
অর্ থননতিক উন্নয়নন নাযীয অফদান   

সতরনা আক্তায 

 

মৄদ্ধতফধ্বস্ত সদ পুনগ থঠননয শুরুনিই জাতিয তিা ভান মুতক্তমৄনদ্ধয ভয় তনম থািননয তকায নাযীনদয পুনফ থাননয জন্য 

নাযী পুনফ থান সফাড থ গঠন ও তিতকৎায ব্যফস্থা  কনযতিনরন। স্বাধীনিা রানবয নয় ভানয ভনে ফঙ্গফন্ধু জাতিনক উায সদন তফনেয 

অন্যিভ সেষ্ঠ ংতফধান।   সম ংতফধাননয ২৭ অনুনেনদ উনেখ আনি , ‘কর নাগতযক আইননয দৃতিনি ভান ও আইননয ভান 

আেয় রানবয অতধকাযী’। ২৮(১) অনুনেনদ যনয়নি, সকফর ধভ থ, সগাষ্ঠী, ফর্ থ, নাযী-পুরুল সবনদ ফা জন্স্থাননয কাযনর্ সকান নাগতযনকয 

প্রতি যাষ্ট্র বফলম্য প্রদ থন কতযনফ না ’ এফং ২৮(২) অনুনেসদ আনি , ‘যাষ্ট্র ও গর্জীফননয ফ থস্তনয নাযী -পুরুল ভান অতধকায রাব 

কতযনফন’। যকায গঠননয শুরু সর্নকই নাযীয াতফ থক উন্নয়ন ও ক্ষভিায়ন তনতিি কযনি জাতিয তিায তননদ থনা তির। সদন 

যাজনীতি ও প্রানন নাযীয অংগ্রর্ তনতিি কযনি ফঙ্গফন্ধু যকাযই প্রর্ভ উনযাগ গ্রর্ কনয।  

 

ভানজ প্রতিটি সক্ষত্রই নাযীনদয িরাির এফং ফফানয জন্য নফ তনতফ থঘ্ন। মায তনতিি তযনফ আভানদযই বিতয কযনি 

নফ। নাযীয কভ থনক্ষত্র আযও সফত তনতফ থঘ্ন কযনি নফ । ২০৪১ ানর উন্নি সদনয সম রক্ষয তননয় সদ এতগনয় িনরনি িা পূযর্ কযনি 

নর পুরুনলয নঙ্গ নাযী সকও এতগনয় সমনি নফ । ফাংরানদ এখন তফনেয উন্নয়ননয সযার ভনডর । িতুর্ থ তল্পতফপ্লনফয দ্বাযপ্রানে 

দাঁতিনয় িথ্য ও প্রমৄতক্ত কানজ রাতগনয় ফাংরানদ এতগনয় িনরনি। এজন্য আভানদয যনয়নি তফার জনংখ্যা । এই তফার 

জনংখ্যায অং নরা নাযী ও পুরুল । সম সদগুনরা তফ সে উন্নি সদনয কািানয দাঁিানি সনযনি সইফ সদই নাযীয ক্ষভিায়ননয 

র্ সুগভ কনযনি । একভয় সম সম সক্ষত্রগুনরানি নাযীয অংগ্রর্ তিো কযা সমি না অর্ফা াভা তজক প্রতিফন্ধকিামূ আনিপৃনষ্ঠ 

জতিনয় সমি সই সক্ষত্রগুনরা এখন মুক্ত । পনর নাযীযা স্বাধীনবানফ এফ সক্ষনত্র অং তননয়  প্রতিতষ্ঠি নে াাাত সদনয 

অর্ থননতিক উন্নয়নন ভূতভকা যাখনি । সদ মিই এতগনয় িনরনি পুরুনলয নঙ্গ নঙ্গ উন্নয়ননয কভ থমনে নাযীয অংগ্রর্ বৃতদ্ধ ানে । 

উন্নি ফাংরানদ গনি সিারায জন্য প্রনয়াজন নাযীয ক্ষভিায়ন এফং নাযীয ক্ষভিায়ন নরা সদনয উন্নয়ন কানজ নাযীয  অংগ্রনর্য 

সুনমাগ। 

 

আজ প্রতিটি কানজ নাযীয অংগ্রর্ বৃতদ্ধ ানে । তক্ষ , কৃতল, তল্প, ব্যাফাফাতর্জয, প্রফা, আইতটি সভাটকর্া অর্ থনীতিয 

প্রতিটা সক্ষনত্র নাযীয অফদান ফািনি । সমখানন নাযীযা ঘনযয কাজ কযি এখন সখানন সকউ িাকতয , সকউ ব্যফা কযনি । 

ফাংরানদস কভ থজীফী নাযীয ংখ্যা বৃতদ্ধ ানে । ংায তযিারনায নঙ্গ নঙ্গ িাযা িাকতয না য় ব্যা ফা কযনি । গ্রানভ প্রায়ই 

সিানটাখানটা সদাকান িারানি সদখা মায় নাযীনদয । ঘনয ফন আজ ইকভান থয মৄ সগ নাযীযা ব্যাফা কযনিন ফাংরানদন।  তযংখ্যান 

ব্যযনযায িথ্য অনুমায়ী , সদন কভ থজীফী নাযীয  ংখ্যা ক্রনভই বৃতদ্ধ ানে । ২০১০ ানর সমখানন কভ থজীফী নাযীয ংখ্যা তির ১৬ 

দতভক ২ রাখ সখানন ২০১৬-১৭ ানর এ িা বৃতদ্ধ সনয় দাঁিায় ১৮ দতভক ৬ রাখ  

 

১৯৭৪ ানর েভফাজানয নাযীয অংগ্রর্ তির ভাত্র ৪ িাং, ২০১৬ ানর িা বৃতদ্ধ সনয় য় ৩৫ দতভক ৬ িাংন 

এটি েভফাজানয পুরুল েতভনকয ায বৃতদ্ধয তুরনায় সফত। তযংখ্যান ব্যযনযায েভতক্ত জতয অনুমায়ী তফগি ফিযগুনরানি 

েভফাজানয উনেখনমাগ্য তযফিথনগুনরায একটি নে েভফাজানয উনেখনমাগ্যংখ্যক নাযীয অংগ্রর্ । ইতিফািক তফলয় নে গ্রভীর্ 

নাযীনদয েভফাজানয অংগ্রনর্য ায নযয নাযীয তুরনা সফত।  

 

এতয়ান সন্টায পয সডনবরনভন্ট (এততড)- এয জতয অনুমায়ী সদনয সভাট ৪২ রাখ ২০ াজায সাাক  েতভনকয 

ভনে নাযীয ংখ্যা ২৪ রাখ ৯৮ াজায। সাাক খানিয যই প্রফান কভ থযি ফাংরানদত নাযী েতভনকযা সদনয অর্ থনীতিয িাকা 

সঘাযানি গুরুত্বপূর্ থ ভূতভকা ারন কযনিন। তফনদন কাজ কযনি তগনয় তফতবন্নযকভ তনম থািননয তকায নয় িানদয অনননক সদন 

তপনয আনি।ফহুনাযী প্রফান ি কি য কনযও গৃকভী তননফ কাজ কযনি মানে। জনতক্ত কভ থংস্থান ও প্রতক্ষর্ ব্যযনযায 

িনথ্য ১৯৯১ ার সর্নক ২০২১ ানরয সপব্রুয়াতয ম থে ভনয় সভাট ৯ রাখ ৩৫ াজায ৪৬৬ জন নাযী প্রফান কাজ কযনি সগনিন।  

 

নয কভ থজীফী  নাযীয নঙ্গ গ্রাভীর্ নাযীযাও ানিয কাজ সমভন - নকতকাঁর্া সর্নক শুরু কনয াঁ -মুযতগয খাভায , গাবী 

ারন, কৃতলকাজ ইিযাতদ নানাবানফ ংানযয আতর্ থক অফস্থা পুনগ থঠনন াায্য কনযনি এফং সকাননা সকাননা ংানয আতর্ থক আনয় 

নাযীই প্রধান ভূতভকা ারন কযনি । কভ থক্ষভ নাযীনদয ভনে ফনিনয় সফত নাযী কৃতলকানজ তননয়াতজি যনয়নি।  

 

কৃতল িথ্যাতব থ সর্নক প্রাপ্ত িনথ্য সদন সভাট কভ থক্ষভ নাযীয ভনে ফনিনয় সফত ংখ্যায় কৃতলকানজ নাযী েভতক্তয ৭১ 

দতভক ৫ িাং তননয়াতজি কৃতলকানজ। প্রফাী আয় প্রাতপ্তয তদক সর্নক ফাংরানদনয অফস্থান তফনে প্তভ । তনিঃ নেন এ 



অফস্থানন তননয় সমনি সদনয নাযী েতভনকযাও উনেখনমাগ্য ভূতভকা যাখনিন। অর্ থনীতিনি গুরুত্বপূর্ থ অফদান যাখনিন ক্ষুদ্র নাযী 

উনযাক্তাযাও। ফাংরানদ অযানাতনয়ন অফ পটও য়যায অযান্ড  ইনপযনভন াতব থন (সফত) সূনত্র, ফিথভানন সদন ৩ রাখ 

ভানুল অনরাইনন ব্যাফা তযিারনা কযনিন আয এনদয অনধ থকই নাযী ব্যফায়ী ফা উনযা ক্তা । এই উনযাক্তযা তননজয ণ্য  তফতক্রয 

ভােনভ ভান ফ থতনম্ন ১০ াজায সর্নক নফ থাচ্চ ১ রাখ টাকা ম থে আয় কযনি । সদন গি এক দনক অর্ থননতিক কাম থক্রনভয ংনঙ্গ 

মৄক্ত প্রায় ১ সকাটি ৩০ রাখ ফািতি েভতক্তয ভনে ৫০ রাখই নাযী। 

 

ফাংরানদনয আজ সম অর্ থননতিক অগ্রগতি এয সিনন পুরুনলয াাাত নাযীয অফদান যনয়নি। পুরুলিাতিক ভানজ 

নাযীযা তকন্তু অিীিকা র সর্নকই অফনতরি। পৃতর্ফীনি  আজ আভযা সম অতধকায ফনর তিৎকায কতয স অতধকায আদানয়য শুরুটা 

পৃতর্ফীয আনরা সদতখনয় একজন নাযীই কনযনি । তদন ফদনরয নঙ্গ নঙ্গ নাযীনদয আত্মপ্রকানয সুনমাগ বিতয কনয তননি কনঠায 

তযেভ কযনি নয়নি । নাযীনদয কানজয সক্ষত্র সফনিনি । ঘনযয সকার্  সর্নক সফয নয় আজ   ভাশূন্য ম থ ে িানদয দতিহ্ন যাখনি 

পরিায নঙ্গ। িনফ কানজয সক্ষত্র ফািনরও কনভতন নাযীয ওয তংিায ায । িানদয ধল থর্ কযা নে , কুতনয় যাস্তায় সপনর 

যাখা নে, ফান ট্রানভ গর্ধল থর্ সনল সপনর সদওয়া নে । এিফ কনযও নাযীযা আভানদয উন্নয়ননয অগ্রমাত্রায ভান অংীদায । 

তডতজটার ফাংরানদ গিায অনধ থক তক্ত । নাযী তক্ত ফাদ তদনয় সদনয অগ্রমাত্রা  অম্ভফ ।  

 

ফঙ্গফন্ধু কন্যা ভাননীয় প্রধানভিী সখ াতনা জাতিয তিায দ থন অনুানয সদনয অনধ থক জননগাষ্ঠী নাযীয অর্ থননতিক , 

াভাতজক, াতযফাতযক ও যাজননতিক ক্ষভিায়ননয নতুন ধাযা সূতিি কনয ন। ভাননীয় প্রধানভিী সখ াতনায গৃীি উনযানগয 

পনর উচ্চতক্ষা কর ধযননয তক্ষা সক্ষনত্র নাযীনদয িবাগ অংগ্রর্ , নতুন কভ থংস্থান সৃতি , উনযাক্তা বিতয , তনযাদ 

কভ থতযনফ, সুযক্ষা ও নাযীয প্রতি কর ধযননয তংিা প্রতিনযাধ ও যাজননতিক ক্ষভিায়নন অবাফনীয়  াপল্য অতজথি নয়নি।  

 

 

 

নাযী উন্নয়ন ও ক্ষভিায়ননয াাাত ভতরা ও তশু তফলয়ক ভির্ারয় নাযীয তনযাত্তা, সুযক্ষা, ফাল্যতফনয় ও সমৌতুক 

প্রতিনযানধ কাজ কনয মানে। নাযী ও তশুয প্রতি কর ধযননয তংিা প্রতিনযানধ জািীয় ম থায়, তফবাগীয়, সজরা, উনজরা ও 

ইউতনয়ন ম থাসয়য কতভটিগুনরা পুনগ থঠন কযা নয়নি। নাযী ও তশু তনম থািন কনঠাযবানফ দভন এফং প্রতিনযাধ কাম থক্রভ 

সজাযদাযকযনর্য  রনক্ষয নাযী ও তশু তনম থািন দভন আইন, ২০০০ এয ধাযা ৯ এয উ-ধাযা (১) এয অধীন ধল থনর্য অযানধয জন্য 

“মাফজ্জীন েভ কাযাদন্ড”  াতস্তয তযফনিথ “মৃতুযদন্ড” কযা নয়নি। 

 

 

তফে অর্ থনীতি সপাযাভ ২০২০ এয প্রতিনফদন অনুানয নাযীপুরুনলয বফলম্য হ্রা কনয ভিাতবতত্তক ভাজ প্রতিষ্ঠায় 

ফাংরানদনয দতক্ষর্ এতয়ায় এনকফানয ীনল থ। যাজননতিক ক্ষভিায়ননয সক্ষনত্র ফাংরানদনয অফস্থান তফনে প্তভ।ফাংরানদ আজ 

নাযী উন্নয়ন ও ক্ষভিায়নন তফনে সযার ভনডর। এযই স্বীকৃতি তননফ ভাননীয় প্রধানভিী সখ াতনা ২০১৪ ানর “ত তট্র”, ২০১১ 

ও ২০১৩ ানর দুইফায “াউর্ াউর্”, ২০১৬ ানর “প্লাননট ৫০-৫০ িযাতিয়ন”, ২০১৬ ানর “এনজন্ট অফ সিঞ্জ” ও ২০১৮ ানর 

“সলাফার উইনভন তরডাযত অযাওয়াড থ” পুযস্কানয ভূতলি নয়নিন। ভাননীয় প্রধানভিী সখ াতনায সনতৃনত্ব অর্ থনীতিয কর 

কাম থক্রনভ নাযীয পূর্ থ অংগ্রনর্য ভােনভ ২০৪১ ানরয পূনফ থই ফাংরানদ উন্নিমৃদ্ধ সদন তযর্ি নফ।  

 

# 

১৬.০৯.২০২১     তআইতড তপিায 

 


