জনমভমিক রব্যাং, দক্ষ মৄফ ভযজ এফাং মৃদ্ধ ফযাংরযদদ
মভয. আকিযরুর ইরযভ
মৄফ ব্দটি মদখদরই ম যদখয যভদন মবদ উদে ১৯৬৯ যদরয গণ-অভ্য্ত্থযদনয ভদে মরখয কমফ মরযর যমপদজয কমফিয
‘মনমলদ্ধ ম্পযদকীে’ এয মই কযরজেী cO&মি ‘এখন মমৌফন মযয, মৄদদ্ধ মযফযয িযয মেষ্ঠ ভে ’। মই ভদেয আদদযরদনয মলযগযদন
এ cO&মি মৄফদদয অনুপ্রযমণি কদযদে , যী কদয তুদরদে। জযমিয মিয ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভযদনয ডযদক যড়য মদদে ভযন
মুমিমৄদদ্ধ এই মৄফযযই মেদরন অগ্রগযভী। এই cO&মিটি আভযদদয এখনও য  ও মপ্রযণয মজযগযে উন্নি মৃদ্ধ মযনযয ফযাংরয গড়যয
প্রি্দে। ফঙ্গফন্ধু ফরদিন , ‘মযনযয ফযাংরয গড়দি দর , মযনযয ভযনুল যই ’। এই মযনযয ভযনুলই দরয মৄফভযজ। মদদয মভযট
জনাংখ্যযয এক-তৃিীেযাং মৄফ। এই মফযর মৄফভযদজয মি , উদ্যভ, য আয কভমস্পৃয আভযদদয মদদক আদযয উন্নমি য মখদয
মৌৌঁদে মদদি যদয।
মফদেয কর মদদয যভদন আজ জযমিাংঘ মঘযমলি ২০৩০ যদরয ভদে মটকই উন্নেন রক্ষ্ভযত্রয (এমডমজ)অজমন আয
প্রধযনভন্ত্রী মখ যমনযয যকযয মঘযমলি রূকল্প -২০৪১ যদরয ভদে উন্নি মৃদ্ধ ফযাংরযদদ গেন। এমডমজয মূর মিভ দে leave no one behind. আয এমডমজয মূরকিয যযটি জযদুকযী ব্দ 'কযউদক মেদন নয মপদর '। ভযদজয কযউদক
মমেদে মযদখ মটকই উন্নেন রক্ষ্ভযত্রয অজমন পূণ মিয যদফ নয। অন্যমদদক রূকল্প-২০৪১ ভযদন উন্নি মৃদ্ধ ফযাংরযদদ মফমনভমযণ। আয
উন্নি মৃদ্ধ ফযাংরযদদ ভযদন মখযদন িযকদফ নয মকযদনয দযময দ্র্্ ও ভযনুদলয ভযিযমছু আে দফ ১২ যজযয ৫০০ ভযমকমন ডরযয।
দমযদ্র্িয শূদন্য নযমভদে আনদি দর মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড ফয জনমভমিক রব্যাংদক পুদযযপুময কযদজ রযগযদি দফ।
মদদয অি মনীমিদক এমগদে মনদে মমদি দর সুদূযপ্রযযী বযফনয , মযকল্পনয, দদক্ষ ও অগ্রযমধকযয খযিমবমিক মফমনদেযগ
আফশ্যক, মম মফমনদেযদগ মদদয কভমক্ষভ জনদগযষ্ঠী মনদজদদয েভ ও মভধয মদদে অি মনীমিয যকযদক দ্রুিিভ ভদেয ভদে আদযয
গমিীর কযদি যদয। আয এ জন্য আভযদদয যভদন এক মফযযট সুদমযগ দে মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড। মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড
দে একটি মদদয জনাংখ্যযয ফে ম দত্রয িযযিম্য , ময জন্মযয ও মৃতু্যয হ্রয -বৃমদ্ধয কযযদণ ঘদট িযদক । এ মডদভযগ্রযমপক
মডমবদডন্ড ১৫-৬৪ ফেয ফে ম মন্ত কভমক্ষভ ভযনুদলয াংখ্যয। অি মযৎ ১৪ ফেদযয নীদ ও ৬৫ ফেদযয ঊদবম এভন ভযনুদলয াংখ্যযয
যি মক্। অন্যবযদফ ফরয মযে কভমক্ষ ভ ভযনুদলয াংখ্যয মমদ কভমক্ষভ নন এভন ভযনুদলয াংখ্যযয ম দে মফম ে িযদর মটি
মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড ে। জনমভমিক রব্যাং মিদক যযটি সুমফধয যওেয মযে : েদভয মজযগযদনয উন্নমি ; ঞ্চদেয প্রবৃমদ্ধ ;
ভযনফপুমৌঁ জ ও মদীে ফযজযয ম্প্রযযণ। এ যযটি সুমফধয মনমিি কযয ময মফ মমদ এ কভমক্ষভ মৄফমিদক কযদজ রযগযদনয মযে। এ
মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড একটি মদদ দফ মযচ্চ ২০-৩০ ফেয স্থযেী ে। অি মযৎ , ২০৪০ যর নযগযদ মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ডদক কযদজ
রযমগদে দ্রুি গমিদি ফযাংরযদদদয অি মননমিক প্রবৃমদ্ধ অজমদনয সুদমযগটি হ্রয মদি শুরু কযদফ। ফিম ভযদন আভযদদয মদদ কভমক্ষভ
ভযনুদলয াংখ্যয মভযট জনাংখ্যযয প্রযে ৬৫ িযাং। এ ভদেয ভদে অি মযৎ ২০৪০ যদরয ভদে মমদ এ মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ডদক
ঠিক ব্যফস্থযনযয ভযেদভ ব্যফযয কযয নয মযে , মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ড মমযেড যয দে মগদর জন্মযয ও মৃতু্যয আযও কদভ
মযমফ এফাং ফেস্ক মরযদকয াংখ্যয বৃমদ্ধ যদফ। পদর অি মননমিক প্রবৃমদ্ধয ধযযয াংকুম ি দি িযকদফ।
ফিমভযদন মযযয মৄফ শুদৄ িযযযই নে , আজদক মযযয মশু মফ ফেয দয িযযয পূণ ম কভমক্ষভ মৄফ আয িযদদয মনদেও যকযদযয
মযকল্পনয যদেদে। এই মডদভযগ্রযমপক মডমবদডন্ডদক ঠিকবযদফ ব্যফযদয য ভদেই ফযাংরযদদদয মৃমদ্ধ ও উন্নি মদ ওেযয স্বপ্ন
ফযস্তফযেন মনবময কযদে। ঠিকবযদফ ব্যফযদযয ভযদন দরয কভমক্ষভ জনদগযষ্ঠীদক দক্ষ কদয তুদর কযদজ রযগযদনয। এজন্য প্রদেযজন
মক্ষয াংস্কযয ও মফমনদেযদগয ভযেদভ কভমাংস্থযন সৃমি। একটি জযমি এই মডদভযগ্রযমপক মডমবদডদন্ড য সুদমযগ একফযযই যে। মম
মকযদনয মদদ এই সুদমযগটি দুই ফয মিন দকব্যযী ফযর িযদক । বর্তমানে বাাংলানেনের ক্ষেনে জেমমমর্র ক্ষবাোস প্রামির স্বর্ তযুগ
চলনে। সবাই মমনল এখেই এই সুমবধানে োনজ লাগানর্ হনব।
দ্রুি মযফিমনীর আগযভী মদদনয েভফযজযয দফ দক্ষিযমনবময। এ রদক্ষ্ যপিযমনমুখী মল্পযেন , কৃমলয উৎযদনীরিয
বৃমদ্ধ, নগদযয মফস্তযয, দক্ষ জ্বযরযমন ও অফকযেযদভয , দক্ষ জনমি তিময ইি্যমদ মকৌরগি কযজ কযযয অঙ্গীকযয কযয দেদে। িযই
যকযয ‘ভযনম্মি মক্ষযয ভযেদভ ভযনফ উন্নেন এফাং জনমভমিক রব্যাং আযণ ’ ীল মক জ্ঞযনমবমিক অি মননমিক কযেযদভয
ম
প্রমিষ্ঠয কযযয কভমমযকল্পনয গ্রণ কদযদে। জযমিয মিযয স্বদপ্ন মভযড়যদনয মযনযয ফযাংরয মফমনভমযদণ যকযদযয ফ অগযনগুদরয
মনযর কযজ কযদে। যকযয অাংখ্য মভগয প্রকল্প ফযস্তফযেদনয ভযেদভ মদদক উন্নি মৃদ্ধ মদ গেদনয ভযড়দক তুদর মনদেদে।
আয দু’মিন ফেদযয ভদেই মমযগযদমযগ ব্যফস্থযয উন্নেন দৃশ্য উন্নি মফেদক মফস্মৃি কযদফ।
মডমজটযর ফযাংরযদদদ মুদ্র্ফদয, মফভযনফদয, মফদ্যৎ প্রকল্প ও মল্পখযি ফখযদি রদে মফস্মেকয উন্নেন। ১০০টি
মফদল অি মননমিক মজযদন দফ মকযটি ভযনুদলয কভমাংস্থযন। মেল্পোরখাোর উৎপােে বৃমি, আত্মেমতসাংস্থাে এবাং জেেমি রিামে
প্রভৃমর্ মবষয়গুনলানে মবনবচোয় মেনয় গফযমদশু, াঁ মুযমগ, ভৎস্য যল ও কৃমল মফলেক প্রমক্ষণ, দুগ্ধজযি দ্র্ব্যযমদ উৎযদন, মফণন
ও ফযজযযজযিকযণ প্রমক্ষণ, ম াংমড় ও কাঁকড়য যল, েযগর ও মবড়য যরন এফাং মফণন প্রমক্ষণ কযম মক্রভ রভযন। উকূরীে ও
যমুমদ্র্ক ভৎস্যজীফীদদয জন্য দযমেত্বীর ভৎস্য আযণ, ভযরুভ ও মভৌ যল, রযইবস্টক এমদটন্ট ও

-২মভযফযইর যমবমমাং এন্ড মযদেযমযাং প্রমক্ষণ মকয ম মিদক শুরু কদয ভডযণ ম অমপ ম্যযদনজদভন্ট এন্ড কমম্পউটযয এমিদকন, মযযক
তিময ও স্তমল্প প্রমক্ষণ মদদে দক্ষ জনমি গদড় মিযরয দে। কমম্পউটযয গ্রযমপক্স মকয ম, মযমিজযদযন এন্ড এেযযকমন্ডমনাং
প্রমক্ষণ, ইদরক্ট্রমনক্স প্রমক্ষণ, ইদরমক্ট্রক্যর এন্ড যউ ওে্যমযাং প্রমক্ষণ, মডদিযভয ইন কমম্পউটযয প্রমক্ষণ, ফুড এন্ড মফবযদযজ
যমবম, টুমযস্ট গযইড এফাং িযমি প্রমক্ষণ, মিল্যযন্স/আউট মযম মাং প্রমক্ষণ মকয ম মদদ যলু আদে। এ ভস্ত অাংখ্য মেদড ৬৪টি
মজরয কযম মযরদে অনযফযমক ও ৫৮টি মৄফ প্রমক্ষণ মকদে আফযমকবযফ
১-৬ভয মভেযমদ প্রযমিষ্ঠযমনক প্রমক্ষণ এফাং
১০টি
মভদেযমরটন িযনয ৪৯৮টি উদজরযে ৭-২১মদন মভেযমদ ৪২টি মেদড স্থযনীে যমদযয মবমিদি অপ্রযমিষ্ঠযমনক প্রমক্ষণ প্রদযন কযয
ে। এ কর মেদড প্রমক্ষণ গ্রণ কদয রক্ষ রক্ষ মৄফদদয কভমাংস্থযন দেদে। মৄফদদয কভমাংস্থযদন মৄফ উন্নেন অমধদপ্তয অগ্রণী
ভূমভকয যরন কযদে। ভমরয মফলেক অমধদপ্তয এফাং ক্ষুদ্র্ ও কুটিযমল্প ক মমযদযন যকযদযয আদযয মফ মকছু প্রমিষ্ঠযন
দক্ষিযবৃমদ্ধমূরক প্রমক্ষণ প্রদযন কযদে। িদফ জনমভমিক রব্যাং মবযগ ও আগযভীয ্যদরি মভযকযমফরযে প্রমক্ষদণয ভযন ফযড়যদনয
ভদেয দযমফ।
এমডমজ এফাং রূকল্প ২০৪১ এয প্রফযভযন ধযযয একই মভযনযে মভমরি দেদে। দু’টি রক্ষ্ পূযদণই প্রদেযজন ভযদজয
করদক একই িযীদি মভযনযে মৌৌঁেযদনয। কদরয মম্মমরি প্রদ িযে মটকই উন্নেন রক্ষ্ভযত্রযয পরিযয মিঁমড় মফদে ভযননীে
প্রধযনভন্ত্রী মখ যমনযয রূকল্প ২০৪১ ফযস্তফযেদনয ভযেদভ উন্নি মৃদ্ধ জযমিয মিযয স্বদপ্নয মযনযয ফযাংরয গড়দফয – এটযই মযক
কদরয প্রি্যয।
#
মরখক -িথ্য অমপযয, িথ্য অমধদপিয।
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