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প্রতিতি ভানুলআ একজন ভবাক্তা। ধভম, ফর্ম, ভ াত্র, তরঙ্গ ফা ফয় মাআ ভাক না ভকন র্য ফযফায ফা 
ভবা  কযা ছাড়া জীফন মান কারযা রেআ ম্ভফ নয়। একজন ভানুরলয ভগ্র জীফরন কিি 
দ্ররফযয ভম প্ররয়াজন য় িা তাফ কযা কতিন। তনিয নিুন দ্রফয এফং নিুন নিুন প্ররয়াজন ৃতি 
রে প্রতিতনয়ি। অয িাআ ভানুরলয জীফন জতড়রয় অরছ ংখ্য রর্যয ারে। কাররয চা 
খ্াওয়া ভেরক যারি ঘুভারি মাওয়ায অর  মমন্ত, জন্ম ভেরক ভৃিুয মমন্ত, ুস্থ ভেরক ুস্থ রয় 
াািারর মাওয়া মমন্ত, ভরখ্াড়া- কাজ তকংফা তফরনাদন ফ তকছুয রঙ্গ মুক্ত রয় অরছ নানা 
ধযরর্য র্য। ভানুরলয দদনতিন জীফরন ফযফামম দ্রফয কখ্ন র্য য় ? মখ্ন ভকান দ্ররফযয তফতনভয় 
ভুরয তনধমাতযি য় িখ্ন িা র্য রয় উরি। নদীয াতন, প্রকৃতিয ফািা,  ারছয পর, ঘরযয 
কাজ ভকান তকছুআ র্য নয়। তকন্তু মখ্ন ভানুরলয শ্ররভ িা ফযফায উরমা ী য় ফা িা দ্বাযা ভকউ 
ুপর ায় িখ্ন মতদ এ রফয তফতনভয় ভুরয তনধমাযর্ কযা য় িরফ িা র্য রয় উরি। াধাযর্ 
রেম ভকান তকছুয তফতনভয় ভুরযরক দাভ ফরর। ভকান ফস্তুয উয ভানুরলয শ্রভ প্ররয়া  কযা রর 
িা ফযফায উরমা ী দ্রফয য় এরক িখ্ন দারভয তফতনভরয় নয ভকউ ভবা  কযরি ারয।  

র্য অফায তনিয প্ররয়াজনীয়, প্ররয়াজনীয়, তফরাী র্য আিযাতদ তফতবন্ন বার  বা  কযা ভমরি 
ারয। রর্যয চাতদায তস্থতিস্থাকিা ভমভন অরছ ভিভতন অফায ভবাক্তায অরয়য তস্থতিস্থাকিাও 
অরছ। তকছু রর্যয দাভ ফাড়রর ফযফায করভ অফায ভবাক্তায অয় ফাড়রর তকছু রর্যয ফযফায 
ফারড়। অফায তকছু র্য এিআ প্ররয়াজনীয় ভম িায দাভ ফাড়রর ফা দুস্প্রায রর নয রর্যয জনয 
খ্যচ কতভরয় ভআ র্য ফযফায কযরি য়। 

ফাংরারদরয জনংখ্যা ১৭ ভকাতি । েমননতিক াভেময নুমায়ী ভদরয জনংখ্যা ভভািা দার  
দতযদয, ভধযতফত্ত অয ধনীরি তফবক্ত। অয় ফায এক যকভ নয়, ফযয় কযায আো ফা াভেমযও 
ফায এক নয়। াধাযর্ ভানুল িায আোরক তনয়ন্ত্রর্ করয েমননতিক াভেময দ্বাযা অয ধনীযা 
িারদয াভেময দ্বাযা আো দিতয করয। াধাযর্ ভানুরলয প্ররয়াজন অয াভরেমযয ােমকয 



যফীন্দ্রনারেয ভরনও ভফদনা জাত রয়তছর। ভারজ ভাধারনয ে না ভদরখ্ তিতন তফধািায কারছ 
ফয ভচরয় তররখ্তছররন, “অভারদয েুধায তি ন্ন, ীরিয তি ফস্ত্র, বারফয তি বালা, 
তোয তি জীফন ভকফর একত্র কতযয়া দাও। অভারদয াতনও অরছ, তাাও অরছ।  
ভদতখ্য়া ৃতেফীয ভরাক াতরিরছ এফং অভারদয চরে শ্রু অতরিরছ, ভকফর অভযা ান 
কতযরি াতযরিতছ না।“  ফাজারয েরয েরয াজারনা র্য অয ংখ্য েভ ভেিা ভদখ্রর অজ 
যফীন্দ্রনাে তক তরখ্রিন িা ধাযর্া কযা কতিন। িরফ তফধািায কারছ ফয চাওয়ায তযফরিম াধাযর্ 
ভানুরলয অয় ফাড়ারনা অয রর্যয দাভ কভারনায কো ফরাআ মুতক্তঙ্গি রিা িায কারছ 
তনশ্চয়আ।  

ভকান ভদরয েমনীতি উৎাদন ও ভবা  দুরিায উযআ তনবময করয। ভানুল মতদ না তকনরি ারয 
িারর ভবা  কযরি ারয না। িারি অকাংখ্যা এফং প্ররয়াজন োকররও েমনীতিয বালায় চাতদা 
দিতয রফ না। পরর উৎাতদি র্য তফতে য়  না এফং তি উৎাদরনয ংকি দিতয য়। এআ 
তি উৎাদন তকন্তু প্ররয়াজরনয চাআরি তিতযক্ত র্য উৎাদরনয কাযরর্ নয়। ভানুরলয তকনরি 
াযায েভিায কাযরর্ র্য তফতেি োরক, িাআ তিতযক্ত ভরন য়। এয পরর উৎাদক 
উৎাদন কতভরয় তদরি ফাধয য়। উৎাদন কভারর শ্রতভক ছাাঁিাআ কযরি য় কাযর্ িখ্ন 
শ্রতভরকয প্ররয়াজন কভ য়। শ্রতভক ছাাঁিাআ রর ভফকাযত্ব ফারড় এফং ভফকাযরদয অফায 
েয়েভিা করভ মায়। এ এক দুি চে। উৎাদক র্য উৎাদন করয ভিা ভানুরলয ভবার য 
জনয। ভবা রক কৃতত্রভবারফ ফাড়ারনায জনয কি তফজ্ঞান, প্রররাবন চাতযতদরক! তকন্তু ভানুরলয 
ভবার য প্ররয়াজন ও আো প্রধানি তনবময করয েয় েভিায উয। একিা ভদরয েমনীতি 
কিিা তক্তারী িা ফুঝা মায় ভ ভদরয অবযন্তযীর্ ফাজায কিিা তক্তারী িা ভদরখ্। 
অবযন্তযীর্ ফাজায অফায তনবময করয ভদরয জনাধাযরর্য েয় েভিায উয। ভ কাযরনআ 
াধাযর্ ভানুরলয েয়েভিা যো কযা ও ফৃতি কযা ভদরয েমননতিক েভিা ফৃতি ও 
তস্থতিীরিায জনযআ প্ররয়াজন। 

ফাংরারদ এক রেম শ্রভজীফী ভানুল ও কৃলরকয ভদ। ভরফায ভপায ারবম নুমায়ী ভদর 
শ্রভজীফী ভানুরলয ংখ্যা ৬ ভকাতি ৮২ রে। ভভাি শ্রভতক্তয ৮৮ িাং েমাৎ প্রায় ৬ ভকাতি 
শ্রভজীফীআ অফায নানুষ্ঠাতনক খ্ারি কভমযি মারদয চাকুযী, অয় ভকান তকছুযআ স্থাতয়ত্ব নাআ।এয 
ভরধয কৃতল কারজ মুক্ত ভানুল ২ ভকাতি ৮০ ররেয ভি। যকায েম তফবা  ভেরক ১৪ রটাফয 



জাতয কযা এক অরদর তদন ভজুযরদয দদতনক ভজুযী ুনতনধমাযর্ কযা রয়রছ। ততি করমারযন 
ও তফবা ীয় রয দদতনক দে শ্রতভরকয ভজুযী রফ ৬০০ িাকা, দে শ্রতভক ততি করমারযন 
এরাকায় ৫৭৫ িাকা এফং তফবা ীয় রয ৫৫০ িাকা, এয ফাআরয ভজরা উরজরায় এআ ভজুতযয 
ভচরয় ৫০ িাকা কভ তনধমাযর্ কযা রয়রছ। ফিমভান ফাজাযদরয এআ িাকায় জীফন তনফমা কযা ভম 
কি কতিন িা তদনভজুযরদয ভচাযা ভদখ্রর ফুঝা মায়। তকন্তু মতদ এআ ভজুতযয চাআরিও কভ ভকউ 
ায় িারর িারদয জীফন তকবারফ চরর? ভদর ফহু ধযরর্য কাজ ও ভা োকররও শ্রভ 
ভন্ত্রর্াররয়য  ে ভেরক ৪৩ তি খ্ারিয জনয ভজুযী ভফার্ম তনধমাযর্ কযা রয়রছ। ভমখ্ারন প্রতি ৫ 
ফছয য য ভজুযী ুনতনধমাযর্ কযায কো ফরা রয়রছ। এিা ভম কামমকযী য় না িা ২০১৩ 
াররয য ভেরক ৩৩ তি খ্ারিয ভজুযী ুনঃতনধমাযর্ না কযায ঘিনায় প্রভাতর্ি। শ্রভ অআন 
নুমায়ী ভজুতযয ায তনধমাযরর্য ুাতয কযায ভেরত্র ভজুযীরফার্ম জীফন মাত্রায খ্যচ, 
জীফনমাত্রায ভান, উৎাদন ফযয়, র্যভূরয, ফযফাতয়ক দেিা, ভুদ্রাস্ফীতিযায, ভদ এফং 
ংতিি ঞ্চররয েমননতিক ও াভাতজক তযতস্থতি এফং নযানয প্রাতঙ্গক কাযর্ভূ 
তফরফচনা কযায কো। ফাস্তরফ িা ভম কিিা করয িা তফতবন্ন ভটরয ভজুতয তনধমাযর্ ভদখ্রর 
ফুঝরি ুতফধা য়না।ভমভন –ভদরয ফরচরয় গুরুত্বূর্ম খ্াি তররফ তফরফতচি  ারভমন্ট, 
ভমখ্ারন ৪০রাখ্ শ্রতভক কভমযি িারদয তনম্নিভ ভজুযী তনধমাযর্ কযা রয়রছ ৮াজায িাকা। 
এরেরক একো াধাযর্বারফ ফরা মায় ভদরয ৬ভকাতি ভানুরলয ভাতক অয় ১০াজায িাকায 
তনরচ। 

ফাংরারদরয েমননতিক তফরফচনায় ১০ িাংরয ভি ভানুল অরছন মারদযরক ধনী এফং 
উচ্চতফত্ত ফরা মায়। মারদয ারি অরছ ভদরয ভভাি অরয়য ৪৬ িাং। উচ্চ ভধযতফত্ত ১৩ 
িাংরয ারি ভদরয অরয়য ২১.৪৯ অয়, ভধযতফত্ত ও তনম্ন ভধযতফত্ত ৩৭ িাংরয ারি 
২৬ িাং অয় এফং দতযদ্র ভানুল ৪০ িাং, িারদয ারি ভদরয অরয়য ৭.৬৩ িাং 
অরছ ফরর েমনীতি  রফলক অফুর ফাযাকাি তযচাতরি েমননতিক জতযর ফরা রয়রছ। 
উরযয স্তরযয ধনী ও তি ধনী ১০ িাং ফাদ তদরর ফাতক ৯০ িাং ভানুলরক অভযা 
প্রধানি ভদীয় রর্যয ও ফাজারযযরবাক্তা ফরর তচতিি কযরি াতয। মারদয দদনতিন জীফরন 
তনিযরনযয দ্রফযভুরয ফৃতি নানা ধযরনয তবঘাি দিতয করয। 



কভমজীফী দতযদ্র মারদয ভাতক অয় ৮ ভেরক ১০ াজায িাকা িারদয কো ফাদ তদরয়, তনম্ন 
ভধযতফত্তরদয কোও মতদ ধতয, মারদয ভাতক  ড় অয় ৩৫ ভেরক ৪০ াজায িাকা। স্বাভী স্ত্রী 
দুআ ন্তান তনরয় িারদয ংায তযচারনা কযায ফমতনম্ন খ্যচ কি রি ারয ? একিু 
তাফ করয ভদখ্া মাক ! দুআ রুরভয একিা ফাা ঢাকা রযয তভযুয, ভভাাম্মদুয, 
রারফা , াজাানুয এরাকায় মতদ য় িারর কভরে ১২ াজায িাকা বাড়া। ভার ৫০ 
ভকতজ চার, ১৫ ভকতজ অিা, ৫ তরিায ভির, তদরন এক িুকযা ভাছ েফা ভাং ভখ্রি রর 
ভার ২০ ভকতজ, ৫ ভকতজ র্ার, ২ ভকতজ তচতন, কাাঁচা ফাজায, ভরা াতি ভাতক খ্যচ 
তরফ করুন ! খু্ফ কভ করয ররও ভার ন্তি ১৫ াজায িাকা। ন্তারনয সু্কর, ড়াশুনা, 
কাড় ভচাড়, র্াক্তায ওলুধ, তপর মাওয়া অা, অত্মীয় স্বজরনয ফাতড় মাওয়া, ভিতররপান 
খ্যচ, ভিতরতবন রাআন চাজম অনুলতঙ্গক খ্যচ তকবারফ ভভিারনা ম্ভফ? এয উয মতদ 
তফদুযৎ তফর, াতনয তফর,  যারয দাভ, তযফর্ বাড়া ফাড়রি োরক িারর ভানম্মি জীফন 
মান ভিা দুরযয কো ভকানভরি ভফাঁরচ োকাআ ভিা কতিন রয় রয।  

িাযযও ভিা ভানুল ভফাঁরচ অরছ ! িরফ এিা ভকান মাদু ভরন্ত্র নয়, তনরজরদয জীফনরক তনংরড় 
তনরয়। খ্াফারযয খ্যচ  ভমখ্ারন ম্ভফ ভখ্ারনআ ফযয় ংরকাচ কযা ছাড়া অয তক ভকান 
উায় অরছ? প্রেভ ংরকাচন অর খ্ারদয। াধাযনি খ্াদয র্য ররা  – বাি, রুতি, তর্ভ, 
তি, চা, ভাছ, ভাং, ভির, তচতন, রফন, পর আিযাতদ। তক্ত উৎাদন, ভত  িন, েয়ূযর্ 
তফরফচনা করয খ্াদযরক কারফমাাআরেি, ভপ্রাতিন ও পযাি এআ তিন তফবার  ভপরা য়। াধাযনি 
ুলভ খ্াদয রি রর কারফমাাআরেি ৫৫%, ভপ্রাতিন ৩০% ও পযাি ১৫% নুারি োকরি য়। 
এ ছাড়াও াতন, তবিাতভন ও তভনারযর এআ তিন ধযরর্য  ভভাি ৬ ধযরর্য খ্াফায প্ররয়াজন 
ুস্থিায জনয। এ কো জানা োকররও িা ভভরন চরা েমননতিক কাযরর্ তধকাংরয রে ম্ভফ 
য় না।  এয প্রবাফ ফযতক্ত ি জীফরন তক ধযরর্য য়? ুতিয বাফ কভমেভিা ও ভানতক 
দধমম কতভরয় ভদয়। ংারয ুতিয ফরচরয় ভফত প্রবাফ রয নাযীয যীরয ও ভরন। নাযীয 
াযীতযক ুতি ও ভানতক তনশ্চয়িায বয়ংকয প্রবাফ রয তশুয জীফরন। তশুয 
াযীতযক ও ভানতক তফকারয জনয তর্ভ এফং দুরধয প্ররয়াজন ভকান ুতিতফজ্ঞান তফরলজ্ঞ 
স্বীকায কযরফন না।তকন্তু তববাফরকয ভিা আো োকররও উায় ীতভি। তববাফরকয 



অরয়য উয ফযয় ফৃতিয প্রবাফ তশুয বতফলযৎ জীফনরক প্রবাতফি করয। পরর েতিগ্রস্থ য় 
িায াযীতযক ও ফুতিফৃতত্তক তফকা।  

তি ধনী, ধনী ও উচ্চ ভধযতফত্ত তভরর ২৩ িাং ফাদ তদরর ফাতক ৭৭ িাং ভানুরলয 
জীফরন তনিযরনযয ভুরযফৃতি দুতশ্চন্তায ারে াতযফাতযক ফযয় প্রতেয়ারক প্রচণ্ডবারফ প্রবাতফি 
করয।  যা, তফদুযৎ, াতনয ভি র্য মা জীফরনয রঙ্গ ওিরপ্রািবারফ জতড়রয় অরছ, ভরফয 
ভুরয ফৃতিয তছরন মিিা উৎাদন ফযয় িায ভচরয় ভফত দুনমীতি, চয় ও যাষ্ট্রীয় নীতি মুক্ত। 
ভুরযফৃতিয কাযরর্ মতদ ভাতক ফযয় ৩০০ িাকা ফৃতি ায় িারর িাাঁযা তক কযরফন? প্রেরভ 
কতভরয় ভদরফন খ্াওয়ায খ্যচ। চার, র্ার, ভির, তচতন, তশু খ্াদয, ওলুধ, তযফর্ বাড়া 
আিযাতদ ভমরফয ভূরযফৃতি ততিরকি করয তযকতিিবারফ ফাড়ারনা য় িা ৭৭ িাং 
ভানুরলয জীফরন ভাযাত্মক প্রবাফ ভপরর। চাররয দাভ ভকতজরি ১০ িাকা ফাড়ারর, ভির তরিারয 
১৫ িাকা ফাড়রর, ওলুরধয দাভ তনয়তভিবারফ ফাড়রি োকরর একতি তযফারযয ভাতক ফযয় 
মতদ ১০০০ িাকা ফৃতি ায় িারর িায প্রবাফ শুধু খ্াদয নয় জীফরনয নযানয ংরও 
ড়রি ফাধয। ভবাক্তা প্রেরভ কভারফন খ্ারদযয খ্যচ, িাযয ভাাক, তচতকৎা, ন্তারনয 
ভরখ্াড়া এযয ফাা তযফিমন কযা এবারফআ চররি োরক প্ররয়াজন কভারনায ভচিা। মতদ 
কাউরক তজরজ্ঞ কযা য়, িাযয তক কযরফন? উত্তয রফ, জাতননা । করযানায প্রেভ 
অঘারিয ভয় অয় ভযাজ ায না োকায় দরর দরর ঢাকা ভছরড় মাওয়ায তচত্র অভযা ভদরখ্তছ। 
একজরনয ায় অিমনাদ এখ্নও কারন ফারজ। ঢাকা ভছরড় মাওয়ায ভয় ফররতছর, ৫০ 
ফছয ঢাকায় োকরাভ, িফুও ঢাকা অন আররা না !  

এরিা ভ র ফযতক্ত ি জীফরন প্রবারফয কো। াভতগ্রক েমনীতিরি ভূরযফৃতিয প্রবাফ তক ঘরি 
না? ফাংরারদরফছরয ৩ ভকাতি িন খ্াদয চাতদা ধযরর তদরন ৮০ াজায িন চার প্ররয়াজন। 
এয ভরধয ৩০ াজায িন কৃলক তনরজয উৎাতদি চার তনরজআ ভবা  করয, ফাতক ৫০ াজায 
িন চার ফযফায়ীরদয দ্বাযা ফাজারয তফতে য়। প্রতি ভকতজরি ১০ িাকা চাররয দাভ ফৃতি রর 
তদরন ৫০ ভকাতি িাকা ভবাক্তায রকি ভেরক ফাড়তি চরর মায়। এয ফাতলমক তযভার্ দাাঁড়ায় 
১৮ াজায ভকাতি িাকায ভফত। এবারফ ১৮ রাখ্ িন তচতন, ১২ রাখ্ িন ভবাজয ভির, ১৫ 
াজায ভকাতি িাকায ভফত ওলুরধয ফাজারয ভুরয ফাড়ারনায কাযরর্ তক তযভার্ িাকা জন রর্য 
রকি ভেরক ভফতযরয় মায় িা ফুঝরি াযা মায় ভানুরলয জীফরনয তস্থযিা, ায়ত্ব অয 



েভা ি ধনীরদয ম্পদ ফৃতি ভদরখ্। ১৯৭২ ারর ভম ভদ মাত্রা শুরু করযতছর ৫ জন 
ভকাতিতি তনরয় ভ ভদর এখ্ন রোতধক ভকাতিতি। এআ করযানাকাররও ভকাতিতি ফৃতি 
োরভতন। ফাংরারদ ফযাংরকয তররফ নিুন ভকাতিতি জরন্মরছ ১০ াজায ৫০ জন। িারদয 
ভরধয ১১৪ জরনয িাকায তযভার্ ভফরড়রছ  রড় ৫০ ভকাতি িাকায ভফত। ১০ াজারযয ভফত 
ধনী এফায কাররা িাকা াদা করযরছ। এ ভিা ভ র ফযাংরকয ফা এনতফঅয এয ভদয়া তাফ। 
এয ফাআরয অরভাতয, তিুক ফা ফাতররয তনরচ ভম িাকা অরছ িায তাফ াওয়া ভিা 
কতিন। ভারঝ ভারঝ তত্রকায় খ্ফয ভদরখ্ তফতস্ভি ওয়া ছাড়া অয তকছু কযায উায় োরক 
না। এআ িাকায উৎ তক? কাযা অফায তফতবন্ন মমারয়য ভবাক্তা জন র্। কাযর্ দুনমীতি, 
চাাঁদাফাতজ ফা ভূরযফৃতিয মি কাযনআ োকুক না ভকন, ভল মমন্ত ফতকছুয িাাঁযাআ ভিা 
বুক্তরবা ী। 

অবযন্তযীর্ ফাজারয তনিযরনযয ভূরযফৃতিয প্রবাফ অযও জতির। ১৭ ভকাতি জনংখ্যায ৭৭ 
িাং েমাৎ ১৩ ভকাতি দতযদ্রয ও ভধযতফত্ত মাযা ভদীয় ফাজারযয রর্যয প্রধান ভেিা। িাাঁযা 
মতদ েয়েভিা াযায় িারর ফাজারয এয  প্রবাফ রয বীলর্। ১৩ ভকাতি ভানুল ফছরয এক 
ভজাড়া জুিা যারির ১০০০ িাকায় তকনরর ভদর ১৩ াজায ভকাতি িাকায জুিায ফাজায 
দিতয য়। ধনীযা ভকরন দাভী এফং তফরদী জুিা, ভফ জুিা ভকনায িাকা চরর মায় ভদরয 
ফাআরয। এ ছাড়া ভদর দিতয রুতঙ্গ,  াভছা, াতড়,  ৃস্থাতর র্য াভগ্রী ফ তকছুয ভেিাআ ভিা 
ভধযতফত্ত, তনম্নতফত্ত, দতযদ্রয ভানুরলযা। পরর খ্াদয, জ্বারানী, ওলুরধয জনয ফযয় ফাড়রর িাাঁযা 
ফধাতযিবারফ খ্যচ কভারি ফাধয রফ খ্াদয, ভাাক তযেদ, ন্তারনয তো ও প্ররয়াজনীয় 
তচতকৎায়। অয িায পরর তনম্নভারনয তো এফং তচতকৎায ুদূযপ্রাযী কুপর ভবা  কযরি 
রফ ভদফাীরক। তকন্তু মাযা কানার্া, আউরযা, অরভতযকায় তনরজয ও ন্তারনয বতফলযৎ 
তনভমার্ করযরছন ভূরযফৃতি ও ফাজায ংকরি িারদয ফয তকছু অরফ মারফ না। 

িারর যাষ্ট্র তক কযরফ ? শুধু তক তজতর্ত প্রফৃতি, ভাোতছু অয় ফৃতি, দফরদতক ভুদ্রায তযজাবম 
ফৃতিরিআ ন্তুি োকরফ? দফলভয ফাড়রছ, েয়েভিা কভরছ এফ তক ভদখ্রফ না? াধাযর্ 
ভানুল মাযা উৎাদন করয, মাযা ভদরয উৎাতদি দ্ররফযয প্রধান ভবাক্তা িারদয স্বােম ভদখ্রফ 
না? দতযদ্রয ভানুল মতদ খ্াদযরর্যয জরনয িায অরয়য ৬০ িাংরয ভফত ফযয় কযরি ফাধয 
য়, ভধযতফত্তযা মতদ ৫০ িাং ফযয় করয খ্াদযরনযয জনয িারর জীফরনয নযানয প্ররয়াজন 



িাাঁযা ভভিারফ তকবারফ? ফাংরারদর তচতকৎা ফযরয়য ৭৩.৮৭ বা  ফযয় জন র্ করয তনরজরদয 
রকি ভেরক। প্ররয়াজনীয় যীো তনতযো, ওলুরধয স্বাবাতফক দাভ ফৃতি  তচতকৎা ফযয় 
ফৃতিয কাযরর্ কি ভানুল ভম দতযরদ্রয কািারয ভনরভ মারে িা নুভান কযা কতিন নয়। এয 
রঙ্গ াল্লা তদরয় ফাড়রছ তোয খ্যচ, ফাতড় বাড়া ও তযফর্ খ্যচ। এফ তভতিরয় ভানুরলয 
ারি িাকা োকায ভকান উায় তক অরছ? ভানুরলয ারি িাকা না োকরর েয় েভিা ফাড়রফ 
না। িারর ভদরয অবযন্তযীর্ ফাজায ও কভমংস্থান ফাড়রফ তক বারফ? প্রতিফছয শ্ররভয 
ফাজারয অরছ ২২ রাখ্ নিুন শ্রভতক্ত িারদয কারজয ংস্থান, উৎাদন ও উন্নয়নরক ভিা 
একারেআ ভদখ্রি রফ। এিা কযরি রর দ্রফযভুররয ফৃতিয নযায় অঘাি ভেরক ভানুলরক 
ফাাঁচারিআ রফ। এয জনয প্ররয়াজন তফএতর্ত ভক তক্তারী করয কৃতল উকযর্ রজ ও 
স্বিভূররয যফযা কযা, তিততফ ভক তক্তারী ও কামমকয করয ফাজায দুযরদয াি ভেরক 
ভেিারক ভযাআ ভদয়া, ভদফযাী ভযন ফযফস্থা চারু কযা, এনাতজম ভযগুররিতয কতভন এয 
 র্শুনাতনরক কামমকয কযা,ফযফাতয়ক ততিরকিগুররারক তনয়ন্ত্রর্ কযা, তনয়তভি ফাজায 
ভতনিতযং কযা, তযফর্ বাড়া ভমৌতক্তক কযায উরদযা  ভনয়া, তো ফযয়রক াধাযর্ ভানুরলয 
ারধযয ভরধয যাখ্ায ফযফস্থা কযা, তচতকৎা ফযয় ও ওলুরধয ফাজায তনয়ন্ত্রর্ কযা। তনিয 
প্ররয়াজনীয়নযভুরয তনধমাযর্ প্রতেয়ায় ভবাক্তারদয ংগ্রর্ তনতশ্চি কযা ও িারদয ভিাভিরক 
গুরুত্ব ভদয়া  ভবাক্তা তধকাযরক কাগুরজ ভঘালর্া ভেরক ফাস্তরফ প্রতিতষ্ঠি কযায দরে 
ভনয়া দযকায। িারর ভবাক্তা ফাাঁচরফ ভূরযফৃতিয অঘাি ভেরক, েয়েভিা ভফরড় ফাজায 
ম্প্রাতযি রফ, তো তচতকৎায ভান ফাড়রফ এফং াধাযর্ ভানুরলয জীফন রনকখ্াতন 
জ রয় উিরফ। এ কাজ কযরি মি ভদতয রফ িিআ দফলভয ফাড়রি োকরফ। ভানুরলয 
ুখ্ োকরফ, তচতকৎায প্ররয়াজন োকরফ তকন্তু ভানুল িা গ্রর্ কযরি াযরফ না। প্রচুয 
কভমীন ভানুল োকরফ িারদয কারজয ংস্থান রফ না। ভদাকারন র্য োকররও ভানুল িা 
তকনরি াযরফ না। এয াভতগ্রক প্রবারফ উন্নয়ন ভিা প্রকি এফং াভাতজক তস্থযিা ও 
দনযারজযয কফরর ড়রফ ভদ। এআ বয়াফ তযতস্থতিয াি ভেরক ফাাঁচরি রর ভূরযফৃতিয 
অঘাি ভেরক জন র্রক ফাাঁচারিআ রফ।  


