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 ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা রাদবয ভয় দারযদদ্র্যয ায রির ৮০ তাাং। আয ২০১৯ াদর ফাাংরাদদদয াধাযণ 

দারযদদ্র্যয ায ২০.৫% এফাং চযভ দারযদদ্র্যয ায ১০.৫%। দারযদদ্র্যয রফরুদে আভাদদয এ অগ্রগরত   রফশ্বদক চভদক রদদয়দি। 

দারযদ্র্যদভাচদন ফাাংরাদদ এখন রফশ্বফাীয কাদি দযার ভদের। দারযদ্র্য রনযদন এই অগ্রগরত ধদয দযদখ যকায   ২০৪১ াদরয 

ভদে  ফাাংরাদদদক দারযদ্র্যমুক্ত কযায   রক্ষ্য  রনধ ধাযণ কদযদি। যকায রনধ ধারযত রূকল্প ২০৪১ এয রক্ষ্য দরা ২০৩১ াদরয 

ভদে চযভ দারযদ্র্য রনর্ম ধর কযা (৩% এয কভ) এফাং ২০৪১ াদরয ভদে ফাাংরাদদদক একটি উচ্চ - আদয়য দদদ উন্নীত কযা , 

দমখাদন দা রযদ্র্য দফ রনম্নতভ (৫% এয কভ)। যকাদয রক্ষ্য দরা ২০৪১ াদরয ভদে কর কভ ধক্ষ্ভ নাগরযক তাদদয 

কভ ধাংস্থান দথ দক প্রাপ্ত আয় রদদয় জীফনধাযদনয ন্যয নতভ ভান ফজায় যাখদত াযদফ এফাং মাঁযা ফাধ ধ কয ফা দদরক াভদযধয 

অবাদফ শ্রভফাজাদয অাংগ্রণ কযদত াযদফ না তাদদযদক যকায াভারজক সুযক্ষ্া দফষ্টনীয আওতা য় রনদয় আদফ। এখাদন 

মাযা দারযদ্র্য রদদফ রফদফরচত দফ তাদদয জীফনধাযদণয ন্যয নতভ ভান ফজায় যাখায জন্য   প্রদয়াজনীয় াভগ্রী ক্রদয়য জন্য ম ধপ্ত 

অদথ ধয ব্যফস্থা যকায কযদফ। এটি অজধদনয দক্ষ্দে  চযাদরঞ্জগুদরা ব্যাক এফাং ঝুঁরক ও প্রচুয।  

 

 আভাদদয দদদ গ্রাভ ও দযয দারযদ্র্য দ্রুত কভদি।াধাযণ দারযদদ্র্যয তুরনায় চযভ দারযদ্র্য অরধকতয দ্রুত হ্রা 

াদে।তদফ দদদয পূফ ধাঞ্চদরয তুরনায় দরক্ষ্ণ -রিভাঞ্চদর দারযদ্র্য এখদনা দফর। যাজাী ও যাংপুয রফবাদগয দারযদ্র্য রনযদন 

ায কভ।ঢাকা ও চট্টগ্রাদভয অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন , শ্রভ ও দেয চরাচর , স্বাস্থয ও রক্ষ্ায সুদমাগ দদদয অন্য অঞ্চর দথদক 

অদনক দফর ওয়ায় দারযদদ্র্যয ায এখাদন কভ।  দফদদরক দযরভট্যাদেয উকায দবাগী রযফাদযয াংখ্যা ও দফর। জাতীয় 

ম ধাদয় দদদয অবযন্তদয গ্রাভাঞ্চর দথদক যাঞ্চদর অরবফান দারযদ্র্য রনযদন ায়তা কদয। এদত অরবফাীদদয কাদজয 

সুদমাগ সৃরষ্ট দফর আদয়য সুদমাগ দতরয য়।তদফ অরযকরল্পতবাদফ নগযায়দণয কাযদণ যাজধানী ঢাকা এয চাযাদয 

দজরা রফদল কদয নাযায়ণগঞ্জ , গাজীপুয  ও নযরাংদীয উয চা দেদি দফর। এখাদন আফান , রযফণ, ারন যফযা, 

স্যারনদেন ও য়ঃরনষ্কান  অফকাঠাদভাগত অন্যান্য ভস্যা যদয়দি। দারযদ্র্য রনযদন এগুদরা গুরুদেয াদথ রফদফচনা কদয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা ইরতভদে যকায গ্রণ  কযদি। িভাঞ্চদরয যগুদরাদত নগয দফা দবাদফ গদে দতারা ম্ভফ য়রন।  

যকায রিভাঞ্চদরয দজরাগুদরায ভদে শ্রভ ও দেয চরাচর ব্যফস্ায উন্নরতয রক্ষ্য ব্যাক রযকল্প না গ্রণ কদযদি। দ্মা 

দতু এধযদনয একটি দকৌরগত রফরনদয়াগ মা উন্নয়নদক দফগফান কযদফ এফাং কভ ধাংস্থান সৃরষ্ট এ অঞ্চদরয দারযদ্র্য রনযদন 

গুরুেপূণ ধ ভূরভকা ারন কযদফ।  যকায দদদয কর অঞ্চদরয উন্নয়নদক গুরুদেয াদথ রফদফচনা কদয প্ররতটি উদজরা দথদক 

ফিদয এক াজায কভী রফদদদ াঠাদনায রযকল্পনা কদযদি।  এদত কদয দযরভট্যাে প্রফা দদদয কর অঞ্চদর িরেদয় েদফ।  

দযরভট্যাে সুরফধা প্রাপ্ত রযফাদযয াংখ্যা  বৃরে াদফ মা দারযদ্র্য রনযদন গুরুেপূণ ধ ভূরভকা যাখদফ।  গত াঁচ দদক ১ দকাটি ৩০ 

রাখ শ্ররভক ফাাংরাদদ দথদক রফদদদ দগদি। এয অরধকাাংই দদদয পূফ ধাঞ্চদরয।  ২০২৫ াদরয ভদে দফদদরক কভ ধাংস্থাদনয 

রক্ষ্য ধযা দয়দি ৩২ রাখ ৫০ াজায। এখাদত দক্ষ্ জনফর দতরযয রদক্ষ্য  ৬৪টি দেকরনকযার দেরনাং দন্টায (টিটির) ও ৬টি 

ইনরিটিউে অফ দভরযন দেকদনাদরারজ (অফ এভটি) চালু যদয়দি। এিাোও উদজরা ম ধাদয় আদযা ৪০টি টিটির রনভ ধাদণয কাজ 

দল ম ধাদয় যদয়দি। এগুদরা চালু দর দক্ষ্ কভী ফারনী দতরযয কাদজ গুরুেপূণ ধ ভূরভকা যাখদফ। এখাদন উদেখ প্রফাীদদয 

াঠাদনা দযরভদেে দদদয রজরেরদত ১২ তাাংদয ভদতা অফদান যদয়দি। 

 

 জরফায়ু রযফতধন ও প্রাকৃরতক দুদম ধাগ দারযদদ্র্যয উয দনরতফাচক প্রবাফ রফস্তায কদয।জরফায়ু রযফতধ দন ক্ষ্রতগ্রস্ত 

দজরা এফাং দুদম ধাগপ্রফন দজরাগুদরাদত দারযদদ্র্যয ায দফর। এফ দজরায জনগণ রক্ষ্া , প্ররক্ষ্ণ ও তদযয অবাদফ শ্রভ ফাজাদয 

অাং গ্রদণয সুদমাগ দথদক ফরঞ্চত য়।এিাোও এফ দজরায জনগদণয দক্ষ্ অরবফাদনয উচ্চ ব্যয় রনফ ধা কযা ম্ভফ য় 

না।পদর কারিত ভাোয় দারযদ্র্য দভাচন ফাধাগ্র স্ত দে। দদদয ১৫ টি দরযদ্র্তভ দজরায অরধকাাংই ফন্যা , নদী বাঙ্গন  

জরফায়ু রযফতধদনয স্বীকায। 

 

 কৃরলদত কভ ধাংস্থান রদনরদন কভদি।এখাদন প্রযুরক্তগত অগ্রগরত ও   মারিকায়দনয পদর উৎাদন বৃরে াদে , খযচ 

কভদি।অন্যরদদক কৃরলদত প্রকৃত ভজুরয বৃরে াদে মা দারযদ্র্য রনযদন গুরুে পূণ ধ ভূরভকা যাখদি। খাভায ফর ধ ভূত রফকল্প 

কভ ধাংস্থান ও   আয় বৃরে াওয়ায় গ্রাভাঞ্চদর অদথ ধয দমাগান বৃরে াদে মা দরযদ্র্ জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়দন উদেখদমাগ্য 

ভূরভকা যাখদি। দতরয দাাকখাত দারযদ্র্য রনযদন গুরুেপূণ ধ ভূরভকা যাখদি। শ্রভঘন এযকভ আদযা রকছু ম্যানুপযাকচারযাং খাত  

দারযদ্র্য রনযদন গুরুেপূ ণ ধ ভূরভকা যাখদি। এফ খাদতয দক্ষ্ জনফরদক রযফতধনীর প্রযুরক্ত ও কভ ধাংস্থান কাঠাদভায াদথ 

ভন্বদয়য ভােদভ চরদত দফ। এজন্য প্রদয়াজনীয় দক্ষ্তা আয়দে আনদত দফ। ফদচদয় কঠিন দফ দরযদ্র্য জনদগাষ্ঠীদক ভানফ 

ম্পদদ রযণত কযা। যকায ইরতভদে দযয সুরফধা গ্রাদভ দৌুঁদি  দদওয়ায রদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় দদক্ষ্ গ্রণ কদযদি।  ২০২৫ 

াদরয ভদে দদদ ৮০ রাখ ৫০ াজায নতুন কভ ধাংস্থাদনয ব্যফস্থায উদযাগ গ্রণ কযা দয়দি , মা দারযদ্র্দভাচদন ভূরভকা 

যাখদফ। যকায দদদয সুলভ উন্নয়ন রনরিত কযদত দফ ধাচ্চ অগ্রারধকায রদদয়দি। দদদয দবৌগররক অফস্থানগত এফাং 
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ারযারশ্বধক  কাযদণ দম অঞ্চরগুদরা ররিদয় যদয়দি দ অঞ্চদরয উন্নয়দনয জন্য রফদল গুরুে  দদওয়া দে। অফকাঠাদভা 

উন্নয়ন শ্রভঘন রল্প স্াদনয ভােদভ কভ ধাংস্থান সৃরষ্ট কদয দারযদ্র্য রনযদনয দচষ্টা কযা দে। প্রারন্তক ভানুল মাদত 

দারযদদ্র্যয জাদর জরে দয় না দে দরদদক রফদল দৃরষ্ট দদওয়া দে। আয় দফলম্য দভাকারফরায় প্রদয়াজনীয় দদক্ষ্ গ্রণ  কযা 

দে। এটি চরভান এফাং দীঘ ধদভয়ারদ প্ররক্রয়া।  াফ ধতয দজরায প্রারন্তক জনদগাষ্ঠী , রজো ম্প্রদায়, জারতগত াংখ্যারঘু, প্ররতফন্ধী 

জনদগাষ্ঠী, দমৌনকভী, থরশু, দফদদ ম্প্যদায়, ফরস্তফাী, চযাঞ্চরফাী ইতযারদ মাযা র্মরধাযা ফাইদয আদি তাদদয জীফনভান 

উন্নয়দনয জন্য যকাদযয রফদল রযকল্পনা যদয়দি। রফগত রযকল্পনাগুদরাদত ভাদজয ফদচদয় দুফ ধর অাংদয   উন্নয়দন 

াভারজক সুযক্ষ্ায দৃরষ্টদত দদখা দতা। রূকল্প ২০৪১ এ মৃরে অজধদন দকউ ররিদয় থাকদফ  না ফাইদক রনদয় এরগদয় দমদত 

দফ। ২০৪১ াদরয ভদে ফাাংরাদদ দফ একটি উন্নত দদ , দমখাদন ভাথারছু আয় দফ ১২,৫০০ ভারকধন েরাদযযও দফর। 

ফাাংরাদদ দফ দানায ফাাংরাদদ,দমখাদন দারযদ্র্য দফ সুদূয অতীদতয ঘেনা। আয এয সুপরদবাগী দফ জনগণ এফাং এযাই দফ 

প্রবৃরে ও রূান্তয প্ররক্রয়ায প্রধান চাররকারক্ত।  

 

 একটি আদৄরনক উন্নয়নীর যাষ্ট্র রদদফ ইরতভদে রফশ্ব দযফাদয রযরচরত দদত শুরু কদযদি ফদদর মাওয়া ফাাংরাদদ।  

ফতধভান যকায ক্ষুধা দারযদ্র্যমুক্ত উন্নত মৃে ফাাংরাদদ  গোয রদক্ষ্য কাজ কদয মাদে। ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন রির দদটি 

আত্মরনবধযীর দফ।ভানুল দুদফরা আায াদফ , ভাথায উয চার থাকদফ , ররক্ষ্ত দফ , ফ ভানুদলয কভ ধাংস্থান ও সুস্বাস্থয 

থাকদফ এফাং ভাদজ াংরত থাকদফ। দদ এখন দরদদকই মাো কযদি।  দকারবে-১৯ দফরশ্বক ভাভারযয একটি াংকেভয় ভয় 

অরতক্রভ কযরি আভযা। এ বাইযাদয কাযদণ জনস্বাস্থয  ও জনজীফন নানা াংকদেয মুদখামুরখ। যকায দক্ষ্তায াদথ 

দভাকারফরা কযদি এই দফরশ্বক ভাভারয  দকারবে-১৯। এই ভাভারয দভাকারফরায় যকাদযয অদনক রযকল্পনা ভয়ভ দতা 

ফাস্তফায়দন ভস্যা দে। রকন্তু এো াভরয়ক , ফাাংরাদদ তায রনজস্ব রযকল্পনা ভারপক রক্ষ্য অজধদন এরগদয় মাদফ।  ২০৪১ এ 

একটি দারযদ্র্যশূন্য দদ দফ  ফাাংরাদদ, জ্ঞান রফজ্ঞাদন মৃে দয় ফঙ্গফন্ধুয আজীফন রাররত স্বপ্ন ফা স্তফায়ন কযাই দফ মুরজফ 

তফদল ধ দদফাীয অঙ্গীকায। 
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