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বাংলােদশ সফল হেব ॥ চীেন সিমনাের আশা

ওবায় ল  কিবর,  ইেচৗ,  চীন  থেক  ॥  বাংলােদেশর  দাির  িবেমাচন  ও  দির  মা ষেক  আ িনভরশীল  ও
মযাদাস  কের তালার জ  ধানম ী শখ হািসনার গৃহীত িবিভ  পদে েপর ভূয়সী শংসা কেরেছ চীনা
কিমউিন  পািট (িসিপিস)। সামবার চীেনর ইেচৗ েদেশর চািন শহের িসিপিস ুেলর সে লন কে  সফররত
বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর িতিনিধ দল ও িসিপিস নতােদর অংশ হেণ অ ি ত এক সিমনাের তারা বেলন,
দাির  িবেমাচেন চীেনর পাশাপািশ বাংলােদশ য সং াম কের যাে  তা শংসনীয়। ধানম ী শখ হািসনার
নতৃে  বাংলােদশ যসব কমসূচী বা বায়ন করেছ তােত ল  অ যায়ী বাংলােদশ সফল হেব। সিমনাের িসিপিস
নতারা িসেড ট িশ িজনিপং গৃহীত চীেনর দাির  িবেমাচেন গৃহীত িবিভ  পদে প ও কমসূচী তুেল ধের বেলন,

আমরা আশা কির এসব। অপর িদেক আওয়ামী লীগ িতিনিধ দল বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনার িবিভ
উেদ াগ ও ক  তুেল ধের বেলন, বাংলােদশ আশা কের ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলােদশও দাির  থেক মুি
পােব। পের ই পে র নতারা আশা কাশ কেরন, পার িরক অিভ তা িবিনমেয় ই দেশর দাির  িবেমাচেন

ি য়া আরও গিতশীল হেব।

িসিপিস  নতােদর  ব েব  এবং  িবিভ  ে র  জবােব  বাংলােদশ  আওয়ামী  লীেগর  িতিনিধ  দেলর  নতা
িসিডয়াম সদ  এ াডেভােকট আব ল মিতন খস  বেলন, ধানম ী শখ হািসনার দূরদশী ও গিতশীল নতৃে

বাংলােদেশর উ য়ন ি য়া ত এিগেয় চেলেছ। িতিন দেশ শাসন িত ার পাশাপািশ দাির  িবেমাচেনর িত
িবেশষ উেদ াগ িনেয়েছন। আমােদর সরকােরর উ য়ন ি য়ায় অ তম ল  দাির  িবেমাচন। ২০০৯ সােল
আওয়ামী  লীগ সরকার  গঠেনর পর থেক দাির  িবেমাচেন বশ িকছু  আথসামািজক কমসূচী  বা বায়ন কের
আসেছ। এই সব পদে েপর ফেল গত দশ বছের দািরে র হার ৪০ শতাংশ থেক ২২ শতাংেশ নেম এেসেছ।
দািরে র হার শূে র কাটায় িনেয় যাওয়ার জ  ধানম ী শখ হািসনা আরও বশ িকছু কমসূচী হণ কেরেছন।
এর মেধ  সবেচেয় বিশ  দয়া হে  আমার বািড়-আমার খামার  (যা আেগ নাম িছল, একিট বািড়-একিট
খামার )। এই কে র মূল ল  হে  ামা েল বসবাসকারী ৭০ শতাংশ মা েষর জীন মােনর উ য়ন কের
দাির  থেক মুি  দয়া। ু  ঋণ নয়, ু  স য় -এর মাধ েম দির  জনেগা ীেক াবল ী করার শখ হািসনার
এই ধারণা ইেতামেধ  বা বায়ন  হেয়েছ। এনিজওেদর িত িনভরশীলতা কিমেয় দির  জনেগা ীেক িনজ
অেথ আ িনভরশীল এবং মযাদা স  মা ষ িহেসেব গেড় তালাই হে  এর ল । কে র ধারণা অ যায়ী

িত ােম ৬০িট পিরবার িনেয় াম উ য়ন সং া (িভিডও) গঠন করা হে । ২০২০ সােল সারােদেশ এমন এক
লাখ সং া গঠেনর কাজ শষ হেব। এসব সং ায় যু  হেব ৬ লাখ পিরবার। পযায় েম সারা বাংলােদশেক এই

কে র আওতায় আনা হেব। দির  জনেগা ীর জ  গঠন করা হেয়েছ প ী উ য়ন ব াংক। য কান কৃষক মা
দশ টাকায় ব াংেক িহসাব খুলেত পারেছ।

কে র ধারাপে  বলা হয়, িত সদ  মােস ইশত টাকা ব াংেক জমা দেব। সরকােরর প  থেক জমা দয়া
হেব আরও ইশত টাকা।  এেত সদ েদর একিট  িনজ  পুঁিজ  দাঁড়ােব। এই পুঁিজ কােজ লািগেয় সং া েলা
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িশ ণ, িবিনেয়াগ, আয় বৃি র কমসূচী পিরচািলত করেত পারেব। গেড় তুলেত পারেব ু  খামার। িবিনেয়াগ
করেত পারেব ব বসা-বািণেজ । আওয়ামী লীগ সরকার িব াস কের, এই কমসূচীর মাধ েম ামা েল ত দাির
াস পােব। আমরা আশা কির ধানম ী শখ হািসনার গিতশীল নতৃে  ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলােদশ দাির মু

হেব। বাংলােদশ পে র ব ব  শেষ িসিপিস নতা িস ইউেপা ধানম ী শখ হািসনা গৃহীত ক েলার সংশা
কের বেলন, আশা কির এই ক  বা বায়েনর মাধ েম বাংলােদশ তােদর দাির  িবেমাচেনর লে  পৗঁছেত
পারেব।

এর আেগ িসিপিসর প  থেক পাওয়ার পেয়ে টর মাধ েম চীেনর িসেড ট িশ িজনিপং ঘািষত দাির  িবেমাচেনর
একিট মেডল উপ াপন করা হয়। এিট উপ াপন কেরন, িসিপিস নতা িলং হান। এেত বলা হয়, িম ার িশ
িজনিপংেয়র দাির  িবেমাচন কমসূচীর ছয়িট ধান িদকিনেদশনা রেয়েছ। এর মেধ  থমিট হে , ক দির  এবং
কন দির  তা খুঁেজ বর করা। এই জ  দাির  কবিলত এলাকায় সেরজিমন পিরদশন কের সরকার এবং দেলর

উধতন কমকতাগণ দিরে র কৃত কারণ খঁুেজ বর কেরন। পাওয়ার পেয়ে ট উপ াপেন দখােনা হয়, িসেড ট
িশ িজনিপং িনেজও দাির  কবিলত এলাকা সেরজিমেন পিরদশন কেরেছন এবং সাধারণ মা েষর সে  কথা
বলেছন।

চীেনর সাধারণত পূবা ল থেক পি মা েল দািরে র সংখ া বিশ। এেকক এলাকায় দািরে র কারেণও িভ তা
রেয়েছ। দািরে র সিঠক কারণ িনধারণ কের চীনা কিমউিন  পািটর সেবা  পযায় থেক দাির  িবেমাচেনর
কমপ িত িনধারণ করা হয়। সরকার এবং দেলর মাঠ পযােয়র নতােদর সম েয় এসব কমসূচী বা বায়ন করা হয়।

িসেড ট িশ িজনিপংেয়র ল  িতিট নাগিরেকর অ , ব , বাস ান, িশ া ও িচিকৎসা িনি ত করা। এসব
পদে েপর ফেল চীেনর দািরে র সংখ া নেম এেসেছ এক দাশিমক সাত শতাংেশর িনেচ। িসিপিস আশা কের
আগামী ২০২০ সােলর মেধ  চীন স ূণ দাির মু  হেব।

সিমনাের অংশ হণকারী  বাংলােদশ আওয়ামী  লীগ ও িসিপিস নতােদর পার িরক ে র জবাব দয়া  হয়।
আওয়ামী লীেগর প  থেক িতিনিধ দেলর নতা আব ল মিতন খস  ছাড়াও  কেরন দীপ র তালুকদার,
আিম ল ইসলাম আিমন, আব স সবুর, আজমতউ াহ খান, এিবএম িরয়াজুল কিবর কাওছার, কামাল চৗধুরী,
সিলম মাহমুদ মুখ। িসিপিসর পে  আেলাচনায় অংশ নন িলং হান এবং িস ইউ পা ছাড়াও িসএ ইউ চৗ, ইয়ান
চন ইউ, জং ইউ লান মুখ। এছাড়াও এই সিমনাের অংশ নন আওয়ামী  িতিনিধ দেলর সদ  আফজাল
েসইন, হা র রিশদ, দীপ র তালুকদার, আিম ল আলম িমলন, রিফ র রহমান, বাস ী চাকমা এমিপ, নাজমুল

আলম ভূঁইয়া, ত ণ কাি  দাস মুখ।

ই পে র পার িরক ে  উেঠ আেস ই দেলর কাঠােমা ও কমপ া। িবিভ  ে  িসিপর নতারা জানান, রাে র
সেবা  নীিত িনধারক হে  িসিপিসর পিলট বুের◌ া। সরকার এই নীিত বা বায়ন কেরন। নীিত বা বায়েন দেলর
তৃণমূল পযােয়র নতারা দায়ভু  থােকন। ােদিশক কিমিট দায়ভু  থােকন নীিত বা বায়ন পযেব েণ। সরকােরর
নানা সং া নীিত বা বায়ন কের থােক। াম পযােয় দেলর কিমিট গঠন করা হয সরাসির সাধারণ মা েষর ভােট।
পরবতী পযায় থেক ক  পয  কিমিট িনবািচত হয় দলীয় সদ েদর ভােট। িসিপিস নতােদর ে  আওয়ামী
লীেগর প  থেক জানােনা হয়, তােদর দেলর সকল পযােয় দলীয় সদ েদর ভােট নতা িনবািচত হেলও ানীয়
সরকােরর েত ক র যমন ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষেদ নতা িনবািচত হন সরাসির সাধারণ মা েষর
ভােট। নারীর মতায়েনর লে  এসব িনবাচেন ি শ শতাংশ আসন মিহলােদর জ  সংরি ত রাখা হয়। রাে র

সেবা  নীিত িনধারক হে  জাতীয় সংসদ। সাধারণ মা েষর সরাসির ভােট সংসদ িনবািচত হয়। রাে র সকল
নীিত িনধারণ করা হয় সংসদ থেক। সরকার এসব নীিত বা বায়ন কের। নীিত বা বায়েন ধান ভূিমকা পালন
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কেরন ানীয় সরকােরর িবিভ  েরর িনবািচত িতিনিধগণ।

সিমনার শেষ িসিপিসর প  থেক িস ইউ পা আওয়ামী লীগ িতিনিধ দলেক ধ বাদ জািনেয় বেলন, আমরা
আশা কির উ য়ন সহেযাগী ই রা  বাংলােদশ এবং চীেনর মেধ  ব ু পূণ স ক আরও জারদার হেব।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতৃক াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মুি ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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