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দাবরদ্র্য ববমমাচমি রকারমকই অগ্রণী উমদযাগ বিমত মব। এ জিয স্বাস্থ্য, বলক্ষা মািব উন্নমি বববিমাগ বাড়ামত মব।  
গতকা মঙ্গবার অবতদাবরদ্র্য বদব উপমক্ষ আমাবজত এক অিষু্ঠামি অথথমন্ত্রী আবু মা আবদু মবুত এবং ববরকাবর ংস্থ্া ব্র্যামকর 
বচারপারি ফজম াাি আমবদ এ কথা বমি।  
বদবটি উপমক্ষ আমাচিা অিষু্ঠামির পালাপাবল বনু্ধরা কিমভিলি বন্টামর বমার আমাজি করা ।  
বাংামদল রকার, ইউমকএইড, ববরকাবর কমথবূচ ‘ববড়’, ব্র্যাক ও বব্র্টিল কাউবি এ অিষু্ঠামির আমাজি কমর।  
আমাচিা অিষু্ঠামি আরও বক্তবয বদি বাংামদল বযাংমকর গভিথর আবতউর রমাি, বব্র্টিল াইকবমলিার রবার্থ  বিকি, এবজইআরবড বচব 
বমবর কাবি মজমুদার ও ব্র্যামকর পবরচাক লীপা াবফজা। অিষু্ঠামি ঞ্চামকর ভূবমকা পাি কমরি মািমুর জিয ফাউমেলমির বিবথাী পবরচাক 
লাীি আিাম।  
অথথমন্ত্রী তাঁর বক্তমবয বমি, দাবরদ্্র্য ববমমাচমি রকারমকই অগ্রণী উমদযাগ বিমত মব। ববরকাবর ংস্থ্ার উমদযাগ মন্ব করা তামদর ধ্যাি-
ধ্ারণা কামজ াগামত মব।  
মবুত আরও বমি, ‘আমরা যবদ দাবরদ্র্যমক আক্রমণ করমত পাবর, তমব বাধ্য ম অবত দাবরদ্র্য আক্রাি মব। আমরা এতবদি বয অস্ত্র আববষ্কার 

কমরবি তা কামজ াগামত মব।’ বতবি মমি কমরি, বববিমাগ গ্রামম বিম যাওা, মািব উন্নি ও কমথংস্থ্ািই মা দাবরদ্র্য ববমমাচমির অস্ত্র। এই 
অস্ত্রগমুার বযবস্থ্াপিা উন্নত করমত মব।  

অথথমন্ত্রী বমি, রকার ভতুথ বক বদম দাবরদ্র্য ববমমাচমি অবদাি রাখমি। ববদযু , কৃব ও খামদয রকার ভতুথ বক বদম থামক। এর্া দবরদ্র্মদর 
ক্রক্ষমতা বাবড়ম বদ। ১৫ র্াকার বজবি ১০ র্াকা বকিমত পামর। এমত দবরদ্র্রা উপকৃত ।  
ফজম াাি আমবদ বমি, রকামরর দঢ়ৃ প্রবতজ্ঞা িা থাকম দাবরদ্র্য ববমমাচি ম্ভব ি। তাঁর মমত, বদমলর ১৭ দলবমক ৬ লতাংল মািু অবত 

দবরদ্র্। আবার ১০ লতাংল মািু রমমি, যামদর পবরবামরর বললমুদর খাওামত বগম অিয দযরা কু্ষধ্াতথ  থামক। আর এ ধ্রমির মািমুর চার 
লতাংমলর বকামিা কামজর মুযাগ বিই। তামদর জিয ামাবজক াতা দরকার।  
ফজম াাি আমবদ জািাি, দবক্ষণ এবলার ৪৮ লতাংল বললু অপুবির বলকার। আর াব-াারাি আবিকার বদলগমুা এই ার ২৮ লতাংল। এর 
অিযতম কারণ দবক্ষণ এবলার মামরা তাঁমদর বললমুদর মাটিমত বরমখ কাজ কমরি। আর আবিকাি মামরা বললমুদর লরীমরর বপিমির অংল ববমঁধ্ 
কাজ কমরি। এমত বললমুদর বদম বববভন্ন বরাগ ংক্রবমত ওার মুযাগ অমপক্ষাকৃত কম।  
আবতউর রমাি বমি, রকামরর একার পমক্ষ দাবরদ্র্য ববমমাচি করা ম্ভব ি। বযবক্ত খাতমকর অংলগ্রণ বাড়ামত মব।  
এবদমক অিষু্ঠামি দাবরদ্র্য ববমমাচমি অবদাি রাখমত কাজ কমর যামেি, মাঠপযথামর বববভন্ন ংস্থ্ার এমি ৩২ জিমক ববমল ম্মািিা বদওা । এ 
িাড়া দাবরদ্র্য ববমমাচি কাযথক্রমমর আওতা এম দাবরদ্র্য দরূ কমরমিি, এমি কমকজি তাঁমদর অবভজ্ঞতার কথা বমি। অিষু্ঠাি প্রাঙ্গমণ বদিবযাপী 
বমার আমাজি করা ।  
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