
ু ঋেণ দাির  িবেমাচন হয় না
কািশত: ১৫ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

উ য়ন মলা উে াধনীেত ধানম ী ॥ কউ কউ এর ব া িহেসেব নাম যশ কামােলও বা বতা িভ

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী শখ হািসনা ু ঋণ কায েমর সমােলাচনা কের বেলেছন, এর মাধ েম দাির
িবেমাচন হয় না, বরং দাির  ‘লালন-পালন’ করা হয়। এক সময় আমরা দেখিছ ু  ঋণ িনেয় (কমসূচী) কউ কউ
খুব বাহবা নয়ার চ া কেরেছন। এক সময় আমরাও এটােক সমথন িদেয়িছলাম, ভেবিছলাম য এর মাধ েম বুিঝ
মা ষ দাির সীমার উপের উঠেত পারেব। িক  যখন আমরা িবষয়টা আরও গভীরভােব দখলাম, তােত দখলাম,
আসেল এর মাধ েম দাির  িঠক িবেমাচন হয় না। কউ কউ এর ব া িহেসেব নাম-যশ কামােলও বা বতা হে
য দেশর জনগণ এর ফল অতটা পায়িন।

বহৃ িতবার রাজধানীর ব ব  ুআ জািতক সে লন কে  প ী কমসহায়ক ফাউে ডশন (িপেকএসএফ) আেয়ািজত
‘উ য়ন মলা ২০১৯’ উে াধনকােল ধান অিতিথর ব তৃায় ধানম ী আরও বেলন, ু  ঋণটা াধীনতার পরপরই
জািতর িপতা  কেরিছেলন। যিদও আমােদর দেশ কউ কউ ু  ঋেণর ব া সেজ িবে  ভাল নাম টামও
কের ফেলেছন। িক  দখা গেছ হয়েতা িনেজ যতটা নাম কািমেয়েছন দেশর মা ষ ততটা ভফল পায়িন, এটা
হেলা বা ব।

জািতর িপতা িবআরিডিবর মাধ েম এই ু ঋণ দয়া  কেরন উে খ কের ধানম ী বেলন, মা ষেক িকভােব
সমবােয়র মাধ ম একি ত কের উৎপাদন বিৃ  এবং উৎপািদত পণ  বাজারজাত কের তােদর িকভােব দাির সীমা
থেক বর কের আনেবন সই পিরক নাটাই জািতর িপতা িনেয়িছেলন। ২১ বছর পর দশ পিরচালনায় এেসই

আওয়ামী লীগ সরকার দাির েক দেশর ধান শ  িহেসেব িচি ত কের’  উে খ কের িতিন বেলন, দািরে র
িব ে ই আমােদর লড়েত হেব এবং মা ষেক মিু  িদেত হেব। স লে  আমরা  ময়ািদ, দীঘেময়াদী এবং
আ  পিরক না ণয়ন কির।

মলূত িবেরাধী দেল থাকার সমেয়ই সরকাের গেল দাির  িবেমাচেনর কমসূচী পালেনর পিরক না ণয়েনর কাজ
 কের আওয়ামী লীগ এবং তারই ধারবািহকতায় কাজ চািলেয় যাে  বেলও ধানম ী উে খ কেরন। িতিন

বেলন, ৯৬ থেক ২০০১ সােল আওয়ামী লীগ সরকার প ম প বািষক পিরক না ণয়ন এবং তা বা বায়েনর
পাশাপািশ ১০ বছর ময়াদী ি ত পিরক না হণ কের।

িতিন বেলন,  তারঁ  সরকার ২০০৯ সােল  সরকার গঠেনর পর এমিডিজর সে  সাম  রেখ ৬  প বািষক
পিরক না ণয়ন এবং তা বা বায়ন কের এবং ৭ম প বািষক পিরক না ণয়ন ও তা বা বায়ন করা চলেছ এবং
এিগেয় চলেছ ৮ম প বািষক পিরক না ণয়েনর কাজ। এর সে  সে  ২০১০ থেক ২০২০ সাল পয  ১০ বছর
ময়াদী ি ত পিরক নার বা বায়ন চলেছ এবং ২০২১ থেক ২০৪১ সাল পয  বাংলােদশ িকভােব গেড় উঠেব
সই ি ত পিরক নার খসড়া ইেতামেধ  তির হেয় গেছ।

ধানম ী বেলন, আওয়ামী লীগ জািতর িপতার হােত গড়া সংগঠন। কােজই সব সময় জনকল ােণ কাজ কের
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যাওয়াই  দলিটর  কাজ।  যার  িতিট  পদে েপর  ল ই  হে ,  টকসই  উ য়ন  এবং  এসিডিজর  বা বায়ন।
রশাসকেদর শাসিনক বলতার কথা উে খ কের িতিন এিটেকও তােদর শাসনামেল বাংলােদেশর উ য়ন না

হওয়ার একিট কারণ িহেসেব উে খ কেরন। িতিন বেলন, যখন িমিলটাির িডে টররা মতায় থােক তখন সরকার
থােক বল। কননা তােদর কান িভি  থােক না। অথাৎ জনগেণর কান শি  থােক না। এ সরকার ব ব া অপেরর
কােছ হাত পেত চেল, িনেজেদর স দশালী কের গেড় তােল, ফেল দেশর মা ষ ঃখ-ক -য ণায় িদেনর পর
িদন ভুগেতই থােক। জনগেণর িদেক তাকােনার কউ থােক না।

জািতর িপতার এই পদাংক অ সরণ কের ামীণ জনগেণর অথৈনিতক উ য়েন তাঁর সরকােরর চালু করা সামািজক
িনরাপ া ব নীর িবিভ  কমসূচী, যমন- বয়  ভাতা, িবধবা ও ামী পিরত তা ভাতা চাল,ু গিরবেদর মােঝ খাদ
িবতরণ, কষৃকেদর মােঝ িবনামূেল  এবং মেূল  কিৃষ উপকরণ িবতরণ, বগাচাষীেদর িবনা জামানেত এবং 

েদ ঋণ দােনর মত কমসূচীর উে খ কের ধানম ী বেলন, ‘আমার িনেদশ িছল কিৃষ ব াংক ােম কষৃকেদর
কােছ চেল যােব। হাটবাের ােমর হােট বেস ঋণ দান করেব এবং সখান থেকই আবার ঋণ সং হ করেব।
এভােবই আমরা কষৃকেদর সহেযািগতা কেরিছ।’

কষৃকেদর জ  ১০ টাকায় ব াংক এ াকাউ ট খালা, কিৃষ উপকরণ কাড  দান, িবএিডিসেক আরও উ ত কের
উ তমােনর বীজ উৎপাদন ও িবতরেণর কথাও উে খ কেরন ধানম ী। ‘ঘের ফরা’, ‘আমার বািড় আমার খামার’,
‘আ ায়ণ’সহ িবিভ  দাির বা ব কমসূচীর উে খ কের িতিন বেলন, দশেক িভ কুমু  করার জ  সরকার এ
ধরেনর িবিভ  কমসূিচর বা বায়ন করেছ। আমরা ভিূমহীনেদর জিম িদেয়িছ। যারা গৃহহারা তােদর ঘর কের িদেয়িছ
এবং িদি । মা ষ যােত িনেজর পােয় দাঁড়ােত পাের স ব ব া আমরা কেরিছ।

শখ হািসনা বেলন, জািতর িপতা ব ব  ুএকিট কথা বলেতন- িভ কু জািতর কান ই ত থােক না। আমরা িভ কু
জািত িহেসেব িনেজেদর িতি ত করেত চাই না। আমরা িনেজর পােয় দাঁড়ােত চাই। সরকােরর গৃহীত িবিভ
উ য়নমলূক কমসূচীর ফেল বতমােন দািরে র হার ২১ শতাংেশ নেম এেসেছ। এই হারেক ১৫/১৬ শতাংেশ
নািমেয় আনেত চায় সরকার।

তাঁর সরকােরর সমেয় দেশর অভতূপূব আথসামািজক উ য়েনর জ  বিহিবে  তাঁেক অেনক অ সি ৎ  ে র
মেুখামিুখ হেত হয় উে খ কের ধানম ী বেলন, ’িবিভ  দেশ গেল আমােক  করা হয়- বাংলােদেশর উ য়ন
অ গিতর ম ািজকটা িক? আিম তােদর বিল, আসেল কােনা ম ািজক নই। দশেক ভালবাসা, দশেক জানা এবং
দেশর মা েষর জ  িনেবিদত াণ হেয় কাজ করা- এটাই হেলা মূল ম ািজক।’ িতিন আরও বেলন, বাংলােদশেক

এখন আর কউ অবেহলার চােখ দেখ না। বাংলােদশ এখন অেনেকর কােছই ‘উ য়েনর িব য়,’ উ য়নশীল এক
দশ।

ধানম ী বেলন, বতমােন িপেকএসএফ দির  জনেগা ীর কমসং ান ছাড়াও িশ া, া , দ তা উ য়ন, যিু
ভৃিত িবষেয় ােরাপ কের দেশ-িবেদেশ একিট শীষ ানীয় উ য়ন সহেযাগী িত ােনর মযাদা লাভ কেরেছ।

বতমােন এক কািট চি শ লাখ দির  ও িন¤œআেয়র পিরবারেক িপেকএসএফ িবিভ  কায েম অ ভু  কের
তােদর অথৈনিতক অ গিত ও জীবনযা ার মান উ য়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে ।

খাদ  িনরাপ ার পাশাপািশ মা েষর পুি  িনরাপ া িনি েতর লে  কাজ করার জ  িপেকএসএফ’র সংি েদর
কাজ করার আ ান জািনেয় শখ হািসনা পিরেবশ সংর ণ ও জলবায়ু পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলা এবং দির
মা েষর স মতা বিৃ েতও িপেকএসএফ তার কমকা- স সািরত করেব বেল আশাবাদ ব  কেরন। দেশর
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িশ ায়ন এবং জনগেণর কমসং ােনর জ  সারােদেশ একশ’ িবেশষ অথৈনিতক অ ল িত ার উে খ কের িতিন
বেলন, কিৃষ জিম যন র া পায় এবং য ত  িশ  িত ান গেড় না উেঠ। ই বা িতন ফসলী জিমর যন িত
সাধন করেত না পাের এবং িবিনেয়াগ আেস সজ ই এই অ ল িত া। িতিন বেলন, ভিূম ব বহােরর জ  সরকার
নীিতমালা কের িদেয়েছ। ই বা িতন ফসিল জিম কউ ন  করেত পারেব না। কউ এ ধরেনর জিম ন  করেল তারা
সরকার দ  সকল েযাগ- িবধা বি ত হেব।

াি ক জনেগা ী এবং িপেকএসএফ’র িবিভ  কায েম অংশ হণকারীেদর উৎপািদত পেণ র বাজার স সারেণ
সাত িদনব াপী এ মলার আেয়াজন করা হেয়েছ। অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল উে াধনী অ ােন িবেশষ অিতিথর
ব ব  রােখন  এবং  িপেকএসএফ  চয়ারম ান  ড.  কাজী  খলী মান  আহমদ  অ ােন  সভাপিত  কেরন।
িপেকএসএফ’র ব ব াপনা পিরচালক মাহা দ মই ি ন আব াহ অ ােন াগত ব ব  রােখন। মি পিরষদ
সদ বৃ , ধানম ীর উপেদ াগণ, সংসদ সদ , উধতন সামিরক ও বসামিরক কমকতা, িবিশ  ব ি , িবিভ
দেশর রা দূত, হাইকিমশনার এবং িমশন ধানগণসহ িবেদিশ টনীিতকবৃ  এবং আমি ত অিতিথরা অ ােন

উপি ত িছেলন।

অ ােন কষৃকেদর কল াণ ও দাির  িনরসন এবং কিৃষর উ য়েন অসামা  অবদােনর জ  সােবক কিৃষম ী বগম
মিতয়া চৗধুরীেক আজীবন স াননা পরু ার দয়া হয়। ধানম ী শখ হািসনা এই স াননা ারক মিতয়া চৗধুরীর
হােত তুেল দন। পুর ার িহেসেব একিট স াননাপ ,  এবং ৫০ হাজার টাকার চক দয়া হয়। ামীণ এলাকা
থেক িপেকএসএফ’র সহেযাগী িত ানসহ, িবিভ  সরকারী ও বসরকারী সং া, গেবষণা ও তথ  যুি  িত ান

এবং সবামখুী সংগঠনসহ ১৩০িট সং ার মাট ১৯০িটরও বিশ ল মলায় ান পেয়েছ। মলায় রেয়েছ তণৃমূল
পযােয়র ু  উেদ া ােদর কিৃষ, খাদ  এবং চিলত পণ । এছাড়া, ৭ িদেন ৫িট সিমনারও অ ি ত হেব মলায়।
মলা িতিদন সকাল ১০টা থেক রাত সােড় ৮টা পয  চলেব।

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 কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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