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কবরািার কারবে আয় কবে মেবে মেবে োওয়া েনরে োিুবের। সরকানর সহায়িা 

এেবিা প্রবয়াজবির িুলিায় িেেয। 

 

কবরািায় দনরদ্র োিুবের জিয প্রায় ১১ হাজার মকাটে োকার সহায়িা দরকার। 

 

মেসরকানর েবেেো প্রনিষ্ঠাি পাওয়ার অ্যান্ড পাটেিনসবপশি নরসার্ি মসন্টার 



 প নপনপআরনস  ও যযাক নিনটটেটে অ্ে ের্নি িযা  অ্যান্ড মভবর্নলপবেবন্টর 

 প নেআনিজনভ  এক মৌথ  সেক্ষাায় এন ললালল টব  এবসবে। 

নপনপআরনসর নিে িাহক্ষ মর্য়ারেযাি মহাবসি িজল্লুর রহোি প্র ে আবলাবক েবলি, 

‘মকানর্নভ–পরেিী সেবয় িেবর দনরদ্রবদর জিয িিুি কবর েড় কে িসূনর্ দরকার। 

িের দানরদ্রয নিবয় েড় ধরবির িক্ষনি নর্ন্তা দরকার।’ 

আজ েুধোর র্নারু্িযয়াল মসনেিাবরর োধযবে ওন েবেেোর ললালবলর ওপর আবলার্িা 

হয়। েি ৪ ম বক ১২ এনপ্রল মলাবি সাাাৎকাবরর নর্ননিবি এন সেক্ষাা হয়। মোে ১২ 

হাজার পনরোরবক মলাি করা হয়। সাড়া মেবল ৫ হাজার ৪৭১ পনরোবরর কাবে 

ম বক। ১৬ এনপ্রল এ সেক্ষাার প্রা নেক ললালল িুবল ধরা হয়। আজ পূে িাঙ্গ সেক্ষাা 

প্রনিবেদি প্রকাশ করা হবলা। 

র্নারু্িযয়াল সর্নায় েবেেোর নেনর্নন্ন নদক িুবল ধবরি মহাবসি িজল্লুর রহোি ও 

নেআনিজনভর নিে িাহক্ষ পনরর্ালক নেরাি েনিি। 

সেক্ষাায় অ্ংশ মিওয়া টিরদািাবদর জোবে েবেেোয় আয় কবে ৌাওয়া, োদয 

গ্রহবে সক্ষোেদ্ধিা, কক্ষ ধরবির সহায়িা প্রবয়াজি—এসে নর্ত্র ওব  এবসবে। 

িান িাবদর র্ানহদার নর্ননিবি গ্রাে-শহরনিনে িবশবে কি োকা সহায়িা দরকার, এর 

একটে নহসাে মদওয়া হবয়বে ওন েবেেোয়। এন িেদ সহায়িা নদবি কি োকা 

লােবে, িাও েলা হবয়বে। 

েবেেোয় েলা হবয়বে, গ্রাবের েনরে োিুেবক প্রনি োবস ১ হাজার ৪৫০ োকা িেদ 

সহায়িা নদবল লােবে ৬ হাজার ২৩২ মকাটে োকা। আর শহবরর োিুেবক োবস ১ 

হাজার ৭৪৫ োকা নদবল লােবে ৪ হাজার ৭১৬ মকাটে োকা। সে নেনলবয় প্রনি োবস 

১০ হাজার ৯৪৯ মকাটে োকা লােবে। 

েবেেো অ্িুৌায়ক্ষ, কবরািার কারবে দনরদ্র োিুবের েবধয ৌা াঁরা গ্রাবে আবেি, িা াঁবদর 

৬৭ শিাংবশর িেদ ও ৭০ শিাংবশর োদয সহায়িা দরকার। আর শহবরর েিিোসক্ষর 

৭০ শিাংবশর িেদ ও ৭৮ শিাংবশর োদয সহায়িা দরকার। 

েবেেোয় আরও েলা হবয়বে, েি মলেরুয়ানর োবসর িুলিায় এনপ্রল োবস অ্নি 

েনরে, েনরে, েনরে হবয় ৌাওয়ার ঝুাঁ নকর েবধয  াকা োিুে এেং েনরে িয় এেি 

োিুবের আয় দদনিক আয় ৬৫ ম বক ৭৫ শিাংশ কবেবে। 

আবলার্িায় অ্ংশ নিবয় নেনশষ্ট অ্ িিক্ষনিনেদ ও মেসরকানর েবেেোা প্রনিষ্ঠাি মসন্টার 

লর পনলনস ভায়ালবের প নসনপনভ  মর্য়ারেযাি মরহোি মসােহাি েবলি, মকানর্নভ 



পনরনিনির কারবে দানরদ্রয মেবড়বে। োিুে িিুি কবর েনরে হবে। এো মেশ 

টবেেজিক। মকানর্নভ মেকসন জক্ষেিৌাপবির ওপর প্রর্নাে মললবে। 

মহাবসি িজল্লুর রহোি েবলি, দনরদ্র োিুবের সহবৌানেিায় সরকাবরর সাোিজক 

সুরাা কে িসূনর্ র্ালু আবে। নকন্তু মকানর্নভ–১৯ পনরনিনিবি এসে োিুবের ওপর মৌ 

োরাত্মক প্রর্নাে পবড়বে, িা প্র ােি সহায়িা কে িসূনর্বি দরূ করা সম্ভে িা। এর জিয 

সহায়িার মাবত্র নর্নন্নিা আিবি হবে। নর্নন্নর্নাবে র্নােবি হবে। 

যযাবকর নিে িাহক্ষ পনরর্ালক আনসল সাবলহ েবলি, এ মদবশ শহবরর দানরদ্রয নিবয় েুে 

মেনশ েবেেো হয়নি। িান শহুবর দানরবদ্রযর েুে মেনশ ি য–টপািও মিন। অ্ র্ এন 

মকানর্নভ পনরনিনিবি শহবরর েনরে োিুবেরান মেনশ ঝুাঁ নকপূে ি অ্েিা আবে। 

পনরকল্পিা কনেশবির সাধারে অ্ িিক্ষনি নের্নাবের প িজননভ  সদসয শােসুল আলে 

কবরািার েবধয সরকার সাোিজক নিরাপিা নিিিি করবি কক্ষ ধরবির টবদযাে 

নিবয়বে, িা িুবল ধবরি। 

এ োড়া েক্তেয মদি লন্ডি সু্কল অ্ে নবকািনেকস অ্যান্ড পনলটেকযাল সাবয়ব র 

অ্ধযাপক িায়লা কনের, টলটার নেশ্বনেদযালবয়র অ্ধযাপক এস আল ওসোিক্ষ প্রেুে। 
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