
দারিদ্র দূিীকিণ ও নািী উন্নয়নন রিশম রশনেি অবদান 

িাজীব আল মামুন 

 একটি িানেি আর্ থসামারজক উন্নয়ননি পরিমাপক রিনসনব দারিদ্রযনমাচন অন্যতম। এ রবনবচনায় বাাংলানদশ এখন 

রবশ্ববাসীি সামনন উন্নয়ননি রিাল মনেল। বাাংলানদনশি দারিদ্র রনিসনন সিকারি- রবসিকারি এবাং বহুরবধ সামারজক উনযানেি 

সমরিত প্রয়ানস েত এক দশনক উনেখনোগ্য সাফল্য অরজথত িনয়নে। দারিদ্র দূিীকিনণ লােসই রকৌশলসমূি রেমন- দারিদ্রয ঝুঁরকনত 

র্াকা মানুনেি জন্য সামারজক রনিাপত্তা কম থসূরচি সম্প্রসািণ,আরর্ থক প্রনণাদনা,ক্ষুদ্র সঞ্চয়নক উৎসাি প্রদান,কাে থকি দুনে থাে ঝুঁরক হ্রাস 

কম থসূরচ, রবকাি জননোষ্ঠীনক প্ররশক্ষনণি মাধ্যনম দক্ষ জনশরিনত রূপান্তি কনি কানজি সুনোে কনি রদওয়া, জলবায়ু পরিবতথননি 

প্রভাব রমাকারবলা কনি ঘুনি দাঁড়াননাি সক্ষমতা রবরনম থাণ ইতযারদ প্রনয়ানে বাাংলানদনশি সাফল্য রবশ্বব্যাপী দারিদ্র্েরমাচনন 

রবনশেজ্ঞনদি নজি রকনড়নে। 
  

রদনশি  দারিনদ্রি িাি রবরশ িাংপুি রবভানে। এ রবভানেি দারিনদ্রযি িাি ৪৭.২৩ শতাাংশ, এিপি আনে ময়মনরসাংি ৩২.৭৭ 

শতাাংশ এবাং িাজশািী ২৮.৯৩ শতাাংশ। রদনশি সবনচনয় কম দরিদ্র মানুনেি বসবাস ঢাকাি অরভজাত এলাকা গুলশানন ০.৪ 

শতাাংশ। আি সবনচনয় রবরশ দরিদ্র মানুনেি বসবাস কুরড়গ্রাম রজলাি চি িারজব পুি উপনজলায় ৭৯.৮ শতাাংশ। সিকাি জারতসাংঘ 

রঘারেত রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অজথনন বদ্ধপরিকি। এসরেরজি অভীষ্ট ও লক্ষযগুনলা বাস্তবায়নন রে সব রবেনয়ি প্ররত সজাে দৃরষ্ট িাখা 

িনে তা িনলা আন্তজথারতকতা,সমরিত েরতপ্রকৃরত ও রেকসই উন্নয়ননি সকল প্রকাি মাত্রা অনুসিণ, বাস্তব ও জ্ঞানরভরত্তক উনযাে 

গ্রিণ এবাং সবনচনয় দরিদ্র, সবনচনয় ভঙ্গুি ও সবনচনয় রপরেনয় পড়া মানুনেি প্ররত গুরুত্ব প্রদান। সিকাি এসরেরজ বাস্তবায়নন ' সমগ্র 

সমাজ ' পদ্ধরত অনুসিণ কনি চলনে। উত্তি জনপনদি রপরেনয় পড়া মানুনেি জীবনমান উন্নয়ননি জন্য সিকাি ইরতমনধ্য নানািকম 

পদনক্ষপ গ্রিণ কনিনে। এগুনলাি একটি িনলা রিশম চাে এবাং এ রশনেি রবকানশ প্রনয়াজনীয় পদনক্ষপ গ্রিণ। রিশম চানেি একটি 

সতন্ত্র ববরশষ্টয িনলা রিশম চাে ধনী রর্নক দরিদ্রনদি কানে সম্পদ িস্তান্তি কিনত পানি। রিশম চানেি সানর্ জরড়ত প্রায় সকনলই 

েরিব আি রিশম দ্বািা বতরি রপাশাক ব্যবিাি কনি ধনীিা। ফনল ধনীনদি োকা েরিবনদি কানে স্থানান্তরিত িয়। রিশম চাে খুব 

সিনজই বারড়নত কিা োয়, এটি প্রকৃরতেতভানব একটি গৃিপারলত উৎপাদন প্ররিয়া। এ কাজটি বারড়ি মরিলািা অন্যান্য কানজি 

পাশাপারশ কনি র্ানক ফনল অরতরিি রকাননা জনবনলি প্রনয়াজন িয় না। পরিবানিি সদস্যিা তানদি অব্যবহৃত শ্রমনক কানজ 

লারেনয় এবাং স্বাভারবক বদনরিন কাজকনম থ রকাননা রবঘ্ন না ঘটিনয় রিশম উৎপাদন কিনত পানিন। পরিবানিি মরিলািা রিশম 

উৎপাদন প্ররিয়ায় সিাসরি যুি র্াকায় পরিবানিি কানে মরিলািা অর্ থ উপাজথনকািী রিনসনব রবনবরচত িয় এবাং রসদ্ধান্ত গ্রিণ 

প্ররিয়ায় অাংশ গ্রিণও সিজ িয় ।অর্ থাৎ রিশম চানেি মাধ্যনম নািীি ক্ষমতায়নও বাস্তবায়ন িনয় র্ানক।কািণ  বাাংলানদনশি কম 

রবরশ ৮৫ শতাাংশ রিশম চারে নািী। রোনো পরিসনি রিশম চানেি জন্য অরতরিি জরম, সময় ও শ্রনমি প্রনয়াজন িয় না। রিশম চাে 

পরিনবশ ও শ্রমবান্ধব। 
 

  বাাংলানদশ পরিসাংখ্যান ব্যযনিাি জনশুমারি ও গৃিেণণা ২০২২ অনুোয়ী িাজশািী রবভানেি রমাে জনসাংখ্যা ২ রকাটি ৩ লাখ 

৫৩ িাজাি ১১৯ জন। এি মনধ্য গ্রানম বসবাস কনি  ১ রকাটি ৫৫ লানখিও রবরশ মানুে। এ রবভানে ক্ষুদ্র নৃনোষ্ঠী আনে ২ লাখ ৪৪ 

িাজানিিও রবরশ। এনদি অরধকাাংশই দরিদ্রসীমাি নীনচ অবস্থান কিনে। এনদি মনধ্য একো বনড়া অাংশই চিম দারিনদ্রযি মনধ্য 

জীবনোপন কনি। িাংপুি রবভানেি রমাে জনসাংখ্যা ১ রকাটি ৭৬ লানখি ও রবরশ। এি মনধ্য গ্রামাঞ্চনল বসবাস কনি ১ রকাটি ৩৭ 

লানখিও রবরশ মানুে। এ রবভানে ক্ষুদ্র নৃনোষ্ঠী আনে ৯১ িাজানিিও রবরশ। এনদি অরধকাাংশই চিম দারিনদ্রযি মনধ্য জীবন 

অরতবারিত কিনে। সিকারি রবসিকারি রবরভন্ন কম থসূরচ বাস্তবায়ননি মাধ্যনম এসব দরিদ্র মানুেনক সামারজক রনিাপত্তা বলনয়ি মনধ্য 

আনা িনয়নে। এসব এলাকায় সিকাি রবনামূনল্য খায রবতিণ, কানজি রবরনমনয় খায,  রেস্ট রিরলফ, রফয়াি প্রাইস কাে থ, 

আশ্রয়ণ,গৃিায়ণ, ঘনি রফিা,বয়স্ক ভাতা,এরতম, প্ররতবন্ধী ভাতা,দুুঃস্থ মরিলা ভাতা,রবধবা ও স্বামী পরিতযিনদি ভাতা প্রদানসি আিও 

নানািকম কম থসূরচ বাস্তবায়ন কিনে। এসব সামারজক রনিাপত্তা কম থসূরচ বাস্তবায়ননি পাশাপারশ কম থক্ষম মানুেনক  রবরভন্ন িকম 

প্ররশক্ষণ রদওয়াসি তানদি রবনা জামাননত প্রনয়াজনীয় পু ুঁরজ সিবিাি কনি পুনব থাসননি ব্যবস্িা কিা িনে। 
 

  বাাংলানদনশ িাজশািী অঞ্চনল সবনচনয় রবরশ রিশম চাে িয়।তনব রবেত বেিগুনলানত িাংপুি অঞ্চনল রিশম চাে রদন রদন 

বৃরদ্ধ পানে। রবনশে কনি োইবান্ধা, কুরড়গ্রাম নীলফামািী ও িাংপুি রজলাি প্রতযান্ত অঞ্চনল রিশম চানেি রবস্তাি ঘনেনে। এ অঞ্চনলি 

মরিলািা নামমাত্র প্ররশক্ষণ রননয় আবাি অনননকই পানশি বারড় মরিলাি রদখানদরখ তাি কাে রর্নক পিামশ থ রননয় রননজি বসত 

বারড়নতই রিশম চাে শুরু কনিনে। এি ফনল িাংপুি অঞ্চনলি নতুন নতুন এলাকা রিশম চানেি আওতায় আসনে। বাাংলানদনশ বেনি 

রিশম সুতাি চারিদা কম রবরশ ৪ শত রমরিক েন,আি আমানদি রদনশ উৎপাদন িয় মাত্র ৩৫-৪০ রমরিক েন। ঘােরত সুতাি চারিদা 

আমদারনি মাধ্যনম পূিণ কিা িয়। 

 

  বতথমান রবনশ্ব কম রবরশ ৪৫ টি রদনশ রিশম চাে িনয় র্ানক। এি মনধ্য চীন, ভািত, দরক্ষণ রকারিয়া, রভনয়তনাম প্রধান 

রিশম উৎপাদনকািী রদশ। বাাংলানদশও ধীনি ধীনি রিশনমি আন্তজথারতক বাজানি প্রনবশ কনিনে। বাাংলানদশ রিশম উৎপাদনন রবনশ্ব 

দশম।রবনশ্ব চাি ধিননি রিশম চাে িনয় র্ানক। এগুনলা িনলা ইরি,তুুঁত, মুো ও তসি।তনব বাাংলানদনশ শুধু তুুঁতপাতা রনভ থি রিশম 

উৎপাদন িনয় র্ানক। রিশম চানেি দুটি প্রধান ধাপ িনয়নে। এগুনলা িনলা তুুঁত োনেি চাে এবাং রিশম কীে পালন। বাাংলা ভাোভােী 

মানুে রিশম কীেনক পলু নানম োনক। রিশম কীনেি একমাত্র খায িনলা   তুুঁত োনেি পাতা। তুুঁত োে একবাি রিাপণ কিনল ২০-

২৫ বেি পে থন্ত পাতাি ফলন রদয়। রবরশ চানেিও দিকাি িয় না। বেনি ৩-৪ বাি রখাঁড়,রনড়ারন োঁোই এবাং প্রনয়াজনন পারন রসচ 



রদওয়া লানে। এনত অন্য ফসনলি তুলনায় চাোবাদ ও িক্ষণানবক্ষণ খিচ খুবই কম। োয়াযুি স্থান বানদ বারড়ি আরিনায়, আনানচ 

কানানচ, িাস্তাি পানশ চােনোগ্য পারন জনম না এমন জরমনত চাে কিা োয়। বাাংলানদশ রিশম উন্নয়ন রবাে থ রবএসআিটিআই - এি 

সিায়তায় রিশম চারেনদি প্রনয়াজন অনুোয়ী তুুঁত োনেি চািা এবাং রিােমুি রিশম রেম রবনামূনল্য সিবিাি কনি র্ানক। এ োড়াও 

সিকাি রবরভন্ন প্রকনেি আওতায় রিশম চারেনদি সব ধিননি রভৌত ও প্রযুরিেত সিায়তা রদনয় আসনে। এ সব সিায়তাি মনধ্য 

িনয়নে তুুঁত চািা সিবিাি, তুুঁত চািা রিাপণ এবাং েতক্ষণ না চািাগুনলা উৎপাদনশীল িয় ততক্ষণ তুুঁত োনেি িক্ষণানবক্ষনণি 

সিায়তা, রিশম কীে পালন ও রিরলাং রবেনয় প্ররশক্ষণ, রবনামূনল্য রিােমুি  রিশম রেম সিবিাি, রিশম রপাকা পালননি জন্য পলুঘি 

( রবয়ারিাং িাউজ) রনম থানণি জন্য অর্ থ সিায়তা, রিশম কীে বা পলু পালননি উপকিণ রেমন োলা, চন্দ্ররক, ঘিা ইতযারদ  এবাং 

সবনশনে উৎপারদত রকাকুনগুনলাি জন্য রবপনণ সিায়তা। রিশম চাে রর্নক েরিব পরিবািগুনলা েনড় বেনি ১৬ িাজাি োকাি মনতা 

আয় কনি র্ানক। তনব রকাননা রকাননা পরিবাি বেনি কম রবরশ অধ থ লক্ষ োকা আয় কনি। তনব শুধু রিশম চােই দারিদ্রযমুি কিনত 

পানি না। তনব দারিদ্রযসীমাি নীনচ র্াকা মানুেিা অন্যান্য রপশাি সানর্ রিশম চানেি মাধ্যনম তানদি রমৌরলক চারিদাগুনলা পূিণ 

কিনত পানি। 
 

  রিশম চাে সমানজি রপরেনয় পড়া মানুেনক পুনব থাসনসি আরর্ থক ও সামারজকভানব এরেনয় আসনত সিায়তা কিনে। দরিদ্র 

মানুে েখন তানদি রনজস্ব রকাননা উনযানে রননজনক সম্পৃি কিনত সক্ষম িয়, তখন তািা আত্নরবশ্বাসী িনয় ওনে। সঠিক রসদ্ধান্ত 

রননত সক্ষমতা অজথন কনি। রিশম চারেি রনকে সমানজি ধনীনদি অর্ থ স্থানান্তি িনয় আনস ফনল রিশম চাে অর্ থননরতক ববেম্য হ্রানস 

অবদান িানখ।সবনচনয় রবরশ উপকৃত িয় গ্রানমি দরিদ্র মরিলািা। রিশম চানেি মাধ্যনম নািীি ক্ষমতায়ন, রসদ্ধান্ত গ্রিণ প্ররিয়াি 

নািীি অাংশ গ্রিণ এবাং নািী রনে থাতন রদন রদন হ্রাস পানে।প্রতযান্ত অঞ্চনলি নািীিা সনচতন িনে, তানদি আর্ থসামারজক অবস্থাি 

উন্নয়ন ঘেনে ো নািী উন্নয়ননিই শুভ লক্ষণ। 

# 

রলখক: রেক্সোইল ইরিয়াি ও েনবেক 

রপআইরে রফচাি 

 


