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স সারণ'-eর a ীকার। ei িত িতর আেলােকi eবােরর বােজট ব ৃতায় aথ র্ম ীর হেয় ধানম ী 
েদশবাসীেক আশব্  কেরেছন, সব ƣবিশ য্ িঠক েরেখi ' াম হেব শহর'। িতিন জানান, িনব র্াচনী iশেতহার 
বা বায়েন াম পয র্ােয় কৃিষয , েসবােক  o oয়াক র্শপ াপন করা হেব। eছাড়া প ী eলাকায় u ত েযাগােযাগ 
ব া, aবকাঠােমা াপন, আধুিনক সব্া য্েসবা o িশ ার সুেযাগ ƣতির, িনরাপদ পািন o ািনেটশন ব া, 

িবদুয্ৎ o জব্ালািন সরবরাহ বাড়ােনা, কি uটার o তগিতর i ারেনট সুিবধা েদoয়া হেব। িনঃসে েহ সরকার 
িবগত eক দশেক প ীর aবকাঠােমা eবং সামািজক u য়েন াপকভােব নজর িদেয়েছ। কৃিষ u য়েন েবিশ কের 
ভতুর্িক o নীিত সমথ র্ন েদoয়ার কারেণi আমরা কৃিষর aেনক uপখােত uদৃব্ । আর েস কারেণ কৃিষপে র মূ  
সম া সৃি  হয়। ঘাটিত নয় uদৃব্ে র ei সংকট েমাকােবলার জ o সরকার যেথ  তৎপর। তবুo কৃষকেদর েবশ 
খািনকটা ে াভ o হতাশা েয িব মান, েস কথা aসব্ীকার করার uপায় েনi। সরকার ধানo e িবষেয় সেচতন 
রেয়েছন। আজেকর ামবাংলায় aভূতপূব র্ eক জাগরণ ল য্ করা যাে । ামীণ aথ র্নীিতo েবশ চা া। িবেশষ 
কের a ভুর্ি মূলক aথ র্ায়েনর ( াংেকর ামীণ শাখা, েমাবাiল o eেজ  াংিকং কায র্ েমর ক ােণ) ভােব 
ােম বসা-বািণজয্ aেনকটাi গিতময়। ত aভয্ রীণ o বাসী েরিমটয্াে র কারেণ ামীণ aথ র্ৈনিতক 

চািহদা েবেড়i চেলেছ। ােম তাi কম র্সং ােনর পিরমাণ েবেড়েছ। পাশাপািশ খুেদ o মাঝাির uে া ােদর 
সংখয্াo বাড়েছ। eসব কারেণ ােমর মানুেষর শহেরর সুিবধা পাoয়ার আকা াo েবেড়েছ। েসi চািহদার 
আেলােকi eবােরর বােজট iিতবাচক সাড়া িদেয়েছ। 
 
তেব নানা সরকাির-aসরকাির aথ র্ৈনিতক o সামািজক u য়নমূলক কম র্সূিচ বাংলােদেশর ামীণ eলাকায় aেনক 
িদন ধেরi সচল রেয়েছ। হােল তােদর সি য়তা আরo েবেড়েছ। বাংলােদেশর নীিতিনধ র্ারকরা 'uেপি ত প ী' 
eলাকায় u য়েনর পে  iিতমে i বড় ধরেনর a ীকাের আব । 'আমার বািড় আমার খামার', প ী স য় o 

ঋেণর নানা সরকাির o েবসরকাির uে াগ, িব র কৃিষঋণ eবং আর্িথ র্ক a ভুর্ি র নানা আেয়াজেনর সুফল 
ামবাংলা eরi মে  েপেত শুরু কেরেছ। তাছাড়া াম পয র্ােয় আরo aিধক সংখয্ক খুেদ uে া া ƣতির করার 

লে য্ মি পিরষদ িবভােগর েনতৃেতব্ সরকােরর িবিভ  িবভাগ o ম ণালেয়র সমনব্েয় বড় আকােরর 'প ী স য় o 
ঋণ' নীিতমালা ƣতির কেরেছ সরকার। িতিট িবভােগ eকিট aিতদির  uপেজলায় aিচেরi পাiলট ক  

চালু করার জ  বােজট বরা o েদoয়া হেয়েছ। e ছাড়া সরকার প ী aবকাঠােমা u য়েনর নানা uে াগ হােত 
িনেয়েছ। 'প ী জনপদ' নােমর আধুিনক আবাসন ƣতিরর eকিট কম র্সূিচo হােত েনoয়া হেয়েছ। নদীভাঙেন 
িত েদর পুনব র্াসেনর বরা  েদoয়া হেয়েছ 211 েকািট টাকা। নতুন uে া া ƣতিরর জ  eকশ' েকািট টাকার 

েয িবেশষ তহিবেলর াব করা হেয়েছ বােজেট, তার িহ াo িন য় পােব ামীণ তরুণ-তরুণীরা। িঠকঠাকমেতা 
eসব বরা  য় করেত পারেল িন য় u ত াম ƣতির করা স ব। 
 
e কথা িঠক, ােম eরi মে  তগিতর ড া  i ারেনট ব া, িডিজটাল েস ার, িবিভ  ধরেনর াংিকং 
েসবােক  াপন করা হেয়েছ। আজকাল েরিমটয্াে র aথ র্ িদেয় ােম শুধু aেগাছােলাভােব বািড় ƣতির করা হয় 
না। মাছ চাষ, ফল চাষ, কৃিষ চাষ, ভয্ান েকনা, কুিটর িশ  o েদাকান েদoয়ার মেতা নানা aথ র্ৈনিতক uে ােগ 
ei aথ র্ খরচ হে । বােস থাকা তরুণরা েদেশ িফের শহেরর সুিবধা তয্াশা কের। তাi ি গত uে ােগ 
ােম u ত ািনেটশন ব া, েরি জােরটর, েটিলিভশন, গৃহ ািল নানা আধুিনক পে র েজাগান েবেড়েছ। আর 
াট র্েফান, i ারেনট, িবuিট পাল র্ার, িবেনাদন o পয র্টন েসবারo িব ার ঘেটেছ। eকi সে  ােম েমেয়েদর 

েলখাপড়ার সুেযাগo েবেড়েছ। ল, কেলজ, মা াসার সংখয্া েবেড়েছ। eবােরর বােজেট eমিপo কম র্সূিচ পুনরায় 
চালুর আশব্ােস eসব িত ােনর u য়ন o িশ কেদর কম র্সং ান দুi-i িনি ত হেত যাে । eখন শুধু েখয়াল 
রাখেত হেব, eকিট সু ু মা ার য্ােনর aধীেন েযন ামীণ aবকাঠােমাগুেলা িনম র্াণ করা হয়। iuিনয়ন পিরষদ 
o uপেজলা পিরষদ e ে ে  সমনব্েয়র দািয়তব্ িনেত পাের। ােমo েযন িবশৃ ল নগরায়েণর aপ ায়া না পেড়, 
েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব। e সমনব্য় জাতীয় পয র্ােয়o হেত হেব। শুধু আমলাতাি ক ি য়ায় ামীণ 



aবকাঠােমা o আথ র্-সামািজক u য়েন বােজেটর aথ র্ খরচ করেল কাি ত ল য্ পূরণ হেব না। ei ি য়ায় 
oপর েথেক িনচ পয র্  নগরায়ণ িবেশষ , ামীণ u য়েন aিভ  আথ র্-সামািজক িবেশষ , েকৗশলী, সামািজক 
uে া া, eনিজo েনতৃতব্, িশ ক, সমাজকম , নারী uে া া o কম েদর যু  করার েয়াজন রেয়েছ। েদশটা 
আমােদর সবার। তাi ামীণ u য়েন সব পয র্ােয়র uৎসাহী aংশীজনেক সংযু  রাখা েগেল পিরকি ত uপােয়i 
সবার তয্াশা aনুযায়ী আমরা কাি ত মােনর ামীণ u য়ন স  করেত পারব। আমরা ােমর ƣনসগ র্ o 
াকৃিতক েসৗ য র্ বজায় েরেখi নাগিরক সুিবধা িনি ত করেত চাi। েস জ  ামীণ u য়নেক কেয়কিট 

a ািধকারসােপে  সবাi িমেল িনি ত করেত চাi। 
 
থম, uপেজলা o iuিনয়ন পিরষদেকি ক পিরকি ত শহর o uপশহর গড়েত হেব। িদব্তীয়, ে াথ 

েস ারগুেলােত uপযু  নাগিরক েসবা দােনর জ  পূব র্পিরক না o বা বায়ন রূপেরখা ƣতির কের eেগােত 
হেব। আগামীর শহর িহেসেব eগুেলার েবেড় oঠা িনি ত করেত হেব। পিরেবশস ত নগরায়ণ e পয র্ােয়o 
িনি ত করেত হেব। তৃতীয়, েতয্ক ােম aথবা কেয়কিট াম িমেল eকিট া ার বা গু  গেড় েতালা aথবা 
িত iuিনয়েন a ত eকিট ধান সং েহর জ  সাiেলা াপন করা েযেত পাের। েসখােন ধান শুকােনার ব া 

থাকেব। চতুথ র্, িতিট ামেক ' াট র্' াম িহেসেব নবায়নেযাগয্ জব্ালািন বহাের uৎসাহী করার জ  ি  খাত 
o সরকাির িত ানেক uৎসাহী করেত হেব। প ম, সরকােরর কািবখা কম র্সূিচর আoতায় eখন aেনক ােমর 
রা ায় েসালার বািত সরবরাহ কের ামীণ পিরেবশ আেলািকত o িনরাপদ করা হেয়েছ। ei কম র্সূিচর িবপুল 
সার তয্াশা করিছ। িপিপিপর আoতায় e কাজ স  করা হে ।  

 
ষ , েসালার িমিনি ড, েসালার iিরেগশন পা  কম র্সূিচ চালু কের aেনক িবি  ােমর েচহারাi বদেল েফলা 
হে । সরকাির-েবসরকাির সহেযািগতার আেলােক ি  o aলাভজনক িত ান সরকােরর সে  িমেল eসব 
কম র্সূিচ সফলভােব স  করেছ। eমন কম র্সূিচর াপক সার ঘটেল সবুজ ােমা য়ন তব্রািনব্ত হেব। স ম, 
েবশ িকছু uপেজলায় কেয়কজন uৎসাহী নারী o পুরুষ uে া া ƣজব সার, ƣজব াম, সমিনব্ত কৃিষ খামার, 
ত যুি  েক , েমাবাiল o eেজ  াংিকং েক  পিরচালনা কের আগামী িদেনর সবুজ ামীণ জনপদ গেড় 
েতালার স াবনােক eিগেয় িনেয় যাে ন। eসব uে াগ েথেক আমরা িশখেত পাির eবং আগামীর াট র্ 
ামবাংলা গড়ার জ  বােজট বরাে র uে াগ িনেত পাির। a ম, u রব  o কুিম া রফতািন u য়ন a ল 

গেড় oঠার পর আশপােশর ােমর মানুেষর আয়-েরাজগার চুর েবেড়েছ। eর আশপােশ নানা বসািয়ক uে াগ 
গেড় uেঠেছ। াপকহাের কম র্সং ােনর সুেযাগ েবেড়েছ। নারীর মতায়ন বাড়েছ। তাi সারােদেশi িতিট 
েজলায় a ত eকিট কের িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল গেড় েতালা েগেল ামবাংলায় কম র্সং ান o নয়া খুেদ 
uে া া গেড় oঠার নয়ািদগ  uে ািচত হেব। 
 
নবম, াম পয র্ােয়i নানা িশ ণ িত ান গেড় তুেল বাসী কম েদর িশি ত কের আমরা িবেদেশ পাঠােত 
পাির। িবিজeমie aনুরূপ িকছু িশ ণ েক  াপন কেরেছ। oi িশি ত কম রা গােম র্  খােতo ভােলা 
েবতন পাে । তাi িশ েণর সুেযাগেক আরo সািরত করা েযেত পাের। িবেশষ কের চরা ল, 
নদীভাঙনকবিলত eলাকায় eমন uে াগ খুবi aথ র্বহ হেব। দশম, সবেশেষ বলা যায়, নানা িদক িদেয়i আজ 
আর াম o শহরেক আলাদা করা যাে  না। ei সংযুি র আরo সার ঘটােতi ধানম ীর ei নয়া uে াগ। 
ধীের ধীের আমরা 'aিকি ৎকরতা'র ছাপ িডিঙেয় আধুিনক জনপদ গেড় তুলিছ। পুেরা েদশটােকi আধুিনক o 
u ত করেত চাiিছ। ি  খাত, a-সরকাির খাত o সরকার িমেলi আমরা সমৃ , a সরমান o মানিবক 
a ভুর্ি মূলক বাংলােদশ গড়েত চাi। েসi বাংলােদেশ ামবাংলা, eমনিক চর, হাoর o uপকূলo uেপি ত 
থাকেব না। িবেশষ কের 'মুিজববেষ র্' ব ব র জ শতবািষ র্কীজুেড়i আমরা দাির য্মু  o ধামু  আেরক 
বাংলােদেশর জয়গান করব। েসi তয্াশাi করিছ। aথ র্নীিতিবদ o সােবক গভন র্র বাংলােদশ াংক 
dratiur@gmail.com  


