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জাাঙ্গীর াফিজ 

 

মুফজব জন্মলতবাফ িকী উপগযে আোমী ১ নগেম্বর ২০২০ তাফরগে “বঙ্গবন্ধু জাতীয় মৄবফেব” ২০২০ ফলগরানাগম 

স্বাস্থ্েফবফি অনুরগে এবাগরর জাতীয় মৄব ফেব উেযাফপত গব। জাতীয় উন্নয়গন মৄব মাগজর অপফরায ি ম্পক্ততার জেযাপগে 

বঙ্গবন্ধু জাতীয় মৄব ফেব ২০২০ এর েফতপাদ্য ফনি িারে করা গয়গছ ‘মুফজববগ ির আহ্বান, মৄব কম িাংস্থ্ান’। 

 

একটি জেগলর উন্নয়ন , অগ্রেফত ও মৃফিগত তরুে ও মৄবমাগজর ভূফমকা অপফরীম। ফলযা জযমন জাফতর জমরুেন্ড 

জতমফন তরুেরা একটি জেগলর জমরুেন্ড। তারাই জেগলর উন্নয়গন অবোন রাগে , জেলগক েতোফলত েন্তগে জপ ৌঁগছ ফেগত পাগর। জ 

ফবগবচনায় ফবগের অন্য জয জকাগনা জেগলর তুনায় বাাং াগেগলর ম্ভাবনা এেন অগনক জবফল। কারে জাফতাংঘ উন্নয়ন কম িসূফচ 

(ইউএনফিফপ) েকাফলত মানব উন্নয়ন েফতগবেগন এলীয় েলান্ত মাােরীয় অঞ্চগর ৪৫টি জেল ম্পগকি মন্তে করগত ফেগয় 

বাাংাগেলগক তরুেগের জেল ফগগব ফচফিত করা গয়গছ। তাই আমাগের ামগন সুবে ি সুগযাে এগ জছ তারুগের উদ্যমগক কাগজ 

াোগনার।  

 

উন্নয়ন ফবগলজ্ঞ এবাং অর্ িনীফতফবেগের মগত, চীন, জাপান ও েফযে জকাফরয়া অর্ িননফতক জযগে ঈ িেীয় ািল্য অজিন 

কগরগছ তরুে জনগোষ্ঠীগক যর্াযর্োগব কাগজ াফেগয়। বাাংাগেগলর ামগনও জানাফ েফবষ্যৎ াতছাফন ফেগে। বতিমান 

রকার জঘাফত ‘ফেলন-২০২১’ ও ‘ফেলন-২০৪১’ এবাং জাফতাংঘ জঘাফত ‘াগেইগনব জিেপগমন্ট’ বা ‘জেকই উন্নয়ন’ 

বাস্তবায়গনর অন্যতম েিান লফক্ত ফগগব ভূফমকা রােগত পাগর জেগলর ম্ভাবনাময় তরুে এবাং মৄবমাজ।  

  

একটি জেগল মৄবকরাই গব িাচ্চ কগম িাঠ ও লফক্তলাী জমিা লফক্ত েগয়াে করার যমতা রাগে। তাই মৄবকগের পাগল 

োড়াগনা রাগের কতিে ও োফয়ত্ব। বতিমান মৄে ফিফজো মৄে এবাং বাাংাগেলও এর বাইগর নয়। বতিমান মাননীয় েিানমন্ত্রী ও 

তার পুে জীব ওয়াগজে জয় বাাংাগেলগক ফিফজো মৄগে েগবল করার জযগে এক অনন্য ভূফমকা জরগে চগগছন এবাং তার 

িশ্রুফতগতই বাাংাগেল আজ েগবল কগরগছ ইন্টারগনে নানা রকম ফিফজো েমৄফক্তগত। েমৄফক্ত েবার কগর ফবগের ফবফেন্ন 

জেল এফেগয় জেগছ অগনক দূর। বাাংাগেলও এগযগে ফপফছগয় জনই। তথ্যেমৄফক্তর োগরর িগ ফবফেন্ন জযগে েযতা েেল িগনর 

সুগযাে পাগে এগেগলর মৄবকরা। অগনগকই ইন্টারগনগের মাধ্যগম কাগজর জযে েগড় তুগত যম গেন। িগ ম্ভাবনার জযে 

আরও ম্প্রাফরত গে। ফবগল কগর আউেগাফ িাং এর সুগযাে কাগজ াফেগয় তারা জযমন ফনগজগের েয কগর তুগছ জতমফন 

উপাজিগনর েবস্থ্া কগর স্বাবম্বী গয় উঠগছ। মৄব মাগজর এ েযতা ও কম িযমতা বাড়াগত েগয়াজনীয় েফলযে ও কগম ির 

জজাোন ফনফিত করগত গব। কাগজই আমরা বগতই পাফর আন্তজিাফতক জেযাপগে বাাংাগেল ফবগের াগর্ পাল্লা ফেগয় এফেগয় 

যাগে।  

 

বতিমান রকার ফবে কগরানা মামাফরগত তরুে ও মৄব মাজগক ফনগয় ফবগল ফকছু পফরকল্পনা বাস্তবায়গন জরুফর 

পেগযপ ফনগত যাগে। ারা ফবগেই কগরানা মামাফরগত মৄবক ও তরুে মাগজর কম ি াংস্থ্াপগনর ফবয়টি ফনগয় ফমফম োগে। 

এ গযে জেগলর মৄব মাজগক আদৄফনক, েমৄফক্ত ফনে ির ফলযা ও েফলযে েোগনর মাধ্যগম েয জনলফক্ত ফগগব েগড় তুগত 

মৄব ও ক্রীড়া মন্ত্রাোয় ফনর কাজ কগর চগগছ। মৄব ও ক্রীড়া েফতমন্ত্রী বগন, কগরানার কারগে আমাগের জেকই উন্নয়ন 

যেমাো অজিগন মৄবকরা যাগত ফপফছগয় না পগড় এবাং কম িীন গয় না পগড় জ জন্য রকার মৄবকগের জন্য গ্রাগম 

অত্মকম িাংস্থ্ান নামক ফবগল েকল্প গ্রে করগছ। এ েকগল্পর আওতায় োয় ৭ াে মৄবক েফলযে ও মৄব ঋে সুফবিা পাগব। 

২০২০ াটি বাাংাগেগলর মৄবক ও তরুেগের জন্য অতেন্ত গুরুত্বপূে ি। কারে আমরা আমাগের জাফতর ফপতা বঙ্গবন্ধু জলে মুফজবর 

রমাগনর জন্মলতব ি উেযাপন করফছ একই গঙ্গ এ বছর ারা ফবগেও মৄবক তরুেগের অাংলগ্রগে ঢাকা ওআইফ ইয়ুর্ 

কোফপো ২০২০ এর নানা বে িাঢে কম িসূফচ উেযাপন করগব। 

 

বাাংাগেগলর মৄবকগের ঠিক পগর্ পফরচাফত করগত গ জরুফর ফকছু পেগযপ জনয়া অফত জরুফর। মৄবকরাই পাগর 

মাগজর আমূ পফরবতিন আনগত। জেগলর জয জকাগনা পফরফস্থ্ফতগত মৄবকরাই এফেগয় আগ। ১৯৭১ াগ স্বািীনতা মৄগি এগেগলর 

আপামর জনেে মৄবকরাই বগচগয় বগড়া ভূফমকা জরগেফছ। কাগজই মৄবকগের গুরুত্ব অপফরীম। আমাগের জেগল মৄবকগের 

ঠিক পগর্ পফরচাফত করগত গব।  
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বতিমান মৄবমাজ তাাগ্রস্ত গয় নানা রকম অামাফজক ও অবযগয়র াগর্ ফপ্ত একর্া বার অগপযা রাগে না। 

এই জেফের মৄব মাগজর াংখ্যা ফনতান্ত কম নয়। এরা মােকালফক্ত নানা রকম অপকগম ির াগর্ জফড়ত। ফবে কগরানা 

মামাফরগত এগের কম ি াংস্থ্াপন াংকে ামাফজক অফস্থ্রতার কারগে তুনামূকোগব মৄবমাজ ফবভ্রান্ত্র তাই মৄবকগের 

মােকালফক্ত ফবফেন্ন রকম জনলা ফছনতাই চুফর রাাজাফন ন্ত্রাী কম িকাণ্ড জর্গক ফরগয় আনা অফত জরুফর। মৄবকগের সুস্থ্ 

ফবগনােগনর োবস্থ্া করার গযে ফবফেন্ন কম িসূফচ গ্রে করা জযগত পাগর। ারা ফবগেই মৄবকগের জন্য ফবগনােগনর জন্য ফবফেন্ন 

োবস্থ্া রগয়গছ। জতমফন বাাংাগেগলর জেযাপে অনুযায়ী পফকল্পনা গ্রে করা জযগত পাগর। আমাগের জেগলর মৄবকগের জেলগেগম 

উদ্ধুিকরে পফরকল্পনা াগত জনয়া অফত জরুফর। ফবফেন্ন জমাটিগেলনা জোগ্রাগমর মাধ্যগম মৄবকগের জেলগেগম উদ্ধুি করা জযগত 

পাগর। জেগলর জে রবজ্জ ইফতা ম্পগকি মৄব ও তরুে মাজগক অবফত করা একটি গুরুত্বপূে ি কাজ। লরাঞ্চগ আপাতদৃফিগত 

জকাগনা মাঠ নাই বগই চগ। ভূফম েসুেগের জে রাগত্ব ঢাকা ফবফেন্ন লগর উন্মুক্ত মাগঠর স্বল্পতা মৄব মাজগক যফতগ্রস্ত 

করগছ েফতফনয়ত। জই গযে বতিমান রকার ভূফম েসুেগের ফবরুগি কগঠার অবস্থ্াগনর কর্া বারবার উগল্লে কগরগছন এবাং জই 

াগর্ রকার অগনক েেকৃত জফম উিার করগত যম গয়গছ। ফনিঃগেগ বা যায় মৄবক ও তরুেগের জন্য মৄগোপগযােী 

ফবগনােগনর োবস্থ্া না ওয়ার জকাজনা কারে জনই। 

 

বতিমান ফবগে সৃজনলীতার গুরুত্ব অপফরীম। জই গযে আমাগের জেগলর মৄবকগের সৃজনলী কাগজ ফনগয়াফজত 

করগত পারগ মৄবক ও তরুে মাজ ঠিক পগর্ পফরচাফত গব। বতিমান ফবে ফবজ্ঞাগনর উপর ফনে িরলী। েফতটি আর্ িামাফজক 

ও েমৄফক্তেত কাগজ ারাফবগে ফবজ্ঞান এফেগয় চগগছ দুফন িবার েফতগত। কাগজই মৄবক তরুেগের ফবজ্ঞান মগনাষ্ক করগত গ 

তাগের জই সুগযাে সৃফি কগর ফেগত গব মাজ ও রােগকই।  

 

বতিমান রকাগরর বগে গাগত বাাংার গ্রামেগে োয় েফতটি মানুগর াগত আজ ইন্টারগনে াংমৄক্ত জমাবাই জিান 

োবার করার সুগযাে সৃফি গয়গছ। যার িগ ক জেফের জপলার মানু ইন্টারগনে সুফবিা জোে করগছ এবাং অর্ িননফতক 

কম িকাণ্ড আগের তুনায় অগনক জবফল েফতলী। ফকন্তু এর ফকছু ফকছু অপোবার যেীয় যা একটি ফবগল যফতকারক ফেক। 

তগব আলার বােী গা, বতিমান রকার এরই মগধ্য ফকছু গুরুত্বপূে ি পেগযপ ফনগয়গছ এবাং ামগন আগরা ফকছু পেগযপ ফনগত 

যাগে। যার মগধ্য মৄবকগের কম িাংস্থ্াপগনর উপর যগর্ষ্ঠ গুরুত্ব আগরাপ করা গয়গছ। এফিফজ ১৬ জত জেকই উন্নয়গনর জন্য 

লাফন্তপূে ি ও অন্তর্ভ িফক্তমূক মাজেবস্থ্া, কগর ন্যায় ফবচার োফপ্ত, এবাং ক স্তগর কায িকর জবাফেফতাপূে ি ও অন্তভূ িফক্তমূক 

েফতষ্ঠাগনর অফঙ্গকার করা গয়গছ এবাং তারুগে ফবকাল তরাফিত ওয়ার োপাগর যগর্ি পফরমাে পেগযপ ফনফিত করা 

গয়গছ। এছাড়ার মৄবকগের কম িাংস্থ্াপগনর োপাগর গুরুত্ব আগরাপ করা য়। 

 

রকার ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় মৄব ফেব ২০২০’ যর্াগযাগ্য ময িাোয় উেযাপগনর জগন্য মৄব উন্নয়ন অফিেপ্তরািীন ৭টি ফবোে 

পয িাগয়র জজা কায িাগয় (ঢাকা জজা েতীত) ১,৬১,০০০ োকা ৫৬টি জজা কায িাগয় ৬,১৬,০০০ োকা এবাং ৪২৮টি উপগজা 

কায িাগয় ৩২,১০,০০০ োকা (ের/ইউফনে র্ানা েতীত) বাগজে বরাদ্দ কগরগছ। আদৄফনক েমৄফক্তেত েফলযগে েফলফযত মৄব 

মাগজর জকাগনা ফবকল্প জনই। ন্যালনা াফে ি কম িসূফচর মাধ্যগম অস্থ্ায়ী কম িাংস্থ্াপগনর পালাপাফল জাফত েঠনমূক কম িকাগণ্ড 

ম্পৃক্ত করা গে। মৄব উন্নয়ন অফিেপ্তগরর মাধ্যগম জজায় জজায় মৄব েফলযে জকন্দ্র স্থ্াপন কগর মৄবক ও তরুেগের জমিা, 

েযতা ও জনতৃগত্বর মাধ্যগম বাাংাগেলগক একটি আদৄফনক ও মৃিলাী জেল ফগগব েগড় জতাা ম্ভব। এ কর্ার পফরগেফযগত 

আলা করা যায়, জেলগেম ও মুফক্তমৄগির জচতনায় উদ্ধুি গয় মৄব মাজ তাগের েফতো ও গব িাচ্চ জযাগ্যতাগক কাগজ াোগনার 

মাধ্যগম ব িকাগর জেষ্ঠ বাঙাফ, জাফতর ফপতা বঙ্গবন্ধু জলে মুফজবুর রমাগনর স্বগের বাাংাগেল েড়গত অবোন রােগব। 

 

পফরগলগ একর্া বাই যায় মাননীয় েিানমন্ত্রী জলে াফনার রকার মৄবক ও তরুেগের জন্য এক ম্ভাবনার দ্বার 

উন্মুক্ত কগরগছন যা বাাংাগেলগক ফনগয় যাগব ফবেেরবাগর ম্মানজনক অবস্থ্াগন। 

 

# 

২৭.১০.২০২০                                               ফপআইফি ফিচার 


