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জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভান স্বাধীন শদশ নগয  গ্রাশভয বফলম্য ক্রভাগতবাশফ দূয কযায উশেশে 

কৃতলতফল্পফ, গ্রাভাঞ্চশর তফদুৎতায়ন, কুটিযতল্প  ন্যান্য তশল্পয তফকা এফং  তক্ষা, শমাগাশমাগ- ব্যফস্া  জনস্বাশযেয উন্নয়শনয 

ভাধ্যশভ গ্রাভাঞ্চশরয অমূর তযফততন াধশনয জশন্য যাষ্ট্র কাম তকয ব্যফস্া গ্রণ কযশফ ফশর শুদৄ ঙ্গীকাযআ কশযনতন, ফাংরাশদশয 

ংতফধাশনয ১৬ নুশেশদ তা ন্তর্ভ তক্তয ভাধ্যশভ তততন স্ায়ী  দৃঢ প্রতেশয় ঙ্গীকায কশযতছশরন। জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ 

মুতজবুয যভান উরতি কশযতছশরন তৎকারীন পূফ ত াতকস্তান থ তাৎ  অভাশদয এআ শদ ায ম্ভাফনাভয় একটি শদ। তততন তায 

শভধা  ফতরষ্ঠ শনতৃশে ফাঙাতর জাততশক ঐকেফদ্ধ কশয শদশক স্বাধীন কশযতছশরন। তততন শদখশরন কর সুশমাগ সুতফধা 

যশকতিক। তততন ফাংরাশদশয গ্রাভগুশরাশক অদৄতনক  তযকতল্পত গ্রাভ তশশফ গশে শতারায স্বপ্ন শদখশরন। কাউশক তছশন 

শপশর যাখা মাশফ না এআ নীতত  অদ তশক াভশন শযশখ প্রথভ ঞ্চফাতল তক তযকল্পনা গ্রণ কযশরন। 

জাততয দুবতাগ্য তততন তায কাজ শল কযশত াশযনতন। ফঙ্গফন্ধুয যশক্তয উত্তযাতধকাযী ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াতনা এযআ 

ধাযাফাতকতায়  ২০১৮ াশরয তনফ তাচশনয আশতাশয ৩.১০ নুশেশদ ' অভায গ্রাভ অভায য '  ফাস্তফায়শনয শঘালণা শদন। 

 প্রততটি গ্রাশভ উন্নত যাস্তাঘাট,শমাগাশমাগ সুতফধা, সুশয় াতনয ব্যফস্া,স্বাযেশফা  উন্নত তচতকৎা সুতফধা, ভানম্পন্ন 

তক্ষা, তফদুেৎ  জ্বারাতন যফযা তনতিত কযা, উন্নত য়ঃতনষ্কান   ফজতেব্যফস্ানা, কতম্পউটায  দ্রুতগততয আন্টাযশনট সুতফধা, 

বফদুেততক যঞ্জাভ ভানম্মত শবাগ্যশেয ফাজায,ব্যাংতকং সুতফধা, গ্রাভীণ কভ তংযান,কতভউতনটি শে  তফশনাদশনয 

ব্যফস্া   ম্প্রাযশণয ভাধ্যশভ  শযয সুতফধা তনতিত কযায তযকল্পনা গ্রণ কশযশছন। এছাো গ্রাশভ তফদুৎ  জ্বারাতন যফযা 

ফাোশনা  তনব তযশমাগ্য কযায রশক্ষে গ্রুতবতত্তশত ফাশয়াগ্যা প্লান্ট  শৌযতক্ত প্যাশনর ফাশনাশত উৎা  ায়তা শদয়ায 

তদ্ধান্ত তনশয়শছ যকায। ভাননীয় থ তভন্ত্রী তায ২০২১-২২ াশরয ফাশজট ফতক্ততায় গ্রাভ ম তাশয় কৃতলমন্ত্র শফা ম্প্রাযণ এফং এয 

ভাধ্যশভ গ্রাভীণ যুফক  কৃতল উশযাক্তাশদয প্রতক্ষণ তদশয় উৎাদনীর কভ তংযান কযায কথা উশেখ কশযশছন। 

 

  তফতফএ এয ২০১৭ াশরয প্রততশফদশন উশেখ কযা শয়শছ ফাংরাশদশয  তকযা ৬৪.৯৬ বাগ ভানুল গ্রাশভ ফফা কশয। 

এয ভশধ্য শথশক প্রততফছয তকযা ৭.৬ বাগ ভানুল গ্রাভ শথশক শয চশর অাশ। এশত কশয প্রততফছযআ শযয উয ফােতত 

জনংখ্যায চা বৃতদ্ধ াশে। নাগতযক সুতফধা তদনতদন ংকুতচত শে। নগযফাীযা তাশদয প্রাপ্য ন্যেনতভ নাগতযক শফা শথশক ফতঞ্চত 

শেন। ২০৪১ াশর শদশয জনংখ্যা শফ কভ- শফত ২২ শকাটি। শদশ ফততভাশন ০.৫-১ তাং াশয কৃতলজতভ কভশছ। এয ফশো 

একটি ং ফততবটায় রূান্ততযত শে। কৃতলজতভ কভায কাযশণ বতফষ্যশত খায তনযাত্তা তফতিত শফ। এছাো গ্রাশভয 

জীফবফতচত্র্ে নষ্ট শফ।তাআ জনফহুর গ্রাভগুশরাশত শযয শফা তনতিত কযা শগশর ভানুশলয শয অা কশভ মাশফ। গ্রাভীণ কৃতলয 

উদ্বৃত্ত শ্রতভক যফতী ফছযগুশরাশত অশযা অদৄতনক শফাখাশত তনশয়াতজত য়ায ভাধ্যশভ তাশদয শা তযফততন কযশছ। এ কর 

উদ্বৃত্ত শ্রতভকযা প্রাথতভকবাশফ গ্রাভীণ  নগশযয ফাতণজে, তযফণ  ব্যতক্তগত শফামূরক  

-২- 

কাম তক্রশভ জতেত য়। এছাো ভধ্য প্রাশচেয শদগুশরাশত গ্রাভীণ কৃতলখাশতয শনক শ্রতভক চাকতয তনশয় চশর মাশে। পশর গ্রাভীণ 

কৃতল শ্রতভশকয ভজুতয বৃতদ্ধ াশে। এশত গ্রাভীণ ভানুশলয জীফনভান অশগয শথশক শনক বৃতদ্ধ াশে।  

গ্রাভীণ দাতযদ্র্ে হ্রাশ ভজুতয বৃতদ্ধ গুরুেপূণ ত ভূতভকা যাখশছ। থ তবনততক উন্নততয াাাত গ্রাভীণ জনশদয ভানুশলয 

চাতদা  বৃতদ্ধ াশে।   তাআ ফততভান যকায গ্রাশভ, শযয সুশমাগ সুতফধা ম্প্রাযশণয ভাধ্যশভ গ্রাভ শথশক শয তবফান 

কভাশনায উয গুরুে তদশয়শছ। ২০১৮ াশরয ফাংরাশদশয থ তবনততক ভীক্ষায তথ্যভশত শদশয শভাট শ্রভতক্তয তকযা  ৪০.৬ 

বাগ শমাগান শদয় কৃতল। তজতডত -শত কৃতলয ফদান তকযা ১৩.৬ বাগ। তফশেয ১৭৪ টি শদশ ১ শকাটি ২০ রাশখয  শফত 



ফাংরাশদত তবফান কভী  কভ তযত অশছ।মায তধকাংআ গ্রাভীণ জনশগাষ্ঠীয। এছাো প্রায় ৫০ রাখ গাশভ তন্টকভী শয কাজ 

কযশছ।এশদয তধকাংআ নাযী। তাশদয প্রায় ফাআ গ্রাভ শথশক এশশছ। এযা প্রততভাশআ শভাফাআশরয ব্যাংতকং এয ভাধ্যশভ গ্রাশভ 

তযফাশযয কাশছ টাকা াঠাশে।  

তবফাী  বততয শাাকতশল্প কভ তযত কভীশদয শপ্রতযত থ ত, গ্রাভীণ থ তবনততশক তদন তদন তক্তারী কযশছ। অভায 

গ্রাভ অভায য, গ্রাভাঞ্চশর শযয অদৄতনক নাগতযক শফামূ তনতিত কযায রশক্ষে প্রাথতভক দশক্ষ তশশফ ১৫ টি গ্রাভশক 

াআল্ট ভশডর গ্রাভ তশশফ গশে শতারায তদ্ধান্ত শনয়া শয়শছ। ১৫ টি ভশডর গ্রাশভয ৮ টি শফ শদশয ৮ টি তফবাশগ এফং ফাতক ৭ টি 

শফ ায,উকূরীয় এরাকা,াাতে এরাকা, চয এরাকা,ফশযি ঞ্চর,তফর এরাকা এফং থ তবনততক এরাকায াশ । ংতিষ্ট কর 

ভন্ত্রণারয়  তফবাগ ভশডর গ্রাভ ফাস্তফায়শন কাজ কযশছ,তশফ ভশডর গ্রাভ স্াশন শনতৃশে অশছ স্ানীয় যকায তফবাশগয ধীনয 

স্ানীয় প্রশকৌর তধদপ্তয। এ প্রকশল্পয ভাধ্যশভ প্রততটি গ্রাশভ জরফায়ু তযফততশনয শনততফাচক প্রবাফমুক্ত েকব্যফস্া 

তনতিতকযণ,উশজরা ভাস্টায প্লান বততয কযা  ফাস্তফায়শনয ভাধ্যশভ নাগতযক সুতফধা ম্প্রাযণ,প্রততটি গ্রাশভ ম তায়ক্রশভ াআশয 

ভাধ্যশভ  সুশয় াতন যফযাশয ব্যফস্া,গ্রাভীণ ফাজায উন্নয়ন এফং গ্রাভীণ কভ তংযান সৃজশনয রশক্ষে তফতনশয়াগ তযকল্পনা বততয 

কযা শফ।  

অভাশদয শদশ থ তবনততক উন্নয়শনয মূর চাতরকাতক্ত কৃতল। কৃতলআ অভাশদয অফভান গ্রাভফাংরায কৃতষ্ট, ভনন  

ংস্কৃততয ন্যতভ নুলঙ্গ। ক্ষুধা  দাতযদ্র্েমুক্ত শদ গেশত শভৌতরক নাগতযক সুতফধামূ গ্রাভাঞ্চশর শৌৌঁশছ শদয়ায ভাধ্যশভ 

প্রততশযাধ্য গ্রমাত্র্ায ফাংরাশদশয উন্নয়শনয তবতত্তশক স্ায়ীরূ তদশত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াতনায রাতরত স্বশপ্নয ফতঃপ্রকা 

' অভায গ্রাভ অভায য'। অয এ স্বপ্ন ফাস্তফায়শনয ভধ্য তদশয় জাততয ততায স্বশপ্নয শানায ফাংরা গশে শতারা ম্ভফ শফ। 
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