
বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়দন োভোজজও জনযোত্তো ওভ মসূজি 

আেজযয়ো ইরোভ 

  

বযতোয শুরু বেদওই ভোনফ ভোদজ বওোদনো-নো-বওোদনোবোদফ অভতো জফযোজ ওযদে। এই অভতো 

ভোদজযই সৃজি। ফতমভোন জফদেয ওর জযওল্পনোয মুখ্য উদেশ্য দরো জফজবন্ন অভতোয অফোন ওদয ভোদজ 

ভতো প্রজতষ্ঠো ওযো। ফোাংরোদেদয াংজফধোদনয অনুদেে ২৮ (১) এ আদে: ‘বওফর ধভ ম, বকোষ্ঠী, ফর্ ম, নোযী, পুরুল 

ববে ফো জন্স্থোদনয ওোযদর্ বওোদনো নোকজযদওয প্রজত যোষ্ট্র বফলম্য প্রে মন ওজযদফ নো’। ব বপ্রজিদত যওোয 

োভোজজও জনযোত্তো বফিনীয ভোধ্যদভ ওর প্রওোয বফলম্য হ্রোব নোনোমুঔী ওভ মসূজি গ্রর্ ওযদে। েজরত, জযজন 

 বফদে ম্প্রেোদয়য জীফনভোন উন্নয়দন োভোজজও জনযোত্তো ওভ মসূজি গ্রর্ ওযো দয়দে। 

  

ফোাংরোদেদয বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠী এঔদনো মূরদরোদতয দে জভদত োদযজন। পদর তোযো 

ওদরোজনজবজত্তও, বকোষ্ঠী ফো বকোত্রজবজত্তও জীফনমোন ওদয মোদে অবোফ-অনটদনয ভদধ্য জেদয়। ফদ ো ফদ ো 

দযয এওটু ফোইদয বকদরই বেঔো মোদফ বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীযো বমন অস্পৃশ্য। তোযো োজন বঔদত 

বেোওোদন বকদর গ্লো জনদয় বমদত য়। এযো জজিত দর এদেয অচ্ছুত ভদন ওযো য়। এ অফস্থোয জযফতমন 

নো দর বেদয বৃৎ এওটি জনদকোষ্ঠীয যোষ্ট্রীয় অফেোনদও অস্বীওোয ওযো দফ। এফ জনদকোষ্ঠীদও দূদয বযদঔ 

উন্নয়ন ম্ভফ নয়।   

 

বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠী জনগৃীত, অফদজরত, জফজেন্ন  উদজিত জনদকোষ্ঠী জদদফ জযজিত। 

বজদর, ন্নযোী, ঋজল, বফোয, নোজত, বধোো, োজোভ, জনওোযী, োটজন, ওো ো, বতরী, োটিওোয ইতযোজে 

তেোওজেত জনম্নফদর্ ময জনদকোষ্ঠী এ ম্প্রেোয়ভুক্ত। ভোদজয অন্যোন্য জনদকোষ্ঠীয দে জফজবন্নবোদফ এদেয 

োভোজজও বফলদম্যয সৃজি ওযো দয়দে। ভোজদফো অজধেপ্তদযয জজযভদত ফোাংরোদেদ প্রোয় ১৩,২৯,১৩৫ জন 

অনগ্রয জনদকোষ্ঠী এফাং ৭৫,৭০২ জন বফদে জনদকোষ্ঠী যদয়দে। এদেয ভদধ্য উদেঔদমোগ্য দে ফাঁদপোয, 

বডোভোয, যোউত, বতদরগু, বরো, োজ , রোরদফকী, ফোজিকী, বডোভ ইতযোজে জযজন ম্প্রেোয়। মোমোফয জনদকোষ্ঠী 

বফদে ম্প্রেোয় জদদফ জযজিত। এ জনদকোষ্ঠীয তওযো ৯৯ বোক মুজরভ এফাং তওযো ৯০ বোক জনযিয। 

৮টি বকোদত্র জফবক্ত বফদে জনদকোষ্ঠীয ভদধ্য যদয়বে ভোরদফদে, োপুজ য়ো, ফোজজওয, োন্দোয, বটোরো, জভযজওোজয, 

ফজযয়োর োন্দো  কোইন বফদে ইতযোজে। এদেয প্রধোন বো দে ক্ষুদ্র ব্যফো, তোজফজ-ওফজ জফজি,  মোংদনয 

জিজওৎো, ো ধযো, োদয বঔরো বেঔোদনো, ো জফজি, আধ্যোজিও স্বোস্থযদফো, জাংকো রোকোদনো, ববলজ লধ 

জফজি, ওজফযোজজ, ফোনয বঔরো, মোদু বেঔোদনো ইতযোজে। 

 

ওল্যোর্যোষ্ট্র জদদফ ভোদজয েজযদ্র  বফলদম্যয জওোয ভোনুদলয েজযদ্রতো  বফলম্য হ্রো ওযোয জন্য 

োভোজজও জনযোত্তো ওভ মসূজিয আতোয় ফোাংরোদে যওোয ফয়স্ক, জফধফো  স্বোভী জযতযক্ত বোতো, 

প্রজতফন্ধীবোতো, জবজজএপ, জবজজজড, জজ ো জনদকোষ্ঠী, িো-শ্রজভও  েজরত, জযজন  বফদে ম্প্রেোদয়য 

জীফনভোন উন্নয়দন বফো ওোম মিভ জযিোরনো ওদয আদে। উদজরো  য ভোজদফো অজপ, ভজরো 

জফলয়ও অজধেপ্তয, প্রওল্প ফোস্তফোয়ন ওভ মওতমোয েপ্তয যওোজয অন্যোন্য েপ্তদযয ভোধ্যদভ এফ ওোম মিভ 

ফোস্তফোজয়ত দে। বফোদবোকী ফোেোইওযদর্য প্রধোন ভূজভওো োরন ওযদে ইউজনয়ন জযলে। বফদে  অনগ্রয 

জনদকোষ্ঠীয বরোওযো োভোজজও বফলম্য, ফঞ্চনো, অস্পৃশ্যতো, ঘৃর্ো, ভোজ জফজেন্নতো, ভম মোেোীনতো, বোচ্যযজত, 

ভূজভ েঔর, অফদরো, জনযোত্তোীনতো, যোষ্ট্রীয় জযদফো অন্যোন্য সুদমোক সুজফধো নো োয়োয় ইতযোজে এই 

জনদকোষ্ঠীয োজফ মও উন্নয়দন ফোধোয সৃজি ওদযদে। যওোয এই জনদকোষ্ঠীদও এওটি ভম মোেোপূর্ ম  বফলম্যীন 

জীফনেোদন োভোজজও জনযোত্তো ওোম মিদভয আতোয় আনদত ফভয় দিি আদে।  
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ভোজওল্যোর্ ভন্ত্রর্োরদয়য ভোজদফো অজধেপ্তয ২০১২-১৩ অে মফেদয োইরট ওভ মসূজিয ভোধ্যদভ ৭টি 

বজরোয় বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীয জীফনভোন উন্নয়ন ওভ মসূজি ওোম মিভ গ্রর্ ওদয। ২০১৯-২০২০ অে মফেদয 

৬৪ বজরোয় ফযোেকৃত অদে ময জযভোর্ ৫৭ বওোটি ৮৭ রি টোওো ফযোে যোদঔ। এ ফযোে বেদও স্কুরকোভী েজরত, 

জযজন  বফদে জিোেীদেয জজিত ওদয কদ  বতোরোয রদিয িোয স্তদয (জনপ্রজত ভোজও প্রোেজভও ৭০০, 

ভোধ্যজভও ৮০০, উচ্চ ভোধ্যজভও ১০০০ এফাং উচ্চতয ১২০০ টোওো োদয) উবৃজত্ত প্রেোন; ৫০ ফেয ফো তদুর্ধ্ম 

ফয়দয অিভ  অের ব্যজক্তদেয জন্য-এ জফদল বোতো জনপ্রজত ভোজও ৫০০; বৃজত্তমূরও প্রজিদর্য 

ভোধ্যবভ ওভ মিভ বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীয েিতো বৃজি  আয়ফধ মওমূরও ওভ মওোদে ম্পৃক্ত ওদয তোদেয 

ভোদজয মূরদরোতধোযোয় আনয়ন এফাং প্রজিদর্োত্তয পুন মফোন োয়তো প্রেোন ওযো য়। ২০১৯-২০২০ 

অে মফেদয ২৮৭৭ জনদও জিো উবৃজত্ত, ৪৫০০০ জনদও অিভ  অের বোতো, ২৪২০ জনদও প্রজির্ এফাং 

২০০০ জনদও প্রজিদর্োত্তয পুন মফোন োয়তো প্রেোন ওযো য়।    

 

বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীয ভস্যোয অন্ত বনই। আফোন, জিজওৎো, জিো, জফদনোেন জফজবন্ন 

ভস্যোয় তোযো জজমজযত। েজযদ্র  বফলদম্যয জওোয জনদকোষ্ঠীয োভোজজও জনযোত্তো জনজিত ওযো ব্যতীত 

উন্নয়নীর বে য়ো ম্ভফ নয়। যওোয বেদয ওর েজযদ্র  ঝুঁজওগ্রস্ত জনদকোষ্ঠীয োভোজজও জনযোত্তো 

জনজিত ওযদত ফিজযওয। এ রদিয ২০২০-২১ অে মফেদয ফোদজদট োভোজজও জনযোত্তো বফিনী ঔোদত ফযোে 

৯৫ োজোয ৫৭৪ বওোটি টোওো, মো মেোিদভ ফোদজট  জজজডজয ১৬.৮৩  ৩.০১ তোাং।  

 

োভোজজও জনযোত্তো বফিনী ম্প্রোযদর্য দে দে ভোদজয ঝুঁজওপূর্ ম, অফদজরত জনদকোষ্ঠীয 

োভোজজও সুযিোদও আইজন ফরদয়য আতোয় আনোয জন্য ফতমভোন যওোদযয আভদর প্রর্য়ন ওযো দয়দে 

জোতীয় োভোজজও জনযোত্তো বওৌর, বফঘুদয  জনযোশ্রয় ব্যজক্ত (পুনফ মোন) আইন ২০১১, জশু আইন ২০১৩, 

প্রজতফন্ধী ব্যজক্তয অজধওোয  সুযিো আইন ২০১৩, জতোভোতোয বযর্দোলর্ আইন ২০১৩, 

জনউদযোদডদবরদভন্টোর প্রজতফন্ধী সুযিো ট্রোস্ট আইন ২০১৩ এফাং ফোাংরোদে জোতীয় ভোজওল্যোর্ জযলে 

আইন ২০১৯। 

 

বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীদও ভোদজয মূরদরোতধোযোয় ম্পৃক্ত ওযদত দর আইন ফো যওোজয 

স্বীকৃজতয োোোজ োভোজজওবোদফ তোদেযদও গ্রর্ ওযোয ভোনজওতো কদ  উঠোদত দফ; প্রোিীনওোদরয বই 

বফলম্য, জনী ন আয জফদ্রুদয োত বেদও এই জনদকোষ্ঠীদও বযোই জেদত দফ। এ ম্প্রেোয়বও ধভীয়, 

োভোজজও আিোয-অনুষ্ঠোন, জোতীয় উৎফ  উন্নয়নমূরও ওভ মওোদে ম্পৃক্ত ওযদত দফ এফাং দফ মোজয, 

তোদেযদও ফোস্থোন, জিজওৎো, জিো, জনযোত্তো, জফদনোেন  ওভ মাংস্থোদনয মেোমে ব্যফস্থো ওদয জনদত দফ।  

 

োভোজজও দৃজিবজেয জযফতমন, জফজবন্ন বস্বেোদফী াংস্থো  এনজজগুদরোয উন্নয়নমূরও ওভ মসূজি, 

কর্ভোধ্যদভয ব্যোও প্রিোয-প্রিোযর্ো এফাং যোষ্ট্রীয় জফজবন্ন েদিদমূ বফদে  অনগ্রয জনদকোষ্ঠীয জীফদন 

আজ ব্যোও জযফতমন এদদে। এই জযফতমদনয ধোযোদও অব্যোত যোঔোয েোজয়ত্ব আভোদেয ওদরয। ২০৪১ 

োদরয ভদধ্য উন্নয়নীর বেদ জযর্ত ওযদত এফাং বটওই  বোযোম্য অে মনীজত ওযদত ভোজ বেদও েজযদ্র 

 বফলম্যদও জিযতদয জন্য জফেোয় জোনোদত দফ। ওদরয ঐওোজন্তও প্রদিিোয়ই এটো ম্ভফ ফদর আো ওযো 

মোয়। 

# 

২৩.০২.২০২১                                           জআইজড জপিোয 


