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নেোক্বল জক্ে বোাংলোক্েশ ॥ েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ে ব্র্যোক্ের ের্ মসূচী 

 

 অরিরজৎ ব্যোেোজীরো ব্র্যোক্ের আল্ট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে র্ক্েল রেক্ে গক্বষণো েক্রই এবোর অর্ মেীরিক্ি পুরস্কোর নেক্লে 

 ৭ বছর ধক্র রবক্ের ৬ নেক্শ এই র্ক্েল রেক্ে গক্বষণো হক্েক্ছ 

 রবক্ের ৭০ নেোটি অরি েররদ্র্ র্োনুক্ষর আশোর আক্লো হক্ি েোক্র এই র্ক্েল 

েোওসোর রহর্োে ॥ অর্ মেীরিক্ি এবোক্রর র্র্ মোেোের নেোক্বল পুরস্কোক্রর সক্ে জরিক্ে নগল বোাংলোক্েক্শর েোর্ও। েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ে 

বোাংলোক্েক্শর ‘র্ক্েল’ রেক্েই এক্সক্ছ এবোক্রর অর্ মেীরিক্ি নেোক্বল পুরস্কোর। অর্ মেীরিরবে অরিরজৎ রবেোেে ব্যোেোজী, এসর্োর 

ডুফক্লো ও র্োইক্েল নের্োর েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ের নর্ র্ক্েল রেক্ে গক্বষণো েক্র এবোর নেোক্বল পুরস্কোর নেক্লে নসই র্ক্েলটি 

বোাংলোক্েশ রিরিে রবক্ের বৃহির্ এেরজও ব্র্যোক্ের। ব্র্যোক্ের ‘আল্ট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে র্ক্েল’ রেক্ে গক্বষণো েক্রই এই রিে 

অর্ মেীরিরবে অর্ মেীরিক্ি এবোর নেোক্বল পুরস্কোর নেক্েক্ছে।  

ব্র্যোে এ প্রসক্ে বলক্ছ, িোক্ের এ র্ক্েলটির ওের গক্বষণো িোক্ের েোররদ্র্য রবক্র্োচে রবষেে গক্বষণোর এেটি গুরুত্বপূণ ম অাংশ। 

অরিরজৎ ও িোর সহক্র্োগী গক্বষেক্ের েোররদ্র্য রবষেে গক্বষণোর এেটি গুরুত্বপূণ ম অাংশই হক্লো ব্র্যোক্ের আল্ট্রোপুওর গ্র্যোজুক্েশে 

র্ক্েল। িোছোিো এই র্ক্েলটি রবরিন্ন নেক্শর স্থোেীে েরররস্থরির সক্ে খোে খোইক্ে নসখোেেোর হিেররদ্র্ র্োনুক্ষর অবস্থো েররবিমক্ে 

রেিোক্ব েোক্জ লোগোক্েো সম্ভব নস রবষক্ে িোক্ের গক্বষণো গুরুত্বপূণ ম রেেরেক্ে মশেো রেক্েক্ছ। 

অরিরজৎ রবেোেে ব্যোেোজী, এসর্োর ডুফক্লো এবাং র্োইক্েল নের্োরক্ে নেোক্বল নেেোর নেক্ে নর্ রবষেটি গুরুত্ব নেক্েক্ছ নসটি হক্লো 

েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ে িোক্ের েরীেোরেি মর গক্বষণো েদ্ধরি। অরিরজৎ ব্যোেোজী ও এসর্োর ডুফক্লো িোক্ের এেটি বইক্ে অবশ্য বক্লক্ছে, 

‘রেক্ে নসোেো এে েলোর বো িোর নচক্ে ের্ আে েরো চরর্ েররদ্র্ক্ের েোররক্দ্র্যর দুষ্টচে নর্ক্ে নবর েক্র আেো খুবই েঠিে।’  

অবশ্য িোক্ের গক্বষণোে িোরো নসই নচষ্টোই েক্রক্ছে র্োক্ি েক্র েোররক্দ্র্যর ফাঁে নর্ক্ে র্োনুষক্ে নবর েক্র আেোর উেোে নবর েরো 

র্োে। আর এজন্য িোরো েোররদ্র্য রবক্র্োচে বো রেরসক্ের এিরেেেোর িোরিে উেোে নর্ক্ে নবররক্ে এক্স প্রোক্েোরগে নেক্ে েরীেো-

রেরীেোর ওের নজোর রেক্েক্ছে। আর এক্েক্ে িোরো গক্বষণো েক্রক্ছে নবশ েক্েেটি েররদ্র্ নেক্শ। 

ব্র্যোক্ের এই আলট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে ের্ মসূচী ২০০২ সোক্ল বোাংলোক্েক্শ চোলু হে। নেক্শর ৪৭ নজলোে অরি েররদ্র্ক্ের র্োক্ে এ ের্ মসূচী 

বোস্তবোরেি হক্ে। ের্ মসূচীর বোস্তবোেে েোর্ মের্ মূল্যোেে েক্র নেখো নগক্ছ, এই ের্ মসূচী নর্ক্ে উেকৃিরো ৪ বছর েরও িোক্ের আর্ ম-

সোর্োরজে উন্নরির ধোরো বজোে রোখক্ি সর্র্ ম হক্েে।  

অরি েররদ্র্ক্ের েোররদ্র্য রেরসক্ে অিযন্ত েোর্ মের হওেোে নেক্শর বোইক্র অক্েে এেরজও, নবসরেোরী সাংস্থো ও সরেোর এই ের্ মসূচী 

নেেোর জন্য আগ্র্হ প্রেোশ েক্র। ব্র্যোক্ের এই মূল রেজোইে বো র্ক্েলটি বিমর্োক্ে রবক্ের ৪০ নেক্শর বি বি এেরজও বোস্তবোেে 

েরক্ছ। এসব নেক্শ ১০০টি প্রেক্ের র্োধ্যক্র্ এই ‘আলট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে’ ের্ মসূচী বোস্তবোরেি হক্ে। এরর্ক্ধ্য েিগুক্লো নেক্শ ব্র্যোে 

রেক্জ বোস্তবোেে েরক্ছ। িক্ব নবরশর িোগ নেক্শই ব্র্যোে এই ের্ মসূচী বোস্তবোেক্ে েোররগরর সহোেিো রেক্ে। এক্েক্ে মূল র্ক্েল হক্ে 

ব্র্যোক্ের। নসই র্ক্েলটিক্ে নসসব নেক্শর উেক্র্োগী েক্র বোস্তবোেে েরো হক্ে। এজন্যই এই র্ক্েল নেক্শ নেক্শ সফলিো অজমে েরক্ছ। 

এটোই এই আলট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে ের্ মসূচীর ববরশষ্টয।  

এ প্রসক্ে ব্র্যোক্ের আলট্রো-পুওর গ্র্যোজুক্েশে নপ্রোগ্র্োক্র্র ব্যবস্থোেে এযোেক্িোক্েরস উের্ো র্োহবুব বক্লে, নর্ সেল নেক্শ এই র্ক্েল 

বোস্তবোরেি হক্েক্ছ নসখোক্ে খুব িোল ফল েোওেো নগক্ছ। অরি েররদ্র্ক্ের জন্য এই র্ক্েল খুব েোর্ মের প্রর্োরণি হওেোে ববরেেিোক্ব 

এটি দৃরষ্ট আেষ মণ েক্র। অরি েররদ্র্ক্ের েোররদ্র্য রেরসক্ে িোক্ের িোক্ছ এটি এেটি নটেসই র্ক্েল রহক্সক্ব রবক্বরচি হে। এজন্য 

রবেব্যোাংক্ের রসগ্যোে ও নফোে ম ফোউক্েশে রবক্ের অন্য নেক্শও এটি সফল হে রে েো িো নেখোর নচষ্টো েক্র। এজন্য রবক্ের ৮টি নেক্শ 

এই র্ক্েক্লর েোর্ মেোররিো েরীেো েরোর উক্যোগ নেেো হে। এজন্য ম্যোসোচুক্সটস ইেরিটিউট অব নটেক্েোলরজ বো এর্আইটিক্ে 

র্ক্েল রেক্ে গক্বষণোর েোরেত্ব নেেো হে। এর্আইটি হোি মোে ম রবেরবযোলক্ের রশেে ও গক্বষে অরিরজৎ ব্যোেোজী ও এসর্োর 

ডুফক্লোক্ে এই র্ক্েল েরীেোর জন্য রেক্েোগ নেে। িোরো র্োইক্েল নের্োরক্ে সক্ে রেক্ে এে নসৌরে ব্যবসোেীর অক্র্ ম েররচোরলি 

এর্আইটির আবদুল লরিফ জোরর্ল েিোটি ম এযোেশে ল্যোক্ব গক্বষণোটি েক্রক্ছে।  

অরিরজৎ ব্যোেোজী, এসর্োর ডুফক্লো এবাং র্োইক্েল নের্োর ২০০৭ সোল নর্ক্ে ২০১৪ সোল ের্ মন্ত সোি বছর ধক্র রবক্ের ছেটি েররদ্র্ 

নেক্শর ওের এই র্ক্েক্লর েোর্ মেোররিো রেক্ে গক্বষণো েক্রে। নেশগুক্লো হক্ে - ইরর্ওরেেো, ঘোেো, হন্ডুরোস, িোরি, েোরেস্তোে ও 

নেরু। গক্বষণোে িোরো নেক্খক্ছে, এই র্ক্েল ওইসব নেক্শ েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ে খুব িোল ফল রেক্ে। এটি নর্ এেটি নটেসই ের্ মসূচী 

নসটিও প্রর্োরণি হক্েক্ছ। এ েোরক্ণই বোাংলোক্েক্শর ৪৭টি নজলোর েোশোেোরশ রবক্ের ৪০টিরও নবরশ নেক্শ এ ের্ মসূচী চলক্ছ। 



অরিরজি ব্যোেোজীরো গক্বষণো েক্রক্ছে েোররক্দ্র্যর ফাঁে নর্ক্ে র্োনুষক্ে নবর েক্র আেোর উেোে রেক্ে। আর এজন্য িোরো েোররদ্র্য 

রবক্র্োচে বো রেরসক্ের এিরেেেোর িোরিে উেোে নর্ক্ে নবররক্ে এক্স প্রোক্েোরগে নেক্ে েরীেো-রেরীেোর ওের নজোর রেক্েক্ছে। 

অরিরজৎ ব্যোেোজী বক্লক্ছে, শুধু অর্ ম রেক্ে েোররদ্র্য রবক্র্োচে েরক্ল নসটি নটেসই হক্ব েো। েোররক্দ্র্যর েোরণগুক্লো নছোট নছোট েক্র 

নিক্ে নেখক্ি হক্ব। প্রক্বশ েরক্ি হক্ব এর গিীক্র। নেখক্ি হক্ব আসক্ল েররদ্র্ক্ের প্রকৃি চোরহেো রে? নসই চোরহেো অনুর্োেী নেশ 

উেক্র্োগী র্ক্েল োঁি েরোক্ি হক্ব।  

েোররক্দ্র্যর বি েযোেিোসক্ে নিক্ে নেখো ॥ এই গক্বষেরো েোররক্দ্র্যর রবশোল েযোেিোসটি নিক্ে নিক্ে গক্বষণোগোক্র েরীেো 

েক্রক্ছে। িোরো কৃরের্িোক্ব েরররস্থরি বিরর েক্রক্ছে। র্োনুক্ষর আচরণ রবক্েষণ েক্রক্ছে এবাং েোররক্দ্র্যর েোরণগুক্লো নিক্ে এর 

নিিক্র ঢুক্ে রবক্েষণ৬ েক্র েরলরস সোক্জশে রেক্েক্ছে-এটোই িোক্ের রবক্শষত্ব। 

এক্েে এলোেোে এক্েে ধরক্ের েোররদ্র্য। িোক্ের অর্ ম রেক্ে িোরো রে েরক্ব? এ ধরক্ের নছোট নছোট িোক্গ ইস্যযগুক্লো নবর েক্র িোরো 

নেক্খক্ছ নর্ আসক্ল নেোর্োে নজোর রেক্ি হক্ব। অর্ মোৎ নর্সব েোরক্ণ েোররদ্র্য হে নসই েোরণগুক্লোর নিিক্র ঢুক্ে রবক্েষণ েরো এবাং নস 

নর্োিোক্বে েক্েেটি নেশক্ে েীরি েরোর্শ ম রেক্েক্ছে িোরো।  

ফক্ল েোররদ্র্য রবক্র্োচে রেক্ে এিরেেেোর নর্সব ধোরণো এক্সক্ছ নসগুক্লোর নচক্ে এ ধোরণো েতুে ও সম্পূণ ম আলোেো। এর ফক্ল রশেো বো 

স্বোক্স্থযর র্ক্িো রবষেগুক্লোক্ি আরও েোর্ মের েেক্েে রেক্ে িো বোস্তবোেে সম্ভব হক্ব বক্ল গক্বষেরো র্ক্ে েরক্ছে। 

উের্ো র্োহবুব বক্লে, আর্োক্ের েোররদ্র্য রবক্র্োচে র্ক্েল রেক্ে অরিরজৎ ব্যোেোজীরো রবক্শষ গক্বষণো েদ্ধরি অনুসরণ েক্র গক্বষণো 

েক্রক্ছে। এই গক্বষণো েদ্ধরি ছেটি নেক্শ প্রক্েোগ েক্রক্ছে। নসই প্রক্েোগ নর্ক্ে িোরো নর্ লোরে মাং নেক্েক্ছে নসগুক্লো আবোর প্রক্েোগ 

েক্র নেক্খক্ছে িো ঠিে আক্ছ রে েো। িোরের িোরো েরলরস স্যেোররশ েক্রক্ছে। রিরে বক্লে, এটি ব্র্যোক্ের জন্য খুবই িোল হল। এক্ি 

এই ের্ মসূচী রেক্ে েোররদ্র্য রেরসক্ে নেক্শ নেক্শ আরও আগ্র্হী বিরর হক্ব।  

বিমর্োে রবক্ের প্রধোে সর্স্যো েোররদ্র্য। রবক্ের নর্োট জেসাংখ্যোর ১০ শিোাংশ অর্ মোৎ প্রোে ৭০ নেোটি র্োনুষ এখেও চরর্ েোররদ্র্য সীর্োর 

রেক্চ অবস্থোে েরক্ছ। র্োরো িোক্ের রশেো, স্বোস্থয এবাং রেরোেে েোরে ও স্যোরেক্টশক্ের র্ক্িো নর্ৌরলে চোরহেো পূরণ েরক্ি রহর্রশর্ 

খোক্ে। এই রবশোল েররদ্র্ জেসাংখ্যোর বি অাংক্শরই আে ১.৯০ েলোক্রর রেক্চ। এ েোরক্ণ জোরিসাংক্ঘর নসোশ্যোল নেক্িলেক্র্ন্ট 

নগোক্লর (এসরেরজ) প্রর্র্ লেযই হক্ে েোররদ্র্য রেরসে। র্োক্ে ‘নেো েিোরটি’ রহক্সক্ব আখ্যোরেি েরো হক্েক্ছ। অর্ মোৎ জোরিসাংঘ 

চোইক্ছ, ২০৩০ সোল েোগোে রবক্ে নেোে চরর্ েোররদ্র্য র্োেক্ব েো।  

এই েোররদ্র্য রেরসে রেক্ে রবরিন্ন নেক্শ রবরিন্ন গক্বষণো হক্ে। গক্বষণো হক্ে নটেসই েোররদ্র্য রেরসক্ের েন্থো রেধ মোরণ রেক্ে। এ রেক্ে 

গি দুই েশক্ে রবেজুক্ি গক্বষেরো েোেো দৃরষ্টক্েোণ নর্ক্ে েোজ েক্রক্ছে। অবশ্য এ নটেসই েোররদ্র্য রেরসক্ের র্োেো শুরু হে 

বোাংলোক্েশ নর্ক্েই। বোাংলোক্েক্শর গ্র্োর্ীণ ব্যোাংে রোংবো ব্র্যোক্ের র্ক্িো প্ররিষ্ঠোেগুক্লোও এই অরি েোররদ্র্য রেরসক্ের উেোে উদ্ভোবে 

েক্র প্রশাংরসিও হক্েক্ছ। এরর্ক্ধ্য ২০০২ সোক্ল ব্র্যোক্ের উদ্ভোরবি ‘আলট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে নপ্রোগ্র্োর্’ এখে ের্ মন্ত অরি েোররদ্র্য 

রেরসক্ে এেটি েোর্ মের েদ্ধরি রহক্সক্ব নেশ-রবক্েক্শর দৃরষ্ট আেষ মণ েরক্ি সের্ হক্েক্ছ। ব্র্যোক্ের েোররদ্র্য রেরসক্ের এই র্ক্েল 

রেক্ে প্রোক্েোরগে গক্বষণো েক্রই নেোক্বল নেক্েক্ছে অরিরজৎ ব্যোেোজী ও িোর সেীরো।  

এ প্রসক্ে ব্র্যোক্ের নচেোরেোস মে ও অর্ মেীরিরবে নহোক্সে রজল্লুর রহর্োে বলক্ছে, েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ের নেক্ে আক্গর গক্বষণো বো 

েোজগুক্লোর সক্ে অরিরজৎ ব্যোেোজী, এসর্োর ডুফক্লো ও র্োইক্েল নের্োক্রর েোক্জর েোর্ মেয হক্লো এক্ি েশ মে বো িিক্ে গুরুত্ব েো 

রেক্ে প্রোক্েোরগে েরীেো-রেরীেোে নজোর নেেো হক্েক্ছ। র্রেও এর সীর্োবদ্ধিো রেক্েও আক্লোচেো হক্ে, িোরেরও এখোক্ে েোররদ্র্য 

রবক্র্োচে ের্ মসূচীর রেজোইে ও িো সফল হক্ে রে েো িো রেক্ে স্যরেরে মষ্ট েেক্েক্ের ের্ো বলো হক্েক্ছ। 

এে ের্োে নেোে নেোে েেক্েক্ে েোররদ্র্য আরও দ্রুি রেরসে েরো র্োে নসটিই এবোক্রর নেোক্বলজেীরো নবর েরোর নচষ্টো েক্রক্ছে। এ 

প্রসক্ে য রক্েল স্যইরেশ এেোক্েরর্ অব সোক্েক্েস বক্লক্ছ, িোক্ের েতুে রেরীেোরিরিে দৃরষ্টিরে উন্নেে অর্ মেীরিক্ি রূে রেক্েক্ছ, 

র্ো এখে গক্বষণোর েতুে নেে রহক্সক্ব রবেরশি হক্ে।  

ব্যোেোজী-ডুফক্লো-নের্োক্রর েোক্জর রবক্শষত্ব ॥ ধরুে নেোে এলোেোর র্োনুষ েররদ্র্। স্বোিোরবেিোক্ব নসখোেেোর র্োনুষজে িোক্ের 

সন্তোেক্ের স্কুক্ল েোঠোক্েোর বেক্ল নেোর্োও েোক্জ রেক্ে অর্ ম নেক্ি আগ্র্হী র্োক্েে। এই গক্বষেরো বলক্ছে, এই অরিিোবেক্ের রেছু 

অর্ ম রেক্ল হেক্িো িোরো িোক্ের সন্তোেক্ের স্কুক্ল েোঠোক্বে। রেন্তু িোরো এই েরোর্শ ম নেেোর র্ক্ধ্যই সীর্োবদ্ধ র্োক্েেরে, বরাং িোরো 

িোক্ের গক্বষণোে রেরে মষ্ট এলোেো নর্ক্ে েমুেো ব্যরি বোছোই েক্র িোক্ের অর্ ম রেক্ে নেখোর নচষ্টো েক্রক্ছে নর্ নসটি আসক্লই েোজ 

েরক্ছ রে েো। অর্ মোৎ এই গক্বষেরো নেখোর নচষ্টো েক্রক্ছে েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ের জন্য নর্ নেোে ধরক্ের রশেো েরেোর এবাং রে েরক্ল 

র্োনুষ িোক্ের সন্তোেক্ের রশেো নেেোর জন্য েোঠোক্ব।  

আবোর ধরুে এেটি েররদ্র্ এলোেোে র্োনুষ কৃরষেোজ েরক্ছ। নসই এলোেোর নলোেক্ের শহক্র আসোর বোক্সর টিক্েট নেেো হক্লো। এই 

টিক্েট নেেোর ের এই গক্বষেরো নেখোর নচষ্টো েক্রক্ছে নর্ ওই টিক্েট ব্যবহোর েক্র র্োনুষগুক্লো িোক্ের েণ্য রেক্ে শহক্র নর্ক্ি 

উৎসোহী হক্ে রে েো এবাং নগক্ল িোক্ের লোি হক্ে রে েো।  

নহোক্সে রজল্লুর রহর্োে বলক্ছে, েোররদ্র্য রবক্র্োচে েরক্ি হক্ল েোশ মরেে জোেগো েে বরাং অবেোঠোক্র্োগি রেছু সাংস্কোর ের্ মসূচীর 

র্োধ্যক্র্ েোররদ্র্য রবক্র্োচে েরক্ি হক্ব, এটিই এবোক্রর নেোক্বলজেী অর্ মেীরিরবেরো নবোেোক্েোর নচষ্টো েক্রক্ছে। 



অর্ মোৎ েোররদ্র্য রবক্র্োচে ের্ মসূচীর রেজোইে এবাং বোস্তবোেে ের্ মোক্ে নেোে অাংক্শর েোরক্ণ সফল হক্ে বো হক্ে েো নসটোর জন্য 

েদ্ধরিগি অরিেবত্ব এক্েক্ছে িোরো। নর্র্ে ধরুে েোররদ্র্য রবক্র্োচে প্রক্চষ্টোর অাংশ রহক্সক্ব নেোর্োও এেটি স্বোস্থযক্সবো নেন্দ্র নখোলো 

হক্লো এবাং এর েররচোলে সর্ে রেধ মোরণ েরো হক্লো সেোল আটটো নর্ক্ে নবলো দুক্টো ের্ মন্ত। 

রেন্তু ওই এলোেোর র্োনুষ বো সম্ভোব্য র্োরো নসবোগ্র্হীিো হক্বে িোক্ের নসবো নেেোর সর্ে হে রবক্েক্ল। িোহক্ল নেখো নগক্লো উক্যোগ িোল 

হক্লও সর্ে রেধ মোরক্ণ ভুক্লর েোরক্ণ নসটি নেোে েোক্জ লোগল েো। 

আবোর স্কুল নর্ক্ে রশশুরো েক্র েিক্ছ নেে এটি নেখক্ি রগক্ে িোরো নেক্খক্ছে নর্ ের্ মসূচীর রেজোইে বো রূেক্রখোে ভুল আক্ছ রে েো, 

নসক্েক্ে িোরো রেজোইক্ের রবরিন্ন উেোেোক্ের ওের নজোর রেক্েক্ছে। এক্েক্ে িোরো নসবোগ্র্হীিো এবাং গ্র্হীিো েে এর্ে দু’নেক্েই 

েরীেো েক্রক্ছে এবাং এর ফল রেক্ে গক্বষণো েক্রক্ছে। 

এবোক্রর নেোক্বলজেী রিে অর্ মেীরিরবক্ের েোক্জর ববরশষ্টয হক্লো: ১. িোরো এেটি ের্ মসূচীর রূেক্রখো বিরর েরক্ছে এবাং ২. নসটি ঠিে 

র্ক্িো েোজ েরক্ছ রে েো িো নবোেোর জন্য গক্বষণোর েদ্ধরিক্ি েতুেত্ব এক্েক্ছে। 

আলট্রো পুওর গ্র্যোজুক্েশে ের্ মসূচীর ওের গক্বষণোে নেোক্বল পুরস্কোর আসোে ব্র্যোেও গরব মি। এ প্রসক্ে ব্র্যোক্ের আলট্রো-পুওর 

গ্র্যোজুক্েশে নপ্রোগ্র্োক্র্র ব্যবস্থোেে এযোেক্িোক্েরস উের্ো র্োহবুব বক্লে, এই র্ক্েক্লর গুরুত্বপূণ ম অাংশই হক্লো লোরে মাং বো রশখে। নর্টো 

আর্রো নেোক্বলরবজেী অর্ মেীরিরবেক্ের েোছ নর্ক্েও নেক্েরছ। নসই লোরে মাং রেক্ে প্ররিরেেি এই র্ক্েলক্ে আেক্েট েরো হক্ে। েোরণ 

২০০২ সোক্লর গররব ও ২০১৭ সোক্লর গররব এে রের্ েে। প্ররিরেেি িোক্ের চোরহেো ও বোস্তবিোে েররবিমে আসক্ছ। নসই 

েররবরিমি চোরহেোর রিরিক্ি িোক্ের েোররদ্র্য রবক্র্োচক্ের র্ক্েল রেজোইে েরো হক্ে। আর এই র্ক্েলটি নর্ নেক্শ বোস্তবোরেি হক্ে 

নসই নেক্শর উেক্র্োগী েক্র র্ক্েল রেজোইে েরো হক্ে।  

এই ের্ মসূচীর ফলোফল প্রসক্ে রিরে বক্লে, এই ের্ মসূচীর র্োধ্যক্র্ নর্ সেল অরি েররদ্র্ িোক্ের আর্ ম-সোর্োরজে অবস্থোর উন্নরি 

েক্রক্ছ িো অব্যোহি আক্ছ রে েো িো আর্রো প্ররিরেেি লেে স্কুল অব ইক্েোক্েোরর্েসক্ে রেক্ে মূল্যোেে েরোরে। প্রর্র্ ৪ বছর, 

রিিীে বোর ৭ বছর এবাং সব মক্শষ ১১ বছর ের এই রিে েফো মূল্যোেে েরো হে। এক্ি নেখো র্োক্ে, ৯৫ শিোাংশ েররবোরই ৪ বছর 

েরও িোক্ের আর্ ম-সোর্োরজে উন্নেক্ের ধোরো অব্যোহি রোখক্ি সর্র্ ম হক্ে।  

চলর্োে ের্ মসূচী প্রসক্ে উের্ো র্োহবুব বক্লে, বিমর্োক্ে আর্োক্ের ২০১৬ নর্ক্ে ২০২০ সোল নর্েোেী এেটি ের্ মসূচী চলক্ছ। এই 

সর্ক্ের র্ক্ধ্য আর্োক্ের লেয হক্ে ৪ লোখ েররবোক্রর েোররদ্র্য রেরসে। এ লক্েয আর্োক্ের নবশ িোল অগ্র্গরি হক্ে এবাং আশো েররছ, 

বছর নশক্ষ আর্োক্ের লেয অরজমি হক্ব।  

িরবষ্যি েররেেেো প্রসক্ে রিরে বক্লে, চরর্ েোররদ্র্য রেরসক্ে আর্োক্ের এেটি অরিজ্ঞিো ও েেিো অরজমি হক্েক্ছ। এই অরিজ্ঞিো 

আর্রো বি েররসক্র েোক্জ লোগোক্ি চোই। আর্রো সরেোক্রর সক্ে এ রবষক্ে েোজ েরক্ি চোই। েোররদ্র্য রেরসক্ের রবষক্ে আর্োক্ের 

িোল লোরে মাং হক্েক্ছ। এই লোরে মাংগুক্লো আর্রো সরেোরক্ে রেক্ি চোই।  

রিরে বক্লে, এক্েক্ে নেক্শ প্ররিবন্ধী ও শরণোর্ীক্ের রেক্ে েোজ েরোর অক্েে স্যক্র্োগ আক্ছ। আর্রো িোক্ের রেক্ে েোজ েরক্ি চোই। 

 

 


