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প্রায় াগিক িয়েষণার সার-সংয়েপ 

 

1. স্বাধীনতার সুবর্ ণ জয়ন্তী জাততর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর জন্মেত বাতষ ণকী উদযাপননর অংে তহনেনব দারিদ্র্য 

রিম াচন ও আঞ্চরিক বিষম্য হ্রামেি জন্য পল্লী উন্নয়ন একানেমী (আরতেএ), বগুড়া’র তনজস্ব অর্ ণায়নন “দাতরদ্র্যমুক্ত মনেল 

গ্রাম প্রানয়াতিক িনবষর্া” পতরচালনা করা হনে। 

এ িনবষর্ার আওতায় শদনের ৩টি গ্রানম (জামালপুর শজলার শমলানদহ উপনজলার, চর পতলো গ্রাম; বগুড়া শজলার শেরপুর 

উপনজলা কালেীমাটি গ্রাম ও রংপুর শজলার তমঠাপুকুর উপনজলার রততয়া গ্রাম) পাইলট আকানর দাতরদ্র্যমুক্ত মনেল গ্রাম 

তনব ণাচন কনর প্রানয়াতিক িনবষর্া কায ণক্রম শুরু করা হনয়নে। উতল্লতখত ৩টি গ্রানমর ৪০২৩টি পতরবানর মানে শবজলাইন োনভ ণ 

পূব ণক Multidimensional Poverty Index (MPI)  এর আনলানক শমাট ৫৩৪টি হত দতরদ্র্ পতরবার তচতিত করা হয়। 

দাতরদ্র্য তবনমাচন ও শটকেই উন্নয়ননর লনযয তচতিত দাতরদ্র্য জননিাষ্ঠী কর্তণক আয়-বধ ণনমূলক কম ণকান্ড তনব ণাচন ও বা্তবব শযনর 

প্রনয়ানির তনতমত্ত কৃতষ ও পল্লী উন্নয়ন তবষয়ক প্রতেযর্ প্রদানেহ তবতভন্ন শটকেই প্রযুতক্তর েম্প্রোরর্ করা হনে। দতরদ্র্ 

জননিাষ্ঠীর মানে মুরিীর বাচ্চা ফুটাননার জন্য ৫টি ইনতকউনবটর, ২৫০০টি মানের শপানা ও ২৪,১৬৮টি িানের চারা প্রদানেহ 

তবতভন্ন েহায়তা কায ণক্রম পতরচালনার মাধ্যনম দাতরনদ্র্যর হার শুনের শকাটায় আনায়নন মনেল উদ্ভাবননর প্রনচষ্টা অব্যহত রাখা 

হনয়নে। 

 

২. পটভূগি েণ ণনা :  

 জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবর রহমান বলেতিলেন ‘‘আমার শেলের প্রতিটি মানুষ খাদ্য িালব, আশ্রয় িালব, তেক্ষা িালব, 

উন্নি জীবলনর অতিকারী হলব—এই হলে আমার স্বপ্ন’’। োতরদ্র্য বাাংোলেলের সবলেলক বড় এবাং গুরুির চ্যালেঞ্জসূহলহর 

একটি এবাং এখনও এলক্ষলে প্রচুর কাজ করার আলি। অে থননতিক সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাাংোলেলে জনসাংখ্যার 

2০.৫% তিে োতরদ্র্য (অে থতবভাগ, ২০২১) । অস্টম িঞ্চবাতষ থক িতরকল্পনায় ২০২৫ সাে নাগাে চ্রম োতরলদ্র্যর হার ৭.৪ 

েিাাংলে কতমলয় আনার েক্ষয তির করা হলয়লি (General Economics Division, 2020) । ২০১৯ সালে শকাতভড-১৯ 

প্রাদুভ থালবর পূলব থ বাাংোলেে ইন্সটিটিউট অবস শডলভেিলমন্ট স্টযাতডজ (BIDS) এবাং ইাংল্যালের বাে তবশ্বতবদ্যােয় শযৌেভালব 

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্কতভতিক বাাংোলেলের োতরলদ্র্যর অবিা জানার জন্য সমীক্ষা িতরচ্ােনা কলর। সমীক্ষা প্রতিলবেলন 

উলেখ করা হলয়লি শয, শেলের শমাট জনসাংখ্যার ২৫.৮৭ েিাাংে বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লক (এমতিআই) োতরদ্র্য। িেী এোকায় 

২৮.৯৯ েিাাংে এবাং নগর এোকায় ১৪.১৩ েিাাংে শোক এমতিআই োতরদ্র্য (Ali et al., 2021) । শকাতভড-১৯ িরবিী 

সমলয় এমতিআই োতরদ্র্্যলের সাংখ্যা আরও বৃতি শিলয়লি। আোর কো হলো বিথমান সরকার োতরদ্র্য তনরসনলক সলব থাচ্চ 

অগ্রাতিকার প্রোন কলরলি। বাাংোলেলের শপ্রতক্ষি-িতরকল্পনায় (২০২১-২০৪১) শেেলক োতরদ্র্যমুক্ত করার অতভপ্রায় ও দৃঢ় 

অাংগীকার ব্যক্ত করা হলয়লি। শপ্রতক্ষি িতরকল্পনায় বো হলয়লি শয, `vwi Ö̀¨k~b¨ †`k Mo‡Z cÖe„w×‡K n‡Z n‡e AšÍf©zw³g~jK 

I `vwi ª̀¨ wbimbg~jK| 2031 mv‡ji g‡a¨ Pig `vwi`ª¨ wbg©~j Kiv Ges 2041 mv‡ji g‡a¨ `vwi‡`ª¨i nvi b~¨bZg ch©v‡q 

(3% ev Gi wb‡P) wb‡q আসার েক্ষয তির করা হলয়লি (সািারণ অে থনীতি তবভাগ, ২০২০)| 2041 mv‡ji g‡a¨ †`‡ki 

mKj bvMwi‡Ki b~¨bZg Rxebgvb wbwðZ Kiv n‡e। 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তলব রূি শেওয়ার েক্ষয তনলয় বঙ্গবন্ধুর সুলযাগ্য কন্যা শেেলনেী ও মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শেখ হাতসনা েেটি 

তবলেষ উলদ্যাগ গ্রহণ কলরলিন। এই ১০টি তবলেষ উলদ্যালগর মলে রলয়লি আমার বাতড় আমার খামার, আশ্রয়ণ, তডতজটাে 

বাাংোলেে, তেক্ষা সহায়িা, নারীর ক্ষমিায়ন, সবার জন্য তবদুযৎ, , সামাতজক তনরািিা কম থসূতচ্, কতমউতনটি তিতনক ও তেশু 

তবকাে, তবতনলয়াগ তবকাে ও িতরলবে সুরক্ষা। োতরদ্র্য তবলমাচ্লন গৃহীি এসব উলদ্যাগ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর দূরেতে থিার স্বাক্ষর 

বহন কলর। এ সকে উলদ্যাগ শেলের োতরদ্র্য তবলমাচ্লন অভূিপূব থ ভূতমকা রাখলি এবাং ২০৪১ সালের মলে উন্নি শেে তহলসলব 

উিীলণ থর েলক্ষয চ্ােলকর ভূতমকা িােন করলি (প্রিানমন্ত্রীর কায থােয়, 2020) । জািীয় িতরসলর বাস্তবায়নািীন এই সকে 

উলদ্যালগর িাোিাতে িশ্চাৎ, িে ও প্রাতিক গ্রাম তচ্ত ি কলর চ্রম েতরদ্র্য খানাগুতেলক োতরদ্র্যমুক্ত করার েলক্ষয শকান কায থকর 

উিায় ও শকৌেে প্রলয়ালগর প্রলয়াজন রলয়লি তকনা িা প্রালয়াতগক গলবষণার মােলম উেঘাটলনর েলক্ষয িেী উন্নয়ন একালডমী, 

বগুড়া োতরদ্র্যমুক্ত মলডে গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণা িতরচ্ােনার উলদ্যাগ গ্রহণ কলরলি। 

োতরদ্র্য দূরীকরণ কম থসূতচ্লি োতরদ্র্য ও োতরদ্র্য শরখার সাংজ্ঞায়ন অিযি গুরুত্বপূণ থ। শকননা, সুতবিালভাগী তনব থাচ্ন ও োতরদ্র্য 

দূরীকরলণর শকৌেেগুতের প্রলয়াগ এই দুইলয়র সাংজ্ঞায়লনর উির বহুোাংলে তনভ থর কলর। আমালের শেলে োতরদ্র্য তবলমাচ্ন 

কম থসূতচ্গুতে অতিকাাংেলক্ষলে আয়তভতিক িারণা তনলয় কাজ কলরলি। আয়তভতিক োতরদ্র্য তবললেষষলণ কখনও কখনও আয় 

ব্যিীি অন্য তকছু মাো শযমন স্বািয, তেক্ষা ইিযাতে শযাগ করা হলয়লি। তকন্তু োতরলদ্র্যর বহুমুতখিা শকান প্রকলল্পর অিীলন একটি 

একক প্যালকলজর আওিায় কায থকরভালব প্রতিফতেি হয়তন। কখনও িাতনক মাো শযমন হাওর এোকায় বসবাসকারী 

োতরদ্র্যলের জীবনমান উন্নয়ন, তবলেষ স্প্রদোয় শযমন েতরদ্র্য আতেবাসী বা শজলে স্প্রদোলয়র জীবনমান উন্নয়ন, কখনও 

শুধুমাে আয়তভতিক োতরলদ্র্যর সাংজ্ঞায়লনর আলোলক েতরদ্র্য জনলগাষ্ঠী তনব থাচ্ন এবাং িালের সমস্যা সমািালন প্রকলল্পর 
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নকোয়ন করা হলয়লি। তকন্তু চ্রম োতরদ্র্য বহুমাতেক। এ কারলণ, োতরলদ্র্যর বহুমাতেকিা তবলবচ্নায় তনলয় একটি সুসাংহি 

িারণার আলোলক োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্ গ্রহণ এবাং োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর একটি মলডে উদ্ভাবন শযৌতক্তক বলে প্রিীয়মান হয়।  

এরূি মলডলে োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর জন্য অে থননতিক ও অ-অে থননতিক তনলে থেকগুতে তনলয় একইসালে কাজ করা সম্ভব হলব। 

শকননা আয় হলো অ-অে থননতিক তনলে থেকগুতে শযমন স্বািয, তেক্ষা, িতরলবে ও জীবনযাোর অন্যান্য অবিার উির তনভ থরেীে 

একটি চ্েক। ইিঃপূলব থ গৃহীি োতরদ্র্য দূরীকরণ কম থসূচ্ীগুতেলি চ্রম েতরদ্র্য খানাগুতের বহুমাতেক োতরদ্র্যলক এভালব 

তবললেষষলণর ও সমািালনর উলদ্যাগ শনয়া হয়তন। এই অসম্পূণ থিা সমািালনর একটি প্রয়াস তহলসলব িেী উন্নয়ন একালডমী, বগুড়া 

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক িারণার তভতিলি োতরদ্র্য মুক্ত মলডে গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণা শুরু কলরলি। 

৩. বাাংোলেলে সমাপ্ত ও চ্েমান োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্র রূিলরখা 

বাাংোলেলে োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর েক্ষয তনলয় অদ্যাবতি নানা িরলনর কম থসূতচ্ বাস্তবাতয়ি হলয়লি এবাং চ্েমান রলয়লি। তনলে 

কতিিয় উলেখলযাগ্য োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্সূহলহর েক্ষয, উলদেশ্য,, োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর উিায় ও ফোফে আলোচ্না করা 

হলো। 

আমার বাতড় আমার খামার প্রকল্প 

আমার বাতড় আমর খামার শেেলক ক্ষুিা ও োতরদ্র্যমুক্ত করার জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শেখ হাতসনার তবলেষ অগ্রাতিকারভুক্ত 

প্রকল্প। একটি বাতড়লক খামার িো কৃতষতভতিক উৎ, িােলনর শকন্দ্রতবন্দু তহলসলব গলড় তুলে আয় সৃজন, োতরদ্র্লের ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ 

সঞ্চলয়র তবিরীলি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ অনুোন সহায়িায় সঞ্চয়ী মলনাভাব গলড় তুলে আত্ম কম থসাংিালনর জন্য োতরদ্র্লের তনজস্ব 

িহতবে গঠন প্রকলল্পর ূহে উলদেশ্য,। এই প্রকল্প োতরদ্র্লের িহতবে হলি ঋণ গ্রহন কলর আয় বৃতিূহেক কম থকাে ও উলদ্যাক্তা 

উন্নয়লনর কালজ ব্যবহার কলর স্বাবেম্বী হওয়ার িে শেখায়। ইলিামলে প্রকলল্পর িায়ীরূি িেী সঞ্চয় ব্যাাংক প্রতিষ্ঠা করা 

হলয়লি। জুোই, ২০০৯ হলি জুন ২০২০ িয থি এ প্রকলল্পর অিীলন উিকারলভাগী সেস্য িতরবালরর সাংখ্যা ৫৪ েক্ষ ৫৯ হাজর 

৬০০টি। তবতনলয়াগলযাগ্য শমাট িহতবলের িতরমাণ োঁতড়লয়লি ৭৮৬৬শকাটি ৯৭ েক্ষ ১৪ হাজার টাকা। শটকসই জীতবকায়লন 

আয়বি থক খামার সৃতির মােলম োতরদ্র্য তনরসলন প্রকল্পটি েীঘ থ শময়ালে সাফল্য ও প্রভাব সৃতিলি অনন্য সািারণ ভূতমকা রাখলি।  

আশ্রয়ণ 

আশ্রয়ণ শেে শনেী শেখ হাতসনার আর একটি তবলেষ অগ্রাতিকারভুক্ত প্রকল্প। ১৯৯৭ সালে গৃহীি প্রকল্পটির বিথমালন ২য় 

িয থালয়র কায থক্রম চ্েমান রলয়লি। প্রকলল্পর প্রিান উলদেশ্য,সূহহ হলো ভূতমহীন, গৃহহীন, তিন্নূহে,অসহায় েতরদ্র্ জনলগাষ্ঠীর 

পুনব থাসন, ঋণ প্রোন ও প্রতেক্ষলণর মােলম জীতবকা তনব থালহ সক্ষম কলর শিাো এবাং আয়বি থক কায থক্রম সৃতির মােলম োতরদ্র্য 

দূরীকরণ। এ প্রকলল্পর মােলম ১৯৯৭ সাে শেলক এ িয থি ৩৮৪০.৫৫ শকাটি টাকা ব্যলয় ২৯৮,২৪৯টি ভূতমহীন-গৃহহীন-অসহায়- 

তিন্নূহে িতরবারলক পুনব থাসন করা হলয়লি। ২৭৫,৬৫৬ জনলক আয়বি থক শিোতভতিক প্রতেক্ষণ প্রোন করা হলয়লি। ১৩৮,৭১৮টি 

িতরবারলক ঋণ প্রোন করা হলয়লি (প্রিানমন্ত্রীর কায থােয়, 2020) । 

সাতব থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূতচ্ 

গ্রালমর সকে শশ্রণী ও শিোর অতিবাসীলের একটি সাতব থক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সতমতির আওিায় তনলয় এলস প্রতেক্ষণ এবাং 

সঞ্চয় ও ঋণ সুতবিা প্রোন ও সরকালরর তবতভন্ন শসবাগুতেলক সমবায় সতমতির সালে সমন্বয় কলর উিকারলভাগীলের তনকট 

সহজেভয করা এই কম থসূতচ্র প্রিান উলদেশ্য,। সাতব থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূতচ্ প্রকল্পটির বিথমালন ৩য় িয থালয়র বাস্তবায়ন কায থক্রম 

চ্েমান রলয়লি।  

সাতব থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূতচ্ ২য় িয থায় এর অিীলন ৪২৭৪টি সমবায় সতমতি তনবতিি হলয়লি। এসব সমবায় সতমতির সাংখ্যা 

৫৬১৯৫৭ জন। ঋণ প্রোন ও প্রতেক্ষলণর মােলম ১১৮৭০৮ জলনর আত্মকম থসাংিান হলয়লি। সতমতিগুতের সঞ্চয় ও আমানলির 

িতরমাণ ৮২৭০.৪৭ েক্ষ টাকা। এ প্রকলল্পর ৩য় িয থায় (২০১৮-২০২১) ৭৮৪৫ টি সমবায় সতমতি গঠন করা হলয়লি এবাং নতুন 

কলর ৭০৮৪৯৭ জন সেস্য তনবতিি হলয়লি এবাং ১৪৯৪১২ জলনর আত্মকম থসাংিালনর সৃতি হলয়লি (অে থতবভাগ, ২০২১) । 

চ্র জীতবকায়ন কম থসূতচ্  

প্রকল্পটি ২০০৪ হলি ২০১৬ সাে িয থি দুইটি িয থালয় বাস্তবাতয়ি হয়। প্রকলল্পর D‡Ïk¨ n‡jv DËivÂ‡ji hgybv b`x িীরবিী 

কুতড়গ্রাম, গাইবািা, বগুড়া, তসরাজগঞ্জ এবাং জামােপুর শজোর Pi GjvKvi োতরদ্র্য I Amnvq bvix, cyiæl I wkï‡`i Rxeb 

ও RxweKvi wbivcËv weavb Kiv। চ্লর বসবাসরি ৭৮,০০০ িতরবাররলক িালের িিন্দ মি ১৭,৫০০ (আনুমাতনক ১৪৬ িাউে) 

টাকা সমূহলল্যর একটি আয় বি থনকারী সম্পে প্রোন করা হয়, তবশুি িাতন এবাং িয থাপ্ত িয়ঃতনস্কােন সুতবিা প্রোন করা হয়, 

বন্যায় প্লাতবি সলব থাচ্চ উচ্চিার শচ্লয় ৬০ শসঃতমঃ উঁচু কলর বসি তভটা কলর শেয়া হয়, ১৮ মাসব্যাতি মাতসক হালর বৃতি প্রোন 

করা হয়, গ্রাম সঞ্চয় এবাং ঋণ েলে অিভু থক্ত করা হয়, তনতে থি সূতচ্সহ ১৮ মাস িায়ী  একটি সামাতজক উন্নয়ন েলে অিভু থক্ত 

করা হয় (যা ২০-২৫ জন নারী অাংেগ্রহণকারীর সমন্বলয় গঠিি হয়), জীতবকা সাংক্রাি তবতভন্ন প্রতেক্ষণ প্রোন করা হয় এবাং 

তসএেতির স্বািযলসবা সুতবিা িাবার জন্য তবতভন্ন ভাউচ্ার প্রোন করা হয়। তসএেতি ৭৮,০০০ িতরবারলক অতি োতরদ্র্য সীমা 
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শেলক শবর কলর আলন এবাং এর শেলক আনুমাতনক ৯০০,০০০ এর শবতে মানুষ নানাভালব উিকৃি হলয়লি। 

আমার গ্রাম আমার েহর 

মানুলষর জীবনমান উন্নয়লন মাননীয় প্রিানমন্ত্রী জনলনেী শেখ হাতসনার সুলযাগ্য ও অতুেনীয় শনতৃলত্ব আমার গ্রাম আমার েহর 

োস্তো য়নর উয়যাি ননও া হয় য়ে। ের্ণিান সরকার গ্রামলক উন্নয়ন ও সমৃতির শকন্দ্রীয় েে থন তহলসলব তবলবচ্না কলর এলসলি। 

প্রতিটি গ্রামলক আধুতনক েহলরর সকে সুতবিাতে শেয়ার ব্যবিা শনয়া হলব—সরকালরর তনব থাচ্নী ইেলিহালরর এ প্রতিশ্রুতি 

অনুযায়ী প্রােতমক িেলক্ষি তহলসলব শেলের ৮টি তবভালগ ১৫টি মলডে গ্রাম গলড় শিাো হলব। মলডে গ্রালম  শযাগালযাগ ও 

বাজার অবকাঠালমা, আধুতনক স্বািয শসবা, মানসম্মি তেক্ষা, সুলিয় িাতন, িথ্য প্রযুতক্ত সুতবিা ও দ্রুিগতিসম্পন্ন ইন্টারলনট 

সুতবিা, উন্নি িয়:তনষ্কােন ও বজথয ব্যবিািনা, কতমউতনটি শেস ও তবলনােলনর  ব্যবিা, ব্যাাংতকাং সুতবিা, গ্রামীণ কম থসাংিান, 

তবদুযৎ,  ও জ্বাোতন সরবরাহ বৃতি, কৃতষ আধুতনকায়ন ও যাতন্ত্রকীকরলণর মােলম উৎ, িােন বৃতিসহ সব সুতবিা রাখার কো বো 

হলয়লি। েহলরর সুতবিা গ্রালম স্প্রদসারণ করা হলে এবাং গ্রামীণ যুবক ও কৃতষ উলদ্যাক্তালের প্রতেক্ষলণর আওিায় আনা শগলে 

উৎ, িােনেীে কম থসাংিালনর সুলযাগ তিতর হলব। িাোিাতে গ্রালম হােকা তেলল্পর সম্ভাবনাও বাড়লব বলে িারণা করা হলে। এলি 

গ্রালমর মানুলষর েহরমুখীিা কমলব বলে আো করলি সরকার। 

উিলরাক্ত কম থসূতচ্গুতে িাড়াও োতরদ্র্য দূরীরকরলণর জন্য তবলেষভালব উলেখলযাগ্য চ্েমান কম থসূতচ্র মলে রলয়ি িেী োতরদ্র্য 

তবলমাচ্ন কম থসূতচ্ (িোতবক), সমতন্বি োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্ (সোতবক), উিরাঞ্চলের োতরদ্র্লের কম থসাংিান তনতশ্চিকরণ 

প্রকল্প (তিিীয় িয থায়), োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর েলক্ষয অপ্রিান েস্য উৎ, িােন, সাংরক্ষণ, প্রতক্রয়াকরণ ও বাজারজািকরণ কম থসূতচ্ 

(২য় িয থায়), কুতড়গ্রাম ও জামােপুর শজোর প্রাতিক জনলগাষ্ঠীর োতরদ্র্য হ্রাসকরণ েীষ থক প্রকল্প। 

উিলরাক্ত আলোচ্নায় প্রিীয়মান হয় শয, প্রকল্পসূহলহর নকো প্রণয়ন ও বাস্তবায়লন প্রকলল্পর েক্ষয, উলদেশ্য,, িতরসর, 

সুতবিালভাগী তনব থাচ্লনর িরণ, োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর উিায় ও শকৌেে, প্রকলল্পর প্রিান উিাোন ইিযাতে সম্পতকথি িারিম্য 

রলয়লি। শপ্রক্ষািট ও প্রকলল্পর েক্ষয অনুযায়ী এ সকে শক্ষলে তবতভন্নিা এলসলি। োতরদ্র্য তবলমাচ্লন োতরদ্র্লের সহায়িা হলি 

হলব োতরলদ্র্যর িরন এবাং বাস্তবিা অনুযায়ী। এলেলে োতরদ্র্য দূরীকরলণ নগে অে থ ও সম্পে হস্তাির, জীতবকা এবাং উিরণ 

(graduation) শকৌেেগুতে ব্যব ি হলয় আসলি। প্রকলল্পর ফোফে ূহল্যায়ন গলবষণায় শেখা তগলয়লি শয, উিরণ 

িারণাতভতিক কম থসূতচ্গুতে অতিকির সফে ও েীঘ থ শময়ালে প্রভাব রাখলি সমে থ হলয়লি। উিরণ অযাপ্রচ্-এ সম্পে হস্তাির, 

প্রতেক্ষণ প্রোন, সলচ্িনিা বৃতি, ক্ষুদ্র্ ঋণ ইিযাতে শকৌেেগুতে সতম্মতেিভালব প্রলয়ালগর মােলম জীবনযাোর মান উন্নয়লনর 

প্রলচ্িা শনওয়া হয়। 

উিলরাক্ত কম থসূতচ্গুতে প্রণয়লন তবলেষ এোকা (লযমন উির অঞ্চে) শগাষ্ঠী (লযমন দু:ি নারী), অভাব (লযমন গৃহহীনলের জন্য 

আশ্রয়), সম্পে হস্তাির (লযমন গরু), তবলেষ উিায় (লযমন বাতড়লক খামালর িতরণিকরণ, অপ্রিান েস্য চ্ালষর মােলম 

আয়বি থন ইিযাতে), সাংগঠিিকরলণর উিায় (লযমন সমবায় সাংগঠন) এবাং কখনও একটি গ্রামলক উন্নয়লনর শকন্দ্রতবন্দু তহলসলব 

তবলবচ্না করা হলয়লি। 

কম থসূতচ্গুতের অন্য একটি েক্ষণীয় তবতেিয হলো উিকারলভাগী তনব থাচ্লনর িরন। উিকারলভাগী তনব থাচ্লন অঞ্চে, শিো, শগাষ্ঠী, 

তবলেষ চ্াতহো শযমন আশ্রয় বা সাংগঠন ইিযাতেলক ূহে তবলবচ্নায় শনওয়া হলয়লি।এভালব এক বা একাতিক তবতেিযলক তভতি 

তহলসলব তবলবচ্না কলরউিকারলভাগী তনব থাচ্লনর প্রলয়াজনীয়িা অনস্বীকায থ। একই সালে এ কো বো যুতক্তসাংগি শয োতরদ্র্লের 

একটি তবলেষ অাংে এ সকে উলদ্যালগর বাতহলর শেলক যাবার প্রবে সম্ভাবনা রলয়লি। এিাড়া উিকারলভাগী তনব থাচ্ন খানার 

িতরবলিথ ব্যতক্তলকতন্দ্রক হলে খানার সকে সেস্যলের োতরলদ্র্যর প্রতিফেন এবাং শস অনুযায়ী োতরদ্র্য দূরীকরলণর ব্যবিা গ্রহণ 

সুতনতে থিভালব সম্ভব হয় না। োতরদ্র্য দূরীকরণ কথসূতচ্লি এ সলবর প্রতিফেন ঘটালনার জন্য একটি কায থকর উিায় হলি িালর 

োতরলদ্র্যর  সাংজ্ঞায়ন ও সুতবিালভাগী তনব থাচ্লন বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর প্রলয়াগ। বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক খানালক তবললেষষলনর 

একক তহলসব তবলবচ্না কলর। ফেশ্রুতিলি খানার সকে সেস্যলের োতরলদ্র্যর তচ্ে িাওয়া যায়। োতরদ্র্য িতরমালির জন্য এই 

সূচ্লকর ১০ তনলে থেক রলয়লি শযগুতে সকলের জন্য সািারণভালব প্রলযাজয। তবিায়, শিো বা শগাষ্ঠী তভতিক ইন্টারলভনসলনর 

িতরতি শেলক বাে িলড় যাওয়া োতরদ্র্লের তচ্ত ি করা সম্ভব হলব। বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লক োতরলদ্র্যর অে থননতিক মাো আয় 

িো উিাজথন অনুিতিি। এ কারলণ বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্কতভতিক উলদ্যাগ গ্রহণ করা হলে অে থননতিক মাোটি গুরুত্ব তেলয় 

কম থসূতচ্র নকো প্রণয়ন করলি হলব। োতরদ্র্যমুক্ত মলডে েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণায় োতরলদ্র্যর অে থননতিক ও অ-অে থননতিক 

িো উিাজথন ও উিাজথন বতহভূ থি দুইটি তেকই সমানভালব গুরুত্ব শেওয়া হলয়লি।  

৪. োতরদ্র্য I বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক  

তবশ্ব ব্যাাংক প্রেি সাংজ্ঞা অনুযায়ী ‘‘তেতনক ১.৯০ ডোলরর (১৪৮ টাকা) কম আয় করা মানুষ োতরদ্র্ বলে গণ্য হলব’’ (World 

Bank, 2021)। তেতনক ১.৯০ ডোলরর কম আয় করা একজন মানুষ শেঁলচ্ োকার জন্য শমৌতেক প্রলয়াজন শযমন খাদ্য, বস্ত্র, 

আশ্রয় ইিযাতে পূরলণ অক্ষম বলে তবলবচ্না করা হয়। সুিরাাং োতরদ্র্য এরূি একটি আে থ সামাতজক অবিা যখন মানুলষর শেঁলচ্ 

োকার শমৌতেক প্রলয়াজন পূরলণর সামথ্যথ োলক না। তবলেষজ্ঞরা োতরলদ্র্যর সাংজ্ঞালক আলয়র বাইলর স্প্রদসাতরি কলরলিন। 
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োতরলদ্র্যর অে থননতিক ও অ-অে থননতিক উভয় প্রকার মাো রলয়লি। অন্যভালব বো যায় `vwi‡ ª̀¨i DcvR©b I DcvR©b ewnf~©Z 

`yÕ‡Uv w`K i‡q‡Q| †k‡lv³wUi AšÍM©Z n‡”Q evm¯’vb I cwi‡aq e‡¯¿i cÖvc¨Zv, cywó, cqtwb®‹vkb, ¯^v¯’¨ I wk¶vi my‡hvM, 

GKUv ch©vß †fvM gvÎvi wbðqZv, msKU †gvKv‡ejvi ¶gZv I e¨w³MZ wbivcËv‡eva| e„× eq‡m gvby‡li gZ euvPevi 

Rb¨ cyuwR, `y‡h©vM †gvKvwejvi Rb¨ cuywR (eb¨vi AvNvZ, evwo cy‡o hvIqv, Miæ gviv hvIqv) প্রm~wZ cwiPh©v I Dchy³ 

ZË¡veav‡b mšÍvb cÖm‡ei LiP, mšÍv‡bi weev‡ni b~¨bZg LiP, Rxe‡bi †MvcbxqZv (cÖvB‡fwm) eRvq †i‡L evm Kivi gZ 

evm¯’v‡bi LiP BZ¨vw` মানুলষর মলে `vwi ª̀¨ †PZbv m„wó K‡র (রহমান, 1997) মানুষ তকভালব বহুতবি বঞ্চনা বা োতরদ্র্য 

যুগিৎ,  অনুভব কলর িা োতরলদ্র্যর সাংজ্ঞায় প্রতিফতেি হওয়া েরকার। এই উিেতি শেলকই বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর প্রবিথন 

হয়। ‘োতরদ্র্যমুক্ত  মলডে গ্রাম’ েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণা কায থক্রলম Multidimensional Poverty Index (MPI) 

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক িারণা প্রলয়াগ করা হলয়লি। অক্সলফাড থ োতরদ্র্য ও মানব উন্নয়ন উলদ্যাগ এবাং জাতিসাংলঘর উন্নয়ন 

কম থসূতচ্ (UNDP) ২০১০ সালে বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক (এমতিআই) প্রবিথন কলর। আতে থক এবাং শভাগ তভতিক োতরদ্র্য 

ব্যবিার সমালোচ্না বৃতি িাবার িলর এই িিতিটি তবকতেি হলয়তিে। বিথমালন ১০০টি শবেী উন্নয়নেীে শেে জুলড় চ্রম 

োতরদ্র্য িতরমাি করলি এটি ব্যব ি হলে। 

তবতশ্বক বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর ৩টি মাোর অিীলন ১০টি তনলে থেক রলয়লি। ূহে গণনা িিতিলক অক্ষুণ্ণ শরলখ তবতশ্বক 

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর িাোিাতে তবতভন্ন শেে তনজস্ব শপ্রক্ষািট তবলবচ্নায় সূচ্লকর মাো এবাং তনলে থেকগুতেলক তকছুটা 

িতরমাজথন কলরলি। শযমন বাাংোলেলে সমতন্বি জািীয় বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লক স্বািযমাোর ১টি তনলে থেক িতরবিথন করা 

হলয়লি। সমতন্বি জািীয় বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর আলোলক এই োতরদ্র্য শূন্য মলডে গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণার 

িারনািে প্রণয়ন করা হলয়লি। তনলে তবতশ্বক ও সমতন্বি জািীয় বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর মাো ও তনলে থেকগুতে উিস্হািন 

করা হলো: 

 গ্রাম হল বাংলানদনের জনবেততর ক্ষুদ্র্তম একটি একক এবং রাষ্টীয় প্রোেতনক ও োমাতজক শযনর তনম্নতম একক। গ্রামগুতল 

োধারর্তঃ পল্লী শর্নক বড় তনব নিনরর শচনয় শোট। একটি গ্রানমর জনেংখ্যা কনয়কে শর্নক কনয়ক হাজার পয ণন্ত হনত পানর।  

বতণমানন বাংলানদনে ৮৭১৯১টি গ্রাম আনে ও গ্রামগুতলনত িনড় ২৩২টি পতরবার রনয়নে। বাংলানদনের গ্রামীর্ অঞ্চলগুতলনত 

(গ্রামগুতলনত) েহরাঞ্চনলর তুলনায় জনেংখ্যার উচ্চহার এবং স্বাযরতার তনম্নহার পতরলতযত হয়- তনব এই ব্যবধানগুতল ্াে 

পানে। স্বাধীনতার পনর বাংলানদনের গ্রামগুতল, অবকাঠানমা এবং অর্ ণননততক কম ণকানের তদক তদনয় অনুন্নত তেল। প্রর্ািত 

হ্তবচাতলত কৃতষ তেল অর্ ণননততক তক্রয়াকলানপর মূল। তনব, মানুনষর উদ্ভাবনী দযতা এবং প্রার্েতক্ত ধীনর ধীনর গ্রামগুতলনক 

অর্ ণননততক অগ্রিততর তদনক ধাতবত করনে।  

বাাংোলেলের োতরদ্র্য হার ২০১৯: োতরদ্র্য হার ২০.৫০ এবাং হি োতরদ্র্য হার ১০.৫ (BBS)। তবতবএে পতরচাতলত ২০১৬ 

োনলর হানয়নের চূড়ান্ত তরনপানট ণও এ ততনটি তবভানি দাতরনদ্র্যর হার তেল েবনচনয় শবতে। রংপুর, ময়মনতেংহ ও রাজোহী 

তবভানি দাতরনদ্র্যর হার তেল যর্াক্রনম ৪৭ দেতমক ২; ৩২ দেতমক ৮ এবং ২৮ দেতমক ৯ েতাংে। কনরানা মহামাতরর প্রভানব 

শদনে োতব ণক দাতরনদ্র্যর হার শবনড় হনয়নে ৪২ েতাংে। তনব জতরনপ উনঠ আো োতব ণক দাতরদ্র্য হানরর তুলনায় রংপুর, 

রাজোহী ও ময়মনতেংহ তবভানি দাতরনদ্র্যর হার শবতে। রংপুর, রাজোহী ও ময়মনতেংহ তবভানি দাতরনদ্র্যর হার তেল যর্াক্রনম 

৫৭ দেতমক ৫; ৫৫ দেতমক ৫ এবং ৪৬ দেতমক ৫ েতাংে। 

শকাতভে-১৯ আমানদর অর্ ণনীততনত বড় যত সৃতষ্ট কনরনে। শুধু অর্ ণনীতত নয়, মানুনষর দদনতিন জীবনমান, োমাতজক অনুষ্ঠান, 

রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃনদেীয় শলননদননও পতরবতণন ঘনটনে। এক তদনক কনরানাভাইরানের প্রভাব, তার ওপর বন্যার যয়যতত েব 

তমতলনয় শদনের অর্ ণনীতত গুরুতর পতরতিতত অততক্রম করনে। তকন্তু এই ভয়াবহতার মনধ্যও আোর আনলা জ্বনল উঠনে। 

অর্ ণনীততর িতত মূলধারায় তিতরনয় আননত েরকার ও বাংলানদে ব্যাংনকর োহেী উনযানির োনর্ জনির্, ব্যাংকার ও 

ব্যবোয়ীরা শচষ্টা চাতলনয় যানেন। এই শচষ্টার অন্যতম োহেী দেতনক আমানদর কৃষকির্েহ গ্রামীর্ উনযাক্তাবৃি। বতণমানন 

অননক তেতযত তরুর্ও গ্রামীর্ অর্ ণনীততর োনর্ যুক্ত হনেন। েরকানরর তেতজটালাইজে ও তথ্যপ্রযুতক্তর ব্যাপক উন্নয়ননর িনল 

অনননকই গ্রানম তিনর তিনয় গ্রামীর্ অর্ ণনীততর োনর্ যুক্ত হনেন। এনত গ্রামীর্ অর্ ণনীততর গুরুত্ব োমনন এনেনে। শটকেই 

উন্নয়ননর লযযমারা অজণননর জন্য গ্রামীর্ অর্ ণনীততর ইততবাচক রূপান্তর এখন েমনয়র দাতব। 

 

তজতেতপনত গ্রামীর্ অর্ ণনীতত অবদান ১৮-১৯ েতাংে। আজকাল গ্রানমর রা্তবাঘাটও উন্নত হনয়নে। শুধু তকছু তকছু এলাকায় 

প্রনয়াজনীয় েংস্কানরর ঘাটতত রনয়নে। ব্যাংক ও আতর্ ণক প্রততষ্ঠান গ্রানমও তব্তবার লাভ করনে। েম্প্রতত ব্যাংকগুনলা তবতভন্ন 

এনজন্ট ব্যাংক আউটনলট ও উপোখা িাপননর মাধ্যনম গ্রামীর্ জনেতক্তনক ব্যাংতকং চযানননলর মনধ্য েম্পৃক্ত কনর চনলনে। 

এনত গ্রামীর্ অর্ ণনীততনত িতত েঞ্চার হনে। অননক গ্রানম তরুর্ উনযাক্তারা নানা প্রনজক্ট িাপন করনেন। িনল কম ণেংিাননর 

সুনযাি সৃতষ্ট হনে। 

 

কনরানার কারনর্ শদনের তবপুল জনেতক্ত শবকার হনয় পনড়নে। এনত প্রায় ১৩ েতাংে শলাক নতুন কনর দতরদ্র্ হনয় শিনে। 

তবতভন্ন শযনর েরকার শয প্রনর্াদনা শঘাষর্ার িনল বাংলানদনে কনরানাকানল জীবন-জীতবকায় শতমন প্রভাব শিলনত পানর নাই। 
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অর্ ণনীততনত িতত আননত হনল গ্রামীর্ অর্ ণনীততনত িতত েঞ্চার করা অতযন্ত জরুতর। গ্রানমর প্রতত আনরা সুনজর তদনত হনব। 

গ্রানম অননক কুটির তেল্প ও ক্ষুদ্র্-ক্ষুদ্র্ প্রততষ্ঠান রনয়নে। এেব গ্রামীর্ প্রততষ্ঠান েহর ও গ্রানমর মানুনষর জীবন-জীতবকায় 

গুরুত্বপূর্ ণ ভূতমকা পালন কনর যানে। তানদর জন্য েরকানরর তবতভন্ন প্রনর্াদনা ও তবতভন্ন ব্যাংক ও আতর্ ণক প্রততষ্ঠাননর তস্কম 

র্াকনলও, শেে লাইনেন্স বা প্রনয়াজনীয় েকুনমনন্টর অভানব ব্যাংতকং চযাননল শর্নক ঋর্ শপনত তানদর শবি শপনত হয়। তা 

োড়া গ্রানম লতি, শেলুন, েবতজ তবনক্রতা, িল তবনক্রতােহ অননক তবউটি পাল ণার িনড় উনঠনে। গ্রানমর বাজারগুনলানত শহানটল-

শরস্টুনরন্টও িনড় উনঠনে। এনত অর্ ণননততক কম ণকাে বাড়নে, কম ণেংিান বাড়নে। এেব ক্ষুদ্র্ প্রততষ্ঠাননক প্রনয়াজনীয় 

তদকতননদ ণেনা ও তবতননয়াি প্রদানন েহায়তা করনল নতুন নতুন উনযাক্তা দততর হনব। আত্মকম ণেংিান বাড়নব। 

 

গ্রানম শয েব োকেবতজ, িল, িেল উৎপাতদত হয় তা প্রতক্রয়াজাত কনর এর মাধ্যনম শদে-তবনদনে োরা বের েরবরাহ 

শজারদার করা শযনত পানর। আমরা জাতন, আমানদর িানম ণন্ট তেল্প শদনের প্রবৃতি অজণনন, রিতাতন আয় বৃতিনত বড় ধরননর 

ভূতমকা শরনখ যানে, তকন্তু ভারোম্য উন্নয়ন বা সুষম উন্নয়ননর জন্য গ্রানমর মৎস্য তেল্প, িবাতদপশু ও শপালতে খাত, কুটির 

তেল্পেহ অন্যান্য কৃতষ উৎপাদন ও তবপর্নমুখী খাতগুনলানত েরকাতর েহায়তা বৃতি করনত হনব। এেব খানতর প্রাততষ্ঠাতনক 

উন্নতত প্রনয়াজন। 

 

আমানদর গ্রামীর্ অর্ ণনীতত দাতরদ্র্যতবনমাচনন তবরাট ভূতমকা শরনখ চনলনে। খানয স্বয়ংেপূর্র্ ণতা অজণনন কৃতষর তবরাট ভূতমকা 

রনয়নে। িত পাঁচ দেনক শদনে শমাট জনেংখ্যা শবনড়নে প্রায় শদড় গুর্। একই েমনয় কৃতষজতমর পতরমার্ কনমনে প্রায় ১৫ 

েতাংে, তকন্তু বতধ ণত জনেংখ্যার খায শজািানন কৃতষ খাত ব্যর্ ণ হয়তন, বরং প্রাকৃততক দুনযাি, বন্যা, ঘূতর্ ণেড়, োমুতদ্র্ক 

জনলাচ্ছ্বানে কৃতষ উৎপাদন বারবার বাধার েমু্মখীন হনলও প্রযুতক্তিত উন্নয়ন, েরকানরর প্রনচষ্টা ও কৃষকনদর েব ণাঙ্গীর্ শচষ্টার 

িনল কৃতষ দাতরদ্র্য শমাকানবলায় ভূতমকা পালন কনর আেনে।  

আমানদর গ্রামীর্ অর্ ণনীততর ইততবাচক রূপান্তর প্রনয়াজন; এ জন্য শবে তকছু পদনযপ শনয়া দরকার। কৃতষ উৎপাদন বৃতি, 

কৃষনকর উৎপাদনব্যয় কমাননা, মুনািা বৃতির জন্য কৃতষর যাতিকীকরর্ শজারদার করা উতচত। যি ও প্রযুতক্তর শোঁয়াই গ্রামীর্ 

অর্ ণনীততর িতত পতরবতণননর অন্যতম হাততয়ার। গ্রানম শয তবোল তরুর্েমাজ রনয়নে তানদর কৃতষনত তননয়াতজত করনত হনল, 

গ্রাম অর্ ণনীততর োনর্ েংযুক্ত করনত হনল কৃতষনত যাতিকীকরর্ ও প্রযুতক্তর ব্যবহানরর শকাননা তবকল্প শনই। গ্রানমর তরুর্ বা 

কৃষনকর েন্তানরা অননকটাই তেতযত ও শবে পতরপাটি র্াকনত চায়। তাই উন্নত যিপাতত, প্রযুতক্তর ব্যবহার বৃতির িনল তারা 

কৃতষ, মৎস্য ও শপালতে খানত কানজ আগ্রহী হনব। িনল কম ণেংিাননর সুনযাি সৃতষ্ট হনব। 

 

আমানদর শমাট শদেজ উৎপাদনন (তজতেতপ) ১৫.৪৪ েতাংে অবদান কৃতষ ও শেবা খানতর। কৃতষপে রপ্তাতন ও শদনের 

কম ণেংিানন এই খাতটি ভূতমকা পালন কনর আেনে। আমানদর খাযতনরাপত্তা তনতিত করনত হনল ধান উৎপাদন বাড়ানত হনব। 

কৃষকরা যানত ধাননর দাম ভানলা পায়, তানদর উৎপাদন ব্যয় যত কম হনব মুনািাও বাড়নব, তানত তারা উৎপাদনন আগ্রহী 

হনব। লাভজনক ধান উৎপাদন করনত হনল কৃতষর যাতিকীকরর্ করনত হনব। এনত কৃতষশ্রতমনকর মজুতর বাবদ কৃষনকর ব্যয় 

কনম আেনব, যর্ােময় ধান কাটনত পারনব, ধাননর অপচয় কনম যানব। েনস্যর তনতবড়তা বাড়নব। আলু ও ভুট্টা চানষও 

যাতিকীকরর্ প্রনয়াজন। গ্রানমর নালা, শোবা ও শযেব িানন িেল হয় না ওই েব তনম্নপততত জতমনত মৎস্যখামার কনর মাে 

উৎপাদনন গ্রানমর তরুর্নদর উদ্বুি করা শযনত পানর। তা োড়া মানের প্রতক্রয়াকরর্ ও যাতিকীকরনর্র মাধ্যনম মানের আঁে ও 

নাতড়ভু ুঁতড় ওষুধ তেনল্প ব্যবহার করা শযনত পানর। মুরতি পালন ও িবাতদপশু খানতর যাতিকীকরর্ কনর কম েমনয় অতধক 

উৎপাদন বৃতি কনর অর্ ণনীততনক আনরা িততেীল করার সুনযাি রনয়নে। গ্রামীর্ জনেতক্তর তেযা ও স্বািযব্যবিার উন্নতত না হনল 

গ্রামীর্ অর্ ণনীতত িততেীল হনব না। গ্রানমর শেনলনমনয়রা যতদ তেযা না পায়, স্বািয ঠিক না রাখনত পানর তাহনল প্রযুতক্তর োনর্ 

তাল শমলানত পারনব না। অর্ ণননততক কম ণকানে উৎোতহত হনব না। গ্রানমর মানুনষর তেযা ও স্বানিযর উন্নয়ননর পাোপাতে 

গ্রামীর্ অর্ ণনীততনক িততেীল করার জন্য োেনব্যবিায় তবনকন্দ্রীকরর্ দরকার। িানীয় েরকার ্তবরগুনলা-ইউতনয়ন পতরষদ, 

উপনজলা ও শজলা পতরষদগুনলানক উন্নয়ননর শকন্দ্রতবন্দুনত পতরর্ত করনত হনব। বন্যা ও প্রাকৃততক দুনয ণাি শমাকানবলার জন্য 

প্রনয়াজনীয় বাঁধ তনম ণার্, বনায়ন বৃতি, আশ্রয়িল তনম ণার্ ও বন্যাকবতলত এলাকায় রা্তবাঘাট, তিজ, তনম ণার্ শযন পতরনবেবান্ধব হয় 

শে তবষনয় পদনযপ তননত হনব। গ্রামীর্ অর্ ণনীতত মজবুত করার আনরকটি তদক হনলা গ্রানমর দাতরদ্র্ ও তপতেনয় পড়া 

মানুষগুনলানক োমাতজক সুরযা শবষ্টনীর আওতায় তননয় আো। অর্ ণাৎ তানদর আনয়র ব্যবিা করা, প্রনয়াজনন ঋর্ দাননর 

মাধ্যনম তানদরনক েচল রাখা। আমানদর োতব ণক উন্নয়ন শকৌেনলর োনর্ গ্রামীর্ উন্নয়ননক েংযুক্ত করনত হনব। রাজননততক ও 

োমাতজক কম ণসূতচনক গ্রামীর্ উন্নয়ননর োনর্ েম্পৃক্ত করনত হনব। 
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 তবতশ্বক ও সমতন্বি জািীয় বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর মাো ও তনলে থেক 

মাো 

 

তনলে থেক (নবতশ্বক বহুমাতেক 

োতরদ্র্য সূচ্ক) 

তনলে থেক  (সমতন্বি জািীয় 

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক) 

 

স্বািয 

অপুতি অপুতি 

তেশু মৃতুয প্রজনন  স্বািয 

   

 

তেক্ষা 

তেক্ষাকাে (বির তহলসলব) তেক্ষাকাে (বির তহলসলব) 

স্কুলে উিতিতি (ঝলড় িড়া) স্কুলে উিতিতি (ঝলড় িড়া) 

   

 

 

জীবনমান 

জ্বাোনীর িরন জ্বাোনীর িরন 

স্যাতনলটেন স্যাতনলটেন 

সুলিয় িাতন সুলিয় িাতন 

তবদুযৎ,  সাংলযাগ তবদুযৎ,  সাংলযাগ 

গৃলহর মান গৃলহর মান 

সম্পে সম্পে 

 

এই তনলে থেকগুতে খানালক তবললেষষলণর একক তহলসলব ব্যবহার কলর। প্রতিটি তনলে থেলকর তবিরীলি একটি খানালক বঞ্চনা 

শস্কার শেয়া হয় যা ূহেিঃ বাইনারী ডাটা ১ অেবা ০। একটি খানালক ১ অেবা ০ শস্কার শেয়ার তভতি হলো বঞ্চনা সীমা বা 

কাট অফ। প্রতিটি তনলে থেলকর জন্য শস্কার ১ অেবা ০ এবাং এর সালে প্রতিটি তনলে থেলকর জন্য ওজন তনি থাতরি রলয়লি। 

প্রতিটি তনলে থেলকর তবিরীলি খানার শস্কার ও ওজলনর শযাগফে তেলয় খানার এমতিআই তহলসব করা হয় । এমতিআই 

মানটি ০-১০০ অেবা ০-১ এর মলে অবিান কলর। একটি খানার মান (লস্কার) ৩৩ অেবা .৩৩৩ এর নীলচ্ অবিান করলে 

খানাটি োতরদ্র্য নয় এবাং ৩৩ অেবা .৩৩৩ এর উিলর হলে খানাটি োতরদ্র্য বলে গণ্য হয়। অন্যভালব বো যায়, বহুমাতেক 

েতরদ্র্য বেলি শবাঝালনা হলয়লি তেক্ষা, স্বািয ও জীবনযাোর মানেলে একটি িতরবালরর সাতব থক িতরতিতি। এ তিনটি 

তবষলয় েেটি তনলে থেক রলয়লি। যতে শকালনা িতরবালর েেটি তনলে থেলকর মলে এক-তৃিীয়াাংে ঘাটতি োলক, িাহলে 

িালক বহুমাতেক োতরদ্র্ বা গতরব বলে তবলবচ্না করা হলব। বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক (এমতিআই) বহুমাতেক মাো গণনা 

োতরদ্র্য (Head Count Ratio) ও োতরলদ্র্যর আতিকয (Intensity of Poverty) এর গুণফে। এটি একটি একক 

মান যা শকান গ্রালমর োতরদ্র্য ব্যতক্তলের ভরযুক্ত বঞ্চনা (Weighted Deprivations) বা োতরলদ্র্যর তচ্ে ঐ গ্রালমর 

শমাট বঞ্চনার বা োতরলদ্র্যর সালিলক্ষ তুলে িলর (Human Development Report, 2020)। 

 

সমতন্বি জািীয় বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর তনলে থেকগুতের বঞ্চনা সীমা বা কাট অফ 

মাো তনলে থেক   বঞ্চনা সীমা বা কাট অফ 

 

স্বািয 

স্বািয খানার ০ হলি ৪ বির বয়স শকান তেশু আোরওলয়ট হলয় োকলে 

বতঞ্চি। 

প্রজনন  স্বািয 

 

১৫ হলি ৪৯ বির বয়স্ক শকান তববাতহি মতহো আধুতনক জন্ম তনয়ন্ত্রণ 

িিতি ব্যবহার না কলর োকলে বতঞ্চি। 

 

তেক্ষা 

তেক্ষাকাে (বির তহলসলব) খানায় ১৬ এবাং িদুি থ বয়লসর সকে সেস্যই যতে আট বির স্কুে 

তেক্ষা গ্রহণ না কলর োলক িাহলে বতঞ্চি। 

 

স্কুলে িড়ালোনার বির 

 

খানার ৬ শেলক ১৭ বির বয়স্ক শয শকান সেস্য যতে স্কুে হলি ঝলর 

িলড় বা স্কুলে যাওয়া বি কলর িাহলে বতঞ্চি। 

 

 

 

 

 

জীবনমান 

 

রান্না জ্বাোনী 

খানার রান্না জ্বাোনী তহলসলব বালয়াগ্যাস, এেতিতজ, তবদুযৎ, , প্রাকৃতিক 

গ্যাস (Clean Fuel) ব্যবহার না কলর োকলে বতঞ্চি। 

 

স্যাতনলটেন 

খানায় িয়ঃতনষ্কােন অনুন্নি হলে বতঞ্চি (টয়লেট শেয়ার করা, 

শসিটিক ট্াাংক বা িাইি তবহীন, তনষ্কােন ব্যবিা সম্বতেি টয়লটেসহ 

হাি শিায়ার সুতবিা (সাবান ও িাতন) না োকা । 

 

তনরািে িানীয় জে 

খানার উন্নি িানীয় জলের (িাইি, িাবতেক ট্াি, টিউবওলয়ে 

তনরািে কূি, ঝরণা) অযাকলসস না োকলে বতঞ্চি। 

তবদুযৎ,   খানার তবদুযি না োকলে বতঞ্চি। 
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হাউতজাং 

গৃলহর িাে, শেয়াে ও শমলঝ এই তিনটি আবাসন উিকরণগুতের শয 

শকান একটি অনুন্নি হলে বতঞ্চি। 

 

সম্পে 

খানার তনলোক্ত সম্পেগুতের শয শকান দুইটির অতিক মাতেকানা না 

োকলে বতঞ্চি। সম্পেঃ টিতভ, শমাবাইে শফান, গরু, মতহষ বা শঘাড়ার 

গাতড়, বাইসাইলকে, শমাটরসাইলকে, তিজ, কতম্পউটার, গাড়ী ও 

প্রিান গবাতে িশু। 

 

 

৫. প্রালয়াতগক গলবষণার ূহে িারণা 

োতরদ্র্য শূণ্য মলডে গ্রাম বেলি সাংতলেষি গ্রালমর এমতিআই েতরদ্র্ খানাগুতেলক এমতিআই অ-েতরদ্র্ খানায় রূিািতরি 

করালক শবাঝায়। বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক শস্কার গণনার মােলম এমতিআই েতরদ্র্য ও অ-েতরদ্র্য খানাগুতেলক  তচ্ত ি করা 

হয়।  এমতিআই শস্কার ০ শেলক ১০০ এর মলে অবিান কলর এবাং  শকান খানার শস্কার ৩৩ বা এর কম হলে এমতিআই 

অ-েতরদ্র্য এবাং ৩৩ এর শবতে হলে এমতিআই েতরদ্র্য বলে গণ্য হলব। খানার শস্কার ১০০ এর যি তনকটবিী হলব, শসই 

খানার োতরলদ্র্যর আতিকয িিলবতে হলব।  প্রালয়াতগক গলবষণার ূহে িারণাটি তনলোক্ত ডায়াগ্রালমর মােলম তুলে িরা 

হলয়লি। 

 

 

 

ডায়াগ্রাম হলি শেখা যায় শয, বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক শস্কার ব্যবহার কলর োতরদ্র্য শরখার নীলচ্ অবিানকারী খানাগুতেলক 

সুতবিালভাগী তহলসলব তচ্ত ি করা হলয়লি। অির সুতবিালভাগী খানাগুতের জন্য দুই িরলনর ইন্টারলভনসন প্রোলনর ব্যবিা 

শনওয়া হলব। প্রেমি প্রতিটি খানা শয সকে তনলে থেলকর তবিরীলি েতরদ্র্য শস সকে তনলে থেক তভতিক ইন্টারলভনসন প্রোন 

যালি কলর তনলে থেকতভতিক োতরদ্র্য হলি খানাগুতেলক োতরদ্র্যমুক্ত করা যায়। তিিীয়ি প্রতিটি খানালক আয় বৃতিূহেক 

কম থকালে সম্পৃক্ত করার েলক্ষয িতরকতল্পি ইন্টারলভনসন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এভালব োতরলদ্র্যর অে থননতিক ও অ-

অে থননতিক উভয় প্রকার োতরদ্র্য সূচ্ক ব্যবহার কলর সুতবিালভাগী খানাগুতেলক োতরদ্র্য মুক্ত করার প্রয়াস শনওয়া হলব। এ 

দুই িরলনর ইন্টারলভনসলনর ূহে েক্ষয হলো েতরদ্র্য খানাগুতেলক োতরদ্র্যমুক্ত করা িো োতরদ্র্য শরখার উিলর খানাগুতের 

শটকসই অবিান তনতশ্চি করা। 

 

৬. প্রালয়াতগক গলবষণার উলদেশ্য,  

োতরদ্র্যমুক্ত মলডে গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণার সািারণ উলদেশ্য, হলো একটি গ্রালমর বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লক োতরদ্র্য 
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খানাগুতেলক অ-োতরদ্র্য খানায় রূিািতরি করা িো োতরদ্র্য সীমার উিলর খানাগুতের শটকসই অবিান তনতশ্চি করা। 

সুতনতে থিভালব গলবষণার উলদেশ্য,  

1. োতরদ্র্য খানাগুতেলক ইন্টারলভনেলনর মােলম  বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর ১০টি তনলে থেলকর তবিরীলি তবদ্যমান 

বঞ্চনা িো োতরলদ্র্যর অবিা শেলক োতরদ্র্যমুক্ত করা। 

2. আয়বি থনূহেক কম থকালে সম্পৃক্তকরলণর  মােলম োতরদ্র্য খানাগুতের আয় বৃতি করা । 

3. োতরদ্র্য তবলমাচ্লন বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর প্রালয়াতগক সুতবিা ও সীমাবিিা তবললেষষণ করা। 

4. প্রালয়াতগক গলবষণায় বাস্তবায়ন ও ূহল্যায়ন অতভজ্ঞিার আলোলক োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর একটি মলডে উদ্ভাবন 

করা। 

 

৭. প্রালয়াতগক গলবষণার জন্য োতরদ্র্য তবলমাচ্ন শকৌেে তনি থারণ 

ব্যািক তভতিক সম্ভাব্যিা তবললেষষলণর উির তভতি কলর সুতনতে থিভালব োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর উিায় ও শকৌেে তনি থারণ করলি 

হলব। এলক্ষলে দুই িরলনর শকৌেে তনি থারণ করা শযলি িালর যোঃ  

(i) বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর তনলে থেকতভতিক শকৌেেঃ োতরদ্র্য সূচ্লকর প্রতিটি তনলে থেলকর তবিরীলি বঞ্চনার 

কারণগুতে তচ্ত ি কলর উিযুক্ত সমািানূহেক িেলক্ষি গ্রহণ যালি কলর খানাগুতেলক বঞ্চনা িো োতরদ্র্যমুক্ত করা 

যায়। 

প্রালয়াতগক গলবষণার জন্য বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর তনলে থেকতভতিক তনলোক্ত শকৌেেগুতে গ্রহণ করা শযলি িালর। 

1. প্রজনন ও তেশু স্বািযলক অগ্রাতিকার প্রোন কলর স্বািয সুরক্ষা তনতশ্চিকরলণ শরাি প্রতিকার ও প্রতিলরাি, 

স্বািয তবতি অনুসরণ ইিযাতে সম্পলকথ সলচ্িনিা বৃতি করা। সরকারী ও শবসরকারী স্বািয শসবা প্রোনকারী 

প্রতিষ্ঠানগুতেলি সুতবিালভাগীলের অতভগম্যিা বৃতির উলদ্যাগ গ্রহণ। 

2. কুসাংস্কার দূরীকরণ, তেক্ষার গুরুত্ব অনুিাবন এবাং তেক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃতি করার েলক্ষয সলচ্িনিা বৃতি। 

স্কুে হলি ঝলর যাওয়া শরািকলল্প খানাতভতিক সমস্যা তচ্ত িকরণ ও কায থকর ব্যবিা গ্রহণ। আতে থকভালব 

অসক্ষম খানাগুতেলক তেক্ষা চ্াতেলয় যাওয়ার েলক্ষয তবলেষ তেক্ষা বৃতি প্রোলনর ব্যবিা শনওয়া শযলি 

িালর। 

3. রান্নার জন্য তসএনতজ ও এেতিতজ  গ্যাস ব্যবহালর উিুি করা। কতমউতনটি তভতিক বালয়াগ্যাস, উৎ, িােলনর 
মােলম রান্নার কালজ বালয়াগ্যাস ব্যবহালরর িেলক্ষি গ্রহণ। শয সকে খানা আতে থক সামলথ্যথর অভালব তিন 

ফুলয়ে ব্যবহার করলি িারলি না শস সকে খানার জন্য প্রােতমকভালব উন্নি চুো ব্যবহালরর মােলম 

জ্বাোনী দূষণ হ্রাস করা । 

4. খাবার িাতন অতনরািে হলে গভীর নেকূি িািলনর মােলম কতমউতনটিতভতিক িাইি ওয়াটার সরবরালহর 

উলদ্যাগ গ্রহণ অেবা সমস্যার িরন অনুযায়ী অন্যান্য শকান কায থকর ব্যবিা গ্রহণ। শযমন আলস থতনক 

তমটিলগেন প্লান্ট িািন। 

5. বাতড়লি তবদুযতিক সাংলযাগ না োকলে তবদুযৎ,  সাংলযালগর ব্যবিা করা। এলক্ষলে তবকল্প তহলসলব শসৌরেতক্ত 

সরবরালহর ব্যবিা গ্রহণ করা শযলি িালর।  

6. প্রতিটি খানার জন্য সরকাতর, শবসরকাতর শসবার আওিায় স্বািয সম্মি স্যাতনলটেন ব্যবিা তনতশ্চিকরলণর 
ব্যবিা গ্রহণ। 

7. অপুতি দূরীকরলণর পুতি সম্পতকথি জ্ঞান ও সলচ্নিা বৃতি। িাোিাতে গৃহীি আয়বৃতিূহেক কম থসূতচ্গুতে 

সুতবিালভাগী খানার পুতি সমৃি খাবার ক্রলয়র সামথ্যথ বৃতি করলব। 

(ii) আয় বা উিাজথনবৃতিূহেক শকৌেেঃ োতরলদ্র্যর অে থননতিক মাো হলো আয় বা উিাজথন। অে থননতিক ও অ-

অে থননতিক মাো গুতে িরের সম্পকথযুক্ত। অ-অে থননতিক অবিার ফোফে তহলসলব একজন োতরদ্র্য ব্যতক্ত ভালো 

উিাজথলনর সক্ষমিা অজথন কলর। আবার আয় বৃতি শিলে জীবনযাোর মান (অ-অে থননতিক তনলে থেক শযমনঃ স্বািয, 

তেক্ষা ইিযাতে) বৃতি িায়। এ কারলণ এই প্রালয়াতগক গলবষণায় অে থননতিক ও অ-অে থননতিক উভয় মাোলক 

সমানভালব গুরুত্ব শেয়া হলয়লি। োতরদ্র্য খানাগুতেলক আয় বৃতিূহেক কম থকালে সম্পৃক্তকরলণর প্রলয়াজনীয় শকৌেে ও 

িেলক্ষি তনি থারণ করলি হলব। সম্ভাব্যিা তবচ্ারপূব থক সুতবিালভাগী োতরদ্র্য খানাগুতের আয় বৃতির জন্য তনলোক্ত 

িেলক্ষি গ্রহণ করা শযলি িালর। 

1. কতমউতনটি তভতিক গরু, মুরগী ও মৎ, স্য চ্াষ প্রবিথলনর জন্য ব্যবিা গ্রহণ। 

2. চ্াতহো তভতিকতবতভন্ন শেলড প্রতেক্ষণ প্রোন যালি কলর সাংতলেষি শেলড কম থসাংিান সৃতি করা সম্ভব হয়। 
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3. ক্ষুদ্র্ ঋণ সহায়িার মােলম আয়বৃতিূহেক কম থকাে অব্যাহি, শুরু ও স্প্রদসারলণর সুলযাগ তিরী করা। 

4. সম্ভাবনাময় শক্ষলে ক্ষুদ্র্ উলদ্যাক্তা তিরীর জন্য প্রতেক্ষণ, িরামে থ ও ঋণ সহায়িা প্রোন। 

5. সুতবিালভাগীলের জন্য স্বািয  ও জীবন বীমার ব্যবিা তনতশ্চি করা। 

6. প্রিান শিোর িাোিাতে অপ্রিান শিোয় আয় বৃতির সম্ভাবনালক কালজ োগালনা। 

7. প্রকল্প  এোকায় িনী ব্যতক্তলের উলদ্যাক্তা তহলসলব গলড় তুেলি সহায়িা করা যালি কলর সাংতলেষি ব্যতক্তর 

উৎ, িােন ও ব্যবসা কম থকালে োতরদ্র্লের কম থসাংিান সৃতি হলি িালর। 

8. প্রকল্প এোকার প্রাকৃতিক সম্পেলক (জতম, পুকুর ইিযাতে) অতিকির উৎ, িােনেীে করার ব্যবিা গ্রহণ। 

9. তবলেলে কম থসাংিান সৃতির েলক্ষয সুতবিালভাগী ব্যতক্তলের িরামে থ ও প্রতেক্ষণ প্রোনসহ অন্যান্য 

সহলযাতগিা প্রোন। 

10. গলবষণা কম থকাে সম্পােলন প্রকল্প এোকায় শোকবলের প্রলয়াজন হলে সুতবিালভাগীলের কলম থ তনলয়ালগর 

সুলযাগ সৃতি করা 

11. সুতবিালভাগীলের জন্য তবতভন্ন উৎ, স হলি ঋণ ও ব্যাাংতকাং সুতবিা স্প্রদসারলণর জন্য তবতভন্ন সরকাতর ও 

শবসরকাতর প্রতিষ্ঠালনর সালে তিঁয়ালজা প্রতিষ্ঠা করা। 

12. িতিি জতমলি বনজ ও ফেে বনায়ন সৃতি।  

13. নানা িরলনর তবিোিে শযমন অতিবৃতি, অনাবৃতির েরুণ ফসলের ক্ষতি, ব্যবসা ক্ষতি, শরাগ-শোক, তববাহ,  

উিাজথনক্ষম ব্যতক্তর মৃতুয ইিযাতে কারণজতনি অস্বাভাবতক ব্যয় বা আয় হ্রালসর কারলণ েতরদ্র্ িতরবারগুতে 

সহসাই োতরদ্র্য সীমার নীলচ্ চ্লে যায় অেবা োতরদ্র্য শেলক অতি োতরদ্র্য হলয় িলড়। োতরদ্র্য সীমার উিলর 

োতরদ্র্য খানাগুতে শটকসই অবিান তনতশ্চিকরলণর েলক্ষয এ সকে তবিোিে িয থলবক্ষণপূ থবক কায থকর 

ব্যবিা গ্রহণ করা। 

৮. োতরদ্র্যমুু্ক্ত মলডে গ্রাম তকভালব ব্যতিক্রম 

1. োতরদ্র্যমুক্ত মলডে গ্রাম কম থসূতচ্র নকো প্রণয়লন বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্কলকর তভতি তহলসলব ব্যবহার 

করার েরুণ োতরলদ্র্যর অে থননতিক ও অ-অে থননতিক মাো এবাং তনলে থেকগুতে কায থকরভালব প্রতিফতেি 

হলয়লি। এভালব ইলিাপূলব থ গৃহীি োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্গুতের অসম্পূণ থিা শেলক শবতরলয় এলস োতরলদ্র্যর 

বহুমাতেক ও তবস্তৃি িারণা প্রলয়াগ কলর োতরদ্র্য দূরীকরলণ ভূতমকা রাখা সম্ভব হলব।  

2. বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক এর তভতিলি োতরদ্র্য তবলমাচ্ন কম থসূতচ্ গ্রহণ ও বাস্তবায়লনর একটি অন্যিম 

সুতবিা হলো এ সূচ্কটি একই সালে এসতডতজ—১, ২, ৩, ৪ ,৬, ৭ ও ১১ েক্ষয সূহহলক প্রতিফতেি কলর। 

3. কম থসূতচ্র নকো প্রণয়লন অ-অে থননতিক মাো ও তনলে থেকগুতের আলোলক োতরদ্র্য তবললেষষণ করা হলেও 

অে থননতিক মাোলক (আয়) সমানভালব গুরুত্ব প্রোন করা হলয়লি। 

4. োতরদ্র্য তবললেষষলণ বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক আিজথাতিকভালব একটি স্বীকৃি িিতি। এই িিতির প্রলয়াগ 

কম থসূতচ্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়লন আিজথাতিক মান বজায় রাখা সম্ভব হলব। 

5. বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর তনলে থেকগুতে তেলয় তনরতবতেন্নভালব সুসাংহি গাতণতিক িিতিলি োতরদ্র্য 

তবলমাচ্লনর অবিা বা অগ্রগতি (োতরদ্র্য সীমার স্তর শেলক ক্রমান্বলয় উন্নতির অবিালক) িতরবীক্ষণ করা 

সম্ভব হলব। 

6. খানালক তবললেষষলণর একক তহলসলব তবলবচ্না কলর তবিায় খানায় সকে সেস্যলের োতরলদ্র্যর সাতব থক তচ্ে 

িাওয়া যায়। 

7. বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্লকর তনলে থেকগুতের তবিরীলি বঞ্চনা শস্কার তেলয় উিকারলভাগী তনব থাচ্ন করা হয়। 

ফলে তবলেষ শিো, শগাষ্ঠী বা এোকা তভতিক উিকারলভাগী তনব থাচ্লনর তবিান অনুসৃি হলে অলনক োতরদ্র্য 

িতরবালরর উিকারলভাগী তহলসলব তনব থাতচ্ি হবার সম্ভাবনা োলক না। তকন্তু বহুমাতেক োতরদ্র্যসূচ্ক ব্যব ি 

হলে এই সীমাবিিা শেলক শবতরলয় আসা যায়। 

৯. প্রালয়াতগক গলবষণার কম থ িতরকল্পনা (Action Plan) 

প্রালয়াতগক গলবষণার কম থ িতরকল্পনার শলা চ্াট থ তনলে ডায়াগ্রালম উিিািন করা হলয়লি। শলার চ্ালট থ 9টি প্রিান কম থকালের 

িয থায় উিিাতিি হলয়লি। কম থকালের বাস্তবায়ন ও মলডে উদ্ভাবন িয থায় দুইটি ব্যিীি অন্যান্য িয থালয়র কম থকাে 



10 

 

সম্পাতেি হলয়লি। তনলে কম থকালের তবতভন্ন িয থায়গুতে আলোচ্না করা হলোঃ 

  
কম থ িতরকল্পনার শলা চ্াট থ 

 

 

েক্ষয তনি থারণ  

প্রালয়াতগক গলবষণার ূহে েক্ষয সাংতলেষি গ্রালমর এমতিআই োতরদ্র্য খানাগুতেলক এমতিআই অ-োতরদ্র্য খানায় রূিািতরি 

করা। অন্যভালব বো যায়, বহুমাতেক োতরলদ্র্য তনমতিি (এমতিআই শস্কার ৩৩ হলি ১০০ এর মলে) খানাগুতের ৩টি 

মাোর 9 টি তনলে থেলকর তবিরীলি গড় োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর মােলম সাতব থকভালব জীবনমালনর উন্নয়ন ঘটালনা। 

 

গ্রাম তনব থাচ্ন 

োতরদ্র্যমুক্ত মলডে গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণা কায থক্রলমর জন্য প্রােতমকভালব তনলোক্ত ৩টি গ্রাম তনব থাচ্ন করা 

হলয়লি।  

- চ্রিতেো গ্রাম, উিলজো- শমোন্দহ, শজো- জামােপুর। 

- কােতেমাটিগ্রাম, উিলজো-শেরপুর, শজো- বগুড়া এবাং 

- রতেয়া গ্রাম, উিলজো-তমঠাপুকুর, শজো-রাংপুর। 

শবজোইন সমীক্ষা 

প্রালয়াতগক গলবষণা সম্পােলনর ৩টি গ্রালম শবজ োইন সমীক্ষা িতরচ্ােনা করা হলয়লি। শবে তকছু িথ্য ঘাটতি, 

উিরোিার অনুিতিতি এবাং তনরুিরজতনি সমস্যার কারলণ ২য় েফায় প্রলয়াজন অনুসালর সমীক্ষা িতরচ্ােনা করলি হলব। 

সমীক্ষা িতরচ্ােনার জন্য একটি অনোইনতভতিক ব্যবিার প্রবিথন করা হলয়লি।  

বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক তবললেষষণ 

প্রালয়াতগক গলবষণার জন্য তনব থাতচ্ি ৩টি গ্রালম বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্ক (এমতিআই) গণনা কায থ সম্পন্ন হলয়লি। 

অনোইনতভতিক সমীক্ষা সম্পন্ন শেলষ চূড়ািভালব বহুমাতেক োতরদ্র্য সূচ্কতভতিক তবললেষষণ করা হলব।  

 

সুতবিালভাগী খানা তনব থাচ্ন 

এমতিআই শস্কার এর তভতিলি ৩টি গ্রালম সুতবিালভাগী খানা তনব থাচ্ন করা হলব। শয সকে খানার এমতিআই শস্কার ৩৩ হলি 

১০০ এর মলে শস সকে খানা এমতি আই োতরদ্র্য বলে গণ্য এবাং সকে এমতিআই োতরদ্র্যখানা সুতবিালভাগী খানা 

তহলসলব তনব থাতচ্ি হলয়লি। অন্যতেলক, ৩৩ এর নীলচ্ শস্কার রলয়লি এমন সব খানাগুতেলক এমতিআই অ-োতরদ্র্য তহলসলব 

গণণা করা হলয়লি। 
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ইন্টারলভনসলনর জন্য সম্ভাব্যিা যাচ্াই 

শবজোইন  উিালির তভতিলি ইন্টারলভনসলনর জন্য সম্ভাব্যিা যাচ্াই করা হলয়লি। সম্ভাব্যিা স্টাতডলি তনব থাতচ্ি গ্রালমর 

কিজন এমতিআই োতরদ্র্য ও এমতিআই অ-োতরদ্র্য, শকান তনলে থেলক কিটি খানা োতরদ্র্য, শকান শকান তনলে থেকগুতের 

তবিরীলি োতরদ্র্য তবলমাচ্নলক অতিক গুরুত্ব শেওয়া প্রলয়াজন িা জানার জন্য “Sensitivity Analysis” করা হলয়লি। 

এিাড়া ঐ গ্রালমর তনব থাতচ্ি সুতবিালভাগী খানাগুতের তবস্তাতরিভালব আে থ-সামাতজক অবিার তবললেষষণ করা হলয়লি। আে থ-

সামাতজক তনলে থেকগুতের মলে শিো, বয়স, খানার সেস্য সাংখ্যা, তেঙ্গ, আয়, ব্যয়, বসিতভটা, চ্াষলযাগ্য জতম ও গবাতে 

িশুর মাতেকানা ইিযাতে অন্যিম। 

সুতবিালভাগী খানাগুতেলক আয় বি থনূহেক কম থকালে সম্পৃক্ত করার উিায় তবললেষষণ করা হলয়লি। ক্ষুদ্র্ ঋণ, চ্াতহোতভতিক 

প্রতেক্ষণ, ব্যতক্তগি ও সমতিগিভালব উলদ্যাক্তা উন্নয়লনর সম্ভাবনা তবললেষষণ করা হলয়লি। েিথযুক্ত সম্পে হস্তাির, 

তবনাূহলল্য গালির চ্ারা, মালির শিানা তবিরণ ইিযাতে কায থক্রলমর প্রভাবও তবললেষষণ করা হলয়লি।  

োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর শকৌেে তনি থারণ 

ব্যািক তভতিক সম্ভাব্যিা তবললেষষলণর উির তভতি কলর সুতনতে থিভালব োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর উিায় ও শকৌেে তনি থারণ করলি 

হলব। তবলেষ কলর বহুমাতেক োতরদ্র্ সূচ্লকর প্রতিটি তনলে থেলকর তবিরীলি বঞ্চনার কারণগুতে তচ্ত ি কলর উিযু থক্ত 

সমািান ূহেক িেলক্ষি গ্রহণ এবাং আয় বৃতিূহেক কম থকালে সম্পৃক্তকরলণর প্রলয়াজনীয় শকৌেে ও িেলক্ষি তনি থারণ 

করলি হলব যালি কলর খানাগুতেলক বঞ্চনা িো োতরদ্র্যমুক্ত করা যায়। 

কম থসূতচ্র নকো প্রণয়ন  

শবজোইন উিাি তবললেষষলণর আলোলক প্রালয়াতগক গলবষণা কায থক্রম িতরচ্ােনার জন্য সুতনতে থিভালব ইনপুট, আউটপুট, 

আউটকাম, সময়সূতচ্ ইিযাতের তনতরলখ একটি পূণ থাঙ্গ কম থসূতচ্ প্রণয়ন করলি হলব। 

 

বাস্তবায়ন, িোরতক ও িতরবীক্ষণ  

প্রণীি কম থসূতচ্ অনুযায়ী সকে কম থকাে সম্পােন করলি হলব। বাস্তবায়নকালে তবচুযতি (যতে ঘলট) িতরবীক্ষণ ও 

প্রতিতবিালনর মােলম সুচ্ারুরূলি বাস্তবায়নকায থ সম্পন্ন করলি হলব। িতরবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কায থসম্পলন্নর জন্য একটি 

অনোইনতভতিক সফটওয়যার তিরী করা হলয়লি। শুরু শেলক শেষ িয থি প্রালয়াতগক গলবষণার প্রতিটি িয থায় ূহল্যায়ন 

করলি হলব। 

ূহল্যায়ন ও মলডে উদ্ভাবন  

প্রালয়াতগক গলবষণার প্রতিটি িয থালয়র বাস্তবায়ন ও ূহল্যায়ন জ্ঞান ও অতভজ্ঞিার আলোলক োতরদ্র্য তবলমাচ্লনর জন্য একটি 

কায থকর মলডে উদ্ভাবলনর প্রয়াস শনয়া হলব। 

 উক্ত দাতরদ্র্যমুক্ত মনেল গ্রাম প্রালয়াতগক গলবষণার ফোফে জািীয় িয থালয় গ্রহলণর তনতমি আলরা গলবষণা অব্যাহি 

রাখালি দাতরদ্র্যমুক্ত মনেল গ্রাম েীষ থক প্রালয়াতগক গলবষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন/গ্রহলণর প্রস্তাব করা হলয়লি। 
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