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মানষুের পবরচ� তার 
সীমািদ্ধতা� ন�, সম্ািনা�। 
প্রষ�াজন সসই সম্ািনা 
বিকাষের সুষ�াগ। 

বকন্তু শুধ ুতা জানা �ষেষ্ট ন�।
পবরিত্তন আষস তখনই, �খন 
স্বষনের সষগে কম্ম স�াগ হ�।  

স্বনে �ত িড়, তা অজ্তষনর পে 
হষত হষি ততটাই িাস্তিমখুী
সমস্া �ত জরুবর, তার সমাধান 
হষত হষি ততটাই কা�্মকর।

আমাষের বিশ্াস, সহমবম্মতা ও 
সাহস োকষে কবিন বকছুই ন�। 

আমরা প্রবতবেন মানষুের পাষে 
োবক, 
তাষের কাছ সেষকই বেবখ।
 
আমরা শুধ ুসমতাপূর্ম পবৃেিীর 
স্বনে সেষখই োবম না,
বতে বতে করর প্রবতবেন তা 
গষড় তুবে। 

োবরদ্্ ও বৈেম্ মানষুের সষৃ্টি। 
তাই মানষুের হাত ধররই আসষি 
পবরিত্তন। 
আমরা বিশ্াস কবর, সকষে 
বমষে পে খুঁষজ পািই।

িাংোষেষের 
হৃে� হষত
সারা বিশ্জুষড় আো 
জাগাষনার ৫০ িছর

আমাষের সমৌবেকত্ব
নিচের ৮টি নিষয় সংগঠি নিচসচি আমাচের মমৌনিক কাচের ধারার বৈনিষ্ট্য।

আমরা কীভাচি কাে কনর নিচের নিষয়গুচিা তা িট্যাখট্যা করর।

l বিস্তাবরত ২০ ও ২১ পষৃ্া�

মানেু ও জনষগাষ্ঠীর সুপ্ত সম্ািনার বিকাে

িহু মানষুের মষধ্ বিসৃ্তত উষে্াগ

দ্রুত ও ো�িদ্ধ িাস্তিা�ন

পবরিত্তষনর নেতৃষত্ব নারী

সমববিত সমাধান

মািপ�্মাষ�র িাস্তি জ্ান

করষত করষত শেখা

ি্�সাশ্র�ী উদ্ািন
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আমাষের সম�কাষে আষিে বছষেন 
বচন্া এিং কাষজ অগ্রগর্ নেতাষের 
মষধ্ অন্তম। বতবন শুধ ু িাংোষেেষক 
িেোনবন, িরং বিষশ্র অষনক জা�গাষতও 
পবরিত্তন এষনষছন। তাঁর আমেূ উষে্াষগর 
মধ্ বেষ� বতবন বিষশ্র িবচিত জনষগাষ্ঠীর 
বক প্রষ�াজন তা বনধ্মারর কররষছন এিং 
উষলেখষ�াগ্ ও তীক্ষ্ণ েষৃ্টিভবগে, সামাবজক 
সপ্রক্াপট বিষলেের করর কাষজর মাধ্ষম তা 
সমাধাষনর সচষ্টা কররষছন বতবন। তাঁর মষধ্ 
বছে পবরষ্ার বচন্াধারা এিং বনবচিতভাষি 
কাজ সম্ােষনর আচি�্মজনক এক সমবি� 
�া তাঁষক িাবনষ�বছে একজন মহান নেতা। 
বৈবশ্ক ইবতহাষস তাঁর মষতা মানেু কমই 
সপষ�বছ আমরা। 

অমর্চ্য স�ন

১৯৯৮ সাষে অে্মনীবতষত
 নোষিে পুরস্ার জ�ী

৩১শে জান�ুাবর, িাংোষেষের সষগে ববিপাবক্ক সম্ষক্তর ৫০তম িাবে্মকী উে�াপন করর অর্রেবে�া। সুতরাং আবম অত্ন্ 
আনবদিত ব্্াষকর ৫০তম িাবে্মকীষত অবভনদিন জানাষত সপরর। বিগত ৫০ িছরর ব্্াক তার কা�্মকাবরতা এিং উদ্ািষনর 
জন্ তৃরমষূের সছাট একটা ত্ার কা�্মক্রম সেষক একটি বিোে সংস্া� পবররত হষ� বিশ্ বিখ্াত হষ�ষছ। আজ, এই ৫০ 
িছর পূবত্তষত, ব্্াক তার প্রবতষ্াতা স্ার ফজষে হাসান আষিষের উত্তরাধধকার িহন করষছ।

ব্্াক এিং িাংোষেষে নানা কাষজর েীর্মষম�ােী সমে্মক অর্রেবে�া। োবরদ্্ বিষমাচন, বেগে সমতা, নারীর ক্মতা�ন 
এিং িাংোষেষের তরুরষের একটি সমদৃ্ধ ভবিে্ৎ বৈবরষত প্রষ�াজনী� েক্তা িবৃদ্ধর জন্ েঢৃ় প্রবতশ্রুবতিদ্ধ অর্রেবে�া 
এিং ব্্াক। এই িছর আমরা অর্রেবে�া এিং ব্্াষকর মধ্কার ্রোষটবজক অংশীোরষত্বর এক েেক উে�াপন করবছ। 
সগে এক েেষক অর্রেবে�া এই অংশীোরষত্বর মাধ্ষম ব্্াকষক ৩০০ বমবে�ন ডোররর নৈবে সহা�তা প্রোন কররষছ। 
এটি ব্্াকষক োখ োখ েবরদ্ এিং ঝুঁবকপূর্ম জনষগাষ্ঠীষক সহা�তা করষত সহষ�াবগতা কররষছ, �াষত তারা আরও উন্নত 
জীিন গষড় তাষের সমাজ এিং সেষের জন্ অিোন রাখষত পারর। আমরা খিুই আনবদিত স� অংশীোরষত্বর তৃতী� পষি্মর 
মাধ্ষম ব্্াষকর প্রবত আমাষের েবতিোেী সম্ষক্তর ধারা অি্াহত রাখষত সপররবছ।

কীভাষি সংকল্প, উদ্ািন এিং ক্রমাগত শেখার প্র�াষসর ফষে সবত্কাররর ফোফে অজ্তন করা �া� এিং সামাবজক 
ও উন্ন�ন চ্াষেঞ্জ সমাকাষিোর জন্ নতুন উপা� খুষঁজ নৈর করা �া�, তা ব্্াষকর গল্প সেষকই শেখা �া�। একটা সাোমাটা 
শুরু সেষক, ব্্াক এখন স্ািাে জান্মাষের শীে্ম এনবজও তাবেকা� প্রেম স্াষন আষছ। ব্্াষকর বনজস্ব ি্াংক, বনজস্ব নেইবর 
এিং বনজস্ব বিশ্বিে্াে� রষ�ষছ। বকন্তু ব্্াক সিষচষ� েেৃ্মান িাংোষেষের কবমউবনটি এিং গ্রাষম েবরদ্ জনষগাষ্ঠীর জন্ 
সম্ািনাম� বকছু বৈবর করষত। ব্্াষকর েক্্—তারা স�ন বনষজষের েবতিমত্তাষক উপেবধি করষত পারর। 

গত ৫০ িছরর ব্্াক অষনক বকছু অজ্তন কররষছ। বকন্তু িরািররর মষতা, অষনক অজ্তন করা িাবকও আষছ। বিশ্ 
এখন নানা রকম চ্াষেষঞ্জর মষুখামবুখ, বিষেে করর কররানা মহামাবরষত সাড়া োষনর মষতা কম্মকাষডে। আবম বনবচিত 
স� ব্্াক এই চ্াষেঞ্জগুষো সমাকাষিো করষত পারষি। আমাষের ্রোষটবজক অংশীোরষত্বর ি্িস্ার মাধ্ষম ব্্াক এিং 
িাংোষেষের জনগষরর জন্ কাজ করর �াষি অর্রেবে�া। অর্রেবে�ার পক্ সেষক, আবম আিারও ব্্াকষক তার অসাধারর 
�াত্ার জন্ এিং পবরিত্তষনর ৫০ িছররর জন্ অবভনদিন জানাবছি। 

জেররমম ব্রুর

িাংোষেষে বন�ুতি অর্রেবে�ান হাইকবমেনার

বিষশ্র পরম বিস্ম�কর ি্বতিষের অন্তম এিং েবরদ্ মানষুের রক্ক বছষেন স্ার ফজষে আষিে। িহু মানষুের 
অনরুপ্রররা বছষেন বতবন। তাঁর আোজাগাবন�া িাত্তা অতীষতর স�ষকাষনা সমষ�র সচষ� অধধকতর অনরুরন সষৃ্টি কররষছ 
আজ। মানবিক করুরা ও ভাষোিাসার মাধ্ষম কবিন িাধাষক পরাভূত করার েষৃ্টান্ আমাষের সামষন নেষখ সগষছন 
বতবন। বিস্ম�কর প্রবতষ্ান বহষসষি গষড় ওিা ব্্াষকর মষধ্ আমরা তাঁর এই িাত্তারই প্রবতফেন সেবখ।

গর্চন ব্োউন

�ুতিরাষজ্র সাষিক প্রধানমন্তী

মবমিষ্ট ব্যমতিদের মনব্োমরর উদ্ধৃ মর

গত ৫০ িছর ধরর ব্্াক অসাধারর কাজ করর চষেষছ। 
আজ তা উে�াপষন ব্্াষকর সকষের সষগে সাবমে 
হষত সপরর োরুর সম্াবনত নৈাধ করবছ। গত পাঁচ 
েেষকর কা�্মক্রষমর মধ্ বেষ� স্বাস্্ষসিা, বেক্া ও 
উন্ন�ন সম্ষক্ত বিষশ্র প্রচবেত ধাররা িেষে বেষ�ষছ 
ব্্াক।  িাংোষেে এিং বিষশ্র ন�াটি ন�াটি মানষুের 
জীিনমাষনর উন্ন�ন সাধন কররষছ ব্্াক। আপনাষের 
এই অজ্তন এিং  অসামান্ কাষজর মধ্ বেষ� আমার 
িনু্ ও ব্্াষকর প্রবতষ্াতা ফজষে আষিষের কাষজর 
স� ধারািাবহকতা আপনারা িজা� নেষখষছন, তাষত 
আবম কৃতজ্। তাঁর অনপুবস্বত আমার এিং সকষের 
জন্ই শোকািহ। বকন্তু আপনাষের কাজ বনঃসষদিষহ 
খবুে করত তাঁষক। ব্্াষকর এই অগ্র�াত্া আজ, কাে, 
আগামী পচিাে িছর এিং তারও পরর �াষত অি্াহত 
োষক সসই শুভকামনা জানাই।

মবল মলিনটন 

�ুতিরার্রের সাষিক সপ্রবসষডন্ট 
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সত্তররর েেষকর শুরুর বেষক 
িাংোষেে বছে অন্ রকম একটা 
সেে। �ুষদ্ধর মাধ্ষম স্বাধীনতা পাও�া, 
দুবভ্তষক্র মষুখামবুখ হও�া একটি সেে 
�ার মাোবপছু বজবডবপ  বছে মাত্ 
১৩৪ ইউএস ডোর। সমস্াও বছে 
িহুমখুী।

স্ার ফজষে হাসান আষিে, 
একজন স্বনেেে্মী ও সংস্ারিােী নেতা, 
বতবন তখনই িুঝষত সপররবছষেন 
গ্রামীর জনষগাষ্ঠীর জীিনমান উন্ন�ষন 
তাষক দ্রুত কাজ করষত হষি। বতবন 
এবগষ� সগষেন সসই প্রবতষ্ান গড়ষত 
�া পরিত্তীকাষে োখ োখ িাংোষেবে 
এিং বিষশ্র অন্ান্ সেষে মানষুের 
জীিন পবরিত্তষনর মাধ্ষম রূপ নে� 
বিষশ্র সিষচষ� িহৃৎ এনবজওষত। স্ার 
ফজষে’র েক্্ এিং তার পবরিার ও 
অন্ান্ বিষেেজ্ এিং উপষেষ্টাষের 
নেতৃষত্ব আজ ব্্াক িাংোষেষের ৬৪ 
নেো� বেক্া, স্বাস্্, কু্দ্ঋর, েক্তা, 
মানিাধধকার, কৃবে, এিং এন্টারপ্রাইজ 
উন্ন�ষন কাজ করর �াষছি। ব্্াক তার 
কাষজর পন্া এিং অবত েবরদ্ গ্রাজুষ�েন 
মষডে িাস্তিা�ষন েক্তা বিষশ্র 
অন্ান্ সেষে শুধ ু ছবড়ষ� সে�বন, 
িরং একইসাষে ছবড়ষ� বেষ�ষছ তার 
বচন্াভািনা এিং আকাঙ্কাগুষোষকও 
�ার উপর বভবত্ত করর ব্্াক প্রবতষ্া করা 
হষ�বছে। 

িাংোষেষে এিং অন্ত্ �ুতিরাজ্ 
এিং ব্্াষকর েীর্মস্া�ী এই সম্ক্ত 
শুধ ুকম্মসবূচ িাস্তিা�ষন সীমািদ্ধ ন�, 
িরং জ্ান বিতরর এিং বেক্া গ্রহর 
এিং অন্ভু্মবতিকরর এিং সহষ�াবগতা� 
এর পবরধধ বিসৃ্তত। চ্াষেঞ্জ 
বচবনিতকরষর এিং সসখাষন কাজ 
করষি এমন কা�্মকর বহষসষি প্রমাধরত 
পেষক্পগুষোষক ি্িহার করর সাড়া 
োষন ব্্াষকর নেতৃত্ব অনরুপ্রররামেূক।

ব্্াষকর সষগে �ুতিরাজ্ সরকাররর 
১০ িছর সম�ােী ্রে্াষটবজক পাট্তনারবেপ 
অ্াররঞ্জষমষন্টর মধ্ বেষ� অবত েবরদ্্ 
মানষুের জীিনমান উন্ন�ন, স্বাস্্, 
বেক্া, বনরাপে পাবন এিং স্াবনষটেন, 
এিং মানবিক বিেষ� সাড়াোষন দুইটি 
পক্ সহষ�াবগতা করষছ। এর সচষ� 
উত্তম ন�ান অংশীোরত্ব হষত পাররনা। 
�খন আবম প্রেম ঢাকা উত্তরর অবত 
েবরদ্ পবরিারর এই উষে্াগগুষোর 
প্রভাি সেখষত নৈর হই, এিং জানষত 
পাবর বকভাষি একটি গরু িা দুইটি 
ছাগে িা বকছু হাঁষসর মাধ্ষম মানষুের 
জীিন িেষে �াষছি তা বছে আমার 
সিষচষ� উত্তম অবভজ্তাগুষোর 
একটি। �খন নারীরা আমাষক তাষের 
বিদু্ৎ, বরিজ এিং ফ্ান সুবিধাসহ রর 
রুবরষ� সেখাবছিষেন, এিং কাগষজ 
সেখাবছিষেন ব্্াককম্মীষের পরামষে্ম 
তাষের জীিষন কতটা উন্নবত হষছি, 
তখন সসই নারীষের সচহারা� স� গি্ম 
সেখা �াবছিে তা বছে সুস্পষ্ট। সমাষজর 
সেস্ বহষসষি নারীষেরষক স্বীকৃবত 
বেষ� স�ভাষি অন্ভু্মতি করা হষ�ষছ 
এিং তা বনষ� তাষের স�ই আনদি তা 
আমার সিসম� মষন োকষি। এটা হে 
সসই পবরিত্তন �া ব্্াক িাংোষেষের 
মানষুের জীিষন এষন বেষ�ষছ। অগধরত 
োষখা মানষুের জীিন উন্ন�ষনর মাধ্ষম 
তারা চরম োবরদ্্ সেষক নৈর হষ� এষস 
উজ্জ্বে একটি ভবিে্ষতর জন্ সটকসই 
পষে এষসষছ।

কররানাভাইরাস মহামাবরষত বচন্া 
এিং অসাধারর নেবেভাবরষত কীভাষি 
েবরদ্ এিং প্রাবন্ক জনষগাষ্ঠীর 
উন্ন�ন বনবচিত করা �া� সসবেষক 
ব্্াক সিসম�ই মষনাষ�াগ বেষ�ষছ। 
উেী�মান প্রিরতাগুষো বনষ� �খন 
আমাষের ন�ান পরামষে্মর প্রষ�াজন 
হষ�ষছ, আবম সিসম�ই ব্্াকষক 

প্রাধান্ বেষ�বছ এিং সচষ্টা কররবছ 
একসাষে বকভাষি আমরা সষচতনতা 
বৈবর, মাস্ ি্ািহার িাড়াষনা, পাবন ও 
স্াবনষটেন সুবিধা প্রোন এিং জীিন 
িাঁচাষত একসষগে কাজ করষত পাবর। 

ব্্াষকর সষগে কাজ করা 
মাষনই আমার কাষছ িনু্ষের সষগে 
কাজ করার মত। ব্্াক পবরিাররর 
রষ�ষছ েবতিোেী মেূ্ষিাধ এিং 
এর নেতৃত্ব সেষক কম্মসবূচ সংগিক 
প�্মন্ সিার মষধ্ সফেভাষি কাজ 
সম্ােষনর জন্ রষ�ষছ অন্ 
রকম সসৌজন্, আষিগ ও সংকল্প। 
তাষেরষক শুধইু অংশীোর িেষে 
সাষিক বডএফআইবড এিং নতুন 
এফবসবডওষত তাষের অিস্ানষক 
সছাট করর সেখাষনা হষি। তারা তে্ 
প্রমার বনষ� মাষির িাস্তিতা িুষঝ 
সসই ন�সটি বৈবর করর বনষ� এবগষ� 
আষসন তহবিে সংগষহর প্রষ�াজষন। 
তারা জাষনন বক করষত হষি, বকভাষি 
তা করষত হষি, এিং কররও সফষেন। 
তারা জাষনন সফেতা বক।  

ব্্াষকর সষগে এত িছর কাজ করার 
অবভজ্তা আমাষের জন্ সম্ানজনক 
এিং আমরা মষন কবর আমাষের বছে 
এখাষন বিষেোধধকার এিং আমরা 
সামষনর িছরগুষোষতও অগ্রাধধকার 
খাতগুষোষত স�মন বেক্া, স্বাস্্, 
এিং নোবহগো জনষগাষ্ঠীর সহা�তা� 
অংশীোরত্ব করষত চাই।

শুভ ৫০ িছর ব্্াক, এিং আগামী 
অধ্ম েতাব্ীষত স্বাগতম। নৈামাষের 
কাজগুষো স�ন খিু ভাষো করর 
করষত পাররা—সসই শুভ কামনা।

জুমরথ হোরবোট্চ�

উন্ন�ন পবরচােক, ফররন, 
কমনওষ�েে অ্ান্ড নেষভেপষমন্ট 

অবফস (এফবসবডও)

ব্্াক আজ প্রবতষ্ার ৫০টি অসাধারর িছর উদ্ �াপন করষছ। িাংোষেে শুধ ুন�, পবৃেিীর অপর প্রাষন্ও কা�্মক্রম পবরচােনার 
মাধ্ষম বিষশ্র সি্মিহৃৎ নৈসরকাবর উন্ন�ন সংস্া হও�ার সগৌরি অজ্তন কররষছ। সুবিধািবচিত মানষুের ক্মতা�ষন তার 
অবমত েবতিোেী ভূবমকা উপেবধি করষত এর জন্মভূবম িাংোষেে সেষক খিু দূরর �াও�ার প্রষ�াজন নেই। 

িাংোষেে ও উগান্ডার মষতা বিষশ্র িহৃত্তম েররাে্মী জনষগাষ্ঠীষক আশ্র�োনকারী সেে এিং আফগাবনস্তান, 
বম�ানমার অেিা েবক্র সুোষনর মষতা অভ্ন্রীরভাষি স্ানচু্ত বিরাট জনষগাষ্ঠী রষ�ষছ, স�সি সেষে সসখাষন জাবতসংর 
েররাে্মীবিে�ক সংস্ার পাোপাবে কাজ করষছ ব্্াক। এসি সেষে কু্দ্ অে্মা�ন, স্বাস্্ষসিা ও বেক্া� সুষ�াগ সষৃ্টি, 
কৃবে ও গিাবেপশু পােন এিং �ুিা জনষগাষ্ঠীর ক্মতা�ষন গুরুত্বপূর্ম কা�্মক্রম িাস্তিা�ন করষছ প্রবতষ্ানটি। জাবতসংর 
েররাে্মীবিে�ক সংস্ার োবরদ্্ দূরীকরষর ন�া�াবেেষনর প্রবতষ্াকােীন সেস্ বহষসষি ব্্াক স্বভূবম সছষড় আসষত িাধ্ 
হও�া মানেু এিং আশ্র�োতা উোর জনষগাষ্ঠীটির জন্ পবরিত্তন এিং আোর িাত্তা বনষ� আষস। 
িাংোষেে ও বিষশ্র অন্ান্ অষনক সেষে আমাষের সষগে রবনষ্ সম্ক্ত নেষখ কাজ করর �াও�ার জন্ ব্্াকষক আমরা 
ধন্িাে জানাই। জাবতসংর েররাে্মীবিে�ক সংস্া� আপনাষের িনু্ষের পক্ সেষক ৫০তম প্রবতষ্ািাবে্মকীষত অকুণ্ঠ 
শুষভছিা জানাই।

জেোহোদন� ভ্যোন রোর লিোউ

িাংোষেে প্রবতবনধধ, জাবতসংর েররাে্মীবিে�ক সংস্া (ইউএনএইচবসআর)
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হ্াষো ব্্াক সহকম্মীরা!
প্রেমত ৫০তম িাবে্মকীষত আপনাষের 
জানাই অষনক অবভনদিন। অষনক 
গুরুত্বপূর্ম মাইেফেষক ভরা কত 
কৃবতত্বপূর্্ম এক �াত্া! এই সমষ� আমরা 
সেষখবছ িাংোষেষের জন্মেগ্ন সেষক 
এর অে্মনীবত এিং সমাজ পবরিত্তষন 
ব্্াষকর গুরুত্বপূর্ম অিোনগুষোষক। 
আপনাষের এই �াত্া� দুই েেষকর 
নৈবে সম� ধরর হাত হাত বমবেষ� 
কাষজ অংশীোরত্ব করষত সপরর 
কানাডা গবি্মত। এই গুরুত্বপূর্ম  
মাইেফেষক সবত্কার অংশীোর এিং 
সহষ�াগী হও�া� আমরা আমাষের 
অগেীকার পুন্মি্তি করবছ। আমরা 
োবররদ্্র কারর খুষঁজ নৈর করা 
এিং এর বিষমাচষন কাজ করষত চাই 
একসষগে। স�খাষন প্রষ�াজন সিষচষ� 
নৈবে েেৃ্মান সসখাষনই শুধ ুন�, িরং 
সবত্কার অষে্মই স�খাষন প্রষ�াজন 
সিষচষ� নৈবে সসখাষন মষনাষ�াগী 
হষ� আমরা প্রষচষ্টা চাবেষ� স�ষত                        
চাই। শুধ ু জীিন িাঁচাষত ন�, 
িরং মানেুষক োবরদ্্ সেষক নৈর 
করর বনষ� এষস তাষের জীিনমান 
উন্ন�ষন সহষ�াবগতা করষত আমরা                                                 
একতািদ্ধ।  

আমরা জাবন, মানেুষক তার 
বনষজষক সহা�তার উপা�গুষো 
সেবখষ� বেষত ব্্াক চ্াম্ম্�ন। তার 
শুধ ু প্রষ�াজন প্রষিেগম্তা, সুষ�াগ 
এিং প্রষ�াজনী� সরঞ্জামাবে। তাই, 
কাষজর জা�গাগুষো বেক্া সহাক, 
স্বাস্্ িা অন্ স� ন�ান প্রষ�াজনী� 
সসিাই সহাক, সসখাষন আপনাষের 

কাষজর সহষ�াগী হষত আমরা প্রস্তুত 
আবছ। �াষত করর তাষের চাবহোগুষো 
তুষে ধরা, তাষের সসিা গ্রহষর কাজ 
করা এিং সমাজ উন্ন�ষন কাজ করা 
�া�। বিগত কষ�ক িছরর ব্্াষকর 
অসাধারর উন্ন�ন কম্মসবূচগুষো এিং 
উষলেখষ�াগ্ অজ্তনগুষো সেখার 
সসৌভাগ্ আমার হষ�ষছ। সসখানকার 
কাষজর ধরন এিং পদ্ধবতগুষো আবম 
সেষখবছ, মানেুষক সিষচষ� প্রাধান্ 
বেষ� কাজ করা হষ�ষছ। কবমউবনটিষত 
সস্বছিাষসিকরা স� কাজ কররন, তা 
একজন মানেু িাইরর সেষক স�ভাষি 
সেষখন ন�িে সসভাষি না সেষখ 
আমার তাষের সষগে সেখা করার 
সসৌভাগ্ হষ�ষছ। সসখাষন মানেুষক 
অবত োবরদ্্ সেষক নৈর করর বনষ� 
আসার সচষ্টা� আবম তাষের অক্ান্ 
পবরশ্রম সেষখবছ। কররানাভাইরাস 
মহামাবরর শুরুর বেষক আবম 
সস্বছিাষসিকষের িবস্ত এিং অন্ান্ 
ঝুঁবকপূ্র্ম এোকা� প্রষিে করর 
মানেুষক হাইবজন এিং জীিন 
রক্াকারী বিবভন্ন তে্ বেষত সেষখবছ। 
তা বছে আমার কম্মজীিষন অন্তম 
অনরুপ্রররামেূক অবভজ্তাগুষোর 
একটি। বনষজষের বনরাপত্তা এিং 
পবরিাররর বনরাপত্তাষক ঝুঁবকষত 
সফষে তারা স�ভাষি মানষুের জন্ 
কাজ কররষছন তা সবত্ই প্রেংসনী�। 
ব্্াক আমার কাষছ বক তার চমৎকার 
উোহরর বহষসষি আবম সিার সামষন 
তুষে ধরষত চাই। নতুন প্রজন্ম স�ভাষি 
ন�ৌেে সেষক শুরু করর নতুন 
সুষ�াগ এিং সামষনর বেষক এবগষ� 

স�ষত ব্্াষকর সষগে কাজ করষছ 
তা খিুই আোি্ঞ্জক। আপনাষের 
েষৃ্টিভবগে ব্্াকষক পবরিত্তন করষছ, 
এিং আগামী প্রজষন্মর হাত ধরর 
িাংোষেেষক বনষজর জনষগাষ্ঠীর 
হাষতই উন্ন�ন সফেতার অন্রকম 
এক েৃিষ্টিভগেীর জন্ম বেষছি। আগামী 
প্রজন্মষক আমরা বকভাষি সহষ�াবগতা 
করষত পাবর সসই মষনাভাষিও 
প্রষ�াজনী� পবরিত্তন আনষছ।

ন�ান ভুে করা �াষি না। োবরদ্্, 
অসমতা এিং ন্া�বিচাররর ধারা 
িেোষছি। সিসম� স� তা ভাষোর 
জন্ হষছি, তা ন�। বকন্তু আবম বিশ্াস 
কবর ব্্াক �াষের সহষ�াবগতা করষছ 
তাষের েবতি এিং কম্মীষের সষগে 
বনষ� স� ন�ান উেী�মান সমস্াষক 
অেম্ সংকল্প বনষ� সমাকাষিো 
করষি। এর অংশীোর হষত পারা 
কানাডার জন্ সম্ানজনক। কানাডা 
সরকাররর একজন প্রবতবনধধ এিং 
উন্ন�ন সহষ�াবগতার প্রধান বহষসষি 
নৈামাষের সুির্ম জ�ন্ীর এই সমষ� 
িাংোষেষের সফেতা� নৈামাষের 
অিোন ও এখাষন কানাডা এিং 
িাংোষেষের সম্ক্তষক নোরোর 
করষত সপরর আবম অত্ন্ আনবদিত। 
সামষনর বেষন িাংোষেষের জনগষরর 
ন্া�বিচার এিং উন্ন�ষন স�ই �াত্া, 
সসখাষন একই মেূ্ষিাধ বনষ� একরত্ 
কাজ করার বিেষ� আবম আো রাবখ। 

সেড্ো মনু মমর�

মানবিক সহা�তা প্রধান, কানাবড�ান 
হাই কবমেন, িাংোষেে

নেোরে্ান্ডস রাজতরন্তর পক্ সেষক ব্্াষকর ৫০তম প্রবতষ্ািাবে্মকীষত জানাই উষ্ণ অবভনদিন!
আমরা চাই, িাংোষেে ও বিষশ্র অন্ত্ নারী, বেশুসহ ন�াটি মানষুের কাষছ সপৌঁষছ �াও�ার এই অবভ�াত্া ব্্াক 
অি্াহত রাখষি। উষ্ণ শুষভছিা।

অ্যোন জেন মলউওদেন

িাংোষেষে নেোরে্াষন্ডর রা্রেদূত

ব্্াষকর প্রবতষ্ািাবে্মকীষত শুষভছিা জানাই। সাংিাবেক বহষসষি অষনক রা্রেপবত, প্রধানমন্তী, উদ্ািক এিং প্রখ্াত 
ি্িসা�ীষের সষগে সেখা হষ�ষছ আমার। বকন্তু আমার িনু্ আষিষের মষতা করর বিশ্ষক িেষে বেষত সপররষছন, এমন খিু 
কম মানষুের সষগে সেখা হষ�ষছ আমার। এর কারর, বতবন সেবখষ� বগষ�ষছন বৈবশ্ক োবরদ্্ অপবরিত্তনী�, সহজাত বকছু 
ন�; এষক জ� করা সম্ি। মানেু প্রা� সম�ই নেষি োষক োবরদ্্ ও বনরক্রতা হতাোজনক দুই নোগ বকন্তু আষিে ও 
ব্্াক প্রমার কররষছ স� এ দুটিষক আমরা জ� করষত পাবর; পবরিত্তন বনষ� আসষত পাবর আমরা। আমাষের পারস্পবরক 
মানবিকতার ি্িসাষ� বিবনষ�াগ কররবছষেন বতবন, সুদিরতর বিশ্ গড়ার সচষ্টা� বনষিেন কররবছষেন বনষজষক। আর 
তাই ব্্াষকর প্রবত শুভকামনা। কখষনাই ভািষিন না, োবরদ্্ বনষ� ি্িসা করষছ ব্্াক। কারর, তার ি্িসা মানষুের 
ক্মতা�ন রটাষনার, বেক্া প্রোন ও উত্তরর রটাষনার; বিশ্ষক িেষে সেও�ার সওোগর ব্্াক। আো ছবড়ষ� সেও�ার 
ি্িসা�ী ব্্াক।

মনদ�োলো� মরিস্তে

সাংিাবেক ও দুিার পুবেৎজার পুরস্ারজ�ী
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 আপনাষের এখাষন আসষত সপরর ও কো 
িোর সুষ�াগ সপষ� আজ আবম খিুই 
আনবদিত। উন্ন�ন আমার িবৃত্ত ও চচ্তার 
সক্ত্, আর তাই আবম �া িেি তার সষগে 
ব্্াষকর কাজ, অবভজ্তা ও অন্ে্তে্মষনর 
একটি সম্ক্ত সেষকই �াষি।

িাংোষেে ও ব্্াষকর ওপর কু্দ্ 
ভূবমকা নেষখ আবম আমার িতিি্ শুরু 
করষত চাই। আপনারা জাষনন, িাংোষেে 
পবৃেিীর সিষচষ� েবরদ্ সেেগুষোর 
একটি, �ার মাোবপছু জাতী� আ� হষছি 
১৬০ মাবক্তন ডোর। েতকরা প্রা� ৮০ 
ভাগ মানেু োবরদ্্সীমার বনষচ িাস করর 
এিং একইসষগে এরা অবেক্ার অন্কারর 
বনমবজিত। বেশু ও মাষ�ষের মতুৃ্হার 
শোচনী�ভাষি নৈবে এিং েতকরা ৬০ 
ভাগ বেশু পুষ্টিহীনতা� নোষগ। এই 
বনম্মম বচত্ষক সামষন নেষখই সরকাবর ও 
নৈসরকাবর সংস্াগুষো গ্রামীর েবরদ্ষের 
েক্্ করর তাষের উন্ন�নমেূক কম্মসবূচর 
উষে্াগ গ্রহর করর। ব্্াষকর বনজস্ব 
প্র�াসও এমবনতর বচন্া সেষক উৎসাবরত। 
ব্্াক ইবতমষধ্ জাতী� প�্মাষ�র একটি 
িহৃত্তম নৈসরকাবর সংস্া বহষসষি গষড় 
উষিষছ। এর সচূনা ১৯৭২ সাষের সগাড়ার 
বেষক। �ুষদ্ধাত্তর িাংোষেষে ভারত সেষক 
বফরর আসা হাজার হাজার েররাে্মীষের 
প্রত্ািাসন কাজ বেষ�ই ব্্াষকর �াত্া 

শুরু। তারপর সেষক আমরা িহু কম্মসবূচ 
পবরকল্পনা ও িাস্তিা�ন কররবছ। স�মন 
: সংগিন ও প্রাবতষ্াবনক বভবত্ত বৈবর, 
ি্িহাবরক ও প্রােবমক বেক্া, আ� ও 
কম্মসংস্ান িবৃদ্ধ, সচি� ও ঋর, স্বাস্্ ও 
জনসংখ্া, েক্তা ও মানিসম্ে উন্ন�ন 
প্রবেক্র ইত্াবে। োবরদ্্বিষমাচন এিং 
েবরদ্ জনগর, বিষেে করর সহা�হীন 
দুঃস্ জনষগাষ্ঠী স�মন মবহোষের ক্মতার 
অধধকারী করর নৈাো আমাষের কাষজর 
মষধ্ এ দুটি উষদেে্ই মখু্।

উন্নেদন ব্যবস্োপনোর ভূমম�ো যদথোপযুতি 

প্রমরদবি তৈমর

আবম এখন আমার িতিষি্র মেূ প্রসগে 
উন্ন�ন ি্িস্াপনার প্রবত আষোকপাত 
করষত চাই। আমার কাষছ উন্ন�ন 
ি্িস্াপনা বিে�টিষক অন্ স� ন�াষনা 
ধরষনর ি্িস্াপনা সেষক আোো িষে 
মষন হ�। এমবন ি্িস্াপনার স�রকম 
চাবহো, উন্ন�ন ি্িস্াপনার চাবহো স�ন 
তার চাইষত আররকটু নৈবে। আমরা �বে 
িুঝষত পাবর উন্ন�ন কীভাষি সংরটিত 
হ� এিং একজন ি্িস্াপষকর উন্ন�ন 
বিকাষে ভূবমকাই িা বক তাহষে সগাটা 
ি্াপারটি আরও স্পষ্ট হষি।

উন্ন�ন অিে্ই মানষুের উে্ম ও 
কম্মশীেতার স�াগফে। এটি এমন এক 

বিে� �া মানেু বনষজষের সবক্র�তার 
মাধ্ষম সম্ােন করর, অন্ো� উন্ন�ন 
নামক বকছুই রষট না।

পুঁবজ, প্রষ�াজনী� অিকািাষমা িা 
সম্ে ইত্াবে উন্ন�ষনর জন্ বনচি�ই 
প্রষ�াজন। বকন্তু এগুষোই প্রধান উপাোন 
ন�। প্রধান উপাোন হষো মানেু। এটি 
গ্রামীর উন্ন�ন সংরটষনর সক্রত্ আরও 
নৈবে করর সবত্। গ্রামীর উন্ন�ন হষো 
আসষে ি্বতিক ও সামাবজক পবরিত্তন—
েষৃ্টিভবগে, মেূ্ষিাধ, েক্তা, ধ্ানধাররা, 
প্রাবতষ্াবনক সচহারা ও সামবগ্রকভাষি 
জীিন�াপন রীবতষত স� পবরিত্তন আনা 
�া� তা–ই। পবরিত্তনগুষো স� খিু সহষজ 
রটষি তা বকন্তু ন� এিং সম�সাষপক্ও 
িষট। এগুষো �াষত মানষুের ফেপ্রস ূ
উষে্াষগর মধ্ বেষ� আরও দ্রুত রষট 
সসজষন্ চাই একটি �ষোপ�ুতি পবরষিে। 
এ ধরষনর পবরষিে তাষের বনষজষের 
কাষজর পবরকল্পনা, িাস্তিা�ন, পবরিীক্র 
ও মেূ্া�ন করষত সহা�তা করর। উন্ন�ন 
ি্িস্াপষকর োব�ত্ব হষছি এই বিষেে 
পবরষিে বৈবর করা। তার প্রধান কত্তি্ই 
হষছি বক করর মানষুের অংেগ্রহষর প্রাধরত 
ও বনবচিত করা �া�।

িাধরবজ্ক ি্িস্াপনার ভূবমকা 
বকছুটা অন্রকম। এর মেূ েক্্ হষো 
োভ। একটি িাধরবজ্ক ি্াংষকর কোই 

সট্যার ফেচি িাসাি আচিে (১৯৩৬-২০১৯)

উন্নয়ি িট্যিস্াপিা: 
ব্ট্যাক েষৃ্টিচকাণ মেচক
এবে�ান ইন্সটিটিউট অি ম্াষনজষমষন্টর 
এমবডএম ন�াষস্মর সমািত্তন অনষু্াষন 
স্ার ফজষে হাসান আষিষের ভাের

৭ই জুোই ১৯৯০ বফবেপাইষনর রাজধানী ম্াবনো� এবে�ান ইন্সটিটিউট অি ম্াষনজষমষন্টর এমবডএম ন�াষস্ম 
অংেগ্রহরকারী সি্মপ্রেম েষের সমািত্তন অনষু্াষন  ব্্াষকর তৎকােীন বনি্মাহী পবরচােক স্ার ফজষে হাসান 

আষিে ভাের সেন। এখাষন সস ভােষরর িাংো অনিুাে প্রকাে করা হষো।
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ধরুন। সি্মসাধারষরর সবচিত অে্ম সেষক 
তহবিে গিন করর োভজনক ঋরোন 
ও আো� একটি িাধরবজ্ক ি্াংষকর 
প্রােবমক উষদেে্। পক্ান্রর ব্্াক 
ি্াংক, �ার মাধ্ষম আমরা আমাষের 
অভীষ্ট জনষগাষ্ঠীর কাষছ ঋর সপৌঁষছ বেই, 
তার োব�ত্ব ঋরোষনর িাইররও প্রসাবরত। 
উোহররস্বরূপ একটি হাঁসমরুবগ পােন 
প্রকষল্পর জষন্ ঋর বেষত বগষ� একজন 
ব্্াক ি্িস্াপকষক বনবচিত হষত হ� স�, 
ঋরগ্রহীতা ঋষরর �োষ�াগ্ ি্িহাররর 
সামে্ম্ অজ্তন কররষছন। ি্িস্াপকষক 
এও েক্্ রাখষত হ� স�, আষিেষনর 
স�াগ্তার জন্ প্রষ�াজনী� অে্মসচি� 
খাত েেটির রষ�ষছ, �া বকনা সাধাররত 
ঋষরর জষন্ আষিেনকৃত অষে্মর ১০ 
েতাংে। তা ছাড়া হাঁসমরুবগর মতুৃ্হার 
নোধ করার জন্ টিকাোন সসিার ি্িস্া 
করা চাই। এ বেকগুষো সম্ষক্ত �ত্নিান 
হষে তষিই েেটি োভজনকভাষি ঋর 
ি্িহার করষত পারর এিং হাঁসমরুবগ 
পােন প্রকল্পও একটি েীর্মষম�াবে 
প্রকল্প বহষসষি োঁড়াষত পারর। এসি 
বকছু বনবচিত করা হষো একজন উন্ন�ন 
ি্িস্াপষকর কাজ।

অংিগ্রহণমলূ� ব্যবস্োপনো

আমরা �ারা ব্্াষক আবছ তারা বিশ্াস 
কবর অংেগ্রহরমেূক ও বিষকন্দীকৃত 
ি্িস্াপনা উন্ন�ন প্রবক্র�া সাফষে্র 
জষন্ জরুবর। আমাষের মষতা একটি 
দ্রুত সম্প্রসাররশীে প্রবতষ্ান, গ্রামীর 
পবরবস্বতষত জগেমতা সষৃ্টি ও সামাবজক 
পবরিত্তনই �ার ঈবসিত েক্্, তার 
জষন্ এ ধরষনর ি্িস্াপনা আরও নৈবে 
উপষ�াগী। আমরা মষন কবর, ব্্াষকর 
স�ষকাষনা কম্মী িা সেস্, সস স� পষেই 
অধধবষ্ত োক না ন�ন, ি্িস্াপনা 
প্রবক্র�া� তার েবরক হও�া প্রষ�াজন। 
বসদ্ধান্গ্রহর প্রবক্র�া� শেকড় প�্মাষ�র 
কম্মীষের একটি সুবনবে্তষ্ট ভূবমকা, বন�বমত 
ভািনার আোনপ্রোন ও সভার মাধ্ষম 
আমরা রক্া কবর। ব্্াষকর ি্িস্াপনা 
তাই সিসম�ই অংেগ্রহরমেূক। এষত 
করর কম্মীষের েধি বেক্া ও অবভজ্তা 
স�ষকাষনা কম্মসবূচ, পবরকল্পনা ও নীবত 
বনধ্মারষরর সক্রত্ রসে বহষসষি কাজ 
করর। ব্্াষক এ ধরষনর ি্িস্াপনার 
প্রসার কীভাষি হ�, তা নৈাঝাষনার জষন্ 
েষৃ্টান্সহ আবম আরও বকছু কো স�াগ 
করষত চাই।

সারাষেষে বিবভন্ন অচিষে চার 
হাজার কম্মীর পবরচােনা� আমাষের 
অষনকগুষো কম্মসবূচ রষ�ষছ। �বেও 
আমাষের প্রবতষ্াষনর সাংগিবনক কািাষমা 
উলেম্ব িা অনভূুবমকভাষি সেখাষনা �া�, 
তিু ি্িস্াপনা প্রবক্র�া� কম্মীষের 

অংেগ্রহষরর �ষেষ্ট সুষ�াগ রষ�ষছ। 
ইষছি কররই সসজন্ আমরা আমাষের 
কা�্মষক্রত্র ইউবনট সছাট নেষখবছ। 
ব্্াক কম্মসবূচর কা�্মষক্রত্র ইউবনট হষো 
এোকা অবফস স�খাষন ৬ সেষক ৮ জন 
কাজ কররন। একটি বনবে্তষ্ট পবরসীমার 
মষধ্, �া আিার তারা বনষজরাই বনধ্মারর 
করর নেন, কা�্মষক্ত্সংক্রান্ সি বসদ্ধান্ 
নেও�ার স্বাধীনতা তাষের রষ�ষছ। একো 
সবত্ স�, ব্্াক একটি িহৃৎ প্রবতষ্ান, 
বকন্তু এই সছাট ইউবনটগুষোর ি্িস্াপনাই 
তার একান্ বভবত্ত।

�ব্ত্ররোরী মলূ্যদবোধ �ধৃষ্টি

একটি উন্ন�ন প্রবতষ্াষনর 
মেূ্ষিাধগুষোষক �বে সকষের মষধ্ 
চাবরত করা �া�, তষি ি্িস্াপনা� 
সসগুষো উষলেখষ�াগ্ ভূবমকা রাখষত 
পারর। ব্্াক আষে্াপান্ সুবনবচিত বকছু 
বিশ্াষসর সষৃ্টি ও োেন করর এষসষছ। 
মানষুের সজৃনক্মতার স� অ�ুত সম্ািনা 
রষ�ষছ এ বিশ্াসষক আমরা সি ব্্াককম্মী 
ও অভীষ্ট জনষগাষ্ঠীর নেতর ছবড়ষ� 
বেষ�বছ। আমরা মষন কবর প্রবতটি ি্বতি, 
সমাষজ তার অিস্ান �াই সহাক না ন�ন, 
উন্ন�ন প্রবক্র�া� অিোন রাখষত পাররন। 
বেশুর ডা�বর�া হষে জেেনূ্তা নোষধ 
আমাষের মাষ�রা বনজ হাষত স্াোইন 
বচবকৎসা করষত সক্ম, এ বনষ� বিশ্ 
স্বাস্্ সংস্াসহ আরও অষনষক সত্তররর 
শেেভাষগও �খন ববিধাববিত, তখন আমরা 
িাবড়ষতই পাও�া �া� এমন কষ�কটি 
উপাোন বেষ� মাষ�ষের স্াোইন বৈবর 
শেখাষনার বসদ্ধান্ বনই। আমরা স� 
সবিক বসদ্ধান্ বনষ�বছোম, ইবতহাস সস 
কো প্রমার কররষছ। িাংোষেষে এখন 
সি মাষ�রাই জাষনন বক করর ররর িষস 
খাও�ার স্াোইন বৈবর করা �া�।

কাষজর বেবতক পবরমডেেষক ব্্াক 
সিসম�ই গুরুত্ব বেষ� এষসষছ। কাষজর 
সম� আমরা এমন একটি অকৃবত্ম 
পবরষিে বৈবর করষত সচষ্টা কবর, �াষত 
সকে কম্মীই তাষের একান্ পবরশ্রম স� 
মানষুের কে্াষরর জষন্ তা অনভুি 
করষত পাররন। এ জাতী� প্রাবতষ্াবনক 
বিশ্াস আমাষের ি্িস্াপনার প্রকৃবতষক 
বকছুটা স্বতন্ত করর নৈাষে।

মনের মিক্ো গ্রহণ : গদবষণোর ভূমম�ো

একজন উন্ন�ন ি্িস্াপকষক প্রবতবন�তই 
তার কা�্মষক্ত্ সেষক বেক্াগ্রহর করষত 
হ�। কাষজর প্রগবত বকংিা অনগ্রসরতা, 
েবতি অেিা দুি্মেতা, তার অধীনস্তষের 
কম্মকুেেতা, সগাটা কম্মসবূচর বিসৃ্তবত 
ও প্রভাি ইত্াবে অষনক বিেষ�ই 
প্রবতবেন তাষক নতুন করর বেখষত হ�। 
এ শেখার সিচাইষত বনভ্তরষ�াগ্ সতূ্ 

হষো পক্পাতেনূ্ গষিেরা ও মেূ্া�ন। 
আমরা তাই আমাষের বনষজষের একটি 
গষিেরা ও মেূ্া�ন বিভাগ স্াপন 
কররবছ। আমাষের গষিেরা একিারই 
সম্াে্ ন�াষনা ি্াপার ন�। িরচি এটি 
এক বনরন্র প্রবক্র�া। গষিেরাকষম্মর 
গুষরই আমরা সিসম� আমাষের েক্্ষক 
নতুন করর সংজ্াব�ত এিং সষগেসষগে 
কাষজর পবরধধ িবৃদ্ধ ও প্রকল্পগুষোর 
েীর্মষম�াবে রূপ বেষত সপররবছ।

আমাষের অবভজ্তা িষে একজন 
সফে উন্ন�ন ি্িস্াপক সস-ই ব�বন 
তার বনষজর ি্ে্মতা সেষক শেষখন। আর 
তার বসদ্ধান্গুষোর সপছষন কাজ করর 
গষিেরা সেষক পাও�া তে্।

�ম্�ুিলরো

শেে করার আষগ আবম আররকিার 
নোর বেষ� িেি স�, উন্ন�ন হষো একটি 
সবত্কাররর জটিে কাজ এিং এর 
ি্িস্াপনা �া সচরাচর মষন করা হষ� 
োষক তার সচষ�ও নৈবে দুরূহ। গ্রামীর 
উন্ন�ন এখন আর ন�াষনা েষখর কাজ 
ন�। এটি একটি সপোোর কাজ এিং 
এ কাষজ সফে হও�ার জন্ প্রষ�াজন 
বিষেে বেপুর্ ও স�াগ্তা। উন্ন�ন 
ি্িস্াপকষের উন্ন�ষনর অন্বন্মবহত অে্ম 
এিং এর রাজননবতক অে্মনীবত বিেষ� 
নৈাঝার আগ্রহ ও ক্মতা োকষত হষি। 
সসজন্ তাষের েক্তা িবৃদ্ধমেূক প্রবেক্র 
এিং কাষজর মধ্ বেষ� সাি্মক্ধরক বেক্া 
গ্রহষরর প্রষ�াজন। আমরা সসভাষিই 
আমাষের ভবিে্ৎ ি্িস্াপকষের 
গষড় তুেবছ, �াষত করর তারা তাষের 
সামষনর োব�ত্ব �োষ�াগ্ বনষ্া ও েক্তা 
সহষ�াষগ বনখুঁতভাষি সম্ন্ন করষত 
পাররন। উন্ন�ষন কম্মকুেেতার ন�াষনা 
বিকল্প নেই।

ভদ্রমমহলো ও মদহোেে,

আপনাষের এই এমবডএম ন�াস্ম বনচি�ই 
সাফষে্র সষগে শেে হষ�ষছ। আবম আো 
কবর, এই ন�াস্ম আপনাষের সাবি্মক 
েক্তা ও মানবিক উদেীপনা বনষ� আসন্ন 
োব�ত্ব পােষন সাহা�্ করষি। আজষকর 
বিো� নৈো� আপনাষের সিার শুভ 
কামনা করবছ। আজ সন্্া� এই সম্াের 
জানাষনার জষন্ আমবন্তত হও�া� আবম 
আররকিার এবে�ান ইনস্টিটিউট অি 
ম্াষনজষমন্টষক ধন্িাে জানাবছি। উন্ন�ন 
ি্িস্াপনার মষতা সহষজ অধধগম্ ন� 
এমন এক বিেষ� আররা অষনকষক 
প্রবেবক্ত করার কাজ এবে�ান ইনস্টিটিউট 
অি ম্াষনজষমন্ট অি্াহত রাখষিন এই 
আমাষের প্রত্াো। আপনাষের সিাইষক 
ধন্িাে।
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১৯৭২

১৯৭৫

১৯৭৬

১৯৭৭

সুিামগচজের িাল্ায় ব্ট্যাচকর 
সেূিািচনে কার্যক্রম পনরেি্যচি 
প্রনতষ্াতা ফেচি িাসাি আচিে

১৯৮০

১৯৮৫

ডায়নরয়া দূর করর নিশুমত্ৃট্য িার র�াচধ 
ব্ট্যাক মািচ্ষর ঘরর ঘরর নগচয় খািার 
সট্যািাইি বৈনরর পে িাতচি মেয়। এটাই 
নিি ব্ট্যাচকর প্রেম িড় র�াচিা সফিতা

নিশুচের েিট্য উপ-
আিষ্্ানিক নিক্ািট্যিস্া 
োি্ করার মাধট্যচম নিক্া 
খাচত প্রচিি করর ব্ট্যাক। 
এনিয়া ও আনরিকার 
প্রায় মেড় র�াটি নিশুচক 
নিনক্ত করচত এই 
কম্যসনূে ভূনমকা রাচখ

ব্ট্যাচকর নিনভন্ন কার্যক্রচমর মনিটনরং, িানি্যং ও 
নরচপাটি্টংচয় সুনিধার েিট্য গচিষণা ও মিূট্যায়ি নিভাগ 
োি্ িয়, রা ব্ট্যাচকর সি ধরচির কাচের গনতপে 
িাতচি নেচত সিায়তা করর।

গ্ামীণ িারীচের আে্যসামানেক উন্নয়চি ব্ট্যাক 
েক্তা িনৃধির মাধট্যচম তাচের সামানেক িট্যিসা 
উচেট্যাচগর সচগে র্ক্ত করর

গ্াচমর মািষ্ রাচত নিচেরাই তাচের ভাগট্য 
পনরিত্টি করচত পারর, মস েিট্য ব্ট্যাক প্রেম 
কনমউনিটিনিভ্টর সংগঠি োি্ করর
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১৯৮৬
১৯৯৩

১৯৯৮
২০০১

২০০২

২০২০ মেচক ২০২২

২০১৭

নিশুমত্ৃট্য র�াচধ ব্ট্যাক 
িট্যাপক িারর নিশুচের 
টিকাচকন্দ্র, পনরিার 
পনরকল্পিা র�ন্দ্র োি্ করর

নকচিার নকচিারীচের জ্াি ও েক্তা িনৃধির 
েিট্য োি্ করা িয় নরনডং মসন্ার

দুগ্ধখামানরচের উৎপানেত পচণট্যর িট্যারট্য 
মিূট্য নিনচিত করর এই খাচতর উন্নয়চি 
ব্ট্যাক রেইনর প্রনতষ্া িয়

নিনক্ত, েক্ ও মেৌকস তরুণ রেতৃত্ব 
বৈনরচত ভূনমকা রাখচত ২০০১ সাচি 
ব্ট্যাক নিশ্বনিেট্যািয় প্রনতষ্া করা িয়। 
একই িিরর ক্্দ্র ও মাঝানর উচেট্যাক্তাচের 
সুনিধাচে্য োি্ িয় ব্ট্যাক িট্যাংক

আফগানিস্াচি ব্ট্যাক আন্তে্টানতচকর 
রাত্া শুরু িয়। এনিয়া ও আনরিকার 
েিটি মেচি এখি ব্ট্যাক সরাসনর 
কম্যসনূে পনরোিিা করচি

িাংিাচেচি কররািা মিামানর মমাকানিিায় 
সরকাররর সিচরাগী নিচসচি ব্ট্যাক সম্মুখসানরর 
মসিাোি সংস্া নিচসচি কাে করর রাচছে।

কক্সিাোররর র�ানিগো কট্যাম্পগুচিাচত শুরু মেচকই ব্ট্যাককম্যীচের 
মসিাোি মেচি-নিচেচি সুিাম কুনড়চয়চি
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স্ার ফজষে হাসান আষিে – আষিে 
ভাই ২০১৯-এর শেষে �খন জীিন সেষক 
প্রস্ান করষেন স্বষেে ও বিষেে সেষক 
স্বীকৃবত, স্মরর ও প্রেংসার সঢউ িষ� স�ষত 
োগে। িস্তুত, এ সিই পাওনা বছে তাঁর। 
স্বাধীন িাংোষেষের �াত্া শুরুর সম� 
আষিে ভাই ব্্াষকর সগাড়াপত্তন কররন। 
পরিত্তী পাঁচটি েেকজুষড় তাঁর ক্াবন্হীন 
সচষ্টা এিং গভীর বচন্াপ্রসতূ বেকবনষে্তেনা 
ব্্াকষক সামাবজক পবরিত্তন সাধষনর 
এক অবমত েবতিোেী প্রবতষ্াষনর রূপ 
বেষ�ষছ। ব্্াষকর বিপুে এই সামে্ম্ 
বিশ্জুষড় বিবভন্ন সেষের সরকার, জাতী� 

ও আন্জ্তাবতক িহু প্রবতষ্ান এিং সমাষজ 
সকষের স্বীকৃবত সপষ�ষছ। বকন্তু বতবন চষে 
�াও�ার পররর শোকািহ মাসগুষোষত 
বিষেে করর সমাষজর সাধারর মানষুের 
প্রবতবক্র�াই আমার মষধ্ ভািনার 
সচিার কররষছ নৈবে। এইসি মানষুের 
সষগে আষিে ভাইষ�র সরাসবর ন�াষনা 
সংষ�াগ বছে না। এমন অষনকষক আবম 
িেষত শুষনবছ – ‘একজন ভাে মানেু 
চষে সগষেন, ব�বন সারাজীিন সাধারর 
মানষুের জীিষন উন্নবত আনার জন্ সচষ্টা 
করর সগষছন’। 

পচিাে িছররর মাইেফেক পার 
হও�ার এই মহূুষত্ত আমার কাষছ স� 
বিে�টি সিষচষ� নৈবে গুরুত্বপূর্ম মষন 

হষছি তা হষো, আষিে ভাইষ�র ‘বন�ত’। 
এই বন�ত – েক্্ ও ো�িদ্ধতার এই 
নৈাষধর প্রেম সু্রর রষটবছে ১৯৭০-
এর প্রে�ঙ্করী সাইষক্াষন, নোোর 
ধ্ংসসূ্তষপর ওপর োঁবড়ষ�। প্রবতশ্রুবত 
ও  ো�িদ্ধতার এই নৈাধ ব্্াষকর 
ধারািাবহক কম্মসবূচ এিং প্রাবতষ্াবনক 
অবভ�াত্া� িারিার অনরুধরত হষ�ষছ। 
উন্ন�ষনর সটকষনারক্রটিক আষোচনা-
প�্মাষোচনা� প্রবতশ্রুবত ও েষক্্ বস্র 
োকার এই বিে�টি প্রা�েই িাে পষড় 
�া�। অেচ, ন�ন আমরা ‘উন্ন�ন’ খাষত 
কাজ করবছ সসই প্রশ্নটির উত্তর এিং পরম 

অধ্িসাষ�র সষগে সামষন এবগষ� �াও�া 
ও কাবঙ্কত ফোফে নৈর করর বনষ� 
আসা - এসষির সপছষন কাজ করষছ 
সসই প্রবতশ্রুবত ও বস্র েষক্্ এবগষ� 
�াও�ার বন�ত। আষিে ভাইষ�র সষগে 
আমার প্রত্ক্ স�াগাষ�াষগর শুরু সসই 
১৯৯০-এর েেষক হষেও তার মাত্া 
খিু নৈবে বছে না। সীবমত এই ভাি 
বিবনমষ�র মধ্ বেষ� তাঁর স� িীক্াটি 
আমার কাষছ সিষচষ� নৈবে ধরা পষড়ষছ 
তা হষো - সুবিধািবচিত সসইসি মানেু, 
�াঁরা নানামখুী প্রাবতষ্াবনক ও সামাবজক 
িাধার কারষর বনষজষের সম্ািনার 
বিকাে রটাষত পারষছন না, তাঁষের প্রবত 
তাঁর কত্তি্ ও ো�িদ্ধতার এক অনড় 

নৈাধ। প্রস্ানপূি্ম শেে মাসগুষোষত সসই 
তাবগে স�ন আররা প্রিে হষ�বছে। 
সসসম�টা� প্রবতষ্ান বহষসষি ব্্াষকর 
ওপরর স্বাভাবিকভাষিই তাঁর মষনাষ�াগ 
বনিদ্ধ বছে, বকন্তু স� বস্র েক্্, স� বমেন 
প্রবতষ্ানটিষক অে্মপূর্ম কররষছ, তারই 
আররা েবতিোেী রূপ বতবন সচিাবরত করর 
বেষত সচষ�ষছন শেে প্রস্াষনর আষগ। 

�ুদ্ধবিধ্স্ত িাংোষেষে ত্ার 
কা�্মক্রষমর মধ্ বেষ� ব্্াষকর �াত্া 
শুরু। বকন্তু পবরবস্বত স�মন িেো� 
নৈমবন প্রষ�াজনও িেো�। পররর ৪০ 
িছর বিবভন্ন সক্রত্ পেচাররা রষটষছ 
ব্্াষকর। বকন্তু এই পেচাররা ন�াষনা 
অষে্ম এষোপাতাবড় বছে না। তৃরমষূের 
কো শোনার প্রবত আষিে ভাই সিসম� 
গুরুত্ব বেষ�ষছন। তাঁর �ুবতি সহজ এিং 
সমৌবেক। �ার জীিষন আপবন পবরিত্তন 
আনষত চান তার কোই �বে না শোষনন, 
তাহষে কী করর িুঝষিন ন�াো� এিং 
সিষচষ� কা�্মকর ন�ান উপাষ� বনষজর 
মষনাষ�াগ ও েবতি ি্� করষিন? আবের 
েেষক বেশুমতুৃ্ নোষধ ডা�বর�া বন�ন্তষর 
সফে উদ্ািন এিং সম্প্রসাবরত টিকাোন 
কা�্মক্রষমর ভূবমকা অনস্বীকা�্ম। বকন্তু এর 
মধ্ বেষ� নারীষের নৈবে সন্ান গ্রহষরর 
সপছষনর স� কারর সসটারও স�ৌবতিক 
সমাধান হষ�বছে। তাঁরা ছ�-সাতটি 
করর সন্ান বনষতন কারর, তাষত শেে 
প�্মন্ কষ�কটি িাঁচার সম্ািনা োকত। 
বেশুমতুৃ্ কষম �াও�া� তাঁষের সন্ান 
হারাষনার উষবিগ কষম এে। সন্ান সংখ্া 
কষম আসা� নারীর ওপর সাংসাবরক 
চাপও নৈে খাবনকটা োরি হষো। 
এর ফষে নতুন ধরষনর সামাবজক ও 
অে্মননবতক কম্মকাষডে �ুতি হও�ার অিসর 
বমেে তাঁষের। নারীর ক্মতা�ষনর 
সুষ�াগ িাড়ে এষত। ১৯৯০এর েেষক 
এষস সরকার সেষক িাধ্তামেূক 
প্রােবমক বেক্া িাস্তিা�ন নোরোর করার 
উষে্াগ গ্রহর করা হষো। গ্রাম প�্মাষ� 
আষোচনার মধ্ বেষ� োবররদ্্র কারষর 
আনষু্াবনক বেক্া ি্িস্ার িাইরর সেষক 
�াও�া বেশুষের বিে�টি তখন উষন্মাবচত 
হষো। আষিে ভাইষ�র নেতৃষত্ব ব্্াক 
তখন উপানষু্াবনক বেক্ার বিার উষন্মাচন 
করার মাধ্ষম সসই সমস্া সমাধাষন 
ঝাঁবপষ� পড়ে। 

নির্যাতি ও িঞ্চিার নিকার অসিায় িারীচের সচেতি করার পািাপানি মসিা নেচত 
ব্ট্যাক ১৯৮৬ সাচি মািিাধধকার ও আইি সিায়তা কম্যসনূে োি্ করর

পঞ্চাচি ব্ট্যাক: োয়িধিতা, প্রাসনগেকতা ও 
কার্যকর িচয় ওঠার িচক্ট্য অনভরাত্া
সহাষসন বজলেরু রহমান
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আষিে ভাই শুধ ু মাষির মানষুের 
কো মষনাষ�াগ বেষ� শুনষতন না, 
ব্্াষকর  কাষজ বেকবনষে্তেনা বেষত পারর 
এমন গষিেরার প্রবতও প্রখর মষনাষ�াগ 
বছে তাঁর।  �ুবতিপূর্ম গষিেরার প�্মষিক্র 
ও ফোফষের জন্ বতবন ব্্াষকর নেতরর 
ও িাইরর অনসুন্ান করষতন। নব্বইষ�র 
েেষক আমার নেতৃষত্ব পবরচাবেত 
োবরদ্্ বিেষ� গষিেরা সেষক গুরুত্বপূর্ম 
সি প�্মষিক্র আহরর করষতন, একো 
আমাষক নৈে কষ�কিার িষেবছষেন 
আষিে ভাই। কু্দ্ঋষরর িাইরর সেষক 
�াও�া অবতেবরদ্ জনষগাষ্ঠী এিং োবরদ্্ 
সেষক উত্তরর রষটষছ বকন্তু প্রাবতষ্াবনক 
আবে্মক সুবিধার িাইরর সেষক �াষছি 
এমন জনষগাষ্ঠীর জন্ নতুন কম্মসবূচ 
পবরকল্পনা� এসি প�্মষিক্র কাষজ 
নেষগবছে িষে জাবনষ�বছষেন। 

পরিত্তীকাষে আষিে ভাইষ�র 
বেকবনষে্তেনা এিং তাঁর কম্মীষের 
বনষিবেত শ্রষমর  ফসে অবতেবরদ্ 
কম্মসবূচ এিং ব্্াক ি্াংক সংস্াটির 
উজ্জ্বে অজ্তন বহষসষি ইবতমষধ্ প্রবতবষ্ত 
হষ�ষছ। এই দুটি কম্মসবূচ উবলেবখত দুই 
ধরষনর জনষগাষ্ঠীর প্রষ�াজন পূরর 
কররষছ। একইভাষি ব্্াষকর ি্িসা 
উষে্াগগুষোও গষড় উষিষছ আররক 
িবচিত জনষগাষ্ঠী গ্রামীর কারুবেল্পীষের 
সষগে বনবিড় স�াগাষ�াষগর ফসে বহষসষি। 
বেল্পেক্তা আষছ বকন্তু িাজারি্িস্া� 
প্রষিে নেই, এই জনষগাষ্ঠীর এমন একটি 
অিস্া বছে সসসম�। কীভাষি ব্্াক 
িাজারি্িস্ার িহুমাবত্ক বেকগুষোষক 
অনধুািন করার মাধ্ষম গ্রামীর 
কারুবেল্পীষের জন্ বস্বতশীে জীবিকার 
সংস্ান করষত সক্ম হষো, শুধ ুতাই ন�, 
এসি পষর্র নতুন সি িাজার বৈবরষত 
ভূবমকা বনে ও ক্রষম িাজাররর নেতৃত্বই 
তার হাষত চষে এে, সস এক বিস্ম�কর 
উপাখ্ান। এই উপাখ্ান সেষক চমকপ্রে 
সি বেক্া নেও�ার আষছ �া অন্ত্ও 
প্রষ�াগ করা সম্ি।  

আজ �খন পচিাষের মাইেফেক 
সপবরষ� �াবছি আমরা, িত্তমান 
পবরবস্বতষত সুবিধািবচিত মানষুের চাবহো 
ও অগ্রাধধকাররর সষগে প্রাসবগেক োকষত 
হষি আমাষের। প্রাসবগেকতার গুরুত্ব 
অতীষতর তুেনা� ন�াষনা অংষে কম 
ন� আজ। ন�ৌেেগত চারটি চ্াষেঞ্জ 
আমাষের সামষন। নগরা�ন, জেিায়ু 
পবরিত্তন, �ুিেবতি এিং কৃবে। এর বকছু 
বকছু সক্রত্ ব্্াক ইবতমষধ্ নানা ধরষনর 
পরীক্া-বনরীক্া করষছ। সামষন আররা 
চ্াষেঞ্জ আসষত চষেষছ সস বিেষ� 
ন�াষনা সষদিহ নেই। মতুৃ্র বকছুবেন 
আষগ ব্্াক কম্মীষের এক টাউনহে সভা� 
আমরা দুজন উপবস্ত বছোম। আষিে 

ভাই সসবেন নোর বেষ� িষেবছষেন, 
সামষন নতুন চ্াষেঞ্জ বহষসষি মানবসক 
স্বাস্্ষসিা আবিভূ্মত হষত �াষছি। তার 
কষ�ক মাস পরই বিষশ্ ন�াবভড-১৯ 
অবতমারী আরাত হানে। অবস্তত্ব সংকষটর 
দুটি িছর পার করর এোম আমরা। 
বকন্তু সম্িত মানবসক স্বাস্্ সংকটই 
অবতমারীর সিষচষ� েীর্মস্া�ী ক্বতকর 
প্রভাি বহষসষি আবিভূ্মত হষি। এর সষগে 
বিশ্ি্াপী সমাজ, সরকার, প্রবতষ্ান, 
এমন কী ি্বতিষকও েড়াই করষত হষি। 
আষিে ভাইষ�র অন্েৃ্মষ্টির স্বছিতা আররা 
একিার বিবস্মত করর।  

ো�িদ্ধতা ও প্রাসবগেকতা �বে ব্্াষকর 
দুই অিে্পােনী� নীবত হ�, তষি আমার 
েষৃ্টিষত তৃতী�টি হষছি, উপ�ুতি ফোফষের 
স্পহৃা। বস্র েষক্্ এবগষ� �াও�ার স� 
নৈাধ আষিে ভাই সচিাবরত কররবছষেন তা 
কবতপ� ইছিার বনছক সরােরা ন�। সকে 
সজৃনশীে েবতি ও শ্রম ি্� করষত হষি 
এমনভাষি �ার বিারা ব্্াক স� োখ োখ 
নারী, পুরুে ও বেশুর সষগে সম্তৃি তাষের 
সকষের জন্ কে্ারমেূক, পবরমাপষ�াগ্ 
এিং সটকসই ফোফে বনষ� আসা সম্ি 
হষি। শুধ ু তাই ন�, এর বিারা ব্্াষকর 
সামে্্ম ও বিকবেত হষি, �া কে্ারমেূক 
পবরিত্তন আনষত কা�্মকর প্রভািক 
বহষসষি সংস্াটির ভূবমকা ধারািাবহক ও 
নোরোর করষি। 

েষক্্ অবিচে োকার নৈাধষক সগেী 
করর কাজ করি আমরা। (We have to 
approach our work with a sense of 
mission.) আমাষের প্রাসবগেকতা বনবচিত 
করষত হষে তৃরমষূের কো আষগ শুনষত 
হষি। কাষজর সম্াি্ প্রভাি ও ফোফে 
বিেষ�ও গভীর অনধুািন োকষত হষি 
আমাষের। 

২০১৯-এর জুোইষত আষিে ভাই 
আমাষক সচ�ারপারসষনর োব�ত্ব নেও�ার 

প্রস্তাি �খন বেষেন তখন আকাে সেষক 
পষড়বছোম আবম। প্রােবমক ধাক্া কাটিষ� 
ওিার পর তাঁষক বজষজ্স কররবছোম, কী 
কাজ করষত হষি সস বিেষ� তাঁর ন�াষনা 
পরামে্ম আষছ বকনা। প্রশ্নটা এবড়ষ� 
বগষ�বছষেন বতবন। উত্তর সেনবন। এরপর 
স� কষ�ক মাস অবফষস এষসবছষেন 
একই প্রশ্ন কষ�কিার কররবছোম তাঁষক। 
সরাসবর ন�াষনা উত্তর পাইবন। পরর, 
সংস্াটির ভবিে্ৎ বেকবনষে্তেনা সেও�ার 
োব�ত্ব বতবন স� গভষন্মন্স ও ি্িস্াপনা 
নেতৃষত্বর হাষত অপ্মর করর সগষছন 
তাঁষের জন্ তাঁর িাত্তা কী হষত পারর 
আবম বনষজই তা ভািষত সচষ্টা কররবছ। 
�তটুকু িুঝষত সপররবছ, ন�াষনা নম্বর 
োগাষনা োব�ষত্বর তাবেকার ধাররকাষছ 
বছে না তাঁর ভািনা। বতবন আসষে তাঁর 
আস্া অপ্মর করর সগষছন উত্তরসবূরষের 
হাষত। গভষন্মন্স ও ি্িস্াপনা নেতৃত্ব 
এিং সামবগ্রকভাষি সসই প্রবতষ্ানটিই 
হষছি তাঁর উত্তরসবূর। আমাষের বেষক 
একটি চ্াষেঞ্জ ছুষড় বেষ�ষছন বতবন। সসই 
চ্াষেঞ্জ আমরা বজতি �বে স�ৌে প্রজ্া 
ি্িহাররর মাধ্ষম প্রাসবগেকতা ও কা�্মকর 
ফোফে বনবচিত করষত পাবর ও সবিক 
পে ন�ষট সামষন এবগষ� স�ষত পাবর। 
তাঁর িহৃত্তর ভািনাটি বছে েষক্্র নৈাধ 
সচিাবরত করাষক ন�ন্দ করর। এই েক্্ 
বতবন বনষজ বস্র কররবছষেন নোোর 
ধ্ংসসূ্তষপ োঁবড়ষ�, পাঁচ েেক আষগ। 
না িাংোষেষে, না বিষশ্র অন্ত্, ন�াটি 
ন�াটি িবচিত মানষুের ভাগ্ পবরিত্তষনর 
অবভ�াত্া েষক্্র ধাররকাষছ নেই 
ন�াোও। অবতমারী-উত্তর বিষশ্ এই 
িাস্তিতা আররা তীব্। সপছষন তাকাষত 
হষি আমাষের। সম্মুষখও। 

রঃ সহোদ�ন মিলু্র রহমোন, ব্্াক িাংোষেে 
গভবন্মং িবডর সচ�ারপাস্মন

ব্ট্যাচকর প্রনিক্ণ র�রন্দ্র েক্তা উন্নয়চির ক্াস করচিি তরুণরা
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একজন ঐবতহাবসষকর অনসুন্ান 
সেষক সেখা �া� স� ১৯২১ সাষে 
ভারষত সখতমজুরষের ৪৯ েতাংে বছে 
োবরদ্্সীমার বনষচ; এই হার ১৯৩১ 
সাষে ৭৫ েতাংষে উন্নীত হ�। ১৯৭৫ 
সাষে আররকজন গষিেক সেখাষছিন 
স� ১৯৬৩-৬৪ সাষে গ্রামীর িাংোষেষে 
োবররদ্্র সংখ্া বছে ৯২ েতাংে। 
১৯৭৩-৭৪ সাষে এই হার োঁড়া� ৮৩ 
েতাংষে। এই সপ্রক্াপষট িাংোষেষে 
িত্তমাষন োবররদ্্র হার ২৪ েতাংষের 
বনষচ নেষম এষসষছ। বনম্ন আষ�র সেে 
সেষক িাংোষেে বনম্নমধ্ম আষ�র সেষে 
উন্নীত হষ�ষছ। মাোবপছু আ� প্রকৃত অষে্ম 

প্রা� বতন গুর নৈষড়ষছ। খাে্ উৎপােন 
প্রা� চার গুর নৈষড়ষছ। গড় আয়ুর 
প্রত্াো ১৯৭০ সাষে বছে ৪২ িছর। 
িত্তমাষন এই হার োঁবড়ষ�ষছ ৭০ েেবমক 
৭ িছরর। োবরদ্্ বনরসষন িাংোষেষের 
এই অসাধারর অজ্তষনর সপছষন রষ�ষছ 
িাংোষেষের েবরদ্ মানষুের ভূবমকা। 
প্রেমত, ৯০ োষখর নৈবে অেক্ শ্রবমক 
প্রবতিছর ২০ বিবে�ন ডোররর নৈবে অে্ম 
সেষে পািাষছিন। িাংোষেষের অেক্ 
এিং প্রধানত নারী শ্রবমকষের বৈবর 
করা সপাোকবেল্প সেষক বিষশ্র িাজারর 
বিবক্র করর প্রা� ৩৫ বিবে�ন ডোর আ� 
হষছি। ববিতী�ত, কু্দ্ঋষরর সুবিধা বনষ� 
প্রা� চার ন�াটি নতুন উষে্াতিা িাজারর 
প্রষিে কররষছন। তৃতী�ত, সষগে সষগে 

িাংোষেষের অে্মনীবতষত নারীষের 
অিোন উষলেখষ�াগ্ভাষি নৈষড়ষছ। এই 
বতন সক্রত্ রষ�ষছ স্ার ফজষে হাসান 
আষিষের নেতৃষত্ব ব্্াষকর অিোন।

১৯৮০ সাষে ব্্াক ডা�বর�া 
প্রবতষেধক কম্মসবূচ (ওষটপ) চােু করর। 
এই প্রকষল্পর মাধ্ষম ডা�বর�া নোষগর 
প্রবতষেধক বহষসষি ওরাে স্াোইনষক 
জনগষরর কাষছ গ্রহরষ�াগ্ করা হ�। 
এর ফষে িাংোষেষে এ ধরষনর 
নোষগর ক্বতকর প্রভাি কষম আষস। 
এ ছাড়া ব্্াক ইউবনভাস্মাে চাইল্ড 
ইবমউনাইষজেন প্রকষল্প অংে বনষ� 
উষলেখষ�াগ্ সাফে্ অজ্তন করর। �ক্ষা 

নোগ বন�ন্তষরও তারা এবগষ� আষস। 
স্বাস্্ষসবিকাষের মাধ্ষম জনগষরর কাষছ 
স্বাস্্ষসিা সপৌঁষছ সে�। এসি কম্মসবূচর 
সাফষে্র ফষেই জনসাধারর অষনক 
সক্রত্ নোগিাোইষ�র হাত সেষক মবুতি 
োভ করর। ফষে িাংোষেষের মানেু 
শ্রমিাজারর তাঁষের অিোন রাখষত সক্ম 
হন। আবরিকার সষগে িাংোষেষের তুেনা 
করষে সেখা �াষি, আবরিকা� এইডস 
মহামাবর নোগ প্রবতররাষধ এই মহাষেষের 
বিবভন্ন সেে অক্ম হও�া� তাষের 
শ্রমেবতির অিোন কষম �া�, অন্বেষক 
িাংোষেে প্রচবেত মহামাবর নোষধ 
সক্ম হও�া� িাংোষেষের শ্রবমষকরা 
অষনক নৈবে অিোন রাখষত পাররন। 
প্রবতষেধকি্িস্া বিস্তারর ব্্াষকর ি্াপক 

সাফষে্র সপছষন রষ�ষছ জনগষরর 
সবক্র� অংেগ্রহর। এই অংেগ্রহর বনবচিত 
করষত অষনক উদ্ািনমেূক কম্মসবূচ 
িাস্তিা�ন করষত হষ�ষছ।

িাংোষেষে বেক্ার সক্রত্ও 
আষিষের নেতৃষত্ব িবেষ্ ভূবমকা 
রষ�ষছ। উপ–আনষু্াবনক বেক্ার সক্রত্ 
ব্্াষকর অিোন বিষেেভাষি স্মরণী�। 
িাংোষেষে প্রােবমক বেক্াি্িস্া� ঝরর 
পড়ার হার উষলেখষ�াগ্। বকন্তু আনষু্াবনক 
বেক্াি্িস্া� ঝরর পড়ার হার হ্াস 
করার ন�াষনা সহজ সমাধান বছে না। 
আনষু্াবনক বেক্া কম্মসবূচ সাধারর 
মানষুের জীিষনর সষগে সামঞ্জস্পূর্ম 
বছে না। এই বেক্াি্িস্া� অবভভািক 
ও বেক্াে্মীষের অে্মননবতক ও সামাবজক 
সমস্া আষেৌ বিষিচনা� নেও�া হষতা না। 
উপরন্তু এই বেক্াি্িস্া বছে বেক্াে্মীষের 
জন্ খিুই বনরানদি।

িাংোষেষে প্রেম ন� কু্দ্ঋর 
কম্মসবূচ চােু কররন, সস সম্ষক্ত বিতষক্তর 
অিকাে রষ�ষছ। বকন্তু ব্্াক স� কু্দ্ঋর 
কম্মসবূচ চােু কররষছ, সসটি বনঃসষদিষহ 
একটি সফে প্রকল্প। ব্্াষকর ঋর 
কম্মসবূচর বকছু ি্বতক্রমধম্মী বেক রষ�ষছ। 
এ প্রকষল্প শুধ ু ঋরই সেও�া হ� না, 
ঋরগ্রহীতাষের প্রবেক্ষরর ি্িস্াও করা 
হ�। হতেবরদ্ষের জন্ বিষেে কু্দ্ঋর 
কম্মসবূচ সাফে্ অজ্তন কররষছ। কু্দ্ঋর 
কম্মসবূচর মাধ্ষম নারীষের মষধ্ শুধ ুঋর 
বিতররই করা হ�বন, তাঁষের মষধ্ নতুন 
েষৃ্টিভবগেও প্রসাবরত হষ�ষছ।

িাংোষেষের মষতা েবরদ্ সেষের 
একটি িড় সমস্া হষো, এখাষন েবরদ্িান্ি 
ি্িসাষ�র উষে্াতিার অভাি রষ�ষছ। 
েবরদ্ষের জন্ স�সি ি্িসাপ্রবতষ্ান গষড় 
ওষি, সসগুষো নৈবের ভাগই নোকসান 
করর। েবরদ্ষের পর্ প্রবতষ�াবগতার 
বভবত্তষত িাজারজাত করা সম্ি হ� না। 
এর পবররপ্রবক্ষত আষিে িাংোষেষে ১৬টি 
প্রবতষ্ান গষড় তুষেষছন, �ারা েবরদ্ষের 
পর্ িাজারজাতকরষর সহা�তা করর। এর 
মষধ্ উষলেখষ�াগ্ প্রবতষ্ান হষো আড়ং, 
�া এ সেষের হতেবরদ্ নারীষের পর্ সেষে 
ও বিষেষে ন্া�্মষূে্ িাজারজাতকরষরর 
ি্িস্া কররষছ। এসি সসিা ও পর্ সেষের 
১১ ন�াটির নৈবে মানষুের নানা চাবহো 
সমটাষছি। এ ছাড়া িীজ, মৎস্, কৃবত্ম 
প্রজনন, ব্্াক বচষকন, দুগ্ধ, মদু্র, ি্াংবকং 

নিচিষ করর িাওরাঞ্চচির  নিশুচের রাতায়াতসি িািা সমসট্যার কারচণ প্রােনমক 
নিক্া মেচক ঝরর পড়া রেকাচত ব্ট্যাক োি্ করর ভাসমাি স্্ি ‘নিক্াতনর’

ব্ট্যাচকর সাফচিট্যর মপিচি রচয়চি 
েিগচণর সনক্রয় অংিগ্িণ
ড. আকির আবে খান
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প্রভৃবত খাষত এখন এত সফে হষ�ষছ স� 
এষের োষভর অে্ম বেষ�ই ব্্াষকর প্রা� ৮০ 
েতাংে কাষজর অে্মা�ন হষছি। সম্ষের 
জন্ ব্্াক শুধ ু িাইররর সহা�তার ওপর 
বনভ্তরশীে ন�। েবরদ্ষের স্বাষে্ম পবরচাবেত 
প্রবতষ্ানসমষূহর অবজ্তত মনুাফা� েবরদ্ষের 
জন্ কম্মসবূচ িাস্তিাব�ত হষছি। ব্্াষকর 
কম্মসবূচগুষো েবরদ্ষের উষে্াতিা হও�ার 
নতুন সুষ�াগ বৈবর কররষছ।

এ ধরষনর উপেবধি সেষক ব্্াষকর 
কম্মসবূচষত উপ–আনষু্াবনক বেক্া 
কম্মসবূচষক একবেষক বেক্াে্মীষের 
জীিষনর সষগে সম্তৃি করা হ�, অন্বেষক 
বেক্াি্িস্া �াষত উৎপােন ি্াহত না 
করর, তার জন্ও ি্িস্া নেও�া হ�। এই 
উপ–আনষু্াবনক বেক্াি্িস্া সারা সেষে 
জনবপ্র�তা অজ্তন করর। এ ধরষনর ৩৪ 
হাজাররর নৈবে বেক্াপ্রবতষ্ান কম খরষচ 
েবরদ্ মানষুের সন্ানষের বেক্াজগষতর 
সষগে সম্তৃি কররষছ। তষি এ কম্মসবূচ 
এখাষনই সেষম নেই, মাধ্বমক ও উচ্চতর 
বেক্াি্িস্ার উন্ন�ষনর জন্ও প্র�াস 
চাোষছি।

উন্ন�নশীে সেেসমষূহ অে্মনীবতর 
একটি িড় সমস্া হষো, নারীষের 
অে্মননবতক বক্র�াকাষডে অিোন সীবমত। 
িাংোষেষে নারীষের অে্মননবতক 
কম্মকাষডে অংেগ্রহষর িাধা অপসারর 
নৈসরকাবর সংস্াসমষূহর একটি িড় 
অিোন। েবক্র এবে�ার বচরাচবরত 
সমাজি্িস্া� নারীষের পুরুেষের 
ওপর বনভ্তরশীে করর রাখা হষ�ষছ। 

মনসুংবহতা� বিধান সেও�া হষ�ষছ স� 
ন�াষনা বেশুকন্া িা তরুণী এমনবক 
ন�াষনা িদৃ্ধ নারী বনষজর িাবড়ষতও তাঁর 
ইষছিমষতা বকছু করষত পারষিন না। 
শেেষি নারী বপতার বন�ন্তষর োকষিন, 
স�ৌিষন োকষিন স্বামীর বন�ন্তষর এিং 
স্বামী মারা সগষে োকষিন সছষের 
বন�ন্তষর। তাঁর ন�াষনা স্বাধীনতা োকষি 
না। ন�াষনা অিস্াষতই নারী বনষজষক 
তাঁর বপতা, স্বামী িা সছষে সেষক 
আোো বকছু করার উষে্াগ বনষত 
পারষিন না। �বেও পবচিমা জগষত এ 
ধরষনর বিধান নেই, পাচিাষত্ অে্মোস্ত্র 
নারীর বিপষক্ অিস্ান বনষ�ষছ। তাঁরা 
অে্মননবতক কম্মকাষডে অিোন রাষখন, 
বকন্তু পাবরিাবরকভাষি স� কাজ কররন, 
তার ন�াষনা স্বীকৃবত অে্মোরস্ত্র নেই। �বে 
ন�াষনা নারী চাকরানী বহষসষি কাজ 
কররন, তাহষে তাঁর আ� জাতী� আষ� 
অন্ভু্মতি হষি। সসই নারীই �বে িাবড়র 
কত্তাষক বিষ� কররন, আরও অষনক নৈবে 
কাজ কররন, তাঁর অিোন অে্মনীবতর 
বহসাষি স�াগ হ� না। ফষে অে্মনীবতর 
বহসাষি জাতী� আ� কষম �াষি, �বেও 
িাস্তষি জাতী� আ� নৈষড় �া�। এই 
পবররপ্রবক্ষত অমত্ত্ সসন বেষখষছন, 
চাকরানীষের বিষ� করষে অে্মননবতক 
ন�ষেঙ্কাবর হষি, অে্মাৎ জাতী� আ� কষম 
�াষি। িাংোষেষে োবরদ্্ বনরসষন নারীর 
অংেগ্রহর সিষচষ� উষলেখষ�াগ্ অজ্তন। 
অিে্ এই কাজ প্রেষম পবরকবল্পতভাষি 
করা হ�বন। োবরদ্্ বনরসন করষত বগষ� 

সেখা �া�, স�সি কম্মসবূচষত নারীরা 
অংেগ্রহর কররষছন, সসসি কম্মসবূচ 
সিসচষ� নৈবে সফে।

আষিে বেষখষছন, বতবন গ্রামীর 
নারীষের োব�ত্বশীেতা� মগু্ধ হষ� নারী 
কম্মসবূচর বেষক ঝুঁষক পষড়ন। প্রকৃতপষক্ 
িাংোষেষের নারীরা স� োব�ত্বশীেতার 
সষগে তাঁষের কম্মকাডে পবরচােনা কররন, 
সস ধরষনর কাজ িাংোষেষের পুরুষেরা 
করষত পাররন না। িাংোষেষের 
িড়ষোক পুরুষেরা ি্াংক সেষক হাজার 
হাজার ন�াটি টাকা ঋর নেন, অেচ 
তার অধধকাংেই সফরত সেন না। েবরদ্ 
নারীরা কু্দ্ঋর কম্মসবূচর মাধ্ষম স� ঋর 
নেন, তার প্রা� ৯৯ েতাংে সম্রূ্মরূষপ 
পবরষোধ কররন।

স্ার আষিষের ব্্াক িত্তমাষন 
পবৃেিীর িহৃত্তম এনবজও। ব্্াষকর একটি 
িড় বিষেেত্ব হষো, ব্্াক নীেনকোর 
প্রবতষ্ান ন�, �ারা আষগ সেষক সি 
পবরকল্পনা বৈবর করর, ওই পবরকল্পনার 
বভবত্তষত কাজ করর। এষের পষক্ 
নীেনকোর ন�াষনা পবরিত্তন সমষন 
নেও�া সম্ি হ� না। ব্্াক নীেনকোর 
প্রকল্প িাস্তিা�ন না করর তারা প্রকল্প 
িাস্তিা�নকাষে বেক্া গ্রহর করর এিং 
প্রকষল্প পবরিত্তন করর। বেক্ারত প্রবতষ্ান 
হও�ার ফষে ব্্াষকর পষক্ নানা দুষ�্মাগ 
অবতক্রম করা সম্ি হষ�ষছ।

র. আ�বর আমল খোন, সাষিক আমো, 
অে্মনীবতবিে ও বেক্াবিে

ব্ট্যাক স্্চি নিশু নিক্াে্যীচের সচগে প্রনতষ্াতা সট্যার ফেচি িাসাি আচিে
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একটি বিষেে জনষগাষ্ঠী ও সছাট একটি 
ভূখষডে িাংোষেষের আবিভ্তাি রষটষছ 
১৯৭১ সাষে। িহুমাবত্ক সমস্া ও 
োবরদ্্পীবড়ত মানষুের আে্মসামাবজক 
উন্ন�ষন প্রেম সেষকই বিরাট চ্াষেষঞ্জর 
মষুখামবুখ হ� এই সেে। ন�উ উষলেখ 
কররবছষেন স� িাংোষেে একটি 
তোবিহীন ঝুবড় এিং ন�উ উষলেখ 
কররবছষেন িাংোষেে উন্ন�ন প্রষচষ্টার 
একটি পরীক্া। িাংোষেষের ৫০ িছর 
পূবত্তর এই শুভক্ষর দুটি সংে�পূর্ম 
িতিি্ই ভুে প্রমাধরত হষ�ষছ। অষনক 
চড়াই-উতরাই সপবরষ� িাংোষেে 
উন্ন�ষনর একটি সষন্ােজনক প�্মাষ� 
সপৌঁষছষছ এিং সেেটিষক একটি ‘উন্ন�ষনর 
মষডে’ বহষসষিই গর্ করা �া�। 
িাংোষেষের স� উন্ন�ন হষ�ষছ, সসটা 
সমসামব�ক অন্ান্ সেষের তুেনা� 
সষন্ােজনক। আমাষের এই পেচো� 
সরকার, সরকাবর প্রবতষ্ান, নৈসরকাবর 
প্রবতষ্ান এিং আপামর জনগষরর প্রত্ক্ 
ও পররাক্ ভূবমকা অপবরসীম।

নৈসরকাবর অিোষনর একটি প্রকৃষ্ট 

উোহরর হষো ব্্াক এিং তার প্রবতষ্াতা 
ফজষে হাসান আষিষের বনরেস প্রষচষ্টা। 
প্রবতষ্ান ও ি্বতি ওতরপ্রাতভাষি জবড়ত, 
স�মন মানেু ও তার ছা�া। স্ার আষিষের 
এই অনন্ অিোন এখষনা সমজু্জ্বে 
এিং ভবিে্ষতও ব্্াষকর পেচো ও 
কা�্মক্রম আমাষের সেেষক এবগষ� বনষ� 
�াষি। একটি বিে� উষলেখ করা েরকার 
স� শুধ ু িাংোষেষেই ন�, ব্্াক বিষশ্র 
মষধ্ সি্মিহৃৎ নৈসরকাবর সংস্া এিং এর 
িহুমাবত্ক কা�্মক্রম পবৃেিীর িহু সেষে 
ছবড়ষ� পষড়ষছ। তদুপবর ব্্াষকর নীবত, 
ন�ৌেে এিং উন্ন�ন–অবভজ্তা উন্নত 
ও উন্ন�নশীে সেে সমভাষি অনসুরর 
করার প্র�াস বনষ�ষছ। এই বহষসষি আবম 
িেি স� ব্্াক ও স্ার আষিষের অিোন 
িহুমাবত্ক এিং সেষের সীমানা ছাবড়ষ� 
বিশ্ি্াপী ছবড়ষ� পষড়ষছ।

িাংোষেষের সুনামগষঞ্জর একটি 
সাধারর জনপে সেষক ব্্াষকর মাধ্ষম 
স্ার আষিষের কা�্মক্রম শুরু এিং 
িাংোষেষে এর বেকড় স্াপন করর 
সেষের োবরদ্্ বিষমাচন, কু্দ্ঋর, 

বেক্া, স্বাস্্, নারীর অধধকারসহ 
অন্ান্ িহু আে্মসামাবজক কা�্মক্রষম 
বতবন অিোন নেষখষছন। এখাষনই 
শেে ন�, বিষশ্র িহু সেে এিং প্রত্ন্ 
অচিষে ছবড়ষ� বেষ�ষছন তাঁর কা�্মক্রষমর 
অবভজ্তা, ন�ৌেে ও কািাষমা।

কষ�কটি বিষেে বেষকর প্রবত 
মষনাবনষিে করা �াক। প্রেমত, অষনক 
প্রবতষ্ান ও উন্ন�নকম্মী সাধাররত 
সছাটখাষটা পবরসরর পরীক্ামেূক প্রকল্প 
বনষ� কাজ কররন এিং পরীক্া শেষেও 
সুবনবে্তষ্ট একটি নেৌষগাবেক এোকা 
বনষ�ই তাঁরা কা�্মক্রম সীমািদ্ধ রাষখন। 
অষনক সক্রত্ই ‘নেবলিষকেন’ অে্মাৎ 
কা�্মক্রষমর পবরধধ অন্ স্াষন বনষ� �াও�া 
হ� না অেিা বনষ� �াও�া হষেও সসটা 
সফে হ� না। এটার কারর, প্রকষল্পর 
িহুবিধ দুি্মেতা অেিা সংগিষকর েক্তা 
ও দূরেবে্মতার অভাি। স্ার আষিে এ 
সক্রত্ বছষেন ি্বতক্রম। তাঁর কা�্মক্রম 
বছে অত্ন্ প্রাসবগেক ও �ুষগাপষ�াগী 
এিং মাটি ও মানষুের সষগে গভীরভাষি 
সম্তৃি। সসই সষগে স�াগ হষ�ষছ স্ার 

২০০৫ সাচি ব্ট্যাচকর একটি কম্যসনূে পনরেি্যি কররি নিি মগটস

ব্ট্যাক ও ফেচি িাসাি আচিে: 
আে্যসামানেক উন্নয়চির পনেকৃৎ
ড. সাষেহউবদেন আহষমে
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আষিষের ি্িস্াপনা ও সাংগিবনক 
েক্তা। আমার জীিষনর ৪০ িছররর 
অধধক সমষ�র ি্বতিগত পবরচ� তাঁর 
সষগে। আবম সেষখবছ কা�্মক্রষমর উষদেে্, 
ন�ৌেে ও িাস্তিা�ষনর সষগে ি্িস্াপনা, 
নজরোবর ও মেূ্া�ষনর বিরে সংষ�াগ, 
স�টা স্ার আষিষের পষক্ই সম্ি বছে। 
তাঁর নেখনী, িতিি্ ও িাচনভবগে এমনই 
স্পষ্ট ও নৈাধগম্ বছে, স�টা সিাইষক মগু্ধ 
করর রাখত। আমার মষত, এই বিে� বনষ� 
ব্্াক ও িত্তমান পবরচােক ও ি্িস্াপক 
�াঁরা আষছন, তাঁষের বিষেে নজর সেও�া 
প্রষ�াজন। ববিতী�ত, স্ার আষিষের 
বিষেে েক্্ বছে েবরদ্ মানষুের 
উন্ন�ন। অে্ম, প্রবেক্র, সজৃনশীেতার 
বিকাে, সষচতনতা ও সংগিন—
এগুষোর মাধ্ষম বতবন েবরদ্-অসহা� 
মানেুষক স্বািেম্বী করর তুেষত অবিরাম 
কাজ করর সগষছন। নারীর ক্মতা�ন, 
মা ও বেশুস্বাস্্, পুষ্টি—এসি বিেষ� 
অত্ন্ সফে কা�্মক্রম গ্রহর কররষছন। 
তৃতী�ত, বৈেব�ক চাবহো পূররই শুধ ু
ন�, মানষুের বচন্ার সুষ�াগ, কো িোর 
সুষ�াগ, মানষুের অবভি্বতি ও অবভজ্তা 
প্রকাে করার সুষ�াগ—এগুষোও বছে 
তাঁর কা�্মক্রষমর বিষেে কতগুষো বেক। 
সাবি্মকভাষি বিশ্ি্াপী েবরদ্ মানষুের 
উন্নবতর অগ্রদূত বহষসষি বিষিবচত হষিন 
স্ার আষিে।

চতুে্মত, শুধ ুআে্মসামাবজক উন্ন�নই 
ন�, স্ার আষিে বিষশ্র একটি বিোে 
সমস্া আিহাও�া ও জেিায়ু পবরিত্তষনর 
বিরূপ প্রভাি বিষেে করর িাংোষেষের 
মষতা সেষের জন্ হুমবক, সস সম্ষক্তও 
বতবন বছষেন অত্ন্ সষচতন। পবৃেিীর 
সি সম্ে সংরক্র করা এিং ভবিে্ৎ 
প্রজষন্মর জন্ পবৃেিীষক িাসষ�াগ্ 
করার জন্ বিশ্ি্াপী স� প্র�াস চেষছ, 
সসগুষোর সষগে সামঞ্জস্ নেষখ স্ার 
আষিে িাংোষেষে বিবভন্ন প্রকল্প চােু 
কররষছন। জাবতসংষরর ‘সাসষটইষনিে 
নেষভেপষমন্ট সগােস’-এ স� ১৭টি সক্ত্ 
আষছ, সসগুষোর নৈবের ভাগ সক্রত্ই 
ব্্াষকর সবক্র� ও কা�্মকর প্রকল্প রষ�ষছ। 
এ বিে�গুষো বনষ� স্ার আষিষের বচন্া 
ও কা�্মক্রম তাঁর সজৃনশীেতা ও দূরেষৃ্টির 
পবরচা�ক।

কুবমলো একাষডবমর প্রবতষ্াতা ড. 
আকতার হাবমে খাষনর সষগে ১৯৯৮ 
সাষের বডষসম্বর মাষস করাবচষত তাঁর 
িাসা� আমার েীর্ম আোপচাবরতা হ�। 
তখন বতবন িষেবছষেন স� িাংোষেে 
উজ্জ্বে সম্ািনার সেে, কারর এখাষন 
রষ�ষছ স্ার আষিষের মষতা বকছু ি্বতি, 
�াঁরা সমাজষক নাড়া বেষত পাররন, 
উন্নবতর পষে বনষ� স�ষত পাররন।

আবম িাংোষেে ি্াংষকর গভন্মর 

বহষসষি ২০০৫-০৯ প�্মন্ বনষ�াবজত 
বছোম। তখন ব্্াষকর কু্দ্ঋর 
কা�্মক্রমষক ‘বসটিি্াংক এনএ’-এর 
সহা�তা� ‘বসবকউবরটাইষজেন’-এর 
প্রস্তাি িাংোষেে ি্াংষক পািাষনা 
হ�। আমরা তাষত সম্বত বেই। এটাই 
কু্দ্ঋষরর সক্রত্ বিষশ্র প্রেম ও 
উষলেখষ�াগ্ উোহরর। এ ধরষনর 
সজৃনশীে আবে্মক পদ্ধবত স্ার আষিষের 
বচন্া ও কা�্মক্রষমর একটি পবরচ�।

আবম ঢাকা� অিবস্ত এবে�া-
প্াবসবফক অচিষের সমববিত পলেী উন্ন�ন 
ন�ন্দ (বসরডাপ), িাংোষেে পলেী উন্ন�ন 
একাষডবম (িাড্ত), এনবজও অ্াষফ�াস্ম 
িু্ররা, পলেী কম্ম–সহা�ক ফাউষন্ডেন 
(বপষকএসএফ) এিং িাংোষেে ি্াংষক 
কম্মরত অিস্া� বিবভন্ন সম� তাঁর সষগে 
আমার আোপ-আষোচনা হষ�ষছ। তাঁর 
সুপরামে্ম এিং সহষ�াবগতা আমার কাষজ 

অত্ন্ সহা�ক হষ�ষছ।
িাংোষেষের নৈসরকাবর প্রবতষ্ান 

(এনবজও) এিং অন্ান্ সস্বছিাষসিী 
প্রবতষ্াষনর গিন ও পবরচােষনর 
ি্াপারর স্ার আষিষের বিষেে অিোন 
রষ�ষছ। অষনক প্রবতষ্াষনর বতবন বছষেন 
প্রবতষ্াতা, স�গুষো এখষনা সেষের 
মানষুের জীিনমান উন্ন�ষন অসামান্ 
অিোন রাখষছ। এসি প্রবতষ্াষনর 
মাধ্ষমও স্ার আষিে স্মরণী� হষ� 
োকষিন। বতবন প্রা�ই প্রাবতষ্াবনক 
কািাষমা ও সটকসই উন্ন�ষনর ি্াপারর 
গুরুত্ব বেষতন। উোহররস্বরূপ বতবন 
বিষশ্র বকছু বিখ্াত বিশ্বিে্াে� স�মন 
অক্সষফাড্ত, ন�মবব্জ, হাভ্তাড্ত এগুষোর 
উোহরর বেষতন। তাঁর স্বনে বছে ব্্াক 
এিং অন্ান্ প্রবতষ্ান স�মন ব্্াক 
বিশ্বিে্াে�, আড়ং, ব্্াক ি্াংক, নেল্া 
ব্্াক হাউবজং ফাইন্ান্স করষপাররেন—
এগুষোও সফে ও সটকসই হষি এিং 
িাস্তষিও আমরা সেখবছ স� এগুষো 
এখষনা সফেভাষি কাজ করর �াষছি। 

আবম ব্্াক বিশ্বিে্ােষ� অধ্াপক 
বহষসষি স�াগোন করার পর প্রত্ক্ভাষি 
তাঁর উপষেে ও ি্িস্াপনা সেষখবছ, �ার 
ফষে বিশ্বিে্াে�টি দ্রুতই সেষের প্রেম 
সাবরর বিশ্বিে্াে� বহষসষি পবরগধরত 
হষ�ষছ। ব্্াক ি্াংষকর কোই ধরা �াক। 
এটিও একটি উষলেখষ�াগ্ প্রবতষ্ান, 
স�টি বিষেে করর সছাট ও মাঝাবর বেল্প/
ি্িসার অে্মা�ন করার সক্রত্ গুরুত্বপূর্ম 
ভূবমকা রাখষছ।

স্ার আষিে সি কাষজর নেতৃষত্ব 
োকষেও বতবন সি সশ্রধর এিং প্রবতষ্াষনর 
নোষকর সষগে স�ৌেভাষি কাজ করষত 
ববিধা কররনবন। এই টিম ম্স্পবরট অষনষকর 
মষধ্ই োষক না। একটা বিষেে রটনা 
মষন পষড়। আবম তখন বপষকএসএষফর 
ি্িস্াপনা পবরচােক। ১৯৯৮ সাষের 
ভ�ািহ িন্া� সেষের ৭৫ ভাগ িন্া� 
লিাবিত। কু্দ্ঋর কা�্মক্রম হুমবকর 

মষুখ। সস সম� আবম অধ্াপক ইউনসূ, 
স্ার আষিেসহ অন্ান্ নেতৃস্ানী� 
ি্বতিষক অনরুরাধ কবর সসই দুষ�্মাষগ 
কু্দ্ঋর কা�্মক্রমষক িাঁচাষত। স�ষহতু 
বপষকএসএফ সরকাবর উষে্াষগ প্রবতবষ্ত 
কু্দ্ঋষরর অে্মা�নকারী প্রবতষ্ান, 
আমাষক অনরুরাধ করা হ� একটি সভার 
আষ�াজন করষত। ধানমবন্ডষত আমার 
সছাট্ট অবফষস সভার আষ�াজন করা 
হ�। অধ্াপক ইউনসূ, স্ার আষিেসহ 
অন্ান্ নেতৃস্ানী� ি্বতি সসখাষন 
আষসন। সস এক অনন্ অবভজ্তা। স্ার 
আষিষের ভূবমকা সসখাষন বছে অত্ন্ 
গুরুত্বপূর্ম। সেষের স্বাষে্ম বতবন সি সম� 
বছষেন সোপ্রস্তুত ও আগ্রহী। সিষেষে 
িেি, ব্্াষকর কাষজর মধ্ বেষ� বতবন 
একটি েক্ ও বনষিবেতপ্রার কম্মী িাবহনী 
গষড় তুষেষছন। মানিসম্ে উন্ন�ষন তাঁর 
এই োন অপবরসীম।

র. �োদলহউমদিন আহদমে, সাষিক গভন্মর, 
িাংোষেে ি্াংক ও অধ্াপক, ব্্াক বিশ্বিে্াে�

শুধ্ আে্যসামানেক উন্নয়িই িয়, সট্যার আচিে 
নিচশ্বর একটি নিিাি সমসট্যা আিিাওয়া ও েিিায়ু 
পনরিত্টচির নিরূপ প্রভাি নিচিষ করর িাংিাচেচির 
মচতা মেচির েিট্য হুমনক, মস সম্পচক্টও নতনি নিচিি 
অতট্যন্ত সচেতি। পনৃেিীর সি সম্পে সংরক্ণ করা 
এিং ভনিষট্যৎ প্রেচমের েিট্য পনৃেিীচক িাসচরাগট্য 
করার েিট্য নিশ্বিট্যাপী মর প্রয়াস েিচি, মসগুচিার 
সচগে সামজেসট্য র�চখ সট্যার আচিে িাংিাচেচি নিনভন্ন 
প্রকল্প োি্ কররচিি।
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মািষ্ ও েিচগাষ্ঠীর সুপ্ত 
সম্ািিার নিকাি সমনবিত সমাধাি

িহু মািচ্ষর মচধট্য 
নিসৃ্ত উচেট্যাগ

ব্ট্যাক মািষ্চকনন্দ্রক সম্পণূ্য নভন্ন ধারার 
একটি উন্নয়ি ধারণা প্রিত্টি কররচি। 
ব্ট্যাক নিশ্বাস করর, সমসট্যার মচধট্য োকা 
মািচ্ষর অংিগ্িচণই সনঠক পচের 
সন্াি আচস। েিচগাষ্ঠীর মািচ্ষর 
সচগে মরৌে উচেট্যাচগ সংঘটিত পনরিত্টি 
মটকসই ও কার্যকর িয়। তাই আমরা 
স্বচনের নিিািতার সচগে মাচঠর িাস্িতার 
সনম্িি ঘটাই।

প্রনতটি মািষ্ই অসীম সম্ািিার আধার। মসই অন্তনি্যনিত 

সম্ািিা নিকাচির পচে সিোইচত িড় িাধা িচিা োনরদ্রট্য 

ও অসামট্য। আমরা মািচ্ষর মচধট্য আিার সঞ্চার করর তাচক 

আত্মনিশ্বাসী িচয় উঠচত সিায়তা কনর। নিচের সামে্যট্য সম্পচক্ট 

সোগ মািষ্ মর র�াচিা সীমািধিতাচক অনতক্রম করচত পারর। 

জ্াি, েক্তা ও অে্যনিনতক সক্মতার সুচরাগ সষৃ্টি করর আমরা 

েিচগাষ্ঠীর সুপ্ত ক্মতা োনগচয় ত্নি।

আমাচের িক্ট্য মািষ্চক স্বনিভ্টর করর রৈািা, রাচত মস 

নিচেই নিচের েীিি পনরিত্টচি র োনয়ত্ব নিচত পারর।

োনরদ্রট্য এিং অসাচমট্যর কারণগুচিা েটিি। তাই এর সমাধািগুচিাও িয় িহুমানত্ক।

এই িহুমানত্ক েট্যাচিজে মমাকানিিায় আমরা কাে কনর এিং তার সমাধাচি শেষ 

পর্যন্ত রেচগ োনক। আমাচের উন্নয়ি কাচের িক্ট্য মািচ্ষর সানি্যক কিট্যাণ। নিনছেন্নভাচি 

র�াচিা সমসট্যাচক নেননিত িা করর আমরা সমসট্যাগুচিার পারস্পনরক সম্পক্ট ও মিূ কারণ 

নেননিত করর সামনগ্ক সমাধাচির উচেট্যাগ নিই।

উন্নয়ি ধারণার সচগে িাধণনেট্যক উচেট্যাচগর সংচরাগ আমাচের সমনবিত কম্যচকৌিচির 

অিট্যতম বৈনিষ্ট্য। েক্তা িনৃধি, মািসম্পন্ন উপকরণ সরিরাি এিং িাোর সংচরাচগর 

মাধট্যচম আমরা সুনিধািনঞ্চত মািষ্চক ক্্দ্র উচেট্যাক্তা, কারুনিল্পী অেিা সামানেক মসিা 

প্রোিকারী নিচসচি গচড় ত্নি।

ক্্দ্র সমাধাি সুন্দর, নকন্তু েীঘ্যস্ায়ী ও 

অে্যিি পনরিত্টচি র েিট্য িহু মািচ্ষর কাচি 

মপৌঁিাচিা প্রচয়ােি। আমরা সমাধািগুচিা 

প্রেচম মিাট আকারর িাস্িায়ি কনর, িারিার 

পরীক্া-নিরীক্া করর নিখঁ্ত ও কার্যকর করর 

ত্নি এিং তারপর সি্যাধধক মািচ্ষর মচধট্য 

তার নিস্ার ঘটাই। িড় আকাররর মটকসই 

পনরিত্টচি র েিট্য োই সকচির অংিগ্িণ। 

আমরা সরকার ও অিট্য অংশীোররর সচগে 

মরৌেভাচি কাে কনর, রাচত মসই কাচের 

সুফি মেচক র�উ িনঞ্চত িা িয়।

আমাচের মমৌনিকত্ব
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মাঠপর্যাচয়র িাস্ি জ্াি
করচত করচত শেখা

িট্যয়সাশ্রয়ী উদ্ািি

পনরিত্টচির রেতৃচত্ব িারীদ্রুত ও োয়িধি িাস্িায়ি

সমসট্যাচক ি্ঝচত িচি তার কাচি মরচত িয়। আমাচের কম্যীরা মািচ্ষর 

প্রচয়ােিগুচিাচক রোে্যভাচি ি্ঝচত পাররি, কারণ তারা একই 

েিচগাষ্ঠীর মািষ্। মাচঠর মািচ্ষর অনভজ্তা আর জ্াি মেচকই স্ািীয় 

সমসট্যার কার্যকর সমাধািগুচিা রৈনরচয় আচস। আমরা প্রনতনিয়ত 

মািচ্ষর কো শুনি, তাচের কাি মেচক নিনখ এিং তাচেরচক সচগে নিচয় 

কাে কনর। এর ফচি সমাধািগুচিা িয় িাস্িসম্ত এিং মািচ্ষর 

পনরিনত্টত প্রচয়ােচির সচগে সগেনতপূণ্য। মািচ্ষর সচগে মরৌে উচেট্যাগ মর 

র�াচিা সমাধািচক েীঘ্যস্ায়ী করর।

েীঘ্যচময়ােী সমাধাচির পনরকল্পিার পািাপানি তাৎক্ধণক ও 

সমচয়াপচরাগী উচেট্যাগ নিচয় কাচে িামা েরুনর।

কাচের মাধট্যচম আমরা নিনখ, প্রনতনেচির অনভজ্তা মেচক নিক্া 

নিই এিং মসসি শেখাচক আমাচের কাচের মাি উন্নয়চি িট্যিিার কনর।

মাচঠর িাস্িতার সচগে খাপ খাওয়াচত মর র�াচিা সময় 

কম্যচকৌিচির পনরিত্টি িচত পারর।

প্রনতনিয়ত আমরা সিোইচত কার্যকর পচের সন্াি কনর। আমাচের 

মেষ্া রনে িট্যে্য িয়, েচম িা নগচয় িট্যে্যতা মেচক নিক্া নিচয় আমরা 

এনগচয় রাই।

মািসম্পন্ন মসিা িহু মািচ্ষর কাচি মপৌঁচি নেচত আমরা িট্যয়সাশ্রয়ী উদ্ািচির ওপরর র�ার 

নেই, রাচত আমাচের সমাধািগুচিা সিচে নিস্ারচরাগট্য িয়।

সম্পে মরখাচি সীনমত এিং মািচ্ষর কাচি মপৌঁিাচিা মরখাচি কনঠি, মসখাচি সমাধাি 

িচত িচি সিে ও িাহুিট্যিনে্টত। তাই আমরা স্ািীয় সম্পে, মািচ্ষর সিোত জ্াি এিং 

সামচে্যট্যর পূণ্য িট্যিিার নিনচিত কনর।

রার প্রচয়ােি সিোইচত রৈনি, মস মরি আমাচের মসিা মেচক িাে িা পচড়।

িারীচের েিট্য নিনিচয়াচগর িহুমানত্ক সুফি রচয়চি।

নিক্া, স্বাস্ট্যচসিা এিং েীনিকার মক্রত্ িারীচের সুচরাগ এিং অধধকার 

নিনচিত করা িচি তার ইনতিােক প্রভাি শুধ্ একেচির মচধট্য সীমািধি োচক 

িা। একেি িারী তার পনরিার, োরপাচির মািষ্ ও সমাে পনরিত্টচি ও 

রেতৃত্ব মেি।

িারীর সম্ািিার পূণ্য নিকাচির েিট্য বৈষমট্যমিূক েষৃ্টিভনগে এিং 

নপতৃতান্রিক িট্যিস্ার মচতা িািা অন্তরায় দূর করচত আমরা কাে কনর। তাচের 

আত্মনিশ্বাস, েক্তা এিং সিায়ক পনরচিি গচড় রৈািার েিট্য কার্যকর 

উপায়গুচিা মিূধারায় নিচয় আনস।

আমাচের সকি কাচের র�রন্দ্র আচিি িারীরা। নিক্ক, স্বাস্ট্যচসনিকা, 

উন্নয়িকম্যী, কম্যসনূের অংিগ্িণকারী, ক্াচয়ন্, কারুনিল্পী অেিা উচেট্যাক্তা 

নিচসচি িারীরাই সমাে পনরিত্টচি আমাচের মিূ িনক্ত।

োনরদ্রট্য, অনিক্া, র�াগিট্যাধধ এিং সামানেক অসাচমট্যর মচধট্য 

িসিাসরত মািচ্ষর কাচি দ্রুততার সচগে মসিা মপৌঁিাচিা েরুনর। 

একইসচগে মসই মসিার উন্নত মাি নিনচিত করাও সমাি গুরুত্বপূণ্য।

আমরা দ্রুততার সচগে মািচ্ষর মোরচগাড়ায় মসিা মপৌঁচি 

মেওয়ার পািাপানি িাস্িায়চির প্রনতটি ধাচপ নিনিড় পর্যচিক্ণ 

ও কাচের প্রভাি রাোই কনর। কাচের প্রনতটি পর্যাচয় খঁ্টিিাটি 

নিষয়গুচিাচক আমরা গুরুত্ব নেই।
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িাংোষেষের উন্ন�ন জগষতর পে 
প্রেে্মক, ব�বন িটিষৃক্র মষতা একজন 
অবভভািকও হষ� উষিবছষেন, বতবন 
ব্্াষকর প্রবতষ্াতা স্ার ফজষে হাসান 
আষিে, আমাষের সকষের বপ্র� ‘আষিে 
ভাই’। সাধাররতঃ উন্নত সেষের ধ্ান 
ধাররাষক অিেম্বন করর কাজ শুরু করষত 
আমরা সেষখ আসবছ। বকন্তু �ুদ্ধবিধ্স্ত 
নতুন স্বাধীন িাংোষেষে পুনি্মাসন ও 
পুনগ্মিষনর কাজ শুরু কররবছষেন বতবন 
বসষেষটর প্রত্ন্ োলো এোকা� বনষজর 
ধ্ান ধাররা, প্রজ্া ও িুবদ্ধমত্তা বেষ�। 
ক্রষম ক্রষম সসই কম্মকাষডের বিস্তার 
রষটষছ। এষসষছ ি্াপকতা, আবিভূ্মত 
হ� বিোে নৈসরকাবর উন্ন�ন সংস্া 
ব্্াক। সামাবজক উন্ন�ন কম্মসবূচর 
পাোপাবে ক্রষম োবরদ্ বিষমাচন, আবে্মক 
ক্মতা�ন, মানি সক্মতা ও মানি ম�্মাো 
প্রবতষ্ার সকে উপাোন-বেক্া, স্বাস্্, 
অধধকার ও আবে্মক উন্ন�ষন িহুমাবত্কতা 
বনষ� এষসষছ। অতপর ব্্াষকর পে�াত্া 
এনবজও কষপ্মাররষটর অি�ি সপে এিং 
আষিে ভাই বনরেসভাষি উন্ন�ন জগষত 
আষোর বেোরী হষ� এবগষ� চেষেন। 
বতবন এনবজওষের সেখাষেন এিং উবিদু্ধ 
করষেন সরকাররর পাোপাবে সেেি্াপী 

োবরদ্্ বিষমাচন ও সামাবজক উন্ন�ন 
সাধষনর এক অনন্ েষৃ্টান্ বহষসষি। শুধ ু
এখাষনই ক্ান্ ন�, বতবন িাংোষেষের 
িাইররও  ব্্াক ইন্টারন্ােনাে-এর 
মাধ্ষম উন্ন�ন কম্মসবূচ িাস্তিা�ন 
কররষছন। ব্্াষকর িহুমাবত্ক উন্ন�ন 
সটকসই করার জন্ নানা ধরষনর 
সামাবজক ি্িসা প্রবতষ্ান গষড় তুেষেন। 
সসগুষো ব্্াষকর কা�্মক্রষমর সষগে �ুতি 
করর গষড় তুেষেন-আড়ং, সপাব্রি, 
নেইবর বসড ইত্াবে। এমনবক পরিত্তী 
সমষ� ি্াংক এিং বিশ্বিে্াে�ও প্রবতষ্া 
করষেন।

প্রেমবেষক বতবন অষনক সমাষোবচত 
হষ�ষছন। ন�ন উন্ন�ন সংস্া ি্িসা 
করষি? ন�ন ব্্াক উপকারষভাগীষক 
কু্দ্ঋষরর পাোপাবে নানা ধরষনর 
োকসিবজ চাে করার জন্ িীজ বকনষত 
িাধ্ করষি? িাস্তিতা হষো বতবন 
েবরদ্ মানষুের পুষ্টির কো নেষিই এটা 
কররবছষেন। আষিে ভাই স� কতখাবন 
সুদূরপ্রসারী বচন্া করষতন এিং সকে 
কাষজর ি্াপকতা ও প্রভাি বনষ� 
ভািষতন, সসটা সাধারর মানষুের বচন্া 
সচতনা� দুষি্মাধ্ বছে। আজ ব্্াষকর 
সামাবজক ি্িসা প্রবতষ্ানগুষোর 

আ� সেষক োবরদ্্ বিষমাচন কম্মসবূচর 
অে্মা�ন প্রা� ৫০ ভাষগর নৈবে ক্রস 
সািবসডাইষজেন করার সামে্ম্ গষড় 
তুষেষছ। ব্্াষকর সেখাষেবখ অষনক 
এনবজওই সামাবজক ি্িসাব�ক প্রবতষ্ান 
গষড় তুষেষছ। বকন্তু সি প্রবতষ্ান সফে 
হষত পাররবন। তার কারর হষো আষিে 
ভাই �া অনধুািন করষত সপররবছষেন, 
তা অন্রা করষত পাররনবন। একটি 
সংগিনষক সটকসইভাষি এবগষ� বনষত 
হষে বেবকনষে্তেনার জন্ উপ�ুতি পে্মে, 
সংগিন পবরচােনার জন্ স�াগ্তাসম্ন্ন 
সপোোবর ও প্রষ�াজনী� জনিে, 
বহসািবিে, আভ্ন্রীর বনরীক্া এিং 
প্র�ুবতি ও েক্তা উন্ন�ষনর ন�াষনা বিকল্প 
নেই। শুধ ু ি্�সাশ্র�ী হষে হষি না, 
পাোপাবে সংস্াষক সুসংহত ও গুরগত 
উন্নবতর জন্ সাংগিবনক কািাষমা, 
অগ্মাষনাগ্রাম, বন�বমত প�্মাষোচনা এিং 
সুনামধারী অবডট ফাম্ম বেষ� অবডট করার 
প্রষ�াজন রষ�ষছ।

আষিে ভাই সি সম� কম্মসবূচর 
ি্াবপ্ত, বিস্তার, সস্বেংআপ এিং 
ইমপ্াষটের ওপর নোর বেষতন। 
প্রবতবন�তই বতবন তৃরমষূের চাবহো জানার 
সচষ্টা কররষছন। প্রষ�াজষন কা�্মক্রম বর-

ব্ট্যাক স্্চির নিক্াে্যীর রেখা মচিাচরাগ সিকারর মেখচিি ফেচি িাসাি আচিে

ব্ট্যাক ও আচিে ভাই
পারভীন মাহমেু
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বডজাইন কররষছন। পাোপাবে সটকসই 
করার কোও নেষিষছন। সিবকছু বিষলেের 
ও সমবি� করর স�টি অোভজনক, সসই 
সামাবজক ি্িসাব�ক প্রবতষ্ানষক িন্ 
করর সেও�ার মষতা বসদ্ধান্ বনষ�ষছন।

ব্্াষকর বহসাি বিভাষগ আমার 
কম্মজীিন শুরু কবর ১৯৯১ সাষের জুন 
মাষস। সসই সম� ব্্াষকর বহসাি বিভাষগ 
আবম আষিে ভাইষ�র হাষত নেখা নেজার 
িুক সেষখবছ। কাষছ সেষক সেষখবছ 
আষিে ভাই কীভাষি অসহা�, বিপেগ্রস্ত 
এিং পূষি্ম ন�াষনা কাষজর অবভজ্তা 
ছাড়া স�াগ্তাসম্ন্ন সমষ�ষের কাষজর 
সুষ�াগ সষৃ্টি করর বেষ�ষছন। এমনবক 
মধ্ জীিষনও বেবক্ত নারীষের বিষেে 
করর বিধিা, তাোকপ্রাপ্তা ও অবিিাবহত 
সমষ�ষের কাষজর সুষ�াগ সষৃ্টি করর 
জীিষনর হাে ধরষত সহা�তা কররষছন। 
সম্াি্ গুরািবে বিকাষে তাষের বতবন 
সুষ�াগ বেষ�ষছন। এ ধরষনর সুষ�াগ 
পাও�া নারীরা সপোগত জীিষন উন্নবত 
সাধষনর মাধ্ষম ন�উ ন�উ শীে্ম পষে 
সফেতার সষগে সপৌঁছষত সক্ম হষ�ষছন। 
শুধ ু তাই ন�, পরিত্তী সমষ�ও সেষখবছ 
উন্ন�ন জগষতর ন�াষনা ি্বতি িা প্রবতষ্ান 
�খন বিপষে পষড়ষছ, বতবন সহা�তার হাত 
িাবড়ষ� বেষত কাপ্মর্ কররন বন। মাষঝ 
মাষঝ অষনকষক ি্বতিগত বচবকৎসার 
জন্ও সহা�তা কররষছন।

২০০১ সাষে আবম পলেী কম্মসহা�ক 
ফাউষন্ডেন (বপষকএসএফ)-এ স�াগোন 
কবর। সসই সুিাষে আষিে ভাইষক কাষছ 
সেষক সেখার আিারও সুষ�াগ হ�। 
তখন ঋর কা�্মক্রম পবরচােনার জন্ 
বপষকএসএফ সেষক সচক নেও�ার জন্ 
বতবন বনষজই আসষতন এিং বনবে্তষ্ট 
কম্মীর নেস্ সেষক বনষ� স�ষত ববিধাষিাধ 
করষতন না। অেচ অষনক সংস্ার 
কর্মধার এ ধরষনর কাষজ স্বাছিদি্ষিাধ 
করষতন না। আষিে ভাই সিসম� ি্বতির 
চাইষত সংগিনষক িড় করর সেষখষছন। 
প্র�াত আবমন ভাই (আবমনেু আেম) 
তখন ব্্াষকর কু্দ্ঋর কম্মসবূচর োব�ষত্ব 
বছষেন। বপষকএসএফ সেষক �খনই 
আমরা মাি কা�্মক্রম পবরেে্মষন দুি্মেতা 
সম্বক্তত মতামত জানাতাম, আষিে 
ভাই কখনই প্রবতররাধমেূক মষনাভাি 
সেখান বন, িরং সিসম� গিনমেূক 
সমাষোচনার মাধ্ষম সমাধাষনর সচষ্টা 
কররষছন। বতবন িেষতন, নৈামাষের 
তৃতী� সচাষখর প�্মষিক্র খিুই গুরুত্বপূর্ম। 
আররকটি বিষেে বেক্ণী� বিে� হষো 
বপষকএসএফ নৈা কষ�কটি ব্াচি পবরেে্মন 
করর বরষপাট্ত বেত। বতবন সসই বরষপাট্তষক 
এতটাই গুরুত্ব বেষতন স�, শুধ ুসসই বনবে্তষ্ট 
ব্াচি ন�, ব্্াষকর সকে ব্াষচি সসই 
দুি্মেতা বনরসন ও পুনরািবৃত্ত না হও�ার 

জন্ প্রবতকাররর ি্িস্া বনষতন।
২০১১ সাষে ব্্াক ইন্টারন্ােনাে-

এর সচূনার সম� আমাষক ব্্াক 
অ্াষসাবসষ�েন ও ইন্টারন্ােনাষের 
পে্মে সেস্ কররন এিং ব্্াক ও ব্্াক 
ইন্টারন্ােনাষের ফাইন্ান্স অ্ান্ড অবডট 
কবমটির সচ�ারপারসষনর োব�ত্ব পােন 
করার সুষ�াগ বেষ�বছষেন। আষিে ভাই 
সিসম� সি বিে� ভাষো করর সেখষত 
িেষতন, সকে প�্মষিক্ষরর গুরুত্ব 
বেষতন এিং িাস্তিা�ন করষত সহা�তা 
করষতন। আসষে বনষজর গড়া সংগিন 
তাঁর প্রারবপ্র� বছে এিং সংগিষনর 
উন্নবতষতই বছে তাঁর আনদি। ব্্াক 
ইন্টারন্ােনাে নেোরে্ান্ডষস নেবজস্াড্ত 
হও�াষত প্রবত িছরই একটি বমটিং সসখাষন 
অনবুষ্ত হষত হ�। বতবন সিসম� সকষের 
সষগে একরত্ িাষস করর বমটিং নেনু্ ষত 
স�ষতন। প্রবতিারই একটি ফরমাে বডনার 
বেষতন। সেবে-বিষেবে এমন অষনকষকই 

সসখাষন সেষখবছ, �ারা তাঁর িহুবেষনর 
পবরবচত। িহু িছর ধরর তারা ব্্াষকর 
সষগে ন�াষনা না ন�াষনাভাষি জবড়ত 
এিং সমষ�র সষগে সষগে তাঁর িনু্ত্ব গ্রহর 
কররষছন। বতবন িনু্ত্বষক আজীিন োেন 
কররষছন। এটি আষিে ভাইষ�র অন্তম 
একটি বৈবেষ্ট্।

২০১৯ সাষের জুন মাষস আমরা 
নেোরে্ান্ডষসর ে্ সহগ েহরর 
বমটিংষ�র জন্ �াই। বমটিংষ�র মধ্ানি 
বিরবতষত আষিে ভাই িেষেন স�, বতবন 
সচ�ারপারসন পে সেষক সরর �াষিন 
িষে বসদ্ধান্ বনষ�ষছন এিং পরিত্তী 
বেডারবেপ বনষ� ভািষছন। িাংোষেষে 
এনবজও কষপ্মাররষটর ধাররা তাঁর হাত 
ধররই হষ�ষছ। স�ষহতু িাংোষেষে 
এখনও এনবজও প্রবতষ্াতারা ন�উ ন�উ 
কাজ করর �াষছিন, সংগিষনর ওপর 
তাষের একক প্রভাি বিরাজ করষছ এিং 
সাকষসেন লি্াবনং খিুই দুি্মে। আষিে 
ভাই বিগত বকছুবেন ধরর সষচতনভাষি 
সস বিে�টি গুরুষত্বর সষগে ভািবছষেন 
এিং ইবতিাচক পবরিত্তন আনা শুরু 
কররবছষেন। ২০১৯ সাষের জুোই মাষস 
ব্্াষকর বনধ্মাবরত বমটিং বপবছষ� আগস্ 
মাষস অনবুষ্ত হষো। সসই সম� জানোম 

স�, বতবন দূরাররাগ্ ি্াধধষত আক্রান্। 
বকন্তু তাঁষক খিুই োন্ভাষি বমটিংষ�র 
কা�্মক্রম পবরচােনা করষত সেখোম। 
ব্্াক ইন্টারন্ােনাষের বমটিং শুরু 
করর সামপ্রবতক পবরিবত্তত বিে�গুষো 
সম্ষক্ত বতবন অিবহত করষেন। আষিে 
ভাই ব্্াষকর নতুন গভষন্মন্স ্রোকচার, 
ি্িস্াপনা, স্ািাে ব্্াক কনষসপ্ট 
এিং ব্্াক ইন্টারন্ােনাষের সষগে বচন্া 
ও সচতনা� সাবি্মকভাষি সমবি� সাধষনর 
বিে�গুষো সম্ষক্ত আষোকপাত করষেন 
এিং প্রষ�াজনী� বেবকনষে্তেনা বেষেন। 
অিে্ নৈে বকছুবেন ধরর এ বিে�গুষো 
আষোবচত হবছিে এিং কনসােষটন্ট 
প�্মাষ� বিবভন্ন সস্কষহাল্ডারষের সষগেও 
বতবন মতবিবনম� করবছষেন। অসুস্তার 
আষগই বতবন সাকষেসন লি্াবনংষ�র 
প্রবক্র�াটি সষচতনভাষি শুরু কররবছষেন। 
হ�ষতা অসুস্তা সসটিষক তরাববিত 
কররষছ।

আষিে ভাই তাঁর িতিষি্র পরর ব্্াক 
ইন্টারন্ােনাষের নতুন সচ�ারপারসন 
আবমরা হকষক বমটিং সচ�ার করার জন্ 
আমন্তর জানাষেন। বতবন সষচতনভাষিই 
পাষের সচ�ারর বগষ� িসষেন। আমার 
জীিন ধন্! আবম এ রকম একটি 
মাষহন্দক্ষরর স্বাক্ী! িড় মাষপর গুণীজন 
কীভাষি এত সহষজ তার জা�গা খাবে 
করর ভরসার সষগে নতুন নেতৃষত্বর 
হাষত কা�্মভার তুষে বেষত পাররন, তা 
প্রত্ক্ করোম। আসষে বতবন তাঁর 
কম্মষকই ভাষোষিষসষছন। তাঁর কম্ম 
ও সাধনা �াষের জন্ তাষের কো 
ভাষিন এিং বনষজর চাইষত সংগিনষক 
ভাষোষিষসষছন। ব্্াক এিং আষিে ভাই 
অবভন্ন। বতবন সফে হষ�ষছন তাঁর োবেত 
স্বষনের জাষে কম্মীিাবহনীষক আিদ্ধ 
করষত এিং ব্্াষকর মেূ্ষিাধ তাষের 
মষধ্ সচিাবরত করর বেষত। আবম আষিে 
ভাইষ�র আত্ার োবন্ কামনা কবর। 
ব্্াষকর সুি্মরজ�ন্ীষত জানাবছি শুষভছিা। 
এই অগ্র�াত্া েীর্ম সেষক েীর্মতর এিং 
সাফে্মবডেত সহাক।

পোরভীন মোহমেু, সাষিক সভাপবত, বে ইনস্টিটিউট 
অফ চাট্তাড্ত অ্াকাউন্ট্ান্টস অি িাংোষেে এিং 
নৈাড্ত সমম্বার, ব্্াক ইন্টারন্ােনাে

কাচি মেচক মেচখনি আচিে ভাই কীভাচি 
অসিায়, নিপেগ্স্ এিং পূচি্য র�াচিা কাচের 
অনভজ্তা িাড়া মরাগট্যতাসম্পন্ন মমচয়চের কাচের 
সুচরাগ সষৃ্টি করর নেচয়চিি।



প্রকােনা� প্রকােনা সহষ�াগী

‘সহানভূুবত, সাহস আর অগেীকাররর মষতা মানবিক গুরািেী 
বেষ�ই পবৃেিীষত পবরিত্তন আনা সম্ি। আমার জীিষন আবম 
িহুিার সেষখবছ, �খন মানেু বনষজর ওপর বিশ্াস বফরর পা�, 

তখনই হতাো কাটিষ� সস বিজ�ী হ�।’
—সট্যার ফেচি িাসাি আচিে

প্রনতষ্াতা, ব্ট্যাক


