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 বর্তমানে দেশ র্ার উন্নয়ে যাত্রার এক দ ৌরবময় অধ্যানয়র মধ্য দেনয় যানে। সরকানরর দেব তাচেী ইশনর্হার, "বাাংলানেশ: সমৃদির জন্য, 

অগ্র দর্", অল্প সমনয়র মনধ্য একটি দ ৌরবময় বাস্তবর্ায় পদরণর্ হনে। বাাংলানেশ এনকর পর এক উন্নয়ে লক্ষ্য অজতনে ক্রমা র্ দবদিন্ন উন্নয়ে 

দকৌশল প্রনয়া  কনর আসনে। একদেনক প্রধােমন্ত্রী দশখ হাদসোর দেরলস দেতৃনে অর্ তনেদর্ক ও দশল্প খানর্ েীর্ তনময়ােী ও দেকসই উন্নয়ে পদরকল্পো 

গ্রহণ করা হনে। অন্যদেনক অবকাঠানমা ও সামাদজক খানর্ দ্রুর্ উন্নয়ে কম তসূদচ বাস্তবাদয়র্ হনে। দব র্ েশ বেনর বাাংলানেশ অর্ তনেদর্ক দক্ষ্নত্র 

অভূর্পূব ত প্রবৃদি অজতে কনরনে, ফনল উন্নয়েধারায় জে নণর অন্তর্ভ তদিমূলক অাংশগ্রহনণর মাধ্যনম দেনশর সাদব তক উন্নয়ে এক অনলৌদকক র্েো 

দহনসনব আদবভূ তর্ হনয়নে। যুিদবধ্বস্ত বাাংলানেনশ, জাদর্র দপর্া বঙ্গবন্ধু দশখ মুদজবুর রহমাে শূন্য দরজাি ত দেনয় প্রবৃদির এ যাত্রা শুরু কনরদেনলে। 

বঙ্গবন্ধু দেনশর প্রর্ম ৭.১৯ দবদলয়ে োকার বানজে দপশ কনরদেনলে। আজ র্াঁর দমনয়র হানর্, দসই বানজে োঁদিনয়নে ৬.০৪ দিদলয়ে োকায়। 

দকাদিড -১৯ মহামাদরনর্ও ২০২০-২১ অর্ তবেনর দজদডদপ প্রবৃদি ৬.৯৪ শর্াাংশ হনয়নে, যা এদশয়া-প্রশান্ত মহাসা রীয় অঞ্চনল সনব তাচ্চ। দকাদিড -

১৯ সময় পয তন্ত দজদডদপ প্রবৃদি  র্ পাঁচ বেনর ৭ শর্াাংনশর দবদশ হনয়নে। সরকার অর্ তেীদর্নক কাঠানমা র্িানব রূপান্তর এবাং অন্তর্ভ তদিমূলক 

উন্নয়নের জন্য োদরদ্র্য ও ববষম্য কমানর্ সামাদজক দেরাপত্তার পদরদধ বািানোর লনক্ষ্য বমুমুখী উন্নয়ে প্রকল্প গ্রহণ করনে। সমানজর দপদেনয় পিা, 

দেিঃস্ব, অসহায় এবাং প্রাদন্তক জেন াষ্ঠীর দমৌদলক চাদহো পূরনণর জন্য বনিা আকানরর উন্নয়ে প্রকনল্পর পাশাপাদশ দবদিন্ন কম তসূদচ একনযান  

পদরচাদলর্ হনে। আশ্রয়ণ প্রকল্পটি প্রধােমন্ত্রীর উন্নয়ে িাবোর অন্তর্ভ তদিমূলক দচর্ো দর্নক শুরু হনয়নে। এই প্রকনল্পর মাধ্যনম কম তসাংস্থাে, 

স্বাস্থযনসবা, স্যাদেনেশে, দশক্ষ্া এবাং বৃদত্তমূলক প্রদশক্ষ্ণসহ দবদিন্ন কায তক্রম আবাসনে সাংনযাজে করা হনয়নে। দকিানব একটি র্র সামদগ্রক 

পাদরবাদরক কল্যাণ এবাং সামাদজক উন্নয়নের জন্য একটি প্রধাে হাদর্য়ার হনর্ পানর র্ার একটি অেন্য উোহরণ হনলা আশ্রয়ণ প্রকল্প। 

 

 ‘দকউ দপদেনয় র্াকনব ো’ দলা ােনক সামনে দেনয় বঙ্গবন্ধু কন্যা দশখ হাদসো ভূদমহীে এবাং গৃহহীে মানুনষর আবাসে দেদির্ করার 

লনক্ষ্য আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ কনরে। একটি র্র এখে সামাদজক ও অর্ তনেদর্ক উন্নয়নের সবনচনয় গুরুেপূণ ত হাদর্য়ার দহনসনব পদর দণর্ হনে, যার 

মনধ্য রনয়নে একটি দবদেন্ন পদরবানরর োদরদ্র্যনমাচে। প্রদর্টি দেরাপে বাদি পদরবানরর সবাইনক বর্তমাে ও িদবষ্যনর্র পদরকল্পো প্রণয়ে ও 

বাস্তবায়নে আত্মদবশ্বাসী এবাং সদক্রয় কনর দর্ানল। ১৯৯৭ সানল বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রর্ম আশ্রয়ণ প্রকল্প চালু কনর, গৃহহীে ও অসহায় েদরদ্র্ মানুনষর 

পুেব তাসনের উনযা  দেে। এই ব্যদিরা র্ানের জীবেমাে উন্নর্ করার জন্য ঋণ ও প্রদশক্ষ্ণ সুদবধাদে গ্রহনণর মাধ্যনম আয়-উৎপােেকারী কম তকানে 

দেযুি রনয়নে। ১৯৯৭ দর্নক ২০১৯ সাল পয তন্ত দশখ হাদসোর দেখানো পনর্ ৩৮.৪ দবদলয়ে োকা ব্যনয় দমাে ২,৯৮,২৪৯ টি পদরবারনক পুেব তাসে 

করা হনয়নে। দকন্তু মুদজব বষ তনর্, বঙ্গবন্ধুর কন্যা দ্রুর্র্ম সমনয় গৃহহীে এবাং ভূদমহীেনের বাদি দেওয়ার জন্য জাদর্র দপর্ার প্রস্তাদবর্ আবাসে 

কম তসূদচ পুেরায় চালু কনরে। দর্দে আশ্রয়ণ -২ প্রকল্পনক জাদর্র জন্য আনরা সমনয়াপনযা ী এবাং দেকসই করার জন্য েতুে দডজাইে করা র্র 

দেম তানণর উনযা  দেনয়দেনলে। ব্যারাক দেম তাণ োিাও একটি দু'রুনমর র্র, একটি প্রশস্ত বারান্দা, একটি রান্নার্র এবাং একটি েয়নলে দেম তানণর জন্য 

একটি কম তসূদচ গ্রহণ করা হনয়দেল, যার মনধ্য প্রদর্টি দেরীহ পদরবানরর জন্য ২ শর্ক জদমর ব্যবস্থা দেল। প্রর্ম েফায় ২৩ জানুয়াদর ২০২১ র্াদরনখ 

দমাে ৬৯,৯০৪ পদরবারনক মাদলকাো অদধকানরর সনঙ্গ র্র দেওয়া হনয়নে। দির্ীয় পয তানয় ২০ জুে, ২০২১ র্াদরনখ ৫৩,০০০ এরও দবদশ পদরবারনক 

একইিানব র্র দেওয়া হনয়দেল। এর্ বনিা সাংখ্যক পদরবারনক আবাসনের ব্যবস্থা দবনশ্বর অন্য দকাে দেনশ সম্ভব হয়দে। এই সকল বাদি সমগ্র 

বাাংলানেনশর দজলা প্রশাসে ও উপনজলা প্রশাসনের দেতৃনে দেদম তর্ হনে। র্ারা একই সানর্ খাস জদম দচদির্ করনে, অনবধ েখলকৃর্ জদম উিার 

করনে এবাং গৃহহীেনের র্াকার ব্যবস্থা করনে। অনেক দক্ষ্নত্র, র্ারা জীবনের ঝুঁদক দেনয় অনবধ েখলোরনের কাে দর্নক জদম উিার কনর। 

 

 ভূজিহীন, গৃহহীন, দঃখী এবং উদ্বাস্তু পজিবার্িি স্বািী -স্ত্রীি য ৌথ নার্ি িজি ও বাজিি িাজ িানা যেওয়া হয়। এর্ের্ে 

প্রজিবন্ধী, বয়স্ক, জবধবা এবং স্বািী ির্তেি পজিিযক্ত িজহ ার্েি জবর্েষ অগ্রাজধিাি যেওয়া হর্ে। পুনব োজিি পজিবাির্ি িাজ িানা জনর্য় 

ভজবষ্যর্ি জববার্ে িিার্ি না যেওয়াি িন্য িজিি িাজ িানা েজ  , বিাদ্দপে এবং জের্িানাি েজ    হস্তান্তি িিা হর্ে। পুনব োজিি 

পজিবািগুজ র্ি 3 িার্িি িন্য জভজিএফ যপ্রাগ্রার্িি আওিায় আনা হর্ে। িিিাজি নীজিিা া অনু ায়ী িািাজিি সুজবধা িি েসূজিি 

আওিায় মুজক্তর্ াদ্ধা, বয়স্ক, জবধবা এবং প্রজিবন্ধীর্েি সুজবধা অগ্রাজধিাি জহর্ির্ব জবর্বিনা িিা হর্ে। পুনব োজিি পজিবার্িি িেস্যর্েি 

জবজভন্ন উৎপােনেী  এবং আয় সৃজিিািী িার্ি জনর্য়াজিি িিাি িন্য ব্যবহাজিি এবং প্রযুজক্তগি প্রজেেণ প্রোন িিা হর্ে। িার্েি 

আথ েিািাজিি উন্নয়র্নি িন্য বাং ার্েে পল্লী উন্নয়ন যবার্ ে, িিবায় জবভাগ, িজহ া ও জেশু জবভাগ, সমাজনসবা দবিা সহ অন্যান্য সরকাদর 

সাংস্থা  দর্নক ক্ষুদ্র্ ঋণ দবর্রণ করা হনে। অন্যান্য সামাদজক সাং ঠে এবাং এেদজওগুদলও এই কম তসূদচর সানর্ জদির্। পুেব তাদসর্ পদরবানরর জন্য 

দবোমূনল্য দবদুযৎ সাংনযা  প্রোে করা হয় এবাং প্রকল্পস্থনল দেরাপে পাদের জন্য টিউবওনয়ল স্থাপে করা হনে। কদমউদেটি দসন্টার, োমানজর কক্ষ্, 

কবরস্থাে, পুকুর এবাং অিযন্তরীণ দযা ানযান র রাস্তাগুদলও সহজর্র করা হনে। প্রকল্প এলাকায় দবদিন্ন ধরনের ফল, বেজ ও ঔষদধ  াে লা ানো 

হনে। গৃহহীে মানুষনেরও কৃদষ কানজ যুি হনর্ উৎসাদহর্ করা হনে। 

 

 মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর অনুভূর্ আবাসে কায তক্রনমর একটি অেন্য ববদশষ্ট্য হনলা জাদর্সাংনর্র দেকসই উন্নয়ে লক্ষ্যমাত্রা অজতনে  সরাসদর 

ভূদমকা রাখা। একা র্র দেম তানণর মাধ্যনম দবদিন্ন দেকসই উন্নয়ে লক্ষ্যমাত্রা অজতে অসম্ভব হনর্ পানর। দকন্তু একটি দবনশষ দ াষ্ঠীর আবাসে, দশক্ষ্া, 

স্বাস্থয, দেরাপত্তা, ক্ষ্মর্ায়ে এবাং োরীর ক্ষ্মর্ায়নের পাশাপাদশ অন্তর্ভ তদিমূলক সমদির্ উন্নয়ে এসদডদজ লক্ষ্যমাত্রা অজতনের সানর্ সম্পদকতর্। 

এসদডদজ বাস্তবায়ে প্রদক্রয়ানক প্রাদর্ষ্ঠাদেকীকরনণ এবাং একটি সমদির্ েীদর্ কাঠানমা প্রণয়নে বাাংলানেনশর অগ্র দর্র প্রধাে কারণ হনে 

অন্তর্ভ তদিমূলক কম তসূদচ প্রণয়ে ও বাস্তবায়ে। একই সানর্, এসদডদজনক অষ্ট্ম পঞ্চবাদষ তদক পদরকল্পোর (২০২১–২০২৫) সানর্ একীভূর্ করা হনয়নে। 

উন্নয়ে কম তসূদচ বাস্তবায়নের জন্য সমানজর েদরদ্র্, অেগ্রসর এবাং দপদেনয় পিা অাংশনক বৃহৎ পদরসনরর অবকাঠানমা র্ উন্নয়নের সানর্ একীভূর্ 

করা হনয়নে। মুদজব বনষ তর দবনশষ উনযান  মােেীয় প্রধােমন্ত্রী দশখ হাদসো সমানজর প্রাদন্তক জেন াষ্ঠীনক জদম ও বাদি প্রোে কনর এক অেন্য 

েদজর স্থাপে কনরনেে। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃতক গৃদহর্ অগ্রাদধকার েীদর্ "দযদে দপেনে আনেে র্ানক অবযই ই সামনে আসনর্ হনব" দেনশর সুষম 

ও অন্তর্ভ তদিমূলক উন্নয়নের  দর্ আরও েরাদির্ করনব। 

   



আবাসে কম তসূদচর প্রধাে সুদবধানিা ীরা হনলে বাাংলানেনশ চরম োদরনদ্র্যর (১০.৫ শর্াাংশ) বসবাসকারী মানুষ। ফনল োদরদ্র্যনমাচনে 

এই প্রকল্প অবযই ই কায তকরী ভূদমকা রাখনে। দেনশর দপদেনয় পিা এলাকাগুনলা এই কম তসূদচর সুদবধা পানে। একই সমনয় ক্ষুদ্র্ নৃন াষ্ঠী, হদরজে, 

পদরেন্নর্াকমী, চা শ্রদমক, ভূদমহীে কৃষক, তৃর্ীয় দলঙ্গ, জলবায়ু শরণার্ী, প্রদর্বন্ধী, অসহায় এবাং অর্যন্ত েদরদ্র্ মদহলারা এই কম তসূদচর প্রধাে 

সুদবধানিা ী। এই কম তসূদচর মাধ্যনম  দপদেনয় পিা জেন াষ্ঠীর আয় ও উৎপােেশীল সম্পনে র্ানের প্রনবশাদধকার বৃদি, ন্যযের্ম দশক্ষ্া, স্বাস্থযনসবা 

ও পুদষ্ট্ অজতে সম্ভব। এসদডদজ ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ফনল ববষম্য হ্রাস, দবদিন্ন দসবা, দবদুযৎ, সুনপয় পাদে এবাং ো দরক অদধকার আরও 

উন্নর্ হনব। এটি দলঙ্গ ও জাদর্ র্ ববষনম্যরও অবসাে র্োনব। শুধু আবাসে দেনজই কম তসাংস্থাে এবাং অন্যান্য উপাজতনের সুনযান র উপর ইদর্বাচক 

প্রিাব দফলনব। এক জায় া দর্নক সবার জন্য প্রার্দমক স্বাস্থযনসবা প্রোে করা সহজ হনব। পদরবার কল্যাণ সহকারী এবাং স্বাস্থযনসবা সহকারীরাও 

গ্রামীণ এলাকায় সুদবধানিা ীনের সানর্ দেয়দমর্ সাংনযা  স্থাপে কনর দসবা প্রোে করনর্ সক্ষ্ম হনব। স্থােীয় পয তানয়, দেম তাণ সামগ্রী সরাসদর গ্রামীণ 

বাজার দর্নক সাংগ্রহ করা হয়, যার ফনল দেম তাণ ব্যয় কম হয় এবাং একই সানর্ গ্রামীণ অর্ তেীদর্ও চাঙ্গা হয়। এই একটি প্রকনল্পর মাধ্যনম বাাংলানেনশর 

পাদরবাদরক, সামাদজক ও অর্ তনেদর্ক দক্ষ্নত্র উন্নয়নের েতুে দে নন্তর িার উনমাচে হনব। 

# 

দলখক- সহকারী র্থ্য অদফসার  
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