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“আমার গ্েদশর প্রবরটি মানষু খাে্য পাদব, আশ্রয় পাদব, বশক্া পাদব, উন্নর জলীবদনর অধধকারলী হদব- 
এই হদছে আমার স্বপ্ন। এই পবরপ্প্রবক্দর গণমখুী সমবায় আদন্দালনদক অর্যন্ত গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন 
করদর হদব।”

-েটোশির শপিটো বঙ্গবন্ডু  শেখ �ডুশেবডুর রহ�টোন
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“রোমদকই করদর হদব অরতৃননবরক কমতৃকাদডের বেন্দ্রববনু্দ। রোমলীণ জনদগাষ্ঠীর ক্রয়ক্মরা বব্ধি কপ্র 
আবরতৃক সছেলরা বিবরদয় আনার মদধ্যই রদয়দে অরতৃননবরক মবুক্ত অজ্ডদনর পর।”

-�টোননলীয় রিধটোন�ন্তলী শেখ হটোশসনটো
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মন্ত্রলী
স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজারন্ত্রলী বাংলাদেশ সরকার

স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র অধলীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) এর উদে্যাদগ ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন 
পেক’ প্রোন উপলদক্ ‘পল্লী উন্নয়ন’ বশপ্রানাদম একটি স্মরধণকা প্রকাবশর হদছে বেদন আবম অর্যন্ত আনবন্দর। 

সবতৃকাদলর সবতৃপ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর উন্নয়ন েশতৃদনর বেন্দ্রববনু্দদর বেদলা ‘পল্লী উন্নয়ন’। এ লদক্্য জাবরর 
বপরার হার ধপ্র ১৯৭২ সাদল সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (Integrated Rural Development Programme: IRDP) প্রববর্ডর হয়। 
পবরকল্পনা কবমশদনর গ্িয়ারম্যান বহদসদব বঙ্গবনু্র বের্দত্ব স্বাধলীন বাংলাদেদশর প্ররম পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের 
উন্নয়দনর কমতৃদকৌশল বহদসদব বহুমাবরিক ও বহুখারব্যাপী এ কমতৃসবূিটি গ্েশব্যাপী প্রবর্ডন করা হয়। জাবরর বপরার আজলীবদনর লাবলর স্বপ্ন 
ব�ষম্যহলীন, কু্ধা ও োবরদ্্যমকু্ত গ্সানার বাংলা বববনমতৃাদণ আইআরবরবপ’র মাধ্যদম অদনক উন্নয়ন কমতৃকাডে বাস্তবাবয়র হয়। 

স্বাধলীনরা পরবর্ডলী যুধি ববধিস্ত বাংলাদেশদক পুণগতৃঠদনর জন্য ১ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় গ্েদশর অরতৃননবরক মবুক্ত ও গণরাবন্ত্রক উপাদয় 
রাজননবরক বের্ত্ব সষ্্টি, উৎপােন বব্ধি, সামাবজক মবুক্ত ও আদয়র সুষম বণ্টদনর জন্য ববআরবরবব ররা রৎকাললীন আইআরবরবপদক অদনক 
গুরুত্বপূণতৃ োবয়ত্ব প্রোন করা হদয়বেল। বর্ডমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদনর উপর সবতৃাধধক গুরুত্ব আপ্রাপ কপ্রদে। প্রধানমন্ত্রলী 
শেখ হাবসনার বের্দত্ব রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দনর জন্য সরকার বহুমবুখ পবরকল্পনা রেহণ কপ্রদে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ 
সরকাপ্রর এ বহ্ৎ পবরকল্পনায় এক অনন্য অংশীোর। 

গ্েদশর প্রায় দুই-র্রলীয়াংদশর ব�বশ মানষু পল্লী এলাকায় বাস কপ্র। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড-এর ন্যায় বববভন্ন সরকাবর-ব�সরকাবর 
সংস্া/সংগঠন/ব্যবক্ত পল্লী উন্নয়দনর বহুমবুখ কাযতৃক্রদম সম্ক্্ত হদয় পল্লী োবরদ্ ববদমািন, কমতৃসংস্ান সষ্্টি ও জনগদণর জলীবনমান উন্নয়দন 
অনকুরণীয় উোহরণ সষ্্টি কপ্র িদলদে। রাঁদের উত্তম কাদজর স্বলীক্বরস্বরুপ ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রবর্ডন করা হদয়দে। এর মাধ্যদম পল্লী 
উন্নয়নমলূক কমতৃকাদডে সুস্ প্রবরদযাবগরার পবরদবশ বৈবর হদয়দে। 

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ এবং ববআরবরবব কর্তৃক ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রোন একটি প্রসংশনলীয় উদে্যাগ। এ উপলদক্ ‘পল্লী 
উন্নয়ন’ বশপ্রানাদম স্মরধণকা প্রকাদশর সাদর সংবলিষ্ সকলদক ধন্যবাে জানাই। আবম পেক প্রোন অনষু্ঠাদনর সাববতৃক সিলরা কামনা করবে।

জয় বাংলা 

জয় বঙ্গবনু্

ম�টোঃ িটোজুল ইসলটো�, এম.বপ 

বাণলী
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বাঙাবল জাবরর অববসংবাবের বেরা জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর জন্মশরবাবষতৃকলী উদ্ যাপন উপলদক্ রাঁরই হাদর গড়া প্রবরষ্ঠান 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) কর্তৃক বহুল প্ররলীবক্র ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ ২০১২-২০১৮ প্রোন করা হদছে বেদন আবম 
অর্যন্ত আনবন্দর। পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি ববদশষ অবোদনর জন্য পেক প্রোদনর এ মলূ্যবান মহূুর্ডটিদক স্মরণীয় কপ্র রাখার বনবমত্ত স্মরধণকা 
প্রকাদশর মহরলী উদে্যাগদক আবম আন্তবরকভাদব স্বাগর জানাই। 

স্বাধলীনরার মহান স্পবর সবতৃকাদলর সবতৃপ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর জন্মশরবাবষতৃকলী ‘মবুজববদষতৃ’ এ প্রকাশনা 
অর্যন্ত প্রাসবঙ্গক ও সমদয়াপদযাগী।  ববআরবরবব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর অধলীদন বাংলাদেদশর পল্লী এলাকার আপামর জনসাধারদণর 
আরতৃ-সামাবজক অবস্ার উন্নয়দন বনরলসভাদব কাজ কপ্র যাদছে। এ লদক্্য ববআরবরবব পল্লী সংগঠন গদড় বৈালা, পুঁবজ গঠন, কু্দ্ঋণ 
পবরিালনা, আয়বধতৃনমলূক েক্রা উন্নয়ন প্রবশক্ণ প্রোন, সামাবজক সম্ে উন্নয়ন, স্ানলীয় প্রযুবক্ত হস্তান্তর, নারলীর ক্মরায়নসহ নানা গ্ক্প্রি 
বহুমবুখ কাযতৃক্রম সম্ােদনর মাধ্যদম অনকুরণীয় নবজর সষ্্টি কপ্রদে। গ্যসব ব্যবক্ত, গ্গাষ্ঠী, সংগঠন বা প্রবরষ্ঠান পল্লী উন্নয়দনর বববভন্ন গ্ক্প্রি 
ববদশষ অবোন বেদখদেন, জারলীয়ভাদব রাঁদের অবোদনর স্বলীক্বরস্বরূপ ক্যাটাগবরবভবত্তক পেক প্রোন করা হদল পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর গবর 
আপ্রা ত্বরাবন্বর হদব – যা মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী জনদনরিলী শেখ হাবসনা কর্তৃক গ্�াবষর রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর লক্্য অজ্ডদন সহায়ক হদব। 

বাংলাদেদশর অরতৃনলীবর এবং মানব সম্ে উন্নয়দন ববদশষ অবোন রাখার স্বলীক্বরস্বরূপ ববআরবরবব কর্তৃক পবরিাবলর অংশীোবরত্বমলূক পল্লী 
উন্নয়ন প্রকল্প JICA Award প্রাপ্ত হদয়দে । এোড়াও, ববআরবরবব ক্বষ উৎপােন বব্ধির লদক্্য বববভন্ন কমতৃকাদডের পাশাপাবশ অ-ক্বষ খাদরর 
উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন উদল্খদযাগ্য ভূবমকা বেদখ িদলদে। গর ২০১০ সাদল বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা প্রবরষ্ঠান (ববআইবরএস) কর্তৃক 
সম্াবের সমলীক্ায় গ্েদশর জারলীয় বজবরবপ’বৈ ববআরবরবব’র অবোন ১.৯৩% মদমতৃ উদল্খ করা হদয়দে।  

আবম মদন কবর জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক প্রোন উপলদক্্য প্রকাবশর এ স্মরধণকাটি পল্লী উন্নয়ন এবং স্বাবলববিরা অজ্ডদন অবভলাষলী ব্যবক্ত, 
গ্গাষ্ঠী, সংগঠন বা প্রবরষ্ঠাদনর জন্য অিুরন্ত অনপু্প্ররণার উৎস বহদসদব কাজ করদব। এ স্মরধণকা প্রকাদশর বেপদর্য যাঁরা বনরলসভাদব কাজ 
কপ্রদেন আবম রাঁদের সকলদক ধন্যবাে জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবনু্

বাংলাদেশ বিরজলীবলী গ্হাক।  

                                                                           

স্বপন ভট্টোচটোর্য্য, এমবপ

প্রবরমন্ত্রলী
স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

গণপ্রজারন্ত্রলী বাংলাদেশ সরকার

বাণলী
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সভাপবর
স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালয় সম্বক্ডর স্ায়লী কবমটি
বাংলাদেশ জারলীয় সংসে

জাবরর বপরা ‘বঙ্গবনু্র’ স্বদপ্নর এই বাংলাদেদশ বসংহভাগ মানষু পল্লী এলাকায় বসবাস কপ্র। স্বাধলীনরার পরবর্ডলী সমদয় পল্লী এলাকার 
আরতৃসামাবজক উন্নয়দনর জন্য জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান-এর বনদে্ডশনায় ববশ্বনবন্দর কুবমল্া মদরদলর আদলাদক গ্েশব্যাপী 
‘সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ)’ বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্ডলীদর পল্লীর জনগদণর অরতৃননবরক ও সামাবজক উন্নয়দনর জন্য 
আইআরবরবপ’বে প্রাবরষ্ঠাবনক রূপ বেদয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব)-বৈ রূপান্তর করা হয়। বাংলাদেদশ ক্বষ উৎপােন বব্ধির 
মাধ্যদম খাদে্য স্বয়ংসম্ণূতৃরা অজ্ডন এবং পল্লীর জনদগাষ্ঠীর আরতৃ-সামাবজক উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন ববআরবরবব’র অদনক সিলরা রদয়দে। 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর অধলীন েপ্তর/সংস্াসমদূহর মদধ্য ববআরবরবব পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্ ববদমািদন সরকাপ্রর ম্যাদডেটধারলী বহ্ত্তম 
প্রবরষ্ঠান। সরকাপ্রর “রূপকল্প-২০৪১” এবং গ্টকসই উন্নয়ন লক্্যমারিা” অজ্ডদনর লদক্্য সামাবজক বনরাপত্তা ব�ষ্বনদর অবর েবরদ্দের 
অন্তভূতৃবক্তকরণ, োবরদ্্য ও ব�ষম্য দূরলীকরণ, পবরদবশগর সুরক্া বনবচিরকরণ, স্বাস্্য ও পবরবার কল্যাণ গ্সবা উন্নরকরণ, বেডোর ব�ষম্য 
দূরলীকরণ এবং পল্লীর অ-ক্বষ কমতৃকাডে শবক্তশাললী ও প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরদণ ববআরবরবব’র অবোন উদল্খদযাগ্য। বর্ডমান গণরাবন্ত্রক সরকার 
প্রর্যন্ত পল্লী এলাকায় নাগবরক স্বাছেন্দ্য ও স্বাছেল্য গ্পৌঁদে গ্েয়ার জন্য “আমার রোম-আমার শহর”-এর গ্য ধারণা ব্যক্ত কপ্রদে, রার রূপায়দন 
ববআরবরবব এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ কাযতৃকর ভূবমকা রাখদব মদমতৃ আমার ববশ্বাস। 

গ্েদশর পল্লী উন্নয়দন ববআরবরবব’র বনরলস প্রদিষ্া প্রশংসা ও স্বলীক্বরর োববোর। পাশাপাবশ পল্লী এলাকার আরতৃ-সামাবজক উন্নয়দনর জন্য 
বববভন্ন সরকাবর-ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠান, রোমলীণ সংগঠন ও ব্যবক্তর বহুমবুখ অবোন অনস্বলীকাযতৃ। এই অবোদনর স্বলীক্বরস্বরূপ প্ররমবাপ্রর মর 
জারলীয় পযতৃাদয় ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রোন অনষু্ঠান এবং রদুপলদক্ ববআরবরবব কর্তৃক ‘পল্লী উন্নয়ন’ বশপ্রানাদম একটি স্মরধণকা 
প্রকাদশর উদে্যাগ রেহণ করায় আবম আনবন্দর। 

জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান এর জন্মশরবাবষতৃকলী পালদনর এ বেপ্র ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রোদনর এ উদে্যাগ অর্যন্ত 
প্রশংসনলীয়। আবম প্রর্যাশা কবর, এ উদে্যাগ বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়দনর সাদর সংবলিষ্দের আরও ভাল কাজ করদর উৎসাহ গ্যাগাদব। আবম 
‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রাপ্ত সকল ব্যবক্ত ও প্রবরষ্ঠানদক অবভনন্দন জানাই। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবনু্।

বাংলাদেশ বিরজলীবলী গ্হাক।

খন্দকটোর ম�টোিটোররফ মহটোকসন, এমবপ

বাণলী
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সবিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ

স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেদশর অধধকাংশ মানষু পল্লী এলাকায় বাস কপ্র। রাই গ্েদশর সংখ্যাগবরষ্ঠ মানদুষর উন্নয়দনর প্রসদঙ্গ অবনবাযতৃভাদব পল্লী উন্নয়নদক 
অরোধধকার প্রোন করা হয়। সবতৃকাদলর সবতৃপ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান স্বাধলীনরা লাদভর পর পল্লী উন্নয়নদক 
সদবতৃাচ্চ গুরুত্ব প্রোন কপ্রন। রারই ধারাবাবহকরায় ১৯৭২ সাদল গ্েশব্যাপী সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি প্রবতৃরন কপ্রন যার বহুখারব্যাপী 
সিল বাস্তবায়দনর মাধ্যদম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব)’র সষ্্টি হয়। পরবর্ডলীদর পল্লী উন্নয়দন েন্দপরন �টদলও জাবরর 
বপরার সুদযাগ্য কন্যা মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনা সরকার গঠদনর পর রাঁর উোর ও প্রারেসর বের্দত্ব পল্লী উন্নয়দনর িাকা আবারও গবর 
লাভ কপ্র। রাঁর গহ্লীর বহুমাবরিক উন্নয়ন উদে্যাদগর িদল আজ গ্েদশ খাে্য উৎপােন বব্ধি গ্পদয়দে, পল্লী জনদগাষ্ঠীর আরতৃ-সামাবজক উন্নয়ন 
�দটদে এবং পল্লী জলীবদন বেদগদে আধবুনকরার গ্োঁয়া। 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ গ্েদশর পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্ ববদমািদন নানামবুখ কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন করদে যার সুিল পল্লীর জনদগাষ্ঠী ব�াগ 
করদে। সরকার আজ উন্নয়দনর মহাসড়দক পল্লীর জনদগাষ্ঠীদক সম্ক্্ত করদর সক্ম হদয়দে। গ্েদশর পল্লী উন্নয়দন যারা অবোন বেদখ 
িদলদেন, জারলীয়ভাদব রাঁদের উত্তম কাদজর স্বলীক্বর প্রোদনর লদক্্যই “জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক”এর অবরারণা।  

ববশ্বব্যাপী গহ্লীর ও অনসুর্ গ্টকসই উন্নয়ন অভলীষ্ ২০৩০-বে সুববদবিনায় বেদখ স্বাধলীনরার সুবতৃণ জয়ন্তলী, ২০২১ সাদল মধ্যম আদয়র 
গ্েদশ  উত্তরণ, ২০৪১ সাদল উন্নর গ্েশ বহদসদব “গ্সানার বাংলার” রূপায়ন, এবং ২১০০ সাদল বনরাপে ব-দ্লীদপর অদন্বষায় সরকার কাজ 
কপ্র যাদছে। জাবরর বপরার লাবলর স্বপ্ন কু্ধা ও োবরদ্্যমকু্ত উন্নর বাংলাদেশ বববনমতৃাদণ  মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনা গ্েদশর সমব্ধির 
এ অরেযারিায় পল্লী উন্নয়নদক সবতৃাধধক গুরুত্ব প্রোন কপ্রদেন। এরই ধারাবাবহকরায় পল্লী উন্নয়দন উত্তম কাদজর স্বলীক্বরস্বরূপ ‘জারলীয় পল্লী 
উন্নয়ন পেক’ প্রোদনর এ আদয়াজন। 

এ আদয়াজদনর সাদর সংবলিষ্ সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় ‘জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক’ প্রোন অনষু্ঠাদনর সািল্য কামনা করবে।

ম�টোঃ �শিউর রহ�টোন এনবরবস

বাণলী
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মহাপবরিালক (গ্রের-১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড

স্বাধলীনরা-উত্তর বাংলাদেদশ পচিাৎপে পল্লীর উন্নয়ন বনবচিরকদল্প বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর পষ্্ঠদপাষকরায় বাস্তবাবয়র হয় সমবন্বর পল্লী 
উন্নয়ন কমতৃসবূি যা আইআরবরবপ নাদম বহুল পবরবির। রৎকাললীন গ্প্রক্াপদট সবতৃাধবুনক প্রযুবক্ত বহদসদব ‘গ্সি-সার-বলীজ’ এর সিল প্রদয়াগ 
ও ‘অধধক খাে্য িলাও’ আদন্দালদনর মাধ্যদম আইআরবরবপ ক্বষ উৎপােদন ব্যাপক ভূবমকা পালন কপ্র। পরবর্ডলীকাদল আইআরবরবপ’র 
কাযতৃক্রম সম্প্রসাবরর হয় নারলী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, পবরবার পবরকল্পনাসহ সামবরেক পল্লী উন্নয়ন ও সদিরনরা বব্ধিমলূক কাযতৃক্রদম। 
আইআরবরবপ’র অভূরপূবতৃ সািল্যদক প্রাবরষ্ঠাবনক রূপোদন এবং সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন বনবচিরকরদণ গবঠর হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড 
(ববআরবরবব)।

প্রবরষ্ঠাকাল গ্রদকই ববআরবরবব সামবরেক পল্লী উন্নয়দন পল্লীর জনগণদক সংগবঠরকরণ, সদিরনরা বব্ধি, েক্রা উন্নয়ন, মলূধন সষ্্টি ও 
ব্যবস্াপনা, প্রবশক্দণাত্তর সহায়রা, ঋণ ব্যবস্াপনা, ক্বষ প্রযুবক্ত সম্প্রসারণ, গ্সি ব্যবস্াপনাসহ বহুমখুী কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন কপ্র আসদে। 
বর্ডমাদন এ সকল কাযতৃক্রদমর পাশাপাবশ পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রম সমন্বয়, পল্লীর কু্দ্ অবকাঠাদমা বনমতৃাণ, অক্বষপদণ্যর প্রসার, পুষ্টি সমধ্ি 
অপ্রধান শদস্যর উন্নয়ন, পল্লী পদণ্যর ববপণন সংদযাগ স্াপন, ইউবনয়ন পবরষদের সক্মরা বব্ধি প্রভ্বর কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন করদে। ববপুল 
কাযতৃক্রদমর ক্রমধারায় পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন ববআরবরবব আজ অন্যরম বহ্ৎ সরকাবর সংস্া।

আমার রোম আমার শহর, এসবরবজ-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ব-দ্লীপ পবরকল্পনা ২১০০ এর গ্প্রক্াপদট সামবরেক ও গ্টকসই পল্লী উন্নয়দন 
ববআরবরবব’র কদমতৃর ব্যাবপ্ত আগামলী বেদন আরও বহুমাবরিক ও ব�গবান হদব। ইউবনয়ন পবরষেদক বেন্দ্র কপ্র সমবন্বরভাদব পল্লী উন্নয়ন 
বনবচিরকদল্প ববআরবরবব পল্লীর উন্নয়ন কাযতৃক্রম বাস্তবায়দন সমন্বয়দকর ভূবমকা পালন করদব।

গ্েদশর পল্লী উন্নয়দনর এ গবরধারায় বববভন্নভাদব যাদের অবোন েষ্্ান্ত স্াপন কপ্র অন্যদক অনপু্রাধণর কপ্রদে রাদেরদক জারলীয় পল্লী উন্নয়ন 
পেক প্রোদন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর উদে্যাগদক ববআরবরবব পবরবার স্বাগর জানাদছে। উক্ত অনষু্ঠান আদয়াজদন বলর এদজবসি 
বহদসদব পেকপ্রাপ্ত সকলদক আন্তবরক অবভনন্দন জানাবছে। জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক প্রোন উপলদক্্য প্রকাবশর ‘পল্লী উন্নয়ন’ স্মরধণকাটি 
সমসামবয়ক পল্লী উন্নয়দন একটি মাইলিলক বহদসদব পবরগধণর হদব বদল েঢ়্ভাদব ববশ্বাস কবর।

‘পল্লী উন্নয়ন’ স্মরধণকাটি প্রণয়দনর সাদর যারা সম্ক্্ত বেদলন এবং যারা বেখনলী দ্ারা সমধ্ি কপ্রদেন রাদের সকলদক আন্তবরক ক্রজ্ঞরা 
জ্ঞাপন করবে। একইসাদর জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক প্রোন অনষু্ঠান ২০২১ আদয়াজদনর সাদর সংবলিষ্ সকলদক ধন্যবাে জানাবছে এবং উক্ত 
অনষু্ঠাদন আগর সম্াবনর অবরবরবন্্দদক আন্তবরক গ্মাবারকবাে ও ক্রজ্ঞরা প্রকাশ করবে।

বঙ্গবনু্র পল্লী উন্নয়ন েশতৃদনর আদলাদক ও মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনার পষ্্ঠদপাষকরায় সুখী, সমধ্ি ও আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী গড়ার 
অঙ্গলীকার বাস্তবাবয়র গ্হাক-এ আশাবাে ব্যক্ত করবে।

সুশরিয় কু�টোর কুন্ডু

বাণলী
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মখুিন্ধ

১৯৭১ সাদলর মহান মবুক্তযুদধির পর 
যুধিববধ্বস্ত অবস্া গ্রদক পল্লী প্রধান আজদকর 
বাংলাদেশদক মধ্যম আদয়র গ্েদশ রূপান্তপ্রর 
গ্পেদন রদয়দে এক বনু্র পর পাবড় গ্েয়ার 
ইবরহাস। এই পর পবরক্রমায় জাবরর বপরা 
বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর স্বদপ্নর গ্সানার 
বাংলা গড়ার প্রর্যদয় কাব্ষির উন্নয়দনর 
পদর জাবরদক এবগদয় বেয়ার লদক্্য সরকার 
রূপকল্প ২০৪১ রেহণ কপ্রদে। রূপকল্প ২০৪১ 
হদলা স্বাধলীনরার পঞ্চাশ বের পূবর্ডদর বঙ্গবনু্র 
উন্নয়ন েশতৃদনর আদলাদক প্রণীর একটি জারলীয় 
বোরম্যাপ গ্যখাদন ভববষ্যদরর ক্বষ ও পল্লী 
উন্নয়দনর করা উদল্খ রদয়দে। এ রূপকল্পদক 
অবলবিন কপ্রই আগামলী দু’েশদক বাংলাদেশ 
দ্রুরগবরর রূপান্তরধমতৃলী এক পবরবর্ডদনর মধ্য 
বেদয় এবগদয় যাদব। 
আমরা জাবন, গর গ্েড় েশদক বাংলাদেদশর 
পল্লী অঞ্চদল রাৎপযতৃপূণতৃ অরতৃননবরক অরেগবর 
সাধধর হদয়দে। ররাবপ নাগবরক গ্সবা ও 
সুববধার বেক গ্রদক শহর ও রোমাঞ্চদলর 
মদধ্য এখদনা ব্যাপক ব্যবধান ববে্যমান। রাই 
ভববষ্যৎ উন্নয়দনর একটি অরোধধকার হদব 
রোম-শহপ্রর এই ব্যবধান পযতৃায়ক্রদম কবমদয় 
আনা। এজন্য পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর রর্য 
ও উপাত্ত সুববন্যস্তভাদব সংরেহ, সংরক্ণ 
ও উপস্াপদনর ওপর গুরুত্বাপ্রাপ করা 
প্রদয়াজন। বববভন্ন অংশীজদনর মদধ্য উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদম সমন্বয়সাধন এদক্প্রি গুরুত্বপূণতৃ। 
সরকাবর-ব�সরকাবর উন্নয়ন সংস্ার সহায়রায় 
বনয়মরাবন্ত্রক পধিবরদর পল্লীবাসলী রাদের 
সক্মরা ও সম্দের প্রাপ্যরা ববদবিনা কপ্র 
বনদজদের আরতৃসামাবজক উন্নয়দন সমবন্বর 
পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করদর পারদল 

বনদজদেরদক উন্নর ও গ্টকসই উন্নয়ন অবস্াদন 
বনদয় গ্যদর পারদব। সুররাং ২০৪১ সাদলর 
মদধ্য উন্নর বাংলাদেশ বববনমতৃাদণ আমরা 
গ্েদশর সকল জনপে ও জনদগাষ্ঠীদক সমহাপ্র 
ও সমগবরদর সমবন্বরভাদব সরকাপ্রর উন্নয়ন 
গবরধারায় সবক্রয় অংশরেহণ সুবনবচির করদর 
িাই। এজন্য পল্লীর সবতৃস্তপ্রর জনগণদক এ 
কাদজ সম্ক্্ত করা প্রদয়াজন। 
সাধারণর রোম পযতৃাদয় পাড়াদক পল্লীর সবতৃবনম্ন 
স্তর বহদসদব বিবনির করা হদলও স্ানলীয় 
সরকার ব্যবস্া ববদবিনায় ইউবনয়ন পবরষে 
হদছে সরকাবর পযতৃাদয় সবতৃবনম্ন প্রশাসবনক 
স্তর। অরএব ইউবনয়ন পবরষদের সম্ক্্তরায় 
প্রবরটি ইউবনয়দনর জন্য একটি বঙ্গবনু্ মদরল 
পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন করা গ্যদর 
পাপ্র। গ্যখাদন সরকাপ্রর সকল ধরদনর 
উন্নয়ন পবরকল্পনা ও বেৌশল এই মাস্ার 
প্্যাদন সম্ক্্ত রাকদব। ববদশষ কপ্র রূপকল্প 
২০৪১ অনসুাপ্র উন্নর বাংলাদেশ গঠদনর 
অন্যরম পূবতৃশর্ড বহদসদব উন্নর পল্লী গঠদনর 
ববষয়টি গুরুত্বপূণতৃ। বঙ্গবনু্ মদরল পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যাদন পল্লী জনপে ও জনগদণর 
অবকাঠাদমাগর, অরতৃননবরক, সামাবজক, 
সাংস্্বরক ও জাবরগঠনমলূক ববভাগসমদূহর 
গ্সবার মান বব্ধিসহ সকল উন্নয়ন উপাোন 
আমরা ববদবিনা করবে। পল্লী এলাকার 
অবকাঠাদমা উন্নয়ন, আরতৃ-সামাবজক উন্নয়ন, 
কাযতৃকর সমন্বয় ও প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরণ এবং 
প্রশাসবনক ও সামাবজক প্রবরষ্ঠানসমদূহর 
প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ সম্ক্্তরার মাধ্যদম 
পযতৃায়ক্রদম গ্েদশর সকল পল্লীদক োবরদ্্যমকু্ত 
কপ্র উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল পল্লীদর রূপান্তপ্রর 
বেৌশল সম্দক্ড বোরম্যাপ এর বণতৃনা রাকদব 
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এ মাস্ার প্্যাদন। 
বাংলাদেদশর ভূপ্রক্বর এবং নাগবরকদের 
জলীবনযারিার বভন্নরার বভবত্তদর পর্ক পর্ক 
উন্নর পল্লীর রূপপ্রখা এ মাস্ার প্্যাদন অন্তভুতৃক্ত 
রাকদর পাপ্র। পল্লীর নাগবরক সুববধা ও গ্মৌবলক 
িাবহো পূরণ কপ্র পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান 
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম পযতৃায়ক্রদম গ্েদশর সকল 
পল্লীদক সুখী, সমধ্ি, উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল 
পল্লীদর রূপান্তরই হদর হদব ‘রূপকল্প-২০৪১’ 
অজ্ডদনর অরোধধকারমলূক পেদক্প। গ্েদশর 
বহ্ত্তর জনদগাষ্ঠী অধ্ুযবষর পল্লী এলাকা উন্নর 
ও সমধ্ি হদল ২০৪১ সাদল বাংলাদেশদক উন্নর 
গ্েদশ রূপান্তর সহজরর হদব। প্রণীর মাস্ার 
প্্যান সংবলিষ্ জাবরগঠনমলূক প্রবরষ্ঠান বা 
ববভাগসমহূ কর্তৃক বাস্তবাবয়র হদর পাপ্র। রদব 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর পষ্্ঠদপাষকরায় 
মাঠ পযতৃাদয় পল্লী উন্নয়দনর ম্যাদডেট প্রাপ্ত সংস্া 
বহদসদব ববআরবরবব সারাদেদশ সংবলিষ্ স্ানলীয় 
সরকার প্রবরষ্ঠাদনর সহায়রায় বঙ্গবনু্ মদরল 
পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন 
মলূ োবয়ত্ব পালন করদর পাপ্র। 
এ ধরদনর প্্যাদনর আওরায় সুসম পল্লী উন্নয়ন 
বনবচিরকরদণ বনদববেরপ্রাণ ব্যবক্ত, সংগঠন 
ও প্রবরষ্ঠানদক যরাযর মলূ্যায়ন ও রাদের 
কাদজর স্বলীক্বর প্রোন করা প্রদয়াজন। বকন্তু 
দুুঃখজনক হদলও সর্য গ্য, গর পাঁি েশদক 
এ ধরদনর উদে্যাগ বৈমনভাদব রেহণ করা 
হয়বন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ এবং 
ববআরবরবব উবল্বখর ববষয়টি ববদবিনায় 
বনদয় একটি নলীবরমালার আওরায় এ ধরদনর 
স্বলীক্বর প্রোদনর উদদেদশ্য জারলীয় পল্লী 
উন্নয়ন পেক প্রবর্ডন কপ্রদে। পল্লী উন্নয়দন 
অসামান্য অবোদনর স্বলীক্বরস্বরূপ প্রবর বের 

েশটি ক্যাটাগবরদর এ পেক প্রোদনর ব্যবস্া 
রাখা হদয়দে। উদল্খ্য, ববগর ২০১২ সাদল 
নলীবরমালা প্রণয়দনর পর গ্রদক বনয়বমরভাদব 
প্রবরবের পেক প্রোদনর মদনানয়ন সম্ন্ন 
হদলও বববভন্ন সলীমাবধিরার কারদণ পেক 
প্রোন অনষু্ঠান আদয়াজন করা সম্ভব হয়বন। 
রাই আজদকর এই অনষু্ঠাদনর মাধ্যদম ২০১২ 
হদর ২০১৮ সাল পযতৃন্ত মদনানলীর ৬২ ব্যবক্ত ও 
প্রবরষ্ঠানদক জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক প্রোন 
করদর গ্পপ্র আমরা সম্াবনর ব�াধ করবে। 
এ আড়বিরপূণতৃ অনষু্ঠাদনর প্রাক্াদল বঙ্গবনু্র 
স্বদপ্নর গ্সানার বাংলা বববনমতৃাদণর লদক্্য পল্লী 
উন্নয়দন ববআরবরবব’র স্বপ্নগারা, সািল্য 
গারা, সলীমাবধিরা ও ভববষ্যৎ পবরকল্পনা 
ইর্যাবে ববষয় সংববলর সংকলন প্রকাশনার 
প্রদয়াজনলীয়রা গভলীরভাদব অনভূুর হদয়দে। 
এরই গ্প্রবক্দর গ্েদশর উন্নয়ন বিন্তক, গদবষক, 
উন্নয়ন কমতৃলী এবং সংবলিষ্ কমতৃকর্ডা-কমতৃিারলীদের 
পল্লী উন্নয়ন সম্দক্ড সম্যক জ্ঞানাজ্ডদনর লদক্্য 
‘পল্লী উন্নয়ন’ শীষতৃক প্রকাশনার উদে্যাগ 
রেহণ করা হদয়দে। প্রকাশনাটিদর গর পাঁি 
েশদক পল্লী উন্নয়দনর বববভন্ন পযতৃাদয় রুরাল 
প্র্যাকটিশনার ও ববদশষজ্ঞদের অবভজ্ঞরা ও 
বিন্তা পবরসু্ট হদয়দে। ব�বশ্বক মহামাবরর 
মদধ্যও প্রকাশনাটির সিল প্রকাদশর সাদর 
জবড়র সকল কমতৃকর্ডা-কমতৃিারলীর প্রবর রইল 
আন্তবরক ধন্যবাে ও ক্রজ্ঞরা। পাঠকদের 
মরামর ও গঠনমলূক সমাদলািনা ভববষ্যৎ 
প্রকাশনার গ্ক্প্রি আমাদের জন্য পাদরয়।

সুশরিয় কু�টোর কুন্ডু

মহাপবরিালক (গ্রের–১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড
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সম্াদকীয়

স্বাধলীনরা-উত্তর বাংলাদেদশ বঙ্গবনু্র হার ধপ্রই পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর সিূনা হয়। গ্সই সমদয় গ্েদশর খাে্য 
সংকট বেল প্রকট। োবরপ্দ্্যর হার বেল প্রায় ৮০ শরাংশ। যুধিববধ্বস্ত অবকাঠাদমা এবং অরতৃননবরক অনরেসররার 
কারদণ জনজলীবন বেল ববপযতৃস্ত । গ্েদশর গ্সই ক্রাবন্তকাললীন ববপযতৃদয়র হার গ্রদক রক্া করার জন্য জাবরর বপরা 
বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান রোমদকবন্দ্রক উন্নয়দনর পর ব�দে বেন। বরবন সামাবজক ব�ষম্য দূর কপ্র একটি 
স্ববনভ্ডর গ্েশ গদড় বৈালার অঙ্গলীকার ব্যক্ত কপ্রন। ১৯৭২ সাদলর সংববধাদনর ১৬ নং অনদুছেদে নগর ও রোদমর 
ব�ষম্য ক্রমাগরভাদব দূর করার উদদেদশ্য ক্বষববপ্দবর ববকাশ, রোমাঞ্চল ব�দু্যবরকলীকরদণর ব্যবস্া, কুটিরবশল্প 
ও অন্যান্য বশদল্পর ববকাশ এবং বশক্া ও গ্যাগাদযাগ ব্যবস্া ও জনগদণর উন্নয়দনর মাধ্যদম রোমাঞ্চদলর আমলূ 
পবরবর্ডন সাধদনর জন্য রাষ্ট্র কাযতৃকর ব্যবস্া রেহণ করদব বদল উদল্খ করা হয়। বঙ্গবনু্ রোম উন্নয়ন, অরতৃননবরক 
উন্নয়ন, সম্দের সুসম বণ্টন ও বহুমখুী সমবায় প্রবরষ্ঠার ববপ্বদক একসদঙ্গ রেবথির কপ্রবেদলন । উন্নয়দনর 
জন্য এসব বেল এদক অপপ্রর পবরপূরক। গ্েদশর রোমলীণ উন্নয়নদক সিল করার জন্য বরবন প্ররম পঞ্চবাবষতৃক 
পবরকল্পনায় সমরাবভবত্তক উন্নয়ন েশতৃদনর আওরায় সমবায়দক অন্যরম বেৌশল বহদসদব ববদবিনা কপ্রবেদলন। 
ষাট এর েশদক পল্লী উন্নয়দনর নরুন বেৌশল/পধিবর বহদসদব ব্যাপকভাদব প্রশংবসর ‘কুবমল্া মদরল’ বাস্তবায়দনর 
লদক্্য সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) রেহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়দন আইআরবরবপ’র সিলরা, 
অবোন ও গুরুত্ব মলূ্যায়ন কপ্র বঙ্গবনু্র প্রর্যক্ বনদে্ডশনায় ১৯৭২ সাদল সারাদেশব্যাপী এটিদক েবড়দয় গ্েয়া হয়। 
এভাদব বঙ্গবনু্ সে্য স্বাধলীন বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়দনর বভর রিনা কপ্রন। আইআরবরবপ’র ধারাবাবহকরায় ১৯৮২ 
সাদল এক অধ্যাদেদশর মাধ্যদম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) প্রবরষ্ঠা লাভ কপ্র। আইআরবরবপ’র 
মলূ লক্্য বেল রোমলীণ মাঝাবর, কু্দ্ ও প্রাবন্তক ক্ষকদেরদক সমবায় সবমবরর আওরায় সংগবঠর কপ্র ক্বষর 
আধবুনকায়ন, উৎপােন বব্ধি ও খাদে্য স্বয়ংসম্ণূতৃরা অজ্ডন করা। একই ধারাবাবহকরায় বর্ডমাদন ববআরবরবব 
সরকাপ্রর উন্নয়ন পবরকল্পনার সাদর সংগবর বেদখ সমবায় কাযতৃক্রদমর পাশাপাবশ পল্লী উন্নয়ন েদলর মাধ্যদম 
পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকদল্প ‘গ্সি-সার-বলীজ’ প্রযুবক্তর সমন্বদয় ক্বষ উৎপােন বব্ধি, আয় সঞ্চারলী 
বব্ত্তমলূক প্রবশক্দণর মাধ্যদম েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর সক্মরা বব্ধি, কমতৃসজ্ন ও োবরদ্্য হ্াসকরদণ পবরক্দরর 
ভূবমকা পালন কপ্র িদলদে। 
বর্ডমান সরকাপ্রর দূরেশতৃলী বের্দত্ব এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর বনদে্ডশনায় সমবায় অধধেপ্তর, 
ববআরবরবব, আরবরএ, বার্ড, বাপার্ড, বপবরববএি, এসএিবরএিসহ বববভন্ন প্রবরষ্ঠান সমবন্বরভাদব োবরদ্্য 
ববদমািদনর লদক্্য কাজ কপ্র িলদে। িলশ্রুবরদর বর্ডমাদন গ্েদশর োবরদ্্য ববদমািদনর হার উদল্খদযাগ্যভাদব 
হ্াস গ্পদয়দে। 
পল্লী উন্নয়দনর এই সকল গ্ক্প্রি যাঁরা অবোন বেদখ িদলদেন, জারলীয়ভাদব রাঁদের উত্তম কাদজর স্বলীক্বরস্বরূপ 
সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর মাধ্যদম জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক প্রবর্ডদনর বসধিান্ত রেহণ কপ্রদে। 
আগামলী ৩১ অদ্াবর ২০২১ বরি. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ-
এর গ্যৌর উদে্যাদগ প্ররমবাপ্রর মদরা জারলীয় পল্লী উন্নয়ন পেক ববররণ অনষু্ঠান আদয়াজন হদর যাদছে। এ 
উপলদক্্য “পল্লী উন্নয়ন” শীষতৃক স্মরধণকাটি প্রকাশ করা হদলা। এ স্মরধণকার বোদনা বেখা বা রর্য গ্েদশর পল্লী 
উন্নয়ন ররা পল্লী উন্নয়ন কমতৃলীদের বোদনারূপ কাদজ আসদল স্মরধণকা প্রকাদশর উদে্যাগ সারতৃক হদব মদমতৃ আমরা 
মদন কবর। এ স্মরধণকা প্রকাদশর গ্ক্প্রি গ্েদশর বপ্রণ্য ব্যবক্তবগতৃ বেখা ও পরামশতৃ বেদয় সহদযাবগরা কপ্রদেন। 
এোড়া সম্ােনা কবমটির সেস্যগণ স্মরধণকা প্রকাদশর জন্য অক্ান্ত পবরশ্রম কপ্রদেন। আবম সকলদক ক্রজ্ঞরা 
জানাবছে।

এস. এ�. �টোসুদুর রহ�টোন

বনবতৃাহলী সম্ােক
ও
পবরিালক (পবরকল্পনা), ববআরবরবব
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১.০ ভূশ�কটো

জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর 
ববলষ্ঠ বের্দত্ব ১৯৭১ সাদল ববদশ্বর মানবিপ্রি 
অভু্যেয় �দট পল্লী প্রধান বাংলাদেদশর। 
সমদয়র বববর্ডদন ক্রমববকাশমান নগরায়দণর 
প্রভাব সদ্বেও আজও গ্েদশর গ্মাট জনদগাষ্ঠীর 
৬২% এর বাস পল্লী অঞ্চদল। গ্েদশর ক্বষ 
উৎপােদনর প্রায় পুপ্রাটার গ্যাগান বেদয় রাদক 
পল্লী বাংলার উবতৃর মব্ত্তকা। গ্েদশর বনমতৃল বায়ু 
আর অবসিদজদনর ভাডোর এই পল্লীদরই রদয়দে 

প্রাদণর প্রািুযতৃ, ঐবরদহ্যর ধারাবাবহকরা, 
রদয়দে ক্রমপ্রসারমান আধবুনকরা ও নাগবরক 
সুববধার উন্নয়ন প্রর্যাশা। স্বাধলীন গ্েদশর 
যুধিববধ্বস্ত অবকাঠাদমা, ভঙ্গরু উৎপােন 
ব্যবস্া ও ববপযতৃস্ত পল্লী অরতৃনলীবরর বাস্তবরাদক 
সাদর বনদয়ই বঙ্গবনু্ শুরু কপ্রবেদলন 
উন্নয়দনর অরেযারিা।  স্বপ্ন গ্েদখবেদলন সুখী 
সমধ্ি উন্নর বাংলাদেদশর। বকন্তু পঁিাত্তর 
পরবর্ডলী সমদয় পল্লী উন্নয়দনর গবরধারা 
রমদক যায়। পল্লীদর উন্নয়ন কাযতৃক্রম িলদর 

“উন্নত পল্ী উন্নত দদে, িঙ্গিনু্ধর দসানার িাংলাক্দে”

িঙ্গিনু্ধর পল্ী উন্নয়ন দে্শন িাস্তিায়ক্ন 
অনন্য অগ্রদূত-বিআরবিবি

সুবপ্রয় কুমার কুডুে
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রাদক অ্যারহক বভবত্তদর, বববক্প্তভাদব অরতৃাৎ 
সম্ণূতৃ অপবরকবল্পরভাদব। িলশ্রুবরদর, 
গ্েদশর পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািন - 
কাব্ষির মারিায় গ্পৌঁেদর ব্যরতৃ হয়। বর্ডমান 
সরকার আগামলী ২০৪১ সাদলর মদধ্য গ্েশদক 
োবরদ্্যমকু্ত ও উন্নর গ্েদশ পবরণর করার 
জন্য ‘রূপকল্প-২০৪১’ গ্�াষণা কপ্রদে। 
বঙ্গবনু্র স্বদপ্নর গ্সানার বাংলার গবরধারাদক 
সমদয়র গ্ফ্দম ব�দধ ‘রূপকল্প-২০৪১’ 
অজ্ডদনর মাধ্যদম উন্নর বাংলাদেশ বববনমতৃাদণর 
লক্্যমারিা বনধতৃারণ কপ্রদেন বর্ডমান প্রধানমন্ত্রলী 
শেখ হাবসনা। উন্নর বাংলাদেশ বববনমতৃাদণর 
অন্যরম পূবতৃশর্ড হদছে উন্নর পল্লী গঠন। ববদশ্বর 
অদনক উন্নর গ্েদশর অবভজ্ঞরায় সহদজই 
অনদুময় উন্নর পল্লী গঠন একমারি পবরকবল্পর 
পল্লী উন্নয়দনর মাধ্যদমই সম্ভব। এ লদক্্য 
অনসুরণীয় হদছে পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান; 
গ্যখাদন পবরকবল্পর পল্লী উন্নয়দনর সামবরেক 
ও সমদয়াপদযাগী কলাদকৌশল অন্তভুতৃক্ত 
রাকদব। ‘রূপকল্প-২০৪১’ এর বভর বহদসদব 
প্রণীর অষ্ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় যরারতৃই 
ববধর্ হদয়দে উন্নর পল্লীর লক্্যমারিা অজ্ডদনর 
প্রারবম্ভক রূপপ্রখা। উক্ত রূপপ্রখার আদলাদক 
অনাগর বেনগুদলাদর সমব্ধির অরেযারিায় 
এক অনন্য অরেদূর বহদসদব ববআরবরবব রার 
কমতৃপ্রয়াস অব্যাহর রাখদব। 

২.০ মসটোনটোর বটোংলটো গড়টোর লকষ্্য বঙ্গবন্ডু র 

পল্লী উন্নয়ন দি্যন ও পদকষ্প

২.১ দসানার িাংলা গড়াই  বিল িঙ্গিনু্ধর 
জীিক্নর ব্রত
বাংলার ক্ষক, শ্রবমক, রাঁবর, বেদলসহ 
আপামর গণমানদুষর অববসংবাবের বেরা 
হাজার বেপ্রর গ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল বঙ্গবনু্ শেখ 
মবুজবুর রহমান। কু্ধা-োবরদ্্য-অভাব-
শোষণ-বঞ্চনার বশকার আর দু’মদুঠা ভাদরর 
জন্য হাহাকার করা মানষুগুদলার অধধকার 
আোয় ও ভাদগ্যান্নয়দনর বনরন্তর প্রদিষ্াই  
বেল বঙ্গবনু্র রাজনলীবরর মলূমন্ত্র। রাঁর ভাষায় 
“আমার গ্েদশর প্রবরটি মানষু খাে্য পাদব, 
আশ্রয় পাদব, বশক্া পাদব, উন্নর জলীবদনর 
অধধকারলী হদব- এই হদছে আমার স্বপ্ন।” 
বাংলার দুুঃখী মানদুষর মদুখ হাবস গ্িাটাদবন, 
বিরদুুঃখী বাংলাদক গ্সানার বাংলা বহদসদব 
গড়দবন, এই বেল রাঁর জলীবদনর ব্রর।

২.২ পল্ী উন্নয়ন দে্শক্ন গ্রাক্মর প্রাধান্য
বঙ্গবনু্র উন্নয়ন েশতৃদন সবসময়ই রোম 
প্রাধান্য গ্পদয়দে। সত্তপ্র আওয়ামলী ললীদগর 
বনবতৃািবন ইশরাহাপ্র বরবন রোমলীণ উন্নয়দনর 
করা ববদশষভাদব সংযুক্ত কপ্রন। মবুক্তযুদধির 
পুপ্রা সময়কাল পাবকস্তাবন জান্তার অন্কার 

প্রদকাদষ্ঠ অন্তরলীণ শেদষ ১৯৭২ সাদলর 
১০ জানয়ুাবর বঙ্গবনু্ স্বাধলীন বাংলাদেদশ 
বিপ্র নরুন সরকাপ্রর োবয়ত্ব রেহণ কপ্রন। 
মবুক্তযুধিকাললীন গ্েশর্যাগী একদকাটি বনুঃস্ব 
মানষুদক বিবরদয় এদন পুনবতৃাসন, রাদের অন্ন-
বপ্্রের সংস্ান, সত্তপ্রর �ধূণতৃঝদড়র রাডেদব 
লডেভডে উপকূল এবং পাবকস্তাবন হাদয়নাদের 
বেদখ যাওয়া ববধ্বস্ত অবকাঠাদমা উন্নয়দনর 
মদরা অবর নাজুক পবরবস্বর গ্মাকাদবলার 
মাধ্যদম বঙ্গবনু্ নরুন গ্েশ গড়ার কাদজ হার 
গ্েন।

২.৩ িঙ্গিনু্ধর কৃবষ বিপ্লক্ির িাক
বঙ্গবনু্ উপলবধি কপ্রবেদলন সমধ্ি ক্বষই পল্লী 
অরতৃনলীবর উন্নয়দনর পূবতৃশর্ড। বরবন রাঁর উন্নয়ন 
েশতৃদন ক্ষদকর কল্যাণ সাধন ও উৎপােন 
বব্ধির মাধ্যদম ক্ষদকর জলীববকায়দনর 
পাশাপাবশ খাে্য িাবহো পূরণদক ববদশষ 
অরোধধকার প্রোন কপ্রন। বঙ্গবনু্ উপলবধি 
কপ্রবেদলন, ক্ষক বাঁিদল বাঁিদব গ্েশ স্ববনভ্ডর 
হদব গ্েদশর অরতৃনলীবর। বরবন ববশ্বাস করদরন, 
‘আমাদের িাবষরা হদলা সবদিদয় দুুঃখী ও 
বনযতৃাবরর এবং রাদের অবস্ার উন্নবরর জদন্য 
আমাদের উদে্যাদগর ববরাট অংশ অবশ্যই 
রাদের গ্পেদন বনদয়াবজর করদর হদব’। 
বরবন বদলবেদলন, ক্ষদকর সদঙ্গ সংবলিষ্ 
গ্রদক আবম জাবন শোষণ কাদক বদল। ১৯৭৫ 
সাদল  বঙ্গবনু্ গ্েদশ ক্বষ ববপ্দবর সিূনা 
কপ্রবেদলন। বরবন সমবায়বভবত্তক সমবন্বর 
িাষাবাদের মাধ্যদম ক্বষ উৎপােন বব্ধির জন্য 
উৎসাবহর করদরন। সমবায় ব্যবস্া বেল রার 
পল্লী উন্নয়ন েশতৃদনর অন্যরম প্রধান ববদবি্য। 
বঙ্গবনু্ বাধ্যরামলূকভাদব প্রবরটি রোদম 
সমবায় গড়া এবং ক্বষজবমদর গ্যৌর আবাদের 
বনদে্ডশনা প্রোন কপ্রন, গ্যখাদন বেল গবরব 
মানদুষর গ্যৌরভাদব উৎপােনযপ্ন্ত্রর মাবলক 
হওয়ার সুদযাগ। বরবন গ্িদয়বেদলন শোষণ ও 
বোটাবর স্বারতৃমকু্ত পল্লী সমাজব্যবস্া।

বঙ্গবনু্ পল্লী উন্নয়দনর লদক্্য ববধ্বস্ত 
অবকাঠাদমা বববনমতৃাণ এবং কুটিরবশদল্পর 
ববকাদশর ওপর ববদশষ গুরুত্বাপ্রাপ 
কপ্রন। রোমলীণ উন্নয়দন ভূবমসংস্ার এবং 
জবমর মাবলকানায় বসবলং বনধতৃারদণর 
মদরা সংদবেনশীল ববষয়গুদলাদরও বরবন 
মদনাদযাগ গ্েন। ১৯৭২ সাদলর ১৩ জানয়ুাবর 
মবন্ত্রপবরষদের প্ররম ব�ঠদকই বঙ্গবনু্ ক্ষদকর 
সকল বদকয়া খাজনার সুে, এমনবক ২৫ 
বব�া পযতৃন্ত জবমর খাজনা মওকুি কপ্র গ্েন। 
ক্বষববপ্ব বাস্তবায়দনর স্বাদরতৃ বরবন জবমর 
মাবলকানার বসবলং সদবতৃাচ্চ একশ’ বব�া 
বনধতৃারণ, উদ্ত্্ত ও খাসজবম ভূবমহলীন ও প্রাবন্তক 
িাবষদের মদধ্য বণ্টন, পাবকস্তাবন শাসকদের 
োদয়রক্র েশ লাখ সাটি্ডবিদকট মামলা গ্রদক 

ক্ষকদের মবুক্তোন এবং সুেসহ সকল বদকয়া 
ঋণ মওকুি কপ্রন। বঙ্গবনু্র পল্লী উন্নয়ন 
ভাবনার বেপ্ন্দ্র বেল ক্বষ উৎপােন, আয় বব্ধি 
ও কমতৃসংস্ান।

২.৪ সংবিধাক্ন পল্ী উন্নয়নক্ক অগ্রাধধকার 
প্রদান
বঙ্গবনু্ রাঁর রাজননবরক মরােশতৃ ও উন্নয়ন 
েশতৃনদক স্বাধলীন গ্েদশর স্বদপ্নর সাদর একসপূ্রি 
গাঁরার উদদেদশ্য বাংলাদেদশর নরুন সংববধান 
রিনা কপ্রন। ১৯৭২ সাদলর ১২ অদ্াবর এ 
সংববধান গণপবরষদে উত্াবপর হয় এবং ৪ 
নদভবির রা অনদুমাবের হয়। মহান মবুক্তযুদধির 
ববজদয়র প্ররম বষতৃ অরতৃাৎ ১৬ বরদসবির ১৯৭২ 
হদর কাযতৃকর করা হয় নরুন সংববধান। এদর 
রাষ্ট্রপবরিালনার মলূনলীবর বহদসদব বঙ্গবনু্ 
মানদুষর গ্মৌবলক অধধকার, নারলীর ক্মরায়ন 
এবং শোষণমকু্ত ব�ষম্যহলীন এক নরুন সমাজ 
ব্যবস্া প্রবরষ্ঠার অঙ্গলীকার কপ্রন: “মানদুষর 
উপর মানদুষর শোষণ হইদর মকু্ত ও সাম্যবােলী 
সমাজলাভ বনবচির কবরবার উদদেদশ্য 
সমাজরাবন্ত্রক অরতৃননবরক ব্যবস্া প্রবরষ্ঠা করা 
হইদব।” [সংববধান অনদুছেে-১০]। বকংবা 
“রাপ্ষ্ট্রর অন্যরম গ্মৌবলক োবয়ত্ব হইদব 
গ্মহনরলী মানষুদক–ক্ষক ও শ্রবমকদক এবং 
জনগদণর অরেসর অংশসমহূদক সকল প্রকার 
শোষণ হইদর মবুক্ত োন করা”। [সংববধান 
অনদুছেে-১৪]।

সংববধাদন পল্লী উন্নয়নদক ববদশষ 
প্রাধধকার প্রোন কপ্র বঙ্গবনু্ ক্বষববপ্ব 
ও রোমলীণ বশল্পায়দনর রাক গ্েন: “নগর 
ও রোমাঞ্চদলর জলীবনযারিার মাদনর ব�ষম্য 
ক্রমাগরভাদব দূর কবরবার উদদেদশ্য ক্বষ 
ববপ্দবর ববকাশ, রোমাঞ্চদল ব�দু্যবরকরদণর 
ব্যবস্া, কুটিরবশল্প ও অন্যান্য বশদল্পর ববকাশ 
এবং বশক্া, গ্যাগাদযাগ-ব্যবস্া ও জনস্বাদস্্যর 
উন্নয়দনর মাধ্যদম রোমাঞ্চদলর আমলূ রূপান্তর 
সাধদনর জন্য রাষ্ট্র কাযতৃকর ব্যবস্া রেহণ 
কবরদবন।” [সংববধান অনদুছেে-১৬]।

 
২.৫ উন্নয়ন পবরকল্পনায় পল্ী উন্নয়নক্ক 
অগ্রাধধকার প্রদান
১৯৭৩ সাদল অরতৃননবরক ন্যায়ববিার প্রবরষ্ঠার 
লক্্যদক সামদন বেদখ, রাষ্ট্রলীয় িার মলূনলীবর 
অরতৃাৎ গণরন্ত্র, সমাজরন্ত্র, ধমতৃবনরদপক্রা 
ও জারলীয়রাবাে প্রবরষ্ঠা, োবরদ্্য ও ব�কারত্ব 
হদর মবুক্ত এবং যুধিববধ্বস্ত অরতৃনলীবরর 
পুনগতৃঠদন েলী�তৃদময়াবে উন্নয়ন পবরকল্পনার 
মাধ্যদম বঙ্গবনু্ গ্সানার বাংলা বববনমতৃাদণ 
মদনাবনদবশ কপ্রন। দ্রুর অরতৃননবরক 
পবরকল্পনা প্রণয়দনর উদদেদশ্য গ্েদশর প্রখ্যার 
অরতৃনলীবরববেদের বনদয় বরবন প্ররম পবরকল্পনা 
কবমশন গঠন কপ্রন। এ কবমশনদক বেদয়ই 
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বঙ্গবনু্ ১৯৭৩-১৯৭৮ গ্ময়াদে স্বাধলীন গ্েদশর 
প্ররম পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনা প্রণয়ন কপ্রন। 
এ পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনায় েলী�তৃ বেয়াবশ 
পষ্্ঠাব্যাপী বশদল্পান্নয়ন, ববদশষর ক্বষবভবত্তক 
রোমলীণ বশদল্পর ববকাদশ মহাকমতৃযদজ্ঞর গ্�াষণা 
গ্েন বঙ্গবনু্। ১৯৭২-’৭৩ অরতৃবেপ্র গ্েদশর 
প্ররম উন্নয়ন কমতৃসবূির (এবরবপ) বড় অংশই 
বরাদে রাদখন ক্বষখাদরর উন্নয়দন। ১৯৭২-
’৭৩ অরতৃবেপ্র প্রায় ৫০১ বোটি টাকার বাবষতৃক 
উন্নয়ন কমতৃসবূি বেয়া হয়, যার মদধ্য প্রায় ১০০ 
বোটিই বেল ক্বষদক্প্রির উন্নয়দন, ক্ষকদের 
স্বাদরতৃ।

২.৬ সমববিত পল্ী উন্নয়ন কম্শসবূি 
(আইআরবিবপ)’র প্রিত্তন
স্বাধলীনরা-উত্তর বাংলাদেদশ বঙ্গবনু্র পল্লী 
উন্নয়ন েশতৃন বাস্তদব রূপাবয়র হয় সমবন্বর 
পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) এর 
গ্েশব্যাপী সম্প্রসারদণর মাধ্যদম।  কুবমল্া 
মদরদলর বদ্স্তর সমবায় ব্যবস্ার আওরায় 
গহ্লীর এ কমতৃসবূি বাস্তবায়দন বঙ্গবনু্র প্রধান 

উদদেশ্য বেল রোম পযতৃাদয় স্ায়লী প্রাবরষ্ঠাবনক 
কাঠাদমা সষ্্টি করা। ক্বষ উন্নয়দনর উদদেদশ্য 
পবরকবল্পর কাযতৃক্রম বাস্তবায়দনর জন্য 
ক্ষকদেরদক সমবাদয়র আওরায় সংগবঠর 
করা, রোম্য সুেদখার মহাজদনর গ্েৌরাত্ম্য 
গ্রদক ক্ষকদের রক্া করদর টিবসবসএ’র 
মাধ্যদম প্রাবরষ্ঠাবনক ও রোরবক ঋণ ব্যবস্া 
প্রবর্ডন, ক্ষকদের শেয়ার-সঞ্চদয়র মাধ্যদম 
বনজস্ব পুঁবজগঠন, ব্যবক্তর ক্বষ-উদ্াবনদক 
সমবাদয়র মাধ্যদম সম্প্রসারণ, বনয়বমরভাদব 
সাপ্তাবহক প্রবশক্দণর মাধ্যদম পল্লী বের্ত্ব 
সষ্্টি, মদরল ক্ষক, সবমবরর সভাপবর-
ম্যাদনজার-বহসাবরক্ক বৈবর প্রভ্বর উদদেশ্য 
আইআরবরবপ’র মাধ্যদমই বাস্তবায়দনর 
উদে্যাগ বেয়া হয়।

৩.০ মসটোনটোর বটোংলটো শবশন�্যটোকে �টোননলীয় 

রিধটোন�ন্তলীর স�য়টোবদ্ধ লষ্্য�টোত্টো: 

‘রূপকল্প-২০২১’ ও ‘রূপকল্প-২০৪১’

জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান 
বাঙাবল জাবরসত্তার গ্িরনাদক ধারণ কপ্র 

স্বপ্ন গ্েবখদয়বেদলন সুখী, সমধ্ি গ্সানার 
বাংলা গড়ার। বঙ্গবনু্র সুদযাগ্য কন্যা 
শেখ হাবসনা গ্সই অধরা স্বপ্নদক বাস্তবরায় 
রূপোদন ব্ররলী হদয় বনপুণ েক্রায় গ্েশদক 
এবগদয় বনদয় িদলদেন উন্নয়দনর মহাসড়ক 
ধপ্র। বাংলাদেদশর উন্নয়ন অবভযারিায় এক 
অববসংবাবের অববকল্প দু্যবরময় রাষ্ট্রনায়ক 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনা, বযবন 
অন্কারাছেন্ন বাংলাদেদশর মাটি-মানদুষর 
উন্নয়দন আদলাকববর্ডকা বহদসদব আববভূতৃর 
হন।
৩.১ বনি্শািবন ইেতাহার: বদন িদক্লর সনদ
বঙ্গবনু্ এমন এক গ্সানার বাংলার স্বপ্ন 
গ্েদখবেদলন  গ্যখাদন গ্েদশর সকল মানষু 
সুদখ শাবন্তদর বাস করদব। মানসম্র বশক্া, 
স্বাস্্যদসবা, আইদনর শাসন ও কমতৃসংস্াদনর 
সুদযাগ ইর্যাবে গ্ক্প্রি সকদল সমানাধধকার 
ব�াগ করদব। বঙ্গবনু্র গ্স স্বপ্নদক ধারণ 
কপ্র রাঁরই সুদযাগ্য কন্যা জনদনরিলী শেখ 
হাবসনা ২০০৮ সাদল আওয়ামলী ললীদগর 
বের্দত্ব ‘বেনবেদলর সনে’ শীষতৃক বনবতৃািবন 

ফবরদপুরর সি্শস্তররর জনগক্ের সক্ঙ্গ িঙ্গিনু্ধ শেখ মবুজিুর রহমান
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ইশরাহাপ্র ‘রূপকল্প-২০২১’ বনদয় স্বদপ্নর 
বাংলাদেশ বববনমতৃাদণ আত্মবনদয়াগ কপ্রন।

গর একযুদগ বরবন বনম্ন আদয়র 
বাংলাদেশদক মধ্যম আদয়র গ্েদশ উন্নলীর 
কপ্রদেন। এই সমদয় বববভন্ন সামাবজক-
অরতৃননবরক সিূদক বাংলাদেদশর গ্য অভূরপূবতৃ 
উন্নয়ন সাধধর হদয়দে, রা মলূর প্রধানমন্ত্রলী 
গ্েশরত্ন শেখ হাবসনার অেম্য সাহস, উদে্যাগ, 
সজ্নশীলরা ও দূরেশতৃলী বের্দত্বর িল। বরবন 
গ্েশদক বেবল মযতৃাো ও সম্াদন ববশ্বসভায় 
অনন্য উচ্চরায় রুদল ধপ্রনবন, বাংলাদেশদক 
বরবন প্রবরবষ্ঠর কপ্রদেন একববংশ শরদকর 
উন্নয়দনর বোল মদরল বহদসদব। ২০১৯ 
সাদল বাংলাদেদশর প্রবব্ধির হার বেল ৮.১৫ 
শরাংশ। গর কদয়ক বেপ্র মানদুষর মারাবপেু 
আয় বব্ধির হার বেল অববশ্বাস্য। ২০০৮ 
সাদলর রুলনায় মারাবপেু আয় প্রায় বরনগুণ 
ব�দড় ২০২১ সাদল এদস োঁবড়দয়দে ২,২২৭ 
রলাপ্র।

৩.২ ‘রূপকল্প-২০২১’
২০০৮ সাদল আওয়ামলী ললীদগর বনবতৃািবন 
ইশরাহাপ্র উদল্খ করা হদয়বেল, ২০২১ 
সন নাগাে এমন এক বাংলাদেদশর স্বপ্ন এ 
জাবর গ্েখদে গ্যখাদন একটি দ্রুর ববকাশমান 
অরতৃনলীবর োবরপ্দ্্যর লজ্া �ুবিদয় মানদুষর 
গ্মৌবলক িাবহো পূরণ করদব। শুধ ু রাই নয়, 
এদর বনবচির হদব সামাবজক ন্যায়ববিার, 
নারলীর অধধকার ও সুদযাদগর সমরা, আইদনর 
শাসন, মানবাধধকার, সুশাসন এবং দূষণমকু্ত 
পবরদবশ। গদড় উঠদব এক অসাম্প্রোবয়ক 
প্রগবরশীল উোর গণরাবন্ত্রক কল্যাণ রাষ্ট্র। 
স্বাধলীনরার সুবণতৃজয়ন্তলী ২০২১ সাদলর মদধ্য 
মধ্যম আদয়র গ্েদশ উন্নলীর হওয়ার লদক্্য 
সরকাপ্রর সকল কমতৃসবূি পবরিাবলর হদছে। 
সকল েবরদ্ জনদগাষ্ঠীদক উন্নয়দনর মলূধারায় 
অন্তভুতৃক্ত করা এবং োবরদ্্য ববদমািনমখুী 
উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়ন এ রূপকদল্পর 
ব�বশষ্্য। এর মাধ্যদম ২০২১ সাদলর মদধ্য 
োবরপ্দ্্যর হার শরকরা ১৩ ভাদগ নাবমদয় 
আনার প্রর্যদয় মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ 
হাবসনার সরকাপ্রর অন্যরম সহায়ক শবক্ত 
বহদসদব ববআরবরবব বনরলসভাদব কাজ কপ্র 
িদলদে।

৩.৩ সমবৃধির অগ্রযাত্রায় িাংলাক্দে 
বেনবেদলর সনে ও বরবজটাল বাংলাদেশ 
বাস্তবায়দনর পর, র্রলীয় গ্ময়াদে ২০১৮ 
সাদল মাোর অব বহউম্যাবনটি শেখ হাবসনার 
বের্দত্ব আওয়ামলী ললীগ ‘সমব্ধির অরেযারিায় 
বাংলাদেশ’ শীষতৃক বনবতৃািবন ইশরাহার গ্�াষণা 
কপ্র। এদর মহান স্বাধলীনরার সুবণতৃজয়ন্তলী 
২০২১ সদনর মদধ্য বাংলাদেশদক মধ্যম 

আদয়র গ্েদশ রূপান্তর, ২০৪১ সাদল উন্নর 
গ্েশ গ্সানার বাংলা, স্বাধলীনরার শরবষতৃ 
পূবর্ডদর ২০৭১ সাদল সমব্ধির সদবতৃাচ্চ বশখপ্র 
গ্পৌঁোদনা এবং ২১০০ সদন বনরাপে ব-দ্লীপ 
বনবচিরকরদণর অঙ্গলীকার পুনবতৃ্যক্ত করা হয়। এ 
বনবতৃািবন সনদে ১৯টি ববষদয় সািল্য অজ্ডদনর 
টাদগতৃট বনধতৃারণ করা হয়। এর মদধ্য নারলীর 
ক্মরায়ন, োবরদ্্য বনমূতৃল, বরবজটালাইদজশন, 
ক্বষর আধবুনকায়ন, েবরদ্বান্ব গ্টকসই ও 
অন্তভুতৃবক্তমলূক উন্নয়ন অন্যরম। ইশরাহাপ্র 
দুটি ববদশষ অঙ্গলীকার করা হয়। প্রবরটি রোদম 
শহপ্রর সুদযাগ-সুববধা গ্পৌঁদে বেদর ‘আমার 
রোম আমার শহর’ এবং ররুণ যুবসমাজদক 
েক্ জনশবক্তদর রূপান্তর ও কমতৃসংস্াদনর 
বনচিয়রায় ‘রারুদণ্যর শবক্ত বাংলাদেদশর 
সমব্ধি’ ধারণা বাস্তবায়ন।

৩.৪ ‘রূপকল্প-২০৪১’ 
বেনবেদলর সনে ও বরবজটাল বাংলাদেশ 
বাস্তবায়দনর পর, র্রলীয় গ্ময়াদে ২০১৮ 
সাদল শেখ হাবসনার বের্দত্ব আওয়ামলী ললীগ 
‘সমব্ধির অরেযারিায় বাংলাদেশ’ শীষতৃক 
বনবতৃািবন ইশরাহার গ্�াষণা কপ্র। প্রবরটি রোদম 
শহপ্রর সুদযাগ-সুববধা গ্পৌঁদে বেদর ‘আমার 
রোম আমার শহর’ এবং ররুণ যুবসমাজদক 
েক্ জনশবক্তদর রূপান্তর ও কমতৃসংস্াদনর 
বনচিয়রায় ‘রারুদণ্যর শবক্ত বাংলাদেদশর 
সমব্ধি’ ধারণা বাস্তবায়ন এ ইশরাহাপ্রর 
ববদশষ অঙ্গলীকার। এদর মহান স্বাধলীনরার 
সুবণতৃজয়ন্তলী ২০২১ সাদলর মদধ্য বাংলাদেশদক 
মধ্যম আদয়র গ্েদশ রূপান্তপ্রর সাদর সাদর 
২০৪১ সাদল উন্নর গ্েশ-গ্সানার বাংলা গড়ার 
প্রর্যয় ব্যক্ত করা হয়। ‘রূপকল্প-২০৪১’ 
বঙ্গবনু্র স্বদপ্নর গ্সানার বাংলা গড়ার একটি 
বোরম্যাপ যার মলূ প্রবরপাে্য দুইটি- ‘২০৪১ 
সাদল বাংলাদেশ হদব একটি  উন্নর গ্েশ’ এবং 
‘গ্সানার বাংলায় োবরদ্্য হদব একটি অরলীর 
ববষয়’। ‘রূপকল্প-২০৪১’ এ গ্েদশর োবরদ্্য 
দূরলীকরদণ সুবনবে্ডষ্ লক্্যমারিা বনধতৃারণ করা 
হদয়দে - ২০৩১ সাদলর মদধ্য অবরোবরদ্্য 
দূরলীকরণ, োবরপ্দ্্যর �টনা সম্ভাব্য সবতৃবনম্ন 
রাখা এবং আয় ব�ষম্য বব্ধির গবর হ্াস 
করা। ‘‘রূপকল্প-২০৪১’’ এ ববধর্ পল্লী 
উন্নয়ন বেৌশদলর মদধ্য মানবসম্ে উন্নয়ন, 
েবরদ্দের আবরতৃক গ্সবাভুবক্ত, কমতৃসংস্ান 
সষ্্টি, পল্লী পদণ্যর বহুমখুীকরণ, সুসম 
আঞ্চবলক উন্নয়ন, ইর্যাবে ববদশষভাদব 
প্রধণধানদযাগ্য। 

মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলীর সময়াবধি পবরকল্পনা 
শুধ ু২০৪১ এ গ্রদম রাদকবন। বরং স্বাধলীনরার 
শরবষতৃ পূবর্ডদর ২০৭১ সাদল সমব্ধির 
সদবতৃাচ্চ বশখপ্র গ্পৌঁোদনার লক্্যমারিা এবং 
২১০০ সাদল বনরাপে ব-দ্লীপ বনবচিরকরদণ 

প্রণীর বেল্া প্্যান রার সুদূরপ্রসারলী বিন্তা, 
রাজননবরক প্রজ্ঞা ও বভশনারলী বের্দত্বর 
পবরিয় বহন কপ্র। ববদশ্বর বুদক মারা উঁিু 
কপ্র োঁড়াদনার লদক্্য গহ্লীর মহাপবরকল্পনা, 
সুদূরপ্রসারলী বেৌশল ও ব্যাপক কমতৃসবূিদর 
ববআরবরবব গুরুত্বপূণতৃ অংশীোর বহদসদব 
ভূবমকা পালন কপ্র িদলদে।

৪.০ উন্নি পল্লী সেৃন: উন্নি বটোংলটোকদি 

শবশন�্যটোকের অন্যি� পূব্যিি্ত

‘‘রূপকল্প-২০৪১’’ অনসুরদণ উন্নর 
বাংলাদেশ এর লক্্যমারিা অজ্ডদন উন্নর পল্লী 
বববনমতৃাণ অর্যন্ত গুরুত্বপূণতৃ। গ্েদশর সামবরেক 
ও গ্টকসই উন্নয়ন বনবচিরকদল্প পল্লী উন্নয়দনর 
গুরুত্ব অপবরসলীম।  বর্ডমান সরকাপ্রর 
“সমব্ধির অরেযারিায় বাংলাদেশ” শীষতৃক 
বনবতৃািবন ইশরাহাপ্রর অন্যরম অঙ্গলীকার 
হদছে “আমার রোম-আমার শহর” যার লক্্য 
হদছে প্রবরটি রোদম শহপ্রর সকল আধবুনক 
সুববধাবে গ্েওয়ার ব্যবস্াকরণ ও ক্বষকাদজ 
আধবুনক প্রযুবক্তর প্রসার। সরকার রোমদক 
উন্নয়ন ও সমব্ধির বেন্দ্র বহদসদব ববদবিনা 
করদে।  ববশ্বব্যাপী গহ্লীর ও অনসুর্ গ্টকসই 
উন্নয়ন অভলীষ্ ২০৩০ এ সবতৃরি সকল ধরদনর 
োবরপ্দ্্যর অবসান; কু্ধার অবসান, খাে্য 
বনরাপত্তা ও গ্টকসই ক্বষর প্রসার; বেডোর 
সমরা অজ্ডনসহ গুরুত্বপূণতৃ অভলীষ্ বনধতৃারণ 
করা হদয়দে। এ সকল অভলীষ্ গ্টকসই পল্লী 
উন্নয়দনর সাদর সরাসবর সম্বক্ডর। অষ্ম 
পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় পল্লী উন্নয়দনর 
বববভন্ন বেৌশল উপস্াপন করা হদয়দে। 
সামবরেকরার বভবত্তদর সরকার যরারতৃই  উন্নর 
গ্েশ বববনমতৃাদণর পূবতৃশর্ড বহদসদব উন্নর পল্লী 
গঠনদক সদবতৃাচ্চ গুরুত্ব প্রোন করদে। গ্েদশর 
গ্মাট জনসংখ্যার ৬১.৮% জনদগাষ্ঠী পল্লী 
অঞ্চদল বসবাস কপ্র। কাদজই পল্লীদক বাে 
বেদয় উন্নর বাংলাদেদশর লক্্য অজ্ডন অসম্ভব। 
রাই, উন্নর পল্লী বববনমতৃাদণর অবভযারিায় পল্লী 
উন্নয়ন কাযতৃক্রমদক সুববন্যস্ত ও সুসংহর করা 
একান্ত অপবরহাযতৃ। 

৫.০ উন্নি পল্লী লষ্্য�টোত্টোর বটোস্তবটোয়ন

বর্ডমাদন পল্লী অঞ্চদল গ্সবা প্রোন ও উন্নয়ন 
কাযতৃক্রম পধিবর আপ্রা সুসংগবঠর করার 
সুদযাগ রদয়দে। বববক্প্তভাদব উন্নয়ন কাযতৃক্রম 
সম্ােন পবরহার কপ্র বববভন্ন অংশীজদনর 
পল্লী উন্নয়ন উদে্যাগ বা প্রদিষ্া সুপবরকবল্পর ও 
সুসমবন্বরভাদব বাস্তবায়দন ববদশষ গুরুত্বাপ্রাপ 
করা প্রদয়াজন। রাোড়া উন্নয়দনর সামবরেকরা 
রক্া ও গ্টকসইকরদণ পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
রর্য ও উপাত্ত সুববন্যস্তভাদব সংরেহ, সংরক্ণ 
ও উপস্াপন হওয়া জরুবর। বঙ্গবনু্র উন্নয়ন 
েশতৃদনর আদলাদক উন্নর বাংলাদেশ গড়ার 
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পদর গ্েশদক এবগদয় বেয়ার লদক্্য গহ্লীর 
‘‘রূপকল্প-২০৪১” এর অভলীষ্সমহূ অজ্ডদন 
পবরকবল্পর পল্লী উন্নয়ন একান্তই প্রদয়াজন যা 
উন্নর গ্েদশ পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান নাদম 
অবভবহর করা হয়। গ্যখাদন পল্লী উন্নয়দনর 
সামবরেক উপাোন ও কলাদকৌশল ববধর্ রাদক। 

৬.০ পল্লী উন্নয়ন �টোস্টোর প্্যটোন: পশরকশল্পি 

পল্লী উন্নয়কনর জ�ৌিল

সাধারণভাদব বাংলাদেদশর গ্প্রক্াপদট 
পবরবার-পাড়া-রোম-ওয়ার্ড-ইউবনয়ন এবং 
এর আওরাভুক্ত এলাকা, জলীবনািার ও 
সংবলিষ্ কাযতৃক্রম ব্যবস্াপনাদক আমরা পল্লী 
বহদসদব বিবনির করদর পাবর। পক্ান্তপ্র, 
স্ানলীয় সরকার ব্যবস্ায়  ইউবনয়ন পবরষে 
হদছে সরকাবর পযতৃাদয় সবতৃবনম্ন প্রশাসবনক 
স্তর। ‘রূপকল্প-২০৪১’ এর আদলাদক উন্নর 
বাংলাদেশ বববনমতৃাদণ অন্যরম প্রধান অঙ্গ পল্লী 
বাংলার উন্নয়ন ররা উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল 
পল্লী গঠন । সাধারণভাদব  রোমদক ইউবনট 
ধরা হদলও একটি রোম বোদনাভাদবই 
স্বয়ংসম্ণূতৃ বা আত্মবনভ্ডরশীল হওয়ার 
প্রদয়াজনলীয় বনদে্ডশকসমহূ পূরণ করদর 
পাপ্র না। সামবরেক ববদবিনায় ইউবনয়নদক 
পল্লীর বহ্ৎ ইউবনট ববদবিনাপূবতৃক ইউবনয়ন 
পবরষেদক  সম্ক্্ত কপ্র সামবরেক পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যান প্রণয়ন করা গ্যদর পাপ্র। সকল 
অংশীজদনর অংশরেহদণ প্রবরটি ইউবনয়দনর 
জন্য পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন করা 
এবং সুপবরকবল্পর মাস্ার প্্যাদনর আওরায় 
পযতৃায়ক্রদম সকল পল্লীদক অন্তভুতৃক্ত কপ্র 
সামবরেক পল্লী উন্নয়ন বনবচির করা প্রক্র 
অদরতৃই উন্নর পল্লী বববনমতৃাদণ সহায়ক ভূবমকা 
পালন করদর পাপ্র। প্রণীর মাস্ার প্্যাদনর 
আদলাদক সংবলিষ্ সরকাবর-ব�সরকাবর 
েপ্তরসমহূ বনজ বনজ কমতৃএলাকা অনসুাপ্র 
কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন করদর পাপ্র। পল্লী উন্নয়দন 
ম্যাদডেটপ্রাপ্ত সংস্া বহদসদব মাঠ পযতৃাদয় 
ববআরবরবব মাস্ার প্্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন 
পযতৃাদয় সমন্বয় এবং মবনটবরং ও বরদপাটি্ডং এর 
োবয়ত্ব পালন করদর পাপ্র।

৭.০ পল্লী উন্নয়ন �টোস্টোর প্্যটোকনর উপটোদটোন ও 

বটোস্তবটোয়ন জ�ৌিল

পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান একটি ইউবনয়ন 
বভবত্তক সামবরেক পল্লী উন্নয়দনর স্বল্প, মধ্য ও 
েলী�তৃদময়াবে কমতৃপবরকল্পনা। এর মলূ লক্্য 
হদছে ‘রূপকল্প-২০৪১’ অনসুরদণ োবরদ্্যমকু্ত, 
আত্মবনভ্ডরশীল ও উন্নর পল্লী গঠন। এরূপ 
সামবরেক ও গ্টকসই মাস্ার প্্যান প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়দন একবেদক গ্যমন সংবলিষ্ পল্লীর 
সামবরেক ও সুববন্যস্ত রদর্যর প্রদয়াজন, 
অন্যবেদক বৈমবন সংবলিষ্ অংশীজদনর সবক্রয় 

অংশরেহণ, ববদশষজ্ঞ সহায়রা (Expert 
Facilitation), ইর্যাবে ববষয় গুরুত্বপূণতৃ। পল্লী 
উন্নয়ন মাস্ার প্্যান এর উপাোন ও বাস্তবায়ন 
বেৌশল বনধতৃারদণ বনদম্নাক্ত ববষয়গুদলা ববদশষ 
আদলািনার োবব রাদখ- 

৭.১. পল্ী উন্নয়ন দসন্টাল িাটাক্িজ 
পল্লীর বর্ডমান ব্যবস্াপনায় সুববন্যস্ত রর্য 
প্রাবপ্তর সুদযাগ খবুই সলীবমর। পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যান প্রণয়দনর সবতৃপ্রারবমক প্রদয়াজনলীয় 
উপাোন হদছে সংবলিষ্ পল্লীর সামবরেক 
ও সুববন্যস্ত রর্য।  পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত 
সরকাপ্রর সকল উদে্যাগ েক্রা ও স্বছেরার 
সাদর বাস্তবায়ন; পল্লী উন্নয়ন প্রবক্রয়ায় 
সরকাবর বববনদয়াদগর গ্ক্প্রি আঞ্চবলক ব�ষম্য 
হ্াস,  উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনর িলািল ও 
এ সংক্রান্ত ববষয়াবে কাযতৃকরলীভাদব মবনটবরং 
করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত পবরকল্পনা প্রণয়ন 
ও বাস্তবায়ন ববষদয় বসধিান্ত রেহদণর জন্য 
পল্লীর সুববন্যস্ত ও সামবরেক রর্য ব্যবস্াপনা 
অর্যন্ত জরুবর। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়দন 
বহুমাবরিক কাযতৃক্রম বাস্তবাবয়র হদলও এর 
রর্যববন্যাস ও সংরক্ণ ব্যবস্া গ্মাদটই প্রযুবক্ত 
বনভ্ডর নয়। িদল, বেটা ববদলিষণ, গদবষণা বা 
বসধিান্ত রেহদণ রদর্যর ব্যবহার, সংবলিষ্ রর্য 
প্রবাহ বোদনাটিই যরাযরভদব সম্ােন সম্ভব 
নয়। ‘রূপকল্প-২০৪১’ এর গ্প্রক্াপদট সমবন্বর 
পল্লী উন্নয়দনর কমতৃদকৌশল বনধতৃারদণ রাটাদবজ 
প্রণয়ন  এখন সমদয়র োবব। পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ববভাগ ‘ইবটিপ্রেদটর বরবজটাল প্াটিমতৃ’ 
এর আওরায় একটি “পল্লী উন্নয়ন গ্সন্টাল 
বেটাদবজ (Rural Development Central 
Database)” প্রণয়দনর উদে্যাগ বনদর পাপ্র, 
গ্যখাদন আওরাধলীন সংস্াসমদূহর মাধ্যদম মাঠ 
পযতৃাদয়র রাটা ইনপুট ও ব্যবস্াপনা কাযতৃক্রম 
বাস্তবায়ন  করা হদব। প্রারবমকভাদব জবরদপর 
মাধ্যদম পল্লী জনদগাষ্ঠীর রর্য, পল্লীর সম্ে 
ও অবকাঠাদমার রর্য এবং জলীববকায়দনর রর্য 
উক্ত রাটাদবদজ অন্তভুতৃক্ত করা গ্যদর পাপ্র। এ 
ববষদয় সংবলিষ্ গদবষণা প্রবরষ্ঠাদনর সহায়রায় 
ববআরবরবব মাঠপযতৃাদয় বাস্তবায়দনর োবয়ত্ব 
পালন করদব।

পল্লী উন্নয়ন গ্সন্টাল বেটাদবজ প্রণয়দনর 
সাদর সাদর োবরদ্্য ম্যাবপং, ঝুঁবক ম্যাবপং, 
জলীববকায়ন ম্যাবপং করা ও জলীববকায়ন বোষ 
প্রণয়ন করার মাধ্যদম সাবতৃজনলীন জলীববকায়ন 
বনবচিরকরদণ কাযতৃকর ও সমবন্বর উদে্যাগ 
উন্নর পল্লী বববনমতৃাদণর অন্যরম প্রধান অনষুঙ্গ 
বহদসদব ববদববির হদর পাপ্র। সাববতৃকভাদব 
পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, 
মবনটবরং ও মলূ্যায়ন প্রবরটি গ্ক্প্রি পল্লী উন্নয়ন 
গ্সন্টাল বেটাদবজ এর যরাযর ব্যবস্াপনা ও 
ব্যবহার অর্যন্ত গুরুত্বপূণতৃ।

৭.২ অিকাঠাক্মা উন্নয়ন
বাংলাদেদশর গ্প্রক্াপদট পল্লী উন্নয়ন বলদর 
অবকাঠাদমার উন্নয়নদক সবতৃাদপক্া অধধক 
গুরুত্ব গ্েয়া হয়। বকন্তু গ্সই অবকাঠাদমা 
উন্নয়দনও পবরকবল্পর বা সু-সমবন্বর বোদনা 
ব্যবস্াপনা বেই। পল্লী অঞ্চদল সাধারণর 
ব্যবক্ত পযতৃাদয়, কবমউবনটিবভবত্তক, ব�সরকাবর 
সংস্া বা সরকাবরভাদব অবকাঠাদমা 
বনবমতৃর হয়। বকন্তু বোদনা গ্ক্প্রিই সুবনবে্ডষ্ 
পবরকল্পনা, ভূবমর গ্শ্রণীববন্যাস, উপদযাবগরা 
বোদনাটিরই ববজ্ঞানসম্র ববদবিনা করার 
প্রিলন বেই বলদলই িদল। শুধমুারি 
অবকাঠাদমা ব্যবস্াপনাই পল্লী উন্নয়ন মাস্ার 
প্্যাদনর প্রদয়াজনলীয়রা ব্যাখ্যা করার জন্য 
যদরষ্। প্রস্তাববর মাস্ার প্্যাদনর আওরায় 
ইউবনয়নবভবত্তক পল্লীর অবকাঠাদমা পবরকল্পনা 
প্রণয়ন, অরোধধকার বনণতৃয়, িসবল জবমর 
ব্যবস্াপনা ও সংরক্ণ, অংশীজদনর অংশরেহণ 
বনবচিরকরণসহ পবরকবল্পর পল্লী গঠদনর 
ববষয়টি ববদবিনা করা যায়। এ লদক্্য আমার 
রোম-আমার শহর এবং অংশীোবরত্বমলূক 
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ বাস্তবায়দনর উদে্যাগ 
রেহণ একটি সমদয়াপদযাগী পেদক্প। 

৭.৩ সাি্শজনীন পল্ী জীবিকায়ন
ববশ্বায়দনর গ্োয়া, প্রযুবক্তর স্পশতৃ আজ 
নগপ্রর গবডে গ্পবরদয় বনভ্র পল্লীদর গ্পৌঁদে 
গ্গদে। পবরবর্ডন এদসদে পল্লীর অরতৃননবরক 
বিপ্রি। জলীববকায়ন ব�বিপ্রি্যর পাশাপাবশ পল্লী 
অরতৃনলীবরদরও এদসদে আধবুনকরার গ্োঁয়া। 
পল্লীদর আজ গ্সৌবে আরদবর গ্খজুপ্রর িাষ হয়, 
িাষ হয় স্স্পরুবলনা ও ড্াগন িদলর। শহপ্রর 
ববলাসদ্ব্য শররবঞ্জর উৎপােন হয় পল্লীদর। 
এ সকল অরতৃননবরক কমতৃকাডেদক গ্যাগ্যরা 
ও গ্মধার বভবত্তদর সম্প্রসারণ বা উৎপাবের 
গ্সবা ও পদণ্যর ববপণন ব্যবস্ায় আমলূ 
পবরবর্ডদনর সুদযাগ রদয়দে। মাস্ার প্্যাদনর 
আওরায় জলীববকায়ন ম্যাবপং, জলীববকায়ন 
বোষ প্রণয়নসহ সমবন্বর উৎপােন-ববপণন 
ব্যবস্াপনার প্রবর্ডন, রাটাদবজবভবত্তক ঋণ 
বা অনেুান সহায়রা, পদণ্যর বহুমখুীকরণ, 
পণ্যবভবত্তক পল্লী প্রবরষ্ঠা, ইর্যাবে কাযতৃক্রম 
পল্লী অরতৃনলীবরদক গ্যমন গবরশীল করদব 
অন্যবেদক বৈমবন পল্লীর জনদগাষ্ঠীর উন্নয়দনর 
মাধ্যদম অরতৃনলীবরদক গ্টকসইকরদণ ভূবমকা 
পালন করদব। 

৭.৪ দসিা সরিরাক্হর উন্নয়ন
পল্লী এলাকায় গ্সবা প্রোনকারলী সত্তাসমদূহর 
মদধ্য সরকাবর-ব�সরকাবর সংস্া ও স্ানলীয় 
সরকার প্রবরষ্ঠানসমহূ উদল্খদযাগ্য। 
পল্লী গ্সবার বসংহভাগ প্রোন করা হয় 



পল্লী উন্নয়ন  26

জাবরগঠনমলূক ববভাগসমদূহর মাধ্যদম। 
সাধারণর েপ্তরসমদূহর বনজস্ব ব্যবস্াপনায় 
উক্ত গ্সবা সম্প্রসাবরর হদয় রাদক। 
পারস্পবরক সহদযাবগরা, সমন্বয় ও রর্য-
প্রযুবক্তর ব্যবহাপ্রর মাধ্যদম এ সকল গ্সবা 
প্রোন কাযতৃক্রদম আপ্রা উন্নয়দনর সুদযাগ 
রদয়দে। প্রস্তাববর পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যাদনর 
আওরায় একটি উপযুক্ত মদরল উন্নয়ন ও 
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম পল্লী অঞ্চদল মানসম্র, 
িাবহোমাবিক ও সহজপ্রাপ্য গ্সবা প্রোন 
বনবচির করার সুদযাগ রাখা হদব। একইসাদর 
প্রণীরব্য মদরল-এ বেডোর, প্রবরবন্লী, বয়স্ 
বা অক্ম ব্যবক্তদের জন্য প্রদযাজ্য গ্ক্প্রি 
ববদশষ সুদযাগসহ সমবন্বর ও অন্তভুতৃবক্তমলূক 
গ্সবা ব্যবস্াপনার ববষদয় গুরুত্বাপ্রাপ করা 
হদব। িাবহোমাবিক, সমদয়াপদযাগী উন্নর 
গ্সবা সরবরাহ বনবচির করা গ্গদল উন্নর পল্লী 
গঠদনর লক্্যমারিা অজ্ডন সহজরর হদব।

৭.৫ পল্ীর সামাবজক-সাংসৃ্বতক উন্নয়ন
পল্লী উন্নয়নদক সমবন্বর ও গ্টকসইকরদণ 
পল্লীবাসলীর ববে্যমান জলীবনযারিা, প্রিবলর 
রলীবর এবং এর উপাোনগুদলার সুষু্ঠ ববকাদশ 
প্রদয়াজন সামাবজক ও সাংস্্বরক উন্নয়ন। 
সামাবজক ও সাংস্্বরক পবরমডেল মানদুষর 
জলীবনযারিাদক একবেদক গ্যমন উপদভাগ্য কপ্র 
বৈাদল, অন্যবেদক বৈমন সামাবজক শাবন্ত ও 
বস্বরশীলরা বজায় রাখদর সহায়রা কপ্র। পল্লী 
উন্নয়ন মাস্ার প্্যাদন সংবলিষ্ পল্লীর ঐবরহ্য, 
ইবরহাস, িলমান ধারা ক্ষ্টিদক সংরক্ণ কপ্র 
আধবুনকরার পবরশীবলর ব্যবহাপ্রর মাধ্যদম 
উন্নর পল্লীর রূপপ্রখা প্রণয়ন করা হদলই 
বেবল পল্লী উন্নয়ন গ্টকসই হদব।

৭.৬ পল্ী উন্নয়ন সংগঠনগুক্লা েবতিোলীকরে 
পল্লী উন্নয়দনর গবরধারাদক ত্বরাবন্বর করদর 
িারটি উপাোন- মানব সম্ে, সংগঠন, 
বের্ত্ব ও বেটওয়াবক্ডং ববদশষ রাৎপযতৃ বহন 

কপ্র। পল্লীর সাংগঠবনক ববকাদশর মাধ্যদম এ 
সকল উপাোনসমদূহর যরারতৃ উন্নয়ন সম্ভব। 
বাংলাদেদশর পল্লী অঞ্চদল আবহমানকাল 
হদর জলীবদনর প্রদয়াজদন মানষু আনষু্ঠাবনক-
অনানষু্ঠাবনক বববভন্ন সংগঠন গদড় রুদলদে। 
পল্লী উন্নয়দন এ সংগঠনসমদূহর গুরুত্ব 
অপবরসলীম। পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যাদনর 
আওরায় এ সকল সংগঠনসমহূদক বববভন্ন 
উন্নয়নমলূক কাদজ সম্ক্্তকরণ, পল্লীদসবা 
প্াটিরম বহদসদব ব্যবহার, ব্যবস্াপনা 
প্রবশক্দণর মাধ্যদম সক্মরা উন্নয়ন, প্রদযাজ্য 
গ্ক্প্রি অরতৃননবরক সহায়রাসহ বলংদকজ 
সহায়রা প্রোন করা গ্যদর পাপ্র। সাববতৃকভাদব 
পল্লী সংগঠনগুদলাদক স্ানলীয় কবমউবনটি 
উন্নয়ন গ্িারাম বহদসদব গদড় বৈালার মাধ্যদম 
উন্নয়দন জনঅংশরেহণ বনবচির করা সম্ভব।

৭.৭ অংশীদাবরত্বমলূক, সমববিত ও 
অন্তরু্শবতিমলূক পল্ী উন্নয়ন মক্িল উদ্ািন ও 
িাস্তিায়ন
মাবক্ডন গ্প্রবসদরটি আব্রাহাম বলংকদনর 
গণরপ্ন্ত্রর মহান বুবলর মদরা কপ্র যবে পল্লী 
উন্নয়নদক বিন্তা করা হয় রাহদল বলা যায়- 
পল্লী উন্নয়ন হদছে পল্লীবাসলীর, পল্লীবাসলীর দ্ারা 
এবং পল্লীবাসলীর জন্য উন্নয়ন। অরতৃাৎ পল্লী 
উন্নয়দনর সকল পবরকল্পনা অংশীোবরত্বমলূক, 
সমবন্বর ও অন্তভুতৃবক্তমলূক হদর হদব। সকল 
গ্শ্রধণ গ্পশার মানষুসহ সকল অংশীজদনর 
অংশরেহদণর সুদযাগ রাকদর হদব। পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যাদনর আওরায় এই অংশরেহদণর 
সুদযাগ, ব্যাবপ্ত ও পধিবরর ববষদয় সংবলিষ্ 
গদবষণা প্রবরষ্ঠান গ্যমন- বার্ড, আরবরএ, 
বাপার্ড, ববআরবরটিআই কর্তৃক গদবষণা 
পবরিালনা ও পল্লী উন্নয়ন মদরল উদ্াবদনর 
প্রদিষ্া রেহণ করা প্রদয়াজন। এরূপ মদরলদক 
ববআরবরববসহ পল্লী উন্নয়দন অন্যান্য 
বাস্তবায়নকারলী সংস্ার মাধ্যদম বববভন্ন পযতৃাদয় 
গ্েশব্যাপী বাস্তবায়ন করদর হদব। রাহদলই 

২০৪১-এ োবরদ্্যমকু্ত, উন্নর, আত্মবনভ্ডরশীল, 
গ্টকসই পল্লী সজ্ন সম্ভব হদব।

৭.৮ কায্শকর সমবিয় 
পল্লীর বববভন্ন অংশীজদনর গ্সবা ও উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদমর সমবন্বর ব্যবস্াপনা সামবরেক 
পল্লী উন্নয়দন ববদশষ রাৎপযতৃ বহন কপ্র। এ 
ববষদয়  জাপান বাংলাদেদশর গ্যৌর গদবষণায় 
উদ্াববর এবং ববআরবরবব কর্তৃক বাস্তবাবয়র 
বলংক মদরল একটি অনকুরণীয় উোহরণ 
হদর পাপ্র। এখাদন রোদমর বববভন্ন পযতৃাদয়র 
প্রবরবনধধদের  সমন্বদয় সমস্যা সমাধান বা 
সম্ভাবনার আদলাদক রোদমর উন্নয়দনর লদক্্য 
রোম উন্নয়ন কবমটি গবঠর হয়। ইউবনয়ন 
পবরষদের গ্িয়ারম্যাদনর সভাপবরদত্ব সকল 
রোম উন্নয়ন কবমটির প্রবরবনধধ ও জাবর 
গঠনমলূক ববভাগসমদূহর প্রবরবনধধদের 
সমন্বদয় গবঠর ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটির 
সভায় একবেদক গ্যমন রোম কবমটির িাবহো 
বা পবরকল্পনা উপস্াবপর হয়, অন্যবেদক 
বৈমবন সরকাবর-ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠানসমদূহর 
গহ্লীর পেদক্প বা উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
জবাববেবহরা বনবচির হয়। ইউবনয়ন পবরষে 
এদক্প্রি মরাপ্রটর এর োবয়ত্ব পালন কপ্রন। 
এ প্রবক্রয়ায় ববআরবরবব সামবরেক ববষয়টি 
ব্যবস্াপনা ও সমন্বদয়র োবয়ত্ব পালন কপ্র। 

৭.৯ পল্ী উন্নয়ন প্রাবতষ্াবনকীকরে
পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রমদক গ্টকসই আকাপ্র 
বাস্তবায়দন প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরদণর ববকল্প 
বেই। স্ানলীয় সরকার প্রবরষ্ঠান বা ইউবনয়ন 
পবরষেদক শবক্তশাললীকরদণর পাশাপাবশ 
ইউবনয়ন পবরষেদক বেন্দ্র কপ্র সমবন্বর 
গ্িারাম এ ববষদয় গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন 
করদর পাপ্র।  রোম বা ওয়ার্ড পযতৃাদয় সাংগঠবনক 
কাঠাদমা গদড় বৈালা এবং ইউবনয়ন পযতৃাদয় 
অংশরেহণ ও সমন্বদয়র প্রাবরষ্ঠাবনক ব্যবস্া 
পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রমদক সুসংহর করদর 
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পাপ্র। ইউবনয়ন বরদসাসতৃ গ্সটিার প্রবরষ্ঠা ও 
ব্যবস্াপনা, প্রবরবনধধত্বশীল ইউবনয়ন সমন্বয় 
কবমটি, সক্ম পল্লী সংগঠন, জাবর গঠনমলূক 
সংস্াসমদূহর োপ্তবরক অংশরেহণ, উপদজলা 
ও বেলা সমন্বয় কবমটি এবং পবলবস পযতৃাদয় 
জারলীয় পল্লী উন্নয়ন কাউবসিল পল্লী উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদমর প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরদণ গুরুত্বপূণতৃ 
ভূবমকা পালন  করদর পাপ্র।

৭.১০ পল্ী উন্নয়ন মাস্ার প্ল্যান প্রেয়ন, 
অনকু্মাদন ও িাস্তিায়ন
প্রারবমকভাদব অঞ্চলবভবত্তক পাইলট 

ইউবনয়দন ববআরবরবব’র সহায়রায় সংবলিষ্  
ববভাগ ইউবনয়ন পবরষে ও অন্যান্য 
অংশীজদনর সমন্বদয় মাস্ার প্্যান প্রণয়দনর 
উদে্যাগ রেহণ করা গ্যদর পাপ্র। ওয়ার্ড পযতৃায় 
হদর জবরপ, কমতৃশালার মাধ্যদম সমস্যা, 
িাবহো, পবরকল্পনাসহ প্রদয়াজনলীয় রর্য সংরেহ 
কপ্র পূবতৃপ্রণীর গ্প্রািমতৃা অনসুরদণ সংবলিষ্ 
অংশীজদনর সমন্বদয় ইউবনয়ন পযতৃাদয় পল্লী 
উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন করা গ্যদর পাপ্র। 
মাস্ার প্্যান উপদজলা পযতৃাদয় অনদুমাবের 
হদব এবং বাস্তবায়দনর কমতৃদকৌশল ও বববভন্ন 
ববভাদগর কমতৃবণ্টন বনধতৃাবরর হদব। সরকাবর 

নলীবরগর বসধিাদন্তর গ্প্রবক্দর ববআরবরবব’র 
আওরায় একটি প্রকল্প বহদসদব প্রারবমকভাদব 
গ্েদশর সকল উপদজলায় এ কাযতৃক্রম 
বাস্তবাবয়র হদর পাপ্র।

৭.১১ পল্ী উন্নয়ন ও দাবরদ্্য বিক্মািক্নর 
ক্রমধারা
বর্ডমান ববশ্বব্যবস্ায় বনভ্র রোম হদর রাষ্ট্রযন্ত্র 
সববকেুই ক্রমপবরবর্ডনশীল। আধবুনকরা ও 
প্রযুবক্তর গ্োঁয়ায় বাংলার পল্লীদরও উন্নয়ন ও 
পবরবর্ডদনর ধারা েশ্্যমান। পল্লীর জনদগাষ্ঠীর 
োবরদ্্য ববদমািন ও সাববতৃক পল্লী উন্নয়ন 

ঋে কায্শক্রম ও সক্িতনতামলূক উঠান বৈঠক, বিআরবিবি, বিকরগািা, যক্োর।
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কাযতৃক্রদমর কাব্ষির মান বনবচিরকদল্প 
ক্রমধারাবাবহকরা রাৎপযতৃপূণতৃ ভূবমকা পালন 
কপ্র। জনদগাষ্ঠী, সম্ে, জলীববকার সবঠক 
রর্যববন্যাস, উপযুক্ত সাংগঠবনক কাঠাদমা, 
েক্রা উন্নয়ন, মলূধন সষ্্টি, সরবরাহ ও 
ব্যবস্াপনা, গ্সবা ও উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
সমন্বয়, ইর্যাবে উদল্বখর ক্রমধারাবাবহকরার 
গুরুত্বপূণতৃ ধাপ। এ ধাপসমহূ একবেদক গ্যমন 
পর্ক পর্কভাদব গুরুত্বপূণতৃ অপরবেদক বৈমনই 
এদক অপপ্রর পবরপূরক। এ পধিবর অবলবিন 
কপ্র উপদজলার সকল ইউবনয়নগুদলাদক 
োবরদ্্যমকু্ত, স্বাবলবিলী, সমধ্ি ও উন্নর গ্শ্রধণদর 
উন্নলীর করার জন্য লক্্যমারিা বনধতৃারণ করা 
গ্যদর পাপ্র। উন্নয়দনর মহাসড়দক অবস্ানরর 
বাংলাদেদশ কাব্ষির মারিার পল্লী উন্নয়দন 
ক্রমধারার ববষয়টি ববদশষভাদব ববদিনার োবব 
রাদখ।

৭.১২ উন্নত পল্ী গঠন’ ধারোক্ক সামাবজক 
আক্্ালক্ন রূপদান
উন্নর বাংলাদেশ বববনমতৃাদণর লদক্্য উন্নর 
পল্লী গঠন ধারণাটি সকল স্তপ্র েবড়দয় গ্েয়ার 
ববষয়টি গুরদত্বর সাদর ববদবি্য। প্ররদমই 
র্ণমলূ পযতৃাদয় ‘রূপকল্প-২০৪১’ অজ্ডদনর 
পর পবরক্রমায় উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল 
পল্লী সজ্নদক রাজননবরক এদজডো এবং 
সরকাপ্রর কমতৃদকৌশল এর অন্তভুতৃক্ত করদর 
হদব। অরুঃপর সামবরেক কাযতৃক্রম বাস্তবায়দন 
জনগদণর আন্তবরক অংশরেহণ বনবচির করদর 
উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী গঠন ধারণার 
ব্যাপকবভবত্তক প্রিার আবশ্যক। সরকাবর 
মাধ্যম, স্ানলীয় সরকার ব্যবস্া, বমবরয়া, 
ব�সরকাবর বা এনবজও মাধ্যম ব্যবহার 
কপ্র সকল অংশীজনদক এ ববষদয় সম্যক 
ধারণা প্রোন করদর হদব। এজন্য অরতৃবহ, 
উদ্ধুিকরণমলূক, মখুপ্রািক গ্্াগান প্রিার 
করদর হদব। বনয়বমর সভা, গ্সবমনার কপ্র 
প্রিার-প্রিারণা িালাদর হদব। এভাদব ‘উন্নর 
আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী গঠন’ ধারণাদক একটি 
সামাবজক আদন্দালদন পবরণর করার মাধ্যদমই 
২০৪১ এর প্রর্যাবশর উন্নর পল্লী অজ্ডন 
সম্ভবপর হদব। 

৮. পল্লী উন্নয়ন �টোস্টোর প্্যটোন বটোস্তবটোয়কনর 

চ্যটোকলঞ্জ

পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান ধারণাটি খবু পুরারন 
নয়। উন্নর পল্লী গঠদনর বনবমত্ত পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যান প্রণয়ন-অনদুমােন-বাস্তবায়ন-
মলূ্যায়ন ক্রমধারায় ব�শ বকেু ি্যাদলঞ্জ অবরক্রম 
করদর হদর পাপ্র। রন্মদধ্য উদল্খদযাগ্য  বকেু 
ি্যাদলঞ্জ বনদম্ন উদল্খ করা হদলা-

	 সরকাবর কমতৃদকৌশদল অন্তভুতৃক্ত করা;
	 পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যাদনর গ্ক্রি, 

আওরা/পবরধধ বিবনির করা, মানসম্র 
Base Paper প্রণয়ন;

	 মাস্ার প্্যাদনর সুবনবে্ডষ্ িলািল বিবনির 
করা;

	 সংবলিষ্ ইউবনয়ন পবরষদের স্বরসূ্র্ড 
অংশরেহণ;

	 জনগণদক মাস্ার প্্যাদনর ধারণায় 
সম্ক্্তকরণ;

	 জনগদণর সবক্রয় অংশরেহণ বনবচির 
করা;

	 অংশীজদনর সহদযাবগরা;
	 বববভন্ন গ্ময়াদের জন্য দূরেষ্্টিসম্ন্ন, 

বভশনাবর পবরকল্পনা প্রণয়ন;
	 ববদশষজ্ঞ সহায়রা (Expert 

Facilitation) বনবচির করা;
	 কমতৃসবূি বাস্তবায়দনর গ্ক্প্রি প্রদয়াজনলীয় 

অরতৃ প্রাবপ্ত ও সংবলিষ্ সকদলর সহদযাবগরা 
বনবচির করা;

	 বাস্তবায়ন পযতৃাদয় বববভন্ন ববভাদগর 
সহদযাবগরা ও সমন্বয়;

	 মাস্ার প্্যাদনর আওরায় পল্লী উন্নয়ন 
কাযতৃক্রমদক গ্টকসইকরণ;

	 উন্নর পল্লী গঠদনর পূবতৃবর্ডলী ধাপসমহূ 
যরা- োবরদ্্যমকু্ত, স্বাবলবিলী, সমধ্ি ও 
আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী গঠদনর প্রবরশ্রুবর 
বাস্তবায়ন। 

৯.০ পল্লী উন্নয়ন �টোস্টোর প্্যটোন বটোস্তবটোয়ন ও 

শবআরশিশব

পল্লী অরতৃনলীবরর ববকাদশ ববদশষাবয়র 
ববভাগগুদলা অর্যন্ত গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন 
কপ্র। বকন্তু জনগদণর িাবহো বহুমখুী যা 
এককভাদব ববদশষাবয়র বোদনা ববভাগ বা 
স্ানলীয় সরকার প্রবরষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা 
সম্ভবপর হয় না। পল্লীর জনদগাষ্ঠীর ব�বিরি্যময় 
িাবহো পূরদণ প্রদয়াজন সমন্বদয়র। এমন 
বোদনা সংস্া এ সমন্বদয়র কাজটি করদর পাপ্র 
যার ববিরণদক্রি শুধ ু অবকাঠাদমা বা ক্বষ বা 
মৎস্য নয়, বরং সামবরেক পল্লী উন্নয়ন। পল্লী 
উন্নয়দনর ম্যাদডেটপ্রাপ্ত এবং সরকাবর পযতৃাদয় 
পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন অন্যরম 
বহ্ৎ সংস্া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড 
(ববআরবরবব) এদক্প্রি সবতৃাদপক্া উপযুক্ত 
সংস্া বহদসদব স্বলীক্র। ববআরবরবব সংবলিষ্ 
অংশীজদনর সাদর সমন্বদয়র মাধ্যদম স্ানলীয় 
সরকার প্রবরষ্ঠাদনর সম্ক্্তরায় পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন মখু্য ভূবমকা 
পালদন গ্যাগ্য এবং আরেহলী একটি প্রবরষ্ঠান।

১০.০ উপসংহটোর

জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর 
স্বদপ্নর গ্সানার বাংলা বববনমতৃাদণর লদক্্য 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী গ্�াবষর রূপকল্প-২০৪১ 
অজ্ডদনর মাধ্যদম ২০৪১ সাদল উন্নর 
বাংলাদেশ গঠদনর অবভযারিায় ববআরবরবব 
‘‘উন্নর পল্লী-উন্নর গ্েশ, বঙ্গবনু্র গ্সানার 
বাংলাদেশ” প্রবরপাে্য বনদয় সাবমল হদয়দে। 
‘রূপকল্প-২০৪১’ এর প্রারদম্ভ প্রণীর অষ্ম 
পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ববভাদগর অধলীদন ববআরবরববদক 
বহুমখুী োবয়ত্ব প্রোন করা হদয়দে। পল্লী 
উন্নয়দনর বহুমাবরিকরা ও জনদগাষ্ঠীর 
বহুমখুী িাবহো ববদবিনায় গ্সবা ও উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদমর অংশীোবরত্বমলূক, সমবন্বর এবং 
অন্তভুতৃবক্তমলূক ব্যবস্াপনাই পাপ্র উন্নর পল্লীর 
ধারণার সারতৃক বাস্তবায়ন বনবচির করদর। 

বঙ্গবনু্র পল্লী উন্নয়ন েশতৃনদক উপজলীব্য 
কপ্র গ্েদশর বহ্ত্তর জনদগাষ্ঠী (৬২%) 
যারা পল্লী অঞ্চদল বাস কপ্র গ্সই েবরদ্ 
জনসাধারদণর জলীবনমান উন্নয়ন এবং পল্লী 
এলাকার সামবরেক উন্নয়দনর লদক্্য উন্নর 
আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী সজ্দনর পবরকল্পনা 
রেহণ করা হদয়দে। এই লদক্্য বাংলাদেশ পল্লী 
উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) মদরল পল্লী উন্নয়ন 
মাস্ার প্্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর কাদজ হার 
বেদয়দে। পল্লী এলাকার অবকাঠাদমা উন্নয়ন, 
আরতৃ-সামাবজক উন্নয়ন, কাযতৃকর সমন্বয় 
ও প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরণ এবং প্রশাসবনক ও 
সামাবজক প্রবরষ্ঠানসমদূহর প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ 
সম্ক্্তরার মাধ্যদম পযতৃায়ক্রদম গ্েদশর সকল 
পল্লীদক োবরদ্্যমকু্ত কপ্র উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল 
পল্লীদর রূপান্তপ্রর বেৌশল সম্দক্ড বোরম্যাপ 
প্রোন করা হদয়দে এ মাস্ার প্্যাদন। পল্লীর 
নাগবরক সুববধা ও গ্মৌবলক িাবহো পূরণ 
কপ্র পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান বাস্তবায়দনর 
মাধ্যদম পযতৃায়ক্রদম গ্েদশর সকল পল্লীদক 
সুখী, সমধ্ি, উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল পল্লীদর 
রূপান্তরই হদর হদব ‘রূপকল্প-২০৪১’ অজ্ডদনর 
অরোধধকারমলূক পেদক্প। পল্লী উন্নয়দনর 
ম্যাদডেটপ্রাপ্ত সংস্া বহদসদব ববআরবরববদক 
পল্লী উন্নয়ন মাস্ার প্্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর 
মাধ্যদম উন্নর আত্মবনভ্ডরশীল পল্লী সজ্দন 
অরেণী ভূবমকা পালন করদর হদব। গ্েদশর 
বহ্ত্তর জনদগাষ্ঠী অধ্ুযবষর পল্লী এলাকা উন্নর 
ও সমধ্ি হদল ২০৪১ সাদল বাংলাদেশদক 
উন্নর গ্েদশ রূপান্তর সহজরর হদব। 

সুশরিয় কু�টোর কুন্ডু , মহাপবরিালক (গ্রের–১), বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড
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বাংলাদেশ রোমপ্রধান গ্েশ। গ্েদশর অধধকাংশ 
এলাকা পল্লী জনপদের অন্তভুতৃক্ত। গ্েদশর 
গ্মাট জনসংখ্যার ৬২% মানষু এই পল্লীদর 
বাস কপ্র। এ বহ্ৎ জনপে এবং এ ববপুল 
জনসমষ্টির উন্নয়ন ব্যরলীর গ্েদশর সামবরেক 
প্রক্র উন্নয়ন সম্ভব নয়। রোমলীণ জনদগাষ্ঠী ও 
জনপদের উন্নয়দনর ববষয়টি গুরুদত্বর সাদর 
ববদবিনায় বনদয় বাংলাদেদশর সংববধাদনর 
১৬ অনদুছেদে বনদম্নাক্ত অঙ্গলীকার ব্যক্ত করা 
হদয়দে।

“নগর ও রোমাঞ্চদলর জলীবনযারিার 
মাদনর ব�ষম্য ক্রমাগরভাদব দূর কবরবার 
উদদেদশ্য ক্বষববপ্দবর ববকাশ, রোমাঞ্চদল 
ব�দু্যবরকলীকরদণর ব্যবস্া, কুটিরবশল্প 
ও অন্যান্য বশদল্পর ববকাশ এবং বশক্া, 
গ্যাগাদযাগ ব্যবস্া ও জনস্বাদস্্যর উন্নয়দনর 
মাধ্যদম রোমাঞ্চদলর আমলূ রূপান্তর সাধদনর 
জন্য রাষ্ট্র কাযতৃকর ব্যবস্া রেহণ কবরদবন।”

সাংববধাবনক এ ম্যাদডেট বাস্তবায়দন 
পল্লী এলাকার উন্নয়ন বনবচিরকরদণর লদক্্য 

দটকসই পল্ী উন্নয়ক্ন 
পল্ী উন্নয়ন ও সমিায় 
বিরাক্গর র�ািম্যাপ

গ্মাুঃ বেজাউল আহসান
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সরকার স্বাধলীনরার পর গ্রদক বববভন্ন ধরদনর 
নলীবর, পবরকল্পনা, প্রকল্প ও কমতৃসবূি প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন কপ্র আসদে। একই ধারাবাবহকরায় 
পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন সরকাপ্রর 
বনবতৃািবন অঙ্গলীকার ও উন্নয়ন পবরকল্পনা 
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম ২০৪১ সাদলর মদধ্য 
উন্নর গ্েদশ উন্নলীরকরদণর লক্্য অজ্ডদন পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ বহুমখুী পবরকল্পনা 
রেহণ কপ্রদে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ- রাঁর 
আওরাধলীন েপ্তর/সংস্াসমদূহর সমন্বদয়র 
মাধ্যদম পল্লী উন্নয়ন ববষদয় অবজ্ডর সািল্যদক 
ধারণ কপ্র িাবহোর বনবরদখ পল্লী উন্নয়ন 
ববষদয় সমদয়াপদযাগী নরুন নরুন বেৌশদলর 
মাধ্যদম োবরদ্্য ববদমািন; পল্লী উন্নয়ন 
ববষয়ক গদবষণা ও প্রাদয়াবগক গদবষণাদক 
উৎসাবহরকরণ; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বেন্দ্রলীয় 
রাটাদবইজ বৈবর এবং এ ববষদয়র সাদর 
সংবলিষ্ গ্েবশয়, আঞ্চবলক/আন্তজ্ডাবরক 
প্রবরষ্ঠানগুদলার সাদর গ্যাগসরূি স্াপন; 
সমদয়র িাবহোর সাদর সংগবর বেদখ সমবায় 
পধিবরদক যুদগাপদযাগীকরণ; সমবায়লীদের 
প্রবশক্ণ োদনর মাধ্যদম েক্রা বব্ধি; 
প্রবশক্দণর মাধ্যদম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
ববভাদগর কমতৃেক্রা বব্ধি ইর্যাবে লক্্য বনদয় 
কাজ কপ্র যাদছে।

যুদগর িাবহোর সাদর রাল বমবলদয় 
জারলীয় মলূ্যদবাধদক প্রাধান্য বেদয় উৎপােন, 
বাজারজারকরণ ও কমতৃসংস্ান সষ্্টিসহ পল্লীর 
আরতৃসামাবজক উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািদন 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ এবং এর 
আওরাধলীন সমবায় অধধেপ্তর; বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব), বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন একাদরবম (বার্ড), কুবমল্া, পল্লী 
উন্নয়ন একাদরবম (আরবরএ), বগুড়া, বঙ্গবনু্ 
োবরদ্্য ববদমািন ও পল্লী উন্নয়ন একাদরবম 
(বাপার্ড), গ্গাপালগঞ্জ, পল্লী োবরদ্্য ববদমািন 
িাউদডেশন (বপবরববএি); কু্দ্ ক্ষক উন্নয়ন 
িাউদডেশন ও বাংলাদেশ জারলীয় পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় গ্িরাপ্রশন গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা 
পালন করদে।

বাংলাদেদশর ইদরামদধ্য স্বদল্পান্নর গ্েশ 
গ্রদক উন্নয়নশীল গ্েদশ উত্তরণ �দটদে। 
২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নর সমধ্ি বাংলাদেশ 
গদড় বৈালাই বর্ডমান সরকাপ্রর লক্্য। এ 
লক্্য অজ্ডদনর জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
ববভাদগর অধলীন েপ্তর ও প্রবরষ্ঠানসমহূ োবরদ্্য 
ববদমািদন সঞ্চয় ও বববনদয়াদগর মাধ্যদম 
আয়বধতৃক ও উৎপােনমখুী কাযতৃক্রম িাবলদয় 
যাদছে এবং মানদুষর জলীবনমান উন্নয়দনর 
পাশাপাবশ জারলীয় অরতৃনলীবরদর গুরুত্বপূণতৃ 
অবোন রাখদে। 

সরকটোররর লষ্্য ও উকদিি্য বটোস্তবটোয়কন 

পল্লী উন্নয়ন ও স�বটোয় ভশবষ্যৎ পশরকল্পনটো 

শনম্নরূপ:

পল্লী উন্নয়ন ও স�বটোয় শবভটোকগর ভশবষ্যৎ 

পশরকল্পনটো

পল্লী উন্নয়ন হদলা পল্লী এলাকার ব�ৌর ও 
সামাবজক অবকাঠাদমার উন্নয়দনর মাধ্যদম 
রোমলীণ জনপদে বসবাসকারলী মানদুষর 
জলীবনযারিার মাদনর (standard of 
living) উন্নয়ন করা। পল্লী এলাকার উন্নয়ন 
ি্যাদলঞ্জসমহূ বহুমাবরিক। এ কারদণ পল্লী 
অঞ্চল এবং এ অঞ্চদলর মানদুষর উন্নয়দনর 
জন্য সরকাপ্রর বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ 
বববভন্ন ধরদনর কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন কপ্র।

সরকাপ্রর অ্যাদলাদকশন অব ববজদনস 
গ্মারাদবক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর 
গুরুত্বপূণতৃ কাদজর মদধ্য রদয়দে—পল্লী 
এলাকায় োবরদ্্য হ্াদসর জন্য কমতৃসবূি 
বাস্তবায়ন করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বববভন্ন 
ববষদয় গদবষণা পবরিালনা করা; কু্দ্ 
ঋণ, সমবায় সবমবর গঠন, ক্বষঋণ, কু্দ্ 
ও কুটিরবশল্প, সমবায় ব্যাংবকং, সমবায় 
ইনবসওপ্রসি, সমবায় মাদক্ডটিং, সমবায় 
িাষাবাে, দুগ্ধ সমবায় এবং অন্যান্য সমবায় 
পধিবরদর উদে্যাক্তা উন্নয়দনর মাধ্যদম 
পল্লী এলাকার মানদুষর আয় বব্ধি করা ও 
কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ সষ্্টি করা, ইর্যাবে। 
ববে্যমান পবরকল্পনা ও বেৌশদলর আদলাদক 
বববভন্ন উদ্াবনলী প্রকল্প/কমতৃসবূি রেহদণর 
মাধ্যদম উক্ত কাযতৃাববল বাস্তবায়ন করা হদয় 
রাদক।

সম্প্রবর জারলীয় অরতৃননবরক পবরষে ৮ম 
পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনা অনদুমােন কপ্রদে। 
পল্লী এলাকায় অরতৃননবরক প্রবব্ধির উন্নয়ন, 
োবরদ্্য ও অসমরা হ্াসকরণ, ব�কারত্ব 
দূরলীকরণদক ৮ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর জন্য ি্যাদলঞ্জ 
বহদসদব বিবনির কপ্র গ্সগুদলা গ্মাকাদবলার 
জন্য লক্্য, উদদেশ্য ও বেৌশল বনধতৃারণ করা 
হদয়দে।

৮� পঞ্চবটোশষ্যক পশরকল্পনটোয় পল্লী উন্নয়ন ও 

স�বটোয় শবভটোকগর লষ্্য

৮ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় ববভাদগর লক্্য হদলা রোমলীণ 
অরতৃনলীবরর প্রবব্ধি গ্টকসই ও ত্বরাবন্বর করা। এ 
লদক্্যর সাদর জাবরসং� গ্�াবষর এসবরবজর 
পল্লী উন্নয়ন সংবলিষ্ লক্্যগুদলার সমন্বদয়র 
জন্য ৮ম পবরকল্পনা গ্ময়াদে গ্য ব্যবস্া বেয়া 
হদব রা হদলা োবরদ্্যসলীমার বনদি বসবাসকারলী 
পল্লী জনদগাষ্ঠীর সংখ্যা হ্াস করা; অসমরা 
হ্াস করা; ক্বষর উৎপােনশীলরা বব্ধি; পল্লী 

জনগদণর আয় বব্ধি করা।
৮� পশরকল্পনটোয় পল্লী উন্নয়ন ও স�বটোয় 

শবভটোকগর সটো�শরিক উকদিি্য ও জ�ৌিল

উপযুতৃক্ত লক্্য অজ্ডদনর জন্য ৮ম পবরকল্পনা 
গ্ময়াদে বনদম্নাক্ত উদদেশ্যসমহূ সামদন বেদখ 
এ ববভাদগর আওরায় উন্নয়ন প্রকল্প রেহণ করা 
হদব:
ক) পল্লীর জনগদণর কমতৃসংস্ান ও আদয়র 

পযতৃাপ্ত সুদযাগ সষ্্টি করা; 
খ) পল্লী এলাকায়, ববদশষ কপ্র অর্যধধক 

ঝুঁবকপূণতৃ জনদগাষ্ঠীর োবরদ্্য কবমদয় 
আনা;

গ) গ্েদশর বববভন্ন অঞ্চদলর মদধ্য সুসম উন্নয়ন 
বনবচির করা;

�) উৎপােন বব্ধি এবং রোমলীণ জনদগাষ্ঠীর 
বনজস্ব মলূধন গঠদনর জন্য সমবায় 
কাযতৃক্রম বোরোরকরণ;

ঙ)ক্বষজার ও অক্বষজার পণ্য 
বাজারজারকরদণর জন্য মাদক্ডট-
বলংদকজ বৈবর।

উবল্বখর উদদেশ্যসমহূ অজ্ডদন বনদম্নাক্ত 
বেৌশল বনধতৃারণ করা হদয়দে:

পল্লী েনকগটোষ্ঠীর সষ্�িটো উন্নয়ন

পল্লী জনগদণর সক্মরা উন্নয়দনর জন্য মানব 
সম্ে উন্নয়ন, সংবলিষ্ গ্স্কদহাল্ারদের 
মদধ্য গ্যাগাদযাগ বব্ধিকরণ, বের্দত্বর উন্নয়ন 
এবং প্রাবরষ্ঠাবনক সক্মরা উন্নয়দনর ব্যবস্া 
বেয়া হদব। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর 
অধলীনস্ প্রবশক্ণ ও গদবষণা প্রবরষ্ঠানসমহূ 
(গ্যমন—বার্ড, আরবরএ, বাংলাদেশ পল্লী 
উন্নয়ন প্রবশক্ণ ইনস্টিটিউট) এ ব্যাপাপ্র 
গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন করদব।

পল্লী উন্নয়ন �লূধন মসবটো সম্প্রসটোরে

পল্লী এলাকায় উৎপােন বব্ধির জন্য স্ানলীয় 
সম্ে আহরণ ও এর কাযতৃকরলী ব্যবহার 
বনবচির করার ব্যবস্া বেয়া হদব। আয় বব্ধি ও 
কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ বব্ধির জন্য পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় ববভাদগর সংস্াসমদূহর মাধ্যদম 
কু্দ্ ঋণ, কু্দ্ ও মাঝাবর উদে্যাক্তা ঋণ প্রোন 
ও সহায়ক বলংদকজ সুববধা প্রোন অব্যাহর 
রাখদব।

পল্লী েলীশবকটোয়ন �্যটোশপং 

৮ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনার অধলীদন পল্লী 
এলাকার ঐবরহ্যবাহলী প্রধান প্রধান গ্পশার 
রর্য সংরেহ কপ্র পল্লী জলীববকায়ন বেটাদবইজ 
ও ম্যাপ বৈবর করা হদব এবং “জলীববকায়ন 
বোষ” প্রণয়ন করা হদব। এদক্প্রি ববআরবরবব 
েলী�তৃবেদনর অবভজ্ঞরাদক কাদজ লাবগদয় 
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সিলভাদব এ কাজ সম্ােন করদর পাপ্র। 
পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািন সংক্রান্ত 
বসধিান্ত রেহদণ সংবলিষ্ গ্স্কদহাল্ারগণ এ 
বেটাদবইজ ও ম্যাপ ব্যবহার করদর পারদবন।

পল্লী এলটোকটোয় উৎপটোশদি পকে্যর 

বটোেটোরেটোিকরে ব্যবস্টোর উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর র্বোবধান ও 
বনদে্ডশনায় ‘পল্লী পণ্য গ্মলা’ এর আদয়াজন 
করা হদব। এ সমস্ত দ্দব্যর ব্র্যাবডেং ও 
প্রদমাশদনর উদে্যাগ বেয়া হদব। এ ববভাদগর 
আওরাধলীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড বববভন্ন 
প্রকল্প/কমতৃসবূির মাধ্যদম এ ধরদনর কাজ কপ্র 
আসদে। সুররাং সম্ভাবনা যািাইপূবতৃক সংবলিষ্ 
গ্স্কদহাল্ারদের সহদযাবগরায় ববআরবরবব’র 
মাধ্যদম ‘পল্লী পদণ্যর ই-কমাসতৃ’ প্রবরষ্ঠার 
উদে্যাগ বেয়া হদব।

লটোইভশলহুি শভকলে রিশিষ্টোকরে

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড-এর মাধ্যদম 
বাস্তবায়নাধলীন ‘গাইবান্া সমবন্বর পল্লী োবরদ্্য 
দূরলীকরণ’ প্রকদল্পর মাধ্যদম বববভন্ন রোমলীণ 
এলাকায় ‘লাইভবলহুর বভদলজ’ প্রবরষ্ঠা করা 
হদয়দে। অন্যান্য প্রকদল্পও এ ধরদনর বভদলজ 
প্রবরষ্ঠার ব্যাপাপ্র স্টিয়াবরং কবমটির সভার 
বসধিান্ত রদয়দে। সুররাং ববআরবরবব’র বববভন্ন 
প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রবশক্ণ-ঋণ-উৎপােন-
বাজারজারকরণ প্রবক্রয়ার অংশ বহদসদব 
গ্েদশর বববভন্ন রোমলীণ এলাকায় ‘লাইভবলহুর 
বভদলজ’ গ্যমন: Duck Village, Carpentry 

Village, Embroidery Village, Tailoring 
Village ইর্যাবে) স্াপদনর উদে্যাগ রেহণ করা 
হদব। 

জ�ন্দলীয় পল্লী উন্নয়ন জেটটোকবইে

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকাপ্রর সকল 
উদে্যাগ েক্রা ও স্বছেরার সাদর বাস্তবায়ন; 
পল্লী উন্নয়ন প্রবক্রয়ায় সরকাবর বববনদয়াদগর 
গ্ক্প্রি আঞ্চবলক ব�ষম্য হ্াসকরণ: উন্নয়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়দনর িদল উপকারদভাগীদের 
কমতৃসংস্ান হদছে বক না, আয় বব্ধি হদছে 
বকনা, োবরদ্্য হ্াস হদছে বক না-এ সমস্ত 
ববষয়াবে কাযতৃকরলীভাদব মবনটবরং করা; পল্লী 
উন্নয়ন সংক্রান্ত পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 
ববষদয় বসধিান্ত রেহদণর জন্য পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ববভাদগ একটি ‘বেন্দ্রলীয় পল্লী উন্নয়ন 
বেটাদবইজ’ গদড় বৈালা হদব।

পল্লী এলটোকটোয় িথ্যরিরডুশতির উন্নয়ন

গ্যাগাদযাগ এবং বববভন্ন অনলাইন গ্সবা রেহণ 
পল্লী এলাকার জনগদণর জন্য সহজরর করার 
উদদেদশ্য রোম পযতৃাদয় অংশরেহণমলূক আইটি 
গ্সটিার প্রবরষ্ঠা করার উদে্যাগ বেয়া হদব।

পল্লী উন্নয়কন নটোরলীর ষ্�িটোয়ন

৮ম পবরকল্পনা গ্ময়াদে পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ববভাদগর অধলীদন রোমলীণ েবরদ্ নারলীর 
ক্মরায়দন এবং রাদেরদক রোমলীণ উন্নয়দনর 
মলূধারায় আনার জন্য প্রবশক্ণ, প্রবশক্ণ 

পরবর্ডলী সহায়রা, বাজারজারকরণ বলংদকজ 
প্রবরষ্ঠা, বের্ত্ব উন্নয়ন, আয়বধতৃনমলূক 
কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন করা হদব। পল্লী এলাকায় 
গ্যৌরুক ও বাল্যবববাহ প্রবরপ্রাদধ, নারলীদের 
উর্যক্তকরণ প্রবরপ্রাদধ, নারলীর ক্মরায়ন 
এবং বেডোর সমরা অজ্ডদনর জন্য সমবন্বর 
উদে্যাগ বেয়া হদব। এদক্প্রি ববআরবরবব 
বের্দত্বর ভূবমকা পালন করদর পাপ্র। 

পল্লী এলটোকটোয় ফসল সংরষ্ে ব্যবস্টোর উন্নয়ন

ক্বষজার পণ্য পিনশীল দ্ব্য। পল্লী এলাকায় 
পযতৃাপ্ত িসল সংরক্ণ ব্যবস্া না রাকার 
িদল িসল সংরেহ গ্মৌসুদম ক্ষকগণ রাদের 
উৎপাবের িসল বনম্ন মদূল্য বববক্র করদর 
বাধ্য হন। অন্যবেদক, অন্য গ্মৌসুদম একই 
উৎপাবের দ্দব্যর োম অদনক ব�বশ রাদক। 
কখদনা কখদনা অদমৌসুদম ববদেশ গ্রদক এ 
সমস্ত পণ্য আমোবন করদর হয়। এদর প্রিুর 
ব�দেবশক মদু্া ব্যয় হয় এবং এ সমস্ত দ্ব্য 
গ্ক্ররাদেরদক উচ্চমদূল্য ক্রয় করদর হয়। 
এদর ক্ষক ও গ্ক্ররা উভদয়র জন্য ন্যায্যমলূ্য 
বনবচির করার জন্য পল্লী এলাকায় স্বল্পদময়াবে 
সংরক্ণ ব্যবস্া প্রবরষ্ঠার সম্ভাবনা যািাই করা 
হদব।

পল্লী এলটোকটোর সটো�টোশেক শনরটোপত্টো ব্যবস্টো 

শবসৃ্তিকরে

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর আওরাধলীন 
েপ্তর/সংস্াসমহূ পল্লী এলাকার োবরদ্্য 
হ্াসকরদণ ও অবরেবরদ্ জনদগাষ্ঠীর ঝুঁবক 

বনম্শাোধীন পল্ী জনপদ, রংপুর
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হ্াদস আয়বধতৃনমলূক কাযতৃাববল, কমতৃসংস্াদনর 
সুদযাগ সষ্্টি, প্রবশক্ণ, সামাবজক সুরক্া 
কমতৃসবূি, মলূধন সরবরাহ, মলূধন গঠন, খাে্য 
বনরাপত্তা কমতৃসবূিসমহূ গুরুত্বপূণতৃ অবোন 
রাখদে। ৮ম পবরকল্পনা গ্ময়াদে এ সকল 
কমতৃসবূি সম্প্রসারদণর উদে্যাগ বেয়া হদব।

ভূশ� ব্যবহটোর পশরকল্পনটো ও ভূশ�র অঞ্চল 

শবভটোেন

পল্লী এলাকার মানদুষর প্রধান গ্পশা হদলা 
ক্বষ, আর ভূবম বা মব্ত্তকা হদলা ক্বষকাদজর 
অন্যরম গ্মৌবলক উপাোন। মব্ত্তকার স্বাস্্য 
রক্া করা এবং ভূবমর গ্যৌবক্তক ব্যবহার 
বনবচির করার জন্য ভূবমর অঞ্চল ববভাজন 
ও ভূবম ব্যবহার পবরকল্পনা প্রণয়ন করা 
আবশ্যক। একটি ইউবনয়ন পবরষদের অধধভুক্ত 
এলাকায় ভূবম ব্যবহার পবরকল্পনা বৈবরর জন্য 
স্ানলীয় জনগণ, ববআরবরবব, ক্বষ সম্প্রসারণ 
অধধেপ্তর ও অন্যান্য সংস্ার সমন্বদয় গ্যৌর 
উদে্যাগ বেয়া হদব।

পল্লী আবটোসন

আবাসন মানদুষর অন্যরম গ্মৌবলক িাবহো 
হদলও পল্লী এলাকায় আবাসন সুববধা অপ্ররুল। 
রোমলীণ েবরদ্দেরদক স্বল্প খরদি আবাসন 
সুববধা গ্েয়ার জন্য ৮ম পবরকল্পনা গ্ময়াদে 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ ববআরবরবব’র 
মাধ্যদম একটি আবাসন কমতৃসবূি বাস্তবায়দনর 
ববষয় ববদবিনা করদে।

পল্লী ষ্ডু দ্র অবকটোঠটোক�টো উন্নয়ন

স্ানলীয় সরকার ববভাদগর আওরায় উপদজলা 
সেপ্রর সাদর গ্রোর-গ্সটিাপ্রর সংদযাগ 
সড়কসমহূ বনমতৃাণ করা হয়। বকন্তু পল্লী এলাকায় 
অন্যান্য কু্দ্ অবকাঠাদমা গ্যমন—গ্োট গ্োট 
রোমলীণ রাস্তা, কালভাট্ড ইর্যাবে বনমতৃাদণর 
ববষয়টি স্ানলীয় সরকার ববভাগ বা অন্য বোদনা 
সংস্ার কমতৃসবূিদর বেই। ববআরবরবব ২০০০ 
বরি. গ্রদক অংশরেহণমলূক পল্লী উন্নয়ন পধিবর 
এর মাধ্যদম পল্লী এলাকায় কু্দ্ অবকাঠাদমা 
বনমতৃাণ স্লীম বাস্তবায়ন কপ্র আসদে। ২০৪১ 
সাদলর মদধ্য সুসম পল্লী উন্নয়ন বনবচির করার 
লদক্্য সারাদেশব্যাপী এ কাযতৃক্রম ববস্্তর করা 
প্রদয়াজন। এ লদক্্য ববআরবরবব’র মাধ্যদম 
রাজস্ব বাদজদটর আওরায় কু্দ্ অবকাঠাদমা 
উন্নয়ন কাযতৃক্রম সম্প্রসারদণর উদে্যাগ রেহণ 
করা হদছে।

পল্লী এলটোকটোয় ষ্ডু দ্র ও �টোঝটোশর শিকল্পর শবকটোি

রোমলীণ অরতৃনলীবরদর কু্দ্ ও মাঝাবর 
বশদল্পর অবোন গুরুত্বপূণতৃ। পল্লী এলাকার 
আরতৃসামাবজক অবস্ার উন্নয়দনর জন্য এ 

ধরদনর বশল্পদক স্াবয়ত্বশীল করার লদক্্য 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর বনদে্ডশনায় 
ববআরবরবব বকেু প্রকদল্পর মাধ্যদম মলূধন, 
প্রবশক্ণ, প্রযুবক্ত, কাঁিামাল ইর্যাবে সহায়রা 
বেদছে। ৮ম পবরকল্পনা গ্ময়াদে রোমলীণ কু্দ্ 
ও মাঝাবর বশল্প উন্নয়দন আরও বকেু উদে্যাগ 
বেয়া হদব।

পল্লী উন্নয়কন কৃশষ রটোশন্তকলীকরে

ক্বষদক লাভজনক ও প্রবরদযাবগরাপূণতৃ করার 
গুরুত্বপূণতৃ উপায় হদলা ক্বষ যাবন্ত্রকলীকরণ। 
ক্বষদর শবক্তর উৎস বহদসদব ব্যবহৃর 
পশু সংখ্যা কদম যাওয়ার সাদর সাদর 
যাবন্ত্রকলীকরদণর প্রদয়াজন দ্রুরগবরদর বাড়দে। 
অবরবরক্ত িাবহো গ্মটাদর একই জবমদর 
একাধধক িসল উৎপােদনর জন্য জবম 
বৈবর গ্রদক শুরু কপ্র িসল সংরেহ পরবর্ডলী 
প্রবক্রয়াজারকরদণর প্রবর ধাদপ সময় কবমদয় 
আনা আবশ্যক। প্রিবলর ক্বষ পধিবরদর প্রবর 
ধাদপ ব�বশ সময় ও খরদির প্রদয়াজন হয়। 
রাই ক্বষদর আধবুনক প্রযুবক্ত ব্যবহাপ্রর জন্য 
ক্ষকদের উদ্ধুি করা হদব।

েলবটোয়ু পশরবি্তন এবং পশরকবি ব্যবস্টোপনটো

জলবায়ু পবরবর্ডদনর প্রবরবক্রয়ায় বাংলাদেশ 
মারাত্মকভাদব ক্বররেস্ত হদছে। পল্লী এলাকায় 
জলবায়ু পবরবর্ডদনর িল গ্মাকাদবলা 
করার লদক্্য প্রশমন ও অবভদযাজদনর 
জন্য প্রদয়াজনলীয় ব্যবস্া বেয়া হদব। ক্বষদর 
বেব সাপ্রর ব্যবহার বব্ধি, পবরদবশগর 
স্াবয়ত্বশীলরা বজায় রাখা, স্বাস্্যসম্র 
জলীবনযাপন এবং মব্ত্তকা, পাবন ও বারাস 
দূষণ প্রবরপ্রাধকদল্প জনগণদক উদ্ধুি করার 
জন্য সামাবজক আদন্দালন বোরোর করা 
হদব। পল্লী এলাকায় অংশরেহণমলূক বজ্ড্য 
ব্যবস্াপনার উদে্যাগ বেয়া হদব।

পল্লী অথ্যনলীশির বহু�ডুখীকরে

ক্বষদর উৎপােন বব্ধি ও বহুমখুীকরদণর 
পাশাপাবশ পল্লীর জনগদণর আদয়র উৎস ও 
গ্পশার ব�বিরি্যকরণ বনবচির করার লদক্্য 
অক্বষখাদরর উন্নয়ন বোরোর করা হদব।

সুস� পল্লী উন্নয়ন শনশচিিকরে

গ্েদশর বববভন্ন অঞ্চদল পল্লী উন্নয়দনর অসমরা 
দূরলীকরদণর লদক্্য পচিাৎপে এলাকার ক্বষ, 
পাবন সম্ে ব্যবস্াপনা ও অক্বষখাদর 
উদে্যাগ বব্ধি, ঋদণর প্রবাহ বব্ধিসহ উন্নয়দন 
সরকাবর বববনদয়াগ বব্ধি করা হদব।

পল্লী এলটোকটোয় শিষ্টো, রিশিষ্ে ও দষ্িটো 

উন্নয়ন জ�টোরদটোরকরে

পল্লী অঞ্চদল বয়স্ জনগদণর বনরক্ররা 
দূরলীকরণ, বশক্ার হার ও মান বব্ধির জন্য 
উপানষু্ঠাবনক বশক্া বেৌশল বাস্তবায়ন করা 
হদব এবং পল্লী সহায়ক প্রবরষ্ঠানসমদূহর 
মাধ্যদম েক্রা উন্নয়ন প্রবশক্ণ গ্েয়া হদব। 
ক্বষর উৎপােন বব্ধির জন্য গদবষণা ও 
সম্প্রসারণ প্রবরষ্ঠানসমদূহর মাধ্যদম ক্ষকদের 
প্রবশক্দণর উদে্যাগ বেয়া হদব।

পল্লী উন্নয়ন ও স�বটোয় শবভটোগ ও শবশভন্ন পল্লী 

সহটোয়ক রিশিষ্টোকনর সষ্�িটো উন্নয়ন

পল্লী এলাকায় অ্যাকশন বরসাসতৃ ও প্রাদয়াবগক 
গদবষণা পবরিালনা; লাগসই প্রযুবক্তর ববস্তার 
ও প্রবশক্ণ প্রোদনর লদক্্য ববআরবরবব, বার্ড, 
আরবরএ ও বাপার্ড এর কাযতৃক্রমদক বোরোর 
করা হদব। গ্টকসই পল্লী উন্নয়ন, উন্নয়ন 
প্রকল্প/কমতৃসবূির পবরবলীক্ণ ও মলূ্যায়ন ববষদয় 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, পল্লী উন্নয়ন 
একাদরবমসমহূ, ববআরবরবব ও অন্যান্য 
প্রবরষ্ঠানসমদূহর কমতৃকর্ডাদের জন্য গ্েবশয় ও 
ব�দেবশক উচ্চ বশক্া ও প্রবশক্দণর ব্যবস্া 
করা হদব।

স�বটোয় সশ�শিস�কূহর কটোর্যক্র� িশতিিটোললীকরে

কাব্ষির িলািল বনবচিরকরদণর 
লদক্্য সমবায় সবমবরসমদূহর কাযতৃক্রম 
বোরোরকরদণর পাশাপাবশ পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ববভাগ ও সমবায় অধধেপ্তর গ্রদক 
সমবায় সবমবরসমদূহর ঋণ ব্যবস্াপনা 
কাযতৃক্রম পবরবলীক্ণ করা হদব, উদে্যাক্তা 
উন্নয়দনর জন্য সহায়রা গ্েয়া হদব। জনগদণর 
মদধ্য ভ্যালুদিইন ববষদয় সদিরনরা সষ্্টি, 
উৎপােদন সহায়রা প্রোন, বাজারজারকরণ 
অবকাঠাদমা বনমতৃাদণর মাধ্যদম ক্বষবভবত্তক 
ভ্যালুদিইন ব্যবস্া প্রবরষ্ঠা ও সমবায়বভবত্তক 
বাজারজারকরণ ব্যবস্া উন্নয়ন করা হদব।

োবরদ্্য দূরলীকরদণ বাংলাদেদশর অবস্ান 
ববদশ্ব প্রশংসনলীয় স্ান েখল কপ্র আদে। 
স্বাধলীনরার পরপর সত্তপ্রর েশদক গ্েদশ 
োবরপ্দ্্যর হার বেল ৮০%, ববববএস-এর রর্য 
অনযুায়লী ২০১৯ সাদল এ হার বেল ২০%। 
সুররাং কপ্রানাজবনর কারদণ সষ্্ বববভন্ন 
ধরদনর ি্যাদলঞ্জ গ্মাকাদবলা কপ্র এ ববভাদগর 
অধলীন েপ্তর/সংস্াসমদূহর েক্ ব্যবস্াপনা ও 
উবল্বখর উদে্যাগসমহূ সিলভাদব বাস্তবায়দনর 
মাধ্যদম রূপকল্প-২০৪১ এর লক্্যমারিা অজ্ডন 
করদর পারদল বাংলাদেশ আগামলী ২০৪১ 
সাদল উন্নর গ্েদশর কারাপ্র স্ান কপ্র বনদর 
পারদব মদমতৃ আমাদের ববশ্বাস।

ম�টোঃ জেেটোউল আহসটোন, সরকাপ্রর সাদবক সবিব, পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ।



ঔপবনদববশক শোষদণর শঙ্্খল বেদড় 
বাংলাদেদশর প্রবরটি মানদুষর খাে্য, আশ্রয়, 
বশক্া আর উন্নর জলীবন বনবচির করাই বেল 
জাবরর জনক বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর 
রাজননবরক কমতৃসবূি এবং উন্নয়ন েশতৃদনর 
বেন্দ্র। এ বিন্তাই রাঁর সমরে কমতৃকাডেদক িাবলর 
কপ্রদে আজলীবন। বাংলাদেশ ক্বষবনভ্ডর গ্েশ 
হদলও েলী�তৃকাল ধপ্র এদেদশর মানষু বেল 
বনযতৃাবরর, অবদহবলর। রাজননবরক জলীবদনর 
শুরু গ্রদকই বঙ্গবনু্ বুঝদর গ্পপ্রবেদলন 

গ্েশদক স্ববনভ্ডর করদর সবার আদগ প্রদয়াজন 
ক্ষকদের মবুক্ত আর রোমাঞ্চদলর জন্য 
উন্নয়দনর ন্যায্য বহস্যা বনবচির করা।  

প্রকাবশর গ্গাদয়ন্দা প্রবরদবেনগুদলাদর 
গ্েখা যায় পাবকস্তান আমদল বঙ্গবনু্ শেখ 
মবুজবুর রহমান বারবার পূবতৃবাংলার খাে্য-
সংকট বনদয় হুঁবশয়াবর বেদছেন। ১৯৪৮ 
সাদলর ১৭ গ্ম শেখ মবুজব নারায়ণগদঞ্জ এক 
জনসভায় প্রশ্ন বৈাদলন- পাবকস্তান প্রবরবষ্ঠর 
হওয়া সদ্বেও রোমবাসলী রলীব্র খাে্য ও ব্রে 

িাংলাক্দক্ের অন্তরু্শবতিমলূক 
অবরযাত্রায় িঙ্গিনু্ধর কৃবষ ও 
পল্ী উন্নয়ন রািনা

র. আবরউর রহমান

পল্লী উন্নয়ন  33



সংকট এবং অববিাপ্রর বশকার বেন হদছেন? 
বরবন আরও বদলন ববরশাল একটি ধান-উদ্ত্্ত 
বেলা। অরি গ্সখাদনও িাল বববক্র হবছেল 
৪০ টাকা মন েপ্র। মসুবলম ললীগ প্রবরশ্রুবর 
বেদয়বেল পাবকস্তান সষ্্টি হদল খাে্য সংকট 
রাকদব না, মানষু ব্রে ও ববিার পাদব। বকন্তু 
এসব প্রবরশ্রুবরর বোদনা বাস্তবায়ন না গ্েদখ 
মানষু খবুই হরাশ হদয় পদড়দেন (গ্গাদয়ন্দা 
প্রবরদবেন, প্ররম খডে, পষ্্ঠা ১৯)। পূবতৃবাংলার 
রোমলীণ মানদুষর এই বঞ্চনার করা বেনবেন 
আরও বোরাদলাভাদব উচ্চাবরর হদয়দে 
রাঁর মখু গ্রদক। ১৯৫৪ সাদলর প্রাদেবশক 
বনবতৃািদন যুক্তফ্টি ববপুলভাদব ববজয়লী হদয়বেল 
পূবতৃবাংলার ববঞ্চর রোমলীণ মানদুষর ব�াদটই। 

মারি কদয়কবেদনর জন্য যুক্তফ্টি 
সরকাপ্রর ক্বষ, বন ও সমবায় মন্ত্রলী বহদসদব 
োবয়ত্ব পালন কপ্রদেন (১৪ গ্ম - ৩০ জুন 
১৯৫৪)। এই স্বল্পসমদয়ই বরবন সমবায় েপ্তপ্রর 
জন্য আলাো বরাদেসহ ক্ষকানকূুল ব�শ 
বকেু নলীবর রেহণ কপ্রন। পরবর্ডলীদর ১৯৫৫-
’৫৬ সাদল করাবিদর অনবুষ্ঠর গণপবরষদের 
সভায় পূবতৃবাংলার ক্ষক-শ্রবমকসহ সাধারণ 
মানদুষর কল্যাদণ একাধধক বক্্তরা কপ্রন। 
ববদশষ কপ্র জবমোরদের গবরব ক্ষক 
শোষণ ও জবমোপ্রর উদ্ত্্ত জবম ভূবমহলীনদের 
মাদঝ বণ্টদনর মদরা অসংখ্য গণমখুী প্রস্তাব 
গণপবরষদে উপস্াপন কপ্রন। ১৯৫৬ সাদলর 
১৪ গ্িব্রুয়াবর গণপবরষদে রাজনলীবরববে ও 
মন্ত্রলীদের কটাক্ কপ্র বদলন, “আপনারা যবে 
অরতৃ উপাজ্ডন করদর িান, রাহদল বাইপ্র বগদয় 
অরতৃ উপাজ্ডন কপ্রন। বকন্তু যখন জনদসবার 
করা বদল জনপ্রবরবনধধ হদয় আসদবন রখন 
গবরব গ্মপ্র, ধনলী হদর পারদবন না। গবরবরা 
ট্যাসি গ্েয় এটা রাদেরই অরতৃ। রাদের অরতৃ 
ব�াগ করার বোদনা অধধকার আপনাদের 
বেই।” ঐ ভাষদণই বরবন আরও বদলন গ্য 
জবমোররা ভূবমহলীন ক্ষকদের অদরতৃই রাদের 
ববলাসলী জলীবনযাপন কপ্রন। অরি এরাই 
সারাবেন পবরশ্রম কপ্রও খাবার বোটাদর 
পাপ্র না। রাঁর ভাষায়, “... আমরা পাবকস্তান 
এদনবে ধনলীদের জন্য নয়, বরং েবরদ্ মানদুষর 
অরতৃননবরক মবুক্তর জন্য।” এই ক্ষকবান্ব 
ও পল্লীমখুী ভাবনাদক বরবন পরবর্ডলী সমদয় 
আওয়ামলী ললীদগর প্রবরটি কমতৃলী-বেরার মদনই 
শুধ ুগ্গঁদর বেদয়দেন রাই নয়, পুপ্রা সমাজদক 
এই ধারায় সদিষ্ কপ্রবেদলন। মবুক্তযুদধি মলূর 
ক্ষক-সন্তানরাই ব্যাপক হাপ্র অংশরেহণ 
কপ্রন। 

বহু আদগ গ্রদকই গ্য বঙ্গবনু্ ক্ষকদের 
কল্যাণ বনদয় ভাবদরন রা ব�াঝা যায় রাঁর 
‘আমার গ্েখা নয়া িলীন’ বইটি পড়দল। 
পঞ্চাদশর েশদক িলীন সিপ্র বগদয় গ্স গ্েদশর 
সরকাপ্রর নানা ক্ষকবান্ব নলীবর রাঁদক 

ববদশষভাদব ভাববদয়দে। িলীনা সরকাপ্রর 
‘লাঙল যার জবম রার’ নলীবরর িলশ্রুবরদর 
গ্মহনবর ক্ষদকর পবরশ্রদমর িল জবমোরদের 
পদক্ আর আত্মসাৎ করা সম্ভব বেল না। আর 
রাই ক্ষকরা গ্সাৎসাদহ িাষাবাে করবেল। এ 
কারদণই গ্য িলীদনর ক্বষদর ব�প্ববক রূপান্তর 
�দটবেল রা অনধুাবন কপ্রবেদলন বঙ্গবনু্। 
বঙ্গবনু্ বাংলাদেদশর ক্ষক, শ্রবমক ও দুুঃখী 
মানদুষর ভাদগ্যান্নয়ন কলীভাদব করদবন রার 
পবরকল্পনা কপ্র বেদখবেদলন। স্বাধলীন গ্েদশ 
রাঁর গ্সসব সজ্নশীল ভাবনাদক কাদজ 
লাগাদর কাজ করবেদলন বনরলসভাদব। 
সংববধান ও পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনা, বশক্া 
কবমশন ও সমবায়বভবত্তক রোমলীণ অরতৃনলীবরর 
আমলূ পবরবর্ডদনর বেৌশল গ্রদকই রাঁর এই 
কমতৃপবরকল্পনা আঁি করা যায়।

গ্য ক্ষক সন্তাদনরা স্বাধলীনরার জন্য 
রক্ত ঝবরদয়বেদলন রাদের িাওয়া পাওয়ার 
আদলাদক স্বাধলীন বাংলাদেদশর স্পবর বঙ্গবনু্ 
সংববধাদন ক্ষকসহ সাধারণ মানদুষর খাে্য, 
ব্রে, বশক্া, স্বাস্্য, আবাসনসহ সকল 
গ্মৌবলক অধধকার বনবচির করার অঙ্গলীকার 
কপ্রন। নগর ও রোদমর জলীবনযারিার মাদনর 
ব�ষম্য দূর করার জন্য ক্বষ ববপ্ব, রোমলীণ 
ব�দু্যবরকলীকরণ, কুটির ও অন্যান্য বশদল্পর 
ববকাশ এবং গ্যাগাদযাগ ব্যবস্া উন্নয়দন রাষ্ট্র 
কাযতৃকর ব্যবস্া রেহণ করদব বদল সংববধাদন 
অঙ্গলীকার করা হয়। রাই রাপ্ষ্ট্রর মাবলকানার 
নলীবর ববষদয় সংববধাদন সমবায়দক রাষ্ট্রলীয় 
মাবলকানার বদ্রলীয় খার বহদসদব স্ান 
বেদয়বেদলন বঙ্গবনু্। কারণ, এদেদশর অসংখ্য 
ভূবমহলীন ক্ষক যবে সমবাদয়র সদঙ্গ সংযুক্ত 
না রাদক রাহদল রার আসদল বকেুই রাদক 
না। রাহদল ভূবমহলীন ক্ষক বনেক বেনমজুপ্র 
পবরণর হন। বর্ডমাদন কু্দ্ ঋণ প্রকদল্পর 
মাধ্যদম েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর ভাদগ্যান্নয়দনর গ্িষ্া 
িলদে। রাদর বকেু বোদকর ভাদগ্যর সামান্য 
উন্নবর হয় বদট, বকন্তু, বঙ্গবনু্র সময়বায়প্রকল্প 
বেল রাপ্ষ্ট্রর সমস্ত জনগদণর ভাদগ্যান্নয়দনর 
জন্য এক ববশাল আদয়াজন। সংববধাদনর ১৪ 
নং ধারায় স্পষ্ কপ্রই এ করাটি বলা আদে- 
“ক্ষক, শ্রবমক ও পচিাৎপে জনদগাষ্ঠীর 
অরতৃননবরক মবুক্তর মলূ োবয়ত্ব রাষ্ট্রদকই বনদর 
হদব”।

স্বাধলীনরার আদগ গ্রদকই বঙ্গবনু্ 
জানদরন এ গ্েদশর জবমগুদলা ব�বশরভাগই 
বোরোরদের হাদর। অদনক জবম অনাবাবে 
পদড় রাদক, বকেু জবম পবরর। আর বকেু 
জবম গ্েশভাদগর পর গ্রদকই ‘অবপতৃর সম্বত্ত’ 
বহদসদব গণ্য। ভূবমর সুসম বণ্টদনর জন্য 
১৯৭২ সাদলর আগস্ মাদস ভূবমস্বত্ব আদেশ 
জাবর কপ্রন। রাদর পবরবারবপেু সদবতৃাচ্চ ১০০ 
বব�া বসবলং আপ্রাবপর হয়। ২৫ বব�া পযতৃন্ত 

জবমর মাবলকদের বরবন খাজনা মওকুি কপ্র 
গ্েন।  ক্ষদকর ভাদগ্যান্নয়দন নানা পেদক্প 
রেহণ কপ্রন বঙ্গবনু্। বরবন রবলীন্দ্রনাদরর 
মদরাই ববশ্বাস করদরন “ক্বষর উন্নবর 
ক্ষদকর একার কাজ নয়। রার সাদর ববদ্ান ও 
ববজ্ঞানলীদক বমলদর হদব।” রাই ক্বষ গদবষণা 
প্রবরষ্ঠানগুদলা গড়দর নলীবর ও অরতৃ সমরতৃন 
গ্েন। ক্বষ স্ারকদের সরকাবর িাকবরদর প্ররম 
গ্শ্রধণর মযতৃাো গ্েন। এসবই কপ্রদেন ক্ষদকর 
ভাদগ্যান্নয়দনর জন্য। বেননা বরবন ববশ্বাস 
করদরন, ক্ষকরাই সবদিদয় বনযতৃাবরর। রাই 
রাদের জন্য বকেু একটা করার উদে্যাগ বেবার 
পদক্ বেদলন। 

স্বাধলীন বাংলাদেদশর ক্বষ ও ক্ষদকর 
অবস্ার উন্নবরর জন্য ক্ষদকর বনজস্ব জবমর 
ব্যবস্া, ক্ষদকর মাদঝ খাসজবম ববররণ, 
ক্বষর উৎপােন খরি কমাদনার জন্য ভরুতৃবক 
ক্ষকদক সার ও কলীটনাশক, উন্নর বলীজ, গ্সি 
ও অন্য ক্বষ উপকরণ সরবরাহ, ক্ষদকর 
উৎপাবের পদণ্যর ন্যায্যমলূ্য গ্েওয়া, পিনশীল 
িসল সংরক্দণর জন্য কাযতৃকর ব্যবস্া রেহণ, 
উন্নর পধিবরদর িাষাবাে এবং আধবুনক 
িাষ পধিবর সম্দক্ড ক্ষকদক প্রবশক্ণোন। 
এসববকেুরই সিূনা কপ্র গ্গদেন বরবন। সে্য 
স্বাধলীন গ্েদশর ৩০ লাখ টন খাে্য�াটবর পূরদণ 
রাৎক্ধণক আমোবন এবং ক্বষদর প্রদয়াজনলীয় 
অরতৃায়দনর জন্য ক্বষ ব্যাংক স্াপন কপ্রন। 
উচ্চরর ক্বষ গদবষণা ও বশক্াপ্রবরষ্ঠান গদড় 
বৈাদলন। ১৯৭৩ সাদলর মদধ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
ক্বষ অবকাঠাদমা পুনবনতৃমতৃাণ কপ্রন। 
পাবকস্তাবন শাসনকাদলর ১০ লাখ সাটি্ডবিদকট 
মামলা গ্রদক ক্ষকদের মবুক্ত ও রাদের সব 
ঋণ সুেসহ মাি কপ্র গ্েন।

ক্বষখাদরর উন্নয়নদক বঙ্গবনু্ অরোধধকার 
বেদয়বেদলন এ কারদণ গ্য, এক বেদক ক্বষ এ 
গ্েদশর ববপুল জনদগাষ্ঠীর খাদে্যর বোগান 
বেদব। অন্যবেদক ক্বষ গ্রদকই আসদব বধধতৃষু্ 
বশল্প খাদরর কাঁিামাল। বহ্ৎ বশল্পগুদলাদক 
বরবন রাষ্ট্রায়ত্ত কপ্রবেদলন। কারণ এটাই বেল 
রখন একমারি পর। কারণ ঐ সময়টায় গ্েদশ 
উদে্যাক্তা বের্দত্বর শনূ্যরা ববরাজ করবেল। 
পাশাপাবশ রাঁর সামাবজক ন্যায়ববিাপ্রর 
স্বপ্ন বাস্তবায়দনর জন্যও বশল্প খার রাষ্ট্রায়ত্ত 
করাটা জরুবর বেল। বশল্পায়নই সম্ভবর রাঁর 
সামদন সবদিদয় বড় ি্যাদলঞ্জ বহদসদব হাবজর 
হদয়বেল। রাই ‘গ্স্ইট-বের গ্রোর অি 
ইডোব্রিয়াল গ্স্র’ই ঐ বাস্তবরায় সবদিদয় 
কাযতৃকর বেৌশল বেল।

স্ববনভ্ডর একটি গ্েশ গড়ার প্রর্যয় 
বনদয়ই বঙ্গবনু্ প্ররম পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনা 
প্রণয়ন কপ্রন। খাদে্য স্বয়ংসম্ণূতৃরা অজ্ডনই 
বেল রাঁর অরতৃননবরক নলীবরর পয়লা নবির 
অরোধধকার। গ্স সময় খাদে্যর জন্য অন্য 
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গ্েদশর ওপর বনভ্ডরশীলরা বেল ঝুঁবকপূণতৃ। 
রাই ঐ পবরকল্পনায় ববদশষ বোর গ্েয়া 
হদয়বেল ভূবমসংস্ার ও ক্বষ উন্নয়দন। বঙ্গবনু্ 
জানদরন ক্ষক বাঁিদল বাঁিদব গ্েশ। নানা 
কারদণ বঙ্গবনু্র ভূবমসংস্ার বাঁধার সম্মুখীন 
হয়। যাদের ১০০ বব�ার ব�বশ বেল রারা 
বঙ্গবনু্র ভূবমসংস্াপ্রর ববপ্রাধধরা কপ্রন। 
বববাবহর পুরিদের আলাো বাবড়�র গণ্য 
না করাদক রারা অদযৌবক্তক মদন কপ্রন। 
ভূবমসংস্ার বঙ্গবনু্ যখন করদর পারদলন না 
রখন রাঁদক বাধ্য হদয়ই গ্যদর হদলা সমবায় 
আদন্দালদন। রাই ১৯৭৫ সাদল ২৬ মাি্ড 
বরবন বেদলন বদ্রলীয় ববপ্দবর রাক। বদ্রলীয় 
ববপ্ব মলূর বাংলাদেদশর ৬৫ হাজার রোদম 
বাধ্যরামলূক বো-অপাপ্রটিভ গঠন করার 
প্রদিষ্া। সমবায়বভবত্তক সমাজগঠদনর 
অনপু্প্ররণা বঙ্গবনু্ গ্পদয়বেদলন ববশ্বকবব 
রবলীন্দ্রনার ঠাকুপ্রর সমবায়-ভাবনা গ্রদক 
এবং ১৯৫২ সাদল নয়ািলীন ভ্রমণ করদর বগদয়। 
যবেও বঙ্গবনু্র সমবায় আদন্দালন বেল এ 
গ্েশ ও জনপদের বনজস্ব সংস্্বরর সদঙ্গ বমল 
বেদখ একান্তই রাঁর বনজস্ব গ্মৌবলক ভাবনা। 
এ ব্যবস্ার মাধ্যদম বরবন মলূর �ুদণ ধরা 
সমাজদক আ�ার করদর গ্িদয়বেদলন। 

আমাদেরই দুভ্ডাগ্য গ্য বরবন রাঁর সংরোমলী 
রাজননবরক জলীবদনর বশক্াদক বাস্তদব কাদজ 
লাবগদয় বাংলাদেদশর দুুঃখী মানদুষর দুুঃখ 
গ্মািদনর গ্য সুদূরপ্রসারলী উদে্যাগ বনদয়বেদলন 
রা সম্ন্ন কপ্র গ্যদর পাপ্রনবন। রদব আশার 
করা গ্য, অদনক িড়াই-উররাই পার কপ্র 
বঙ্গবনু্কন্যা বাংলাদেদশর ক্বষখার এবং 
রোমাঞ্চলদক বঙ্গবনু্র স্বদপ্নর আদলাদক আরও 
আধবুনক, উৎপােনশীল ও প্রযুবক্তবনভ্ডর কপ্র 
রুদলদেন। ক্বষ উন্নয়ন ও রোমলীণ অরতৃনলীবরদক 
ব�গবান করদর রাঁর বেয়া উদে্যাগগুদলার 
সুিল ইদরামদধ্যই েশ্্যমান হদর শুরু কপ্রদে। 
আসদলই বাংলাদেদশর রোমলীণ অরতৃনলীবর ও 
সমাজ খবুই দ্রুর বেদল যাদছে। শহর ও রোদমর 
পারতৃক্য বেনবেন �ুদি যাদছে। বোটিখাদনক 
প্রবাসলী কমতৃলী রোম গ্রদক সারা ববদশ্ব েবড়দয় 
পদড়দেন। রারা শুধ ুঅরতৃই পাঠান না। ববদেশ 
গ্রদক আধবুনক জলীবন িলা ও প্রযুবক্তর বার্ডাও 
রাদের পবরবাপ্র বদয় আদনন। িদল রোমলীণ 
জলীবন ও জলীববকার ধরন দ্রুরই পাদল্ যাদছে। 
একইভাদব প্রায় বোটিখাদনক রোমলীণ ররুণ-
ররুধণ এখন গাদমতৃটিস ও অন্যান্য রপ্তাবনমখুী 
বশল্পকারখানায় কাজ করদেন। রারাও অরতৃ 
পাঠাদনার পাশাপাবশ শহপ্রর জলীবন িলার 
নানা বেক রোমলীণ জলীবদন যুক্ত করদেন। িদল 
শহর ও রোদমর মদধ্য আরতৃ-সামাবজক সংযুবক্ত 
দ্রুরই বাড়দে। ‘বরবজটাল বাংলাদেদশ’র 
উন্নয়ন অবভযান এই সংযুবক্তর ধারাদক আরও 
ব�গবান কপ্র িদলদে। রোমলীণ মানদুষর 

আয়-বোজগারও রাই বাড়দে। কপ্রানার এই 
সংকটকাদলও ববপযতৃস্ত অদনক মানষু শহর 
গ্েদড় রোদম আশ্রয় বনদয়দেন। রোমলীণ অরতৃনলীবর 
ও সমাদজর সক্মরা আদগর গ্িদয় গ্ের 
ব�দড়দে। কল্পনা করা যায় না পঞ্চাশ বেপ্র 
রোম বাংলার বক ববস্ময়কর পবরবর্ডনই না �দট 
গ্গদে। অরি বক ববপযতৃস্তই না বেল স্বাধলীনরার 
ঊষালদনে রোমলীণ অরতৃনলীবরর গ্িহারা। গবরময় 
ক্বষ এদক্প্রি িালদকর ভূবমকা পালন কপ্র 
িদলদে।

১৯৯০ পরবর্ডলী সমদয় গণরন্ত্র বিপ্র 
এদল অরতৃনলীবর ধলীপ্র ধলীপ্র গবর গ্পদর 
শুরু কপ্র। ১৯৯৬ সাদল বঙ্গবনু্র সুদযাগ্য 

কন্যা শেখ হাবসনার বের্দত্ব সরকার গবঠর 
হদল অন্তভুতৃবক্তমলূক ও গ্টকসই উন্নয়দনর 
অবভযারিায় এক নবজাগরণ �টদলও ২০০১ 
সাদল আবারও রা বাধারেস্ত হয়। রদব বদ্রলীয় 
েিায় বঙ্গবনু্ কন্যা শাসনভার কাঁদধ রুদল 
বেয়ার পর গর এক েশদক বৈা রোম বাংলার 
বিরি এদকবাপ্রই বেদল গ্গদে। োবরপ্দ্্যর হার 
আদগর রুলনায় িার ভাদগর এক ভাদগ নাবমদয় 
আনা বগদয়দে (২০ শরাংদশর আদশপাদশ), 
ক্বষ উৎপােন বহু গুদণ ব�দড়দে, ক্বষ 
শ্রবমদকর মজুবর ব�দড়দে পাঁি গ্রদক েশ 
গুণ, ববদু্যৎ সংদযাগ, গ্মাবাইল গ্িাদনর 
সহজলভ্যরা, বশক্া ও স্বাস্্যদসবার সুদযাগ 
বব্ধির িদল রোমলীণ জলীবন মান ব�দড়দে ঈষতৃণীয় 
মারিায়। সদবতৃাপবর ক্বষর বাইপ্র অক্বষখাদর 
রোমাঞ্চদলও নরুন কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ বৈবর 

হদয়দে। রোমলীণ আদয়র বড় অংশটিই এখন 
আসদে অক্বষখার গ্রদক। গ্েদশর রোমাঞ্চল 
এক বেদক বধধতৃষু্ বশল্প ও গ্সবা খাদরর কাঁিা 
মাল ও মলূ্য সংদযাবজর পণ্য/গ্সবা সরবরাহ 
করদে; অন্যবেদক রোমাঞ্চদল মানদুষর আয় 
বব্ধির িদল নরুন ব�াক্তা বহদসদব রারা 
অভ্যন্তরলীণ বাজাপ্র িাবহো বব্ধিদরও রাখদেন 
গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা। অরতৃননবরক কাঠাদমার 
ব�রপ্র এই মারিার স্ববনভ্ডররা রদয়দে বদলই 
এই বোবভর মহামাবর কাদলও বাংলাদেদশর 
অরতৃনলীবর রুলনামলূক ভাদলা করদে। অবশ্য, 
বোবভর মহামাবর অবরোবরদ্্য ও োবরদ্্য উভয় 
গ্ক্প্রিই বড় রকদমর আ�ার গ্হদনদে। রদব 

রোদমর গ্িদয় শহপ্রই এই আ�ার ব�বশ কপ্র 
বেদগদে। বেননা, শহপ্রর েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর 
বড় অংশই জলীববকার জন্য অনানষু্ঠাবনক 
খাদরর ওপর বনভ্ডরশীল। আর মহামাবরর 
আ�ারটা গ্সখাদনই ব�বশ কপ্র পদড়দে।

রদব এ করা মানদরই হদব গ্য, গর এক 
েশদক রোমলীণ অরতৃনলীবরদর গ্য ইবরবািক 
পবরবর্ডন এদসদে রা সবর্যই অরুলনলীয়। 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলীর সুববদবিনাপ্রসরূ নলীবর ও 
গ্সগুদলার ব�বশরভাদগর সুেক্ বাস্তবায়দনর 
িদল বাংলাদেদশর প্রায় সবগুদলা রোম এখন 
নগপ্রর সাদর যুক্ত হদর গ্পপ্রদে। একই সদঙ্গ 
মানদুষর বনদজদের উদে্যাগ, সামাবজক পুঁবজর 
প্রদয়াগ এবং ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠানগুদলার 
সবক্রয়রার করাও ভুলদল িলদব না। ব্যবক্ত 
খারও বকন্তু বপবেদয় বেই। রোদমও এখন 

নাক্টাররর ধানক্ষেক্ত িঙ্গিনু্ধ শেখ মবুজিুর রহমান জননক কৃষক্কর সাক্ে কো িলক্িন। িবি : 
িঙ্গিনু্ধ অনলাইন আক্তাইর
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গ্সবা খাদরর রৎপররা প্রায় সমান েশ্্যমান। 
িাদয়র গ্োকান, কবি শপ, বেদস্তারাঁ, গ্সলুন, 
ববউটি পালতৃার, বকডোরগাদট্ডন সু্ল, বোবিং 
গ্সটিার, গ্হলর বক্বনক, রায়াগদনাস্টিক 
গ্সটিার, সাইবার ক্যাদির উপবস্বর এখন 
রোমাঞ্চদলও খবু স্বাভাববক। জনসংখ্যা বব্ধির 
কারদণ মারাবপেু ক্বষজবমর পবরমাণ কদমদে 
বঠকই। বকন্তু রোমাঞ্চদল অক্বষ কমতৃসংস্ান 
সষ্্টির মাধ্যদম রা সামাল গ্েয়া গ্গদে 
ভাদলাভাদবই। পবরসংখ্যান বলদে এখন 
রোমলীণ আদয়র ষাট শরাংশ আদস অক্বষখার 
গ্রদক। ররুণ বশবক্র উদে্যাক্তারা ববদশষ 
কপ্র বরবজটাল উদে্যাক্তারা এই খাদর এখন 
ব�বশ ব�বশ যুক্ত হদছেন। অক্বষখাদরর এই 
উন্নবরর গ্পেদন ক্বষখাদরর ভূবমকাও কম 
নয়। উপকরণ সরবরাহ ও িাবহো বব্ধির বেক 
বেদয় অক্বষখারদক িাঙা রাখদে ক্বষ। বস্তুর 
আমরা দুপাদয়ই হাঁটবে।

মদন রাখা িাই গ্য, এখনও গ্মাট শ্রমশবক্তর 
৪০ শরাংশ ক্বষখাদরই বনযুক্ত আদে। 
সরকারও রাই ক্বষর বেদক নলীবর মদনাদযাগ 
অব্যাহর বেদখদেন। মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী 

ধারাবাবহকভাদব প্রবরটি বাদজদট ক্বষখাদর 
বাড়বর বরাদে বেদয়দেন। বস্তুর বরবন ক্বষদর 
ভরুতৃবক নয়, বববনদয়াগ বাবড়দয়দেন। ববদশষ 
মদনাদযাগ বেদয়দেন ক্বষর যাবন্ত্রকলীকরণ ও 
আধবুনকায়দন। ক্বষ গদবষণায় ব�বশ ব�বশ 
নলীবর সমরতৃন রাকায় নরুন নরুন জাদরর 
ধান, গম, ভুট্া ও সবজির উৎপােন ব�দড়দে। 
এরই মদধ্য বাংলাদেশ জলবায়ু পবরবর্ডন 
গ্মাকাদবলার জন্য প্রবরকূল পবরদবশসবহষু্ 
১৩টি জাদরর ধান উদ্াবন কপ্রদে। রাোড়া 
২০১৩ সাদল ববদশ্ব প্ররমবাপ্রর মদরা বজংক-
সমধ্ি ধাদনর জার উদ্াবন কপ্রন বাংলাদেদশর 
ক্বষ গদবষকরা। এর বাইপ্র পাদটর কদয়কটি 
নরুন জার উদ্াবদনর পাশাপাবশ পাদটর জলীবন 
রহস্যও উদন্মািন কপ্রদে বাংলাদেশ পাট 
গদবষণা প্রবরষ্ঠান। ক্বষদর এমন ববপ্দবর িল 
বহদসদবই ১৯৭২-এর রুলনায় আজ আমাদের 
উৎপােন ২৫ গুদণরও ব�বশ। আমাদের 
ক্ষকরা ৮০-৯০ শরাংশ প্রযুবক্তবনভ্ডর। খাে্য 
উৎপােদনর সিূদক আমরা গ্পেদন গ্িদলবে 
ভারর, পাবকস্তান, শ্রলীলঙ্া, বভদয়রনাম এবং 
এমনবক িলীনদকও।

বাংলাদেদশর রোমাঞ্চদল জলীবন মাদনর 
গ্য অভূরপূবতৃ উন্নবর হদয়দে রার গ্পেদন 
কাজ কপ্রদে ক্বষর আধবুনকায়ন, গ্যাগাদযাগ 
ব্যবস্ার উন্নবর, অক্বষখাদরর ববস্তার, 
রর্য ও গ্যাগাদযাগ প্রযুবক্তর প্রসার এবং 
সদবতৃাপবর প্রবাসলী আয় বব্ধি। রদব এসবগুদলা 
শবক্তদক এক সপূ্রি গাঁরদর ববদশষ ভূবমকা 
বেদখদে সরকাপ্রর যরাযর সহায়রায় 
ও বেন্দ্রলীয় ব্যাংদকর বের্দত্ব পবরিাবলর 
আবরতৃক অন্তভুতৃবক্তর অবভযান। এক েশক 
আদগ বাংলাদেশ ব্যাংদকর বের্দত্ব গ্য 
আবরতৃক অন্তভুতৃবক্তর অবভযান শুরু হদয়বেল 
রার গ্পেদন মলূ ভাবনাটিই বেল সামাবজক 
বপরাবমদরর পাটারদন রাকা প্রাবন্তক ও রোমলীণ 
জনগদণর কাদে সহদজ উপদযাবগ আবরতৃক 
গ্সবা গ্পৌঁদে গ্েয়া। উদ্াবনলী আবরতৃক অন্তভুতৃবক্ত 
নলীবরর কল্যাদণ সবতৃদশষ ব�বশ্বক মন্দার মদুখও 
সামষ্টিক অরতৃনলীবরদক গবরশীল রাখদর সক্ম 
হদয়বেল বাংলাদেশ। এ করা বনবদ্তৃধায় বলা 
যায় গ্য, িলমান কপ্রানাজবনর অরতৃননবরক 
ি্যাদলঞ্জ গ্মাকাদবলার গ্ক্প্রিও আবরতৃক 
অন্তভুতৃবক্তর অবভযাদনর ঐ ধারাবাবহকরা ধপ্র 
বেদখ উদ্াবনলী ও বরবজটাল আবরতৃক গ্সবার 
গ্টকসই প্রসার বনবচির করদর হদব। আর 
এদক্প্রি অরোধধকার বেদর হদব ‘অরতৃনলীবরর 
রক্াকবি’ ক্বষ ও এসএমই খারদক।

বঙ্গবনু্র পল্লী ও ক্ষকবান্ব উন্নয়ন 
েশতৃদনর আদলাদক গ্েশদক এবগদয় বনদছেন 
রাঁর কন্যা। শর প্রবরকূলরার মদুখ লড়াই কপ্র 
এবগদয় যাওয়ার সংস্্বরদক বরবন যরারতৃভাদবই 
লালন করদর গ্পপ্রদেন। পদ্া গ্সরুর 
সবতৃদশষ স্প্যানটি স্াপদনর মাধ্যদম বাঙাবলর 
লড়াকু িবররি বরবন নরুন কপ্র ববদশ্বর সামদন 
প্রবরবষ্ঠর কপ্রদেন। অদনক িড়াই-উৎরাই 
সদ্বেও বাংলাদেশ এবগদয় িলদে বঙ্গবনু্র 
স্বদপ্নর গ্সানার বাংলার পদর। িলমান কপ্রানা 
সংকটকাদলও বাংলাদেদশর অরতৃনলীবর অদনক 
গ্েদশর গ্িদয় ভাদলা করদে। রদব ি্যাদলঞ্জ 
বৈা আদেই। অেশ্্য ভাইরাসদক গ্মাকাদবলা 
কপ্রই সামদনর বেদক হাঁটদে বাংলাদেশ। 
বঙ্গবনু্র গ্প্রাবরর লড়াকু মন বনদয়ই রাঁর 
বপ্রয় বাংলাদেশ এবগদয় িলদে সমব্ধির পদর। 
উন্নয়দনর এই অবভযারিা সিল রাকুক। 

 
ি. আশিউর রহ�টোন,  োকা ববশ্বববে্যালদয়র বঙ্গবনু্ গ্িয়ার 

অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংদকর সাদবক গভনতৃর।

১৯৭৪ সাক্লর লিে সংকট! লিন িাষ উৎসাবহত করক্ত কক্সিাজারর লিন িাষীক্দর সাক্ে 
িঙ্গিনু্ধ শেখ মবুজিুর রহমান
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বাংলাদেদশর রোমলীণ রূপান্তপ্র একটি 
ধারাবাবহকরা আদে গ্যখাদন রাষ্ট্রলীয় ও 
ব�সরকাবর উদে্যাগ দুদটারই গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা 
আদে। পঞ্চাশ-ষাট েশদক কুবমল্া মদরল খ্যার 
র. আখরার হাবমে খান উদ্াববর বহুমাবরিক 
রোমলীণ রূপান্তর কমতৃসবূি এই পবরবর্ডদনর 
সিূনালদনে বনয়ামক ভূবমকায় বেল। স্বাধলীন 
বাংলাদেদশ কুবমল্া মদরদলর দু’টি গুরুত্বপূণতৃ 
উত্তরসবূর প্রবরষ্ঠান—ববআরবরবব ও 
এলবজইবর। ববআরবরবব সমবাদয়র মাধ্যদম 

কু্দ্ ক্বষর আধবুনকায়দন ভূবমকা রাদখ। 
এলবজইবর রোমলীণ অবকাঠাদমা বনমতৃাদণ অরেণী 
ভূবমকা রাদখ। সংস্াটি রোমলীণ এলাকায় 
রাস্তা�াট বনমতৃাণ কপ্রদে। মলূর এলবজইবরর 
বিরার বোরগুদলার সরূি ধপ্রই রোমগুদলা শহর 
ও বাজাপ্রর সদঙ্গ সংযুক্ত হদলা। এর আদগ 
৬৮ হাজার রোম স্ববনভ্ডর বেল, একটির সদঙ্গ 
আপ্রকটির সংদযাগ বেল না। বিরার বোর 
হওয়ার গ্প্রক্াপদট আবশ-নব্বই েশদকর পপ্র 
মলূর বড় ধরদনর রোমলীণ রূপান্তর �দটদে। 

গ্রামীে রূপান্তররর 
আক্লখ্য

র. গ্হাদসন বজল্রু রহমান
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রোম-শহর একটা কবটিবনউয়াম হদয় গ্গদে।  
জারলীয় অরতৃনলীবরর একটা বভন্নরর বাস্তবরা 
বৈবর হদলা। রোমও জারলীয় বাজাপ্র একটা 
গুরুত্বপূণতৃ গ্প্য়ার বহদসদব সামদন এদলা। এর 
িদল ক্ষক রার পণ্য বববক্রর সুদযাগ গ্পল। 
ববআরবরববর ক্বষ আধবুনকায়দনর ভূবমকাও 
এখাদন ক্ষকদক জারলীয় অরতৃনলীবরদর বহ্ত্তর 
অংশরেহদণ উদ্ধুি করদলা।

বদ্রলীয় একটি পবরবর্ডদনর সরূিপার হয় 
আবশর েশদক।  রোমলীণ ব্যাংক ও রার পর 
ধপ্র কু্দ্ ঋদণর অরতৃায়ন। রোদমর মানষু, 
ববদশষ কপ্র অরতৃননবরক কমতৃকাদডের বাইপ্র 
রাকা নারলীদের কু্দ্ ঋদণর মাধ্যদম রোমলীণ 
ব্যাংক আবরতৃক গ্সবায় অন্তভুতৃক্ত কপ্রদে। 
এটি রোদমর অক্বষখাদরর ববকাদশ সহায়রা 
কপ্রদে। নারলীরা যুক্ত হওয়ার পর রোমলীণ 
অক্বষখার িাঙা হদলা। এখাদন কু্দ্ ঋণ 
একটা িাবলকাশবক্ত বহদসদব ভূবমকা বেদখদে। 
কু্দ্ ঋণ রোমলীণ নারলীদের অরতৃননবরক 
কমতৃকাদডের পাশাপাবশ আবরতৃক গ্সবার সদঙ্গ 
সম্ক্্ত করদলা। ঋদণর অরতৃ ব্যবহার কপ্র 
নারলীরা নানা আয়বধতৃনমলূক কমতৃকাদডের সিূনা 
কপ্রদে। এদর নারলীরা বনদজরা গ্যমন স্বাবলবিলী 
হদয়দে, বৈমবন পবরবাপ্রর আয়ও ব�দড়দে; যা 
রোমলীণ এলাকায় আরতৃ-সামাবজক রূপান্তপ্র বড় 
ধরদনর ইবরবািক প্রভাব গ্িদলদে।  

রোমলীণ রূপান্তপ্র এনবজওদের ভূবমকাও 
একটি গুরুত্বপূণতৃ অধ্যায়। এদক্প্রি মলূর 
িজদল হাসান আদবদের করাই প্ররদম আদস। 
বরবন প্রারবমক স্বাদস্্য একটা ভূবমকা পালন 
কপ্রদেন। বরবন প্রজননক্ম নারলীর ব�াঝাটা 
কমাদনার একটা বাস্তবরা বৈবর করদর সহায়রা 
করদলন পবরবার পবরকল্পনার ওপর বোর 
বেদয় এবং এ সংক্রান্ত জনসদিরনরা বব্ধির 
কমতৃসবূি বেয়ার মাধ্যদম। আদগ নারলীপ্রবর 
সন্তান জন্মোদনর হার অদনক ব�বশ বেল। 
প্রবরটি �প্র সন্তান েয়-সারজদনর কম বেল 
না। পবরবার পবরকল্পনা কমতৃসবূি সম্প্রসারদণর 
মাধ্যদম নারলীদের সন্তান জন্মোন হার দুদয়র 
মদধ্য সলীবমর হদলা। িদল নারলীদের ওপর 
প্রজনদনর োবয়ত্ব অদনকখাবনই কদম এদলা 
এবং রাদেরও ধলীপ্র ধলীপ্র অরতৃননবরক কমতৃকাদডে 
অন্তভুতৃবক্তর সুদযাগ বাড়ল। এর প্রভাব অবশ্য 
সুদূরপ্রসারলী। বলা িদল, খবডের অজ্ডন হদলও 
স্বাদস্্যর বকেু সিূক রোমলীণ রূপান্তপ্র গুরুত্বপূণতৃ 
অবোন বেদখদে। ববদশষ কপ্র জনসংখ্যা 
বনয়ন্ত্রণ এবং বশশু মরু্্যহার হ্াদস সািল্য 
এদলা। বশশু মরু্্যহার অবশ্য দুইভাদব হ্াস 
গ্পল। টিকাোন কমতৃসবূির সম্প্রসারণ এবং 
রায়বরয়া প্রবরপ্রাধলী কাযতৃক্রম। উভয় গ্ক্প্রিই 
এনবজওরা বড় অবোন বেদখদে।

রোমলীণ রূপান্তপ্র বশক্া সম্প্রসারদণর 
ববষয়টি একটি বড় প্রবক্রয়া। এদক্প্রি মলূ 

কাজটি অবশ্য কপ্রদে সরকার। ববদশষ 
কপ্র নব্বই েশদক প্রারবমদক বব্ত্ত প্রকল্প 
এবং পরবর্ডলীদর মাধ্যবমদক বব্ত্ত প্রকল্প বশক্া 
ববস্তাপ্র ববশাল ভূবমকা পালন কপ্রদে। 
এনবজওরা এদক্প্রি সদিরনরা কাযতৃক্রম 
বোরোপ্র সহায়ক ভূবমকা বেদখদে। বশশু 
স্বাস্্য ও বশশু বশক্ায় সদিরনরার কাজটি 
কপ্রদে এনবজওরা। উপানষু্ঠাবনক বশক্া গ্সবা 
বনবচিদরও এনবজওরা বকেুটা ভূবমকা বেদখদে, 
রদব এদক্প্রি প্রধান ভূবমকা মলূর সরকাপ্রর 
প্রারবমক ও মাধ্যবমদক বব্ত্ত প্রকদল্পর।

রোমলীণ রূপান্তপ্র আপ্রকটি উদল্খদযাগ্য 
ভূবমকা ক্বষ ববজ্ঞানলীদের। রারা শদস্যর নরুন 
নরুন জাদরর উদ্াবন কপ্রদে। এটা রোমলীণ 
এলাকায় ক্বষর অভাবনলীয় রূপান্তর �টিদয়দে। 
খাে্য বনরাপত্তা বনবচিদর এটি গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা 
বেদখদে। 

রোমলীণ রূপান্তপ্র আপ্রকটি ি্যা্র 
হদলা ব�দেবশক শ্রমবাজাপ্র আমাদের 
গ্েদশর মানদুষর অবভগমন। এদক্প্রি রোদমর 
মানষুরাই মলূর বাইপ্র গ্গদে। গ্যাগাদযাগ 
ব্যবস্ার উন্নবরর িদল রারা বববভন্ন গ্েদশ 
যাওয়ার সুদযাগ গ্পল। রাদের বাইপ্র 
যাওয়াটা এবং বেবমদটসি পাঠাদনার মাধ্যদম 
ক্বষ যাবন্ত্রকলীকরদণ একটা ভূবমকা বেদখদে, 
আবার রোমলীণ অক্বষখাদরর ববকাদশও একটা 
সমরতৃনমলূক ভূবমকা বেদখদে। সব বমবলদয় 
রোমলীণ রূপান্তর ত্বরাবন্বর হদয়দে।

রোমলীণ রূপান্তপ্র নলীবর সহায়রাও বড় 
ভূবমকা বেদখদে। ববদশষ কপ্র আবশর 
েশদকর শেদষ নব্বই েশদকর প্ররম বেদক 
আমলারাবন্ত্রক বনয়ন্ত্রণ গ্রদক ব�বরদয় এক 
ধরদনর অন্তভুতৃবক্তমলূক অ্যাপ্প্রাি রেহণ করা 
হয়। যার িদল ববদেশ যাওয়া সহজ হদলা, 
অরতৃননবরক কমতৃকাদডে অংশরেহণ সহজ হদলা, 
এমনবক ব্যাংবকং খাদররও ববকাশ �দট। নলীবর 
সহায়রার একটা বেক বেল বনয়ন্ত্রণমলূক 
অরতৃনলীবর গ্রদক বকেুটা সপ্র আসা। দুই. 
বনরাপত্তা জাল কমতৃসবূিগুদলার ধাদপ ধাদপ 
ববকাশ �টাদনা। হয়দরা অদরতৃর পবরমাণ 
খবু ব�বশ নয়, বকন্তু গ্সটি েবরদ্ মানদুষর 
ঝুঁবকটা কমাদর সহায়রা কপ্রদে। মানষু ধদস 
পদড়বন, একটা বনরাপত্তা জাল গ্পদয় টিদক 
রাকদর গ্পপ্রদে। কাদজই সামাবজক বনরাপত্তা 
কমতৃসবূিগুদলাও একটা ভূবমকা বেদখদে। 
গ্মাটাোদগ বলদর গ্গদল রোমলীণ রূপান্তপ্র 
উবল্বখর ি্যা্রগুদলা বড় মারিায় কাজ 
কপ্রদে।

রদব সাম্প্রবরক প্রবণরা পযতৃাদলািনা 
করদল গ্েখা যায়, রোমলীণ রূপান্তপ্রর 
ববষয়টি এখন গ্পেদন পদড় গ্গদে। আবশ, 
নব্বই, এমনবক গর েশদকর প্ররমাধতৃ পযতৃন্ত 
রোমলীণ ববকাশ সবদিদয় মদনাদযাদগর ববষয় 

বেল। এখন এটি বড় আকাপ্র বেৌশলগর 
গ্িাকাদস বেই। আমলারাবন্ত্রক উোরলীকরদণর 
একটা বাস্তবরা গ্রদক নব্বই েশদক বকেুটা 
প্রবরদযাবগরামলূক ও উন্মুক্ত পবরদবশ বেল। 
এখন আবার আমরা এক ধরদনর বেন্দ্রলীয় 
বনয়ন্ত্রদণর বেদক যাবছে। বকন্তু বেন্দ্রলীয় 
বনয়ন্ত্রদণর একটি অন্যরম পাশ্বতৃপ্রবরবক্রয়া 
হদলা রোম প্রাবন্তক অবস্ায় পদড় গ্গদে। 
খাে্যবনরাপত্তার জন্য রোম েরকার, শহপ্রর 
মানষুদক অন্তর খাওয়াদর হদব। রোমদকবন্দ্রক 
ক্বষর অরটুকু স্বলীক্বর রদয়দে। এর বাইপ্র 
রোদমর গুরুত্ব নলীবর-বিন্তায় খবু একটা বেই 
বদলই প্ররলীয়মান।

অবকাঠাদমাগর উন্নয়ন এবং অন্য 
ববষয়গুদলা বমদল সামবরেকভাদব রোদমর 
সম্ভাবনাগুদলা বৈবর হদয়দে। বকন্তু পরবর্ডলীদর 
ববকাদশর জন্য গ্য সমরতৃনমলূক নলীবর 
পবরদবশ, গ্সটি অনপুবস্র। কারণ বেন্দ্রলীয় 
বনয়ন্ত্রদণ সুদযাগ-সুববধা, নলীবর মদনাদযাগ 
সবদক্প্রিই মলূর ম্যাপ্ক্রা-ইদকানবমক 
অ্যা্রগুদলাই প্রাধান্য পাদছে। নরুন 
পবরবর্ডদনর  প্রদয়াজদনর েষ্্টিদকাণ গ্রদক 
রোমলীণ রূপান্তর একটা স্ববররার মদধ্য পদড় 
গ্গদে। বকন্তু বোবভর ১৯ রোমলীণ রূপান্তপ্রর 
ববষয়টি সামদন বনদয় আসার প্রদয়াজনলীয়রায় 
আবাপ্রা একটা বড় ধাক্া বেদয়দে বকংবা এর 
গ্ক্রি বৈবর কপ্রদে। এটাদক কাদজ লাগাদর 
হদল বেন্দ্রলীয় বনয়ন্ত্রদণর মদরলটাদক পবরবর্ডন 
করদর হদব। স্ানলীয় সরকারগুদলাদক আরও 
অরতৃবহভাদব শবক্তশাললী করদর হদব। রহববল 
প্রবাহ রোদমর বেদক বনদয় গ্যদর হদব। এখন 
আসদল বড় বড় শহরগুদলায় রোম গ্রদক অরতৃ 
প্রবাহ আসদে। বেবমট্যাসি হয়দরা যাদছে রোদম। 
বকন্তু সরকাবর প্রকল্পগুদলার সুিল গ্সখাদন 
বমলদে না। একটি বিরি কল্পনা যাক: ধপ্রন 
বোদনা এক বেলায় হয়দরা এলবজইবরর 
এক হাজার বোটি টাকার কাজ হদছে। ঐ 
এক হাজার বোটি টাকার লাভটা (ধরা যাক-
৫০০ বোটি টাকা) আসদল বোরায় যাদছে? 
ঐ কাদজর যারা বঠকাোবর গ্পদয়দেন রারা ঐ 
বেলায় রাদকন না, োকায় রাদকন। োকায়ও 
হয়দরা রাদকন না। দুবাই বকংবা মালদয়বশয়ায় 
রাদকন। ঐ অরতৃ ওখাদনই িদল যাদছে। িদল 
উন্নয়ন হওয়া সদ্বেও রোম বঠকই ববঞ্চর হদছে। 
এর পবরবর্ডন জরুবর।

পুপ্রা ববষয়টিদক সারসংদক্প কপ্র 
বলা যায়,  বববভন্ন ি্যা্প্রর কারদণ আবশ, 
নব্বই এবং িলবর শরদকর শনূ্য েশদক 
রোমলীণ রূপান্তপ্রর একটা গ্প্রক্াপট বৈবর 
হদয়বেল। বকন্তু রারপপ্র আমরা এক ধরদনর 
রোমলীণ স্ববররার মদধ্য প্রদবশ কপ্রবে। 
এখন বোবভর রোমলীণ রূপান্তপ্রর একটা 
গ্প্রবক্র বৈবর কপ্রদে। এটি ববদবিনা বনদয়ই 
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আগামলী বেদন অন্যরম এদজডো হওয়া উবির 
রোমলীণ অরতৃনলীবরর পুনজ্ডাগরণ। বোবভর ১৯ 
মহামাবরর অবভ�াদর শহর গ্রদক অদনদকই 
রোদম িদল গ্গদে। রাদের কমতৃসংস্ান এখন 
েরকার। খাে্যবনরাপত্তা ও পুষ্টিবনরাপত্তার 
প্রদয়াজনলীয়রা আরও ব�বশ গ্েখা বেদয়দে। 
রপ্তাবন খারবনভ্ডর গ্যসব প্রবব্ধি িালক বেল 
গ্সগুদলা ব�বশ্বক অরতৃনলীবর ধাক্া খাওয়ার িদল 
অভ্যন্তরলীণ অরতৃনলীবরর ওপর বনভ্ডর করার 
প্রদয়াজনলীয়রাটা ব�দড় গ্গদে। এটা ব�দড় 
যাওয়া মাদন রোমলীণ অরতৃনলীবরর একটা ভূবমকা 
প্রদয়াজন হদব। রোমলীণ অরতৃনলীবর বলদর ক্বষ 
এবং অক্বষ দুদটাদক বমবলদয়ই গ্েখদর হদব। 
রোম এবং মিস্বল শহর দুদটাদক বমবলদয়ই 
রোমলীণ রূপান্তর বিন্তা করদর হদব।

গ্েদশর উন্নয়ন বিন্তায় গ্মপ্্াপবলটন প্াস 
গ্রোর কবররর বনাম রোমলীণ একটা ববভাজন 
আদে। এখন নলীবর প্রাধান্য, সুদযাগ প্রাধান্য, 
বাদজট প্রাধান্য সবই পাদছে বকন্তু গ্মপ্্াপবলটন 
প্াস গ্রোর কবররর। আর রোমলীদণর মদধ্যই 
এদকবাপ্র প্রাবন্তক ও বপবেদয় পড়া জনদগাষ্ঠীর 

অবস্ান। কাদজই সাববতৃকভাদব রোমলীণদক 
প্রাধান্য গ্েয়ার সময় এদসদে। 

সরকার আমার রোম, আমার শহর নাদম 
একটি কমতৃসবূি বনদয়দে।  এর োশতৃবনক বেকটি 
সমরতৃনদযাগ্য। বকন্তু বাস্তবায়ন ধারণাগুদলা 
সবঠক করা আরও গুরুত্বপূণতৃ।  সবঠক বিন্তা-
ভাবনার প্রবরিলন �টাদনা সম্ভব না হদল পুপ্রা 
কমতৃসবূির উদদেশ্যই ব্যাহর হদব। আমরা িাই 
না ববশঙ্্খল নগপ্রর সমান্তরাদল ববশঙ্্খল 
রোমলীণ জনপে বৈবর গ্হাক। শহরগুদলাদর 
অপবরকবল্পর নগরায়দণর একটা ধ্যান-
ধারণা বৈবর হদয়দে। গ্সটি আমরা রোদম 
গ্িবর করবে। এরই মদধ্য আমরা গ্েখদর 
পাবছে, রোদম োলানদকাঠা বনবমতৃর হদছে 
গ্ড্দনজ ব্যবস্া োড়া। গ্যখাদন আদগ বোদনা 
জলাবধিরার ব্যাপার বেল না, গ্সখাদন এখন 
রোদম জলাবধিরার পবরবস্বর বৈবর হদয় গ্গদে। 
এর সরূি ধপ্রই মশা-মাবের উপদ্ব শুরু হদয় 
যাদব। বলা িদল, অপবরকবল্পর নগরায়দণর 
ধ্যানধারণা রোদম বনদয় গ্গবে। এ প্রবণরা 
গ্রদক আমাদের ব�বরদয় আসদর হদব। আমার 

মদন হয় জলবায়ু পবরবর্ডদনর গ্প্রবক্দর 
পবরদবশসম্র রোমলীণ জনপে বৈবর করদর হদব 
এবং এদক্প্রি বনজস্ব ব�বশষ্্যগুদলা রক্া করাও 
জরুবর। আমার রোম, আমার শহর কমতৃসবূিদর 
এ ধরদনর দূরেশতৃলী ভাবনার প্রবরিলন �টাদর 
হদব। গ্সখাদন শহপ্রর সুদযাগ-সুববধা বোগাদনা 
হদব বঠকই, বকন্তু রোমলীণ ব�বশষ্্যগুদলাও ধপ্র 
রাখার প্রদিষ্া রাকদর হদব। সদবতৃাপবর নরুন 
বাস্তবরায়  রোমলীণ ক্বষ ও অক্বষর ববকাশ 
ত্বরায়দন কাযতৃকর পেদক্প বনদর হদব। 
ববে্যমান গ্মপ্্াপবলটন প্াস গ্রোর কবররর 
বনাম রোমলীণ সম্বক্ডর ববভাজন মারায় বনদয় 
রোমলীণদক কলীভাদব আরও ব�বশ সহায়রা করা 
যায়, রার জন্য সুস্পষ্ কমতৃদকৌশল েরকার। 
নইদল রূপান্তপ্রর পরবর্ডলী যারিা সহজরর হদব 
না। 

ি. মহটোকসন শেল্ডুর রহ�টোন, সাদবক র্বোবধায়ক 
সরকাপ্রর উপদেষ্া; বনবতৃাহলী গ্িয়ারম্যান, বপবপআরবস 
এবং গ্িয়ারপারসন, ব্র্যাক

েতরবজি বৈবর প্রবেষেে, উত্তরাঞ্চক্লর দবরদ্ক্দর কম্শসংস্ান বনবচিতকরে কম্শসবূি, বিআরবিবি, রংপুর।
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সংববধান রাপ্ষ্ট্রর সদবতৃাচ্চ আইন, রাষ্ট্র 
পবরিালনার সকল আইনকানদুনর উৎস 
ও বাংলাদেশ নাদম পবরবির রাপ্ষ্ট্রর সকল 
উন্নয়ন েশতৃদনর বভবত্ত, যা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর 
রহমাদনর শাসনামদলর প্ররম বের ১৯৭২ 
সাদল সে্য স্বাধলীন বাংলাদেদশর জারলীয় সংসে 
কর্তৃক প্রণীর। সংববধাদনর বদ্রলীয় ভাদগর 
মলূনলীবর অংদশর ১৩নং অনদুছেদে জারলীয় 
অরতৃনলীবর ররা উৎপােন যন্ত্র, উৎপােন ও 
বণ্টন ব্যবস্া সম্দক্ড বলা হয়: 
উৎপােন যন্ত্র, উৎপােন ব্যবস্া ও বণ্টন 

প্রণাবলসমদূহর মাবলক বা বনয়ন্ত্রক হইদবন 
জনগণ এবং এই উদদেদশ্য মাবলকানা 
ব্যবস্া বনম্নরূপ হইদব,

(ক) রাষ্ট্রলীয় মাবলকানা: অরতৃাৎ অরতৃননবরক 
জলীবদনর প্রধান প্রধান গ্ক্রি লইয়া 
সুষু্ঠ ও গবরশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকাবর খার 
সষ্্টির মাধ্যদম জনগদণর পদক্ রাপ্ষ্ট্রর 
মাবলকানা;

(খ) সমবায়লী মাবলকানা: অরতৃাৎ আইদনর দ্ারা 
বনধতৃাবরর সলীমার মদধ্য সমবায়সমদূহর 
সেস্যদের পদক্ সমবায়সমদূহর 

পল্ী উন্নয়ক্নর ক্রমবিকাে 
ও বিআরবিবি

কারার মাহমদুুল হাসান
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মাবলকানা; এবং
(গ) ব্যবক্তগর মাবলকানা: অরতৃাৎ আইদনর 

দ্ারা বনধতৃাবরর সলীমার মদধ্য ব্যবক্তর 
মাবলকানা।
বকন্তু স্বাধলীনরাপরবর্ডলী সমদয় অরতৃননবরক 

ও সামাবজক উন্নয়দনর নলীবর বনধতৃারদণর ববষদয় 
সংববধাদনর এই গ্মৌবলক নলীবরদক যরাযর 
গুরুদত্বর সাদর ববদবিনা করা হয়বন। এক 
সময় শুধমুারি রাষ্ট্রলীয় খারদক প্রাধান্য গ্েয়া 
হদয়দে। ১৯৮০-এর েশক গ্রদক ধলীপ্র ধলীপ্র 
ববরাষ্ট্রলীয়করণদক অধধকরর গুরুত্ব আপ্রাপ 
করদর বগদয় শুধমুারি ব্যবক্তখাদরর ওপর 
সমস্ত বিন্তাভাবনাদক বেন্দ্রলীভূর করা হদয়দে। 
মাঝখাদন রাপ্ষ্ট্রর অন্য একটি খার সমবায়দক 
বা সমবায়লী মাবলকানায় উৎপােন, ব�াগ 
ও বণ্টনদক নলীবরবিন্তায় যরাযরভাদব স্ান 
গ্েয়া হয়বন। ব্যবক্ত ও রাষ্ট্রলীয় মাবলকানাধলীন 
অরতৃননবরক কমতৃকাদডের পাশাপাবশ সমরাদল 
সমবায় খারদকও গদড় বৈালার উপযুক্ত আইন 
কাঠাদমা, মদু্া-ব্যাংবকং, বববনদয়াগ, ব্যষ্টিক 
ও সামষ্টিক অরতৃননবরক নলীবর ইর্যাবে প্রণীর 
হয়বন বা এখনও হদছে না। ববষয়টি স্বাধলীনরার 
পর গ্রদক বর্ডমান সময় পযতৃন্ত খবুই প্রাসবঙ্গক 
বলাই যুবক্তযুক্ত হদব।

স�শবিি পল্লী উন্নয়ন ক�্যসশূচ (আইআরশিশপ) 

১৯৭১-১৯৮১:

বদ্স্তর সমবাদয়র সািল্যদক কাদজ লাগাদর 
সরকার সারা গ্েদশ একটি মদরল সমবন্বর 

পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) নাদম 
বাস্তবায়ন শুরু কপ্র। এই কমতৃসবূিটির অন্যরম 
ভাদলা বেক হদলা সরকাপ্রর জাবরগঠনমলূক 
বববভন্ন ববভাদগর সমন্বয়সাধন কপ্র জনগদণর 
কাদে পণ্য ও গ্সবা সরবরাদহর একটি কাযতৃকর 
পধিবর গদড় বৈালা। এই আইআরবরবপ-এর 
আওরায় বনম্নবলবখর কাযতৃক্রম পবরিালনা করা 
হয়। এগুদলা হদলা:

কৃশষ উন্নয়ন কটোর্যক্র�

	 রোম ও উপদজলা পযতৃাদয় সমবায় 
সংগঠন বৈবর (বেএসএস ও টিবসবসএ/
ইউবসবসএ);

	 রোমলীণ মলূধন গঠন;
	 ক্বষঋণ কাযতৃক্রম;
	 গ্সি সম্প্রসারণ কাযতৃক্রম;
	 বাজারজারকরণ কমতৃসবূি;
	 পল্লী ভবন ও গুোম বনমতৃাণ কমতৃসবূি;
	 মানব সম্ে উন্নয়দন প্রবশক্ণ কমতৃসবূি।

�শহলটো উন্নয়ন ক�্যসশূচ

	 রোমলীণ মবহলাদের সমন্বদয় সমবায় 
সবমবর গঠন এবং মলূধন ও পুঁবজ গঠদন 
উদ্ধুিকরণ;

	 রোমলীণ মবহলাদের আয়বধতৃনমলূক 
কমতৃকাডে বাস্তবায়দনর জন্য প্রবশক্ণ ও 
ঋণ প্রোন;

	 রোমলীণ মবহলাদের প্রারবমক স্বাস্্য, বশশু 
ও মার্মঙ্গল, পুষ্টি, পবরবার পবরকল্পনায় 

উদ্ধুিকরণ ও প্রদয়াজনলীয় গ্সবা প্রোন 
বনবচিরকরণ;

	 বের্ত্ব ববকাদশর মাধ্যদম নারলীর 
ক্মরায়ন;

	 বয়স্ বশক্া বেন্দ্র স্াপদনর মাধ্যদম 
রোমলীণ বনরক্র মবহলাদের মদধ্য বশক্ার 
ববস্তার।

দটোশরদ্র্য শবক�টোচন ক�্যসশূচ

	 ববত্তহলীন পুরুষ/মবহলা সমবায় সবমবর 
ও অপ্রাবরষ্ঠাবনক েল গঠন (ববএসএস/
এমএসএস);

	 কু্দ্ সঞ্চদয়র মাধ্যদম পুঁবজ গঠন;
	 মানব সম্ে উন্নয়ন ও েক্রা বব্ধিমলূক 

প্রবশক্ণ;
	 আরতৃ-সামাবজক উন্নয়দনর জন্য 

আয়বধতৃনমলূক কাযতৃক্রম বাস্তবায়দনর 
লদক্্য ঋণ প্রিলন।

আইআরবরবপ-এর কাযতৃক্রম সরকার ও 
ববশ্বব্যাংক ১৯৮১ সাদল গ্যৌরভাদব মলূ্যায়ন 
কপ্র। এই প্রবরদবেদন টিবসবসএ/বেএসএস 
বসদস্দম গ্সি একটি গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন 
কপ্রদে- এটার স্বলীক্বর গ্েয়া হয়। আইআরবরবপ 
কাযতৃক্রদম সেস্য ও ঋণ বব্ধি, আবরতৃক 
সক্মরা, উৎপােন বব্ধি এবং প্রবশক্দণর 
িাবহো ইর্যাবে সকল বকেু গ্সি কাযতৃক্রদমর 
সাদর সম্বক্ডর। রোদম প্রাবরষ্ঠাবনক সমবায় 
রাকার িদল গ্সদির যন্ত্রাংশ ব্যবহার কাযতৃকর 

ব্লক-িাটিক প্রবেষেে, উত্তরাঞ্চক্লর দবরদ্ক্দর কম্শসংস্ান বনবচিতকরে কম্শসবূি, বিআরবিবি, কুবড়গ্রাম।
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হয় এবং ক্বষ উপকরণ পাওয়ার একটি সহজ 
মাধ্যম বেল এই টিবসবসএ। আধবুনক গ্সদির 
সম্প্রসারদণ আইআরবরবপ সিল বদল 
মলূ্যায়ন প্রবরদবেদন উদল্খ করা হয়। মলূর 
কুবমল্া সমবায় গ্রদক আধবুনক গ্সি প্রযুবক্তর 
শুরু, রা ববছুেরণ �দট আইআরবরবপ-এর 
মাধ্যদম। এটি বেল আইআরবরবপ’র অধলীন 
নরুন সমবাদয়র গ্ক্প্রি একমারি বড় অবোন।

টিবসবসএ শুধমুারি ঋণ প্রোদনর সমবায় 
না হদয় একটি বহুমখুী সমবাদয় পবরণর হয়। 
১৯৮০ সাল পযতৃন্ত প্রায় ৭৮টি টিবসবসএ ধান, 
আলু, িাল, পাট, বৈলবলীজ, রামাক, রাল 
এবং শুটবক মাদের মাদক্ডটিং কাযতৃক্রম শুরু 
কপ্র। এোড়া টিবসবসএ আইআরবরবপ িালুর 
সময় ১৯৭১ সাল গ্রদকই সাপ্রর ব্যবসায় 
জবড়র বেল।

কুবমল্া মদরদলর সমবায় এই 
আইআরবরবপ-এর মাধ্যদম সম্প্রাসাবরর 
হদয়দে। রাই সেস্য এবং বববভন্ন ধরদনর 
কমতৃলীদের বনরববছেন্ন প্রবশক্দণর ওপর বোর 
গ্েয়া হদরা। রানা প্রবশক্ণ ও উন্নয়ন বেন্দ্র 
(টিটিবরবস) বেএসএস-এর গ্িয়ারম্যান, 
ম্যাদনজার, মদরল ক্ষক ইর্যাবের প্রবশক্ণ 
বেন্দ্র বহদসদব ব্যবহৃর হদর রাদক। এভাদবই 
আইআরবরবপ কাযতৃক্রম িলদর রাদক।

আইআরবরবপ-এর কাযতৃক্রমদক সরকার 
ও ববশ্বব্যাংক ১৯৮১ সাদল মলূ্যায়ন কপ্র 
কমতৃসবূির আওরায় পবরিাবলর বববভন্ন 
কমতৃকাডে ববদশষ কপ্র ক্বষ উন্নয়ন ও োবরদ্্য 
ববদমািদনর গ্ক্প্রি এক যুগান্তকারলী পবরবর্ডন 
আনদর সক্ম হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার 
১৯৮২ সাদল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড 
(ববআরবরবব) গঠন কপ্র। বর্ডমান সমদয় 
কুবমল্া মদরদলর আদলাদক বদ্স্তর সমবায় 
কাযতৃক্রম পবরিালনার োবয়ত্ব ববআরবরবব-এর 
ওপরই রদয়দে।

শবআরশিশব ও স�বটোয়

রোদমান্নয়দনর মাধ্যদম আত্মবনভ্ডরশীল, 
োবরদ্্যমকু্ত ও সুখী-সমধ্ি বাংলাদেশ গড়ার 
স্বপ্ন বনদয় ববআরবরবব যারিা শুরু কপ্র। বদ্স্তর 
সমবায়বভবত্তক প্রাবরষ্ঠাবনক কাঠাদমার আওরায় 
পল্লীর কু্দ্ ও প্রাবন্তক িাবষদের সংগবঠর কপ্র 
সংগঠদনর মাধ্যদম রাদেরদক মলূধন গঠন, 
অব্যাহর রোরবক ঋণ সরবরাহ, বনববড় 
প্রবশক্ণ ও প্রযুবক্তগর সহায়রা প্রোন কপ্র 
গ্েদশ যরাসম্ভব স্ায়লী খাে্য বনরাপত্তা সষ্্টিদর 
অবোন রাখা ববআরবরবব-এর কমতৃসবূির 
মলূ উদদেশ্য। এোড়া োবরদ্্যর ঝুঁবক হ্াস, 
োবরপ্দ্্য বনরসন ও নারলীর ক্মরায়দনর লদক্্য 
ববআরবরবব মলূ কমতৃসবূির পাশাপাবশ বকেু 
সহায়ক কমতৃসবূি বাস্তবায়ন করদে। এোড়া, 
মানব সম্ে উন্নয়দনর লদক্্য ববআরবরবব’র 
প্রবরটি প্রকল্প বা কমতৃসবূি প্রবশক্ণ বেদয় রাদক। 

ববআইবরএস এর একটি গদবষণায় গ্েখা 
যায়, ববআরবরবব-এর পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক 
সকল কমতৃসবূি বজবরবপ-বৈ প্রায় দুই শরাংশ 
অবোন রাদখ। এদর আরও উদল্খ করা হয় 
গ্য, ববআরবরবব োবরদ্্য ববদমািন, খাে্য 
বনরাপত্তা অজ্ডন, নারলী উন্নয়ন, জন্মবনয়ন্ত্রণ 
সামরেলী ব্যবহার বব্ধি, স্বাস্্য-স্যাবনদটশন ও 
পুষ্টি উন্নয়ন এবং সম্ে বৈবরদর রাৎপযতৃপূণতৃ 
ভূবমকা বেদখদে। সরকাবর কমতৃকর্ডা বহদসদব 
আমার পরম গ্সৌভাগ্য হদয়বেল বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�াদর্ড দুই দুইবার িাকবরদর 
গ্সবাোন করা। একবার ৮০’র েশদকর 
প্ররমাদধতৃ ববআরবরবব’র একটি প্রকদল্পর 
বনবতৃাহলী পবরিালক এবং গ্সসদঙ্গ পবরিালক 
(প্রশাসন) বহদসদব োবয়ত্ব পালন এবং 
৯০’র েশদকর শেষভাদগ উক্ত প্রবরষ্ঠাদনর 
মহাপবরিালক বহদসদব োবয়ত্ব পালদনর 
গ্গৌরবেলীপ্ত সুদযাগ পাওয়া। বলদর বদ্ধা 
বেই এ প্রবরষ্ঠাদন োবয়ত্বপালন কাদল আবম 
সবদিদয় ব�বশ র্বপ্ত লাভ কপ্রবে, অগধণর 
প্রবশবক্র, কমতৃঠ ও সৎ সহকমতৃলীদের সাহিযতৃ, 
উপদেশ লাদভর প্রবক্রয়ায় ক্রমববকাশমান 
েক্রা অজ্ডদনর মাধ্যদম ববআরবরববদর 
ব�বশ ব�বশ জনগদণর ভাগ্য উন্নয়ন সংবলিষ্ 
কাজ করার সুদযাগ লাদভ সমরতৃ হদয়বে- যা 
বেল আমার িাকবর জলীবদনর উদল্খদযাগ্য 
গ্গৌরবেলীপ্ত অধ্যায় বনুঃসদন্দদহ। ১৯৯৪ 
সাদলর শেষভাদগ আবম কর্তৃক রৎকাললীন 
ববআরবরবব’র মহাপবরিালক মদহােয়দক 
(আবম রখন পবরদবশ ও বন মন্ত্রণালদয় 
কমতৃরর) বলবখরভাদব ১৯৯৩-১৯৯৪ অরতৃ 
বেপ্রর বগুড়া বেলায় ববআরবরবব’র 
অনসুর্ বদ্স্তর সমবায় কাযতৃক্রদমর অরেগবরর 
বববরণ প্রোদনর জন্য অনপু্রাধ করদল দ্রুর 
উক্ত অরতৃ বেপ্রর (১১ মাদসর) উক্ত বেলার 
ববআরবরবব’র কাযতৃক্রদমর অরেগবরর গ্য 
বববরণ গ্প্ররণ কপ্রবেদলন রা বেল ব�শ 
আশাব্যঞ্জক। 

বধণতৃর প্রবরদবেদন ববআরবরববর বববভন্ন 
কাযতৃক্রম, বাবষতৃক লক্্যমারিা অজ্ডন ইর্যাবে 
সম্বক্ডর গ্য বিরি পবরদবশন করা হদয়দে রা 
এখন পযতৃন্ত প্রাসবঙ্গক এবং রা অবদলাকন ও 
পযতৃাদলািনা কপ্র গ্েখা েরকার গ্েদশর নলীবর 
বনধতৃারকদের। উন্নয়নমলূক এমন বোদনা গ্ক্রি 
নাই (রোদম বা রানায়) গ্সখাদন র. আখরার 
হাবমে খাদনর উদ্াববর বদ্স্তর সমবায় 
পধিবর পবরকবল্পরভাদব প্রদয়াদগর মাধ্যদম 
জনদগাষ্ঠীর একটা উদল্খদযাগ্য অংশদক 
উন্নয়নমলূক কমতৃকাদডে সম্ক্্ত করার প্রদিষ্া 
বেয়া হয়বন। প্রায় সকল বেলায়ই ববআরবরবব 
এ ধরদনর কাযতৃক্রম (ক্বষকাজ, পশুপালন, 
মৎস্য িাষ, বহ্্মপ্রাপণ, গহ্পাবলর পশু-
পাবখর টীকা/ইনদজকশন প্রোন, গ্সি যপ্ন্ত্রর 
মাধ্যদম গ্সদির ব্যবস্া, পবরবার পবরকল্পনা 

রেহণ কাযতৃক্রম ইর্যাবে) রেহণ কপ্র িদলদে 
বববভন্নমখুী প্রবরকূলরা ও ব�রলী অবস্া সদ্বেও।

বদ্স্তর সমবায় েশতৃন এর প্রবক্তা র. 
আখরার হাবমে খাদনর জন্ম ১৫ জুলাই, 
১৯১৪ সদন রৎকাললীন অখডে ভারদরর আরোয় 
এবং ১৯৯৯ সাদলর ৯ অদ্াবর রাবরদখ বরবন 
মাবক্ডন যুক্তরাপ্ষ্ট্রর ইবডেয়ানা শহপ্র মরু্্যবরণ 
কপ্রন। বরবন রোনলীন্তন পূবতৃ পাবকস্তাদনর 
কুবমল্ায় ১৯৫৯ সাদল রার বদ্স্তর সমবায় 
েশতৃন প্রণয়ন, ববকাশ সাধন ও বাস্তবায়নকদল্প 
কুবমল্া আগমন কপ্রন (প্ররমবেদক বরবন 
বকেুকাল কুবমল্া বভদ্াবরয়া কদলদজ অধ্যক্ 
পদে োবয়ত্ব পালন কপ্রবেদলন) এবং এক 
েশদকরও অধধককাল রার কুবমল্া মদরল 
বদ্স্তর সমবায় উদ্াবন ও ববকাদশ ব্ররলী হন। 
১৯৭৭ সাদল বরবন বকেুকাল বগুড়া রুরাল 
বেদভলপদমটি একাদরবমদর বদ্স্তর সমবায় 
পধিবর সংবলিষ্ গদবষণায় কদয়ক মাস বনদজদক 
বনদয়াবজর বেদখ সম্ভবর ব�রলী পবরদবদশর 
বকংবা কাব্ষির প্রদয়াজনলীয় সহদযাবগরা না 
পাওয়ার কারদণ বাংলাদেশ গ্েদড় িদল যান।

এ মহাপুরুষ ১৯৮৭ সাদলর শেষবেদক 
বোদনা একবেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
ব�ার্ড (কাওরান বাজার), োকা অবিদস 
কদয়ক �ণ্টার জন্য এদসবেদলন। আবম রখন 
ব�াদর্ডর পবরিালক (প্রশাসন) এবং জনাব 
হাসনার আবদুল হাই মহাপবরিালক এর 
োবয়দত্ব বেদলন। এরপর পাবকস্তাদনর লাদহাপ্র 
এক কনিাপ্রদসি গ্যাগোনকাদল পাবকস্তান 
বসবভল সাবভ্ডস একাদরবমর বপ্রবসিপাল কণতৃধার 
বাংলাদেদশর প্রবরবনধধ েলদক রাদরর বরনাপ্র 
োওয়ার গ্েন। গ্স োওয়াদর র. আখরার 
হাবমে খানও উপবস্র বেদলন। এই বেল 
খান সাদহদবর সাদর আমার শেষ গ্েখা। 
ববআরবরবব, বদ্স্তর সমবায়, কুবমল্া মদরল 
এসদবর করা মদন হদলই র. আখরার হাবমে 
খাদনর গ্িহারা গ্িাদখর সামদন ব�দস উদঠ। 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�াদর্ডর উজ্জ্বল গ্রদক 
উজ্জ্বলরর ভববষ্যৎ কামনা কপ্র ববআরবরবব 
কর্তৃপক্দক ধন্যবাে ও ক্রজ্ঞরা জ্ঞাপন এবং 
সদবতৃাপবর বাংলাদেদশর স্পবর জাবরর বপরা 
বঙ্গবনু্র প্রবর ববনম্র শ্রধিা জ্ঞাপন কপ্র এ 
বেখার এখাদন ইবর টানবে।

কটোরটোর �টোহ�ডুদুল হটোসটোন,  সাদবক মহাপবরিালক, 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড, কুবমল্া ক্যাটিনদমদটি 
বনবমতৃর বঙ্গবনু্ কর্তৃক উদদ্াধনক্র বাংলাদেদশর প্ররম ও 
একমারি মবুক্তযুধি স্মব্রদসৌধ বনমতৃাদণর প্রধান সমন্বয়কারলী 
(১৯৭৪ সাল)

এ বনবন্ বেখায় ব�াদর্ডর উপ-পবরিালক র. বজল্রু 
রহমান এবং জনাব হাসনার আবদুল হাই এর বনবন্ 
গ্রদক রর্যাবে বনদয়বে, গ্সজন্য রাঁদের কাদে ক্রজ্ঞ।
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Part-1: Introduction
Definitions and problem with 

definitions: By Rural Development 
(RD), we use to understand, 
development of rural areas and 
development of the quality of life of 
people live in the rural areas.

 RD is equated in most of the 
time with a sort of area development 
strategy. It is (RD) also often 

misconceived as ‘agricultural 
development’ only.

RD May also be regarded as the 
transformation process of traditional 
societies towards modernity.

The term ‘rural’ is often 
misconstrued as the living hub of 
‘backward’, ‘uncultured’, ‘illiterate’ 
,’ignorant’, ‘superstitious’ and 
narrow minded people. Rural areas 

Rural Development 
in Bangladesh: A 
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Dr. Tofail Ahmed
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are characterized as ‘isolated’, 
‘remote’ and scattered settlement 
of rustics. It also characterized as 
‘peasant settlement’ in a ‘closed 
society’ with ‘fatalistic culture’. 
On the contrary, rural areas or 
villages in Bangla literature has been 
portrayed as a serine, peaceful and 
full of aesthetic beauty. There were 
common stories many miseries too.

Contextualization- Problematic 

clarified from the greater historical 

canvas

All governments at a certain stage of 
history were ‘Local Governments’. 
In the same way, I like to say, at 
a particular juncture of human 
history, all societies were ‘rural’. 
An old proverb says,” God made 
the country, men made the towns”. 
Consequently “all developments 
were essentially Rural Development 
(RD)”.

All definitions in Social science are 
contextual. Theories and definitions 
are like shoes, to be fixed in the feet 
of individuals to walk comfortably 
and societies to make them fit to 
progress and maintain stability. The 
shoes are of standard size but feet 
differ in sizes. What to do to fit the 
standard size shoes in all the different 
sizes of feet? Are we going to cut the 
feet to fit into the shoes or remake 
the shoes to fit the feet? Let us please 
find the answer by ourselves. One 
particular definition is not applicable 
for all times to come. Each and every 
definition represents some realities 
(surface reality or inner reality) of the 
particular time and space.

In the past, RD was an essential 
community effort or private 
philanthropic activity. Look at the 
history of  educational institutions 
initiated hundred years ago, 
similarly many of the public works 
such as road, culvert, bridges, 
water reservoirs were established 
either by communities with private 
philanthropic assistance or by 
individuals. Later, state intervention 

started and took it over. For example, 
schools established by community or 
private persons were nationalized; 
Roads and bridges were repaired, 
maintained and improved with state 
fund. Ultimately, at some stages, 
community retreated and state 

become the dominant player.  The 
RD  in contemporary development 
discourse is mostly treated  as projects 
and programs of state (national, 
regional and local).In reality , it is 
pre-dominantly cumulative efforts 
and initiatives of individual, family, 
community and non-state private 
actor and state of various nature and 
types.  RD is also an integral part 
of human history that moved from 
one stage to the other. Because of 
my approach of attaching historical 
sense in the total discourse, I prefer 
to replace the term and concept RD 
into ‘Social transformation’.  We 
may elaborate the issue later.

The role of state in influencing 
people’s life enormously changed 
over the time. State in the ancient 
(BC), mediaeval (600 AD on ward) 
and modern (1800 onward) is not 
the same. Life and livelihood, 
state and society, interpersonal 
and social relationship, dreams 
of destiny, relationship between 
men and women, ruler and the 
ruled, employer and employee, 
means of production, factors of 
production, forces of production, 
relations of production, distribution 
of production and consumption 
pattern; all have changed and 
transformed. The proportion of 
changes is so great and enormous 
that it is insufficient to compare them 
between ‘Earth and the Heaven’. 
It  began from ‘hunting,-fishing-
food gatherer’s  stage of human life 
to nomadic tribes having no idea of 
private ownership that Karl Marx 
called ‘primitive communist’ stage to 
modern and postmodern ‘capitalist’ 
and ‘late capitalist’ societies of wider 
varieties(Ahmed 2012). 

The Beginning and End of ‘Rural-

Urban’ Divide

History turned into a new era with the 
growth of ‘cities’ and ‘towns’ from 
the womb of feudalism. The fleeing 
artisans (bonded labor) with the 
instigation from merchants created 
new settlements and these were the 
earliest cities in the world. Cities 
symbolized dynamism in human 
history, freedom from servitude 
and created an epoch making 
history- a new ‘mode of production’ 
leading towards industrialization 
and urbanization. Feudal lords lost 
political and economic power to 
urban bourgeoisie and the comprador 
bourgeoisie. Rural life, living and 
livelihood gradually have been 
thrown into perpetual despondency, 
misery, exploitation and neglect. 
Urban centers were becoming the 
main engines of growth, creation of 
asset, hub of science, technology and 
innovations, center of political and 
economic power and civilization, 
culture, comfort and leisure .Only 
5 to 10 % of global population in 
the 1900 were enjoying the facilities 
associated with urban life. Around 
2030 to 2040 more than half of 
the population will be living in the 
urban centers and other half of the 
remaining population will be living in 
the suburban areas (Ahmed, 2016).

‘Rural Development’ as State 

intervention is a Post Second War 

phenomenon

Like many other countries of the 
world during the post-colonial era, 
thinking for vast majority of rural 
people began as an imperative for 
having a balance within the states 
and nations. In India, Community 
Development (CD) was lunched 
under Nehru’s effort and in Pakistan, 
Village Agricultural and Industrial 
Development (V-AID) program 
was initiated with US support. 
Later Saemaul Undong in South 
Korea, Ujjamaa (a version of African 
Socialism) in Tanzania under Julius 
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Nay rare, Kibbutz ( Community 
living) in Israel got wider currency. 
In the countries of socialist bloc, 
massive work began with the rural 
population; in former USSR under 
‘Soviet system’ (Lenin’s slogan-‘all 
power to the Soviets’), Chinese post 
revolution rural development under 
Mao Tse Tung began with regimented 
land reform supported by ‘production 
team-production brigade-
commune system and Yugoslavian 
cooperatives are also some of the 
examples of rural development 
in Socialist countries in the 1950s 
and 1960s. In the west Europe 
and Scandinavia, Cooperatives 
played a pivotal role in boosting 
agricultural and dairy production 
and also supplying consumer goods 
(Japan is Champion of Consumers 
Cooperatives ) among the relatively 
less well-off people of their respective 
societies.

Rural Development as Integral Part 

of National Development

In almost all the national planning 
documents of the developing 
countries from 1950s to 1990s, RD 
used to occupy a distinct place. All 
the national governments committed 
resources, new institutions were 
created and lot of new projects 
were developed keeping agricultural 
development and boosting food 
production at the center. The 
dominant RD strategy in post second 
war period was- ‘modernization 
of agriculture’ with new package 
of ‘seed-fertilizer-insecticide-
irrigation technology’ under a new 
brand name of a development 
movement known as “Green 
Revolution” and “grow more food” 
concentrated on enhancement 
of agricultural productivity . 
The agricultural production 
was substantially increased but 

inequality in rural areas widened and 
landlessness also increased. It did 
not help to reduce poverty rather 
poverty index continue to rise due to 
demographic and inequality factor. 
Riches were getting richer and poor 
and landless were not substantially 
benefited from trickle down growth 
approach of ‘Green Revolution’.

New thinking begun in the 1970s, 
there were certain highly visible 
policy shifts. It has been criticized 
that the RD served the interest of 
relatively rich farmers and poor 
and landless were by-passed. A 
new approach called ‘target group’ 
approach was tried by NGOs keeping 
the poor and landless at the center of 
intervention. The concept of micro 
credit emerged as the by-product of 
target group approach.  The non-
government initiatives beyond the 
domain of ‘agriculture’ regarded as 
grand success. The NGOs emerged 

Rice harvesting by cooperative farmers, BRDB, Godagari, Rajshahi.
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as new development agent and actor 
and private sector intervention in 
RD and Poverty alleviation gradually 
expanded. As conceptual discourse 
‘Poverty Alleviation’ to a large extent 
replaced the term ‘RD’ in the late 
nineties.

In Bangladesh, Integrated Rural 
Development Programme (IRDP) 
started as the biggest RD programme 
during the post liberation period with 
First Five Year Plan (FFYP: 1973-
1978) of Bangladesh. It basically 
started to implement the ‘Two-
tier Cooperative’ innovated under 
‘Comilla Approach’. It initially 
started with formation of KSS 
(Farmer’s Cooperative) at the village 
level and federating those at Thana 
level under TCCA (Thana Central 
Cooperative Association). Later, 
IRDP was upgraded into a full-
fledged autonomous body as BRDB 
(Bangladesh Rural Development 
Board) and converted to the fountain 
of rural development programmes 
and projects of GOB. It started target 
group projects, women projects and 
poverty focused projects. Most of the 
donor supported rural development 
projects were concentrated under 
the management of BRDB. Later, in 
1990s with the changes of global aid 
policy donors started withdrawing 
their support from governments and 
shifted their support towards private 
and voluntary sectors(Saha and 
Ahmed 1998). The GOB and BRDB 
both retreated and NGOs and private 
sector started flourishing.  The GOB 
gradually reemerge in the support of 
poor in form of safety net and BRDB 
is not a dominant player in the safety 
net management.

In this connection World Bank 
(1975) and the emergence of BRAC, 
Proshika, Grameen Bank may be an 
eye opener to understand the shift 
of RD discourse in Bangladesh and 
elsewhere.

‘Rural Development’ at the Turn of 

the New Millennium

RD at the turn of the millennium lost 
much of its steam and rigor. Programs 
and project are continuing with 
different emphasis and objectives. 
For example, UN Millennium 
Development Goals (MDGs)
from 2000-2015 and Sustainable 
Development Goals(SDGs-2016 
to 2030) overtook the traditional 
concept of RD. In the last few 
decades, ‘Poverty Alleviation’ had 
become an overarching and all-
encompassing concept that absorbed 
all the governmental and donor 
efforts which previously RD had been 
occupying. The poverty alleviation 
effort addressed both urban and rural 
poor and less well of people under 
the same blanket and ‘wellbeing’ has 
become the cardinal entry point of 
the concept.

The other dimension that 
contributed pushing RD in the 
back foot is the growing trend of 
urbanization globally. More and 
more people are living in the urban 
centers compared to even 20 years 
back and it is happening so rapid 
and quick that resources being 
rechanneled to urban services. Rural 
to urban and   international migration 
is an order of the day. On the other 
hand, people living in the rural areas 
also aspiring for urban facilities. 
Urbanization is aggressively in the 
process of expansion and rural areas 
are in the process of contraction. 
Villages in many countries are not 
any more remote and isolated, 
they are having the advantages 
of connectivity (physical and 
virtual both). There are inequality, 
discrimination, deprivation and lack 
of opportunity between the core and 
the periphery. The MDGs and SDGs 
are trying to address many of those 
with all inclusive manners. It not only 
addresses the economic deprivation 
issues, it includes gender, human 
right, governance, environment, 
climate, culture, health, housing, 
education etc. all in a single but 
comprehensive package. 

Part-2: Rural Development 

projects and programs in historical 

perspectives

Approaches o the study of RD

•	 Philanthropic Approach 
(Christian Missionaries and 
private philanthropist like Haji 
Mohammad Mohsin)

•	 Spiritual Approach (M.K.Gandhi)
•	 Aesthetic Approach 

(Rabindranath Tagore in 
Sreeniketan and Shahjad pur)

•	 Community Approach (Israeli 
Kibutz, indian Sharbodoya 
Movement and many others)

•	 Bureaucratic Approach (F.l.Bryant 
in Punjab,Guru Shadoy Datta and 
Bratachari movement, TIM Nurun 
Nabi, N.M. Khan, ishaque and 
officials of British India initiated 
many RD programmes in their 
respective work stations in The 
then Pakistan)

•	 State intervention Approach-
China through Commune system, 
Tanzanian Ujjama approach, 
South Korean  Saemaul Undong

•	 Institutional Approach (Akhter 
Hameed Khan and Comilla 
Approach)

•	 Professionally organized private-
voluntary approach (Brac, GK 
and Grameen Bank) 

Strategies of RDs

•	 Community vs. Target group
•	 Formal vs. informal group
•	 Credit as fundamental right
•	 Women and gender dimension
•	 Environment dimension
•	 Infrastructure and services

Pioneers in RD and Poverty 

Alleviation

•	 M.K .Gandhi
•	 Rabindranath Tagore- Nobel 

laureate in literature in 1913
•	 Norman Ernest Borlaug- Nobel 

Laureate for Peace in 1970 US) 
•	 Akhter Hameed Khan (Pakistan-

Bangladesh)
•	 Joy Parkas Narayan (India- 
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Sharbodaya Movement )
•	 Julius Nay rare(Tanzania)
•	 Arya Ratna ( Sri Lanka)
•	 Mohammad Yunus-Nobel laureate 

for peace-2006 (Bangladesh and 
later spread globally) 

•	 Sir Fazle Hasan Abed (Bangladesh 
and many other countries under 
BRAC International)

•	 Zafarulla Chowdhury(Through 
GK-People centered health 
system)

Chronology of RD projects and 

Programs

•	 British India-Great Bengal 
Famine-to support Farmers 
and agriculture-Multi-purpose 
Cooperative Society started from 
1904.

•	 V-AID (1950-1960)
•	 Comilla model-Rural 

Administration experiment-New 
Cooperative movement-RWP-
TIP-Rural Education, Women’s 
development-agricultural 
modernization (1960 onwards)

•	 Comprehensive Village 
Development Program (CVDP 
-1974 onward)

•	 Emergence of NGOS in Bangladesh 
(1973-onward)

•	 Micro Credit panacea (1980s)
•	 Retreat of state-privatization, 

marketization and Structural 
adjustment (1990s)

•	 Ekte Bari Ekti Khamar (One house 

one Farm) New savings program 
in contrast to credit( 1997), later 
renamed as Amar Bari Amar 
Khamar and Polly Sanchaya 
Bank.

•	 MDG-2000-2015
•	 Safety net and Social Security 

programmes/policy (2015).
•	 SDG-2015-2030    

Conclusion
Bangladesh made a remarkable 
progress in alleviating rural poverty 
during the last 20 years in achieving 
the substantial reduction of poverty 
and building rural infrastructure. As 
regards the MDGs, Bangladesh could 
maintain the consistency with the 
targets set in the MDG document. 
Poverty incidence in Bangladesh 
came down to half less than 20% 
and extreme poverty also brought 
down substantially ( 10% ) during the 
period. Improvement in the health, 
sanitation, education and gender 
development proved remarkable. 
Though the Covid-19 in the years 
2020-2021 created an adverse effect 
on the ongoing progress and the fall 
back to poverty trap for the time 
being reoccupied some space. Many 
of the program models of Bangladesh 
are now being replicated in other 
countries and societies. Institutional 
model building in Bangladesh began 
with “Comilla Approach” in the 
1960s. It substantially changed 

the mind set of rural development 
thinkers and practitioners. In the post 
1970 periods, the BRAC experiences 
of RD proliferated and diversified 
in rural health, education, different 
specialized production such as rural 
crafts, dairy, poultry, etc. and 
Grameen model of micro credit and 
social business (Yunus 2008, 2010 
and 2015) become the brand names 
of RD and poverty alleviation all over 
the world in improving people’s lives 
and livings as well as development 
of greater human potentials. The 
latest GoB efforts towards ‘National 
Social Security Strategy’ (GoB 2015) 
is striving towards transforming   
the country into an ideal ‘welfare 
state’ in the context of a developing 
country. In the current development 
documents such as FYDPs, Vision 
2041 and Delta Plan 2100 ‘rural 
development’ does not feature in a 
visible way as a separate sector, it 
(RD) is regarded as part of national 
development through accelerated 
growth and a country with higher 
income and less poverty incidence. 
All traditional RD institutions created 
during the 1960,1970s and 1980s 
have to rewrite their new roles under 
the changed situation and new global 
and national realities.

Dr. Tofail Ahmed, Ph.D.: Researcher, 
Trainer, Teacher and Development 
Practitioner (Consultant)



‘পল্লী উন্নয়ন’ অব্যশই উন্নয়ন ধারণার 
একটি গ্মৌবলক ববষয়। একটি গ্সরু, একটি 
সড়ক, োলানদকাঠা বনমতৃাণ কপ্র বেদলই 
শহপ্রর েশ্্যর উন্নয়ন হদয়দে বলা সম্ভব 
হদলও পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি অনরুূপ করাটি 
বলার সুদযাগ বেই। কারণ পল্লী উন্নয়ন 
ধারণাটি অবশ্যই মানসকাঠাদমা গঠদনর সদঙ্গ 
সম্ক্্ত। মানসকাঠাদমার সদঙ্গ সম্ক্্ত হদছে 
স্বরুঃসূ্র্ডরা এবং  বনদজর কপ্র ভাবার ববষয়। 
বোদনাবকেু িাবপদয়  গ্েয়ার প্রসঙ্গটি এখাদন 

মলূ্যহলীন। উপকারদভাগীরা যখনই উন্নয়নদক 
েরে বেদয় বনদজদের আরতৃসামাবজক অবস্তদত্বর 
অংশ মদন কপ্র রখনই উন্নয়ন গ্টকসই হয়। 
যখন উপকারদভাগীরা প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ভাদব 
উন্নয়ন প্রবক্রয়ার সকল পযতৃাদয়ই বনদজদেরদক 
কাযতৃকরভাদব সম্ক্্ত বা অংশরেহণ করদর 
পাপ্র রখনই প্রক্র উন্নয়ন �দট।

ষাদটর েশদক গ্েদশ সো ববরাজমান 
খাে্য�াটবরর গ্প্রবক্দর উন্নয়ন পবরকল্পনা 
ও কমতৃসবূি প্রণয়দনর সময় প্রধানর খাে্য 

িাংলাক্দক্ের পল্ী 
উন্নয়ন রািনাসমহূ

গ্মাুঃ হুমায়ুন খাবলে
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উৎপােদনর ওপরই গুরুত্বাপ্রাপ কপ্র আসা 
হদরা। ঐ সময় খাে্য�াটবরর সদঙ্গ ভূবম 
কাঠাদমা একটি বড় ি্যাদলঞ্জ বেল। এখন 
প্রযুবক্তগর উন্নবর, উন্নর বলীজ ও সারসহ 
অন্যান্য ব্যবস্ার কারদণ পূদবতৃর গ্স অবস্া আর 
বেই। বাংলাদেদশ ক্বষখারদক পল্লী উন্নয়দনর 
গ্ক্প্রি গ্মৌবলক মদন করা হদলও ক্বষই যদরষ্ 
নয়। বর্ডমাদন জটিল প্রযুবক্তবভবত্তক সমাদজ 
ক্বষর সাদর আরও অন্যান্য গ্স্র এমনবক 
কুটির, মাইপ্ক্রা, কু্দ্ ও মাঝাবর উদে্যাগ 
(বসএমএসএমই) খারদকও সম্ক্্ত করদর 
হদব। একই সাদর ক্বষখারদকও আধবুনক ক্বষ 
বহদসদব গদড় রুলদর হদব। আবশর েশদক মদন 
করা হদরা পল্লী উন্নয়দনর সদঙ্গ সম্ক্্ত রাকদব-
োবরদ্্য হ্াস, উৎপােন বব্ধি, সম্দের সুসম 
বণ্টন, মজুরবভবত্তক কমতৃসংস্ান বব্ধি, গ্মৌবলক 
অবকাঠাদমা সষ্্টি কপ্র রোমলীণ জলীবনমান বব্ধি, 
স্ানলীয় সম্ে, পবরদবশ এবং বসধিান্ত রেহণ 
প্রবক্রয়ায় অংশরেহণ, রোমলীণ মলূ্যদবাধ কাঠাদমা 
বোরোরকরণ প্রভ্বর ববষয়। 

পল্লী উন্নয়ন প্রবক্রয়া অবশ্যই েলী�তৃদময়াবে 
ববষয়। রারারাবর বকেু হওয়ার সুদযাগ এখাদন 
বেই। পল্লী উন্নয়ন বা রোদমান্নয়ন হদছে একটি 
বহ্ত্তর পবরসরবভবত্তক কাযতৃক্রম। এদক্প্রি 
সরকাবর-ব�সরকাবর উভয় বেক গ্রদকই 
উদে্যাগ বনদর হদব। অবভজ্ঞরা গ্রদক বলা 
যায় গ্য, পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি প্রারবমক 
স্তর পাবড় গ্েয়া সম্ভব হদলও বদ্রলীয় স্তপ্র 
ওঠা কবঠন হদর পাপ্র। আবার বদ্রলীয় স্তপ্র 
ওঠা সম্ভব হদলও নানাববধ কারদণ পুনরায় 
প্রারবমক স্তপ্র অবনমদনর আশঙ্া গ্রদকই 
যায়। উন্নয়ন ধারাক্রবমক ও গ্টকসইমলূক 
না হওয়াদর এরূপ �দট রাদক। এজন্য 
প্রাবরষ্ঠাবনক ও অপ্রাবরষ্ঠাবনক উভয় গ্ক্প্রিই 
উৎপােনশীল কমতৃসংস্ান এবং আয়-উৎসারলী 
কমতৃসবূি জরুবর। রার সাদর রাকদব আধবুনক 
প্রযুবক্তর সংযুবক্ত ও সহায়ক পবরদবশ। 
এজন্যই েরকার সরকাবর-ব�সরকাবর উভদয়র 
সমবন্বর উদে্যাগ। স্ানলীয়ভাদব প্রাবরষ্ঠাবনক 
কাঠাদমা গ্যমন গদড় রুলদর হদব বৈমবন 
রোদম উৎপােনশীলরার সম্ভাবনা বাড়াদর 
হদব। পল্লী উন্নয়ন সংবলিষ্ এ ভাবনার সাদর 
অবশ্যই সম্ক্্ত রাকদর হদব বববভন্ন গদবষণা 
প্রবরষ্ঠান, গ্যমন- বার্ড, আরবরএ, বাপার্ড, 
বাক্ড ইর্যাবে। এ সকল প্রবরষ্ঠাদনর গদবষণা 
িলদক কাদজ লাগাদর হদব। আবার সকল 
গদবষণা িলদক পযতৃাদলািনা কপ্র রার বনযতৃাস 
বনণতৃয়পূবতৃক অরোধধকার বনবতৃািন কপ্র প্রবরটি 
এলাকার জন্য আলাো আলাোভাদব এগুদলার 
পরলীক্ামলূকভাদব প্রদয়াগ করদর হদব। 

বাংলাদেশ মলূর রোম প্রধান গ্েশ। 
সুররাং ব�বশরভাগ মানদুষর জলীবন-জলীববকার 
মলূবভবত্তও গ্সখাদনই। আবার রোদমর 

অধধকাংশ মানষুই ভূবমহলীন, প্রাবন্তক ক্ষক 
এবং কু্দ্ক্ষক। অরি ভূবমই রোমলীণ জলীবন 
জলীববকার মলূ বভবত্ত। এ ভূবমদক বেন্দ্র কপ্র 
ক্বষকাজই হদছে বাংলাদেদশর অরতৃনলীবরর 
বহ্ৎ গ্ক্রি। এ ক্বষ বেদয়ই মলূর রোদমর 
মানদুষর আরতৃসামাবজক মযতৃাো ও অবস্ান 
বা স্্যাটাস বিবনির হয়। গ্টকসই উন্নয়দনর 
জন্য রোমবভবত্তক বববভন্ন প্রাবরষ্ঠাবনক 
কাঠাদমা, গ্যমন-সমবায় সবমবর, সাধারণ 
সবমবর গদড় রুলদর হদব। রোম অঞ্চদল 
উৎপােন বব্ধি , কমতৃসংস্ান সষ্্টি, ববপণন, 
সংরক্ণ, প্রযুবক্তর প্রদয়াগ, আরএনএি 
বব্ধি, উদে্যাক্তা সষ্্টি ইর্যাবে গ্ক্প্রির সাদর 
সাদর গদবষণা ও সম্প্রসারণমলূক কাজও 
পাশাপাবশ িলদর হদব। এ কাযতৃক্রমটি সকল 
জাবরগঠনমলূক সংস্ার গ্ক্প্রিই কাযতৃকর 
করদর হদব। বাংলাদেদশ প্রাধণসম্ে ও মৎস্য 

সম্ে উন্নয়দনর জন্য যদরষ্ সম্ভাবনা আদে। 
ক্বষকাদজর গ্ক্প্রি এ সাব-গ্স্রটি ব�বশ 
লাভজনক। রোমলীণ যুবদেরদক ক্বষদর যরটা 
না আরেহলী কপ্র বৈালা যায় রার গ্িদয় ব�বশ 
আরেহলী কপ্র বৈালা সম্ভব মৎস্য ও প্রাধণসম্ে 
কাদজ। এ খাদরর গ্প্রারা্ ববপণন করাও 
সহজ। গ্েদশর সবতৃরি ‘প্রেশতৃনলী খামার‘ স্াপন 
কপ্র এবং সহজ প্রবশক্ণ বেদয় এ খাদরর 
ববপুল উন্নয়ন সাধন করা যায়। এ সাব-গ্স্প্র 
সিলরার অদনক নবজরও রদয়দে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল গ্েশ। 
জনগদণর প্রায় ৪০% ভাগই যুবপ্শ্রধণর 
অন্তগতৃর। জনবদলর সবদিদয় গুরুত্বপূণতৃ 
এ অংশদক কাদজ লাগাদর হদল ক্বষ ও 

ক্বষবভবত্তক অরতৃননবরক কমতৃকাদডের সদঙ্গই 
রাদেরদক সম্ক্্ত করদর হদব। ক্বষর সবতৃমখুী 
উন্নয়ন েরকার। বাংলাদেদশ ক্বষর জন্য বকেু 
করদর হদল রা করদর হদব অবশ্যই ক্ষকদের 
ক্বষপদণ্যর বাজার ও উপকরদণর সদঙ্গ 
সংবলিষ্দের সাংগঠবনক কাঠাদমার মাধ্যদম। 
এ সংগঠন সমবায়বভবত্তক গ্হাক বকংবা 
েলবভবত্তক কাঠাদমার মাধ্যদমই গ্হাক। এক 
করায় বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়দনর প্রাণভ্রমর 
হদছে সংগঠনবভবত্তক ক্বষ।

বর্ডমান পব্রবলী জ্ঞানববজ্ঞাদন অভূরপূবতৃ 
উন্নবর সাধন করদে। আইবসটি ব্যবহারকারলীদের 
সংখ্যা ও মারিা বেনেবন বাড়দে। এমনবক রোম 
পযতৃাদয়ও এর গ্োঁয়া বেদগদে। এখন েরকার 
সবঠক নলীবরমালা, যাদর আরও ব�বশ মানষু 
এমনবক েবরদ্ মানষুও আইবসটি ব্যবহার 
করদর সক্ম হয়। ক্বষসহ পল্লী উন্নয়দনর 

কাদজর সদঙ্গ আইবসটিসহ অন্যান্য প্রযুবক্ত ও 
প্রবশক্ণদক সম্ক্্ত করদর হদব। 

বাংলাদেদশর ভূপ্রাক্বরক ও আরতৃসামাবজক 
অবস্ার গ্প্রক্াপদট রূপকল্প অনযুায়লী ২০৪১ 
সাদল উন্নর ও সমধ্ি বাংলাদেশ এবং রার 
আদগ ২০৩০ সাদলর গ্্াবাল এদজডো 
এসবরবজ অজ্ডদনর জন্য বসএমএসএমই 
খার সবদিদয় ব�বশ গুরুত্বপূণতৃ। এর প্রধানরম 
কারণসমহূ বনম্নরূপ–

  বাংলাদেদশর আরতৃসামাবজক গ্ক্প্রি 
সবদিদয় বড় সমস্যা ব�কারত্ব। 
অন্যবেদক, ব�কার সমস্যা আরও 
েশটি সমস্যার কারণও বদট। অরি 
বসএমএসএমই খার সবদিদয় ব�বশ 
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কমতৃসংস্ান স্্ষ্টি করদর সক্ম ।
  বসএমএসএমই খাদরর বববনদয়াদগর মধ্য 

বেদয় অবজ্ডর উন্নয়ন গ্টকসই হওয়ার 
সম্ভাবনা ব�বশ। কারণ োবরপ্দ্্যর দুষ্িক্র 
ভাঙার জন্য েরকার হদছে িক্রবভবত্তক 
সুরক্া, যা বসএমএসএমই খার বেদয় 
রাদক। অরতৃাৎ আদয়র একটি পর রুধি 
হদল অন্যান্য পর ববঘ্নহলীন রাদক।

  পবরবাপ্রর একাধধক সেস্য 
বসএমএসএমই খাদরর সদঙ্গ বেদনর 
বোদনা না বোদনা ভাদগ সম্ক্্ত রাদক 
ববধায় স্বাভাববকভাদবই এ খাদর অলস 
শ্রম-�ণ্টা সবদিদয় ব�বশ কাদজ লাগদর 
পাপ্র।

  বড় বড় বশদল্প বববনদয়াগ ব�বশ হদলও 
কমতৃসংস্ান ব�বশ সষ্্টি হয় বসএমএসএমই 
খাদর। 

  উদে্যাক্তাগণ বনদজদের গ্মধা শবক্ত কাদজ 
লাগাদর বশদখ এবং নানা উদ্াবনও 
সম্ভব হয়, যা সামবরেকভাদব জাবরদক 
অরেগবরর বেদকই বনদয় যায়। বনদজর 
পাদয় োঁড়াদর শেখায় এবং আনষু্ঠাবনক 
িাকবরর গ্পেদন অযরা েুটােুটির 
প্রদয়াজন হয় না। অন্যরাও গ্েদখ শেদখ।

  ববদশষ ববদশষ এলাকায় ববদশষ ববদশষ 
উদে্যাগ গদড় ওঠার সম্ভাবনা গ্েখা গ্েয়। 
এদর সকল এলাকার সকল সম্ে ও 
গ্মধা কাদজ লাগাদনার সুদযাগ সষ্্টি হয়।

  বসএমএসএমই কাযতৃক্রদমর মাধ্যদমই 
বনদজদের মদধ্য সামাবজক বন্ন েঢ়্ 
হয় এবং সামাবজক জলীবনমান বব্ধি ও 
শাবন্তময় হয়। 

  বড় বড় বশদল্পর জন্য গ্য সকল কাঁিামাদলর 
েরকার হয় গ্সই কাঁিামালবভবত্তক 
বসএমএসএমই উদে্যাগও গদড় উঠদর 
পাপ্র।

  ব্যবক্ত ও পাবরবাবরক পযতৃাদয় বনদজদের 
কু্দ্ আকাপ্র সবঞ্চর অরতৃ এ খাদর 
রহববল আকাপ্র বববনদয়াগ হয় এবং 
ধলীপ্র ধলীপ্র বববনদয়াদগর পবরমাণ ও 
আরেহ বব্ধি পায়।

  গ্েদশ ব্যবহার ও ববদেদশ রপ্তাবনর 
জন্য হালকা বশদল্পর ববপুল সম্ভাবনা 
রদয়দে এবং এই কাদজ জনবমবর 
লভ্যাংশ (Demographic dividend) 
কাদজ লাগাদনা গ্যদর পাপ্র। এজন্য 
েরকার যুবকদের েক্ কপ্র রুদল 
আত্মকমতৃসংস্ানমলূক কাজ করার 
পবরদবশ ও সুদযাগ সষ্্টি কপ্র গ্েয়া, 
যা বসএমএসএমই খাদরর ববকাদশর 
মাধ্যদম সম্ভব।
এ সকল সুববধাবে ববদবিনায় বনদয় 
বসএমএসএমই খারদক পল্লী উন্নয়ন 

কাযতৃক্রদমর অন্তভুতৃক্ত করদর হদব।
বাংলাদেদশ রোম শহর বনববতৃদশদষ সকল 

গ্শ্রধণর েবরদ্ মানদুষর গ্টকসই উন্নয়দনর জন্য 
গ্যৌর প্রদিষ্া, গ্যৌর উদে্যাগ, গ্যৌর রহববল 
এবং গ্যৌর শবক্ত সবদিদয় ব�বশ কাযতৃকর। 
এজন্য সকল পযতৃাদয় সমবায় বকংবা সমবাদয়র 
অনরুূপ বোদনা না বোদনা সংগঠন খবুই 
জরুবর। এ উদদেদশ্য বাংলাদেদশর সংববধাদন 
সমবায়দক সম্দের বদ্রলীয় খার বহদসদব 
বিবনির করা হদয়দে । এ লদক্্য সমবায় 
অধধেপ্তর গ্যমন আদে, বৈমবন সমবায় 
প্রবশক্ণ একাদরবম, সমবায় ক্যারারবভবত্তক 
কমতৃকর্ডা এবং জারলীয় ও বেন্দ্রলীয় পযতৃাদয়র 
সমবায় সংগঠনও ববে্যমান। বলদর গ্গদল, 
প্রায় গ্পৌদন দুই বোটি গ্োট বড় সমবায় 
সবমবর রদয়দে। সমবন্বরভাদব এগুদলার 
সম্ে, মলূধন, জনবলও কম নয়। যবেও 
সমদয়র ববিাপ্র এগুদলা সবই সামান্য অজ্ডন । 
জাবরর বপরার ভাষ্য অনযুায়লী গ্েদশর আনাদি 
কানাদি পদড় রাকা এ সম্ে ও সম্ভাবনাদক 
সদবতৃাত্তমভাদব কাদজ লাবগদয় আরতৃসামাবজক 
উন্নয়দনর জন্য সাংগঠবনক বভবত্ত হদছে 
উত্তম। প্রবরদবশী গ্েশ বেপাল অল্প সমদয়র 
মদধ্যই সমবায় কাযতৃক্রদম ব�শ এবগদয় গ্গদে। 
বাংলাদেদশর অধধকাংশ সমবায় সবমবরগুদলা 
রাদের অবজ্ডর মলূধন ব�বশরভাগ গ্ক্প্রি কু্দ্ 
ঋণ কাযতৃক্রদম ব্যবহার কপ্র রাদক। অরি কু্দ্ 
ঋণ কাযতৃক্রদম রহববল যরাযর ব্যবহাপ্রর 
উপযুক্ত পবরদবশ সষ্্টি না কপ্রই ঋণ প্রোন 
করা হয়। বকেু বকেু ব্যবরক্রম োড়া অধধকাংশ 
ঋদণর অরতৃ ব্যবহাপ্রর জন্য েক্রা অজ্ডদনর 
বোদনা প্রবশক্ণও গ্েয়া হয় না। ঋদণর অরতৃ 
উদদেশ্যমাবিক ব্যবহৃর হয় না। আবার এক 
প্রবরষ্ঠাদনর ঋণ বেদয় আপ্রক প্রবরষ্ঠাদনর 
ঋণ পবরদশাধ কপ্র বকংবা পুনরায় ঋণ বনদয় 
আদগর বকবস্ত পবরদশাধ করা হয়। এদর বোদনা 
রোরবক রাদক না। িদল ঋদণর পবরমাণ এবং 
সাবভ্ডস িাদজ্ডর পবরমাণ উভয়ই বব্ধি গ্পদয় 
ঋণরেস্ত সেস্য এক পযতৃাদয় গ্খলাবপ হদয় 
কু্দ্ ঋদণর দুষ্িপ্ক্রর মদধ্য পদড় শেষ পযতৃন্ত 
সমবায় সবমবর োড়দর বাধ্য হয়। িলশ্রুবরদর 
সম্ভাবনাময় সমবায় প্রবরষ্ঠানই বন্ হদয় যায় 
এবং সেস্যগণ রাদের শেয়ার ও সঞ্চদয়র 
অরতৃ গ্খদয় সবতৃশান্ত হদয় পদড়। এমন অবস্ার 
েরুনই বাংলাদেদশর সম্ভাবনাময় সমবায় খার 
বেনাদমর মদধ্য পদড়দে। বলা যায় গ্য, এজন্য 
সমবায় ব্যবস্া োয়লী নয়, বরং োয়লী হদছে 
সমবায় যারা কপ্র রারা এবং বের্দত্ব যারা 
রাদক। অন্যবেদক, সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন ও 
প্রবশক্দণর ধারণার ওপর প্রবরবষ্ঠর সমবাদয়র 
মাধ্যদম পবরিাবলর কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রদমর মদরা 
ববআরবরবব কর্তৃক েলবভবত্তক পবরিাবলর 
কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রমও একই ধারায় পবরিাবলর 

হদয় আসদে। অরি যবে এ সকল সমবায় 
সবমবর ও সংগঠন বা েলদক বনদজর পাদয় 
োঁড়াদনার জন্য আন্তবরক গ্সবা প্রোন করা 
সম্ভব হদরা রাহদল বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়দনর 
গ্িহারা অন্যরকম হদর পারর। এজন্য েরকার 
ঋণ প্রোদনর আদগ প্রবশক্ণ, সবঠকভাদব 
যািাই-বাোই, রোরবক, বাজারজারকরদণ 
সহদযাবগরা, ঝুঁবকববমা িালু, নরুন নরুন 
উদ্াবন, প্রবরদযাবগরা, ঋণ রেহদণর পুনরাবব্ত্ত 
বোধ ইর্যাবে।

পল্লী উন্নয়দনর সদঙ্গ খবু ব�বশ সংবলিষ্ 
রাকার কারদণই স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র একটি ববভাদগর নাম 
সুবনবে্ডষ্ভাদব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ। 
বকন্তু বাস্তদব উপদজলা পযতৃাদয় পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় ববভাদগর অধলীন েপ্তর, সংস্া ও 
কমতৃসবূির বাইপ্রও অদনক সরকাবর, আধা-
সরকাবর ও স্বায়ত্তশাবসর প্রবরষ্ঠাদনর কাজ 
প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ভাদব পল্লী উন্নয়দনর সদঙ্গ 
সম্ক্্ত। এ সকল কমতৃসবূির মদধ্য প্রবশক্ণ, 
ঋণ প্রোন, েল গঠন ইর্যাবেও অন্তভুতৃক্ত। 
এোড়া, ক্বষ, মৎস্য ও পশুপালনসহ অদনক 
জাবরগঠনমলূক সংস্া/ববভাগও রদয়দে। 
সুররাং রোম পযতৃাদয় সাববতৃক পল্লী উন্নয়দনর 
কাদজ পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় ববভাদগর 
কমতৃসবূিই যদরষ্ হদব না। এজন্য অন্য সকল 
সংস্ার মদধ্যও একটি কাযতৃকর সমন্বয় জরুবর। 
রোম উন্নয়ন উদে্যাগ রখনই সিল, গ্টকসই 
এবং মানদুষর বনজস্ব উদে্যাগ বহদসদব গণ্য হদব 
যখন একটি রোদমর উন্নয়ন ধারণা ঐ রোদমর 
মানদুষর সম্ক্্তরার মধ্য বেদয় রাদের বনজস্ব 
সম্ে, সম্ভাবনা, রাদের বিন্তা-ভাবনাদক 
কাদজ লাবগদয় রাদের মদরা কপ্র, রোমলীণ 
গ্মৌবলক প্রক্বরদক অকু্ণ্ণ বেদখ কমতৃসবূি 
রেহণ করা হদব। এদক্প্রি রাদের কাবরগবর, 
প্রযুবক্তগর, আবরতৃক, কাঠাদমাগর সহদযাবগরা 
ও পরামশতৃ প্রোন করদলই যদরষ্ হদব। যবে 
বাবহর গ্রদক সুদযাগ-সুববধা সরবরাহ করা 
হয় রাহদল রা স্াবয়ত্ব পাদব না বা গ্টকসই 
হদব না; বরং রোদমান্নয়দনর নাদম রোদমর 
মানদুষর কাদে অরলীদরর অদনক কমতৃসবূির 
মদরা ভুল বার্ডা যাদব। রোদমর সকল মানষুদক 
উদ্ধুি কপ্র, প্রবশক্ণ বেদয়, সং�বধি হওয়ার 
সুদযাগ-সুববধা সংস্াদনর মাধ্যদম সাববতৃকভাদব 
প্রস্তুর কপ্রই এ কাজটি করদর হদব। প্ররদম 
রোদমর মানদুষর অংশরেহদণর মাধ্যদম রাদের 
বনজস্ব সম্ে, সম্ভাবনা ও বিন্তা-গ্িরনার 
বভবত্তদর বড় পবরকল্পনা প্রস্তুর কপ্র রার 
আওরায় গ্োট গ্োট কমতৃসবূি বাস্তবায়ন কপ্র 
অরেসর হদর হদব। 

বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি 
গ্যদহরু ক্বষ উন্নয়নই পল্লী উন্নয়দনর গ্গাড়ার 
করা গ্সদহরু ইবরহাস পযতৃাদলািনা করদল 
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গ্েখা যায় গ্য, এদেদশ সমবন্বর পল্লী উন্নয়দনর 
প্রদয়াজনলীয়রা ও বাস্তবরার করা বিন্তা কপ্রই 
অদনক আদগ একটি স্াবর িলািদলর ওপর 
বভবত্ত কপ্র সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি 
সবূির হদয়বেল। এ সমবন্বর উদে্যাগটির ৪টি 
গুরুত্বপূণতৃ কদম্াদনটি বেল– রানা গ্্বনং 
অ্যাডে বেদভলপদমটি গ্সটিার (টিটিবরবস), 
পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পল্লী বা ক্বষ 
গ্সি ব্যবস্া এবং বদ্স্তর সমবায় ব্যবস্া। 
এ কমতৃসবূির সিলরার সরূি ধপ্রই সষ্্টি হয় 
ববআরবরবব। বকন্তু কালক্রদম ববআরবরবব’র 
আওরায় রাদক শুধ ুপ্রবশক্ণ ও বদ্স্তর সবমায় 
ব্যবস্া। অন্যবেদক টিটিবরবস কনদসদটের ওপর 
বভবত্ত কপ্র গদড় ওদঠ উপদজলা প্রশাসন। 
ক্বষ ও গ্সি ব্যবস্া কনদসটে বনদয় গদড় ওদঠ 
ববএবরবস। আর পল্লী অবকাঠাদমা কনদসটে 
বনদয় গদড় ওদঠ বর্ডমাদনর এলবজইবর। 
উদল্খ্য, িারটি কনদসটে বনদয় িারটি বড় 
প্রবরষ্ঠান গদড় উঠদলও সাদর সাদর উদঠ যায় 
সমন্বয় কনদসটে। ববদশষভাদব উদল্খ্য গ্য, 
উপদজলা পযতৃাদয় বদ্স্তর সমবায় ব্যবস্ার 
আইনগর বনয়ন্ত্রণ আদে সমবায় অধধেপ্তপ্রর 

হাদর, আর অপাপ্রশনাল োয়োবয়ত্ব 
ববআরবরবব’র। উপদজলা পযতৃাদয় এক সমদয়র 
সিল বদ্স্তর সমবায় ব্যবস্ার িরম ব্যরতৃরার 
মলূ কারণটি বনবহর রদয়দে এখাদনই। 

বঙ্গবনু্ গ্িদয়বেদলন প্রবরটি রোদম একটি 
কপ্র সমবন্বর সমবায় সবমবর গদড় রুলদর। 
জবমর মাবলকসহ ভূবমহলীন ক্ষকদক বরবন 
শ্রদমর বববনমদয় এ সবমবরদর অন্তভুতৃক্ত করার 
করা বদলবেদলন। এ প্রসদঙ্গ ৩০ জুন ১৯৭২ 
সাদল বঙ্গবনু্ জারলীয় সমবায় ইউবনয়দনর 
বাবষতৃক সদম্লদন একটি বাণী বেদয়বেদলন 
“বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও 
আরাধনার ধন। আর গ্সানার বাংলা �ুবমদয় 
আদে বির অবদহবলর রোদমর আনাদি 
কানাদি, বির উদপবক্র পল্লীর কন্দপ্র 
কন্দপ্র, ববস্তলীণতৃ জলাভূবমর আদশপাদশ, আর 
সুববশাল অরদণ্যর গভলীপ্র। আসুন, সমবাদয়র 
যাদুস্পদশতৃ সুপ্ত রোম বাংলাদক জাবগদয় রুবল। 
নব সষ্্টির উন্মােনায় আর জলীবদনর জয়গাদন 
রাদক মখুবরর কবর।” বঙ্গবনু্র এ  বাণীই 
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীর মানদুষর ভাগ্য উন্নয়দনর 
মলূ করা। বঙ্গবনু্র উক্ত বাণী ববলিষণ করদল 

বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়দনর গ্মৌবলক কদয়কটি 
বেকবনদে্ডশনা খুঁদজ পাওয়া যায়, গ্যমন– 

  এ বাণীর ধ্ববন প্রবরধ্ববন ১৯৭২ গ্রদক 
১৯৭৪ সাদল ববে্যমান সংববধাদনর 
পরদর পরদর প্রবরিবলর হদয়দে। ববদশষ 
কপ্র ১৬ নবির অনদুছেদে স্পষ্ভাদব 
রোদমান্নয়দনর বহ্ত্তর বনদে্ডশনা রদয়দে;

  পুপ্রা বাংলাদেশ বনদয় রাঁর স্বপ্ন বেল। 
বরবন গ্সানার বাংলার স্বপ্ন গ্েদখবেদলন; 

  পুপ্রা বাংলাদেশই রাঁর ধ্যান ও 
আরাধনার ববষয়বস্তু;

  বরবন স্পষ্ভাদব বনবে্ডষ্ কপ্র বেদয়বেদলন 
গ্য, রাঁর স্বদপ্নর গ্সানার বাংলা গড়ার 
প্রদয়াজনলীয় শবক্ত ও সামদরতৃ্যর খবন 
েবড়দয় বেটিদয় আদে পল্লীদক ব�প্র;

  েবড়দয় বেটিদয় রাকা এ সকল রসেপরি 
অব্যবহৃর বা �ুমন্ত অবস্ায় আদে। 
এগুদলাদক ব্যবহার উপদযাগী করদর 
হদব। বঙ্গবনু্ এ প্রসদঙ্গ প্রক্রপদক্ 
উদ্াবদনর করাই বদলদেন।

  সম্ে সষ্্টি ও সদ্্যবহাপ্রর গ্ক্প্রি বরবন 
অদনকগুদলা বেৌশদলর মদধ্য সমবায় 
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ব্যবস্াদক একটি জাদুকরলী বেৌশল 
বহদসদব উদল্খ কপ্রদেন। সমবায় প্রসদঙ্গ 
উক্ত বাণীর এক পযতৃাদয় বরবন উদল্খ 
করদেন গ্য, সমবায় সবমবরদর অসাধ ু
উপায় অবলবিনকারলীদের বোদনা জায়গা 
বেই এবং গণমখুী সমবায় আদন্দালন 
গদড় রুলদর হদব।

  বঙ্গবনু্র প্রর্যাশা বেল বাঙাবল জলীবদনর 
জয়গান গাওয়া। বরবন জলীবদনর জয়গান 
গাওয়ার প্রক্র বভবত্ত রোদমান্নয়দনর 
মদধ্যই খুঁদজ গ্পদর গ্িষ্া কপ্রবেদলন।

নরুন সংববধাদন বঙ্গবনু্ সমবায়দক 
সম্দের বদ্রলীয় মাবলকানা বহদসদব স্বলীক্বর 
বেদয়বেদলন। বকন্তু দুুঃদখর ববষয় একটি 
রোদমও এ পযতৃন্ত বোদনা সমবন্বর সমবায় 
সবমবর সািল্যজনকভাদব গদড় উদঠবন। যবেও 
এ লদক্্য একাধধক প্রকল্প রেহণ করা হদয়বেল। 
বকন্তু বাস্তব করা হদছে জাবরর বপরার এই 
মমতৃবাণী আমরা উপলবধি কপ্র গ্স পদর অরেসর 
হবছে না। অন্তর মবুজববদষতৃ আমাদের এ বাণী 
উপলবধি কপ্র রেনযুায়লী অরেসর হওয়া জরুবর। 
বঙ্গবনু্র বাণীর ববদলিষণ দূরেষ্্টিসম্ন্ন। 
বঙ্গবনু্র এ বিন্তাদক কাদজ লাগাদনার জন্য 
এখন প্রবরটি উপদজলায় ইউবসবসএ’র 
কাযতৃক্রম বোরোর কপ্র প্রবরটি রোদম সমবন্বর 
ক্ষক সমবায় সবমবর গদড় বৈালার উদে্যাগ 
বনদর হদব। এজন্য সমবায় আইনকানদুনর 
জটিলরাদক অবশ্যই পবরহার করদর হদব। 
একই সদঙ্গ সমবায় অধধেপ্তর ও ববআরবরবব’র 
দ্দ্ররা ও সমন্বয়হলীনরাদক কাযতৃকরভাদব দূর 
করদর হদব। ভাবনার ববষয় হদছে গ্য, প্রবরষ্ঠান 
দুটি একই মন্ত্রণালদয়র আওরাধলীন হওয়া 
সদ্বেও এর বোদনা সমাধান আজ পযতৃন্ত হয়বন। 
এ দুটি প্রবরষ্ঠাদনর লক্্য-উদদেদশ্য অদনকটাই 
বমল রাকায় এবং এজন্য পারস্পবরক দ্দ্বের 
মদনাভাব মাঠ পযতৃাদয়  ববরাজমান রাকায় দুটি 
প্রবরষ্ঠানদক একটি কাঠাদমার আওরায় বনদয় 
আসা জরুবর। এদক্প্রি এক বা একাধধক প্ররম 
গ্শ্রধণর কমতৃকর্ডার বনয়ন্ত্রদণ এ গ্সবা পবরিাবলর 
হওয়া জরুবর। একটি উপদজলাদক বেন্দ্র কপ্র 
পরলীক্মলূকভাদব উক্ত সমবন্বর উদে্যাগটি 
রেহণ করা গ্যদর পাপ্র । 

বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়ন ররা রোদমর 
আরতৃসামাবজক উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর সদঙ্গ 
েলী�তৃবেন ধপ্রই এনবজও কাযতৃক্রম বনববড়ভাদব 
জবড়র। রদব এনবজও’র সংখ্যানপুাদর অবজ্ডর 
অরেগবর সামঞ্জস্যপূণতৃ নয়। এর অরতৃ হদছে 

সামবরেকভাদব এনবজওগুদলা আশানরুূপ 
িল অজ্ডন করদর পারদে না। রদব কমদববশ 
যাই গ্হাক এনবজও কাযতৃক্রদমর গ্প্রবক্দর 
বনম্নবল্বখর উপকারগুদলা পাওয়া যাদছে–
(১)  সরকাবর কমতৃসবূির সম্রূক ও পবরপূরক 

ভূবমকায় রদয়দে; 
(২)  রোদমান্নয়দন অদনক উদ্াবমলূক কমতৃসবূি/

অ্যাপ্প্রাদির সিূনা �দটদে; 
(৩) অদনক ঝুঁবকপূণতৃ কাজ এনবজওদের 

মাধ্যদম হদছে;
(৪) দুগতৃমাঞ্চদল সরকাপ্রর অদনক কমতৃসবূি/

গ্সবা না গ্পৌঁেদলও এনবজও কাযতৃক্রম 
গ্পৌঁেদর পারদে;

(৫) রোদমর অদনক অবর অনরেসর পদকট 
এবরয়া আদে গ্যগুদলাদর এনবজও 
কাযতৃক্রম সহদজ গ্পৌঁদে যাদছে;

(৬) সংখ্যাল�ু গ্গাষ্ঠীর কল্যাদণর জন্যই 
সুবনবে্ডষ্ভাদব অদনক এনবজও বনদয়াবজর 
আদে;

(৭)  রোদমর েবরদ্ ও স্বল্প েবরদ্ মানদুষর জন্য 
পুঁবজও সরবরাহ কপ্র রাদক;

(৮) পণ্য উৎপােনসহ পদণ্যর ববপণদনর 
বেটওয়তৃাকও গদড় রুদলদে অদনক 
এনবজও;

(৯) বববভন্ন এনবজও রোদমর মানদুষর েক্রা 
বব্ধি ও সদিরনরা বব্ধিসহ মানব সম্ে 
উন্নয়দনর জন্য বববভন্ন প্রবশক্ণ কমতৃসবূি 
বনয়বমরভাদব িাবলদয় আসদে।
এ ধরদনর ইবরবািক ও গুরুত্বপূণতৃ 

ভূবমকা রাকার কারদণ পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি 
এনবজওদক বনদয় অবশ্যই ভাবদর হদব। 
সমাদলািনার ঊদধ্বতৃ না রাকদলও এনবজও 
কাযতৃক্রমদক উদপক্া করার বোদনা সুদযাগ 
বেই; বরং বজও-এনবজও বোলাদবাপ্রশন 
সাববতৃকভাদব বব্ধি কপ্র এবং এনবজও কাযতৃক্রম 
পবরবলীক্ণ করার উপযুক্ত নলীবরমালা প্রণয়ন 
কপ্র সমবন্বরভাদব কাজ করদর হদব। সরকাবর 
কাদজও গ্যমন স্বছেরা, জবাববেবহরা এবং 
কাযতৃকাবররা বনবচির করদর হদব, বৈমবন 
এনবজওর গ্ক্প্রিও রা’ বনবচির করদর হদব। 

গ্টকসই পল্লী উন্নয়ন রখনই সম্ভব যখন 
পল্লীর সকল গ্শ্রধণর মানদুষর মদধ্য সক্মরা 
সষ্্টি এবং সষ্্ সক্মরা ব্যবহার করা সম্ভব 
হয়। বর্ডমান যুদগ পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
সদঙ্গ প্রযুবক্তর ব্যবহার বনবচির করা জরুবর। 
প্রযুবক্ত সংদযাগ সক্মরাদক বব্ধি করদব। 
মানদুষর সক্মরাদক বব্ধি করার গ্ক্প্রি 

বর্ডমান যুদগ উপযুক্ত প্রবশক্ণ ও ব্যবহাবরক/
সামাবজক বশক্ার গ্িদয় বোদনা উত্তম ববকল্প 
বেই। একই সাদর রোদম সাধারণ বশক্াও 
বোরোর করা প্রাদয়াজন, যা ভববষ্যৎ 
প্রজন্মদক যরাযরভাদব প্রস্তুর কপ্র রুলদব। 
প্রবশক্ণ ও অনকূুললীয় বশক্া প্রক্রপদক্ মানব 
সম্ে সষ্্টিদরই ভূবমকা রাখদব। বাংলাদেদশর 
গ্যকগ্াদনা উন্নয়দনর জন্য মানব সম্ে হদছে 
গ্শ্রষ্ঠ হাবরয়ার। প্রবশক্ণ ও রোদমান্নয়নমলূক 
বশক্া মানদুষর ববববধ উপকার সাধন করদর 
সক্ম–(১)  কাযতৃকর মানব সম্ে সষ্্টিদর 
সহায়ক হদব; (২)  রোদমান্নদনর জন্য মানষুদক 
উদ্ধুি কপ্র উপযুক্তভাদব গদড় বৈালা সম্ভব 
হদব; (৩)  উৎপােনশীলরা বব্ধি পাদব; (৪)  
সামাবজক বন্ন েঢ়্ হদব; (৫)  উদ্াবনমলূক 
অদনক বকেুই সষ্্টি হদব; (৬)  জ্ঞান-েক্রা 
বব্ধি পাদব; (৭)  রোদমর মানদুষর জাবরগঠদনর 
মলূপ্্াদরর সদঙ্গ অংশরেহণসহ সম্ক্্তরা 
বব্ধি পাদব; (৮)  সামাবজক দূরেষ্্টি ও েষ্্টিভবঙ্গ 
প্রসাবরর হদব; (৯)  সমাদজর আধবুনকায়দনর 
জন্য গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন করদব; (১০) 
মানদুষর বিন্তা-গ্িরনায় ইবরবািক পবরদবশ 
আনদর সক্ম হদব।

রোদমান্নয়দনর জন্য গ্য বশক্ার েরকার 
রা বনম্নরূপভাদব িারটি ভাদগ ববভক্ত করা 
যায়– General Basic Education, 
Familly improvement Education, 
Community improvement education 
এবং Occupational Education. উদল্খ্য, 
পল্লী উন্নয়দনর জন্য গ্য প্রবশক্ণ ব্যবস্া ও 
প্রবশক্ণ পবরদবশ সষ্্টি করা প্রদয়াজন রা 
ববআরবরবব  মাঠপযতৃাদয়  করদর  সক্ম বদল 
মদন করা যুবক্তযুক্ত। বেননা ববআরবরবব পল্লী 
উন্নয়দনর জন্য প্রদয়াজনলীয় প্রবশক্দণর গ্ক্প্রি 
অনন্য একটি ব্র্যাডে সংস্া। মাঠপযতৃাদয় রাদের 
অবকাঠাদমাগর সুদযাগ-সুববধাও ববে্যমান 
এবং এদক্প্রি রাদের একাধধক উন্নয়ন প্রকল্পও 
রদয়দে। ববআরবরবব রাদের এ অবভজ্ঞরাদক 
কাদজ লাগাদর পাপ্র। রদব এগুদলার সবই 
একটি মারি অধধেপ্তপ্রর আওরায় িালাদনা 
গ্যদর পাপ্র। মদন রাখদর হদব গ্য, রোদমর 
মানষুদক বনরক্র ও অবশবক্র বেদখ গ্টকসই 
পল্লী উন্নয়ন বনবচির করা সম্ভব নয়। 

ম�টোঃ হু�টোয়ুন খটোশলদ,  সরকাপ্রর সাদবক সবিব ও 
ববআরবরবব’র  সাদবক মহাপবরিালক।
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জন্মসপূ্রি বব্রটিশ নাগবরক জুবলয়ান গ্হনবর 
ফ্াবসিস। ১৯৬০ এর েশদকর শেষভাদগ 
যুক্তরাদজ্যর Merrist Wood Agriculture 
College  এ ক্বষ ও পশুপালন ববষদয় বশক্া 
রেহণ কপ্র ভারদরর ববহাপ্র গান্লী আশ্রদম 
একজন ভলানটিয়ার বহদসদব এ অঞ্চদল রার 
আগমন। ববহাপ্রর দুবভ্ডক্ কববলর অঞ্চদল 
৩ বের ভলানটিয়াপ্রর গ্সবাধমতৃলী কাদজর 
অবভজ্ঞরা বনদয় ১৯৭১ সাদল মবুক্তযুধিকাদল 
পবচিম বাংলা, আসাম, গ্ম�ালয় ও বরিপুরার 
বববভন্ন শরণারতৃলী বশববপ্র OXFAM এর 
একজন কমতৃলী বহসাদব সংরোমলী মানদুষর সাদর 
কাজ শুরু কপ্রন। িদল প্রায় ৬ লক্ শরণারতৃলীর 
জন্য OXFAM এর খাে্য, বিবকৎসা সামরেলী ও 
অন্যান্য মানববক সহদযাবগরার কাদজ রার 

অংশরেহণ ও অবভজ্ঞরা লাদভর সুদযাগ �দট। 
বাংলাদেদশ পাবকস্তাবনদের বনমতৃম গণহর্যা, 
ধষতৃণ ও ধ্বংসযজ্ঞ আন্তজ্ডাবরক অঙ্গদন 
প্রিাপ্রর উদদেদশ্য OXFAM  কর্তৃক প্রকাবশর 
১৯৭১ সাদলর গ্সদটেবির মাদস “Testimony 
of Sixty” নামক প্রকাশনা অর্যন্ত গুরুত্বপূণতৃ 
। পাবকস্তানলী হানাোরদের আক্রমণ গ্রদক 
ব�ঁদি যাওয়া মানদুষর জবানববন্দসহ মাোর 
বৈপ্রসা, বসদনটর এরওয়ার্ড বেদনবর, 
অ্যাথিবন মাসকাপ্রনহাস এবং আরও অদনক 
খ্যাবর সম্ন্ন মানদুষর বাণী ও বক্তব্য সবিবলর 
এ প্রকাশনা একটি ঐবরহাবসক েবলল। বমুঃ 
জুবলয়ান এ প্রকাশনা প্রণয়দন গুরুত্বপূণতৃ 
ভূবমকা পালন কপ্রন। শরণারতৃলী বশববপ্র কাজ 
করার পপ্র OXFAM এর প্রবরবনধধ বহদসদব 

পল্ী উন্নয়ক্ন একজন
জুবলয়ান ফ্াবসিস

র. বমবহর কাবন্ত মজুমোর
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বরবন সে্য স্বাধলীন যুধিববধ্বস্ত বাংলাদেদশ 
কাজ করার পবরকল্পনা কপ্রন। গ্স অনযুায়লী 
বরবন ১৯৭২ সাদলর ২০ জানয়ুাবর সড়ক পদর 
কলকারা গ্রদক প্ররম বেন যদশার ও পরবেন 
োকা আগমন কপ্রন। 

যুক্তরাদজ্য বশক্া জলীবন শেদষ ববহাপ্রর 
দুবভ্ডক্ কববলর এলাকায় একজন ভলানটিয়ার 
বহদসদব কাজ করা গ্যৌবনেলীপ্ত জুবলয়ান ১৯৭১ 
সাদল ভারদরর বববভন্ন রাদজ্য অবস্ানকারলী 
বাংলাদেদশর শরণারতৃলীদের মদধ্য যখন কাজ 
শুরু কপ্রন, রখন রার বয়স মারি ২৬। 
এ বয়দসই সে্য স্বাধলীন বাংলাদেদশ সুববধা 
ববঞ্চর সংরোমলী মানদুষর সাদর কাজ করার 
প্রর্যয় বনদয় OXFAM এর প্রবরবনধধ বহদসদব 
বাংলাদেদশ আগমন কপ্রন। ১৯৭২ সাদলর 
২০ জানয়ুাবর একটি ল্যাডে বোভার গাবড় বনদয় 
সড়ক পদর রার এ যারিা। সাদর বকেু ঔষধ 
ও বিবকৎসা সামরেলী। অদনক িড়াই-উররাই 
পার হদয় োকা এদস প্ররদমই মবুক্তযুধিকাললীন 
বাংলাদেদশর অস্ায়লী সরকাপ্রর মাননলীয় 
প্রধানমন্ত্রলী জনাব রাজউদেলীন আহমদের সাদর 
গ্যাগাদযাগ কপ্রন। উদদেশ্য জাবরর বপরা 
বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর সাদর সাক্াৎ। 
মবুক্তযুদধির সময় শরণারতৃলী বশববপ্র কাজ করার 
সুবাদে প্রবাসলী সরকাপ্রর উক্ত পযতৃাদয়র 
প্রবরবনধধবদ্ন্দর সাদর রার পবরবিবরদকই এ 
কাদজ ব্যবহার কপ্রন। বম. জুবলয়ান ফ্াবসিস 
রার বববভন্ন বেখায় বঙ্গবনু্র সাদর রার 
স্বল্পসমদয়র আদবগ�ন সাক্াৎপদবতৃর করা 
উদল্খ কপ্রদেন। বরবন বাংলাদেদশর জন্য 
OXFAM এর পদক্ কলী কাজ করদর পাপ্রন 
রা প্রকাশ করায় বঙ্গবনু্ বদলবেদলন- “How 
did you come here, young man?” 

 বম: জুবলয়ান সড়ক পদর আসার বণতৃনা 

করায় বঙ্গবনু্ বদলবেদলন:
In that case, you have seen more 

of my country than I have, as I was a 
prisoner for over 9 months, so please 
tell me what you think my country 
needs. What did you see?” 

বম: জুবলয়ান রখন �রবাবড় 
পুনুঃবনমতৃাদণর জন্য OXFAM এর পক্ গ্রদক 
২,৫০,০০০ পাউডে স্াবলতৃং এর গ্েউটিন 
আনয়দনর কাযতৃক্রদমর করা জানান এবং গ্সরু 
পুনুঃবনমতৃাণসহ গ্িবর সাবভ্ডস িালু করার প্রস্তাব 
কপ্রন। বঙ্গবনু্ রখন বদলন:

“Ferries are and will be the lifelines 
for my people. Please discuss with the 
officials of Bangladesh Inland Water 
Authorities and see what OXFAM can 
do?”

গ্স গ্প্রক্াপদট OXFAM ৩টি গ্িবর 
সরবরাহ কপ্র এবং অন্যান্য বকেু গ্িবর 
গ্মরামরসহ এ গ্েদশর পুনগতৃঠন কাযতৃক্রদম 
অংশরেহণ কপ্র। বম. জুবলয়াদনর প্রদিষ্ায় 
OXFAM কর্তৃক প্রেত্ত গ্িবর ‘কাবমনলী’, 
‘কস্তুরলী’ এবং ‘করবলী’ এখনও  মাওয়া ও 
পাটুবরয়া গ্িবর�াদট পদ্া নেলীদর যানবাহন 
পারাপাপ্র কাজ করদে । 

সুববধা ববঞ্চর সংরোমলী মানদুষর সাদর 
কাজ করার অবভজ্ঞরার কারদণ OXFAM  
বম. জুবলয়ানদক ১৯৭৮ সাল পযতৃন্ত বববভন্ন 
গ্েদশ এরূপ কাযতৃক্রম পবরিালনায় বনযুক্ত 
কপ্র। এরপর বম. জুবলয়ান ১৯৭৮ সাল গ্রদক 
বাংলাদেশ, ভারর, শ্রলীলংকাসহ এ অঞ্চদলর 
কুটিরবশল্প ববদেদশ জনবপ্রয় করার জন্য 
OXFAM Trading এর সাদর কাজ কপ্রন। 
পরবর্ডলীদর �ধূণতৃঝড় প্রস্তুবর কমতৃসবূি, বন্যা 

কববলর এলাকা, দুদযতৃাগ গ্মাকাদবলা, পঙ্গ ু
মানদুষর পুণবতৃাসন এ সম্বক্ডর কাদজ বরবন 
বাংলাদেশ বের বক্রদসটি গ্সাসাইটি, অ্যাকশন 
এইর প্রবরষ্ঠাদনর সাদর বাংলাদেদশর প্রর্যন্ত 
অঞ্চদল বনদববের বেদলন এবং ২০০০ সাল 
গ্রদক ২০০৬ সাল পযতৃন্ত জারলীয় োবরদ্্য 
ববদমািন কমতৃসবূির আেশতৃ রোম প্রকল্প ও 
২০০৬ সাল গ্রদক ২০১২ সাল পযতৃন্ত যমনুার 
িরাঞ্চদলর মানদুষর জলীবন ও জলীববকা উন্নয়দন 
CLP (Char Livelihoods Project) প্রকদল্পর 
কাযতৃক্রদম বম. জুবলয়ান অনন্য অবোন 
রাদখন। ২০১২ সাদল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
ববভাদগর সবিব রাকাকাদল যমনুার িরাঞ্চদল 
CLP প্রকদল্পর কাযতৃক্রম পবরেশতৃনকাদল বম. 
জুবলয়াদনর সাদর আমার পবরিয় হয়। প্রায় 
২৯ বের বাংলাদেদশর িরাঞ্চল, বন্যাকববলর 
ও �ধূণতৃঝড় কববলর এলাকাসহ প্রর্যন্ত 
অঞ্চদলর মানদুষর জলীবন ও জলীববকা উন্নয়দন 
রার প্রদিষ্া ও পবরশ্রদমর বণতৃনা শুদন মগু্ধ হই। 
যমনুার িপ্র সুববধাববঞ্চর মানদুষর মদধ্য CLP 
প্রকদল্পর কাযতৃক্রম পবরেশতৃনকাদল  স্ানলীয় 
সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালদয়র 
রৎকাললীন মাননলীয় প্রবরমন্ত্রলী জনাব জাহাঙ্গলীর 
কবলীর নানক মদহােদয়র কাদে পল্লী উন্নয়দন 
বনদববের এসব ববদেবশ/গ্েবশ ব্যবক্তবন্্দদক 
সম্ান জানাদনার জন্য “জারলীয় পল্লী উন্নয়ন 
পেক” প্রণয়দনর প্রস্তাব কবর এবং বরবন 
সানদন্দ এ ববষদয় জরুবর ব্যবস্া রেহদণর 
বনদে্ডশনা প্রোন কপ্রন। এভাদবই “জারলীয় 
পল্লী উন্নয়ন পেক” প্রবর্ডদনর সিূনা হয় এবং 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী জনদনরিলী শেখ হাবসনার 
সেয় অনদুমােদন বাস্তব লাভ কপ্র।

মবুক্তযুধিকাদল এ গ্েদশর জনগদণর জন্য 
কাদজর স্বলীক্বর বহদসদব বম. জুবলয়ানদক 
সরকার ২০১২ সাদল Friends of Liberation 
War Honour” সম্াদন ভূবষর কপ্র এবং 
২০১৮ সাদল রাঁদক বাংলাদেদশর নাগবরকত্ব 
প্রোন করা হয় । বাংলাদেদশ মানদুষর জলীবন ও 
জলীববকা উন্নয়দন অসামান্য অবোন রাখার জন্য 
বব্রটিশ সরকার রাদক গ্স গ্েদশর বদ্রলীয় সদবতৃাচ্চ 
এওয়ার্ড OBE (Officer of the Order of 
the British Empire) সম্াদন ভূবষর কপ্র। 
বম. জুবলয়ান বাংলাদেদশর একজন সম্াবনর 
নাগবরক বহদসদব এদেদশ বসবাস করদেন এবং 
সুববধাববঞ্চর মানদুষর জলীবন ও জলীববকা উন্নয়দন 
কাজ করদেন। বম. জুবলয়ানসহ এদেদশর পল্লী 
উন্নয়দন গ্েবশ/ববদেবশ গ্যসব স্বনামধন্য ব্যবক্ত 
কাজ কপ্রদেন ও করদেন , “জারলীয় পল্লী 
উন্নয়ন পেক” এর মাধ্যদম রাদের কাদজর 
স্বলীক্বর ও সম্াবনর করার কাযতৃক্রম অব্যাহর 
রাকদব এ প্রর্যাশা করবে। 

ি. শ�শহর কটোশতি �জু�দটোর: সাদবক সবিব

গেরিক্ন এক অনষু্াক্ন বব্রটিে নাগবরক জুবলয়ান ফ্াবসিস এর হাক্ত িাংলাক্দক্ের নাগবরকত্ব 
সনদ তুক্ল দদন মাননীয় প্রধানমন্তী শেখ হাবসনা।
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1. Background

The Government of Japan implements 
the Official Development Assistance 
(ODA) in developing countries and 
its main official implementation 
organization is Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Rural 
development is one main focus of the 
Japanese ODA. This paper discusses 
experiences of Participatory Rural 

Development Project (PRDP), which 
has an integrated and multi sectoral 
approach.

2. History of PRDP

Development projects of JICA in 
Bangladesh are mainly implemented 
in sector-base with line departments 
which have technically specialized 
fields such as agriculture, health, 

BRDB as a Rural Development 
Coordinator:
Thirty years experiences of 
Participatory Rural Development 
Project (PRDP)1
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education, engineering etc. Local 
people’s needs are, however, always 
multi facet which is beyond the limited 
mandate of a technically specialized 
line department. Therefore, it is 
difficult for technically specialized 
line departments to fully address 
local people’s multi facet needs 
without effective coordination. In the 
1980s, discussions on multi sectoral 
and people centered development 
was initiated in JICA as “participatory 
development”. One example is the 
Participatory Rural Development 
Project (PRDP) in Bangladesh, where 
Comilla Model was implemented 
successfully aiming at “integrated 
rural development” before such 
discussions. PRDP was started as a 
joint action research project between 
academic institutions of Bangladesh 
and Kyoto University of Japan in 
1985 and continued until 19972 
Major findings of the joint research 
are: 1) Bangladesh has community 
mechanism at village level which can 
be utilized as a local development 
agent; 2) extension services by the 
public sector are critical and should be 
coordinated by a multi sectoral (non-
technical) government organization 
in collaboration with Union Parishad 
UP; and 3) local level facilitators must 
be useful to disseminate and penetrate 
public services to local communities. 
Based on these findings, PRDP was 
implemented jointly by Bangladesh 
Rural Development Board (BRDP) 
and JICA. PRDP-1 was implemented 
in 4 unions from 2001 to 2005 and 
PRDP-2 was implemented in 20 union 
from 2006 to 2010 and expanded 
in 200 unions during the PRDP-2 
extension periodfrom 2011 to 2015. 
Then, BRDB implements PRDP-3 in 
600 unions from 2016. PRDP took 
more than thirty years to cover one-
seventh of Bangladesh that has about 
4,500 unions in total.

3. Salient feature and impact of 

PRDP.

PRDP has three major project 

components: 1) Village Development 
Committees (VDC); 2) Union 
Coordination Committees Meeting 
(UCCM); and 3) Union Development 
Officers (UDO). VDC is a village-
based organization to identify and 
discuss various development issues of 
a village. VDC members are selected 
in a village general meeting by 
consensus of local citizens. Therefore, 
VDC members are selected regardless 
of their political party, religion, 
gender, age, family background etc. 
If a village general meeting is properly 
conducted, VDC members are fairly 
balanced in social status, and well 
accepted by villagers. With this well-
balanced VDC membership, VDC can 
function as a development agency 
based on community mechanism. 
UCCM is a forum which consists of 
elected representatives (UP Chairman 
and Members), extension workers 
of line departments and NGOs 
(public service providers), and VDC 
Chairman (representative of public 
service receivers). Monthly UCCM is 
expected to discuss and find a solution 
of various development issues of 
a particular union by mobilizing 
public services of line departments/
NGOs and people’s participation/
contribution.UCCM should be open 
forum, while Union Parishad meeting 
tends to be close door. The third 
component is Union Development 
Officers (UDO). UDO is a project staff 
working in a particular project union. 
UDO supports to hold UCCM, to 
organize VDC and hold regular VDC 
meetings. UDO also tries to ensure 
participation of line department 
staff in UCCM and VDC meetings. 
UDO facilitates the participation / 
contribution of community people in 
minor infrastructure sub-projects of 
PRDP. Combination of VDC, UCCM 
and UDO is called as “Link Model,” 
which promotes coordinated public 
services to meet diversified local 
development needs.

With these three important 
components, PRDP is successfully 

implemented and brings positive 
changes in project unions.3 Three 
major impacts of PRDP are: 1) Fair 
infrastructure development/no (less) 
corruption; 2) Coordinated public 
service delivery; and 3) Improved 
UP governance including trust 
among stakeholders. As a major 
project intervention of PRDP, minor 
infrastructure sub-projects are 
implemented with project support 
(80% of the total project cost) and 
community contribution (20%)4. As a 
result of PRDP-1 & PRDP-2, 27% of the 
total cost of minor infrastructure sub-
projects was financed by voluntary 
contribution of benefited community. 
This result reveals that community 
people have a will to contribute to 
minor infrastructure sub-projects, 
if their benefit and participation are 
ensured. Moreover, local people 
feel no (less) corruptions in PRDP 
infrastructure sub-projects, since 
they have a chance to monitor the 
expenditure of a sub-project through 
VDC and UCCM. The second impact 
is the satisfactory level of public 
service delivery felt by local people, 
which is much higher in PRDP unions 
comparing with non-PRDP unions.5 
People’s satisfaction in public 
service is an indispensable element 
of democratic local governance. It 
will bring a strong financial base of 
local governments through proper 
tax realization. The third impact is 
on the good governance of Union 
Parishad (UP). Open budget sessions 
are mandatory for all UP in the UP 
Act 2009. However, it is not practiced 
in many UPs. On the other hand, 
open budget sessions are conducted 
properly in all 20 UP of PRDP-2 
and majority of 600 UP of PRDP-3. 
Also, trust between UP Chairman/ 
Members and line department 
officials, local people’s trust toward 
UP and line departments are higher 
in PRDP unions comparing with 
non-PRDP unions.6 This is a proof 
of UP governance improvement 
realized by PRDP. Because of 
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these achievements, PRDP is well 
accepted and appreciated by both UP 
functionaries and local community.

In addition to these achievements, 
PRDP opens the window for BRBD to 
work closely with UP. Historically, 
BRDB work with cooperatives that 
majority of members are small-scale 
farmers. UP, on the other hand, 
should serve for all citizens in its 
geographical territory as a front-line 
local government institute (LGI). 
Proper working relation with LGI 
is important for BRDB which is 
expected to promote integrated rural 
development.

4. Limitations of PRDP

PRDP has brought about great 
impacts in project areas in the field 
of rural development and good local 
governance. However, it becomes 
also clear that PRDP has limitations 
to realize positive changes in all over 
the country. BRDB was established 
to implement integrated rural 
development in the 1980s. BRDB, 
however, gradually concentrates 
its activities into cooperative 
development through micro-
credit provisions. Technical line 
departments like agriculture, health, 
education, engineering etc., on the 
other hand, expand their public 
services based on their national 
targets, which may not address 
specific local needs. Development 
partners also lost their interest in 
integrated rural development and put 
their development resources more in 
sector development with technically 
specialized line departments. 
Accordingly, public service delivery 
is sometime implemented without 
proper coordination, then its 
effectiveness and efficiency are not 
up to the mark. When PRDP was 
introduced, BRDB could revive its role 
as a rural development coordinator, 
but it is limited in the PRDP project 
area. Though BRDB has a mandated 
function to coordinate various rural 
development activities in the BRDB 

Ordinance/Act, it is difficult to play 
such roles outside PRDP project area 
in recent years. The shrinking role of 
BRDB is the first limitation of PRDP, 
even though the project proves that 
BRDB has a potential to play a role of 
rural development coordinator. 

As being mentioned, PRDP has 
three major components: 1) VDC; 
2) UCCM; and 3) UDO. Those 
important components are project-
based setup but not regular setup 
of BRDB. Therefore, PRDP can be 
implemented only in the form of a 
project. This is the reason why PRDP 
spent so many years to expend its 
coverage from 4 unions to 20 unions, 
200 unions and finally 600 unions 
in the form of PRDP Phase 1, 2 &3. 
BRDB will be a rural development 
coordinator only when a large scale 
project of PRDP will cover the entire 
country. There is a possibility to have 
such a huge project, but it may take 
longer years. These are fundamental 
limitations of PRDP of BRDB.

5. Institutionalization of PRDP in 

BRDB

Besides an idea to formulate a large 
scale project of PRDP, it is wise 
to have an alternate strategy to 
implement PRDP within the present 
framework of BRDB. It is difficult but 
not impossible. Three components of 

PRDP, i.e.,VDC, UCCM and UDO, 
can be realized by existing conditions 
of BRDB. Various and large number 
of village level organizations such 
as primary cooperative society are 
organized by BRDB. Therefore, BRDB 
can form new VDC through regular 
field activities, or existing village 
level organizations of BRDB can 
be functioned as VDC with proper 
guidance. UCCM can be replaced by 
the Union Development Coordination 
Committees (UDCC) meeting, which 
is mandated with a circular issued 
by the Local Government Division in 
20117. Expected functions of UCCM 
and UDCC are very similar, though 
details of two committees are slightly 
different such as composition, 
frequency, and member secretary 
of the committee. UDCC is one 
mandated Union Parishad (UP) 
function, but it is not fully realized 
yet.8 Therefore, there is a chance 
to show the great potential of 
BRDB by materializing UDCC in 
all UP. Working with UP through 
UDCC will legitimate BRDB to be 
a rural development coordinator. 
Who will play the role of UDO is 
most challenging. Assistant Rural 
Development Officers (ARDO) is a 
feasible option. ARDO can start his/
her career as an UDO. They should 
attend UDCC meeting of all UPs in 
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his/her assigned Upazila. Working 
experience as UDO, especially 
participation in UDCC meeting, will 
bring deep knowledge on functions 
of extension workers of technical 
line departments to newly recruited 
ARDO. They also can learn how 
to motivate community people, 
facilitate creative discussion in UDCC 
and VDC meetings, and coordinate 
with line departments and UP for 
integrated rural development. Such 
hand-on experiences and knowledge 
of ARDO will be an invaluable 
organizational asset for BRDB which 
is expected to play a role of rural 
development coordinator.

6. Conclusion

When cooperative movement got 
momentum and Comilla Model 
was successfully implemented as 
integrated rural development in 
Bangladesh, BRDB functioned as a 
rural development coordinator by 
facilitating public service delivery 
through cooperatives. However, 
as many cooperatives became 

inactive for various reasons and as 
technical line departments expand 
their activities, the role of BRDB as 
a rural development coordinator 
has been marginalized, and also 
integrated rural development lost 
the legitimacy. Now it is a time to 
revive the idea of integrated rural 
development by institutionalizing 
PRDP in BRDB9, which can play a 
role of rural development coordinator 
in collaboration with LGI. Such 
attempts will bring prosperity in 
every rural community in the era 
when Bangladesh has been a middle-
income country.

Dr. Akira Munakata: SeniorAdvisor, JICA. 
munakata.akira@jica.go.jp
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The Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC) has been 
providing support to Helvetas Swiss 
Intercooperation to implement 
the Sharique project since 2006, 
with the aim of empowering local 
citizens to make and implement 
inclusive, gender sensitive and pro-
poor collective choices about their 
lives and livelihoods through more 

democratic, transparent, inclusive 
and effective local governance 
systems in Bangladesh. The rationale 
is that good local governance leads 
to equitable local development for 
all members of society as they are 
encouraged to participate in decision-
making processes. Sharique is based 
on the following impact hypothesis:

If citizens are empowered, 

Rural Development and 
Local Governance 
Experience of BRDB and the 
Sharique Local Governance Project
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through effective and inclusive 
mechanisms for collective choice 
and collective action, and if local 
governments are strengthened, 
transparent, democratic, inclusive, 
and offer citizens the opportunity to 
engage in collective choice processes, 
then both quality and appropriateness 
of public services will improve.

There have been four phases of 

Sharique:

Phase I emphasised support to 
the supply side of local governance, 
in terms of capacity development and 
institutional strengthening. 

Phase II added the objective 
to stimulate the demand for local 
governance, to encourage the supply 
side to improve performance. This 
followed findings from an evaluation 
of the first phase, which identified 
that the demand side needed to be 
trained to achieve the objectives of 
the programme. 

Phase III  introduced activity 
at the national level, and aims to 
influence policies and practices at 
national level through promoting 
and sharing its good practices and 
strengthening research initiatives. 

Phase IV continued activity 
at the national level by piloting a 
2-year model of demand and supply 
side training, with a focus on NILG 
coordinated and BRDB implemented 
UP training at the Upazilla level. 

Sharique has sequentially 
increased its geographical coverage 
and the number of  UPs it has 
supported since 2006. By the 
end of 2017, the programme was 
implementing activities across four 
districts and 207 UPs in Rajshahi, 
Sunamganj, Chapai Nawabanj and 
Khulna and directly affecting a 
population of over 900,000 citizens.  
Under Phase IV (2017-2020) Sharique 
reduced work in these four districts, 
and focused in all the UPs and wards 
of Gaibandha and Barisal.

Sharique has focused on 
implementing good governance 

principles to support Bangladesh’s 
democratisation agenda and 
implement its existing legal 
framework. These are: 

Accountability: building 
oversight, answerability and 
enforcement into local decision-
making horizontally between different 
decision-makers and vertically 
between citizens and decision-makers 
of the governance system.   

Participation: UPs share 
information with citizens and ensure 
that everyone has an opportunity to 
speak and be heard. 

Transparency: making sure that 
relevant information is available 
to citizens such as income and 
expenditure figures of the local 
government, information on projects, 
and beneficiary lists.

Social Inclusion: actively ensuring 
that the voice of all members of 
society is heard and can take part in 
decision-making.

Efficiency and Effectiveness: 

ensuring that UP operations are 
performed smoothly and promptly, 
without waste or corruption.   

The programme has focused 
on developing awareness of these 
principles as well as establishing 
structures that enable exchange 
between citizens and UPs. 

Developing the capacities of 
local governments and empowering 
citizens has been the overarching 
mode of intervention for Sharique 
and has been essential in putting good 
governance principles into practice. 
Interactive training sessions followed 
by accompaniment and technical 
follow-up support has been central 
to this capacity-building approach. 
This has involved delivering training 
sessions at a time that is conducive 
to the planning and budgeting 
cycle while also providing tailor-
made support to UP chairpersons, 
members and secretaries to tackle 
new challenges as they arise during 
the performance of their political 
responsibilities.  

Results and Learnings from Sharique

An impact evaluation of Sharique 
Phases I-III showed how Sharique 
supported sustainable change in 
Bangladesh’s local governance 
system. The following section 
highlights the impacts of the 
programme:

Sustaining Collective Decision-

Making

As a pre-condition for good 
governance, collective decision-
making provides an opportunity for 
all citizens and local governments 
to decide and prioritise on local 
issues. It also initiates transparent 
and inclusive decision-making and 
enables the possibility to hold others 
to account. Initiating a collective 
approach to decision-making, 
Sharique aimed to raise awareness 
and capacities on roles, duties and 
responsibilities and support the 
development and operationalisation 
of such collective decision-making 
spaces, namely the Ward Shava and 
Open Budget Meetings, which were 
either not previously organised or 
rarely occurred. 

The establishment of ward 
platforms has been particularly 
important for effectively bringing 
together a specific group of 
community members with the 
local government to decide on 
pertinent issues collectively. The 
ward platforms consist of a range of 
community members from different 
social and economic backgrounds 
who are committed to representing 
the interests of the poorest and 
most marginalised members of the 
community. In some UPs, the ward 
platforms now play an active role in 
selecting and prioritising projects and 
identifying beneficiaries to receive 
benefits from the Social Safety Net 
programme. 

Developing a Tax-paying Culture

Taxation is not just important for 
raising revenue, it also serves as a 
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catalyst for more responsive and 
accountable governments. Tax serves 
as a binding link between UPs and its 
citizens by encouraging dialogue and 
accountability between the two.   

Sharique showed how the 
establishment of a consistent tax-
paying culture across the UPs, 
evidenced by a stronger tax collection 
effort on behalf of the UPs and a 
larger proportion of citizens paying 
taxes can increase the revenue for the 
UPs to effectively deliver services and 
support local development projects. 
Tax paying has also inspired a sense 
of ownership by citizens, motivating 
citizens further to take part in local 
decision-making. 

Some UP chairpersons, rather than 
fearing that taxation would reduce 
their popularity, preferred the deeper 
citizen engagement that it instigated. 
It was noted that tax paying supports 
citizens in gaining a more realistic 
understanding of resources available 
to the UP and the limitations UPs face 
in service delivery.

Including Marginalised Groups in 

Decision-Making

Including marginalised voices in 
local decision-making ensures 
service provision is responsive to 
a wide spectrum of social groups. 
Sharique has focused on groups least 
likely to have a voice – including 
women, Adivasi, members of fishing 
communities and disabled people – 
and, through training, empowered 
them to speak up and raise their 
opinions and voice their demands.

Citizens have access to more 
inclusive mechanisms for collective 
choice and action, and citizens 
from different social statuses can 
access information and participate in 
decision-making. It was also noted, 
however, that the poorest and most 
marginalised continue to face barriers 
to equal access and participation in 

collective decision-making spaces. 
The training provided had also 

initiated a change in attitudes and 
especially an increase in respect 
towards women and vulnerable 
groups and a lower acceptance of 
child marriages. 

Sharique Phase IV

Under Phase IV, Sharique piloted 
BRDB led Subject Specific Training to 
UP Chairmen and Secretaries through 
a Sharique/NILG decentralized 
training approach. The Subject 
Specific Training drew on the 
expertise and resources of BRDB 
District and Upazilla staff allowing 
the training to be decentralised and 
delivered at the Upazilla level.  BRDB 
were selected as the best government 
organisation to carry out this work 
because of their networks at the 
UPZ level, and extensive experience 
on rural development. The UP 
training led to a collaborative mode 
of working between BRDB and 
NILG, and brought in subject specific 
expertise from IPF and NAPD both 
for course development and training 
quality assurance.

Working in Gaibandha and Barisal 
Districts, BRDB staffs received ToT 
from NILG and then BRDB led on the 
organisation and delivery of training 
to UP Secretaries, UP Chairmen, and 
other elected UP members. Over the 
course of two years, and fitting in 
with the UP annual planning cycle, 
BRDB delivered multi-day courses on 
led on training on topics as diverse 
as 5-Year Planning, Public Finance 
Management, and Ward Shava 
and Open Budget Meetings.  Senior 
District and Head Office BRDB staff 
supported the training through 
quality assurance visits.  Importantly, 
BRDB became a knowledgeable local 
resource on UP governance, and 
were also able to provide continued 
backstopping technical advice to UPs 

after the training.  This helped to 
further embed learning outcomes. 

Capacity building of UPs under this 
programme contributed to improved 
coordinated service delivery by 
the UP to rural citizens, and also to 
improved rural development through 
better planning, and implementation 
of development initiatives. There 
have also been improvements in 
the capacity of Union Parishads for 
budget management, and a more 
citizen focussed service delivery.

Sharique Phase IV has shown that 
BRDB led decentralised training is an 
effective way of extending NILG’s 
reach, by delivering high quality 
participative training to UP Chairmen 
and Secretaries. 

Conclusions

Sharique was intended to be a 
temporary actor facilitating change 
by empowering citizens and 
strengthening local government.   
Evidence from the impact assessment 
of Phases I-III and learnings under 
Phase IV show that:
•	 a government led decentralised 

training programme focused on 
enhancing core local government 
functions alongside a programme 
of citizens training can bring about 
improvements in UP governance; 

•	 the relationship between citizens 
and UPs can be strengthened; and

•	 that pro-poor UP decision 
making can be more effective. 
Importantly, strong coordination 

between government agencies at 
central, district and Upazilla level 
that brings together the individual 
strengths of each agency is the key 
to developing a strong partnership 
that can support UP governance 
improvements. 

David Morley: Senior Team Leader, Sharique 
Phase IV (2017-2021), Helvetas Swiss 
Intercooperation.



বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়ন আর সমবায় 
আদন্দালদনর সাদর ববআরবরববর নাম 
একসপূ্রি গাঁরা হদয় গ্গদে। উপমহাদেদশ 
বব্রটিশ শাসদনর অবসাদনর পর রৎকাললীন 
পাবকস্তাদন ১৯৫৩ সাদল বভদলজ এইর বা বভ-
এইর গ্প্রারোম হাদর বেয়া হয় গ্যখাদন সারটি 
গ্মৌবলক উদদেশ্য বেল। পল্লী উন্নয়দনর জন্য 
এটি বেল একটি প্রাবরষ্ঠাবনক উদে্যাগ। ১৯৬১ 
সাদল বভ-এইর গ্প্রারোদমর প্রকল্প পবরিালক 
র. আখরার হাবমে খাদনর বের্দত্ব কুবমল্া 

বেলার বোটবাড়লীদর পূবতৃ পাবকস্তান পল্লী 
উন্নয়ন একাদরবম (আজদকর বার্ড) প্রবরষ্ঠা 
করা হয়। বভশনাবর রোম-উন্নয়ন ববদশষজ্ঞ র. 
আখরার হাবমে খাদনর উদ্াববর ববশ্বববখ্যার 
কুবমল্া মদরদলর মাধ্যদম প্রক্রপদক্ এদেদশ 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর সিূনা হয়। 
কুবমল্া মদরদলর বদ্স্তর সমবায় পধিবরর সিল 
প্রদয়াদগর মাধ্যদম পল্লী উন্নয়দনর ধারাদক 
ব�গবান করার জন্য ১৯৭০-’৭১ সাদল 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) 

সমিাক্য়র মাধ্যক্ম কৃবষ ও 
পল্ী উন্নয়ক্ন বিআরবিবি: 
বকিু প্রত্যাোর রূপররখা

র. গ্মাুঃ হাম্াদুর রহমান
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িালু করা হয়। পরবর্ডলীদর আইআরবরবপর 
সািল্যদক গ্েশব্যাপী েবড়দয় গ্েয়ার জন্য 
সে্যস্বাধলীন গ্েদশ জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ 
মবুজবুর রহমাদনর বনদে্ডদশ এদক সম্প্রসাবরর 
করা হয়। আইআরবরবপর সিলরার কারদণ 
এদক সাংগঠবনক রূপোদনর লদক্্য ১৯৮২ 
সাদল এক অধ্যাদেশবদল বাংলাদেশ পল্লী 
উন্নয়ন ব�ার্ড বা ববআরবরববদর রূপান্তবরর 
করা হয়। 

পল্লী উন্নয়দন বদ্স্তর সমবায়সহ (রোম 
পযতৃাদয় ক্ষক সমবায় সবমবর ও রানা পযতৃাদয় 
রানা বেন্দ্রলীয় সমবায় সবমবর যা বর্ডমাদন 
উপদজলা বেন্দ্রলীয় সমবায় সবমবর) কুবমল্া 
মদরদলর উপাোনগুদলার (রুরাল ওয়াক্ডস 
গ্প্রারোম, রানা প্রবশক্ণ ও উন্নয়ন বেন্দ্র, 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন, রানা গ্সি কমতৃসবূি) 
সিল প্রদয়াদগর মাধ্যদম ববআরবরবব এদেদশ 
পল্লী উন্নয়দন এক যুগান্তকারলী ভূবমকা পালন 
কপ্রদে। আইআরবরবপর সলীমাবধিরাগুদলাদক 
ববদবিনা কপ্র পরবর্ডলীদর ববআরবরবব বববভন্ন 
কমতৃসবূি বাস্তবায়ন কপ্র রোদমর জনগদণর 
বনকট একটি আস্ার প্রবরষ্ঠান বহদসদব 
পবরবির হদয়দে। 

সমবায়বভবত্তক ক্বষ ও পল্লী উন্নয়দনর 
ধারণাদক মলূমন্ত্র কপ্রই ববআরবরবব যারিা শুরু 

কপ্রবেল। এর কাযতৃক্রমদক বোরোরকরদণর 
লদক্্য অদনকগুদলা প্রকল্প ও কমতৃসবূি বববভন্ন 
সমদয় বাস্তবাবয়র হদয়দে এবং বাস্তবায়নাধলীন 
আদে, যার িদল ক্বষ ও রোম উন্নয়দনর বববভন্ন 
গ্ক্প্রি লক্ণীয় উন্নয়ন হদয়দে এবং রোমলীণ 
জনগদণর জলীবনযারিার মান উন্নয়দন সহায়ক 
হদয়দে। সরকাপ্রর স্ানলীয় সরকার, পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালদয়র কাযতৃক্রদমর 
অন্যরম সহদযাগী প্রবরষ্ঠান বহদসদব 
ববআরবরববর এ অবোন প্রশংসনলীয়। ববদশষ 
কপ্র উপদজলা পযতৃাদয় পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
মাধ্যদম ববআরবরবব রার ম্যাদডেট বাস্তবায়দন 
খবুই গুরুত্বপূণতৃ অবোন রাখদে। জনবদলর 
অভাব, অপযতৃাপ্ত আবরতৃক বরাদে ও নানাববধ 
রাজননবরক ও স্ানলীয় প্রভাবশাললীদের িাদপর 
মদুখ যবেও বোদনা বোদনা সময় উপদজলা 
পযতৃাদয়র কাযতৃক্রম-এর লক্্যমারিা অজ্ডন ব্যাহর 
হয়, রবুও ববআরবরবব রোমলীণ জনগদণর 
উন্নয়দন সরকাপ্রর ম্যাদডেট বাস্তবায়দন 
বনববড়ভাদব কাজ কপ্র যাদছে। 

ববআরবরববর কাদজর সিলরা ও ব্যরতৃরার 
অদনক মলূ্যায়ন হদয়দে। এর ববশাল পবরসর 
ববদবিনা কপ্র বর্ডমান বনবদন্ বেবলমারি 
সমবায় সবমবরদকবন্দ্রক কাযতৃক্রমদক বনদয় বকেু 
আদলািনা করা হদয়দে। 

 
বটোংলটোকদকির স�বটোয় সশ�শিগুকলটোর ম�ৌশলক 

দুব্যলিটো

এ করা সর্য গ্য বদ্স্তর সমবাদয়র অবভনব 
ধারণার বভবত্তদর প্রবরবষ্ঠর সমবায় 
সবমবরগুদলার মাধ্যদমই ববআরবরবব এদেদশ 
সমবায় আদন্দালদনর বভর বৈবর কপ্রদে। 
রদব সমদয়র সাদর সাদর একবেদক গ্যমন 
ববআরবরবব অদনকগুদলা বড় কমতৃসবূি ও 
প্রকল্প বাস্তবায়ন কপ্রদে, বৈমবন এসব 
কমতৃসবূির আওরায় সমবায় সবমবরগুদলাদক 
কাযতৃকর ও বোরোর কপ্র স্ববনভ্ডর করার 
গ্ক্প্রি নানা ধরদনর সমস্যা রদয়দে। িদল 
সমবায় সবমবরগুদলা এখন অদনকটাই 
কাযতৃকাবররা হাবরদয়দে। আমার েষ্্টিদর সমবায় 
সবমবরগুদলার প্রধান দূবতৃলরাগুদলা বনম্নরূপ:
(১) ববআরবরববর সমবায় সবমবরগুদলাদর 

প্রক্র সমবায়লী বের্ত্ব না রাকা;
(২) সমবায় সবমবরগুদলাদক স্ববনভ্ডর ও 

শবক্তশাললী কপ্র গদড় বৈালার জন্য 
সমবায়বান্ব কমতৃসবূি না রাকা;

(৩) প্রকল্প ও কমতৃসবূিগুদলার উপযুক্ত এবসিট 
্রি্যাদটবজ না রাকায় প্রকল্প শেষ হওয়ার 
পরই জনবদলর ব�রন-ভারার সমস্যার 
কারদণ এগুদলার কাযতৃক্রম স্ববররা এবং 

পাঁিকাহনীয়া কৃষক সমিায় সবমবত, বিআরবিবি, টাঙ্গাইল



যরাযর মবনটবরং এর অভাব;
(৪) ববআরবরববদর সমবায় কাযতৃক্রদমর ওপর 

গুরুত্ব কবমদয় বেদয় ঋণ কাযতৃক্রমদক ব�বশ 
গুরুত্ব গ্েয়া;

(৫) সমবায়দক বোরোর করার মদরা েক্ ও 
ববদশষাবয়র মানবশবক্ত বের্দত্ব না আনা;

(৬) কু্দ্ ঋণ বভবত্তক এনবজও’র ববকল্প 
বহদসদব আববভ্ডাদবর গ্িষ্া;

(৭) অন্যান্য সরকাবর প্রবরষ্ঠানগুদলার সাদর 
একদযাদগ কাজ করদর বগদয় সমন্বদয়র 
অভাদব যুগপৎ কমতৃসবূি হাদর বেয়া যা 
অরতৃ ও মানব সম্দের অপিয় বাবড়দয় 
বেদয়দে; এবং

(৮) সমবায় ও ববআরবরববর কাযতৃক্রদম 
সািল্য-ব্যরতৃরার যরাযর মলূ্যায়দনর জন্য 
গদবষণাবভবত্তক কমতৃসবূির অভাব। 

কটোর্যকরলী স�বটোয় গকড় জ�টোলটোর লকষ্্য শকছডু  

রূপররখটো

আগামলী বেদন সমবায় আদন্দালনদক ক্বষ ও 
রোম উন্নয়দনর সবঠক ধারায় বিবরদয় আনার 
জন্য বকেু প্রস্তাবনা এখাদন গ্েয়া হদলা। এরকম 
আরও প্রস্তাবনার ধারণা হয়দরা ববআরবরববর 
ববদবিনায় আদে। ববআরবরববর ওপর একজন 
গদবষক বহদসদব বলখার সবদিদয় বড় সমস্যা 
হদলা এর সািল্য ব্যরতৃরার মলূ্যায়ন বনদয় 
খবু ব�বশ ববদলিষণ একাদরবমক গদবষণাপরি 
পাওয়া যায় না। রবু কর্তৃপক্ বনদির ববষয়গুদলা 
ববদবিনায় বনদর পাপ্রন:

(১) স�বটোকয়র �টোধ্যক� কৃশষপকে্যর বটোেটোর 

ব্যবস্টোয় কৃষককদর কটোর্যকরলী অংিরিহে

এটি বনদয় অদনক করাবার্ডা হদলও বোদনা 
িলপ্রস ূ বাস্তবায়ন বাস্তদব গ্েখা যায় না, 
যা অর্যন্ত দুভ্ডাগ্যজনক। বাংলাদেদশ ববগর 
বেরগুদলাদর সরকাপ্রর সহায়ক নলীবর, 
গদবষণা ও সম্প্রসারদণ উপযুক্ত বববনদয়াগ এবং 
ক্বষ উপকরদণর সহজপ্রাপ্যরার কারদণ ক্বষ 
উৎপােন ক্রমাগরভাদব ব�দড়দে যার িদল 
গ্েশ খাদে্য স্বয়ংসম্ণূতৃরার বেদক অদনকটাই 
অরেসর হদয়দে। ক্বষ, মৎস্য ও প্রাধণসম্ে 
গ্স্প্র সরকাপ্রর যরাযর গুরুত্ব আপ্রাদপর 
কারদণ বাংলাদেদশর ক্ষক ও খামারলীরা এই 
ববস্ময়কর সািল্য অজ্ডন কপ্রদে। একইসাদর 
রোদম ক্বষ সংবলিষ্ ও বববভন্ন অক্বষ গ্স্প্র 
ববকাদশর িদল পল্লীর জনগদণর বেরব্যাপী 
কমতৃসংস্ান ও খানাপযতৃাদয় (household 
level) খাে্য বনরাপত্তা ব�দড়দে। রদব উৎপােন 
বাড়ার সদঙ্গ সদঙ্গ বাজার ব্যবস্ার ওপর বোন 
বনয়ন্ত্রণ না রাকায় প্রক্র ক্ষক ও খামাবরদের 
ক্বষপদণ্যর োম প্রাবপ্তদর অবনচিয়রাও 
ব�দড়দে। আগাম শীরকাললীন শাকসববজ, 
বেইবর, গ্পালব্ ইর্যাবে উৎপােদন প্রাবন্তক ও 

কু্দ্ িাবষ ও খামাবরদের প্রিুর অরতৃ বববনদয়াগ 
করদর হয় যার একটা বড় অংশ আদস ঋণ 
গ্রদক। পদণ্যর োম প্রায়শই কদম যাওয়ার 
কারদণ এসব ক্ষক ও খামাবররা অদনক 
গ্ক্প্রিই পুঁবজ হাবরদয় ববশালভাদব ক্বররেস্ত 
হন। সমবায়বভবত্তক বাজারব্যবস্া প্রণয়দনর 
মাধ্যদম িাবষদের এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। 

পূবতৃ এবশয়াদর জাপান, েবক্ণ বোবরয়া 
ও রাইওয়ান সমবায়বভবত্তদর ক্বষপণ্য 
ক্রয়ববক্রদয়র মাধ্যদম একবেদক গ্যমন িাবহো 
ও পণ্য উৎপােদনর ববষদয় ক্ষকদের বসধিান্ত 
বনদর সাহায্য করদে, আবার সমবন্বরভাদব 
পণ্য ববক্রদয়র মাধ্যদম বাজাপ্রর মলূ্য বনয়ন্ত্রণ 
ও ন্যায়ানগু বাজারমলূ্য পাওয়ার ববষয়টিও 
বনবচির করদে। এসব গ্েদশ সমবাদয়র 
আওরাধলীন িাবষ বা উৎপােদকরা সরাসবর 
বনদজরা বোদনা পণ্য বাজারজার না কপ্র 
সমবায় সবমবরগুদলার বনবে্ডষ্ পণ্য ববক্রয় 
বেপ্ন্দ্রর মাধ্যদম উপযুক্ত মদূল্য মাদক্ডট 
অ্যা্রদের কাদে সরবরাহ কপ্র। এর মাধ্যদম 
সবমবরগুদলা সেস্যদের আস্া অজ্ডন কপ্র ও 
কাযতৃকরলী সমবায় সবমবর বহদসদব কাজ করদর 
পাপ্র। ববআরবরবব এদক্প্রি যুগান্তকারলী ভূবমকা 
পালন কপ্র সমবায় আদন্দালদন নরুন বোয়ার 
শুরু করদর পাপ্র। ববআরবরববর সমবায় 
সংগঠদন ববশাল অবভজ্ঞরা এর সািল্য এদন 
গ্েদব যা অন্যান্য সরকাবর প্রবরষ্ঠানগুদলা 
করদর পারদে না। 

 
(২) শনরটোপদ খটোদ্য উৎপটোদন ও 

বটোেটোরেটোিকরকে কৃষক স�বটোয় সশ�শির 

ভূশ�কটো

ববষয়টি পবরষ্ার করার আদগ ইউপ্রাদপ 
পবরদবশসম্র বেব ক্বষ বা অরগাবনক িাবমতৃং 
আদন্দালদনর বেদক রাকাই। ১৯২০ এর েশদক 
ইউপ্রাদপ শুরু হওয়া বেব ক্বষর মলূবভবত্ত 
বেল ক্ষকদের সংগঠন। গ্যদহরু উচ্চ িলদনর 
আধবুনক ক্বষ ববকল্প বহদসদব অদপক্াক্র কম 
িলদনর বকন্তু মাটির স্বাস্্য ও পবরদবশবান্ব  
বেব ক্বষপদণ্যর উৎপােন খরি বেল ব�বশ, 
রাই এই পদণ্যর জন্য ববদশষ মলূ্য বা বপ্রবময়াম 
মলূ্য োড়া এটাদক বাধণবজ্যকভাদব টিবকদয় 
রাখা যাদব না বদল রখনকার ক্ষদকরা বুঝদর 
গ্পপ্রবেদলন। অপরবেদক বেব ক্বষপদণ্যর 
মলূ্য ব�াক্তারা রখনই পবরদশাধ করদর প্রস্তুর 
বেল যখন এটির উৎপােন ব্যবস্া বোদনা 
ধরদনর প্ররারণামকু্ত হওয়ার ববষদয় বনবচির 
হওয়া সম্ভব হদব। কাদজই পদণ্যর মানবনয়ন্ত্রণ 
ও ব�বশ মলূ্য বনবচিরকরদণর ববষয়টি ক্ষকরা 
সমবাদয়র মাধ্যদম সমাধান কপ্র সিল হন। 
গ্যমন, বেব ক্বষর আওরার সমবায়লী িাবষরা 
প্ররদম পণ্য উৎপােদনর স্বলীক্র ও ববজ্ঞানসম্র 
নলীবরমালা বা গাইরলাইন বৈবর কপ্র সম্প্রসারণ 

সংস্াগুদলা গ্রদক প্রযুবক্তগর পরামশতৃক (মাঠ 
পযতৃাদয়র সম্প্রসারণ কমতৃলী) বনদয়াগ কপ্র। মলূ্য 
বনবচির করার জন্য প্ররদম সবাই একই রকম 
িসল না িবলদয় বনদজদের পণ্য বনদজদের 
বনকট এবং পুপ্রা প্রবক্রয়াটি বনদজর গ্িাদখ 
গ্েখা উৎসাহলী প্রবরদবশীদের মদধ্য বববক্র করা 
শুরু কপ্র। পরবর্ডলীদর উৎপােনকারলী ও শহুপ্র 
ব�াগকারলীদের িুবক্ত অনযুায়লী পণ্য সরবরাহ 
করা হদরা। প্ররমবেদক মান বনয়ন্ত্রদণর 
জন্য সমবাদয়র সেস্যরা এদক অপরদক 
পযতৃদবক্দণ রাখর ও সংবলিষ্ িুবক্তবভবত্তক 
সম্প্রসারণ সংস্ার কমতৃলীদের বনকট গ্রদক 
বনচিয়রাপরি রেহণ করার পরই বেবলমারি 
পণ্য বাজারজার করদর পারর। ক্রদম 
অরগাবনক পদণ্যর িাবহো বাড়ার সদঙ্গ সদঙ্গ 
সমবায় সবমবরবভবত্তক পদণ্যর সাটি্ডবিদকশন 
শুরু হয় এবং গ্সটা সুপারমাদক্ডটসহ সমস্ত 
মাদক্ডট ি্যাদনদলই জনবপ্রয় হয়। ক্রদম এ 
সাটি্ডবিদকশনদক বেন্দ্র কপ্র সমবায় বেব 
ক্বষর সবমবরসমদূহর গ্িরাপ্রশন গদড় ওদঠ 
যারা জারলীয়ভাদব পদণ্যর মান, বাজারমলূ্য, 
সরকাবর পবলবস ও প্রদণােনা সহায়রার 
মদরা গুরুত্বপূণতৃ ববষয়গুদলাদক ববপুলভাদব 
প্রভাববর করা শুরু কপ্র। এভাদবই বরবমটার, 
বাদয়াল্যাডে, বাদয়াপাক্ড, বাদয়া-বসদগদলর 
মদরা ববশ্বখ্যার অরগাবনক ব্র্যাডেগুদলা বৈবর 
হয়। এখন আবস বাংলাদেদশ। আমাদের গ্েদশ 
অদনদক নানা গ্মাড়দক বনরাপে খাে্য এমনবক 
অরগাবনক খাে্য উৎপােন করা সদ্বেও 
কাযতৃকরলী সমবায়বভবত্তক সাধারণ গাইরলাইন, 
মানবনয়ন্ত্রণ ও সাটি্ডবিদকশদনর অভাদব বোদনা 
ববশ্বাসদযাগ্য বাজার বৈবর করদর পারদে না। 
অরি ক্বষ সম্প্রসারণ অধধেপ্তর, প্রাধণসম্ে 
অধধেপ্তর, মৎস্য অধধেপ্তরসহ বববভন্ন 
ববশ্বববে্যালয় ও গদবষণা প্রবরষ্ঠাদনর সহায়রায় 
ববআরবরবব সমবায় সবমবরবভবত্তক বনরাপে 
খাে্য ও অরগাবনক পণ্য বাজারজারকরদণ বড় 
ভূবমকা পালন করদর পাপ্র। 

(৩) রিটোশতিক ও বগ্যটোচটোশষ উন্নয়ন

একসময় ববআরবরবব’র আওরায় ববত্তহলীন 
সমবায় সবমবর ও ববত্তহলীন মবহলা সমবায় 
সবমবর গদড় উদঠবেল। গ্স সময় ক্বষ উৎপােন 
বব্ধিদর এ সবমবরগুদলা কাযতৃকর ভূবমকা 
বেদখদে। এখন এ সমবায় সবমবরগুদলার 
কাযতৃক্রম আদগর মদরা প্রাণবন্ত বেই। রদব, 
ববআরবরবব সমবায় কাযতৃক্রদমর পাশাপাবশ 
বববভন্ন প্রকল্প/কমতৃসবূির আওরায় গবঠর পল্লী 
উন্নয়ন সবমবরর মাধ্যদম ক্বষ উৎপােন বব্ধিদর 
অবোন বেদখ যাদছে। ক্বষ ও পল্লী উন্নয়দন 
এ সবমবর/েলগুদলার মাধ্যদম ক্ষকগণ গ্য 
গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন কপ্র যাদছে রা খবুই 
রাৎপযতৃপূণতৃ। বাংলাদেদশ ক্বষর অরেগবরদর 

পল্লী উন্নয়ন  64



এ ক্ষকদের আপ্রকটি গুরুত্বপূণতৃ অবোন 
হদলা বর্ডমাদন শহরমখুী ও ক্বষদর মদনাদযাগ 
হাবরদয় গ্িলা বড় আকাপ্রর জবমর মাবলকদের 
অনপুবস্বরদর রাদের জবম ব্যবহাপ্র ক্বষ 
উৎপােন সিল রাখা। ক্ষকদের সংগবঠর করা 
গ্গদল জবমর মাবলকদের সাদর ন্যায়সংগর 
সমদঝারা করা ও প্রক্র েবরদ্ িাবষদের কাদে 
সরকাবর প্রদণােনা গ্পৌঁদে গ্েয়া যাদব। 

(৪) কৃশষ রটোশন্তকলীকরেসহ অধধক পডুঁশের 

ব্যবসটোর েন্য স�বটোকয়র ব্যবহটোর

বর্ডমাদন বাংলাদেশ ক্বষর আধবুনকলীকরদণর 
যুদগ প্রদবশ কপ্রদে। ক্বষর আধবুনকলীকরদণর 
একটি বড় বনণতৃায়ক হদলা এদর উৎপােন 
পযতৃাদয় বহ্ৎ পুঁবজর বববনদয়াগ। গ্যমন একটি 
ভাদলা মাদনর কবিাইডে হাদভ্ডস্াপ্রর বাজারমলূ্য 
প্রায় ২৮ লক্ টাকা। ব্যবহার সহজ হওয়া এবং 
অদনকগুদলা কাজ একসাদর করার িদল উচ্চ 
েক্রার কারদণ দ্রুর িসল কাটার যন্ত্র বহদসদব 
এটার ববপুল িাবহো রদয়দে।  রদব উচ্চমদূল্যর 
কারদণ এটি সাধারণ ক্ষকদের নাগাদলর 
বাইপ্র হওয়াদর সরকাপ্রর পক্ গ্রদক ভরুতৃবক 
গ্েয়া হদলও ক্ষকপযতৃাদয় ব্যবহার বাড়দে না। 
অরি মাড়াই গ্মৌসুদম ক্ষকদেরদক ভাড়া 
বহদসদব এটি িসল কাটায় ব্যবহার করদল 
অল্প সমদয় গ্যমন ব�বশ িসল কাটা যাদব, 
বৈমবন শ্রবমক অপ্রাপ্যরা ও উচ্চ শ্রবমকমদূল্যর 
সমস্যাও সমাধান করা যাদব। ববআরবরবব রার 
রোম পযতৃাদয় সিল সমবায় সবমবরগুদলাদক 
ক্বষ যন্ত্রপাবরর হাদব পবরণর করদর পাপ্র। 
খবু সহদজই সমবায় সবমবরগুদলাদক ব্যবসা 

মদরদল বনদয় এদস একবেদক গ্যমন ক্বষ 
যন্ত্রপাবরর ব্যবহারদক জনবপ্রয় করা যাদব, 
অন্যবেদক সমবায় সবমবরগুদলাদক ক্বষ ব্যবসা 
প্রবরষ্ঠান বহদসদব গদড় বৈালা যাদব। একটু 
উদে্যাগ বনদলই ববআরবরববর ববপুল সংখ্যক 
সমবায় সবমবরদক এ লাভজনক ব্যবসায় বনদয় 
আসা যাদব। 

(৫) শবআরশিশব ও স�বটোয় শনকয় গকবষেটোর 

লকষ্্য শবশ্বশবদ্যটোলয়গুশলর সটোকথ সহকরটোশগিটো

বাংলাদেদশর সমবায় আদন্দালদন ববআরবরববর 
গুরুত্বপূণতৃ সািল্য রাকদলও ববষয়টি বনদয় 
গদবষণালধি িলািল খবু একটা গ্েখা যায় না। 
অরি বর্ডমান যুগদক বলা হদছে ইনিরদমশন 
বরদকর বা রর্য েশক, গ্যখাদন এরকম রর্য 
ভববষ্যৎ ববকাদশর জন্য খবুই গুরুত্বপূণতৃ। 
গ্যদকাদনা সরকাবর-ব�সরকাবর উন্নয়ন 
প্রদিষ্াদক গদবষণালধি িলািদলর বভবত্তদর 
মলূ্যায়ন করা ভববষ্যদরর পবরকল্পনাদক 
ত্রুটিমকু্ত ও েক্ করদর সাহায্য কপ্র। গ্যদহরু 
ববআরবরবব পল্লী এলাকার মানদুষর উন্নয়দনর 
জন্য কাজ কপ্র যাদছে আর বাংলাদেদশর 
রোমলীণ অরতৃনলীবরর গ্মরুেডে হদছে ক্বষ, কাদজই 
ববআরবরবব’র বববভন্ন স্বল্প ও েলী�তৃদময়াবে 
কমতৃসবূি ও প্রকল্পসমদূহর সিলরা ও ব্যরতৃরার 
সবঠক মলূ্যায়দনর জন্য এসব কমতৃসবূি ও 
প্রকল্পসমদূহর গ্মাট বাদজদটর অবরসামান্য 
অরতৃ (১-২%) গদবষণার জন্য বরাদে রাকদল 
ববশ্বববে্যালয়সমহূ স্ারদকাত্তর (মাস্াসতৃ ও বপ-
এইিবর) গদবষণার ববষয়বস্তু বহদসদব বববভন্ন 
লক্্য বা উদদেশ্যদক ব�দে বনদর পাপ্র। এর 

িদল একবেদক গ্যমন সহদযাবগরামলূক 
গদবষণার মাধ্যদম ববশ্বববে্যালয়গুদলার সাদর 
ববআরবরববর গ্যাগসরূি বৈবর হদব, একইসাদর 
সংবলিষ্ োরি-বশক্কদের গদবষণা প্রকাশনা 
বহদসদবও ববআরবরববর সািল্য ও অবোন 
সম্দক্ড একাদরবমক রকুদমদটিশন হদব যা 
ববআরবরববর ভাবমবূর্ডদক বাবড়দয় বেদব। 
বর্ডমাদন ক্বষদর (ক্বষ, প্রাধণসম্ে ও মৎস্য) 
ববশ্বব্যাংদকর একটি বড় প্রকল্প ন্যাশনাল 
এবরেকালিার গ্টকদনালবজ গ্প্রারোদমর 
(এনএটিবপ) অরতৃায়দন এরকম গদবষণা বববভন্ন 
গদবষণা প্রবরষ্ঠান ও ববশ্বববে্যালয়গুদলাদর 
পবরিাবলর হদছে গ্যখাদন উদল্খদযাগ্য সংখ্যক 
কমতৃকর্ডা ও সাধারণ বশক্ারতৃলীরা স্ারদকাত্তর 
গদবষক বহদসদব কাজ কপ্র যাদছেন।  

মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনার বের্দত্ব 
বাংলাদেশ যখন এদেদশর খাে্য বনরাপত্তা 
অজ্ডদন ববস্ময়কর সিলরা লাভ কপ্র িদলদে 
রার সাদর রালবমবলদয় ববআরবরববও সমবায় 
আদন্দালদনর পুনরুজ্লীবন �টিদয় উন্নয়দনর 
অরেযারিার গববতৃর সহদযাগী হদব এটিই 
আগামলীর প্রর্যাশা। এদেদশর ক্বষ ও পল্লী 
উন্নয়ন মানবশবক্ত ও গদবষণার সবূরকাগার 
বাংলাদেশ ক্বষ ববশ্বববে্যালয় ববআরবরববর 
ভববষ্যৎ সািদল্যর অংশীোর হদর পারদলই 
আমার বেখাটি সারতৃক হদব বদল আশা করবে।  

ি. ম�টোঃ হটোম্টোদুর রহ�টোন, অধ্যাপক, ক্বষ সম্প্রসারণ 
বশক্া ববভাগ, বাংলাদেশ ক্বষ ববশ্বববে্যালয়, ময়মনবসংহ

পল্লী উন্নয়ন  65

মাঠ পয্শাক্য় বিআরবিবি’র সমিায়ী কৃষকক্দর পরামে্শ প্রদান, বিআরবিবি, সুনামগজি।
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বাংলাদেশসহ ববদশ্বর বববভন্ন গ্েদশ কু্দ্ 
ঋণ োবরদ্্য ববদমািদনর একটি প্রধান 
বেৌশল বহদসদব প্রদয়াগ করা হদছে যবেও 
এটির কাযতৃকাবররা সম্দক্ড অদনক ববরক্ড 
রদয়দে। এমনবক যারা কু্দ্ ঋদণর একবনষ্ঠ 
সমরতৃক গ্যমন ববশ্বব্যাংক, বরএিআইবর এর 
কাযতৃকাবররা সম্দক্ড সদন্দহ প্রকাশ কপ্রদে 
এবং এ ববষদয় অধধকরর গদবষণার ওপর 
বোর বেদয়দে। সবদিদয় অবাক করার ববষয় 
হদছে, এর ববরক্ড সদ্বেও এসবরবজ এর প্রধান 
লক্্য ‘শনূ্য োবরদ্্য’ এর অন্যরম বেৌশল 
হদছে কু্দ্ ঋণ। বাংলাদেদশর বববভন্ন সরকাবর 
এবং ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠাদন এ বেৌশল প্রদয়াগ 

করা হদছে। 
কু্দ্ ঋণ অদনকটা ‘বে’ এর বৈদল বে 

ভাজা’র মদরা। এটি হদছে নব্যউোরননবরক 
ব্যবস্ার একটি বেৌশল গ্যখাদন েবরদ্ এবং 
েবরদ্দের বনদয় কাজ করা প্রবরষ্ঠাদনর 
সংস্ার হদছে এটির অন্যরম নলীবর। এ 
ব্যবস্ায় েবরদ্দের দুরবস্ার জন্য রাদের 
বনদজদেরদকই োয়লী করা হয়। যবেও ববে্যমান 
আরতৃ-সামাবজক-রাজননবরক কাঠাদমা ও 
ব্যবস্া গ্য এ দুরবস্ার জন্য োয়লী গ্স ববষয়দক 
এবড়দয় যাওয়া হয়। এখাদন েবরদ্দের 
বনদজদের উন্নয়দনর জন্য বনদজদের োবয়ত্ব 
রেহদণর ওপর বোর গ্েয়া হয় এবং কু্দ্ ঋণ 

ষুেদ্ ঋে ও বিআরবিবি

র. মহুাম্ে শাহজাহান গ্িৌধরুলী
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হদছে এ প্রবক্রয়ার অংশববদশষ। এ প্রবক্রয়ার 
মাধ্যদম উন্নয়নশীল গ্েশগুদলার প্রাবন্তক পযতৃায় 
পযতৃন্ত পুঁবজবােলী শোষদণর একটি ব্যবস্া প্রবরষ্ঠা 
করা হয়। গ্য প্রাদন্তর অনানষু্ঠাবনক অরতৃনলীবর 
একসময় এ পুঁবজবাদের আওরার বাইপ্র বেল। 

কু্দ্ ঋদণর ধারণা হদছে, েবরদ্দের পুঁবজর 
অভাব রদয়দে এবং রাদেরদক যবে পুঁবজ 
সরবরাহ করা যায় রাহদল রারা বনদজরাই 
বনদজদের উন্নয়দনর মাধ্যদম স্ববনভ্ডর হদর 
সক্ম। বর্ডমাদন কু্দ্ ঋণ রূপান্তবরর হদয়দে 
কু্দ্ অরতৃায়দন গ্যখাদন কু্দ্ ঋদণর সাদর 
অন্যান্য আরও উপাোন যুক্ত করা হদয়দে, 
গ্যমন- প্রবশক্ণ, সদিরনরা, বশক্া এবং 
স্বাস্্য কাযতৃক্রম ইর্যাবে। রদব ব�বশর ভাগ কু্দ্ 
ঋণ প্রবরষ্ঠাদনর মলূ কাযতৃক্রম ঋণ প্রোন ও 
আোদয়র মদধ্য সলীমাবধি। রাোড়া কু্দ্ ঋণ 
কাযতৃক্রদম জবড়র বববভন্ন এনবজওগুদলা এখন 
কু্দ্ ঋণ গ্রদক সপ্র এদস এসএমই ঋণ বেদয় 
রাদক। রার িল োঁড়ায় এই গ্য, কু্দ্ ঋণ আর 
কু্দ্ ঋদণর মদধ্য বেই। এটি এখন মনুািামখুী 
সামাবজক ব্যবসায় রূপান্তবরর হদয়দে এবং 
োবরদ্্য দূরলীকরদণর লক্্য গ্গৌণ হদয় পদড়দে।

গ্য সকল স্বনামধন্য পবডের উন্নয়ন 
বনদয় কাজ কপ্রন গ্যমন - বোদবল ববজয়লী 
োশতৃবনক ও অরতৃনলীবরবলীে অমর্ড্যদসন, বযবন 
রার সক্মরার েষ্্টিদকাণ (Capability 
approach) এ বদলদেন উন্নয়ন হদছে 
‘স্বাধলীনরা’ (development as freedom) 
এবং এ স্বাধলীনরা অজ্ডদনর জন্য বরবন 
সক্মরা অজ্ডদনর করা বদলদেন। এ সক্মরা 
অজ্ডদনর জন্য বরবন গ্য ববষয়টির ওপর 
বোর বেদয়দেন গ্সটা হদছে প্রক্র সুদযাগ 
(actual opportunity) সষ্্টি। এোড়াও বরবন 
সক্মরা অজ্ডদনর পদর গ্য সকল সামাবজক 
প্রবরবন্করা (social constraints) রদয়দে 
গ্সগুদলা দূরলীকরদণর করা বদলদেন, গ্যমন- 
কুসংস্ার, বলঙ্গ ব�ষম্য ইর্যাবে। রাোড়া 
সমাদজর বববভন্ন প্রবরষ্ঠান গ্যমন সুদযাগ সষ্্টি 
করদর পাপ্র, বৈমবন সুদযাগ সষ্্টির পদর 
প্রবরবন্কও হদর পাপ্র।  গ্সজন্য গ্য সকল 
প্রবরষ্ঠান সুদযাগ সষ্্টির পদর প্রবরবন্ক হদর 
পাপ্র গ্সগুদলাও দূরলীকরদণর করা বদলদেন। 
এখন প্রশ্ন হদছে, কু্দ্ ঋণ বক আসদলই প্রক্র 
সুদযাগ সষ্্টির মাধ্যদম েবরদ্দের সক্মরা 
অজ্ডদন সহায়রার মাধ্যদম োবরদ্্য গ্রদক 
মবুক্ত বেদর পাপ্র? আমার বপএইিবর গদবষণা 
অনসুন্াদনর অন্যরম ববষয় বেল, এ প্রদশ্নর 
উত্তর ব�র কপ্র বনদয় আসা। এরই অংশ 
বহদসদব আবম ববআরবরবব’র বববভন্ন সমবায় 
সবমবর ও েদলর উপকারদভাগী এবং কমতৃকর্ডা 
কমতৃিারলীদের সাদর আলাপ আদলািনা ও 

মরামর বববনমদয়র মাধ্যদম কু্দ্ ঋদণর বববভন্ন 
বেক সম্দক্ড অবগর হই; যার কদয়কটি 
এখাদন রুদল ধরবে। 

প্ররমর, কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রম এমনভাদব 
সংগবঠর করা হদয়দে, গ্সখাদন যারা মাঠকমতৃলী 
রাদের মলূ কাজ হদয় োঁড়ায় ঋণ প্রোন 
ও আোয় করা এবং এর মাদন অন্যান্য গ্য 
ববষয়গুদলা রাদক, গ্যমন-প্রক্র েবরদ্দের 
উপকারদভাগী বহদসদব বিবনির ও অন্তভুতৃক্ত 
করা, যারা ঋণ বনদয়দেন রারা কলীভাদব 
গ্সটা ব্যবহার বা বববনদয়াগ করদেন- গ্সগুদলা 
গ্গৌণ হদয় পদড়। কারণ ঋণ আোদয়র সাদর 
রাদের মাবসক ব�রদনর গ্যাগসরূি রদয়দে। গ্য 
কারদণ রারা ঋণ প্রোন ও বকবস্ত আোদয়র 
উপর বোর গ্েন। রাোড়া মাঠকমতৃলীদক ঋণ 
প্রোদনর ও আোদয়র বনবে্ডষ্ টাদগতৃট গ্েয়া হয়। 
এ টাদগতৃট পূরণ করদর বগদয় ঋণ বনদয় একজন 
উপকারদভাগী কলী করদেন? রার অবস্ার 
উন্নয়ন হদছে বক না? গ্স ববষদয় েষ্্টি গ্েয়ার 
সময় বকংবা স্পহ্া রাদক না। িদল যারা কু্দ্ 
ঋদণর প্রধান লক্্য ‘েবরদ্রা’ এর আওরার 
বাইপ্র িদল যান। এখাদন মখু্য ববষয় হদয় 
োঁড়ায় কার বকবস্ত পবরদশাদধর সামরতৃ্য রদয়দে। 
এদক্প্রি বনদজদের সলীমাবধিরার করা বলদর 
বগদয় একজন কমতৃকর্ডা দুুঃখ কপ্র বদলন, 
“আমরা মানষুদক মহাজদনর হার গ্রদক 
মকু্ত করার জন্য বনদজরাই মহাজদন পবরণর 
হদয়বে”।

বদ্রলীয়র, ঋণ সকল উপকারদভাগীদক 
একসাদর এবং ব�বশরভাগ গ্ক্প্রি একই 
পবরমাদণ প্রোন করা হয়। িদল গ্েখা যায় 
একজন উপকারদভাগী যখন প্রদয়াজন রখন 
ঋণ পান না। আবার রার গ্য পবরমাণ ঋণ 
প্রদয়াজন গ্সটিও পান না। গ্সজন্য গ্েখা যায়, 
একজন উপকারদভাগী বেপ্রর পর বের ঋণ 
বনদলও রার অবস্ার বোদনা পবরবর্ডন হদছে 
না। বরং বরবন ঋদণর জাদল আবধি হদয় 
পদড়ন।

র্রলীয়র, কু্দ্ ঋদণর অন্যরম উপাোন 
হদছে সঞ্চয়। সঞ্চদয়র উদদেশ্য হদছে 
উপকারদভাগীদের মলূধন গঠন। পযতৃদবক্দণ 
গ্েখা গ্গদে, অদনক উপকারদভাগী বকবস্তর 
শেষ পযতৃাদয় এ সঞ্চয় বেদয় ঋণ সমন্বয় 
কপ্র রাদকন এবং ঋণ প্রোনকারলী সঞ্চয়দক 
অদনকটা জামানর বহদসদব ব্যবহার কপ্র 
রাদকন। যবেও বলা হদয় রাদক, ‘কু্দ্ ঋণ 
হদছে জামানরমকু্ত’। বোদনা গ্রুদপর বোদনা  
সেস্য বকবস্ত পবরদশাদধ ব্যরতৃ হদল রখন গ্রুদপর 
অন্য বনয়বমর সেস্যরা আর ঋণ পান না। 
িদল সমবায় সবমবর বা েল অকাযতৃকর হদয় 
পদড়। আবার বনয়বমর সেস্যরা নরুন সবমবর 

বা েল যবে গঠন কপ্রন রখন রাদের প্ররম 
গ্রদক শুরু করদর হয়। িদল সবমবর িালু 
রাকদলও একটি বনবে্ডষ্ সময় পর রারা গ্য 
পবরমাণ ঋণ পাওয়ার করা গ্সটিও পাননা। 
রাই রাদের মদধ্য এক ধরদনর হরাশা গ্েখা 
গ্েয়। 

োবরদ্্যরামকু্ত হওয়ার জন্য অমর্ড্যদসদনর 
েশতৃন েবরদ্দের জন্য সবর্যকাপ্রর সুদযাগ এবং 
সক্মরা সষ্্টির পেদক্প বনদর হদব। এদক্প্রি 
রাষ্ট্রদক েবরদ্দের জন্য কল্যাণমখুী পেদক্প 
রেহণ করদর হদব। গ্যদহরু েবরদ্রার জন্য 
রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্া োয়লী, গ্সজন্য রাষ্ট্রদক 
েবরদ্দের োবয়ত্ব বনদর হদব। শুধমুারি কু্দ্ 
ঋণ প্রোদনর মাধ্যদম েবরদ্দের জন্য প্রক্র 
সুদযাগ সষ্্টি সম্ভব নয়। 

েবরদ্দের গ্যমন পুঁবজ প্রদয়াজন, বৈমবন 
প্রদয়াজন রাদের জন্য বহুমখুী পেদক্প ও 
গ্সবা যাদর কপ্র রাদেরদক আবরতৃক ব্যবস্ায় 
প্রদবশাধধকার বনবচিরকরণসহ বশক্া, স্বাস্্য 
এবং সম্দে, এককরায় গ্য ববষয়গুদলা 
েবরদ্দের জলীবন ও জলীববকাদক প্রভাববর 
কপ্র, গ্স ববষয়গুদলাদর পেদক্প বনদর 
হদব। এদক্প্রি ববআরবরবব পল্লীবভবত্তক 
বাংলাদেদশ বের্দত্বর ভূবমকা পালন করদর 
পাপ্র। এদক্প্রি সংদক্দপ গ্য পেদক্পগুদলা 
বেয়া গ্যদর পাপ্র গ্সগুদলা হদছে, কবমউবনটি  
ম্যাবপংদয়র মাধ্যদম প্রক্র েবরদ্দের বিবনির 
করা এবং রাদেরদক গ্মৌবলক গ্সবায় অন্তভুতৃবক্ত 
বনবচির করা। উপদজলা পযতৃাদয় গ্য সকল 
সরকাবর ও ব�সরকাবর উন্নয়নমলূক গ্সবা 
প্রোনকারলী প্রবরষ্ঠান রদয়দে ববআরবববরবব’র 
মাধ্যদম গ্সগুদলার সমন্বয় এবং গ্সবাসমহূ 
েবরদ্দের বনকট গ্পৌঁদে গ্েয়া। েবরদ্রা যাদর 
কপ্র ঋণ বনদয় খরি না কপ্র বববনদয়াগ কপ্র 
গ্সজন্য রাদের বিবকৎসা গ্সবা বনবচির করা 
এবং রাদের বাচ্চাদের বশক্ায় প্রদবশাধধকার 
বনবচির করা। পযতৃদবক্দণ গ্েখা গ্গদে, ঋণ 
বনদয় অসুস্রার বিবকৎসা বকংবা বাচ্চাদের 
পড়াশুনার খরি এমনবক ববদয়র খরি 
গ্মটাদনা হয়। গ্মাটকরা, েবরদ্দের উন্নয়দনর 
জন্য রাদের করা শুনদর হদব এবং রাদের 
প্রদয়াজদনর আদলাদক ব্যবস্া বনদর হদব, 
উপর গ্রদক িাবপদয় গ্েয়া ব্যবস্া নয়। 

ক্রজ্ঞরা: অনসুন্াদন সহদযাবগরার জন্য ববআরবরবব’র 
সকল উপকারদভাগী ও কমতৃকর্ডা কমতৃিারলীর প্রবর আন্তবরক 
ক্রজ্ঞরা ও শুদভছো।

ি. �ডুহটোম্দ িটোহেটোহটোন মচৌধডুরলী, সহদযাগী অধ্যাপক 
বোকপ্রশাসন ববভাগ, শাহজালাল ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত 
ববশ্বববে্যালয়, বসদলট।
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ভূশ�কটো

‘এদসদে পল্লীর শুভবেন, ববআরবরবব বেদছে 
এসএমই ঋণ’-এই গ্্াগানদক সামদন 
বেদখ মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী গ্�াবষর প্রদণােনা 
প্যাদকদজর আওরায় স্বল্প সুদে গ্েশব্যাপী 
ববআরবরবব’র মাধ্যদম উদে্যাক্তা ঋণ কাযতৃক্রম 
শুরু হদয়দে। উদল্খ্য, বোবভরজবনর 
অবরমাবরদর ক্বররেস্ত অরতৃনলীবর পুনরুধিাপ্রর 
লদক্্য মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী বকেু ববদশষ উদে্যাগ 
রেহণ কপ্রদেন। এ সকল উদে্যাদগর আওরায় 

পল্লী এলাকার প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর জলীবনমান 
উন্নয়ন এবং কুটির, কু্দ্ ও মাঝাবর বশল্পদক 
লক্্য কপ্র ববআরবরবব’র অনকূুদল ২০২০-
২১ অরতৃবেপ্র প্রদণােনাস্বরূপ বরাদেক্র 
৩০০ বোটি টাকার মদধ্য প্ররম ধাদপ ১৫০ 
বোটি টাকা োড় করা হয়। োড়ক্র অরতৃ 
ববআরবরবব’র মাধ্যদম পল্লীর ক্বররেস্ত কু্দ্ 
উদে্যাক্তাদের মদধ্য সহজ শদর্ড প্রদণােনাস্বরূপ 
ঋণ সহায়রা প্রোন করা হদয়দে। মাঠ পযতৃাদয় 
এ বববনদয়াগ কাযতৃক্রম সিলভাদব পবরিালনা, 

পল্ী উক্দ্যাতিা প্রক্োদনা ঋে: 
র�াবরি-ষেবতগ্রস্তক্দর জন্য 
মাননীয় প্রধানমন্তীর একটি 
মানবিক উক্দ্যাগ

গ্মাুঃ সাদজদুল ইসলাম
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ববআরবরবব’র িলমান কাযতৃক্রদমর সাদর এর 
সংগবর রক্া এবং এর মাধ্যদম ক্বররেস্তদের 
রোমলীণ অরতৃনলীবরদর পুনবতৃাসদনর লদক্্য অরতৃ 
মন্ত্রণালদয়র বনদে্ডশনা অনযুায়লী ববআরবরবব 
কর্তৃক ‘বোবভর-১৯ প্রদণােনা: পল্লী উদে্যাক্তা 
ঋণ রহববল পবরিালন নলীবরমালা’ প্রণয়ন 
করা হয়।

বোবভর-১৯ এর ক্বরকর প্রভাব কাটিদয় 
পল্লী কু্দ্ উদে্যাক্তাগণ স্বাভাববক কমতৃকাদডে 
বিপ্র আসার মাধ্যদম রোমলীণ অরতৃনলীবরর সিল 
উত্তরণ, পল্লী এলাকায় প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর 
জলীবনমান উন্নয়ন এবং কুটির, কু্দ্ ও মাঝাবর 
বশল্প খারদক লক্্য কপ্র প্রণীর নলীবরমালার 
আওরায় পবরিাবলর ‘পল্লী উদে্যাক্তা ঋণ’ 
বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়দন নরুন মারিা যুক্ত 
করদব। একইসাদর েবরদ্ জনগণদক আয় 
উৎসারলী েক্রা বব্ধি, স্বকমতৃসংস্াদনর মাধ্যদম 
আত্মবনভ্ডরশীল কপ্র বৈালা, পাবরবাবরক 
ও সামাবজক উন্নয়ন এবং নারলী উদে্যাক্তাসহ 
সকল ধরদনর উদে্যাক্তা উদেলীপদন অর্যন্ত 
কাযতৃকর ভূবমকা রাখদব। 

পল্লী উকদ্যটোতিটো ঋকের লষ্্য

উদে্যাক্তা ঋদণর লক্্য হদলাদা কপ্রানা 
মহামাবরর অবভ�াদর সরকাপ্রর অববরাম 
উদে্যাগ ও প্রদিষ্ার অংশ বহদসদব পল্লী 
অঞ্চদলর ক্বররেস্ত কুটির, কু্দ্ এবং মাঝাবর 

বশল্প খাদর িলমান সংকট লা�দব বোবভর-১৯ 
প্রদণােনা প্যাদকদজর আওরায় ঋণ ববররণ 
বনবচির করার মাধ্যদম রোমলীণ অরতৃনলীবরদক 
গবরশীল করা, প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর 
কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ সষ্্টির মাধ্যদম প্রক্র 
মজুবর বজায় বেদখ জলীবনযারিার মাদনান্নয়ন ও 
োবরদ্্য ববদমািন।  

উকদিি্য

ববআরবরবব’র গ্সবামলূক কাযতৃক্রদমর সাদর 
সমন্বয় বেদখ বোবভর-১৯ প্রদণােনা প্যাদকদজর 
আওরায় ঋণ বববনদয়াদগর মাধ্যদম বনদম্নাক্ত 
উদদেদশ্য কাযতৃক্রম পবরিালনা করা হদব:
(১) কপ্রানা মহামাবরর অবভ�াদর ক্বররেস্ত 

পল্লী এলাকার কু্দ্, কুটির ও মাঝাবর 
বশল্প উদে্যাগসমহূদক প্রদণােনা প্রোদনর 
মাধ্যদম অরতৃনলীবরদর পুনবতৃাবসর কপ্র 
উৎপােনক্ম স্বাভাববক অবস্ায় গ্পৌঁোদর 
সহায়রা করা;

(২) বাংলাদেদশর শ্রমবাজাপ্র কমতৃসংস্াদনর 
ওপর সষ্্ বেবরবািক প্রভাব হ্াস কপ্র 
অভলীষ্ প্রক্র মজুবর ও বধধতৃর আয় অজ্ডদন 
সহায়রা করা; 

(৩) ববআরবরবব’র সুববধাদভাগী সেস্য যারা 
আয় উৎসারলী কমতৃকাদডে অংশরেহণ কপ্র 
প্রাবন্তক অবস্ান গ্রদক পল্লী উদে্যাক্তা 
হওয়ার পদর বকেুটা সিল হদয়দেন এবং 

বনকট ভববষ্যদর পল্লী উদে্যাক্তায় পবরণর 
হওয়ার মদরা সম্ভাবনাময় অবস্াদন আদেন 
রাদের কমতৃকাডেদক উৎসাবহর করা;

(৪) রোমলীণ পযতৃাদয় বশল্প ববকাদশর সুদযাগ সষ্্টি, 
উদে্যাক্তা গ্শ্রধণ গদড় বৈালা এবং োবরদ্্য 
ববদমািদন সহায়রা করা;

৫) সুিলদভাগীদের উৎপাবের পণ্য পল্লী 
ববপধণর মাধ্যদম বাজারজারকরদণ 
সহায়রা করা;

৬) আয় ও সদিরনরা বব্ধির মাধ্যদম েবরদ্ 
মবহলাদের ক্মরায়ন ও উন্নয়ন প্রবক্রয়ায় 
সম্ক্্ত করা;

৭) সরকাপ্রর উন্নয়ন নলীবর ও বেৌশদলর 
আদলাদক প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠীর 
আত্মকমতৃসংস্াদনর সুদযাগ সষ্্টি, 
উৎপােনশীল ও আয় উৎসারলী কমতৃকাদডে 
সম্ক্্তকরদণর মাধ্যদম স্বাবলবিলী করা।

সুফলকভটোগী েনকগটোষ্ঠী

স্ানলীয় সম্ে ও বনজস্ব মলূধন ব্যবহার কপ্র 
বকংবা ববআরবরবব’র আওরায় �ণূতৃায়মান ঋণ 
কমতৃসবূির উপকরণ, গ্যমন- ঋণ, প্রবশক্ণ, 
সহদযাবগরা, গ্সবা, সরবরাহ ইর্যাবে কাদজ 
লাবগদয় গ্য সকল সেস্য েক্রা ও সামরতৃ্য বব্ধি 
কপ্র উদল্খদযাগ্য কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ সষ্্টি 
কপ্রদেন এবং পবরবাপ্রর গ্মৌবলক িাবহো 
বমটিদয় সম্ে সষ্্টি করদর সক্ম হদয়দেন, 

র�াবরি ১৯-এ ষেবতগ্রস্ত পল্ী উক্দ্যাতিাক্দর মাক্ি মাননীয় প্রধানমন্তী দ�াবষত প্রক্োদনা ঋক্ের দিক প্রদান করক্িন মাননীয় প্রবতমন্তী স্ানীয় 
সরকার পল্ী উন্নয়ন ও সমিায় মন্তোলয় জনাি স্বপন রট্ািায্শ্য, এমবপ



রাদক বোবভর-১৯ প্রদণােনা প্যাদকদজর 
আওরায় পল্লী উদে্যাক্তা বহদসদব এসএমই 
ও আয় উৎসারলী কমতৃকাদডে ঋণ সহায়রা 
প্রোদনর জন্য সুিলদভাগী বহদসদব ববদবিনা 
করা হদব। ববআরবরবব’র িলমান কাযতৃক্রদমর 
পাশাপাবশ সমরে বাংলাদেদশর ৮টি ববভাদগর 
৬৪টি বেলার ৪৯৪টি উপদজলায় বোবভর-
১৯ প্রদণােনা প্যাদকদজর আওরায় এই ঋণ 
কাযতৃক্রম পবরিাবলর হদব।  

শবশভন্ন রিকটোররর পল্লী উকদ্যটোতিটো

বোবভর-১৯ প্রদণােনা প্যাদকদজর আওরায় 
ববআরবরবব কর্তৃক বনম্নবধণতৃর ৪ (িার) 
ক্যাটাগবরর সুিলদভাগীদক পল্লী উদে্যাক্তা ঋণ 
প্রোন করা হদব-
১) শবআরশিশব’র রিকল্প/ক�্যসশূচর আওিটোয় 

সষৃ্ট শরি-রি্যটোজুকয়ট/রি্যটোজুকয়ট/পল্লী উকদ্যটোতিটো: 

ববআরবরবব’র বববভন্ন প্রকল্প/কমতৃসবূির 
আওরায় গ্য সকল সেস্য আয়বধতৃনমলূক 
কমতৃকাডে পবরিালনার মাধ্যদম আত্মকমতৃসংস্ান 
সষ্্টিদর সিল হদয়দেন বা প্রবরষ্ঠান গদড় 
রুদলদেন সামবরেকভাদব গ্স সমস্ত সেস্যদক 
বুঝাদব। গ্যমন-

শরি-রি্যটোজুকয়ট: গ্য সেস্য রার েক্রা 
এবং সামরতৃ্যদক কাদজ লাবগদয় আয়বব্ধিমলূক 
কমতৃকাডে সািদল্যর সাদর পবরিালনা কপ্র 
উদল্খদযাগ্যভাদব আয় বব্ধি করদর এবং 
গ্মৌবলক িাবহো বমটিদয় পবরবার প্রবরপালন 
করার সামরতৃ্য বা সম্ে সষ্্টি করদর সক্ম 
হদয়দেন রাদক বপ্র-রে্যাজুদয়ট সেস্য বহদসদব 
ববদবিনা করা হদব।

রি্যটোজুকয়ট: গ্য সেস্য রার েক্রা এবং 
সামরতৃ্য বব্ধি কপ্র আয়বব্ধিমলূক কমতৃকাডে 
সািদল্যর সাদর পবরিালনা কপ্র বনদজ 
স্বাবলবিলী হদয় ব্যবসাবয়ক প্রবরষ্ঠান গদড় 
রুদলদেন এবং অদন্যর কমতৃসংস্ান সষ্্টি করদর 
সক্ম হদয়দেন রাদক রে্যাজুদয়ট সেস্য বহদসদব 
ববদবিনা করা হদব। 

২) স্বটোবলম্লী পল্লী উকদ্যটোতিটো স�বটোয়লী/

স�বটোয় সশ�শি/অনটোনডুষ্টোশনক দকলর সদস্য: 

ববআরবরবব’র আওরায় গবঠর প্রারবমক 
সমবায় সবমবরর সেস্য যারা আয় উৎসারলী 
কমতৃকাদডের মাধ্যদম বনদজরা সিল হদয়দেন 
এবং যাদের কমতৃকাদডে অধধক ঋণ বববনদয়াগ 
করদল আরও আয় বব্ধির সুদযাগ রদয়দে 
রাদেরদক বুঝাদব।

ববআরবরববভুক্ত সবমবর/েদলর সেস্য যারা 
বববভন্ন আয় উৎসারলী কমতৃকাদডের ববপরলীদর ঋণ 
রেহণ কপ্র বনয়বমর ঋণ পবরদশাধ কপ্রদেন, 
রাদের মদধ্য যারা এখন পল্লী উদে্যাক্তা ঋণ 
রেহদণর সামরতৃ্য বা গ্যাগ্যরা অজ্ডন কপ্রনবন 
বকন্তু এরূপ সামরতৃ্য বা গ্যাগ্যরা অজ্ডদনর 
প্রবক্রয়ায় রদয়দেন, রাদের এই নলীবরমালার 

অধলীদন আয় উৎসারলী কমতৃকাদডের ববপরলীদর 
সদবতৃাচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ টাকা পযতৃন্ত) 
ঋণ ববররণ করা যাদব। এদক্প্রি ববআরবরবব 
কর্তৃক বাস্তবায়নাধলীন বববভন্ন প্রকল্প/কমতৃসবূির 
বনজস্ব নলীবরমালা অনসুরদণ এই ঋণ কাযতৃক্রম 
পবরিালনা করা যাদব।

৩) মপিটোেলীবলী পল্লী উকদ্যটোতিটো দল: 

গ্পশাজলীবলী উদে্যাক্তা বলদর যাদের কমতৃকাডে 
মলূর আত্মকমতৃসংস্ানমলূক এবং যারা 
বনজস্ব আইবরয়া, নরুন প্রযুবক্ত, স্ানলীয় 
বাজারজারকরণ সুববধা ইর্যাবে কাদজ লাবগদয় 
ইদরামদধ্য প্রবরষ্ঠান গদড় রুদলদেন এবং যারা 
কমতৃসংস্ান সষ্্টি, উৎপােন বব্ধি ও অরতৃনলীবরদর 
অবোন রাখদর বকেুটা সিলরা অজ্ডন 
কপ্রদেন এবং ঋণ বববনদয়াদগর মাধ্যদম 
যাদের অধধকরর সিলরা অজ্ডদনর সুদযাগ 
রদয়দে রাদেরদক বনদয় নবগবঠর েল বুঝাদব।

৪) মপিটোেলীবলী উকদ্যটোতিটো: নরুন প্রযুবক্ত 
ও বাজারজারকরণ সুববধা কাদজ লাবগদয় 
বনদজর উদ্াববর আইবরয়া বা পবরকল্পনা 
বাস্তব রূপ গ্েয়ার মাধ্যদম আয়বধতৃনমলূক 
কমতৃকাদডে বনদজ েক্রা অজ্ডন কপ্রদেন এবং 
আরও েক্ জনবল সষ্্টি কপ্র রাদের মাধ্যদম 
বনজস্ব পবরকল্পনাদক ব্যবসায় রূপ বেদর 
উদে্যাগী ভূবমকা বেয়া ব্যবক্তদক সামবরেকভাদব 
গ্পশাজলীবলী উদে্যাক্তা বহদসদব ববদবিনা করা 
হদব, গ্যমন-

একক উকদ্যটোতিটো: ব্যবসায় অদরতৃর 
সংকুলান সাদপদক্ মাদক্ডট ববদলিষণ কপ্র 
ব্যবসাবয়ক পবরকল্পনা বনধতৃারণপূবতৃক, বযবন 
অদন্যর অধলীদন িাকবরর পবরবদর্ড বনদজই 
গ্োটখাদটা একটি ব্যবসা শুরু কপ্রন, রাদক 
একক উদে্যাক্তা বদল।

মপিটোেলীবলী একক উকদ্যটোতিটো: গ্পশা 
একটি িাবসতৃ শব্দ। এর আবভধাবনক অরতৃ হদছে 
জলীববকা বা জলীবনধারদণর উপায়। কাদজই 
জলীবনধারদণর জন্য মানষু গ্য কাজ কপ্র বা 
গ্য উপায় অবলবিন কপ্র রাদক গ্পশা বদল। 
আর নরুন নরুন প্রযুবক্ত কাদজ লাবগদয় েক্ 
জনবদলর মাধ্যদম বনদজর উদ্াববর আইবরয়া 
বা বোদনা পবরকল্পনাদক ব্যবসাবয়ক বাস্তব রূপ 
গ্েওয়ার জন্য সদিষ্ হওয়া বা উদে্যাগী ভূবমকা 
বেয়াদক গ্পশাজলীবলী একক উদে্যাক্তা বদল। 
উদে্যাক্তা রাঁর পবরকল্পনাদক ব্যবসাদয় রুপ 
গ্েওয়ার জন্য সকল প্রকার ঝুঁবক রেহণ এবং 
গ্মধা, শ্রম ও অরতৃ বববনদয়াগ কপ্র।

উদল্খ্য, বপইবপ এর বনজস্ব কমতৃসবূির 
সাদর বোবভর-১৯ প্রদণােনা প্যাদকদজর 
আওরায় প্রেত্ত ঋণ সুববধা পর্ক প্রদণােনা 
বহদসদব যুক্ত হদব। 

ঋে রিটোশতির মরটোগ্যিটো

	 অন্য বোদনা সরকাবর প্রবরষ্ঠাদনর ঋণ 

সুববধাদভাগী হদবন না;
	 ববআরবরবব হদর ইবরপূদবতৃ গহ্লীর ঋণ 

(যবে রাদক) ১০০% পবরদশাধ রাকদর 
হদব;

	 গ্পশাবভবত্তক কাদজ প্রবশবক্র/েক্/
অবভজ্ঞরাসম্ন্ন এবং বনদজর ও অদন্যর 
কমতৃসংস্ান সজ্দন সক্ম;

	 ববআরবরবব’র মলূ কমতৃসবূিসহ অন্য 
গ্যদকাদনা প্রকল্প বা কমতৃসবূির সবমবর/
েদলর রে্যাজুদয়ট সেস্য (প্রদযাজ্য 
গ্ক্প্রি);

	 এলাকার স্ায়লী বাবসন্দা এবং ঐ এলাকার 
কু্দ্/মাঝাবর উদে্যাক্তা হদর হদব/
এটিারপ্রাইজ রাকদর হদব;

	 কমপদক্ ১ (এক) বের সবমবর/েদলর 
সেস্য বহদসদব আদেন এবং েললীয় 
শঙ্্খলা গ্মদন িদলদেন (প্রদযাজ্য গ্ক্প্রি 
সদন্তাষজনকভাদব পযতৃদবক্ণকাল 
অবরক্রম কপ্রদেন);

	 বয়সসলীমা ১৮ গ্রদক ৬০ বেপ্রর মদধ্য 
যারা শারলীবরক ও মানবসকভাদব সক্ম;

	 ববদশষ গ্যাগ্যরা ববদবিনায় নরুন সেস্য 
ভবর্ডর মাধ্যদম এই ঋণ ববররণ করা 
যাদব। 

শবশনকয়টোকগর খটোিস�হূ

পল্লী উদে্যাক্তা ঋণ বববনদয়াদগর গ্ক্প্রি 
ক্বষবভবত্তক অন-িামতৃ ও অি-িামতৃ কাযতৃক্রম 
এবং আয় উৎসারলী কমতৃকাদডে গ্সবাখারসহ 
সামাবজকভাদব রেহণদযাগ্য সম্ভাব্য গ্যদকাদনা 
খারদক ববদবিনায় বেয়া যাদব। এদক্প্রি 
বনম্নরূপ ববষয়গুদলাদক গুরুত্ব বেদয় 
বববনদয়াদগর খার বনবতৃািন করা গ্যদর পাপ্র-
	 স্ানলীয়ভাদব উদে্যাক্তাদের িাবহো;
	 উদে্যাদগর নরুন নরুন আইবরয়া;
	 অল্প পবরমাদণ বববনদয়াদগ স্বল্পরম সমদয় 

অধধক মনুািা সষ্্টি করদর সক্ম এমন 
উদে্যাগসমহূ;

	 গ্য সকল উদে্যাদগ ব�বশ সংখ্যক 
বোদকর কমতৃসংস্াদনর সুদযাগ সষ্্টি হয়;

	 গ্য সকল উদে্যাদগ ঝুঁবক অদপক্াক্র 
কম;

	 গ্য সকল উদে্যাদগর গ্ক্প্রি উৎপাবের 
পদণ্যর বাজারজারকরণ সুববধা ব�বশ;

	 কম ঝুঁবকপূণতৃ আয় উৎসারলী অন্যান্য খার।

শবশনকয়টোকগর কশিপয় খটোকির উদটোহরে

িুল/িলমদূলর িাষ, গ্মৌমাবে িাষ, বেইবর 
িামতৃ, গ্পাব্রি িামতৃ, নাসতৃাবর, মৎস্যিাষ/
হ্যািাবর, খাে্য প্রবক্রয়াকরণ, ব�কাবর, ধান 
ভানা/িারাল, মৎ্বশল্প, শররবঞ্জ বশল্প, রাঁর বা 
বুনন বশল্প, বৈবর গ্পাশাক বশল্প, কাঠ/স্টিদলর 
আসবাবপরি বা সরঞ্জাম বৈবর, কাঁসা-বপরল-
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গ্ব্রাঞ্জ বশল্প, প্াস্টিক/গ্মলামাইন বশল্প, বোকাল 
মটরযান/ব�াট বনমতৃাণ বশল্প, গ্মাবাইল গ্িান 
গ্োকান/ববজদনস, গহনা বৈবর (স্বণতৃ, রুপা, 
বসটিদগাল্, মাটি, কাঠ), গ্মামবাবর বৈবর, 
মশার কদয়ল বৈবর, কু্দ্ ব্যবসা, মদনাহাবর 
গ্োকান এবং আয় উৎসারলী অন্যান্য খার।

ঋে সলী�টো

	 একজন উদে্যাক্তা সেদস্যর একক ঋদণর 
সলীমা হদব সবতৃবনম্ন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ 
হাজার) টাকা হদর সদবতৃাচ্চ ৫,০০,০০০ 
(পাঁি লক্) টাকা পযতৃন্ত। রদব ববদশষ 
গ্ক্প্রি উদে্যাক্তার সক্মরা ব�দে 
সেরেপ্তপ্রর অনদুমােনসাদপদক্ এই 
ঋণ সলীমা সদবতৃাচ্চ ২৫,০০,০০০ (পঁবিশ 
লক্) টাকা পযতৃন্ত বব্ধি করা যাদব।

	 ববজদনস প্্যাদনর বভবত্তদর উদে্যাক্তার 
প্রক্র িাবহো, বববনদয়াদগর সক্মরা, 
কমতৃকাদডের ধরন, কমতৃকাদডে রার বনজস্ব 
বববনদয়াদগর পবরমাণ ইর্যাবের ওপর 
ঋদণর পবরমাণ বনভ্ডর করদব। 

	 সবতৃদক্প্রি প্রস্তাববর কমতৃকাদডের জন্য 
ববজদনস প্্যাদন উবল্বখর সবতৃদমাট 
বববনদয়াদগর ন্ূযনরম ৩০% ঋণরেহলীরা 
বনদজ বববনদয়াগ করদবন।

ঋকের ম�য়টোদ ও মসবটো�লূ্য

ঋদণর গ্ময়াে হদব দুই বের (২৪ মাস)। সদবতৃাচ্চ 
৬ (েয়) মাদসর গ্রেস বপবরয়রসহ সদবতৃাচ্চ ২ 

বেপ্রর মদধ্য এই ঋণ পবরদশাধ করদর হদব। 
উদে্যাক্তাগণ ফ্্যাট বেট পধিবরদর বাবষতৃক ৪% 
গ্সবামদূল্য এই ঋণ সুববধা পাদবন।

ববআরবরবব সষ্্টিলনে গ্রদক পল্লীর জনগণ 
ও জনপদের উন্নয়নকদল্প ক্বষদর ‘গ্সি-সার-
বলীজ’ প্রযুবক্তর সমন্বদয় ক্বষ উৎপােন বব্ধি, 
আয় বব্ধিদর সহায়ক বববভন্ন প্রবশক্দণর 
মাধ্যদম েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর সক্মরা বব্ধি, 
কু্দ্ ঋণ সহায়রা প্রোন, কমতৃসজ্ন ইর্যাবে 
কমতৃকাডে পবরিালনার মাধ্যদম গ্েদশর োবরদ্্য 
হ্াসকরদণ গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন কপ্র 
আসদে। িলমান উদে্যাক্তা ঋণ কাযতৃক্রম 
ববআরবরবব’বৈ নরুন মারিা যুক্ত কপ্রদে। 
উদল্খ্য, ববআরবরবব’র মাধ্যদম বববভন্ন 
গ্সবা কাযতৃক্রদমর পাশাপাবশ সুিলদভাগী 
সেস্যদের আয় বব্ধির লদক্্য মলূধন সহায়রা 
বহদসদব কু্দ্ ঋণ প্রোন করা হদরা। এ 
ঋদণর বসবলং বনধতৃাবরর ও অর্যন্ত কম হওয়ায় 
বসবলংদয়র সদবতৃাচ্চ সলীমায় গ্পৌঁোর পর বধধতৃর 
িাবহোর গ্যাগান গ্েওয়া সম্ভব না হওয়ায় 
সুিলদভাগীগণ অদনকদক্প্রি বনজ উদে্যাদগর 
প্রবর আরেহ হাবরদয় গ্িলার সম্ভাবনা রাকর। 
অদনদক বনদজদের প্রগ্য়াজদন ববআরবরবব 
গ্েদড় বববভন্ন ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠান এবং ব্যাংক 
গ্রদক উচ্চ সুদে ঋণ বনদয় কমতৃকাডে পবরিালনা 
করদর বাধ্য হদরা। উদে্যাক্তা ঋণ বনুঃসদন্দদহ 
পল্লীর কু্দ্ উদে্যাক্তা সষ্্টিদর কাযতৃকর ভূবমকা 
রাখদব এবং ববআরবরবব’র প্রবর মানদুষর আস্া 
বব্ধি পাদব। পাশাপাবশ এ ঋদণর মাধ্যদম পল্লীর 

অরতৃননবরক কমতৃকাডে আরও গবরশীল হদব। 

উপসংহটোর

কপ্রানায় ক্বররেস্ত পল্লী উদে্যাক্তাদের পল্লী 
অরতৃনলীবরদর পুনবতৃাসদনর গ্ক্প্রি সরকাপ্রর 
একটি মানববক উদে্যাগ ‘পল্লী উদে্যাক্তা 
ঋণ’। প্রায় গ্েড় বের যাবৎ িলমান কপ্রানা 
অবরমাবরদর বাংলাদেশসহ ববশ্ব অরতৃনলীবর 
ববপযতৃদয়র সম্মুখীন। ইদরামদধ্য অদনক কু্দ্ ও 
মাঝাবর বশল্প বন্ হদয় গ্গদে। অদনদক িাকবর 
হাবরদয় ব�কার হদয় মানদবরর জলীবনযাপন 
করদে। ববদশষ কপ্র গ্েদশর কু্দ্ পল্লী 
উদে্যাক্তাগণ যারা রাদের শেষ সবিলটুকু 
বববনদয়াগ কপ্র গ্েদশর উৎপােন ব্যবস্াসহ 
পল্লী অরতৃনলীবর সিল বেদখ জারলীয় অরতৃনলীবরদর 
ববদশষ অবোন রাদখন রাদের অদনদকই 
আজ ক্বররেস্ত। েলী�তৃ সময় কপ্রানাজবনর 
ববধধবনদষদধর কারদণ স্বাভাববক কাযতৃক্রম বন্ 
রাকায় জলীবন বাঁিাদনার রাবগদে অদনদক 
পুঁবজ হাবরদয় গ্িদলদেন, ঋণ পবরদশাদধর 
সক্মরা হাবরদয়দেন। কপ্রানায় ক্বররেস্ত এ 
সকল ব্যবক্ত ও প্রবরষ্ঠান ‘পল্লী উদে্যাক্তা ঋণ’ 
রেহণ কপ্র ক্বর পুবষদয় পল্লী অরতৃনলীবরদর 
পুনবতৃাসদনর সুদযাগ পাদবন। ববআরবরবব 
সরকাপ্রর এ ধরদনর একটি মহৎ উদে্যাদগর 
অংশীোর হদর গ্পপ্র সবর্যই গববতৃর। 

ম�টোঃ সটোকেদুল ইসলটো�, যুগ্মপবরিালক (আরইএম), 
ববআরবরবব, োকা



রূবমকা
জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমাদনর 
হাদর গড়া সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি’র 
(আইআরবরবপ) প্রাবরষ্ঠাবনকলীকরণরূদপ 
প্রবরবষ্ঠর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড বা 
ববআরবরবব সবতৃস্তপ্র এক নবজাগরণ সষ্্টি 
কপ্রদেন, বর্ডমান মহাপবরিালক এর গহ্লীর 
ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১। স্বাধলীনরা-
উত্তর যুধিববধ্বস্ত পল্লী বাংলার আরতৃ-সামাবজক 
উন্নয়দনর এক   সুদূরপ্রসারলী লক্্য বনদয় জাবরর 
বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান রৎকাললীন 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ)-
বে প্রাবরষ্ঠাবনক রূপ গ্েয়ার গ্য বভবত্ত রিনা 
কপ্রন এরই স্ায়লী কাঠাদমা বহদসদব ১৯৮২ 

সাদল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড বা 
ববআরবরবব প্রবরবষ্ঠর হয়। কু্ধা-োবরদ্্যমকু্ত, 
সমধ্ি ও উন্নর পল্লী গড়ার গ্য স্বপ্ন জাবরর 
বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান লালন 
কপ্রবেদলন রা বাস্তবায়দনর োবয়ত্ব কাঁদধ 
বেয় ববআরবরবব। গণপ্রজারন্ত্রলী বাংলাদেশ 
সরকাপ্রর কু্ধা-োবরদ্্যমকু্ত, স্ববনভ্ডর ও 
উন্নর পল্লী গড়ার ম্যাদডেট বাস্তবায়দনর োবয়ত্ব 
স্ানলীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্ত্রণালদয়র পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর। 
এ ববভাদগর অধলীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
ব�ার্ড (ববআরবরবব) সরকাপ্রর পল্লী উন্নয়ন 
ও োবরদ্্য ববদমািন সংক্রান্ত ম্যাদডেট র্ণমলূ 
পযতৃাদয় বাস্তবায়ন করদে গ্েদশর ৬৪ বেলাধলীন 

বিআরবিবি’র নিজাগরক্ে 
মহাপবরিালক্কর ক্র্যাে দপ্রাগ্রাম 
২০২০-২০২১

গ্মাুঃ আলাউবদেন সরকার
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সকল উপদজলার প্রবরটি ইউবনয়ন, ওয়ার্ড, 
রোম, পাড়া বা মহল্ায় বহুমখুী কমতৃকাডে 
সম্ােদনর মাধ্যদম।

সমদয়র বববর্ডদন ববআরবরবব’র এ 
বহুমখুী কমতৃকাডে বকেুটা সংকুবির হদলও 
পল্লী জলীববকায়ন সষ্্টি ও পল্লী অরতৃনলীবর 
সিললীকরদণর মাধ্যদম গ্েদশর পল্লী উন্নয়ন 
ও োবরদ্্য হ্াসকরদণ অরেণী ভূবমকা বেদখ 
িদলদে ববআরবরবব। রদব গর মাি্ড, ২০২০ 
গ্রদক গ্েদশ িলমান বোবভর-১৯ (কপ্রানা) 
মহামাবর, অরতৃননবরক মন্দা, বশল্পকারখানা বন্ 
অবস্া, বনকট অরলীদর �দট যাওয়া েলী�তৃস্ায়লী 
বন্যা, ব্যাপক িসলহাবন, পল্লী জনগদণর 
কমতৃহলীনরা ইর্যাবে কারদণ অন্যান্য সকল 
জাবরগঠনমলূক ববভাদগর ন্যায় ববআরবরবব’র 
সামবরেক কমতৃকাদডে বকেুটা স্ববররা গ্েখা গ্েয়। 
এমবন এক সংকটময় মহূুদর্ড ববআরবরববদর 
মহাপবরিালক (গ্রের-১) বহদসদব গ্যাগোন 
কপ্রন জনাব সুবপ্রয় কুমার কুডুে এবং িলামান 
সংকট উত্তরদণর মহাপবরকল্পনা বহদসদব 
হাদর বেন ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১, যা 
ববআরবরবব’র সামবরেক কমতৃকাদডে সষ্্টি কপ্রদে 
এক নবজাগরণ।

দপ্রষোপট
বোবভর-১৯ প্ররম ২০১৯ সাদলর বরদসবিপ্র 
িলীদনর উহান শহপ্র মহামাবর আকাপ্র েবড়দয় 
পড়দলও বাংলাদেদশ এর প্রাদুভ্ডাব গ্েখা গ্েয় 
২০২০ সাদলর ০৮ মাদি্ড। এ সময় জনাব 
সুবপ্রয় কুমার কুডুে বাংলাদেশ সরকাপ্রর 
একজন বসবনয়র কমতৃকর্ডা বহদসদব মাবক্ডন 
যুক্তরাপ্ষ্ট্র প্রবশক্ণরর অবস্ায় ববআরবরবব’র 
মহাপবরিালক (গ্রের-১) বহদসদব আদেশপ্রাপ্ত 
হন। প্রবশক্ণ শেদষ বাংলাদেদশ বিপ্র 
স্বাস্্যববধধর আওরায় যরারলীবর বোয়াপ্রটিাইন 
পালন কপ্র ২৩ মাি্ড, ২০২০ রাবরদখ 
ববআরবরবব’র মহাপবরিালক (গ্রের-১) বহদসদব 
গ্যাগোন কপ্রন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
ববভাদগ। গ্যাগোন শেদষ ৫, কাওরান বাজারস্ 
পল্লী ভবদন আদসন। গ্সসময় আদশপাদশর 
অন্যান্য সকল অবিদসর ন্যায় পল্লী ভবন 
এদকবাপ্রই সুনসান– বৈমন বোদনা কমতৃকর্ডা 
কমতৃিারলী বেই, বেই আদগর মদরা বোলাহল, 
বেই বোদনা অভ্যরতৃনা। এ অবস্ায় গ্মাদটও 
ব্যবরর বা বনরুৎসাবহর হনবন নবদযাগোনক্র 
মহাপবরিালক জনাব সুবপ্রয় কুমার কুডুে, 
বরং মমতৃ ব�েনাদক ভলীষণ উৎসাহ ও শবক্তদর 
রূপান্তর কপ্রন বরবন। কারণ, মহাপবরিালক 
বহদসদব ববআরবরবব’বৈ গ্যাগোদনর পূদবতৃ 
(গ্হাম বোয়াপ্রটিাইন সমদয়) ববআরবরবব 
সবিদন্ (ববআরবরবব’র সষ্্টি, গ্গৌরবময় ঐবরহ্য, 
অরলীর কমতৃ পবরধধ, বর্ডমান অবস্া, সমস্যা, 
সমস্যার বপেদনর সমস্যা, ভববষ্যৎ সম্ভাবনা 

ইর্যাবে) বরবন সুন্দরভাদব রপ্ত কপ্রবেদলন, 
বনকট অরলীর বা বর্ডমান সমদয় আর বেউ 
এরটা কপ্রদেন বদল বোন নবজর বেই। এজন্য 
ববআরবরবব’র বর্ডমান সংকট কাটিদয় অরলীর 
গ্গৌরবময় ঐবরহ্য বিবরদয় আনার লদক্্য 
বরবন অবর সহদজই হাদর বনদর গ্পপ্রবেদলন 
নবজাগরণ সষ্্টিকারলী এ ক্র্যাশ গ্প্রারোম। 
ববআরবরবব’র মাঠ পযতৃাদয়র সাববতৃক কাযতৃক্রদম 
গবরশীলরা আনয়ন, ববে্যমান সকল প্রকার 
অবনয়ম বনয়বমরকরণ এবং জবাববেবহরা ও 
সুশাসন বনবচিরকরদণর লদক্্য বনবে্ডষ্ সমদয় 
বাস্তবায়দনর বনবমত্ত গহ্লীর একগুছে কমতৃসবূির 
নাম ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১। 

ক্র্যাে দপ্রাগ্রাক্মর লষে্য ও উক্দেে্য
ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১ এর উদল্খদযাগ্য 
লক্্য ও উদদেশ্যসমহূ বনম্নরূপ:
•	 মাঠ পযতৃাদয় কমতৃকর্ডা ও কমতৃিারলীগদণর 

বনয়বমর উপবস্বর বনবচিরকরণ, 
•	 অবপতৃর োবয়ত্ব যরাযরভাদব পালন 

বনবচিরকরণ, 
•	 মাঠ পযতৃাদয়র সমদয়াপদযাগী বরদপাটি্ডং 

বসদস্ম ও বেটওয়াক্ড বৈবর
•	 ঋণ কাযতৃক্রদমর অিলাইন রাটাদবইজ 

বৈবর,
•	 ঋণ ববররণ ও আোয় কাযতৃক্রদম 

গবরশীলরা আনয়ন,
•	 গ্ময়াদোত্তলীণতৃ গ্খলাবপ ঋণ সহনলীয় মারিায় 

কবমদয় আনা, 
•	 বুক বকবপং, অ্যাকাউটিস্ ও বেকর্ডস্ 

হালনাগােকরণ, 
•	 ববে্যমান অবনয়মসমহূ বনয়বমরকরণ, 
•	 গ্েশব্যাপী সকল বেলা ও উপদজলা 

েপ্তপ্রর েলী�তৃবেদনর গ্পবডেং বনরলীক্া 
সম্ােন,

•	 ভািুতৃয়াল সভার মাধ্যদম কমতৃকর্ডা ও 
কমতৃিারলীদেরদক কদমতৃ উজ্লীববরকরণ, 

•	 দ্েবনক মবনটবরং ও সাপ্তাবহক বনববড় 
মবনটবরং সম্ােন, এবং 

•	 জবাববেবহরা ও সুশাসন বনবচিরকরণ।

ক্র্যাে দপ্রাগ্রাম িাস্তিায়ক্নর কক্ম্াক্নন্ট
মহাপবরিালক জনাব সুবপ্রয় কুমার 
কুডুে মদহােয় ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর লক্্য ও 
উদদেশ্যসমহূ বাস্তবায়দনর বনবমত্ত প্রদয়াজনলীয় 
বকেু কদম্াদনটি বনধতৃারণ কপ্রন। যার মদধ্য 
গুরুত্বপূণতৃ কদম্াদনটিসমহূ যরা:

কররটোনটোকটোললীন �শনটশরং মসল

গর মাি্ড, ২০২০ মাদস বাংলাদেদশ কপ্রানার 
প্রাদুভ্ডাব গ্েখা বেদল অন্যান্য জাবর গঠনমলূক 
ববভাদগর ন্যায় ববআরবরবব’র মাঠ পযতৃাদয়র 
েপ্তরসমদূহ কমতৃকর্ডা ও কমতৃিারলীদের বনয়বমর 

উপবস্বর এবং সবমবর ও েল পযতৃাদয় মাঠকমতৃলীদের 
যরাযরভাদব গমনাগমদনর গ্ক্প্রি বকেুটা 
স্ববররা গ্েখা গ্েয়। এজন্য মহাপবরিালক 
মদহােয় রাৎক্ধণকভাদব ববআরবরবব’র সের 
েপ্তর পল্লী ভবদন কমতৃকর্ডাদের রুটিনমাবিক 
োবয়ত্ব বেদয় একটি মবনটবরং গ্সল স্াপন 
কপ্রন। মবনটবরং গ্সদলর কমতৃকর্ডাগণ প্রবরবেনই 
গ্টবলদিাদনর মাধ্যদম বেলা ও উপদজলা 
েপ্তরসমদূহ কমতৃকর্ডা ও কমতৃিারলীদের বনয়বমর 
উপবস্বর এবং সবমবর ও েল পযতৃাদয় মাঠকমতৃলীদের 
গমনাগমন বনবচির কপ্রন।

ক্র্যটোি মরিটোরিটো� মসরক্রটটোশরকয়ট

মহাপবরিালক জনাব সুবপ্রয় কুমার কুডুে 
মদহােয় ক্র্যাশ গ্প্রারোম সংক্রান্ত সকল নলীবর ও 
বেৌশল বনধতৃারণ, পবরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন 
ও সাববতৃক সমন্বয় সাধদনর জন্য ববআরবরবব’র 
সেরেপ্তর পল্লী ভবদন একটি ক্র্যাশ গ্প্রারোম 
গ্সপ্ক্রটাবরদয়ট স্াপন কপ্রন। ক্র্যাশ 
গ্প্রারোম সংক্রান্ত নলীবর বনধতৃারণ, পবরকল্পনা 
প্রণয়ন ও সাববতৃক সমন্বয়সাধদনর বনবমত্ত এ 
গ্সপ্ক্রটাবরদয়দট মহাপবরিালক মদহােদয়র 
বের্দত্ব একটি উপদেষ্া পবরষে রদয়দে। 
এোড়া বববভন্ন বেৌশল বনধতৃারদণর জন্য একটি 
এসিপাট্ড টিম এবং পবরকল্পনা বাস্তবায়ন, কমতৃ 
সম্ােন ও মাঠ পযতৃাদয়র সাদর সমন্বয়সাধদনর 
জন্য একটি ওয়াবক্ডং গ্রুপ রদয়দে।  

টটোস্ককফটোস্য 

কপ্রানাকাললীন ও কপ্রানাপরবর্ডলী সমদয় ববদশষ 
ববদশষ কাযতৃক্রম সম্ােন এবং ববআরবরবব’র 
সাববতৃক কাযতৃক্রদম গবরশীলরা আনয়দনর লদক্্য 
ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১ এর আওরায় 
মহাপবরিালক মদহােয় ০৫ টি টাস্দিাসতৃ 
গঠন কপ্রন। সরকাপ্রর ০৫ জন যুগ্মসবিব 
ও ববআরবরবব’র পবরিালক এক একটি 
টাস্দিাসতৃ এর বের্দত্ব রদয়দেন। এোড়া প্রবরটি 
টাস্দিাদসতৃ যুগ্ম পবরিালক পযতৃাদয়র একজন 
মবনটবরং কমতৃকর্ডা এবং উপপবরিালক ও 
সহকারলী পবরিালকসহ বরন সেস্যবববশষ্ একটি 
অবরট ও পবরেশতৃন টিম রদয়দে। 

মফটোকটোল পকয়ন্ট

মাঠ পযতৃাদয়র বেলা ও উপদজলা গ্রদক অবরট 
ও পবরেশতৃন টিম, মবনটবরং কমতৃকর্ডা এবং 
কখদনা টাস্দিাসতৃ প্রধান এর মাধ্যদম দ্েবনক, 
সাপ্তাবহক বা মাবসক মবনটবরং এর বভবত্তদর 
সংগহ্লীর সকল রর্য উপদজলা, বেলা, 
ববভাগওয়াবর এবং সমরে গ্েদশর গ্প্রবক্দর 
একলীভূরকরণ, ববদলিষণ, রুলনামলূক রোবিক 
বিরি বৈবর এবং মন্তব্যসহ রা মহাপবরিালক 
মদহােদয়র বনকট উপস্াপদনর লদক্্য ক্র্যাশ 
গ্প্রারোদমর জন্য এক জন গ্িাকাল পদয়টি 



রদয়দেন। বরবন ক্র্যাশ গ্প্রারোম গ্সপ্ক্রটাবরদয়ট 
এর সাবিববক োবয়ত্বও পালন কপ্রন।

ভটোচডু ্যয়টোল সভটো

ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর অন্যরম আর একটি 
কদম্াদনটি হদলা মাঠ পযতৃাদয়র কমতৃকর্ডাদের 
সাদর মহাপবরিালক মদহােদয়র 
অনলাইনবভবত্তক ভািুতৃয়াল সভা। মহাপবরিালক 
মদহােয় বনয়বমরভাদব অনলাইনবভবত্তক 
ভািুতৃয়াল সভা অনষু্ঠাদনর মাধ্যদম মাঠ 
কাযতৃক্রদমর অরেগবর মলূ্যায়ন, জবাববেবহরা 
আনয়ন এবং ববে্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনার 
আদলাদক পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 
বনদে্ডশনা প্রোন করদেন। 

ক্র্যাে দপ্রাগ্রাক্মর অজ্তনসমহূ

�টোঠ ক�্যকি্তটো ও ক�্যচটোরলীকদর শনয়শ�ি 

উপশস্শি ও অশপ্যি দটোশয়ত্ব রথটোরথভটোকব পটোলন 

শনশচিিকরে

ববশ্বব্যাপী েবড়দয় পড়া বোবভর-১৯ এর 
সংক্রমণ বাংলাদেদশ গর মাি্ড, ২০২০ 
এর প্ররম সপ্তাদহ গ্েখা বেদল পযতৃায়ক্রদম 
এলাকাবভবত্তক শুরু হয় লকরাউন, অবিস 
আোলদর উপবস্বর সলীবমরকরণ, জরুবর 
প্রদয়াজন োড়া �র গ্রদক ব�র না হওয়ার 
গ্�াষণা, ব্যবসা প্রবরষ্ঠান-মাদক্ডট-বশল্প 
কারখানা বন্ গ্�াষণা ইর্যাবে। এ অবস্ায় 
ববআরবরবব’র জন্য বড় ি্যাদলঞ্জ বহদসদব গ্েখা 
গ্েয় মাঠ পযতৃাদয়র েপ্তরসমদূহ কমতৃকর্ডা ও 
কমতৃিারলীদের বনয়বমর উপবস্বর এবং সবমবর 

ও েল পযতৃাদয় মাঠ কমতৃলীদের গমনাগমন 
বনবচির করা। কারণ, ববআরবরবব’র বহুমখুী 
কমতৃকাদডের মদধ্য কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রম অন্যরম। 
প্রর্যহ এবং বনয়বমর রোরবকর �াটবর হদল 
ঋণ আোয় ও ববররণ কাযতৃক্রম স্ববর হদয় 
পড়দব এবং এক পযতৃাদয় রা বন্ হদয় যাদব। 
এ ি্যাদলঞ্জ গ্মাকাদবলায় মহাপবরিালক 
মদহােয় রাৎক্ধণকভাদব ববআরবরবব’র 
সের েপ্তর পল্লী ভবদন একটি মবনটবরং গ্সল 
স্াপন কপ্রন। মবনটবরং গ্সদলর কমতৃকর্ডাগণ 
প্রবরবেনই গ্টবলদিাদনর মাধ্যদম বেলা ও 
উপদজলা েপ্তরসমদূহ কমতৃকর্ডা ও কমতৃিারলীদের 
বনয়বমর উপবস্বর, সবমবর ও েল পযতৃাদয় 
মাঠ কমতৃলীদের গমনাগমন এবং অবপতৃর োবয়ত্ব 
যরাযরভাদব পালন বনবচির কপ্রন। যার িদল 
ববআরবরবব’র কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রম পূণতৃ  গবরদর 
পবরিাবলর হদয়দে, ঋণ আোয় ও ববররণ 
বব্ধি গ্পদয়দে এবং গ্খলাবপ ঋণ ক্রমাগরভাদব 
হ্াস পাদছে।
স�কয়টোপকরটোগী শরকপটোর্তং শসকস্� ও জেটওয়টোক্ত 

ত�শর

গহ্লীর ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর িদল মাঠ পযতৃায় 
গ্রদক সের েপ্তর পযতৃন্ত বরদপাটি্ডং এর গ্ক্প্রি 
অভূরপূবতৃ নবজর সষ্্টি হদয়দে। মহাপবরিালক 
মদহােদয়র িলমান ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর আওরায় 
বর্ডমাদন গ্েদশর প্রবরটি উপদজলায় ঋণ 
কাযতৃক্রদমর সমধ্ি বরদপাট্ড সাপ্তাবহক বভবত্তদর 
প্রস্তুর হদছে এবং রা বেলার বনয়ন্ত্রণকারলী 
কমতৃকর্ডার মাধ্যদম অবর স্বল্পসমদয় ইটিারদনদট 
সংবলিষ্ োবয়ত্বপ্রাপ্ত বনরলীক্া ও পবরেশতৃন 
েদলর েলদনরার বনকট উপস্াপন করা 

হদছে। েলদনরা বেলা ও উপদজলা গ্রদক 
প্রাপ্ত বরদপাট্ড ববদলিষণ ও প্রদয়াজনমদরা 
একলীভূর কপ্র সংবলিষ্ মবনটবরং কমতৃকর্ডা ও 
টাস্দিাসতৃ প্রধাদনর বনকট উপস্াপন করদেন। 
টাস্দিাসতৃ প্রধানগণ প্রাপ্ত বরদপাট্ড ববদলিষণ 
এবং ববভাগওয়াবর একলীভূর কররুঃ দ্রুররার 
সাদর মহাপবরিালক মদহােদয়র বনকট 
উপস্াপন করদেন। মহাপবরিালক মদহােয় 
সকল বরদপাট্ড অবদলাকন কররুঃ প্রদয়াজনলীয় 
বনদে্ডশনা সহকাপ্র রা ক্র্যাশ গ্প্রারোম 
গ্সপ্ক্রটাবরদয়দট গ্প্ররণ কপ্রন। 

ঋণ কাযতৃক্রদমর উপদজলা ও বেলাবভবত্তক 
সাপ্তাবহক বরদপাটি্ডং এভাদব প্রবর সপ্তাদহই 
মহাপবরিালক মদহােদয়র বনকট উপস্াবপর 
হদছে। বরদপাটি্ডং বেটওয়াদক্ডর গ্ক্প্রি এটি এক 
নবজাগরণ যা ইবরপূদবতৃ কখদনাই বেল না।

ঋে কটোর্যক্রক�র অফলটোইন িটোটটোকবইে ত�শর

বরদপাটি্ডং এর সনারন পধিবরদর মাঠ পযতৃায় 
গ্রদক মাবসক বভবত্তদর ঋণ কাযতৃক্রদমর রর্য 
সংরেহ করা হদলও সেরেপ্তর পযতৃাদয় এ 
সকল রদর্যর ববদলিষণ, ক্যাটাগরাইদজশন, 
উপদজলাবভবত্তক আোয় ও ববররদণর প্রবণরা, 
গ্খলাবপর প্রবণরা, স্ান-কাল-পারিদভদে 
সমস্যার ববদলিষণ ইর্যাবের বোদনা রাটাদবইজ 
বেল না। বর্ডমাদন ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর আওরায় 
সাপ্তাবহক মবনটবরং বেটওয়াদক্ডর মাধ্যদম ঋণ 
কাযতৃক্রদমর গ্য রর্য মাঠ পযতৃায় গ্রদক সংরেহ 
করা হদছে রা সেরেপ্তর পযতৃাদয় ববদলিষণ 
কররুঃ ঋণ ববররণ, গ্ময়াদোত্তলীণতৃ গ্খলাবপ 
ও িলবর গ্খলাবপর পবরমাণ, গ্ময়াদোত্তলীণতৃ 
গ্খলাবপ গ্রদক আোয়, িলবর গ্খলাবপ গ্রদক 
আোয়, আোদয়র হার (%), গ্ময়াদোত্তলীদণতৃর 
হার (%), ঋণ কাযতৃক্রদমর প্রবণরা ইর্যাবে 
ক্যাটাগবরদর উপদজলা, বেলা, ববভাগ এবং 
সমরে গ্েশবভবত্তক এক ববশাল অিলাইন 
রাটাদবইজ বৈবর হদয়দে। যার িদল 
ববআরবরবব’র সেরেপ্তপ্র বদসই সারা গ্েদশর 
গ্যদকাদনা  উপদজলা এবং বেলার প্রবর 
সপ্তাদহর ঋণ ববররণ, গ্ময়াদোত্তলীণতৃ গ্খলাবপ 
ও িলবর গ্খলাবপর পবরমাণ, গ্ময়াদোত্তলীণতৃ 
গ্খলাবপ গ্রদক আোয়, িলবর গ্খলাবপ গ্রদক 
আোয়, আোদয়র হার (%), গ্ময়াদোত্তলীদণতৃর 
হার (%), ঋণ কাযতৃক্রদমর প্রবণরা ইর্যাবের 
বিরি বনবমদষই অবদলাকন করা যাদছে। 

�টোঠ কটোর্যক্রক�র িশতিিটোললী �শনটশরং 

জেটওয়টোক্ত সষৃ্টি

িলমান ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর িদল ববআরবরবব’র 
মাঠ কাযতৃক্রদমর গ্য শবক্তশাললী মবনটবরং 
বেটওয়াক্ড সষ্্টি হদয়দে এর েষ্্ান্ত ইবরপূদবতৃ 
কখদনা গ্েখা যায়বন। ইবরপূদবতৃ মাঠ পযতৃাদয়র 
ঋণ কাযতৃক্রদমর অরেগবর ববদলিষণমলূক ও 
মলূ্যায়নধমতৃলী মবনটবরং খবু সামান্যই হদরা। 
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দখলাপী ঋে আদাক্য়র লক্ষে্য ক্র্যাে দপ্রাগ্রাম বিআরবিবি সদর উপক্জলা, মাবনকগজি।
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বরক্পাটি্তং রেটওয়াক্ত

৩১ অদ্াবর, ২০২০ বরিুঃ রাবরখ গ্রদক ০৪ গ্সদটেবির, ২০২১ বরিুঃ রাবরখ পযতৃন্ত সমদয় সমরে গ্েদশর ঋণ ববররণ, আোয় অরেগবর ও গ্খলাপীর বিরি।

আর গ্সটা হদরা একটি ববভাগ অরতৃাৎ 
সপ্রজবমন ববভাদগর একটি শাখা অরতৃাৎ ঋণ 
শাখার মাধ্যদম। অন্য দু’একটি শাখা আরও 
বকেু বরদপাট্ড সংরেহ করদরা মারি। বকন্তু 
বর্ডমাদন ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১ এর 

আওরায় ববআরবরবব’র সপ্রজবমন, প্রশাসন, 
অরতৃ, পবরকল্পনা এবং প্রবশক্ণ ববভাদগর 
সকল পবরিালক, সকল অনবুবভাদগর প্রদর্যক 
যুগ্মপবরিালক এবং সকল শাখার প্রদর্যক 
উপপবরিালক ও সহকারলী পবরিালক বোদনা 
না বোদনা বেলা বা উপদজলার মবনটবরং 
কমতৃকর্ডার োবয়ত্ব পালন করদেন। প্রদর্যক 
োবয়ত্বপ্রাপ্ত কমতৃকর্ডা দ্েবনক এবং প্রবর 

সাপ্তাদহ বেলা ও উপদজলার কমতৃকর্ডাদের 
সাদর গ্যাগদযাগ, সাববতৃক কমতৃকাদডের অরেগবর 
পযতৃাদলািনা এবং পরামশতৃ প্রোন করদেন। 
মবনটবরং এর এর বড় কাযতৃকর বেটওয়াক্ড 
সবর্যই প্রশংসারদযাগ্য।

ঋে কটোর্যক্রক� শবকিষ করর মখলটোশপ ঋে 

আদটোকয় গশিশীলিটো বশৃদ্ধ

ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১ এর আওরায় 
মাঠ কমতৃকর্ডা ও কমতৃিারলীদের বনয়বমর 
উপবস্বর ও অবপতৃর োবয়ত্ব যরাযরভাদব 
পালন বনবচিরকরণ, বরদপাটি্ডং বসদস্ম ও 



ঋণ কাযতৃক্রদমর অিলাইন রাটাদবইজ বৈবর 
এবং ববদশষ কপ্র মাঠ কাযতৃক্রদমর শবক্তশাললী 
মবনটবরং বেটওয়াক্ড সষ্্টির িদল মাঠ পযতৃাদয় 
ঋণ কাযতৃক্রদম গবরশীলরার সষ্্টি হদয়দে। যার 
িদল মাদঠ ঋণ আোয় ও ববররণ ব�দড়দে 
এবং গ্ময়াদোত্তলীণতৃ গ্খলাবপ ঋদণর হার (%) 
ক্রমাগরভাদব হ্াস পাদছে।

�টোঠ পর্যটোকয় বডুক শকশপং, অ্যটোকটোউন্টস্ ও 

জেকি্তস্ হটোলনটোগটোদ ত�শর

ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর আওরায় গ্েশব্যাপী সকল 
বেলা ও উপদজলা েপ্তপ্রর েলী�তৃবেদনর 
গ্পবডেং বনরলীক্া সম্ােন করার লদক্্য ব্যাপক 
কমতৃকাডে হাদর বেন জনাব সুবপ্রয় কুমার 
কুডুে, মহাপবরিালক (গ্রের-১), ববআরবরবব, 
োকা। এ কমতৃকাদডের আওরায় সারা গ্েদশর 
সকল উপদজলায় সকল প্রকল্প/কমতৃসবূির 
সবমবরওয়াবর ও সেস্যওয়াবর বরদটইল বলস্, 
ব্যাংক গ্স্টদমটি অনযুায়লী ক্যাশ ববহ, সাধারণ 
খবরয়ান, সাববসবরয়াবর বেজার, বেরবভবত্তক 
ক্যাশ অ্যাকাউটি, বপএল অ্যাকাউটি, সকল 
ববল-ভাউিার, অব্যবয়র রহববদলর বহসাব, 
পাশ ববহ, রবলিউবসএস ইর্যাবেসহ সকল 

প্রকার বুক বকবপং, অ্যাকাউটিস্ ও বেকর্ডস্ 
হালনাগােকরদণর উদে্যাগ বেয়া হয়। এ 
উদে্যাগ বাস্তবায়দনর লদক্্য টাস্দিাসতৃ প্রধান, 
মবনটবরং কমতৃকর্ডা, অবরট ও পবরেশতৃন েদলর 
সকল সেস্য মাঠ পযতৃাদয় বেলা ও উপদজলায় 
কমতৃরর কমতৃকর্ডাদের সাদর বনয়বমর ও 
বনববড়ভাদব রোরবক অব্যাহর বেদখদেন এবং 
বোন বেকর্ডস্ বোন রাবরখ পযতৃন্ত হালনাগাে 
রদয়দে এ সংক্রান্ত রর্য সংরেহ করদেন। এর 
িদল মাঠ পযতৃাদয় প্রায় সকল বুক বকবপং, 
অ্যাকাউটিস্ ও বেকর্ডস্ হালনাগাে বৈবর 
হদয়দে। 

�টোঠ পর্যটোকয়র দলীর্যশদকনর মপশন্ং শনরলীষ্টো 

সম্টোদন

গ্েশব্যাপী সকল বেলা ও উপদজলা েপ্তপ্র 
েলী�তৃবেদনর বনরলীক্া কাযতৃ গ্পবডেং রাকার 
গ্প্রবক্দর এ গ্পবডেং বনরলীক্া কাযতৃ সম্ােদনর 
লদক্্য মাঠ পযতৃাদয়র প্রায় সকল বুক বকবপং, 
অ্যাকাউটিস্ ও বেকর্ডস্ হালনাগাে বৈবর 
করা হদয়দে। ইরুঃমদধ্য ৫টি টাস্দিাদসতৃর 
আওরায় ২৫ টি অবরট ও পবরেশতৃন টিম 
গঠন করা হদয়দে। এ পযতৃন্ত ৬টি বেলার 

৩০টি উপদজলার অবরট ও পবরেশতৃন সম্ন্ন 
হদয়দে। অববশষ্ অবরট সম্ােদনর ববষয়টি 
প্রবক্রয়াধলীন রদয়দে।  

পবরদশদষ উদল্খদযাগ্য গ্য, জনাব 
সুবপ্রয় কুমার কুডুে, মহাপবরিালক (গ্রের-১), 
ববআরবরবব, োকা মদহােদয়র গহ্লীর ক্র্যাশ 
গ্প্রারোম ২০২০-২০২১ এর বধণতৃর অজ্ডনসমহূ 
োড়াও আরও ববদশষ কবরপয় সািল্য রদয়দে, 
যার মদধ্য উদল্খদযাগ্য হদলা সরকাপ্রর বনকট 
গ্রদক কপ্রানাকাললীন ১৫.০০ বোটি টাকার 
প্রদণােনা (স্যালাবর সাদপাট্ড বহদসদব) এবং 
৩০০.০০ বোটি টাকার আবরতৃক প্রদণােনা ঋণ 
রহববল অনেুান প্রাবপ্ত। এ ক্র্যাশ গ্প্রারোদমর 
মাধ্যদম একবেদক গ্যমন দ্েবনক ও সাপ্তাবহক 
বনববড় মবনটবরং বেটওয়াক্ড বৈবর হদয়দে 
অন্যবেদক বৈমবন সকল পযতৃাদয় জবাববেবহরা 
ও সুশাসন প্রবরবষ্ঠর হদয়দে। এক করায় 
ববআরবরবব এখন অিুরন্ত সম্ভাবনায় 
উজ্লীববর এবং নরুনভাদব জাগবরর। 

 
ম�টোঃ আলটোউশদিন সরকটোর, কমতৃসবূি পবরিালক, পল্লী 
প্রগবর কমতৃসবূি, ববআরবরবব, োকা ও গ্িাকাল পদয়টি, 
ক্র্যাশ গ্প্রারোম ২০২০-২০২১
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৩১ অদ্াবর, ২০২০ বরি. রাবরখ গ্রদক ৪ গ্সদটেবির, ২০২১ বরি. রাবরখ পযতৃন্ত সমদয় গ্ময়াদোত্তলীণতৃ গ্খলাবপ ঋদণর শরকরা হাপ্রর প্রবণরা।

ম�য়টোকদটোত্লীে্য মখলটোশপ ঋকের হটোররর (%) রিবেিটো
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ভূশ�কটো

বাংলাদেদশর বনকটরম প্রবরদবশী গ্েশগুদলার 
মদধ্য একটি হদলা বময়ানমার, যার পূবতৃ নাম 
ও কর্যরূপ বমতৃা বা বামতৃা। বময়ানমার েবক্ণ-
পূবতৃ এবশয়ার একটি গ্োট রাষ্ট্র হদলও এখাদন 
জাবরগর ববদদ্ষ-বহংসা-বনপীড়ন-বনযতৃারন 
ব�শ বড়। এমনই এক জাবরগর বনপীড়ন-
বনযতৃারন আর হর্যাযদজ্ঞর বশকার হদয় 
বময়ানমাপ্রর রাখাইন রাদজ্যর ববশাল এক 
বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠী বনজ বভদটমাটি গ্রদক 
ববরাবড়র হদয় শরণারতৃলী বহদসদব আশ্রয় রেহণ 
কপ্র বাংলাদেদশ। জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ কন্যা 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনা বাস্তুিু্যর এ 
ববপুল সংখ্যক বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক শুধ ু
শরণারতৃলী বহদসদব আশ্রয় গ্েনবন, বরং রাদের 

ন্যায্য অধধকার প্রবরষ্ঠা কপ্র বনজ গ্েদশ 
গ্িরাদনার জন্য আন্তজ্ডাবরক পবরমডেদল 
ব্যাপক উদে্যাগ রেহণ কপ্রন। পাশাপাবশ ববপন্ন 
এ জনদগাষ্ঠীর জন্য �রবাবড় বনমতৃাণ, খাে্য 
সাহায্য প্রোনসহ সুন্দর জলীবনযারিার লদক্্য 
রাদেরদক স্ানান্তবরর কপ্রন পবরকবল্পরভাদব 
বৈবর দ্েনবন্দন প্রদয়াজনলীয় সুববধাবেসংববলর 
ভাসানিপ্র। সরকাবর উদে্যাদগর অংশ বহদসদব 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) 
সরকাপ্রর জাবরগঠনমলূক বহ্ৎ প্রবরষ্ঠান 
বহদসদব ভাসানিপ্র স্ানান্তবরর বোবহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠীর জলীববকায়ন ও সক্মরা সষ্্টিমলূক 
প্রবশক্ণ কমতৃকাডে বাস্তবায়ন করদে– যা 
ববআরবরবব’র প্রবশক্ণ বমশন ভাসানির, 
২০২১ নাদম অবভবহর।

িাংলাক্দে পল্ী  উন্নয়ন রৈাি্ত 
(বিআরবিবি) এর প্রবেষেে 
বমেন রাসানির-২০২১

গ্মাুঃ আলাউবদেন সরকার ও 
গ্মাহাম্ে মবহদুর রহমান গ্মাল্া



মরিষ্টোপট

ববগর ১৯৭৮ সাল গ্রদক বময়ানমাপ্রর 
সংখ্যাল�ু মসুবলম সম্প্রোয়ভুক্ত বোবহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠী জাবরগর বনপীড়ন, বনযতৃারন ও 
হর্যাযদজ্ঞর বশকার হদয় বনরাপে আশ্রদয়র 
সন্াদন সলীমান্ত গ্পবরদয় বাংলাদেদশ পাবলদয় 
আসদর শুরু কপ্র। ঐ সময় প্রায় দুই লক্ 
বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠী কসিবাজার সলীমাদন্ত 
আশ্রয় রেহণ কপ্র। নব্বইদয়র েশদকর শুরুদর 
গ্সখানকার সামবরক জান্তার বোবহঙ্গাববপ্রাধলী 
অবভযাদনর বশকার হদয়ও আরও প্রায় অধতৃ 
লক্ বোবহঙ্গা বাংলাদেদশ পাবলদয় আদস। 
অরুঃপর ২০১৭ সাদলর আগস্ মাদস বোবহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠীর ওপর বনববতৃিার গণহর্যা ও 
বনধনদযাগ্য শুরু হদল সমদয়র ব্যবধাদন প্রায় 
সাদড় সার লক্ বোবহঙ্গা নারলী-পুরুষ-বশশু 
সলীমান্ত গ্পবরদয় ও সমদু্পদর জলীবন হাদর বনদয় 
বাংলাদেদশ প্রদবশ কপ্র। বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর 
এরূপ িরম দুে্ডশা ও মানববক ববপযতৃদয়র করা 
স্মরণ কপ্র মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনা 
এ শরাব্দলীর বহ্ত্তম ব�বশ্বক মানববক ি্যাদলঞ্জ 
গ্মাকাদবলার োবয়ত্ব বনদজর কাঁদধ রুদল বনদয় 
ভাসনিপ্র রাদেরদক স্ানান্তবরর করাসহ 
নানামখুী উদে্যাগ রেহণ কপ্রন। এরই গ্প্রবক্দর 
বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠীর জলীববকায়ন ও সক্মরা 
সষ্্টির লদক্্য শুরু হয় ববআরবরবব’র প্রবশক্ণ 
বমশন ভাসানির, ২০২১।  

েটোিলীয় পর্যটোকয় এশসিশকউরভ কশ�রর সভটোঃ

বলপূবতৃক বাস্তুিু্যর বময়ানমার নাগবরকদের 
কসিবাজার হদর ভাসানিপ্র স্ানান্তপ্রর 
লদক্্য গবঠর জারলীয় পযতৃাদয় এবসিবকউটিভ 
কবমটির এক সভা গর ১১ নদভবির, ২০২০ 
বরি. রাবরদখ মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলীর কাযতৃালদয় 
অনবুষ্ঠর হয়। মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলীর মখু্য 

সবিদবর সভাপবরদত্ব অনবুষ্ঠর উক্ত সভায় 
ববআরবরবব’বে ভাসানিপ্র স্ানান্তবরর 
বময়ানমার নাগবরকদের জন্য েক্রা 
উন্নয়নমলূক, জলীবনযারিার সহায়ক এবং 
সদিরনরা বব্ধিমলূক প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম রেহণ 
করার জন্য োবয়ত্ব প্রোন করা হয়।

ভটোসটোনচরর সরকটোশর উকদ্যটোগ বটোস্তবটোয়নকটোরলী 

দতিরস�হূ

ভাসানিপ্র বর্ডমাদন ৪টি সরকাবর েপ্তর 
শরণারতৃলীদের জন্য সরকাবর বববভন্ন উদে্যাগ 
বাস্তবায়ন করদে। গ্যমন:

(১) িরেটোথ্যলী ত্টোে ও রিি্যটোবটোসন 

কশ�িনটোররর দতির– দুদযতৃাগ ব্যবস্াপনা ও 
রিাণ মন্ত্রণালদয়র অধলীন এটি একটি নরুন 
প্রশাসবনক কাঠাদমা। এ েপ্তপ্রর মাধ্যদম 
শরণারতৃলী বোবহঙ্গাদের মাদঝ ঔষধ, খাে্য, 
ববশুধি পাবন ও অন্যান্য রিাণ ববররণ এবং 
প্রশাসবনক কাযতৃক্রম সম্ােন করা হয়।

(২) বটোংলটোকদি জেৌবটোশহনলী– সরকাপ্রর 
এ েপ্তপ্রর মাধ্যদম আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ এর 
আওরায় ভাসানিপ্র বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদের 
বসবাদসর জন্য ১২০ টি ক্াস্ার বা গুছেরোদম 
১,৪৪০ টি ব্যারাক হাউজ বনমতৃাণ করা হদয়দে 
এবং এগুদলার র্বোবধান করা হদছে। 

(৩) বটোংলটোকদি পল্লী উন্নয়ন জ�টোি্ত 

(শবআরশিশব)– সরকাপ্রর এ েপ্তরটি 
ভাসানিপ্র স্ানান্তবরর বময়ানমার নাগবরকদের 
জলীববকায়ন ও সক্মরা সষ্্টির লদক্্য েক্রা 
উন্নয়নমলূক, জলীবনযারিার সহায়ক এবং 
সদিরনরা বব্ধিমলূক প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম 
বাস্তবায়ন করদে।

(৪) বটোংলটোকদি পডুশলি বটোশহনলী– ভাসানিপ্র 
একটি পুবলশ রানা স্াপন করা হদয়দে, যা 
গ্সখানকার আইনশঙ্্খলা রক্া করার কাদজ 
বনদয়াবজর।

    
�হটোপশরচটোলক, শবআরশিশব কিৃ্যক ভটোসটোনচরর 

রিশিষ্ে শ�িকনর রটোত্টো শুরু

সরকাবর বনদে্ডশনার গ্প্রবক্দর ববআরবরবব 
হদর গর জানয়ুাবর, ২০২১ বরি. মাদস দুটি 
গ্টকবনক্যাল টিম ভাসানিপ্র গ্প্ররণ করা হয় 
প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম বাস্তবায়দনর সম্ভাব্যরা 
যািাই করার জন্য। সম্ভাব্যরা যািাই 
েদলর প্রবরদবেন ও সুপাবরদশর আদলাদক 
ববআরবরবব’র বনজস্ব ব্যবস্াপনা ও অরতৃায়দন 
ভাসানিপ্র স্ানান্তবরর বোবহঙ্গা নাগবরকদের 
জন্য বধণতৃর প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম শুরু করা হয়। 
গর ২৭ জানযুাবর, ২০২১ বরি. রাবরদখ জনাব 
সুবপ্রয় কুমার কুডুে, মহাপবরিালক (গ্রের-১), 
ববআরবরবব এ প্রবশক্ণ কাযতৃক্রদমর শুভ সিূনা 
কপ্রন।

শবআরশিশব’র রিশিষ্ে শ�িকনর লষ্্য ও 

উকদিি্য

	 বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদেরদক আইবজএবভবত্তক 
েক্রা উন্নয়ন প্রবশক্ণ প্রোন,

	 শরণারতৃলীদেরদক েক্ ও উৎপােনশীল 
জনদগাষ্ঠীদর রূপান্তরকরণ,

	 সলীবমর পবরসপ্র হদলও রাদের আয়-
বোজগাপ্রর সুদযাগ সষ্্টি,

	 অধধকরর আত্মববশ্বাস সষ্্টি,
	 ভাসানিপ্রর অভ্যন্তপ্র সুববধাবে 

কাদজ লাবগদয় বনজ পবরবাপ্রর জন্য 
উৎপােদনর সুদযাগ বৈবর,

	 ববআরবরবব’র োবরদ্্য হ্াসকরণ ও 
উন্নয়ন বেৌশল অববহরকরণ,

	 ভাসানিপ্রর জলীবনপ্রণাবলর সাদর খাপ 
খাইদয় বেয়ার পধিবর শেখাদনা,

	 প্রাক্বরক দুদযতৃাগ গ্মাকাদবলায় করণীয় 
অববহরকরণ, এবং 

	 বববভন্ন অসামাবজক কাযতৃক্রম বেশা, 
মােক, গ্িারািালান ইর্যাবে গ্রদক 
বনবত্্তকরণ,

রিশিষ্ক প্যটোকনল

প্রবশক্ণ বমশদনর লক্্য ও উদদেশ্য অজ্ডনাদরতৃ 
বধণতৃর প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম সিলভাদব 
পবরিালনার বনবমত্ত ববআরবরবব’র একেল 
েক্ ও অবভজ্ঞ কমতৃকর্ডার সমন্বদয় একটি 
প্রবশক্ক প্যাদনল বৈবর করা হদয়দে। 
বাংলাদেশ ক্বষ ববশ্বববে্যালয়সহ গ্েদশর 
বববভন্ন ববশ্বববে্যালয় গ্রদক বরবরেধারলী এ সকল 
কমতৃকর্ডা ববআরবরবব’র োকা সেরেপ্তর এবং 
বববভন্ন বেলা ও উপদজলায় কমতৃরর রদয়দেন। 

রিশিষ্ে পদ্ধশি

এ প্রবশক্ণ প্রোদনর জন্য দুটি ক্াস্াপ্রর দুটি 
শেলটার গ্সটিার এর পাঁিটি ব�ন্ুয ব্যবহার করা বিবরন্ন দষেতা উন্নয়নমলূক প্রবেষেে গ্রহে করক্িন র�াবহঙ্গা েরোে্শীগে।
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রাসানিরর স্ানান্তবরত র�াবহঙ্গা জনক্গাষ্ঠীর প্রবেষেে কায্শক্রম পবরদে্শন করক্িন মহাপবরিালক, বিআরবিবি, জনাি সুবপ্রয় কুমার কুনু্।
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হদছে। এ পাঁিটি ব�ন্ুযদর পাঁি বেন গ্ময়াবে 
একইসাদর পাঁিটি ব্যাদির প্রবশক্ণ প্রোন 
করা হদছে। প্রবরবেন প্রবরটি ব্যাদি ৫টি কপ্র 
অধধদবশন পবরিাবলর হদছে। এ বহদসদব পাঁি 
বেন গ্ময়াবে প্রবরটি ব্যাদি ২৫টি অধধদবশন 
পবরিাবলর হদছে। এর মদধ্য ১০টি অধধদবশন 
সদিরনরা বব্ধিমলূক এবং ১৫টি আয়বধতৃক 
েক্রা উন্নয়নমলূক। প্রদর্যকটি ব্যাদি 
প্রবরবেন একটি ব্যবহাবরক ক্াস বা অধধদবশন 
বেয়া হদয় রাদক। ব্যবহাবরক ক্াস পবরিালনার 
জন্য বববভন্ন প্রবশক্ণ উপকরণ গ্যমন সার, 
বলীজ, কলীটনাশক, ক্বষ যন্ত্রপাবর, গ্সলাই 
গ্মবশন, কুটিরবশল্প উপকরণ, লিক-বাটিদকর 
উপকরণ ইর্যাবের মাধ্যদম প্রবশক্ণারতৃলীদেরদক 
হারকলদম প্রবশক্ণ গ্েয়া হদছে। 

রিশিষ্কের শবষয়বস্তু

বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদেরদক প্রবশক্ণ প্রোদনর 
জন্য আয় উপাজ্ডনকারলী েক্রা উন্নয়নমলূক 
এবং সদিরনরা বব্ধিমলূক নানান ধরদনর 
ববষয়বস্তু সংববলর একটি প্রবশক্ণ মবরউল 
প্রণয়ন করা হদয়দে। প্যাদনল প্রবশক্কগণ 
এ মবরউল অনসুরণ কপ্র শরণারতৃলীদেরদক 
হাদরকলদম প্রবশক্ণ প্রোন করদেন। বকেু 
বকেু গ্ক্প্রি গ্্রবভবত্তক স্বল্প েলী�তৃদময়াদে 
প্রবশক্ণ প্রোদনর লদক্্য প্রস্তুবর রেহণ করা 

হদছে। েক্রা উন্নয়নমলূক প্রবশক্ণ ববষয়বস্তুর 
মদধ্য রদয়দে: নানা ধরদনর গ্পাশাক বৈবরর 
জন্য কাপড় কাটা ও গ্সলাই, বববভন্ন ধরদনর 
কুটিরবশল্প (বাঁশ, ব�র ও কাঠবশল্প, হস্তিাবলর 
রাঁরবশল্প, মৎ্বশল্প ইর্যাবে), অন্যান্য বশল্প 
গ্যমন শঙ্খ, বঝনকু, হাবরর োঁর ও হাড় 
গ্রদক মালা, ব�ারাম, শাখা, বিরুবন, গ্খলনা 
ইর্যাবে বৈবর, নাবরদকদলর গ্োবড়া গ্রদক 
েবড়, পাদপাশ, জাবজম, ব্রাশ প্রভ্বর বৈবর, 
বোনা পাবন গ্রদক লবণ বৈবর, গ্হাগলা পাটি 
বৈবর, বসরবাবড়দর হাঁস-মরুবগ পালন, গবাবে 
পশুপালন, শাক-সববজ িাষ, পুকুপ্র মৎস্য 
িাষ ইর্যাবে।

এোড়াও ববআরবরবব ভাসানিপ্র বোবহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠীদক নানা ধরদনর সদিরনরা 
বব্ধিমলূক প্রবশক্ণ প্রোন করদে। এ 
সদিরনরা বব্ধিমলূক প্রবশক্দণর ববষয়বস্তুর 
মদধ্য রদয়দে: পবরবাপ্রর সেস্যদের 
ববদশষরুঃ বশশুদের সাধারণ অসুখ-ববসুখ 
এবং প্রবরকার, স্বাস্্য সম্র পায়খানা ব্যবহার, 
সাবান পাবন বেদয় হার গ্ধায়া, জলীবাণুমকু্ত 
পাবন পান, মানব পািাপ্রর ববপে ও সরক্ডরা, 
আইনশঙ্্খলা রক্ায় ভাসানিপ্র বসবাসকারলী 
সেস্যদের োবয়ত্ব-কর্ডব্য, মােদকর কুিল 
আইনগর শাবস্তর ববধান, দ্লীপাঞ্চদলর পবরদবশ 
সুরক্া, বশশু প্রবরপালন ও প্রারবমক বশক্ার 

গুরুত্ব, বকদশারলীদের বয়ুঃসবন্কাদল স্বাস্্য 
পবরিযতৃা, পবরবার পবরকল্পনা, বাল্যবববাহ 
বোধ, সামাবজক সবহংসরা ববদশষ কপ্র নারলী 
ও  বশশু বনযতৃারন প্রবরপ্রাধ, সাইদক্ান ও 
অন্যান্য প্রাক্বরক দুদযতৃাগ গ্মাকববলায় প্রস্তুবর 
ও করণীয় ইর্যাবে উদল্খদযাগ্য।  

রিশিষ্ে অরিগশি

এ পযতৃন্ত (আগস্/২০২১) েক্রা উন্নয়নমলূক 
এবং সদিরনরা বব্ধিমলূক নানান ববষদয় দুই 
পযতৃাদয় গ্মাট ১২০টি ব্যাদির প্রবশক্ণ সমাপ্ত 
করা হদয়দে। এর মদধ্য ১ম পযতৃাদয় ১৫টি ব্যাদি 
(প্রবর ব্যাদি ৫০ জন) গ্মাট ৭৫০ জনদক এবং 
২য় পযতৃাদয় ১০৫টি ব্যাদি (প্রবর ব্যাদি ৪০ জন 
কপ্র) গ্মাট ৪,২০০ জনদক সবতৃদমাট ৪,৯৫০ 
জন নারলী-পুরুষ বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদক প্রবশক্ণ 
গ্েয়া হদয়দে। এর মদধ্য পুরুষ ২,৯২৯ জন ও 
মবহলা ২,০২১ জন। 

রিশিষ্কেটোত্র সহটোয়িটো

ভাসানিপ্র ববআরবরবব’র মাধ্যদম গ্য সকল 
বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদক বববভন্ন ববষদয় প্রবশক্ণ 
প্রোদনর মাধ্যদম বকেুটা েক্ কপ্র বৈালা 
হদছে গ্সসকল শরণারতৃলীর মাদঝ সরকাপ্রর 
শরণারতৃলী রিাণ ও প্রর্যাবাসন কবমশনাপ্রর 
েপ্তর (আরআরআরবস) এর মাধ্যদম 



প্রবশক্দণাত্তর সহায়রা প্রোন করা হদয় 
রাদক। গর ২৫ গ্িব্রুয়াবর, ২০২১ বরি. রাবরদখ 
আরআরআরবস’র মাধ্যদম ববআরবরবব হদর 
প্রবশক্ণপ্রাপ্ত ১০০ জন বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদক 
১০০টি গ্সলাই গ্মবশন প্রবশক্দণাত্তর সহায়রা 
বহদসদব প্রোন কপ্রদে বেোরল্যাডেসবভবত্তক 
অগতৃানাইদজশন আল্ামা আবুল খাবয়র 
িাউদডেশন। 

পবরদশদষ বলা যায় গ্য, বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) সরকাপ্রর 
পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য হ্াসকরণ কমতৃকাডে 
পবরিালনার ম্যাদডেট বনদয় একবেদক গ্যমন 
গ্েদশর ৬৪ বেলার সকল উপদজলার প্রবরটি 
ইউবনয়ন ও রোদম পল্লী জনদগাষ্ঠীর জলীবন, 
জলীববকা ও সক্মরা উন্নয়দনর মাধ্যদম জাবরর 

বপরা বঙ্গবনু্র কু্ধা-োবরদ্্যমকু্ত গ্সানার 
বাংলা গড়ার লদক্্য বনরলসভাদব কাজ 
করদে, অন্যবেদক বৈমবন বর্ডমাদন বহুল 
আদলাবির বোবহঙ্গ সংকট বনরসদন সরকাবর 
উদে্যাদগর সাদর সাবমল হদয় সম্ণূতৃ বনজস্ব 
ব্যবস্াপনায় ভাসানিপ্র বাস্তবায়ন করদে 
অনন্য এক প্রবশক্ণ বমশন। এ বমশদনর 
আওরায় ববষয়বস্তুদর উবল্বখর কদয়কটি 
ববষদয় ববআরবরবব প্রবশক্ণ শুরু করদর 
না পারদলও খবু শীঘ্রই রা বাস্তবায়ন করা 
সম্ভব হদব। এরৎসদ্বেও ববআরবরবব কর্তৃক 
পবরিাবলর প্রবশক্দণর িদল ভাসানিপ্র 
বসবাসকারলী বোবহঙ্গা শরণারতৃলীদের জলীবন 
ও জলীববকায়দন ব�শ ইবরবািক পবরবর্ডন ও 
স্বাছেন্দ্য বিপ্র আসদর শুরু কপ্রদে।    

ভশবষ্যৎ পশরকল্পনটো

ব্যাপক পবরমাদণ বোবহঙ্গা জনদগাষ্ঠী ইদরামদধ্য 
ভাসানিপ্র আগমদনর পবরপ্প্রবক্দর এবং 
রাদের প্রবল আরেদহর কারদণ ববআরবরবব 
প্রবশক্ণ ব্যাদির সংখ্যা বদ্গুণ করার 
পবরকল্পনা করদে। এোড়াও আয় বধতৃনশীল 
প্রবশক্দণ ওমাদন রপ্তানলীদযাগ্য টুবপ গ্সলাই 
প্রবশক্ণ এবং বুটিক, বাটিক, অ্যাম্ব্রয়রাবর, 
হাঁস-মরুবগ পালন, মৎস্য িাষ ইর্যাবে গ্্দর 
েলী�তৃদময়াবে প্রবশক্ণ আদয়াজদনর পবরকল্পনা 
রেহণ করা হদছে।  

উপসংহটোর

“Mother of Humanity” মাননলীয় 
প্রধানমন্ত্রলী জনদনরিলী শেখ হাবসনা এর এ মহরলী 
উদে্যাদগর সাদর শাবমল হদর গ্পপ্র বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) বনদজদক ধন্য 
মদন করদে। ববআরবরবব’র প্রেত্ত জলীববকায়ন 
ও সক্মরা বব্ধিমলূক এ প্রবশক্ণ একবেদক 
গ্যমন বাংলাদেদশ অবস্ানকাললীন বোবহঙ্গা 
জনদগাষ্ঠীর দ্েনবন্দন কাদজ আসদব, বৈমবন 
বময়ানমাপ্র বিপ্র যাবার পরও এ েক্রা কাদজ 
লাবগদয় রারা স্বাবলবিলী হদর পারদব। আমরা 
বলপূবতৃক বাস্তুিু্যর বময়ানমার নাগবরকদের 
(বোবহঙ্গাদের) দ্রুর, বনরাপে ও সসম্াদন 
প্রর্যাবাসন কামনা করবে।  

ম�টোঃ আলটোউশদিন সরকটোর, কমতৃসবূি পবরিালক, পল্লী 
প্রগবর কমতৃসবূি, ববআরবরবব, োকা।
ম�টোহটোম্দ �শহদুর রহ�টোন ম�টোল্টো, উপপবরিালক 
(প্রবশক্ণ), ববআরবরবব, োকা।

বিআরবিবি দেক্ক প্রবেষেেপ্রাপ্ত র�াবহঙ্গা েরোে্শীক্দর মাক্ি দসলাই দমবেন বিতরে করা হক্ছে।
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বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান বেদলন বাংলার 
মাটি ও মানদুষর প্রবর োয়বধি, বনদববের 
প্রাণ, কমতৃবনষ্ঠ বেরা এবং সবতৃজনরোহ্য বোদনা 
মরবােদক প্রাদয়াবগক অনশুীলদনর মাধ্যদম 
কাযতৃকর করার এক জাদুকরলী ক্মরাসম্ন্ন 
মানষু। বযবন আমরু্্য স্বপ্ন গ্েদখদেন গ্েদশর 
প্রবরটি মানষু খাে্য পাদব, আশ্রয় পাদব, 
বশক্া পাদব এবং উন্নর জলীবদনর অধধকারলী 
হদব। এই লাবলর স্বপ্ন পূরদণর লদক্্য ১৯৬৫-
১৯৬৯ সময়কাদল ‘‘বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
একাদরবম (BARD)’’ কুবমল্া Pilot Project 

আকাপ্র গ্য বহুমাবরিক পল্লী উন্নয়ন উদে্যাদগর 
সিূনা কপ্রবেল গ্সই উদে্যাগদক বঙ্গবনু্ শেখ 
মবুজবুর রহমান ১৯৭২ সাদল সমবন্বর পল্লী 
উন্নয়ন কমতৃসবূি বহদসদব সারাদেদশ সম্প্রসারণ 
কপ্রন। এরই ক্রমধারায় ১৯৮২ সাদল একটি 
অধ্যাদেশ মদূল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড 
গবঠর হয়। গ্সই গ্রদক ববআরবরবব পল্লীর 
জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকদল্প ‘‘ বলীজ-
সার-গ্সি’’ প্রযুবক্তর সমন্বদয় ক্বষ উৎপােন 
বব্ধি, আয়-সঞ্চারলী বব্ত্তমলূক প্রবশক্দণর 
মাধ্যদম েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর সক্মরা বব্ধি, কমতৃ 

পল্ী উন্নয়ক্নর ক্রমবিকাে ও 
বিআরবিবি’র কায্শক্রম

গ্মারদশে আলম



সজ্ন ও োবরদ্্য হ্াসকরদণ অরে গ্সনানলীর 
ভূবমকা পালন কপ্র আসদে।

পল্লী উন্নয়দনর লদক্্য ববগর শরদক ব�শ 
বকেু মদরদলর ববকাশ লাভ কপ্র; যার মদধ্য 
উদল্খ্যদযাগ্য হদলা ১৯০৪ সাদল রোমলীণ 
সমবায় ব্যাংক (Village Co-operative 
Bank), ১৯৫৩ সাদল রোমলীণ ক্বষ ও বশল্প 
উন্নয়ন (V-AID),  ১৯৫৯ সাদলর কুবমল্া 
মদরল এবং োবরদ্্য ববদমািদনর লদক্্য গহ্লীর 
১৯৭৬ সাদলর রোমলীণ পধিবরর কু্দ্ ঋণ 
অন্যরম। 

পল্লী উন্নয়দনর পবরক্ৎ, সমাজববজ্ঞানলী, 
োশতৃবনক র. আখরার হাবমে খান অববভক্ত 
ভাররবদষতৃ বব্রটিশ শাসনামদল একজন 
আইবসএস অবিসার বেদলন। মানদুষর 
েবরদ্রা, অনাহার, অধতৃাহার অপুষ্টি, 
ববদশষভাদব কু্দ্ ক্ষক ও বগতৃািাবষদের উপর 
মহাজন, বোরোরদের শোষণ, বনপীড়ন 
রাদক ববিবলর করদরা। রাই মানদুষর আরতৃ-
সামাবজক অবস্ার ইবরবািক পবরবর্ডদনর 
জন্য ১৯৫৯ সাদল রাঁর বের্দত্ব কুবমল্ার 
অদূপ্র পাবকস্তান একাদরবম ির রুরাল 
বেদভলপদমটি (PARD) প্রবরবষ্ঠর হয়। 
স্বাধলীনরা পরবর্ডলীদর যা বাংলাদেশ রুরাল 
বেদভলপদমটি একাদরবম (BARD) বহদসদব 
নামকরণ করা হয়। গ্যটি কুবমল্া একাদরবম/
মদরল বহদসদব ববশ্বব্যাপী সবতৃাধধক পবরবিবর 
লাভ কপ্র।

কুশ�ল্টো �কিকলর ৪র ককম্টোন্যটোন্ট: 

1) রানা গ্্বনং অ্যাডে বেভলপদমটি গ্সটিার 
(TTDC);

2) রুরাল ওয়াক্ডস গ্প্রারোম (RWP);
3) রানা গ্সি কমতৃসবূি (TIP);
4) বদ্স্তর সমবায় কাঠাদমা (Two tier Co- 

operatives)।
স্বাধলীনরা পূবতৃ সমদয় পরলীক্ামলূকভাদব 

প্ররদম কুবমল্া বেলার ৭টি রানায় এবং 
পরবর্ডলীদর বহ্ত্তর কুবমল্া বেলার ২১টি 
রানা ও কুবমল্ার বাইপ্র ময়মনবসংদহর 
গ্গৌবরপুর ও গাইবান্া বেলার সের রানা 
এবং নাদটার সেরসহ গ্মাট ২৪টি রানায় 
এর কাজ সম্প্রসারণ করা হয়। পবরবলীক্ণ 
ও মলূ্যায়দনর পর এ ২৪টি রানার কাযতৃক্রম 
িলপ্রস ূ প্রমাধণর হওয়ায় বাংলাদেদশর 
স্বাধলীনরার পর জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ 
মবুজবুর রহমাদনর সরকার  IRDP  এর কাজ 
সারা গ্েদশ সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়দনর বসধিান্ত 
রেহণ কপ্র এবং এটি জারলীয় কমতৃসবূিদর রূপ 
বেয়। বঙ্গবনু্ স্বয়ং বলদরন ‘সমবাদয়র পর 
হদলা সমাজরন্ত্র ও গণরপ্ন্ত্রর পর’। বরবন 
আরও বলদরন ‘‘ বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, 
আর আরাধনার ধন। আর গ্সানার বাংলা 

�ুবমদয় আদে বির অবদহবলর রোদমর আনাদি 
কানাদি বির উদপবক্র পল্লীর কন্দপ্র কন্দপ্র, 
ববস্তলীণতৃ জলাভূবমর আদশ পাদশ আর সুববশাল 
অরদণ্যর গভলীপ্র’’। 

আইআরশিশপর রিধটোন কটোর্যক্র�স�হূ:

• প্রাবন্তক ক্ষক, কু্দ্ ক্ষক, বগতৃািাবষ 
ও ভূবমহলীনদেরদক রোম পযতৃাদয় সমবায় 
সবমবরদর সংগবঠর করা এবং রানা পযতৃায় 
বেন্দ্রলীয় সমবায় সবমবর (টিবসবসএ) 
গঠন;

• সাপ্তাবহক সঞ্চয় আমানদরর মাধ্যদম 
পুঁবজ গঠন;

• সহজ পধিবরদর ও ববনা জামানদর 
ক্বষঋণসহ অন্যান্য কু্দ্ ঋণ ববররণ;

• ক্বষদর আধবুনক প্রযুবক্তর প্রদয়াদগ ররা 
উচ্চ িলনশীল ধানসহ অন্যান্য প্রধান ও 
অপ্রধান শদস্যর বলীজ সরবরাহসহ উন্নর 
পধিবরদর িাষাবাদের মাধ্যদম িলন ও 
উৎপােন বাড়াদনা;

• িাষাবাদে আধবুনক যন্ত্রপাবরর ব্যবহার;
• সুসম সার প্রদয়াদগ উদ্ধুি করা ;
• পশুপালন, হাঁস-মরুবগ পালন ও মৎস্য 

িাদষ আধবুনক ও উন্নর পধিবর রেহদণর 
মাধ্যদম উৎপােন বব্ধি;

• স্বাস্্য, পুষ্টি, পবরবার পবরকল্পনা ও 
জনস্বাস্্য সম্দক্ড সদিরনরা বব্ধি ও 
উদ্ধুিকরণ;

• পাওয়ার পাম্, গভলীর নলকূপ, অগভলীর 
নলকূপ, হস্তিাবলর নলকূপ ইর্যাবে 
সরবরাহ, স্াপন, শুষ্ গ্মৌসুদম গ্সি 
ব্যবস্াপনার মাধ্যদম ব�াপ্রা িাদষর 
প্রিলন, সম্প্রসারণ ও উদ্ধুিকরণ;

• হাজা-মজা পুকুর, পবরর জবম, 
খাসজবম ইর্যাবে সংস্াপ্রর মাধ্যদম 
ভূবমহলীনদেরদক ইজারা প্রোন করর: 
মৎস্য িাষ, হাঁস-মরুবগ পালন, শাক 
সববজর িাষ ও স্ানলীয় উপদযাগীরা 
অনযুায়লী িাষাবাদের মাধ্যদম উৎপােন 
বব্ধি ও আয় বব্ধির ব্যবস্া করা;

• বের্দত্বর ববকাশ �টাদনা;
• প্রারবমক সবমবরদর সাপ্তাবহক সাধারণ 

সভা অনষু্ঠান বনবচিরকরণ এবং 
উপপ্রাক্ত প্রযুবক্ত ও কমতৃসবূি সম্দক্ড 
অববহরকরণ ও উদ্ধুিকরণ;

• ক্বষ উপকরণসহ অন্যান্য প্রদয়াজনলীয় 
উপকরণাবে প্রাবপ্ত, ববররণ ও ব্যবহার 
বনবচিরকরণ;

• উপপ্র বধণতৃর ববষয়সমদূহর উপর রানা 
পযতৃাদয় ও আঞ্চবলক পযতৃাদয় বনয়বমরভাদব 
রাব্বেক ও ব্যবহাবরক প্রবশক্ণ।

সে্য স্বাধলীন গ্েদশর মানদুষর অরতৃননবরক 
মবুক্তর জন্য পবরকল্পনা কবমশদনর গ্িয়ারম্যান 

বহদসদব জাবরর বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর 
রহমান-এর বের্দত্ব প্রণীর প্ররম পঞ্চবাবষতৃকলী 
পবরকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের 
বহুমাবরিক উন্নয়দনর লদক্্য বহু কমতৃদকৌশল 
গহ্লীর হয়। এর ধারাবাবহকরায় ববআরবরবব’র 
রোমবভবত্তক ক্ষক সমবাদয়র মাধ্যদম রোমলীণ 
েবরদ্দের সংগবঠরকরণ এবং কু্দ্ কু্দ্ 
সঞ্চদয়র মাধ্যদম পুঁবজ গঠন, আধবুনক ক্বষ 
উৎপােন পধিবর ও প্রযুবক্তর ব্যবহার, উঠান 
ব�ঠদকর মাধ্যদম গ্যৌর পবরকল্পনা রেহণ, 
সমবায় ববপণন ব্যবস্ার প্রবর্ডন এবং বলীজ-
সার-গ্সি প্রযুবক্তর আওরায় রোমলীণ ক্বষ 
ব্যবস্ার অভূরপূবতৃ পবরবর্ডন আনয়ন কপ্র। 
ক্ষক সমবাদয়র উপবরকাঠাদমাদর প্রবরবষ্ঠর 
হয় প্রবরবনধধত্বশীল গণরাবন্ত্রক বেন্দ্রলীয় 
সবমবরর সুেঢ়্ কাঠাদমা। বেন্দ্রলীয় সবমবরর 
ব্যাপকরর ব্যাংবকং ও ঋণ সহায়রা কাযতৃক্রম 
রেহণ, ববপণন ব্যবস্ার সম্প্রসারণ, নরুন 
প্রযুবক্তবনভ্ডর গ্টকসই প্রবশক্ণ ও সম্প্রসারণ 
গ্সবা ববস্্তরকরণ ও ববদু্যরায়দনর আওরায় 
গ্সি কাযতৃক্রম রেহণ এবং রোমলীণ পূর্ড কমতৃসবূির 
আওরায় অবকাঠাদমাগর উন্নয়ন/পবরবর্ডদন 
অদপক্াক্র অধধকরর গুরুত্বপূণতৃ ও জটিল 
কাযতৃক্রম পবরিালনায় োবয়ত্ব রেহণ কপ্র। 
এভাদব পারস্পবরক বনভ্ডরশীলরার মাধ্যদম 
ববকবশর হয় বদ্স্তর সমবাদয়র।

১৯৭১ সাদল যারিা শুরুর পর এর 
সিলরা লক্ কপ্র পল্লী উন্নয়ন কমতৃকাডেদক 
আরও গবরশীল করার জন্য ১৯৭৩ সাদল 
আইআরবরবপদক ‘‘বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
সংস্া’’ নাদম সরকাপ্রর একটি উন্নয়ন সংস্ায় 
রূপান্তর করা হয়। বকন্তু কুবমল্া মদরদলর 
এদকবাপ্র প্রারবমক পযতৃাদয় এবং আরও 
অধধকরর Piloting না কপ্র কমতৃসবূিটিদক 
সংস্ায় রূপান্তর করা সমলীিলীন হদব না মদমতৃ 
োরাদের পরামদশতৃর বভবত্তদর ১০ মাস পর 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্ার ববলুবপ্ত �টিদয় 
পুনরায় আইআরবরবপ পুনবতৃহাল করা হয়। 
আইআরবরবপ কর্তৃক বাস্তবাবয়র প্রকল্পসমদূহর 
ওপর ১৯৮০ সাদল বাংলাদেশ সরকার ও 
ববশ্ব ব্যাংদকর গ্যৌর উদে্যাদগ একটি সমলীক্া 
পবরিাবলর হয়। উক্ত সমলীক্ায় প্রবরদবেদন, 
সরকাবর পযতৃাদয় গহ্লীর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প/
কমতৃসবূিগুদলা বাস্তবায়দনর গ্ক্প্রি বদ্স্তর 
সমবায় ব্যবস্াটি রোমলীণ জনগদণর জন্য 
কল্যাণকর এবং ক্মরাশাললী বেৌশল বহসাদব 
কাজ কপ্রদে, যা পল্লী উন্নয়দনর একমারি 
গ্পদটটি বহদসদব োবব করদর পাপ্র। ববশ্ব 
ব্যাংদকর সুপাবরদশর ওপর বভবত্ত কপ্র 
আইআরবরবপ প্রকল্প বাস্তবায়ন বেৌশল 
পবরবর্ডন কপ্র োবরদ্্য ববদমািনমলূক 
প্রকল্প রেহণ করদর রাদক। সদবতৃাপবর এ 
সমলীক্ার সুপাবরশ এবং োবরদ্্য ববদমািন 
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কাযতৃক্রমদক অধধকরর অরোধধকার গ্েওয়ার 
বনবমত্ত বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সাদল 
আইআরবরবপ’বে একটি অধ্যাদেদশর মাধ্যদম 
ব�াদর্ড রূপান্তবরর কপ্র। সবতৃদশষ ২০১৮ সাদল 
মহান জারলীয় সংসদে পল্লী উন্নয়ন আইন 
প্রণীর হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড এর 
রদয়দে অবভজ্ঞরাসম্ন্ন, গ্পশাোবরত্ব, গ্িৌকস 
ও বনদববেরপ্রাণ এক ববশাল কমতৃলীবাবহনলী। 

কুবমল্া মদরদলর ৪টি কদম্াদনদটির মদধ্য 
৩টিই স্বরন্ত্র বরপাট্ডদমটি বহদসদব আত্মপ্রকাশ 
�দট, অরতৃ্যাৎ TTDC-উপদজলা পবরষে, 
RWP- স্ানলীয় সরকার প্রদকৌশল অধধেপ্তর 
এবং TIP- ববএবরবস’র একটি স্বরন্ত্র উইং 
বহদসদব প্রবরবষ্ঠর হয়। িদল ববআরবরবব’র 
কুবমল্া মদরদলর শুধমুারি বদ্স্তর সমবায় 
কাঠাদমা গ্রদক যায়। আবশ েশদকর শেদষ 
এবং নব্বই-এর েশদকর প্রারদম্ভ এনবজওদের 
ব্যাপক ববস্তার এবং কুবমল্া মদরদলর সমবন্বর 
কমতৃসবূিগুদলা স্বরন্ত্র অধধেপ্তর হদয় যাওয়ায় 
ববআরবরবব’র কাযতৃক্রম অদনকাংদশ সংকুবির 
হদয় পদড়। সত্তপ্রর েশদক অধধক খাে্য 
িলাও  আদন্দালন গ্রদক শুরু কপ্র বর্ডমান 
‘পল্লী উন্নয়দন গ্সানাবল গ্সাপান’ বহদসদব 

ববআরবরবব’র অবোন আজ বহুল প্রশংবসর। 
সত্তপ্রর েশদক ক্বষ উৎপােন বব্ধি ও বদ্গুণ 
হওয়ার বপেদন ববআরবরবব’র অবোন সবতৃজন 
স্বলীক্র। গ্স সময় ববআরবরবব বববভন্ন ধরদনর 
হস্তিাবলর নলকূপ, গভলীর নলকূপ ক্ষকদের 
মাদঝ ববররদণর মাধদম গ্সি ব্যবস্া গবরশীল 
করদর সক্ম হদয়দে। সত্তর গ্রদক নব্বই 
েশদকর শেষ পযতৃন্ত গ্সি ব্যবস্ার উন্নয়দন 
ববআরবরবব বববভন্ন প্রকল্প/কমতৃসবূিও  রেহণ 
কপ্র।

রৎপরবর্ডলীদর ববআরবরবব রার মলূ 
কমতৃকাডে অরতৃাৎ বদ্স্তর সমবাদয়র মাধ্যদম 
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমহূ বাস্তবায়দনর 
পাশাপাবশ ব�শ বকেু ববদশষাবয়র প্রকল্প 
সিলরার সাদর বাস্তবায়ন কপ্রদে, গ্যমন 
মবহলা উন্নয়ন কমতৃসবূি(১৯৭৩), যুব উন্নয়ন 
কমতৃসবূি (১৯৭৮), ববত্তহলীন কমতৃসবূি(১৯৮৪) 
ইর্যাবে। ববআরবরবব কর্তৃক বাস্তবাবয়র এসব 
ববদশষাবয়র প্রকদল্পর সিলরার মলূ্যায়দনর 
বভবত্তদরই ব�শ কদয়কটি ববদশষাবয়র সংস্া 
সষ্্টি হদয়দে গ্যমন-মবহলা উন্নয়ন অধধেপ্তর, 
যুব উন্নয়ন অধধেপ্তর, বপবরবপএি ইর্যাবে।  
বকন্তু েক্ বের্ত্ব এবং সমদয়র িাবহোর 

সাদর সমন্বয় কপ্র ববআরবরবব’র কমতৃদকৌশল 
ও কাঠাদমাগর পবরবর্ডন সাধধর হয়বন। 
িলশ্রুবরদর প্রাবরষ্ঠাবনক সক্মরা রাকা 
সদ্বেও এক পযতৃাদয় প্রবরষ্ঠানটির কাযতৃক্রম 
বকেুটা স্ববর হদয় পদড়।  

পরবর্ডলীদর সমদয়র প্রদয়াজদন বদ্স্তর 
সমবাদয়র পাশাপাবশ ববআরবরবব অনানষু্ঠাবনক 
েললীয় কাযতৃক্রম িালু কপ্র। বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড আইন’২০১৮ অনযুায়লী 
ব�াদর্ডর অন্যরম কাযতৃাববল  উৎপােন বব্ধি, 
কমতৃসংস্ান এবং পল্লী উন্নয়দনর লক্্য রোম 
পযতৃাদয় প্রারবমক সমবায় সবমবর, পল্লী উন্নয়ন 
েল এবং উপদজলা বা রানা বেন্দ্রলীয় সমবায় 
সবমবরদক বনজস্ব ব্যবস্াপনায় স্ব-শাবসর 
ও অরতৃননবরকভাদব গ্টকসই িাবলকা শবক্ত 
বহদসদব গদড় উঠদর সহায়রা করা । এোড়াও 
জাবরসং� গ্�াবষর এবং সরকার কর্তৃক অনসুর্ 
গ্টকসই উন্নয়ন অভলীষ্সমদূহর লক্্যমারিা 
-২০৩০ এর ১, ২, ৫ ও ৮ লক্্যমারিা - (১) 
সকল প্রকার োবরপ্দ্্যর অবসান, (২) কু্ধার 
অবসান, (৫) নারলী-পুরুদষর ব�ষম্য হ্াস ও (৮) 
শোভন কাজ ও অরতৃননবরক প্রবব্ধি অজ্ডদনর 
বনবমত্ত েলী�তৃবেদনর অবভজ্ঞরাদক কাদজ লাবগদয় 

উঠান বৈঠক, মহালিবড় উপক্জলা, খাগড়ািবড় পাি্শত্য রেলা



প্রকল্প/কমতৃসবূির মাধ্যদম ববআরবরবব পল্লীর 
সুববধাববঞ্চর মানষুদের সংগবঠর কপ্র পুঁবজ 
গঠন ও প্রবশক্ণ প্রোন কপ্র আয় উৎসারলী 
কমতৃকাদডে বনদয়াবজর গ্রদক োবরদ্্যমকু্ত, 
সুখী, সমধ্ি বঙ্গবনু্র লাবলর  গ্সানার বাংলা 
বববনমতৃাদণ বনরন্তর কমতৃপ্রয়াস িাবলদয় যাদছে। 
২০১০ সাদল বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা 
প্রবরষ্ঠান(ববআইবরএস) কর্তৃক সম্াবের 
সমলীক্ায় বজবরবপ’বৈ ববআরবরবব’র অবোন 
১.৯৩% মদমতৃ উদল্খ করা হদয়দে। 

১৯৮৬-১৯৯৫ গ্ময়াদে ববআরবরবব, বার্ড, 
আরবরএ, বাংলাদেশ ক্বষ ববশ্বববে্যালয়, 
জাইকা ও জাপাদনর বকদয়দটা ববশ্বববে্যালদয়র 
গ্যৌর উদে্যাদগ পল্লী উন্নয়দন ‘‘বলংক মদরল’’ 
নাদম একটি গ্টকসই মদরল উদ্াবন করা 
হয়। আন্তজ্ডাবরকভাদব স্বলীক্র এই মদরদলর 
মাধ্যদম রোম, ইউবনয়ন ও উপদজলা পযতৃাদয়র 
উন্নয়ন কমতৃলীদের মদধ্য Vertical Linkage 
এবং ইউবনয়ন পযতৃাদয়র গ্সবা রেহণকারলী 
রোমবাসলী ও গ্সবা প্রোনকারলী সরকাবর-
ব�সরকাবর বববভন্ন উন্নয়ন কমতৃলী ও জন 
প্রবরবনধধদের  Horizontal Linkage সষ্্টি 
কপ্র রোমলীণ জনদগাষ্ঠীর আরতৃ-সামাবজক 
উন্নয়ন বনবচির করা হয়। অংশীোবরত্বমলূক 
পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প(বপআরবরবপ) এর বলংক 
মদরদলর মলূ লক্্য হদলাদা জনগদণর িাবহো 
মাবিক গ্সবা বনবচির করার জন্য Bottom 
Up Planning বাস্তবায়ন করা। এ মদরদলর 
মলূ কাঠাদমা হদলা ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটির 
সভা(ইউবসবসএম)। ইউবসবসএম হদলা একটি 
Mini Parliament  গ্যখাদন ইউবনয়ন 
পযতৃাদয়র সকল উন্নয়ন কমতৃকাদডে জনগদণর 
সরাসবর অংশরেহণ, স্বছেরা ও জবাববেবহরা 
বনবচির করা হয়। এ প্রকদল্পর আওরায় রোদমর 
পাড়া রাস্তা কালভাট্ড, পাবন ও পয়ুঃবনষ্াশদনর 
গ্ড্দনজ, সাঁদকা, আদসতৃবনকমকু্ত টিউবওদয়ল 
স্াপন, সু্দলর আবঙনায় মাটি ভরাট, 
আসবাবপরি সরবরাহ ইর্যাবে। এ প্রকদল্পর 
আওরায় এক লক্ টাকা পযতৃন্ত ব্যয় সলীমার 
মদধ্য প্রকল্প রেহণ করা হয়, যার ১৫% সংবলিষ্ 
উপকারদভাগীদের নগে/কাবয়কশ্রদম, ৫% 
সংবলিষ্ ইউবনয়ন পবরষে এবং বাবক ৮০% 
প্রকল্প হদর সরকাবর সহায়রা বহদসদব প্রোন 
করা হয়। ববআরবরবব’র কাযতৃক্রমদক গবরশীল 
করদর এ প্রকল্পটি সারা গ্েশব্যাপী বাস্তবায়ন  
এখন সমদয়র োবব।

এোড়াও আঞ্চবলক ব�ষম্য হ্াস, সুসম ও 
গ্টকসই পল্লী উন্নয়ন বনবচিরকরদণর  লদক্্য  
ববআরবরবব ব�শ কদয়কটি ববদশষাবয়র প্রকল্প 
বাস্তবাবয়র করদে গ্যমন- গ্েদশর উত্তরাঞ্চদলর 
মঙ্গাপীবড়র হরেবরদ্দের কমতৃসংস্াদনর জন্য 
‘‘উত্তরাঞ্চদলর েবরদ্ কমতৃসংস্ান বনবচিরকরণ 
কমতৃসবূি (উেকবনক)’, বহ্ত্তর িবরেপুর 

অঞ্চদল উৎপােনমখুী কমতৃসংস্ান প্রকল্প 
(বপইবপ) বাস্তবাবয়র হদছে। 

এোড়া ক্ষকদেরদক অপ্রধান শস্য, 
আো, হলুে, গ্পঁয়াজ, রসুন, মগু, মসুর, 
গ্োলা, মটর, গ্খসাবর, মাসকলাই, সবরষা, 
বরল, সয়াববন ও বিনাবাোম ইর্যাবে িাদষ 
উৎসাহ, পুঁবজর গ্যাগান এবং প্রবশক্ণসহ 
অন্যান্য সহায়ক সহদযাবগরা প্রোদনর মাধ্যদম 
বধণতৃর অপ্রধান শদস্যর উৎপােন বব্ধি, আয় 
বব্ধি, কমতৃসংস্ান সষ্্টি ও োবরদ্্য ববদমািদনর 
লক্্য ২৫৬টি উপদজলায় ১ জানয়ুাবর ২০১৯ 
বরি. হদর ৩১ বরদসবির ২০২৩ বরি. গ্ময়াদে 
সম্ণূতৃ সরকাবর অরতৃায়দন ২০,৬৩৫ লক্ 
টাকা ব্যদয় ‘োবরদ্্য ববদমািদনর লদক্্য পুষ্টি 
সমধ্ি উচ্চ মদূল্যর অপ্রধান শস্য উৎপােন 
ও বাজারজারকরণ কমতৃসবূি’ শীষতৃক প্রকল্পটি 
বাস্তবাবয়র হদছে।

বর্ডমান গ্প্রক্াপদট ববআরবরবব’র কাযতৃক্রম 
গ্েদল সাজাদনা প্রদয়াজন। আইআরবরবপ’র 
সিূনালদনে পল্লী উন্নয়দন আইআরবরবপ’র 
স্বরন্ত্র ভূবমকা বেল। বকন্তু সমদয়র পবরবর্ডদন 
আইআরবরবপ’র কদম্াদনটিগুদলা স্বরন্ত্র 
অধধেপ্তপ্র রূপান্তবরর হওয়ায় এবং নব্বইদয়র 
েশদক গ্েশব্যাপী এনবজও’র ব্যাপক ববস্তাপ্রর 
কারদণ ববআরবরবব’র কাযতৃক্রম Redesign 
ও Modify  করা অবশ্যম্ভাবলী হদয় পড়দলও 
সরকাবর সহায়রা ও েক্ বের্দত্বর অভাদব 
প্রবরষ্ঠান বহদসদব ববআরবরবব প্রবরকূল 
অবস্ার মদুখামবুখ হয়। রাোড়া একই ধরদনর 

Parallel অদনক প্রবরষ্ঠান সব্জর হওয়ায় 
(গ্যমন-PDBF, SFDF) ববআরবরবব’র 
কাযতৃক্রম ি্যাদলদঞ্জর সম্মুখীন হয়।

বর্ডমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও োবরদ্্য 
ববদমািদনর ওপর সবতৃাধধক গুরুত্ব আপ্রাপ 
কপ্রদে। প্রধানমন্ত্রলী শেখ হাবসনার রূপকল্প 
২০২১-এর আদলাদক গহ্লীর হদয়দে প্ররম 
গ্প্রবক্র পবরকল্পনা (২০১০-২০২১)। 
ববআরবরবব এ বহ্ত্তর পবরকল্পনার আওরায় 
গহ্লীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনার 
আবঙ্গদক বনজস্ব কাযতৃক্রম রেহণ ও বাস্তবায়ন 
করদে। সরকার গ্যমন এদক্প্রি ববশ্বব্যাপী 
গহ্লীর গ্টকসই উন্নয়ন লক্্যসমহূ (২০১৬-
২০৩০)-এর সাদর সংগবর বেদখ পবরকল্পনা 
েবললগুদলা পুনুঃববন্যাস কপ্রদেন, 
ববআরবরবব’র কাযতৃক্রদমও এ লক্্যসমহূ 
প্রবরিবলর হদছে। সরকার অন্যবেদক, 
মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলীর রূপকল্প-২০৪১-এর 
আদলাদক পবরপ্প্রবক্দর পবরকল্পনা (২০২১-
২০৪১) িূড়ান্তকরদণর লক্্য এবগদয় যাদছে 
এবং এর আবঙ্গদক প্রণীর হদর যাদছে ৮ম ও 
৯ম পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনা। ববআরবরবব এ 
পবরকল্পনা প্রবক্রয়া বনববড়ভাদব অনসুরণ 
করদে এবং ইদরামদধ্য গহ্লীর প্রকল্প ও 
কমতৃসবূি পবরিালনায় োবরপ্দ্্যর মানবিরি 
(Poverty Mapping)  এবং োবরদ্্য 
বনরূপদণর (Poverty Tracking) ওপর 
ববদশষ গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দে। বদ্রলীয় 
পবরপ্প্রবক্র পবরকল্পনার আওরায় ৮ম ও ৯ম 
পঞ্চবাবষতৃকলী পবরকল্পনা রেহণকাদল ববআরবরবব 
এমন প্রকল্পসমহূ বাস্তবায়ন করদব যা হদব 
এ পবরকল্পনার ববষয়গর অবভবনদবদশর 
(Thematic Thrust) সাদর বহুলাংদশ 
প্রাসবঙ্গক।

মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী জনদনরিলী শেখ 
হাবসনার গণরাবন্ত্রক সরকার ৩য় গ্ময়াদে 
২০১৮ সাদল ‘সমব্ধির অরেযারিায় বাংলাদেশ’ 
শীষতৃক গ্য বনবতৃািবন ইশরাহার গ্�াষণা কপ্রন, 
ববআরবরবব উদ্াবনশীল উদে্যাদগর মাধ্যদম 
রা বাস্তবায়দনর জন্য প্রবরশ্রুবরবধি। ববদশষ 
কপ্র, প্রর্যন্ত পল্লী এলাকায় নাগবরক স্বাছেন্দ্য 
ও সছেলরা গ্পৌঁদে গ্েয়ার জন্য সরকার এ 
ইশরাহাপ্র ‘আমার রোম-আমার শহর’-এর গ্য 
নরুন অবভপ্রায় ব্যক্ত কপ্রদেন, রার রূপায়দন 
ববআরবরবব ববে্যমান প্রকল্প ও কমতৃসবূিসমদূহর 
কাযতৃক্রম পুনববতৃন্যাদস ববআরবরবব’র গ্িৌকস 
গ্মধাবলী ও বনদববেরপ্রাণ কমতৃলীরা গণরাবন্ত্রক 
সরকাপ্রর ম্যাদডেট বাস্তবায়দন গভলীর আরেহ ও 
বনষ্ঠার সাদর স্ব স্ব কমতৃপবরসপ্র ভূবমকা বেদখ 
িদলদেন।

ম�টোরকিদ আল�, উপপবরিালক, ববআরবরবব, িট্রোম।
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সুফলক্রাগী কৃষকক্দর প্রদে্শনী প্লট, 
বিআরবিবি
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ভূশ�কটো

একববংশ শরাব্দলীর উন্নয়ন পবরক্রমায় উজ্জ্বল 
নাম বাংলাদেশ। সামবরেক উন্নয়দন বর্ডমান 
ববদশ্ব বাংলাদেশ একটি বোল মদরল। সম্প্রবর 
জাবরসংদ�র কবমটি ির বেদভলপদমটি 
পবলবসর (বসবপবর) বরিবাবষতৃক মলূ্যায়দনর 
পপ্র স্বদল্পান্নর গ্েদশর (এলবরবস) রাবলকা 
হদর ব�র হদয় উন্নয়নশীল গ্েশ হওয়ার 
জন্য সুপাবরশ গ্পদয়দে বাংলাদেশ। আগামলী 
পাঁি বের প্রস্তুবরকাল ববদবিনায় এ সমদয়র 
সবদিদয় বড় ি্যাদলঞ্জ উন্নয়দনর িলমান 

গবরধারা অব্যাহর রাখা। বাংলাদেদশর মদরা 
উন্নয়ন গ্সাপাদন অবস্ানরর গ্েদশর গ্টকসই 
উন্নয়দন পল্লী অঞ্চদলর সুসম ও অন্তভুতৃবক্তমলূক 
উন্নয়ন গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা পালন কপ্র রাদক। 
বাংলাদেদশর অভু্যেদয়র পর গ্রদকই পল্লী 
উন্নয়দনর ববষয়টি অর্যন্ত গুরুদত্বর সাদর 
ববদববির হদয়দে। আধবুনক ধারণায় পল্লী 
উন্নয়দন সমবন্বর ব্যবস্াপনা ববদশষ গুরুত্ব 
বহন কপ্র। সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন বেৌশল 
বাস্তবায়দন সরকাবর পযতৃাদয় বহ্ৎ প্রবরষ্ঠান 
বহদসদব বহুমখুী কাযতৃক্রম পবরিালনা করদে 

সমববিত পল্ী উন্নয়ন ও 
বিআরবিবি

গ্মাুঃ বজয়াউল হাসান



বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব)।

পল্লী উন্নয়ন

পল্লীর জনদগাষ্ঠীর জলীবনযারিার মাদনান্নয়দনর 
সাদর সম্ক্্ত সামবরেক ববষয়াববলর 
ধারাবাবহক এবং ক্রমাগর উন্নয়নই পল্লী 
উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়দনর বববভন্ন সংজ্ঞার মদধ্য 
Atchoarena & Gasperini (২০০৩) প্রেত্ত 
বনদম্নাক্ত সংজ্ঞাটি সামবরেকরার বভবত্তদর 
ববদশষভাদব উদল্খদযাগ্য –

“পল্লী উন্নয়ন হদছে সমরা ও সাদম্যর 
বভবত্তদর সামাবজক ও পবরদবশগরভাদব 
জনদগাষ্ঠীর জলীববকার উন্নয়ন। পল্লীর মানদুষর 
সম্ে (প্রাক্বরক, বস্তুগর, মনষু্য, প্রযুবক্তগর 
ও সামাবজক সম্ে) ও গ্সবা প্রাবপ্তর উত্তম 
সুদযাগ এবং উৎপােনক্ম মলূধন (আবরতৃক, 
অরতৃননবরক বা রাজননবরক) এর উপর বনয়ন্ত্রণ 
যা রাদের ন্যায়সংগর ও গ্টকসই উন্নয়দনর 
সক্মরা প্রোন কপ্র।”

গ্টকসই পল্লী উন্নয়দনর গ্ক্প্রি ব্যবক্ত 
বা পবরবারদকবন্দ্রক উন্নয়ন এবং সমষ্টিগর 
বা কবমউবনটিবভবত্তক উন্নয়দনর ববষয়টি 
ববদশষভাদব ববদবি্য। পল্লী জনপদের সক্মরা 
উন্নয়দন অরতৃননবরক, সামাবজক, পবরদবশগর ও 
রাজননবরক কাযতৃক্রমসমদূহর সম্ক্ড ও সমন্বয় 
ববদশষ গুরুত্ব বহন কপ্র। পল্লীর মানব সম্ে 
উন্নয়ন ও ব্যবস্াপনা, সাংগঠবনক কাযতৃক্রম, 
বের্ত্ব, অন্তুঃ ও আন্তুঃদযাগাদযাগ এর মাধ্যদম 
সমষ্টিগর উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন 
ও মলূ্যায়ন সক্মরা পল্লী উন্নয়দনর গবরধারাদক 
ত্বরাবন্বর কপ্র।

পল্লী উন্নয়কন অংশীেন (Stakeholder)

বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়দন বববভন্ন অংশীজন 
কর্তৃক বববভন্ন আবঙ্গদক কাযতৃক্রম পবরিাবলর 
হদছে। এর মদধ্য গ্যমন ব্যবক্ত প্রদিষ্া আদে, 
বৈমবন স্ানলীয় সংগঠন, সরকাবর ও ব�সরকাবর 
সংস্া, গ্সবামলূক সংস্া প্রভ্বরর আনষু্ঠাবনক 
ও অনানষু্ঠাবনক উদে্যাগ বা কাযতৃক্রম ববদশষ 
উদল্খদযাগ্য। পল্লী উন্নয়দন সংবলিষ্ অংশীজন 
ববদলিষণ করা হদল সাধারণভাদব ব্যবক্ত পযতৃাদয় 
ক. পল্লীর জনগণ: গ্সবারেহণকারলী, উদে্যাগী 
ব্যবক্ত, অবনবাসলী ব্যবক্ত, Sponsor ব্যবক্ত, খ. 
োবয়ত্বশীল ব্যবক্ত: ইউবপ গ্িয়ারম্যান, ইউবপ 
সেস্য, ইউবপ সবিব, জাবরগঠনমলূক সংস্ার 
প্রবরবনধধ, রোম পুবলশ/গ্িৌবকোর, গ. অন্যান্য: 
এনবজও প্রবরবনধধ, সাংবাবেক এবং গ্রুপ/
প্রবরষ্ঠান বা েপ্তর গ্শ্রধণদর ব্যবসায়লী, গ্পশাজলীবলী, 
ক্ষক, উদে্যাক্তা, প্রবরষ্ঠান, ইউবনয়ন পবরষে, 
বশক্াপ্রবরষ্ঠান, ক্াব, সরকাবর েপ্তর, ব�সরকাবর 
েপ্তর ইর্যাবে ববদবিনা করা যায়।

স�শবিি পল্লী উন্নয়ন

সংবলিষ্ উন্নয়ন অংশীজদনর অংশরোহলী 

পবরকল্পনা প্রণয়ন, সমবন্বর বাস্তবায়ন, 
পবরবলীক্ণ ও মলূ্যায়ন এবং রোদলাদক 
কাযতৃক্রদমর পবরমাবজ্ডর বাস্তবায়ন গ্টকসই 
পল্লী উন্নয়ন বনবচিরকরদণ সহায়ক ভূবমকা 
পালন কপ্র। পল্লী উৎপােন ও ববপণন 
সংদযাগ, স্ানলীয় সম্দের পবরকবল্পর ব্যবহার, 
গ্সবা ও গ্সবা রেহণকারলীর মদধ্য কাঠাদমাগর 
ও সংগবঠর সংদযাগ স্াপন এবং উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদম জবড়র পক্সমদূহর মদধ্য কাযতৃকর 
সমন্বয়, সামবরেক ও গ্টকসই পল্লী উন্নয়দনর 
গুরুত্বপূণতৃ অনষুঙ্গ।

পল্লীর সামবরেক গ্সবা ও উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
পবরকল্পনা ও বাস্তবায়ন পযতৃাদয় অরোধধকার 
ক্রমবনণতৃয়, অধধক্রমণ বা বােপড়া পবরহার, 
জরুবর প্রদয়াজন ও জনগুরুত্ব ববদবিনা, 
সদবতৃাপবর উপদযাবগরা, রেহণদযাগ্যরা ও 
উৎপােনশীলরা ববদবিনায় ববে্যমান সম্ে 
ও সুববধার সুসম বণ্টন বনবচিরকরদণ স্বলীক্র 
গ্িারাম কর্তৃক সমন্বয়, সহদযাবগরা বা 
পবরিালনাই হদছে সমবন্বর উন্নয়দনর মলূ 
গ্িরনা। সরকাবর, ব�সরকাবর ও ব্যবক্তপযতৃাদয় 
গহ্লীর উন্নয়ন উদে্যাগসমদূহর পবরকবল্পর, 
অরোধধকারবভবত্তক ও অংশরেহণমলূক 
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম পল্লী জনপদের সুসম 
উন্নয়ন বনবচিরকরদণর পধিবরগর প্রবক্রয়াই 
হদছে সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন। 

মটকসই পল্লী উন্নয়কন স�বিকয়র ভূশ�কটো

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বসধিাদন্ত সাধারণর 
অরতৃননবরক বনণতৃায়কসমহূ সামাবজক বা 
পবরদবশগর বনণতৃায়দকর রুলনায় ব�বশ প্রাধান্য 
পায়। গ্টকসই এবং সমবন্বর উন্নয়দন শুধ ু
আয় ও সম্ে নয় বরং জলীবনযারিার মান, 
সামাবজক মান ও মযতৃাো, বনরাপত্তা, সামাবজক 
বা সং�বধি অরেসররা, প্রাক্বরক পবরদবদশর 
ভারসাম্য প্রভ্বর উৎপােদনর সবম্লন অর্যন্ত 
গুরুত্বপূণতৃ। এরূপ গ্যৌবগক ববন্যাস ব্যবস্ায় 
গ্টকসই পল্লী উন্নয়দন সংবলিষ্ অংশীজদনর 
োবয়ত্বশীল অংশরেহণ বনবচির করা না গ্গদল 
কাব্ষির উন্নয়ন অজ্ডন করা সম্ভব হয় না। এ 
গ্প্রক্াপদট পল্লীর সামষ্টিক সক্মরা উন্নয়দনর 
ববষয়টি রাৎপযতৃপূণতৃ।

বাংলাদেদশর জাবরগঠনমলূক ববভাগসমহূ 
সাধারণর উপদজলা পযতৃাদয়র োপ্তবরক 
অবস্ান হদর কমতৃলীদের মাধ্যদম বনভ্র পল্লীদর 
গ্সবা প্রোন ও  উন্নয়ন কাযতৃক্রম পবরিালনা 
কপ্র রাদক। উক্ত কাযতৃক্রমসমদূহর মদধ্য 
যরাযর সমন্বয় করা না গ্গদল দ্দ্ররা বা বাে 
পড়ার সম্ভাবনার পাশাপাবশ সময় ও সম্দের 
সুসম বণ্টন বনবচির হয় না এবং অপিদয়র 
সম্ভাবনা বব্ধি পায়। পল্লীর জনগদণর কাব্ষির 
এবং মানসম্ন্ন গ্সবা হদর ববঞ্চর হওয়ার 
সুদযাগ রাদক। এ কারদণ সরকাবর-ব�সরকাবর 

প্রবরষ্ঠান, স্ানলীয় সরকার প্রবরষ্ঠানসহ অন্যান্য 
অংশীজদনর মদধ্য গ্সবা ও উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
সমন্বয় সাধন অরলীব জরুবর।

স�শবিি পল্লী উন্নয়কন শবআরশিশব’র কটোর্যক্র�

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড শুরু গ্রদকই 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়দন প্রাদয়াবগক উদে্যাগ 
রেহণ ও কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন কপ্র আসদে। 
পল্লী অঞ্চদল প্রারবমক সবমবর এবং 
উপদজলা পযতৃাদয় উপদজলা বেন্দ্রলীয় সমবায় 
অ্যাদসাবসদয়শন (ইউবসবসএ) এর মাধ্যদম 
ববআরবরবব গ্েদশর প্রবরটি উপদজলায় বদ্স্তর 
সমবায় কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন কপ্র আসদে। 
স্বাধলীদনাত্তর বাংলাদেদশ সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন 
কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) ক্বষ উন্নয়ন, ক্বষ 
প্রযুবক্ত সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ 
(গ্সি-সার-বলীজ প্রযুবক্ত) মলূধন সষ্্টি ও 
ব্যবস্াপনা, প্রবশক্ণ, ঋণ প্রবাহ, গ্গারাউন 
(সংরক্ণাগার) ব্যবস্াপনা, গ্যাগাদযাগ 
স্াপদনর মাধ্যদম উৎপােন, সরবরাহ, সংরক্ণ 
ও বাজারজারকরদণ সমন্বয়দকর ভূবমকা 
পালন করদে। এ সকল কাযতৃক্রম রৎকাললীন 
পল্লী উন্নয়দন যুগান্তকারলী সিলরা বনদয় 
এদসবেল। পরবর্ডলীকাদল আইআরবরবপ’র 
উত্তরাধধকার প্রবরষ্ঠান বহদসদব ববআরবরবব 
োবরদ্্য ববদমািনমলূক বেৌশদলর আওরায় 
ক্বষর সাদর সাদর পল্লীর অক্বষ উৎপােন 
বব্ধি, পল্লীর েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর আবরতৃক 
গ্সবাভুবক্ত, আরতৃসামাবজক উন্নয়ন ও জলীববকা 
উন্নয়দনর মাধ্যদম সামবরেক পল্লী উন্নয়দন 
রাৎপযতৃপূণতৃ ভূবমকা পালন কপ্র। ববআরবরবব 
আজ ৫৮.০৯ লক্ প্রর্যক্ সেদস্যর এক 
গববতৃর পবরবার।

ববআরবরবব’র জলীববকা উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
পাশাপাবশ সমবন্বর পল্লী উন্নয়দন কবমউবনটি 
অ্যাপ্প্রাি এর মাধ্যদম পল্লীর গ্সবা ও উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদমর সমন্ব সাধন কপ্র িদলদে। জাইকা, 
বকদয়াদটা ববশ্বববে্যালয়, বাংলাদেশ ক্বষ 
ববশ্বববে্যালয়, বার্ড এবং ববআরবরবব’র গ্যৌর 
গদবষণায় বববভন্ন পযতৃাদয় পাইলটিং, মলূ্যায়ন ও 
মদরবলং এর মাধ্যদম উদ্াববর ‘বলংক মদরল’ 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়দন ববপুল সিলরা অজ্ডন 
কপ্রদে। এ মদরলটি ‘অংশীোবরত্বমলূক পল্লী 
উন্নয়ন প্রকল্প (বপআরবরবপ)’ এর মাধ্যদম 
গ্েদশর ৬৫০টি ইউবনয়দন বাস্তবাবয়র হদছে।

এ প্রকদল্পর আওরায় পল্লীর জনসাধারণদক 
উন্নয়দন অংশীোরকরণ, িাবহোবভবত্তক 
ঊধ্বতৃমখুী উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন এবং জাবরগঠনমলূক প্রবরষ্ঠাদনর 
গ্সবাসমহূ সমন্বদয় ‘রোম উন্নয়ন কবমটি’ ও 
‘ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটি’ সবক্রয় ভূবমকা 
পালন করদে। Mini Parliament বহদসদব 
পবরবিবর প্রাপ্ত ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটি‘র 
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সভায় জনপ্রবরবনধধ, সরকাবর-ব�সরকাবর 
গ্সবা প্রোনকারলী, গ্সবা রেহণকারলীদের পদক্ 
রোম কবমটির প্রবরবনধধগণ এবং সংবলিষ্ 
সহায়রাকারলীগণ অংশরেহণ কপ্র রাদকন। 
এ গ্িারাদমর মাধ্যদম স্ানলীয় িাবহো, উন্নয়ন 
পবরকল্পনা সংবলিষ্ গ্সবা প্রোনকারলীর বনকট 
উপস্াবপর হয় অপরবেদক গ্সবাপ্রোনকারলীর 
রর্য, অণুসবূি ও পধিবর সম্দক্ড সকদল 
অববহর হদর পাপ্রন। িদল গ্সবা প্রাবপ্ত সহজ 
হয়, উন্নয়ন কাযতৃক্রম ও সমজারলীয় গ্সবার 
সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়। এ কাদজর প্রদণােনা 
বহদসদব অংশীোবরদত্বর বভবত্তদর পল্লীর কু্দ্ 
অবকাঠাদমা উন্নয়ন ববআরবরবব’র একটি 
প্রশংবসর উদে্যাগ।

এরদ্্যরলীর ইউবনয়ন পবরষদের 
প্রশাসবনক, উন্নয়ন ও সমন্বয় সক্মরা 
বব্ধিদর ববআরবরবব Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) 
এর আবরতৃক সহায়রায় HELVETAS Swiss 

Intercooperation Bangladesh এর সাদর 
পাট্ডনারশীদপ SDC Local Governance 
Programme Sharique Phase IV 
বাস্তবায়ন কপ্রদে। এ কাযতৃক্রদমর আওরায় 
ববরশাল ও গাইবান্া বেলার ১৭টি উপদজলার 
গ্মাট ১৬৯টি ইউবনয়দনর ইউবনয়ন গ্িয়ারম্যান 
ও সবিবদের ১১টি ববষদয়র উপর প্রবশক্ণ 
প্রোন করা হদয়দে। এ প্রবশক্দণর মাধ্যদম 
ইউবনয়ন পবরষদের পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
পবরকল্পনা বাস্তবায়ন, আবরতৃক ব্যবস্াপনা ও 
সমন্বদয়র সক্মরা বব্ধি গ্পদয়দে। পপ্রাক্ভাদব 
এই কাযতৃক্রম ইউবনয়ন পবরষদের মদধ্য উন্নয়ন 
ও গ্সবা প্রোদন প্রবরদযাবগরার সষ্্টি কপ্রদে। 
যার সুিল ব�াগ করদে পল্লীর জনগণ।

শবআরশিশব স�বিয় কটোর্যক্রক�র রিভটোব

পল্লী উন্নয়দন ববআরবরবব’র অজ্ডন অবশ্যই 
প্রশংসার োবব রাদখ। পল্লীর ক্বষ-অক্বষ 
উৎপােন ও প্রবক্রয়াকরদণ সবমবরবভবত্তক 

ব্যবস্াপনা, উপকরণ গ্যাগান, প্রযুবক্ত ও 
পরামশতৃ সহায়রা, মলূধন সহায়রা, ববপণন 
সংদযাগ সহায়রা ইর্যাবে গ্ক্প্রি ববআরবরবব 
প্রভূর সিলরা অজ্ডন কপ্রদে। বদ্স্তর সমবায় 
বা পল্লী উন্নয়ন সবমবরবভবত্তক কাযতৃক্রম, পল্লী 
জনদগাষ্ঠীর সক্মরা উন্নয়ন, আবরতৃক গ্সবাভুবক্ত 
ও কাযতৃকর সমন্বদয়র মাধ্যদম সামবরেক পল্লী 
উন্নয়দন ববআরবরবব’র কমতৃকাদডের প্রভাব 
সবতৃজনবববের। উৎপােদনর শুরু হদর ববপণন 
পযতৃন্ত প্রবরটি স্তপ্র সংবলিষ্ অংশীজদনর মদধ্য 
সংদযাগ ও সমন্বদয় ববআরবরবব’র ভূবমকা 
পল্লী উৎপােন বব্ধিদর অর্যন্ত িলপ্রস ূবহদসদব 
বিবনির হদয়দে। বলংক মদরল কাযতৃক্রম 
উপদজলা-ইউবনয়ন-রোদমর মদধ্য িাবহো ও 
পবরকল্পনার ঊধ্বতৃমখুী এবং গ্সবা ও উন্নয়দনর 
অধুঃসংদযাদগর মাধ্যদম কাযতৃকর Vertical 
বলংদকজ স্াপন কপ্রদে। একইসাদর ইউবনয়ন 
পযতৃাদয় বনবতৃাবির জনপ্রবরবনধধ, সরকাবর-
ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠানসমদূহর গ্সবা ও উন্নয়ন 

শলংক �কিকলর অে্তনস�হূ (মফব্রুয়টোশর ২০২১ পর্যতি)

ক্র. নং কটোর্যক্র� অে্তকনর একক ক্র�পডুশঞ্জি অে্তন �তিব্য

১ রোম উন্নয়ন কবমটি গঠন টি ৭,৬৮০

২ রোম উন্নয়ন কবমটি সভা টি ২,৫১,৩৩২  

৩ ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটি গঠন টি ৬৫০  

৪ ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটি সভা টি ৩২,৫৬৭  

৫
অংশীোবরদত্বর বভবত্তদর কু্দ্ অবকাঠাদমা 
বনমতৃাণ

টি ১৩,৯৯৮
প্রকল্প-৮০%, 
উপকারদভাগী - ১৫% 
ইউবনয়ন পবরষে - ৫%

৬ প্রবশক্ণ লক্ জন ৬.৯৮
 

সরূি: বপআরবরবপ-৩, ববআরবরবব, োকা



কমতৃলী এবং রোম উন্নয়ন কবমটি’র মদধ্য কাযতৃকর 
Horizontal বলংদকজ স্াপদন সক্ম হদয়দে।

বলংক মদরল বাস্তবায়দনর িদল 
ইউবনয়ন পযতৃাদয় একবেদক গ্যমন গ্সবা ও 
উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর স্বছেরা, জবাববেবহরা, 
জনঅংশরেহণ, স্বত্ব গ্িরনা (Sense of 
Ownership) বনবচির হয়, অন্যবেদক পল্লীর 
জনদগাষ্ঠীর মাদঝ সবহষু্রা, অরোধধকার 
ববদবিনা ও গণরন্ত্র িি্ডার ববকাশ �দট এবং 
আন্তুঃদযাগাদযাগ (Networking) বব্ধি 
পায়। সামবরেকরা ববদবিনায় ইউবনয়নদক 
বেন্দ্র কপ্র পল্লী উন্নয়ন সংবলিষ্ অংশীজদনর 
মদধ্য উবল্বখর Horizontal এবং Vertical 
বলংদকজ, প্রদয়াজনানসুাপ্র গ্সবা প্রবাহ এবং 
সুসম ও পবরকবল্পর উন্নয়ন বনবচিরকরদণ 
কাযতৃকর ভূবমকা পালন কপ্র।

শবদ্য�টোন নলীশি-জ�ৌিকল স�শবিি পল্লী 

উন্নয়কনর সুকরটোগ

পল্লী উন্নয়নদক সুসংহর করার জন্য প্রশাসবনক 
গ্সবা ও উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর সমন্বদয়র 
প্রদয়াজনলীয়রা ও গুরুত্ব বববভন্ন পযতৃাদলািনা, 
মলূ্যায়ন এবং গদবষণায় উদঠ এদসদে। 
উন্নয়দনর অরেযারিায় িলমান কাযতৃক্রমদক 
আরও গবরশীল ও বোরোর করার মাধ্যদম 
গ্টকসই উন্নয়ন বনবচিরকদল্প সোশয় সরকার 
বববভন্ন নলীবর-বেৌশল রেহদণর পাশাপাবশ 
আন্তজ্ডাবরক উন্নয়ন বেৌশল অনসুরণ করদে। 
এ সকল নলীবর বেৌশদলও পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদম 
সমন্বদয়র ববষয়টি প্রবরিবলর হদয়দে। গ্যমন -

রূপকল্প ২০৪১ 

রূপকল্প ২০৪১ এ সুশাসন মানব সম্ে ও 
সক্মরা উন্নয়ন, সুসম আঞ্চবলক উন্নয়ন, 
অন্তভুতৃবক্তমলূক সমাজব্যবস্া উন্নয়দন 
অংশরেহণ প্রভ্বর ববষদয় আদলাকপার করা 
হদয়দে, যা প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ভাদব সমবন্বর 
উন্নয়দনর সাদর সংবলিষ্। 

মটকসই উন্নয়ন অভলীষ্ট (এসশিশে)

গ্টকসই উন্নয়ন অভলীষ্ (এসবরবজ) এর অভলীষ্ 
১, ২, ৫, ৮ এবং ১৭ এর সাদর ববআরবরবব’র 
কমতৃকাদডের সম্ক্্তরা রদয়দে। এ সকল 
অভলীদষ্র লক্্যমারিাসমদূহর মদধ্য োবরদ্্য হ্াস, 
সামাবজক সুরক্া, কু্ধা ও অপুষ্টির অবসান, ক্বষ 
উৎপােন বব্ধি, নারলীর ক্মরায়ন, কমতৃসংস্ান ও 
শোভন কমতৃ সুদযাগ, আবরতৃক গ্সবা ও উদে্যাক্তা 
ক্রদমান্নবর, ব�ষম্য হ্াসসহ ব�বশ্বক অংশীোবরত্ব 
ববদশষভাদব প্রধণধানদযাগ্য। বাংলাদেদশর পল্লী 
অঞ্চদলর গ্প্রক্াপদট এসবরবজ বাস্তবায়ন ও 
কাব্ষির লক্্যমারিা অজ্ডদন সমবন্বর ব্যবস্াপনার 
ববকল্প বেই।

অষ্ট� পঞ্চবটোশষ্যক পশরকল্পনটো

অষ্ম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় সুবনবে্ডষ্ভাদব 
সমন্বয় এর ববষয়টি উদল্খ রদয়দে “….. 
suitable rural development efforts 
through the coordination with well-
structured LGIs ….” (পষ্্ঠা-৪৩৩)। এ 
সমদয়র ি্যাদলঞ্জ বহদসদব ‘Coordination 
of Rural Services and Development 
Activities’ (পষ্্ঠা-৪৩৮)  উদল্দখর সাদর 
সাদর  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর 
উদদেশ্য অংদশ ববধর্ হদয়দে “Ensure 
linkages among farmers, non-farm 
employees and markets for marketing 
products” (পষ্্ঠা-৪৫৭)।   

উক্ত পবরকল্পনার ‘বেৌশলগর 
অরোধধকার’ এ বধণতৃর পল্লী উন্নয়দনর 
বেৌশলসমদূহর প্রায় সবগুদলাদর পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় ববভাদগর অধলীদন বাস্তবায়দনর 
ম্যাদডেটপ্রাপ্ত সংস্া ববআরবরবব। এ সকল 
বেৌশদলর সিল বাস্তবায়দন পল্লীর সংবলিষ্ 
অংশীজদনর কাযতৃকর অংশরেহণ ও সমন্বয় 
একান্ত অপবরহাযতৃ। রাই সরকাপ্রর অষ্ম 
পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনার ববআরবরবব অংদশ 
যরারতৃই বধণতৃর আদে – “BRDB will enforce 
the activities of coordinating among 
the rural stakeholders, developing 
local leadership as community 
catalyst, ……… with stakeholders 
participation in its regular work 
strategies” (পষ্্ঠা-৪৬২)।   

ভশবষ্যৎ করণীয়

রূপকল্প ২০৪১ অনসুরদণ উন্নর ররা কু্ধা ও 
োবরদ্্যমকু্ত সুখী-সমধ্ি বাংলাদেশ বববনমতৃাদণ 
পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর সমবন্বর প্রয়াদসর 
ববকল্প বেই। এ লদক্্য বনদম্নাক্ত উদে্যাগ রেহণ 
করা গ্যদর পাপ্র -
১.  র্ণমলূ পযতৃাদয় গবঠর পল্লী সংগঠনসমহূদক 

উৎপােনমখুী অরতৃননবরক ইউবনট বহদসদব 
প্রবরষ্ঠা এবং রাদের গ্যাগাদযাগ ও সমন্বয় 
ব্যবস্ার উন্নয়ন;

২.  ইউবনয়ন পযতৃাদয় ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটির 
পুনগতৃঠন, প্রাবরষ্ঠাবনক স্বলীক্বর ও িাংশবনং 
বনবচিরকরণ;

৩. ইউবনয়ন পবরষেদক বেন্দ্র কপ্র সমবন্বর 
পল্লী উন্নয়ন মাস্ারপ্্যান প্রণয়ন, সমবন্বর 
বাস্তবায়ন ও ব্যবস্াপনা এবং বনয়বমর 
মলূ্যায়ন;

৪.  পল্লী জনপদের কবমউবনটিবভবত্তক উন্নয়ন 
সক্মরা ররা পবরকল্পনা-বাস্তবায়ন-
মলূ্যায়ন-পবরমাজ্ডন সক্মরা বব্ধি এবং 
স্বত্ব গ্িরনা (Sense of Ownership) 
উন্নয়ন;

৫. পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদম রর্যপ্রযুবক্তর ব্যবহার 
ও রাটাদবস পবরিালনা;

৬. পল্লী উন্নয়দন নারলীসহ সংবলিষ্ অংশীজদনর 
োবয়ত্বশীল অংশরেহদণ উদ্ধুি করা;

৭. পল্লীর সাবতৃজনলীন জলীববকায়দন সরকাবর-
ব�সরকাবর সংস্ার গ্সবা ও উন্নয়ন 
কাযতৃক্রম এবং স্ানলীয় িাবহো ও উদে্যাদগর 
সমন্বয় সাধন;

৮. পল্লী বের্দত্বর ববকাশ এবং পল্লী জনপদের 
অন্তুঃ ও আন্তুঃদযাগাদযাগ (Networking) 
উন্নয়ন;

৯. বলংক মদরল এর আওরায় পল্লী উন্নয়ন 
সমন্বয় কাযতৃক্রমদক ববআরবরবব’র 
অন্যরম মলূ কাযতৃক্রম বহদসদব গ্েশব্যাপী 
বাস্তবায়ন করা।
পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর েক্ ও িলপ্রস ূ

ব্যবস্াপনার স্বাদরতৃ উপদজলা পযতৃাদয় পল্লী 
উন্নয়ন ববষয়ক সমন্বদয়র োবয়ত্ব ববআরবরবব’র 
উপদজলা েপ্তর কর্তৃক সম্াবের হওয়া 
প্রদয়াজন। উপদজলা পবরষদের আওরায় 
পল্লী উন্নয়ন ববষয়ক কবমটির সেস্য সবিব 
বহদসদব ববআরবরবব, উপদজলা পযতৃাদয়র 
প্রবরটি প্রবরষ্ঠান/ববভাদগর পল্লী উন্নয়ন 
সংক্রান্ত কাযতৃক্রদমর প্রবরদবেন সংরেহ কপ্র 
একলীভূর আকাপ্র উপদজলা উন্নয়ন সভায় 
উপস্াপন করদব। এোড়া একলীভূর প্রবরদবেন 
বেলা প্রশাসক ও উপপবরিালক ববআরবরবব 
ও উপদজলা গ্িয়ারম্যান বরাবর গ্প্ররণ 
করদব। পযতৃায়ক্রদম ববআরবরবব উপদজলা 
েপ্তর পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কাযতৃক্রদমর ববষদয় 
উপদজলা পবরষেদক সাবিববক সহায়রা প্রোন 
করদব। বববভন্ন েপ্তপ্রর পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত 
কাযতৃক্রদমর আওরা বা পবরধধ বনধতৃারণ ও সাববতৃক 
ব্যবস্াপনা মদরবলং এর জন্য প্রারবমকভাদব 
৮টি ববভাদগর ১৬-৩২টি উপদজলায় উক্ত 
সমন্বদয়র ববষয়টি পাইলটিং করা গ্যদর পাপ্র।

উপসংহটোর

আজদকর পল্লী, উন্নয়দনর পদর ধাবমান অরেসর 
এক জনপে। পল্লীর জনপদের এই উন্নয়ন 
পবরক্রমায় ববআরবরবব একটি স্বলীক্র ও গববতৃর 
অংশীোর। গ্প্রবক্র পবরকল্পনা ২০২১-২০৪১ 
এর বভর বহদসদব সম্প্রবর প্রকাবশর অষ্ম 
পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় সমবন্বর ও গ্টকসই পল্লী 
উন্নয়দন ববআরবরবব’র উপর বহুমখুী োবয়ত্ব 
অবপতৃর হদয়দে। পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রম সমন্বদয় 
ববআরবরবব’র িলমান এবং আগামলীর কমতৃধারা 
আধবুনক ও উন্নর পল্লী বববনমতৃাদণর মাধ্যদম 
বঙ্গবনু্’র স্বদপ্নর গ্সানার বাংলার রূপছেবব 
অঙ্দন মখু্য ভূবমকা পালন করদব ।

ম�টোঃ শেয়টোউল হটোসটোন, উপপবরিালক (পবরকল্পনা), 
ববআরবরবব, োকা
ziaul.kam@gmail.com
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পব্রবলী সষ্্টির পর গ্রদক আজ অবধধ যাঁদের 
হার ধপ্র মানবরার মবুক্তর সনে রবির হদয়দে 
রাঁদের মদধ্য ১৯২০ সাদল ১৭ মাি্ড জন্ম বেয়া 
হাজার বেপ্রর গ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল  ১,৪৭,৫৭০ বগতৃ 
বকদলাবমটাপ্রর এই বাংলাদেশ নামক স্বাধলীন 
ও সাবতৃদভৌম বাংলাদেদশর মহান স্পবর জাবরর 
বপরা বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান অন্যরম।

১৯৭১ সাদলর ১৬ বরদসবির পাবকস্তাবন 
েখলোরলী গ্রদক বাংলাদেশ স্বাধলীন হওয়ার 
পর অরতৃননবরক মবুক্তর রূপপ্রখা রবির হয় 

এ মহান বেরার হাদর। স্বদপ্নর গ্সানার বাংলা 
গড়ার েঢ়্ প্রর্যয় বনদয় বরবন ভঙ্গরু অরতৃনলীবর 
পুনগতৃঠদন উদে্যাগ বেন। বরবন ববশ্বাস করদরন 
রোম প্রধান বাংলাদেদশর পল্লী অঞ্চদলর উন্নয়ন 
ব্যরলীর সাববতৃক উন্নয়ন ররা গ্টকসই উন্নয়ন 
সম্ভব নয়। স্বাধলীন বাংলাদেদশর রূপকার সে্য 
স্বাধলীন গ্েদশ অরতৃননবরক মবুক্তর জন্য বঙ্গবনু্ 
১৯৭২ সাদল ১০ জানয়ুাবর গ্েদশ প্রর্যাবর্ডন 
কপ্র বদ্রলীয় ববপ্দবর রাক বেদয়বেদলন। ঐ 
বেপ্রর ২৫ জানয়ুাবর ও ২৬ মাদি্ডর ভাষদণ 

স্বাধীন িাংলাক্দক্ে পল্ী 
উন্নয়ক্নর স্পবত িঙ্গিনু্ধ 
শেখ মবুজিুর রহমান

গ্মাুঃ শহলীদুল ইসলাম



এর বোরম্যাপও রুদল ধপ্রন বরবন। এর মদধ্য 
দুনতৃলীবর প্রবরপ্রাধ, োবরদ্্য ববদমািন, খাে্য 
উৎপােন বব্ধির ববষয়টি গুরুত্ব গ্পদয়বেল। 

আপ্রক ভাষদণ বঙ্গবনু্ ১৯৭২ সাদল জুন 
মাদস রাঁর স্বদপ্নর করা বদলবেদলন এভাদব, 
‘আমার গ্েদশর প্রবরটি মানষু খাে্য পাদব, 
আশ্রয় পাদব, উন্নর জলীবদনর অধধকারলী হদব, 
এই হদছে আমার স্বপ্ন’। 

বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান স্বাধলীনরা-
উত্তর বাংলাদেদশ প্ররম সরকাপ্রর মারি 
সাদড় বরন বেপ্রর সংবক্প্ত সময়টুকু বের্ত্ব 
বেদয়বেদলন। শনূ্য গ্রদক শুরু কপ্র রাঁর 
সরকারদক যুধিববধ্বস্ত একটি গ্েদশর অগধণর 
সমস্যার গ্মাকাববলা করদর হদয়বেল। 
বঙ্গবনু্র বের্দত্ব গুরুত্বপূণতৃ সকল গ্ক্প্রি রাষ্ট্র 
এবং জাবরগঠন কাযতৃক্রম শুরু হয়। আইন 
শঙ্্খলা পুনুঃপ্রবরষ্ঠা, অনবধ অ্রে উধিার, 
মবুক্তদযাধিাদের পুনবতৃাসন, গ্যাগাদযাগ ব্যবস্া 
পুনুঃবনমতৃাণ, লক্ লক্ কু্ধার্ড মানদুষর জন্য 
খাে্য সংরেহ এবং আরও অদনক সমস্যার 
সমাধান রাঁর সরকাপ্রর সামদন সুববশাল 
ি্যাদলঞ্জ হদয় োঁবড়দয়বেল।

জাবরর জনক বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর 
রহমান এর বনদে্ডদশ ক্ষদকর মদুখ হাবস 
গ্িাটাদনা ও রোমলীণ উন্নয়ন সিল করার 
লদক্্য প্ররম পঞ্চবাবষতৃক পবরকল্পনায় ১৯৭২ 
সাদল আইআরবরবপ (বর্ডমাদন ববআরবরবব) 
সম্প্রসাবরর করা হয়। সে্য স্বাধলীন গ্েদশ 
আইআরবরবপ গহ্লীর কাযতৃক্রম খাে্য উৎপােন 
বব্ধিদর ব্যাপক ভূবমকা পালন কপ্র। ষাদটর 
েশদকর শেষভাদগ রোমলীণ জনশবক্তদক 
সংগবঠর কপ্র উন্নর ক্বষ ব্যবস্াপনা ও 
আধবুনক ক্বষ পধিবরর মাধ্যদম ক্বষ উৎপােন 
বব্ধির জন্য র. আখরার হাবমে খান ববশ্ব 
নবন্দর ‘কুবমল্া মদরল’ প্রবর্ডন কপ্রন। কুবমল্া 
মদরদলর অন্যরম প্রধান অঙ্গ ‘বদ্স্তর সমবায়’ 
পধিবরর ওপর বভবত্ত কপ্র ১৯৭০-১৯৭১ সাদল 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) 
জারলীয়ভাদব িালু করা হয়। যারিা শুরুর পর 
এর সিলরার লদক্্য পল্লী উন্নয়ন কমতৃকাডেদক 
আরও গবরশীল করার জন্য ১৯৭৩ সাদল 
আইআরবরবপদক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 
সংস্া নাদম সরকাপ্রর একটি উন্নয়ন সংস্ায় 
রূপান্তর করা হয়। বকন্তু কুবমল্া মদরদলর 
এদকবাপ্র প্রারবমক পযতৃাদয় এবং আরও 
অধধকরর পাইলটিং না কপ্র কমতৃসবূিটিদক 
সংস্ায় রূপান্তর করা সমলীিলীন হদব না মদমতৃ 
োরাদের পরামদশতৃর বভবত্তদর েশ মাস পর 
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্ার ববলুবপ্ত �টিদয় 

আইআরবরবপ পুনবতৃহাল করা হয়।
বঙ্গবনু্ গ্েদশর খাে্য উৎপােন ও খাে্য 

বনরাপত্তা অজ্ডদনর লদক্্য সবার আদগ ক্বষ 
উন্নয়দনর বেদক েষ্্টি বেদয়দেন। আধবুনক 

ক্বষ উপকরণ ও অধধক উৎপােনশীল বলীজ 
ব্যবহাপ্র ক্ষকদের উৎসাবহর কপ্রদেন। 
পাবন গ্সদির জন্য গভলীর নলকূপ ও পাওয়ার 
পাম্ স্াপন ও গ্সদির নালা বনমতৃাদণর জন্য 
কমতৃলীদের পরামশতৃ বেদয়দেন। সত্তর েশক 
গ্রদক আবশর েশক পযতৃন্ত ক্বষ ও পল্লী উন্নয়দন 
আইআরবরবপ কু্দ্ ও প্রাবন্তক ক্ষকদের বদ্স্তর 

সমবায় পধিবরদর সংগবঠর কপ্র প্রবশক্ণ, 
পুঁবজ গঠন, উৎপাবের পণ্য বাজারজারকরণ, 
ঋণ সহায়রা, ক্বষ প্রযুবক্ত সহায়রা প্রোদনর 
মাধ্যদম গ্েশদক খাদে্য স্বয়ংসম্ণূতৃরা অজ্ডদনর 
বেদক অরেসর কপ্র। ক্বষ উন্নয়দনর পাশাপাবশ 
আইআরবরবপ উন্নয়দনর গ্্ারধারায় 
মবহলাদের সম্ক্্তকরদণর জন্য ১৯৭৫ সাদল 
‘মবহলা উন্নয়ন কমতৃসবূি ও ব�কার যুবকদের 
সজ্নশীল সামাবজক শবক্তদর রূপান্তপ্রর জন্য 
১৯৭৮ সাদল ‘যুব উন্নয়ন কমতৃসবূি িালু কপ্র। 
আইআরবরবপর সিলরা মলূ্যায়ন কপ্র পল্লী 
উন্নয়ন কমতৃকাডেদক আরও গবরশীল করার 
জন্য ১৯৮২ সাদল আইআরবরবপদক একটি 
অধ্যাদেদশর মাধ্যদম ব�াদর্ড রূপান্তর করা হয় 
যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) 
নাদম পবরবির। 

আবশ ও নব্বই েশদক সবতৃাধবুনক ক্বষ 
প্রযুবক্ত বহদসদব গ্সিযন্ত্র ববররণ এবং 
সমবাদয়র আওরায় গ্সি ব্যবস্াপনার মাধ্যদম 
ক্বষ উৎপােদন ববপ্ব �টায়। পাশাপাবশ 
আবশর েশদক ববআরবরবব রার কাযতৃক্রদম 
ব�বিরি্য আনয়ন কপ্র বদ্স্তর সমবায় পধিবরর 
পাশাপাবশ ‘অনানষু্ঠাবনক েল এর মাধ্যদম 
পল্লীর জনগদণর আরতৃ-সামাবজক উন্নয়দনর 
জন্য োবরদ্্য হ্াস, মবহলা উন্নয়ন, যুব 
উন্নয়ন, রোমলীণ বের্দত্বর ববকাশ সাধনসহ 
বববভন্ন সম্প্রসারণমলূক কাযতৃক্রম রেহণ কপ্র। 
এসময় ববআরবরবব বসরা, রাবনরা, ইউদক, 
এবরবব, ইউবনদসি, ইিাে, িাও, ববশ্বব্যাংক, 
বোরার, ইউএনবরবপ, জাইকাসহ বববভন্ন োরা 
সংস্া ববআরবরবব’র সাদর উন্নয়ন অংশীোর 
বহদসদব কাজ কপ্র। 

উদল্খ্য, বদ্স্তর সমবাদয়র আওরায় 
রোরবক ঋদণর পাশাপাবশ ১৯৭৫ সাদল 
ববআরবরবব মবহলা উন্নয়ন কমতৃসবূি িালুর 
মাধ্যদম নারলী উন্নয়দন ঋণ গ্সবা িালু কপ্র। 
পরবর্ডলীদর নব্বই েশদক ববআরবরবব বববভন্ন 
প্রকার োবরদ্্য ববদমািনমলূক কমতৃসবূির 
আওরায় কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রম রেহণ কপ্র। 
২০০৩-০৪ অরতৃবের হদর সরকার কর্তৃক 
আবর্ডক (ক্বষ) ঋণ খাদর মঞু্জবর প্রেত্ত 
৩২০.০০ বোটি টাকায় ববআরবরবব 
ব্যাপকভাদব কু্দ্ ঋণ কাযতৃক্রম শুরু কপ্র। 
রৎপরবর্ডলীকাল গ্রদক ববআরবরবব সরকাবর 
পযতৃাদয় ববররণক্র কু্দ্ ঋদণর বসংহভাগ 
ববররণ কপ্র আসদে। এোড়াও কু্ে ঋণ গ্সবা 

প্রোনকারলী সরকাবর ও ব�সরকাবর প্রবরষ্ঠাদনর 
মদধ্য ববআরবরবব অন্যরম বহ্ৎ প্রবরষ্ঠান।

গ্েদশর ক্বষ উৎপােন বব্ধি, আরতৃ-
সামাবজক উন্নয়ন, মবহলা উন্নয়ন প্রভ্বর গ্ক্প্রি 
ববআরবরবব সরকাবর ও োরা সংস্ার অরতৃায়দন 
এ পযতৃন্ত ১১৮ টি প্রকল্প সিলভাদব বাস্তবায়ন 
কপ্রদে। বর্ডমান সরকাপ্রর ‘রূপকল্প-২০২১ 
ও ২০৪১ অজ্ডদনর লদক্্য ববআরবরবব’র 
বনয়বমর কাযতৃক্রদমর পাশাপাবশ বাবষতৃক উন্নয়ন 
কমতৃসবূির আওরায় ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধলীন 
রদয়দে। এোড়াও ২৯টি উপদজলায় পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় ববভাদগর সরাসবর বনয়ন্ত্রদণ 
বাস্তবায়নাধলীন বসবভবরবপ প্রকদল্পর কাযতৃক্রম 
ববআরবরবব বাস্তবায়ন করদে।

প্রবরষ্ঠার পর গ্রদক জুন ২০২১ পযতৃন্ত 
ববআরবরবব প্রায় ৫১.৪০ লক্ রোমলীণ পুরুষ-
মবহলাদক  ১.৭১ লক্ সবমবর/েদলর মাধ্যদম 
সংগবঠর কপ্র। একই সমদয় সংগবঠর সবমবর/
েলসমদূহ ববআরবরবব ৭৫১.৬৯ বোটি টাকা 
মলূধন গঠন, ১৯,২৪৫.৭০ বোটি টাকা ঋণ 
সহায়রা প্রোন, ১৮,৩৬০টি গভলীর নলকূপসহ 
৩.৫৫ লক্ বববভন্ন প্রকার গ্সিযন্ত্র সরবরাহ, 
৪১.২০ লক্ উপকারদভাগীদক েক্রা ও 
মানববক উন্নয়ন প্রবশক্ণ প্রোন কপ্রদে।

১৯৮৬-১৯৯৫ গ্ময়াদে ববআরবরবব, 
বার্ড, আরবরএ, ববএইউ, জাইকা ও জাপাদনর 
বকদয়াটা ববশ্বববে্যালদয়র গ্যৌর উদে্যাদগ পল্লী 
উন্নয়দন বলংক মদরল নাদম একটি গ্টকসই 
উন্নয়ন মদরল উদ্াবন কপ্র বাস্তবায়ন করদে। 
এোড়া সরকাপ্রর অরোধধকার প্রকল্প একটি 
বাবড় একটি খামার বাস্তবায়দন মাঠ পযতৃাদয় 
ববআরবরবব বলর এদজবসি বহদসদব োবয়ত্ব 
পালন কপ্রদে। 

সরকাপ্রর রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ এর 
সাদর বনববড় সােশ্্য বেদখ মাননলীয় প্রধানমন্ত্রলী 
শেখ হাবসনা যাদের সহদযাগী বহদসদব কাজ 
করার জন্য বনবতৃািন কপ্রদেন রাদের মদধ্য 
ববআরবরবব’র মহাপবরিালক জনাব সুবপ্রয় 
কুমার কুডুে মদহােয় অন্যরম। রার সুদযাগ্য 
বেদর্দত্ব ববআরবরবব’র িলমান কাযতৃক্রম 
আরও সুসংহরভাদব বাস্তবায়দনর মাধ্যদম পল্লী 
অঞ্চদলর মানব সম্ে উন্নয়ন, উৎপােন বব্ধি, 
পল্লীর সক্মরা বব্ধিদর অবোন রাখার লদক্্য 
সমবন্বর উদে্যাদগর মাধ্যদম পল্লী মানব সংগঠন 
সষ্্টি, প্রবশক্ণ প্রোন, পুঁবজ গঠন, ঋণ ববররণ, 
ঋণ আোয়সহ পল্লী পদণ্যর প্রসাপ্রর লদক্্য 
ববপণন সংদযাগ স্াপদন বহুমখুী পেদক্প 
রেহণ কপ্রদেন। এোড়া ববে্যমান সমস্যাসমহূ 
বনরসদন প্রযুবক্ত বনভ্ডর কাযতৃক্রম ব্যবস্াপনা 
পধিবর প্রবর্ডন, ইউবনয়ন পযতৃাদয় পল্লী উন্নয়ন 
কাযতৃক্রম সমন্বয় সাধনসহ কাযতৃক্রম মবনটবরং 
এর পবরকল্পনা ববআরবরবব’র রদয়দে। আশা 
করা যায় গহ্লীর পেদক্দপর মাধ্যদম অরলীদরর 
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গাি লাগাক্ছেন িঙ্গিনু্ধ শেখ মবুজিুর রহমান

মদরা ভববষ্যদরও ববআরবরবব পল্লী উন্নয়দন 
বের্ত্বস্ানলীয় ভূবমকা রাখদর সক্ম হদব। 

বাংলার ইবরহাদস জ�ন্যরম বেন ১৫ 
আগস্ ১৯৭৫ । মারি ৪৬ বের। যার অঙ্গবুল 
বহলদন বোটি মানষু প্রাণ বাবজ বেদখ যুদধি 
ঝাঁবপদয় পদড় গ্সই মহামানবদক কবরপয় 
নরবপশাি সপবরবাপ্র হর্যা কপ্র বাংলার 
মাটিদক কলবঙ্র কপ্র । বঙ্গবনু্র স্বদপ্নর 
গ্সানার বাংলার কবরপয় মানষু নাদমর 
জাদনায়াপ্ররা বপর্হর্যার মদরা �ণ্্য 
কাদজর মাধ্যদম রাঁর স্বপ্নদক ববললীন করদর 
গ্িদয়বেল, বকন্তু রা সিল হয়বন। বঙ্গবনু্র 
স্বপ্ন বাস্তবায়দনর জন্য রাঁর স্বপ্ন সারথীরা 
আজও বেদগ আদে। ২০১৪ সাদল আওয়ামলী 
ললীদগর বনবতৃািবন ম্যাবনদিদস্াদর গ্য ২৬ েিা 
প্রবরশ্রুবর রদয়দে রার ৮নং এ রদয়দে ক্বষ, 
খাে্য, ভূবম ও পল্লী উন্নয়ন।

গ্সানার বাংলা গড়ার জন্য নানা ধরদনর 
প্রবরবন্করা, সমস্যা-সংকট এবং ি্যাদলঞ্জ 
গ্মাকাদবলা কপ্র রারই সুদযাগ্য কন্যা গ্ষাল 
বোটি মানদুষর আশা আকা্ষিার প্ররলীক, 
উন্নয়দনর বোল মদরল, গ্েদশর মাননলীয় 

প্রধানমন্ত্রলী জনদনরিলী শেখ হাবসনার হার ধপ্র 
গ্েশ আজ স্বদল্পান্নর হদর উন্নয়নশীল গ্েদশ 
পবরণর হদয়দে। বাস্তবাবয়র হদছে বঙ্গবনু্ 
স্যাদটলাইট, পদ্া গ্সরু, রূপপুর পারমাণববক 
ববদু্যৎ বেন্দ্র, পায়রা বন্দর, গ্মপ্্াপ্রল 
এর মদরা বড় বড় প্রকল্প । বঙ্গবনু্ কু্ধা ও 
োবরদ্্য বনদয় করা বলদরন। বলদরন পল্লী 
উন্নয়ন বনদয়ও। বর্ডমান সরকার পল্লী উন্নয়ন 
ও োবরদ্্য ববদমািদন সবতৃাধধক গুরুত্ব প্রোন 
কপ্রদে। গ্েদশর বসংহভাগ মানষু গ্যদহরু 
এখনও রোদম বসবাস কপ্রন, গ্সদহরু রোদমর 
েবরদ্ জনদগাষ্ঠীর ভাদগ্যান্নয়দন সরকার 
বহুমখুী কমতৃকাডে বাস্তবায়ন কপ্র যাদছে। 
বঙ্গবনু্র প্রবর শ্রধিা জাবনদয় বর্ডমান সরকার 
২০২০-২০২১ সালদক ‘মবুজব বষতৃ’ বহদসদব 
গ্�াষণা কপ্রন।

জাবরর মহান বেরা হদর হদল গ্য-সমস্ত 
গুদণর প্রদয়াজন বঙ্গবনু্র রা সবই বেল । গ্য 
গ্েশটির জন্য বরবন আমরু্্য সংরোম কপ্রদেন, 
অরতৃননবরক মবুক্ত এবং গ্েদশর মানদুষর 
ভাদগ্যর উন্নয়দনর করা বনদয়ই বযবন জলীবদনর 
প্রবরটি মহূুর্ড আত্মবনদয়াবজর বেদলন। বোদনা 

প্রকার ভলীবর বকংবা বদ্ধা রাঁদক কখদনা ববিবলর 
কপ্রবন। বাংলা বেল রাঁর গ্েশ, বাংলা বেল 
রাঁর ভাষা এবং বরবন বনদজদক বলদরন আবম 
বাঙাবল । কবব মাসুম আহদমদের ভাষায়: 

হৃে অন্তরলীদক্র অংশুমাললী রুবম
অনাববল শ্রধিা বনরন্তর,

বৈামার স্বদপ্ন জারের বাংলা
বনর্য ববস্ময়কর।

হাজার বেপ্রর গ্শ্রষ্ঠ বাঙাবল
কলী কপ্র বৈামাদক ভুবল?
বঙ্গ হৃেদয় বৈামার েবব
রুবমই স্বাধলীনরার কবব।

ধমধণদর রক্ত যরবেন বহমান,
বির স্মরণীয় কলীবর্ড বৈামার

শেখ মবুজবুর রহমান!!

জন্ম শর বাবষতৃকলীদর এ মহান বেরার প্রবর 
অনাববল শ্রধিা !!!

ম�টোঃ িহলীদুল ইসলটো�, উপপবরিালক, মবনটবরং ও 
সভাপবর, ববআরবরবব অবিসাসতৃ এদসাবসদয়শন।



‘পল্লী’ শব্দটি হদলা ল্যাটিন ববদশষণ। পল্লী 
উন্নয়ন মাদন রোমগুদলার ব্যাপকভাদব সাববতৃক 
উন্নবর। বাংলাদেশ ক্বষপ্রধান উন্নয়নশীল 
গ্েশ। গ্েদশর গ্মাট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ বোটি। 
রন্মদধ্য ৮৭,২২৩টি রোদম  বাস কপ্র ৬১.৮ 
ভাগ (ববশ্ব ব্যাংক-২০২০) অরতৃাৎ প্রায় ১০ 
বোটি ৫০ লক্ মানষু। গ্স বহদসদব গ্েদশর 
জারলীয় উন্নয়ন পল্লী অঞ্চদলর সাববতৃক উন্নয়দনর 
ওপর বনভ্ডরশীল হদলও ব�বশরভাগ রোদমরই 
সাববতৃক উন্নয়ন হয় না। একমারি পল্লী উন্নয়দনর 

মাধ্যদমই আমাদের জারলীয়  উন্নয়ন বনবচির  
হদর পাপ্র এবং রা  সম্ভব হদল গ্েদশর  
মানষু কখদনাই কমতৃহলীন ররা ব�কার রাকদব 
না। সামবরেকভাদব, গ্েশ ও জাবরর কল্যাদণ 
গ্টকসই ও স্ায়লী পল্লী উন্নয়ন অপবরহাযতৃ।

স্বাধলীনরার অব্যববহর পপ্র অরতৃাৎ ১৯৭২ 
সাদল যুধিববধ্বস্ত সে্য স্বাধলীন বাংলাদেদশ  
জাবরর জনক বঙ্গবনু্ শেখ মবুজবুর রহমান  
গ্�াবষর ‘সবুজ ববল্পব’ অরতৃাৎ অধধক খাে্য 
িলাও কমতৃসবূি রেহণ করা হয়। এ কমতৃসবূির 

বিআরবিবি: িাংলাক্দক্ে 
পল্ী উন্নয়ক্নর অগ্রদূত 

েলীপক রঞ্জন ব�ৌবমক
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সিল বাস্তবায়ন অরতৃাৎ ক্বষদর আধবুনক 
প্রযুবক্ত ব্যবহাপ্রর মাধ্যদম ক্বষ উৎপােন 
বব্ধির লদক্্য ষাদটর েশদক বার্ড, কুবমল্া 
কর্তৃক উদ্াববর কুবমল্া মদরদলর ‘বদ্স্তর 
সমবায় পধিবর’ গ্েশব্যাপী সম্প্রসারদণর জন্য 
সমবন্বর পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূি (আইআরবরবপ) 
রেহণ করা হয় । পল্লী উন্নয়দন সমবন্বর প্রদিষ্ার 
গুরুত্ব ববদবিনায় গ্েশব্যাপী বাস্তবায়দনর 
লদক্্য ১৯৭১ সাদলর মহান স্বাধলীনরা যুদধির 
প্রাক্াদল ০২ গ্িব্রুয়াবর ১৯৭১ বরি. রাবরদখ 
রৎকাললীন পূবতৃ পাবকস্তান পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড 
গবঠর হয়। স্বাধলীনরার পর ইবরপূদবতৃ গবঠর 
ব�ার্ড পুনরুজ্লীববর না কপ্রই পল্লী উন্নয়ন 
সংস্ার ব্যানাপ্র প্ররদম ২৩টি উপদজলায় 
আইআরবরবপ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। 
পরবর্ডলীদর পযতৃায়ক্রদম ১৯৭৩-’৮৫ সমদয় 
গ্মাট ৩৫০টি উপদজলায়  কাযতৃক্রম সম্প্রসারণ 
ও বাস্তবায়ন করা হয়। গ্েশব্যাপী বাস্তবাবয়র 
আইআরবরবপ’র অবজ্ডর সিলরার গ্প্রবক্দর 
১৯৮২ সাদল এক অধ্যাদেদশর মাধ্যদম 
(Ordinance No. LIII/1982 ) বাংলাদেশ 
পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড (ববআরবরবব) গঠন করা 
হয় এবং ১৯৮৩ সাদল ববআরবরবব’বে 
পল্লী উন্নয়দনর একমারি প্রবরষ্ঠান বহদসদব 
সরকাপ্রর এনাম কবমটি কর্তৃক প্রণীর ও 
অনদুমাবের সাংগঠবনক কাঠাদমাভুক্ত করা 
হয়। রখন গ্রদকই ববআরবরবব এদেদশ পল্লী 
উন্নয়ন খাদর বনদয়াবজর সবতৃবহ্ৎ একটি মখু্য 
সরকাবর প্রবরষ্ঠান বহদসদব গণ্য। ৩য় পযতৃাদয়র 
আইআরবরবপ বাস্তবায়নকাললীন ববশ্ব ব্যাংক 
কর্তৃক আইআরবরবপ (ববআরবরবব)-এর 
কাযতৃক্রম  মলূ্যায়দনর বভবত্তদর জুলাই ১৯৮৫ 
রাবরদখ ববআরবরবব সরকাপ্রর রাজস্ব খারভুক্ত 
হয়। পরবর্ডলীদর সরকাপ্রর বসধিান্ত গ্মারাদবক 
Bangladesh Rural Development 
Board Ordinance, 1982 রবহরক্রদম উহা 
পবরমাজ্ডনপূবতৃক সমদয়াপদযাগী কপ্র  ২০১৮ 
সদনর ১৫ নং আইনমদূল বাংলাদেশ পল্লী 
উন্নয়ন ব�ার্ড আইন, ২০১৮ নাদম  পুনুঃপ্রণয়ন 
ও জাবর করা হয়। 

শবআরশিশব’র কটোর্যক্র� 

প্রাবন্তক, কু্দ্ ও মাঝাবর ক্ষক এবং মবহলাসহ 
অন্যন্য েবরদ্ জনদগাষ্ঠীদক ক্ষক/মবহলা/
ববত্তহলীন সমবায় সবমবর/অনানষু্ঠাবনক েলভুক্ত 
কপ্র ক্বষ ও অক্বষ উৎপােন বব্ধি, রোমলীণ 
অরতৃনলীবরর উন্নয়ন, কু্দ্ ব্যবসার ববকাশ, 
উপকারদভাগীদের মাদঝ সঞ্চয়লী মদনাভাব 
সষ্্টি এবং সদবতৃাপবর োবরদ্্য ববদমািদনর 
লদক্্য ববআরবরবব’র কাযতৃক্রম গ্েদশর ৬৪ 
বেলার ৪৯৪টি উপদজলায় িলমান রদয়দে। 
ববআরবরবব’র মলূ কমতৃসবূি ররা ক্ষক/মবহলা 
সমবায় সবমবরর পাশাপাবশ োবরপ্দ্্যর ঝুঁবক 

হ্াস, োবরদ্্য বনরসন ও নারলীর ক্মরায়দনর 
লদক্্য উদল্খদযাগ্য সংখ্যক ক্বষ উন্নয়ন, 
এলাকা উন্নয়ন, গ্সি, মবহলা উন্নয়ন, যুব 
উন্নয়ন ও োবরদ্্য ববদমািন প্রকল্প/কমতৃসবূি 
অর্যন্ত সিলরার সাদর বাস্তবায়ন কপ্রদে 
এবং এখদনা  ব�শ বকেু কমতৃসবূি বাস্তবায়ন 
অব্যাহর রদয়দে।

দিক শভশত্ক শবআরশিশব কিৃ্যক বটোস্তবটোশয়ি/

সম্টোশদি পল্লী উন্নয় ক�্যকটোকডের সংশষ্তি 

বে্যনটো শনম্নরূপ :

সত্ররর দিক (১৯৭২-’৮০)

স্বাধলীনরার অব্যববহর পপ্র সত্তপ্রর প্ররম 
েশদক (১৯৭২-’৮০) ববআরবরবব ৩০০টি 
উপদজলায় ৩৫টি প্রকল্প/কমতৃসবূি বাস্তবায়ন 
কপ্র। রন্মদধ্য উদল্খদযাগ্য হদলা: বদ্স্তর 
সমবায় পধিবর ররা  আইআরবরবপ-এর 
প্রারবমক, ১ম, ২য় ও ৩য় পবতৃ, মবহলা কমতৃসবূি, 
সার ববররণ কমতৃসবূি, এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, 
যুব উন্নয়ন কমতৃসবূি, বনমতৃাণ প্রকল্প এবং গভলীর 
নলকূপ/হস্তিাবলর নলকূপ/গ্সি ব্যবস্াপনা 
কাযতৃক্রমসহ অন্যান্য প্রকল্প।

আশির দিক (১৯৮১-’৯০)

ববআরবরবব ৪৪৯টি উপদজলায় গ্মাট 
২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কপ্র। উদল্খদযাগ্য 
প্রকল্পগুদলা হদছে : আইআরবরবপ-৩য় পবতৃ, 
সাববতৃক রোম উন্নয়ন কমতৃসবূি (বসবভবরবপ), 
পল্লী োবরদ্্য ববদমািন কমতৃসবূি, মবহলাদের 
জন্য জনসংখ্যা ও পবরবার পবরকল্পনা পাইলট 
প্রকল্প, ৩য় কু্দ্ বশল্প উন্নয়ন কমতৃসবূি, নারলীর 
ক্মরায়দনর জন্য মবহলাদের ববদশষ কমতৃসবূি, 
যুব সমবায় কমতৃসবূি, গণকূ/গ্সি প্রকল্প, 
এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, মবহলা ও বশশু উন্নয়ন 
প্রকল্প, ব�ৌর অবকাঠাদমা বনমতৃাণ প্রকল্প এবং 
সার ববররণ প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প। 

নব্বই’র দিক (১৯৯১-২০০০)

ববআরবরবব গ্েদশর ৪৬৫টি উপদজলায় মলূ 
কমতৃসবূি বহদসদব আইআরবরবপ বাস্তবায়দনর 
পাশাপাবশ অপরাপর ৪৭টি উন্নয়ন প্রকল্প/
কমতৃসটূি বাস্তবায়ন কপ্র, যা এ যাবৎকাদলর 
মদধ্য  সদবতৃাচ্চ সংখ্যক। রন্মদধ্য মবহলা 
উন্নয়ন প্রকল্প, একাধধক এলাকা উন্নয়ন 
প্রকল্প, োবরদ্্য ববদমািন প্রকল্প, সামাবজক 
ক্মরায়ন প্রকল্প, গণকূ/গ্সি কাযতৃক্রম এবং 
ব�ৌর অবকাঠাদমা বনমতৃাণ প্রকল্পসহ অন্যান্য 
একাধধক প্রকল্প  উদল্খদযাগ্য।

শবংি িিটোব্লীর রিথ� দিক (২০০১-২০১০)

ববংশ শরাবব্দর প্ররম েশদক গ্েদশর ৪৯৪টি 
উপদজলায় ববআরবরবব’র মলূ কমতৃসবূি 

বাস্তবায়দনর পাশাপাবশ অপরাপর ২৬টি 
প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ েশদকর  
শুরুদরই  ‘একটি বাবড় একটি খামার’ শীষতৃক 
প্রকল্পটি জুলাই ২০০০ গ্রদক জুন ২০০৫ 
গ্ময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য ০১/০১/২০০১ 
রাবরদখ ‘একদনক’ কর্তৃক অনদুমাবের হদলও 
বাস্তবায়ন ব্যাহর  হয়। পরবর্ডলীদর পুনরায় 
‘একটি বাবড় একটি খামার’ প্রকল্প শুরু 
হদল ববআরবরবব’র মাধ্যদমই রা বাস্তবায়ন 
শুরু হয়। এ সমদয় উদল্খদযাগ্য প্রকল্প/
কমতৃসবূিগুদলা হদছে: ক্বষ উন্নয়ন, অসছেল 
বলীর মবুক্তদযাধিা ও রাঁদের গ্পাষ্যদের প্রবশক্ণ 
ও আত্মকমতৃসংস্ান কমতৃসবূি, মবহলা উন্নয়ন 
প্রকল্প, কু্দ্ ক্ষক উন্নয়ন, এলাকা উন্নয়ন 
প্রকল্প, োবরদ্্য ববদমািন প্রকল্প, সামাবজক 
ক্মরায়ন, ব�ৌর অবকাঠাদমা বনমতৃাণ প্রকল্প, 
আেশতৃ রোম কমতৃসবূি ও গুছে রোম কমতৃসবূিসহ 
অন্যান্য প্রকল্প।

শবংি িিটোব্লীর শবিিলীয় দিক (২০১১-২০২০ )

এ সমদয় গ্েদশর ৪৯৪টি উপদজলায় মলূ 
কমতৃসবূি বাস্তবায়দনর পাশাপাবশ অপরাপর 
১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কপ্র। রন্মদধ্য 
কদয়কটির বাস্তবায়ন এখনও িলমান। 
বাস্তবাবয়র ও বাস্তবায়নাধলীন প্রকল্পগুদলার 
মদধ্য উদল্খদযাগ্য  হদছে: মবহলা উন্নয়ন, 
সাববতৃক রোম উন্নয়ন কমতৃসবূি, এলাকা উন্নয়ন 
প্রকল্প, োবরদ্্য ববদমািন প্রকল্প (উত্তরাঞ্চদলর 
হরেবরদ্ জনদগাষ্টীর োবরদ্্য ববদমািন 
কমতৃসবূি, কুবড়রোম ও গাইবান্া সমবন্বর  োবরদ্্য 
ববদমািন কমতৃসবূি), অপ্রধান শস্য উৎপােন, 
সংরক্ণ, প্রবক্রয়াকরণ ও বাজারজারকরণ 
কমতৃসবূি ও গ্সি সম্প্রসারণ কমতৃসবূি প্রভ্বর ।  

শবংি িিটোব্লীর িৃিলীয় দিক (২০২১-২০৩০)

এ েশদকর প্ররমভাদগ অরতৃাৎ ২০২১-২০২২ 
অরতৃবেপ্র বাস্তবায়দনর লদক্্য ববআরবরবব 
কর্তৃক গ্মাট ৩,৩১৮.০২ বোটি টাকা প্রাক্বলর 
ব্যদয় ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পবরকল্পনা 
কবমশদন োবখল করা হদয়দে। রন্মদধ্য 
৩৪৬.৫৫ বোটি টাকা প্রাক্বলর ব্যদয় “েবরদ্ 
মবহলাদের জন্য সমবন্বর পল্লী কমতৃসংস্ান 
সহায়রা প্রকল্প (ইপ্রসদপা)-২য় পযতৃায়” এবং 
৯২৮.৮৮ বোটি টাকা প্রাক্বলর ব্যদয় “পল্লী 
জলীববকায়ন প্রকল্প (আরএলবপ) (৩য় পযতৃায়)” 
শীষতৃক প্রকল্প দুটি ইদরামদধ্য অনদুমাবের 
হদয়দে। অববশষ্ ৪টি প্রকল্প প্রস্তাব ২০২১-
২০২২ অরতৃবেপ্রর সংদশাধধর বাবষতৃক উন্নয়ন 
কমতৃসবূিদর বরাদেববহলীন অননদুমাবের নরুন 
প্রকল্প রাবলকায় অন্তভুতৃক্ত রদয়দে। পল্লী 
উন্নয়দনর স্বাদরতৃ প্রকল্পগুদলার  দ্রুর অনদুমােন 
ও অরতৃ বরাদে পাওয়া জরুবর।

 



�শহলটো উন্নয়ন অনডুশবভটোগ (�উ)

গ্েদশর গ্মাট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ 
(ববববএস-২০১৮) নারলী। িদল নারলী সমাজদক 
উৎপােন ও উন্নয়দনর মলূ গ্্ারধারায় যুক্ত 
করা োড়া গ্েদশর সাববতৃক উন্নয়ন সম্ভব নয়। 
এই অপবরহাযতৃ শর্ড পূরদণর লদক্্য ববআরবরবব 
১৯৭৫ সাদল সবতৃপ্ররম মবহলা উন্নয়ন কমতৃসবূি 
রেহণ কপ্র এবং ১৯৯৫ সাল পযতৃন্ত ৪টি 
পযতৃায়সহ অপরাপর ৫টি পবরবার পবরকল্পনা 
ও পবরবার কল্যাণ প্রকল্প সিলরার সাদর 
বাস্তবায়ন কপ্র। প্রকল্পসমদূহর কাযতৃক্রম রোদমর 
মবহলাদের আরতৃ-সামাবজক উন্নয়ন, জনসংখ্যা 
বনয়ন্ত্রণ ও বশক্াসহ নারলীর ক্মরায়দন ব্যাপক 
ভূবমকা রাদখ। মবহলা উন্নয়ন কাযতৃক্রদমর 
সাববতৃক সািল্য ববদবিনায় ১৯৯৭ সাদল 
সরকার কর্তৃক ববআরবরববর মলূ বাদজদটর 
আওরায় ‘মবহলা উন্নয়ন অনবুবভাগ’ নাদম 
একটি পর্ক অনবুবভাগ সষ্্টি কপ্র যার মাধ্যদম 
মবহলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কাযতৃক্রম বাস্তবাবয়র 
হদয় আসদে ।

রডুব উন্নয়ন ক�্যসশূচ 

গ্েদশর হাজার হাজার রোমলীণ যুবক স্বল্প আদয়র 
অরবা ব�কার। এ সকল ব�কার যুবকদের বকেু 
যুবক বনরক্র, বেউ বেউ অধতৃবশবক্র এবং 
বেউ বশবক্র। এ যুবক সমাজ বেবল রাদের 
বাবা-মা বা পবরবাপ্রই নয় জাবরর বনকটও 
ভারলী ব�াঝা বহদসদব পবরগধণর হদছে। রদব 
এ যুবকরাই বনবে্ডষ্ কমতৃসবূির আওরায় রোমলীণ 
অরতৃনলীবরদর ব�প্ববক পবরবর্ডন আনদর পাপ্র। 
এ লদক্্য ১৯৭৫-’৭৮ সাদল আইআরবরবপ 
কর্তৃক পাইলটিং বহদসদব ৪টি উপদজলায় 
যুব উন্নয়ন কমতৃসবূি রেহণ করা হয়। এরই 
ধারাবাবহকরায়  ১৯৭৯ সাদলর জানয়ুাবরদর 
সারা গ্েদশ যুব উন্নয়ন কমতৃসবূি এবং ১৯৮০ 
সাদল জারলীয় যুব সমবায় কমদপ্সি গ্প্রারোমটি 
শুরু হদয় জুন ১৯৮২ রাবরদখ শেষ হয়। 

দটোশরদ্র্য শবক�টোচন ক�্যসশূচ

ববআরবরবব ১৯৮২ সাদল বাংলাদেশ ব্যাংদকর 
আবরতৃক সহায়রায় প্ররম োবরদ্্য ববদমািন 
কমতৃসবূি রেহণ কপ্র। পরবর্ডলীদর পযতৃায়ক্রদম 
সিলরার সাদর অদনক োবরদ্্য ববদমািন 
প্রকল্প/কমতৃসবূি বাস্তবায়ন কপ্রদে। রন্মদধ্য 
১৩টি প্রকল্প সমাবপ্তর পর সরকাবর বসধিাদন্ত 
কমতৃসবূি আকাপ্র এখদনা িলমান। ববআরবরবব 
রার গহ্লীর ও বাস্তবাবয়র বববভন্ন প্রকদল্পর 
মাধ্যদম সমবায়/অনানষু্ঠাবনক েলভুক্ত কপ্র 
বববভন্ন সুদযাগ-সুববধা পল্লীর েবরদ্ জনগদণর 
কাদে গ্পৌঁোদনার প্রদিষ্া িাবলদয় যাদছে। 

রিশিষ্ে কটোর্যক্র�

মানব সম্ে উন্নয়দন প্রবশক্ণ ববদশষ গুরুত্ব 

বহন কপ্র রাদক। মানব সম্ে উন্নয়দনর 
লদক্্য ববআরবরবব’র বনজস্ব গ্মাট ৪৬টি বববভন্ন 
ক্যাটাগবরর প্রবশক্ণ প্রবরষ্ঠান পবরিালনা কপ্র 
আসদে। রন্মদধ্য জারলীয় পযতৃাদয়র-৩টি (একটি 
মবহলাদের), উপদজলাবভবত্তক টিটিবরবস-
৩০৮টি, ইউটিইউ-২৩টি, ওয়াক্ডসপ-কাম 
গ্টকবনক্যাল গ্্বনং গ্সটিার-১০টি এবং গ্্বনং-
কাম-গ্প্রারাকশন গ্সটিার-৬টি। এসকল 
প্রবশক্ণ প্রবরষ্ঠাদনর মাধ্যদম প্রবরটি প্রকল্প/
কমতৃসবূিভুক্ত জনবল ও উপকারদভাগীদের 
প্রবশবক্র করার জন্য প্রবশক্ণ কাযতৃক্রম 
অব্যাহর রদয়দে। এোড়া অবরসম্প্রবর 
সরকাবর বনদে্ডশনা অনযুায়লী ববদশষ প্রবশক্ণ 
কাযতৃক্রদমর আওরায় ববআরবরবব বনজস্ব 
উদে্যাগ ও সলীবমর বাদজট বরাদদের মদধ্যই 
বোয়াখাললীর ভাসানিপ্র বনবমতৃর শরণারতৃলী 
পল্লীদর স্ানান্তবরর ও বসবাসকারলী বলপূবতৃক 
বাস্তুিু্যর বোবহঙ্গাদের সদিরনরা বব্ধি ও 
জলীববকায়ন সহায়ক ক্বষ ও অক্বষ গ্্দর 
প্রবশক্ণ প্রোন কমতৃসবূি বাস্তবায়ন কপ্র যাদছে।

মসচ ব্যবস্টোপনটো ক�্যসশূচ (আইএ�শপ)

ক্বষ উৎপােন বব্ধির জন্য গ্সি একটি গুরুত্বপূণতৃ 
কাযতৃক্রম। ববদশষ কপ্র উচ্চ িলনশীল 
িসল িাদষর গ্ক্প্রি গ্সিযন্ত্র একটি অবর 
অপবরহাযতৃ উপকরণ (ক্বষযন্ত্র) বহদসদব ব্যবহৃর 
হদয় আসদে। ববষয়টির গুরুত্ব ববদবিনায় 
আইআরবরবপ (ববআরবরবব) ১৯৭৯-’৮০  
আবরতৃক বেপ্র পরলীক্ামলূকভাদব গ্েদশ সবতৃপ্ররম 
আরবর-১ প্রকদল্পর আওরায় গ্সি ব্যবস্াপনা 
(আইএমবপ) কমতৃসবূি িালু কপ্র। পরবর্ডলীদর এ 
কমতৃসবূির পবরধধ বব্ধি করা হয়।  ক্বষ উৎপােন 
বব্ধির জন্য ববআরবরবব’র জন্মলনে গ্রদকই 
১৫টি গ্সি প্রকদল্পর মাধ্যদম ১৮,৩৬০টি 
গভলীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩টি অগভলীর নলকূপ, 
১৯,৪০৫টি শবক্তিাবলর পাম্, ২,৭৩,০০০টি 
হস্তিাবলর নলকূপ, ৯৫টি পাওয়ার টিলার এবং 
৫টি ্া্রসহ অন্যান্য ক্বষ উপকরণ সরবরাহ 
কপ্রদে। ববআরবরবব এ পযতৃন্ত ১৬টি গ্সি ও 
গ্সি ব্যবস্াপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন কপ্রদে।  

পূি্ত  ক�্যসশূচ

১৯৭৬ সাল হদর ববআরবরবব কর্তৃক বাস্তবয়র 
বববভন্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকদল্পর আওরায়  
বববভন্ন ব�ৌর অবকাঠাদমাগর কাজ যরা: 
পাকা সড়ক বনমতৃাণ, কাঁিা সড়ক উন্নয়ন, পল্লী 
হাটবাজার বনমতৃাণ ও গ্মরামর, খালখনন, 
পুকুর খনন/পুকুর সংস্ার ও পুনুঃখনন, 
গ্ড্দনজ নালা, গ্সি নালা বনমতৃাণ, মাঝাবর 
মাদপর বব্রক কালভাট্ড, পশুপালদনর গ্সর 
ও পশু বিবকৎসা বেন্দ্র বনমতৃাণ, কুটিরবশল্প 
উন্নয়দনর সুববধা বেন্দ্র বনমতৃাণ, উপদজলা 
পযতৃাদয়র অবিস ভবন, ব্যাদিলর ও টুইন 

বোয়াট্ডার বনমতৃাণ এবং ইউবনয়ন অবিস ও 
কবমউবনটি গ্সটিার বনমতৃাণসহ ৬টি বনমতৃাণ 
প্রকল্প বাস্তবায়ন  কপ্রদে। 

বটোেটোরেটোিকরে ক�্যসশূচ

সারাদেদশ বাস্তবায়নাধলীন প্রকল্প/কমতৃসবূি 
বাস্তবায়দনর মাধ্যদম উপকারদভাগীদের 
উৎপাবের পণ্যসামরেলীর ন্যায্যমলূ্য প্রাবপ্তদর 
বাজারজারকরণ অরলীব গুরুত্বপূণতৃ। এ ববষয়টির 
প্রবর ববদশষ গুরুত্ব আপ্রাপ কপ্র ববআরবরবব 
আবশর েশদকর শুরুদর মকু্তা মাদক্ডটিং প্রকল্প 
বাস্তবায়ন কপ্র। বাজারজারকরণ কমতৃসবূির 
মলূ লক্্য ইউবসবসএ, বেএসএস এর 
ক্ষক সেস্যদের  উন্নর জাদরর বলীজ, সার, 
কলীটনাশক সরবরাহ এবং রাদের উৎপাবের 
িসল বাজারজারকরদণর মাধ্যদম স্বয়ম্ভররা 
অজ্ডন। সারা গ্েদশ এ লদক্্য বাংলাদেশ পল্লী 
উন্নয়ন ব�াদর্ডর বববভন্ন প্রকদল্পর আওরায় এ 
পযতৃন্ত বববভন্ন মাদপর সবতৃদমাট ১৬৮টি গুোম 
(শস্য সংরক্ণাগার) বনমতৃাণ করা হদয়দে।

পশরকবি সুরষ্টো ক�্যসশূচ

পবরদবদশর ভারসাম্য রক্া, জ্ালানলী �াটবর 
পূরণ, দূষণমকু্ত বাস উপদযাগী জনপে 
সষ্্টি এবং উপকারদভাগীদের উদ্ধুি কপ্র 
রাদের আয়বধতৃনকদল্প ববআরবরবব সারাদেদশ 
বক্্প্রাপণ, মৎস্য িাষ, স্বাস্্য সন্মর পায়খানা 
স্াপন, উন্নর িুলা ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, 
পশুপাবখর টিকাোন ও পবরিযতৃা, নাবরদকদলর 
িারা বোপণ ইর্যাবে কাযতৃক্রম বাস্তবায়ন ও 
পবরিালনা কপ্র আসদে ।

উন্নয়ন সহকরটোগী ও দটোিটো সংস্টোস�হূ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড উদল্খদযাগ্য 
সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়দন যুক্তরাজ্য, 
যুক্তরাষ্ট্র, নরওদয়, বেোরল্যাডে, ববশ্ব ব্যাংক, 
ইউএসএইর, বেয়ার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, 
বেবনশ আন্তজ্ডাবরক উন্নয়ন সংস্া, কানাবরয়ান 
বসরা, সুইবরস বসরা, আন্তজ্ডাবরক ক্বষ উন্নয়ন 
রহববল, জাবরসংদ�র খাে্য ও ক্বষ সংস্া, 
জাবরসং� উন্নয়ন কমতৃসবূি, যুক্তরাদজ্যর 
ব�দেবশক উন্নয়ন সংস্া, জাবরসংদ�র 
মলূধন উন্নয়ন রহববল, ববশ্ব বশশু রহববল, 
আইএলও, ইউএনএিবপএ, ইিাে, গ্িার্ড 
িাউদডেশন, জামতৃান কাবরগবর সহায়রা সংস্া, 
বোরার, ইইবস, জাইকা, আপ্ফ্া এবশয়া পল্লী 
উন্নয়ন সংস্া  ইর্যাবে উন্নয়ন সহদযাগী ও 
োরা সংস্ার বনকট গ্রদক আবরতৃক ও কাবরগবর 
সহদযাবগরা গ্পদয়দে।

ত�কদশিক শবকিষজ্ঞ/পরটো�ি্যক (শবষয়শভশত্ক) 

মসবটো রিহে 

ববআরবরববদর ১৯৮৫ সাল গ্রদক ২০১০ 
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সাল পযতৃন্ত স্বল্পদময়াবে, মধ্যদময়াবে ও 
েলী�তৃদময়াবে ববষয়বভবত্তক ৬৯ জন ববদেবশ 
ববদশষজ্ঞ/পরামশতৃক, ৬ জন অপ্ষ্ট্রবলয়ান 
ইয়ুর অ্যাদবিদসরর এবং ২৩৮ জন বেওবসবভ 
সেস্যসহ গ্মাট ৩১৩ জন কমতৃরর বেদলন এবং 
বনবে্ডষ্ সময় পযতৃন্ত োবয়ত্ব পালন শেদষ রারা 
বনজ বনজ গ্েদশ প্রর্যাবর্ডন কপ্রন।

পল্লী উন্নয়কনর অরিদূি হওয়টোর মরৌশতিকিটো

ববআরবরবব গ্েদশর সাববতৃক পল্লী উন্নয়দন 
বহুমাবরিক কমতৃকাডে বাস্তবায়দন সরকাপ্রর 
সবতৃবহ্ৎ গ্সবাোনকারলী অলাভজনক 
প্রবরষ্ঠান। অরি প্রবরষ্ঠানটি  সারাদেদশ ক্বষ 
উৎপােন ররা পল্লী উন্নয়ন, মবহলা ও বশশু 
উন্নয়ন এবং োবরদ্্য ববদমািন কমতৃকাডে 
বাস্তবায়দন প্রভাবক বহদসদব োবয়ত্ব পালন 
কপ্র যাদছে এবং ইদরামদধ্য বহুমাবরিক সাববতৃক 
পল্লী উন্নয়ন কাযতৃক্রম বাস্তবায়দন ৫০ বের 
উত্তলীণতৃ কপ্রদে। সুেলী�তৃ পর পবরক্রমায় সমবন্বর 
পল্লী উন্নয়ন কমতৃসবূিসহ গ্মাট ১১৮টির অধধক   
বহুমখুী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম 
অরি সংস্াটি বাংলদেদশর পল্লী উন্নয়দন একটি 
গুরুত্বপূণতৃ সংস্া বহদসদব রার সক্মরার প্রমাণ 
বেদখদে। ববআরবরবব ব্যরলীর অন্য বোন 
সরকাবর প্রবরষ্ঠান সাববতৃক পল্লী উন্নয়দনর 
জন্য এর অধধক সংখ্যক বহুমাবরিক উন্নয়ন 
প্রকল্প/কমতৃসবূি বাস্তবায়দনর নবজর বেই। িদল 
সাববতৃকভাদবই ববআরবরবব বাংলাদেদশ পল্লী 
উন্নয়দনর অরেদূর বহদসদব গণ্য ।

শবআরশিশব’র কটোর্যক্র� �লূ্যটোয়ন 

শুরু হদর ২০১৫ সাল পযতৃন্ত আইআরবরবপ 
ররা ববআরবরবব’র কাযতৃক্রম  বাস্তবায়দনর 
মাধ্যদম ক্বষ উন্নয়ন, নারলীর ক্মরায়ন এবং 
োবরদ্্য ববদমািন ও জনদসবার মাদনান্নয়দন 
প্রভাব মলূ্যায়দনর লদক্্য বাংলাদেশ সরকাপ্রর 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ববভাগ, আইএমইবর, 
ববআইবরএস, ববশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাদজ্য’র 
একটি ববশ্বববে্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ববষদয় 
স্ানলীয় একজন এবং োবরদ্্য ববদমািন ও নারলী 
উন্নয়ন ববষদয় বরন জন ববদেবশ পরামশতৃক 
কর্তৃক পর্ক পর্কভাদব ১২টি মলূ্যায়ন সম্ন্ন 
করা হদয়দে। প্রবরটি মলূ্যায়ন প্রবরদবেদন 
বাংলাদেদশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড কর্তৃক ক্বষ 
উৎপােন বব্ধি, নারলীর ক্মরায়ন, োবরদ্্য 

ববদমািন ও জনদসবার মাদনান্নয়দন সুবনবে্ডষ্ 
প্রভাব বনরূপণ ও প্রবরিলনসহ ববআরবরবব’র 
কাযতৃক্রদমর ভূয়সলী প্রশংসা করা হদয়দে। 
ববআইবরএস-এর মলূ্যায়ন প্রবরদবেদন 
গ্েদশর বজবরবপদর ববআরবরবব’র অবোদনর 
পবরমাণ ১.৯৩% উদল্খ করা হদয়দে।
 
উপসংহটোর

ববআরবরবব কর্তৃক বাস্তবাবয়র বহুমাবরিক 
উন্নয়ন প্রকল্পসমহূ গ্েদশর ক্বষ ও 
অক্বষ উৎপােন এবং বববনদয়াগ বব্ধিসহ  
উপকারদভাগীদের গ্সবা ও স্বকমতৃসংস্াদনর 
সুদযাগ সষ্্টি কপ্রদে। িদল, পল্লী উন্নয়ন 
ররা ক্বষ উৎপােন বব্ধি, নারলীর ক্মরায়ন 
ও োবরদ্্য ববদমািদন রোমলীণ অরতৃনলীবরদর 
যুক্ত হদয়দে উন্নয়দনর বহুমখুীরা এবং এর 
িলস্বরূপ পল্লী অঞ্চদল বববনদয়াগ, উন্নয়ন 
কাযতৃক্রদম েবরদ্দের অংশরেহণ, উৎপােন, 
আয়, ব�াগ ও িাবহো এবং স্ব-কমতৃসংস্ান 
ক্রমাগর বব্ধি পাদছে। এ সকল অজ্ডন রোমলীণ 
অরতৃনলীবরদক গবরশীল ও সুেঢ়্ হওয়ার গ্ক্প্রি 
উদল্খদযাগ্য অবোন রাখার পাশাপাবশ জারলীয় 
অরতৃনলীবরদর প্রভাব গ্িলদে। সামবরেকভাদব 
সমধ্ি বাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়দন ববআরবরবব 

এক অনন্য প্রবরষ্ঠান এবং রোমলীণ অরতৃননবরক 
কমতৃকাদডের সক্মরার প্ররলীক। গ্েদশর সাববতৃক 
উন্নয়দন পল্লী উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূণতৃ গ্স্র 
এবং ববআরবরবব এ গ্স্প্র সরকাপ্রর রাজস্ব 
খারভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাবসর প্রবরষ্ঠান। 
গণপ্রজারন্ত্রলী বাংলাদেশ সরকাপ্রর প্রশাসবনক 
কাঠাদমাদর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়  ববভাদগর 
অধলীন বববসএস-সমবায় ক্যারারভুক্ত সমবায় 
অধধেপ্তর রাকদলও বববসএস-পল্লী উন্নয়ন 
ক্যারারভুক্ত পল্লী উন্নয়ন অধধেপ্তর বেই। রাই 
প্রাসবঙ্গকভাদবই গ্েদশর োবরদ্্য ববদমািন এবং 
গ্টকসই ও স্ায়লী পল্লী উন্নয়দনর মাধ্যদম রোমলীণ 
অরতৃনলীবর আরও গবরশীল ও সুেঢ়্করদণর  
লদক্্য ববআরবরবব’র প্রাবরষ্ঠাবনক 
সক্মরা বব্ধি এবং কাযতৃক্রম গবরশীল ও 
বোরোরকরদণর জন্য  পল্লী উন্নয়দনর 
অরেদূর এ প্রবরষ্ঠানদক পল্লী উন্নয়ন অধধেপ্তপ্র 
রূপান্তরসহ বাংলাদেশ বসবভল সাবভ্ডস অরতৃাৎ 
বববসএস-পল্লী উন্নয়ন ক্যারারভুক্ত হওয়া 
জরুবর  ও সমদয়র োবব। 

দলীপক রঞ্জন জ�ৌশ�ক, প্রাক্তন বসবনয়র কনসালদটটি, 
আমার বাবড় আমার খামার প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
ববভাগ
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উদকবনক প্রকক্ল্পর দসলাই প্রবেষেে, বিআরবিবি, বমঠাপুকুর, রংপুর
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মাদে ভাদর বাঙাবল। আমরা আমজনরা করাটি 
বলদর ও শুনদর অভ্যস্ত। বকন্তু উৎপােন 
পযতৃাদয় ববআরবরবব’র জয়গান বলদর গ্সি 
ব্যবস্ার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ক্বষ উপকরণ 
ও শস্য বলীজ ববররণ, িসল গুোমজারকরণ 
ও বাজারজারকরদণর আদলািনাই ব�বশ 
শুনা যায়। ববআরবরববর মাধ্যদম ক্বষর গ্য 
উন্নয়ন সাধধর হদয়দে, রা বনদয় অদনক রর্য-
উপাত্ত, গদবষণা-প্রকাশনা রাকদলও ক্বষজ 
উৎপােদনর অন্যান্য খারসমদূহ আমাদের 
মদনাদযাগ কম, ববদশষ কপ্র মৎস্য খার। 
বেউ স্বলীকার করুক বা না করুক একরা 

সর্য গ্য, বাংলাদেদশ ক্বষ উৎপােন বব্ধিদর 
ববআরবরববর ভূবমকা অনস্বলীকাযতৃ; পাশাপাবশ 
গবাবেপশু, হাঁস-মরুবগ পালন, মৎস্য 
উৎপােন বব্ধিদরও ববআরবরবব সহায়ক শবক্ত 
বহদসদব কাজ করদে। বকন্তু সমস্যা হদলা, 
গ্মাট ক্বষজ উৎপােদন ববআরবরববর ভূবমকা 
কলী, কলীভাদবইবা ববআরবরবব উৎপােন গ্রদক 
বাজারজারকরদণ ভূবমকা রাখদে, কলীভাদবইবা 
অরতৃননবরক কমতৃকাদডের সাদর ধলীপ্র ধলীপ্র 
পল্লী জনদগাষ্ঠীর জলীবনমান উন্নয়ন ও আরতৃ-
সামাবজক অবস্ার পবরবর্ডন �টাদছে, রা রর্য 
উপাদত্তর অভাদব অদনক সময় সবঠকভাদব 

অে্শননবতক উন্নয়ক্ন বিআরবিবি’র 
কায্শক্রমসমহূ ও বজবিবপক্ত 
অিদান: ে্যামনগর অবরজ্ঞতা

এস.এম.এ গ্সাদহল
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বিরিাবয়র করা সম্ভব হয়বন। রদব এই বভন্ন বভন্ন 
অরেগবরর বেকগুদলা উদন্মািন করার সময় 
এদসদে।

বর্ডমাদন গ্েদশ ক্বষ উৎপােন বব্ধির সাদর 
সাদর অন্যান্য ক্বষজ উৎপােন ব�দড়দে। গ্মাট 
ক্বষজ উৎপােদনর অন্যরম খার হদলা মৎস্য 
খার। গ্েদশর গ্মাট বজবরবপ’র ৩.৫২ শরাংশ 
এবং ক্বষজ বজবরবপ’র  এক-িরুরতৃাংদশর 
ব�বশ (২৬.৩৭%) মৎস্য খাদরর অবোন। 
বর্ডমাদন গ্েদশ মাদের িাবহো বমটিদয় মৎস্য 
ও মৎস্যজার পণ্য রপ্তাবন কপ্র ব�দেবশক মদু্া 
অবজ্ডর হদছে। গ্েদশর রপ্তাবন আদয়র ১.৩৯ 
শরাংশ আদস মৎস্য খার হদর (বাংলাদেশ 
অরতৃননবরক সমলীক্া ২০২০)। গ্েদশর গ্মাট 
ক্বষজ উৎপােন বব্ধি ও জারলীয় অরতৃনলীবরদর 
ববআরবরবব কলীভাদব সবক্রয় ভূবমকা পালন 
করদে, রার েষ্্ান্ত বহদসদব গ্েদশর উপকূললীয় 
অঞ্চদল অববস্র অদনক উপদজলার উোহরণ 
টানদর পাবর। রদব একটি উপদজলার করা না 
বলদলই নয়।

শ্যামনগর, আয়রদন বাংলাদেদশর সবতৃবহ্ৎ 
উপদজলা। এটি বাংলাদেদশর সবতৃ েবক্ণ-
পবচিম অঞ্চদল সারক্লীরা বেলায় অববস্র। 
পব্রবলীর বহ্ত্তম ম্যানপ্রোভ বন সুন্দরবদনর 
পােদেদশ এই উপদজলার অবস্ান। এখাদন 
লবণাক্তরার কারদণ বমঠা পাবনর প্রবল সংকট 
রদয়দে। উপকূললীয় ও লবণাক্ত অঞ্চল হওয়ায় 
প্রবরবনয়র প্রাক্বরক দুদযতৃাদগর সাদর মানদুষর 
সংরোম কপ্র টিদক রাকদর হয়। এই অঞ্চদলর 
অধধকাংশ মানষু মৎস্য ও সুন্দরবদনর ওপর 
জলীববকা বনবতৃাহ কপ্র, ববদশষ কপ্র গ্হায়াইট 
গ্গাল্ খ্যার বিংবড় এই এলাকার মৎস্য 
উৎপােদনর মদধ্য অন্যরম। গ্েবশয় িাবহো 
পূরদণর পর ববদেদশও এই বিংবড় রপ্তাবন কপ্র 
প্রিুর পবরমাদণ ব�দেবশক মদু্া আয় করা সম্ভব 
হদছে। িদল অরতৃননবরক সছেলরা বব্ধির সাদর 
সাদর এলাকার জলীবনমান ও আরতৃ-সামাবজক 
অবস্া ধলীপ্র ধলীপ্র পাদল্ যাদছে । একই সাদর 
রোমলীণ অরতৃনলীবর শবক্তশাললী হদছে এবং গ্েদশর 
বজবরবপদর গুরুত্বপূণতৃ অবোন রাখদে। 

শ্যামনগর উপদজলায় ববআরবরবব’র 
প্রায় ২৩৬টি সবমবর রদয়দে, এর মদধ্য 
ক্ষক সমবায় সবমবরর সংখ্যা ১২৪টি, 
মবহলা সমবায় সবমবরর সংখ্যা ৪৯টি, 
বাবকগুদলা অনানষু্ঠাবনক সবমবর ও েল। এই 
সবমবরগুদলার প্রায় ৮,০০০ সেস্য রদয়দে, 
যার অধধকাংশ সেস্য প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ভাদব 
মৎস্য উৎপােদনর সাদর জবড়র। গর ২০১৯-
’২০ অরতৃবেপ্র সবমবরর সেস্যদের মাদঝ 
প্রায় ১৫.০৫ বোটি টাকা ঋণ ববররণ করা 
হদয়দে এবং এ বের অরতৃাৎ িলবর ২০২০-
’২১ অরতৃবেপ্র প্রায় ১৭.৩২ বোটি টাকা ঋণ 

ববররদণর লক্্যমারিা রদয়দে, যার অধধকাংশ 
বিংবড় ও অন্যান্য মৎস্য খাদর বববনদয়াগ করা 
হদব। এখাদন ঋণ পবরদশাদধর হার ৯৯.৫% 
শরাংশ, যা উৎপােদনর মাধ্যদম অরতৃননবরক 
অরেগবরর সক্মরা প্রমাণ কপ্র। 

উপদজলা মৎস্য অবিদসর রর্যমদর 
শ্যামনগর উপদজলায় বিংবড় গ্�প্রর সংখ্যা 
প্রায় ১৬,৫৩৮টি। এর মদধ্য বাগো বিংবড় 
গ্�প্রর সংখ্যা ১৬,৩২৮টি এবং গলো বিংবড় 
গ্�প্রর সংখ্যা ২১০টি। যার আয়রন যরাক্রদম 
১৭,৫০০ ও ১১০ গ্হ্র জবম এবং গ্মাট 
আয়রন প্রায় ১৭,৬১০ গ্হ্র জবম। এখাদন 
গ্হ্র প্রবর জবমদর গদড় ৪৩৫ বেবজ বহদসদব 
বাগো বিংবড়র উৎপােন প্রায় ৭,৬১৩ গ্মব্ক 
টন এবং গলো বিংবড় গ্হ্র প্রবর জবমদর গদড়  
৭০৯ বেবজ বহদসদব ৭৮ গ্মব্ক টন উৎপােন 
হদয় রাদক । এোড়া অন্যান্য উৎস হদর বববভন্ন 
প্রজাবরর মাে, বিংবড়, কাঁকড়া ও কুবিয়া 
উৎপােন হদয় রাদক। এই ববপুল পবরমাণ 
মৎস্য উৎপােন কমতৃকাদডে ববআরবরবব’র 
অধধকাংশ সমবায়লী প্রর্যক্ ও পপ্রাক্ভাদব 
জবড়র। অদনদকর মদন প্রশ্ন আসদর পাপ্র 
মৎস্য খাদরর অরেগবরর বিরি এখাদন টানবে 
বেন, অবশ্যই রার কারণ আদে ব�বক! মৎস্য 
উৎপােদন গ্েদশর গ্য অরেগবর সাধধর হদয়দে 
বকংবা সিলরা বদলন, এই সক্মরা বৈা হঠাৎ 
কপ্র একবেদন অজ্ডন করা সম্ভব হয়বন। আর 
এই অজ্ডদন ববআরবরবব’র অবোন করটুকু, 
রা রর্য-উপাদত্তর বহদসদবর ব�ড়াজাদল 
বনরূপণ নাই বা করলাম! বকন্তু খাবল গ্িাদখ 
উপকূললীয় অঞ্চদল যা গ্েখা যায়, রা স্বলীকার 
করদর অদনদকর গদবষক হওয়ার প্রদয়াজন 
হদব না। ববদশষ কপ্র ববআরবরবব’র মাধ্যদম 
মৎস্যজলীবলী সমবায়লীদের সংগবঠর করা, েক্রা 
বব্ধির জন্য কাবরগবর ও প্রযুবক্তগর ববষদয় 
প্রবশক্ণ প্রোন এবং সহজ শদর্ড সবঠক সমদয় 
অদরতৃর গ্যাগান/সরবরাহ এ সকল কাযতৃক্রম ও 
উৎপােন প্রবক্রয়ার সাদর বনববড়ভাদব জবড়র। 
িদল উৎপােন বব্ধির সাদর সাদর কমতৃসংস্ান 
বৈবরদর ববআরবরবব সহায়ক  ভূবমকা পালন 
করদে ।

ববআরবরবব সষ্্টির আবেকাল গ্রদকই 
শ্যামনগর উপদজলায় সিলরার সাদর 
রার কাযতৃক্রম িাবলদয় যাদছে। িলশ্রুবরদর 
শ্যামনগর ববআরবরবব’র অধলীদন পবরিাবলর 
উপদজলা বেন্দ্রলীয় সমবায় সবমবর বলুঃ 
(ইউবসবসএ) ১৯৮৮ সাদল জারলীয় সমবায় 
পুরস্ার এবং পরবর্ডলীদর ২০১৪ সাদল জারলীয় 
পল্লী পেক লাভ কপ্র, যা অর্যন্ত মযতৃাোকর। 
বকন্তু এই সম্ান ও মযতৃাোর স্ায়লী রূপ প্রবরষ্ঠা 
করদর হদল ক্বষজ উৎপােদনর সদঙ্গ জবড়র 
খারসমদূহ বভন্ন বভন্ন কমতৃপবরকল্পনা প্রদয়াজন 

এবং ব�জ্ঞাবনক পধিবরদর রর্য-উপাত্ত সংরেহ, 
ববদলিষণ ও গদবষণা প্রদয়াজন। রাহদল 
বজবরবপদর ববআরবরবব’র অবোন করটা রা 
বনরূপণ করা সবর্যকার অদরতৃ সম্ভব হদব। 

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ব�ার্ড এর 
র্বোবধাদন বাস্তবাবয়র বদ্স্তর বববশষ্ সমবায় 
পধিবরর প্রবর্ডন ও কাযতৃকাবররা বনদয় কম 
আদলািনা হয়বন। এই ধারণার বভবত্তদর পল্লী 
এলাকার কু্দ্ ও প্রাবন্তক ক্ষকদের সংগবঠর 
কপ্র পুঁবজ গঠন, কু্দ্ ঋণ প্রোন, প্রবশক্দণর 
মাধ্যদম েক্রা বব্ধি ও আয়বধতৃনমলূক 
কমতৃকাদডে যুক্ত করা হদয়দে। ববশ্বব্যাপী 
পুঁবজবােলী সমাদজর ববকাদশর কারদণ পল্লী 
সমাজব্যবস্ায়  গ্য নব্য মহাজবন প্ররা িালু 
হদয়বেল,  কু্দ্ ও প্রাবন্তক ক্ষকদের সংগবঠর 
কপ্র কু্দ্ ঋদণর সহজলীকরদণর মাধ্যদম 
ববআরবরবব গ্সই মহাজবন প্ররার মগদজ ধাক্া 
মারার গ্িষ্া কপ্রদে। করটুকু সিল, করটুকু 
ব্যরতৃ; গ্সটি ববদবি্য নয় বরং পল্লী উন্নয়দন 
ক্বষজ উৎপােদনর সাদর প্রাবন্তক ক্ষক ও 
মবহলাদের যুক্ত করা সম্ভব হদয়দে বক না, 
অরতৃননবরক অরেগবর সাধধর হদয়দে বক না, 
এটি আমাদের মলূ ববদবি্য ববষয় হওয়া উবির। 

বর্ডমান ববশ্বায়ন যুদগ োবরদ্্য মবুক্তর 
অন্যরম িাবলকাশবক্ত হদলা শবক্তশাললী 
অরতৃনলীবর। বাঙাবল জাবরর জনক বঙ্গবনু্র 
রজ্ডনলীর ইশারায় লক্ বোটি বাঙাবল গ্য 
মবুক্তর স্বপ্ন গ্েদখবেল, গ্সই স্বদপ্নর পর ধপ্রই 
বর্ডমান সরকাপ্রর বের্দত্ব রূপকল্প ২০২১ ও 
২০৪১  বাস্তবায়দন গ্েশ এবগদয় যাদছে এবং 
পল্লী উন্নয়দন ‘আমার রোম-আমার শহর’ এর 
গ্য ধারণা ব্যক্ত করা হদয়দে, রা রূপায়দণ 
ববআরবরবব-বে বপবেদয় রাখার বোদনা সুদযাগ 
বেই। ২০১০ সাদল বাংলাদেশ উন্নয়ন গদবষণা 
প্রবরষ্ঠান (ববআইবরএস) কর্তৃক সমলীক্ায় 
বজবরবপদর ববআরবরববর অবোন ১.৯৩% 
উদল্খ করা হদয়দে। পল্লী োবরদ্্য ববদমািদন 
রোমলীণ কু্দ্ ও প্রাবন্তক ক্ষকদের সংগবঠর 
করা, প্রবশক্ণ প্রোন, ঋণ সহায়রা প্রোন, 
ক্বষজ উৎপােন বব্ধি, নারলীর ক্মরায়ন, পল্লী 
উদে্যাক্তা সষ্্টি ও কমতৃসংস্ান সষ্্টির মাধ্যদম 
রোমলীণ অরতৃনলীবর ও জারলীয় অরতৃনলীবরদর 
ববআরবরবব গুরুত্বপূণতৃ ভূবমকা রাখদে; িদল 
বজবরবপদর ববআরবরবব’র গুরুত্ব বোদনা অংদশ 
কম নয় । পবরদশদষ আমরা বলদর পাবর “পল্লী 
উন্নয়দন ববআরবরবব” -এটাই গ্হাক পল্লীর 
োবরদ্্য ববদমািন ও আরতৃ-সামাবজক উন্নয়দন 
সবতৃাধধক উচ্চাবরর গ্্াগান। 

এস.এ�.এ মসটোকহল (ই-৩৭৯৫), প্রাক্তন উপদজলা পল্লী 
উন্নয়ন অবিসার, শ্যামনগর, সারক্লীরা।
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বিআরবিবির বিবরন্ন কম্শকাণ্ড

৪৫তম জাতীয় সমিায় বদিক্স মাননীয় প্রধানমন্তী শেখ হাবসনার বনকট দেক্ক জাতীয় সমিায় পুরস্ার বনক্ছেন বিআরবিবিরুতি  
_কাবেমনগর বিত্তহীন সমিায় সবমবত বলঃ’ এর সরাপবত জনাি দমাঃ  ইউনসু আলী-৫ নক্রম্বর ২০১৬

বিআরবিবি’র ৫০তম রৈাি্ত সরায় মাননীয় মন্তী জনাি দমাঃ তাজুল ইসলাম, এমবপ ও মাননীয় 
প্রবতমন্তী জনাি স্বপন রট্ািায্শ্য, এমবপ 



যক্োর রেলায় পল্ী উন্নয়ন 
ও সমিায় বিরাক্গর অধীনস্ 

দপ্তর/সংস্ার কম্শকত্তাক্দর 
সাক্ে মত বিবনময় অনষু্াক্ন 

মাননীয় প্রবতমন্তী জনাি 
স্বপন রট্ািায্শ্য, এমবপ।

মহাপবরিালক 
বিআরবিবি 
কতৃ্শক রাসানিরর 
স্ানান্তবরত র�াবহঙ্গা 
জনক্গাষ্ঠীর সাক্ে মত 
বিবনময়।
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জাতীয় শোক বদিস উপলক্ষে্য যক্োর রেলায় 
বিআরবিবি’র সুফলক্রাগীক্দর মাক্ি গাক্ির িারা বিতরে 
করক্িন মাননীয় প্রবতমন্তী জনাি স্বপন রট্ািায্শ্য, এমবপ।

জাবতর বপতা িঙ্গিনু্ধ শেখ মবুজিুর রহমাক্নর ৪৫তম োহাদৎ িাবষ্শকী উপলক্ষে্য 
পল্ী রিক্ন অনবুষ্ত আক্লািনা সরা ও দদায়া মাহবফল অনষু্াক্ন মাননীয় মন্তী 
জনাি দমাঃ তাজুল ইসলাম ও মাননীয় প্রবতমন্তী জনাি স্বপন রট্ািায্শ্য।
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বিআরবিবি’র সুফলক্রাগীক্দর উৎপাবদত পে্য প্রদে্শন, 
উদকবনক প্রকল্প, রংপুর।

মাননীয় প্রবতমন্তী, পল্ী উন্নয়ন ও সমিায় বিরাগ কতৃ্শক পল্ী 
রিক্ন স্াবপত িঙ্গিনু্ধর প্রবতকৃবতক্ত পুষ্পস্তিক অপ্শে।

মবুজি িষ্শ উপলক্ষে্য 
বিআরবিবি, 

গাজীপুর রেলার 
কাবলয়ানকর 
উপক্জলায় 

সুফলক্রাগীক্দর 
মাক্ি গাক্ির িারা 

বিতরে কররন 
বিআরবিবি’র 
মহাপবরিালক 

(দগ্রি-১) জনাি 
সুবপ্রয় কুমার কুনু্ ।

পল্ী রিক্ন কম্শকত্তা ও কম্শিাবরক্দর 
সাক্ে মত বিবনময় অনষু্াক্ন মাননীয় 
সবিি, পল্ী উন্নয়ন ও সমিায় বিরাগ 
জনাি দমাঃ মবেউর রহমান, এনবিবস।
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১৭ মাি্ত িঙ্গিনু্ধর জন্মবদন উপলক্ষে্য পল্ী রিক্ন আক্লািনা সরা ও দদায়া মাহবফল।

রংপুররর পীরগজি উপক্জলায় উদকবনক প্রকক্ল্পর দসলাই প্রবেষেে উক্্াধন, সনদপত্র বিতরে ও উপকারক্রাগীক্দর সাক্ে মতবিবনময় 
অনষু্াক্ন স্ীকার ি. বেরীন োরবমন দিৌধুরী, এমবপ।
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পল্ীরিক্ন স্াবপত িঙ্গিনু্ধ কে্শার পবরদে্শক্ন সবিি, পল্ী উন্নয়ন ও সমিায় বিরাগ

ইনহাউজ দরেবনং, বিআরবিটিআই, বসক্লট।
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জনাি আলহাজ্ব এ্যাি. আ.ক.ম. দমাজাক্মেল হক, এমবপ মক্হাদয় উপকারক্রাগীক্দর মাক্ি ঋে ও গাক্ির িারা বিতরে কররন, 
বিআরবিবি, কাবলয়ানকর গাজীপুর।

দগাপালগজি রেলার টুবঙ্গপাড়া উপক্জলায় বিআরবিবি’র মাধ্যক্ম িাস্তিায়নাধীন বপআরবিবপ-৩ প্রকক্ল্পর কায্শক্রম পবরদে্শন করক্িন মাননীয় 
পবরকল্পনা প্রবতমন্তী ি. োমসুল আলম।
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কারুপল্ী পবরদে্শক্ন বিক্দশী প্রবতবনধধদল

র�াবরি ষেবতগ্রস্ত সুফলক্রাগীক্দর মাক্ি মাননীয় প্রধানমন্তী দ�াবষত আবে্শক প্রক্োদনা ঋে বিতরে করক্িন জনাি িীর 
িাহাদুর উনেবসং, এমবপ, বিআরবিবি, িা্রিান পাি্শত্য রেলা


