
সময় োপয় োগী পদয়েয়পর ফয়ে বদয়ে গগয়ে গদয়ের আবোসন খোয়ের সোর্ব িক র্িত্র 

গরজোউে কর্রম র্সর্িকী  

 

সব িকোয়ের সব িয়েষ্ঠ বোঙোর্ে, জোর্ের র্পেো বঙ্গবন্ধু গেখ মুর্জবুর রহমোয়নর প্রেযে েত্ত্বোবধোয়ন প্রণীে গণপ্রজোেন্ত্রী 

বোাংেোয়দয়ের মহোন সাংর্বধোয়ন বোসস্থোনয়ক খোদ্য, বস্ত্র, র্ির্কৎসো ও র্েেোর ন্যো  অন্যেম গমৌর্েক অর্ধকোর র্হয়সয়ব স্বীকৃর্ে প্রদোন 

করো হয় য়ে।  

 

পৃর্িবীর বেিমোন জনসাংখ্যো ৭০০ গকোটিরও গবর্ে। এ র্বেোে জনসাংখ্যোর মোনসম্মে আবোসন র্নর্িে করো ধনী-দর্রদ্র, 

উন্নে-অনুন্নে বো উন্ন নেীে গ য়কোন গদয়ের জন্য একটি বড় িযোয়েঞ্জ। ববর্িক জেবোয়ু পর্রবেিন, কয়রোণো মহোমোরী ও সাংঘোেপূণ ি 

র্বি পর্রর্স্থর্ে র্বয়েষ কয়র ইউয়েন-রোর্ে ো যুয়ের গপ্রর্েয়ে উদ্ভূে ববর্িক সাংকট এই িযোয়েয়ঞ্জর সোয়ি গ োগ কয়রয়েন নতুন মোত্রো। 

জেবোয়ু পর্রবেিন জর্নে কোরয়ণ েিো ববর্িক উষ্ণো য়নর প্রভোয়ব প্রোকৃর্েক দুয় িোয়গর সাংখ্যো ও েীব্রেো েমোন্বয়  বৃর্ে পোয়ে। এয়ে 

র্বপুেসাংখ্যক মোনুষ প্রর্েবের নতুন কয়র বোসস্থোয়নর সাংকয়ট পর্েে হয়ে। কয়রোনো মহোমোরীর কোরয়ণ সোম্প্রর্েক সময়  কম িহীন 

হয় য়ে র্বপুেসাংখ্যক মোনুষ। এয়ে অি িননর্েক সাংকয়টর পোেোপোর্ে বোসস্থোয়নর সাংকট বের্র হয় য়ে নতুন কয়র। ইউয়েন-রোর্ে ো 

যুয়ের কোরয়ণ র্বয়েষ কয়র ইউয়রোপী  গদেগুয়েোয়ে উদ্বোস্তু সাংকয়টর পোেোপোর্ে নোনোর্বধ অি িননর্েক সাংকট সৃর্ি হয় য়ে  োর প্রভোব 

পয়ড়য়ে বোাংেোয়দেসহ র্বয়ির সকে উন্ন নেীে ও উন্নে গদয়েও। সোমর্িকভোয়ব আবোসন খোয়ে বেিমোন ববর্িক পর্রর্স্থর্ে নতুন 

িযোয়েঞ্জ র্নয়  আর্বর্ভ িে হয় য়ে। এ সাংকট উত্তরয়ণ প্রয় োজন সকয়ের সর্ম্মর্েে প্র োস ও আন্তর্রক সহয় োগীেো। এ সহয় োগীেো 

জোেী  ও আন্তজিোর্েক সকে গেয়ত্র প্রয় োজন। গকোন একক যক্র্ি, জোর্ে বো রোয়ের জন্য একক প্রয়িিো অয়পেো সর্ম্মর্েে প্রয়িিো 

এয়েয়ত্র অর্ধকের সফেেো র্নর্িয়ে সেম। 

 

ভূমিহীন, গৃহহীন, দুঃখী এবং উদ্বাস্তু পমিবারিি স্বািী -স্ত্রীি য ৌথ নারি জমি ও বামিি িামিকানা যেওয়া হয়। এরেরে প্রমিবন্ধী, 

বয়স্ক, মবধবা এবং স্বািী কর্তকৃ পমিিযক্ত িমহিারেি মবরেষ অগ্রামধকাি যেওয়া হরে। পুনবাৃমিি পমিবািরক িামিকানা মনরয় 

ভমবষ্যরি মববারে জিারি না যেওয়াি জন্য জমিি িামিকানা েমিি, বিাদ্দপে এবং মেরিানাি েমিি  হস্তান্তি কিা হরে। 

পুনবাৃমিি পমিবািগুমিরক 3 িারিি জন্য মভমজএফ যপ্রাগ্রারিি আওিায় আনা হরে। িিকামি নীমিিািা অনু ায়ী িািামজক সুমবধা 

কিসৃূমিি আওিায় মুমক্তর াদ্ধা, বয়স্ক, মবধবা এবং প্রমিবন্ধীরেি সুমবধা অগ্রামধকাি মহরিরব মবরবিনা কিা হরে। পুনবাৃমিি 

পমিবারিি িেস্যরেি মবমভন্ন উৎপােনেীি এবং আয় সৃমিকািী কারজ মনরয়ামজি কিাি জন্য ব্যবহামিক এবং প্রযুমক্তগি প্রমেেণ 

প্রোন কিা হরে। িারেি আথিৃািামজক উন্নয়রনি জন্য বাংিারেে পল্লী উন্নয়ন যবার্,ৃ িিবায় মবভাগ, িমহিা ও মেশু মবভাগ, 

সমোজয়সবো র্বভোগসহ অন্যোন্য সরকোর্র সাংস্থো  গিয়ক ক্ষুদ্র ঋণ র্বেরণ করো হয়ে। অন্যোন্য সোমোর্জক সাংগঠন এবাং এনর্জওগুর্েও এই 

কম িসূর্ির সোয়ি জর্ড়ে। পুনব িোর্সে পর্রবোয়রর জন্য র্বনোমূয়ে র্বদুযৎ সাংয় োগ প্রদোন করো হ  এবাং প্রকল্পস্থয়ে র্নরোপদ পোর্নর জন্য টিউবওয় ে 

স্থোপন করো হয়ে। কর্মউর্নটি গসন্টোর, নোমোয়জর কে, কবরস্থোন, পুকুর এবাং অভযন্তরীণ গ োগোয় োয়গর রোস্তোগুর্েও সহজের করো হয়ে। প্রকল্প 

এেোকো  র্বর্ভন্ন ধরয়নর ফে, বনজ ও ঔষর্ধ গোে েোগোয়নো হয়ে। গৃহহীন মোনুষয়দরও কৃর্ষ কোয়জ যুি হয়ে উৎসোর্হে করো হয়ে। 

 

 মোননী  প্রধোনমন্ত্রীর অনুর্ভে আবোসন কো িেয়মর একটি অনন্য ববর্েিয হয়েো জোর্েসাংয়ঘর গটকসই উন্ন ন েেযমোত্রো অজিয়ন  

সরোসর্র র্ভর্মকো রোখো। একো ঘর র্নম িোয়ণর মোধ্যয়ম র্বর্ভন্ন গটকসই উন্ন ন েেযমোত্রো অজিন অসম্ভব হয়ে পোয়র। র্কন্তু একটি র্বয়েষ গগোষ্ঠীর 

আবোসন, র্েেো, স্বোস্থয, র্নরোপত্তো, েমেো ন এবাং নোরীর েমেো য়নর পোেোপোর্ে অন্তর্ভ ির্িমূেক সমর্ন্বে উন্ন ন এসর্ির্জ েেযমোত্রো অজিয়নর 

সোয়ি সম্পর্কিে। এসর্ির্জ বোস্তবো ন প্রর্ে োয়ক প্রোর্েষ্ঠোর্নকীকরয়ণ এবাং একটি সমর্ন্বে নীর্ে কোঠোয়মো প্রণ য়ন বোাংেোয়দয়ের অিগর্ের প্রধোন 

কোরণ হয়ে অন্তর্ভ ির্িমূেক কম িসূর্ি প্রণ ন ও বোস্তবো ন। একই সোয়ি, এসর্ির্জয়ক অিম পঞ্চবোর্ষ ির্ক পর্রকল্পনোর (২০২১–২০২৫) সোয়ি 

একীর্ভে করো হয় য়ে। উন্ন ন কম িসূর্ি বোস্তবো য়নর জন্য সমোয়জর দর্রদ্র, অনিসর এবাং র্পর্েয়  পড়ো অাংেয়ক বৃহৎ পর্রসয়রর অবকোঠোয়মোগে 

উন্ন য়নর সোয়ি একীর্ভে করো হয় য়ে। মুর্জব বয়ষ ির র্বয়েষ উয়দ্যোয়গ মোননী  প্রধোনমন্ত্রী গেখ হোর্সনো সমোয়জর প্রোর্ন্তক জনয়গোষ্ঠীয়ক জর্ম ও 

বোর্ড় প্রদোন কয়র এক অনন্য নর্জর স্থোপন কয়রয়েন। মোননী  প্রধোনমন্ত্রী কর্তিক গৃর্হে অিোর্ধকোর নীর্ে "র্ র্ন র্পেয়ন আয়েন েোয়ক অবশ্যই 

সোময়ন আসয়ে হয়ব" গদয়ের সুষম ও অন্তর্ভ ির্িমূেক উন্ন য়নর গর্ে আরও ত্বরোর্ন্বে করয়ব। 

 

 

স্বয়ল্পোন্নে গদয়ের েোর্েকো হয়ে অর্ে সম্প্রর্ে উন্ন নেীে গদয়ের কোেোয়র উন্নীে বোাংেোয়দয়ের আবোসন খোয়ে গে এক 

যুয়গ যক্োপক উন্ন ন ও অিগর্ে সোর্ধে হয় য়ে। ইয়েোময়ধ্য কক্সবোজোর গজেোর খুরুেকুয়ে জেবোয়ু উদ্বোস্তুয়দর জন্য বোস্তবো ন করো 

হয় য়ে র্বয়ির সব িবৃহদ আে ন প্রকল্প। জোর্ের র্পেো বঙ্গবন্ধু গেখ মুর্জবুর রহমোয়নর জন্মেেবোর্ষ িকী েিো মুর্জববষ ি উদ োপন 

উপেয়েয ১ েোখ ৮৫ হোজোর র্ভর্মহীন ও গৃহহীন পর্রবোরয়ক ২ েেক কয়র র্ভর্ম প্রদোন ও গৃহ র্নম িোণ কয়র গদও ো হয় য়ে।  

 

জোর্ের র্পেো বঙ্গবন্ধু গেখ মুর্জবুর রহমোয়নর  হোে ধয়র ১৯৭২ সোয়ের ২০ গফব্রু  োর্র েৎকোেীন গনো  োখোেী (বেিমোন 

েেীপুর) গজেোর রোমগর্ে উপয়জেোর িরয়পোড়োগোেো িোয়ম র্ভর্মহীন-গৃহহীন, অসহো   র্েন্নমূে মোনুয়ষর পুনব িোসন কো িেম শুরু হ  । 

১৯৭৫ সোয়ের ১৫ আগস্ট গদেী ও আন্তজিোর্েক িেোয়ন্তর মোধ্যয়ম স্বোধীনেোর্বয়রোধী িে বঙ্গবন্ধুয়ক সপর্রবোয়র র্নম িমভোয়ব হেযো 

করোর পর গদয়ের গৃহহীন-র্ভর্মহীন পর্রবোর পুনব িোসয়নর ময়েো জনবোন্ধব ও উন্ন  নমূেক কো িেমগুয়েো স্থর্বর হয়   পয়ি ।  বঙ্গবন্ধু 

হেযোর দীঘ ি ২১ বের পর  োঁর সুয় োগ্য কন্যো মোননী   প্রধোনমন্ত্রী গেখ হোর্সনো ১৯৯৬ সোয়ে রোে পর্রিোেনোর দোর্  ত্ব িহণ কয়র 

বঙ্গবন্ধুর জনবোন্ধব ও উন্ন  নমূেক কো িেমগুয়েো পুনরো   শুরু কয়রন। েোই র্ের্ন ‘অন্তর্ভ ির্িমূেক উন্ন  য়নর ময়িে’ সোময়ন এয়ন 

র্পর্েয়   পড়ো র্েন্নমূে মোনুষয়ক মূেধোরো   আনোর জন্য র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি িহণ কয়রন। এরই ধোরোবোর্হকেো   ১৯৯৭ সোয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যো 



কক্সবোজোর গজেোর গসন্টমোটি িয়ন প্রবে ঘূর্ণ িঝয়ি  ের্েিস্ত মোনুয়ষর পুনব িোসয়নর উয়দ্যোগ গনন এবাং একই বের র্ের্ন সোরো গদয়ের 

গৃহহীন-র্ভর্মহীন মোনুষয়ক পুনব িোসয়নর েয়েয প্রধোনমন্ত্রীর কো িোেয়  র েত্ত্বোবধোয়ন শুরু কয়রন “আে  ণ প্রকল্প”। 

 

১৯৯৭ সোয়ে প্রকয়ল্পর শুরু গিয়ক এ প িন্ত শুধুমোত্র আে  ণ প্রকয়ল্পর মোধ্যয়ম যক্োরোক, ফ্ল্যোট, র্বর্ভন্ন প্রকোর ঘর ও 

মুর্জববয়ষ ির একক গৃয়হ গমোট ৫ েে ৭ হোজোর ২৪৪টি র্ভর্মহীন ও গৃহহীন পর্রবোরয়ক পুনব িোসন করো হয়  য়ে। এেোরো গৃহো ন ও 

গণপূেি মন্ত্রণোে  ও এর অধীন র্বর্ভন্ন দপ্তর/সাংস্থোর মোধ্যয়ম সোরোয়দয়ে র্বপুে সাংখ্যক ফ্ল্যোট র্নম িোণ ও প্লট উন্ন ন করো হয় য়ে। 

র্ভর্ম উন্ন য়নর মোধ্যয়ম র্নর্ম িে এসব প্লট র্বর্ভন্ন যক্োর্ি ও প্রর্েষ্ঠোয়নর নোয়ম ইয়েোময়ধ্য বরোি প্রদোন করো হয় য়ে। এসব প্লয়ট যক্র্ি 

উয়দ্যোয়গ ফ্ল্যোট র্নম িোণ করো হয়ব। এেোর রোজধোনীর গকরোনীগয়ঞ্জ র্ঝের্মে আবোর্সক প্রকয়ল্প র্পর্পর্পর র্ভর্ত্তয়ে ২৫ হোজোয়রর গবেী 

ফ্ল্যোট র্নম িোণ করো হয়ব  োর কজো িেম িেমোন রয় য়ে। সরকোরী িোকুরীজীবী কম িকেিোয়দর জন্য জরোজীণ ি আবোর্সক ভবয়নর স্থয়ে 

আধুর্নক সুয় োগ সুর্বধো সম্বর্েে বহুেে ভবন র্নম িোণ করো হয় য়ে। রোজধোনী ঢোকোর পর্রকর্ল্পে উন্ন য়নর েয়েয র্বেদ অঞ্চে 

পর্রকল্পনো (িযোপ, ২০১৫-২০৩৫) এর গগয়জট প্রকোর্েে হয় য়ে। হোেনোগোদ করো হয় য়ে ন্যোেনোে র্বর্ডাং গকোি-২০২০। গদয়ের 

বড় বড় েহর ও গিোি গসন্টোয়রর পর্রকর্ল্পে উন্ন য়নর েয়েয প্রণ ন করো হয় য়ে মোস্টোর প্লোন। এেোরো আবোসন খোয়ের উন্ন য়ন 

কোজ করয়ে এমন র্বর্ভন্ন গবসরকোরী প্রর্েষ্ঠোনয়ক সরকোয়রর পে গিয়ক প্রয় োজনী  পৃষ্ঠয়পোষকেো ও প্রয়ণোদনো প্রদোন করো হয়ে। 

সোম্প্রর্েক ববর্িক পর্রর্স্থর্ের কোরয়ন এই খোয়ে সরকোর নতুন িযোয়েয়ঞ্জর সমু্মখীন। র্বয়েষ কয়র অর্ে সোম্প্রর্েক সমগ  র্নম িোণ 

সোমর্িক অেযর্ধক মূে বৃর্ে, র্ভর্মর যক্বহোয়র সেিকেো অবেম্বন, মনুষ্যসৃি ও প্রোকৃর্েক দুয় িোয়গর নতুন মোত্রো এবাং কয়রোনো 

মহোমোরীর কোরয়ণ গদয়ের আবোসন র্েল্প নতুন িযোয়েয়ঞ্জর সমু্মখীন। এই িযোয়েঞ্জ গমোকোয়বেো ও সাংকট উত্তরয়ণ মোননী  প্রধোনমন্ত্রী 

জনয়নত্রী গেখ হোর্সনোর গনর্তয়ত্ব পর্রিোর্েে বেিমোন সরকোর সব িোত্মক প্রয়িিো িোর্েয়   োয়ে।  খুব েীঘ্রই এই সাংকট উত্তরয়ণ সফেেো 

আসয়ব এবাং সবোর জন্য মোনসম্মে আবোসন র্নর্িয়ে সরকোয়রর গ  েেয েো  িোসময়  অর্জিে হয়ব। এয়েয়ত্র সকয়ের ঐকোর্ন্তক 

প্রয়িিো ও সোর্ব িক সহয় োর্গেো একোন্ত কোম্য।  

আবোসন কম িসূর্ির প্রধোন সুর্বধোয়ভোগীরো হয়েন বোাংেোয়দয়ে িরম দোর্রয়দ্রযর (১০.৫ েেোাংে) বসবোসকোরী মোনুষ। ফয়ে 

দোর্রদ্রযয়মোিয়ন এই প্রকল্প অবশ্যই কো িকরী র্ভর্মকো রোখয়ে। গদয়ের র্পর্েয়  পড়ো এেোকোগুয়েো এই কম িসূর্ির সুর্বধো পোয়ে। একই সময়  ক্ষুদ্র 

নৃয়গোষ্ঠী, হর্রজন, পর্রেন্নেোকমী, িো ের্মক, র্ভর্মহীন কৃষক, র্তেী  র্েঙ্গ, জেবোয়ু েরণোিী, প্রর্েবন্ধী, অসহো  এবাং অেযন্ত দর্রদ্র মর্হেোরো 

এই কম িসূর্ির প্রধোন সুর্বধোয়ভোগী। এই কম িসূর্ির মোধ্যয়ম  র্পর্েয়  পড়ো জনয়গোষ্ঠীর আ  ও উৎপোদনেীে সম্পয়দ েোয়দর প্রয়বেোর্ধকোর বৃর্ে, 

ন্যযনেম র্েেো, স্বোস্থযয়সবো ও পুর্ি অজিন সম্ভব। এসর্ির্জ ২০৩০ েেযমোত্রো বোস্তবো য়নর ফয়ে ববষম্য হ্রোস, র্বর্ভন্ন গসবো, র্বদুযৎ, সুয়প  পোর্ন 

এবাং নোগর্রক অর্ধকোর আরও উন্নে হয়ব। এটি র্েঙ্গ ও জোর্েগে ববষয়ম্যরও অবসোন ঘটোয়ব। শুধু আবোসন র্নয়জই কম িসাংস্থোন এবাং অন্যোন্য 

উপোজিয়নর সুয় োয়গর উপর ইর্েবোিক প্রভোব গফেয়ব। এক জো গো গিয়ক সবোর জন্য প্রোির্মক স্বোস্থযয়সবো প্রদোন করো সহজ হয়ব। পর্রবোর 

কেোণ সহকোরী এবাং স্বোস্থযয়সবো সহকোরীরোও িোমীণ এেোকো  সুর্বধোয়ভোগীয়দর সোয়ি র্ন র্মে সাংয় োগ স্থোপন কয়র গসবো প্রদোন করয়ে সেম 

হয়ব। স্থোনী  প িোয় , র্নম িোণ সোমিী সরোসর্র িোমীণ বোজোর গিয়ক সাংিহ করো হ ,  োর ফয়ে র্নম িোণ যক্  কম হ  এবাং একই সোয়ি িোমীণ 

অি িনীর্েও িোঙ্গো হ । এই একটি প্রকয়ল্পর মোধ্যয়ম বোাংেোয়দয়ের পোর্রবোর্রক, সোমোর্জক ও অি িননর্েক গেয়ত্র উন্ন য়নর নতুন র্দগয়ন্তর দ্বোর 

উয়ম্মোিন হয়ব। 
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