
প্রান্তিক ও ন্তন্তিয় ড়া জনয়গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তি 

উয়ে পারুা 

 

 াভান্তজক ন্তনযাত্তা বফষ্টনী ও সুযক্ষা যকায়যয একটি গুরুত্বপূর্ ম কভ মসূন্তি। মূরত প্রান্তিক জনয়গাষ্ঠীয নানা ন্তনযাত্তা ও 

তায়েয সুযক্ষায রয়ক্ষেই গ্রর্ কযা য়য়ি এ প্রকল্প। েন্তযদ্র, অা ও ন্তন্তিয় ড়া জনয়গাষ্ঠীয়ক এন্তগয় বনফায ন্তফয়ল ট্যের 

ন্তয়য়ফ কাজ কযয়ি াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তি।  

  

 ফাাংরায়েয়য াভান্তজক ন্তনযাত্তায ইন্ততা অয়নক পুয়যায়না। জান্ততয ন্ততা ফঙ্গফন্ধু বখ মুন্তজবুয যভান ১৯৫৪ 

ায়রয ন্তনফ মািয়ন ন্তফজী য় যুক্তফ্রন্ট যকায়যয ফ মকন্তনষ্ঠ ভন্ত্রী ন্তয়য়ফ ত্রার্ ও পুনফ মান ভন্ত্রর্ারয়য োন্তত্ব গ্রর্ কয়যন্তিয়রন। 

তাঁয প্রধান কাজ ন্তির াভান্তজক ন্তনযাত্তা কাম মক্রভ ির যাখা। এযয স্বাধীন ফাাংরায়েয় াভান্তজক ন্তনযাত্তা ব্যফস্থায উয 

ন্তফয়ল গুরুত্বায়যা কযা ।  

 

 বেয়য তৃর্মূয়রয ন্তফয়ল কয়য ল্লী অঞ্চয়র ফফাযত েন্তযদ্র ও অা জনয়গাষ্ঠীয অর্ মননন্ততক মুন্তক্তয রয়ক্ষে জান্ততয 

ন্ততা ফঙ্গফন্ধু বখ মুন্তজবুয যভায়নয ন্তনয়ে মনা ১৯৭৪ ায়র ‘ল্লী ভাজয়ফা’ নায়ভ কাম মক্রভ শুরু । ‘ল্লী ভাজয়ফায’ 

আওতা ফাাংরায়ে ফ মপ্রর্ভ সুেমুক্ত ক্ষুদ্র ঋয়র্য সূত্রাত  মায়ক াভান্তজক ন্তনযাত্তা বফষ্টনী কাম মক্রয়ভয সূন্ততকাগায ফরা 

মা। এ কাম মক্রভ বেয়য প্রান্তিক জনগয়র্য অর্ মননন্ততক মুন্তক্তয বক্ষয়ত্র সূিনা কয়য যুগািকাযী ইন্ততা। অন্তত েন্তযদ্র জনয়গাষ্ঠীয 

জন্য বারনায়যফর গ্রু ন্তপন্ত াং (ন্তবন্তজএপ) কাম মক্রভ বেয়য ফ মপ্রর্ভ াভান্তজক ন্তনযাত্তা বফষ্টনী কাম মক্রভ মা ১৯৭৪ ায়র দুন্তব মক্ষ 

বভাকান্তফরা িালু কযা য়ন্তির। ১৯৭১ ায়রয ভান মুন্তক্তযুয়েয ভয় ান্তকস্তান্তন ানাোয ফান্তনী বেয়য অফকাঠায়ভা, ন্তল্প 

কাযখানা ফন্তকছু ধ্বাং কয়য ন্তেয়ন্তির। জান্ততয ন্ততা ধ্বাংস্তু বর্য়ক বেয়ক বেয়ন তুয়র জনগয়র্য দুে মা রাঘয়ফ বযন, 

বখারাফাজায়য ববাগ্যণ্য ন্তফন্তক্র এফাং ন্তযন্তরপ ন্তফতযর্ কভ মসূন্তি িালু কয়যন। 

 

 ফাাংরায়েয়য াংন্তফধায়নয ১৫ নম্বয অনুয়েয়ে ফরা য়য়ি, যায়েয অন্যতভ বভৌন্তরক োন্তত্ব ন্তযকন্তল্পত অর্ মননন্ততক 

ন্তফকায়য ভাধ্যয়ভ উৎােনন্তক্তয ক্রভবৃন্তে াধন এফাং জনগয়র্য জীফনমাত্রায ফস্তু ও াংস্কৃন্ততগত ভায়নয দৃঢ় উন্নন্তত াধন- মায়ত 

নাগন্তযয়কয জন্য অন্ন, ফস্ত্র, আশ্র, ন্তক্ষা ও ন্তিন্তকৎা জীফনধাযয়র্য বভৌন্তরক উকযয়র্য ব্যফস্থা ন্তনন্তিত কযা মা। যকায 

ফভ নাগন্তযয়কয বভৌন্তরক উকযয়র্য ব্যফস্থা ন্তনন্তিত কযয়ত য়িষ্ট। 

 

 গর্তান্তন্ত্রক যায়ে বকায়না ভানুল না বখয় ভাযা মায়ফ, আন্তর্ মক অনেয়ন জীফয়নয বভৌন্তরক িান্তো পূযর্ কযয়ত াযয়ফ না 

ফা ফাস্থায়নয অবায়ফ ফাস্তুীন ফফা কযয়ফ এো কাম্য য়ত ায়য না। তাই কল্যার্ যায়ে াভান্তজক ন্তনযাত্তা ফরয়ত ভায়জ 

ফফায়য জন্য আইনগত অন্তধকাযয়ক িান্তয় ভানুয়লয আন্তর্ মক, ফাস্থান, ন্তক্ষা, স্বাস্থে ও খায়েয ন্তনযাত্তা াভয়ন িয়র 

এয়য়ি। 

 

 ফাাংরায়েয়য াংন্তফধায়নয অনুয়েে ২৮(১) এ আয়ি; বকফর ধভ ম, বগাষ্ঠী, ফর্ ম, নাযীপুরুল ববয়ে ফা জন্স্থায়নয কাযয়র্ 

বকায়না নাগন্তযয়কয প্রন্তত যাে বফলম্য প্রে মন কযয়ফ না। ব বপ্রন্তক্ষয়ত যকায াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তিয ভাধ্যয়ভ কর প্রকায 

বফলম্য হ্রায় উয়ল্লখয়মাগ্য কভ মসূন্তি গ্রর্ কয়যয়ি। এয ভয়ধ্য যয়য়ি ফস্কবাতা, ন্তফধফা ও স্বাভী ন্তনগৃীতা ভন্তরায়েয বাতা, 

অের প্রন্ততফন্ধী বাতা, প্রন্ততফন্ধী ন্তক্ষার্ীয়েয ন্তক্ষা উবৃন্তত্ত, ন্তজড়া জনয়গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন কভ মসূন্তি, বফয়ে ও অনগ্রয 

জনয়গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন কাম মক্রভ, কোন্পায ন্তক নী ও ন্তরবায ন্তয়যান্ত বযাগীয়েয আন্তর্ মক াতা কভ মসূন্তি, িা শ্রন্তভয়কয 

জীফনভান উন্নন কভ মসূন্তি, সুেমুক্ত ঋর্ ইতোন্তে। 

  

 াভান্তজক ন্তনযাত্তা ব্যফস্থায়ক ন্তফন্তবন্ন ভয় যকায ন্তফন্তবন্ন দৃন্তষ্টবঙ্গীয়ত ন্তফয়ফিনা ও উস্থান কয়যয়ি। তয়ফ এয মূর 

রক্ষে ন্তির ভায়জয ন্তন্তিয় ড়া জনয়গাষ্ঠীয ন্তক্ষা, স্বাস্থে, খাে, ফাস্থান ইতোন্তেয ন্তনিতা ন্তফধান কযা। 

 

 ভাননী প্রধানভন্ত্রী বখ ান্তনা াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তিয়ক তাঁয প্রধান েটি অগ্রান্তধকায কভ মসূন্তিয অন্যতভ 

ন্তয়য়ফ গ্রর্ কয়যয়িন। ফতমভায়ন াভান্তজক ন্তনযাত্তা ব্যফস্থায মূর অাংীজন য়রা জরফায়ুয ন্তফরূ প্রবাফ ও প্রাকৃন্ততক দুয়ম মায়গ 

ক্ষন্ততগ্রস্ত জনয়গাষ্ঠী এফাং ন্তফন্তবন্ন কাযয়র্ ভায়জয ন্তন্তিয় ড়া জনয়গাষ্ঠী। এয়েয জীফনভায়নয উন্নন ব্যতীত উন্ননীর 

ফাাংরায়ে ফা উন্নত ফাাংরায়ে ন্তফন্তনভ মার্ ম্ভফ ন। ব আয়রায়ক যকায়যয জাতী াভান্তজক ন্তনযাত্তা বকৌর ঠিক কযা 

য়য়ি। এ বকৌর অয়নকো ভানন্তফক ও াভান্তজক মূল্যয়ফাধতান্তড়ত। 

 

 ফতমভায়ন াভান্তজক ন্তনযাত্তা খায়ত ১৪৫টি কভ মসূন্তি ফাস্তফান কযা য়ে। ১৪৫টি কভ মসূন্তি ফাস্তফান ভায়ন য়রা ১৪৫ 

বশ্রন্তর্য ভানুল এ খাত বর্য়ক উকৃত য়ে। অর্ ম ভন্ত্রর্ারয়য ন্তয়ফ ভয়ত ২০১৪-১৫ অর্ মফিয়য ১৪৫টি কভ মসূন্তিয ভাধ্যয়ভ ৮ বকাটি 

১০ রক্ষ বরাক বকায়না না বকায়নাবায়ফ উকৃত য়য়ি। াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তিয প্রধান ৯টি খাত য়রা- কভ মকতমা-

কভ মিাযীয়েয বনন, বখারাফাজায়য খাে স্য ন্তফক্র (ওএভএ), কায়জয ন্তফন্তনভয় খাে/োকা, বেস্ট ন্তযন্তরপ, ন্তবন্তজএপ, অন্তত 

েন্তযদ্রয়েয জন্য কভ মসৃজন কভ মসূন্তি, ন্তক্ষাবৃন্তত্ত, উবৃন্তত্ত, ফস্কবাতা ও ন্তবন্তজন্ত । এ ৯টি খায়ত যকায়যয ব্য  ফযায়েয প্রা 

৭০ তাাং। আয সুন্তফধায়বাগীয ৭০ তাাং য়রা বখারা ফাজায়য খােস্য ন্তফক্র, ন্তবন্তজএপ, ন্তজআয, উবৃন্তত্ত ও অন্তত 

েন্তযদ্রয়েয জন্য কভ মসূন্তি-এ ৫টি খায়ত।  

 



  

-২- 

 

অর্ মভন্ত্রর্ারয়য এক ন্তয়য়ফ বেখা মা ১৯৯৮ ায়র াভান্তজক ন্তনযাত্তা খায়ত ন্তজন্ত ন্ত’য ১.৩ তাাং বর্য়ক বফয়ড় 

২০১১ ায়র ২.৩ তাাং য়য়ি। এযয বর্য়ক ফান্তল মক ফায়জে ক্রভাগত বৃন্তে বয়রও এ খায়ত ফযাে ন্তজন্ত ন্ত’য ২ তাাংয়য 

অন্তধকই যাখা । ২০১৪-১৫ অর্ মফিয়য এ খায়ত ৩০,৬৪০ বকাটি োকা ফযাে বেওা । ২০১৮-১৯ অর্ মফিয়য ৬৪,৬৫৬ বকাটি 

োকা ফযাে বেওা । ২০২০-২১ অর্ মফিয়য ৯৫ াজায ৫৭৪ বকাটি োকা ফযাে বেওা । ২০২০-২১ অর্ মফিয়যয ফযাে 

ন্তজন্ত ন্তয ৩.০১ তাাং এফাং ফায়জয়েয ১৬.৮৩ তাাং। ২০০৫-০৬ অর্ মফিয়য এ খায়ত ফযাে ন্তির ৩৭৩.২ বকাটি োকা।  

 

 াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তিয প্রবায়ফ উত্তযাঞ্চয়রয ‘ভঙ্গা’ দুযীভূত য়য়ি। ২০০০ ায়র োন্তযয়দ্রেয ায ৪৮.৯ তাাং, 

২০০৫ ায়র ৪১.৫ তাাং, ২০১০ ায়র ৩১.৫ তাাং, ২০১৫ ায়র ২৪.৮ তাাং ও ফ ময়ল ২০১৯ ায়র ২০.৫ তাাংয় 

বনয়ভ এয়য়ি। বম বেয় এক ভয় ভানুল কাজ না বয় অনাায়য ন্তেন কাটিয়য়ি বখায়ন এখন গ্রাভগয়ে কায়জয বরাক াওা 

কষ্টকয য় য়ড়য়ি। দুয়ম মাগ ব্যফস্থানা ও ত্রার্ ভন্ত্রর্ার ২০০৯ ার বর্য়ক ২০১৯ ার ম মি ভয় অন্ততেন্তযদ্রয়েয জন্য 

কভ মাংস্থান কভ মসূন্তি (ইন্তজন্তন্ত) এয আওতা ৭৮ রক্ষ গ্রাভীর্ বফকায ভজুয়যয জন্য ৪০ ন্তেয়নয কভ মাংস্থান কয়যয়ি। গ্রাভীর্ 

জনয়গাষ্ঠীয কভ মাংস্থায়নয আয়যকটি উৎ কান্তফখা/কান্তফো কভ মসূন্তি। এ কভ মসূন্তিয ভাধ্যয়ভ ২০ রক্ষ ৩১ াজায বভন্তিকেন 

খােস্য ও ৪১৬৬ বকাটি োকায ন্তফন্তনভয় ন্তফগত ১০ ফিয়য ১ বকাটি ৬২ রক্ষ বরায়কয কভ মাংস্থান য়য়ি। এভয় ন্তফন্তবন্ন 

দুয়ম মাগ-দুন্তফ মায়ক ন্তফয়লত ফন্যা, ঘূন্তর্ মঝড়, নেীবাঙ্গন অন্তিকাণ্ড ইতোন্তে দুয়ম মায়গ ক্ষন্ততগ্রস্ত ৬ বকাটি ৩৩ রক্ষ ভানুল খাে াতা 

বয়য়িন এফাং ১ বকাটি ৯ রক্ষ ৭৬ াজায ভানুল ১৯৩ বকাটি োকায অর্ ম াতা বয়য়িন। যকায়যয একটি প্রন্ততশ্রুন্তত ন্তির 

বম বকায়না ভানুল মায়ত দুয়ম মাগ-দুন্তফ মায়ক খােকষ্ট না া।  

 

বকান্তব -১৯ এ মখন পুয়যা পৃন্তর্ফী ন্তফম মস্ত ঠিক বভ বেয়য েন্তযদ্র ও অা জনগয়র্য অর্ মননন্ততক মুন্তক্ত ন্তেয়ত 

যকায ২০২০-২০২১ অর্ মফিয়য ১০০টি উয়জরা তবাগ ফস্ক বাতা, ন্তফধফা বাতা এফাং প্রন্ততফন্ধী বাতা প্রোয়নয বঘালর্া 

ন্তেয়য়িন। এই ন্ততনটি বাতা নতুন কয়য উকায়বাগী যুক্ত য়ফন ১১ রায়খযও অন্তধক েন্তযদ্র ও অা জনগর্। কয়যানাকায়র 

ঝুঁন্তকপূর্ ম অফস্থা যয়য়ি প্রান্তিক ম মায় েন্তযদ্র ও অা জনগর্। তায়েয ভয়ধ্য ফস্ক, ন্তফধফা ও প্রন্ততফন্ধীযা ফয়িয় বফন্ত 

ঝুঁন্তকয়ত যয়য়ি। এয়েয কর্া ন্তফয়ফিনা ন্তনয় যকায ন্তফন্তবন্ন ধযয়নয বাতায়বাগীয াংখ্যা বৃন্তে কয়যয়ি, মা কয়যানা এই 

ক্রান্তিকায়র েন্তযদ্র জনগয়র্য খায়েয ন্তনিতা ন্তেয় তায়েযয়ক অয়নকো ন্তনব ময যাখয়ত ক্ষভ য়ফ। কয়যানা বাইযা ন্তযন্তস্থন্ততয়ত 

সৃন্তষ্ট দুয়ম মাগ াযায়েয় াধাযর্ ভানুয়লয কষ্ট রাঘয়ফ ভানন্তফক াতা ন্তয়য়ফ ত্রার্ ন্তফতযর্ অব্যাত বযয়খয়ি যকায। এ ম মি 

াযায়েয় িার ফযাে বেওা য়য়ি দুই রাখ ১৪ াজায ৯৩৯ বভন্তিকেন এফাং ন্তফতযর্ কযা য়য়ি এক রাখ ৯৮ াজায ৪৫১ 

বভন্তিক েন। এয়ত উকাযয়বাগীয ন্তযফায়যয াংখ্যা এক বকাটি ৭০ রাখ ৪০ াজায ৮৪১ এফাং উকাযয়বাগী বরাকাংখ্যা াত 

বকাটি ৪১ রাখ ৩২ াজায ৩১২ জন। যকান্তয তথ্য অনুমাী ন্তশুখাে অন্যান্য াভগ্রী ক্রয়য জন্য নগে ফযাে বেওা 

য়য়ি প্রা ১২৬ বকাটি োকা। এয ভয়ধ্য াধাযর্ ত্রার্ ন্তয়য়ফ নগে ফযাে বেওা য়য়ি ৯৮ বকাটি ৮ রাখ ৫৪ াজায োকা। 

 

 কায়জয াংস্থান ওা ভানুয়লয খায়েয ন্তনযাত্তা ও বফন্তিত্রে বফয়ড়য়ি। খােপ্রান্তি ন্তনন্তিত ওা ন্তনযক্ষয জনয়গাষ্ঠী 

অক্ষয জ্ঞান অজময়ন অনুপ্রান্তর্ত য়য়ি। ২০০৯ ায়রয াক্ষযতায ায ৫৬.৭ বর্য়ক বৃন্তে বয় ২০২০ ায়র ৭৪.৭ তাাংয় উন্নীত 

য়য়ি। ভার্ান্তছু আ ২০০৫-০৬ ায়রয ৫৪৩ ভান্তকমন  রায বর্য়ক বফয়ড় ২০১৯-২০ ায়র ২০৬৪ ভান্তকমন  রায়য উন্নীত 

য়য়ি। াভান্তজক ন্তনযাত্তায একটি ফয়ড়া অাং বেখায়ানা কয়যন ভাজকল্যার্ ভন্ত্রর্ার। দুস্থ, েন্তযদ্র, অফয়ন্তরত, অনগ্রয, 

সুন্তফধাফন্তঞ্চত ও ভস্যাগ্রস্ত জনয়গাষ্ঠীয াভান্তজক ন্তনযাত্তা বফা ন্তেয় র্ায়কন এ ভন্ত্রর্ার। তায়েয মূর কভ মসূন্তিগুয়রায ভয়ধ্য 

য়রা- ফস্কবাতা (৪৯ রক্ষ জন), ন্তফধফা ও স্বাভী ন্তনগৃীতা বাতা (২০ রক্ষ ৫০ াজায জন), অের প্রন্ততফন্ধী বাতা (১৮ রক্ষ 

জন), প্রন্ততফন্ধী ন্তক্ষার্ীয়েয উবৃন্তত্ত (১ রক্ষ) ও এন্ততভ ন্তশুয়েয কোন্তয়েন গ্রান্ট (৯৬,৬৭৬ জন)।  

 

 াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তি ন্তফয়েয প্রা কর বেয় ন্তফন্তবন্ন আকায়য ও ধযয়নয ন্তফেভান আয়ি, ন্তফেভান র্াকয়ফ। 

ফাাংরায়েয় এখন ম মি গন্তযফ ও অা ভানুলয়েয ন্তনয় াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তি আয়ফন্তষ্টত। আফায াভন্তযক-বফাভন্তযক 

কভ মকতমা-কভ মিাযীয়েয বনন অন্যান্য সুন্তফধাও বেওা  াভান্তজক ন্তনযাত্তা কভ মসূন্তিয আওতা এয প্রয়াজনীতা আয়ি 

ফয়রই উন্নত বেয়ও এয প্রিরন যয়য়ি। ফাাংরায়েয় ন্তফয়ল কয়য জরফায়ু ন্তযফতমন ও দুয়ম মাগ ঝুঁন্তকয়ত র্াকা ভানুয়লয জন্য এয 

ন্তযন্তধ ন্তফস্তৃত বাক-এ প্রতোা আভায়েয কয়রয। 
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