
প্রধানভন্ত্রীয ঘঘালণা: ঘেশ ঘকাশনা ভানুল গৃীন থাকশফ না  

ঘভাোঃ ঘযজুয়ান খান 

 অতিভাতয কশযানায এই কঠিন ভশয় তেনযাি ঘেশয ভানুল আয ঘেশক উন্নয়শনয তখশয তনশয় মায়ায স্বশে 

তফশবায প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা। তিতন ভাশেয প্রাতিক প্রকৃি গৃাযা ভূতভীনশেয াভাতেক তনযাত্তায তনশ্চয়িা 

প্রোন ম্পূণ ণ তফনা খযশে াকাঘশয িাশেয পুনফ ণান কশযশেন। গৃীনশেয আফান ব্যফস্থা তনতশ্চি কযায াাাত 

িাশেযশক আত্মকভ ণংস্থাশনয সুব্যফস্থা কশয তেশয়শেন। আশ্রয়স্থশর গৃীনশেয েন্য তনযাে াতন  তফদ্যুশিয ব্যফস্থা 

তনতশ্চি তফশনােন াকণ, কৃতিভ ঘরক, াঠাগায তিতয কশয তেশেন।  

 তেন্নমূর, গৃীন, আশ্রয়ীন ভানুশলয তনবণযিা , আা  বযায ঠিকানা প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা। োতিয তিা 

ফঙ্গফন্ধু ঘখ মুতেবুয যভাশনযই প্রতিেতফ তিতন। োতিয তিা ফঙ্গফন্ধু ঘখ মুতেবুয যভাশনয স্বে তের ফাংরাশেশয 

ভানুলশক তঘশয। আশ্রয়ীনশেয ভাথা ঘগোঁোয ঠোঁই , ক্ষুধািণ ভানুশলয অশন্নয ংস্থান , ফস্ত্রীশনয েন্য ফস্ত্র , একটি আে ণ 

ততিি োতি  আিণীতিি ভানুশলয তেতকৎাশফা প্রাতি তনতশ্চি কযায েন্যই ফঙ্গফন্ধু ঘখ মুতেবুয যভান আেীফন 

ংগ্রাভ কশযতেশরন , ঘেশখতেশরন ঘানায ফাংরা গিায স্বে। এশেশয ভানুশলয সুখ  স্বােশযুয েন্য তনশেয 

ব্যতিেীফশনয সুখ স্বােযুশক তফেণন তেশয়তেশরন তিতন। িোঁযই ঘেুষ্ঠ কন্যা প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা ঘানায ফাংরাশেশক 

ফাস্তব রূপ দিতে ফঙ্গফন্ধুয প্রতিেতফ শয় াযাতফ শ্ব তফেযণ কযশেন। িোঁয গতিীর  দ্যযদৃতিম্পন্ন তযকল্পনা 

ফাংরাশেশক অপ্রতিশযাধ্য অগ্রমািায় এতগশয় তনশে।  

 ১৯৭২ াশরয ২০ ফেব্রুয়াতয োতিয তিা ফঙ্গফন্ধু ঘখ মুতেবুয যভান প্রাকৃদেক দুত্ যাতে ক্ষদেগ্রস্ত িৎকারীন 

ঘনায়াখারী ঘেরায যাভগতি এলাকা (ফিণভাশন লক্ষ্মীপুর ঘেরা) তয ির্ যতে এফেদিতলে। ঘখানকায গৃীন ভানুশলয কি 

দেদে তনে ঘোশখ ঘে ফেতিন। বঙ্গবন্ধু ঘখানকায ২০০ িতিগ্রস্ত গৃীন তযফা রতক পুনফ ণাশনয েন্য ২০০টি ঘয তিতয কতর 

তেশয়দিতলে। তনতভ ণি ঐ ঘযগুশরাশক ফঙ্গফন্ধু ঘািাগাো ‘গুেগ্রাভ’ নাশভ অতবতি কশযতেশরন। োতিয তিা ফঙ্গফন্ধু ফর্ে 

মুদিবুর রহমাতের তনশে ণশ ঐফেযই বৃত্তয ঘনায়াখারীশি আয ৪টি গুেগ্রাভ তিতয কশয ১ াোয ৪৭০টি দিন্নমূল গৃহারা 

তযফাযশক পুনফ ণান কযা শয়তের। ো দের দপো ফঙ্গফন্ধু ফর্ে মুদিবুর যভান যতকল্পতি নগযায়ণ  ফায েন্য 

স্বাস্থুম্মি ফাস্থান দেদিে কযশি দবদিন্ন উতযাে দেতেদিতলে। 

 প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা ঘঘালণা তেশয়শেন , ঘেশ ঘকাশনা ভানুল গৃীন থাকশফ না। বাাংলাতিতর্র ফকাতো ভানুল 

আশ্রেহীে থাকতব ো ো দেদিে করাই োঁর যকাশযয রিু। োতিয তিা ফঙ্গফন্ধু ঘখ মুতেবুয যভাশনয ন্যায় 

প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা ফভয়ই তফশবে , তফলম্য  ঘালশণয তফযীশি তেশরন। দেদে ধম য, বর্ য, ফশ্রদর্, ফোতে ফকাতো 

তফলম্য যাশখনতন। প্রকৃি গৃীনযা আশ্রয়ণ প্রকশল্পয উকাযশবাগী তশশফ গণ্য শফ। প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা প্রকৃে গৃীন 

মানুষতক পুেব যােতের েন্য যকাতয খযশে ঘয তিতয কশয দিতে স্থােীে িেপ্রদেদেদধতির প্রদে তনশে ণ তেশয়শেন।  

াযাশেশ ৮ রাখ ৮৫ াোয ৬২২ িে গৃীন তযফাশযয িাতরকা প্রস্তুি কযা শয়শে। প্রকৃি গৃীন োদলকাে 

রতেতি তবক্ষুক , প্রতিফন্ধী, তফধফা, স্বাভী তযিুিা , তেিা  লাশ ার্ধ্ণ প্রফীণ ব্যদি। প্রধােমন্ত্রী ফর্ে হাদেোর দেতি যতর্ 

১৯৯৭ োল ঘথশক এ প্ যন্ত ৩ রাখ ৭৫ াোয গৃীন তযবারতক পুনফ ণান করা হতেতি। প্রশিুক গৃীন তযফায তফনামূশে 

ফাতি দ্যই িক েতভয ভাতরকানা লাি কতর। প্রতিটি ফা দিতে দুটি ঘফডরুভ , একটি তকশেন রুভ , একটি ইউটিতরটি রুভ , 

একটি  য়শর   একটি ফাযাযা রতেতি। েরকার জুরাই-২০১০ ফথতক পরবেী ১২ বির অথ যাৎ ২০২২ োতলর মতে আর ২ 

রাখ ৫০ াোয দিন্নমূল, গৃহহীে পদরবারতক পুেব যােতের লতক্ষে কাি করতি। ঘযাদহঙ্গা র্রর্াথীতির েন্য ঘনায়াখারী ফিলার 

হাদেো উপতিলার বাানেশয আয ১ রাখ ঘয দেম যার্ কাি ফর্ষ হতেতি। 
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১৯৯৭ োতলর ১৯ ঘভ প্রাকৃদেক দুত্ যাফে কক্সফাোয ফিলা  েৎোংলগ্ন উপকূলীে এলাকাগুতলাতে অোংখ্য মানুষ 

গৃাযা শয় পতি। প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা ঐেমতে োৎক্ষদর্কিাতব ক্ষদেগ্রস্ত এলাকা পদরির্ যতে ্াে এবাং ক্ষদেগ্রস্ত 

গৃহহারা ভানুশলয আেযোি  দুুঃেদ্যে ণা কাি ফথতক ফিতেে। প্রধােমন্ত্রী ফর্ে হাদেো গৃহহারা উদ্বাস্তু মানুষতির পুেব যােে 

করার িন্য ১৯৯৭ াশর ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্প েতি ফোতলে। ঘেশয গৃীন  তেন্নমূ ল মানুষ পুনফ ণাশনয লতক্ষে প্রধানভন্ত্রীয 

প্রিুি িত্ত্বাবধাতে ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্পটি তযোতরি য়। প্রাথদমকিাতব িলবায়ু উদ্বাস্তু ভূদমহীে, গৃহহীে ৪ হািার ৪০৯টি 

দিন্নমূল িদরদ্র পদরবারতক পুেব যােতের লতক্ষে েরকার আশ্রের্ প্রকল্প গ্রহর্ কতর। লক্ষে দিল পুেব যাদেে পদরবারগুতলাতক এক 

প্ল্োটেতম য ফরতে পদরতবর্ েহের্ীলো  অদিত্ািে ক্ষমো বৃদি করা। এিািা উদ্বাস্তু পদরবারগুতলাতক আেবধ যক কম যকাতে 

েম্পৃি কতর কম যোংস্থাতের সুত্াে সৃদি কতর ফিো। এ লক্ষে বাস্তবােতে প্রাথদমকিাতব মুদ্রেীরবেী এরাকা  

কক্সফািাতরর খু রুর্কূশর ২০টি পাঁচেলা বফন দেম যার্ কশয ফেোতে ৬০০ উদ্বাস্তু পদরবারতক পুেব যােে করা হতেতি। 

যকাশযয অথ ণায়শন ম্পূণ ণ তফনামূশে ভূতভীন , গৃীন, তেন্নমূর তযফাশযয স্বাভী-স্ত্রী উবশয়য ঘমৌথ নাশভ ভূতভয ভাতরকানা 

শে কবুতরয়ি েতরর ম্পােন, ঘযতেতি  নাভোতয কশয ঘেয়া ফে। 

 আশ্রয়ণ প্রকশল্প পুনফ ণাতি উকাযশবাগীশেয ভফাশয়য ভাধ্যশভ তনফতন্ধি কশয স্বল্পশভয়াতে  েীঘ ণশভয়াতে প্রতিণ 

প্রোশনয ব্যফস্থা যশয়শে। কুটিযতল্প , ভৎস্যোল, না ণাতয, স্ততল্প, মৃৎতল্প, ঘাাক তিতযশি াশিয ঘরাই  েতেণ কাশেয 

ব্যফাতযক প্রতিণ এয অির্ভ ণি। উকাযশবাগীশেয েি েনতি  স্বাফরম্বী তশশফ গশি ঘিারাই শে এ প্রতিশণয 

মূর উশেশ্য। গ্রাভীণ উন্নয়শন প্রতেেক ঘশয দবদুেৎ ব্যফস্থা দেদিে করা হতেতি। আশ্রয়ণ প্রকশল্প পুনফ ণাতি উকাযশবাগীযা 

যকাতয কর প্রকায সুশমাগ সু দবধা ঘবাগ কযশি িভ  ফে। পুনফ ণাতি তযফাশযয আত্মকভ ণংস্থাশনয সুশমাগ সৃতি কশয 

এ প্রকল্প োতযদ্রুশভােশন মৄগািকাযী ভূতভকা যাখশে। 

 রাখ রাখ গৃীন ভা নুতষর িন্য ঘয তেদরেহ পু েব যােে কযায ভশিা নতেয পৃতথফীশি আয একটি আতি বতল 

আমার িাো োই। প্রধানভন্ত্রী ঘখ াতনা ফাংরাশেশয প্রতিটি গৃীন মানুষতক পুনফ ণান কযায ভতি উশযাগ তনশয় 

াযাদবতশ্ব উন্নয়শনয ঘযার ভশডর যেনা কশযশেন। িোঁয গৃীি এ উশযাগ আয প্রশেিা কশরয তম্মতরি শমাতগিায় একটি 

উন্নি ফাংরাশে গিশি িভ শফ। এবাশফই োতিয তিা ফঙ্গফন্ধুয ঘানায ফাংরা গিায স্বে পর শফ।  
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