
রাখ া গৃীন পুনফ বান-আকা ছছোঁয়া ছযকর্ ব ফাাংরাখদখয 

ছভা. ছযজুয়ান  ান 

 

ছকাটি ছকাটি ফাঙালরয লনব বযতা  আস্থায ঠিকানা ফঙ্গফন্ধু কন্যা প্রধানভন্ত্রী ছ  ালনা। প্রধানভন্ত্রী 

ছ  ালনায গলতীর  দুযদৃলিম্পন্ন লযকল্পনা আয সুদক্ষ ছনতৃখে অপ্রলতখযাধ্য অগ্রমাত্রা অব্যাত যখয়খছ 

ফাাংরাখদখয। কখযানায এই কঠিন ভখয় লদন যাত তোঁয সুদূযপ্রাযী লচন্তা বাফনা ছদখয ভানুল আয ছদখক 

উন্নয়খনয ল খয লনখয় মাখে। জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু ছ  মুলজবুয যভান ক্ষুধা, দালযদ্র্যমুক্ত ছানায ফাাংরাখদ 

গড়ায স্বপ্ন ছদখ লছখরন। যকায প্রাকৃলতক দুখম বাখগয লকায  ভাখজয প্রকৃত গৃাযা ভূলভীনখদয াভালজক 

লনযাত্তা লফধাখনয লনশ্চয়তা ম্পূর্ ব লফনা  যখচ াকাঘখয পুনফ বান কযখছ। গৃীন ভানুলখদয পুনফ বাখনয 

রখক্ষয ১৯৭২ াখরয ২০ ছপব্রুয়ালয জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু ছ  মুলজবুয যভান তৎকারীন ছনায়া ারী ছজরায 

যাভগলত থানা (ফতবভাখন রক্ষ্মীপুয ছজরা) লযদ বন কখয লতলন স্বচখক্ষ ছ ানকায গৃীন ভানুখলয কি ছদখ  

ব্যলথত খয়খছন। তাৎক্ষলর্ক ছ ানকায ২০০ ক্ষলতগ্রস্ত গৃীন লযফাযখক পুনফ বাখনয ব্যফস্থা গ্রছর্য জন্য 

২০০টি ঘয ততলয কখয ছদয়ায জন্য াংলিি ছজরা প্রাকখক লনখদ ব লদখয়লছখরন লতলন। ছই ২০০ 

লযফাখযয জন্য লনলভ বত ঘযগুখরাখক ফঙ্গফন্ধু ছাড়াগাছা ‘গুেগ্রাভ’ নাখভ অলবলত কখযলছখরন। ছই ছথখকই 

গুেগ্রাভ প্রলতষ্ঠায শুরু। ঐফছযই ফঙ্গফন্ধুয লনখদ বখ বৃত্তয ছনায়া ারীখত আয ৪টি গুেগ্রাভ ততলয এফাং 

ছগুখরাখত ১ াজায ৪৭০টি লযফাখযয প্রায় ১০ াজায গৃীন ভানুলখক পুনফ বান কযা খয়লছর। ছ ারা 

আকাখয লনখচ ফা কযা ভানুলখদয আশ্রখয়য ব্যফস্থা লনলশ্চত য়ায় তাখদয মুখ  ছইভয় াল পৄখে 

খেলছর।  

 

১৯৯৭ াখরয ১৯ ছভ কক্সফাজায  ার্শ্বফতী এরাকায় প্রাকৃলতক দুখম বাখগয লকায খয় অখনক ভানুল 

গৃীন খয় খড়। প্রধানভন্ত্রী ছ  ালনা ১৯৯৭ াখরয ২০ ছভ কক্সফাজায লযদ বখন মান এফাং ছ ানকায 

গৃীন ভানুখলয আাজালয লনজ ছচাখ  ছদখ  ব্যলথত ন এফাং তোঁযই  লনখদ বনায় ১৯৯৭ াখর ‘আশ্রয়র্’ নাখভ 

একটি প্রকল্ গ্রর্ কযা য়। ঘূলর্ বঝড়, নদীবাঙ্গখন ভূলভীন, গৃীন  লছন্নমূর লযফায পুনফ বাখনয রখক্ষয 

প্রধানভন্ত্রীয প্রতযক্ষ তত্ত্বাফধাখন ‘আশ্রয়র্’ প্রকল্পটি লযচালরত খে।  ‘মায জলভ আখছ ঘয ছনই, তায লনজ 

জলভখত ঘয লনভ বার্’ উ াখতয আতায় একটি ছলভ াকা ঘয লনভ বাখর্ উছজরা লনফ বাী অলপাখযয অনুকূখর 

আশ্রয়র্-২ প্রকল্প খত ১ রা  ২০ াজায োকা ফযাদ্দ প্রদান। মাখদয এক তাাং ছথখক ১০ তাাং লবখে 

ফালড়য জলভ আখছ, লকন্তু ঘয নাই, তাখদযখক তালরকাভুক্ত উকাযখবাগী লখখফ লচলিত কযা। অনুখভালদত 

প্লান, লর্জাইন, প্রাক্করন  গুর্গতভান ফজায় ছযখ  ঘয লনভ বার্ কযা। উখজরা আশ্রয়র্-২ প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

োস্কখপা ব এয বালত  আয়ন ব্যয়ন কভ বকতবায দালয়েপ্রাপ্ত খরন উখজরা লনফ বাী অলপায। মায জলভ 

আখছ ঘয নাই লফলয়টি লনলশ্চত খয় উখজরা লনফ বাী অলপায যালয ক্রয় দ্ধলত  নীলতভারা অনুমায়ী 

গঠিত কলভটি (লআইল) দ্বাযা লনভ বার্ কাজ ফাস্তফায়ন কখয থাখকন। কাখজয গুর্গতভান স্পলিকযখর্ 

কাম বাখদখত্র উখে  যখয়খছ, লনলভ বতব্য ছলভাকা ঘখযয নকা  প্রাক্করন আশ্রয়র্-২ প্রকখল্পয খয়ফাইে 

www.ashrayanpmo.gov.bd ছথখক াংগ্র কখয ছ অনুমায়ী কাম বক্রভ গ্রর্ কযখত খফ। এ লফলখয় ছকাখনা 

অস্পিতা থাকখর যালয প্রকল্প লযচারকখক অফলত কযায উখে  আখছ। ১৯৯৭ ছথখক জুন ২০২০ ম বন্ত 

২১৭২টি আশ্রয়র্ প্রকখল্পয ভাধ্যখভ ১ রা  ৬৫ াজায লছন্নমূর, গৃীন লযফাযখক পুনফ বান কযা খয়খছ। 

এছাড়া মায জলভ আখছ ঘয ছনই, তায লনজ জলভখত ঘয লনভ বার্ কখয ছদয়া খয়খছ ১ রা  ৫৩ াজায ৭৭৭টি। 

আলশ্রত লযফাখযয দস্যখদয জীফনভান লযফতবখনয রখক্ষয পুনফ বালত প্রলত লযফাযখক ৩০ াজায োকা কখয 

১ রা  ৪২ াজায ৭১৮টি লযফাযখক ক্ষুদ্র্ ঋর্ ছদয়া খয়খছ। আশ্রয়র্ প্রকখল্পয অবযন্তখয ১৫ রা  ৫৪ াজায 

৬৭৫টি বৃক্ষ ছযার্ কযা খয়খছ। আশ্রয়র্ফাীখদয লফখনাদখনয জন্য ২ াজায ২০১টি কলভউলনটি ছন্টায লনভ বার্ 

কযা খয়খছ। এছাড়া আশ্রয়র্ফাীখদয জন্য ২০টি োং ঘয  ৪৬১টি পুকুখযয ঘােরা ততলয কখয ছদয়া খয়খছ। 
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প্রধানভন্ত্রী ছ  ালনা গৃীন ভানুখলয কি  দুদ বায কথা অন্তয লদখয় উরলি কখযখছন। মুলজফ 

জন্তফখল ব প্রধানভন্ত্রীয ছঘালর্া- ছদখ একজন ভানুল গৃীন থাকখফ না, মুলজফ জন্তফখল বয জন্য এোই 

ফখড়া উৎফ। যকাখযয লনজস্ব অথ বায়খন ভূলভীন, গৃীন, লছন্নমূর লযফাখযয স্বাভী-স্ত্রী উবখয়য ছমৌথ নাখভ 

ম্পূর্ ব লফনামূখে ভূলভয ভালরকানা স্বখেয কবুলরয়ত দলরর ম্পাদন, ছযলজলি  নাভজালয কখয ছদয়া 

খে। আশ্রয়র্  গুেগ্রাখভ পুনফ বালত লযফাখযয দস্যখদয লফলবন্ন উৎাদনমু ী  আয়ফধ বক ব্যফালযক 

কালযগলয প্রলক্ষর্ প্রদান কযা য়। প্রলক্ষর্ ছখল তাখদযখক আথ বাভালজক অফস্থায উন্নয়খন ক্ষুদ্র্ ঋর্ লফতযর্ 

কযা য়। আগালভ ২০২২ াখরয ভখধ্য তালরকাভুক্ত আয চায রা  ভানুলখক পুনফ বান কযায রক্ষযভাত্রা 

লনধ বালযত যখয়খছ। ফতবভাখন আশ্রয়র্-২ প্রকখল্পয ব্যাযাক লনভ বাখর্য দালয়খে লনখয়ালজত যখয়খছন স্ত্র ফালনী 

লফবাগ আয ‘মায জলভ আখছ ঘয ছনই, তায লনজ জলভখত ঘয লনভ বার্’ এয কাজটি উখজরা প্রাখনয ভাধ্যখভ 

ফাস্তফালয়ত খে। 

 

প্রধানভন্ত্রী ছঘালর্া লদখয়খছন, ছদখ ছকাখনা গৃীন থাকখফ না। প্রখতযক গৃীন লযফায ম্পূর্ ব 

লফনামূখে স্থায়ীবাখফ ফালড় দুই তক জলভয ভালরকানা বুলঝখয় ছদয়া খে। ছলভাকা প্রলতটি ফালড়খত 

থাকখছ দুইো ছফর্রুভ, একো লকখচন রুভ, একো ইউটিলরটি  রুভ, একো েয়খরে  একো ফাযান্দা। ইখেয 

ছদয়ার, কাংলক্রখেয ছভখঝ এফাং যলঙন টিখনয ছাউলন লদখয় ততলয খফ দুই কখক্ষয আফান। ছদখয কর 

ভূলভীন  গৃীন অথ বাৎ ‘ক’ ছশ্রলর্য লযফায পুনফ বান কাম বক্রখভয জন্য প্রর্ীত নীলতভারায় আয লকছু 

জনকোর্মূরক ১৫টি লফলখয় লনখদ বনা প্রদান কযা খয়খছ। মুলজফফখল ব ‘ফাাংরাখদখয একজন ভানুল গৃীন 

থাকখফ না’-এই লনখদ বনা ফাস্তফায়খন প্রধানভন্ত্রীয কাম বারয় খত ১৫ ছপব্রুয়ালয ২০২১ অনুযর্ীয় 

লনখদ বনামূখয প্রজ্ঞান জালয কযা খয়খছ। এয ভখধ্য যখয়খছ- শুদৄভাত্র ‘ক’ ছশ্রলর্য ভূলভীন  গৃীন 

লনফ বাচখন উখজরা প্রান লবক্ষুক, প্রলতফন্ধী, লফধফা, স্বাভী লযতযক্তা, লাখোধ ব প্রফীর্ ব্যলক্তখদয অগ্রালধকায 

লফখফচনা কখয উকাযখবাগীয তালরকায় অন্তভু বক্তকযখর্য লনখদ বনা। ঘয লনভ বার্ াভগ্রী (কাে, টিন, ইে, ফালু, 

লখভন্ট ইতযালদ) এয গুর্গত ভান লনলশ্চত খয় ঠিকবাখফ ব্যফায কযা; লনভ বার্ কাখজয গুর্গতভান 

আফলিকবাখফ ফজায় যা া; লনভ বার্ কাজ চরাকাখর মথামথ লকউলযাং  ফালু লখভখন্টয লভশ্রর্ অনুাত 

ঠিকবাখফ কযা; গুর্গতভান লনলশ্চতকখল্প পূতব কাজ ম্পাদখন প্রখয়াজনীয় ন্যযনতভ ভয়ীভা  ম বায়ক্রলভক 

ধা অনুযর্ কযা; প্রকল্প ফাস্তফায়ন কলভটি (লআইল) এয কর গস্যগর্ লনভ বার্ কাজ তদাযলকখত তৎয 

থাকা; লফলেন্ন ফা দুগ বভ ফা নদী বাঙ্গনপ্রফর্ এরাকায় গৃ লনভ বার্ কযা মাখফ না। লনফ বালচত জায়গাটি ছগ্রাথ 

ছন্টাখযয লনকেফতী খত খফ। উকাযখবাগী লনফ বাচখনয পূখফ ব লফদ্যভান তালরকা মাচাই কযখত খফ। 

তালরকায ফাইখয প্রকৃত ভূলভীন  গৃীন লযফায থাকখর তাযা গৃ লনভ বাখর্য আতায় আখফ। তখফ 

এখক্ষখত্র উখজরা োস্কখপা ব কলভটিয অনুখভাদন লনখত খফ। লফখখল লনখদ ব ছদয়া খয়খছ, ছকাখনা 

অফস্থাখতই উকাযখবাগীয লনকে খত লযফর্ ফা অন্য ছকাখনা  যখচয অথ ব ছনয়া খফ না। লতয 

লনখদ বনামূ জনফান্ধফ  গলযফ ভানুলখদয জন্য অতযন্ত উখমাগী।     

 

১৯৯৬ ার ছথখক ছপব্রুয়ালয ২০২১ ম বন্ত ছভাে ৯ রা  ৯৮ াজায ৩৪৬টি লছন্নমূর গৃীন লযফাযখক 

ফাস্থাখনয ব্যফস্থা কখয ছদয়া খয়খছ। ম্পূর্ ব যকালয  যখচ রা  রা  গৃীন ভানুলখক জলভয 

ভালরকানা াকা ফালড় লনভ বার্ কখয ছদয়ায নলজয পৃলথফীখত আয ছকাথা নাই। এটি ছকাখনা গল্প ফা স্বপ্ন 

নয়। এো খে ফাাংরাখদখয ম্পূর্ ব ফাস্তফতায লচত্র। রাখ া গৃীনখক একাখথ পুনফ বান কযায ভাধ্যখভ 

পৃলথফীখত এক আকাখছোঁয়া ছযকখর্ বয নলজয স্থান কযখরা ফাাংরাখদ। 
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