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ডিডিস োগ কর্ মেংস্থোিেহ অর্ মিীডিসি ৬ চ্যোসেঞ্জ 

ঢোকো  শীর্ ম ১০ শিোংশ র্োনুসর্র আ  মর্োট আস র ৪১.১৯ শিোংশ * রোজধোিীর িোয়ুদূর্সে 

প্রিযোডশি গড় আয়ু কর্সে * বির্ম্য প্রবৃডির মঢউ ক্ষডিগ্রস্ত করসে -পডরকল্পিোর্ন্ত্রী 

 

অর্ মিীডি। েডি: যুগোন্তর 

মিেরকোডর ডিডিস োগ ও কর্ মেংস্থোিেহ মেসশর অর্ মিীডিসি ৬ ধরসির চ্যোসেঞ্জ রস সে িসে র্সি করসেি অর্ মিীডিডিেরো। িোরো 

িেসেি, েরকোডর ডিডিস োগ ডকছুটো হসেও মিেরকোডর ডিডিস োগ রস সে স্থডির। 

এ েোড়ো অন্য চ্যোসেঞ্জগুসেোর র্সে রস সে- বির্ম্য বৃডি, অন্তর্ভ মডিমূেক প্রবৃডি িো হও ো, েক্ষ র্োিিেম্পে বিডরসি ডশক্ষোসক কোসজ 

েোগোসিো এিং অিকোঠোসর্োগি উন্ন ি করো। এেি চ্যোসেঞ্জ মর্োকোসিেো করসি এখি মর্সকই েঠিক িীডি ও পডরকল্পিো জরুডর। 

িোংেোসেশ উন্ন ি গসির্েো প্রডিষ্ঠোসির (ডিআইডিএে) দুই ডেিব্যোপী িোডর্ মক গসির্েো েসেেসির মশর্ ডেসির আসেোচ্িো  িোরো এেি 

কর্ো িসেি। রোজধোিীর একটি মহোসটসে আস োডজি েসেেসির একটি গসির্েোপসে িেো হস সে, ঢোকো  র্োডেক র্োর্োডপছু আস র 

মক্ষসে শীর্ ম ১০ শিোংশ র্োনুসর্র হোসি মর্োট আস র ৪১ েশডর্ক ১৯ শিোংশ। 

আর েি মডিসে র্োকো ১০ শিোংসশর র্োর্োডপছু আ  র্োে শূন্য েশডর্ক ৯৬ শিোংশ। ফসে আ বির্ম্য িোড়সে। অপর এক গসির্েো  িেো 

হস সে রোজধোিীর িোিোসে অডির্োেোর ব্ল্যোক কোি মসির কোরসে র্োনুসর্র প্রিযোডশি গড় আয়ুষ্কোে কর্সে। মেই েসে মর্োট মৃত্যযর একটি 

িড় অংশই হসে এ েম্পডকমি মরোসগর কোরসে। 

েসেেসির ের্োপিী অনুষ্ঠোসি প্রধোি অডিডর্ ডেসেি পডরকল্পিোর্ন্ত্রী এর্এ র্োন্নোি। ডিআইডিএসের র্হোপডরচ্োেক ি. মকএএে মুডশ মসের 

েভোপডিসে আসেোচ্ক ডেসেি আইএেওর েোসিক মেশোে অযোিভোইজোর ি. ডরজও োনুে ইেেোর্, পডেডে ডরেোে ম ইন্সটিটিউসটর 

(ডপআরআই) মচ্ োরম্যোি ি. জোইেী েোত্তোর, ডিশ্বব্যোংক ঢোকো অডফসের েোসিক ডেি ইসকোিডর্স্ট ি. জোডহে মহোসেি এিং 

ডিআইডিএসের গসির্েো পডরচ্োেক ি. ডিিো ক মেি। 

েসেেসি ‘এ গ্লোর্সপে টু ডেভে অি দ্য ডপপে ইি ঢোকো ডেটি’ শীর্ মক এক গসির্েো প্রডিসিেসি িেো হস সে, রোজধোিীর শীর্ ম ১০ 

শিোংশ র্োনুসর্র র্োডেক র্োর্োডপছু আ  মর্োট আস র ৪১ েশডর্ক ১৯ শিোংশ। এ েোড়ো েি মডনু ১০ শিোংশ র্োনুসর্র আ  র্োে শূন্য 

েশডর্ক ৯৬ শিোংশ। েি মডনু ৫০ শিোংশ র্োনুসর্র আ  ১৭ েশডর্ক ৯৮ শিোংশ। 

এ অডধসিশসি েভোপডিে কসরি মেন্টোর ফর আরিোি স্ট্র্যোসটডজর মচ্ োরম্যোি প্রসফের িজরুে ইেেোর্। প্রডিসিেসি আরও িেো 

হস সে, ঢোকো শহসরর প্রধোি ের্স্যো যোিজট। এর পসরই রস সে যর্োক্রসর্ িোয়ুদূর্ে, ডিশুি পোডি প্রোডি, রোস্তোর খোরোপ অিস্থো, 

মেোিসশডিং, ধোরোিোডহক গ্যোে েরিরোহ িো র্োকো, ডিরোপত্তো এিং ইভটিডজং। 

িেো হ  গি ৫ িেসর েিসচ্স  মিডশ র্োনুর্ ঢোকো  এসেসে ডকসশোরগঞ্জ মর্সক। এরপর রস সে িডরশোে, র্ র্িডেংহ, মভোেো, কুডর্ল্লো, 

ফডরেপুর, রংপুর, চ্াঁেপুর, মিো োখোেী এিং েিসচ্স  কর্ র্োনুর্ এসেসে টোেোইে মর্সক। এ েোড়ো গি ১০ িেসরর ডহেোসি েিসচ্স  
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মিডশ র্োনুর্ ঢোকো  এসেসে িডরশোে মর্সক। এরপর রস সে র্ র্িডেংহ, ডকসশোরগঞ্জ, মভোেো এিং েিসচ্স  কর্ র্োনুর্ এসেসে 

শরী িপুর মর্সক। 

‘অযোটসর্োেসফ োডরক পোটি মকুসেট ম্যোটোর অযোন্ড ব্ল্যোক কোি মি ইি ঢোকো ডেটি এ কডিডিউটর টু ক্লোইসর্ট মচ্ঞ্জ’ শীর্ মক অপর এক 

প্রডিসিেসি িেো হস সে, ঢোকো  িেসর মযেি র্োনুর্ র্োরো যো  িোর র্সে িোয়ুদূর্েজডিি অেংক্রোর্ক মরোসগ র্োরো যোসে ১০ েশডর্ক 

৮ শিোংশ র্োনুর্। এর র্সে শ্বোেকসে র্োরো যো  ৮ শিোংশ, ডকিডি মরোসগ ২ েশডর্ক ৩ শিোংশ এিং ফুেফুে মরোসগ র্োরো যোসে শূন্য 

েশডর্ক ৫ শিোংশ র্োনুর্। 

আরও িেো হ , ঢোকোর িিমর্োসি িোয়ুসি ব্ল্যোক কোি মসির উপডস্থডি রস সে ৬৫ র্োইসক্রো গ্রোর্ ডকউডিক ডর্টোর। ডকন্তু েহিী  র্োেোর এ 

কোি মি র্োকো প্রস োজি ২৫ র্োইসক্রো গ্রোর্ ডকউডিক ডর্টোর। িোয়ুদূর্সের কোরসে িোংেোসেসশ প্রিযোডশি গড় আয়ু মর্সক প্রো  ২২ র্োসের 

মিডশ কসর্ যোসে। অন্যডেসক ভোরসি কসর্সে প্রো  ২০ র্োে। 

প্রধোি অডিডর্র িিসব্য এর্এ র্োন্নোি িসেসেি, বির্সম্যর কোরসে প্রবৃডির মঢউ ক্ষডিগ্রস্ত হসি পোসর। িিমর্োসি প্রবৃডি একটি উপসভোগ্য 

ডির্  ডহসেসি োঁডড়স সে। মেই েসে বির্সম্যর ডির্ টি আসেোচ্িো  আেসে। বির্ম্য প্রবৃডিসি েো ো মফেসি পোসর ডক িো, মে ডির্স  

ডচ্ন্তো রস সে। প্রবৃডির সুফে েোর্োডজকভোসি েিোর কোসে যোসে িো। 

ভত্যমডক, কর মর োিেহ েরকোসরর ডিডভন্ন সুডিধো ডিিরসের ের্স্যো আসে। ডিডি িসেি, ডিসেসশ টোকো পোচ্োর হসে। এখোসি েরকোসরর 

অসিক ডকছু করোর আসে। কীভোসি ফাঁকসফোকর িন্ধ করো যো  মে ডির্স  আপিোরো পরোর্শ ম মেসিি। র্ন্ত্রী আরও িসেি, সুশোেসির 

মকোসিো র্োপকোঠি মিই। আপিোরো িসেি মেে ডেসি হসি। 

ডকন্তু মক কোসক মেে মেসি? আডর্ মিো আর্োর মেে ডিস  িসে আডে। আর্োসক ধোক্কো ডেস  েরোি। িো হসে আডর্ ডিসজ মেে মেসড় 

মেি- এটো ভোিোর মকোসিো কোরে মিই। মকিিো জিগে আর্োসক মেে ডেস সে। এর র্সে মকউ ডি র্ অনুযো ী মেে ডিসে মকোসিো 

ের্স্যো মিই। ডিডি িসেি, ব্যিেোর পডরসিশ উন্ন সি েরকোর ডিডভন্ন কোয মক্রর্ হোসি ডিস সে। 

মরজও োনুে ইেেোর্ িসেি, ডিডিস োগ, কর্ মেংস্থোি, বির্ম্য বৃডি, অিকোঠোসর্ো উন্ন িেহ ডিডভন্ন ধরসির গুরুেপূে ম চ্যোসেঞ্জ রস সে 

মেসশর অর্ মিীডিসি। শুু  প্রবৃডি অজমিই উন্ন সির একর্োে র্োপকোঠি ি । েোসম্যর েসে প্রবৃডি হও োটোই িড় কর্ো। মেসশ েসন্তোর্জিক 

প্রবৃডি হসেও অন্তর্ভ মডিমূেক প্রবৃডি হসে িো। 

ডিডি িসেি, প্রবৃডির মূে চ্োডেকোশডি হসি হসি ডিডিস োগ। ডকন্তু এ জন্য পু ুঁডজ েরিরোহ প্রস োজি। েরকোডর ডিডিস োগ িোড়সেও 

মিেরকোডর ডিডিস োগ এখিও স্থডির। ফসে ডিডিস োগ হসে িড় চ্যোসেঞ্জ। কর্ মেংস্থোি হসে িো। 

ময হোসর প্রবৃডি হসে মে হোসর কর্ মেংস্থোি হসে িো। এ জন্য র্োিি পু ুঁডজ গঠসি ডশক্ষোর র্োি িোড়োসি হসি। বির্ম্য ব্যোপক হোসর িোড়সে। 

প্রবৃডি ও অর্ মবিডিক রূপোন্তসরর চ্যোসেঞ্জ মর্োকোসিেো করো িো মগসে মেশ র্ের্ আস র ফাঁসে পড়সি পোসর। 

ি. জোইেী েোত্তোর িসেি, িোংেোসেসশর অর্ মিীডি ডিশ্ব অর্ মবিডিক পডরডস্থডির েসে যুি। িোই বিডশ্বক পডরডস্থডির ওপর আগোর্ী 

পডরকল্পিো বিডর করসি হসি। প্রডিিের ২০ েোখ র্োনুসর্র কর্ মেংস্থোি বিডরর চ্যোসেঞ্জ রস সে। িোর র্সে আিোর মশোভি কর্ মেংস্থোি 

বিডর আরও িড় চ্যোসেঞ্জ। 

মেসশর প্রবৃডির হোর আরও িোড়োসিো েম্ভি যডে িীডি ও পডরকল্পিো ঠিকভোসি করো যো । ি. জোডহে মহোসেি িসেি, ইডির্সে মেসশর 

অসিক উন্ন ি হস সে। এগুসেো হস সে ডিডভন্ন খোসি কোঠোসর্োগি েংস্কোসরর কোরসে। ডশল্প, কৃডর্ ও ব্যোংডকং খোিেহ ডিডভন্ন খোসি 

ডকছু িো ডকছু েংস্কোর হস সে। যোর ফে পোও ো যোসে। 

ডকন্তু এখিও ধসর রোখসি হসে পডরিহি, িথ্য প্রযুডি ও ডশল্পেহ ডিডভন্ন অিকোঠোসর্ো খোসি উন্ন ি, র্োিিেম্পে উন্ন ি, েোর্ডেক 

অর্ মবিডিক ডস্থডিশীেিো শডিশোেী করো এিং কোঠোসর্োগি েংস্কোর চ্ের্োি রোখো জরুডর। ডিডি িসেি, েরকোর মযভোসি চ্েসে মেখোসি 

অন্যসের অংশগ্রহসের সুসযোগ েীডর্ি। 

ফসে প্রবৃডির ধোরোিোডহকিো িোধোগ্রস্ত হসি পোসর। আিোর ময েরকোর আসে এসি উন্ন সির িড় সুসযোগও রস সে। অিকোঠোসর্ো ও েক্ষ 

জিশডিেহ ডিডভন্ন কোয মকর উসদ্যোগ মি ো হসে উন্ন সির িত্যি দু োর খুসে মযসি পোসর। এ েোড়ো প্রডিষ্ঠোিগুসেোসক কোয মকর করসি 

হসি। যোসি এেি প্রডিষ্ঠোি উন্ন সি ভূডর্কো রোখসি পোসর। 

ডিডি িসেি ২০৪১ েোসে উন্নি মেসশ মযসি হসে মূে দুটি ডির্  মখ োে রোখসি হসি। একটি প্রবৃডি অজমি। প্রবৃডি হসি উন্ন সির চ্োকো 

আর এ চ্োকো েচ্ে রোখসি চ্োেক হসি সুশোেি। 

ি. ডিিো ক মেি িসেি, আগোর্ীর চ্যোসেঞ্জ মর্োকোসিেো করসি হসে র্োিিেম্পে উন্ন ি করসিই হসি। এ েোড়ো েোর্ডেক অর্ মিীডি 

উন্ন সির ওপর ডিসশর্ গুরুে ডেসি হসি। আগোর্ী ১০ িের যডে ৬ শিোংশ প্রবৃডি ধসর রোখো যো  িোহসে েোডরদ্র্য ডিরেি েম্ভি। 

 


