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সমিৃ� কম�সিূচ িনেয় দ'ু� কথা

পাতা  ০২

প�ী কম�-সহায়ক ফাউে�শন (িপেকএসএফ)-এর অন�তম ���পূণ�

এক� মানবেকি�ক ও সমি�ত উ�য়ন কম�সূিচ হেলা ‘দাির��

দরূীকরেণর লে�� দির� পিরবারসমূেহর স�দ ও স�মতা বৃি�

(সমৃি�)’। ২০১০ সােল �� হওয়া এই কম�সূিচ ইেতামেধ� �দিশ-

িবেদিশ িবিভ� মহেলর �শংসা কুিড়েয়েছ। এই কম�সূিচর মূলম� হেলা

দািরে��র ব�মাি�কতােক ধারণ কের দির� জনেগা�র জন� এক�

উপযু� পিরেবশ সৃ� করা যােত তারা এক� ময�াদাপূণ� জীবন যাপেন

স�ম হয়। 
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এক নজের সমৃি� কম�সূিচ



২০১০ সােলর �� �থেক িপেকএসএফ এক� িবষয় ��ভােব

অনুধাবন কের �য,  �ধু ঋেণর মাধ�েম কা ি�ত মা�ায় দা ির�� কিমেয়

আনা স�ব নয়। তখন �থেকই �িত�ান� দা িরে��র ব�মা ি�কতার

ওপর গভীরভােব দৃ� িদেত �� কের। �� হয় িবিভ� দির�

জনেগা�র জন� িব িভ� ধরেনর উপযু� ঋণ, তার সােথ কা িরগির

সহায়তা,  �িশ�ণ ও বাজারজাতকরেণর তথ� �দান,  �া�� ,  পু�,

িশ�াসহ দির� মা নু েষর জীবন-জীিবকা সংি�� অন�ান�  অনুষ� িনেয়

সমি�ত কম� সূ িচ �হেণর ভাবনা। এ ভাবনার মূেল িছেলন িবিশ�

অথ�নী িতিবদ,  সমাজিচ�ক, পিরেবশ ও জলবায়ু  পিরবত� ন িবেশষ�

এবং প�ী কম� -সহায়ক ফাউে�শেনর বত� মান �চয়ারম�ান ড.  কাজী

খলীকু�মান আহমদ স�ার। তঁার িদকিনেদ� শনায় িপেকএসএফ ২০১০

সাল �থেক তৃণমূল পয�া েয় দির� পিরবারেক ল�� কের সামি�ক

দা ির�� িবেমাচেনর জন� 'দা ির�� দূরীকরেণর লে�� দির�

পিরবারসমূেহর স�দ ও স�মতা বৃ ি� (সমৃ ি�)'  ইংেরিজেত

Enhancing  Resources  and  Increasing  Capacities
of  Poor  Households  towards  Elimination  of  their
Poverty  (ENRICH)  শীষ�ক এক� কম� সূ িচ �হণ কের। এ

কম� সূ িচর এেকবাের মূেল রেয়েছ মানবেকি�কতা,  অথ�াৎ �কােনা  িন িদ�

করণীয়েক �ক� কের নয়, বরং মা নুষেক �ক� কের সব কম�কাে�র

িবন�াস ঘটােনার িবষয়।

�টকসই উ�য়ন এক� রাজৈনিতক �ি�য়া,  �যখােন সকল উ�য়েনর

�ক�িব�ু মা নুষ এবং মা নু েষর উ�য়ন। ‘কাউেক বাদ িদেয় নয়’ - -  এই

উ�য়ন দশ�নেক সামেন �রেখ সমােজর িপিছেয় পড়া,  িপিছেয় থাকা

এবং িপিছেয় রাখা  জনেগা�েক উ�য়েনর মূল ��ােত িনেয় আসার

লে�� কাজ কের যাে� সমৃ ি� কম� সূ িচ। জা িতসংঘ �ঘা িষত �টকসই

উ�য়ন অভী� ২০৩০ এও উ�য়ন �ি�য়ায় সব মা নু েষর �তঃ�ূত�

অংশ�হেণর মাধ�েম মানব ময�াদা  �িত�ার ওপর �জার �দয়া  হেয়েছ।   

জনগেণর অথ� ৈনিতক মু ি� অজ� ন,  দা ির�� ও �বষম�মু� সমাজ

�িত�ায় ব�ব�ুর উ�য়ন দশ�ন,  �াধীনতার �ঘাষণাপে� উি�িখত

�বষম� দূরীকরণ এবং বত� মান সরকােরর অসা�দািয়ক অ�সরমান

কল�াণরা� গেড় �তালার �েচ�া  এই কম� সূ িচেত �িতফিলত হেয়েছ।

ইেতামেধ� ,  কম� সূ িচ� মানব ময�াদা  �িত�ায় ���পূণ�  ভূ িমকা �রেখ

চেলেছ।  
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... বত� মান সরকােরর

অসা�দািয়ক অ�সরমান

কল�াণরা� গেড় �তালার ধারণা

সমৃি� কম�সূিচেত �িতফিলত

হেয়েছ। 

                   -- ড. �মাঃ জসীম উি�ন

অিতির� ব�ব�াপনা পিরচালক, িপেকএসএফ



সমৃি� কম�সূিচর আওতায় আেয়ািজত স�ােটলাইট ি�িনেক এক
িশ�র �া�� পরী�া করেছন একজন িচিকৎসক

সমৃি� িশ�া সহায়তা �কে� �েবেশর পূেব� িশ�াথ�েদর হাত �ধায়া
তদারিক করেছন একজন িশ�ক
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কেরানাকােল সমৃি� কম�সূিচ  
�কািভড-১৯ �াদুভ� ােবর �� হেতই সমৃি� কম�সূিচর �া�� পিরদশ�ক

এবং �া�� কম�কত� াগণ �ানীয় �া�� �শাসেনর সােথ িনিবড়ভােব যু�

�থেক �কািভড-১৯ �মাকািবলায় করণীয় িবষেয় জনসাধারণেক সেচতন

কের এেসেছন। পাশাপািশ �া�� কম�কত� াগণ িচিকৎসােসবা �দান

অব�াহত �রেখেছন। এেত কের সমৃি�ভু� ইউিনয়নসমূেহর অিধকাংশ

বািস�াগণ �কািভড-১৯ এর ভয়াবহতা �থেক িনেজেদর সুরি�ত

রাখেত �পেরেছন। সেচতনতামূলক কায��ম পিরচালনার পাশাপািশ

�ধু ২০২১ সােলই সমৃি� �া�� কায��েমর আওতায় ৮০ হাজােরর

অিধক ��া�ক ি�িনক এবং পঁাচ হাজােরর এর অিধক স�ােটলাইট

ি�িনক আেয়াজেনর মাধ�েম ইউিনয়নবাসীেদর �া��েসবা �দান করা

হেয়েছ। পাশাপািশ, মহামারীকােল ইউিনয়নবাসীর সেব�া� �া��িবিধ

�িতপালেনর িবষয়� িনি�ত করার তৎপরতা সদা অব�াহত িছেলা। 

এই সমেয় সমৃি� কম�সূিচর কম�কত� া ও সমৃি� যুব সদস�বৃ� �ানীয়

�শাসনেক �াণ িবতরণ কােজ সেব�া� সহায়তা �দান কেরেছ। যুব

সদস�গণ সমৃি� কম�সূিচর উেদ�ােগ �ানীয় িব�বান ব�ি�েদর আ�থ�ক

সহায়তায় ইউিনয়নবাসীেদর মােঝ হ�া� স�ািনটাইজার, মা�, সাবান,

িডটারেজ� পাউডার ইত�ািদ িবতরেণর কাজ কেরেছন। 

সমৃি�ভু� ইউিনয়নসমূেহ �কািভড-১৯ এ �িত�� সদস�েদর

আয়বৃি�মূলক কম�কা� (আইিজএ) অব�াহত রাখার জন� সরকােরর

িনেদ� শনা �মেন সেব�া� সহায়তা �দান অব�াহত রাখা হেয়েছ। উে�খ�,

এই সমেয় সমৃি�ভু� ইউিনয়নসমূেহ �িত�� আইিজএ-�ক চালু বা

নতুনভােব �� করার জন� সদস�েদর �ায় ৮০০ �কা� টাকা ঋণ

সহায়তা �দান করা হেয়েছ। 

উদ�মী সদস�েদর পুনব�াসেনর জন� গৃহীত আয়বৃি�মূলক

কম�কা��েলা যােত �কািভড-১৯ এর �ভােব ঝঁুিকর মুেখ না পেড় �স

লে�� িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির �িত�ান হেত �াণ সহায়তা �পেত

তােদর সহেযািগতা করা হেয়েছ। 

এই সমেয় িবেশষ স�য়ী সদস�েদর কাছ �থেক স�য় �হণ করার

��ে� সদস�েদর সামেথ��র িবেবচনায় সেব�া� নমনীয়তা বজায় রাখা

হেয়েছ। 

 

পথচারীেদর মােঝ মা� িবতরণ করেছন সমৃি� কম�সূিচর 'উ�য়েন
যুব সমাজ' কায��েমর আওতায় সংগিঠত সদস�বৃ�



সমৃি� কম�সূিচর �ধান অনুষ�সমূেহর অ�গিত
(জানুয়াির-িডেস�র ২০২১) 

সমিৃ� িবেশষ সামিয়কী পাতা ০৪

�া��েসবা 
ও পু� 

িবেশষ স�য় 

আ�থ�ক
সহায়তা

সমৃ� বািড়

িশ�া সহায়তা

উ�য়েন যুব
সমাজ

�ায় ৫৭ ল� মানুেষর
�দারেগাড়ায় িনয়িমত
�াথিমক �া��েসবা �দান
এবং �কািভড-১৯ �িতেরােধ
�েয়াজনীয় পরামশ� �দান।

৭১,৪৬৪� ��া�ক ি�িনক ও
৫,৫৭০� স�ােটলাইট ি�িনক
আেয়াজেনর মাধ�েম �ায়
৮.৩৬ ল� �রাগীেক �সবা
�দান। 

CMED Health Limited
-এর কািরগির সহায়তায়
সমিৃ�ভু� ৫০� ইউিনয়েন
িডিজটাল �া��েসবা কায��ম
বা�বায়ন। 

৬,১৬৭� �বকািলক িশ�া
সহায়তা �কে� �ায় ১.৬০
ল� িশ�, �থম ও ি�তীয়
��িণর িশ�াথ�েক �দিনক
পাঠ �তিরেত সহায়তা করা।

�কািভড-১৯ পিরি�িতেত
িশ�াথ�েদর িশ�ার সােথ
স��ৃ রাখেত �া��িবিধ
�মেন তােদর পিরবারসমহূেক
উ�ু� করা।

সরকাির মা�ার ��ইনারগণ
কতৃ� ক মাঠ পয�ােয়র
িশ�কগণেক িবষয়িভি�ক
(বাংলা, ইংেরিজ ও গিণত)
�িশ�ণ �দান। 

�ায় ২.৫ ল� যবু সদস� উ�য়েন
যবুসমাজ কায��েমর সে� য�ু
আেছন। এর আওতায় যবুেদর
িবিভ� ধরেনর উ�য়ন কম�কাে�র
সােথ স��ৃ করা।

এ পয�� �মাট ৯৮,৯৪২ জন
যবু সদস�েক ‘যবু সমােজর
আ�-উপলি� ও �নতৃ�
িবকাশ’ শীষ�ক দইু িদনব�াপী
িভিডও-িভি�ক �িশ�ণ
�দান। 

এই যবুগণ কতৃ�ক �কািভড-১৯
মহামারীকােল �াণ িবতরণ এবং
সাধারণ মানেুষর �কািভড �কা
�রিজে�শেন সহায়তাসহ নানািবধ
সেচতনতা বিৃ�মলূক কায��ম
পিরচালনা করা। 

বত� মােন ৪৮৬ জন
সদস�েদর জমাকৃত স�েয়র
পিরমাণ ৭৭.৮৪ �কা�
টাকা। 

এপয�� �ময়াদ পূণ�কারী
২,৮৬৮ জন িবেশষ স�য়ী
সদস�েক �ায় ৪.০০ �কা�
টাকা 'ম�ািচং ফা�' অনুদান
িহেসেব  �দান। 

সদস�গণ এই অথ� িবিভ�
আয়বৃি�মূলক কােজ ব�য়
করেছন।  

�কািভড-১৯ মহামারীর সময় ঋেণর িকি�
আদােয় নমনীয়তা, ঋণী সদস�েদর পােশ
অব�ান কের মানিসক শি� �যাগােনার
পাশাপািশ পরামশ�-�সবা �দান।

সমিৃ� কম�সিূচর আওতায়  ২০২১ সােল
সহেযাগী সং�া হেত সদস� পয�ােয় ১.২০ ল�
সদেস�র মােঝ  �ায় ৭৯৮ �কা� টাকা ঋণ
িবতরণ।  

বত� মােন সারােদেশ �মাট ১৩,৫৭৩� সমৃ� বািড় রেয়েছ। এ সকল বািড়েত উৎপািদত
কৃিষপণ� �কািভড পিরি�িতেত পিরবার�েলার পু� চািহদা িমটােনার পাশাপািশ আেয়র
উৎস িহেসেবও কাজ কেরেছ।  
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২০২১ সােল সমৃি� কম�সূিচর উে�খেযাগ� �কাশনা

মানস�ত িশ�া িব�াের সমৃি� কম�সূিচ 

��রণায় ব�ব�ু

সমৃি�র পেথ পেথ

বীর মুি�েযা�ােদর �ৃিতেত '৭১

িপেকএসএফ-এর মাননীয় �চয়ারম�ান ড. কাজী খলীকু�মান আহমদ সমৃি� কম�সূিচ
বা�বায়ন পিরি�িত পয�েব�ণ এবং কম�সূিচ� আেরা জনবা�ব করার লে�� �দেশর িবিভ�
�াে� ঘুের �বিড়েয়েছন এবং �েয়াজনীয় িদকিনেদ� শনা িদেয়েছন। 
সমৃি� ইউিনট �থেক �সইসব �ৃিতেক ধের রাখার উে�েশ� �চয়ারম�ান মেহাদেয়র সফেরর
িবিভ� আেলাকিচ� স�িলত ‘সমৃি�র পেথ পেথ’ শীষ�ক এক� ফেটাবুক �কািশত হেয়েছ
২০২১ সােলর নেভ�র মােস। িপেকএসএফ-এর অিতির�-ব�ব�াপনা পিরচালক ড. �মাঃ
জসীম উি�ন মেহাদেয়র অনুে�রণায় এবং তঁার সা�ব�ক ত�াবধােন এই �কাশনা� ��ত
করা হেয়েছ। 

িপেকএসএফ এবং এর সহেযাগী সং�াসমূহ জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর
জ�শতবা�ষ�কী এবং �াধীনতার সুবণ�জয়�ী উপলে�� বছরব�াপী িবিভ� অনু�ান আেয়াজন
কেরেছ। 
এই ধারাবািহকতায় িবগত ২৪ মাচ�  ২০২১ তািরেখ �দেশর ৬৪� �জলার িবিভ� উপেজলায়
সমৃি� কম�সূিচভু� ইউিনয়নসমূেহর ২০১ জন বীর মুি�েযা�া এবং িপেকএসএফ ও সহেযাগী
সং�াসমূেহর ব�ব�াপনা পয�ােয় ও পষ�দ সভাপিতর দািয়� পালনকারী বীর মুি�েযা�ােদর িনেয়
এক� ভাচু� য়াল আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। উ� সভায় অংশ�হণকারী বীর
মুি�েযা�ােদর ব�ব�, রিচত কিবতা ও মুি�যুে�র �ৃিতচারণ িনেয় ‘বীর মুি�েযা�ােদর
�ৃিতেত ’৭১’ শীষ�ক এক� �কাশনা আমােদর মহান িবজেয়র মােস �কািশত হেয়েছ। 

মুিজব শতবষ�  উপলে�� সারা �দেশ ছিড়েয় থাকা িপেকএসএফ-এর সমৃি� কম�সূিচভু�
যুবেদর িনেয় জািতর িপতা ও বাংলাদশ-�ক উপজীব� কের এক� সৃজনশীল �িতেযািগতা
আেয়াজন করা হয়। �িতেযািগতার িবষয়ব�র মেধ� িছেলা কিবতা �লখা, �ব�/গ� রচনা,
ছিব আঁকা এবং সমৃি�’র উ�য়েন যুব সমাজ কায��েমর আওতায় সামািজক কােজ
���পূণ� অবদান (একক এবং �যৗথ) রাখা।
সমৃ� বাংলােদশ গড়ায় যুব’রা বিল� ভূিমকা পালন করেব—এই �ত�াশা বুেক ধারণ কের
ব�ব�ুর জ�শতবা�ষ�কীর �ৃিত�ারক িহেসেব জুন ২০২১-এ িপেকএসএফ-এর সমৃি�
ইউিনট '��রণায় ব�ব�ু' শীষ�ক এক� �রিণকা �কাশ কের। 

সমৃি�ভু� ইউিনয়নসমূেহর �ায় শতভাগ �ােম ৬,১৬৭� �বকািলক িশ�া সহায়তা �ক�
পিরচািলত হে�। সমৃি� কম�সূিচর িশ�া কায��েমর আওতায় ১৯৮� ইউিনয়েন পিরচািলত
িশ�ােক�সমূেহ �ায় ১.৬০ ল� িশ�, �থম ও ি�তীয় ��িণর িশ�াথ�েক তােদর িনজ িনজ
িবদ�ালয় �দ� �দিনক পাঠ স�� করেত সহায়তা করা হে�। 
সমৃি� িশ�া কায��েমর িবিভ� িদক তুেল ধের িশ�া সহায়তা �কে�র িশ�কবৃে�র জন�
জানুয়াির ২০২১ এ ‘মানস�ত িশ�া িব�াের সমৃি� কম�সূিচ’ শীষ�ক এক� পাঠন সহািয়কা
�কাশ করা হয়। ইেতামেধ� পুি�কা� সকল সমৃি� িশ�ােকে� িবতরণ করা হেয়েছ।
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সমৃি� কম�সূিচর আওতায় ২০২১ সােল 
আেয়ািজত অনু�ানমালা 

িডিজটাল �া��েসবা ও পু� কায��ম িবষয়ক ওেয়িবনার

িপেকএসএফ-এর �চয়ারম�ান ড. কাজী খলীকু�মান আহমদ-এর সভাপিতে� িডিজটাল �া��েসবা ও পু� কায��েমর অ�গিত ও অিভ�তা িবিনময় িবষয়ক

এক� ওেয়িবনার িবগত ১০ জনু ২০২১ তািরেখ অনুি�ত হয়। এই ওেয়িবনাের জানােনা হয়, িপেকএসএফ-এর সমৃি� কম�সূিচর আওতায় ১৯৮� ইউিনয়েন

�ায় ৫৭ ল� মানুষেক �া�� ও পু�েসবা �দান করা হে�। জ� �থেক মৃতু� পয�� �িত� ধােপ গভ�বতী মিহলা, দ�ুদানকারী মা, িশ�, িকেশারী, যুব, বৃ� সকল

জনেগা�েক িনরলস �সবা �দান করা হে�।   

ওেয়িবনাের ব�ারা বেলন, ENRICHed SASTHO (ENRICHed Safe and Affordable Statistical Tool for Health-Service

Optimization) অ�াপ ব�বহার কের �া��েসবা �দােনর ফেল এক িবশাল তথ�ভা�ার �তির হেয়েছ। �া��েসবা ও পু� কায��েমর ব�ব�াপনা ও �সবা �দান

আেরা যুেগাপেযাগী করার লে�� এক� ইউিনয়েন সফল বা�বায়েনর পর �থম পয�ােয় ৫০� ইউিনয়েন 'ENRICHed SASTHO' অ�াপ-এর মাধ�েম

িডিজটাল প�িতেত �া�� ও পু�েসবা �দান করা হে�। 

সহেযাগী সং�াসমূেহর িনব�াহী পিরচালকগণ বেলন, এই অ�াপ-এর  মাধ�েম সংগৃহীত ডাটা যথাযথ িবে�ষণপূব�ক ব�বহার করেত পারেল এই কায��ম অেনক

�বিশ ফল�সূ হেব। বত� মােন সমৃি� কম�সূিচর িডিজটাল �া��েসবা কায��ম আেরা ২৬� ইউিনয়েন ব�ধ�ত করার �ি�য়া চলমান রেয়েছ। 

ENRICHed SASTHO- অ�াপ ব�বহার কের একজন �া�� পিরদশ�ক তথ� সং�হ �থেক �� কের তথ� �ি�য়াজাতকরণ, তথ� িবে�ষণ, �িতেবদন �ণয়ন

ইত�ািদ কায��ম স�� কেরন। এই অ�াপ-এর মাধ�েম �য়ংি�য়ভােব র�চাপ, ডায়ােব�স, অি�েজন �লেভল এবং ইেলকে�া কা�ড�ও�াম পরী�া করার

সুেযাগ সৃ� হওয়ায় �া��েসবা �দান এবং তথ� সংর�ণ এখন আেগর �চেয় সহজতর হেয়েছ। এই অ�াপ ব�বহার কের �� সমেয় িনভু�ল তথ� সং�েহর সুেযাগ

সৃ� হওয়ার পাশাপািশ কম�কত� ােদর কম�দ�তা বৃি� �পেয়েছ। ইউিনয়নবাসীেদর �েত�েকর জেন� ইউিনক আইিড ব�বহার কের তথ� সং�েহর ফেল ইউিনয়েনর

সকল জনগেণর জেন� �য পৃথক পৃথক ডাটােবজ �তির হেয়েছ তা �থেক একজন িচিকৎসক অিত সহেজই �যেকােনা ব�ি�র �া�� সং�া� পূেব�র তথ�

(disease profile) িবে�ষণ কের অিধকতর দ�তার সােথ �া��েসবা �দান করেত স�ম হে�। এছাড়া, সংগৃহীত তথ� িবে�ষণ কের ইউিনয়েনর সাম�ক

জনেগা�র সা�ব�ক �া�� পিরি�িত �যমন: ডায়ােব�স, উ� র�চাপ, ক�া�ার ইত�ািদ স�েক�  ধারণা পাওয়া যাে�। পাশাপািশ �া��-সং�া�, �রাগত�,

অথ�ৈনিতক অব�া এবং জনিমিতক তথ�সমূহ িনয়িমত হালনাগাদ করা যাে�, যার মাধ�েম এক� শি�শালী �ডটােবইজ �তির হে�। 



জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর সব�কিন� স�ান �শখ রােসল জ��হণ কেরন
১৯৬৪ সােলর ১৮ অে�াবর। �শখ রােসল িছেলন ব�ব�ুর অত�� ��হভাজন ও আদেরর
স�ান। িক� একদল িবপথগামী �সিনেকর নৃশংসতায় ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ� মা� ১১ বছর
বয়েসই এই পৃিথবীর মায়া ত�াগ কের চেল �যেত হয় তােক। 
িবগত ১৮ অে�াবর ২০২১ �দশব�াপী �শখ রােসল িদবস পািলত হয়। িপেকএসএফ িদবস�
যথাযথ ভাবগা�ীেয�র সােথ পালন কের। 
এই িদবস উপলে�� আেয়ািজত এক ভাচু� য়াল আেলাচনা সভায় সভাপিত� কেরন
িপেকএসএফ-এর মাননীয় �চয়ারম�ান ড. কাজী খলীকু�মান আহমদ এবং �াগত ব�ব�
�দান কেরন িপেকএসএফ-এর ব�ব�াপনা পিরচালক ড. নিমতা হালদার এনিডিস। 
�শখ রােসল িদবস উপলে�� সহেযাগী সং�াসমূহ সমৃি� কম�সূিচভু� ১৯৮� ইউিনয়েন
‘উ�য়েন যুব সমাজ’ কায��েমর আওতায় সংগিঠত যুবেদর অংশ�হেণ আেলাচনা সভা, রচনা
ও িচ�া�ন �িতেযািগতা এবং সাং�ৃিতক অনু�ান আেয়াজন কের।  

 

 
�শখ রােসল িদবস উদ ্যাপন 

 

িবগত ০৯ িডেস�র ২০২১ তািরেখ িব�ব�াপী ‘আ�জ� ািতক দনু�িত িবেরাধী িদবস’ উদ ্যািপত
হেয়েছ। বাংলােদশেক দনু�িতমু� করার লে�� সারা িবে�র ন�ায় বাংলােদশ সরকারও
‘আপনার অিধকার, আপনার কত� ব�; দনু�িতেক না বলুন’ ��াগানেক �িতপাদ� কের
�দশব�াপী িবিভ� কম�সূিচর মাধ�েম দনু�িত িবেরাধী িদবস উদ ্যাপন কেরেছ। িপেকএসএফ
িদবস� উপলে�� বণ�াঢ� কম�সূিচ পালন কের। 
এছাড়া, িপেকএসএফ-এর সহেযাগী সং�াসমূহ ‘সমৃি� কম�সূিচ’ ও ‘�বীণ জনেগা�র
জীবনমান উ�য়ন কম�সূিচ’র আওতায় কম�সূিচভু� �িত� ইউিনয়েন আেলাচনা সভা, র �ািল
ও মানবব�ন কম�সূিচ আেয়াজেনর মাধ�েম িদবস� উদ ্যাপন কেরেছ। সমৃি� কম�সূিচভু�
�েত�ক� ইউিনয়েন ‘উ�য়েন যুব সমাজ’ কায��েম সংগিঠত যুবেদর অংশ�হেণ এক�
আেলাচনা সভা ও মানবব�ন কম�সূিচ এবং �বীণ জনেগা�র জীবনমান উ�য়ন কম�সূিচভু�
�েত�ক� ইউিনয়েন �বীণ সদস�েদর অংশ�হেণ পৃথক আেরক� আেলাচনা সভা ও
মানবব�ন কম�সূিচ অনুি�ত হয়। ১৯৮� ইউিনয়েন অনুি�ত এ সকল অনু�ােন �ায়
১৪,০০০ জন যুব সদস� এবং ১২,০০০ জন �বীণ সদস� অংশ�হণ কেরন।   

 

দনু�িত িবেরাধী িদবস উপলে�� সমৃি� কম�সূিচর আওতায়
�দশব�াপী মানবব�ন

সমিৃ� িবেশষ সামিয়কী পাতা ০৭

ব�ব�ুর জ�শতবা�ষ�কী এবং �াধীনতার সুবণ�জয়�ী উপলে�� িবগত ২৪ মাচ�  ২০২১ তািরেখ
িপেকএসএফ-এর ‘সমৃি�’ কম�সূিচভু� ২০১� ইউিনয়েনর ২০১ জন বীর মুি�েযা�ার
অংশ�হেণ এক� ভাচু� য়াল মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। অনু�ােন বীর
মুি�েযা�ােদর �ৃিতকথা সকল দশ�ক-��াতােক আ�ুত কের। 
অনু�ােনর সভাপিত িপেকএসএফ-এর �চয়ারম�ান বীর মুি�েযা�া ড. কাজী খলীকু�মান
আহমদ বেলন, “ব�ব�ুর আদশ� ও মুি�যুে�র �চতনা �কবলমা� আেলাচনােত সীমাব�
থাকেল চলেব না, বরং �স�েলা মেন-�ােণ িব�াস ও ধারণ করেত হেব এবং বা�বায়েনর জন�
সবাইেক একসােথ কাজ করেত হেব।”
িপেকএসএফ-এর পষ�দ সদস� ও ঊ��তন কম�কত� াবৃ� এবং �দেশর িবিভ� অ�েলর সহেযাগী
সং�াসমূেহর িনব�াহী পিরচালক ও কম�বৃ�সহ �ায় ৫০০ জন এই ভাচু� য়াল সভায় অংশ�হণ
কেরন।

দইু শতািধক বীর মুি�েযা�ার অংশ�হেণ ভাচু� য়াল
মতিবিনময় সভা
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হঁাস পালেন �াবল�ী মাসুদ রানা  

মাসুদ রানা, ৩০, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অিধভু� িততুমীর কেলজ �থেক উি�দিব�ােন �াতক স�� কেরন ২০১৬ সােল। পাশ করার পর
িকছুিদন চাকুিরর �পছেন ছুেট কাি�ত ফল না �পেয় িতিন িভ�পেথ হঁাটার িস�া� �নন। ২০১৭ সােল বািড়েত িফের এেস যখন এক� হঁােসর
খামার করার িবষেয় ভাবিছেলন তখনই তার মাথায় আেস িপেকএসএফ-এর সহেযাগী সং�া ‘মানিবক সাহায� সং�া (এমএসএস)’-এর কথা।  
িতিন তার পূব�পিরিচত এমএসএস-এর এক কম�কত� ার সােথ �যাগােযাগ কেরন। উ� কম�কত� া তােক তার ইউিনয়েন এমএসএস কতৃ� ক
বা�বায়নাধীন িপেকএসএফ-এর ‘সমৃি�’ কম�সূিচর আয়বৃি�মূলক ঋণ কায��েমর িবষেয় অবিহত কেরন। উে�খ�, নীলফামারী �জলার
�সয়দপুর উপেজলার বাঙািলপুর ইউিনয়েনর মাসুদ ছা�াব�ায় উ� ইউিনয়েন এমএসএস কতৃ� ক বা�বায়নাধীন িপেকএসএফ-এর সমৃি�
কম�সূিচর ‘উ�য়েন যুব সমাজ’ কায��েমর সােথ যু� িছেলন। �সই সূে�, এমএসএস-এর কেয়কজন কম�কত� ার সােথ তার পূব�পিরচয় িছেলা।  
ঋণ সহেযািগতার িবষেয় আ�� হেয় মাসুদ �ত কােজ �নেম পেড়ন এবং ��েত তার বািড়র উঠােন ৫০� হঁাস িনেয় খামােরর কায��ম ��
কেরন। পরবত�কােল ধােপ ধােপ িতিন ৯৯,০০০ টাকা আয়বৃি�মূলক ঋণ �হণ কেরন এবং তঁার হঁােসর সংখ�া বৃি� কেরন। বত� মােন তার
খামাের �ায় ৪০০� হঁাস রেয়েছ। িতিন �দিনক �ায় ২৮০� িডম সং�হ কেরন যার বাজারমূল� �ায় ৩,০০০ টাকা। আনুষি�ক অন�ান�
খরেচর পর তার মািসক আয় থােক �ায় ৬০,০০০ টাকা। 
তার �াবল�ী হওয়ার পেথ িপেকএসএফ-�ক পােশ �পেয় মাসুদ কৃত�। িতিন মেন কেরন, �দেশর িশি�ত যুবসমাজ চাকুিরর িপছেন না ছুেট
িনজ উেদ�ােগ িকছু করার �চ�া করেল �দেশর �বকার� সমস�া অেনকটাই কেম আসেব। 

পিরবত� েনর গ�
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