২৮-৩১ ক্টোবর ২০১১ 'ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ' উপক্ে
ুক্েত্র ঘঘোণো
'ুক্েত্র' গযো ঘেত্র ঞ্চ, ুেোমগঞ্জ-ঘেত্রক্কোণো
৩১ ক্টোবর,২০১১
ববক্ে জোতী ংস্থোর মোধ্যক্ম ুক্েত্র ও রবলদপুর গযোক্েত্র ঘথক্ক গযো
উক্তোে, কক্েোক্কো বিবপক্র োক্থ চু বি বোবত, বপএব ২০১১ প্রবিো
বন্ধ, খবেজ ম্পদ রিতোবে বেবদ্ধকরণ অআে পোল এবং িুবোড়ী চু বি
বোস্তবোে ৭ দিো দোববক্ত অমরো গত ২৮ ক্টোবর, ২০১১ ঢোকো জোতী
ঘপ্রক্লোব ঘথক্ক 'ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ' শুরু কক্রবছ। আবতমক্ধ্য টঙ্গী, গোজীপুর
লর, গোজীপুর ঘচৌরোস্তো, মোওেো, ভোুকো, মোস্টোরবোবড়, বত্রলো, মমেবং,
লম্ভুগঞ্জ, লযোমগঞ্জ, ঘেত্রক্কোণো, ঘমোেগক্ঞ্জ পথভো, জেভো, প্রচোরপত্র ববতরণ,
গোে, পথেোটক  ঘদড় েোবধ্ক মোেুক্র োক্থ জেংক্যোগ ঘলক্ অজ ৩১
ক্টোবর ুক্েত্র গযো ঘেত্র প্রোক্ে এক্ উপবস্থত ক্বছ। এআ যোত্রো অমোক্দর
োক্থ োবম ক্ক্ছে ঘদড় েোবধ্ক েোরী-পুরু-তরুণ প্রবীণ। এআ দীঘচ যোত্রো
চোরবদেবযোবপ যোত্রো ংখয মোেু অমোক্দর দোবীেোমো'র োক্থ ংবত
প্রকোল কক্রক্ছে। এআ ম োরোক্দক্লর বববভন্ন স্থোক্ে ংবত মোক্বল
বববভন্ন েুষ্ঠোক্ের মোধ্যক্ম এআ দোবীেোমো'র প্রবত অবোক্রো ঙ্গীকোর ঘঘোবত
ক্ক্ছ।
গত বছর ুেোমগঞ্জ ও ঘেত্রক্কোণো ঘজো দুটির ীমোেো ধ্ক্র ববরোট গযো মজুদ
ধ্োরণেম একটি ভূতোবিক কোঠোক্মো বচবিত কক্রক্ছ বোংোক্দক্লর জোতী ংস্থো
বোক্পঙ্। দুআ ঘজোর েোক্মর ংল বেক্ এআ গযোক্েক্ত্রর েোম ঘদো ক্ক্ছ
'ুক্েত্র'। ধ্োরণো করো ক্ে ঘয, এখোক্ে প্রো ৪-৫ টিবএি বো োরোক্দক্লর
বতচমোে প্রমোবণত মজুক্দর বতবরি প্রো ৪০ ভোগ মজুত অক্ছ। ুক্েত্র
গযোক্েত্র অববস্কোর করোর পর পরআ গযো ঘেত্র উন্নে করবোর জেয বোক্পঙ্
্থঝঁধ্মড়-ঘবঃৎড়লড়ধ্(্ংববঃৎধ্) ঙর/এধ্ং ঊীঢ়ড়ৎধ্ঃড়ৎু
ডব উৎররম্থ েোক্ম চোর বছক্রর একটি পবরকল্পেো জমো ঘদ। এআ
প্রস্তোবেো েুযোী জুে ২০১০ ঘথক্ক জুে ২০১৪ পযচ ে এআ কোজ ঘল করক্ত বয
ক্ব মোত্র ২৭৯ ঘকোটি টোকো। এআ একআ কোজ বক্ক্টর ববববোেো করক্ত বগক্
ঘলভরণ বয ঘদবখক্ক্ছ প্রো দুআ োজোর ঘকোটি টোকো, অর তো তু ক্ বেক্ক্ছ
বোংোক্দক্লর কোছ ঘথক্ক। থচ বোক্পক্ে প্রকল্প এখেও পুঁবজর ভোব ঘদবখক্
পুক্রোপুবর েুক্মোদে ঘদো  বে। েযবদক্ক ঘপক্রোবোংোর কোক্ছ গযোক্র দোম

বোবড়ক্ গঠিত গযো উন্নে তববক্র বোরল' ঘকোটি টোকো  পক্ড় অক্ছ।
অমরো উবিগ্ন এআ কোরক্ণ ঘয, এআ ববলো গযো ঘেত্র বপএব বো জক্ন্ট ঘভঞ্চোর
বো বপবপবপ'র মোধ্যক্ম ববক্দবল ঘকোম্পোবের োক্ত তু ক্ ঘদোর চিোে চক্ছ,
একআ ক্ঙ্গ অক্রকটি বচ েোলো বপএব ২০১১ করবোরও প্রবিো চক্ছ।
অপেোরো বেশ্চআ জোক্েে ঘয, স্থভোক্গ গযো েুন্ধোে ও উক্তোক্ে
বোংোক্দক্লর জোতী ংস্থোমূ আবতমক্ধ্য অেজচোবতক মোক্ের দেতোর প্রমোণ
বদক্ক্ছ। বোংোক্দক্লর গযো েুন্ধোে ও উক্তোক্ণর জেয প্রক্োজেী
প্রবতষ্ঠোে এবং দে ও বভজ্ঞ জেলবি গক্ড় উক্ঠক্ছ। বকছু বদে অক্গআ বোক্পঙ্
এর একটি তরুণ ববক্লজ্ঞ দ রবলদপুক্র অেজচোবতক মোক্ের বিবড ববমক
োক্ভচর কোজ োিক্যর ক্ঙ্গ ম্পন্ন কক্রক্ছ, ঘখোক্েও একটি বড় গযোক্েত্র
অববস্কৃত ক্ক্ছ। প্রমোবণত ক্ক্ছ ঘয, ুক্যোগ ও অবথচ ক বরোক্ের কৃবত্রম ংকট
ৃবি করো েো ক্ জোতী েমতো অক্রো ববকবলত ক্তো; এবং বোক্পঙ্ ভোরত,
মোক্বলো  বববভন্ন ঘদক্লর োক্থ অেজচোবতক ভোক্ব প্রবতক্যোবগতো করোর
েমতো জচে করত। বহুবদে ঘথক্কআ বোক্পঙ্ বো জোতী প্রবতষ্ঠোক্ের েমতো
এবং তোঘদর পবরশ্রমব্ধ তথযোবদ ববক্দবল ঘকোম্পোবের স্বোক্থচ করো ক্ে।
োবকন্ট্রোটর বক্ক্ব জোতী প্রবতষ্ঠোেক্ক অটক্ক ঘরক্খ, তোর কোক্জর চোপক্ক
জুোত বক্ক্ব বযবোর কক্র ম্পদ তু ক্ ঘদোর আেো ববক্দবল ঘকোম্পোবের
োক্ত। অমরো এআ মোক্বল ঘথক্ক পবরস্কোর কক্র বক্ত চোআ, োবকন্ট্রোক্টর
বক্ক্ব ে, স্বোধ্ীে জোতী ংস্থো বক্ক্বআ বোক্পক্ে ববকবলত করক্ত ক্ব।
অমোক্দর ংমোক্চচর েযতম দোবী ুক্েত্র রবলদপুর গযোক্েত্রগুক্ো ঘথক্ক
জোতী ংস্থোর মোধ্যক্ম ববক্ে গযো উক্তোণ। অমোক্দর দোবী েুযোব
কোজ শুরু করক্: (১) ঘদক্ল ঘকোে গযো ও ঘআক্তু ববদুযৎ ংকট থোকক্ব েো।
(২) বেক্জক্দর ঘদক্লর গযো তু ক্ত বো বকেক্ত বগক্ অবথচ ক চোক্প পড়ক্ত ক্ব
েো। (৩) মোগুড়ছড়ো বো ঘটংরোটিোর মক্তো ভোব ধ্বংক্জ্ঞর ম্ভোবে
ম্ভোবেো থোকক্ব েো। (৪) ুক্ভ ও বেবশ্চতভোক্ব গযো ও ববদুযৎ রবরো ম্ভব
ক্ব। (৫) এর বযোত দোমবৃবদ্ধর েতু ে চোপ ততরী ক্ব েো। (৬) এআ ঞ্চক্ এআ
গযো বযবোক্রর মধ্য বদক্ বলল্প ও কৃব ঘেক্ত্র েতু ে বদগে উক্ন্োবচত ক্ব। (৭)
ববদুযৎ উৎপোদক্ে এআ ঞ্চ গ্রণী ভূবমকো গ্রে করক্ত েম ক্ব। (৮) এআ
ঞ্চক্ ববলো কমচ ংস্থোক্ের ুক্যোগ ৃবি ক্ব।

অমরো বোরবোর ববছ অর ঘকোে বপএব চু বি স্বোের চক্ব েো বরং পুরক্েো
বচ েোলো বপএব চু বি বোবত করক্ত ক্ব। কোরণ স্থভোক্গ ও গভীর মুক্ে
বহুজোবতক ঘত গযো(বপএব) চু বির স্বোেক্র কোরক্ণ আবতমক্ধ্য অমরো
পবরক্ম েবতর ম্মুবখে ক্বছ। ১৯৯৩-৯৪ ঘথক্ক শুরু কক্র এআ ম্পোবদত
চু বিগুবর কোরক্ণ গত ৭ বছক্র ববঘদলী ঘকোম্পোবের কোছ ঘথক্ক গযো ঘকেো
ক্ক্ছ ১৬ োজোর ঘকোটি টোকো। এআ একআ পবরমোণ গযো বোংোক্দক্লর
প্রবতষ্ঠোেক্ক উক্তোক্ণর ুক্যোগ বদক্ খরচ পড়ত মোত্র ২ োজোর ঘকোটি টোকো।
মোগুড়ছড়ো-ঘটংরোটিো অমোক্দর পোঁচল বববে ঘেিুট গযো েি ক্ক্ছ।
এআ পবরমোণ গযো বদক্ পুক্রো বোংোক্দঘলর প্রো দুআ বছক্রর ববদুযৎ উৎপোদে
ম্ভব বছ। এআ েবতপূরক্ণর চবিল োজোর ঘকোটি টোকো এখেও ঘকোে রকোর
উদ্ধোর করোর উক্দযগ গ্রণ কক্রবে।
ঘয পবরমোণ পুঁবজ ক্ জোতী ংস্থো ক্েক কম দোক্ম গযো রবোর করক্ত
পোরত, ক্েক কম দোক্ম ববদুযৎ উৎপোদে ক্ত পোরত ঘআ পুঁবজর ংস্থোে করো
বে বকন্তু তোর দল ঘথক্ক বত্রলগুণ ঘববল দোক্ম ববক্দলী ঘকোম্পোবের কোছ ঘথক্ক
গযো ঘকেোর চু বি করো ক্ক্ছ। তোর িক্ এখে প্রবতবছর একবদক্ক বোংোক্দল
ববপু পবরমোণ ঘোকোর ও ভতুচ বক বদক্ে েযবদক্ক কবতপ ববক্দলী
ঘকোম্পোবে ও োম্রোজযবোবদ রোক্ের কোক্ছ বজবম্ম ক্ পক্ড়ঘছ। ববক্দলী
ঘকোম্পোবের স্বোক্থচ ভতুচ কীর টোকোর ঘজোগোে বদক্ত বগক্ রকোর জোবতর উপর
ঋক্ণর ঘবোঝো বোড়োক্ে, বোড়োক্ে কক্রর ঘবোঝো। অবোর এক পযচ োক্ ভতুচ কীর
চোপ কমোক্েোর জেয উপযচ পবু র গযো ও ববদুযক্তর দোম বোড়োক্ে। এর িক্
উৎপোদে ও পবরবে বয বৃবদ্ধর মোধ্যক্ম ক েবযমূঘযর উধ্বচ গবত ততরী
ক্ক্ছ। মোেুক্র জীবেো যোত্রোর বয ঘবক্ড় যোক্ে, েতু ে দোবরে বোড়ক্ছ। বলল্প
ও কৃব উৎপোদে ববপযচ স্ত ক্ে। এরকম ভোব বভজ্ঞতো থোকো স্বক্িও গত
তিোবধ্োক রকোর প্রণীত বপএব ২০০৮ েুরক্ণ রকোর গত ১৬আ জুে
মোবকচে ঘকোম্পোবে কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ লতভোগ গযো রপ্তোবের ববধ্োে
ও লতকরো ৮০ ভোগ ঘকোম্পোবের মোবকোেোর ুক্যোগ ঘরক্খ চু বি কক্রক্ছ।
বোংোক্দক্লর জেগণক্ক দোবরক্ের মক্ধ্য অটক্ক ঘরক্খ বলল্প-কৃব চ কক্র,
ববদুযৎ ংকট টিবকক্ ঘরক্খ গযো রপ্তোবের ঘকোে চু বি অমরো মোেক্ত পোবরেো।
দুঘচটেোর রোজো বক্ক্ব কুখযোত ২৮-৩১ ক্টোবর ২০১১ 'ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ'
উপক্ে
ুক্েত্র ঘঘোণো
'ুক্েত্র' গযো ঘেত্র ঞ্চ, ুেোমগঞ্জ-ঘেত্রক্কোণো

৩১ ক্টোবর,২০১১
ববক্ে জোতী ংস্থোর মোধ্যক্ম ুক্েত্র ও রবলদপুর গযোক্েত্র ঘথক্ক গযো
উক্তোে, কক্েোক্কো বিবপক্র োক্থ চু বি বোবত, বপএব ২০১১ প্রবিো
বন্ধ, খবেজ ম্পদ রিতোবে বেবদ্ধকরণ অআে পোল এবং িুবোড়ী চু বি
বোস্তবোে ৭ দিো দোববক্ত অমরো গত ২৮ ক্টোবর, ২০১১ ঢোকো জোতী
ঘপ্রক্লোব ঘথক্ক 'ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ' শুরু কক্রবছ। আবতমক্ধ্য টঙ্গী, গোজীপুর
লর, গোজীপুর ঘচৌরোস্তো, মোওেো, ভোুকো, মোস্টোরবোবড়, বত্রলো, মমেবং,
লম্ভুগঞ্জ, লযোমগঞ্জ, ঘেত্রক্কোণো, ঘমোেগক্ঞ্জ পথভো, জেভো, প্রচোরপত্র ববতরণ,
গোে, পথেোটক  ঘদড় েোবধ্ক মোেুক্র োক্থ জেংক্যোগ ঘলক্ অজ ৩১
ক্টোবর ুক্েত্র গযো ঘেত্র প্রোক্ে এক্ উপবস্থত ক্বছ। এআ যোত্রো অমোক্দর
োক্থ োবম ক্ক্ছে ঘদড় েোবধ্ক েোরী-পুরু-তরুণ প্রবীণ। এআ দীঘচ যোত্রো
চোরবদেবযোবপ যোত্রো ংখয মোেু অমোক্দর দোবীেোমো'র োক্থ ংবত
প্রকোল কক্রক্ছে। এআ ম োরোক্দক্লর বববভন্ন স্থোক্ে ংবত মোক্বল
বববভন্ন েুষ্ঠোক্ের মোধ্যক্ম এআ দোবীেোমো'র প্রবত অবোক্রো ঙ্গীকোর ঘঘোবত
ক্ক্ছ।
গত বছর ুেোমগঞ্জ ও ঘেত্রক্কোণো ঘজো দুটির ীমোেো ধ্ক্র ববরোট গযো মজুদ
ধ্োরণেম একটি ভূতোবিক কোঠোক্মো বচবিত কক্রক্ছ বোংোক্দক্লর জোতী ংস্থো
বোক্পঙ্। দুআ ঘজোর েোক্মর ংল বেক্ এআ গযোক্েক্ত্রর েোম ঘদো ক্ক্ছ
'ুক্েত্র'। ধ্োরণো করো ক্ে ঘয, এখোক্ে প্রো ৪-৫ টিবএি বো োরোক্দক্লর
বতচমোে প্রমোবণত মজুক্দর বতবরি প্রো ৪০ ভোগ মজুত অক্ছ। ুক্েত্র
গযোক্েত্র অববস্কোর করোর পর পরআ গযো ঘেত্র উন্নে করবোর জেয বোক্পঙ্
্থঝঁধ্মড়-ঘবঃৎড়লড়ধ্(্ংববঃৎধ্) ঙর/এধ্ং ঊীঢ়ড়ৎধ্ঃড়ৎু
ডব উৎররম্থ েোক্ম চোর বছক্রর একটি পবরকল্পেো জমো ঘদ। এআ
প্রস্তোবেো েুযোী জুে ২০১০ ঘথক্ক জুে ২০১৪ পযচ ে এআ কোজ ঘল করক্ত বয
ক্ব মোত্র ২৭৯ ঘকোটি টোকো। এআ একআ কোজ বক্ক্টর ববববোেো করক্ত বগক্
ঘলভরণ বয ঘদবখক্ক্ছ প্রো দুআ োজোর ঘকোটি টোকো, অর তো তু ক্ বেক্ক্ছ
বোংোক্দক্লর কোছ ঘথক্ক। থচ বোক্পক্ে প্রকল্প এখেও পুবঁ জর ভোব ঘদবখক্
পুক্রোপুবর েুক্মোদে ঘদো  বে। েযবদক্ক ঘপক্রোবোংোর কোক্ছ গযোক্র দোম
বোবড়ক্ গঠিত গযো উন্নে তববক্র বোরল' ঘকোটি টোকো  পক্ড় অক্ছ।
অমরো উবিগ্ন এআ কোরক্ণ ঘয, এআ ববলো গযো ঘেত্র বপএব বো জক্ন্ট ঘভঞ্চোর

বো বপবপবপ'র মোধ্যক্ম ববক্দবল ঘকোম্পোবের োক্ত তু ক্ ঘদোর চিোে চক্ছ,
একআ ক্ঙ্গ অক্রকটি বচ েোলো বপএব ২০১১ করবোরও প্রবিো চক্ছ।
অপেোরো বেশ্চআ জোক্েে ঘয, স্থভোক্গ গযো েুন্ধোে ও উক্তোক্ে
বোংোক্দক্লর জোতী ংস্থোমূ আবতমক্ধ্য অেজচোবতক মোক্ের দেতোর প্রমোণ
বদক্ক্ছ। বোংোক্দক্লর গযো েুন্ধোে ও উক্তোক্ণর জেয প্রক্োজেী
প্রবতষ্ঠোে এবং দে ও বভজ্ঞ জেলবি গক্ড় উক্ঠক্ছ। বকছু বদে অক্গআ বোক্পঙ্
এর একটি তরুণ ববক্লজ্ঞ দ রবলদপুক্র অেজচোবতক মোক্ের বিবড ববমক
োক্ভচর কোজ োিক্যর ক্ঙ্গ ম্পন্ন কক্রক্ছ, ঘখোক্েও একটি বড় গযোক্েত্র
অববস্কৃত ক্ক্ছ। প্রমোবণত ক্ক্ছ ঘয, ুক্যোগ ও অবথচ ক বরোক্ের কৃবত্রম ংকট
ৃবি করো েো ক্ জোতী েমতো অক্রো ববকবলত ক্তো; এবং বোক্পঙ্ ভোরত,
মোক্বলো  বববভন্ন ঘদক্লর োক্থ অেজচোবতক ভোক্ব প্রবতক্যোবগতো করোর
েমতো জচে করত। বহুবদে ঘথক্কআ বোক্পঙ্ বো জোতী প্রবতষ্ঠোক্ের েমতো
এবং তোক্দর পবরশ্রমব্ধ তথযোবদ ববক্দবল ঘকোম্পোবের স্বোক্থচ করো ক্ে।
োবকন্ট্রোটর বক্ক্ব জোতী প্রবতষ্ঠোেক্ক অটক্ক ঘরক্খ, তোর কোক্জর চোপক্ক
জুোত বক্ক্ব বযবোর কক্র ম্পদ তু ক্ ঘদোর আেো ববক্দবল ঘকোম্পোবের
োক্ত। অমরো এআ মোক্বল ঘথক্ক পবরস্কোর কক্র বক্ত চোআ, োবকন্ট্রোটর
বক্ক্ব ে, স্বোধ্ীে জোতী ংস্থো বক্ক্বআ বোক্পক্ে ববকবলত করক্ত ক্ব।
অমোক্দর ংমোক্চচর েযতম দোবী ুক্েত্র রবলদপুর গযোক্েত্রগুক্ো ঘথক্ক
জোতী ংস্থোর মোধ্যক্ম ববক্ে গযো উক্তোণ। অমোক্দর দোবী েুযোব
কোজ শুরু করক্: (১) ঘদক্ল ঘকোে গযো ও ঘআক্তু ববদুযৎ ংকট থোকক্ব েো।
(২) বেক্জক্দর ঘদক্লর গযো তু ক্ত বো বকেক্ত বগক্ অবথচ ক চোক্প পড়ক্ত ক্ব
েো। (৩) মোগুড়ছড়ো বো ঘটংরোটিোর মক্তো ভোব ধ্বংক্জ্ঞর ম্ভোবে
ম্ভোবেো থোকক্ব েো। (৪) ুক্ভ ও বেবশ্চতভোক্ব গযো ও ববদুযৎ রবরো ম্ভব
ক্ব। (৫) এর বযোত দোমবৃবদ্ধর েতু ে চোপ ততরী ক্ব েো। (৬) এআ ঞ্চক্ এআ
গযো বযবোক্রর মধ্য বদক্ বলল্প ও কৃব ঘেক্ত্র েতু ে বদগে উক্ন্োবচত ক্ব। (৭)
ববদুযৎ উৎপোদক্ে এআ ঞ্চ গ্রণী ভূবমকো গ্রে করক্ত েম ক্ব। (৮) এআ
ঞ্চক্ ববলো কমচ ংস্থোক্ের ুক্যোগ ৃবি ক্ব।
অমরো বোরবোর ববছ অর ঘকোে বপএব চু বি স্বোের চক্ব েো বরং পুরক্েো
বচ েোলো বপএব চু বি বোবত করক্ত ক্ব। কোরণ স্থভোক্গ ও গভীর মুক্ে
বহুজোবতক ঘত গযো(বপএব) চু বির স্বোেক্র কোরক্ণ আবতমক্ধ্য অমরো

পবরক্ম েবতর ম্মুবখে ক্বছ। ১৯৯৩-৯৪ ঘথক্ক শুরু কক্র এআ ম্পোবদত
চু বিগুবর কোরক্ণ গত ৭ বছক্র ববক্দলী ঘকোম্পোবের কোছ ঘথক্ক গযো ঘকেো
ক্ক্ছ ১৬ োজোর ঘকোটি টোকো। এআ একআ পবরমোণ গযো বোংোক্দক্লর
প্রবতষ্ঠোেক্ক উক্তোক্ণর ুক্যোগ বদক্ খরচ পড়ত মোত্র ২ োজোর ঘকোটি টোকো।
মোগুড়ছড়ো-ঘটংরোটিো অমোক্দর পোঁচল বববে ঘেিুট গযো েি ক্ক্ছ।
এআ পবরমোণ গযো বদক্ পুক্রো বোংোক্দক্লর প্রো দুআ বছক্রর ববদুযৎ উৎপোদে
ম্ভব বছ। এআ েবতপূরক্ণর চবিল োজোর ঘকোটি টোকো এখেও ঘকোে রকোর
উদ্ধোর করোর উক্দযগ গ্রণ কক্রবে।
ঘয পবরমোণ পুঁবজ ক্ জোতী ংস্থো ক্েক কম দোক্ম গযো রবোর করক্ত
পোরত, ক্েক কম দোক্ম ববদুযৎ উৎপোদে ক্ত পোরত ঘআ পুঁবজর ংস্থোে করো
বে বকন্তু তোর দল ঘথক্ক বত্রলগুণ ঘববল দোক্ম ববক্দলী ঘকোম্পোবের কোছ ঘথক্ক
গযো ঘকেোর চু বি করো ক্ক্ছ। তোর িক্ এখে প্রবতবছর একবদক্ক বোংোক্দল
ববপু পবরমোণ ঘোকোর ও ভতুচ বক বদক্ে েযবদক্ক কবতপ ববক্দলী
ঘকোম্পোবে ও োম্রোজযবোবদ রোক্ের কোক্ছ বজবম্ম ঘ পক্ড়ক্ছ। ববক্দলী
ঘকোম্পোবের স্বোক্থচ ভতুচ কীর টোকোর ঘজোগোে বদক্ত বগক্ রকোর জোবতর উপর
ঋক্ণর ঘবোঝো বোড়োক্ে, বোড়োক্ে কক্রর ঘবোঝো। অবোর এক পযচ োক্ ভতুচ কীর
চোপ কমোক্েোর জেয উপযচ পবু র গযো ও ববদুযক্তর দোম বোড়োক্ে। এর িক্
উৎপোদে ও পবরবে বয বৃবদ্ধর মোধ্যক্ম ক েবযমূক্যর উধ্বচ গবত ততরী
ক্ক্ছ। মোেুক্র জীবেো যোত্রোর বয ঘবক্ড় যোক্ে, েতু ে দোবরে বোড়ক্ছ। বলল্প
ও কৃব উৎপোদে ববপযচ স্ত ক্ে। এরকম ভোব বভজ্ঞতো থোকো স্বক্িও গত
তিোবধ্োক রকোর প্রণীত বপএব ২০০৮ েুরক্ণ রকোর গত ১৬আ জুে
মোবকচে ঘকোম্পোবে কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ লতভোগ গযো রপ্তোবের ববধ্োে
ও লতকরো ৮০ ভোগ ঘকোম্পোবের মোবকোেোর ুক্যোগ ঘরক্খ চু বি কক্রক্ছ।
বোংোক্দক্লর জেগণক্ক দোবরক্ের মক্ধ্য অটক্ক ঘরক্খ বলল্প-কৃব চ কক্র,
ববদুযৎ ংকট টিবকক্ ঘরক্খ গযো রপ্তোবের ঘকোে চু বি অমরো মোেক্ত পোবরেো।
দুঘচটেোর রোজো বক্ক্ব কুখযোত কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ করো এআ চু বি
বোংোক্দক্লর জ্বোোবে ঘযমে, ঘতমে জোতী বেরোপতোক্কও হুমকীর মুক্খ
ঘিক্ক্ছ। অজক্কর মোক্বক্লর ঘঘোণো- এআ চু বি বলযআ বোবত করক্ত ক্ব।
গত বকছু বদে ধ্ক্রআ ববক্দলী ঘকোম্পোবে ও তোর ঘদলী ক্যোগীক্দর স্বোক্থচ ,
মোবকচে রোেদূক্তর হুকুক্ম উন্ুি খবের পক্ে পতৎপরতো ঘজোরদোর ক্ক্ছ।
বদেোজপুক্রর বড়পুকুবরো ঞ্চক্ পুবল বেক্ জবরপ, মোম-োমো 

এোকো ংঘোত ৃবি, িক্র েবতপূরণ বন্ধ কক্র বববভণ্ন প্রতোরণোমূক
প্রচোরণো, জেগক্ণর কক্রর টোকো ুটপোট ও পচ কক্র ভূবম বধ্গ্রক্ণর
ঘতোড়ক্জোড়, কোেীবত চূ ড়োে ওোর অক্গআ ববক্দলী ঘকোম্পোবের অপযোক্ে
জোমচ োবে িক্রর পর জ্বোোবে ববক ংদী কবমটির উন্ুি খবের পক্ে
প্রচোরণো আতযোবদ এব পতৎপরতোর ংল। এআ মোক্বল ংদী কবমটি 
রকোক্রর এআ জোতী স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতো বন্ধ করোর দোবী জোেোক্ে।
স্বোধ্ীে ববক্লজ্ঞক্দর ববঘেণ ও রক্ি ঘখো গণরো বদ্ধোে বদক্ে ঘয, ঘদক্লর
বচ েোল কক্র ঘদলী ববক্দলী ুক্টরোক্দর স্বোক্থচ ঘকোে ভোক্বআ উন্ুি কো খবে
করো যোক্ব েো, অমোক্দর কো ম্পদ ববক্দলীক্দর মোবকোেো অমরো ঘদব
েো। এক ববন্দু কো ববক্দক্ল রপ্তোবে ক্ব েো। এআ মোক্বক্লর ঘঘোণো উন্ুি
খেে বেবদ্ধ ও এবলো এেোবজচর ববষ্কোর  িুবোবড়র ছ দিো চু বি পূণচ
বোস্তবোে করক্ত ক্ব। এর এতটু কু েযথো জেগণ মোেক্বেো। বড়পুকুবরোর
মোেু েবতপূরণ বেক্বে বকন্তু ঘকোে ভোক্বআ জবম ঘর ঘছক্ড় যোক্বে েো। ঘদক্লর
ম্পদ ববক্দলী বো ঘদক্লর ডোকোত-মুেোিোক্খোরক্দর োক্ত ঘযক্ত ঘদক্বে েো।
জ্বোোবে ও ববদুযৎ খোক্তর উপর ববক্দলী ঘকোম্পোবে ও ঘদলী কবমলেক্ভোগীক্দর
অবধ্পতয বজো থোকোর কোরক্ণ জ্বোোবে ও ববদুযৎ খোক্তর ংকট িক্মআ
গভীরতর ক্ে। রকোর পবরবতচক্ে এআ বস্থোর ঘকোে পবরবতচে ক্ে েো।
রকোর যখে জেগক্ণর ম্পদ ববক্দলীক্দর োক্ত তু ক্ ঘদ তখে ঘদল ও ঘদক্লর
ম্পদ বোচোক্ত জেগণক্কআ পোোরোদোক্রর ভূবমকো বেক্ত ক্ব। ঘআ ডোক বদক্আ
অমোক্দর এআ ংমোচচ কমচ ূচী। এআ মোক্বল ঘঘোণো বদক্ে ঘয, জেগণক্ক োক্থ
বেক্ এআ ঘেত্রক্কোণো-ুেোমগঞ্জক্ক দুক্ভচদয দুগচ বক্ক্ব গক্ড় ঘতোো ক্ব যোক্ত
ঘকোে ববক্দলী ঘকোম্পোবে বকংবো ঘদলী ভৃক্তযরো এআ ঞ্চক্ জেগঘণর ম্পদ
ুন্ঠে করক্ত অক্ত েো পোক্র।
জোতী ম্পদ তথো ঘদক্লর উপর জেগক্ণর মোবকোেো ও কতৃচ ত্ব বেবশ্চত
করবোর জেয ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ ঘলক্ এআ মোক্বল ঘথক্ক অমোক্দর দোবী:
১)
রকোর ঘথক্ক এআ মক্মচ স্পি ঘঘোণো অক্ত ক্ব ঘয, ঘকব মোত্র জোতী
ংস্থোর মোধ্যক্ম ুক্েত্র ও রলীদপুর গযো ঘেত্র ঘথক্ক ববক্ে গযো উক্তোক্ণর
প্রবিো শুরু করো ক্ব, ঘকোে ববক্দলী ঘকোম্পোবেক্ক এর োক্থ যুি করো ক্ব েো।

২)
এর জেয বোক্পঙ্ প্রস্তোববত ২৭৯ ঘকোটি টোকোর প্রকক্ল্পর পূণচ বোস্তবোে
করক্ত ক্ব। গযো উন্নে তববক্র বোরল' ঘকোটি টোকো ঘথক্ক এআ বরোে
বেবশ্চত করক্ত ক্ব।
৩)
গযো ঘেত্র'র বেকটবতী স্থোক্ে রোেী বৃৎ ববদুযৎ প্ল্যোন্ট বোক্েো শুরু
করক্ত ক্ব। এভোক্ব গ্রর ক্ ক্েক ুক্ভ গযো ও ববদুযৎ পোওো যোক্ব,
ঘকোে ভতুচ কী োগক্ব েো।
৪)
রকোরক্ক ঘঘোণো বদক্ত ক্ব ঘয, স্থভোক্গর ববলি গযোক্েত্রগুক্ো
ববক্দলী ঘকোম্পোবের োক্ত তু ক্ ঘদোর পক্চিো চমোে বপএব ২০১১'র
প্রবিো বন্ধ করক্ত ক্ব। বোংোক্দল অর ঘকোে বচ েোলো বপএব গ্রণ করক্ব
েো। কন্ট্রোক্টর মোধ্যক্মও বোংোক্দক্লর ঘকোে গযোক্েক্ত্র ঘকোে ববক্দলী
ঘকোম্পোবেক্ক যুি করো যোক্ব েো।
৫)
রপ্তোবেমুখী বপএব ২০০৮ ও কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ চু বি বোবত
করক্ত ক্ব।
৬) ববক্ে িুবোবড় চু বির পূণচবোস্তবোে করক্ত ক্ব। 'উন্ুি েো ববক্দলী
েো রপ্তোবে েো' এআ লক্তচর বভবতক্ত ম্পক্দর ক্বচ োতম বযবোর বেবশ্চত করবোর
জেয জোতী ংস্থো গঠে করক্ত ক্ব।
৭)
বড়পুকুবরো উন্ুি খবের চিোে বন্ধ্ করক্ত ক্ব। কৃকক্দর
েবতপূরণ বদক্, চীেো ঘকোম্পোবের োক্থ চু বি বোবত কক্র জোতী ংস্থোর
মোধ্যক্ম ব ধ্রক্ণর বেরোপতো বেবশ্চত কক্র কো উক্তোণ করক্ত ক্ব।
৮) গযো ও ববদুযৎ ংকট মোধ্োক্ে খবেজম্পদ রপ্তোবে বেবদ্ধ অআে পোল
 জোতী কবমটির ৭ দিো ববক্ে বোস্তবোে করক্ত ক্ব।
৯)
জ্বোোবে উপক্দিো ও ংদী কবমটির ভোপবত  জোতী
স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতো বেক্োবজত বযোবিক্দর পকমচ বেক্ উন্ুি তদে
কক্র দৃিোেমূক লোবস্ত বেবশ্চত করক্ত ক্ব।
জোতী কবমটির অক্ন্দোে বোংোক্দক্লর বচ স্তক্রর মোেুক্ক বেক্ ঘত-গযো
কো ক জোতী ম্পদ তথো ঘদক্লর উপর জেগক্ণর মোবকোেো ও
কতৃচ ত্ব প্রবতষ্ঠোর জোতী অক্ন্দোে। এ যোবৎ বিক্জোটী পোোবদক্
কবমলেক্ভোগী দুবচ ত
ৃ দখদোরক্দর মুখআ ঘকব বদ ক্ক্ছ, জোতী
স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতোর ঘকোে ঘছদ ঘক্টবে। এব লোকক্গোষ্ঠী জেগক্ণর
জীবে ও ম্পদ ববপন্ন কক্রআ েোে  বে, বোংোক্দক্ল োম্রোজযবোক্দর স্থোী
দখবস্বি প্রবতষ্ঠোর প্রবতক্যোগীতো বতীেচ ক্ক্ছ। এব দ ঘদলী ববক্দলী
ুক্টরো ও োম্রোজযবোক্দর কোক্ছ মুচক্কো বদক্ক্ছ, জেগণ মুচক্কো ঘদ বে।

এআ ংগ্রোম তোআ ীেমেযতো ও দোত্ব ঘথক্ক মুি ক্ মোেুক্র অত্মমযচ োদো ও
েতু ে জীবে প্রবতষ্ঠোরও ংগ্রোম। জোতী বস্তক্ত্বর এআ অক্ন্দোক্ে ক
কমচ ূচীক্ত লরীক ক্ ক েোরী-পুরুক্র প্রবতক্রোধ্য জোতী জোগরণ গক্ড়
ঘতোোর জেয অমরো ঘদলবোবর প্রবত অবোে জোেোআ।
কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ করো এআ চু বি বোংোক্দক্লর জ্বোোবে ঘযমে, ঘতমে
জোতী বেরোপতোক্কও হুমকীর মুক্খ ঘিক্ক্ছ। অজক্কর মোক্বক্লর ঘঘোণোএআ চু বি বলযআ বোবত করক্ত ক্ব।
গত বকছু বদে ধ্ক্রআ ববক্দলী ঘকোম্পোবে ও তোর ঘদলী ক্যোগীক্দর স্বোক্থচ ,
মোবকচে রোেদূক্তর হুকুক্ম উন্ুি খবের পক্ে পতৎপরতো ঘজোরদোর ক্ক্ছ।
বদেোজপুক্রর বড়পুকুবরো ঞ্চক্ পুবল বেক্ জবরপ, মোম-োমো 
এোকো ংঘোত ৃবি, িক্র েবতপূরণ বন্ধ কক্র বববভণ্ন প্রতোরণোমূক
প্রচোরণো, জেগক্ণর কক্রর টোকো ুটপোট ও পচ কক্র ভূবম বধ্গ্রক্ণর
ঘতোড়ক্জোড়, কোেীবত চূ ড়োে ওোর অক্গআ ববক্দলী ঘকোম্পোবের অপযোক্ে
জোমচ োবে িক্রর পর জ্বোোবে ববক ংদী কবমটির উন্ুি খবের পক্ে
প্রচোরণো আতযোবদ এব পতৎপরতোর ংল। এআ মোক্বল ংদী কবমটি 
রকোক্রর এআ জোতী স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতো বন্ধ করোর দোবী জোেোক্ে।
স্বোধ্ীে ববক্লজ্ঞক্দর ববক্েণ ও রক্ি ঘখো গণরো বদ্ধোে বদক্ে ঘয, ঘদক্লর
বচ েোল কক্র ঘদলী ববক্দলী ুক্টরোক্দর স্বোক্থচ ঘকোে ভোক্বআ উন্ুি কো খবে
করো যোক্ব েো, অমোক্দর কো ম্পদ ববক্দলীক্দর মোবকোেো অমরো ঘদব
েো। এক ববন্দু কো ববক্দক্ল রপ্তোবে ক্ব েো। এআ মোক্বক্লর ঘঘোণো উন্ুি
খেে বেবদ্ধ ও এবলো এেোবজচর ববষ্কোর  িুবোবড়র ছ দিো চু বি পূণচ
বোস্তবোে করক্ত ক্ব। এর এতটু কু েযথো জেগণ মোেক্বেো। বড়পুকুবরোর
মোেু েবতপূরণ বেক্বে বকন্তু ঘকোে ভোক্বআ জবম ঘর ঘছক্ড় যোক্বে েো। ঘদক্লর
ম্পদ ববক্দলী বো ঘদক্লর ডোকোত-মুেোিোক্খোরক্দর োক্ত ঘযক্ত ঘদক্বে েো।
জ্বোোবে ও ববদুযৎ খোক্তর উপর ববক্দলী ঘকোম্পোবে ও ঘদলী কবমলেক্ভোগীক্দর
অবধ্পতয বজো থোকোর কোরক্ণ জ্বোোবে ও ববদুযৎ খোক্তর ংকট িক্মআ
গভীরতর ক্ে। রকোর পবরবতচক্ে এআ বস্থোর ঘকোে পবরবতচে ক্ে েো।
রকোর যখে জেগক্ণর ম্পদ ববক্দলীক্দর োক্ত তু ক্ ঘদ তখে ঘদল ও ঘদক্লর
ম্পদ বোচোক্ত জেগণক্কআ পোোরোদোক্রর ভূবমকো বেক্ত ক্ব। ঘআ ডোক বদক্আ
অমোক্দর এআ ংমোচচ কমচ ূচী। এআ মোক্বল ঘঘোণো বদক্ে ঘয, জেগণক্ক োক্থ

বেক্ এআ ঘেত্রক্কোণো-ুেোমগঞ্জক্ক দুক্ভচদয দুগচ বক্ক্ব গক্ড় ঘতোো ক্ব যোক্ত
ঘকোে ববক্দলী ঘকোম্পোবে বকংবো ঘদলী ভৃক্তযরো এআ ঞ্চক্ জেগক্ণর ম্পদ
ুন্ঠে করক্ত অক্ত েো পোক্র।
জোতী ম্পদ তথো ঘদক্লর উপর জেগক্ণর মোবকোেো ও কতৃচ ত্ব বেবশ্চত
করবোর জেয ঢোকো-ুক্েত্র ংমোচচ ঘলক্ এআ মোক্বল ঘথক্ক অমোক্দর দোবী:
১)
রকোর ঘথক্ক এআ মক্মচ স্পি ঘঘোণো অক্ত ক্ব ঘয, ঘকব মোত্র জোতী
ংস্থোর মোধ্যক্ম ুক্েত্র ও রলীদপুর গযো ঘেত্র ঘথক্ক ববক্ে গযো উক্তোক্ণর
প্রবিো শুরু করো ক্ব, ঘকোে ববক্দলী ঘকোম্পোবেক্ক এর োক্থ যুি করো ক্ব েো।
২)
এর জেয বোক্পঙ্ প্রস্তোববত ২৭৯ ঘকোটি টোকোর প্রকক্ল্পর পূণচ বোস্তবোে
করক্ত ক্ব। গযো উন্নে তববক্র বোরল' ঘকোটি টোকো ঘথক্ক এআ বরোে
বেবশ্চত করক্ত ক্ব।
৩)
গযো ঘেত্র'র বেকটবতী স্থোক্ে রোেী বৃৎ ববদুযৎ প্ল্যোন্ট বোক্েো শুরু
করক্ত ক্ব। এভোক্ব গ্রর ক্ ক্েক ুক্ভ গযো ও ববদুযৎ পোওো যোক্ব,
ঘকোে ভতুচ কী োগক্ব েো।
৪)
রকোরক্ক ঘঘোণো বদক্ত ক্ব ঘয, স্থভোক্গর ববলি গযোক্েত্রগুক্ো
ববক্দলী ঘকোম্পোবের োক্ত তু ক্ ঘদোর পক্চিো চমোে বপএব ২০১১'র
প্রবিো বন্ধ করক্ত ক্ব। বোংোক্দল অর ঘকোে বচ েোলো বপএব গ্রণ করক্ব
েো। কন্ট্রোক্টর মোধ্যক্মও বোংোক্দক্লর ঘকোে গযোক্েক্ত্র ঘকোে ববক্দলী
ঘকোম্পোবেক্ক যুি করো যোক্ব েো।
৫)
রপ্তোবেমুখী বপএব ২০০৮ ও কক্েোক্কোবিবপ এর োক্থ চু বি বোবত
করক্ত ক্ব।
৬) ববক্ে িুবোবড় চু বির পূণচবোস্তবোে করক্ত ক্ব। 'উন্ুি েো ববঘদলী
েো রপ্তোবে েো' এআ লক্তচর বভবতক্ত ম্পক্দর ক্বচ োতম বযবোর বেবশ্চত করবোর
জেয জোতী ংস্থো গঠে করক্ত ক্ব।
৭)
বড়পুকুবরো উন্ুি খবের চিোে বন্ধ করক্ত ক্ব। কৃকক্দর
েবতপূরণ বদক্, চীেো ঘকোম্পোবের োক্থ চু বি বোবত কক্র জোতী ংস্থোর
মোধ্যক্ম ব ধ্রক্ণর বেরোপতো বেবশ্চত কক্র কো উক্তোণ করক্ত ক্ব।
৮) গযো ও ববদুযৎ ংকট মোধ্োক্ে খবেজম্পদ রপ্তোবে বেবদ্ধ অআে পোল
 জোতী কবমটির ৭ দিো ববক্ে বোস্তবোে করক্ত ক্ব।
৯)
জ্বোোবে উপক্দিো ও ংদী কবমটির ভোপবত  জোতী
স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতো বেক্োবজত বযোবিক্দর পকমচ বেক্ উন্ুি তদে
কক্র দৃিোেমূক লোবস্ত বেবশ্চত করক্ত ক্ব।

জোতী কবমটির অক্ন্দোে বোংোক্দক্লর বচ স্তক্রর মোেুক্ক বেক্ ঘত-গযো
কো ক জোতী ম্পদ তথো ঘদক্লর উপর জেগক্ণর মোবকোেো ও
কতৃচ ত্ব প্রবতষ্ঠোর জোতী অক্ন্দোে। এ যোবৎ বিক্জোটী পোোবদক্
কবমলেক্ভোগী দুবচ ত
ৃ দখদোরক্দর মুখআ ঘকব বদ ক্ক্ছ, জোতী
স্বোথচ ববক্রোধ্ী তৎপরতোর ঘকোে ঘছদ ঘক্টবে। এব লোকক্গোষ্ঠী জেগক্ণর
জীবে ও ম্পদ ববপন্ন কক্রআ েোে  বে, বোংোক্দক্ল োম্রোজযবোক্দর স্থোী
দখবস্বি প্রবতষ্ঠোর প্রবতক্যোগীতো বতীেচ ক্ক্ছ। এব দ ঘদলী ববক্দলী
ুক্টরো ও োম্রোজযবোক্দর কোক্ছ মুচক্কো বদক্ক্ছ, জেগণ মুচক্কো ঘদ বে।
এআ ংগ্রোম তোআ ীেমেযতো ও দোত্ব ঘথক্ক মুি ক্ মোেুক্র অত্মমযচ োদো ও
েতু ে জীবে প্রবতষ্ঠোরও ংগ্রোম। জোতী বস্তক্ত্বর এআ অক্ন্দোক্ে ক
কমচ ূচীক্ত লরীক ক্ ক েোরী-পুরুক্র প্রবতক্রোধ্য জোতী জোগরণ গক্ড়
ঘতোোর জেয অমরো ঘদলবোবর প্রবত অবোে জোেোআ।

