ফঙ্গফন্ধুয দশন, ভফায়ে উন্নেন
আভদাদ আরাভ
৭ ভার্ শ ৪৯তভ জাতীে ভফাে দদফ। ২০২১ ায়রয ভয়ে একটি ভেভ অয়েয দদ এফং ২০৪১ ায়রয ভয়ে উন্নত
ফাংরায়দ গয়ে দতারাআ ফতশভান যকায়যয রক্ষ্য। এ রক্ষ্য জশয়নয জন্য দদয়য ভফােীযা দফদবন্ন দা দবদিক ভফাে
দভদত গঠন কয়য ঞ্চে  দফদন দোয়গয ভােয়ভ অেফধ শক  উৎাদনমু খী কাম শক্রভ দযর্ারনা কযয়ে। ভ ফাে দভদতয
দস্যযা দনয়জয়দয জীফন ভান উন্নেয়নয াাাদ জাতীে থ শনীদতয়ত ফদান যাখয়েন। ভায়জয দফদবন্ন দাজী ফী এফং
দফকায জনয়গাষ্ঠীয বাদেয দযফতশন এফং জীফনমাত্রায ভান উন্নেয়নয ন্যতভ দাান য়ে ভফাে। ভফায়েয এআ ভতাদশয়ক
াভয়ন দযয়খ পৃদথফীয ফহু দদ দনয়জয়দয অথ শাভাদজক উন্নেয়ন উয়েখয়মাে দৃষ্টান্ত দযয়খয়ে । দদয়য েী ঞ্চয়রয দাদযদ্রদভার্ন,
নতুন নতুন কভশংস্থান সৃদষ্ট , উৎাদদত য়েয ফাজাযজাতকযণ  য়েয ন্যায্যমূল্য প্রাদি  নাযীয ক্ষ্ভতােয়ন ভফাে
গুরুত্বপূণ শ ভূদভকা দযয়খ র্রয়ে।
দদযদ্রদভার্ন  থ শননদতক উন্নেয়ন দফশ্বব্যাী একটি যীদক্ষ্ত  স্বীকৃত ভােভ য়ে ভফাে। ভফাে দধদিয়যয
অতাে দনফদিত ভফাে দভদতগুয়রা দদয়য অথ শাভাদজক গ্রগদত , দাদযদ্রদভার্ন  কভশংস্থান সৃদষ্টয়ত গুরুত্বপূণ শ ভূদভকা
ারন কযয়ে। দফদবন্ন থ শনীদতদফদ  থ শননদতক ংস্থা ভফােয়ক দফদবন্নবায়ফ ংজ্ঞাদেত কয়যয়েন। তয়ফ একআ ফা দবন্ন
উয়েয়েয়ক াভয়ন দযয়খ ভয়ফতবায়ফ কাজ কযায নাভআ য়রা ভফাে। ভফায়েয আদতা য়নক পুযায়না য়নয়ক ভয়ন কয়যন
ভফায়েয সূত্রাত য়েদের বাযতফল শ দথয়ক। বাযতফয়ল শ দভৌম শ অভয়র ভফাে ংগঠনগুয়রায উদ্ভফ য়েদের। তখন দগুয়রা
নগয জীফয়ন ে উৎাদয়ন জনভত ততদযয ব্যাায়য গুরুত্বপূণ শ ভূদভকা ারন কযত। তয়ফ কৃদল ঋণ যফযায়য রয়ক্ষ্য
১৯০৪
ায়র আংয়যজ অভয়র দকা -ায়যটিব দক্রদডট দাাআটি যাক্ট এয ভােয়ভ অভায়দয এ উভায়দয় ভফাে শুরু য়েদের।
ফাংরায়দয়য ভফাে অয়দারয়নয আদতা য়নক পুয়যায়না। স্যায দদ যাে খুরনা দজরায াআকগাো উয়জরায যােরী
গ্রায়ভয দদযদ্র ভানুলয়ক অত্মদনবশযীর কযায উয়েয়ে ভফায়েয অদয়শ উদ্ধুদ্ধ কয়য দেয়রন। ফতশভায়ন থ শনীদতয প্রা ে কর
দক্ষ্য়ত্র ভফাে কাম শক্রভ দযর্াদরত য়ে।
ফতশভায়ন দদয় প্রাে ০১ (এক) রাখ ৮০ (অদ) াজায দনফদিত ভফাে দভদত যয়েয়ে মায দস্য ংখ্যা ০১(এক)
দকাটি ায়ে ১২ (ফায) রায়খয দফদ। এ কর দনফদিত ভফাে দভদতয দবৌত ম্পদ , দফদনয়োগকৃত অদথ শক ম্পদ , ভজুদ
তদফর আতযাদদয দযভাণ প্রাে ০৬ (েে) াজায ০৩ (দতন)ত দকাটি টাকা। প্রতযক্ষ্ ফা য়যাক্ষ্বায়ফ প্রাে ১০ (দ) রাখ
কভশংস্থায়নয ব্যফস্থা য়েয়ে। ভফাে শুদৄ থ শননদতক প্রদক্রোয ভয়ে ীভাফদ্ধ নে , এটি একটি াভাদজক অয়দারন, য়মাদগতা
 ভ্রাতৃত্ব প্রদতষ্ঠা য উয়যাগ। এয ভাে দভ দাদযদ্র দভার্ন, দুয়ম শাগ ব্যফস্থানা দযয়ফ যক্ষ্া , খায দনযািা দনদিত কযা য়ে।
ভফায়েয মূরভন্ত্র য়ে “কয়রয তয়য কয়র অভযা প্রয়তযয়ক্ষ্ অভযা য়যয তয়য ”। অভায়দয দদয়য ভফাে দভদতগুয়রা
াধাযণত ০৭ (াত)টি নীদতভারা দভয়ন র্য়র। এগুয়রা য়রা স্বতঃস্ফূতশ এফং ফা ধ দস্য দ, দস্যয়দয গণতাদন্ত্রক ংগ্রণ,
স্বােিান  স্বাধীনতা, দক্ষ্া, প্রদক্ষ্ণ এফং তথ্য অন্তঃ ভফাে য়মাদগতা এফং াভাদজক ঙ্গীকায। ভফাে প্রদতষ্ঠা কযা
জ দকন্তু তায পরতা দনবশয কয়য ০৭ (াত)টি য়তশয উয। এগুয়রা য়রা ঐকযফদ্ধতা , দফশ্বস্ততা, স্বেতা, শৃঙ্খরা, গণতন্ত্র,
য়মাদগতা  ম্প্রীদত এফং া ভাদজক দনযািা। জাদতংয়ঘয দয় ফ নুমােী দফয়শ্বয ৩০০ দকাটিয দফদ ভানুল ভফায়েয
ভােয়ভ জীফন দনফ শা কয়য।
আদতায়য ভানােক জাদতয দতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুদজবুয যভায়নয উন্নেন দশয়নয দকন্দ্রদফন্দু দের ভানুল। দত দন ১৯৭২
ায়রয ৩০ জুন ফাংরায়দ জাতীে ভফাে আউদনেন অয়োদজত ভফাে য়েরয়ন প্রদি তায ফক্তয়ব্য উয়েখ্য কয়যদেয়রন
“অভায দদয়য প্রদতটি ভানুল খায ায়ফ , অশ্রে ায়ফ, দক্ষ্া ায়ফ, উন্নত জীফয়নয দধকাযী য়ফ ’- এ য়ে অভা য স্বপ্ন। এআ
দযয়প্রদক্ষ্য়ত, গণমুখী ভফাে অয়দা রনয়ক তযন্ত গুরুত্বপূণ শ ভূদভকা ারন কযয়ত য়ফ। দকননা ভফাে থ ভাজতয়ন্ত্রয থ ,
গণতয়ন্ত্রয থ। ভফায়েয ভােয়ভ গদয ফ কৃলকযা দমৌথবায়ফ উৎাদন ময়ন্ত্রয ভাদরকানা রাব কযয়ফ ”। ভফাে ব্যফস্থায প্রদত
ফঙ্গফন্ধুয দুফ শরতা দের। তাআ ভায়জ সুদফধাফদঞ্চত গদযফ
কৃলক, শ্রদভক, তাঁদত, দজয়র, ক্ষুদ্র ব্যফােীয়দয ধনী দজাতদায
ভাজনয়দয াত দথয়ক যক্ষ্ায জন্য ংদফধান ১৩  ১৪ ধাযাে সুযক্ষ্া দদয়েদেয়রন। ১৩ ধাযাে উয়েখ কযা য়েয়ে যাষ্ট্রীে ,
ভফাে  ব্যদক্তখায়তয ভাদরকানাে থাকয়ফ উৎাদয়নয উােমূ। অয ১৪ ধাযাে ফরা য়েয়ে কৃলক , শ্রদভক  িাৎদ
জনয়গাষ্ঠীয থ শননদতক মুদক্তয মূর দাদেত্ব যাষ্ট্রয়কআ দনয়ত য়ফ। তয়ফ একআ য়ঙ্গ ব্যদক্তখাত  ভফােয়ক গুরুত্ব দদো য়েয়ে।
দদয়য ভফাে দভদতগুয়রায ভয়ে াভান্য ফদায়নয জন্য ২০১৯ ায়রয জাতীে ভফাে পুযস্কায়যয জন্য ১০টি
কযাটাগযীয়ত চূোন্তবায়ফ দনফ শাদর্ত ০৯ (নে)টি ভফাে দভদত  ০১ (এক) জন ভফােীয়ক দনফ শার্ন কযা য়েয়ে।

-২কৃদলদবদিক/াদফ শক গ্রাভ উন্নেয়ন অদভদবটা ভফাে ভৎস্য  কৃদল খাভায দভদত দর .খুরনা, ঞ্চে  ঋণদান/দক্রদডটএ তুদভদরো দিস্টান দকা -ায়যটিব দক্রদডট আউদনেন দর . ঢাকা, দুগ্ধ ভফায়ে দদ ফ র্ন্দ্র দঘাল খুরনা , ভদরা ভফায়ে ত তা
ভদরা ফহুমুখী ভফাে দভদত দর .ঢাকা,ফহুমুখী ভফায়ে নগাঁ ভাদিাযা দকা -ায়যটিব দাাআটি দর . যাজাী, ভৎস্য
ভফায়ে র্াঁদপুয ভৎস্য ফদণক ভফাে দভদত দর . র্াঁদপুয, মুদক্তয়মাদ্ধা ভফায়ে মৄদ্ধাত মুদক্তয়মাদ্ধা দ দ মুদক্তদমাদ্ধা দযফায
পুনফ শান ফহুমুখী ভফাে দভদত দর . ঢাকা, দফিীন, ভূদভীন ভফায়ে পূফ শফদস্ত ভূদভীন ফহুমু খী ভফাে দভদত দর .ঢাকা,মৄফ,
দফয়ল দশ্রদণ, তাঁতী ন্যান্য দাদবদিক ভফায়ে , দদ দভয়রাদরটন দিস্টান দকা -ায়যটিব াউদজং দাাআটি দর . ঢাকা,
কভশকতশা/কভশর্াযী, দযফন শ্রদভক কভশর্াযী ভফায়ে ফাংরায়দ পুদর দকা-ায়যটিব দাাআটি দর.ঢাকা।
যকায়যয থ শােয়ন ২০২০-২১ থ শ ফেয়যয এদডদয়ত ভফাে দভদতয ভােয়ভ দযর্াদরত ফাস্তফােনাধীন উন্নেন
প্রকল্পমূ-অভায ফাদে অভায খাভায প্রকল্প (৩ে ংয়াদধত), াদফ শক গ্রাভ উন্নেন কভশসূ দর্ (দদবদডদ)-৩ে ম শাে , ফঙ্গফন্ধু
দাদযদ্রদভার্ন প্রদক্ষ্ণ কভয়েক্স (ফতশভায়ন ফাাড শ ), দকাটারীাো, দগাারগঞ্জ এয ম্প্রাযণ , ংস্কায  অদৄদনকােন
(ংয়াদধত) প্রকল্প, ংীদাদযত্বমূরক েী উন্নেন প্রকল্প -৩ে ম শাে (দঅযদডদ-৩) ( ংয়াদধত) ( জুরাআ/২০১৫ য়ত
জুন/২০২২), উিযাঞ্চয়রয দাদযয়দ্রয কভশংস্থান দনদিতকযণ কভশসূদর্ (২ে ম শাে ) ( ১ভ ংয়াদধত ), গাআফািা ভদিত েী
দাদযদ্র দূযীকযণ প্রকল্প , পুদষ্ট মৃদ্ধ উচ্চ মূয়ল্য স্য উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ কভশসূদর্য (জানুোদয, ২০১৯-দডয়ম্বয, ২০২৩),
ফায়ড শয দবৌত সুদফধাদদ উন্নে ন, ফাংরায়দ েী উন্নেন একায়ডদভ অদৄদনকাে ন, েী উন্নেন একায়ডদভ (অযদডএ)। যংপুয স্থান
প্রকল্প, গ্রাভীণ জনয়গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নেন এফং অদৄদনক নাগদযক সুয়মাগ সুদফধা ম্বদরত ভফােদবদিক ফহুতর বফন দফদষ্ট
েী জনদ দনভশাণ প্রকল্প (জুরাআ, ২০১৪ য়ত জুন, ২০১৮ ম শন্ত), াদন াশ্রেী অদৄদনক প্রমৄদক্তয ম্প্রাযণ  দফস্তায এফং
ব্যফস্থানায ভােয়ভ ধায়নয পরন বৃদদ্ধ ীল শক প্রায়োদগক গয়ফলণা প্রকল্প , জাভারপুয়য েী উন্নেন একায়ডদভ প্রদতষ্ঠাকযণ ীল শক
প্রকল্প, ফগুো দজরায াদযোকাদদ  দানাতরা উয়জরায র্য এরাকায ফফাযত দা দযদ্রয জনয়গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নেন ীল শক
প্রকল্প, দৌয দক্ত দনবশয দর্ দ্ধদত  এয ফহুমুখী ব্যফায়যয ভােয়ভ দি -স্তয কৃদল প্রমৄদক্ত ম্প্রাযণ ীল শক প্রকল্প , কুদেগ্রাভ 
জাভারপুয দজরায প্রাদন্তক জনয়গাষ্ঠীয দাদযদ্রয হ্রাকযণ ীল শক প্রকল্প , উন্নত জায়তয গা বী ারয়নয ভােয়ভ সুদফধাফদঞ্চত
ভদরায়দয জীফনমাত্রায উন্নেন , কভশংস্থান সৃদষ্ট, দুগ্ধ  ভাং উৎাদয়নয রয়ক্ষ্য গঙ্গার্ো উয়জরাে দডআযী ভফাে কাম শক্রভ
ম্প্রাযণ, প্রাদন্তক এফং ক্ষুদ্র কৃলয়কয স্য ংগ্র যফতী য়মাদগতায ভােয়ভ দাদযদ্রয দূযীকযণ
, াজাভজা/দতত পুকুয
পুনঃখনয়নয ভােয়ভ ংগঠিত জনয়গাষ্ঠীয াট পঁর্ায়না যফতী ভাে র্ায়লয ভােয়ভ দাদযদ্রয দভার্ন, ফাংরায়দয়য প্রতযন্ত র্ায
এরাকাে দৌয দক্ত উন্নেন প্রকল্প , অয়রাদকত েী েকফাদত প্রকল্প , দযাজগয়ঞ্জয ফাঘাফাদেঘায়ট গুুঁয়ো দুগ্ধ কাযখানা প্রকল্প ,
র্ট্টগ্রায়ভয টিোে দুগ্ধ কাযখানা স্থান প্রকল্প , বৃিয পদযদপুয়যয র্যাঞ্চয়র গফাদদশুয জাত উন্নেন , র্াযণভূদভ সৃজন দুয়গ্ধয
ফহুমুখী ব্যফায দনদিতকযয়ণ দুয়গ্ধয ফহুমুখী ব্যফায দনদিতকযয়ণ দুগ্ধ কাযখানা স্থান প্রকল্প। এ কর প্রকল্প ফাস্তফােয়নয
জন্য দভাট ব্যে য়ফ ১ রাখ ৭ াজায দকাটি টাকা দফদ।
দদ স্বাধীয়নয পূফ শফতী ফেয ১৯৭০ ায়র ফাংরায়দয়য ভাথাদছু অে দের ১৩৮ আউ এ ডরায। ১৯৯০ ায়র ২৯৭
ডরায, ২০১৭ ায়র ১,৬১০ ডরায, ২০২০ ায়র ২,০৬৪ ডরায। মূরত ভফায়েয ভােয়ভ অে - তফলম্য দূয কয়য ন্যেদবদিক
ভাজ প্রদতষ্ঠা কযা ম্ভফ। দদয়য কৃদল, ভৎ র্াল, শু ারন, দুগ্ধ উৎাদন, দযফণ, ক্ষুদ্র ব্যফা, অফান, পুদুঁ জ গঠন, নাযীয
ক্ষ্ভতােন  েী উন্নেয়ন ভফাে গুরুত্বপূণ শ ভূদভকা ারন কযয়ে। দ্রুত থ শননদতক উন্নেনীর দদগুয়রায ভয়ে ফাংরা দদ
ন্যতভ। ন্য দম দকায়না দদয়য ভয়তা উন্নেয়নয পূফ শ তশ য়রা জনয়গাষ্ঠী য কর দশ্রদণ য নাগদযয়কয ন্তর্ভশদক্ত থ শাৎ উন্নেন
কভশকায়েয সুপর দথয়ক দকউ দমন ফাদ না য়ে। ফাংরায়দ ২০১৮ ায়রয ১৬ ভার্ শ স্বয়ল্পান্নত দদয়য তাদরকা দথয়ক উন্নেনীর
দদয়য ভম শাদা রাব কয়য। ফতশভান গণতাদন্ত্রক যকায়যয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী দখ াদনায ফদরষ্ঠ  দূযদী দনতৃয়ত্ব ফহুভাদত্রক
উন্নেয়নয ধাযা সূদর্ত য়েয়ে ফাংরায়দয়। আদতভয়ে দফশ্বয়ক তাক রাদগয়ে ফাংরায়দ উন্নেনীর দদয়য ভম শাদা অদাে কযয়ে।
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