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ো্ৎযতো প্রধতধয়ত এধিয়য় চয়য়ে। আ হইোয়ে কাঁয় কাঁ ধধয়য় এয়িোয়ে োনু। প্রধতধয়ত আো োী  

পুরুয় ধ্যকো অধকো এ্ং ্ন্টয় কেো ্ধে। ্ধে, দুজয় ো সুয়োি োোয়ো প্রয়য়োজয় কেো। অয়ক 

হেয়ে এই প্রয়য়োজ অয়কটো ধয়টয়ে। োী পুরুয় োয়ে তোয় তো ধধয়য় োো হোোয় অং ধয়ে, ধয়জ জী্য় 

ধদ্ধোন্ত ধয়ে, অং ধয়ে োধ্ো  োয়জ গুরুত্বপূর্ ণ ্ ব্যোোোয়। ৎযতো শুরুয়ত োী-পুরুয় য়ধ্য দৈধক োোে ণকয 

েোড়ো অন্য আ হকোয়ো োোে ণকয ধে ো কোয়জ  ধ্য়্চোয়ত। উৎয়য় কোয়জ প্রকো, োধোর্ এ্ং  ণোৈো ধে ো। 

োোধজক ীধতীধত  ধদ্ধোন্ত গ্রয়র্ োী প্রোোন্য হ ধে োয়জ, হতধ পুরুয়ৈ কর্তণত্ব ক ধে ো। ৌয় োজ হ 

য়য় ধে তোধৎধিক। োী  পুরু ধে এয়ক অোয় োধপূক। 

 

 কোক্রয় োী  পুরুয় এই তোধৎধিক োয়জ অ্ো ঘয়ট। োী  পুরুয় ম্পয়কণ হেয়ে তো ধ্ষ্ট 

য় এ্ং োী অধকো   ণোৈো ক্ষুন্ন য়ত েোয়ক। তো ধজস্ব ত্ত্বো এ্ং অধিত্ব েো জন্য ঘয়-্োইয়, ক ণয়েে, ধেো 

্ ণে শুরু য় োী ংগ্রো। প্রধতটি হেয়েই োীয়ক োনু ধয়য়্ তো প্রোপ্য ম্মো  অধকো অজণয় ধধ হেয়ত য়। 

ধৈ অ্স্থো োধ্তণ ঘয়টয়ে, তোো অয়ক হেয়ে এে োীয়ক ংগ্রো কয়ত য়ে প্রধতধয়ত। 

 

মৄদ্ধ ধ্ধ্বি হৈ পুি ণঠয় শুরুয়তই জোধত ধোতো ো মুধক্তমৄয়দ্ধ য় ধ ণোতয় স্বীকো োীয়ৈ পু্ ণোয় 

জন্য োী পু্ ণো হ্োড ণ িঠ  ধচধকৎো ব্য্স্থো কয়ধেয়। ্ঙ্গ্ন্ধু ্য়ধেয় হ হৈয় হোট জংখ্যো অয় ণক 

জয়িোষ্ঠী োী তোয়ৈ ্োৈ ধৈয়য় প্রকৃত উন্নয়  ম্ভ্ য়। স্বোীতো োয়ৎ য় োয় য়ধ্য ্ঙ্গ্ন্ধু জোধতয়ক উোো হৈ 

ধ্য়ে অন্যত হেষ্ঠ ংধ্ো।   হ ংধ্োয় ২৭ অনুয়েয়ৈ উয়েে আয়ে, ‘ক োিধক আইয় দৃধষ্টয়ত ো  আইয় 

ো আেয় োয়ৎ অধকোী’। ২৮(১) অনুয়েয়ৈ য়য়য়ে, হক্  ণ, হিোষ্ঠী, ্র্ ণ, োী-পুরু হৎয়ৈ ্ো জন্স্থোয় কোয়র্ হকো 

োিধয়ক প্রধত োষ্ট্র দ্ম্য প্রৈ ণ কধয়্ ো ’ এ্ং ২৮(২) অনুয়েয়ৈ আয়ে , ‘োষ্ট্র  ির্জী্য় ্ ণিয় োী -পুরু ো 

অধকো োৎ কধয়্ ’। কো িঠয় শুরু হেয়কই োী োধ্ ণক উন্নয়  েতোয় ধধিত কয়ত জোধত ধো তো 

ধয়ৈ ণো ধে। হৈয় োজীধত  প্রোয় োী অংগ্রর্ ধধিত কয়ত ্ঙ্গ্ন্ধু কোই প্রে উয়যোি গ্রর্ কয়। ্ঙ্গ্ন্ধু 

জোতীয় ংয়ৈ োীয়ৈ জন্য ৈৎোি আ ংেয়র্ ব্য্স্থো কয়।  োোর্ আয় োীয়ৈ প্রধতদ্বধিতো সুয়োি োেো 

য়। এ োোোোোধ উন্নয়য় মূ হরোতোোয় োীয়ক ম্পৃক্ত কো য়েয ১৯৭৩ োয় দু’জ োীয়ক ধিৎোয় অন্তর্ভ ণক্ত কো 

য়। ্োংোয়ৈয় ংধ্োয় কোধ চোকধ  ক ণ হেয়ে োী পুরুয় ো অধকো ধধিত কো য়। ংধ্োয় শুধুোে 

োী পুরুয় তোই ধধিত কো য়ধ ্ং কোধ চোকধয়ত ধধৈ ণষ্ট ংখ্যক োৈ োীয়ৈ জন্য ংধেত োেো োধ্যয় 

ৈীঘ ণধৈ য় চয় আো অ প্রধতয়োধিতো  প্রধতধধয়ত্ব অ্ো কো য়। কোধ চোকুধয়ত হয়য়য়ৈ ো আয়োধোত 

ধয়োজ্ঞো উঠিয়য় ধৈয়য় ্য়েয়ে ১০ ৎোি হকোটো ংের্ কো য়।   জোধত ধোতো ১৯৭২ োয় ধ ণোধতত োীয়ৈ পু্ ণো , 

ক ণংস্থো  ধোোৈ আ্োয় জন্য ‘োী পু্ ণো হ্োড ণ ’ িঠ কয়। এই হ্োয়ড ণ োধ্যয়ই স্বোী ্োংোয়ৈয় 

অে ণনধতক েতোয়য় োয়ে োী অগ্রোেো।  
 

্ঙ্গ্ন্ধু কন্যো োীয় প্রোিী হে োধো জোধত ধোতো ৈ ণ অনুোয় হৈয় অয় ণ ক জয়িোষ্ঠী োী 

অে ণনধতক, োোধজক, োোধ্োধক  োজনধতক েতোয়য় তু োো সূধচত কয়। োীয় প্রোিী হে োধো 

গৃীত উয়যোয়ি ৌয় উচ্চধেো ক য় ধেো হেয়ে োীয়ৈ তৎোি অংগ্রর্ , তু ক ণংস্থো সৃধষ্ট , উয়যোক্তো 

দতধ, ধোোৈ ক ণোধয়্, সুেো  োী প্রধত ক য় ধংতো প্রধতয়ো  োজনধতক েতোয়য় অৎো্ীয় 

োৌল্য অধজণত য়য়য়ে।  
 

োী  ণোৈো  অধকো প্রধতষ্ঠো ধৈ আট োচ ণ, োোধত য় ধ্েজুয়ড়। ১৮৫৭ ধিস্টোয়ে জুধ দ্ম্য, ক ণঘণ্টো 

ধধৈ ণষ্ট কো এ্ং কোয়জ অোধ্ক োধয়্য় ধ্রুয়দ্ধ প্রধত্োৈ জোোয়ত োধকণ মৄক্তোয়ষ্ট্র ধউইয়য়কণ োিোয় হয়ধেয় 

সুতো কোেোো োী েধয়কো। ধকন্তু শৃঙ্খধত োজ হধৈ তো োয়ত োোয়ধ। ১৯০৮ ধিস্টোয়ে ধউইয়য়কণ হোশ্যো 

হডয়োক্রযোট োী ংিঠয় োে হেয়ক আয়য়োধজত োী োয়্য় জো ণো োজীধতধ্ৈ হ হৈয় োজতোধিক হেী ক্লোো 

হজটধকয় হর্তয়ত্ব ্ ণপ্রে আন্তজণোধতক োী য়ম্ম অনুধষ্ঠত য়। হজটধক প্রধত ্ৎ ৮ োচ ণয়ক আন্তজণোধতক োী ধৈ্ 

ধয়য়্ োো কো প্রিো্ হৈ। ধদ্ধোন্ত য় ১৯১১ ধিস্টোে হেয়ক োীয়ৈ -অধকো ধৈ্ ধয়য়্ ধৈটি োোধত য়্ 

এ্ং ধৈ্টি োোয় এধিয়য় আয় ধ্ধৎন্ন হৈয় োজতিীো। ্োংোয়ৈয় ১৯৭৫ ধিস্টোে হেয়ক ৮ োচ ণ আন্তজণোধতক োী 

ধৈ্ ধয়য়্ োোধত য়য় আয়ে। প্রধত্োয় য়তো এ্ো একটি প্রধতোোয এ্ং উয়েশ্যয়ক োয় হয়ে ধৈ্টি োোধত 

য়্। আন্তজণোধতক োী ধৈ্ ২০২১ এ প্রধতোোয য়ো ‘কয়োোকোয় োী হর্তত্ব : িড়য়্ তু তো ধ্ে’ এ্ং ধৈ্টি 

উোয়েয ধো  ধশু ধ্য়ক ির্োয়  অন্যোন্য োোধজক ংিঠ ধ্িোধত ক ণসূধচ গ্রর্ কয়য়ে। ঐ ধৈ হৈয় হেষ্ঠ 

োাঁচজ জধয়তোয়ক ম্মোো প্রৈো কো য়্। 
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ধো  ধশু ধ্য়ক ির্োয় কোয় ধ্ ণোচধ ইয়তোয় আয়োয়ক োী ৈোধদ্রয়োচয় য়েয ধ্ধৎন্ন 

ক ণসূধচ গ্রর্ কয়য়ে। োী েতোয় , োী ধ ণোত ্ন্ধ , োী োোচো হো , ক ণয়েয়ে োী ধোোিো ধ্ো এ্ং 

আে ণোোধজক ক ণকোয়ে মূ োোয় োী পূর্ ণ  অংগ্রর্ ধধিত কো োী োধগ্রক আে ণোোধজক উন্নয় ধধিত 

কোই প্রো েয। োীয়ৈ ব্যোোক প্রধের্ প্রৈোয় োধ্যয় ৈেতো বৃধদ্ধ , ক ণংস্থো সৃধষ্ট , ে্োজোয় ব্যোোক অংগ্রর্ 

ধধিতকর্, ক্ষুদ্র  োঝোধ উয়যোক্তোয়ৈ পৃষ্ঠয়োোকতো প্রৈো হ ধ্য ধৈয়য় অে ণনধতক েতোয় ধধিত কো হেয়ে 

ব্যোোক কো ণক্র োধচোধত য়ে। ো োধ্যয় প্রধতধষ্ঠত য়্ হজন্ডো তোধৎধিক োজ  সুধেত ধশু।  

 

২০১৯-২০ অে ণ্ েয় ৈোধদ্রযধ্য়োচ  োোধজক ধোোিো হ্ষ্টী আতোয় কো হোট ্োয়জট ্োে ধৈয়য়য়ে 

৭৬ োজো হকোটি টোকো। ্তণোয় প্রোয় ১ হকোটি োনু ধ্ধৎন্ন ৎোতো োোয়ে। োীয়ৈ উয়যোক্তো ধয়য়্ িয়ড় তুয়ত ধ্ধৎন্ন 

প্রধের্ ধৈয়য় প্রধধেত কো য়ে। তথ্য আোো প্রকয়ে োধ্যয় এক হকোটি গ্রোীর্ োী হ্ো প্রৈো  েতোয় কো য়ে। 

ধ্ োে োীয়ক ধৎধজধড, োর্তত্বকোী  ল্যোয়েটিং োৈো ৎোতো প্রৈো কো য়ে। 

 

্তণো কো ২০০৯ োয় েতোয় এয় আ্ো জোতীয় োী উন্নয় ীধত ২০১১ প্রর্য় কয়য়ে। আজ 

্োংোয়ৈয় প্রোিী, ধ্য়োী ৈয় হতো  জোতীয় ংয়ৈ ধিকো োী ো ধ্য়ে ধ্। এয়ৈয় োীো আজ সুধপ্র 

হকোয়ট ণ ধ্চোোধত , ধচ্, ধ্েধ্যোয়য় উোোচো ণ , হো্োধী হজ হজোয় , হৌ্োধী, ধ্ো্োধী  পুধ 

্োধীয়ত উচ্চত োয়ৈ ৈোধয়ত্ব োো কয়ে। োঠ প্রোয় োী ধ , ইউএ, এধো  ধডধ অতযন্ত ৈেতো োয়ে কোজ 

কয়ে। ধ্য়ৈয় োটিয়ত োধন্তেী ্োধীয়ত ্োং োয়ৈ হো্োধী, হৌ্োধী, ধ্ো্োধী  পুধ্োধী োী ৈস্যো 

অতযন্ত ৈেতো োয়ে ৈোধয়ত্ব োো কয়ে। ো ্ধধ্ ণয়ে ্োংোয়ৈয় সুো বৃধদ্ধ কয়ে। কোধ  হ্কোধ ধ্ধৎন্ন 

প্রধতষ্ঠোয় ী ণ োয়ৈ আয়ে োীো। তথ্য প্রমৄধক্ত োধ্যয় ই -কো ণ  অোই  ব্য্োয় ্োংোয়ৈয় োী ধ্প্ল্ সৃধষ্ট 

কয়য়ে। োীয় প্রোিী হে োধো হর্তয়ত্ব জোতীয় ংয়ৈ ংধেত োী আ ৪৫ হেয়ক ৫০-এ উন্নীত কয়য়ে। এেোড়ো 

োীো োধ ধ্ ণোচয় োধ্যয় স্থোীয় োজীধতয়ত ব্যোোক  কো ণকী ভূধকো োেয়ে।  
 

োী উন্নয়য় ্োংোয়ৈ হো য়ড সৃধষ্ট কয়য়ে। প্রোিী হে োধো তাঁ োী হর্তয়ত্ব ৌতো স্বীকৃধত 

ধয়য়্ ২০১৪ োয় “ধো ধি”, ২০১১  ২০১৩ োয় দুই্ো “োউে োউে”, ২০১৬ োয় “প্লোয়ট ৫০-৫০ চযোধম্পয়”, 

২০১৬ োয় “এয়জন্ট অ্ হচঞ্জ”  ২০১৮ োয় “হলো্ো উইয় ধডোধো অযোয়োড ণ” পুস্কোয় ভূধত য়য়য়ে। োীয় 

প্রোিী হে োধো হর্তয়ত্ব অে ণীধত ক কো ণক্রয় োী পূর্ ণ অংগ্রয়র্ োধ্যয় ২০৪১ োয় পূয়্ ণই ্োংোয়ৈ 

উন্নত-মৃদ্ধ হৈয় োধর্ত য়্। 
 

 

োী উন্নয়  েতোয়য় োোোোোধ ধো  ধশু ধ্য়ক ির্োয় োী, ধোোিো, সুেো, ্োল্যধ্য়য়  

হৌতুক প্রধতয়োয় কোজ কয় োয়ে। োী  ধশু প্রধত ক য় ধংতো প্রধতয়োয় জোতীয় ো ণোয় , ধ্ৎোিীয়, হজো, 

উোয়জো  ইউধয় ো ণোয়য় কধটিগুয়ো পুি ণঠ কো য়য়য়ে। োী  ধশু ধ ণোত কয়ঠোৎোয়্ ৈ এ্ং প্রধতয়ো 

কো ণক্র হজোৈোকয়র্  য়েয োী  ধশু ধ ণোত ৈ আই , ২০০০ ংয়ো কয়  ণয়র্ অোোয় জন্য “ো্জ্জী 

ে কোোৈে” োধি োধ্য়তণ “মৃতুযৈে” প্রধতস্থোো কয় ‘োী  ধশু ধ ণোত ৈ (ংয়ো) আই, ২০২০ প্রর্য় কো 

য়য়য়ে। ২০৪১ োয় ্োল্যধ্য়য় শূয়ে োধ হয় আো ধ্য়য় ্োল্য ২০১৪ োয় ন্ড িো ণ োধয়ট প্রৈি োীয় প্রোিী 

হে োধো অঙ্গীকো ্োি্োয় এ ির্োয় কোজ কয় োয়ে। হ য়েয ্োল্যধ্্ো ধয়ো আই ২০১৭  ্োল্যধ্য়য় 

ধয়োকয়ে জোতীয় ক ণোধকেো ২০১৮-২০৩০ এ ্োি্োয় কো য়ে। ো ী  ধশু উন্নয়  সুেো জন্য কো িত 

ৈ ্েয় হৌতুক ধয়ো আই ২০১৮, ধশু আই ২০১৩, ো্ োোচো প্রধতয়ো আই ২০১২, জোতীয় োী উন্নয় ীধত 

২০১১  জোতীয় ধশু ীধত ২০১১ প্রয় কো য়য়য়ে।   
 

োী েতোয়  োজনধতক অংগ্রয়র্ ্োংোয়ৈ এে ধ্য়ে প্রে স্থোহ। কোয় কো ণক ধ্ধৎন্ন 

োৈয়েয়ো কোয়র্ োয়জ ধোধেয়য় োড়ো োীো অে ণনধতকৎোয়্ স্বো্ম্বী য়ে। ৈোধয়দ্রয ো ২০.৫ তোংয় হয় এয়য়ে। 

অয়ক অজণয় য়ধ্য হেোয়টোেোট হ স্যোগুধ য়য়য়ে তো ধচধিত কয় োী অধকো ধধিয়ত োী-পুরুয় ধম্মধত প্রয়ো 

অব্যোত েোকয় োী ধৈ্য় হচতো োে ণক য়্ এ্ং ্োংোয়ৈ ২০৪১ োয় য়ধ্য উন্নত হৈয় োধর্ত য়ত োোয়্ এ্ং 

োী অধকো আৈোয় ম্পূর্ ণ য়্।  
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