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িশ্ন সরকাপ্রর সংস্থার 

কাছাকাধপ্রছ দুই জেলায় দাপ্ররদ্র্যে এত ফারাক 

 

 

 

উত্তরাঞ্চদ্র্লর কুপ্রিগ্রাম ও প্রদনােপুর কাছাকাপ্রছ দুটি জেলা; অর্ থনীপ্রতর গপ্রত-িকৃপ্রতও একই ধাঁদ্র্ের। এ দুই জেলার দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্র 

ফারাক সাদ্র্ি ৬ শতাংশ। কুপ্রিগ্রাদ্র্ম জেখাদ্র্ন দাপ্ররদ্র্যের হার ৭০.৮ শতাংশ জসখাদ্র্ন প্রদনােপুদ্র্র ৬৪.৩ শতাংশ। উত্তরাঞ্চদ্র্লরই আদ্র্রক 

জেলা গাইবান্ধা। কুপ্রিগ্রাম লাদ্র্গায়া এ দুই জেলার মদ্র্ে দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্র ফারাক প্রবশাল। ২৪.১ শতাংশ। কুপ্রিগ্রাদ্র্ম দাপ্ররদ্র্যের হার 

জেখাদ্র্ন ৭০.৮ শতাংশ, গাইবান্ধায় তা ৪৬.৭ শতাংশ। সরকাপ্রর সংস্থা বাংলাদ্র্দশ পপ্ররসংখ্যান ব্যেদ্র্রার (প্রবপ্রবএস) সব থদ্র্শষ খানা আয়-

ব্যয় েপ্ররদ্র্প জেলাওয়াপ্রর দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্রর এসব তদ্র্ের অসংগপ্রত তুদ্র্ল ধদ্র্রদ্র্ছ সরকাদ্র্ররই আদ্র্রকটি িপ্রতষ্ঠান বাংলাদ্র্দশ উন্নয়ন 

গদ্র্বষণা িপ্রতষ্ঠান (প্রবআইপ্রিএস)। গতকাল রােধানীর গুলশাদ্র্ন প্রসক্স প্রসেন জহাদ্র্েদ্র্ল দুই প্রদনব্যাপী প্রিটিকোল কনভারদ্র্সশদ্র্ন 

‘কদ্র্য়কটি অঞ্চদ্র্ল জকন দাপ্ররযে বাদ্র্ি’ এই প্রশদ্র্রানাদ্র্ম একটি গদ্র্বষণা িপ্রতদ্র্বদন উপস্থাপন কদ্র্রন প্রবআইপ্রিএদ্র্সর প্রসপ্রনয়র প্ররসাে থ 

জফদ্র্লা জুলপ্রফকার আলী। এদ্র্ত প্রতপ্রন উদ্র্েখ কদ্র্রন, প্রবপ্রবএদ্র্সর সব থদ্র্শষ খানা আয়-ব্যয় েপ্ররদ্র্প বলা হদ্র্য়দ্র্ছ, জদদ্র্শ গি দাপ্ররদ্র্যের হার 

২৪.৩ শতাংশ। অর্ে কুপ্রিগ্রাদ্র্ম দাপ্ররদ্র্যের হার ৭০.৮ শতাংশ। জদদ্র্শ গি দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্রর সদ্র্ে একটি জেলার দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্র এত 

পার্ থকে র্াদ্র্ক প্রকভাদ্র্ব তা প্রনদ্র্য় িশ্ন জতাদ্র্লন জুলপ্রফকার আলী। যুক্তরাদ্র্েের উলস্টার প্রবশ্বপ্রবদ্যালদ্র্য়র অোপক প্রসপ্রিকুর রহমান 

ওসমানীর সঞ্চালনায় জসশদ্র্ন অন্যদ্র্দর মদ্র্ে বক্তব্য জদন ঢাকা প্রবশ্বপ্রবদ্যালদ্র্য়র সাদ্র্বক অোপক বাপ্রক খপ্রললী, জমাহাম্মদ আলী 

তসপ্রলম, অোকশনএইদ্র্ির কাপ্রি প্রিদ্র্রক্টর ফারাহ কপ্রবরসহ অন্যরা। এই জসশদ্র্ন অসমতা প্রনদ্র্য় আদ্র্রকটি গদ্র্বষণা িপ্রতদ্র্বদন 

উপস্থাপন কদ্র্রন প্রবআইপ্রিদ্র্সর গদ্র্বষণা পপ্ররোলক প্রবনায়ক জসন। 

গদ্র্বষণা িপ্রতদ্র্বদদ্র্ন জুলপ্রফকার আলী ২০০৫, ২০১০ এবং ২০১৬ সাদ্র্লর সব থদ্র্শষ খানা আয়-ব্যয় েপ্ররদ্র্পর তে পে থাদ্র্লােনা কদ্র্র 

জদপ্রখদ্র্য়দ্র্ছন, প্রবপ্রবএস বলদ্র্ছ, জদদ্র্শ গি দাপ্ররদ্র্যের হার কমদ্র্ছ। অপ্রত দাপ্ররদ্র্যের হারও কমদ্র্ছ। গি হতদপ্ররয ও দপ্ররদ্র্যর হার জেখাদ্র্ন 

কমদ্র্ছ; জসখাদ্র্ন ২৩টি জেলায় প্রকভাদ্র্ব দাপ্ররদ্র্যের হার বাদ্র্ি তা প্রনদ্র্য়ও িশ্ন জতাদ্র্লন প্রতপ্রন। এর মদ্র্ে খাগিাছপ্রিদ্র্ত গত ছয় বছদ্র্র 



দাপ্ররদ্র্যের হার জবদ্র্িদ্র্ছ ২৭ শতাংশ; প্রদনােপুদ্র্র ২৬ শতাংশ, প্রকদ্র্শারগদ্র্ে ২৩ শতাংশ। প্রবপ্রবএদ্র্সর খানা আয়-ব্যয় েপ্ররদ্র্পর তদ্র্ের 

গ্রহণদ্র্োগ্যতা প্রনদ্র্য় িশ্ন জতালা হয় জসশদ্র্ন। জুলপ্রফকার আলী বদ্র্লন, গি দাপ্ররদ্র্যের হার জেখাদ্র্ন কমদ্র্ছ, জসখাদ্র্ন ২৩ জেলায় 

দাপ্ররদ্র্যের হার জবদ্র্ি োওয়ার প্রেত্র সঠিক প্রক না, তা খ ুঁদ্র্ে জবর করা েরুপ্রর। েপ্রদ সপ্রতেই ওই ২৩ জেলায় দাপ্ররদ্র্যের হার জবদ্র্ি র্াদ্র্ক, 

জসটি জকন জবদ্র্িদ্র্ছ, তা জবর করারও পরামশ থ জদন প্রতপ্রন। গদ্র্বষণার অংশ প্রহদ্র্সদ্র্ব কুপ্রিগ্রাম ও প্রদনােপুরদ্র্ক জবদ্র্ছ জনয় প্রবআইপ্রিএস। 

দুই জেলার স্থানীয় মানুদ্র্ষর কাদ্র্ছ োনদ্র্ত োওয়া হয়, ওই দুই জেলায় জকন দাপ্ররদ্র্যের হার এত জবপ্রশ। এর েবাদ্র্ব কুপ্রিগ্রাদ্র্মর 

স্থানীয়রা বদ্র্লদ্র্ছ, জসখাদ্র্ন ঘন ঘন িাকৃপ্রতক দুদ্র্ে থাগ হয়। আদ্র্গ জেো জদখা োয়প্রন। োকা উপােথদ্র্নর আশায় অদ্র্নদ্র্ক এলাকা তোগ 

কদ্র্র। তারা আর প্রফদ্র্র আদ্র্স না। সরকাদ্র্রর পক্ষ জর্দ্র্ক অর্ থ বরাি কম জদওয়া হয়। দক্ষতার অভাব এবং েীপ্রবকার োয়গা খবই 

কম। এ ছািা অবকাঠাদ্র্মা দুব থলতা এবং বাোর দুব থলতাদ্র্ক দায়ী কদ্র্রদ্র্ছ স্থানীয় মানুষ। অন্যপ্রদদ্র্ক প্রদনােপুদ্র্রর বাপ্রসন্দারা বদ্র্লদ্র্ছ, 

কৃপ্রষদ্র্ত উত্পাদন খরে জবপ্রশ। প্রকন্তু জস খরে আর ওঠাদ্র্না োয় না। সরকাদ্র্রর পক্ষ জর্দ্র্ক বরাি কম। অবকাঠাদ্র্মা উন্নয়ন কম হদ্র্ে। 

সমোতীয় দুটি জেলার মদ্র্ে দাপ্ররদ্র্যের হাদ্র্র এমন প্রবস্তর ফারাক প্রবআইপ্রিএদ্র্সর এমন অপ্রভদ্র্োগ সম্পদ্র্কথ োনদ্র্ত োইদ্র্ল গতকাল 

সন্ধোয় প্রবপ্রবএদ্র্সর এক কম থকতথা নাম িকাশ না করার শদ্র্তথ বদ্র্লন, সংজ্ঞার কারদ্র্ণ এমনো হদ্র্ে। উত্তরাঞ্চদ্র্লর কদ্র্য়কটি জেলার েন্য 

একটি দাপ্ররযেসীমার লাইন ততপ্রর করা আদ্র্ছ। জস আদ্র্লাদ্র্ক দাপ্ররদ্র্যের হার প্রনরূপণ করা হয়। তদ্র্ব এই পদ্ধপ্রত পপ্ররবতথন করা েরুপ্রর 

বদ্র্লও মত জদন প্রতপ্রন। 

এপ্রদদ্র্ক আদ্র্রকটি গদ্র্বষণা িপ্রতদ্র্বদদ্র্ন প্রবআইপ্রিএদ্র্সর গদ্র্বষণা পপ্ররোলক প্রবনায়ক জসন জদপ্রখদ্র্য়দ্র্ছন, জদদ্র্শ অস্বাভাপ্রবক হাদ্র্র আদ্র্য়র 

অসমতা বািদ্র্ছ। প্রবদ্র্শষ কদ্র্র শহরাঞ্চদ্র্ল। গদ্র্বষণা িপ্রতদ্র্বদদ্র্ন প্রতপ্রন বদ্র্লন, গত কদ্র্য়ক বছদ্র্র প্রেপ্রিপ্রপর িবৃপ্রদ্ধ ৬ শতাংদ্র্শর জবপ্রশ 

অপ্রেথত হদ্র্ে। একই সমদ্র্য় অসমতাও বািদ্র্ছ। তদ্র্ব িবৃপ্রদ্ধর সদ্র্ে সদ্র্ে জে হাদ্র্র দাপ্ররদ্র্যের হার কমার কর্া, জস হাদ্র্র কমদ্র্ছ না। 

অর্ে িবৃপ্রদ্ধ বািার সদ্র্ে সদ্র্ে দাপ্ররদ্র্যের হারও পাো প্রদদ্র্য় কমার কর্া। প্রকন্তু জতমনো জদখা োদ্র্ে না। ২০১০ সাল জর্দ্র্ক আদ্র্য়র 

অসমতা বািদ্র্ছ বদ্র্লও প্রতপ্রন উদ্র্েখ কদ্র্রন। প্রবনায়ক জসন অপ্রভদ্র্োগ কদ্র্রন, প্রেপ্রিপ্রপর িবৃপ্রদ্ধ বািদ্র্ল জেভাদ্র্ব গুরুত্ব জদওয়া হয়, 

প্রকংবা হদ্র্ে, আদ্র্য়র অসমতা বািদ্র্লও জসভাদ্র্ব গুরুত্ব জদওয়া হয় না। তাঁর মদ্র্ত, সরকার সামাপ্রেক সুরক্ষা খাদ্র্ত িপ্রতবছর জেভাদ্র্ব 

বরাি বািাদ্র্ে, তাদ্র্ত দাপ্ররযে প্রবদ্র্মােন হদ্র্ব না। এ সময় প্রতপ্রন প্রেপ্রিপ্রপর অনুপাদ্র্ত কর আদাদ্র্য়র হার বািাদ্র্নার পরামশ থ জদন। 

আদ্র্লােনায় অংশ প্রনদ্র্য় ফারাহ কপ্রবর বদ্র্লন, শুধু আদ্র্য়র অসমতা নয়; সবখাদ্র্নই অসমতা রদ্র্য়দ্র্ছ। গণতন্ত্র, প্রবোর, িপ্রতষ্ঠান, নীপ্রত 

জকৌশল সবখাদ্র্নই অসমতা প্রবরাে করদ্র্ছ। 

 


