPweAviAvB D™¢vweZ •Zwi B‡Ui LiP †cvov B‡Ui A‡a©K| cv‡Ui Avuk e¨envi K‡i Zviv †h †`qvj
•Zwi K‡i, Zv P~Y©weP~Y© nq bv, ¶qI Kg nq| G Qvov G¸‡jv f~wgK¤ú mnbxq feb wbg©v‡Y mnvqK| wm‡g›U I evjy
wgwk‡q †gwk‡b Pvc w`‡q B›UvijwKs eøK •Zwi Kiv nq| GBPweAviAvB D™¢vweZ KswµU n‡jv eøK¸‡jv AwMœ, Zvc I
kãwb‡ivaK Ges G ms¯vi cÖwZwU wbg©vYmvgMÖxB cwi‡ekevÜe I mvkÖqx|

-22015 mvj †_‡K GBPweAviAvB cwi‡ekevÜe wbg©vYmvgMÖx •Zwi K‡i‡Q| ïiæ‡Z Gme wbg©vYmvgMÖxi cÖwZ
mvaviY gvbyl Lye GKUv Av¯vkxj n‡Z cviwQ‡jv bv| G Kvi‡Y cÖgvY wn‡m‡e GBPweAviAvB wb‡R‡`i Avw½bvq
†ek wKQz ¯vcbv •Zwi K‡i| wb‡R‡`i D™¢vweZ wbg©vYmvgMÖx w`‡q wb‡R‡`i cÖwZôv‡bi RvqMvq cvuPZjv GKwU eo
feb wbg©vY K‡i| GQvovI †QvU-eo AviI K‡qKwU feb wbg©vY Kiv nq| Gme feb GLb bvbv Kv‡R e¨envi Kiv
n‡Q| Gici Gme mvgMÖx wb‡q bvbv ai‡bi cÖ`k©bx Kiv n‡q‡Q| D™¢vweZ Gme wbg©vY mvgMÖx GLb cwi‡ekevÜe
wn‡m‡e fv‡jv mvov cvIqv hv‡Q| w`‡b w`‡b RbwcÖq n‡Q GBPweAviAvBÕi D™¢vweZ cwi‡ekevÜe wbg©vYmvgMÖx|
miKvwi Kv‡Ri cvkvcvwk †emiKvwi wewfbœ cÖwZôvbI GLb GBPweAviAvB‡qi mvgMÖxi cÖwZ AvMÖnx n‡q DV‡Q|
G eQ‡ii ïiæ‡Z cÖavbgš¿xi Kvh©vjq †_‡K GBweAviAvB D™¢vweZ n‡jveøK hv‡Z miKvwi fe‡b e¨envi
Kiv nq, Zvi D‡`¨vM †bIqv nq| M„nvqb I MYc~Z© gš¿Yvj‡qi wbg©vYmvgMÖxi ZvwjKvq GBPweAviAvB D™¢vweZ 18
ai‡bi wbg©vYmvgMÖxi ZvwjKvfz³ Kiv n‡q‡Q| †bvqvLvjxi fvmvbP‡i ¯vcbv •Zwi‡Z †hme cwi‡ekevÜe
wbg©vYmvgMÖx e¨envi Ki‡Q, Zvi g‡Wj •Zwi K‡iwQj GBPweAviAvB| G Qvov cUyqvLvjx, j²xcyi I wc‡ivRcy‡i
miKvwi wewfbœ cÖK‡í feb wbg©v‡Y GBPweAviAvB‡qi mvgMÖx e¨envi Kiv n‡Q|
RvBKvi A_©vq‡b GBPweAviAvB‡q GKwU AZ¨vaywbK KviLvbv •Zwii KvR Pj‡Q| G KviLvbvi Rb¨
AZ¨vaywbK †gwkb Avbv n‡q‡Q| b`xi Zj‡`k †_‡K gvwU D‡Ëvjb K‡i †m gvwU w`‡q cywo‡qB GLv‡b BU •Zwi Kiv
n‡e| G KviLvbvq w`‡b 12 nvRvi BU •Zwi n‡e Ges G BU evwYwR¨Kfv‡e wewµ Kiv hv‡e| GB B‡Ui `vgI n‡e
cÖPwjZ B‡Ui †P‡q Kg| GQvovI 2016 †_‡K GBPweAviAvB BD‡ivcxq BDwbq‡bi Avw_©K mnvqZvq bvbv ai‡bi
m‡PZbZv g~jK Kvh©µg cwiPvjbv K‡i Avm‡Q| Gi gva¨‡g gvbyl Av‡Mi †_‡K Gme mvgMÖx e¨env‡i m‡PZb
n‡Q|
†emiKvwi D‡`¨v‡MI †cvov B‡Ui weKí n‡jv eøK •Zwii †ek K‡qKwU KviLvbv ¯vcb Kiv n‡q‡Q|
Gig‡a¨ †Kvb †Kvb KviLvbvq gvwUi Zj‡`‡ki cwji mv‡_ wm‡g›U wgwk‡q hvwš¿K c×wZ‡Z Pvc I cÖvK…wZK Zv‡c
B‡Ui weKí eøK •Zwi Kiv n‡Q| G¸‡jv cy‡ivUvB cwi‡ek evÜe| Gme eø‡Ki ¯vqxZ¡ Ges mnbkxjZv †cvov B‡Ui
†P‡q †ewk e‡j cÖ‡K․kjxMY Rvwb‡q‡Qb| B‡Zvg‡a¨ †`‡ki †Kv‡bv †Kv‡bv ¯vcbvq G¸‡jv e¨envi Kiv n‡Q|
ivRavbxi evqy`~l‡Yi Rb¨ me‡P‡q †ewk `vqx XvKvi Avkcv‡ki BUfvUv| biI‡qwfwËK M‡elYvcÖwZôvb
GbAvBGjBDÕi mnvqZvq cwi‡ek Awa`ß‡ii M‡elYvq XvKv kn‡ii evqyi ¸YMZ gv‡bi GB wPÎ D‡V G‡m‡Q|
cwi‡ek Awa`ßi Rvwb‡q‡Q Zv‡`i M‡elYv Abymv‡i ï®‥ †g․my‡g XvKv kn‡ii e¯‧KYv Øviv evqy`~l‡Yi Rb¨ BUfvUv
58 kZvsk `vqx| ms¯vwU BU •Zwi‡Z cÖPwjZ c×wZ e¨envi bv K‡i cwi‡ekevÜe I R¡vjvwb mvkÖqx AvaywbK cÖhyw³
e¨env‡ii mycvwik K‡i‡Q| cwi‡ekevÜe wbg©vYmvgMÖx e¨envi Ki‡j `~lY †iva Kiv hv‡e| K…wlRwgI bó n‡e bv|
b`xi Zj‡`‡ki gvwU e¨env‡ii Kvi‡Y b`xi cvwb cÖevwnZ n‡e †ewk, hv b`xi bve¨Zv wdwi‡q Avb‡Z f~wgKv
ivL‡e| GBPweAviAvB D™¢vweZ wbg©vYmvgMÖxB AvMvgxw`‡b †cvov B‡Ui ¯vb `Lj Ki‡e|
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োিোরশর্র মোশছ সুস্বোদু ইপল রবরোশ ২২ পদি মো-ইপল িরো পিপদ্ধ
লো আম বোদলো
বোগোপর িঙশন্দর মোঙ ইপল। সুস্বোদু এ মোঙটি বোর চন্য চভয ওরশত পওছুপদি ইপল িরো পিপদ্ধ ওরো য়।
মৎস্য
ংরক্ষর্ আইি অনুযোয়ী ইপল ম্পদ ংরক্ষশর্ প্রপতবঙশরর ন্যোয় ইপশলর প্রিোি প্রচিি হমৌসুম অে বোৎ ৭ অশক্টোবর হেশও ২৮
ব
অশক্টোবর-২০১৮ িয বন্ত হমোট ২২ পদি প্রচিি হক্ষ হির ৭০০০ বকপওশোপমটোর
এোওোয় ওপ্রওোর মোঙ আরর্, িপরবর্, মজুদ,
বোচোরচোতওরর্ এবং ক্রয়পবক্রয় রওোর ম্পূর্ বরূশি পিপদ্ধ হখোর্ো ওশরশঙ। ইপল মোঙ িরো বন্ধ রোঔোর ওোরশর্ ঘপত বঙশর ৪২
োচোর হওোটি পিম হদয়োর ম্ভোবিো আশঙ। অন্যপদশও, ইপশলর চোটওো পিিিশরোশি প্রপতবঙর িশভম্বর মো হেশও ৮ জুি িয বন্ত ২৫
হপন্টপমটোর বো ১০ ইপঞ্চ োইশচর ইপল িরো পিপদ্ধ। ইপশলর ব্যোিও উৎিোদিবৃপদ্ধ  চভযতোর চন্য চোটওো  মো-ইপল
পিিিশরোশির এব ওমবসূপঘ ব্যোিওভোশব িপ্রসু শয়শঙ। মো-ইপল তোই পিরোিশদ পিম িোেশত এবং চোটওো বৃপদ্ধপ্রোপ্ত শত
হিশরশঙ। তোই হমখিো শত চোটওোমোঙ এঔি িদ্মো, মোিন্দো, যভৄিো, ব্রহ্মনৄি, কুপলয়োরো  সুরমো িদীশত পবস্তৃপতোভ ওশরশঙ। পবশল
ওশর িদ্মোিদীর দু’িোশের হচোভৄ হযমি িপরদনৄর, রোচবোেী, িোবিো, কুপষ্টয়ো, রোচলোী এবং যভৄিো
িদীর তীরবতী হচো
পরোচকঞ্জ, িোবিো  কুপেগ্রোশম প্রচুর ইপলমোঙ িরো িেশঙ।
রওোর ইপশলর চোটওোশও ব হেো ইপশল িপরর্ত ওরোর শক্ষয হদশল ৬টি ইপশলর অভয়োশ্রম হখোর্ো ওশরশঙ। যোর মশধ্য
ঘাঁদনৄর হচোর োটি শত ক্ষীনৄর হচোর আশওচোেোর (হমখিো িদীর পিম্ন অববোপওোর ১০০ পওশোপমটোর) িয বন্ত, হভোো হচোর
মদিনৄর/ঘর ইপলো শত ঘর পিয়ো (হমখিোিদীর লোবোচনৄর লোঔোিদীর ৯০ পও .পম.) িয বন্ত, হভোো হচোর হভদুপরয়ো শত িটুয়োঔোী
হচোর ঘর রুস্তম (হততুপয়ো িদীর ১০০ পও .পম.) িয বন্ত, িটুয়োঔোী হচোর ওোিোেো উিশচোর মগ্র আন্ধোরমোপিও িদীর ৪০
পও.পম. িয বন্ত, লরীয়তনৄর হচোর িপেয়ো  হভদরকঞ্জ উিশচো এবং ঘাঁদনৄর হচোর মতব উিশচোস্থ িদ্মোিদীর ২০ পও .পম. িয বন্ত
এবং বপরলো হচোর পচো, হমশন্দীকঞ্জ  বপরলো দর উিশচোর ওোোবদর, কচোপরয়ো  হমখিো িদীর প্রোয় ৮২ পও .পম. িয বন্ত
এোওো।
বতবমোি রওোর পদ্বতীয় হময়োশদ ক্ষমতোয় আোর ির ‘মোশঙ-ভোশত বো গোপ’র োরোশিো ঐপতয নৄিরুদ্ধোশর মৎস্যঔোশতর
উন্নয়শি ব্যোিও িদশক্ষি পিশয়শঙ। ২০০৮-০৯ অে ববঙশর হদশল হযঔোশি মোশঙর উৎিোদি পঙ ২.৯৮ োঔ হমপেও টি, ২০১৬-১৭ োশ
এশ তো দাঁেোয় ৫ োঔ হমপেও টি, যোর ব বতমোি বোচোরভল্য প্রোয় ১৮,০০০ হওোটি টোওো। িপরংখ্যোি বুযশরোর তেমশত, হদশলর প্রপতটি
মোনুহর চন্য মোশঙর প্রোতযপও কেঘোপদো ৬০ গ্রোম শ তোরো এঔি মোঙ গ্রর্ ওরশঙ কশে ৬২.৫৮ গ্রোম ওশর। চোপতংশখর ঔোয
 কৃপ ংস্থোর ২০১৮ োশর প্রপতশবদি অনুযোয়ী অভযন্তরীর্ চোলশয় মৎস্য আরশর্ পবশশ্ব বোংোশদশলর অবস্থোি ৩য় এবং মৎস্য
ঘোশ ৫ম। আর পমেোিোপির মোঙ উৎিোদশি আমরো পবশশ্ব ঘতুে ব অবস্থোশি রশয়পঙ। বোংোশদল ইশওোিপমও পরপভউ ২০১৮ এর তেমশত,
হদশলর হমোট পচপিপি হত ৩.৫৭ লতোংল এবং কৃপচ পচপিপিশত ২৫.৩০ লতোংল অবদোি রোঔশঙ এই মৎস্যঔোত। এর িশই আমরো
২০১৮ োশ মোশঙর উৎিোদশি স্বয়ংম্পূর্ ব শত হিশরপঙ।
োরোপবশশ্ব ইপল উৎিোদশি আমরো প্রেম অবস্থোশি আপঙ এবং ৭০-৭৫ লতোংল ইপল আমরো এওোই উৎিোদি ওশর েোপও।
বোংোহদহলর হমোট উৎিো পদত মোহঙর প্রোয় ১২ লতোংল আশ শুদৄ ই পল হেহও। হদহলর পচপিপিহত ইপশলর অবদোি এও লতোংল র
অপিও। ওোহচই এওও প্রচোপত পশশব ইপশলর অবদোি শব বোচ্চ। িশ মোি ৯ বঙশরর ব্যবিোশি ইপল উৎিোদি বৃপদ্ধ হিহয়হঙ পদ্বগুর্।
রওোর সুস্বোদু ইপলশও আিোমর চিকশর্র িোকোশর মশধ্য আিশত পবপভন্ন ওো h©ক্রম গ্রর্ ওরশঙ। এরই অংল পশশব মৎস্য অপিদপ্তর
 য়োল্ডবপি িপরঘোপত উন্নয়ি প্রওশল্পর মোধ্যশম ‘ইপল উন্নয়ি েোস্ট িোে ’ এ ৩৫০ োঔ টোওোর বরোে রোঔো শয়শঙ। ইশতোমশধ্য
১১৬ োঔ টোওো ব্যোংও পোশব স্তোন্তপরত শয়শঙ। ইপশলর বহুভৄঔী ব্যবোরশও ঙপেশয় পদশত স্থোিীয়  আন্তচবোপতও বোচোশর ইপল
ভযোলু-অযোশিি িশণ্যর ঘোপদোর পিরীহঔ ইশতোমশধ্য ইপশলর সুযি, নুি  িোউিোর বতপরর প্রভেপি উদ্ভোপবত শয়শঙ এবং এব িণ্য
বোচোরচোতওরশর্ উশযোক  গ্রর্ ওরো শয়শঙ। হভৌশকোপও পিশদ বলও িণ্য ( G.I) পশশব ২০১৭ োশর ১৭ আকশস্ট বোংোশদ পল
ইপলই “বোংোশদল ইপল” িোশম আন্তচবোপতও ব্রোপন্ডং এর স্বীকৃপত হিশয়শঙ।
এ রওোরই প্রেমবোশরর মশতো হদশলর ১৬ োঔ ২০ োচোর মৎস্যচীবী-হচশর পিবন্ধি ম্পন্ন ওশরহঙ এবং ১৪ োঔ ২০
োচোর হচশর মোশছ িপরঘয়িি পবতর হর্র মোধ্যশম তোশদর োমোপচও স্বীকৃপত  দোি ওহরশঙ। োমপচও পিরোিত্তো ওমবসূপঘর আতোয়
রওোর ২০১৭-১৮ োশ চোটওোভদ্ধ ১৭ হচোর ৮৫টি উিশচোয় চোটওো আরশর্ পবরত ২ ,৪৮,৬৭৮টি হচশ িপরবোরশও মোপও
৪০ হওপচ োশর ৪ মোশর চন্য হমোট ৩৯ ,৭৮৭.৮৪ হমপেও টি ঘো প্রদোি ওহরহঙ। চোটওো আরর্ পিপদ্ধওোীি ময় ঙোেো ২০১৮১৯ োশ মো-ইপল আরর্ পিপদ্ধওোীি ২২ পদশি ৩,৯৫,৭০৯টি িপরবোরশও িপরবোর প্রপত ২০ হওপচ োশর হমোট ৭,৯১৪.১৮ হমপেও
টি ঔোযোয়তো প্রদোি ওরো শয়শঙ। ২০০৮-০৯ হেশও ২০১৬-১৭ ো িয বন্ত ৯ বঙশর এ োয়তো হদ য়ো শয়শঙ ২ োঔ ৭৪ োচোর
৫৪৫ হমপেও টি। এঙোেো চোটওো আরশর্ পবরত হচশশদর পবওল্প ওমবংস্থোশির শক্ষয এিয বন্ত হমোট ৪৭,৭৭৬ চিশও পরক্সো/ভযোি,
ববি চো, ঔাঁঘোয় মোঙঘো, ক্ষুদ্র্ ব্যবোয়, করু-ঙোক, াঁ-ভৄরপক ইতযোপদ প্রদোি ওরো শয়শঙ। চোটওোরক্ষো ওোয বক্রশমর আতোয় কত ৭
বঙশর হমোট ৯,৯৫২টি হমোবোইশওোট ব এবং ৩৬,২১২টি পবশল অপভযোশি প্রোয় ১৭১১ .৩৬ টি চোটওো চব্ধ, ৪২ হওোটি ৬৫ োঔ ৭৪
োচোর পমটোর চো আটও, ২ হওোটি ১৩ োঔ ৫৭ োচোর টোওো চপরমোিো এবং ৭, ৪৮২ চিশও হচশ হপ্ররর্ ওরো শয়শঙ।

-২এবঙর রওোর ইপল ম্পদ ংরক্ষশর্ ইপশলর প্রিোি প্রচিি হমৌসুম অে বোৎ আকোমী ৭ অশক্টোবর হেশও ২৮ অশক্টোবর
ব
২০১৮ িয বন্ত হমোট ২২পদি প্রচিি
হক্ষ হির ৭০০০ বকপওশোপমটোর
এোওোয় ও
প্রওোর মোঙ আরর্, িপরবর্, মজুদ,
ব
বোচোরচোতওরর্ এবং ক্রয়পবক্রয় ম্পূর্ বরূশি পিপদ্ধ হখোর্ো ওশরশঙ। ৭০০০ বকশক্ষিপবপলষ্ট
প্রচি
িহক্ষিভ শে - মীররোই
উিশচোর লোশর ঔোী শত োইতওোন্দী িশয়ন্ট, তজুভৄেীি উিশচোর উত্তর তজুভৄেীি শত িপিম বয়দনৄর আপয়ো িশয়ন্ট,
ওোিোেো উিশচোর তো ঘোিোপ িশয়ন্ট এবং কুতুবপদয়ো উিশচোর উত্তর কুতুবপদয়ো শত কেোমোর িশয়ন্ট।
ইপশলর পিরোিদ-প্রচিশির শক্ষয ঘাঁদনৄর, ক্ষ্মীনৄর, হিোয়োঔোী, হিিী, ঘট্টগ্রোম, ওক্সবোচোর, বপরলো, হভোো, িটুয়োঔোী,
বরগুিো, পিশরোচনৄর, ছোওোঠি, বোশকরোট, ল রীয়তনৄর, ঢোওো, মোদোরীিউর, িপরদনৄর, রোচবোেী,
চোমোনৄর, িোরোয়িকঞ্জ,
িরপংদী, মোপিওকঞ্জ, পওশলোরকঞ্জ, টোঙ্গোই, ভৄন্পীকঞ্জ, খুিো, োতক্ষীরো, কুপষ্টয়ো, রোচলোী, ঘাঁিোইিবোবকঞ্জ, পরোচকঞ্জ, িোশটোর,
িোবিো, কুপেগ্রোম, কোইবোন্ধো, ব্রোহ্মর্বোপেয়ো  হকোিোকঞ্জ হচোর ও িদ-িদীশত এময় ও প্রওোর মোঙ িরো বন্ধ েোওশব। তশব
এর বোইশরর অন্যোন্য নৄকুর-পব বো োর -বোে  চোলয় মোঙ িরোর চন্য উন্ুি েোওশব। এঙোেো হদশলর সুন্দরবি ভৄদ্র্
উিকূীয় এোওো এবং হমোিোভশ এই ২২পদি ও প্রওোর মোঙ িরো বন্ধ েোওশব। এমিপও হদশলর ও মোঙখোট, আেত,
োটবোচোর, হঘইিলি ংপিষ্ট এোওোয় এই ২২পদি হমোবোই হওোট ব অপভযোি িপরঘোপত শব।
প্রতযক্ষভোশব প্রোয় ৩১ লতোংল মোনু মৎস্যঔোশত
চপেত এবং ১১ লতোংলর অপিও হোও প্রতযক্ষ বো িশরোক্ষভোশব এর ির
পিভবরলী অে বোৎ ৫ োঔ হোও ইপল আরশর্ রোপর চপেত এবং ২০-২৫ োঔ মোনু ইপশলর িপরবর্, পবক্রয়, চো  হিৌওো
বতপর, বরি উৎিোদি, প্রপক্রয়োচোতওরর্, রপ্তোপি ইতযোপদ ওোশচ িোিোভোশব চপেত। তোই এ পবনৄ ংখ্যও মোনুশর চীপবওো অবোপরত
রোঔো চরুপর। হইোশে বোগোপর িঙশন্দর সুস্বোদু এ ইপল মোঙ বোর চভয ওরো চরুপর। তোই ইপশলর প্রচিি হমৌসুশম ইপল
িরো বন্ধ পিপিত ওরশত শব। এশত স্থোিীয় প্রলোি, নৄপল প্রলোি, হিৌনৄপল, হিভী, হওোস্টকোি ব, পবপচপব, পবমোি বোপিী, মৎস্যচীবী
পমপত, হচশ ম্প্রদোয় এবং মন্ত্রোর্োয়োিীি ওমবওতবো-ওমবঘোরীশদর অক্লোন্ত িপরশ্রশমর িোলোিোপল োিোরর্ চিকশর্র ভূপমওো ওম
িয়। এ ব্যোিোশর ব্যোিও প্রঘোরর্ো  কর্শঘতিতো সৃপষ্টশত কর্মোধ্যশমর অবদোি অিস্বীওোয ব। ওশর পম্মপত প্রয়োশ ইপশলর
প্রচিি অব্যোত েোকুও-এই প্রতযোলো ওশর।
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সআইসি প্রফন্ধ

সফসনদয়াগফান্ধফ নীসতই ফাাদি শদস-সফদদস সফসনদয়াগ
শভা. আব্দযর রসতপ ফকী
শদদয উন্নয়দনয জনয অসতগুরুত্বূণ থ সফলয় দরা সফসনদয়াগ। অথনীসতয
থ
গসত ঞ্চারদনয জনয
শদস-সফদদস সফসনদয়াদগয সফকল্প শনই। ফাাংরাদদ শফ সকছুসদন ধদযই শদস-সফদদস সফসনদয়াগ আকৃষ্ট
কযদত কাজ কদয মাদি। সফসনদয়াগফান্ধফ নীসত, সফসনদয়াদগয স্থ্ান, সফদযযৎ, জ্বারাসন, গযা, দে ও যরব
কভীফাসনী এফাং যকাদযয আন্তসযক দমাসগতা খযফই গুরুত্বূণ।থ সফদল কদয পদযন িাইদযক্ট
ইনদবস্টদভন্ট(এপসিআই) আকৃষ্ট কযদত প্রদয়াজন সফদল উদদযাগ। যকাদযয আন্তসযক দমাসগতায
ভদনাবাফ থাকদরও অনযানয সফলয়গুদরা ফাাংরাদদদ জ সছর না। ফতথভান যকাদযয গৃীত দদে
এফাং ভদয়াদমাসগ সিাদন্তয কাযদণ শদদ সফসনদয়াগফান্ধফ সযদফ ৃটষ্ট দয়দছ। ফাাংরাদদ আজ
উন্নয়দনয শযার ভদির। শদদয সাংবাগ ভানযল এখন সফদযযৎ যসফধায আওতায় এদদছ। জনাংখযা,
করকাযখানা ফৃক্তিয াদথ াদথ শফদদছ চাসদা। তাযযও ২০১৮ াদরয ভদধয শদদয তবাগ ভানযল
সফদযযৎ যসফধায আওতায় চদর আদফ। নতু ন নতু ন গযা শেত্র আসফষ্কায এফাং এরএনক্তজ আভদাসনয পদর
শদদ গযা াংকি শনই। সফসনদয়াগকাযীদদয জনয আকলনীয়
থ
যদমাগ-যসফধা প্রদান কযা দি। এদত কদয
শদস-সফদদস সফসনদয়াগকাযীযা সফসনদয়াদগ উৎাী দি।
সল্প সফকা এফাং সফসনদয়াদগয যদমাগ ৃটষ্টয জনয প্রধানভন্ত্রী শখ াসনায উদদযাদগ শদদয
সফসবন্ন উমযি স্থ্াদন ১০০টি শোর ইদকানসভক শজান গদ শতারা দি। যকায ফাাংরাদদ
ইদকানসভক শজান অথসযটি এযাক্ট-২০১০ নাদভ একটি আইন া কদযদছ। এদত কদয সফসনদয়াগকাযীদদয
স্বাথ থ শদদয আইন শভাতাদফক াংযেণ কযা দয়দছ। সফসনদয়াদগ আয শকান জটিরতা শনই। শোর
ইদকানসভক শজানগুদরাদত কামক্রভ
থ
শুরু দর শদদয যন্ভাসনদত সফপ্লফ ঘদি মাদফ। সফযর াংখযক
ভানযদলয কভাংস্থ্ান
থ
ৃটষ্ট দফ। আনযষ্ঠাসনকবাদফ দটি শোর ইদকানসভক শজাদনয উন্নয়ন কাজ দ্রত
য
এসগদয় চরদছ।
শদদয দ্রত
অথননসতক
থ
প্রফৃক্তিয জনয পদযন িাইদযক্ট ইনদবস্টদভন্ট(এপসিআই) খযফই
য
গুরুত্বূণ।থ সফসনদয়াদগয জনয উমযি সযদফ ও যদমাগ-যসফধা সফদদস সফসনদয়াগকাযীগণ খযফই
গুরুদত্বয াদথ শদদখন। ২০০৪ াদর ফাাংরাদদদ এপসিআই সছর ২৭৬ সভসরয়ন ভাসকথন িরায। ২০০৮
াদর এপসিআই সছর ৭৪৮ সভসরয়ন ভাসকথন িরায। এপসিআই-এয প্রফৃক্তি কভ থাকদরও ফতথভান
যকাদযয সফদল উদদযাগ গ্রদণয কাযদণ তা এখন ফাদছ। গত ২০১৫-২০১৬ অথফছদয
থ
শদদ
এপসিআই সছর ২০০৩.৫৩ সভসরয়ন ভাসকথন িরায। সফগত ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয তা শফদ দাোঁসদয়দছ
২৪৫৪.৮১ সভসরয়ন ভাসকথন িরাদয। এ ায ক্রদভ আদযা ফাদফ, কাযণ শদদ এখন সফসনদয়াদগয সযদফ
বাদরা, কভভূদরয ফাাংরাদদদ দে শ্রসভক াওয়া মায়। সফদযযৎ ও গযাদয ভযা শনই। ফসভসরদয় এখন
সফসনদয়াদগয জনয উমযি স্থ্ান ফাাংরাদদ। চায়নায চাভা অদনক শক্টদযয সফসনদয়াগকাযী এখন
ফাাংরাদদদ সল্প গদ শতারায সচন্তা কযদছন। কাযণ চীদন এখন শ্রসভদকয ভযজসয ও ণয উৎাদদনয ফযয়
শফদই চদরদছ। এ ধাযা অফযাত থাকদর চায়নায় ণয উৎাদন কদয কভভূদরয ফাজাযজাত কযা ম্ভফ
দফ না। াংগত কাযদণ চায়না সচন্তা কযদছ ফাাংরাদদদ সল্প প্রসতষ্ঠান গদ তু দর এখাদন ণয উৎাদন
কদয াযাসফদ^ যন্ভাসন কযদফ।
শদস-সফদদস সফসনদয়াগকাযীদদয জনয নানা প্রদনাদনা শঘালণা কদযদছ যকায। প্রাসনক
জটিরতা এাদনায রদেয, শদস-সফদদস সফসনদয়াদগয প্রদয়াজনীয় কাজ জ কযদত ওয়ান স্ট
াসবথ শিস্ক চারয কযা দয়দছ। মাদত কদয সফসনদয়াগকাযীদদয সল্পপ্রসতষ্ঠান গদ শতারায অনযভসত,
রাইদন্ফ, গযা াংদমাগ, সফদযযৎ াংদমাগ, সযদফগত ছাত্র ইতযাসদয জনয াংসিষ্ট অসপদ দীঘসদন
থ
ভয় সদদত না য়। সফসনদয়াদগয জনয কর শফা এক স্থ্ান শথদকই শদওয়া দি। িযাক্স সরদি, কাস্টভ
সিউটি, ইনকাভ িযাক্স, সযদটিদয়ন, সি শলা এপসিআই অথাৎ
থ সফদদস যাসয সফসনদয়াদগ শকান
সরসভি শনই, ফযাদকায়ািথ সরাংদকজ যসফধা, শরাকার শর, াফ-কনিাসক্টাং, স্টযাম্প সিউটি হ্রা, বযাি হ্রা,
যন্ভাসনদত কাস্টভ সিউটি হ্রা, ভূরধনী মন্ত্রাসত আভদাসনদত তথ সসথর, িাফর িযাদক্সদন ছা,
এক্সািথ দদয শফতদনয ওয ইনকাভ িযাক্স হ্রা, কাস্টভ ফদে যসফধা প্রদান, জ পদযন কাদযক্তন্ফ
(এপস) শরান যসফধা, নন-শযসদিন্টদদয পদযন কাদযক্তন্ফ (এপস) একাউন্ট যসফধা, শয়ায িান্তদযয
যসফধা, এক্সািথ সনদয়াদগয জনয দজই ওয়াকথ াযসভি প্রদান প্রদয়াজনীয় ফসকছুই জ কদয
শদওয়া দয়দছ সফসনদয়াগকাযীদদয জনয। এক কথায় সফদদস সফসনদয়াগ আকৃষ্ট কযদত যকায ফাাংরাদদদ
সফসনদয়াদগয ীভা তু দর সদদয়দছ, শমদকান ভয় রাব সফসনদয়াগকাযী তায ভূরধন সপসযদয় সনদত
াযদফন, দণযয কাোঁচাভার ও ণয আভদাসন-যন্ভাসন জ কযা দয়দছ। এফ শেদত্র যকায
সফসনদয়াগফান্ধফ নীসত গ্রণ কদযদছ। মাদত সদল্প উৎাসদত ণয যন্ভাসন কযদত াদয, সফসনদয়াগ মাদত

রাবজনক য় শ দদে সনদয়দছ যকায। এছাা ফাাংরাদদদ এখন ১৬ শকাটিয শফস ভানযদলয ফা।
দণযয স্থ্ানীয় ফাজাযও সফার। অদনকগুদরা কাযদণই শদস-সফদদস সফসনদয়াগকাযীযা এসগদয় এদদছ।

-২সফসনদয়াদগয আহ্বাদন াযা সদদয় শদস-সফদদস সফসনদয়াগকাযীগণ শোর ইদকানসভক শজাদন
সফসনদয়াগ কযদত এসগদয় এদদছ। ইদতাভদধয চীন, বাযত, থাইরযাে, জাান, শকাসযয়া, মযিযাজয, ভাসকথন
মযিযাে, ইউদযাসয়ন ইউসনয়ন সফসবন্ন শদ ও প্রসতষ্ঠান এসগদয় এদদছ। বাযত ফাাংরাদদদয ভাংরা ও
কযটষ্টয়াদত দযইটি ইদকানসভক শজাদন সফসনদয়াদগয জনয এভওইউ স্বােয কদযদছ গত ২০১৫ াদরয ৭ জযন,
চায়না যকায অনযদভাসদত সসসস এফাং চায়না াযদফায ইক্তিসনয়াসযাং শকাম্পাসন সর. নাদভ দযইটি
প্রসতষ্ঠান চট্টগ্রাদভয ইদকানসভক শজানগুদরা উন্নয়দনয জনয চু ক্তিফি দয়দছ। ফাাংরাদদদয ফৃৎ সনভাণ
থ
প্রসতষ্ঠান শভাদভন MÖæ গজাসযয়ায় ২১৬ একয জসভদত সফসনদয়াগ কযায জনয এভওইউ স্বােয কদযদছ,
শদদয ফ সফদযযৎ উৎাদনকাযী প্রসতষ্ঠান াওয়াযযাক শভাাংরায় ইদকানসভক শজাদন সফসনদয়াদগয জনয
২০১৫ াদরয ১৮ আগস্ট এভওইউ স্বােয কদযদছ, শদদয ফৃৎ চাভা ণয উৎাদনকাযী প্রসতষ্ঠান শফ

MÖæ

শফ ইদকানসভক শজান গদ শতারায জনয গাক্তজযদয ৬৫ একয জসভয উয সল্পপ্রসতষ্ঠান গদ

তু রদফ। মায়ক্রদভ
থ
জসভয সযভাণ আদযা ফাদফ। এদত একরাদখয শফস ভানযল কাজ কযায যদমাগ
াদফন।
আসয়ানা প্রাইদবি ইদকানসভক শজান গদ শতারায জনয ৫০.৮ একয জসভদত সল্পপ্রসতষ্ঠান গদ
উঠদফ, শদদয ফ সল্প প্রসতষ্ঠান আসকজ

MÖæ ভয়ভনসাংদ ১০০ একয জসভয ওয সল্পপ্রসতষ্ঠান গদ

শতারায জনয ২০১৬ াদরয ২২ শদন্বম্বয এভওইউ স্বােয কদযদছ। চট্টগ্রাদভয সভদয^যাইদত ২০০ একয
জসভয ওয এরসক্তজ প্লান্ট সনভাদণয
থ
জনয ২০১৬ াদরয ২১ নদবম্বয ওদভযা শদিাসরয়াভ নাদভ একটি
প্রসতষ্ঠান এভওইউ স্বােয কদযদছ। নাযায়ণগি শজরায শানাযগাোঁও -এ ও শভঘনা ঘাদি ২৪৫ একয জসভয
ওয শভঘনা ইদকানসভক শজান গদ শতারায জনয এভওইউ স্বােয কদযদছ। এদত সফসনদয়াগ দফ ১৭৫
সভসরয়ন ভাসকথন িরায এফাং কভাংস্থ্ান
থ
দফ সফযর াংখযক ভানযদলয। সযয়ান সল্কদযাি ইদকানসভক
শফল্ট ইনদবস্টদভন্ট এে কযদাদযন শচম্বায অফ্ কভা থ ফাাংরাদদ ইদকাসভক শজান অথসযটিয াংদগ
এভওইউ স্বােয কদযদছ। সভদয^যাই ইদকানসভক শজাদন সযয়ান ইোসিয়ার াকথ সনভাণ
থ কযদফ
৯৮৮.৫০ একয জসভদত। এখাদন সফসনদয়াগ দফ ১.৫৯ সফসরয়ন ভাসকথন িরায। এখাদন াওয়ায,
ইদরসিসটি, সনউ এনাক্তজথ অদিাদভাফাইর, ভিযাইদকর, কৃসল মন্ত্রাসত, শুখাদয উৎাদদনয সযকল্পনা
াদত শনওয়া দয়দছ। চট্টগ্রাদভয সভদয^যাই ও শপসনদত ৩০ াজায একয জসভয ওয শোর
ইদকানসভক শজান গদ শতারায সযকল্পনা াদত সনদয়দছ যকায।
এছাা যকাসয ফযফস্থ্ানায় শ্রীদিা ইদকানসভক শজান, সভদয^যাই ইদকানসভক শজান, শভাাংরা
ফাদগযাি ইদকানসভক শজান, সযাজগি ইদকানসভক শজান, চট্টগ্রাদভয আদনায়াযায় শগাসফা
ইদকানসভক শজান, াফযাাং িু যসযজভ াকথ এফাং নাপ (জাসরয়ায দ্বী) িু যসযজভ াকথ গদ শতারায
সযকল্পনা াদত শনয়া দয়দছ।
চরভান কামক্রভ
থ
অফযাত থাকদর আা কযা মায় ২০৩০ াদর ফাাংরাদদ সফদেয ভদধয ২৬তভ
অথনীসতয
থ
এফাং ২০৫০ াদর ২২তভ অথনীসতয
থ
শদদ সযণত দফ। শদদয যন্ভাসন দ্রত
য ফাদছ গত ফছয
৪১.৫ সফসরয়ন ভাসকথন িরায যন্ভাসন কদযদছ ফাাংরাদদ। ২০২১ াদর ৬০ সফসরয়ন ভাসকথন িরায যন্ভাসন
রেযভাত্রা সনধাযণ
থ
কদয কাজ কদয মাদি। ততসযদাাদকয াাাস যকায ঔলধ, আইটি, পাসনচায,
থ
জাাজ, কৃসলজাতণয, চাভাজাত ণয এফাং অপ্রচসরত ণয যন্ভাসনয উয সফদল গুরুত্ব সদদয়দছ।
যন্ভাসন উৎাসত কযদত নগদ আসথক
থ ায়তা প্রদান কযা দি। ফাাংরাদদ দ্রত
থ
বাদফ
য অথননসতক
এসগদয় মাদি। এরসিস শথদক উন্নয়নীর শদদ প্রদফদয প্রথভ ধা পরতায াদথ অসতক্রভ কদযদছ।
২০২৪ াদর ূণাে
থ বাদফ উন্নয়নীর শদদ প্রদফ কযদফ ফাাংরাদদ। আন্তজথাসতক ফাসণদজয েভতা
অজথন কদযদছ ফাাংরাদদ। সফেফাসণজয প্রসতদমাসগতায় পরবাদফ

এসগদয় মাদি ফাাংরাদদ।

সফসনদয়াদগয শেদত্রও ফাাংরাদদ দৃষ্টান্ত স্থ্ান কযদফ একথা ফরা মায়।
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সআইসি প্রফন্ধ

Arts and culture to address extremism
A H M Masum Billah
Bangladesh, like many countries of the world, is experiencing violent extremist
activities by some derailed and brainwashed people in the last few years. The government
has been showing zero-tolerance and adopting stern measures against such cowardly
activities. As a consequence of operational measures we see a significant drop in attempts
of the massacre by extremist groups in the very recent time. Prompt actions by law
enforcement agencies to foil the efforts by extremist associations have been proven
effective and fruitful. Now it is high time to patronize such an environment which will
demotivate and discourage the new generations towards following violent and extremist
means. Studies suggest that arts and culture can be very instrumental in this regard.
The derailed people are wasting the most vital time of their lives. The violence of
extremism has spread out everywhere in the world and turned out as one of the most
challenging issues in the concurrent world. Particularly, a very dominant presence of the
young blood engaged in such heinous activities has become a big concern for the global
community. This vicious social disease is exhausting the energy and enthusiasm of the
young generation, the key driving force of development. It is too unfortunate for us as
they are involved in destruction at that juncture of the life when it is high time to explore
their creativity, innovation and self-development. We should shoulder the responsibility
of bringing around these derailed young people towards the track of self-realization.
Young generations, because of their immaturity, sometimes show a lack of vision.
An Absence of motivation is pushing them aside from self-development and leading them
astray. In most cases families, due to some other engagement of parents, do not address
the problem duly. At the same time, the social bonds are also loosing leaving the young
people exposed to wrong headed ideas. As a result, their intellect, thoughts, attitudes and
behavior are being impaired. With this mental construct, the younger generations are
instigated to go for destruction to realize some tenets. A very easy access to the virtual
world has significant contribution in this regard. A lack of guidance and directions,
particularly from family and society have left them unprotected from being prey by some
evil and criminal minded people having vested interest. These enemies of the society and
state are capitalizing on the weakness of the youths and exploiting them for serving their
interest. They indoctrinate the young ones, train them with assassinating techniques and
produce new challenges, charms and excitements in the forms of violent activities before
them. Frustration, drug addiction, the search for fun, bad surroundings and ambience,
emotional seclusion from parents and sometimes even affluence are pushing the young
people towards violence and extremism.
While combating extremism the government of Bangladesh follows a zerotolerance policy against all sorts of terrorist activities and very successfully tackled all
such incidents so far. Law enforcement agencies are continuously searching the hidden
dormitories of extremists and take prompt actions to dismantle those. Through
affirmative and proactive actions the government has been successful to send a strong
message to the extremist groups and we see a significant decrease in extremist incidents
in the recent time.
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However, in the context of global current scenario the young people should be provided
with opportunities which can play a vital role in reconstructing their mindset and protecting
themselves from misadventure. They should be given opportunities for building themselves with
the light of creativity and innovation. Art and cultural activities are widely practiced for bringing
out the latent creative attributes of human beings. Creative practices sharpen the intellectual
feature that urges for upholding the positive values of life. Other than these individual
developments, some social blessings can be achieved from arts and culture. Arts and cultural
activities vocalize the tacit words of those who are at the risk of exclusion. It is always the
creative literature, arts and cultural practices that pick up the agony and the anguish of secluded
people of the society and promote the society towards its inclusion.
History reflects the legacy of the enriched arts and cultural traits of Bangladesh. Arts and
culture played a key role in struggling for autonomy starting from the language movement in
1952 to the great liberation war in 1971.We are resourceful enough to apply arts and culture as a
soft tool for keeping away the new generation from catastrophic moto of life like killing and
suiciding. Arts and culture strengthen the development of attributes fostering tolerance to dissent,
friendliness, and intellectual capabilities and broadening mind through progressive thinking, For
instance. Youngsters, in the current globalized world, need to confer on these values and
qualities to save themselves from extremism. They should be motivated towards doing some
creative activities, like arts and cultural activities which will bring out their hidden and untapped
talents. We should shoulder the responsibility of arranging adequate opportunities for them
irrespective of their socio-economic background. This problem should be handled with care and
love as they are our son, our brother our children.
The government is working relentlessly to enable and empower the government officials
to address issues pertinent to administration and development. In the present situation,
addressing extremism and terrorism is one of the key priority areas of the government. To scale
up the quality of the official in the field of extremism
Ministry of Public Administration,
Department of Foreign Affairs and Trade, Government of Australia jointly adopted a training
project under Australia Awards Fellowship program. After completing the first part of the
program, the participants, from both public and private sectors, took initiatives to promote arts
and cultural activities in their community. One of such initiatives is being formed by Vatoibazar
Cultural Association of Shailkupa Upazila of Jhenaidah district. This association has recently
arranged stick game shows (lathikhela), once famous game in rural areas but on the verge of
extinction at present and other local games. A huge number of local people watch these
fascinating shows. Such arrangements for entertainment keep the local youth away from being
misguided. More cultural and sports organizations should be created and supported to keep the
people, especially the youths on the right track of life.
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দুশয বোক হমোওোপবোয় িকর হস্বেোশবও
হমোোম্মদ মর িোরুও হদয়োি
বোংোশদশল বতবমোশি ৩০ ভোক মোনু িকশর বো ওশর। দ্রুতই এটি ৫০ ভোশক উন্নীত য়োর ম্ভোবিো রশয়শঙ। রওোপর পওছু
স্থোিিো ব্যতীত আমোশদর িকর িত্তশির ইপতো  হো বোলু-ইট-পশমশন্ট পিশচশদর পিচোইশি পিশচশদর মশতো ওশর বোপে বতপর ওরো।
এব বোপের বয় ওম য়পি। িশ অপিওোংল বোপে ওোপিত মোশি বতপর িো য়োয় নৄশরো িকরশও ঝপুঁ ওনর্ ব ওশর তুশশঙ। প্রোয়লই
বোপে িশ িেশঙ। অপগ্নওোহের খটিো ঘরোঘর খটশঙ। পবপভন্ন ওওোরঔোিোয় অপগ্নওো হের ঔবর প্রোয়ই িপিওোর পলশরোিোম শে। এব
হক্ষশি মোনুষ্যসৃষ্ট বো প্রোকৃপতও দুশয বোশক দোরুর্ভোশব িকর হস্বেোশবওশদর প্রশয়োচিীয়তো অনুভূত শে। বোংোশদশলর মোনু প্রপতশবলীর
হয-হওোহিো দুশয বোক  পবিশদ এমপিশতই এপকশয় আশ। তোরির প্রোপতষ্ঠোপিওভোশব িকর হস্বেোশবওশদর পবযমোিতোর ওেো
অশিশওই বশঙি।
দুশয বোকপ্রবর্ প্রশতযও হদশলই এোওোপভপত্তও দুশয বোক ব্যবস্থোিিো হস্বেোশবও বোপিী বো দ রশয়শঙ। চোিোশির এোওোপভপত্তও
দুশয বোক ব্যবস্থোিিো হস্বেোশবও টিশমর িোম ‘িকুশমো’ যো পবশশ্ব এওটি অপত িপরপঘত িোম। পিচ পিচ এোওোর দুশয বোক ব্যবস্থোিিোয়
ওরর্ীয় ও ওোচই তোরো ওশর েোশওি। হযমি ভূপমওম্প বো সুিো পম হেশও রক্ষো িোয়োর চন্য পিরোিদ আশ্রয়শওন্দ্র পিমবোর্, যোচোি ব
ম্যোি বতপরওরর্, পবিদোিন্নতো পিরূি র্, স্থোিীয় রওোরশও প্রশয়োচিীয় সুিোপরল প্রদোি, হস্বেোশবও  স্থোিীয় অপিবোীশদর ওরর্ীয়
পবশয় প্রপলক্ষর্ প্রদোি, উদ্ধোর রঞ্জোম, চরুপর ঔোয  ি ংগ্র ইতযোপদ ও ওোচই িকুশমোর দস্যরো ওশর েোশওি। পভশয়তিোম
দুশয বোক হমোওোপবোয় স্থোিীয়ভোশব হোো িোন্ড বতপর ওরশঙ হযঔোি হেশও ব িরশির ঔরঘ হমটোশিো য়।
দুশয বোক ব্যবস্থোিিো আইি ২০১২ হত হস্বেোশবও ংকেশির ওেো বো শয়শঙ। “দুশয বোকনব ব, দুশয বোকওোীি এবং দুশয বোক
িরবতী িপরপস্থপতশত দ্রুত  ওোয বওর চরু পর োেো প্রদোশির উশেশে রওোর চিশকোষ্ঠীপভপত্তও এওটি ওমবসূপঘ প্রর্য়ি  উোর অিীি
চোতীয় দুশয বোক হস্বেোশবও িোশম এওটি হস্বেোশবও ংকেি কেি ওপরশত িোপরশব।”তোর আশোশও দুশয বোক ব্যবস্থোিিো  িোর্
মন্ত্রর্োয় িকর হস্বেোশবও কেশির চন্য ওোচ ওরশঙ।
১৯৭০ োশর উিকূীয় ঘূপর্ বছশে প্রোয় ১০ ক্ষ মোনু পিত য়োর হপ্রপক্ষশত বঙ্গবন্ধু তঔি উিকূীয় এোওোর মোনুশর
চোিমো রক্ষোয় “োইশক্লোি পপ্রশিয়োি বশি হপ্রোগ্রোম” বো পপিপি ঘোলু ওশরি। এর আতোয় উিকূীয় হচোভশ ৫৫ োচোর
হস্বেোশবও ভেকোন্তওোরী অবদোি হরশঔ বোংোশদলশও পবশশ্ব দুশয বোক হমোওোপবোয় হরো মশি পশশব খ্যোপত এশি পদশয়শঙ।
লহুশর দুশয বোশকর ক্রমবি বমোি হপ্রপক্ষশত রওোর িকর হস্বেোশবও বত পরর উশযোক পিশয়শঙ। ৬২ োচোর হস্বেোশবও প্রপলক্ষ হর্র
ক্ষযমোিো পিি বোর র্ ওশর ইশতোমশধ্য ৩২ োচোর হস্বেোশবও হও প্রপলক্ষ র্ হদয়ো শয়শঙ। এরো িোয়োর োপভব  পপভ পিশিন্প
পবভোশকর মন্বশয় দুশয বোকওোশ ওোচ ওরশঙ।
িকর হস্বেোশবওশদর আইপি ওোেো হমো, দোপয়ত্ব, িপরপঘপত ইতযোপদ পিশয় আশোঘিো শে। হন্টোর ির আরবোি স্টোপিশচর
ভোিপত প্রশির িচরু ইোশমর মশত, িকর হস্বেোশবওশদর প্রোপতষ্ঠোপিওীওরর্ ওশর রওোপর ও মবিদ্ধপতর োশে মন্বয় ওরশত
শব যোশত হস্বেোশবওরো োবীভোশব ওোচ ওরশত িোশর। পিচ পিচ এোওোর হয -হওোহিো দুশয বোক হমোওোপবোর স্বোশে ব ওপমউপিটি
মোনুশর মশধ্য হস্বেোশবোর মোিপওতো বতপর ওরশত শব।
হভ যো পঘশেশির বয়দ মপতউ ইোশমর মশত, িকর অঞ্চশর হস্বেোশবওশদর চন্য এওটি োিোর র্ ওমবিপরওল্পিো
েোওো প্রশয়োচি হযঔোশি তোশদর দোপয়ত্ব  ওতবব্য উশেঔ েোওশব। হস্বেোশবওশদর িোটোশবচ  স্বীকৃপত েোওো প্রশয়োচি।
িোরোয়িকশঞ্জর ১৫ িম্বর য়োশি ব হস্বেোশবও পশশব ওোচ ওশরি এমি এওচি হমোিঃ লীদ আোপমশির োশে ওেো য়।
তোর মহত, এোওোপভপত্তও হস্বেোশবও বতপর ওশর তোশদর পিয়পমত প্রশতযওটি দুশয বোশকর প্রপলক্ষর্ পদশত শব।
পপিপি-র িপরঘোও আমোদু ও ওোচ ওশরি ৫৫ োচোর হস্বেোশবও পিশয়। তোর মশত, হস্বেোশবও ংকেি কেশি
উদ্বুদ্ধ ওরশত দূর প্রপলক্ষর্ ওোয বক্রম ঘোলু ওরো হকশ োরো হদশলর মোনুশও উদ্বুদ্ধ ওরোর িোলোিোপল মন্বয়, প্রপলক্ষ র্  চরু পর বোতবো
আদোি-প্রদোি ম্ভব শব। হস্বেোশবওরো যোশত স্বোিীিভোশব ওোচ ওরশত িোশর, এমি আদশ ংকেি বতপর ওরশত শব।
ঢোওো উত্তর পটি ওরশিোশরলশির তত্ত্বোবিোয়ও প্রশওৌলী তোপরও পবি ইউসুশির মত, হয
-হওোহিো পবশয় ওোপরকপর
দক্ষতোম্পন্ন হোওশদর হস্বেোশবও পশশব পিশ ওোয বওোপরতো হব পল িোয়ো যোশব। য়োি ব ওোউপন্প রহদর হির্তশত্ব হস্বেোশবওশদর
য়োি বপভপত্তও ংকঠিত ওরো হযশত িোশর।

-২বোংোশদল িোয়োর োপভব এে পপভ পিশিন্প এর মোিপরঘোও আী আশম্মদ ঔোশির মশত, হস্বেোশবওশদর ম্মোিী িো
পদশয় হয-হওোহিো আদশই হোও ওোশচর স্বীকৃ পত  রোষ্ট্র হেশও ময বোদো হদয়োর পঘন্তো েোওশত শব। এশদর ংকঠিত ওরো  প্রপলক্ষর্
হদয়োর হক্ষশি িোয়োর হস্টলিগুশোশও ব্যবোর ওরো হযশত িোশর।
িকশরর উিভে বিপর দুশয বোশকর হপ্রক্ষোিশট হয -হওোহিো ওোেোশমো পিশয়ই হোও দ্রুত এওটি লপিলোী হস্বেোশবও বোপিী কেি
ওরো প্রশয়োচি । চোিোশির অপভজ্ঞতোয় বো যোয়, হয -হওোহিো ওপমউপিটিশত ওপমউপিটির হস্বেোশবওরো যোশও িঙন্দ ওশরি তোর
হির্তশত্বই ঐ ওপমউপিটির ংকেিটি বত পর ওরো হযশত িোশর।পতপি শত িোশরি স্থোিীয় চিপ্রপতপিপি, অেবো পলক্ষও, ব্যবোয়ী বো
প্রশওৌলী। তোশদর প্রপতটি দুশয বোশকর পিয়পমত প্রপলক্ষর্ েোওো প্রশয়োচি। এওটি লপিলোী িোটোশবচ েোওশত শব। িকশরর প্রশতযওটি
এোওোর ইভোকুশয়লি হন্টোর পিি বোপরত েোওশত শব। দুশয বোশকর উদ্ধোরওোরী মোোমোগুশো এোওোপভপত্তও েোওশত শব। প্রশতযওটি
এোওোশতই অপগ্ন পিব বোি হর্র প্রশয়োচিীয় চোিোর েোওো ঘোই । প্রশতযও হোওোশয়র পবদুযৎ  গ্যোশর োইি তৎক্ষ র্োৎ বন্ধ ওরো যোয়
এমি এওটি চ িদ্ধপত হবর ওরশত শব যোশত হয -হওোহিো এোওোশত অপগ্নওোে বো পবদুযৎ  গ্যোশর োইিচপিত হয -হওোহিো দুশয বোক
খটশ োশে োশেই দোপয়ত্বলী ব্যপি োইিটি বন্ধ ওশর পদশত িোশরি।
িতুি প্রচশন্র ন্তোশিরো প্রচুর হঔোিেো ওরশঙ, হদল-পবশদশলর ঔবর রোঔশঙ। পমপিয়োগুশো ভৄহুশতবর মশধ্য পবশশ্বর হয হওো হিো
প্রোশন্ত ংকঠিত দুশয বোক তোশদর োমশি তুশ িরশঙ। এর িশ তোরো শঘতি শে, পিশচশও পিশয় ভোবশঙ। আলো ওরো যোয়, িতুি
প্রচশন্র োত িশর আমরো দ্রুতই এওটি দুশয বোক শঘতি চোপত পশশব পিশচশদর কহে তুশত িোরশবো।
#
০৯.১০.২০১৮
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১০ অদক্টাফয পফে ভানপক স্বাস্থয পদফ উরদি পফদল পপচায
ভানসক স্বাস্থ্য যযোয় দচতন ওয়া প্রদয়াজন
মপরনা আিায
ুস্থতা দরা াযীপযক-ভানপক এফাং াভাত্রজকতায বাযাভযূণ ণ মভরফন্ধন। তদফ ফতণভাদন াযীপযক
ুস্থতায াদথ ভানপক ুস্থতাদক পফদফচনাষ মনষা দে অপত গুরুদত্বয াদথ। পকছু পকছু অুখ মমভন রৃদদযাগ,
িাষাদফটি, োতদন্ত্রয মযাগ এগুদরায মছদন কখদনা কখদনা ভানপক অফাদ, দুত্রিন্তা, উদদ্বগ ইতযাপদদক কাযণ
পদদফ ধযা ষ। আফায ভানপক উদদ্বগ, দুত্রিন্তা মথদক দত াদয িাষাদফটি, রৃদদযাগ, কযান্ফাদযয ভদতা
প্রাণঘাতী মযাগ। এফ কাযদণ পচপকৎকযা ফদরন াপফক
ণ ুস্থতায জনয াপযযীক  ভানপক মযাদগয ভপন্ত
পচপকৎা জরুপয। পফে স্বাস্থয াংস্থা যীদযয াাাপ ভনদক গুরুত্ব পদদষ ভানপক মযাগ ম্পদকণ দচতনতা ৃটিয
রদিয ১৯৯২ ার মথদক প্রপত ফছয ১০ অদক্টাফযদক পফে ভানপক স্বাস্থয পদফ পদদফ মঘালণা কযদছ। পদফটিয
এফাদযয প্রপতাদয পনধাপযত
ণ
দষদছ "Young people and mental health in a changing world" (একটি
পযফতণনীর পফদেয তরুণ ভানুল এফাং ভানপক স্বাস্থয)।
ফতণভান ভুিফাজায অথনীপতয
ণ
তীব্র প্রপতদমাপগতায মুদগ ভানুদলয তদনত্রিন জীফদনয আা আকািা ূযণ,
বপফলযৎ পনযাত্তা, পপ্রষজন াযাদনা নানা িপতয কাযদণ পফপবন্ন ভষ ভানুল ভানপক কদি মবাদগ। পফপবন্ন কাযদণ
ভদনয কি  দুত্রিন্তায পদর অদনক ভষ পনষপভত ঘুদভয ফযাঘাত ঘদি। াভাত্রজক ভূরযদফাদধয অফিষ ফযত্রি আয
াপযফাপযক জীফনদক দােঁ কযাদে কটঠন ফাস্তফতায ভুদখাভুপখ। এদফয জনয দাষী ভদনয অজানা মযাগ ম্পদকণ
অজ্ঞতা।আয এইবাদফই ভানপক ভযায ূোত ষ।
১৩ ফছদয া পদদষদছ অভ্র। অদনক পদন মথদকই তায ঘুদভ ভযা দে। মভজাজ পখিপখদি দষ থাকদছ।
ফাাষ মকউ পকছু ফরদত মগদরই মযদগ মাদে। াভদন যীিায মিনন। অথচ াষ পকছুদতই ভন ফাদত াযদছ
না। পনদজয কাজগুদরা টঠকঠাক কযা দে না। এটি অপতপযি দুত্রিন্তাগ্রস্ত একজন পকদাদযয কথা।
যাজুয ফষ ২৫। ম অনা ণ ৩ষ ফদলযণ ছাে, ভা-ফাফায একভাে ন্তান। ভা-ফাফায একিাই কথা যীিাষ
বাদরা মযজাি কযদতই দফ। পকন্তু যাজু ফভষই মিনদন থাকত ম বাদরা মযজাি কযদত াযদফ মতা? তায
ভদধয তাা আয দুিঃত্রিন্তা। একপদন ফাপদত তায এক ফÜz আদ এফাং তাদক ফদর ম মপদ লুধ খাষ তাদর তায
দুত্রিন্তা  তাা ফ দুয দষ মাদফ। আয তাযয মথদকই ম ইষাফাষ আি দষ দ। উদযয দুটি গল্প মথদকই
মফাঝা মাষ এয ভূর কাযণ দে ভানপক ভযা। জাতীষ ভানপক স্বাস্থয ইনপেটিউি  াাতাদরয পযচাপরত
এক ভীিাষ এই তথয উদঠ এদদছ মম প্রান্ভফষস্ক ভানুদলয ভদধয ভাদকদফী ৩ দপভক ৩ তাাংদয ভদধয ১৮
মথদক ২৭ ফছয ফষপ ভাদক ফযফাযকাযী ৬ দপভক ৯ তাাং।
আভযা ফাই চাই ুস্বাস্থয ফজাষ থাকুক। াযীপযক মম-মকাদনা অুস্থতাষ আভযা পচপকৎদকয যণান্ন ই,
পকন্তু ভানপক ভযাদক আভযা আভদর মনই না। পফে স্বাস্থয াংস্থা  জাতীষ ভানপক স্বাস্থয ইনপেটিউি পযচাপরত
জপয অনুমাষী আভাদদয মদদ প্রান্ভফষস্ক জনাংখযায তকযা প্রাষ ১৬ দপভক ১ তাাং মম-মকাদনা ধযদনয
ভানপক মযাদগ আক্রান্ত। অনযপদদক ১৮ ফছদযয কভ ফষপ পশু-পকদাযদদয ভদধয ভানপক মযাদগ আক্রাদন্তয ায
১৭ দপভক ৮ তাাং। আভাদদয ফাইদক জীফদনয মকাদনা-না-মকাদনা ভষ াভপষকবাদফ পফমদষয
ণ
ম্মুখীন দত
ষ। াযীপযক অুস্থতা ম্পদকণ আভাদদয ভাদঝ একিা স্ধি ধাযণা কাজ কদয। এয ফাইদয মম-মকাদনা অুস্থতা মম
ভানপক ভযা মথদক দত াদয এ পফলষ বাফদত আভযা অবযস্ত নই। পকন্তু, মখন মদখা মাষ আভাদদয স্বাবাপফক
কাজগুদরা ফযাত দে, তখনই ভানপক অুস্থতায প্রঙ্গ আদ।
ভানপক ভযা নানা ধযদনয। পফে স্বাস্থয াংস্থায াংজ্ঞা অনুমাষী াযীযক, ভানপক, াভাত্রজকবাদফ বাদরা
থাকায নাভই স্বাস্থয। পতন ধযদনয ভযায দঙ্গ ভানপক স্বাস্থয অঙ্গাপঙ্গবাদফ জপত। স্দাষুতদন্ত্রয ভযা, ভানপক
ভযা এফাং ভাদকাত্রি। ভন খাযা, উদদ্বগ, বষ- এগুদরা স্বাবাপফক আদফগীষ প্রকা। দুিঃখ ফা ফযথতাষ
ণ
মম কাদযা
ভন খাযা দত াদয। মম-মকাদনা দুিঃাংফাদ, উৎকণ্ঠা এফাং অদনদকয মিদে মকাদনা প্রাপণ, উচ্চতা ফা অন্ধকাদযয
প্রপত বীপতদফাধ ইতযাপদ অস্বাবাপফক নষ। পকন্তু মখন তা স্বাবাপফক ভাোদক অপতক্রভ কদয ফযত্রিজীফনদক পফমস্ত
ণ
কদয মতাদর তখনই এদক মযাগ পদদফ ধযা ষ। ভানপক মযাগদক দুইবাদগ বাগ কযা মাষ। একটি পনউদযাপ,
অনযটি াইদকাপ। ভূরতিঃ পফলন্নতা, উদদ্বগাপধকয, অদতু ক বীপত প্রবৃ পত পনউদযাপদয উদাযণ। অনযপদদক
াইদকাপ মযাগীদদয আচায-আচযণ, ফযফায-কথাফাতণাষ, পফৃঙ্খরতা মদখা মাষ। ফাস্তদফয াদথ তাদদয াংদমাগ
থাদক না। অদনদকয ভাদঝ অদমৌত্রিক, পবপত্তীন পকন্তু দৃশ দি মদখা মদষ। তাযা াধাযণত পনদজযা ফুঝদত াদয
না মম তাযা মযাগাক্রান্ত। আাদয ভানুদলয কাদছ তাদদয পযফতণন পযরপিত ষ। পফে স্বাস্থয াংস্থায ভদত
ৃপথফীদত ৪৫০ পভপরষন মরাক মকাদনা না মকাদনাবাদফ ভানপক ভযাষ আক্রান্ত।

-২ভানপক ভযাষ আক্রান্তদদয ভদধয মফপয বাদগয মিদে মদখা মাষ পফলন্নতা। ষাডণ মপিাদযন পয
মভোর মরথ এয পাদফ ফতণভাদন াযাপফদে প্রাষ ৩৫ মকাটি ভানুল পফলন্নতাষ আক্রান্ত। আভাদদয মদদ
উদেখদমাগয াংখযাষ পফলন্নতাষ আক্রান্ত মযাগী যদষদছÑ ক্রভান্দষ ফাদছ। ফযত্রি জীফদনয মম-মকাদনা ভষ এ মযাদগ
আক্রান্ত দত াদযন। গদফলকযা ফদরন, পফলন্নতায কাযদণ আত্মতযায ঝুেঁপক থাদক। একটি পযাংখযান ভদত
প্রপতফছয ৃপথফীদত ৮ রাখ ৭৩ াজায মরাক আত্মতযা কদয।
পফদেয অনযানয মদদয ভদতা আভাদদয মদদ ভানপক স্বাস্থয ভযা গুরুতয দষ দােঁাদে। মদদয
প্রান্ভফষস্ক জনদগাষ্ঠীয (১৮ ফছয  তদুব)ণ তকযা প্রাষ ১৬ দপভক ৮ তাাং মম-মকাদনা ধযদনয ভানপক স্বাস্থয
ভযাষ আক্রান্ত। এই জনদগাষ্ঠীয পচপকৎা মফা পনত্রিত কযদত ফতণভান যকায পনযরবাদফ কাজ কদয মাদে।
পফে স্বাস্থয াংস্থায ভদত উন্নষনীর মদদ ভানপক স্বাস্থয মফাষ ফযােকৃত ফাদজি কভদি তকযা ৫ বাগ ষা
উপচত। এ পফলষটিদত গুরুত্বাদযা কদয যকায ভানপক স্বাস্থয মফাষ পফপনদষাগ ফৃত্রদ্ধয উয মজায পদদষদছ।
ফাাংরাদদদয স্বাস্থয মফায ভদির পফেফযাী ভাদৃত। প্রধানভন্ত্রীয পফদল উদদযাদগ তৃণভূর মাদষ
ণ প্রপত ৬ াজায
জনদগাষ্ঠীয জনয একটি প্রাথপভক স্বাস্থযদফা ইউপনি অনুমাষী প্রাষ ১৮ াজায কপভউপনটি পক্লপনক চারু যদষদছ।
এখাদন ভানপক ভযাষ কাউদন্ফপরাং কযা ষ। মদদ প্রাষ াদ ৪ াজায ইউপনষন মরথ মোয, ৫০৭টি
উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লক্স ছাা প্রপতটি মজরা দদয াাতার এফাং পফবাগীষ যগুদরাদত পফদলাপষত
াাতার  মভপিদকর কদরজ পফদযভান। এগুদরায মফপয বাদগই ভানপক মযাগ পচপকৎায জনয অন্তপফবাগ
ণ

ফপপফবাগ
ণ
যদষদছ।
ুস্থ, স্বাবাপফক ম্ভাফনাভষ জীফন মদত দর প্রদতযক ভানুদলয পকছু পনষভ মভদন চরা প্রদষাজন। ৃজনীর
কাদজ পনদষাত্রজত মথদক পনষভানুফতী জীফনমান ফযত্রিদক নতু ন আাষ উজ্জীপফত যাদখ, ুখী দত াাময কদয।
প্রপতপদন মগার, পনষপভত দােঁত ব্রা, ফযত্রিগত পযেন্নতায াদথ ুলভ খাফায, ুটিকয খাদযাবা এফাং পনষপভত
ফযাষাভ ুস্বাদস্থযয প্রধানতভ পফলষ। অপনষপভত খাফায গ্রণ মমভন গযাটেক-আরায াযীপযক অুস্থতায কাযণ
মতভপন তা ভানপক চা ৃটিকাযী যদভাদনয পনিঃযণ ফাাষ। আফায যাত জাগা পদদন ঘুভাদনা ভত্রস্তদস্কয
ফাদষারত্রজকযার ক্লক এদরাদভদরা কদয মদষ। পদর উদযদভয অবাদফ জতা এদ বয কযদর মকাদনা পকছুই বাদরা
রাদগ না। িুধা-ঘুভ অপনষপভত দষ দ। এবাদফই ভানপক অফাদদ মবাদগ। এজনয ভদনয মযাগ ম্পদকণ দচতন
থাকািা খুফ দযকায। াপযফাপযক দ্বন্দ্ব-কর, দি প্রফণতা, পভথযা ফরা, অদতু ক পাংা, কুটিরতা, অনযাষবাদফ
অদনযয য পনদজয ভতাভত চাপদষ মদষায প্রফণতা, মা জীফদন অননপতকতায চচণা, অপধক পফরাী জীফদনয
মভা ভদনয য ফাপত চা ৃটি কদয। এিা এক ধযদনয ফযাপধ, মা পদদন পদদন ফাদত থাদক। ভদনয অজাদন্ত ভানুল
আদযা গুরুতয া কাদজয পদদক ধাপফত ষ। পনষপতয অদভাঘ পনষদভ প্রকৃপতয অপবা ভানুলদক বাংদয পদদক
িাদন। পনদজয িপতয াদথ াদথ পযফায-ভাদজয িপত মমন অপ্রপতদযাধয দষ দােঁাষ। তাই ভানপক স্বাস্থয
ুযিাষ দচতনতা খুফই জরুপয। আয ভানপক ুস্বাস্থয াযীপযক  াভাত্রজক জীফদন ইপতফাচক প্রবাফ মপরদফ।
#
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সআইিপ্রফন্ধ

মিন
থ সল্প দত াদয আভাদদয জাতীয় আদয়য অনযতভ উৎ
ভাফুফুয যভান তু পন
২৭ মদন্বম্বয ২০১৮ এ ফাাংরাদদ পফেফযাী াপরত ষ পফে মিন
ণ পদফ। এ ফছয পদফটিয প্রপতাদয

'Tourism and the Digital Transformation' অথাৎ
ণ ‘মিন
ণ পদল্পয পফকাদ তথযপ্রমুত্রি ’ মা ফতণভান পফে মপ্রিাদি
খুফই প্রাপঙ্গক। প্রমুত্রিয ফযফাদযয পদর ভানুদলয আথ-াভাত্র
ণ
জক উন্নষদনয াাাপ ভানুদলয জীফনমান প্রণারী
ূদফযণ তু রনাষ জতয  স্বােিযভষ দষদছ। মিন
ণ পল্প এদিদে ফযপতক্রভ নষ। ভ্রভণাংপিি কর মফা
প্রদাদনয মিদে পিত্রজিার প্রমুত্রি ফযফাদযয পদর মিকযা
ণ
অপত দজই তাদদয ভ্রভণ গন্তফয পনফাচন
ণ
কযদত
াযদছ। পফভান টিদকি, মযদরয টিদকি, মাদির, পভউত্রজষাদভয টিদকি ভ্রভণ াংক্রান্ত পফপবন্ন মফাভূ মিকযা
ণ
এখন অপতদ্র্ুত  দজই গ্রণ কযদত াযদছ। এটি ম্ভফ দে শুধু তথযপ্রমুত্রি ফযফাদযয কাযদণ।
ইদতাভদধয মিন
ণ পফেফযাী একক ফৃত্তভ পল্প পদদফ আতœপ্রকা কদযদছ। মিন
ণ পদল্পয নতু ন নতু ন
মিন
ণ গন্তফয পচপেত ষায াাাপ মকর স্থাদন পফপনদষাদগয ভাধযদভ ফযফা-ফাপণজযয প্রায, কভাংস্থাদনয
ণ
ুদমাগ ৃটি, অফকাঠাদভাগত উন্নষণ  তফদদপক ভুদ্র্া অজণন াংক্রান্ত অথননপতক
ণ
কভকাণ্ড
ণ
ফযাকবাদফ ফৃত্রদ্ধ
মদষদছ। যন্ভাপনদমাগয পল্পণয পদদফ জ্বারাপন  যাাষপনক পল্পদণযয দযই তৃতীষ াপযদত উদঠ এদদছ
মিন।
ণ
ৃপথফীয অদনক মদদ প্রধান যন্ভাপনদমাগয ণয পদদফ এফাং মভাি জাতীষ আদষ অফদাদনয মিদে এ
পদল্পয অফস্থান প্রথভ কাতাদয উন্নীত দষদছ। অদনক মদ শুধু অবযন্তযীণ মিনপদল্পয
ণ
উন্নষন ঘটিদষ জাতীষ
অথনীপত
ণ
ুদৃশ কযদত িভ দষদছ।
মিন
ণ মিদে ফাাংরাদদ ম্ভাফনাভষ একটি মদ। আভাদদয যদষদছ অপুযন্ত প্রাকৃপতক মৌিম,ণ াজায
ফছদযয প্রাচীন ুযাকৃপতণ, ঐপতয, ঐপতাপক প্রত্নতাত্রত্ত্বক পনদন,
ণ জাপতগত তফপচেতা, ভৃদ্ধ স্ত  কুটিয পল্প
আদযা যদষদছ পফদেয অনযতভ ফৃৎ ভযানদগ্রাব ফনপফে ঐপতয ুিযফন, জীফ-তফপচেয, পফদেয দীঘতভ
ণ
ভুদ্র্
তকত-কক্সফাজায, ফুজ াা মঘযা াফতয
ণ অঞ্চর, পফপবন্ন নৃ-মগাষ্ঠীয তফপচেযভষ জীফনমাো। ফাাংরাদদ তায
উষ্ণ আপতদথষতা, পল্পকরায ঐপতয  াংস্কৃপতয জনয পফেফযাী ুপযপচত। দফাপয,
ণ
ফাাংরাদদ পফেখযাত যদষর
মফঙ্গর িাইগাদযয আফাবূ পভ। এ ফ মিন
ণ ম্ভাফনাদক মদপ-পফদদপ মিকদদয
ণ
কাদছ আকলণীষ
ণ
কদয তু দর
ধযায জনয প্রদষাজন তথয প্রমুত্রিপবপত্তক প্রচায ফযফস্থা। মিদনয
ণ
প্রচাদয পিত্রজিার প্লািপভ ণ ফযফাদযয ভাধযদভ
ফাাংরাদদদক একটি অনযতভ মিন
ণ গন্তফয পদদফ গদ মতারা ম্ভফ।

দপিণ এপষাষ মিন
ণ
পদল্প দ্র্ুত প্রফৃত্রদ্ধ অজণনকাযী মদগুদরায ভদধয ফাাংরাদদ অনযতভ। World
Travel and Tourism Council (িপব্লউ টিটিপ) এয ২০১৮ াদরয ফাৎপযক পাফ অনুমাষী ২০১৭ অথফছদয
ণ
মদদয জাতীষ আদষ ভ্রভণ  মিন
ণ খাদতয প্রতযি অফদান পছর ৪২৭.৫ পফপরষন িাকা মা ত্রজপিপয ২.২ তাাং
এফাং মভাি আষ পছর ৮৫০.৭ পফপরষন িাকা মা ত্রজপিপয ৪.৩ তাাং। এই মক্টয মথদক প্রতযি কভাংস্থান
ণ
পছর
১,১৭৮টি মা মদদয মভাি কভাংস্থাদনয
ণ
১.৮ তাাং। ২০১৭ াদর দযাি কভাংস্থাদনয
ণ
মিদে মভাি কভাংস্থাদনয
ণ
৩.৮ তাাং অফদান মিন
ণ খাত মথদক এদদছ।

-২মিন
ণ পদল্পয মিকই  দাপষত্বীর (sustainable and responsible) উন্নষদনয ভাধযদভ মদদয াপফক
ণ
অথননপতক
ণ
উন্নষনদক গপতীর কযায রদিয ফতণভান যকায মফ পকছু নীপতগত পদ্ধান্ত গ্রণ কদযদছ। জাতীষ
পল্পনীপত ২০১০ এ মিন
ণ পল্পদক অগ্রাপধকাযভূরক খাত পদদফ পচপেতকযণ, জাতীষ মিন
ণ নীপতভারা ২০১০
প্রণষন, জাতীষ মিন
ণ
াংস্থা পদদফ ফাাংরাদদ িুযপযজভ মফাদিণয প্রপতষ্ঠা, স্বল্প, ভধয  দীঘদভষাপদ
ণ
মিন
ণ
ভাপযকল্পনা প্রণষদনয উদদযাগ গ্রণ, প্রত্নতাত্রত্ত্বক পনদণনগুদরায উন্নষন, মিন
ণ আকলণণ অফকাঠাদভা উন্নষন,
ক, মযর  পফভান পযফণ ফযফস্থায ম্প্রাযণ  উন্নষন, কক্সফাজায পফভানফিযদক আন্তজণাপতক পফভানফিদয
উন্নীতকযদণয কভপযকল্পনা
ণ
প্রণষন  ফাস্তফাষন, মভপযন ড্রাইদবয ম্প্রাযণ  উন্নষন, কক্সফাজাদযয মিকনাদপ
Exclusive Tourist Zone (ইটিদজি) গদ মতারায পযকল্পনা গ্রণ, মিন
ণ পদল্প এযািদবঞ্চায িুযপযজভ এফাং
আন্তজণাপতক µzজ পদয াংদমাজন, community based tourism (CBT) উন্নষন, ইদকা িুযপযজভ, ফুত্রদ্ধি মপযদিজ
াপকণি িুযপযজভ উন্নষন, নদীদকত্রন্দ্রক মিন
ণ পফকাদয কভ-পযকল্পনা
ণ
প্রণষন; আন্তদদণীষ মমাগাদমাগ ফৃত্রদ্ধয রদিয
বাযদতয দঙ্গ মনৌ-প্রদিাকর স্বািয, ফাাংরাদদ-বুিান-বাযত-মনার (BBIN) ক মমাগাদমাগ স্থান  উন্নষন
াংক্রান্ত চুত্রি স্বািয অতযন্ত উদেখদমাগয কামক্রভ।
ণ
গৃীত কামক্রভভূ
ণ
দয পর ফাস্তফাষন মিন
ণ পদল্পয উন্নষদনয াাাপ মদদয কভাংস্থান
ণ
ৃটি 
অথননপতক
ণ
উন্নষদন উদেখযদমাগয অফদান যাখদফ এফাং ফাাংরাদদদক পনকি বপফলযদত দপিণ এপষায অনযতভ
মিন
ণ
গন্তফয পদদফ রূান্তদয াষতা কযদফ। মদদয মিনাংপিি
ণ
কদরয ভপন্ত প্রদচিাষ মদপ-পফদদপ
কর মশ্রপণ-মায ভানুদলয জনয মিন
ণ াষক পযদফ ৃটি কযদত াযদর মদদ মিক
ণ আগভদনয াংখযা ফৃত্রদ্ধ
াদফ এফাং এ খাত মথদক অপধক যাজস্ব আষ অজণন ম্ভফ দফ।
মিন
ণ
এখন শুধু একটি মদ ভ্রভদণয ভাদঝ ীভাফদ্ধ মনই। ভদষয পযফপতণত চাপদানুাদয তফপেক
মপ্রিাদি মিন
ণ পবন্ন ভাো মদষদছ। এখন মরথ িুযপযজভ, কারচাযার িুযপযজভ, আপকণরত্রজকযার িুযপযজভ,
এিদবঞ্চায িুযপযজভ, এিুদকন িুযপযজভ, মভপিদকর িুযপযজভ, পযপরত্রজষা িুযপযজভ মিনদক
ণ
ফুভাত্রেক ফযঞ্জনা
পদদষদছ। তাই মিকই উন্নষদন মিন
ণ পদল্পয উন্নষন  পফকা অপযাম।ণ
জাপতাংঘ মিকই উন্নষদনয রিভাোয (এপিত্রজ) ৮,১২ এফাং ১৪ নম্বয অনুদেদদ ২০৩০ াদরয ভদধয
মিকই উন্নষন পনত্রিতকদল্প মিদনয
ণ
উন্নষন  পফকাদয প্রদষাজনীষতায কথা উদেখ কদয ফরা দষদছ, ’মিন
ণ
পফদেয পফপবন্ন মদদয ভানুদলয ভদধয পচন্তা  বাদফয ঐকয স্থাদনয ভাধযদভ াপন্ত  ম্প্ররীপত ফজাষ যাখদত াদয মা
মিকই উন্নষদনয ূফতণ
ণ । মিন
ণ
স্থানীষ াংস্কৃপত, ণযদক পযপচত  জনপপ্রষ কযায ভাধযদভ তফদদপক ভুদ্র্া
অজণন  ফযাক কভাংস্থাদনয
ণ
ুদমাগ ৃটি কযদত াদয।’
িপব্লউটিটিপয গদফলণাষ ফরা ষ, ফাাংরাদদদ এ ভুদূ তণ ১১ রাখ ৩৮ াজায ৫০০ ভানুল প্রতযি 
দযািবাদফ মিন
ণ খাদতয াদথ ম্পৃি। ২০২৬ াদর ফাাংরাদদদ শুধু এ খাদত প্রতযিবাদফই ১২ রাখ ৫৭ াজায
মরাক কাজ কযদফ। াংস্থাটিয ভদত, পফদেয ১৮৪টি মিন
ণ ভৃদ্ধ মদদয ভদধয মাাংপকাংদষ
ণ
ফাাংরাদদদয অফস্থান
পছর ৬০ নম্বদয। দ ফছয য ফাাংরাদদ ১৮তভ অফস্থাদন চদর আদফ। পদর জাতীষ আদষ ফদা অফদান যাখদফ এ
পল্প।
এ জনয দযকায মিন
ণ
পদল্প দ্র্ুত পফপনদষাগ। মদপ-পফদদপ পফপনদষাগকাযীদদয ফ ধযদনয
ুদমাগ-ুপফধা পদদষ কাজ কযদত দফ করদক। অফকাঠাদভা, মমাগাদমাগ ফযফস্থা, ইদকা-পদেভ, আফাস্থর,
ভানম্মত খাদয, পনযাত্তা  ইদভজ ফৃত্রদ্ধ কযা মগদর ফাাংরাদদদয মিন
ণ পল্প ত্রজপিপদত ফদা ধযদনয অফদান
যাখদত িভ দফ।
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শি এে শনক কযান্ফায : ফাাংরাদদ শপ্রসেত
িা. মভা: আফু াপনপ
কযান্ফায সক? কযান্ফায একটি মযাদগয নাভ মা ভানুলদক আতাংপকত কদয এফাং ভৃতুযয পদদক মঠদর পদদত চাষ।
এটিদক ফদর ককণি মযাগ। কােঁকায ভদতা মাদক ধদয তাদক ছাদত চাষ না। পক কাযদণ এই মযাগ ষ? কযান্ফাদযয
টঠক কাযণ এখদনা জানা মাষপন। এয ুন্ভ যয উদঘািন কযায জনয পফস্তয গদফলণা চরদছ। াধাযণবাদফ মা মফাঝা
মাষ তা দরা ভানুদলয যীদয প্রাষ ১০০ টেপরষন মকাল থাদক। প্রপতটি মকাদল একটি পনউপক্লষা থাদক। এই পনউপক্লষা
দরা মকাদলয প্রাণ। মকাদল থাদক ২৩ মজাা মক্রাভজভ। এই মক্রাভজভগুদরা পিএনএ দ্বাযা গটঠত। প্রপতটি পিএন এয
ভদধয থাদক অাংখয ত্রজন। এই ত্রজনগুদরা মকাদলয পফপবন্ন কাজদক পনষন্ত্রণ কদয তথা ভানুদলয যীযদক পনষন্ত্রণ কদয।
এই ত্রজনগুদরা ভানুদলয তদপক  ভানপক তফপিগুদরা পনধাযণ
ণ
কদয। এই অাংখয ত্রজদনয ভাদঝ পকছু পকছু ত্রজন
আদছ মাদদযদক ফরা ষ পপ্র কযান্ফায ত্রজন অথাৎ
ণ তাযা মমদকাদনা ভষ কযান্ফায ত্রজদন রূান্তপযত দত াদয।
আদযক ধযদনয ত্রজন আদছ মাদদযদক ফরা ষ টিউভায াদপ্রযত্রজন। এই ত্রজনগুদরা পপ্র কযান্ফায ত্রজনদক পনফৃত্ত
কদয যাদখ অথফা একটি ফযাদরন্ফ অফস্থাষ যাদখ। কযান্ফায াদপ্রয ত্রজন মপদ দুফরণ , অদকদজা ফা পিপরি দষ মাষ
অথফা পিএনএদত মপদ Îæটি মদখা মদষ তখন পপ্র কযান্ফায ত্রজনগুদরা মফদযাষা দষ উদঠ এফাং কযান্ফায ত্রজদন পযণত
ষ। এই কযান্ফায মরটি তখন কর পনষভ কানুন অভানয কদয অপনষপন্ত্রতবাদফ ফাদত থাদক এফাং খুফ দ্র্ুত একটি
ফদা টিউভাদয পযণত ষ। ভানুদলয মম মকাদনা মকাদল মম মকাদনা ভষ কযান্ফায দত াদয। অথাৎ
ণ ভানুদলয
বাংদয ফীজ তায পনদজয ভদধয ফন কযা আদছ। আয পকছু ত্রজন আদছ মাযা জন্পগতবাদফই খাযা এফাং ফাং
যম্পযাষ এই খাযা ত্রজন োন্ফপভি দে। পদর ফাংগত কযান্ফাদয ভানুল আক্রান্ত দে। এছাা ধূভান, ান,
াদা, জদণা, গুর, ুাপয, ভাদক, বাইযা, মযপিদষন, পফপবন্ন কযাপভকযার কযান্ফায ততপযদত াাময কদয এফাং ত্রজদনয
পযফতণনদক ত্বযাপন্ত কদয এফাং কযান্ফায ৃটি কদয। তাছাা জন ফৃত্রদ্ধ, াকফত্রজ  পরভূদরয ঘািপত, কাপষক
পযশ্রদভয অবাফ, কযান্ফায ৃটিদত াষতা কদয।
এই কযান্ফায মরগুপর িযাাদি আচযণ কদয। তাযা মকাদলয স্বাবাপফক পনষভদক ভাদন না। প্রপতটি মর
পনপদণি ভষ দয ভদয মাষ এফাং নতু ন মর ততপয ষ। এিাই স্বাবাপফক পনষভ। কযান্ফায মর তায স্বাবাপফক ভৃতুযদক
অগ্রায কদয এফাং অভযত্ব দাপফ কদয। তাযা দ্র্ুত ফাং ফৃত্রদ্ধ কযদত াদয। তাদদয ফৃত্রদ্ধ ত্রজদষাদভটেক প্রদগ্রদন অথাৎ
ণ
১ মথদক ২, ২ মথদক ৪, ৪ মথদক ৮ ইতযাপদ। অল্প অত্রক্সদজদন ফােঁচদত াদয। অনয মরদক বাং কযদত াদয। এক
স্থান মথদক অনয স্থাদন যদিয ভাধযদভ ফা রপকা নাপরয ভাধযদভ মমদত াদয। তাদদযদক ফদর াইদকাযাথ। কযান্ফায
মর যদি পফলাি দাথ পনিঃযণ
ণ
কদয। কযান্ফায মর পনযন্তয ফৃত্রদ্ধ মদত থাদক এফাং পফপবন্ন মরদক পফনি কদয এফাং
এক ভষ ভানুলদক মভদয মপদর।
ভানুদলয যীদয ২০০ প্রকায মকাল আদছ। ১০০ প্রকায কযান্ফায ভানুলদক আক্রভণ কদয। কযান্ফায ভৃতুযয ২
নাম্বায কাযণ। াযা পফদে প্রপত ৬ জদন এক জদনয ভৃতুয ষ কযান্ফাদয। আই আয প (আন্তজণাপতক এদজত্রন্ফ পয
পযাচণ অন কযান্ফায) এয পযাংখযান অনুমাষী ২০১২ াদর াযাপফদে নতু ন কযান্ফায মযাগীয াংখযা পছর ১৪.১
পভপরষন এফাং ভৃতুযয াংখযা পছর ৪.২ পভপরষন। এই াদয ফৃত্রদ্ধ মদর ২০৩০ এই াংখযা দােঁাদফ ২১.৭ পভপরষদন এফাং
ভৃতুযয াংখযা দােঁাষ ১৩ পভপরষদন।
ফাাংরাদদদ কযান্ফাদযয মকাদনা টঠক পযাংখযান মনই। ২০১২ াদর মগ্রাফকযান এয পযাংখযাদন মদখা মাষ
জনাংখযা ১৫ মকাটি, ২৪ রি ৮ জন। ১২ রি ২৭ াজায নতু ন কযান্ফায মযাগী এফাং ৯১.৩ াজায কযান্ফায জপনত
ভৃতুয। প্রপত ফছয কযান্ফাদয আক্রান্ত মরাদকয াংখযা ২ রি।
শিদনক কযান্ফায কী? নাক, াইনা, ভুখ-গহ্বয, ত্রজহ্বা, োনারী, খাদয নারীয উপযবাগ, রার গ্রপিয
কযান্ফাযদক একদে ফদর মি মনক কযান্ফায।
বাযদত প্রপত ফছয ২ রি মি মনক কযান্ফায মযাগী নাি ষ। াযাপফদেয ৫৬.৫ বাগ মি মনক কযান্ফায
বাযত উভাদদদক পির কযদত ষ। াউথ ইে এপষাদত মি মনক কযান্ফায অনয মদদয মচদষ মফপ ষ, এয
প্রধান কাযণ ধূভান, ান, াদা জেণা, ুাপয, গুর, এরদকার এফাং খাদযাবা।
এদদয ভদধয ফদচদষ ভাযাত্মক দরা ধূভান। পগাদযদিয মধােঁষাষ ৪০০০ মকপভকযার থাদক, এয ভদধয ৪৩টি
কযান্ফায ৃটিকাযী উাদান এফাং ৪০০ পফলাি দাথ।ণ এদদয ভদধয পনদকাটিন, কাফনণ ভদনাক্সাইি , পফভারপিাইি,
াইদড্রাদজনাষানাইি আদপনক
ণ
, এদভাপনষা  পিপিটি অনযতভ।
শযাদগয উগ থ : মি মনদকয মম অাংদ কযান্ফায ষ মই অনুমাষী উগ ণ মদখা মদষ। মমভন নাদকয
কযান্ফায দর নাক পদদষ ো পনদত কি ষ, যি মফয ষ। োনারীদত কযান্ফায দর োদ কি ষ এফাং স্বদযয
পযফতণন ষ। ত্রজহ্বাষ দর ফযথা ষ, খাফাদযয কি ষ, ঘা ষ। থাইযদষি দর থাইযদষি গ্রপি পুদর মাষ। মি মনক
কযান্ফায মমদকাদনা স্থান মথদক গরাষ আদত াদয এফাং গরা পুদর মাষ।

-2ফাাংরাদদদ মি মনক কযান্ফাদযয মযাগীয াংখযা প্রাষ ৩ রাখ এফাং প্রপত ফছয ৭০ াজায নতু ন মযাগী মি
মনক কযান্ফাদয আক্রান্ত দে। থাইযদষি কযান্ফাদয আক্রান্ত ষ প্রাষ ৭.৫ াজায মযাগী প্রপতফছয।
মি মনক কযান্ফাদযয মযাগী পদন পদন ফাদছ এফাং ৬০ তাাং মযাগী এিবান্ফ মেদজ িািাদযয পনকি
আদছ। পফরদম্ব আায প্রধান কাযণ দরা অদচতনতা, অফদরা, মযাদগয বষাফতা ম্পদকণ অফপত না থাকা এফাং
অথননপতক
ণ
অেরতা। প্রথদভ মযাগীযা কপফযাজ, মাপভযাপথ ইতযাপদ পচপকৎা পনদষ মযাগ াযাদনায মচিা কদয।
এদত কদয পফরম্ব ষ।
তাছাা আভাদদয মম পযভাণ কযান্ফায াাতার আদছ তাদত কদয ভাে ১০-১৫ বাগ মযাগীয পচপকৎা
মদষা ম্ভফ। ফাপক মযাগীযা নানা কাযদণ ভাযা মাষ।
মি মনক কযান্ফায পফলষটি ভানুদলয কাদছ নতু ন। এই পফলষটি পনদষ খুফ মফপ প্রচায-প্রচাযণা মনই। মি
মনক কযান্ফায পচপকৎায পফলদষ এখপন ভদনাদমাগ না পদদর এিা বপফলযদত বষাফ ভযা ৃটি কযদফ।
কযান্ফায দর মযাগীযা াযীপযক, ভানপক, াভাত্রজক এফাং অথননপতকবাদফ
ণ
পফমস্ত
ণ দষ দ। গযীফ
মযাগীযই এই মযাদগ মফপ আক্রান্ত ষ। পচপকৎা ফযষ পভিাদত তাযা পনিঃস্ব দষ মাষ। এক পদদক মযাগীযা মযাজগায
কযদত াদয না অনযপদদক পচপকৎায জনয িাকা ফযষ কযদত ষ। পদর টঠক পচপকৎা কযা অদনদকয দিই ম্ভফ
দষ দঠ না। এইফ মযাগীদদয জনয অদনক কযান্ফায াাতার প্রদষাজন। মাদত তাযা স্বল্প ফযদষ, পফনা খযদচ বাদরা
পচপকৎা মদত াদয। অনযানয মদদ এয জনয One Stop কযান্ফায মোয আদছ। মমখাদন মযাগীদদয াজণাপয,
মযপিদথযাপ, কযাদভাদথযাপ ইতযাপদ ফ পচপকৎায ফযফস্থা আদছ। আভাদদয মদদ পকছু াাতাদর বাদরা
পচপকৎা মদষা দে।
মি মনক কযান্ফাদযয প্রধান পচপকৎা দরা অাদযন। প্রাথপভক মাদষ
ণ কযান্ফাদযয জনয াজণাপযই মদথি।
পকন্তু এিবান্ফ মেদজয মযাগীদদয জনয অাদযদনয দয এিজুদবে পচপকৎা পদদফ মযপিদথযাপ 
মকদভাদথযাপয প্রদষাজন ষ। মাদত কদয যফতী ভদষ মযাগটি মদখা না মদষ।
অাদযদনয ৩০-৪৫ পদদনয ভদধয পকছু মযাগীয মযপিদথযাপ পদদত ষ। মদপয দষ মগদর মযাগ ুনযাষ
মদখা মদষ। মিা খুফ খাযা পযপস্থপত কাযণ তখন আয মতভন পকছু কযায থাদক না। মজনয কযান্ফায পচপকৎা
ম্পূণ ণ না কযদর বাদরা ুপর াষা মাষ না। পকছু মযাগী মদদয ফাইদয কযান্ফায পচপকৎা পনদত মাষ। মখাদন দীঘ ণ
অদিায রাইন, মাতাষাত অুপফধা, পবা াংক্রান্ত জটিরতা এফাং মদথি আপথক
ণ ফযষ ইতযাপদ ভযায ম্মুখীন দত
ষ। পচপকৎা মনফায য ফায ফায পদরাআদ মমদত াদয না। তখন তাযা জটির ভযাম দ মাষ। তাছাা
প্রপতফছয শুধু কযান্ফায পচপকৎায জনয াজায াজায মকাটি িাকা পফদদদ চদর মাদে।
আভাদদয মদদ মি মনক কযান্ফাদযয মযাগীয াংখযা পদন পদন ফাদছ। পকন্তু কভপপ্রদনপফ মফা প্রদানকাযী
মকাদনা কযান্ফায মোয ততপয ষপন। মি মনক কযান্ফায াজণদনয াংখযা খুফ কভ। মি মনক কযান্ফায পচপকৎাটি
অতযন্ত ফযষফুর এফাং দীঘদভষাপদ।
ণ
এয াজণাপয জটির এফাং পযশ্রদভয কাজ। মাযা কযান্ফাদয আক্রান্ত ষ তাদদয
কদিয মকাদনা মল মনই। অথচ প্রাথপভক অফস্থাষ পচপকৎা কযাদর বাদরা ফায চান্ফ ৯৫ বাগ। মপদ স্বল্প ফযদষ বাদরা
পচপকৎা মদষা মাষ তদফ অদনক মযাগীদক পচপকৎায আতাষ আনা মমদত াদয। একটি বাদরা মি মনক কযান্ফায
মোয ততপয এখন ভদষয দাপফ। এই জনয প্রদষাজন পকছু মিপিদকদিি কযান্ফায পচপকৎদকয। মাযা কযান্ফায
মযাগীদদয মফা প্রদাদনয জদনয পনদফপদত থাকদফন।
আভাদদয মি এন্ড মনক কযান্ফায াদািণ পাউদণ্ডন পফনা ষাষ অাদযন, স্বল্প ষাষ আউিদিায
াপবণ, কযান্ফায মযাগীদদয আপথক
ণ াাময প্রদান, াভাত্রজক ুনফান
ণ , টিপব, তদপনক ত্রেকা ইতযাপদয ভাধযদভ
কযান্ফায পফলদষ ভানুলদক দচতন কযায কাজ কযদছ। এখন আভযা একটি বাদরা মি মনক কযান্ফায াাতার
ততপযয প্রত্রক্রষাষ আপছ। মমখাদন স্বল্প ষাষ ফা পফনা ষাষ উন্নতভাদনয পচপকৎাদফা প্রদান কযা মাষ।
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পিআইপি প্রবন্ধ

ফাাংরাদদদয অথনীসতদত
থ
চাভা সল্প
শভা: রুদফর শাাইন
চাভা সল্প একটি ম্ভাফনাভয় সল্প। ফাাংরাদদ অবযন্তযীণ ফাজাদযয চাসদা এফাং সফদদদ
যন্ভাসনয উদেদয চাভা ও চাভাজাত সফসবন্ন াভগ্রী উৎাদন কদয আদছ। সফেফাজাদয ফভয়ই
ফাাংরাদদদয গরু, ছাগর ও ভসদলয চাভায চাসদা যদয়দছ। এগুদরায ভদধয ফাাংরাদদদয ব্ল্যাকদফের
ছাগদরয চাভা সফেখযাত। গত দয’দদক ফাাংরাদদ যকাদযয এ খাদত অজথন উদেদমাগয। পদর সফদে
প্রথভ শশ্রসণয চাভা ও চাভাজাত াভগ্রী প্রস্তুতকাযক শদ সদদফ ফাাংরাদদ আত্মপ্রকা কদযদছ।
ফাাংরাদদদ সফযরাংখযক শুারদনয জনয ফযজ ঘা ও খাভায যদয়দছ, মায কাযদণ এখাদন প্রস্তুতকৃত
চাভায গুণগত ভান বাদরা।
ফাাংরাদদদ উৎাসদত চাভা ও চাভাজাত ণযাভগ্রীয প্রধান কাোঁচাভার দরা শকাযফাসনয শুয
চাভা। এ ফছয ফাাংরাদদদ শকাযফাসনদমাগয শভাি গরু ও ভসদলয াংখযা সছর ৪৪ রাখ ৫৭ াজায। ভৎয
ও প্রাসণম্পদ ভন্ত্রণারয় ূদত্র জানা শগদছ এফাদযয ঈদদ শকাযফাসনয জনয প্রস্তুত কযা দয় সফসবন্ন জাদতয
১ শকাটি ১৫ রাখ ৮৮ াজায প্রাণী মায ভদধয যদয়দছ গরু, ছাগর, ভসল, উি, দযম্বা ও শবা। এয ভদধয
ছাগর ও শবায াংখযা ৭১ রাখ। াযাদদদয ৫ রাদখয শফস খাভাসয এফাদযয ঈদদ শকাযফাসনয শু
শমাগান সদদয়দছন। শকাযফাসনয শুয শমাগাদন এখন স্বয়াংম্পূণ থফাাংরাদদ।
ফাাংরাদদদ শকাযফাসন, সভরাদ, সফফা, যন্নদত খাৎনা সফসবন্ন াভাক্তজক অনযষ্ঠাদন তু রনাভূরক
শফসাংখযক শু জফাই কযা য়। এয ভদধয একভাত্র শকাযফাসনয শুয ভাধযদভই াযা ফছদযয ৪০
তাাং চাভা উৎাদন ম্ভফ য়। তকযা ৯৫ বাগ কাোঁচা চাভা এফাং চাভাজাত দ্রফযাসদ, প্রধানত আধা
াকা ও াকা চাভা, চাভায ততসয শাাক এফাং জযতা সদদফ সফদদদ ফাজাযজাত কযা য়।
প্রেত, এফাদযয শকাযফাসনয ঈদদয আদগই যকায চাভায দাভ সনধাযণ
থ
কদয শদয়।
আন্তজথাসতক ফাজাদয কাোঁচা চাভায দাভ ৩৩ তাাং কদভদছ। তাই এ ফছয আন্তজথাসতক ফাজাদয কাোঁচা
চাভায দাদভয দে েসত শযদখ যকায চাভায দাভ সনধাযণ
থ
কদয সদদয়দছ। তাছাা দাভ সনধাসযত
থ
না
কযদর শভযসভ ফযফায়ীযা যদমাগ শফস ায় এদত প্রকৃত ফযফায়ীদদয েসত ওয়ায ম্ভাফনা থাদক। তাই
আন্তজথাসতক ফাজাদযয াদথ েসত শযদখ চাভা যন্ভাসনয সযভাণ ফৃক্তি কযদত যকায শঘালণা সদদয়
চাভায দাভ সনধাযণ
থ
কদয সদদয়দছ। তদফ সনধাসযত
থ
ভূরয না াওয়ায় অদনদক চাভা সফক্তক্র না কদয নষ্ট
কদয শপদরন। এদত কদয আভাদদয কাোঁচাভাদরয অচয় ঘদি এফাং দফাসয
থ
তফদদসক ভযদ্রা শথদক আভযা
ফক্তঞ্চত ই। চাভায দাদভয াদথ প্রস্তুতকৃত দণযয াথকয
থ থাকায কাযদণ কদয়ক িয ায কদয চাভা
পযাক্টসযদত শৌঁছায়, এদত দণযয ভূরয ফাদত াদয।
২০১৭ াদরয ফলণয
থ
সদদফ শঘালণা কযা দয়সছর চাভা সদল্পয নাভ। যন্ভাসন আয় ফৃক্তি
কযদত যকায এ উদদযাগ শনয়। ফাাংরাদদ অথননসতক
থ
ভীো ২০১৩ অনযাদয ২০১০-১১ অথফছদয
থ
চাভাদণযয শভাি যন্ভাসন সছর ২৯৮ সভসরয়ন ভাসকথন িরায মা ২০১৭-১৮ অথফছদয
থ
ফৃক্তি শদয়
দাোঁসদয়দছ প্রায় ১০৮৫ সভসরয়ন ভাসকথন িরায। ২০১৪-১৫ অথফছদয
থ
চাভা ও চাভাজাত দ্রদফযয শভাি
যন্ভাসন আয় সছর ১১৩১ সভ. ভাসকথন িরায মা সছর শভাি যন্ভাসনয ৩.৪ বাগ। যন্ভাসন উন্নয়ন ফযযদযায
তথযানযাদয ২০১৬-১৭ অথফছদয
থ
চাভা ও চাভাজাত ণয যন্ভাসন দয়দছ ১২৩ শকাটি ৪০ রাখ িরায।
অসধকাাং চাভা এফাং চাভাাভগ্রী যন্ভাসন কযা য় জাভাসন,
থ
ইতাসর, িান্ফ, শনদাযরযাে, শেন,
যাসয়া, ব্রাক্তজর, জাান, চীন, সোযয এফাং তাইওয়াদন।
ঢাকায াবাদয ১৯৯.৪০ একয জসভয ওয গদ শতারা দয়দছ আধযসনক চাভা সল্পনগযী।
এখাদন শভাি জসভয ১৭ একয ফযফরৃত দয়দছ শকন্দ্রীয় ফজ্র শাধনাগায (সইসস) সনভাদণ।
থ
প্রকল্প
এরাকায় ২০৫টি প্লদিয ভাধযদভ ১৫৫টি সল্প ইউসনদিয জনয ফযাে শদওয়া দয়দছ। এয ভদধয ১১৪টি সল্প
ইউসনি তাদদয উৎাদন শুরু কদযদছ। অনযগুদরা অফকাঠাদভা উন্নয়দনয কাজ কযদছ। তাছাা িাম্ম্পাং
ইয়ািথ ও শ্রসভকদদয ফাস্থ্াদনয কথা সচন্তা কদয সইটিস’য াদই ২০০ একয জায়গা অসধগ্রণ কযা
আদছ। খযফ দ্রত
য শখাদন কাজ শুরু দফ ফদর আা।
চাভাসদল্পয উন্নয়ন এফাং সযদফদয কথা সচন্তা কদয াজাসযফাদগয ২২২টি িযানাসয কাযখানা
ফন্ধ কদয শদওয়া য়। এযয এক ফছদয াবাদযয চাভাসেদত ১১৫টি কাযখানা স্থ্ানান্তয কযা য়।
যদযাদদভ উৎাদদন শমদত উদদযাগ শনওয়া দয়দছ। এয দে শকন্দ্রীয় ফজ্র শাধনাগায (সইটিস) যদযা
কামকয
থ
কযায াাাস কাযখানায কভপ্লাদয়ন্ফ সনক্তিত ত্বযাসন্ত কযা দি। যতযাাং সযসস্থ্সতয দ্রত
য
উন্নসতয রদেয ফাাংরাদদ যকায ইদতাভদধয উদদযাগ গ্রণ কদযদছ।

-২এ সদল্প ফাাংরাদদ ইদতাভদধয অদনকিা এসগদয় শগদছ। আন্তজথাসতক ফাজাদয গুণগত ভান টঠক
শযদখ চাভা যন্ভাসন কযদত যকায আদযা সকছু দদে গ্রণ কযদত াদয। এ সদল্পয াদথ শমফ
শ্রসভকযা জসত তাদদয জনয শম জায়গা ফযাে শখাদন দ্রত
য আফাদনয ফযফস্থ্া কযদত দফ। সল্প
এরাকায় সনযফক্তিন্ন সফদযযৎ এফাং যািাঘাি সনয়সভত াংস্কায কযদত দফ শমন শক্রতাযা অফাদধ শখাদন
মাতায়াত কযদত াদযন। ভাসরকদদয ভদধয তাদদয জনয ফযােকৃত প্লদিয দসরর িান্তয কযদত দফ।
তাদর শক্রতাযা আদযা শফস আগ্রী দফন এফাং শম অসবদমাগ কদযন তা কযায আয যদমাগ াদফন না।
ফাাংরাদদদ এ খাদত যদয়দছ অায ম্ভাফনা। ফাাংরাদদদ এখনও মন্ত
থ যভা, সদবাসরদনা, ুদগা
ফ, এদক্স, শফ এদম্পাসযয়াভ ইতযাসদ সফখযাত শকাম্পাসন শম ফাাংরাদদ শথদক চাভা সদল্পয কাোঁচাভার
ফযফায কযদছ তা শথদকই শফাঝা মায় শম, চাভা সদল্পয সফকাদ ফাাংরাদদদয উজ্জ্বর ম্ভাফনা যদয়দছ।
#
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কৃসলদত ঈলণীয় াপরয: প্রদয়াজন ধাযাফাসকতা যো কযা
শভাতাায শাদন
এক ভদয়য খাদয ঘািসতয শদ, এখন খাদদয স্বয়াংম্পূণতা
থ অজথন কদযদছ। এফ ম্ভফ দয়দছ
অঞ্চর ও ভাটিয গুণাগুণ, শবদগাসরক অফস্থ্ান অনযমায়ী পর উদ্ভাফন, রফণ, জরাভগ্নতা, খযা এফাং
জরফায়যসঞ্চয ফীজ উৎাদন, মথামথ প্রমযক্তিয প্রদয়াদগ কৃসলদত এ তফপ্ল¬¬সফক সযফতথন ূসচত দয়দছ। গত
৯ ফছয ধদয খাদযদযয উৎাদন ফাদছ, বদয উদঠদছ যবাণ্ডায। এক ভদয়য খাদয ঘািসতয শদ
শুধয খাদদয স্বয়াংম্পূণতাই
থ
অজথন কদযসন, খাদয যন্ভাসনও কযদছ। কৃসল সফপ্লদফয অননয রূকায ও ভূর
কাসযগয দি আভাদদয শদদয আাভয কৃলক, কৃলাসণ এফাং কৃসলদত সনদয়াক্তজত নাযী শ্রসভক। এই সফযর
জনদগাটষ্ঠয ক্তম্মসরত প্রদচষ্টায় ফাাংরাদদ কৃসলদত, খাদদয দৃযভান সফপ্লফ াধন কদয চদরদছ।
‘আজ শথদক ২০-২৫ ফছয আদগও ভানযল ফছদয এক পর আফাদ কযদতা। এখন ভয় ফদদরদছ,
প্রমযক্তি, নতু ন নতু ন জাদতয ফীদজয প্রচরদন এখন যদযা ফছয ধদযই জসভদত চাল দি। এদত যকাদযয
ফদা অফদান যদয়দছ। আদগ াদযয জনয াাকায দতা আফাদ শভযদভ। এখন ায চাইদরই াওয়া
মায়, াওয়া মায় কীিনাকও। এ কাযদণ ভানযল ফছযফযাী এখন ভাদঠ ফযি পর উৎাদন সনদয়।’
ম্প্রসত শপনীয দাগনবুইয়ায় আভায সনজ গ্রাদভয ফাসদত মাওয়ায দথ ফাসয সন্নকদিয একটি চাদয়য
শদাকাদন কদয়কজন কৃলদকয ভদধয এভন কথা ফাতথাই চরসছর। ভূরত: কথািা প্রেক্রদভই উত্থান
কযদরন ফদয়াফৃি ভসনয সভয়া। তাদক কদয়ক সদন শদাকাদন আদত না শদদখ অনয সযসচত একই াায
াদদক আরীয ক্তজজ্ঞাা সছর এত সদন সতসন শকাথায় সছদরন। এয জফাদফ সতসন সনদজয ফযিতায কাযণ
এবাদফ ফযাখযা কদযন। ান্ধযকারীন এযকভ নানা প্রে সনদয় এখন সফদকদরয অফদয, ান্ধযকারীন
আড্ডায় গ্রাভাঞ্চদরয ভানযল ভয় কািান। এিা ম্ভফ দয়দছ এফ ভানযলদদয আসথক
থ পরতায কাযদণ।
এয শনদথয কৃসল, কৃসল অথনীসত
থ
চাো বাফ, ঘদয ঘদয সফদযযৎ শৌঁদছ মাওয়া, যািাঘাি াকা, মাতায়াত
ফযফস্থ্ায উন্নয়ন প্রবৃ সত উদে¬খদমাগয। গ্রাদভ কৃসলদত সনদয়াক্তজত দযদদয কাভাই রুক্তজ কযায ভদতা
সযফাদযয দদযয শকউ ঢাকায়, শকউ চট্টগ্রাদভ আফায শকউ শকউ সফদদদ চাকসয কযায় তাদদয াদত
এখন মদথষ্ট য়া থাদক। াাাস যকাদযয নানাভযখী দদে ও সযকল্পনায় শদদয কৃসল ফ
খাদতই আজ সফষ্ময়কয াপরয অক্তজথত দয়দছ। কৃসলদত এই াপরয সফদেয ভানযলদক অফাক কদয
সদদয়দছ।
ফাাংরাদদ সযাংখযান ফযযদযায সাফ ভদত, গত ৯ ফছদযয ফযফধাদন খাদযয উৎাদন শফদদছ
প্রায় ৬০ রাখ শভটিক িন। প্রধানভন্ত্রী শখ াসনা এজনয মথামথ কৃসতত্ব সদদয়দছন শদদয
াী,সযশ্রভী কৃলকদদয, পদরয ভাদঠ মাযা সনযন্তয শ্রভ সদদয়দছন। অফযই এ অজথন ম্ভফ দয়দছ
কৃলকদদয যকাসয উদদযাদগ প্রদয়াজনীয় ায়তা, াদথ সছর যকাদযয কৃসলফান্ধফ নীসত গ্রণ ও
ফািফায়ন। শুধয ভাদঠ নয়, নানাভযখী ইসতফাচক দদেদয কাযদণ কৃসলয আদযকটি উ-খাত ভৎয ও
প্রাসণম্পদ খাদতও ফযাক াপরয অক্তজথত দয়দছ। প্রতযন্ত অঞ্চদর কৃলদকয সনযর সযশ্রদভয াদথ
মযি দয়দছ নতু ন নতু ন প্রমযক্তি। াপরয আদছ ধাযাফাসক গসতদত।
যকায পরপ্রূ কৃসলফান্ধফ নীসত সনদয় কাজ কযদছ। কৃলদকয প্রদয়াজনীয় উকযণ ায, ফীজ,
কীিনাক এফাং কৃসল উকযদণ বতু সথ ক প্রদান, শদচয ফযফস্থ্া, কৃসল কািথ সফতযণ, সনতযনতু ন উন্নত
প্রমযক্তিয শজাগান সদদয় মাওয়া এভন াপদরযয শছদন ফদা সনয়াভক দয় উদঠদছ। কৃসল উকযণ প্রাসন্ভ
সনক্তিত কযদত কৃলকদদয ভদধয প্রায় শায়া দযই শকাটি কৃসল উকযণ ায়তা কািথ সফতযণ কযা দয়দছ।
১০ িাকায সফসনভদয় কৃলদকয ফযাাংক একাউন্ট শখারায কামক্রদভ
থ
কৃলকদদয ঘযদয দাোঁাদনা জ দয়দছ।
২০০৮-০৯ অথফছদয
থ
চার, গভ, বুট্টা উৎাদন সছর প্রায় ৩ শকাটি ৩৩ রাখ িন, মা ২০১৫-১৬ অথফছদয
থ
এদ দাোঁায় ৩ শকাটি ৯১ রাখ িদন। ফাাংরাদদ অথননসতক
থ
ভীো ২০১৮ অনযমায়ী, ২০১৭-১৮ অথফছদয
থ
এই উৎাদন ৪০৭.১৪ রাখ শভটিকিদন শৌঁদছদছ। একইবাদফ শফদদছ িার, শোঁয়াজ ও াদিয উৎাদন।
উদ্ভাসফত দয়দছ নতু ন জাদতয সফসবন্ন পর।
ধাযাফাসক াপরযদক এসগদয় সনদত কৃলদকয দচতনতা ফৃক্তিয সফলয়টিদকও গুরুত্ব শদওয়া
দি। শদদ কৃসলজসভয সযভাণ কদভ মাদি, তাই কভ জসভদত উৎাদন ফাাদনায জনয শিকই
িসত ফযফায কযা প্রদয়াজন। কৃলক আদগয শচদয় এখন অদনক শফস দচতন। শকান জাত শনদফ, কী
প্রমযক্তি ফযফায কযদফ, কী ধযদনয এফাং কতিু কয ায-কীিনাক সদদত দফ তা এখন তাযা সনদজযাই মাচাই
ও প্রদয়াগ কদয থাদক।

-২ফাাংরাদদ কৃসল গদফলণা কাউক্তন্ফর সফসবন্ন কৃসল গদফলণা প্রসতষ্ঠান ও কৃসল সফেসফদযারদয়য ভাধযদভ
কৃসলয উন্নয়দন ৩৩টি গদফলণা প্রকল্প ফািফায়ন কযদছ। গদফলণা অগ্রাসধকাদযয সবসত্তদত এ কাউক্তন্ফর
একটি রূকল্প দসরর ২০৩০ প্রকা কদযদছ। াাাস টিভ গঠদনয ভাধযদভ াযাদদদয ভাঠমাদয়য
থ
গদফলণা কামক্রভ
থ
ও প্রমযক্তি িান্তয কভূ
থ সচ যীসফেণ ও ভূরযায়ন কযদছ। সফটি শফগুদনয চাযটি জাত
উদ্ভাফন, প্রসতকূর আফাওয়া উদমাগী কদয ধান ও গদভয জাত উন্নয়ন সযচমাথ করাদকর সনধাযণ
থ
কদয দসেণাঞ্চদরয কৃলকদদয ভদধয ম্প্রাযণ কযা দয়দছ। এছাা তাসষ্ডয গদভয জাত ও
রফণািতাসষ্ডয ধাদনয জাত দসেণাঞ্চদরয রফণাি এরাকায় ম্প্রাযণ কযা দয়দছ।
পদরয উৎাদন ফৃক্তি এফাং খাদয সনযাত্তায জনয প্রদয়াজন উন্নতভাদনয ফীজ। বার ফীজ
এককবাদফ পদরয পরন ১৫-২০ তাাং মন্ত
থ ফৃক্তি কযদত েভ। ফাাংরাদদ কৃসল উন্নয়ন কদাদযন
থ
(BADC) ২০১৫-১৬ অথফছদয
থ
সফদল জাদতয যায াইসব্রি ধাদনয ৪৫৭ িন ফীজ উৎাদন ও ৬২৬.২৫
িন শফাদযা ফীজ কৃলক মাদয়
থ
যফযা কদযদছ। সফএসিস াযাদদদ ২৪টি দানা য ফীজ উৎাদন
খাভায, ২টি াি ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি আরয ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি ফক্তজ ফীজ উৎাদন খাভায
ও ১১১টি চু ক্তিফি চাসল শজাদনয ভাধযদভ ফীজ উৎাদন কামক্রভ
থ
সযচারনা কযদছ। চরসত ২০১৭-১৮
শভযদভ সফএসিস শভাি ১.৪৮ রাখ শভটিকিন ফীজ উৎাদদনয রেযভাত্রা সনধাযণ
থ
কদযদছ। জানযয়াসয
২০১৮ মন্ত
থ শভাি ১.২৮ রাখ শভটিকিন ফীজ কৃলক মাদয়
থ
সফতযণ কযা দয়দছ।
কৃসল ায়ক সদদফ শদচয জনয ৫৮০ সকদরাসভিায খার যনঃখনন, দযটি যাফায িযাভ সনভাণ,
থ
৫৫৮ সকদরাসভিায বূ গবথস্থ্ শচ নারা সনভাণ,
থ
১১টি শযক্তি চাসরত শচ াম্প স্থ্ান, ১১.২১
সকদরাসভিায শফসফাোঁধ সনভাণ,
থ
৬১০টি ক্তিচাসরত াম্প স্থ্ান, ১১৮টি গবীয নরকূ স্থ্ান, ১৪৯টি
গবীয নরকূ যনফান
থ
কযা দয়দছ। কৃসল গদফলণা ইনসস্টটিউি ১৭টি পদরয ৩০টি জাত অফভযিকযণ
ও ২২টি পদরয উৎাদন প্রমযক্তি উদ্ভাফন কদযদছ। শদদ গদভয ফাস্ট শযাগ নাি দয়দছ। এ শযাদগয
সফিাযদযাদধ আন্তজথাসতক প্লািপদভযথ ভাধযদভ গদফলণা কামক্রদভয
থ
প্রক্তক্রয়া চরদছ। অনযরূবাদফ ধান
গদফলণা ইনসস্টটিউি ২০১৫-১৬ অথফছদয
থ
উদেখদমাগয অজথদনয ভদধয সব্র ধান ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬
ও ৭৭ উদ্ভাফন এফাং শফাদযা শভযদভয জনয সব্র ধান ৭৪ উদ্ভাফন কদযদছ। এ ছাা উকূরীয় এরাকায জনয
সতনটি রফণসষ্ডয াসযয আঞ্চসরক উদমাসগতা মাচাইদয়য জনয সনফাচন
থ
কযা দয়দছ। কভ ভাত্রায
গ্লাইদসভক ইনদিক্সমযি ধান সব্র ধান ৪৬ ও সব্র ধান ৬৯ সচসিত কযা দয়দছ।
ফাাংরাদদ যগাযক্র গদফলণা ইনসস্টটিউি এফাং ফাাংরাদদ ইেয গদফলণা ইনসস্টটিউি (BSRI)- এয
ভসন্ত গদফলণা কামক্রদভয
থ
আওতায় আযফীয় শখজযযগাদছয জাভপ্লাজভ
থ
াংগ্র কযা দয়দছ। চযাঞ্চদর
উন্নত িসতদত ইেয উৎাদন প্রমযক্তি, গু ততসয ও ফযফায সফলয়ক চাসল ফাাদনায দদে শনওয়া য়।
BSRI িদভসস্টক শকন ক্রাায মন্ত্র, যগাযসফি রুি রুি শযাগ দভন প্রমযক্তি, যগাযসফি কযািাযসরায শাকা
দভন ফযফস্থ্ানা প্রমযক্তি, যগাযসফদিয প্রসভতকৃত কৃসলতাক্তিক প্রমযক্তি, সফএআযআই াওয়ায উইিায
মদন্ত্রয পর ফযফায কযা দয়দছ।
ভৃসত্তকাম্পদ উন্নয়ন ইনসস্টটিউি ভাটি যীোয সবসত্তদত ায যাসযভারা ২০১৬-এয আওতায়
আধাসফিাসযত ভৃসত্তকা জসযদয ভাধযদভ ৪৬০টি উদজরা বূ সভ ও ভৃসত্তকাম্পদ ফযফায সনদদথসকা
প্রণয়ন এফাং তথয-উাত্ত ারনাগাদকযদণয জনয ২০টি উদজরা বূ সভ ও ভৃসত্তকাম্পদ ফযফায সনদদথসকা
প্রণয়ন কযা দয়দছ।
কৃলকদদয আসথক
থ শফায় অন্তবুি
থ কযদণয রদেয শফযকাসয ও সফদদস ফযাাংক ফাাংরাদদ
কামযত
থ
কর তপসরী ফযাাংকদক কৃসল ঋণ কামক্রদভ
থ
অন্তবুি
থ
কযায াাাস কৃসল ঋণ সফতযণ
জতয কদয এফাং নতু ন নতু ন সফলয় সন্নদফ কদয সফগত অথফছয
থ
ভূদয নযায় ২০১৭-১৮ অথফছদয
থ
ফসধত
থ কদরফদয কৃসল ও েী ঋণ নীসতভারা ও কভূ
থ সচ প্রণয়ন কযা দয়দছ। ২০১৬-১৭ অথফছদয
থ
সফতযণ
রেযভাত্রা ১৭৫৫০.০০ সফতযণ ২০৯৯৮.০০ ঋণ আদায় ১৮৮৪০.০০। ২০১৭-১৮ অথফছদয
থ
শপeªয়
y াসয মন্তথ
সফতযণ ১৪৫২০.৪২ ঋণ আদায় ১৩৫৯৬.৯৯।
দীঘদভয়াসদ
থ
খাদয সনযাত্তা সনক্তিতকযদণ রাবজনক, শিকই ও সযদফফান্ধফ কৃসল ফযফস্থ্ায
প্রদয়াজনীয়তা অনস্বীকাম।থ ন্ভভ ঞ্চফাসলক
থ সযকল্পনা ও জাতীয় কৃসল নীসতদক াভদন শযদখ কৃসল
খাদতয াসফক
থ উন্নয়দন যকায ফিসযকয। যকাদযয এ কাদজ ায়তা কযদছ শদদয অগসণত
সযশ্রভী কৃলক। উবদয়য ক্তম্মসরত প্রয়াদ শদ এসগদয় মাদফ শিকই ভৃক্তিয সদদক- এ সফো, এই
আস্থ্া এখন শদদয আাভয জনগদণয।
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সআইসি

ভৎদাৎাদদন ফাাংরাদদ ভৎয গদফলণা ইনসস্টটিউদিয পরতা
া আরভ ফাদা
ফাাংরাদদ ভৎয গদফলণা ইনসস্টটিউি (BFRI) গদফলণা সযচারনা কদয এ মাফৎ ৫৭টি প্রমযক্তি
উদ্ভাফন কদযদছ। এযভদধয ৪৬টি ভাদছয প্রজনন, জীনযর াংযেণ, জাত-উন্নয়ন ও চালাফাদ সফলয়ক এফাং
অয ১১টি ফযফস্থ্ানা সফলয়ক। ভাঠমাদয়
থ
এফ প্রমযক্তি ম্প্রাযদণয পদর ভাদছয উৎাদন
উদর¬খযদমাগয সযভাদণ ফৃক্তি শদয়দছ। প্রথভফাদযয ভতন ফাাংরাদদ ২০১৬-১৭ অথফছদয
থ
ভাছ উৎাদদন
স্বয়াংম্পূণতা
থ অজথন কদযদছ। ১৬ শকাটি জনগদণয তদসনক ভাথাসছু ভাদছয চাসদা ৬০ গ্রাভ ২০১৬-১৭
অথফছদয
থ
সনধাসযত
থ
রেযভাত্রা সছর ৪০ রে ৫০ াজায শভটিক িন সকন্তু উৎাসদত দয়দছ ৪১ রে ৩৪
শভটিক িন। শুধয তা-ই নয়, এয পদর শদদ গ্রাভীণ কভাংস্থ্াদনয
থ
নতু ন যদমাগও ৃটষ্ট দয়দছ।
স্বাদযাসনয ২৬০টি ভৎযপ্রজাসতয ভদধয ৬৪টি প্রজাসত ফতথভাদন সফন্ন দরও এ ভয় কৃক্তত্রভ ও
সনয়সন্ত্রত প্রজনদনয ভাধযদভ শিাংযা, গুক্তজ আই, সচতর, পসর, কযসচয়া ভাদছয শানা উৎাদদন পরতা
এদদছ। এ মন্ত
থ সফরযন্ভপ্রায় ১৬টি ভাছদক যনরুিাদযয ভাধযদভ প্রসতষ্ঠানটি শদদয ভাছ উৎাদদন
ফযাক আফদান শযদখ চদরদছ। যনরুিাযকৃত ভাদছয চালাফাদ ম্প্রাসযত ওয়ায় ফাজাদয এদদয
প্রাযতাও ফৃক্তি শদয়দছ এফাং ভূরয জনগদণয ক্রয়েভতায ভদধয এদদছ। সফরযন্ভপ্রায় শিাংযাভাদছয
(Mystus vittatus) প্রজনন শকর উদ্ভাফদনয জনয এ প্রসতষ্ঠান শমভন ২০১৭ াদরয জাতীয় ভৎযন্ভাদ
শযযদক রাব কদয শতভনই সফরযন্ভপ্রায় ১৬টি ভৎয-যনরুিায এফাং শদদয ভাছ উৎাদদন
উদেখদমাগয অফদান যাখায় ম্প্রসত ২০১৮ াদরয শযা প্রসতষ্ঠান সদদফ প্রসতষ্ঠানটিদক ফাাংরাদদ
কৃসলসফদ ইনসস্টটিউি ‘শকআইসফ কৃসলদক’ প্রদান কদযদছ।
ফাাংরাদদ ভৎয গদফলণা ইনসস্টটিউি (BFRI) ভৎযম্পদ উন্নয়দন শদদয একভাত্র জাতীয়
প্রসতষ্ঠান। দযদন্ভয ভয়ভনসাংদ অফসস্থ্ত। এয গদফলণা কামক্রভ
থ
শদদয সফসবন্ন অঞ্চদর অফসস্থ্ত ৫টি
শকন্দ্র ও ৫টি উদকন্দ্র দত সযচাসরত দয় থাদক। গদফলণা শকন্দ্রগুদরা দি- ভয়ভনসাংদয স্বাদযাসন
শকন্দ্র, চাোঁদযদযয নদীদকন্দ্র, খযরনাধীন াইকগাছায শরানাাসন শকন্দ্র, কক্সফাজাদযয াভযসদ্রক ভৎয ও
প্রমযক্তিদকন্দ্র, এফাং ফাদগযাদিয সচাংস গদফলণা শকন্দ্র। উদকন্দ্র ৫টি দি যাঙাভাটিয নদী উদকন্দ্র,
ফগুায ান্তাাদযয প্লাফনবূ সভ উদকন্দ্র, মদাদযয স্বাদযাসন উদকন্দ্রর, িু য়াখারীস্থ্ শখযাায নদী
উদকন্দ্র এফাং নীরপাভাযীস্থ্ তয়দযদযয স্বাদযাসন উদকন্দ্র।
সফজ্ঞানীযা শজদনটিক গদফলণায ভাধযদভ ২০০৯ াদর শদীয় রুই ভাদছয নতু ন উন্নত জাতউদ্ভাফদন েভ দয়দছন। সফসবন্ন নদী-উৎ শথদক রুই ভাদছয ফনযজাত াংগ্ররর কদয ক্রসব্রসিাং িসতদত
উদ্ভাসফত প্রথভ প্রজদন্পয উন্নতজাদতয এই রুই সফদযভান জাত দত ১৬ গুণ অসধক উৎাদনীর। পদর
এ ভাদছয উদ্ভাসফত জাতটি ফযাকবাদফ ম্প্রাসযত দর শদদ অসতসযি ৩০ শথদক ৩৫ াজায শভটিক
িন ভাছ াওয়া ম্ভফ দফ। এ জাতটি উদ্ভাফদনয জনযও ইনসস্টটিউিদক ‘জাতীয় ভৎযন্ভা ২০১০’
স্বণদক
থ
প্রদান কযা য়।
এদদদ দযরব
থ প্রজাসতয কযসচয়া ভাছ অতযন্ত যটষ্টভৃি ও ঔলসধ গুণম্পন্ন। শদদ এয চাসদা
শতভন না থাকদরও আন্তজথাসতক ফাজাদয চাসদা মদথষ্ট। আন্তজথাসতক ফাজাদয কযসচয়ায চাসদা থাকায়
২০১৫ াদর সনয়সন্ত্রত প্রজনদনয ভাধযদভ কযসচয়ায শানা-উৎাদদন পরতা এদদছ। এ শানা
উৎাদদনয পদর প্রাকৃসতক সযদফ শথদক সনসফচাদয
থ
কযসচয়ায আযণ হ্রা শদয়দছ এফাং চালাফাদ
জতয দয়দছ।
অতযন্ত যস্বাদয তক ভাদছয শদীয় প্রজাসতয াাাস শদদ সবদয়তনাভী তক ভাদছয চাল ফযাক
জনসপ্রয় দয় উদঠদছ। অসধক ভযনাপাদরাবী কসতয় চালী অসধক ঘনদত্ব (৩-৫ াজায/ তক) তক ভাছ
যকযদয চাল কদয। পদর সযদফ-সফমি
থ দয় তক ভাদছয ফযাক ভক শদখা সদদর ২০১৪ ার শথদক
সযচাসরত গদফলণায় তক ভাদছয ভদকয কাযণ সদদফ Streptococicus agalactiae নাভক
ফযাকদিসযয়াদক নাি কযা দয়দছ। এ জীফাণয দভদন ইনসস্টটিউি ইদতাভদধয প্রসতদযাধক শবকসনও
ততসয কদযদছ। উদ্ভাসফত তক ভাদছয শবকসন সফদে এিাই প্রথভ।
সভঠাাসনয ক্তঝনযক (Lamellidens marginalis Ges L. corrianus) শথদক ইদভজভযিা ততসযয শকরউদ্ভাফন কযা দয়দছ। গদফলণায় শদখা শগদছ শম, ৭-৮ ভাদই ক্তঝনযক শথদক ১টি যণাে
থ ইদভজভযিা ততসয
কযা ম্ভফ। াধাযণত শভাভ, শখার, প্লাসস্টক, সস্টর ইতযাসদ সদদয় চাসদাভাসপক ততসযকৃত নকাদক
ক্তঝনযদকয ভযান্টার টিযযয সনদচ স্থ্ান কদয ইদভজভযিা ততসয কযা য়। ২০১৬ াদর সফদদ শথদক
াংগৃীত গ্রাভসফসষ্ট ফদা-আকৃসতয ভযিা-উৎাদনকাযী ক্তঝনযকও যকযদয রারন-ারন প্রজনদনয
ভাধযদভ এয শানা-উৎাদদনয প্রদচষ্টা অফযাত যদয়দছ।

-২ইসরদয উৎাদনফৃক্তি ও াংযেদণ অবয়াশ্রভ-স্থ্াদনয উদেদয চাোঁদযদযয নদী শকন্দ্র দত
াোঁচফছয ধাযাফাসক গদফলণা সযচারনা এফাং গদফলণায় নদীদত জািকায প্রাচু মতা,
থ
াসনয গুণাগুণ ও
াসনয প্লযাাংিন (খাদযকণা) এয প্রাচু মতায
থ
সবসত্তদত লষ্ঠ অবয়াশ্রভ সচসিত কযা দয়দছ। ইসর/ জািকায
৬ষ্ঠ অবয়াশ্রভ ফািফায়ন কযা শগদর ফছদয প্রায় ৪,৩০০ শকাটি অসতসযি জািকা ইসর উৎাদন দফ
ফদর সফজ্ঞানীযা আা কযদছন।
ইনসস্টটিউদিয সফজ্ঞানীযা খযরনা শজরায াইকগাছায শরানাাসন শকদন্দ্র কৃক্তত্রভ প্রজনদনয
ভাধযদভ শনানা-শিাংযা ও াযদ-ভাদছয ফযাক শানা-উৎাদদন পরতা অজথন কদযদছ। শনানা-শিাংযা
ভাদছয এই প্রজননদকর উদ্ভাফদনয জনয ইনসস্টটিউিটি জাতীয় ভৎয ন্ভা ২০০৯ স্বণদক
থ
রাব
কদয।
প্রাকৃসতক সযদফদ শজায়াযবািা-সফদধত যাযাফনভৃি শভানা-এরাকা কাোঁকায আফাস্থ্র।
সিভ ও শানা ছাায জনয সযক্ক স্ত্রী-কাোঁকা গবীয ভযদদ্র সযভ্রভণ কদয ফদর যাচাসযদত শানাউৎাদদনয জনয সিভফনকাযী ফা ভা-কাোঁকা াওয়া শফ কষ্টাধয। পদর াইকগাছায শরানাাসন
শকদন্দ্র মায়ক্রসভক
থ
গদফলণায ভাধযদভ এই সযক্ক ভা (gravid) কাোঁকা দত প্রজনদনাদমাগী
সিভফনকাযী (berried) ভা-কাোঁকা উৎাদন কযা ম্ভফ দয়দছ।
স্বাস্থ্যম্মত ও সনযাদ শুিসক ততসযয রদেয ইনসস্টটিউদিয কক্সফাজাযস্থ্ াভযসদ্রক ভৎয ও
প্রমযক্তিদকন্দ্র ভয়াশ্রয়ী এফাং দীঘসদনফযাী
থ
ফযফাদযাদমাগী ‚সফএপআযআই শভকাসনকযার সপ
ড্রায়ায‛ উদ্ভাসফত কদযদছ। ড্রায়াযটিদত শয ও সফদযযৎক্তি উবয়ই ফযফায কযা মায়। সপ-ড্রায়াদযয ভূর
কাঠাদভা শভিাসরক মা ক্তজআই াই/ এযাাংদগর ফা এএ-ফায দ্বাযা ততসয।
ফাাংরাদদ ভৎয গদফলণা ইনসস্টটিউি উন্নত প্রমযক্তি-উদ্ভাফদনয ভাধযদভ শদদ ভৎয
উৎাদনফৃক্তি, গ্রররাভীণ কভাংস্থ্ান,
থ
যটষ্টয চাসদাূযণ ও তফদদসক ভযদ্রাজথদনয জনয ফতথভান ভৎযফান্ধফ
যকাদযয আভদর গত ৮ ফছদয ইনসস্টটিউদি ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ফািফাসয়ত দয়দছ এফাং ৩টি উন্নয়ন
প্রকল্প ফতথভাদন চরভান যদয়দছ।
ভৎয ও প্রাসণম্পদ ভন্ত্রণারদয়য আওতায় ভৎয অসধদপতয ও ভৎয গদফলণা ইনসস্টটিউদিয
শমথ প্রদচষ্টা ফাাংরাদদ ভাছ উৎাদদন ১৬ শকাটি জনগদণয চাসদাূযণ কযায য অসতসযি ভৎয
উৎাদদনও পরতা শদসখদয়দছ। আভযা ফুফছয য াসযদয় মাওয়া ‚ভাদছ-বাদত ফাঙাসর‛ প্রফাদটিদক
আফায যনরুিায ও প্রসতটষ্ঠত কযদত েভ দয়সছ।
#
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সআইসি প্রফন্ধ

ইশওোটুযপরচমিঃ আকোমী পদশির ম্ভোবিোময় িয বটি
এ এইঘ এম মোসুম পবেো
২০৩০ োশর মশধ্য নপেবীর ও হদহলরই হটওই উন্নয়ি ক্ষযমোিোভ (SDG) অচবি ওরশত শব। এই হপ্রক্ষোিশট
হদশল হদশল টুযপরচম বো িয বটি পলশল্প িপরবতবি হদঔো যোশে। প্রেোকত িয বটশির িোরর্ো হভ হগ িপরশবলম্মত ইশওোটুযপরচশমর িোরর্ো 
ঘঘ বো ক্ষর্ীয়ভোশব বৃপদ্ধ িোশে। হটওই উন্নয়শির চন্য স্থোিীয় প্রোকৃপতও িপরশবল  প্রপতশবল ংরক্ষর্ ওশর এশও ভপবষ্যৎ প্রচশন্র
চন্য ম্পদ আরর্শযোগ্য ওশর রোঔো প্রশয়োচি। ইশওোটুযপরচম পিশরট পবশিোদশির চন্য ঘুশর হবেোশিোর হঘশয় হবপল পওছু। িয বটশির
এই িতুি িোরর্োয় িয বটওকর্ িপরশবশলর যোশত হওো হিো ক্ষপত িো য় হচন্য স্থোিীয় িপরশবল  মোিব ম্প্রদোশয়র োশে দোপয়ত্বলী
আঘরর্ ওশরি। হই হগ এঔোশি সুশযোক েোশও প্রকৃপতর হগ কভীরভোশব পমশল পকশয় িতুি পওছু চোিোর  উিপব্ধ ওরোর। িয বটি
এোওোর স্থোিীয় চিকশর্র চন্য ইশওোটুযপরচম িপরশবলবোন্ধব হটওই উন্নয়শির এওটি দীখ বস্থোয়ী সুশযোক বতপর ওশর পদশয়শঙ।
অন্যোন্য হদশলর ন্যোয় িয বটি পলল্প আমোশদর হদশলর অে বনিপতও উন্নয়শি ভূপমওো রোঔশঙ। মোদ্বীি, তোইয়োি,
মোশয়পলয়ো পওংবো েোইল্যোশন্ডর মশতো বহু হদহলর অে বিীপত িয বটি ঔোশতর ির অশিওটোই পিভবরলী। িয বটশওর ংখ্যো পদি পদি
বৃপদ্ধর ওোরশর্ অে বিীপতশত িয বটি ঔোশতর অবদোি ক্রমলিঃ লপিলোী শে। পবশ্ব িয বটি ংস্থো র মশত ১৯৫০ োশ নপেবীশত িয বটশওর
ংখ্যো পঙ ২ হওোটি ৫০ োঔ যো ২০১২ োশ’ ৩৫ হওোটিশত উন্নীত শয়শঙ। বোংোশদল ব্যোংহওর তেোনুযোয়ী, বোংোশদল ২০১০ োশ
িয বটি  ংপিষ্ট অন্যোন্য ভ্রমর্ শত িাঁঘল’ ৫৬ হওোটি ২৭ ো ঔ টোওোর মিপরমোর্ ববশদপলও ভৄদ্র্ো অচবি ওশরশঙ। ২০০১ োশ এই
অশে বর িপরমোর্ পঙ দুইল’ ৬৫ হওোটি ৩৮ োঔ।
য়োল্ডব েোশভ এন্ড টুযপরচম ওোউপন্পশর তেোনুোশর ২০১২ োশ হমোট পচপিপি’র ২ দলপমও ১ লতোংল আশ িয বটি
শত এবং ২০২০ োশ তো ৪ দলপমও ১ লতোংশল উন্নীত শত িোশর।
িয বটি ঔোত পবওোশল োকরিশে পবশ্ব িয বটশির শঙ্গ ভেি শয়শঙ বোংোশদল। এর অংল পশশব পবোবহু চোোচ
পভোর পিওভোর প্রেমবোশরর মশতো ইউশরোি, আশমপরওো, আপিওো  অশেপয়োর প্রোয় এওল িয বটও পিশয় শ্রীঙ্কোর ওশম্বো
হেশও যোিো ওশর হিব্রুয়োপর মোশ ঘট্টগ্রোম বন্দশর হিৌুঁশঙ।
তশব িয বটি পলশল্পর ওোরশর্ িপরশবল  প্রপতশবল িোিোভোশব ক্ষপতগ্রস্ত য়। বোতোশ হিাঁয়ো পিিঃরর্, পবপভন্ন ির হির বচবয
িদোে ব পিষ্কোলশির িশ উপদ্ভদ  প্রোপর্চকত হুমপওর ম্মুঔীি য়। এব ওোরশর্ বোংোশদল নপেবীর ও হদশলই ইশওোটুযপরচশমর
ঘঘ বো উশেঔশযোগ্য োশর বৃপদ্ধ িোশে। ইন্টোরন্যোলিো ইশওোটুযপরচম হোোইটির তেোনুযোয়ী ২০১৩ োশ পবশ্ব বোচোশরর হমোট ২৬৩
পবপয়ি মোপওবি িোর ইশওোটুযপরচম’র শঙ্গ চপেত পঙ। োিোরর্ টুযপরচ ম বৃপদ্ধর োর হযঔোশি ৪ হেশও ৫ লতোংশল ীমোবদ্ধ
হঔোশি ইশওোটুযপরচম ১০ হেশও ১৫ লতোংল োশর বৃপদ্ধ িোশে। বোংোশদশল ইশওোটুযপরচম পিশয় হওোশিো িপরংখ্যোি িো েোওশ এর
িপরমোর্ পদি পদি বৃপদ্ধ িোশে বশ পবশলজ্ঞশদর িোরর্ো। ববপশ্বও উষ্ণোয়ি পিশয় মোনুশর শঘতিতো বৃপদ্ধ িোয়োয় এর োর আকোমীশত
আর বৃপদ্ধ িোশব বশ আলো ওরো শে।
প্রোকৃপতও হৌন্দশয বর ীোভূপম বোংোশদশল ইশওোটুযপরচ ম এর ম্ভোবিো রশয়শঙ। এশদশলর ব বিই ঙপেশয় পঙটিশয় আশঙ
প্রোকৃপতও, োংস্কৃপতও  ঐপতোপও পিদলবিভ। এব পিদলবিভশও পখশর ইশওোটুযপরচম কশে হতোো ম্ভব। ভৄদ্র্শিোকূ, অরণ্য,
িোব বতয এোওো, োর-িদী-ঔো-পব, দ্বীিশও ইশওো-টুযপরস্ট হওশন্দ্র িপরর্ত ওরো হযশত িোশর। নপেবীর এওও বৃত্তম ম্যোিশগ্রোভ বি
সুন্দরবিহও হওন্দ্র ওশর অতযন্ত আও বর্ীয় ইশওোটুযপরচম কশে হতোো হযশত িোশর। এটি পবশ্ব ঐপতযবোী স্থোি পশশব নপেবীব্যোিী
সুিপরপঘত। বশঙ্গোিোকশরর বুশও অবপস্থত হন্টমোটিিব বো অনুরূি দ্বীিশও ইশওোটুযপরচম হওন্দ্র পশশব কশে হতোো ম্ভব। এর
হভৌশকোপও অবস্থোি  প্রোকৃপতও ববপলষ্টয ইশওোটুযপরচশমর অনুকূ। দ্বীশি উন্নতমোশির হওোরো, পবর প্রচোপতর ওেি, উিকূশর
লোন্ত  িী চরোপল িয বটওশদর ওোশঙ অতযন্ত আও বর্ীয়।
এঙোেো পশশটর ঘো বোকোি, িোব বতয ঘট্টগ্রোম, পবশশ্বর বৃত্তম ভৄদ্র্ বওত ওক্সবোচোর, কুয়োওোটোর ম হতো অিন্য প্রোকৃপতও
স্থোিভ ইশওোটুযপরচম এর উৎকৃষ্ট হওন্দ্র শত িোশর। হদশলর পবপভন্ন ঐপতোপও স্থোি  ক্ষুদ্র্ নৃ-হকোষ্ঠীর ববোস্থোিশও ইশওোটুযপরচম
হওন্দ্র পশশব কশে হতোো ম্ভব। বোংোশদশলর এও অিন্য প্রোকৃপতও ববপলষ্টয, ঐপতোপও স্থোি  পবপভন্ন চোপতশকোষ্ঠীর ংস্কৃপত
উিশভোক ওরশত নপেবীর পবপভন্ন হদল শত বহু িয বটও আশঙি। তোই গুরুত্বনর্ ব িয বটি স্থোিভশর প্রোকৃপতও িপরশবল সুরক্ষোর
মোধ্যশম এগুশোশত ইশওোটুযপরচশমর প্রোর খটোশিোর চন্য হঘষ্টো অব্যোত আশঙ।
ইশওোটুযপরচম অে বনিপতও অবস্থোর িপরবতবশির মোধ্যশম চীবিযোিোর মোশিোন্নয়শি ভূপমওো রোঔশত িোশর। এর িশ স্থোিীয়
পবলুপ্তপ্রোয় ংস্কৃপত  কৃপষ্টর প্রপতিি খশট। স্থোিীয়ভোশব উৎিন্ন কৃপিশণ্যর ঘোপদো বৃপদ্ধ িোয়। হদশলর পবপভন্ন িয বটিশওশন্দ্রর
প্রশয়োচিীয় অবওোেোশমো উন্নয়শি রওোর পবপভন্ন িরশির প্রওল্প বোস্তবোয়ি ওরশঙ। এঙোেো ব্যপিকত উশযোশক পবপভন্ন প্রওশল্প প্রচুর অে ব
পবপিশয়োক ওরো শে। এশত স্থোিীয় চিকশর্র ওমবংস্থোি সৃপষ্টর মোধ্যশম ব্যোিও অে বনিপতও প্রোর্ঘোঞ্চল্য সৃপষ্ট শে। তোই ংপিষ্ট
ওশর ওল্যোশর্ ইশওোটুযপরচশমর ব্যোিও প্রঘোর  পবির্ি ওরশত শব। এ পবশয় স্থোিীয় চিকর্, চিপ্রপতপিপি  স্থোিীয় ওর্তবিশক্ষর
শঙ্গ আশোঘিো ওরশ ইশওোটুযপরচম আর ি শব বশ পবশলজ্ঞশদর অপভমত।

-২ইশওোটুযপরচশমর প্রোশর রওোর ওোচ ওরশঙ। চোতীয় িয বটি িীপতমোো ২০১০-এ সুন্দরবি হদশলর ম্ভোব্য
অঞ্চভশ ইশওোটুযপরচশমর উন্নয়ি  পবি র্হি ওোচ ওরোর পিশদ বলিো প্রদোি ওরো শয়শঙ। ইপতমশধ্য রওোপর ব্যবস্থোিিোয় হদশলর
পবপভন্ন স্থোশি বহু ইশওোিোওব কশে উশেশঙ। প্রপত বঙর এব ইশওোটুযপরচম হওশন্দ্র িয বটওশদর আকমি বৃপদ্ধ িোশে।
হদশল ইশওোটুযপরচশমর উন্নয়শি বোস্তবভৄঔী উশযোক প্রশয়োচি। পবপভন্ন ির হির অবওোেোশমো পিমবোর্ মোনুশর পবপভন্ন
ওোয বক্রশম প্রকৃপত যোশত টিশও েোশও হপদশও হঔয়ো রোঔশত শব । বচবয  িপরতযি বস্তুর নৄিরোয় ব্যবোর যতটো ম্ভব বোেোশিো ,
প্রশয়োচিীয় স্থোিিোভ পিমবোশর্র ময় স্থোিীয় োংস্কৃপতও ঐপতয  িওলো অনুরর্  স্থোিীয় প্রোকৃপতও পিমবোর্ উিওরর্ ব্যোবোর
বৃপদ্ধ ওরোর উিোয় হবর ওরো প্রশয়োচি। হই শঙ্গ
িয বটও পশশব আকতশদর দোপয়ত্বলী আঘরর্ প্রোকৃপতও িপরশবল  স্থোিীয়
অপিবোীশদর ঐপতয  ংস্কৃপত ংরক্ষশর্র মোধ্যশম ইশওোটুযপরচম প্রোশর ভল্যবোি ভূপমওো রোঔশত িোশর। হদশল প্রপলপক্ষত টুপরস্ট
কোইশির অভোব আশঙ। স্থোিীয় প্রোকৃপতও  োংস্কৃপতও ঐপতয ম্পশওব জ্ঞোি আশঙ, িপরশবশলর সুরক্ষো ংক্রোন্ত আইি  িীপতমোো 
পবপভন্ন ভোোয় দক্ষ এমি টুপরস্টকোইি বোংোশদশল ইশওোটুযপরচশমর উন্নয়শি ব্যোিও অবদোি রোঔশত িোশর। আমরো ঘোই এ পলল্পশও
পখশর অে বনিপতও ওমবওোশের প্রোর োভ ওরুও। িপরশবলবোন্ধব িয বটি পলশল্পর পবওোল খটুও বোংোশদশল।
#
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উন্নয়ন ও সল্পায়দনয ায়ক ঘদয ঘদয সফদযযৎ
আফু জাপয াইপুত্রেন
এভন একিা ভষ পছর, মদদয গ্রাভীণ জনদদ ন্ধযা নাভায দঙ্গ দঙ্গ মনদভ আদতা মঘায অন্ধকায। ূম ণ
মিাফায আদগই কভভুণ খয ভানুদলয পছর ঘযভুদখা ষায তাা। যাপযদকন-কুপয টিভ টিভ আদরাষ যাদতয আায
পকাংফা গৃস্থাপরয কাজকভিণ ু কু মদযই ঘুদভয যাদজয পনভম্পজ্জত ষাই পছর তাদদয ফাধযফাধকতা। যাদতয পনজণন
বুতু দ অন্ধকায পনদষ গ্রাদভয ভানুদলয ভাদঝ তখন প্রচপরত পছর কত কী পভথযা আয কুাংস্কায। এয অজানা প্রবাদফ
ফাা ফাদধ ভানুদলয ভদন নানা বষ-বীপত। এবাদফই মুগমুগান্তয অন্ধকাদয ফত্রি জীফন কাটিদষ আপছর মদদয
নাগপযকদদয একিা পফার অাং প্রতযন্ত গ্রাদভয নাযী-ুরুল।
মই অন্ধকায মুদগয এখন অফান দে। পযফতণদনয এ উদদযাগটি পনদষদছ ফতণভান যকায।
আথাভাত্র
ণ
জক  ভানফ উন্নষদন ভগ্র ফাাংরাদদদক আদরাপকত কযায রদিয চারু কযা ষ ঘদয ঘদয পফদুযৎ মৌৌঁদছ
মদষায কভূণ পচ। মায পর ফাস্তফাষদন এদকয য এক গ্রাভ অন্ধকায মথদক ভুি দষ আদরায দথ মাো শুরু
কযদছ। এক ভদষ মম এরাকায জনগদণয কাদছ পফদুযদতয আদরা পছদরা স্বদন্ময ভদতা- এখন তা ফাস্তদফ পযণত।
ইদতাভদধয তকযা ৮৩ বাগ ভানুল পফদুযৎ ুপফধা াদে। ২০২১ াদরয ভদধয ২৪ াজায মভগাষাি পফদুযৎ
উৎাদদনয ভাধযদভ ‘ফায জনয পফদুযৎ’ অথাৎ
ণ তবাগ ভানুলদক পফদুযৎ ুপফধায আতাষ আনায প্রপতশ্রুপত
যদষদছ যকাদযয।
'ঘদয ঘদয পফদুযৎ' কভূণ পচয আতাষ প্রাষই মদদয মকাথা না মকাথা পফদুযৎ পফবাগ পফদুযৎ াংদমাদগয
উদদ্বাধন কদয মাদে। এয পদর আদরায ঝরকাপনদত অন্ধকায দূয ষায দঙ্গ দঙ্গ গ্রাভফাীয ভন মথদক দূয
দষ মাদে তাফৎ কুাংস্কায আয িাৎদতায ভানপকতা। ন্ধযায য গােঁদষয ভানুদলয মম আরয পছর এতিা
কার, তা মমন াপরদষদছ। পদদনয াাাপ যাদত কভভুণ খয দষ উদঠদছ পফদুযদতয আদরাষ আদরাপকত প্রতযন্ত
অঞ্চদরয জনদ।
ফতণভাদন গ্রাভ-গদঞ্জয প্রপত রিয কযদর মদখা মাষ- পফদুযদতয আদরাষ শুধু আদরাপকতই নষ, তাযা ঘদয ফদ
মিপরপবদন নািক-খফয মদখদছ। মছদরদভদষযা যাদত ানদি মরখা-া কযায ুদমাগ াদে। পফদুযদতয আদরা
াদরখায আগ্র ফাাদে পিাথীদদয। এছাা পফদুযদতয ুফাদধ কম্পম্পউিায, মভাফাইর মপান আধুপনক
প্রমুত্রিয ফযফাদযয ুপর মবাগ কযদছ নতু ন প্রজন্প। মমাগদমাদগ পফদেয দঙ্গ তারপভরাদত াযদছ অজােঁাগাদষয ফাপিাযা। ফতণভান যকায িানা পদ্বতীষ মভষাদদ িভতাষ আায ভাে নষ ফছদযয ভদধযই মদজুদ
পফদুযতাষদনয এই পরতাষ মদদয ভানুদলয জীফন-ভান মমবাদফ ফৃত্রদ্ধ মদষদছ তাদত দ্র্ুতই কদভ মাদে য 
গ্রাদভয তফলভয- এভনটি ভদন কযদছন ভাজ পফদিলকযা।
স্মতণফয দরা- দ ফছয আদগ পফদুযৎখাদত পছর চযভ তদনযদা। ই ভষ প্রকৃত পফদুযৎ উৎাদন দতা ৩
াজায ২৬৮ মভগাষাদিয কভ। এ পনদষ গ্রাদভ পফদুযদতয াংদমাগ মতা দূদযয কথা, পদদনয অদধদকয
ণ
মফপ ভষ
পফদুযৎীন থাকদত দতা াংদমাগমুি গ্রাকদদয। পফদুযদতয অবাদফ পনষপভত উৎাদন ফযাত ষাষ রুিদা মদখা
মদষ পল্প-কাযখানাষ। পদর ভুখথুফদ দত শুরু কদয অথনীপতয
ণ
গপত। ঘন ঘন মরািদপিাংদষ জনজীফদন
অপস্থযতা চযভ ভাোষ মৌৌঁদছ। এভন পযপস্থপতদত ২০০৯ াদর প্রধানভন্ত্রী মখ াপনায যকাদযয প্রধান এদজন্ডায
ভদধয আনা ষ পফদুযৎ উৎাদন ফাাদনা এফাং মরািদপিাং মথদক ভানুলদক ভুত্রি মদষা। পদর দফাচ্চ
ণ
অগ্রাপধকাদযয পবপত্তদত উৎাদন ফৃত্রদ্ধ এ খাদতয াপফক
ণ  ুলভ উন্নষদন তাৎিপণক, স্বল্প, ভধয  দীঘদভষাপদ
ণ
পযকল্পনা প্রণষন কযা ষ।
পফদুযৎ পফবাদগয ূেভদত, নতু ন নতু ন পফদুযৎদকন্দ্র চারু  উৎাদন ফৃত্রদ্ধয পদর পফগত নষ ফছদয ২ মকাটি
৭৪ রাখ গ্রাকদক পফদুযদতয াংদমাগ প্রদান কযায ুদমাগ দষদছ। এ মন্ত
ণ স্থাপত দষদছ ৮১টি নতু ন পফদুযৎ প্লাে।
ফতণভাদন উৎাদন িভতা ১৬ াজায ৪৬ মভগাষাদি উন্নীত দষদছ। মদদয পফদুযৎখাদত এই অবূ তূফ ণ উন্নষদনয
পদর অফকাঠাদভা, কৃপল  পল্পখাদত ইপতফাচক প্রবাফ দদছ। নতু ন কভাংস্থাদনয
ণ
ৃটি দে মদজুদ।
পফদুযদতয াপরয গাথা এিুকুদতই ীপভত থাকদছ না, ১৬ মকাটি ভানুদলয মদদক মান্ভ
ণ পফদুযৎ যফযা
পনত্রিত কযদত বপফলযৎ কভূণ পচয কথা জানাদে যকায। যকায ভদন কদয, দাপযদ্র্য পফদভাচন  আথাভাত্র
ণ
জক
উন্নষদনয ভূর চাপরকা ত্রি দে পফদুযৎ। পল্পাষন  উন্নষন াষক ত্রি পফদুযৎ। পফদল কদয পিত্রজিার
ফাাংরাদদ গায অননয উৎ পফদুযৎ।

-২এ কভূণ পচদক মকন্দ্র কদয ফাাংরাদদদক াযভাণপফক পফদুযদতয জগদত প্রদফ কযাদনায চযাদরত্রঞ্জাং
প্রষাটি গ্রণ কদযদছ যকায। ২০০৭ াদরয ৩০ নদবম্বয াফনা মজরায রূুদয প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা পনদজয
াদত াযভাণপফক চুপে ফাদনায জনয প্রথভ কাংত্রক্রি ঢারাই কাদজয (পােণ কাংত্রক্রি মাপযাং ফা এপপপ) উদদ্বাধন
কদযন। এয ভদধয পদদষ পফদেয াযভাণপফক পফদুযৎ উৎাদনকাযী মদ পদদফ তাপরকাবুি দরা ফাাংরাদদ।
ফতণভাদন ৃপথফীয ৩১টি মদদ ৪৩৭টি াযভাণপফক পফদুযৎ মকন্দ্র যদষদছ। আয ৩২তভ মদ দরা ফাাংরাদদ।
প্রপতটি ঘদয পফদুযৎ পনত্রিত কযদত এবাদফই ফৃত্তয কভূণ পচ ফাস্তফাষদনয ভাধযদভ মদদক দ্র্ুত উন্নত মদদ
পযণত কযায দথ ােঁিদছ যকায। াংপিি ূেভদত, আদযা ১৫টি প্লাে পনভাণাধীন
ণ
ছাা ৪১টি প্লাে পনভাদণয
ণ
জনয কামক্রভ
ণ
গ্রণ কযা দষদছ। বাযত-ফাাংরাদদ মমৌথ পফপনদষাদগয যাভাদর ১ াজায ৩২০ মভগাষাি িভতায
পফদুযৎদকন্দ্র এফাং চীদনয দঙ্গ মমৌথ পফপনদষাদগ াষযা ফিদয ২ াজায ৬৪০ মভগাষাি িভতায কষরাপবপত্তক
পফদুযৎদকন্দ্র পনভাণ
ণ কামক্রভ
ণ
ফাস্তফাষনাধীন। জাাদনয দমাপগতাষ ভাতাযফাপদত ১ াজায ২০০ মভগাষাি
কষরাপবপত্তক প্রকল্প স্থাদনয পযকল্পনা ফাস্তফাষন এখন ভদষয অদিাষ।
এপদদক যকায নফাষনদমাগয জ্বারাপন দত পফদুযৎ উৎাদদনয জনয পফপবন্ন কভূণ পচ গ্রণ কযদছ।
ইদতাভদধয নফাষনদমাগয জ্বারাপন নীপতভারা প্রণষন কযা দষদছ। নফাষনদমাগয জ্বারাপনয খাদতয উন্নষদন ইদতাভদধয
মিকই  নফাষনদমাগয জ্বারাপন উন্নষন কতৃ
ণ ি এফাং পফদুযৎ খাদত গদফলণায জনয ফাাংরাদদ জ্বারপন  পফদুযৎ
গদফলণা কাউত্রন্ফর গঠন কযা দষদছ।
পফদুযদতয উন্নষদন ফতণভান যকাদযয এ রূদযখা অতযন্ত আাজাগাপনষা। এয পদর মদদয প্রপতটি ঘদয
পনযফত্রেন্ন পফদুযত যফযা পনত্রিত দফ। পফদুযৎ ত্রিদক কাদজ রাপগদষ মদদয জনত্রি আদযা ত্রিারী দষ
উঠদছ। ফাাংরাদদ উন্নষনীর মদ মথদক ২০৪১ াদরয ভদধয উন্নত মদদ রূান্তদযয পদদক এপগদষ মমদত পফদুযদতয
ক্রভফধভান
ণ
অফদান অনস্বীকাম।ণ
#
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পআইপি প্রফন্ধ

অটিজভ ও ফাাংরাদদ
মভা. ভাইদুর ইরাভ প্রধান
ফাাংরাদদদ অটিজভ  পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী পশুদদয পনদষ পকছুাংখযক মফযকাপয াংগঠন
কাজ শুরু কদয আজ মথদক প্রাষ দুই দক আদগ। তখন অটিজভ পফলদষ টঠক পদকপনদদণনা  জাতীষ মাদষ
ণ
ৃষ্ঠদালকতায অবাদফ কাজটি জ পছর না। ফাাংরাদদ যকায আনুষ্ঠাপনকবাদফ এই মাোষ পযক ষায য
মথদক এই ধযদনয প্রপতফন্ধী পশুদদয উন্নষন  অগ্রমাোয কামক্রভ
ণ
এক নতু ন আদরায ন্ধান াষ। ২০১১ াদর
পফেনত্রিত অটিজভ পফদলজ্ঞ  ভাননীষ প্রধানভন্ত্রীয কনযা াষভা ষাদজদ মাদন ঢাকাষ একটি আন্তজণাপতক
দম্মরদনয আদষাজন কদযন। তখন মথদকই অটিজভ  পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ফযত্রিদদয অপধকায 
উন্নষদন ফাাংরাদদ এপগদষ মাষ।
১৪টি ভন্ত্রণারষ পনদষ গটঠত দষদছ জাতীষ িাস্কদপা।ণ ৮টি ভন্ত্রণারষ/ পফবাগ-এয ভন্দষ গটঠত দষদছ
জাতীষ পেষাপযাং কপভটি। এয ভদধয প্রথভ াপযয ৫টি দরাÑ ভাজকরযাণ, স্বাস্থয  পযফাযকরযাণ, পিা, ভপরা 
পশুপফলষক এফাং প্রাথপভক  গণপিা ভন্ত্রণারষ। মফযকাপয মাদষ
ণ
অদনক মফপ াংখযক প্রপতষ্ঠান অটিজভ 
পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী পশুদদয পনদষ কাজ কযদত উৎাী দষদছ। (অটিজভ  পনউদযা
মিদবরদভোর প্রপতফপন্ধতা পফলষক জাতীষ উদদিা কপভটিয মচষাযাযন াষভা ষাদজদ মাদন কখদনা
যাপয, কখদনা পবপি কনপাদযদন্ফয ভাধযদভ কর জাতীষ কভকাদণ্ডয
ণ
মনতৃত্ব পদদেন।)
অটিজভ মকাদনা মযাগ নষ এটি পশুদদয ভত্রস্তদষ্কয স্বাবাপফক পফকাজপনত একটি ভযা মা পশুয
াভাত্রজক ম্পকণ স্থাদন ফাধা ৃটি কদয। অটিজভ তফপিযম্পন্ন পশুয মচাযা ষ স্বাবাপফক ুিয, পকন্তু ম তায
ভা-ফাফা ফা আনজদনয িাদক াা না পদদষ পনযফ থাদক। এ ধযদনয পশুদদয পনদষ ভা-ফাফাদক অদনক ফাধায
ম্মুখীন দত ষ। এ ধযদনয পশুয জদন্পয জনয পতা-ভাতাদক ফভষ দাষী কযা মাষ না। পক কাযদণ অটিজভ
তফপিয পনদষ পশুয জন্প ষ পফজ্ঞানীযা তা পনণষণ কযদত আজ িভ ষ পন।

অটিজভ তফপিযম্পন্ন ফযত্রিদদয জনয যকায পফপবন্ন উদদযাগ পনদষদছ। ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারষ
প্রপতফন্ধীদদয করযাদণ ‘প্রপতফন্ধী ফযত্রিয অপধকায  ুযিা আইন-২০১‘ এফাং ‘পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী
ুযিা োে আইন-২০১‘ নাদভ দুটি আইন প্রণষন কদযদছ। োে আইদনয অধীদন একটি োপে মফািণ গঠন কদয এ
মফাদিণয অনুকূদর ইদতাভদধয একত্রে মকাটি িাকা ফযাে প্রদান কযা ষ। মাষক্রদভ
ণ
এ তপফরদক একত মকাটি
িাকাষ উন্নীত কযায প্রদচিা চরদছ। এ তপফদরয অথ ণমথদক প্রপতফন্ধী  অটিপেক পশুদদয করযাদণ পফপবন্ন কভূণ পচ
গ্রণ কযা দফ।
ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারদষয আতাষ জাতীষ প্রপতফন্ধী উন্নষন পাউদন্ডদনয কযাম্পাদ অটিজভ পযদা ণ
মোয স্থান কযা দষদছ। উি মোয মথদক অকুদনার মথযাপ, ম্পস্ধচ অযান্ড রযাাংগুদষজ মথযাপ,
পপত্রজদথযাপ, কাউত্রন্ফপরাং পফলদষ পফপবন্ন ধযদনয প্রপিণ প্রদান কযা দে। জাতীষ প্রপতফন্ধী উন্নষন
পাউদন্ডদনয পযচারনাষ ১০৩ প্রপতফন্ধী মফা  াাময মকদন্দ্রয ভাধযদভ প্রাথপভক মাদষ
ণ অটিজভ তফপিয ম্পন্ন
পশুদদয িাষাগনপ কদয উন্নত পচপকৎায জনয পফপবন্ন মভপিদকর কদরদজ মপ্রযণ কযা দে। এফ মকদন্দ্রয
ভাধযদভ মদদয প্রতযন্ত অঞ্চদরয অটিজভ অনযানয প্রপতফন্ধী জনদগাষ্ঠীদক পফনাভূদরয মথযাপউটিক, কাউত্রন্ফপরাং
 মযপাদযর মফা এফাং াষক উকযণ প্রদান কযা দে। এছাা উি মকন্দ্র দত কৃত্রেভ অাং, ুইর মচষায,
াদাছপ, মরাই মভপন াষক উকযণ পফতযণ কযা দে।

-2মদদ প্রপতফন্ধীদদয পযচষে প্রদান কামক্রভ
ণ
শুরু দষদছ। ভাননীষ প্রধানভন্ত্রী মখ াপনা ৩ পিদম্বয
২০১৫ আনুষ্ঠাপনকবাদফ পযচষে প্রদান কামক্রভ
ণ
উদদ্বাধন কদযন। এ পযচষদেয ভাধযদভ প্রপতফন্ধী
জনদগাষ্ঠীদক পফপবন্ন ুদমাগ-ুপফধা প্রদান কযা দফ।
ফাাংরাদদ যকায ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারদষয ভাধযদভ অটিজভ তফপিযম্পন্ন পশু প্রপতফন্ধী
ফযত্রিফদগযণ করযাদণ প্রপতফন্ধী বাতা  পিা বাতা চারু কদযদছ। জনপ্রপত ভাপক ৫০০ িাকা াদয ছষ রাখ প্রপতফন্ধী
ফযত্রিদক বাতা প্রদান কযা দে। এছাা লাি াজায প্রপতফন্ধী ছাে-ছােীদক পিা উফৃপত্ত প্রদান কযা দে।
প্রাথপভক পফদযারদষয ছাে-ছােীযা ভাপক ৫০০ িাকা াদয, উচ্চ পফদযারদষয ছাে-ছােীযা ৬০০ িাকা াদয,
কদরদজয ছাে-ছােীযা ৭০০ িাকা াদয  পফেপফদযারদষয ছাে-ছােীযা ১২০০ িাকা াদয পিা উফৃপত্ত াদে।
ফঙ্গফÜz মখ ভুত্রজফ মভপিদকর পফেপফদযারদষয ইনপেটিউি পয মপিষাটেক পনউদযা-পিজঅিণায অযান্ড
অটিজভ (IPNA)-এয ভাধযদভ উদজরা মাদষ
ণ িািাযদদয অটিজভ  স্দাষুপফকাজপনত ভযা পফলদষ প্রপিণ
প্রদান কযা দে।
ঢাকা পশু াাতার ১৫টি যকাপয মভপিদকর কদরজ  াাতাদর ১৫টি পশু পফকা মকন্দ্র স্থান
কদয অটিজভ  পনউদযা মিদবরদভোর ভযাজপনত পশুদদয পচপকৎা প্রদান কযা দে।
প্রপতফছয অটিজদভ আক্রাদন্তয াংখযা আাংকাজনক াদয ফৃত্রদ্ধ াদে। Early Detection, Assessment and
Early Intervention পনত্রিত কযায জনয ১০৩টি প্রপতফন্ধী মফা  াাময মকদন্দ্র একটি কদয, ‘অটিজভ  পনউদযা
মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী (এনপিপি) কনায’স্থান
ণ
কযা দষদছ।
অটিজভ পফলদষ াধাযণ ভানুদলয দচতন কদয মতারায রদিয জাতীষ প্রপতফন্ধী উন্নষন পাউদন্ডদনয
উদদযাদগ ২০০৯ ার মথদক পফপবন্ন প্রপিণ কভূণ পচ ফাস্তফাপষত দে। এফ প্রপিদণ অটিপেক জনদগাষ্ঠীয
াাাপ তাদদয ভাতা-পতা  অপববাফকদক ম্পৃি কযা দে। এ কর প্রপিণ পযচারনাষ অটিজভ পফলদষ
দি যকাদযয ঊবতন
ণ
কভকতণ
ণ া, পচপকৎক, এনত্রজ প্রধান পবন্ন পবন্ন মাষ দি প্রপিকফৃি অাংগ্রণ
কদযন।
মদদয অটিজভ  পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ফযত্রিয অপধকায ুযিাষ ভাজকরযাণ ভন্ত্রণারদষয
অধীন একটি োপে স্থাদনয উদেদয ‘পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ুযিা োে আইন-২০১৩’ যকায
প্রণষন কদযদছ। এ আইদনয আতাষ পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ফযত্রি মথা অটিজভ ফা অটিজভ
মস্ধকোভ পিঅিণায, িাউন পনদড্রাভ, ফুত্রদ্ধ প্রপতফন্ধী  মপযব্রার ারপদত আক্রান্ত ফযত্রিদদয করযাণ 
জীফনভান উন্নষদনয রদিয োে কাজ কদয মাদে। পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ুযিা োে আইন-২০১৩
এয ধাযা ৮ অনুাদয জুন ২০১৪ দন যকায ‘পনউদযা মিদবরদভোর প্রপতফন্ধী ুযিা োে মফািণ’ নাদভ একটি
মফািণ গঠন কদযদছ।
পশুদদয অটিজভ  স্দাষুপফকাজপনত ভযায পচপকৎাদফা প্রপিণ  গদফলণা কামক্রভ
ণ
পযচারনায
জনয ফাাংরাদদ যকাদযয স্বাস্থয  পযফাযকরযাণ ভন্ত্রণারদষয উদদযাদগ জানুষাপয-২০১৫ মত ফঙ্গফÜz মখ ভুত্রজফ
মভপিদকর পফেপফদযারদষ ইনপেটিউি পয মপিষাটেক পনউদযা পিঅিণায অযান্ড অটিজভ (IPNA) প্রপতষ্ঠা কযা
দষদছ।
অটিজভ  স্দামুপফকাজপনত ভযা ম্পদকণ মদদয জনগণদক অপধকতয দচতন কযায রদিয পপ্রে 
ইদরকেপনক পভপিষাষ প্রচাপযতফয উকযণাপদ ভগ্র, পনফাচন
ণ
অনযানয কামক্রভ
ণ
চরভান যদষদছ। এজনয জাতীষ
পেষাপযাং কপভটিয দয, াংস্কৃপতপফলষক ভন্ত্রণারষ এফাং মুফ  ক্রীা ভন্ত্রণারষ কতৃক
ণ নযানার মপরদব্রটিদদয ভদধয
মথদক কদষকজন মপরদব্রটিদক অটিজভ অযাম্বাদিয পদদফ পনফাচন
ণ
কযা এফাং পনফাপচত
ণ
নযানার মপরদব্রটিদদয
পদদষ পপরায পনভাণ
ণ কামক্রভ
ণ
মল মাদষ।
ণ
পফপবন্ন ভন্ত্রণারষ পফদল কভপযকল্পনা
ণ
ফাস্তফাষদনয ভাধযদভ অটিজভ  স্দামুপফকা আাভয কর
পশুয উন্নষন  করযাদণ ভাদজয কর স্তদযয জনগণদক এপগদষ আদত দফ। অটিজভ পশুদদয জনয
াভাত্রজক পনযাত্তা পনত্রিতকযণ তাদদয অপধকায  উন্নষদন দমাপগতায াত ফাপদষ পদদত দফ। অটিজদভয
রিণ ভূদয পফলদষ করদক দচতন দত দফ মাদত কদয তদফই িাষাগদনাপ ষ  পচপকৎায ভাধযদভ
স্বাবাপফক অফস্থাষ আনায মচিা কযা মাষ। দফাপয
ণ
এযা ভাদজয মফাঝা নষ ফযাং টঠক পযচমা ণ মদর তাযা
ভাদজয উন্নষদন গুরুত্বূণ ণবূ পভকা যাখদত াদয। উন্নষদনয ভূরধাযাষ তাদদযদক দঙ্গ পনদষ এপগদষ মমদত দফ।
#
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wk¶v gvby‡li GKwU ewjô nvwZqvi| cÖvwZôvwbK ev AcÖvwZôvwbK, AvbyôvwbK ev AbvbyôvwbK ev DcvbyôvwbK †h†Kv‡bv wk¶v MÖn‡Yi cÖ¯w‧ Z wn‡m‡e cÖ‡Z¨K wk¶v_©x‡K Aek¨B mv¶iZvi Ávb AR©b Ki‡Z nq| ZvB wk¶vi Avewk¨K kZ©
mv¶iZv AR©‡b RvwZmsN Ges BD‡b‡¯‥vi we‡kl Aby‡cÖiYvq 8 †m‡Þ¤^i D`&hvwcZ nq AvšÍRv© wZK mv¶iZv w`em| G
w`e‡mi cÖwZcv`¨ ÔLiteracy and Skills Development‟| G cÖwZcv`¨i mv‡_ m½wZ †i‡L Gev‡ii †¯øvMvb Ômv¶iZv
AR©b Kwi, `¶ n‡q Rxeb MwoÕ wba©viY Kiv n‡q‡Q hv evsjv‡`‡ki g‡Zv Dbœqbkxj †`‡ki Rb¨ mg‡qvc‡hvMx| KviY,
AšÍfyw© ³g~jK I †UKmB A_©‣bwZK cÖe„w× wbwðZK‡í `¶Zvi e¨envi Acwinvh©|
cÖwZwU gvbyl hv‡Z Zvi b¨vh¨ AwaKvi n‡Z ewÂZ bv nq, †m Rb¨ Zvi wk¶vi cÖ‡qvRb| mv¶iZv Ávb gvby‡li
mKj Kzms¯‥vi `yi K‡i GKwU AvaywbK I my›`i Rxeb Dcnvi w`‡Z cv‡i| GKRb bvMwi‡Ki †h †g․wjK AwaKvi¸‡jv Av‡Q
†m¸‡jvi GKwU n‡Q wk¶vi AwaKvi| wkÿvewÂZ RbMY KL‡bv Zvi AwaKvi¸‡jv h_vh_fv‡e †fvM Ki‡Z cv‡i bv|
e¨w³MZ I ivóªxq ch©v‡q e¨vcK cwieZ©‡bi j‡¶¨ mv¶iZvi Ici ¸iæZ¡ w`‡q wek¦e¨vcx AvšÍRv© wZK mv¶iZv w`em cvjb
Kiv nq|

lv‡Ui `k‡K cov I †jLvi `¶Zvi cvkvcvwk mnR wnmve-wbKv‡ki †hvM¨Zvm¤úbœ gvbyl mv¶i gvbyl wn‡m‡e
cwiMwYZ n‡Zv| Avwki `k‡K †jLvcov I wnmve-wbKv‡ki cvkvcvwk m‡PZbZv I `„k¨gvb e¯‧mvgMÖx cV‡bi ¶gZv
mv¶iZvi `¶Zv wn‡m‡e ¯^xK…Z nq| beŸB‡qi `k‡K G‡m mv¶iZv wfbœ iƒc jvf K‡i Ges m¤cÖmvwiZ Aeq‡e `¶Zvi
†¶‡Î ms‡hvwRZ nq Rxe‡bi bZyb bZyb Pvwn`v| †hgb: mvgvwRK Kg©KvÐ, †hvMv‡hvM, Kvh©¶gZv cÖ‡qvM, Rxebwbe©vn `¶Zv,
AvZ¥cÖwZi¶v, mvsMVwbK, ¶gZvqb, e¨emvq msMVb, mvs¯‥…wZK I cÖhyw³ e¨env‡ii `¶Zv AR©‡bi g~‡j i‡q‡Q mv¶iZvi
`¶Zv| A_©vr mv¶iZvi msÁv Kv‡ji weeZ©‡b A‡bK mg…× Ges Pjgvb mgq‡K aviY K‡i Pj‡Q| GwU cwiewZ©Z I
cwigvwR©Z n‡Z n‡Z mv¶iZv wk¶vi †g․wjK wfwËi mv‡_ cÖvq GKxf~Z n‡Z P‡j‡Q| Kvh©Ki mv¶iZv I `¶Zv AR©bKvix
cÖwZwU e¨w³ `¶ gvbem¤ú‡` cwiYZ n‡Q Ges mgv‡R Ae`vb ivL‡Q|
mvÿiZv Kvh©µg †Rvi`vi Ki‡Z miKvi M„nxZ wewfbœ AvBb I RvZxq bxwZgvjv Kvh©Ki n‡Q| µgea©gvb RbmsL¨v
I `vwi`ª¨i Kvi‡Y †`‡k weivRgvb wbiÿiZv Ges bvbv Kvi‡Y †Q‡j‡g‡q‡`i we`¨vj‡q fwZ© bv nIqv ev fwZ© n‡qI
S‡icov‡`i Rb¨ wkÿv_©xi eqm I wkÿv welq‡K wfwË K‡i eq¯‥ I DcvbyôvwbK wkÿvi gva¨‡g Kvh©Ki K‡i hv‡Q|
evsjv‡`k cwimsL¨vb ey¨‡iv (weweGm) m¤cÖwZ Ôevsjv‡`k m¨v¤új fvBUvj ÷¨vwUw÷Km 2017Õ cÖwZ‡e`b cÖKvk
K‡i‡Q| weweG‡mi m¨v¤új fvBUvj †iwR‡÷«kb wm‡÷g (GmwfAviGm) Abyhvqx, GKwU mnR-mvaviY wPwV †jLvi m¶gZv
_vK‡jB †Kv‡bv e¨w³‡K mv¶im¤úbœ ejv hvq| G kZ© c~iYmv‡c‡¶ †`‡k 15 eQ‡ii †ewk eq¯‥ Rb‡Mvôxi g‡a¨ eZ©gvb
mv¶iZvi nvi †e‡o `uvwo‡q‡Q 72 `kwgK 9 kZvs‡k| cÖv_wgK wk¶vi AMÖMwZi cªfv‡eB †`‡ki RbM‡Yi g‡a¨ mv¶iZvi
nvi cªwZ eQiB evo‡Q| 2008 mv‡jI †`‡k mv¶iZvi nvi wQj 56 `kwgK 9 kZvsk| 2016 mv‡j G‡m mv¶iZvi nvi
†e‡o `uvovq 72 `kwgK 3 kZvs‡k, †hLv‡b Av‡Mi eQi G nvi wQj 64 `kwgK 6 kZvsk| Gici me©‡kl 2017 mv‡j G
nvi †e‡o `uvwo‡q‡Q 72 `kwgK 9 kZvs‡k| BD‡b‡¯‥v cªKvwkZ me©‡kl Z‡_¨ evsjv‡`‡k mv¶iZvi nvi ejv n‡q‡Q 72
`kwgK 8 kZvsk, †hLv‡b fviZ I cvwK¯Ív‡b G nvi h_vµ‡g 69 I 57 kZvsk|

-2miKvi DcvbyôvwbK wk¶v AvBb 2014 cÖYqb K‡i‡Q| miKv‡ii m¤ú~Y© wbR¯^ A_©vq‡b DcvbyôvwbK wk¶v ey¨‡ivi
AvIZvq Ô†g․wjK mv¶iZv cÖKí (64 †Rjv)Õ bv‡g GKwU e„nr cÖKí ev¯ÍevwqZ n‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq 15-45 eQi eqwm
50 jvL wbi¶i bvix-cyiæl‡K †g․wjK mv¶iZv cÖ`vb Kiv n‡e| miKvi mßg cÂevwl©K cwiKíbvi Av‡jv‡K 2020 mv‡ji
g‡a¨ DcvbyôvwbK wk¶v ey¨‡ivi AvIZvq ¯vqxZ¡kxj DcvbyôvwbK wk¶v Kvh©µg m„wói j‡¶¨ Rxebe¨vcx wk¶v Kvh©µg ev¯Íevqb
K‡i hv‡Q| †`‡ki 64wU †Rjvq cÖwZwU BDwbq‡b Kgc‡¶ GKwU K‡i I wKQy kni GjvKvq AvBwmwU †eBRW †gvU 5,025wU
GKB iK‡gi `„wób›`b fe‡b ¯vqx KwgDwbwU jvwb©s †m›Uvi (CLC) ¯vc‡bi D‡`¨vM wb‡q‡Q| G Qvov †`‡ki cÖwZwU †Rjvq
GKwU K‡i ¯vqx e„wËg~jK `¶Zv cÖwk¶Y †K›`ª ¯vcb Kiv n‡e|
cÖK‡íi mdj ev¯Íevq‡bi ¯^xK…wZ¯^iƒc evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v mv¶iZv cyi¯‥vi jvf K‡i| be¨mv¶i‡`i AwR©Z
mv¶iZv `¶Zv‡K a‡i ivLv Ges †U«WwfwËK RxweKvqb `¶Zv cÖwk¶Y cÖ`v‡bi j‡¶¨ DcvbyôvwbK wk¶v ey¨‡ivi AvIZvq
gvbe Dbœq‡bi Rb¨ mv¶iZv DËi I Ae¨vnZ wk¶v cÖKí 1 I 2 ev¯ÍevwqZ nq| BD‡b‡¯‥vÕi mnvqZvq DcvbyôvwbK wkÿv
mve‡m±‡ii cÖvwZôvwbK I mvsMVwbK mÿgZv e„w×i Rb¨ Capacity Building for Education for All (CapEFA)
Pilot Project Gi Kvh©µg iscyi I wm‡j‡U ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k BD‡b‡¯‥v RvZxq Kwgkb (BNCU) Gi
mnvqZvq DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv Equivalance Non-Formal Vocational Education Curricalum kxl©K TA
cÖKí ev¯Íevqb K‡i‡Q|
eZ©gv‡b Avgv‡`i †`‡k mv¶iZv e„w×i Rb¨ wewfbœ Kg©m~wPi gva¨‡g eq¯‥ wk¶v, Lv‡`¨i wewbg‡q wk¶v, eva¨Zvg~jK
cÖv_wgK wk¶v, Dce…wË cÖ_v Pvjy Ab¨Zg| wewfbœ ai‡bi DcvbyôvwbK wk¶v G †¶‡Î A‡bK Kvh©Kix cÖfve †d‡j| G †¶‡Î
ga¨výKvjxb wUwdb Kg©m~wP, eªvK Avb›` ¯‥yj, nvIo GjvKvi fvmgvb ¯‥yj, gmwR`wfwËK wk¶v Kvh©µg, ew¯ÍwfwËK ¯‥yj, •bk
we`¨vjq, wk¶v_©x‡`i ¯^xq D‡`¨v‡M PvwjZ wewfbœ cÖ‡Póv, c_wkï‡`i Rb¨ cÖwZw`b ¯‥yj BZ¨vw` ms¯v¸‡jv mv¶iZv Kg©m~wP‡K
Av‡iv †eMevb K‡i Zy‡j‡Q| D`vniY¯^iƒc, 10 nvRvi 157wU Avb›` ¯‥z‡j 7-14 eQi eqwm 2 jvL 41 nvRvi 4 Rb S‡i
cov I we`¨vjq ewnf©~Z wkï wkÿvi my‡hvM cv‡Q| cwiKíbv Kwgk‡bi wcBwmÕi mfvq Dce„wË cÖKíwU 2020 mv‡ji wW‡m¤^i
ch©šÍ e„w× Kiv n‡q‡Q| 1 †KvwU 30 jvL DcKvi‡fvMxi msL¨v wba©viY Kiv n‡q‡Q hv c~‡e© wQj 78 jvL| B‡Zvg‡a¨B
DcvbyôvwbK wkÿv ey¨‡iv 12 jvL eq¯‥ bvix cyiæl be¨ mvÿi‡K `ÿZv Dbœqb cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g Avqea©K Kv‡R m¤ú„³
nIqvi my‡hvM K‡i w`‡q‡Q Ges 1 jvL 46 nvRvi Rb 10-14 eQi eqwm kn‡ii Kg©Rxex wkï‡`i RxweKvqb `ÿZvwfwËK
†g․wjK mvÿiZv cÖ`vb K‡i‡Q|
miKv‡ii GB DcvbyôvwbK wk¶v Kvh©µg e¨w³‡K Zvi cÖwZw`‡bi mgm¨v mgvav‡bi Dc‡hvMx Kivi Rb¨ Ges Zvi
`„wófw½ I `¶Zv weKv‡k mvnvh¨ Ki‡e| miKvwi D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk †emiKvwi A‡bK ms¯vI †ek Zrci n‡q KvR Pvwj‡q
hv‡Q| Z‡e Z…Yg~j ch©v‡q mv¶iZvi ¸iæZ¡ †cu․‡Q †`Iqvi Rb¨ wewfbœ ms¯vi cvkvcvwk mgv‡Ri we‡eKevb I weËevb‡`i
mg_©b I mvnvh¨ G e¨vcv‡i Ab¨Zg f~wgKv ivL‡Z cv‡i|
cwi‡k‡l, mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©‡bi ci evsjv‡`‡k RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv (SDG)
ev¯Íevq‡bi Ask wn‡m‡e 2030 mv‡ji g‡a¨ gvbm¤§Z wkÿv wbwðZ Kiv I †ckvwfwËK KvwiMwi wkÿvi my‡hvM e„w×i Rb¨
cÖ‡qvRb mgwš^Z D‡`¨vM| Avi ZvB RvZxq ch©vq †_‡K Z…Yg~j ch©vq ch©šÍ G mswkøó miKvwi †emiKvwi cÖ‡Póv Ae¨vnZ
ivL‡Z n‡e|
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†W½y‡Z AvZ¼ bq: PvB we‡kl mZK©Zv
gynv¤§` dqmyj Avjg
eQ‡ii el©v †g․my‡g Avgv‡`i †`‡k †W½y †iv‡Mi cÖ‡Kvc †`Lv †`q| GwWm gkvi Kvi‡Y G †ivM nq| ZvB gkvi
Kvgo †_‡K euvP‡Z we‡kl mZK©Zv cÖ‡qvRb| cwÎKvi Z_¨ Abyhvqx PjwZ eQ‡ii 1 Rvbyqvwi †_‡K 3 †m‡Þ¤^i ch©šÍ miKvwi†emiKvwi nvmcvZvj I wK¬wb‡K †W½y‡Z AvµvšÍ †gvU fwZ© †ivMxi msL¨v 2 nvRvi 965 Rb| G mgq †W½y‡Z AvµvšÍ n‡q
RyjvB gv‡m m‡e©vP 732 Rb †ivMx fwZ© nq| Gi Av‡M Ryb gv‡m 267 Rb AvµvšÍ nq| G eQi Ryb †_‡K AvM‡÷i g‡a¨B
11 Rb gviv †M‡Q| cÖwZw`b 51 Rb K‡i †W½y †ivMx wewfbœ nvmcvZv‡j fwZ© n‡Qb| me wgwj‡q †W½y R¡‡ii †gvU AvµvšÍ‡`i
g‡a¨ GLbI nvmcvZv‡j wPwKrmvaxb i‡q‡Qb 197 Rb| we‡kl mZK©Zv Aej¤^b bv Ki‡j †h-†KD G mgq G †iv‡M AvµvšÍ
n‡Z cv‡i|
G mgqUv gkvi cÖRb‡bi cÖavb †g․myg| wKQzw`b a‡i †_‡g †_‡g e„wói Kvi‡Y wewfbœ ¯v‡b cvwb R‡g _vK‡Q|
e„wócv‡Zi Kvi‡Y GLv‡b †mLv‡b R‡g _vKv cwi®‥vi cvwb‡Z †W½y R¡‡ii RxevYyevnx gkv jvf©v Qv‡o| ZvB †W½y †ivM m„wóKvix
gkvmn me iK‡gi gkvi cÖRbb †e‡o hvq| evwo‡Z ev evwoi AvwObvq †Kv_vI †hb cwi®‥vi cvwb R‡g bv _v‡K †m e¨vcv‡i
we‡kl mZK© `„wó †`Iqv AZ¨vek¨K|
†W½y GKwU fvBivmRwbZ †ivM| gkvi gva¨‡g †W½y fvBivm gvby‡li kix‡i Qovq| eQ‡ii †h-†Kv‡bv mgq G †ivM
n‡Z cv‡i, Z‡e el©vKv‡j g~jZ Gi cÖv`yf©ve †ewk _v‡K| ¯¿x GwWm gkvi Kvg‡o †W½y Qovq| G gkvi Mv‡q †Wviv KvUv `vM
_v‡K| GwWm gkv mvaviYZ w`‡bi †ejvq Kvgovq| kni AÂ‡j G †ivM †ewk †`Lv hvq| hviv GKevi †W½y R¡‡i AvµvšÍ
n‡q‡Q Zv‡`i G †iv‡M gvivZ¥Kfv‡e AvµvšÍ nIqvi Avk¼v _v‡K| we‡kl K‡i wkï‡`i †ÿ‡Î GgbwU †ewk †`Lv hvq|

†W½y R¡‡ii cÖavb jÿYmg~‡ni g‡a¨ wZb †_‡K mvZw`b a‡i kix‡i DP ZvcgvÎv weivR; 2. cÖPÐ gv_v e¨_v; 3.
†Pv‡Li wcQ‡b e¨_v; Ges 4. mviv kix‡ii wMu‡U wMu‡U e¨_v| GQvov R¡‡ii wØZxq w`‡b A_ev R¡i K‡g hvIqvi (Pvi †_‡K mvZ
w`b) ci Pvgovi wb‡P †Qv‡Uv †Qv‡Uv jvj dzmKzwo †`Lv w`‡e| •KwkK bvwj †f‡O hvIqvi Kvi‡Y †Qv‡Uv †Qv‡Uv jvj `vM †`Lv
w`‡Z cv‡i (hv Pvc w`‡jI wg‡k hv‡e bv)| `uv‡Zi †Muvov ev bvK †_‡K i³ †ei n‡Z cv‡i|
†W½y R¡i g„`y ev nvév †_‡K gvivZ¥K ai‡bi n‡q _v‡K| g„`y †W½y R¡‡ii †ÿ‡Î Dc‡ii jÿY¸‡jv †`Lv †`q| †W½y
R¡‡ii `ywU gvivZ¥K aib n‡Q; †W½y †n‡gv‡iwRK I †W½y kK wmb‡Wªvg|
†W½y †n‡gv‡iwRK R¡‡ii (dengue hemorrhagic fever) ïiæUv nq g„`y †W½y R¡‡ii g‡ZvB| Z‡e cieZ©x
K‡qKw`‡bi g‡a¨B Ae¯v AwaKZi bvRyK n‡Z ïiæ K‡i| †W½y †n‡gv‡iwRK R¡‡ii mvaviY jÿY I Dcm‡M©i cvkvcwk Avi
†h mgm¨vwU nq Zv n‡jv i³ RgvU euva‡Z mvnvh¨Kvix i³ †Kv‡li msL¨v K‡g hvq, d‡j Pvgovi wb‡P i³ÿiY nq Ges bvK
I gyL w`‡q i³ c‡o|
†W½y R¡‡ii me‡P‡q gvivZ¥K aibwU n‡Q †W½y kK wmb‡Wªvg (dengue shock syndrome)| Giƒc †W½y R¡‡ii
mvaviY jÿY I Dcm‡M©i cvkvcvwk Avi †h mgm¨vwU nq Zv n‡jv Zxeª †cUe¨_v, NbNb ewg, Ávb nviv‡bv, AwZwi³ i³ÿiY
Ges i³Pvc nVvr K‡g hvIqv|

-2†W½y R¡‡i AwZwi³ •KwkK bvwj †f‡O hvIqvi dj wn‡m‡e A‡b‡Ki ey‡K I †c‡U cvwb Rg‡Z cv‡i| hvi d‡j
i³bvwj‡Z d¬zBW Gi cwigvY K‡g hv‡e Ges kix‡ii wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© A½cÖZ¨½ i‡³i mieivn K‡g hv‡e| 5 kZvsk †ivMxi
†ÿ‡Î G mgq A½cÖZ¨‡½ Kvh©KvwiZv K‡g †h‡Z cv‡i Ges AwZwi³ i³cv‡Zi m¤¢vebv †e‡o †h‡Z cv‡i| AwZwi³
i³cv‡Zi Kvi‡Y †ivMx kK-G P‡j †h‡Z cv‡i| Gme jÿY Ges wb‡Pi mZK© ms‡KZ¸‡jv †`Lv w`‡j †ivMx‡K Aek¨B
nvmcvZ‡j fwZ© Ki‡Z n‡e: cÖPÐ †cUe¨_v, ewg, G‡Ki AwaK ¯vb w`‡q i³cvZ, cÖ¯vª e Mvp I cwigv‡Y Aí nIqv, AwZwi³
`ye©jZv, k¦vmKó Ges wZbw`‡bi †ewk †W½yR‡¡ ‡ii jÿY _vKv|
G R¡‡i AvµvšÍ evPv I eq¯‥‡`i ZvovZvwo nvmcZv‡j fwZ© Ki‡Z n‡e, †Kbbv `ye©j kvixwiK mvg‡_©¨i Kvi‡Y
Zv‡`i Ae¯v `ªæZ Lvivc n‡q c‡o| †ivMZË¡, †ivMwbqš¿Y I M‡elYv cÖwZôv‡bi GK AbymÜv‡b †`Lv †M‡Q, †W½y R¡‡i
AvµvšÍiv wPwKrmv wb‡Z mwVK mg‡q wPwKrm‡Ki Kv‡Q wKsev ¯^v¯¨‡K›`ª hvbwb| A‡bK mgq ey‡SI DV‡Z cv‡i bv| †iv‡Mi
jÿY¸‡jv †`‡L †W½y †ivM m¤ú‡K© GKUv aviYv cvIqv hvq| Z‡e wPwKrmK G wel‡q wbwðZ nIqvi Rb¨ wKQz cixÿv Kiv‡Z
cv‡ib, †hgb- CBC, Total platelet count, Anti dengue antibody BZ¨vw`|
†W½y R¡i †m‡i IVvi mgqI wKQz RwUjZv †`Lv †`q| G mgq mviv kix‡i PzjKvwb n‡Z cv‡i Ges ü`¯ú›`b K‡g
†h‡Z cv‡i| GQvov n‡Z cv‡i d¬zBW Ifvi‡jvW (fluid overload), hv gw¯Í‡¯‥ cÖfve †dj‡j wLPzwb n‡Z cv‡i A_ev †ivMx
AÁvb n‡q †h‡Z cv‡i|
†W½y R¡‡ii wbw`©ó †Kv‡bv wPwKrmv †bB| cÖv_wgK wPwKrmv c¨vivwmUvgj RvZxq Jla w`‡q ïiæ nq| Z‡e
wPwKrmKMY †iv‡Mi jÿY Abyhvqx wewfbœ wPwKrmv w`‡q _v‡Kb| ZvB we‡klÁ wPwKrm‡Ki e¨e¯vcÎ I civgk© Abymv‡iB
wPwKrmv MÖnY Kiv DwPr| †ivMx‡K nvmcvZv‡j †i‡L wPwKrmv Kiv DËg| e¨_vbvkK Jla †me‡b †W½y †ivMx‡`i e‡ov ai‡bi
ÿwZi Avk¼v _v‡K| ZvB wbR †_‡K KL‡bv e¨_vbvkK Jla LvIqv hv‡e bv| cvwbk~b¨Zv cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ cÖPzi m¨vjvBb,
Wv‡ei cvwb, Rym I Ab¨vb¨ Zij Lvevi w`‡Z n‡e| wPwKrmKMY cÖ‡qvR‡b wkivc‡_ m¨vjvBbI w`‡q _v‡Kb| GQvov NvUwZ
c~i‡Yi Rb¨ i³ †`Iqvi cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| Avµv‡šÍi mwVK cwiPh©v bv n‡j wek¦ ¯^v¯¨ ms¯vi wn‡me Abyhvqx 20 kZvsk
†ivMxi g„Zz¨ nIqvi m¤¢vebv _v‡K wecix‡Z †m msL¨v kZKiv 1 fv‡Mi †P‡q Kg|
¯¿x GwWm gkvi Kvg‡o Qov‡bv G †ivM †_‡K euvPvi Rb¨ gkvi Kvgo †_‡K wbivc` _vK‡Z n‡e| †W½y †ivM
cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ KwZcq wel‡q mZK© _vK‡Z n‡e| †hgb- Nygv‡bvi mgq (w`‡b I iv‡Z) gkvwi e¨envi Kiv; evwo‡Z AvwObv
cwi®‥vi ivLv; †Lqvj ivL‡Z n‡e dz‡ji Ue, bvwi‡K‡ji gvjv, cwiZ¨³ evjwZ, BZ¨vw`‡Z cvwb R‡g _vK‡Z bv cv‡i; gkv
wbqš¿‡Y Jla e¨envi Kiv Ges †W½y R¡‡i AvµvšÍ e¨w³‡K Aek¨B memgq gkvwii g‡a¨ ivL‡Z n‡e| †Kbbv, AvµvšÍ †Kv‡bv
e¨w³‡K †Kv‡bv mvaviY GwWm gkv Kvgov‡j †mB gkvwUI †W½y fvBiv‡m AvµvšÍ n‡q c‡o Ges GB gkv hLb Av‡iKRb my¯
gvbyl‡K Kvgo †`q ZLb †mI †W½y †iv‡M AvµvšÍ nq|
me K_vi †kl K_v n‡Q, gkvi we¯Ívi †iva Kiv Ges gkvi Kvgo †_‡K †eu‡P _vKvB n‡Q †W½y R¡i †_‡K iÿv
cvIqvi cÖK…Z Dcvq| cvkvcvwk †W½yR‡¡ ii †h-†Kv‡bv DcmM© †`Lv w`‡jB wej¤^ bv K‡i wbKU¯ ¯^v¯¨‡K‡›`ª wPwKrmv MÖnY
Ki‡Z n‡e|
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†Kvievwb Avgv‡`i Z¨v‡Mi wkÿv †`q
gynv¤§` dqmyj Avjg
ag©cÖvY gvbyl memgqB m„wóKZ©vi mš‧wó jv‡fi Avkvq _v‡K| gymjgvb‡`i Avjøvni KvQvKvwQ †cu․Qv‡bvi GKwU DËg
c_ †Kvievwb †`Iqv| cÖ‡Z¨K gymjgvb IqvwRe wn‡m‡e †Kvievwb‡Z AskMÖnY K‡i _v‡K| †Kvievwb gwngvi welq, ïay cï
RevB bq, Gi mv‡_ Z¨vM Ges cwiQbœZvi welq RwoZ| gymjgvbMY ag©xq Drme C`yj Avhnvi w`b ev cieZ©x `yw`b cï
†Kvievwb w`‡q _v‡K|
cï †Kvievwbi ci m„ó eR©¨ cwi®‥vi Kivi welqwU ¸iæZ¡ mnKv‡i we‡ePbv Ki‡Z n‡e| myôyfv‡e †Kvievwb bv w`‡j
cwi‡ek `~lY N‡U hv ag©xq Ges mvgvwRK `„wó‡KvY †_‡K AMÖnY‡hvM¨| hÎZÎ †Kvievwb †`Iqv; Pvgov, i³, e¨eüZ PvUvB
BZ¨vw` hveZxq AveR©bv †hLv‡b-†mLv‡b †d‡j †`Iqvi d‡j Lye `ªæZ RxevYy msµgYmn `yM©Ü Qov‡Z _v‡K| G‡Z evqy, cvwb
I gvwU- wZbwU cÖvK…wZK Dcv`vbB `~wlZ nq hvi `xN©‡gqvw` cÖfve i‡q‡Q|
†m․w`Avie, gvj‡qwkqv, B‡›`v‡bwkqvmn wewfbœ gymwjg †`‡k GKwU wbw`©ó ¯v‡b †Kvievwb †`Iqv nq| gymjgvbMY
gmwR` ev jvB‡mÝcÖvß RevBLvbv‡Z KvRwU m¤úbœ K‡i _v‡Kb| wKš‧ evsjv‡`‡k XvKv knimn mviv‡`‡ki C`yj Avhnv
cieZ©x AwfÁZv e‡ovB wZ³| A‡b‡K wb‡R‡`i myweavi Rb¨ N‡ii Kv‡Q, PjvP‡ji iv¯Ívq †Kvievwb w`‡q _v‡Kb| ZvB C`
cieZ©x cwi®‥vi-cwiQbœZv †ewk Riæwi n‡q c‡o|
cï RevB Kivi ci i³ mv‡_ mv‡_ ay‡q †dj‡Z n‡e| i³ †avqv cvwb †hb iv¯Ív ev evwoi Avw½bvq R‡g bv _v‡K
†m e¨vcv‡i m‡PZb n‡Z n‡e| cÖevngvb b`©gvq eB‡q w`‡Z n‡e| G cvwb w¯i n‡q R‡g _vK‡j Zv‡Z `yM©Ü Qov‡e, gkv I
RxevYy Rb¥v‡e Ges GK mgq ïwK‡q ayjv-evwji mv‡_ D‡o gvby‡li Lv‡`¨i mv‡_ †`‡n cÖ‡ek Ki‡e| Gme †_‡K evuP‡Z GKUz
Z¨vM ¯^xKvi K‡i cïi i³ fv‡jv K‡i ay‡q cwiQbœ K‡i †dj‡Z n‡e|
Avgiv `yM©Ü Gov‡Z Ges RxevYy bvk Ki‡Z wWwWwU cvDWvi e¨envi Kwi| †Kvievwbi mgq e‡R©¨i Ic‡i, wKsev
†hme RvqMvq i³ c‡o †mLv‡b wQwU‡q w`‡j wKQzUv ¯^w¯Í cvIqv hvq| Z‡e wWwWwU cvDWvi e¨env‡iI AZ¨šÍ m‡PZb _vK‡Z
n‡e| GwU gvby‡li †`‡ni Rb¨ AZ¨šÍ ÿwZKi|
†Kvievwb cieZ©x cwi®‥vi-cwiQbœZvi j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvi h_vh_ c`‡ÿc wb‡q‡Q| cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi Mf‡b©Ý
B‡bv‡fkb BDwbU (GIU) 2015 Gi b‡f¤^i †_‡K Gi ev¯Íevq‡b KvR Ki‡Q| mKj wmwU K‡c©v‡ikb, †c․imfv I †Rjv
m`‡i cÖwZ eQi Rb¯^v‡_© wba©vwiZ ¯v‡b †Kvievwbi cï RevB wbwðZ Ki‡Z ejv nq| GeviI B‡Zvg‡a¨B cÖavbgš¿xi Kvh©vjq
wmwU K‡c©v‡ikb I †c․imfvi †gqi, wefvMxq Kwgkbvi Ges †Rjv cÖkvmK eivei cÖ‡qvRbxq e¨e¯v MÖn‡Yi wb‡`©k w`‡q‡Q|
cwi‡ek `~lY †ivaK‡í I Rb¯^v¯¨ myiÿvq wba©vwiZ ¯v‡b †Kvievwbi cï RevB Kvh©µg‡K g~jZ wZbwU ch©v‡qi
Aax‡b cwiKíbv Kiv nq| G wZbwU ch©vq n‡Q (1) †Kvievwbi cï msL¨vi wbwi‡L †Kvievwbi ¯vb wba©viY I †Kvievwb
cÖ`v‡bi Dc‡hvMxKiY, RbgZ MVb I cÖPvi, †emiKvwi D‡`¨vM‡K Drmvn cÖ`vb, m¤¢ve¨ e¨q wba©viY I Zvi ms¯vb (2)
myôzfv‡e †Kvievwb cÖ`vb wbwðZKiY Ges (3) eR©¨ e¨e¯vcbv|
G eQi †`‡k †Kvievwb‡hvM¨ †gvU Mevw`cïi msL¨v cÖvq 1 †KvwU 16 jvL hvi g‡a¨ Miæ gwn‡li msL¨v 44 jvL 57
nvRvi Ges QvMj I †fovi msL¨v 71 jvL| cÖvwYm¤ú` Awa`ßi †Kvievwbi cïi ¯^v¯¨m¤§Z e¨e¯vcbv wbwðZ Ki‡Z `vwqZ¡
cvjb Ki‡Q| G eQi XvKv DËi I `wÿY wmwU K‡c©v‡ik‡bi D‡`¨v‡M 21wU cïi nvU em‡e †hLv‡b GKwU †f‡Uwibvwi
†gwW‡Kj wUg KvR Ki‡e| ivRavbxi nvU¸wj‡Z KZ©e¨iZ cÖwZwU †gwW‡Kj wU‡g 1 Rb †f‡Uwibvwi mvR©b, 1/2 Rb
†UKwbK¨vj Kg©Pvix (VFA/ULA) Ges †k‡i evsjv K…wl wek¦we`¨vj‡q B›Uvb©kx‡ci 1 Rb K‡i †f‡Uwibvwi mvR©b _vK‡eb|
C` cieZ©x mgq †`‡ki cwi®‥vi-cwiQbœZv eRvq ivLv mswkøó miKvwi cÖwZôvb¸‡jvi Rb¨ GKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR|
mxwgZ Rbej, A_© Ges hš¿cvwZ w`‡q ¯^í mg‡q †Kvievwbi cïi eR©¨ AcmviY Kiv Kómva¨| C` cieZ©x w`b¸‡jv‡Z iv¯Ívq
AveR©bv c‡P A¯^v¯¨Ki `~M©Ü Qov‡Z cv‡i| C` ïiæi K‡qK w`b Av‡M †_‡KB †jvKRb ¯vbxq nvU †_‡K cï †Kbv ïiæ
K‡i| nvU¸‡jv hZZÎ e‡m Ges †Kvievwb`vZv cï wK‡b A¨vcvU©‡g›U ev evwo‡Z iv‡L †hLv‡b K‡qKw`b a‡i cï¸‡jv ivLvi
Dc‡hvMx †Zgb e¨e¯v _v‡K bv| GmeI GKUv k„Ljvi g‡a¨ Avbv Riæwi| Gevi KZ©„cÿ nvU emvi ¯vb wbav©iY K‡i
w`‡q‡Q|

-2miKvi wmwU K‡c©v‡ik‡bi gva¨‡g cï †Kvievwb †`Iqvi Rb¨ ¯vb wba©viY K‡i †`Iqvi Ges eR©¨ †djvi Rb¨ e¨vM
mieiv‡ni D‡`¨vM wb‡q‡Q| RbM‡Yi gv‡S m‡PZbZv m„wói gva¨‡g ewY©Z myweavw` MÖnY K‡i wbR wbR GjvKv‡K cwi®‥vicwiQbœ I cwi‡ekevÜe ivLv m¤¢e| wmwU K‡c©v‡ik‡bi wbav©wiZ ¯v‡b cï RevB Kiv Ges cÖ‡qvR‡b e¨e¯vcbv KwgwUi
mn‡hvwMZv †bqv †h‡Z cv‡i| ïay miKvwi c`‡ÿ‡ci Rb¨ A‡cÿv Ki‡j Pj‡e bv| GjvKvwfwËK e¨w³MZ ev mgwóMZ
†Qv‡Uv-†Qv‡Uv c`‡ÿc e„nr AvKv‡i Kvh©Ki f‚wgKv ivL‡Z cv‡i|
cïi nvo, †jR, Kvb, gv_vi Lywj I cv‡qi Aewkóvsk Aek¨B GjvKvi wbw`©ó ¯v‡b †d‡j w`‡Z n‡e| †Póv Ki‡Z
n‡e †Kv‡bv †gvUv cøvw÷‡Ki e¨v‡M Rwo‡q †mwU KvQvKvwQ wbw`©ó ¯v‡b †i‡L †`Iqv| wmwU K‡cv©‡ikb KZ©„cÿ †mwU 48 NÈvi
g‡a¨B mwi‡q †b‡e e‡j †NvlYv w`‡q‡Q|
KZ©„cÿ `ªæZZg mg‡q eR©¨ Acmvi‡Yi KvR †kl Kivi wel‡q Zrci i‡q‡Q| G mgq wbqwgZ cwiQbœZvKg©xi
cvkvcvwk AwZwi³ cwiQbœZvKg©x wb‡qvM †`Iqv nq| wewfbœ ¯v‡b †Kvievwbi cïi eR¨© Acmvi‡Y K‡›Uªvj iæg ¯vcb Kiv
n‡q‡Q| Wv¤úvi, †c †jvWvi, Uvqvi †WvRvi, cvwbi Mvwo (†RU †¯úªmn), cÖvBg gyfvi, †UªBjvi,†¯‥‡fUi, †PBb †WvRvi
cwiQbœZv Kv‡R MwZ Avb‡Z e¨envi Kiv n‡e hv `ªæZ †Kvievwb cieZ©x eR©¨ Acmvi‡Y mnvqK n‡e|
Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ wcÖ›U I B‡jKUªwbK wgwWqvq weÁvcb cÖPvi Kiv †h‡Z cv‡i| ZvQvov C‡`i K‡qKw`b
Av‡M †_‡K Rbm‡PZbZv e„w× I RbMY‡K DØy× Kivi j‡ÿ¨ •`wbK cwÎKv I B‡jKUªwbK wgwWqvi ¯…‡j DwjøwLZ welqm¤^wjZ
Z_¨ cÖPvi Kiv †h‡Z cv‡i|
†KvievwbK…Z cïi eR©¨ b`g©v/ Rjvk‡q bv †djvi wel‡q ¸iæZ¡v‡ivc Ki‡Z n‡e| cwÎKvq weÁvcb cÖPv‡ii
cvkvcvwk w÷Kvi, wjd‡jU I †cv÷vi weZi‡Yi D‡`¨vM wb‡q‡Q KZ©„cÿ| ZvQvov gmwR‡`i BgvgMY C‡`i Av‡Mi RygAv I
C‡`i Rvgv‡Z gymwjø‡`i †Kvievwbi eR©¨ AcmviY wel‡q m‡PZbZv m„wói †ÿ‡Î e‡ov f~wgKv ivL‡Z cv‡ib| ZvQvov
evsjv‡`k wbivc` Lv`¨ KZ©„cÿ ¯^v¯¨ SuywK wbiƒcY K‡i †Kvievwb cieZ©x cwiQbœZv wel‡q wjd‡jU, †dvìvi, †cv÷vi BZ¨vw`
•Zwii D‡`¨vM wb‡q‡Q| miKvwi †Uwjwfkb P¨v‡bj¸‡jvi cvkvcvwk †emiKvwi †Uwjwfkb P¨v‡bj Ges mKj wcÖ›U wgwWqv‡ZI
Zv cÖPv‡ii D‡`¨vM wb‡Z n‡e| ZvQvov †gvevB‡j ÿz‡` evZ©v cÖPvi K‡iI m‡PZbZv e„w× Kiv †h‡Z cv‡i|
Avmyb, G eQi Avgiv hviv †Kvievwb Av`vq Ki‡Z hvwQ Zviv mevB cwi®‥vi-cwiQbœZv eRvq ivwL| †Kvievwbi
gva¨‡g ïay AvZ¥Z¨vM bq, AvZ¥m‡PZbZvi wkÿvI wb‡Z n‡e| KviY cï RevB‡qi d‡j m„ó eR©¨ hw` cwi‡ek `~lY K‡i Z‡e
Zv e¨w³i mvgvwRK gh©v`v ÿzYœ K‡i| cÖ‡Z¨‡Ki m‡PZbZvq †Kvievwb`vZvi AvZ¥vi ï×Zvi cvkvcvwk cwi‡e‡ki ï×ZvI
wbwðZ n‡e- G cÖZ¨vkv mK‡ji|
#
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Pvgov wk‡íi Dbœqb
Avey mv‡jn †gvnv¤§` gymv
weKvkgvb wk‡íi g‡a¨ eZ©gv‡b evsjv‡`‡k Pvgov wkí Ab¨Zg| G wk‡íi fwel¨r D¾¡j| 1972 mv‡j 35wU
gvSvwi, 25wU ¶y`ª U¨vbvwi wb‡q G wk‡íi hvÎv ïiæ nq| eZ©gv‡b Pvgov wk‡í Avgv‡`i ißvwb Avq 1 `kwgK 16 wewjqb
gvwK©b Wjvi| ißvwb Dbœqb ey¨‡ivi wnmve Abyhvqx 2014-15 A_©eQ‡i evsjv‡`k †_‡K Pvgov I PvgovRvZ cY¨ ißvwb
n‡qwQj 1 `kwgK 13 wewjqb gvwK©b Wjvi Avi Zvi Av‡Mi A_©eQ‡i Gi cwigvY wQj 1 `kwgK 12 wewjqb gvwK©b Wjvi|
Avgv‡`i •Zwi †cvkvK wk‡íi ciB •e‡`wkK gy`ªv AR©‡b Pvgov wk‡íi Ae¯vb| 2021 mv‡ji g‡a¨ •Zwi †cvkvK wkí †_‡K
ißvwb Avq 50 wewjqb Wjvi Avi Pvgov I PvgovRvZ wkí †_‡K ißvwb Avq 5 wewjqb Wjvi n‡Z cv‡i e‡j Avkv Kiv hvq|
Avgv‡`i Pvgov I PvgovRvZ c‡Y¨i e‡ov evRvi n‡jv- BZvwj, hy³ivR¨, Rvcvb, Rvg©vwb, d«vÝ, †b`vij¨vÛ, eªvwRj,
ivwkqv, Pxb, wmsMvcyi, †¯úb, †cvj¨vÛ, hy³ivóª, KvbvWv, fviZ, †bcvj, A‡÷ªwjqv, ZvBIqvbmn †ek K‡qKwU †`k|
evsjv‡`k †_‡K cÖwµqvRvZ Pvgovi cvkvcvwk Pvgov †_‡K •Zwi RyZv, e¨vM, R¨v‡KU, nvZ‡gvRv, Iqv‡jU, †eë, gvwbe¨vMmn
Pvgovi •Zwi n¯Íwkí cY¨mvgMÖx we‡`‡k ißvwb n‡Q| evsjv‡`k we‡k¦i Pvgov I PvgovRvZ c‡Y¨i evRv‡ii 215 wewjqb
gvwK©b Wjv‡ii g‡a¨ gvÎ 0.5 fvM ißvwb K‡i| ¯^vaxbZvi ci 35wU gvSvwi U¨vbvwii g‡a¨ AevOvwj‡`i gvwjKvbvi 30wU
U¨vbvwi miKvi AwaMÖnY K‡i wKš‧ iv‡óªi wbqš¿‡Y Gme U¨vbvwi jvfRbK wk‡í iƒc wb‡Z cv‡iwb| d‡j weivóªx qKiY cÖwµqvq
Gme U¨vbvwi e¨w³ gvwjKvbvq P‡j hvq| eZ©gv‡b †`‡k U¨vbvwii msL¨v cÖvq 200wU|
eZ©gvb miKvi Pvgov wkí‡K GKwU D‡jøL‡hvM¨ ¯v‡b wb‡q †h‡Z MZ w`b¸wj‡Z wewfbœ D‡`¨vM wb‡q‡Q †h¸‡jv
ev¯ÍevwqZ Ges K‡qKwU Pjgvb i‡q‡Q| Gi g‡a¨ XvKv kn‡i Aew¯Z U¨vbvwi wkí nvRvwievM †_‡K mwi‡q mvfv‡i ¯vbvšÍ‡ii
e¨e¯v wb‡q‡Q| GKwU wnmv‡e, evsjv‡`‡k cÖvß 22 †KvwU eM©dyU Pvgovi g‡a¨ Miæi Pvgov 50 jvL wcm, QvMj GK †KvwU
wcm Ges gwnl I †fov 15 jvL wcm| Gi g‡a¨ †`‡ki Af¨šÍixY Pvwn`v 2.75 †KvwU eM©dz‡Ui g‡Zv| cÖvß Z_¨ Abyhvqx
evsjv‡`‡k cÖvß Pvgovi cÖvq A‡a©KB msM„nxZ nq †Kvievwbi C‡`| MZ eQi¸wj‡Z GK †kÖwYi ¯^v_©‡š^lx gnj •e‡`wkK
Pµv‡šÍ wjß n‡q †Kvievwbi ciciB mvZ¶xiv, h‡kvi mxgvšÍmn †`‡ki Ab¨vb¨ mxgvšÍ c‡_ KuvPv Pvgov cvPv‡i e¨¯Í n‡q
c‡o| KwZcq `vjvj †Kvievwbi Av‡MB AwMÖg UvKv mieivn K‡i G Pvgov¸‡jvi GK weivU Ask wb‡R‡`i `L‡j iv‡L hv
KuvPv Ae¯vq cvk¦©eZ©x †`‡k cvPvi K‡i cÖPyi •e‡`wkK gy`ªv AR©‡bi c‡_ cÖwZeÜKZv m„wó K‡i|
†`kxq cÖwZôvbmg~n‡K G mgq AMÖYx f‚wgKv ivLvi Rb¨ miKvwi D‡`¨v‡M ¯^í my‡` FY myweav cÖ`v‡bi e¨e¯v
_vK‡jI Pvgov wkí gvwjK‡`i e³e¨ n‡Q- A_© cÖ`v‡bi G FY myweav LyeB AcÖZyj| ZvB e¨emvqx‡`i nv‡Z ch©vß my‡hvMmyweav wbwðZ K‡i I mxgvšÍ GjvKvq Pvgov cvPvi‡iv‡a Dchy³ e¨e¯v MÖn‡Yi gva¨‡g G wkí‡K Av‡iv kw³kvjx Kiv m¤¢e|
G‡Z GKw`‡K †hgb kÖwgK‡`i Kg©ms¯v‡bi my‡hvM evo‡e †Zgwb Pvgov wb‡q `yb©xwZ `g‡b Av‡iv GK avc AMÖmi nIqv m¤¢e
n‡e|
evsjv‡`‡ki PvgovRvZ c‡Y¨i me‡P‡q e‡ov †µZv Rvcvb| Rvcvb ïiæ †_‡KB evsjv‡`wk Pvgovi RyZvi †¶‡Î
ÔwWDwU I †KvUv wd«Õ myweav Pvjy †i‡L‡Q| G Kvi‡YB Rvcv‡bi evRv‡iB †gvU ißvwb c‡Y¨i 55 _‡K 60 kZvsk hvq|
evsjv‡`‡ki GLb j¶¨ RyZvi evRvi wb‡R‡`i `L‡j †bqv| Px‡bi Pvgov wk‡íi Ici cÖKvwkZ GK cÖwZ‡e`‡b Rvbv hvq,
2012-2013 mv‡j Px‡b •Zwi RyZv wk‡íi Drcv`b 5 `kwgK 29 kZvsk †_‡K 7 `kwgK 45 kZvsk n«vm †c‡q‡Q| mwVK
cwimsL¨vb bv _vK‡jI cÖvßZ‡_¨ Rvbv hvq, cÖwZeQi evsjv‡`‡k 200 †_‡K 250 wgwjqb †Rvov RyZv •Zwi nq| 110wU
RyZvmn PvgovRvZ cY¨ Drcv`‡bi wkí KviLvbvi g‡a¨ RyZv •Zwi‡Z ÒAv¨v‡c·Ó me‡P‡q GwM‡q Av‡Q| G †Kv¤úvwbwU
cÖwZw`b Zv‡`i wbR¯^ KviLvbvq 20 nvRvi †Rvov RyZv •Zwi K‡i| GQvov we‡`wk wek¦weL¨vZ †Kv¤úvwb †hgb Gwewm gvU©,
Gj‡Wv, wU¤^vij¨vÛ †Kv¤úvwbi cQ›`g‡Zv RyZv mieivn K‡i _v‡K|
Pvgov wk‡íi wKQy ¶wZKi cÖfve †Pv‡L c‡o- Pvgov wkí GjvKv g~jZ nvRvwievM| H GjvKvq †`‡ki 90 kZvsk
U¨vbvwi ¯vwcZ _vKvq GjvKvi gvwU, cvwb, evZvm `~wlZ nIqvq miKvwi D‡`¨v‡M mvfv‡i ¯vbvšÍi m¤úbœ n‡j G mgm¨vi
A‡bKLvwb mgvavb n‡e| wKQy wKQy Awf‡hvM we‡kølY K‡i †`Lv †M‡Q, GL‡bv A‡bK U¨vbvwi‡Z wkïkÖg envj Av‡Q| eZ©gvb
mg‡q G Ae¨e¯vi Aemvb nIqv Riæwi| mvfvi Pvgov wkí‡K cwi‡ekevÜe Kivi mKj D‡`¨vM miKvi MÖnY Ki‡jI ev¯Í‡e
Gi mydj GL‡bv Av‡mwb|

-2U¨vbvwi ¯vbvšÍwiZ nIqvq I DbœZ e¨e¯vcbvi Kvi‡Y A‡bK kÖwgK Kg©nxb n‡q c‡o‡Q| B‡Zvg‡a¨ kÖwgK
msMVb¸‡jv `vwe Zy‡j‡Q †h Kvi‡Y nvRvwievM †_‡K U¨vbvwi ¯vbvšÍwiZ n‡jv †mB cwi‡ek `~lY †hb mvfv‡iI j¶¨ Kiv bv
hvq †m D‡`¨vM GLbB †bIqv cÖ‡qvRb| bZzev ZyivM, a‡jk¦ix b`x `~wlZ n‡e| G wk‡í Kgi©Z cÖvq 25 nvRvi kÖwg‡Ki
welqwU miKv‡ii we‡kl we‡ePbvq Avb‡Z n‡e| Pvgov cÖwµqvRvZ Ki‡Z bvbv ai‡bi ivmvqwb‡Ki g‡a¨ †µvg cvDWvi,
†mvwWqvg, Kcvi mvj‡dU, A¨v‡gvwbqvg †K¬vivBW, weøwPs cvDWvi, A¨vwmW e¨env‡i mZK©Zv Aej¤^b Ki‡Z n‡e| A‡bK
†¶‡Î Dchy³ wbivcËv e¨e¯v MªnY e¨wZ‡i‡K Rxe‡bi SyuwK wb‡q kÖwgKiv G¸‡jv e¨env‡i eva¨ nq| cÖwZwU U¨vbvwi‡Z G
e¨vcv‡i hv‡Z h_vh_ wbqg cÖwZcvwjZ nq †m e¨e¯v wb‡Z n‡e| miKvwi D‡`¨v‡M Dchy³ Z`viwK wbwðZ n‡j Pvgov wk‡í
wb‡qvwRZ kÖwgK‡`i ¯^v_© i¶v Kiv m¤¢e n‡e| welqwU we‡`wk †µZv‡`i AwaKZi AvK…ó Ki‡e|
evsjv‡`k 2014 mv‡j 260 wgwjqb eM©dyU wdwbkW †j`vi ißvwb K‡i‡Q hw`I G mgq Drcvw`Z wdwbkW †j`v‡ii
cwigvY wQj 280 wgwjqb eM©dzU| A_P GKUz wcQ‡b ZvKv‡j Avgiv †`L‡Z cvB, 1990 mvj ch©šÍ Avgv‡`i †`k KuvPv Pvgov
ev ÒI‡qU eøy †j`viÓ Ges Òµv÷ †j`viÓ ev cÖwµqvRvZ Pvgov ißvwb Ki‡Zv| mg‡qi e¨eav‡b Pvgov wk‡íi Dbœq‡bi aviv
Ae¨vnZ ivL‡Z miKvwi D‡`¨v‡Mi cvkvcvwk GLb U¨vbvwi gvwjK‡`iI GwM‡q Avm‡Z n‡e| DbœZ we‡k¦i mv‡_ Zvj wgwj‡q
AZ¨vaywbK e¨e¯vcbvq cwi‡ekevÜe KviLvbv ¯vc‡bi gva¨‡g G wkí Aek¨B evsjv‡`‡ki e„nr wk‡í iƒc †b‡e- G wek¦vm
mK‡ji|
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GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖKí RvZxq Rxe‡b GK bZzb wecøe
†gv. Avnmvb Kwig †P․ayix
GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖKíwU cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi ¯^cœcÖm~Z GKwU ¸iæZ¡c~Y© D‡`¨vM| †`‡ki Dbœqb I
RbKj¨v‡Y M„nxZ 10wU we‡kl D‡`¨v‡Mi Ab¨Zg GKwU| 2021 mv‡ji g‡a¨ ÿzav I `vwi`ª¨gy³ ga¨g Av‡qi evsjv‡`k
wewbg©vYmn ÒwWwRUvj evsjv‡`kÓ Movi wel‡q miKvi `„pcÖwZÁ| G A½xKvi ev¯Íevq‡b eZ©gvb miKvi ¯vbxq m¤ú`,
gvbekw³i m‡e©vËg e¨envi Z_v RxweKvq‡bi gva¨‡g cÖwZwU evwo‡K A_©‣bwZK Kg©Kv‡Ð hy³ K‡i‡Q| K…wlR Drcv`‡bi
†K›`ªwe›`y wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ 2009 mv‡j cÖKíwU ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| K…wlR Drcv`b e„w×mn Avqe„w×
I †UKmB Dbœqb wbwðZ KivB Gi D‡Ïk¨|
cÖK‡íi cÖ_g ch©v‡qi AwR©Z mvdj¨ I `vwi`ª¨ we‡gvPb Kvh©µ‡gi ¸iæZ¡ we‡ePbvq 2013 mv‡j cÖavbgš¿x †kL
nvwmbv cÖKíwU †`‡ki 485wU Dc‡Rjvi mKj BDwbq‡bi cÖwZwU Iqv‡W© GKwU K‡i †gvU 40,527wU MÖv‡g m¤cÖmvi‡Yi Rb¨
2q ms‡kvwaZ cÖKí Aby‡gv`b K‡ib|
mwLbv †eMg eqm 35 eQi, `yM©vcyi MÖv‡gi GK `wi`ª cwiev‡i Zvi we‡q nq| Zvi `yÕRb mšÍvb, `yiv‡ivM¨e¨vwa‡Z Zvi
¯^vgx gviv hvq| mwLbv †eMg ZLb w`‡knviv n‡q c‡ob| wK Ki‡e †Kv_vq hv‡e eyS‡Z cviwQjbv| †m Zvi evevi evwo‡Z P‡j
hvq mšÍvb‡`i‡K wb‡q| ZLb †m Zvi fvexi Kv‡Q ïb‡Z cvq †h GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi K_v| Zvici mwLbv †eMg
†mLvb †_‡K `k nvRvi UvKv FY wb‡q gyiwMi Lvgvi †`q Ges †m F‡Yi UvKv cwi‡kvaI K‡i †d‡j| GLb †m A‡bKUv
¯^vej¤^x|
eRb Kzgvi `vk gayivcyi MÖvg Dbœq‡bi GKRb m`m¨| wZwb GKwU evwo GKwU Lvgvi †_‡K 20000 nvRvi UvKv FY
wb‡q imyb Pvl K‡i| GLb †m imyb wewµ K‡i wek nvRvi UvKv FY cwi‡kva Kivi ciI Zvi Kv‡Q Av‡iv UvKv _v‡K| †m MÖv‡gi
gvbyl‡K Drmvn cÖ`vb K‡i hv‡Z ZvivI FY wb‡q Zvi g‡Zv ¯^vej¤^x n‡Z cv‡i|
cÖKíwU G †`‡ki `wi`ª gvby‡li Kj¨v‡Y M„nxZ GKwU gvbweK I Abb¨ D‡`¨vM wn‡m‡e `„óvšÍ ¯vcb K‡i‡Q| `wi`ª
gvbyl‡K DP my‡`i ÿz`ª F‡Yi nvZ †_‡K gyw³ †`Iqvi welqwU we‡ePbv Kiv nq G cÖK‡í| †mRb¨ GKwU g‡Wj †bIqv nqÿz`ª mÂq g‡Wj| G g‡W‡ji we‡klZ¡ n‡jv `wi`ª gvby‡li ÿz`ª ÿz`ª mÂ‡qi mv‡_ miKvwi Aby`vb cÖ`vb K‡i Zv‡`i ¯vqx
Znwe‡ji e¨e¯v K‡i †`Iqv Ges H Znwe‡ji gvwjKvbv ¯vqxfv‡e Zv‡`i †`Iq| hv‡Z Zviv H Znwej Avqea©K Kv‡R
wewb‡qvM K‡i ¯vqx Av‡qi e¨e¯v Ki‡Z cv‡i|
cÖK‡íi 2q ms‡kvwaZ †gqv`Kv‡j ÿz`ª mÂq g‡W‡ji AvIZvq MwVZ †gvU mwgwZi msL¨v 40 nvRvi 2 kZ 16wUhvi m`m¨ 22 jvL `wi`ª cwievi| Zviv wb‡Riv mÂq K‡i‡Qb 1 nvRvi 75 †KvwU UvKv| G mÂ‡qi wecix‡Z miKvi n‡Z
Aby`vb †`Iqv n‡q‡Q 8 kZ 90 †KvwU UvKv| 40 nvRvi 2 kZ 16wU mwgwZ‡K N~Y©vqgvb FY Znwe‡ji gva¨‡g †`Iqv n‡q‡Q
1 nvRvi 2 kZ 34 †KvwU UvKv| eZ©gv‡b G A_© my‡`-Avm‡j †e‡o `uvwo‡q‡Q 3 nvRvi 3 kZ 94 †KvwU UvKv| G wecyj
cwigvY A_© `wi`ª gvbyl¸‡jvi Kj¨v‡Y e¨eüZ n‡Q ¯vqxfv‡e| Avi ¯vqxfv‡e G Znwej e¨env‡i mnvqZv Kivi Rb¨
cÖavbgš¿x cjøx mÂq e¨vsK MVb K‡i w`‡q‡Qb| Znwe‡ji h_vh_ e¨envi wbwðZ Ki‡Z cvi‡j cÖavbgš¿xi ¯^cœ 2021 mv‡ji
g‡a¨ ÿzav I `vwi`ªª¨gy³ evsjv‡`k wewbg©v‡Y D‡jøL‡hvM¨ Ae`vb ivLv m¤¢e n‡e|
RyjvB, 2009 mv‡j PvjyK…Z GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi 3q ms‡kvabx‡Z Ryb 2020 mvj ch©šÍ †gqv`Kvj avh©
Kiv n‡q‡Q| G‡Z 8 nvRvi 10 †KvwU UvKv e¨‡q 490wU Dc‡Rjvq 54 jvL 60 nvRvi mwgwZ m`m¨fz³ Kiv n‡e| mwgwZ
MV‡bi jÿ¨gvÎv aiv n‡q‡Q 51 nvRvi 92wU| 3q ms‡kvabx‡Z cÖ`Ë bZzb jÿ¨gvÎv c~i‡Yi cvkvcvwk e¨vs‡K ¯vbvšÍwiZ
As‡ki KvRI Pj‡Q|
gvbbxq cÖavbgš¿xi ÿz`ª mÂq g‡W‡j `wi`ª gvby‡li ¯vqx Znwej MV‡b GKwU Abb¨ D‡`¨vM| gvby‡li g‡a¨ cÖKí
m¤ú‡K© Av¯v evov‡Z n‡e| FY h_vh_fv‡e e¨env‡i m`m¨‡`i mv‡_ wbweo †hvMv‡hvM Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| FY weZi‡Y
†Kv‡bv Awbqg †hb bv nq †mw`‡K bRi`vwi evov‡Z n‡e| †h mKj m`m¨iv mwgwZi Znwej n‡Z FY wb‡q mwVK mg‡q
†diZ w`‡Qb Zv‡`i Rb¨ gvbbxq cÖavbgš¿x gvÎ 5 kZvsk my‡` 50 nvRvi n‡Z 1 jÿ UvKv F‡Yi e¨e¯v K‡i w`‡q‡Qb|
GQvov cjøx mÂq e¨vsK n‡Z mnR k‡Z© FY cvIqvi e¨e¯v Av‡Q|

-2†`‡ki `wi`ª gvby‡li Rb¨ cÖavbgš¿xi we‡kl G D‡`¨v‡Mi mydj hv‡Z `wi`ª gvby‡liv cvq †m Rb¨ mK‡ji `vwqZ¡
Acwimxg| Lye ZvovZvwoB bZzb Rbej wb‡qvM †`Iqv n‡Q| †Rjv mgš^qKvix c‡`I Rbej wb‡qvM †`Iqv n‡Q| G
cÖK‡íi Kg©Pvix‡`i cjøx mÂq e¨vsK AvB‡bi weavb Abyhvqx e¨vs‡K ¯vbvšÍ‡ii KvR Pjgvb| cÖwZwU A_©eQ‡ii cy‡iv mgq
wbijmfv‡e KvR Ki‡Z n‡e| mK‡j wg‡j AvšÍwiKfv‡e KvR Ki‡j cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi ¯^‡cœi GKwU evwo GKwU Lvgvi
cÖK‡íi jÿ¨gvÎv AR©b Kiv m¤¢e|
GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi AšÍwb©wnZ †h wPšÍv I †PZbv i‡q‡Q Zv RbMY B‡Zvg‡a¨ AZ¨šÍ AvšÍwiKZvi mv‡_
MÖnY K‡i‡Q| miKv‡ii cÖwZ we‡kl K‡i cÖavbgš¿xi cÖwZ RbM‡Yi Amxg kª×v I Av¯vi m„wó n‡q‡Q| G cÖKí ev¯Íevq‡bi
d‡j `wi`ª Rb‡Mvôx F‡Yi †evSv †_‡K wPiZ‡i gyw³ cv‡e| RvZxq Rxe‡b m„wó n‡e GK bZzb wecøe | `vwi`ª¨ we‡gvP‡b
BwZnvm n‡q _vK‡e- ÔGKwU evwo GKwU LvgviÕ `k©b|
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mšÍvb f‚wgó nIqvi mv‡_ mv‡_B cÖ‡qvRb gv‡qi `ya
gynv¤§` dqmyj Avjg
Kb¨v, Rvqv, Rbbx n‡jv bvixi wZbwU iƒc| wZbwU ch©vq| ÔgvÕ kãwU RvwZag©eY©wbwe©‡k‡l cÖ‡Z¨‡KiB Av‡e‡Mi
GKwU RvqMv, Zv‡Z †Kv‡bv wØgZ †bB| ÔgvÕ-B †¯œn, fv‡jvevmv, ggZvi Avavi| GB gv‡qi gvZ…Z¡iƒc †m․›`‡h©i c~Y©Zvq
cwic~Y©| K_vq Av‡Q Ôe‡b¨iv e‡b my›`i wkïiv gvZ…‡µv‡oÕ|
mšÍv‡bi cÖwZ gv‡qi Ae`v‡bi K_v e‡j †kl Kiv hv‡e bv| gv ïay Mf©aviYB K‡ib bv, Avg„Zz¨ mšÍv‡bi cv‡k _v‡K
Zvi Awe‡Q`¨ GK eÜb| G eÜ‡bi g~jgš¿ n‡jv Ôgv‡qi `yaÕ| mšÍvb f‚wgó nIqvi ciciB gv‡qi ¯Íb †_‡K wbtm„Z cywóKi
Zij Lv`¨B wkïi Av`k© Lv`¨| Gi †Kv‡bv weKí †bB| GRb¨ a‡g© gv‡K we‡kl ¯vb †`Iqv n‡q‡Q|
PqwbKv †P․ayix PvKzwiRxex| GKwU †emiKvwi cÖwZôv‡b PvKzwi K‡ib| wKQzw`b n‡jv gv n‡q‡Qb, Kb¨v mšÍvb n‡q‡Q|
bvg mvBgv| mšÍv‡bi cÖwZ Zvi fv‡jvevmvi KgwZ †bB| wKš‧ mšÍvb‡K ey‡Ki `ya LvIqv‡bvi wel‡q Lye GKUv AvMÖnx bb| g‡b
K‡ib GUv GKUv evowZ Sv‡gjv| mvivw`b _vK‡Z nq Awd‡m| evmvq G‡m †g‡q‡K ey‡Ki `ya †`Iqv‡K evowZ KvR g‡b
K‡ib| Zvi mšÍvb‡K †K․Uvi `ya LvIqv‡Z ¯^vQ›`¨ †eva K‡ib wZwb|
wZb eQi eqwm Av`ywi mviveQiB Wvqwiqv, e`nRg, R¡imn bvbviKg †iv‡M †fv‡M K¼vjmvi †Pnviv wb‡q g„ZcÖvq
†hb| evj¨weev‡ni wkKvi Pig Afvex msmv‡i Av`ywii wK‡kvix gv cywónxbZvq wb‡RB kix‡ii ¯^vfvweKZv nvwi‡q‡Q| †mLv‡b
GKeQ‡ii e¨eav‡b cici Rb¥ w`‡q‡Qb Acyó `ywU wkï| PvieQi eqwm e‡ov †Q‡jwU R‡b¥i ci K‡qKgvm ch©šÍ
gvZ…`y»cv‡bi my‡hvM †c‡jI Av`ywii fv‡M¨ †Rv‡Uwb| †iv‡M-†kv‡K Amy¯ Av‡gbvi cywónxbZvi Kvi‡Y R‡b¥i ci Av`ywi
ey‡Ki `ya cvqwb| I‡K ZvB 4/5 gvm ch©šÍ GKUvbv LvIqv‡Z n‡q‡Q fv‡Zi gvo, Miæi `ya BZ¨vw`| GKbvMv‡o 6 gvm ch©šÍ
ey‡Ki `ya `y‡ii K_v, Dchy³ Ges cÖ‡qvRbxq LveviI †m cvqwb|
Dc‡ii `ywU Mí †_‡K †evSv hvq mvBgv I Av`ywii Rb¨ gvZ…`y‡»i f‚wgKv wQj Ab¯^xKvh©| gv‡qi `y‡ai weKí †bB|
DbœZ RvwZi Rb¨ PvB my¯ gv| GKgvÎ my¯ gv‡qivB cv‡ib Dcnvi w`‡Z my¯ mšÍvb| wkïiv Avgv‡`i fwel¨r Rxe‡bi
KY©avi| gvZ…`y» mšÍv‡bi •`wnK my¯Zv, cywó I ¯^vfvweK gvbwmK weKv‡k AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv iv‡L|
cÖwZeQi c„w_exi 170wU †`‡k AvM‡÷i cÖ_g mßvn wek¦ gvZ…`y» mßvn cvjb Kiv nq| wkï‡K ey‡Ki `ya
LvIqv‡bv‡K Drmvn w`‡Z Ges wkï‡`i ¯^v‡¯¨i DbœwZ NUv‡Z GB Kg©m~wP| ey‡Ki `ya LvIqv‡bvi Ici †Rvi w`‡Z 1990
mv‡ji AvM÷ gv‡m Iqvì© †nj_ AM©vbvB‡Rkb (WweøI GBP I) Ges BDwb‡m‡di †h․_ †NvlYv‡K mdj Ki‡ZB GB Kg©m~wP|
1981 mv‡ji †g gv‡m wek¦ ¯^v¯¨ m‡¤§j‡b B›Uvib¨vkbvj †KvW Ae †eª÷ mvew÷wUDU Aby‡gvw`Z nq| Gici †_‡K gv‡qi
`y‡ai cÖwZ cÖvavb¨ ev ¸iæZ¡ evov‡bvi j‡ÿ¨ Gi weKí c‡Y¨i cÖPvi e‡Ü †iwWI-†Uwjwfkb, msev`cÎ BZ¨vw` MYgva¨‡g
e¨vcK cÖPvi-cÖPviYv ïiæ nq|
gv‡qi `ya n‡Q wkïi DrK…ó Lvevi| wkïi †ivM cÖwZ‡iva I cÖwZiÿv e¨e¯vmn gv‡qi `ªæZ Av‡ivM¨ jv‡fi †ÿ‡Î
gv‡qi ey‡Ki `y‡ai weKí †bB| ZvB gv‡qi ey‡Ki `ya LvIqv‡bvi wel‡q m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ Ôw` Iqvì© Gjv‡qÝ di
†eª÷wdwWs GKkbÕ- Gi D‡`¨vM Ges BDwb‡m‡di mg_©‡b 1992 mvj †_‡K cÖwZeQi 1-7 AvM÷ cvwjZ n‡q Avm‡Q
ÔgvZ…`y» mßvnÕ| w`emwU Dcj‡ÿ Gev‡ii cÖwZcv`¨ wba©viY Kiv n‡q‡Q ÒBreastfeeding : Foundation of lifeÓ,
Ògv‡qi `ya cvb: my¯ Rxe‡bi eywbqv`Ó| cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi wb‡`©‡k RvZxqfv‡e GB mßvn cvwjZ nq| beRvZK I
wkï‡`i kvixwiK msKU †_‡K gy³ K‡i Zv‡`i euvwP‡q †Zvjv Ges Zv‡`i ¯^v¯¨ I kix‡ii DbœwZi Rb¨ gv‡qi `y‡ai
cÖ‡qvRbxqZvi Ici †Rvi w`‡ZB GB Kg©m~wP|
`yÕ eQi ch©šÍ wkï‡K ey‡Ki `ya LvIqv‡bvi cÖ_v P‡j G‡jI †Kv‡bv †Kv‡bv gv Zvi wkï‡K gvZ…`y» cv‡bi †ÿ‡Î
Abxnv cÖ`k©b Ges AvcwË K‡i _v‡Kb| Zv‡`i ¯^v¯¨ I †m․›`h© bó nIqvi ARynv‡Z| Avevi †KD †KD AvaywbKZv wn‡m‡eI
ey‡Ki `y‡ai e`‡j evRv‡ii c¨v‡KURvZ wkïLv`¨ LvIqv‡Z AvMÖnx| Gi d‡j wkï‡`i gg©vwšÍK ÿwZ n‡Q| kvixwiK msK‡U
wkïivB me‡P‡q †ewk mgm¨vi gy‡L c‡o| Gig‡a¨ Av‡iv †ewk mgm¨vq c‡o beRvZK| GgbwK Wvqwiqv Ges wbD‡gvwbqvq
Zv‡`i g„Zz¨I n‡Z cv‡i| kvixwiK msK‡U gv‡qi `yaB LvIqv‡bv DwPZ| G mg‡q gv‡qi `y‡ai weKí wKQz LvIqv‡bv DwPZ
bq|

-2DbœZ we‡k¦i Zzjbvq Avgv‡`i †`‡ki gv‡qiv mšÍvb‡K ey‡Ki `ya LvIqv‡Z m‡PZb †ewk| WweøIGBPI (WHO)Õi
wewfbœ †`‡ki mgxÿvq †`Lv hvq, evsjv‡`k G e¨vcv‡i m‡PZb| miKvwifv‡e mßvnwU cvjb Kivi d‡j gv‡qi `y‡ai
DcKvwiZv m¤ú‡K© A‡bK Z_¨ RbMY Rvb‡Z cv‡ib| G‡Z gv‡qi `ya LvIqv‡bvi cÖeYZv Av‡Mi †P‡q evo‡Q| AšÍZ
9000wU M‡elYvc‡Îi djvdj ch©v‡jvPbv K‡i †`Lv †M‡Q, ¯Íb¨`vbKvix gv cÖmecieZ©x welbœZvq Kg †fv‡Mb| ¯Íb¨`vbKv‡j
Aw·‡Uvwmb bvgK GKwU ni‡gv‡bi gvÎv kix‡i †e‡o hvq †hwU gvbwmK wij¨v‡·kb (cÖkvwšÍ) Av‡b| ¯Íb¨`vbKvix gv‡qi
kix‡i GB ni‡gv‡bi gvÎv 50 kZvsk †hLv‡b Ab¨ gv‡q‡`i g‡a¨ Gi gvÎv 8 kZvsk gvÎ| Ab¨w`‡K ¯Íb¨`vbKvix gv‡qi ¯Íb
I Rivqyi K¨vÝvi nIqvi AvksKvI Kg|
gv‡qi `y‡a ch©vß cwigv‡Y Avwgl, Pwe©, jeY, LwbR c`v_©, GbRvBg AvqiY _v‡K| cÖPzi cvwb _v‡K| ZvB
MÖx®§Kv‡jI wkï‡K cvwbq ev AwZwi³ wfUvwgb LvIqv‡Z nq bv| d‡j wkï‡`i i³k~Y¨Zv nq bv| gv‡qi `y‡a †Kv‡bv cÖKvi
†ivMRxevYy _v‡K bv, ZvB GB `ya †L‡q wkï Amy¯ nq bv| eis Wvqwiqv n‡j Wv³viiv gv‡qi ey‡Ki `ya †ewk K‡i evi evi
LvIqv‡Z e‡jb| gv‡qi `y‡a †ivM cÖwZ‡iva ÿgZv evov‡bvi DcKiY cÖPzi cwigv‡Y _v‡K| gv‡qi `ya †L‡j wkïi kix‡i †ivM
cÖwZ‡iva Kivi Rb¨ GKiKg Gw›UewW •Zwi nq| we‡klÁ‡`i g‡Z, wkïg„Zz¨‡iv‡a gv‡qi `y‡ai weKí †bB| R‡b¥i gvÎ GK
NÈvi g‡a¨ wkï‡K gv‡qi `ya LvIqv‡bv wbwðZ Kiv †M‡j beRvZ‡Ki g„Zz¨i nvi kZKiv 31 fvM K‡g hvq| ey‡Ki `ya
†evZ‡j K‡i wd«‡R 24 NÈv Ges wd«‡Ri evB‡i 6 NÈv msiÿY Kiv hvq| G‡Z `y‡ai ¸YMZ gv‡bi †Kv‡bv cwieZ©b nq bv|
evsjv‡`k †eª÷ wdwWs dvD‡Ûkb (weweGd) Gi Kg©m~wPi cywówe`iv g‡b K‡ib, wkï‡K gv‡qi `ya LvIqv‡Z
wb‡R‡`i m‡PZbZv evov‡bvi Acwinvh©| GwU m¤ú~Y© gv‡qi BQvi Ici wbf©i K‡i| Rb¥ †_‡K 6 gvm eqm ch©šÍ wkïi †cU
KL‡bvB gv‡qi `ya Qvov Ab¨ wKQz wb‡Z cÖ¯Z
‧ _v‡K bv, GgbwK GK †duvUv cvwbI bv| Rb¥wbqš¿Y c×wZ wn‡m‡e gv‡qi `y‡ai
f‚wgKv A‡bK †ewk| R‡b¥i ci †_‡K cÖ_g Qq gv‡m gv mšÍvb‡K Ab¨ †Kv‡bv Lvevi bv w`‡q hw` ïay ey‡Ki `ya †`b Zv‡Z
Zuvi Ab¨ †Kv‡bv Rb¥wbqš¿Y c×wZ e¨envi Kivi cÖ‡qvRb nq bv|
MZ cuvP `k‡K BDGmGAvBwW (USAID) mviv we‡k¦ m`¨ Rb¥ †bIqv beRvZK †_‡K 23 gvm eqwm wkï‡K gv‡qi
`ya I m¤ú~iK Lv`¨ LvIqv‡bv wbwðZ Ki‡Z wewfbœ bxwZ I Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q hv K…wl, cwievi cwiKíbv, A_©‣bwZK
Dbœqb, `y‡h©vM mnvqZv Ges Ab¨vb¨ wek¦ ¯^v¯¨ cÖK‡íI AšÍf³
y© Kiv n‡q‡Q| miKv‡ii mn‡hvwMZvq evsjv‡`‡kI G Kvh©µg
Pj‡Q| eZ©gvb miKv‡ii D‡`¨v‡M Avgiv KwgDwbwU wK¬wbK I BDwbqb ¯^v¯¨‡K‡›`ªi gva¨‡g gv I wkï ¯^v¯¨‡mev‡K RbM‡Yi
†`vi‡Mvovq †cu․‡Q w`‡qwQ| cÖwZ †Rjvq GKRb K‡i cywówe` wb‡qvM †`Iqvi wel‡q KvR Pj‡Q|
eZ©gv‡b cyiæ‡li cvkcvwk bvixivI wewfbœ Kg©ms¯v‡b wb‡R‡`i wb‡qvwRZ Ki‡Qb| eZ©gv‡b Mv‡g©›U‡m Kg©iZ
kÖwgK‡`i kZKiv 85 fvMB bvix| GKRb Kg©xi fwel¨r cÖR‡b¥i ¯^v¯¨myiÿvi j‡ÿ¨ m‡e©vcwi, †`‡ki Dbœqb cÖe„w×‡Z bvix
Kg©x‡`i Mf©ve¯v †_‡K ïiæ K‡i cÖmecieZ©x cÖwZwU av‡c Avgv‡`i m‡e©vP mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv Riæwi| †mRb¨ miKvi 6
gvm gvZ…Z¡Kvjxb QzwU cÖ`vb Kivmn cieZ©x‡Z Kg©‡ÿ‡ÎI gv‡qi wkï‡K `ya LvIqv‡bvi AbyK‚j cwi‡ek ivLvi wel‡q Drmvn
w`‡q Avm‡Q|
wkïi wbivc` Rb¥MÖnY I euvPvi AwaKvi wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ 1974 mv‡j RvZxq wkï bxwZ cÖYqb Kiv nq|
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv gvZ…`y» mßvn 2009, 2010, 2011 I 2014 Gi D‡Øvab Abyôv‡b cÖwZwU Awdm, Av`vjZ, kwcsgj,
e¨vsK, exgv, nvmcvZv‡j gvZ…`y» cv‡bi my-e¨e¯v, c~‡e© •ZwiK…Z †eª÷wdwWs Kb©vi¸‡jv mPj Kiv Ges bZzb Kb©vi ¯vc‡bi
e¨e¯v Kivmn gvZ… I wkï cywó Dbœq‡b hyMvšÍKvix wewfbœ wb‡`©kbv †`b|
G‡ÿ‡Î MYgva¨g¸wj gvby‡li m‡PZbZv m„wó I e„w×‡Z AMÖYx f‚wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i| ag©xq †bZv, ¯‥zj K‡j‡Ri
wkÿK gvZ…`y‡»i ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv wel‡q wkï‡`i m‡PZb Ki‡Z cv‡ib| wkÿvcÖwZôvb¸‡jvi cvV¨cy¯Í‡K welqwU
AšÍfy³
© Kiv n‡j wkÿv_©xiv G wel‡q Av‡iv AwaK m‡PZb n‡e| miKvwi I †emiKvwi cÖwZôvb, m‡e©vcwi Avgv‡`i mw¤§wjZ
cÖ‡PóvB wkïi gvZ…`y» cv‡bi AwaKvi‡K wbwðZ Ki‡Z cv‡i|
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†g‡b Pwj cZvKv wewa
†gvnv¤§` Avjx miKvi
¯^vaxbZv w`em, weRq w`em ev we‡kl †Kv‡bv w`em Avm‡j gb Avgv‡`i GK ai‡bi Av‡eM, kÖ×v I fv‡jvevmvq c~Y©
n‡q I‡V| Avgv‡`i Pvicvk †hb jvj meyR is‡qi eb¨vq †f‡m hvq| iv¯Ív-NvU, ¯‥zj-K‡jR, kwcsKg‡cø·, evwoi Qv`- me
RvqMvq †kvfv cvq RvZxq cZvKv| †KD †KD wb‡Ri Mvwo‡ZI cZvKv Iovb| cZvKv wb‡q Ggb Db¥v`bv †`‡ki cÖwZ
fv‡jvevmviB ewntcÖKvk| wKš‧ w`em †k‡lI G cZvKv w`‡bi ci w`b Ae‡njvq, Abv`‡i hLb Rxb©, weeY© n‡qI Do‡Z _v‡K
ZLb mwZ¨B Kó nq| A_P 1972 mv‡j cÖYxZ (2010 mv‡j ms‡kvwaZ) ÒRvZxq cZvKv wewagvjvÓq RvZxq cZvKv
h_vh_fv‡e e¨env‡ii wel‡q wb‡`©kbv i‡q‡Q| G wb‡`©kbv †g‡b Pjv cÖwZwU bvMwi‡Ki Aek¨ KZ©e¨|
evsjv‡`k msweav‡bi Aby‡Q` 4(1) Abyhvqx ÒcÖRvZ‡š¿i RvZxq cZvKv nB‡Z‡Q meyR †ÿ‡Îi Dci ¯vwcZ
i³e‡Y©i GKwU fivU e„Ë|Ó Ab¨w`‡K cZvKv wewa‡Z ejv n‡q‡Q, cZvKvi is n‡e Mvp meyR Ges mey‡Ri wfZ‡i GKwU
jvje„Ë _vK‡e| RvZxq cZvKvi gvc n‡e 10©x6© •`N¨© I cÖ‡¯i AvqZvKvi †ÿ‡Îi Mvp meyR i‡Oi gv‡S jvj e„Ë| e„ËwU
•`‡N©¨i GK-cÂgvsk e¨vmva© wewkó n‡e| fe‡bi AvqZb Abyhvqx cZvKv e¨env‡ii wZb ai‡bi gvc n‡Q 10©x6©, 5©x3© Ges
2.5©x1.5©| Mvwo‡Z e¨env‡ii Rb¨ gvc n‡Q e‡ov Mvwoi Rb¨ 15© ©x9© © Ges †Qv‡Uv Mvwoi Rb¨ 10© ©x6© ©|
†h‡nZz RvZxq cZvKv evsjv‡`‡ki mve©‡f․gZ¡ wb‡`©k K‡i †m‡nZz mKj miKvwi feb, Awdm, wkÿvcÖwZôvb Ges
miKvi KZ©…K wba©vwiZ fe‡b mKj Kg© w`e‡m cZvKv D‡Ëvj‡bi weavb i‡q‡Q| G Qvov C`-G wgjv`ybœex, ¯^vaxbZv w`em,
weRq w`em I miKvi †NvwlZ Ab¨ †h-†Kv‡bv w`e‡m evsjv‡`‡ki miKvwi, †emiKvwi feb I we‡`‡k Aew¯Z evsjv‡`‡ki
K‚U‣bwZK wgkb Ges Kbmy¨jvi Awd‡m RvZxq cZvKv D‡Ëvjb Kiv eva¨Zvg~jK| ZvQvov kwn` w`em I RvZxq †kvKw`e‡m
ev miKvi †NvwlZ Ab¨vb¨ w`e‡m RvZxq cZvKv Aa©bwgZ ivLvi weavb Kiv n‡q‡Q|
cZvKv wewa Abymv‡i mvaviY gvbyl Mvwo‡Z cZvKv e¨envi Ki‡Z cv‡i bv| ïay ivóªcwZ I cÖavbgš¿x †gvUiMvwo,
†b․hv‡b I wegv‡b evsjv‡`‡ki cZvKv D‡Ëvj‡bi AwaKvix| ZvQvov AvBbvbyhvqx RvZxq msm‡`i w¯úKvi I †WcywUw¯úKvi,
†Kwe‡bUgš¿x, †Kwe‡bUgš¿xi c`gh©v`v m¤úbœ e¨w³, wPdûBc, msm‡`i we‡ivax`jxq †bZv, cÖavb wePvicwZ, ewnwe©‡k¦
evsjv‡`‡ki K‚U‣bwZK wgkb ev Kbmy¨jvi wgk‡bi cÖavb Zuv‡`i †gvUiMvwo I †b․hv‡b cZvKv D‡Ëvj‡bi AwaKvix| cÖwZgš¿x
I cÖwZgš¿xi gh©v`v cÖvß e¨w³iv Ges Dcgš¿x ivRavbxi evB‡i ågYKv‡j wKsev ewnwe©‡k¦ †gvUiMvwo A_ev Rjhv‡b cZvKv
e¨envi Kivi AwaKvix n‡eb| mswkøó gh©v`vevb e¨w³ †gvUi Mvwo A_ev Rjhv‡b _vK‡jB †Kej cZvKv D‡ËvwjZ n‡e|
†gvUiMvwo, †b․hvb, D‡ovRvnvR I we‡kl Abyôvb e¨ZxZ Ab¨vb¨ mgq cZvKv m~‡h©v`q †_‡K m~h©v¯Í ch©šÍ D‡ËvwjZ _vK‡e
Ges m~h©v‡¯Íi ci †Kv‡bv g‡ZB cZvKv DÇxb Ae¯vq _vK‡e bv|
RvZxq cZvKv D‡Ëvj‡bi †ÿ‡Î mvaviY wKQz wb‡`©kvejx i‡q‡Q| mKj †ÿ‡Î RvZxq cZvKv‡K h_vh_fv‡e m¤§vb
cÖ`k©b Ki‡Z n‡e; we‡`wk cZvKv ev iwOb cZvKvi m‡½ evsjv‡`‡ki cZvKv D‡ËvjbKv‡j evsjv‡`‡ki cZvKv‡K m¤§vb
cÖ`k©‡bi Rb¨ ¯vb msiwÿZ _vK‡e; †h †ÿ‡Î ïay `ywU wfbœ cZvKv _vK‡e, †m †ÿ‡Î fe‡bi Wvbcv‡k evsjv‡`‡ki cZvKv
D‡Ëvjb Ki‡Z n‡e Ges `y‡qi AwaK cZvKvi m‡½ D‡ËvjbKv‡j cZvKvi msL¨v we‡Rvo n‡j evsjv‡`i cZvKv wVK g‡a¨
_vK‡e| Z‡e †Rvo msL¨K cZvKvi †ÿ‡Î evsjv‡`‡ki cZvKv †K›`ª †_‡K Wvbw`‡Ki cÖ_‡g D‡Ëvjb Ki‡Z n‡e| Ab¨ †Kv‡bv
†`‡ki cZvKvi m‡½ evsjv‡`‡ki cZvKv D‡Ëvj‡bi †ÿ‡Î evsjv‡`‡ki cZvKv cÖ_g D‡ËvwjZ n‡e Ges me©‡k‡l bvgv‡bv
n‡e| `yB ev Z‡ZvwaK †`‡ki cZvKv n‡j wfbœ wfbœ `‡Ð D‡Ëvjb Ki‡Z n‡e Ges cZvKv¸‡jvi cwigvc cÖvq GKB n‡e;
evsjv‡`‡ki cZvKvi Dc‡i Ab¨ †Kv‡bv cZvKv ev iwOb cZvKv Iov‡bv hv‡e bv|
wgwQ‡j cZvKv en‡bi †ÿ‡Î, cZvKv wgwQ‡ji †K‡›`ª A_ev wgwQ‡ji AMÖMgb c‡_i Wvbw`‡K enb Ki‡Z n‡e;
RvZxq cZvKvi Ici †Kv‡bv wKQz †jLv ev gyw`ªZ Kiv hv‡e bv A_ev †Kv‡bv Abyôvb ev Dcj‡ÿ †Kv‡bv wPý A¼b Kiv hv‡e
bv; RvZxq cZvKv‡K †cvkvK wn‡m‡e e¨envi Kiv hv‡e bv Ges Mv‡q Rwo‡q ivLv hv‡e bv| Z‡e c~Y© mvgwiK gh©v`v ev c~Y©
AvbyôvwbKfv‡e †Kv‡bv e¨w³‡K mgvwa¯ Kiv n‡j Zuvi kehvÎvq RvZxq cZvKv AvQv`b wn‡m‡e e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|
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gRy` Kiv hv‡e bv, hv‡Z GwU mn‡RB wQu‡o †h‡Z cv‡i, gvwU jvM‡Z cv‡i ev bó n‡Z cv‡i; AbygwZ Qvov e¨emv-evwYR¨ ev
Ab¨ †Kv‡bv D‡Ï‡k¨ RvZxq cZvKv‡K †UªWgvK©, wWRvBb ev †c‡U›U wn‡m‡e e¨envi KivI Aciva| †Kv‡bv †`qv‡j `Ðwenxb
cZvKv cÖ`wk©Z n‡j Zv †`qv‡ji mgZ‡j Ges iv¯Ívq cÖ`wk©Z n‡j Dj¤^fv‡e †`Lv‡Z n‡e| MY wgjbvqZb wKsev mfvq
cZvKv cÖ`k©b Kiv n‡j e³vi †cQ‡b I E‡aŸ© ¯vcb Ki‡Z n‡e| Ke‡ii Ic‡i ¯vcb Kivi mgq cZvKvwU Ke‡i bvgv‡bv
hv‡e bv wKsev gvwU ¯úk© Ki‡e bv| RvZxq cZvKv †Kv‡bv Ae¯vqB mgZj ev mgvšÍivjfv‡e enb Kiv hv‡e bv Ges
D‡Ëvj‡bi mgq myôz I `ªæZj‡q D‡Ëvjb Ki‡Z n‡e Ges mm¤§v‡b AebwgZ Ki‡Z n‡e| †Kv‡bv Kvi‡Y cZvKvi Ae¯v
e¨envi †hvM¨ bv n‡j Zv gh©v`vc~Y©fv‡e mgvwa¯ Ki‡Z n‡e|
mvg‡b Avm‡Q 15 AvM÷, RvZxq †kvK w`em| RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi kvnv`Zevwl©Kx ¯§i‡Y
mviv‡`‡k RvZxq cZvKv Aa©bwgZ _vK‡e| cZvKv Aa©bwgZ ivLvi mgq g‡b ivL‡Z n‡e Aa©bwgZ Ae¯vq D‡Ëvj‡bi
cÖv°v‡j cZvKvwU cy‡ivcywi D‡Ëvjb K‡i Aa©bwgZ Ae¯v‡b Avb‡Z n‡e Ges bvgv‡bvi cÖv°v‡j cZvKvwU kx‡l© D‡Ëvjb K‡i
bvgv‡Z n‡e|
RvZxq cZvKv e¨env‡ii Gme wewa f½ Kiv kvw¯Í‡hvM¨ Aciva Ges †KD f½ Ki‡j m‡e©vP GK eQ‡ii Kviv`Ð ev
m‡e©vP cuvP nvRvi UvKv Rwigvbv wKsev Dfq `‡Ð `wÐZ n‡eb| ZvB ïay we‡kl w`e‡m bq, me mg‡qi Rb¨B Avgv‡`i cZvKv
wewa Abyhvqx cZvKv Uvbv‡Z n‡e| Avgv‡`i †`k, Avgv‡`i cZvKv‡K Avgiv fv‡jvevwm- G‡Z †Kv‡bv m‡›`n †bB| cZvKv
wewa †g‡b P‡j G fv‡jvevmvi mwVK ewntcÖKvk Avgiv †`Lv‡ev- G A½xKvi †nvK Avgv‡`i mK‡ji|
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Promoting tourism for development
Md. Sazedul Islam
Though one of the world's small countries, yet Bangladesh boasts of certain world class
attractions and assets for visitors and tourists. These include archaeological sites and anthropological
signs, beaches and turbulent sea, hills and hill communities, forests, flora and fauna, historical mosques,
monuments and temples.
Bangladesh offers ample opportunities to tourists for angling, rowing, jungle trekking, sun and
sea-bathing and above all to be in and amidst the pristine nature. Bangladesh is bestowed with the
bounties of nature. Its captivating natural beauties have brought many travelers from far and near through
ages.
Besides, Bangladesh is heir to a rich cultural legacy. In two thousands or more years of its
chequered history, many illustrious dynasties of kings and Sultans have ruled and disappeared and have
left their mark in the shape of magnificent cities and monuments, the desolate ruins which are still visible
in places throughout the country.
The archaeological treasures of Mahasthangarh, Paharpur Buddhist Vihara, a world heritage site
and Salbana Vihara at Mainamati and sixty-domed grand mosque at Bagerhat, also a world heritage site,
Kantaji's Temple of Dinajpur, the Hindu temples of Chandranath at Sitakund, Adinath at Moheshkhali,
Sonargaon and Dhakeshwari in Dhaka bear testimony to its devotional past.
Most outstanding places in Bangladesh also include Cox's Bazar beach, Dhaka, Kaptai,
Chandanpura Mosque, Kuakata, Rangamati lake and tribal life, Sylhet tea garden, wildlife of Sundarbans.
Other places of tourist attractions are Shilaidaha Kuthibari (Kushtia, a memory place of Nobel laureate
poet Rabindranath Tagore), Sagordari in Jessore, Mujibnagar Memorial, Gandhi Asram, Jamuna Bridge,
Trisal and Sri Chaitanya Temple.
Our private sectors also have come forward for investing in building theme, eco and amusement
park etc. Among these, Nandan Park and Fantasy Kingdom had given a very good momentum in tourism
sector.
Keeping conformity with the general trends of tourists who prefer calm and quiet tourist resorts
of the East than traditional crowded tourist spots of the West, Bangladesh can offer a calm environment
situation and natural beauties in the winter season, when tourists of the West felt it so difficult to roam
freely to get pleasure in the snowfall environment of the West.
The flora of Bangladesh can be very good subjects for specialist tourism. Animals such as
elephants, bear, bisons, monkeys etc. abound in the hill districts of Rangamati, Khagrachhari and
Bandarban.
Like the Sundarbans, the hilly area is an ornithologist's paradise. Birds both migratory and
resident are a feast to the beholder's eyes. Varied reptiles like sea turtles, tortoises, crocodile, python and
cobra are but common sights. Herds of spotted deer in the Sundarbans are wonderful sights to see.
Bangladesh Parjatan Corporation (BPC), national tourism organization of the country, offers
sightseeing, cruising, excursion and readymade as well as tailor-made all inclusive guided package tours
in and around Dhaka and other places of interest throughout the country.
In Capital Dhaka Lalbagh Fort, Mosques, Temples, Churches, Central Shaheed Minar,
Suhrawardi Udyan, National Memorial, National Museum, Mukti Juddha Museum, Ahsan Manzil
Museum, Fork Art Museum, Jatiya Sangsad Bhaban, National Poet's Graveyard, Martyred Intellectuals
Memorial, Bahadur Shah Park/Victoria Park (1857 Memorila), Old High Court Building, Buddhist
Monastery, Bangabhaban, Ramna Green, Shakhari Bazar, Baldha Garden, National Botanical Garden,
Dhaka Zoological Garden, National Park and Sonargaon are beautiful place.
The largest international seaport of Bangladesh, the healthy city (declared by UNESCO),
Chittagong is located in a picturesque hinterland of large hill forests and lakes. Its green hills and forests,
broad sandy beaches and fine cool climate always attract holiday makers.
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Ethnological Museum, Bayazid Bostami Mazar, Court Building Museum, Patenga Beach and Sitakunda.
Cox's Bazar is a conglomeration of miles of golden sands, towering cliffs, surfing waves, rare conch
shells, colorful pagodas, Buddhist temples and tribes, delightful seafood. It is the tourist capital of
Bangladesh having the world's longest unbroken (120 km) smooth, sandy, shark-free beach slopping
down to the blue waters of the Bay of Bengal against the picturesque background of a chain of hills
covered with deep forests.
Cox's Bazar is one of the most attractive tourist spots in the world. Waves of the sea is
captivating. Visits to the fascinating picnic spot at Himchhari, Teknaf, Buddhist Temple at Ramu and
nearby island of Sonadia, St. Martin island, Inani Beach and Moheskhali are memorable experiences of
one's life time.
Kuakata is rare beauty scenic spot on the southern most tip of Patuakhali district. It has a wide
sandy beach from where one can get the unique opportunity of having a glance of both sunrise and sunset.
Parjatan holiday homes at Kuakata offers a number of facilities for the tourists.
Three hill districts Rangamati, Bandarban and Khagrachhari are paradise for nature lovers. These
districts offer dazzling beautiful spots where nature has been least disturbed. Far from congested, polluted
and madding crowd of the plains, its scenic and calm spots offer rare opportunities to the tourists.
Sundarbans, the abode of Majestic Royal Bengal Tiger, is located 320 km southwest of Dhaka
and is the biggest mangrove forest. These deeply dense mangrove forests are criss-crossed by a network
of rivers and creeks. Tourists find here tides flowing in two directions in the same creek and often tigers
swimming across a river or huge crocodiles basking in the sun. Other wildlife in this region are cheetah,
spotted deer, monkey, python, wild-boar and hyeanas. The UNESCO has declared Sundarbans as a world
heritage site.
Sylhet, a land of devotion and nature's bounties is in the northeast of Bangladesh. Sylhet is the
foremost tea granary of the country. The tea gardens mile after mile like a green carpet spread over the
slopes of the hills are a feast to the eyes of the travelers.
Tourist attractions in Sylhet are: the Shrine of Hazrat Shah Jalal, Jaintapur, said to be the capital
of ancient kingdom, Shahi Eid Gah, Madhabkund (famous for its fascinating waterfall, Temple of Sri
Chaitannya Dev, Srimongal (famous for large tea gardens in soothing and comfortable climatic
conditions), and Tamabil-Jaflong which is glimpse of the waterfall across the border inside India from
Tamabil and stones rolling down the sides of hills or to the plains is beholder's delight.
BPC has renovated the existing tourist facilities and created new facilities at important tourist
spots. BPC runs a number of modern but economy hotels, motels and cottages throughout the country
following international standard.
For necessary information, tourists can contact with BPC Head Office, Tourists also can visit
BPC's website.
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cvnvoam: KviY I cÖwZKvi
†gvnv¤§` Igi dviæK †`Iqvb
cvnvo †m․›`‡h©i cÖZxK| cvnv‡oi meyRgq †m․›`h© I AvuKvevuKv e‡q hvIqv b`x gvbyl‡K †gvwnZ K‡i| wKš‧
evsjv‡`‡ki wKQz cvnv‡o Av‡Q g„Zz¨i ksKv| wKQzUv gbyl¨m„ó wKQzUv cÖK…wZMZ|
evsjv‡`‡k cvnvoam GKUv bZzb AvZ‡¼i bvg, bZzb `y‡h©vM, bZzb wech©q| 2017 mv‡j cvnvoa‡m 166 Rb †jvK
gviv hvq| Gi g‡a¨ m‡e©vP 120 Rb gviv hvq iv½vgvwU †Rjvq| IB mgq 227 Rb †jvK AvnZ nq| 3,750wU evwo m¤ú~Y©
I 36 nvRvi 637wU evwo AvswkK ÿwZMÖ¯Í nq| G eQiI Ryb ch©šÍ 23 Rb †jv‡Ki cÖvYnvwb N‡U‡Q e‡j Rvbv †M‡Q|
cve©Z¨ wZbwU †Rjvi AvqZb 13 nvRvi 295 wK‡jvwgUvi| 2011 mv‡ji Av`gïgvix Abyhvqx G AÂ‡ji †gvU
RbmsL¨v 15 jvL 87 nvRvi| wKš‧ G GjvKvi KZ Ask f‚wg gvby‡li emev‡mi Dc‡hvMx? AcwiKwíZ knivq‡bi d‡j `wi`ª
mnvqm¤^j I wf‡UgvwUnxb gvby‡liv wbZvšÍ eva¨ n‡qB GLv‡b emevm Ki‡Q| 16 kZ‡Ki cÖ_g w`‡K AvivKv‡bi Awaevmx‡`i
AZ¨vPv‡i wf‡UgvwU Qvov PvKgv, gvigvmn K‡qKwU RvwZ G‡m GLv‡b cÖ_g emevm ïiæ K‡i| GLb cvnvwo evOvwj cÖvq mgvb
mgvb|
f‚ZvwË¡K •ewkó¨ Abyhvqx evsjv‡`‡ki cvnv‡oi gvwU Ab¨vb¨ †`‡ki cvnv‡oi g‡Zv cv_y‡i bq| GLvbKvi gvwU †e‡j
I †e‡j †`v-Auvk cÖK…wZi| d‡j AwaK e„wó‡Z cvnvo¸‡jv cÖPzi cvwb †kvlY K‡i big n‡q c‡o|
cÖvß Z‡_¨ †`Lv hvq, 2017 mv‡ji 12-14 Ry‡b iv½vgvwU‡Z 40 eQ‡ii g‡a¨ m‡e©vP 365 wgwjwgUvi e„wó n‡q‡Q|
IB mgq 3 †Rjvq M‡o 300 wgwjwgUvi e„wó n‡q‡Q| Gi c~‡e© 1983 mv‡ji 4 AvM÷ 335 wg.wg., 1998 mv‡ji 15 RyjvB
317 wg.wg., 2004 mv‡ji 11 RyjvB 337 wg.wg. e„wócv‡Zi †iKW© i‡q‡Q| G cwigvY e„wói cvwb †b‡g hvIqvi c_
cvnvo¸‡jv‡Z †bB| cvnvo †_‡K †b‡g Avmv Xvjy c_¸‡jv A‣eafv‡e fivU K‡i Pvlevm n‡Q Ges Nievwo •Zwi n‡Q|
cvnvo¸‡jv Ggb Lvovfv‡e KvUv n‡Q †h, Aewkó Ask fvimvg¨ iÿv Ki‡Z cvi‡Q bv| cvnvo¸‡jv hv‡Z a‡m co‡j c‡ii
eQi Avevi gvwU KvUv hvq GRb¨ `~e©„Ëvqb Pj‡Q| MvQ †K‡U cvnvo¸‡jv‡K b¨vov K‡i †djv n‡Q| Gi cwiYvg n‡jv cÖK…wZi
cÖwZ‡kva|
cvnvoa‡mi ci A‡bK c`‡ÿcB †bqv nq GKwU Qvov| †hgb 2017 mv‡ji cvnvoa‡mi ci ¯vbxq cÖkvmb, dvqvi
mvwf©m, †mbvevwnbx, †iWwµ‡m›U, RbcÖwZwbwamn me©¯‡Í ii gvbyl D×vi Kv‡R †b‡gwQj Ges 2300 Rb‡K D×vi K‡i‡Q| G
D×vi KvR Ki‡Z wM‡q †mbvevwnbxi `yBRb Kg©KZ©v I wZbRb •mwbK Rxeb w`‡q‡Qb| G mgq 36wU AvkÖq‡K‡›`ª 8 nvRvi
gvbyl‡K AvkÖq †`Iqv n‡q‡Q| ÿwZMÖ¯Í gvby‡li Rb¨ `y‡h©vM e¨e¯vcbv I ÎvY gš¿Yvjq cÖvq 1 †KvwU UvKv I 1100 †gwUªKUb
Pvj eivÏ w`‡q‡Q| Nievwo †givg‡Zi Rb¨ 500 evwÛj †XDwUb I 15 jÿ UvKv w`‡q‡Q| G eQiI miKvi cvnvwo 35wU
Dc‡Rjvq Kg©kvjv, i¨vwj, gvBwKs, †cv÷vwis K‡i‡Q| e‡ov AvKv‡ii Kg©kvjv I i¨vwj n‡q‡Q| Z‡e mgm¨v n‡jv cvnvwo
†jvK¸‡jv wb‡Ri †Wivq g„Zz¨i SuywK‡Z _vK‡jI eva¨ bv Kiv ch©šÍ AvkÖq‡K‡›`ª †h‡Z Pvq bv|
cvnvoam cÖwZ‡iv‡a 27 m`m¨wewkó GKwU AvšÍtgš¿Yvjq KwgwU Kiv n‡q‡Q| Zviv cvnvoam GjvKv cwi`k©b K‡i
mKj AskxR‡bi gZvg‡Zi Av‡jv‡K GKwU cÖwZ‡e`bI cÖ¯Z
‧ K‡i‡Qb| Rvbv hvq, AcwiKwíZfv‡e cvnvo KvUv, iv¯ÍvNvU
wbg©vY, emevm I e„ÿwbab cvnvoa‡mi cÖavb KviY|
cvnvoam †iv‡a ¸iæZ¡c~Y© KZ¸‡jv KvR kxNªB Kiv cÖ‡qvRb| cÖ_‡gB cvnvo¸‡jvi Ae¯v, cÖK…wZ, f‚wgiƒc, cÖvmw½K
welq¸‡jvi Av‡jv‡K G‡`i iÿYv‡eÿY I e¨envi bxwZgvjv cÖYqb I ev¯Íevqb cÖ‡qvRb| cvnvo¸‡jvi aviYÿgZv I
Avev‡`i mÿgZv Abyhvqx †kÖwYwefvM K‡i `y‡h©vMSuywKi wfwË‡Z f‚wg wefw³KiY ev j¨vÛ †Rv‡bkb Kiv; Rwi‡ci gva¨‡g
SuywKc~Y© cvnvwo GjvKvmg~n wPwýZ K‡i gvbwPÎ cÖYqb I cÖKvk¨ ¯v‡b cÖ`k©b Kiv; SuywK gvbwPÎ _vK‡j ¯vbxq emwZ‡`i
cvkvcvwk ch©UKivI Pjv‡divq mZK© n‡Z cvi‡eb| iv¯ÍvNvU wbg©v‡Yi mgq cvnv‡oi K‡›Uªvj jvBb mwVKfv‡e †g‡b wbg©vY
Kiv; cvnvwo GjvKvq weKí iv¯Ív wbg©vYI GKvšÍ Riæwi| weKí iv¯Ív bv _vKvq 2017 mv‡j cvnvoa‡m ÿwZMÖ¯Í ‡`i Rb¨
mgqg‡Zv ÎvYmvgMÖx, R¡vjvwb I Lvevi cvwb †cu․Qv‡bv hvqwb|

-22017 mv‡ji cvnvoa‡m we`y¨r wewQbœ n‡q covq AeY©bxq †fvMvwšÍ‡Z co‡Z n‡q‡Q| KviY cvnv‡oi DuPz‡Z †hme
cyj ¯vcb Kiv n‡q‡Q, cvnvoa‡m †m¸‡jv wewQbœ n‡q hvIqvi mv‡_ mv‡_ †givgZ Kiv hvqwb| KviY fvix hš¿cvwZ wb‡q
we`y¨rKg©xiv DuPz¯v‡b †cu․Qv‡Z cv‡iwb| cvnvwo GjvKv cwi`k©‡b †`Lv †M‡Q, A‡bK ¯v‡bi cvnv‡oi Xvj †e‡q cvwb bvgvi c_
iv¯ÍvNvU wbg©vY K‡i eÜ K‡i †`Iqv n‡q‡Q| d‡j cvwb wbqgg‡Zv bvg‡Z cvi‡Q bv| cwiYv‡g cvnvwo X‡ji m„wó n‡Q|
KvßvB euva I n«‡`i bve¨Zv e„w× GKvšÍ cÖ‡qvRb| cvnvowfwËK cvwb wb®‥vk‡bi e¨e¯v Kiv bv n‡j cÖwZeQiB cvnvoa‡mi
AvksKv _vK‡Z cv‡i|
hw` cvnvwo GjvKvq gvby‡li emev‡mi RvqMv w`‡ZB nq Z‡e cvnv‡oi DPZv I Xvj AbymiY K‡i 1:2 Abycv‡Z
emwZ ¯vc‡bi AbygwZ †`Iqv DwPZ| me‡P‡q SuywKc~Y© GjvKvq ¯vqxfv‡eB emwZ ¯vcb eÜ nIqv DwPZ| AwZe„wói AvksKv
•Zwi n‡j c~e© †_‡KB SuywKc~Y© ¯v‡b emevmKvix‡`i eva¨Zvg~jK mwi‡q wb‡Z n‡e| `y‡h©vMKv‡j cvnv‡o AbymÜvb I D×vi
Kv‡Ri Rb¨ cÖwkwÿZ Rbej •Zwi I cÖ‡qvRbxq D×vi hš¿cvwZ cvnvwo GjvKvq msiÿ‡Yi Zxeª cÖ‡qvRbxqZv jÿ¨ Kiv hvq|
cvnvo¸‡jv wb‡q GKwU cwic~Y© M‡elYv `iKvi| ¯^í‡gqvw` wn‡m‡e fvix e„wócv‡Zi k¼vi evZ©v cvnvwo‡`i Kv‡Q †gvevBj I
gvB‡Ki gva¨‡g `ªæZ †cu․Qv‡bvi e¨e¯v Ki‡Z n‡e| cvnvwo‡`i g‡a¨ m‡PZbZv •Zwi Ki‡Z n‡e †h cÖ_‡g wb‡Ri Rxeb
euvPv‡Z n‡e c‡i Abœ-e¯¿ I evm¯v‡bi ms¯vb| Rvcvb n‡jv cvnvwo †`k, AMwYZ cvnvo| cv_y‡i nIqv m‡Ë¡I Rvcv‡b
RbemwZc~Y© I iv¯Ívi cv‡ki cvnvo 15-20 dzU ch©šÍ DuPz K‡i MvBW Iqvj w`‡q euvavB K‡i †`Iqv| Avgv‡`i cvnvo¸‡jv
†h‡nZz big gvwUi ZvB RbemwZc~Y© I iv¯Ívi cv‡ki cvnvo H iKg euvavB K‡i †UKmB Kiv †h‡Z cv‡i| Gi Rb¨ A‡_©i
ms¯vb _vKv cÖ‡qvRb|
cvnvwo GjvKv evsjv‡`‡ki ch©U‡bi GKwU Ab¨Zg cÖavb AvKl©Y, mey‡R wg‡j wg‡k GKvKvi GK cÖkvwšÍgq
cÖK…wZ| †h-†Kv‡bv g~‡j¨ Gi myôz e¨e¯vcbv cÖ‡qvRb| Gi Rb¨ KwgwU n‡q‡Q, mycvwikmn Zv‡`i cÖwZ‡e`bI cÖ¯Z
‧ n‡q‡Q|
cÖK…wZ‡K euvwP‡qB cwi‡ek I gvbe Dbœq‡b KvR Ki‡Z n‡e| cvnvoam e‡Ü cÖ_g kZ©B n‡jv cvnvo KvUv eÜ n‡Z n‡e|
Z‡eB Avgv‡`i Aciƒc †m․›`‡h©i jxjvf~wg cvnvo †eu‡P hv‡e, eÜ n‡e cvnvoa‡m AcÖZ¨vwkZ g„Zz¨|
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†ij GLb RbwcÖq cwienY
kwidzj Avjg
†ijI‡q‡K AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx †hvMv‡hvM gva¨g wn‡m‡e M‡o Zyj‡Z miKvi e×cwiKi| iƒcKíÕ 2021
ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ eZ©gvb miKvi †ijI‡qi mvgwMªK Dbœq‡bi Rb¨ 2011 mv‡ji 04 wW‡m¤^i c„_K †ijc_ gš¿Yvjq MVb
K‡i| †ij Lv‡Zi †UKmB Dbœqb Ges †mevi gv‡bvbœq‡bi gva¨‡g RvZxq I AvÂwjK ch©v‡q eZ©gvb I fwel¨r †ij cwienY
Pvwn`v †gUv‡Z †ijc_ gš¿Yvj‡qi Aax‡b evsjv‡`k †ijI‡q Ges miKvwi †ijc_ cwi`k©b Awa`ßi `vqe×|
eZ©gvb evsjv‡`‡ki †f․‡MvwjK mxgv‡iLvi g‡a¨ 15 b‡f¤^i, 1862 mv‡j `k©bv-RMwZ †÷k‡bi g‡a¨ Z`vbxšÍb
B÷ †e½j †ijI‡qi †Uªb PjvP‡ji gva¨‡g †i‡ji hvÎv ïiæ nq| wbivc` I Zyjbvg~jK Kg Li‡P cwienY †mev cÖ`v‡b
evsjv‡`k †ijI‡q KvR Ki‡Q| GQvov Zyjbvg~jK Kg cwi‡ek `~lY, ¯^í R¡vjvwb LiP I `yN©UbvRwbZ ¶wZ Kg nIqvi
myev‡` †ijI‡q AwaK RbwcÖq cwienY gva¨g| evsjv‡`‡ki †ij‡hvMv‡hvM e¨e¯v DbœZ n‡j Rbmvavi‡Yi hvZvqvZ AviI
mnR nq Ges cwienY e¨q eûjvs‡k n«vm cvq, e¨emv-evwY‡R¨i cÖmvi N‡U, Kg©ms¯v‡bi my‡hvM m„wó nq, wkívq‡bi
we‡K›`ªxKiY N‡U Ges `vwi`ª¨ n«vmmn Av_©-mvgvwRK Ae¯vi cwieZ©‡b cÖZ¨¶ I c‡iv¶ f~wgKv ivL‡Z m¶g nq| Kv‡ji `xN©
c_ cwiµgvq cÖkvmwbK ms¯‥vi I AeKvVv‡gvMZ Dbœqb Kvh©µg MÖn‡Yi d‡j evsjv‡`k †ijI‡q eZ©gvb ch©v‡q G‡m‡Q|
†ijI‡q eZ©gvb cwienY Pvwn`v †gUv‡Z ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i| G Lv‡Z Dbœq‡bi cÖPyi my‡hvM i‡q‡Q|
mgwš^Z eûgvwÎK †hvMv‡hvM e¨e¯vq †ijI‡q †`‡ki †UKmB A_©‣bwZK Dbœq‡b ¸iæZ¡c~Y© ev g~j PvwjKvkw³ wn‡m‡e Avwef©~Z
n‡Z cv‡i| B‡Zvg‡a¨ bZyb †ijjvBb wbg©vY, cyivZb †ijjvBb cybe©vmb, wgUvi‡MR jvBb Wy‡qj‡M‡R iƒcvšÍi,
†jv‡Kv‡gvwUf, hvÎxevnx †KvP I gvjevnx IqvMb msMÖn I cybe©vmb, wmMbvwjs e¨e¯vi AvaywbKvqb, byZb †Uªb mvwf©m Pvjymn
†ekwKQy mvdj¨ evsjv‡`k †ijI‡q‡K AwaKZi RbevÜe wn‡m‡e cÖwZfvZ K‡i‡Q| †UKmB Dbœqb AR©bmn 21 kZ‡Ki
P¨v‡jÄ †gvKvwejvq miKv‡ii avivevwnK mn‡hvwMZvq evsjv‡`k †ijI‡qi Dbœqb Kvh©µg GwM‡q hv‡Q|
mviv‡`‡k PjvPjKvix hvÎxevnx †Uª‡bi msL¨v 348wU| AvšÍtbMi †Uªb 86wU, †gBj G·‡cÖm Ges KwgDUvi †U«b
132wU, †jvKvj †Uªb 126wU| c~e©vÂj I cwðgvÂ‡ji g‡a¨ PjvPjKvix AvšÍtbMi †Uªb 24wU, c~e©vÂj I cwðgvÂ‡ji g‡a¨
PjvPjKvix †gBj I G·‡cÖm †Uªb 02wU, c~e©vÂj I cwðgvÂ‡ji g‡a¨ PjvPjKvix †jvKvj †U«b 02wU| AvšÍt‡`kxq †Uªb
(•gÎx I eÜb G·‡cÖm, evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ PjvPjKvix) 4wU Ges me©‡gvU †÷kb 460wU|
e½eÜz †ijI‡q †mZy, cÙv †mZy †ij ms‡hvM, †`vnvRvix n‡Z ivgy n‡q K·evRvi Ges ivgy n‡Z gvqvbgv‡ii wbK‡U
Nyb`yg ch©šÍ wm‡½j jvBb Wy‡qj‡MR Uª¨vK, AvLvDov †_‡K jvKmvg ch©šÍ Wy‡qj‡MR Wvej †ijjvBb wbg©vY Ges we`¨gvb
†ijjvBb‡K Wy‡qj‡M‡R iƒcvšÍi, Lyjbv n‡Z gsjv †cvU© ch©šÍ †ijc_ wbg©vY, evsjv‡`k †ijI‡qi XvKv-U½x †mKk‡bi 3q I
4_© Wy‡qj‡MR jvBb Ges U½x-Rq‡`ecyi †mKk‡b Wy‡qj‡MR Wvej jvBb wbg©vY, evsjv‡`k †ijI‡qi KvjyLvjx-fvwUqvcvov
†mKk‡bi cybe©vmb Ges Kvwkqvbx-†MvcvjMÄ-Uzw½cvov bZyb †ijc_ wbg©vY, evsjv‡`k †ijI‡qi Rb¨ 70wU wgUvi‡MR
wW‡Rj B‡jKwUªK †jv‡Kv‡gvwUf msMÖn, evsjv‡`k †ijI‡qi c~e©vÂ‡ji wPbKx Av¯Ívbv-PÆMÖvg †mKk‡bi 11wU †÷k‡b
we`¨gvb wmMb¨vwjs e¨e¯vi cÖwZ¯vcb I AvaywbKxKiY, XvKv-bvivqYMÄ †mKk‡b we`¨gvb wgUvi‡MR †ijjvB‡bi mgvšÍivj
GKwU Wy‡qj‡MR †ijjvBb wbg©vY, Ck¦i`x †_‡K cvebv n‡q XvjviPi ch©šÍ bZyb †ijjvBb wbg©vY, cvnvoZjx IqvK©m‡ci
Dbœqb, `k©bv-Ck¦i`x †mKk‡bi 11wU †÷k‡bi wmMb¨vwjs e¨e¯vi gv‡bvbœqb Ges evsjv‡`k †ijI‡qi 200wU wgUvi‡MR I
50wU eªW‡MR hvÎxevnx †KvP msMÖn GB gyn~‡Z© ¸iæZ¡c~Y© Pjgvb cÖKí|
evsjv‡`k †ijI‡q‡K AvaywbK, hy‡Mvc‡hvMx RbcwienY gva¨g wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡¶¨ c`‡¶c MÖnY Kiv
n‡q‡Q| 7g cÂevwl©K cwiKíbvq AšÍ©fy³ †ijI‡qi K¨vcvwmwU e„w× Ges AvaywbKxKi‡Yi †cªvMÖvg †ijI‡qi Dbœq‡b Kvh©Kix
f‚wgKv cvjb Ki‡e| 7g cÂevwl©K cwiKíbvq wba©vwiZ j¶¨gvÎvmg~n n‡jv 856 wK.wg. bZyb †ijc_ wbg©vY; 1110 wK.wg.
Wy‡qj‡MR Wvej jvBb wbg©vY; 725 wK.wg. we`¨gvb †ijc_ cybe©vmb; †ij‡mZy wbg©vY, †j‡fj µwms †MUmn Ab¨vb¨
AeKvVv‡gvi gv‡bvbœqb; evsjv‡`k †ijI‡qi Rb¨ 100wU †jv‡Kv‡gvwUf, 04wU wiwjd †µb Ges 1wU †jv‡Kv‡gvwUf wmgy‡jUi
msMÖn; 1120wU hvÎxevnx K¨v‡iR msMÖn Ges 624wU K¨v‡iR cybe©vmb; AvaywbK i¶Yv‡e¶Y BKzBc‡g›Um msMÖn; 81wU
†÷k‡bi wmMb¨vwjs e¨e¯vi gv‡bvbœqb Ges †ijI‡q e¨e¯vcbv kw³kvjxKiY I Avw_©K e¨e¯vcbv Dbœqb|

-220 eQi †gqv`x (2010-2030) †ijI‡q gv÷vicø¨v‡b 2339.44 wewjqb UvKv (BDGm Wjvi 30.00 wewjqb)
e¨‡q †gvU 235wU cÖKí ev¯Íevq‡bi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| GwWweÕi A_©vq‡b evsjv‡`k †ijI‡qi we`¨gvb gv÷vi
cø¨vbwU cwiewZ©Z cwiw¯wZi mv‡_ mvgÄm¨ eRvq ivLvi j‡¶¨ c`‡¶c MÖnY Kiv n‡q‡Q|
eZ©gv‡b PÆMÖvg e›`‡ii †gvU Kb‡UBbv‡ii 10 kZvsk evsjv‡`k †ijI‡q cwienY K‡i| evsjv‡`k †ijI‡qi
Kb‡UBbvi cwienY e„w× Kivi Rb¨ XvKv-PÆMÖvg Kwi‡Wvi Wvej jvB‡b iƒcvšÍi Ges axivkÖ‡g GKwU AvBwmwW wbg©v‡Yi
cwiKíbv †bqv n‡q‡Q| evsjv‡`k †ijI‡q Kb‡UBbvi cwien‡Yi gva¨‡g Avq e„w×i Rb¨ GKwU c„_K Kb‡UBbvi †Kv¤úvwb
MVb K‡i‡Q|
widg© civgk©K Gi cÖ¯‧ZK…Z GKwU bZyb U¨vwid KvVv‡gv miKvi Aby‡gv`b w`‡q‡Q| G bZyb U¨vwid KvVv‡gv
Abyhvqx cÖwZ eQi †ij U¨vwid ¯^qswµqfv‡e mgš^q n‡q hv‡e, hv †i‡ji cwienY ¶wZ Kgv‡Z mnvqZv Ki‡e| AvaywbK
g¨v‡bR‡g›U I Acv‡ikbvj c×wZmn Pjgvb Ges fwel¨Z cÖKímg~n ev¯Íevqb cwienY Lv‡Z †ijI‡qi weKv‡kB ïay
mnvqZv Ki‡e bv, eis †`‡ki A_©‣bwZK I mvgvwRK Dbœq‡bI e¨vcK f~wgKv ivL‡e| †ijI‡q Zvi wb‡Ri evRvi †kqvi
cybiæ×vi K‡i evwYR¨ m¤¢vebvi bZyb Øvi D‡b¥vPb Ki‡e, hv †ijI‡q‡K AvZ¥wbf©ikxj n‡Z mnvqZv Ki‡e| miKvi †ijI‡q
gv÷vicø¨vb, 7g cÂevw©l©K cwiKíbv, iƒcKí-21 I iƒcKí-41 Gi AvIZvaxb †cÖw¶Z cwiKíbv Ges †K․kjMZ Dbœqb
j¶¨gvÎv Abyhvqx wba©vwiZ D‡Ïk¨mg~n AR©‡bi Rb¨ mKj c`‡¶c MÖnY Ki‡e|
¯^vaxbZv DËiKv‡j `xN©w`b †ijI‡q †m±i Ae‡nwjZ wQj| A_P evsjv‡`‡ki g‡Zv Rbeûj †`‡k MYcwienY
wn‡m‡e †ijI‡qi ¸iæZ¡ Acwimxg| wbivc`, mvkÖqx, cwi‡ekevÜe nIqvq Rbeûj G‡`‡k †ijI‡qi hvÎx msL¨v DË‡ivËi
e„w× cv‡Q| evsjv‡`k †ijI‡q‡K GKwU kw³kvjx cwienY †bUIqvK© wn‡m‡e M‡o Zyj‡Z miKvi AvšÍwiK Ges G j‡¶¨
eûgyLx c`‡¶c MÖnY K‡i‡Q| M„nxZ Pjgvb D‡`¨vM ev¯Íevq‡bi gva¨‡g cÖZ¨vwkZ mg„× I DbœZ evsjv‡`k wewbg©v‡Y evsjv‡`k
†ijI‡q wbišÍi KvR K‡i hv‡Q| hvi cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ DcKvi †fvM Ki‡e Rbeûj G‡`‡ki †ijI‡q MYcwien‡Yi hvÎx
Z_v Avcvgi RbmvaviY|
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cweÎ †KviAv‡bi evYx cÖPv‡i
Avj †KviAvb: wWwRUvj
†gvnv¤§` Av‡bvqvi †nvmvBb
Bmjvg kvwšÍ I gvbeZvi ag©| G a‡g©i g~j Drm cweÎ Avj †KviAvb| cweÎ †KviAv‡bi evYx gnvb Avjøvn
ZvÕAvjvi c¶ †_‡K gnvbex nhiZ gynv¤§` (mv.) Gi Dci my`xN© 23 eQ‡ii beyqZx wR‡›`wM‡Z bvwRj n‡q‡Q| cweÎ
†KviAv‡b wek¦evmxi BnKvjxb Kj¨vY Ges ciKvjxb gyw³i Rb¨ cÖ‡qvRbxq wewa-weavb, wbqg-Kvbyb, KiYxq-eR©bxq
welqvejxmn hveZxq w`K-wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| G cweÎ MÖ‡ši ev¯Íe iƒc n‡Q gnvbex (mv:) Gi beyqZx Rxeb|
we`vq n‡Ri fvl‡Y gnvbex (mv:) gymjgvb‡`i D‡Ï‡k¨ e‡j †M‡Qb-ÒAvwg †Zvgv‡`i Rb¨ `yÕ‡Uv wRwbm †i‡L †Mjvg, hZw`b
ch©šÍ †Zvgiv `yÕ‡Uv wRwbm‡K AuvK‡o ai‡e Z_v AbymiY Ki‡e Z‡Zvw`b ch©šÍ †Zvgiv c_åó n‡e bv- `yÕ‡Uvi GKwU n‡Q
gnvb Avjøvn ZvÕAvjøvi evYx cweÎ MÖš Avj †KviAvb Avi Ab¨wU n‡Q Avgvi evYx Avj-nv`xmÓ| eZ©gvb AkvšÍ c„w_ex‡Z
cweÎ †KviAv‡bi wk¶v cÖwZôv Ki‡Z cv‡i kvwšÍ| G‡¶‡Î cweÎ †KviAv‡bi evYxi e¨vcK cÖPvi Avek¨K| we‡kl K‡i evsjv
fvlvq cweÎ †KviAv‡bi cÖvgvY¨ Abyev` I cÖPv‡ii AcÖZyjZv KvwU‡q DV‡Z n‡e|
wek¦e¨vcx Bmjv‡gi evYx cÖPvi I cÖmv‡ii Rb¨ wewfbœ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| bex Kwig (mv.) †_‡K ïiæ K‡i
mvnvev‡q †Kivg Ges nv°vbx Av‡jg-IjvgvMY wewfbœ cšvq cÖPvi Pvwj‡q‡Qb| hvi d‡j AvR wek¦e¨vcx Bmjv‡gi cÖPvi I
cÖmvi N‡U‡Q| mg‡qi weeZ©‡b Ges cÖhyw³i DrK‡l© G KvR eZ©gv‡b Av‡iv mnRZi n‡q‡Q| evsjv‡`‡k ag© welqK gš¿Yvjq
Bmjv‡gi cÖPvi I cÖmvi, nR e¨e¯vcbv, cweÎ †KviAvb kix‡di wWwRUvjvB‡Rkb cÖf…wZ Kv‡R AZ¨vaywbK Z_¨-cÖhyw³
e¨envi K‡i ag©cÖvY gymjgvbM‡Yi †L`g‡Z Ae`vb ivLvi D‡`¨vM wb‡q‡Q| hvi g‡a¨ cweÎ †KviAv‡bi wWwRUvj fvm©b Avj†KviAvb wWwRUvj D‡jøL‡hvM¨|
Z_¨ cÖhyw³ e¨envi K‡i wewQbœfv‡e wewfbœ e¨w³ ev cÖwZôvb n‡Z cweÎ †KviAv‡bi wWwRUvjvB‡Rk‡bi †Póv Kiv
n‡q‡Q| Z‡e A‡bK‡¶‡ÎB †m¸‡jv Am¤ú~Y©| cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi w`K-wb‡`©kbvq evsjv fvlvfvlx cvVK‡`i Pvwn`v‡K
cÖvavb¨ w`‡q 2011 mv‡j cÖ_g miKvwifv‡e Aviwe, evsjv I Bs‡iwR fvlvfvlxmn mK‡ji Rb¨ wek¦ `iev‡i cweÎ KyiAv‡bi
DPviY, Abyev`, ZiRgv I msw¶ß e¨vL¨vmn WvBbvwgK I‡qemvBU www.quran.gov.bd •Zwi I cwiPvjbvi e¨e¯v Kiv
n‡q‡Q| GKBmv‡_ wWwfwW cÖ¯Z
‧ Kivi gva¨‡g AdjvBb (offline) Gi KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| G Kvh©µ‡gi Kvi‡Y
evsjv‡`kmn we‡`‡k Ae¯vbiZ evsjv fvlvfvlx Rb‡Mvôx †KviAvb m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM cv‡Qb Ges mn‡RB †KviAv‡bi
mij I mwVK ZiRgv ïb‡Z, co‡Z I eyS‡Z cvi‡Qb| †m Abyhvqx wb‡R‡`i Rxeb Mo‡Z cvi‡Qb| cweÎ †KviAvb kix‡di
G wWwRUvjvB‡Rkb AvaywbK hy‡M Bmjvg cÖPvi I cÖmv‡ii †¶‡Î GKwU gvBjdjK wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e|
cweÎ †KviAv‡bi wWwRUvj fvm©b cÖ¯Z
‧ Kivi j‡¶¨ AvBwU we‡klÁ, wewkó Av‡jg-Ijvgv, wk¶K, Bmjvwg wPšÍvwe`
I M‡elK, BmjvwgK dvD‡Ûk‡bi mswkøó we‡klÁe„›` Ges mswkøó miKvwi Kg©KZ©v‡`i wb‡q mfv Kiv nq| Gfv‡eB cweÎ
KziAv‡bi wWwRUvj fvm©b cÖ¯‡‧ Zi AvbyôvwbK Kvh©µg ïiæ nq| G cwi‡cÖw¶‡Z ag© welqK gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M 2011-2012
A_©eQ‡i ÒwWwRUvjvB‡Rk‡bi gva¨‡g cweÎ †KviAvb kwi‡di cÖPvi I cÖKvkbv Kvh©µgÓ kxl©K GKwU Kg©m~wP cÖYqb Kiv
nq| †KviAv‡bi evsjv I Bs‡iwR fvm©‡bi m¤úv`bvi Rb¨ `yÕ‡Uv m¤úv`bv cwil` MVb Kiv nq|
cweÎ Kvev kix‡di kª×vfvRb Bgvg Kvix †kL †gvnv¤§` Avm-myivCg Gi K‡Ú DPvwiZ cweÎ †KviAv‡bi Aviwe
†ZjvIqvZ wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| Gici evsjv I Bs‡iwR cÖwZeY©vqb I Abyev‡`i KvR m¤úvw`Z I cwimgvß nIqvi ci
wewfbœ wWwRUvj fvm©bmn (wWwfwW, B-eyK, AvBc¨vW myweavw` AšÍfy³
© K‡i) I‡qemvBU cÖ¯‡‧ Zi Kvh©µg ïiæ Kiv nq|
cÖPwjZ wewa-weavb AbymiY K‡i Db¥y³ `icÎ AvnŸv‡bi gva¨‡g AvBwU cÖwZôvb †eR& wjwg‡UW (Base Ltd.) †K wbe©vPb
K‡i Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv nq| wb‡qvMcÖvß AvBwU cÖwZôvb †eR& wjwg‡UW Gi Kvh©µ‡gi g‡a¨ wQj cweÎ †KviAv‡bi wbe©vwPZ
Aviwe cvV, evsjv I Bs‡iwR cÖwZeY©vqb I Abyev`, evsjv I Bs‡iwR c„_K c„_K cÖwZeY©vqb I Abyev` Ges Aviwe, evsjv,
Bs‡iwRi KÚ, B-eyK BZ¨vw` AšÍf©y³ K‡i I‡qemvBU cÖ¯Z
‧ Kiv|
G I‡qemvBU AZ¨vaywbK Z_¨ cÖhyw³m¤^wjZ| AvB-c¨v‡W †`Lvi myweavI G‡Z i‡q‡Q| ZvQvovI 15 nvRvi wWwfwW
wW¯‥ •Zwi Kiv n‡q‡Q, hv RbM‡Yi g‡a¨ weZiY Kiv n‡Q| m¤úvw`Z GmKj Kvh©µg hvPvB-evQvB I cwiexÿ‡Yi Rb¨
AwfÁ e¨w³e‡M©i mgš^‡q GKwU KwgwU MVb Kiv nq| KwgwUi cÖZ¨¶ ZË¡veavb I w`K-wb‡`©kbvq AvBwU cÖwZôvb Zv‡`i
Kvh©µg m¤úv`b K‡i|

-2ejv cÖ‡qvRb, wekvj G Kg©h‡Á Aviwe, evsjv I Bs‡iwR fvlv, fvlvšÍi, cÖwZeY©vqb, KÚ, ï× DPviYmn Z_¨
cÖhyw³i mwVK cÖ‡qv‡Mi mgwš^Z RwUj welqwU RwoZ| h_vmva¨ †Póv Kiv n‡q‡Q KvRwU‡K mvwe©Kfv‡e h_vm¤¢e ÎywUgy³
ivL‡Z| †Kv‡bv fyj-ÎywU Kv‡iv `„wó‡MvPi n‡j ag© welqK gš¿Yvjq‡K AewnZ Kivi Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| Av‡iv ejv cÖ‡qvRb
cÖ‡Z¨K gymjgv‡bi DwPr Aviwe‡Z cweÎ †KviAvb cv‡Vi mvg_¨© AR©b Kiv| evsjv I Bs‡iwR cÖwZeY©vqb ms‡hvR‡bi Ab¨Zg
D‡Ïk¨ n‡Q Aviwe‡Z hviv cweÎ †KviAvb cv‡Vi mvg_¨© GLbI AR©b Ki‡Z cv‡ibwb, Zv‡`i Rb¨ cÖwZeY©vqb mnvqKmy‡hvM wn‡m‡e KvR Ki‡e|
cweÎ KziAvb kix‡di wWwRUvj fvm©b, Z_v Avj †KviAvb: wWwRUvj cÖYq‡b KvwiMwi civgk© cÖ`vb K‡i‡Qb
evsjv‡`k cÖ‡K․kj wek¦we`¨vjq I evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj Gi cÖw_Zhkv AvBwU we‡klÁe„›` Ges evsjv‡`k miKv‡ii
WvK, Zvi †Uwj‡hvMv‡hvM I Z_¨cÖhyw³ gš¿x †gv¯Ídv ReŸvi|
ag© welqK gš¿Yvjq msL¨vMwiô gymwjg Rb‡Mvôx Aay¨wlZ evsjv‡`‡k Bmjv‡gi †g․wjK evYx cÖPvi I cÖmv‡ii
j‡¶¨ KvR K‡i hv‡Q| gymwjg D¤§vn&i g‡a¨ †m․nv`¨© I m¤cÖxwZ ¯vcb Ges RvZxq Dbœq‡b ag© welqK gš¿Yvj‡qi Kvh©µg
¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Q| cweÎ †KviAvb wWwRUvjvB‡Rk‡bi Kg©m~wP ag© welqK gš¿Yvj‡qi †K․kjMZ D‡Ïk¨ mvab I
j‡¶¨i mv‡_ m¤ú~Y© msMwZc~Y© I mswkøó| G Kg©m~wPi d‡j evsjv‡`k I we‡k¦i evsjv fvlvfvlx gymjgvb Rb‡Mvôx Ges we‡k¦i
Ab¨vb¨ fvlvfvlx AvMÖnx cvVK Avj-KziAv‡bi evsjv I Bs‡iwR DPviY I Abyev` co‡Z, ïb‡Z, eyS‡Z m¶g n‡eb|
mnRfv‡e cweÎ †KviAv‡bi gg©evYx cvVK-†kÖvZve„›` Rvbvi my‡hvM cv‡eb| gnvb Avjøvn iveŸyj Avjvgxb cweÎ †KviAv‡bi
evYx cÖPv‡ii gnZx D‡`¨vM Keyj Kiæb- Avgxb|
#
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eb¨cÖvYx msiÿY :
cÖ‡qvRb AvB‡bi cÖ‡qvM I Rbm‡PZbZv
†gv¯Ídv Kvgvj cvkv
Kwei fvlvq Ôe‡b¨iv e‡b my›`i, wkkyiv gvZ…‡µv‡oÕ| GB DcjwäUv me©Kv‡j me©‡`‡k GKBiKg| weavZv Avcb
nv‡Z cÖK…wZ‡K m„wó K‡i †mLv‡b Ggb GK fvimvg¨ •Zwi K‡i w`‡q‡Qb hv‡Z GB cÖK…wZi mšÍvb wn‡m‡e cÖwZwU cÖvYx mn‡R
Aw¯ÍZ¡ iÿv Ki‡Z cv‡i| wKš‧ Kv‡ji cwiµgvq AMÖmigvb mf¨Zv I gvby‡li AcwiwgZ evmbvi Kvi‡Y GLb cÖK…wZ †hgb
ÿwZMÖ¯Í †Zgwb ÿwZMÖ¯Í cÖvYxKzj|
cÖvYxKzj cÖK…wZi Acwinvh© Ask Ges m¤ú`I e‡U| cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvi Rb¨B Avgv‡`i eb¨cÖvYx iÿv Ki‡Z
n‡e| KviY cÖK…wZ bv euvP‡j gvbyl Zvi ¯^vfvweK Rxebhvcb Ki‡Z cvi‡e bv| eb¨cÖvYx msiÿY I eb¨cÖvYx msµvšÍ e¨emv
wbqš¿‡Yi j‡ÿ¨ 1973 mv‡j 3 gvP© hy³iv‡óªi IqvwksUb wWwm‡Z B›Uvib¨vkbvj BDwbqb di `¨v KbRvi‡fkb Ae †bPvi
(AvBBDwmGb)-Gi D‡`¨v‡M RvwZms‡Ni 80wU m`m¨ †`‡ki cÖwZwbwai Dcw¯wZ‡Z GK m‡¤§jb AbywôZ nq| IB m‡¤§j‡b
KbRvi‡fkb Ae B›Uvib¨vkbvj †UªW Bb Gb‡WbRviW †¯úwmm Ae IqvBì †d¬viv GÛ dbv (wmAvBwUBGm) mb` Aby‡gvw`Z
nq| GB mb‡` 34 nvRvi cÖvYx I Dw™¢` msiÿ‡Yi Rb¨ ZvwjKvfz³ Kiv n‡q‡Q| 2013 mv‡ji 23 wW‡m¤^i RvwZmsN
mvaviY cwil‡`i mfvq 3 gvP©‡K Ôwek¦ eb¨cÖvYx w`emÕ †NvlYv Kiv nq| G w`e‡mi g~j D‡Ïk¨ n‡Q eb¨cÖvYx m¤ú‡K©
Rbmvavi‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv e„w× Kiv, eb¨cÖvYxi Avevm¯j msiÿ‡Yi Rb¨ wek¦evmx‡K †mvPvi K‡i †Zvjv| †mB †_‡K
cÖwZeQi RvwZmsN wek¦ eb¨cÖvYx w`em D`hvcb K‡i Avm‡Q|
mviv we‡k¦ RbmsL¨v e„w×, bMivqb, eb¨cÖvYx wkKvi I cvPvi, eb¨cÖvYxi A‣ea e¨emv, eb I ebf~wg n«vm Ges
cwi‡ek wech©‡qi Kvi‡Y eb¨cÖvYxi msL¨v Avk¼vRbK nv‡i n«vm cv‡Q| evsjv‡`‡k GKmgq cÖPzi eb¨cÖvYx wQj| Avgv‡`i
AÁZv I Ae‡njvi Kvi‡Y MZ K‡qK `k‡Ki e¨eav‡b Avgv‡`i †`k †_‡K wejyß n‡q †M‡Q †ek K‡qK cÖRvwZi eb¨cÖvYx|
G‡`i g‡a¨ Av‡Q GKwk½v MÐvi, eviwk½v, c¨viv nwiY, ivRkKzb, evw`nuvm, †Mvjvwc wkinuvm, gq~i, wgVvcvwbi Kzwgi, nKm&
wejW& Uvi‡Uj BZ¨vw`|
evsjv‡`k eb wefvM †`‡k eb I eb¨cÖvYx msiÿ‡Y KvR Ki‡Q| 1927 mv‡ji eb AvBb‡K hy‡Mvc‡hvMx K‡i
ms‡kvab Kiv n‡Q| 1973 m‡bi eb¨cÖvYx AvBb‡K ms‡kvab K‡i Ôeb¨cÖvYx (msiÿY I wbivcËv) AvBb -2012Õ cÖYqb Kiv
n‡q‡Q| eb¨cÖvYx AvB‡b `Ð I kvw¯Íi weavb e„w× Kiv n‡q‡Q| MZ GK `k‡K eb¨cÖvYx msiÿ‡Y evsjv‡`k eb wefvM †ek
wKQz hyMvšÍKvix c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|
wek¦e¨vs‡Ki Avw_©K mnvqZvq eb Awa`ßi Ô†÷ªs‡`wbs wiwRIbvj †Kv-Acv‡ikb di IqvBìjvBd †cÖv‡UKkbÕ bv‡g
GKwU cÖKí ev¯Íevqb Ki‡Q| G cÖK‡íi AvIZvq eb¨cÖvYx DBs m„wó Kiv n‡q‡Q| ivRkvnx, iscyi I nweM‡Ä wZbwU eb¨cÖvYx
e¨e¯vcbv I cÖK…wZ msiÿY wefvM cÖwZôv Kiv n‡q‡Q| A‣eafv‡e eb¨cÖvYx cvPvi I wbab e‡Üi j‡ÿ¨ RvZxqfv‡e XvKvq
Ges mKj wefvMxq kn‡i Ôeb¨cÖvYx Aciva `gb BDwbUÕ MVb Kiv n‡q‡Q| eb¨cÖvYx wkKvi I cvPvi e‡Üi j‡ÿ¨ eb wefvM,
cywjk, i¨ve, †Kv÷MvW©, Kv÷gm I wewRweÕi mgš^‡q eb¨cÖvYx Aciva `gb BDwbU MV‡bi wm×všÍ †bIqv n‡q‡Q| AvnZ I
D×viK…Z eb¨cÖvYx‡K wPwKrmv‡mev cÖ`vb Kivi Rb¨ PviwU IqvBìjvBd µvBg K‡›Uªvj BDwbU I nUjvBb Pvjy Kiv n‡q‡Q|
eb wefvM I Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i eb¨cÖvYx I Rxe‣ewPÎ¨ msiÿY msµvšÍ wkÿv, M‡elYv I cÖwkÿ‡Yi
gva¨‡g `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ XvKvi A`~‡i MvRxcyi kvj ebvÂ‡j cÖvK…wZK •bmwM©K cwi‡e‡k AvšÍRv© wZK gv‡bi ÔIqvBìjvBd
†m›UviÕ cÖwZôv Kiv n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki wewfbœ ebvÂ‡j eb¨cÖvYx e¨e¯vcbv‡K AwaKZi ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡i 41wU GjvKv‡K msiwÿZ GjvKv ev
†cÖv‡UK‡UW Gwiqv †NvlYv Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ i‡q‡Q 17wU RvZxq D`¨vb, 20wU AfqviY¨, 01wU B‡KvcvK© , 02wU we‡kl
Rxe‣ewPÎ¨ msiÿY GjvKv I †gwib †cÖv‡UK‡UW GjvKv| eb¨cÖvYxi esk we¯Ívi I msiÿ‡Yi j‡ÿ¨ K·evRvi I MvRxcy‡i
`yBwU mvdvwi cvK© ¯vcb Kiv n‡q‡Q| 22wU msiwÿZ GjvKv‡Z ¯vbxq RbmvaviY‡K m¤ú„³ K‡i mn‡hvMx e¨e¯vcbv c×wZ
Pvjy Kiv n‡q‡Q| IB me GjvKvq we‡klÁ w`‡q e¨e¯vcbv cwiKíbv cÖYq‡bi KvR Pj‡Q| mviv‡`‡k eb¨cÖvYx msiÿY,
e¨e¯vcbv I B‡Kv Uz¨wiRg‡K mg„× Kivi Rb¨ evsjv‡`k miKv‡ii mnvqZvq Ôevsjv‡`‡ki eb¨cÖvYx msiÿY I Avevm¯j
DbœqbÕ cÖK‡íi KvR Pjgvb i‡q‡Q|

-2B‡Zvg‡a¨ mviv we‡k¦i MÖnY‡hvM¨ •eÁvwbK ÔK¨v‡giv Uª¨vwcsÕ c×wZ e¨envi K‡i evsjv‡`‡ki my›`ie‡b evN Rwi‡ci
KvR †kl K‡i‡Q| wbqwgZfv‡e evN gwbUwis Kvh©µg ch©v‡jvPbv Kiv n‡Q| my›`ie‡bi Pvicv‡ki MÖvg¸wj‡Z eb wefvM I
¯vbxq Rbmvavi‡Yi mgš^‡q ÔUvBMvi †imcÝ wUgÕ MVb Kiv n‡q‡Q hv‡Z †jvKvj‡q evN †`LvgvÎ LeivLei
Av`vb-cÖ`vb I mZK©Zvg~jK e¨e¯v MÖnY Kiv hvq|
miKvi 2010 mv‡j eb¨cÖvYx msµvšÍ wkÿv, M‡elYv I we‡kl Ae`v‡bi Rb¨ Ôe½eÜz A¨vIqvW© di IqvBìjvBd
KbRvi‡fkbÕ c`K Pvjy K‡i‡Q| evN I nvwZi Avµg‡Y wbnZ I AvnZ cwievi‡K mnvqZv`v‡bi Rb¨ 2010 mv‡j
Ôeb¨cÖvYxi Avµg‡Y Rvbgv‡ji ÿwZc~iY bxwZgvjvÕ cÖYqb Kiv n‡q‡Q| 2010 mvj n‡Z wewfbœ eb¨cÖvYxi Avµg‡Y wbnZ
e¨w³i cwievi‡K GK jÿ I AvnZ e¨w³i cwievi‡K 50 nvRvi K‡i B‡Zvg‡a¨ 2011-2016 †gqv‡` 421wU cwiev‡ii g‡a¨
`yB †KvwU 27 jÿ 44 nvRvi UvKv ÿwZc~iY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
dm‡ji we¯ÍxY© meyR gvV Ges ivwk ivwk e„‡¶ †Niv wbwiwewj, Qvqv mywbweo AmsL¨ MÖv‡gi mgvnvi n‡Q Avgv‡`i
GB evsjv‡`k| GK mgq evsjv‡`k wQj wecyj ebivwRi fvÐvi| µgea©gvb RbmsL¨v e„w×, bMivqb I Aeva e„¶wba‡bi d‡j
†mB m¤ú` AvR wbt‡kwlZ cÖvq| GQvov jvMvgnxb e„¶wba‡bi d‡j evZv‡m Aw·‡R‡bi gvÎv †b‡g hv‡Q `ªæZ, evo‡Q wmmvi
cwigvY, wejyß n‡Q bvbv cÖRvwZi cw¶Kzj I ebRcÖvYx| †`‡k ebf~wg K‡g hvIqvq ïay eb¨cÖvYx bq, AvenvIqvqI Aw¯iZv
ïiæ n‡q‡Q| kxZ I el©v K‡g wM‡q MÖx‡®§i `vcU †e‡o †M‡Q| ïay `vcU bq, MÖx®§FZy emšÍ‡K cÖvq MÖvm K‡i †d‡j‡Q|
GB Ae¯vq eb¨cÖvYx msi¶‡Yi Rb¨ †ewk †ewk K‡i eb m„wó Ki‡Z n‡e| eb cwiPh©v I i¶Yv‡e¶‡Yi h_vh_
e¨e¯v MÖnY Ki‡Z n‡e| eb¨cÖvYx wba‡bi †¶‡Î AvB‡bi K‡VviZv Av‡ivc K‡i Zv h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Ki‡Z n‡e|
eb¨cÖvYx wba‡bi ¶wZKi w`K Zz‡j a‡i e¨vcK MYm‡PZbZv m„wó Ki‡Z n‡e| eb¨cÖvYx msi¶Y Ki‡Z n‡j cÖ_‡g eb m„wó
Ki‡Z n‡e Ges †h me eb Av‡Q †m¸‡jv‡K wVKg‡Zv cwiPh©v Ki‡Z n‡e| eb bv _vK‡j eb¨cÖvYxi AvkÖqB _vK‡e bv|
mvaviY gvbyl m‡PZb n‡j mn‡RB eb¨cÖvYx‡`i i¶v Kiv m¤¢e| miKvwi-†emiKvwi I e¨w³ D‡`¨v‡M eb m„Rb I
i¶Yv‡e¶‡Yi gva¨‡g eb¨cÖvYxi wbivc` Avevm¯j wbg©vY Kiv m¤¢e| †`k I RvwZi ¯^v‡_©B eb¨cÖvYx msi¶Y Kiv `iKvi|
eb¨cÖvYx hv‡Z wbwðý n‡Z bv cv‡i †mw`‡K mevi bRi †`Iqv GKvšÍ Riæwi|
eb I eb¨cÖvYx Avgv‡`i RvZxq m¤ú`| Avgv‡`i eb¨cÖvYx AvR ûgwKi m¤§yLxb| Anin e„¶ I eb¨cÖvYx wbab
mvaviY e¨vcvi n‡q `uvwo‡q‡Q| GiKg GKwU weivRgvb cwiw¯wZ‡Z eZ©gvb miKvi eb¨cÖvYx iÿvi Rb¨ GKwU hyMvšÍKvix
AvBb cÖYqb K‡i‡Q| Z‡e AvBb cÖYqbB †kl K_v bq, cÖ‡qvRb AvB‡bi h_vh_ cÖ‡qvM Ges Rbm‡PZbZv •Zwi| †`k I
RvwZi Aw¯ÍZ¡ wUwK‡q ivLvi ¯^v‡_©B eb¨cÖvYx msi¶‡Yi Rb¨ mgvR I iv‡ó«i hyMcr f~wgKv GLb mg‡qi Acwinvh© `vwe|
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Rw½ev` I ev¯ÍeZv
†mwjbv Av³vi
Rw½ev` I mš¿vmev‡`i we¯Ívi wek¦e¨vcx| we‡k¦i †KvwU †KvwU wbixn gvbyl Gi wkKvi| †ewk SyuwK‡Z Av‡Q ga¨cÖvP¨
msjMœ Avwd«Kv AÂj Ges Gwkqvi gymwjg Aay¨wlZ †`‡ki gvbyl| Zvi g‡a¨I AwaK ÿwZMÖ¯Í A‡cÿvK…Z †Qv‡Uv, `wi`ª, f½yi
I gymwjgcÖavb ivóªmg~n| evsjv‡`k Gi evB‡i bq| BwZg‡a¨ AevK Kiv wKQz NUbv evsjv‡`‡k N‡U †M‡Q| evsjv‡`k
†h‡Kv‡bv g~‡j¨ mš¿vm †gvKvwejvq GKvZ¥| RvZxqfv‡e `„p ivR‣bwZK, mvgvwRK I ag©xq A½xKvi Ges m‡e©vP wbivcËvi
†ÿ‡Î AMÖvwaKvi †`Iqv n‡q‡Q welqwU‡K|
Kvh©Kifv‡e Rw½ev` †gvKvwejv Ki‡Z n‡j cÖ_‡g Gi cÖavb KviY¸‡jv wPwýZ Kivmn Drm Luy‡R †ei Ki‡Z n‡e|
GKwU †`‡k †Kb Rw½ev` ev mwnsm DMÖcšv we¯Ívi jvf K‡i, †Kb G ai‡bi Av`k© gvbyl‡K AvKl©Y K‡i K‡qK `kK a‡iB
Zv LwZ‡q †`Lvi †Póv K‡i‡Qb mgvRweÁvbx, wbivcËv welqK M‡elK, ivóªweÁvbx I bxwZwba©viKMY|
GB wel‡q M‡elYvq bZzb gvÎv †hvM n‡q‡Q 2001 mv‡ji 11 †m‡Þ¤^‡ii ci †_‡K| Gi c~‡e© gvwK©b hy³iv‡óªi
cÖkvmb †_‡K ïiæ K‡i cwðgv †`‡ki A‡bK iv‡óªiB aviYv wQj `vwi`ª¨ mwnsm cšvi KviY Ges my‡hvMewÂZ gvby‡liv Rw½
msMV‡bi Av`‡k©i cÖwZ AvKwl©Z nq †ewk| 11 †m‡Þ¤^‡ii c‡i Zv‡`i GB aviYv †f‡O hvq|
Zv‡jevb †bZ…Z¡, cvwK¯Ív‡bi wewfbœ mš¿vmx †Mvôxi mvsMVwbK KvVv‡gv I AvdMvb hy‡× cvwK¯Ívwb K‡qKwU gv`ªvmvi
f‚wgKvi Ic‡i wbf©i K‡i A‡b‡K GK mgq gv`ªvmv‡KB Bmjvgcšx mwnsm Pigcšvi Drm e‡j cÖPvi Ki‡Z _v‡Kb| Gme
aviYv wkMwMiB P¨v‡j‡Äi gy‡L co‡Z ïiæ K‡i| †Kbbv, †`Lv hvq †h, AvšÍRv© wZK mš¿vmx msMV‡bi AwaKvsk †bZv wKsev
AvZ¥NvZx †evgv nvgjvKvix `wi`ª, myweavewÂZ wKsev agx©q wkÿvcÖwZôvb †_‡K cÖwkwÿZ bq|
GB cwiw¯wZi ci †Rvi †`Iqv n‡qwQj mš¿vmev‡`i wKQz mvgvwRK I AvšÍRv© wZK g~j Kvi‡Yi Ici| wKš‧ ev¯Í‡e
GKB iK‡gi Av_©mvgvwRK Ae¯v mevB‡K mš¿vmx K‡i Zzj‡Q bv|
hviv mš¿vmx Kv‡R hy³ nq, Zviv †Kej cwiw¯wZi Pv‡c †hvM †`q bv, †ÿÎwe‡k‡l bvbv AvKl©‡YI hy³ nq|
A¨vW‡fÂvwiRgI Gi KviY n‡Z cv‡i| ZvQvov gvbyl cwiw¯wZi Øviv cÖfvweZ nq| gvby‡li wbR¯^ GB we‡ePbv¸‡jv‡K
KZ©‡e¨i g‡a¨ bv wb‡j Kv‡iv Rw½ n‡q IVvi †ÿ‡Î Kx Kx Dcv`vb i‡q‡Q Zv †evSvi Ac~Y©Zv †_‡K hv‡e|
MZ K‡qK `k‡K wewfbœ †`‡k †hLv‡b Rw½ev` cÖmvwiZ n‡q‡Q, †hme e¨w³ Rw½ev‡` AvK…ó n‡q‡Q, †hme Rw½
msMVb kw³ mÂq Ki‡Z †c‡i‡Q, Zv‡`i Ici m¤úvw`Z M‡elYv¸‡jvq †h welqwU ¯úó n‡q‡Q, Zv n‡jv Rw½ev` weKv‡k
†Kv‡bv GKwU GKK KviY †bB| GB ai‡bi GKK KviY AbymÜvb Ki‡j Avgiv fzj Dcmsnv‡i DcbxZ n‡Z cvwi| Avgiv
†`L‡Z cvB †h, Rw½ n‡q IVv Ges Rw½ev‡`i cÖmv‡ii †ÿ‡Î KwZcq welq Pvj‡Ki f‚wgKv cvjb K‡i| A_©vr GB welq¸‡jv
e¨w³‡K mš¿v‡mi c‡_ †V‡j †`q, mgv‡R Rw½ev‡`i MÖnY‡hvM¨Zv •Zwi K‡i Ges mš¿vmx msMVb •Zwi K‡i|
GB PvwjKv¸‡jv‡K K‡qKwU fv‡M fvM Kiv n‡q‡Q| Af¨šÍixY, mvgvwRK, A_©‣bwZK, ivR‣bwZK, mvs¯‥…wZK I
•ewk¦K| Af¨šÍixY Pvj‡Ki g‡a¨ i‡q‡Q mvgvwRKfv‡e wewQbœZv ev cÖvwšÍKZv, mvgvwRKfv‡e •elg¨i wkKvi nIqv,
nZvkv‡eva, Ab¨‡`i Zzjbvq ewÂZ Abyfe Kiv| ivR‣bwZK PvjK¸‡jvi g‡a¨ Av‡Q ivR‣bwZK AwaKvi I bvMwiK AwaKvi
†_‡K ewÂZ nIqv, miKv‡ii K‡Vvi wbcxob I my¯úófv‡e gvbevwaKvi jNb, me©e¨vcx `yb©xwZ I `ybx©wZevR‡`i `vqgyw³i
e¨e¯v, ¯vbxqfv‡e Ae¨vnZ msNvZ, miKv‡ii wbqš¿‡Yi evB‡i GjvKv •Zwi nIqv| mvs¯‥…wZK Pvj‡Ki g‡a¨ Av‡Q GB aviYv
weivR Kiv ev •Zwi nIqv †h, Bmjvg Avµg‡Yi ev wec‡`i gy‡LvgywL, wb‡Ri ms¯‥…wZ I HwZn¨ ûgwKi gy‡L Ges †ÿÎwe‡k‡l
wb‡Ri Bmjvwg ms¯‥…wZi weKvk ev mgv‡R Ab¨‡`i Ic‡i wb‡Ri Bmjvwg ms¯‥…wZ Pvwc‡q †`Iqv| •ewk¦K Pvj‡Ki g‡a¨ Av‡Q
wb‡R‡`i ÔwfKwUgÕ e‡j g‡b Kiv|
Bmjvg wec‡`i gy‡L, gymwjg Rb‡Mvôx Ab¨vq I •elg¨i wkKvi- hw` GB aviYv m„wó nq Zvn‡j Zv kw³kvjx
Pvj‡Ki f‚wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i| hv evsjv‡`‡ki †ÿ‡Î kw³kvjx PvjK n‡q †`Lv w`‡q‡Q|
mgvRweÁvbxiv ej‡Qb, Rw½ev` wbg©~j Ki‡Z DrcwËi g~j KviY Av‡M AbymÜvb Ki‡Z n‡e| m¤¢vebvgq ZiæYiv
†Kb mk¯¿ Rw½ ZrciZvq m¤ú„³ n‡Q Zv wb‡q fvebvi cÖ‡qvRb| GLbB hw` wkKo Dcov‡bv bv hvq, Zvn‡j evsjv‡`k
AwP‡iB wek„Ljv I AkvšÍ Rbc‡` cwiYZ n‡Z cv‡i| Z‡e evsjv‡`k miKvi Rw½ `g‡b e×cwiKi Ges A‡bK `„k¨gvb
Kvh©Kix c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|

-2evsjv‡`‡k Rw½ev‡`i BwZnvm †`L‡j †`Lv hv‡e †h Gi m~Pbv 1990 Gi gvSvgvwS mg‡q| mv¤úªwZKKv‡j
BmjvwgK †÷U ev Avj-Kvq`vi m‡½ evsjv‡`‡ki Rw½‡`i †hvMv‡hvM wKsev evsjv‡`‡k AvšÍRv© wZK Rw½ msMV‡bi Dcw¯wZ,
†hfv‡eB cwiw¯wZ‡K eY©bv Kiv †nvK bv †Kb evsjv‡`‡k Rw½ev` Kvh©Z cÂg cÖRb¥ ev wdd_ †Rbv‡ik‡b †cu․‡Q †M‡Q| cÖ_g
cÖRb¥ n‡Q hviv AvdMvwb¯Ív‡b hy‡× AskMÖnY K‡i Ges evsjv‡`‡k niKvZ-Dj-wRnv` Avj Bmjvg ev ûwR cÖwZôv K‡i,
Zv‡`i‡K Avgiv 1979-1992 ch©v‡q †`L‡Z cvB|
wØZxq cÖR‡b¥i Avwef©ve N‡U 1996 mv‡j, hLb ÔwKZvj-wd-mvwewjjøvn msMV‡bi hvÎv ïiæ nq| GwUB 1998 mv‡j
G‡m RvgvqvZ-Dj-gyRvwnw`b ev †RGgweÕ‡Z iƒcvšÍwiZ nq| hvi m‡½ ûwRÕi IZ‡cÖvZ †hvMv‡hvM wQj| Z…Zxq cÖRb¥ n‡Q
2001 mv‡j cÖwZwôZ wnheyZ-Zvnwii| G‡`i m~Pbv Ges weKvk •ewk¦K ivRbxwZi †cÖÿvc‡U| PZz_© cÖR‡b¥i Rb¥ nq RvgvZzj
gym‡jwgb bv‡g 2007 mv‡j| c‡i hv AvbmviDjøvn evsjv wUg bv‡g Kvh©µg Pvjvq| Giv AbycÖvwYZ n‡q‡Q AvbIqvi Avj
IqvwKÕi Øviv Ges GivB GLb Avbmvi Avj Bmjvg e‡j Avj Kv‡q`vi cÖwZwbwa‡Z¡i `vwe K‡i| cÂg cÖRb¥ n‡Q hviv
2014 mv‡j BmjvwgK †÷‡Ui D™¢‡ei c‡i BmjvwgK †÷‡Ui Av`‡k©i m‡½ hy³ nq| †KD †KD wmwiqv‡Z hy× Ki‡Z hvq|
GB BwZnvm †_‡K GUv ¯úó †h, evsjv‡`‡ki Rw½ †Mvôx¸‡jvi m‡½ Av`wk©Kfv‡e •ewk¦K †cÖÿvc‡Ui †hvMv‡hvM
†_‡K‡Q memgqB|
Z‡e eZ©gv‡b evsjv‡`‡ki gvwU‡Z mš¿vmx Kvh©µg Pvjv‡bv mnR bq| D‡jøL¨, eZ©gv‡b gnv‡RvU miKvi ÿgZvq
G‡m 2009 mv‡ji 24 †deªæqvwi Ômš¿vm `gb AvBb 2009Õ cvm K‡i| cieZ©x‡Z †m AvBb‡K hy‡Mvc‡hvMx Kivi cÖ‡qvRb
†`Lv †`q| mš¿vmx Kg©Kv‡Ð A_©vqb cÖwZ‡iv‡a AvšÍtivóªxq ms¯v Gwkqv c¨vwmwdK MÖæc (GwcwR) Ges wdb¨vwÝqvj A¨vKkb
Uv¯‥‡dv‡m©i (GdGwUGd) AbymiY Ki‡Z mš¿vmwe‡ivax AvBb ms‡kva‡bi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv †`q| Gici 2012 †Z GK`dv
AvBbwU ms‡kvab Kiv nq| wKš‧ ZviciI AviI wKQz welq AšÍf©y³ Kivi Rb¨ AvšÍRv© wZK gnj †_‡K Aby‡iva Av‡m| Gme
welq hy³ Ki‡ZB miKvi AvBbwU ms‡kva‡bi D‡`¨vM †bq| GiB avivevwnKZvq 2013 mv‡ji 11 Ryb RvZxq msm‡`
mš¿vmwe‡ivax (ms‡kvab) wej 2013 cvm nq| G we‡ji ¸iæZ¡c~Y© w`K n‡jv B›Uvi‡bUwfwËK mš¿vmx Kg©KvÐ cÖwZ‡iv‡a
ev¯Íem¤§Z aviv¸‡jvi AšÍfyw© ³| †Kv‡bv mš¿vmx e¨w³ ev msMVb B›Uvi‡bUwfwËK mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g e¨envi K‡i
mš¿vmx Kg©KvÐ Ki‡j mvÿ¨AvB‡b hv wKQzB _vKzK bv †Kb, G msµvšÍ Z_¨¸‡jv cÖgvY wn‡m‡e Av`vj‡Z Dc¯vcb Kiv hv‡e|
Ab¨w`‡K G we‡j Rw½ `g‡b ¸iæZ¡c~Y© aviv hy³ n‡q‡Q| Avj Kv‡q`vi m¤ú` ev‡Rqvß, A¯¿ wewµ I åg‡Y wb‡lavÁv Ges
Rw½ev‡` A_©vq‡b wb‡lavÁvi e¨vcv‡i RvwZmsN wbivcËv cwil‡`i †bIqv `ywU cÖ¯vÍ eI AvB‡b cwiYZ Kiv n‡q‡Q|
eZ©gvb cwiw¯wZ‡Z wbqwgZ Rw½ Kvh©µg bRi`vwi Kiv n‡Q| Zviv hv‡Z msMwVZ n‡Z bv cv‡i †mRb¨ Awfhvb
Ae¨vnZ i‡q‡Q| Rw½ `g‡b evsjv‡`‡ki AMÖMwZ D‡jøL‡hvM¨|
Rw½ I mš¿vm `g‡b eZ©gvb miKv‡ii f‚wgKv AZ¨šÍ cÖksmbxq e‡j gšÍe¨ K‡ib weªwUk nvBKwgkbvi A¨vwjmb
†eøK| wZwb e‡j‡Qb, Ômš¿vm I Rw½ev` `g‡b weªwUk miKvi evsjv‡`k‡K me ai‡bi mn‡hvwMZv cÖ`vb Ae¨vnZ ivL‡e|
AvšÍRv© wZK cwigÐ‡jI GUv wb‡q `yB †`k GKm‡½ KvR Ki‡e| Rw½ `g‡b cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…Z¡vaxb miKv‡ii
cÖksmv hy³ivóªmn Av‡iv A‡bK †`kB K‡i‡Q|
bvkKZv I mwnsmZv MYZš¿Kvgx gvbyl‡K AvK…ó K‡i bv| eis hviv bvkKZv I mwnsmZv Ki‡e ev Gi c„ô‡cvlKZv
†`‡e Zv‡`i cÖwZ µgvMZ N„YvB cÖKvk Ki‡e RbMY| Rw½gy³ evsjv‡`kB RbM‡Yi cÖZ¨vwkZ| miKvi gvbevwaKvi cÖwZôvq
m‡Pó, AvB‡bi kvmb Kvh©Ki Kivi Rb¨ wb‡ew`Z| BwZg‡a¨ G †`‡ki me bvMwi‡Ki mvsweavwbK AwaKvi iÿv Ges Rxe‡bi
wbivcËv wbwðZ Kivi Rb¨ mš¿v‡mi weiæ‡× wR‡iv Ujv‡iÝ bxwZ‡Z wek¦vmx wn‡m‡e miKvi Awfbw›`Z n‡q‡Q|
#
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m‡PZbZvB wmwj‡Kvwmm cÖwZ‡iv‡ai g~j nvwZqvi
†gv. AvKZviæj Bmjvg
NbNb k¦vm-cÖkv^ m, ¯^vfvweK k^vm-cÖkv^ ‡m Kó, mw`©, Kvwk, R¦i memgq †j‡M _vKv, kixi w`b w`b `ye©j n‡q cov,
IRb K‡g hvIqv Ges GK mgq g„Zz¨i †Kv‡j X‡j cov| G jÿY¸‡jv GKRb wmwj‡Kvwmm †ivMxi †ÿ‡Î †`Lv hvq|
wmwj‡Kvwmm kãwU Lye cwiwPZ bq, GwU GKwU giYe¨vwa| wmwj‡Kvwmm GK ai‡bi dzmdz‡mi cÖ`vnRwbZ †ivM| mvaviYZ
cv_ifvOv kÖwgK‡`i G †ivM n‡q _v‡K| cv_‡ii Dcv`vb wmwjKv (ùwU‡Ki ay‡jv) †_‡K G †ivM nq e‡j G‡K wmwj‡Kvwmm
ejv nq| wmwjKv k^vm-cÖkv^ ‡mi gva¨‡g gvbe‡`‡ni dzmdz‡m cÖ‡ek K‡i| dzmdz‡mi m~ÿ wQ`ª¸‡jv‡K eÜ K‡i †`q|
cv_‡ii aywjKYv bvK, gyL GgbwK †Pv‡Li ga¨w`‡q kix‡i cÖ‡ek K‡i| GB †iv‡M AvµvšÍ e¨w³i dmdzm ax‡i ax‡i
Kg©ÿgZv nvwi‡q †d‡j| AvµvšÍ e¨w³ w`‡b w`‡b g„Zz¨i †Kv‡j X‡j c‡o| cÖK…Zc‡ÿ wmwj‡Kvwmm †iv‡Mi †Kv‡bv wPwKrmv
†bB| e¨w³ m‡PZbZvB G †ivM cÖwZ‡iv‡ai g~j nvwZqvi|
wmwj‡Kvwmm wZb ai‡bi n‡Z cv‡i- mvaviY wmwj‡Kvwmm/nvjKv wmwj‡Kvwmm- ay‡jvi g‡a¨ KvR Ki‡j 10 †_‡K 30
eQ‡ii g‡a¨ Gi jÿY †`Lv w`‡Z cv‡i| G †iv‡M AvµvšÍ‡K kbv³ Kiv KwVb| Z‡e G‡ÿ‡Î, Ae¨vnZ LymLy‡m Kvwk Ges
k^vmKóRwbZ wPbwP‡b e¨v_v n‡Z cv‡i| ea©gvb wmwj‡Kvwmm wmwjKvi ay‡jvi g‡a¨ KvR Ki‡j 5 †_‡K 10 eQ‡ii g‡a¨ Gi
jÿY †`Lv w`‡Z cv‡i| GwUI mvaviY wmwj‡Kvwm‡mi g‡ZvB| Z‡e Gi msµgY `ªæZZvi mv‡_ RwUj AvKvi aviY Ki‡Z
cv‡i| Z…Zxq aiYwU RwUj wmwj‡Kvwmm| GwU RwUj AvKvi aviY K‡i hLb dzmdz‡mi evqy KzVzwi¸‡jv hy³/ wùZ n‡q GK
†mw›UwgUvi ev ZviI †ewk e‡ov nq| k^vm-cÖkv^ ‡m Lye mgm¨v nq| G mgq h²v I QÎvK msµg‡Yi g‡Zv †ivM¸‡jv G‡K
Av‡iv RwUj K‡i Zzj‡Z cv‡i| G mgm¨v ax‡i ax‡i dzmdz‡mi K¨vÝv‡iI iƒc wb‡Z cv‡i|
G¸‡jvi evB‡i †hwU gvivZ¥K Ges cÖvYNvwZ Zv Pig wmwj‡Kvwmm| cv_i¸ov ev cv_‡ii ayjv k^v‡mi gva¨‡g
dzmdz‡m cÖ‡ek Kivi Kvi‡Y K‡qK mßvn †_‡K cuvP eQ‡ii g‡a¨ msµgY aiv co‡j Zv‡K GwKDU wmwj‡Kvwmm e‡j| Pig
wmwj‡Kvwm‡m `ªyZ k^vm-cÖkv^ m wb‡Z Kó nq, Kvwk I `ye©jZv evovq Ges IRb K‡g hvq- G Ae¯vq AvµvšÍ e¨w³ g„Zz¨eiY
K‡i| G †iv‡M †emiKvwi wnmve g‡Z, GLb ch©šÍ 67 Rb kÖwgK g„Zy¨eiY K‡ib| jvjgwbinv‡Ui cvUMÖvg Dc‡Rjvi
eywogvix, cÂM‡oi †ZuZzwjqv Dc‡Rjvi evsjvevÜv ¯je›`i, wmcvBcvov, †fvRbcyi, RM`j, gqbvKzwo GjvKv, Rqcyinv‡Ui
Av‡°jcyi wewfbœ GjvKvq wkjcvUv •Zwii KviLvbvq K‡qK nvRvi kÖwgK wmwj‡Kvwmm †iv‡M AvµvšÍ|
cv_ifvOv kÖwgK‡`i gv‡S wmwj‡Kvwmm Avµv‡šÍi welqwU cÖ_g Av‡jvPbvq Av‡m 2012 mv‡j| †m mgq
jvjgwbinv‡Ui eywogvix ¯je›`‡ii wmwj‡Kvwm‡m AvµvšÍ 53 Rb kÖwg‡Ki mÜvb cvb RvZxq eÿe¨vwa nvmcvZv‡ji
we‡klÁiv| eÿe¨vwa wPwKrmv we‡klÁ‡`i g‡Z, cÖK…Zc‡ÿ wmwj‡Kvwm‡mi †Kv‡bv wPwKrmv †bB| G †iv‡Mi GKgvÎ wPwKrmv
cÖwZiva I wbivc` Kg©cwi‡ek wbwðZ Kiv| hv‡Z wmwjKv †auvqv mwVK Dcv‡q wbMg©b nq| GB †iv‡M AvµvšÍ GKRb kÖwg‡Ki
k^vm-cÖkv^ ‡m ms¯ú‡k© bv Avmv, kÖwg‡Ki e¨w³MZ m‡PZbZv I gv¯‥ e¨envi wbwðZ KivI G †ivM cÖwZ‡iv‡ai Ask n‡Z
cv‡i|
jvjgwbinv‡Ui cvUMÖvg †_‡K eywogvix ¯je›`‡i cÖvq 20 wK‡jvwgUvi GjvKv Ry‡o M‡o IVv cv_ifvOv
KviLvbv¸‡jvq wmwj‡Kvwmm †iv‡Mi cÖv`yf©ve me‡P‡q †ewk| fviZ I fzUvb †_‡K Avg`vwb Kiv †evÛvi cv_i, jvBg‡gUvjmn
wewfbœ ai‡bi cv_ifvOvi mgq cÖPzi cwigv‡Y wmwjKv KYv •Zwi nq| G¸‡jv kÖwK‡Ki mviv‡`n †X‡K †`q| gv‡S gv‡S †auvqvi
cwi‡ek †_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ cvwb e¨eüZ nq| Z‡e cvwb e¨env‡i Drcvw`Z cv_‡ii ¸YMZgvb bó nIqvi ARynv‡Z
gwjKcÿ Zv Ki‡Z †`q bv| G‡Z wmwj‡Kvwm‡m AvµvšÍ nIqvi SzuwK evo‡Q| Rqcyyinv‡Ui Av‡°jcy‡i wkjcvUv •Zwii
KviLvbvq KvR Ki‡Z wM‡qI wmwj‡Kvwm‡m cÖvq Aa©kZ †jv‡Ki g„Zz¨ n‡q‡Q|
cv_ifvOv kÖwgK‡`i wmwj‡Kvwmm m¤ú‡K© m‡PZb Ki‡Z kÖg I Kg©ms¯vb gš¿Yvj‡qi KjKviLvbv I cÖwZôvb
cwi`k©b Awa`ßi Ges evsjv‡`k †jevi ÷vwWR (wejm) KvR Ki‡Q| RvZxq eÿe¨vwa nvmcvZvj, jvjgwbinv‡Ui ¯ vbxq
cÖkvmb, wmwfjmvR©b Awdm, GKmv‡_ KvR Ki‡Q| wmwj‡Kvwmm †iv‡Mi wel‡q m‡PZbZv m„wó‡Z wejm Ges RvZxq eÿe¨vwa
nvmcvZvj †h․_fv‡e M‡elYv Ki‡Q| †emiKvwi ms¯v †mBdwU GÛ ivBUm †mvmvBwU eywogvixi cv_i kªwgK‡`i wPwKrmvq
¯^v¯¨K¨v¤ú cwiPvjbv Ki‡Q|
cv_ifvOv kÖwgK‡`i wmwj‡Kvwmm †_‡K euvPv‡Z gvwjK-kÖwg‡Ki e¨w³ ch©v‡q m‡PZbZv me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y©| gv¯‥
Qvov †Kv‡bvµ‡gB KvR Kiv DwPZ bq| †mBmv‡_ KviLvbv gvwjK‡KI wbivc` Kg©cwi‡ek wbwðZ Ki‡Z n‡e| gvwjK‡K
Av‡iv †h welq¸‡jv †`L‡Z n‡e cv_ifvOvi †gwkb¸‡jv RbemwZc~Y© GjvKv †_‡K mwi‡q wb‡Z n‡e| †Kv‡bv g‡ZB
†Lvjv¯v‡b †Kv‡bv cv_ifvO‡Z cvi‡e bv Ges cv_i fv½vi mgq cv_‡i ch©vß cvwb Xvj‡Z n‡e| KviY cv_‡ii ayjvq ïay
kÖwgKB bq, GjvKvi †jvKRbI SuywK‡Z _v‡K|

-2cwi‡ek Awa`ßi, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi I ¯vbxq cÖkvmb‡K e‡ov f~wgKv ivL‡Z n‡e| kÖwg‡Ki
we‡kl †cvkvK I gv‡¯‥i e¨envi wbwðZ Ki‡Z n‡e| ch©vß cÖwZ‡laK Jla I Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
c`‡ÿc¸‡jv ïay eywogvix‡Z wKsev †ZuZzwjqv‡ZB bq, †hLv‡b cv_i µvwks nq †mLv‡bB wb‡Z n‡e|
wmwj‡Kvwmm cÖwZ‡iv‡ai wel‡q evsjv‡`k kªwgK Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi gnvcwiPvjK Wv. Avwbmyj AvIqvj e‡jb,
cv_ifvOvi KvR †Kv‡bv gvwjKB †Kv‡bvfv‡eB evB‡i Ki‡Z cvi‡e bv| KviLvbv N‡ii g‡a¨ Ki‡Z n‡e| Z‡e wZwb me‡P‡q
†h welqwUi Ici †Rvi †`b Zv n‡jv cv_i fvOvi mgq ch©vß cvwb Xvj‡Z n‡e| †hLv‡b cv_i µvwks n‡e †mLv‡bB SY©vi
e¨e¯v Ki‡Z n‡e| Avi KviLvbvi †fw›U‡jk‡bi gv_vq G·Rv÷ d¨v‡bi mv‡_ SY©vi cvwbi e¨e¯v Ki‡Z n‡e hv‡Z evZv‡m
Wv÷ wgk‡Z bv †h‡Z cv‡i| gv¯‥ Aek¨B e¨envi Ki‡Z n‡e| kÖwgKiv bv ay‡q †Kv‡bv gv¯‥ e¨envi Ki‡Z cvi‡e bv|
wmwj‡Kvwmm giYe¨vwa, Gi †Kv‡bv mywbw`©ó wPwKrmv †bB| miKv‡ii KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi,
cwi‡ek Awa`ßi, ¯vbxq cÖkvmb Ges gvwjKMY `vwqZ¡kxj †_‡K GKBmv‡_ gvwjK kªwgK mK‡ji g‡a¨ e¨w³m‡PZbZv e„w×
†c‡j g„Zz¨ SuywK‡Z _vKv cv_i kÖwgK Ges KviLvbvi Avkcv‡ki Ab¨vb¨ gvbyl¸‡jvi Rxeb euvP‡e| m‡PZbZvB wmwj‡Kvwmm
cÖwZ‡iv‡ai g~j nvwZqvi|
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GwM‡q P‡j‡Q ¯^‡cœi †g‡Uªv‡i‡ji KvR
†gv. Avey bv‡Qi
e`‡j hv‡Q ivRavbx XvKvi `„k¨cU| Dbœq‡bi †Quvqv me©Î| bZzb bZzb Dovj moK bMixi eyK Ry‡o| Gm‡ei
gv‡SI hvbRU bMiRxe‡bi GK Awbevh© ev¯ÍeZv| †gMvwmwU XvKvq mgqg‡Zv MšÍ‡e¨ †cu․Qv‡Z A‡bKUv mgq nv‡Z wb‡q †ei
n‡Z nq| nv‡Z mgq wb‡q Ni †_‡K †ei n‡jB †h cÖZ¨vkv Abyhvqx hvbevnb cvIqv hvq ZviI wbðqZv _v‡K bv A‡bK
mgq| Aek¨ m¤úªwZ bvbvb †gvevBj A¨vcwfwËK cwienY †mev wKQzUv n‡jI ¯^w¯Í w`‡Q bMievmx‡K| Gi evB‡i hviv wbqwgZ
ev‡m hvZvqvZ K‡ib Zv‡`i `xN©mgq `uvwo‡q ixwZgZ jovB K‡iB ev‡m Po‡Z nq| bMiRxe‡b MYcwien‡Yi Ggb Sw°
cÖwZwbqZ †cvnv‡Z n‡Q RbmvaviY‡K| bvix hvÎx‡`i †fvMvwšÍ AviI †ewk| Ggb ev¯ÍeZvq cÖkvwšÍi cik eyjv‡Z `ªæZMwZ‡Z
GwM‡q P‡j‡Q ¯^‡cœi cÖKí †g‡Uªv‡ij iæU-6 Gi wbg©vYKvR|
wewfbœ †`‡k wM‡q A‡b‡KB †g‡Uªv ev mveI‡q wKsev ¯‥vB‡Uª‡b P‡ob| wbR †`‡ki mv‡_ Zzjbv K‡i nZvk nb|
wbivc`, wbf©i‡hvM¨, cwi‡ekevÜe I `ªæZMwZi MYcwienY e¨e¯v mnR Ges DbœZ Ki‡ZB miKvi XvKvq †g‡Uªv‡ij wbg©v‡Yi
KvR ïiæ K‡i| †g‡Uªv‡ij wbwg©Z n‡j Nwoi KuvUv a‡i hvÎv Ges MšÍ‡e¨ †cu․Qv‡bv wbwðZ n‡e| hvbR‡Ui Sw° †bB, †bB
Kg©NÈv AcP‡qi wnmve-wbKvk| cÖwZ `yB wgwbU cici wbKU¯ †÷k‡b G‡m _vg‡e †Uªb| wU‡KU KvUvi evowZ Sv‡gjv †bB|
iæ‡Ui wbqwgZ hvÎx wn‡m‡e Zv‡`i Kv‡Q _vK‡e Kw¤úDUvi cvm| †÷k‡bi gy‡L ¯vwcZ h‡š¿ cvÂ K‡i cÖ‡ek Ki‡Z n‡e|
kxZvZc wbqwš¿Z AZ¨vaywbK †Uªb wba©vwiZ mg‡q †cu․‡Q w`‡e MšÍ‡e¨|
cÖvq 22 nvRvi †KvwU UvKv e¨q n‡Q G cÖK‡í| Gi g‡a¨ Rvcvb miKvi w`‡Q cÖvq †lv‡jv nvRvi Qqk †KvwU UvKv|
Avi cuvP nvRvi PvikÕ †KvwU UvKv miKv‡ii| GiB g‡a¨ bMiRy‡o †g‡Uªv‡i‡ji KvR `„k¨gvb n‡q‡Q| DËiv n‡Z evwYR¨‡K›`ª
gwZwSj kvcjvPZ¡i ch©šÍ wek wK‡jvwgUvi `xN© †g‡Uªv‡ij iæU-6 Gi KvR GwM‡q P‡j‡Q cy‡iv`‡g| wbg©vYKv‡j Rb‡fvMvwšÍ
hv‡Z Kg nq †mw`‡KI bRi †`Iqv n‡Q| †g‡Uªv‡ij iæUwU n‡Q mo‡Ki Ici w`‡q Dovj c‡_| AvUwU av‡c ev c¨v‡K‡R
ev¯ÍevwqZ n‡Q G †gMv cÖKí| B‡Zvg‡a¨ meKÕwU c¨v‡K‡Ri `icÎ AvnŸvb †k‡l wbe©vwPZ wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³cÎ mB‡qi
KvRI †kl n‡q‡Q|
†g‡Uªv‡ij iæU-6 Gi DËiv n‡Z gwZwSj ch©šÍ _vK‡Q 16wU †÷kb| †÷kb¸‡jv n‡Q DËiv DËi, DËiv †m›Uvi,
DËiv `wÿY, cjøex, wgicyi-11, wgicyi-10, KvRxcvov, †kIovcvov, AvMviMuvI, weRq miwY, dvg©‡MU, KviIqvb evRvi,
kvnevM, wUGmwm, †cÖmK¬ve Ges gwZwSj| cÖwZ `yÕwgwbU ci PweŸk †mU AvaywbK Ges `ªæZMwZi †Uªb PjvPj Ki‡e G iæ‡U|
cÖwZ †m‡U _vK‡e QqwU K‡i c¨v‡mÄvi Kvi| NÈvq Dfqw`‡K 60 nvRvi hvÎx PjvPj Ki‡Z cvi‡e| GiB g‡a¨ cÖKí
ev¯Íevqb Ges †g‡Uªv‡ij cwiPvjbvq MVb Kiv n‡q‡Q XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW|
Rvcvb miKv‡ii mn‡hvwMZvq XvKv gnvbMix I cvk¦©eZx© †Rjv¸‡jvi MYcwienY Ges †hvMv‡hvM e¨e¯v AvaywbKvq‡b
miKvi M„nxZ `xN©‡gqvw` †K․kjMZ cwienY cwiKíbv ev ÷ª¨v‡UwRK UªvÝ‡cvU© cøvb (GmwUwc) nvjbvMv`Ki‡Yi KvR †kl
n‡q‡Q| DËiv n‡Z gwZwSj ch©šÍ †g‡Uªv‡ij ¯vcb GmwUwcÕi lô iæ‡Ui Ask| GQvov miKvi GiB g‡a¨ †g‡Uªv‡ij iæU-5 G
iæU-1 ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM wb‡q‡Q| iæU-5 b`©vb© I mvD`vb© As‡k wef³| b`©vb© iæUwU cÖvq wek wK‡jvwgUvi `xN©| Gi cÖvq
mv‡o †Z‡iv wK‡jvwgUvi n‡e AvÛviMÖvDÛ| G iæUwU n‡jv †ngv‡qZcyi-evwjqvicyi-gaygwZ-AvwgbevRvi-MveZjx-`viæm
mvjvg-wgicyi 1-wgicyi 10-wgicyi 14-KPz‡¶Z-ebvbx-¸jkvb 2-bZzb evRvi-fvUviv| B‡Zvg‡a¨ G iæ‡Ui •e‡`wkK
mnvqZvi m¤¢ve¨Zv hvPvB †kl n‡q‡Q| GQvov mvD`vb© iæUwU n‡Q MveZjx-avbgwÐ-cvšc_-nvwZiwSj n‡q bMicvov ch©šÍ|
G iæ‡Ui cÖvK-m¤¢ve¨Zv hvPvB Pj‡Q|
†g‡Uªv‡ij iæU-1 Abyiƒc `yÕwU As‡k wef³| wegvbe›`i iæU I c~e©vPj iæU| cÖvq mv‡o †lv‡jv wK‡jvwgUvi `xN©
wegvbe›`i iæUwUi cy‡ivUvB AvÛviMÖvDÛ| iæUwU n‡Q wegvbe›`i-wegvbe›`i Uvwg©bvj 3-wLj‡¶Z-hgybv wdDPvi cvK©-bZzb
evRvi-DËi evÇv-evÇv-nvwZiwSj-ivgcyiv-gvwjevM-ivRvievM-Kgjvcyi| GQvov cÖvq `k wK‡jvwgUvi `xN© c~e©vPj iæUwU
bZzb evRvi †_‡K ïiæ n‡q hgybv wdDPvi cvK©-emyÜiv-cywjk Awdmvm© nvDwRs †mvmvBwU-gv¯‧j-c~e©vPj cwðg c~e©vPj †m›Uvic~e©vPj †m±i-7 n‡q c~e©vPj wW‡cv ch©šÍ|

-2XvKv gnvbMixi MYcwienY e¨e¯v h‡_ó hvÎxevÜe bq| eQ‡ii ci eQi Ae‡njv wKsev mwVK cwiKíbvi AfveB
AvR‡Ki GB KwVb ev¯ÍeZv| Avkvi K_v, mv¤úÖwZKKv‡j bMievmxi hvZvqv‡Zi mgm¨v mgvav‡b miKvi bvbvgyLx D‡`¨vM
wb‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ wbwg©Z n‡q‡Q wgicyi-Gqvi‡cvU© moK d¬vBIfvi, ebvbx Ifvicvm, Kzwoj I †gqi nvwbd Dovj‡mZz|
wbwg©Z n‡q‡Q gMevRvi-†g․PvK Dovj‡mZz| wbg©vYKvR Pj‡Q Gqvi‡cvU© n‡Z XvKv-PÆMÖvg gnvmo‡Ki KzZzeLvjx ch©šÍ
Gwj‡f‡UW G·‡cÖmI‡qi| ïiæ n‡q‡Q Gqvi‡cvU© n‡Z Rq‡`ecyi †P․iv¯Ív ch©šÍ evm i¨vwcW UªvbwRU ev weAviwU| GQvov
Gqvi‡cvU© n‡Z Avgywjqv n‡q XvKv Bwc‡RW ch©šÍ cÖ_g wcwcwcwfwËK Dovj moK wbg©v‡Yi KvRI cÖwµqvaxb| Pjgvb
KvR¸‡jv †kl n‡j e`‡j hv‡e XvKvi `„k¨cU| cwienY e¨e¯vcbvI †X‡j mvRv‡bvi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| cÖ_gev‡ii g‡Zv
g¨vm i¨vwcW UªvbwRU-GgAviwU ev †g‡Uªv‡ij ¯vcb ZviB avivevwnKZv|
†g‡Uªv‡ij ¯vcb cÖKíwU miKv‡ii GKwU AMÖvwaKvi ev dv÷ Uª¨vK cÖKí| GKvR ev¯Íevqb Ki‡Q moK cwienY I
gnvmoK wefvM| ïiæ‡Z cÖKíwU 2024 mv‡j †kl Kivi cwiKíbv †bqv nq| cieZ©x‡Z A_©vqbKvix Rvcv‡bi AvšÍRv© wZK
mn‡hvwMZv ms¯v RvBKvÕi m¤§wZ‡Z Gi ev¯ÍevqbKvj GwM‡q Av‡b miKvi| †g‡Uªv‡i‡ji DËiv n‡Z AvMviMvuI ch©šÍ As†ki
KvR 2019 mv‡ji g‡a¨ †kl n‡e Ges evwYwR¨K cwiPvjbv ïiæ n‡e| Avi kvcjvPZ¡i ch©šÍ Ask †kl n‡e 2020 mv‡j|
cÖ_g XvKv †g‡Uªv‡ij cÖKí ev¯Íevq‡bi ga¨ w`‡q †gMvwmwU XvKvi bMiRxeb jvf Ki‡e Dbœqb I AMÖhvÎvi bZzb c_|
DËi‡Yi gnvmo‡K Av‡iK myeY© hvÎv|
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RbmsL¨v †evSv bq, †`‡ki m¤ú`
gynv¤§` dqmyj Avjg
Avgv‡`i mgm¨v I mxgve×Zvi gv‡SI AwgZ m¤¢vebv i‡q‡Q hv G †`k‡K Dbœqb I AMÖMwZi c‡_ GwM‡q wb‡q
†h‡Z cv‡i| GRb¨ PvB •ewk¦K fvebvi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L mg‡qvc‡hvMx my`~icÖmvix mwVK cwiKíbv I Zvi h_v_© ev¯Íevqb|
11 RyjvB wQj wek¦ RbmsL¨v w`em| AwZwi³ RbmsL¨v m¤ú` bq, †evSv| Acywó, Ach©vß wkÿvi my‡hvM, †eKviZ¡,
wPwKrmv‡mevi AcÖZzjZv BZ¨vw` mgm¨vi g~‡j i‡q‡Q AwZwi³ RbmsL¨v| Gevi cvwjZ n‡q‡Q 29Zg wek¦ RbmsL¨v w`em|
gvby‡li gv‡S m‡PZbZv evov‡bvi D‡Ïk¨ wb‡q 1989 mvj †_‡K RvwZms‡Ni D‡`¨v‡M wek¦ RbmsL¨v w`em cvwjZ n‡q
Avm‡Q| we‡k¦i Ab¨vb¨ †`‡ki g‡Zv GeviI evsjv‡`‡k w`emwU cvwjZ n‡q‡Q| GeQi w`emwUi cÖwZcv`¨ n‡jv- "Family
Planning is a Human Right" (cwiKwíZ cwievi, myiwÿZ gvbevwaKvi)| 1987 mv‡ji 11 RyjvB we‡k¦i RbmsL¨v
500 †KvwU‡Z DbœxZ nq| Gi d‡j BDGbwWwcÕi Mfb©¨vÝ KvDwÝj cªwZeQi w`bwU‡K wek¦ RbmsL¨v w`em wn‡m‡e cvjb
Kivi cÖ¯vÍ e K‡i| GiB cwi‡cÖwÿ‡Z RvwZms‡Ni mvaviY cwil‡` wek¦Ry‡o w`emwU cvj‡bi wm×všÍ nq|
mwLbv †eMg Qq mšÍv‡bi gv| _v‡Kb ivRavbxi †ZRMuvI‡q, †ijjvBb ew¯Í‡Z| ¯^vgx wØZxq we‡q K‡i Ab¨Î P‡j
hvb| d‡j mvZR‡bi msmvi mvgjv‡bvi cy‡iv fvi G‡m c‡o mwLbvi Ici| wKš‧ G‡Z †ÿvf †bB| ew¯Íi A`~‡iB KviIqvb
evRv‡i mewR wewµ K‡i msmvi Pvjvb| mwLbv ej‡Qb, Avgvi 10Uv †cvjvcvBb nB‡j Kx dvjvB‡Z cviZvg?
GKB ew¯Íi Av‡iKRb wkDwj, †mI GKvwaK mšÍv‡bi gv| g‡b K‡ib, AwaK mšÍvb †Kv‡bv mgm¨v bq| †cvjvcvb
gvbyl Ki‡Z cvi‡j m¤ú`| Gnb me‡Zv gvbyl nq bv| `y‡qKUv AgvbylI nq| nv‡Zi cuvP Av½yj Kx mgvb nq? Aek¨B GB
aviYvi m‡½ GKgZ bb GKwU †emiKvwi cÖwZôv‡b †bUIqvwK©s BwÄwbqvi wn‡m‡e Kg©iZ L›`Kvi dvBRym mv‡jnxb| whwb MZ
eQiB we‡q K‡i‡Qb Ges Zvi ¯¿x mšÍvbm¤¢ev| mv‡jnxb ej‡Qb, Zviv ev¯ÍweK Kvi‡YB GK mšÍv‡bi c‡ÿ|
evsjv‡`‡k Z…Zxq we‡k¦i GKwU Dbœqbkxj †`k| ¯^vaxbZvi ci aŸsm¯Í‚c †_‡KB †`kwUi c_Pjv ïiæ| wQj bv
AeKvVv‡gv, wQj bv †Kv‡bv cÖwZôvbI| ¯^vaxbZvi ci †_‡K AR¯ª evavwecwË †cwi‡q evsjv‡`k‡K GwM‡q †h‡Z n‡q‡Q|
GKmgq we‡k¦ `ywf©‡ÿ RR©wiZ †`k wn‡m‡e evsjv‡`‡ki cwiPq wQj, hv GLb BwZnvm| ¯^vaxbZvi cieZ©x mg‡q evsjv‡`‡ki
A_©‣bwZK AMÖMwZ Avkve¨ÄK| mvgvwRK Dbœqb m~PK¸‡jv‡Z we¯§qKi AMÖMwZ n‡q‡Q evsjv‡`‡ki| †hgb wkïg„Zz¨i nvi
K‡g‡Q, †g‡q‡`i we`¨vj‡q hvIqvi nvi †e‡o‡Q A‡bK| wek¦e¨vs‡Ki cwimsL¨vb Abyhvqx ¯^vaxbZvi ci †_‡K evsjv‡`‡ki
gvby‡li gv_vwcQz Avq cÖK…ZA‡_© wZb¸Y †e‡o‡Q, Avi Mo Avqy 1971-1972 mv‡ji 47 eQi †_‡K 2017 mv‡j 72.05
eQ‡i DbœxZ n‡q‡Q| RbmsL¨v e„w×i nvi 3 kZvsk †_‡K †`o kZvs‡k †b‡g G‡m‡Q| MYmvÿiZvi nvi wØ¸Y n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki Dbœqb GLb we¯§q| RbmsL¨vi wePv‡i Avgv‡`i †`k Aóg¯v‡b i‡q‡Q| †Kv_vI †Kv_vI Avevi begI
D‡jøL Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k ey¨‡iv Af ÷¨vwUmwUKm (weweGm) Gi wnmv‡e Avgv‡`i RbmsL¨v 16 †KvwU 27 jvL Ges
we‡k¦i RbmsL¨v 750 †KvwU| Avgv‡`i †`‡ki mxwgZ m¤ú`‡K Kv‡R jvwM‡q †`‡ki RbmsL¨v‡K m¤ú‡` cwiYZ Ki‡Z n‡e|
Iqvì© †nj_ AiMvbvB‡Rkb (WweøDGBPI)-Gi wnmveg‡Z, cÖwZ wgwb‡U 250wU wkï Rb¥MÖnY K‡i Avi evsjv‡`‡k Rb¥MÖnY
K‡i 9wU wkï| GK Rwi‡c †`Lv †M‡Q †h, eZ©gv‡b Rb¥MÖnYKvix 100 Rb wkïi g‡a¨ 97 Rb Rb¥MÖnY K‡i Z…Zxq we‡k¦i
†`k¸‡jv‡Z| Ggwb‡ZB †`k¸‡jv AwaK RbmsL¨vi †`k| †mw`K †_‡K we‡k¦i A‡bK †`k RbmsL¨v wbqš¿‡Y evsjv‡`k‡K
GLb †ivj g‡Wj e‡j g‡b K‡i|
evsjv‡`k Gwkqvi wØZxq e„nËg wRwWwc AR©bKvix †`k| evsjv‡`‡ki Dbœqb cÖe„w×i jÿ¨gvÎv aiv n‡qwQj 7.4
kZvsk| weweGmÕi wnmv‡e GiB g‡a¨ cÖe„w× n‡q‡Q 7.65| AZGe PjwZ A_©eQ‡ii cÖe„w× cÖv_wgK wnmv‡e ev‡R‡Ui
jÿ¨gvÎv‡KI Qvwo‡q †M‡Q|
evsjv‡`‡k Kg©ÿg gvby‡li msL¨v †e‡o‡Q| G my‡hvM Kv‡R jvMv‡Z Rbkw³‡K AviI `ÿ Ki‡Z n‡e| Kg©ms¯vb
m„wó K‡i ZiæY hye †eKvi‡`i †eKvi‡Z¡i Awfkvc †_‡K gy³ K‡i Zv‡`i Kv‡R jvMv‡Z n‡e| b`xgvZ…K evsjv‡`‡ki wmsnfvM
AÂ‡ji gvwUB De©i I Avev`‡hvM¨| ZvB Avgv‡`i K…wl‡ÿ‡Î `ÿ Rbkw³i gva¨‡g AvaywbK cÖhyw³ e¨envi Ki‡Z cvi‡j
Drcv`b e„w× Kiv Avgv‡`i Rb¨ mnR| K…wl, Lv`¨ Ges Rb¥wb‡iv‡a evsjv‡`‡ki mvdj¨ D‡jøL‡hvM¨| K…wl‡K evsjv‡`‡ki
cÖe„w×i PvwjKvkw³ ejv n‡Q| †`‡ki 800 †_‡K 900 †Kv¤úvwb wbR¯^ D‡`¨v‡M mdUIq¨vi •Zwi K‡i idZvwb Ki‡Q|
ch©vß `ÿ Rbej I my‡hvM-myweav †c‡j mdUIq¨vi idZvwbI •Zwi †cvkv‡Ki g‡Zv †eKviZ¡ `~i K‡i †`‡ki Dbœqb‡K
Z¡ivwš^Z Ki‡e e‡j Avkv Kiv hvq|

-2G gyn~‡Z© evsjv‡`‡k 15 eQi †_‡K 60 eQi eq‡mi gvbyl †ewk, hviv Kg©ÿg| †`‡ki wekvj RbmsL¨v‡K •eÁvwbK
Dcv‡q Pvlvev`, cÖhyw³MZ cÖwkÿY, Rbkw³ idZvwbi cÖwµqv mnwRKiYmn mnRk‡Z© F‡Yi gva¨‡g RvZxq Dbœq‡b
AskMÖn‡Yi my‡hvM K‡i w`‡Z n‡e| hvi Rb¨ `iKvi mwVK Kg©cwiKíbv I ev¯Íevqb|
RbmsL¨v nªvm-e„w×i mv‡_ i‡q‡Q Dbœq‡bi mivmwi m¤úK©| cwievi cwiKíbv Kg©m~wP G‡ÿ‡Î mnvqK f‚wgKv cvjb
Ki‡Z cv‡i| cwievi cwiKíbv GKwU cÖhyw³, †hLv‡b Dbœq‡bi c~e©kZ©‡K we‡ePbvq †i‡L mKj •el‡g¨i Aemvb NwU‡q GwU
gvbeZvi Kj¨vY e‡q Avb‡Z cv‡i| Kvq‡iv m‡¤§j‡b (1994) RbmsL¨v I w¯wZ‡hvM¨ Dbœq‡bi Ae¨vnZ aviv eRvq ivLvi
j‡ÿ¨ cwievi-cwiKíbv Kg©m~wP‡Z Dbœqbag©x wewfbœ Kvh©µg‡K m¤ú„³ Kiv n‡q‡Q- hvi g‡a¨ Av‡Q ¯^v¯¨, PvKzwi Ges
RbM‡Yi gh©v`vc~Y© Ae¯vb|
evsjv‡`‡k RbmsL¨v‡K wbqš¿‡Y ivLvi me©vZ¥K D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb
¯^vaxbZvi ciciB RbmsL¨v e„w×‡K evsjv‡`‡ki GK b¤^i mgm¨v wn‡m‡e †NvlYv K‡ib| †m Av‡jv‡K 1976 mv‡j cÖYxZ nq
RvZxq RbmsL¨vbxwZ| 1999 mv‡j cÖavbgš¿x †kL nvwmbv wek¦ RbmsL¨v w`e‡mi evYx‡Z e‡jb, ÒRbmsL¨v we‡ùviY‡iva
Ges †`‡ki mvwe©K Dbœq‡b Avgv‡`i mKj‡K `jgZwbwe©‡k‡l GK‡hv‡M KvR Ki‡Z n‡e| Avgv‡`i mw¤§wjZ cÖqvm RbmsL¨v
mgm¨v DËi‡Yi gva¨‡g `ÿ Rbkw³m¤úbœ I DbœZ evsjv‡`k MV‡b mnvqK n‡e e‡j Avgv‡`i wek¦vm|Ó G‡Z †Kv‡bv m‡›`n
†bB †h, RbmsL¨v mgm¨v †_‡K DËi‡Y Avgiv m‡PZb|
evwo evwo cwi`k©‡bi gva¨‡g cÖ‡Z¨KwU `¤úwZi Z_¨ msMÖn Kiv Ges `¤úwZ †iwR÷v‡i AšÍfy³
© Kiv nq| cwievi
cwiKíbv Lv‡Z wWwRUvj evsjv‡`k Kvh©µg ev¯Íevq‡b cwievi cwiKíbv Awa`ß‡ii †mevmg~n RbM‡Yi Kv‡Q †cu․‡Q hv‡Q
Ges gvbem¤ú` Dbœqb I e¨e¯vcbvq `ÿZv e„w×‡Z mnvqZv Ki‡Q| cwievi cwiKíbv Kg©m~wP †K›`ª, wefvM, †Rjv, Dc‡Rjv
I BDwbqb Z_v MÖvg ch©v‡q me©Î GLb wWwRUvj †mevi AvIZvaxb| cwievi cwiKíbv n‡Q fwel¨‡Zi Rb¨ GKwU wewb‡qvM
Ges mKj Dbœqb Kg©m~wPi Rb¨ GKwU †g․wjK I g~L¨ G‡RÛv|
cwievi cwiKíbv Kg©m~wP‡Z evsjv‡`‡ki mvdj¨ AbyKiYxq| Avgv‡`i mvd‡j¨i †cQ‡b i‡q‡Q miKv‡ii `„p
A½xKvi| miKvwi-†emiKvwifv‡e Avgiv hw` Dbœq‡bi ¯^v‡_© mycwiKwíZfv‡e mymse×, mymsKíe×, `„p cÖZ¨qx I K‡Vvi
cwikÖgx n‡Z cvwi Z‡e Rbkw³ w`‡qB Avgv‡`i mvdj¨ wbwðZ|
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nR e¨e¯’vcbvi GK `kK
†gvnv¤§` Av‡bvqvi †nvmvBb
Bmjv‡gi cuvP ¯Í‡¤¢i g‡a¨ nR Ab¨Zg| †KviAvb I nvw`‡mi weavb Abymv‡i Avw_©K I kvixwiKfv‡e m¶g gymjgvb
bi-bvixi Dci Rxe‡b GKevi nR Kiv diR| Avi G n‡Ri Rb¨ GKRb nRhvÎx‡K †m․w` Avi‡ei g°v kix‡d Mgb K‡i
n‡Ri AviKvb I AvnKvg cvjb Ki‡Z nq| d‡j nR e¨e¯vcbvq evsjv‡`k I †m․w` Avie miKv‡ii ga¨Kvi wØcvw¶K
m¤úK© RwoZ| G Qvov †`‡ki A‡bK¸‡jv gš¿Yvjq, wefvM I ms¯v G Kvh©µ‡gi mv‡_ mivmwi m¤úwK©Z| evsjv‡`‡k nR
e¨e¯vcbvi G cy‡iv welqwU mgš^q K‡i ag© welqK gš¿Yvjq| mswkøó mKj c‡¶i mv‡_ mgš^q K‡i ag© welqK gš¿Yvjq myôz
nR e¨e¯vcbvi j‡ÿ¨ MZ `k eQ‡i D‡jøL‡hvM¨ cwieZ©b K‡i‡Q|
2009 mv‡ji cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi cÖZ¨¶ w`K wb‡`©kbvi Av‡jv‡K ag© welqK gš¿Yvjq myôz nR e¨e¯vcbvi
welqwU AMÖvwaKvi †`q| myôz nR e¨e¯vcbv wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ ag© welqK gš¿Yvjq RvZxq nRbxwZ 2010-2014 cÖYqb
K‡i GB nRbxwZ‡K wfwË K‡i cieZ©x‡Z RvZxq nRbxwZ-2015-16, RvZxq nR I Igivn bxwZ-2015, RvZxq nR I
IgivnbxwZ 2017 Ges me©‡kl RvZxq nR I IgivnbxwZ 2018 cÖYqb Kiv nq| nR e¨e¯vcbvi †¶‡Î G nRbxwZ GKwU
mgwš^Z wb‡`©wkKv wn‡m‡e KvR Ki‡Q| AvaywbK, hy‡Mvc‡hvMx I cÖhyw³ wbf©i KvVv‡gvi Dci `uvo Kiv‡bvi j‡¶¨B G
nRbxwZ|
cweÎ n‡Ri g~j AvbyôvwbKZv m¤úvw`Z nq †m․w` Avi‡ei g°v Avj-†gvKviigvq| †m․w` Avie c‡e© evsjv‡`‡ki
mvwe©K nR e¨e¯vcbv Kvh©µg m¤úv`‡bi `vwqZ¡ KvD‡Ýji (nR) Gi Dci b¨¯Í| nR mswkøó †gvqvQmvmv Awdm, †gvqv‡jøg
Awdm, g°v Mfb©i Awdm, BDwUwjwU Awdmmg~n, nRhvÎx‡`i Avevmb BZ¨vw` g°vq Aew¯Z| m½Z Kvi‡YB cvwK¯Ív‡bi
WvB‡i±i †Rbv‡ij (nR) Awdm Ges fvi‡Zi WvB‡i±i (nR) Awdm g°vq i‡q‡Q| A_P evsjv‡`‡ki KvD‡Ýji (nR) Gi
Kvh©vjq (nR DBs) †RÏv¯ Kbmy¨‡jU †Rbv‡ij Ae evsjv‡`k fe‡b _vKvi d‡j KvD‡Ýji (nR) †K cÖwZwbqZ †RÏv-g°v†RÏv hvZvqvZ K‡i n‡Ri Kvh©µg m¤úv`b Ki‡Z n‡Zv| d‡j nR e¨e¯vcbv A‡nZzK cÖjw¤^Z n‡Zv Ges miKvwi A‡_©iI
AcPq n‡Zv| welqwUi ¸iæZ¡ we‡ePbvq wb‡q myôz nR e¨e¯vcbv wbwðZ Kivi j‡¶¨ nR DBs‡qi Awdm †RÏv n‡Z g°v¯
evsjv‡`k nR wgk‡b ¯vbvšÍi Kiv AZxe Riæwi n‡q c‡o| 2009 mv‡j myôz nR e¨e¯vcbvi ¯^v‡_© nR DBs‡qi Kvh©vjq †RÏv
†_‡K g°v¯ evsjv‡`k nR wgk‡b ¯vbvšÍi Kivi e¨e¯v Kiv nq| †m․w` miKv‡ii eva¨evaKZvi Kvi‡Y nR †g․myg Z_v Pvi
gvm nR Awdm g°vq Kvh©µg cwiPvjbv K‡i Aewkó mgq evsjv‡`k nR Awdm, †RÏv †_‡K cwiPvwjZ nq|
2008 mvj ch©šÍ nReªZ cvjb Kiv n‡Zv wcjwMÖ‡gR cvm‡cv‡U©i gva¨‡g| wKš‧ †m․w` ivRKxq miKvi 2009 mvj
†_‡K Avek¨Kxqfv‡e nRhvÎx‡`i Rb¨I B›Uvib¨vkbvj cvm‡cv‡U©i gva¨‡g nR wfmv Bmy¨i weavb cÖPjb K‡i| nRhvÎxi
msL¨v c~‡e©i (2008 mv‡ji) eQ‡ii †P‡q 2009 mv‡j cÖvq `k nvRvi e„w× †c‡q 58 nvRvi 220 R‡b †c․u‡Q| G Aí
mg‡qi g‡a¨ GZ AwaK msL¨K B›Uvib¨vkbvj cvm‡cvU© •Zwi I mieivn Kómva¨ n‡jI h_vh_ mgš^‡qi gva¨‡g ag© welqK
gš¿Yvjq Zv m¤úbœ K‡i| †`‡k-we‡`‡k e¨vcKfv‡e cÖkswmZ nq|
iƒcKí-2021 Z_v ÔwWwRUvj evsjv‡`kÕ wewbg©v‡Yi AwfhvÎvq nR e¨e¯vcbvI mshy³ n‡q‡Q| ag© welqK gš¿Yvjq
GKwU B›UviGKwUf (Interactive) I‡qemvBU cÖeZ©b K‡i- www.hajj.gov.bd mKj nRhvÎxi Z_¨ †WUv‡eB‡R
msi¶Y K‡i AbjvB‡b wfmv jR‡g›U I n‡Ri Avbylw½K Z_¨vejx †m․w` `~Zvevm I †gvqvQmvmv‡K †cÖiY Ki‡Z nq| nRhvÎx
I GZ`msµvšÍ mKj c‡¶i †mev wbwðZ Kivi Rb¨ XvKv nR K¨v¤úmn †m․w` Avi‡ei g°v, gw`bv, †RÏv I gxbvq AvBwU
†ní‡W¯‥ ¯vc‡bi gva¨‡g Z_¨‡mev cÖ`vb Kiv n‡Q|
IAvBwmi bxwZgvjv Abymv‡i †m․w` miKv‡ii wm×všÍ Abyhvqx RbmsL¨v Abycv‡Z evsjv‡`‡ki nRhvÎxi †KvUv
m‡e©vP 1 jvL 27 nvRvi 198 Rb| 2009 mvj †_‡K 2012 mv‡ji g‡a¨ nRhvÎxi msL¨v wba©vwiZ †KvUv c~Y© Kivi KvQvKvwQ
P‡j hvq| 2013 mvj †_‡K g°v kix‡d cweÎ gmwR`yj nvivg m¤úªmviYmn ms¯‥vi KvR ïiæ nIqvq †m․w` Avie miKvi
mviv wek¦ †_‡K 20% Kg nRhvÎx‡K n‡Ri my‡hvM cÖ`vb K‡i| 20 kZvsk nRhvÎx K‡g hvIqvq evsjv‡`k †_‡K cÖ_gev‡ii
g‡Zv †KvUvi †ewk cwigvY nRhvÎx n‡Ri Rb¨ Av‡e`b K‡i Ges cÖwZ‡hvwMZv •Zwi nq| G we‡kl cwiw¯wZ we‡ePbvq
miKvi Av‡M Avm‡j Av‡M cv‡eb wfwË‡Z eQie¨vcx AbjvBb c×wZ‡Z n‡Ri cÖvK-wbeÜb c×wZ Pvjy K‡i| 2015 mv‡j
cÖv_wgKfv‡e Ges 2016 mvj †_‡K AbjvB‡b cÖvK-wbeÜb cÖwµqv c~Y©v½fv‡e Pvjy i‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki cÖvq mKj nRhvÎx evsjv‡`k †_‡K MgbK‡i †RÏv nR Uvwg©bv‡j AeZiY K‡i _v‡Kb| ag© welqK
gš¿Yvjq nRhvÎx‡`i myweav‡_© 2010 mvj †_‡K cÖwZ eQi AvbygvwbK 40 j¶ UvKv e¨‡q †RÏv nR Uvwg©bv‡j cøvRv fvov
Ki‡Q| †RÏv wegvbe›`‡i nRhvÎx‡`i †mevq GKRb †g․mywg nR Awdmv‡ii ZË¡veav‡b nR cÖkvmwbK `j, nR wPwKrmv `j,
AvBwU wUg I nRKg©x‡`i mgš^‡q MwVZ nR Awdm nRhvÎx‡`i cÖ‡qvRbxq †mev cÖ`vb K‡i _v‡Kb|

-2nRhvÎx‡`i XvKv wegvbe›`i msjMœ Avk‡Kvbv nR K¨v‡¤ú wi‡cvU©, n‡Ri cÖwkÿY MÖnY Ges cÖ‡qvRbxq AvbyôvwbKZv
m¤úbœ Ki‡Z nq| †m Rb¨ Zv‡`i‡K K‡qKw`b Avk‡Kvbv¯ nR K¨v‡¤úi WiwgUwi‡Z Ae¯vb Ki‡Z nq| cÖavbgš¿xi
cÖwZkÖæwZ †gvZv‡eK 2010 mv‡j nRhvÎx‡`i myweav‡_© nR K¨v‡¤úi WiwgUwi‡Z cÖvq †c․‡b `yB †KvwU UvKv e¨‡q PviwU wjdU
¯vcb Kiv n‡q‡Q| GKB eQ‡i nR K¨v‡¤ú nRhvÎx‡`i wegvb/Kv÷gm/Bwg‡MÖkb GjvKvq †m›Uªvj Gwm ¯vcb Kiv n‡q‡Q|
eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci nR Kvh©µg DbœZ,mnR I cÖwZ‡hvwMZvg~jK Kiv I wecyj msL¨K nRhvÎxi myôz
e¨e¯vcbvi j‡¶¨ ag© welqK gš¿Yvjq hvPvB-evQvB K‡i n‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq msL¨K G‡RwÝ‡K jvB‡mÝ cÖ`vb K‡i‡Q|
RvZxq nRbxwZ Abymv‡i cÖwZwU G‡RwÝ m‡e©vP 300 †_‡K me©wb¤œ 150 Rb nRhvÎx‡K n‡R cvVv‡bvi e¨e¯v K‡i _v‡K|
†emiKvwi nR G‡RwÝ¸‡jvi msMVb nR G‡RwÝm G‡mvwm‡qkb Af evsjv‡`k nve (HAAB) Gme G‡RwÝ¸‡jvi †bZ…Z¡ w`‡q
_v‡K| nRhvÎx‡`i cÖ‡`q †mevi gvb e„w× Kivi Rb¨ g°v nR wgk‡b nve Gi Rb¨ Avjv`v Awdm I †ní‡W¯‥ ivLvi e¨e¯v
Kiv n‡q‡Q|
nR e¨e¯vcbvq DbœwZi Ab¨Zg cÖavb kZ© n‡jv nRhvÎx‡`i Rb¨ g°v I gw`bvq DbœZgv‡bi Avevm‡bi e¨e¯v
Kiv| evwo fvovi †¶‡Î AZx‡Zi †KvUvwi wfwËK dvq`v †fv‡Mi Awbqg‡K `~i K‡i evwo fvovq ¯^QZv I Revew`wn wbwðZ
Kiv n‡q‡Q| `~ieZ©x, cyivZb I cvnv‡oi Dci evwo fvov Kivi cwie‡Z© wbKUeZ©x ¯v‡b I mgZj f~wg‡Z evwo fvov Kiv
nq| GQvov AwaK msL¨K evwoi cwie‡Z© Aí msL¨K DbœZgv‡bi bZzb e‡ov evwo/ †nv‡Uj fvov K‡i nvRx‡`i †mevi gvb
e„w× Kiv nq|
myôz nR e¨e¯vcbvq Ab¨Zg P¨v‡jÄ nj nRhvÎx‡`i Rb¨ mwVK mg‡q wbivc` cwienY e¨e¯v wbwðZ Kiv| G
wel‡qi cÖwZ `„wó w`‡q miKvi wewfbœ D‡`¨vM MÖnY K‡i| evsjv‡`k-†m․w` Avie wØcvwÿK nR Pzw³ Abymv‡i evsjv‡`k I
†m․w` Avi‡ei `yB RvZxq GqvijvBÝ 50 kZvsk nv‡i nRhvÎx cwienY K‡i _v‡K|
G e¨e¯vcbvi mv‡_ ciivóª, ¯^ivóª, †emvgwiK wegvb cwienY I ch©Ub, ¯^v¯¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjqmn
A‡bK¸‡jv gš¿Yvjq, wefvM I ms¯v RwoZ| 2009 mvj †_‡K ag© welqK gš¿Yvjq mswkøó mKj gš¿Yvjq Ges wefv‡Mi
g‡a¨ wbweo mgš^q K‡i P‡j‡Q| my›`i mgš^‡qi Kvi‡Y nRhvÎx cwienY, cvm‡cvU© Bmy¨KiY, nRhvÎx‡`i ¯^v¯¨‡mev cÖ`vbmn
wewfbœ †¶‡Î ¸YMZ gvb e„w× †c‡q‡Q| mvwe©K nR e¨e¯vcbvi †¶‡Î k„sLjv I Revew`wn cÖwZwôZ n‡q‡Q| hvi d‡j MZ bq
eQ‡i nRhvÎx‡`i msL¨v c~‡e©i eQi¸‡jvi Zzjbvq e¨vcK e„w× †c‡q‡Q| 2009 mvj †_‡K nR e¨e¯vcbvq †mevi gvb e„w× I
k„Ljv wd‡i Avmvq nRhvÎxi msL¨v e„w× †c‡q cÖvq wZb¸‡Y DbœxZ n‡q‡Q|
nR e¨e¯vcbv‡K AviI DbœZ, myôz I myk„Lj Kivi j‡¶¨ ag© welqK gš¿Yvjq AvBwb wfwË my`„p Kivmn
wbqwgZfv‡e cÖ‡Póv Pvwj‡q hv‡Q| hveZxq Awbqg I wek„Ljv `yi Ki‡Z Ges nR e¨e¯vcbv‡K GKwU AvBwb KvVv‡gvi Ici
`uvo Kiv‡bvi j‡¶¨ hveZxq cÖwµqv GwM‡q Pj‡Q| nR e¨e¯vcbv Kvh©µg‡K Av‡iv mymsMwVZ I myk„Lj Kivi Rb¨ eZ©gvb
nR Awdm‡K cÖ‡qvRbxq AeKvVv‡gv I Rbej e„w×i gva¨‡g GKwU c~Y©v½ nR Awa`dZ‡i DbœxZ Kivi Rb¨ Kvh©µg nv‡Z
†bqv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ GKwU mywbw`©ó cÖ¯vÍ e RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q cvVv‡bv n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki nR e¨e¯vcbvq †h ¸YMZ cwieZ©b mvwaZ n‡q‡Q Zv †m․w` Avi‡ei nR gš¿Yvj‡qi e¨vcK cÖksmv
AR©b K‡i‡Q| †m․w` nR gš¿Yvj‡qi Aaxb `w¶Y Gkxq nvRx †mev ms¯v Z_v †gvqvQmvmv Awdm 2010 I 2011 m‡b nR
e¨e¯vcbvq DbœwZ mvwaZ nIqvq evsjv‡`k‡K `w¶Y Gkxq †`k¸‡jvi g‡a¨ kxl©¯vbxq e‡j ¯^xK…wZ w`‡q evsjv‡`k miKvi‡K
cÎ †cÖiY K‡i‡Q|
m‡e©vcwi, nR e¨e¯vcbvi DbœwZ mvab GKwU Pjgvb cÖwµqv| ag© welqK gš¿Yvjq nR e¨e¯vcbvi DbœwZK‡í MZ
bq eQ‡i AeKvVv‡gvMZ Dbœqb, Rbej e„w×, AvšÍtgš¿Yvjq m¤úK© e„w×, †m․w` miKv‡ii mv‡_ nR msµvšÍ wel‡q m¤úK©
Dbœqb I nvRx‡`i †mevcÖvwß wbwðZ K‡i‡Q| d‡j MZ bq eQ‡i nR e¨e¯vcbvi †¶‡Î k„Ljv wd‡i G‡m‡Q| nRhvÎxi msL¨v
e„w× †c‡q‡Q| nR e¨e¯vcbvq †mevi gvb DbœZ n‡q‡Q| nR e¨e¯vcbvi †¶‡Î ag© welqK gš¿Yvj‡qi G mdjZv gnv‡RvU
miKvi †NvwlZ iƒcKí-2021 ev¯Íevq‡bi c‡_ GK wekvj AR©b| miKv‡ii nR e¨e¯vcbvq mdjZvi G aviv AvMvgx
w`b¸‡jv‡ZI Ae¨vnZ _vK‡e e‡j mK‡ji cÖZ¨vkv|
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wK‡kvi eq‡mi mšÍvb I AwffveK‡`i fvebv
Avjg kvgm
`kg †kÖwYi QvÎ iwK| cÖvq iv‡ZB N‡i wdi‡Z †`wi K‡i| gv‡S gv‡S iv‡ZI evmvq Av‡m bv| gv N‡i bv †divi
KviY Rvb‡Z PvB‡j iwK e‡j, †d«Û‡`i mv‡_ K¬v‡mi cov wb‡q e¨¯Í wQj| ivZ n‡q hvIqvq Avi evmvq wdwiwb, G‡Z
†Ubk‡bi Kx Av‡Q? Avwg AeyR wkï bvwK, nvwi‡q hve? gv e‡jb, †Zvi evev †`‡k _v‡Kb bv| ZzB GKgvÎ mšÍvb, †Zvi Rb¨
†Ubkb n‡e bv Kvi Rb¨ n‡e? †jvKgy‡L ïwb ZzB bvwK Mwji †gv‡o `uvwo‡q wmMv‡iU Lvm Avi AvÇv w`m, †g‡qiv mvg‡b
w`‡q †M‡j wkm w`m, Gme K_v fv‡jv jv‡M bv, Avwg †klev‡ii g‡Zv ejwQ, Avi hw` †Kv‡bv Awf‡hvM ïwb Z‡e ZzB Avgvi
giv gyL †`Lwe|
K‡jR coqv wK‡kvix wcswK| cÖvq †`wi K‡i N‡i wd‡i| wewfbœ ARynv‡Z mgq-Amg‡q Ni n‡Z †ewi‡q hvq| gvevevi K_v gvb‡Z Pvq bv| Zviv wKQz ej‡j wcswK e‡j Avwg Kx †Qv‡Uv LywK, fv‡jv-g›` eySe bv, GLb mgq cv‡ë †M‡Q, ZvB
wb‡R‡K mg‡qvc‡hvMx Ki‡Z bv cvi‡j Avwg wcwQ‡q hve| gv e‡jb- In, ZvB bvwK? †Qv‡Uv †cvkvK civ, K‡jR duvwK w`‡q
eÜzi mv‡_ Ny‡i †eov‡bv, ivZ †R‡M we‡`wk P¨v‡bj †`Lv, evevi UvKvq PvBwbR LvIqv Kx Avc‡W‡UW nIqv?
Gme ZK© ïay wcswK Avi iwK‡`i cwiev‡iB mxgve× bq| wUb GR eqwm †Q‡j-†g‡qi AvPiY eÜ Ki‡Z Av`i†mvnvM I ggZv gvLv‡bv G ai‡bi kvmb Pj‡QB| Gi weKíB ev wK!
A‡b‡KiB Awf‡hvM- wUb GR mšÍvbiv gv-evevi K_v ïb‡Q bv, B‡Qg‡Zv Pj‡Q, Nyi‡Q, gb hv Pvq ZvB Ki‡Q,
fv‡jv-g›` I cvc-cyY¨ we‡ePbv Ki‡Q bv| bv ey‡S wewfbœ Ab¨vq, Aciva, A‣bwZK I cvc Kv‡R Rwo‡q co‡Q| Zv‡`i
Aciva w`b w`b evo‡Q| GLbB jvMvg †U‡b bv ai‡j GB wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Rxeb AÜKv‡i wbgw¾Z n‡Z cv‡i|
mšÍv‡bi myiÿv Avgv‡`iB `vwqZ¡| G eq‡m fzj n‡Z cv‡i| ZvB Zv‡`i cÖwZ mybRi †`Iqv Riæwi| DVwZ eqwm
†Q‡j-†g‡qiv Kx K‡i, †Kv_vq hvq, Kv‡`i mv‡_ wg‡k, Kxfv‡e mgq KvUvq Gme Avcbvi Avgvi meviB `„wó ivLv GKvšÍ
cÖ‡qvRb| GKwU fz‡j Zv‡`i Rxeb G‡jv‡g‡jv n‡q †h‡Z cv‡i|
gv`‡Ki Aeva we¯Ív‡i GKwU mgvR aŸsm n‡q †h‡Z cv‡i| gv`‡Ki mnRjf¨Zvi Kvi‡Y DVwZ eqwm wK‡kviZiæYiv AvR wec_Mvgx| G Rb¨ cÖkvmb K‡Vvi c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q| AwffveK, wkÿK, gmwR‡`i Bgvg QvovI mvaviY
gvbyl G wel‡q BwZevPK c`‡ÿc wb‡Z cv‡ib| gv-evev wbqwgZ mšÍv‡bi †LuvRLei ivL‡j I mšÍvb‡K fv‡jvevmv w`‡q
†evSv‡Z mÿg n‡j mšÍvb Ab¨vq c‡_ cv evov‡e bv Avkv Kiv hvq|
A‡bK gv-evev‡K †`Lv hvq, mšÍvb‡K AwZgvÎvq kvmb A_ev AwZgvÎvq Av`i Ki‡Z| Gi †Kv‡bvUvB mšÍv‡bi Rb¨
g½jRbK bq| KviY AwZ Av`i I kvm‡bi d‡j †Q‡j-†g‡qiv e‡L †h‡Z cv‡i| ZvB gv-evev‡K mšÍv‡bi mv‡_ eÜzi f~wgKv
cvjb Ki‡Z n‡e| mšÍvbiv hLb nxbgb¨Zvq †fv‡M ev GKvKx I nZvkvMÖ¯Í n‡q c‡o, ZLbB †m wec‡_ cv evovq| ZvB
AwffveKiv hZB Kg©e¨¯Í n‡q cob bv †Kb, mšÍv‡bi GKvKxZ¡ `yi Ki‡Z Zv‡`i mgq w`‡Z n‡e| Zv‡`i fv‡jvevmvi eÜ‡b
AvM‡j ivL‡Z n‡e|
mšÍvb‡`i gvR©bvi †Pv‡L †`‡L †Qv‡UvLv‡Uv fyj¸‡jv ïa‡i w`‡Z n‡e| mKj cÖKvi AcivacÖeYZv †_‡K euvP‡Z n‡j
mvgvwRK m‡PZbZv M‡o †Zvjvi cvkvcvwk ag©xq wewaweavb †g‡b Pjv Riæwi| gnvb e¨w³‡`i Av`‡k© mšÍvb‡`i cwiPvwjZ
n‡Z Drmvn w`‡Z n‡e| cvkvcvwk e‡ov‡`i m¤§vb I kÖ×v Ki‡Z †kLv‡Z n‡e| Av`k© I gnr e¨w³‡`i Rxebx co‡Z w`‡Z
n‡e| ïay ZvB bq, gv-evev‡KI mr-bxwZevb n‡Z n‡e| KviY gv-evev‡K †`‡LB mšÍvb †k‡L| Zuv‡`i g~j¨‡eva mvaviYZ
mšÍvbiv AbymiY K‡i| †Q‡j-†g‡q‡K Rxeb Pjvi cÖwZw`‡bi iæwUb K‡i w`‡j mydj cvIqv hv‡e| iæwUb g‡Zv Pj‡Q Kx-bv
†LuvR ivL‡Z n‡e wbqwgZ| †m cÖwZw`b ¯‥z‡j-K‡j‡R hv‡Q Kx-bv, Kv‡`i mv‡_ wgk‡Q, eÜz‡`i cwiPq wK, †mw`‡K bRi
ivL‡Z n‡e| Aemi mg‡q mšÍvb Kx Ki‡Q, †Kv_vq hv‡Q †LuvR ivL‡Z n‡e| Zvi †gvevBj, †W¯‥Uc ev †jcU‡c Kx Kx
WvDb‡jvW Kiv Av‡Q ciL Kiv QvovI †m †hme mvB‡U XzK‡Q ZviI †Lqvj ivL‡Z n‡e; mvBevi K¨v‡d‡Z Kx KvR Ki‡Q;
mšÍvb †bkvq Rwo‡q co‡Q Kx bv †Lqvj ivL‡Z n‡e; mšÍvb †Kvb ai‡bi †Ljv †Lj‡Q Ges Kv‡`i mv‡_ †Lj‡Q †mw`‡KI `„wó
†`Iqv cÖ‡qvRb| Gme Ki‡Z †h‡q mšÍvb hv‡Z AwZ bRi`vix‡Z bv c‡o †mw`‡KI †Lqvj ivLv cÖ‡qvRb| KviY †h †KD
AwZ gvÎvq bvK Mjv‡bv cQ›` Ki‡e bv|

-2eqtmwÜKvj AwZµg Ki‡Q Ggb mgq kvixwiK cwie©Zb m¤ú‡K© wkÿv w`‡Z n‡e; wewfbœ Dcj‡ÿ mšÍvb‡K
wkÿvg~jK eB Dcnvi w`‡j Kv‡R Avm‡Z cv‡i; wkÿvg~jK wUwfi Abyôvb †`L‡Z DrmvwnZ Kivi cvkcvwk mšÍvb‡K m‡½
wb‡q Gme Abyôvb †`Lvmn wkÿvmdi ev HwZnvwmK ¯v‡b ågY Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z Zv‡`i gb cÖdzjø _vK‡e|
gv-evevi e¨w³MZ mgm¨v, SMov, Ø›Ø †_‡K mšÍvb‡K `~~‡i ivL‡Z n‡e| wkï Kv‡iv m¤ú‡K© Awf‡hvM Ki‡j welqwU
gv_vq ivLv cÖ‡qvRb| welqwU wb‡q m‡šÍvlRbK mgvav‡b mvnvh¨ Ki‡Z n‡e|
mšÍvb †Qv‡Uv, AeyS, Zvi fzj n‡Z cv‡i| Avgiv AwffveKiv hw` fv‡jvfv‡e nvj ai‡Z bv cvwi, Z‡e Zvi Rxeb
G‡jv‡g‡jv n‡q †h‡Z cv‡i| Zv‡`i GKwU fz‡ji Kó mvivRxeb e‡q †eov‡Z n‡Z cv‡i| mšÍvb cÖwZcvj‡b Awffve‡Ki
m‡PZbZvB cwiev‡ii kvwšÍ wdwi‡q Avb‡Z cv‡i|
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m‡e©v”P wbivcËv wbwðZ K‡i wbg©vY n‡”Q iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª
†gv: Kvgiyj Bmjvg f~Bqv
cvebv †Rjvi Ck¦i`x Dc‡Rjvi iƒccy‡i wbwg©Z n‡Q †`‡ki cª_g cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª| MZ eQ‡ii b‡f¤^‡i
cÖavbgš¿x †kL nvwmbv G we`y¨r‡K›`ªwUi XvjvB Kv‡Ri D‡Øvab K‡ib| ivwkqvi Avw_©K mnvqZv I mvwe©K ZË¡veav‡b wbg©vY Kiv
n‡Q we`y¨r‡K›`ªwU| G †K‡›`ª ivwkqvi me©vaywbK w_ª cøvm †Rbv‡ik‡bi ÔwfwfBAvi 1200Õ cÖhyw³i cvigvYweK Pywjø e¨envi
Kiv n‡e| 2023 mv‡ji g‡a¨ G we`y¨r‡K‡›`ªi cÖ_g BDwbU †_‡K 1200 †gMvIqvU Ges 2024 mv‡ji g‡a¨ wØZxq BDwbU
†_‡K Av‡iv 1200 †gMvIqvUmn †gvU 2400 †gMvIqvU we`y¨r RvZxq wMÖ‡W hy³ n‡e e‡j Avkv Kiv n‡Q|
GB we`y¨r‡K›`ª †_‡K Uvbv 60 †_‡K 80 eQi wbiewQbœ, gvbm¤§Z, mvkÖqx I cwi‡ekevÜe we`y¨r cvIqv hv‡e|
iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª wbg©v‡Yi †¶‡Î cvigvYweK wbivcËvi wel‡q me©vwaK ¸iæZ¡ †`Iqv n‡q‡Q| †K›`ª wbg©v‡Yi
†¶‡Î †`kxq I AvšÍRv© wZK mKj eva¨evaKZv cÖwZcvjb Ges AvšÍRv© wZK gvb`Ð AbymiY Kiv n‡Q| G‡¶‡Î wbivcËvi
me¸‡jv w`K †hgb cwi‡e‡ki fvimvg¨ msi¶Y, wiA¨v±‡ii wbivcËv wbwðZKiY, gvbem¤ú` Dbœqb, AeKvVv‡gv wbg©vY,
†¯ú›U wbDwK¬qvi dy‡qj e¨e¯vcbv, †i¸‡jUwi A_wiwUi cÖwZôvmn Avbylw½K me wel‡q m‡e©vP ¸iæZ¡ w`‡q cÖK‡íi KvR
m¤úbœ Kiv n‡Q|
cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª wbg©v‡Y wbivcËvi cÖ_‡gB Av‡m wiA¨v±‡ii wbivcËv wbwðZKiY ev cÖhyw³ wbe©vPb| iƒccyi
cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª wbg©v‡Yi †¶‡Î me©vaywbK cÖhyw³i e¨envi Kiv n‡Q| wbe©vPb Kiv n‡q‡Q eZ©gvb cÖR‡b¥i me‡P‡q
wbivc` I me©vaywbK wiA¨v±i- wfwfBAvi-1200 (AES 2006)| eZ©gv‡b wfwfBAvi-1200 cÖhyw³‡Z ivwkqvq wbwg©Z `yBwU
we`y¨r‡K›`ª RvZxq wMÖ‡W we`y¨r mieivn Ki‡Q| ivwkqvi b‡fvf‡iv‡bR Gbwcwc‡Z 2016 mv‡ji AvM÷ gv‡m Ges G eQi
2018 mv‡ji gvP© gv‡m †jwbbMÖv` Gbwcwc BDwbU-1 †_‡K we`y¨r RvZxq wMÖ‡W hy³ n‡q‡Q| GQvovI ivwkqv I Ab¨vb¨ †`‡k
†ek K‡qKwU †K›`ª wfwfBAvi-1200 cÖhyw³ e¨envi K‡i wbwg©Z n‡Q| Gi g‡a¨ ivwkqvq QqwU, Zyi‡¯‥ PviwU, †ejviy‡k
`yBwU, nv‡½wi‡Z `ywU, wdbj¨v‡Û GKwU I wgk‡i PviwU †K›`ª wbg©vY Kiv n‡e|
IqvUvi-IqvUvi Gbvi‡RwUK wiA¨v±i (wfwfBAvi) n‡Q †cÖmvivBRW IqvUvi wiA¨v±i (wcWweøDAvi) ai‡bi hv
ivwkqvb cÖhyw³| eZ©gv‡b GwU me‡P‡q †ewk e¨eüZ wiA¨v±i| c„w_exi 30wU †`‡k Pvjy 450wU wiA¨v±i Gi g‡a¨ cÖvq
300wU Ges 16wU †`‡k 59wU wbg©vYvaxb wiA¨v±i Gi g‡a¨ 49wU-B wcWweøDAvi| Ab¨vb¨ cÖhyw³i wiA¨v±i Gi g‡a¨ eqwjs
IqvUvi wiA¨v±i (weWweøDAvi) Pvjy 75wU, wbg©vYvaxb PviwU, dv÷© eW©vi wiA¨v±i (GdweAvi) Pvjy wZbwU, wbg©vYvaxb GKwU,
M¨vm KzjW wiA¨v±i (wRwmAvi) 14wU, wbg©vYvaxb GKwU, †cÖmvivBRW †nex-IqvUvi wiA¨v±i (wcGBPWweøDAvi) Pvjy 49wU,
wbg©vYvaxb 4wU D‡jøL‡hvM¨|
wfwfBAvi 1200 cÖhyw³wU bZyb, wKš‧ Gi wfwË n‡Q cixw¶Z I `xN©w`b a‡i e¨eüZ| wek¦Ry‡o ¯^xK…Z wfwfBAvi
1000 cÖhyw³| we‡k¦i wewfbœ †`‡k G cÖhyw³‡Z wbwg©Z I wbg©vYvaxb we`y¨r‡K›`ª cÖvq 50wU| Gi g‡a¨ ivwkqvq 15wU,
eyj‡Mwiqvq `ywU, BD‡µ‡b 14wU, †PK cÖRvZ‡š¿ `ywU, fvi‡Z PviwU, Biv‡b PviwU Ges Px‡b AvUwU we`y¨r‡K›`ª i‡q‡Q|
ivwkqvi G cÖhyw³ AvšÍR©vwZK AvYweK kw³ ms¯vi MvBWjvBb I AvaywbK Pvwn`v¸‡jv m¤ú~Y©fv‡e c~iY K‡i| 1980 `kK
†_‡K ïiæ K‡i cÖvq 50 eQi a‡i wfwfBAvi 1000 cÖhyw³wUi Dbœqb I nvjbvMv` Kiv n‡Q Ges wek¦e¨vcx GwU e¨vcKfv‡e
e¨envi n‡Q|
`yN©Ubv QvovB eûeQi a‡i mdjfv‡e wfwfBAvi cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q| Avgv‡`i cv‡ki †`k fvi‡Zi Kz`vbKyjvg
we`y¨r‡K‡›`ªi cÖ_g BDwb‡UI GwU ev¯Íevqb Kiv nq, hv 2013 mv‡j fvi‡Zi RvZxq wMÖ‡W hy³ nq Ges 2014 mv‡ji RyjvB
†_‡K cwic~Y© m¶gZvq we`y¨r Drcvw`Z nq| hy³iv‡ó«i R¡vjvwb welqK me‡P‡q cy‡iv‡bv g¨vMvwRb ÔcvIqvi BwÄwbqvwisÕ
fviZ I Biv‡b ivwkqvb cÖhyw³‡Z •Zwi cvigvYweK we`y¨r †K›`ª¸‡jv‡K 2014 mv‡j cvigvYweK we`y¨r †kÖwYi ÔcÖ‡R±m Ae w`
BqviÕ wn‡m‡e ¯^xK…wZ w`‡q‡Q|

-2wfwfBAvi 1200 cÖhyw³i cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª¸‡jv Z…Zxq cøvm cÖR‡b¥i| Gi mwµq Ges wbw®…q wbivcËv e¨e¯v
i‡q‡Q| G wiA¨v±‡i cuvP¯Í‡ii wbivcËv •ewkó¨ i‡q‡Q hv‡Z †Kv‡bvµ‡gB †ZRw¯…qZv evB‡i Qwo‡q bv c‡o| cuvP¯Í‡ii
wbivcËv e¨e¯vi cÖ_gwU n‡Q dz‡qj †c‡jU, hv AwZ DP ZvcgvÎvq Zvi R¡vjvwb •ewkó¨ eRvq ivL‡Z cv‡i| dz‡qj †c‡jU
mywbw`©ó cÖwµqvi gva¨‡g •Zwi Kiv nq, d‡j †ZRw¯…q wdkb †cÖvWv±mg~n †c‡j‡Ui †fZ‡i Ae¯vb K‡i| wØZxqwU dz‡qj
K¬¨vwWs, dy‡qj †c‡jU¸‡jv wRi‡Kvwbqvg A¨vj‡qi •Zwi dz‡qj K¬¨vwWs w`‡q cwi‡ewóZ _v‡K| we‡kl †Kv‡bv Kvi‡Y mvgvb¨
cwigvY wdkb †cÖvWv± dz‡qj †c‡jU †_‡K †ei n‡q Avm‡jI Zv GB K¬¨vwWs †f` Ki‡Z cvi‡e bv| Gi c‡ii ¯Í‡i wiA¨v±i
†cÖmvi †f‡mj hv wbDwK¬qvi cvIqvi cø¨v‡›Ui Rb¨ we‡kl gvb-wbqš¿Y cÖwµqvq AZ¨šÍ mZK©Zvi mv‡_ cyiæ B¯úvZ w`‡q •Zwi
Kiv nq, hv DP †ZRw¯…q Ae¯v‡ZI `xN©¯vqx nq| PZy_©wU n‡jv cÖ_g K‡›UBb‡g›U wewìs hv wiBb‡dvm©W KbwµU w`‡q 1.2
wgUvi cyiæ‡Z¡i •Zwi †hwU †h-†Kv‡bv cwiw¯wZ‡Z †ZRw¯…qZv cwi‡e‡k Qwo‡q cov †_‡K weiZ iv‡L| Ges cÂgwU n‡jv
wØZxq K‡›UBb‡g›U wewìs| wbivcËv e¨e¯v AwaKZi †Rvi`vi Kivi Rb¨ AvaywbK wbDwK¬qvi cvIqvi cø¨v›U¸‡jv‡Z cÖ_g
K‡›UBb‡g›U wewìs-Gi ci AviI 0.5 wgUvi cyiæZ¡i GKwU K‡›UBb‡g›U wewìs hy³ Kiv nq hv wewfbœ cÖvK…wZK `y‡h©vM, wegvb
`yN©Ubv BZ¨vw` †_‡K cø¨v›U‡K myi¶v K‡i| GB cuvP¯Í‡ii wbivcËv •ewkó¨i Kvi‡Y gvbe msNwVZ †Kv‡bv `yN©Ubv ev cÖvK…wZK
wech©q †hgb- kw³kvjx N~wY©So, fywgK¤ú, eb¨v BZ¨vw`i cÖfve †gvKvwejvq m¶g _vK‡e GB cvigvYweK Pywjø|
GB cuvP¯Í‡ii wbivcËv •ewkó¨ QvovI wfwfBAvi 1200 cÖhyw³i i‡q‡Q Abb¨ I AcÖwZØ›Øx wbivcËv e¨e¯v| Gi
g‡a¨ GKwU n‡Q †Kvi K¨vPvi| cvigvYweK `yN©Ubv‡iva I ÿqÿwZ †gvKvwejvq ivwkqvb cª‡K․kjx‡`i w`‡q D™¢vweZ I wbwg©Z
GKwU cwiKwíZ Abb¨ wWfvBm| GwU cvigvYweK Pzwjøi wb‡P ¯vwcZ GKwU we‡kl K‡›UBbvi| Riæwi Ae¯vq cvigvYweK
Pzwjøi Zij I KwVb c`v_©My‡jv ¯^qswµqfv‡e GwUi wfZ‡i G‡m Rgv nq Ges myiwÿZ _v‡K|
cvigvYweK `yN©Ubv I †gëWvD‡bi †ÿ‡Î †Kvi K¨vPvi MwjZ cvigvYweK c`v_‡K© mxgvnxb mg‡qi Rb¨ a‡i ivL‡Z
cv‡i| d‡j †ZRw¯…q c`v_© evB‡i †ewi‡q Avm‡Z ev Qwo‡q co‡Z cv‡i bv| ivwkqvb cÖhyw³‡Z wbwg©Z Px‡bi wZqvbIqvb
cvigvYweK we`y¨r‡K‡›`ª me©cÖ_g GwU e¨envi Kiv nq| Av‡iKwU Abb¨ wbivcËv •ewkó¨ n‡jv c¨vwmf wnU wigyfvj
(wcGBPAvi) c×wZ| G cÖhyw³wU gvby‡li m¤ú„³Zv QvovB we`y¨r bv _vKv Ae¯vq ev cø¨v‡›U m¤ú~Y© eø¨vKAvD‡Ui mgq Aewkó
Zvc AcmviY Ges wiA¨v±i †Kvi‡K kxZj K‡i| fvi‡Zi Kz`bKzjv‡g I ivwkqvi b‡fvf‡iv‡bR BDwbU- 2-†Z GwU e¨envi
Kiv n‡q‡Q Ges Zzi‡¯‥i Av°zqy cvigvYweK we`y¨r‡K‡›`ªI GwU e¨envi Kiv n‡e|
iƒccyi cvigvYweK we`yr‡K‡›`ªi cø¨v‡›Ui wWRvBb Ggbfv‡e Kiv n‡q‡Q hv‡Z 8-9 gvÎvi f‚wgK‡¤úI cø¨v›U wbivc`
_vK‡e| eb¨vcÖeY G‡`‡k cø¨v›U‡K eb¨vgy³ ivLvi Rb¨ MZ 100 eQ‡ii eb¨vi BwZnvm ch©v‡jvPbv K‡i wiA¨v±i Gi ¯vb
wbe©vPb Kiv n‡q‡Q| Rvcv‡bi dzKzwmgv cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ª `yN©Ubvi ci †hme cªwZKvi I cÖwZ‡iv‡ai welq D‡V G‡m‡Q
Zv we‡ePbvq wb‡q iƒccy‡ii wiA¨v±‡ii wWRvBb Kiv n‡q‡Q| GQvov 5.7 Ub ch©šÍ IR‡bi wegv‡bi AvNv‡ZI GwU A¶Z
_vK‡e| me©‡kl cÖR‡b¥i AZ¨vaywbK wbivcËv e¨e¯v m¤^wjZ cÖhyw³i e¨env‡ii d‡j wiA¨v±i wewìs †_‡K 800 wgUv‡ii
(G·K¬ywmf †Rvb) evB‡iB ¯^vfvweK Rxeb hvcb Kiv hv‡e|
cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi †bZ…‡Z¡ eZ©gvb miKvi iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª ¯vc‡bi g‡Zv hy‡Mvc‡hvMx,
ev¯Íem¤§Z Ges `~i`k©x wm×všÍ MÖnY K‡i‡Q| wekvj Rb‡Mvwôi NbemwZc~Y© evsjv‡`‡k cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª ¯vc‡bi SuywK
I wec` †gvKvwejvq ïiæ †_‡KB miKvi m‡PZb| eZ©gvb miKv‡ii Dbœqbv`k© n‡jv †`‡ki I †`‡ki gvby‡li m‡e©vP Kj¨vY|
G Dbœqbv`k© Abyhvqx G †gMv cÖK‡íI †`‡ki Ges †`‡ki gvby‡li Kj¨v‡Yi ¯^v‡_© wbivcËvi Ici †`Iqv n‡q‡Q m‡e©vP
¸iæZ¡| evQvB Kiv n‡q‡Q eZ©gvb mg‡qi †miv cÖhyw³ wfwfBAvi-1200| d‡j iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª ¯vc‡b
cvigvYweK wbivcËv wb‡q fq cvIqvi ev kw¼Z nIqvi †Kv‡bv KviY †bB|
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