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নির্ বাচিী ইশতেহাতেে সতে সংগনেপূর্ ব এর্াতেে র্াতেট 

ড. আনেউে েহমাি 

িািা নর্চাতেই এর্াতেে র্াতেট দীর্ বতময়ানদ নচন্তাপ্রসূে দূেদশী একটি আনথ বক প্রস্তার্িা। মূলে ক্ষমোসীি দতলে ‘সমৃনিে অগ্রযাত্রায় র্াংলাতদশ’ 

নশতোিাতমে ‘নির্ বাচিী ইশতেহাে ২০১৮’-এে অগ্রানিকােগুতলাে সতে সংগনে রেতেই এর্াতেে র্াতেট প্রর্ীে হতয়তে। অেীতেে অন্তর্ভ বনিমূলক 

উন্নয়তিে িাোর্ানহকো র্োয় রেতে আগামী নদতিে আশাোগানিয়া সর্াে েন্য সমৃনিে নিনিভূনম স্থাপতিে এক রকৌশলী দনলল নহতসতর্ আখ্যা 

রদওয়া যায় এর্াতেে র্াতেটতক। মািিীয় প্রিািমন্ত্রী র্াতেট-উিে সংর্াদ সতেলতি যথাথ বই র্তলতেি, এটি েিকল্যার্িমী র্াতেট প্রস্তার্িা। 

রযতহতু নেনি অথ বমন্ত্রীে দানয়ত্ব নিতয় এর্াতেে র্াতেট উপস্থাপি কতেতেি, োই অতিতক হয়তো িার্তে পাতেি এ নিতয় খুর্ রর্নশ আলাপ-

আতলাচিাে সুতযাগ রিই। চূড়ান্ত কথা রো সংর্াদ সতেলতি প্রিািমন্ত্রী র্তলই রেতলতেি। আসতল ব্যাপােটি নকন্তু ো িয়। রসনদি নেনি অথ বমন্ত্রীে 

ের্ানিতে কথা র্তলতেি। র্াতেট পাতসে আগ নদতয় চূড়ান্ত মোমে প্রিািমন্ত্রী নহতসতর্ নেনি রেে রদতর্ি। োই সংসতদ ও সংসতদে র্াইতে র্াতেট 

প্রস্তার্িাগুতলা নিতয় রেে পয বাতলাচিা ও সমাতলাচিাে সুতযাগ েতয়তে। রসই পনেতপ্রনক্ষে মতি রেতেই েির্ান্ধর্ রযসর্ প্রস্তার্ র্াতেতট রপশ কো 

হতয়তে, রসগুতলাে কতয়কটি নিতয় এই নির্তন্ধ আলাপ-আতলাচিা কেতে চাইনে। ক্ষমোসীি দতলে নির্ বাচিী ইশতেহাতে অন্যান্য অতিক নর্ষয় 

োড়াও নশক্ষা, োরুণ্য, কম বসংস্থাি, স্বাস্থয, কৃনষ, সামানেক নিোপিাে মতো েরুর্ ও গনের্-নহতেষী অতিক সুনিনদ বষ্ট প্রস্তার্ োো হতয়নেল। 

প্রস্তানর্ে র্াতেতট এসর্ নর্ষতয় র্োদ্দসহ র্াস্তর্ায়ি রকৌশল নিতয় আলাপ কো হতয়তে। রসই প্রস্তার্গুতলা র্াস্তর্োে আতলাতক কেটা লাগসই 

হতয়তে, িা হতল আতো কী িেতিে পনের্েবি ও পনেমােবি কো সম্ভর্ রসসর্ কথাই আে এই নির্তন্ধ র্লতে চাইনে। 

নশক্ষা, োরুণ্য ও কম বসংস্থাি : প্রশংসিীয় র্োদ্দ সতেও সামতি অতিক র্ড় চযাতলঞ্জ 

নশক্ষা োতে প্রস্তানর্ে র্াতেতট সতর্ বাচ্চ ১৫.২ শোংশ র্োদ্দ রদওয়া হতয়তে। গে এক দশতক নশক্ষা োেতক র্াতেট র্োতদ্দে নর্চাতে রয 

অগ্রানিকাে রদওয়া হতয়তে োেই িাোর্ানহকো েক্ষা কো হতয়তে এর্াতেে র্াতেতটও। এমি র্োদ্দ প্রশংসিীয় হতলও মতি োো দেকাে, নশক্ষা 

োতে আমাতদে র্াতেট র্োদ্দ নেনডনপে ২ শোংতশে আশপাতশ। আন্তেবানেক মাি নর্চাতে এ অনুপাে ৪ শোংশ হওয়া দেকাে। এর্াতেে র্াতেট 

প্রস্তাতর্ ো ৩ শোংতশে কাোকানে রিওয়াে রচষ্টা কো হতয়তে। এটা খুর্ই ইনের্াচক িাোে সূচিা র্লা চতল। েতর্ প্রযুনি ব্যয় নমনলতয় ো কো 

হতয়তে। নশক্ষা োে আলাদািাতর্ই আতো রর্নশ নর্নিতয়াগ প্রেযাশা কেতে পাতে। কাের্ এই নর্নিতয়াগ আগামী নদতিে র্াংলাতদশ নিম বাতর্ে েন্য 

খুর্ই প্রতয়ােিীয়। েতর্ মাধ্যনমক স্কুতলে এমনপওর্ভনিসহ নশক্ষালতয়ে উন্নয়তিে েন্য র্াতেতট র্াড়নে র্োদ্দ রদওয়া হতয়তে। 

 

শুধু র্োদ্দ বৃনিই িয়, মতিাতযাগ নদতে হতর্ নশক্ষাে গুর্গে মাি বৃনিে নদতকও। এেই মতধ্য এ েন্য রর্শ নকছু প্রশংসিীয় উতযাগ রিওয়া হতয়তে। 

এর্াতেে র্াতেট প্রস্তাতর্ উচ্চনশক্ষা রক্ষতত্র নর্তদশ রথতক নশক্ষক নিতয় আসাে প্রস্তার্ কো হতয়তে, যা নিিঃসতেতহ প্রশংসিীয়। েতর্ এ রক্ষতত্র 

নর্তদতশ নশক্ষকো নকংর্া গতর্ষর্ােে র্াংলাতদনশ িাগনেকতদে রদতশ নেনেতয় এতি উচ্চনশক্ষা কায বক্রতম যুি কেতে পােতল অনিকেে সুেল 

পাওয়া যাতর্ র্তল িাের্া কো যায়। এসর্ নর্তশষজ্ঞতক পূর্ বকালীি নিতয়াগ রদওয়ােও দেকাে রিই। েদতদে ে্ডককালীি নিতয়াগ রদওয়া এর্ং রদতশে 

নশক্ষক র্া নশক্ষাথীতদে সতে েদতদে অিলাইি রযাগাতযাগ বৃনিে উতযাগ নিতয় েেচ র্দচাতিা রযতে পাতে। প্রর্াসী পন্ডকেেতিো স্বতদশতক 

িাতলার্াসাে অংশ নহতসতর্ই এমি কায বক্রতম অংশগ্রহর্ কেতে খুর্ই আগ্রহী। এ লতক্ষয একটি নর্তশষ প্রকল্পও এনডনপতে যুি কো রযতে পাতে। 

র্াোতেে চানহদা অনুসাতে আমাতদে েরুর্তদে নশনক্ষে কতে রোলাে নদতকও মতিাতযাগ রদওয়া দেকাে। মতি োেতে হতর্, রদতশে ১০ লাে 

গ্রযাজুতয়ট রর্কাে থাকা অর্স্থায়ও আমাতদে রদশীয় প্রনেষ্ঠািগুতলা দক্ষ েিশনিে অিাতর্ রিাতগ। েলস্বরূপ প্রায় চাে লাে নর্তদনশ িাগনেকতক 

রদশীয় প্রনেষ্ঠাতি নিতয়াগ নদতয় র্েতে ৪২ হাোে রকাটি টাকাে রর্নশ টাকা নর্তদতশ পাঠিতয় নদতে হতে। রস েন্য কানেগনে নশক্ষাে নদতক র্াড়নে 

মতিাতযাগ রদওয়াে প্রতয়ােি েতয়তে। 



আমো র্হুনদি িতে স্টাট ব-আপ োন্ড গঠি কতে েরুর্ উতযািা তেনেে কথা র্তল আসনে। এর্াতেে র্াতেতটই প্রথম এমি উতযাগ রিওয়া হতয়তে 

এর্ং এ েন্য ১০০ রকাটি টাকাে েহনর্ল র্োদ্দ োো হতয়তে। নিিঃসতেতহ এটি েরুর্ উতযািা তেনেে প্রনক্রয়াতক ব্যাপক মাত্রায় রর্গর্াি কেতর্। 

আে পুতো সামনষ্টক অথ বিীনেতেই এে ইনের্াচক প্রিার্ পড়তর্। েতর্ এে পাশাপানশ েরুর্ উতযািাো রকাি িেতিে উতযাগ গ্রহর্ কেতর্ এর্ং 

রসগুতলাতে নকিাতর্ সেল হতর্, ো নিতয় গতর্ষর্া ও প্রনশক্ষতর্ে েন্য নর্শ্বনর্যালয়গুতলাতে ‘ইতিাতিশি ল্যার্’ এর্ং ‘এন্টােতপ্রিােনশপ 

রডতিলপতমন্ট রসন্টাে’ গঠি কতে রসোতি অথ ব র্োদ্দ রদওয়াে কথাও িার্া রযতে পাতে। এ রক্ষতত্র ব্যনি োেও সেকাতেে সতে রযৌথিাতর্ কাে 

কেতে পাতে। োো সামানেক দায়র্ি েহনর্ল নিতয় এসর্ উতযাতগে সতে যুি হতে পাতে। িােেসহ পুতো উন্নয়িশীল এর্ং উন্নে নর্তশ্বই 

নশক্ষাে উন্নয়তি এমি রমলর্ন্ধি লক্ষ কো যায়। 

স্বাস্থয োতে র্োদ্দ : েিগতর্ে ওপে চাপ কমাতিা দেকাে 

গে রর্শ কতয়কটি অথ বর্েতেে িাোর্ানহকোয় এর্াতেে র্াতেতটও রমাট র্াতেতটে একটি উতেেতযাগ্য অংশ (৪.৯ শোংশ) স্বাস্থয োতে র্োদ্দ 

রদওয়া হতয়তে। র্োদ্দ এর্ং কম বসূনচ র্া প্রকতল্পে নর্চাতে রয িাোর্ানহকো রদো যাতে, ো েিগর্তক মািসেে স্বাস্থযতসর্া রদওয়াে সেকানে 

প্রনেশ্রুনে প্রনেেনলে কেতে। েতর্ এ রক্ষতত্র স্মের্ কতে রদওয়া রযতে পাতে, স্বাস্থয োতে সেকানে ব্যতয়ে শোংতশে নর্চাতে পুতো এনশয়া ও 

প্রশান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চতলে সর্ রদতশে তুলিায় আমো অতিকটাই নপনেতয় আনে (র্োদ্দ নদনে নেনডনপে মাত্র ১ শোংশ)। এ র্োতদ্দে অনুপাে 

নিগুর্ কো এেি সমতয়ে দানর্। মতি োেতে হতর্, এেতিা েিগর্তক স্বাস্থয ব্যতয়ে দুই-তৃেীয়াংতশেও রর্নশ ব্যয় কেতে হতে নিতেতদে পতকট 

রথতকই। এ কােতর্ দানেদ্র্যতেোে নিতচ পাওয়া যাতে অতিক মানুষ। এ নদকগুতলা নর্তর্চিায় নিতয় আগামী নদতি এ োতে র্োদ্দ আতো র্াড়াতিা 

হতর্ র্তল আমো আশা কনে। 

কৃনষ র্োতদ্দ সাম্প্রনেক সংকতটে প্রনেেলি র্তটতে 

নর্নিন্ন মহল রথতক অতিক নদি িতেই কৃনষ োতে শস্য র্ীমা চালু কোে আহ্বাি োিাতিা হনেল। এর্াতেে র্াতেতট রসই শস্য র্ীমা 

পেীক্ষামূলকিাতর্ চালু কোে প্রস্তার্ এতসতে। সাম্প্রনেককাতল র্াম্পাে েলতিে েতল কৃষতকে িাতিে ন্যায্য মূল্য িা পাওয়া, নকংর্া কতয়ক র্েে 

আতগই আকনস্মক র্ন্যায় ব্যাপক েসতলে ক্ষনেে অনিজ্ঞো রথতকই সেকাে এই নসিান্ত নিতয়তে র্তল মতি হতে। এ প্রসতে র্তল োো দেকাে, 

সাম্প্রনেক অেীতেও এ রদতশ শস্য র্ীমা নিতয় রর্শ নকছু পেীক্ষা-নিেীক্ষা হতয়তে। ওগুতলা রথতক নশক্ষা নিতয় এর্াতেে শস্য র্ীমাে পাইলট প্রকল্প 

সাোতিা হতল ো অনিকেে কায বকে হতর্ র্তল আশা কো যায়। েতর্ মতি োেতে হতর্ শস্য র্ীমাও এক িেতিে আনথ বক রসর্া। কাতেই প্রাথনমক 

পেীক্ষা-নিেীক্ষাে পে শস্য র্ীমাে রক্ষতত্রও আমাতদে ‘মাতকবট রলড সনলউশি’ অথ বাৎ র্াোেনিনিক সমািাতিে নদতক রযতে হতর্। সেকাে শুধু পথ 

রদোতর্ এর্ং পের্েী সমতয় রস পতথ নর্নিন্ন আনথ বক রসর্াদািকােী প্রনেষ্ঠাি কৃষকতদে শস্য র্ীমা রসর্া রদতর্। হয়তো পুতো রদতশ এটাে প্রসাে 

র্টতর্ িা। নর্পয বস্ত এলাকাে কৃষকই এে সুনর্িা রর্নশ কতে পাতর্। 

এ োড়া কৃনষতে র্োদ্দ ও িতুবনক র্ার্দ র্োদ্দ রর্তড়তে, কৃনষে যানন্ত্রকীকেতর্ র্োতদ্দে ইনের্াচক িাোও অব্যাহে োো হতয়তে। এসর্ই প্রশংসিীয় 

উতযাগ। েতর্ এসতর্ে পাশাপানশ আগামী নদতি িােতেে মতো কৃনষপতণ্যে মূল্য নিি বােতর্ে েন্য একটি স্বেন্ত্র ‘কৃনষপণ্য মূল্য কনমশি’ গঠি কোে 

কথা িার্া রযতে পাতে। এই কনমশতি কৃনষ নর্তশষজ্ঞ, র্াোে নর্তশষজ্ঞ ও অথ বিীনেনর্দো থাকতর্ি। েসতলে উৎপাদতিে আগাম প্রতক্ষপর্, মজুদ 

ও চানহদা নিরূপর্ কতে েসল ওঠাে আতগই এই কনমশি ন্যযিেম দাম নিি বাের্ কেতর্। রসই আতলাতকই কৃনষ িতুবনকও নর্েের্ কো হতর্। 

সেকাতেে গুদাম ব্যর্স্থাপিােও সমন্বয় র্টাতিা হতর্। 

সামানেক নিোপিা : পনের্েবিশীল র্াস্তর্োে কথা মাথায় রেতে এতগাতে হতর্ 

র্াতেতটে ১৪ শোংশ সামানেক নিোপিায় র্োদ্দ রদওয়াটা অর্শ্যই প্রশংসাে দানর্ োতে। দানেদ্র্য নিেসিসহ অন্যান্য সামনষ্টক অথ বতিনেক 

লক্ষযমাত্রাে সতে এ র্োদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ ব—এ নর্ষতয় সতেহ রিই। উপকােতিাগীে সংখ্যা বৃনিে পাশাপানশ অতিক রক্ষতত্রই িাো র্াড়াতিা হতয়তে। 

এসর্ কেতে নগতয় িাোে পনেমার্ এেটা র্াড়াতিা হয়নি রয োো এে ওপে পুতোপুনে নিি বেশীল হতয় পতড়। এটা হতর্ োতদে সম্পূেক আয়। 

র্ানক আয় োো কেতর্ োতদে নিতেতদে রযাগ্যো র্তল। এে েতল ত্রার্নিি বে মািনসকোে অর্সাি হতে পাতে। আতগে র্াতেট প্রস্তাতর্ও এমিটি 

কো হতয়নেল। েেি অতিতক এ উতযাগতক নির্ বাচি-পূর্ বর্েী েিতুনষ্টর্াদী রকৌশল র্তলনেতলি। োেীয় নির্ বাচতিে পতেে র্াতেতটও সামানেক 

সুেক্ষায় র্োতদ্দে িাো অব্যাহে োোয় অন্তর্ভ বনিমূলক উন্নয়তিে প্রনে সেকাতেে দীর্ বতময়ানদ মতিাতযাতগে নর্ষয়টি প্রনেনষ্ঠে হতর্ র্তল মতি হয়। 

েতর্ সামানেক নিোপিা কম বসূনচে উপকােতিাগী যথাযথিাতর্ নির্ বাচি কো এর্ং োতদে কাতে ঠিকঠাক সহায়ো রপৌৌঁোতিাে রক্ষতত্র গে এক 

দশতক আমো অতিক এনগতয় রগতলও এেতিা এোতি অতিক উন্ননেে সুতযাগ েতয়তে। এ রক্ষতত্র েথ্য ও রযাগাতযাগ প্রযুনিে আতো কায বকে প্রতয়াগ 

ও প্রসাে সহায়ক হতর্। োেীয় পনেচয়পত্রতক (স্মাট ব কাড ব) যে রর্নশ মাত্রায় সামানেক নিোপিা কম বসূনচগুতলাে সতে যুি কো যাতর্, েেই এসর্ 

কম বসূনচ আতো দক্ষোে সতে র্াস্তর্ায়ি কো যাতর্ র্তল মতি হয় (এ প্রসতে িােতেে আিাে কাতড বে অনিজ্ঞো রথতক আমো নশেতে পানে)। 



সামানেক নিোপিাে আতো দুটি নদক নর্তশষ মতিাতযাগ দানর্ কতে। প্রথমটি হতলা, িগোঞ্চতলে দনেদ্র্ ও অনেদনেদ্র্ মানুতষে েন্য সুনিনদ বষ্ট 

সামানেক নিোপিা কম বসূনচে প্রসে। শুধু িগে-দনেদ্র্তদে রসর্া রদওয়াে েন্য অল্পসংখ্যক সামানেক নিোপিা কম বসূনচ র্াস্তর্ানয়ে হতলও রমাট 

সামানেক নিোপিা রর্ষ্টিী কম বসূনচে সংখ্যাে তুলিায় এ সংখ্যা িগণ্যই র্লতে হতর্। র্োদ্দও একই েকম। নকন্তু আমাতদে সামনষ্টক অথ বতিনেক 

গনেপথ র্লতে রয আগামী নদতি িগোয়তর্ে গনে আতো র্াড়তর্। েলর্ায়ু পনের্েবি ও আধুনিকায়তিে েতল আতো রর্নশসংখ্যক মানুষ িগতে 

র্সর্াস কেতর্। পনেসংখ্যাি র্লতে, দানেতদ্র্যে শেকো হাে যনদ র্েবমাি সমতয়ে অতি বতকও িানমতয় আিা যায়, েবু ২০২৫ সাতল িগতে 

র্সর্াসকােী দনেদ্র্ মানুতষে সংখ্যা র্েবমাতিে রচতয় রর্নশ হতে পাতে। এ নর্ষয়টি মাথায় রেতে আগামী নদতি িগোঞ্চতলে েন্য নর্তশষ সামানেক 

নিোপিা কম বসূনচে র্োদ্দ োো দেকাে। এেই মতধ্য সেকানে ও রর্সেকানে উতযাতগ রযসর্ িগোঞ্চতলে সামানেক নিোপিা কম বসূনচ র্াস্তর্ানয়ে 

হতয়তে, রসগুতলা রথতক পাওয়া অনিজ্ঞো আগামী নদতিে কম বসূনচ তেনে ও র্াস্তর্ায়তি সহায়ক হতর্। সেকাতেে পাশাপানশ ব্যনি োেতক কী কতে 

িগোঞ্চতলে দনেদ্র্ মানুতষে সামানেক সুেক্ষাে কাতে যুি কো যায়, ো রিতর্ রদো দেকাে। সেকাে এককিাতর্ িগে-দানেদ্র্য সমস্যা 

রমাকাতর্লা কেতে রগতল চাতপ পড়তর্। 

অন্যনদতক সামানেক দায়র্িোে োয়গা রথতক ব্যনি োতেেও এ রক্ষতত্র কায বকে অংশগ্রহর্ থাকা দেকাে। মতি োেতে হতর্, িগে-দনেদ্র্ো 

আমাতদে অথ বতিনেক শনিে অন্যেম স্তম্ভ। কাতেই োতদে কল্যাতর্ে সতে বৃহিে সামনষ্টক অথ বতিনেক অগ্রগনে ওেতপ্রােিাতর্ েনড়তয় আতে। এ 

রক্ষতত্র গাতম বন্টকমীতদে েন্য নর্নেএমইএে পক্ষ রথতক সামানেক সুেক্ষাে রয প্রস্তার্ োো হতয়তে, ো নর্তর্চিাে দানর্ োতে। ো োড়া গাতম বন্ট 

নশল্পাঞ্চতল নর্তশষ নর্তশষ সমতয় ১০ টাকায় চাল নর্নক্রে ওএমএস কম বসূনচ চালু রেতে মজুদ ব্যর্স্থাপিা ও সামানেক সুেক্ষা একই সতে সম্পন্ন 

কো রযতে পাতে। 

সামানেক নিোপিাে অন্য রয নদকটিতে নর্তশষ মতিাতযাগ নদতে হতর্, রসটি হতলা সর্ বেিীি রপিশি। আমো র্হুনদি িতেই একটি সর্ বেিীি 

রপিশি নিম চালু কোে আহ্বাি োনিতয় আসনে। এর্াতেে র্াতেট র্িৃোয় ‘ইউনিিাস বাল রপিশি নিম’ চালু কোে প্রস্তার্ কো হতয়তে। এটি 

অর্শ্যই খুর্ই সমতয়ানচে প্রস্তার্। অর্সেপ্রাপ্ত সেকানে চাকুতেতদে র্াইতে খুর্ রর্নশ মানুষ র্াংলাতদতশ রপিশতিে সুনর্িা পায় িা। ‘সর্ বেিীি 

রপিশি নিম’ চালু কো রগতল েীর্িযাত্রাে মাি ও সামানেক নিোপিাে নর্চাতে র্াংলাতদশ অতিকোনি এনগতয় যাতর্ এর্ং একটি মধ্যম আতয়ে 

রদতশ এমিটি হওয়াই প্রেযানশে। এ রক্ষতত্র উতেখ্য রয সর্ বেিীি রপিশি নিম চালু হতল অতিক পনের্াে অর্সে পের্েীকাতল নিোপদ আতয়ে 

েন্য র্েবমাতি রয সঞ্চয়পতত্রে ওপে নিি বেশীল আতে, ো কতম আসতর্ উতেেতযাগ্য মাত্রায়। রস েন্য একটি রেগুতলটনে সংস্থা চালু কোে প্রতয়ােি 

েতয়তে। শুরুতে গাতম বন্ট ও চামড়ানশতল্পে শ্রনমকতদে এই নিতম যুি কো রযতে পাতে। পতে অিানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র্ উতযািা, নিম বার্ শ্রনমক, 

নেকশাওয়ালা, গৃহকমীসহ পয বায়ক্রতম সর্াইতক এে সতে যুি কো রযতে পাতে। রর্সেকানে নিতয়াগকেবাতদেও এোতি সামানেক দায়র্িোে 

অংশ নহতসতর্ কমীতদে নপ্রনময়াতমে সমাি অংশ রদওয়াে েন্য প্রতয়ােিীয় আইি প্রর্য়ি কো রযতে পাতে। একই সতে এে সতে এতেন্ট 

ব্যাংনকং ও রমার্াইল ব্যাংনকং সুনর্িা যুি কো রগতল এই রপিশি রলিতদি স্বে ও দ্রুে হতর্। এই রপিশি েহনর্ল দীর্ বতময়ানদ অর্কাঠাতমা 

উন্নয়তিও অথ ব রোগাি নদতে সক্ষম হতর্। ো োড়া কমীতদে স্বাস্থয, পনের্হি, নশশুতসর্াসহ অন্যান্য সংনিষ্ট নদতকও সামানেক সুেক্ষাে রক্ষত্রতক 

প্রসানেে কোে প্রতয়ােি েতয়তে। 
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