চর গেবষণা o uন্নয়ন েক (িসিডআরিস)
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া
ে ক্ষাপট
বাংলােদেশর সব্াধীনতার পর হেত যত uন্নয়ন পিরকল্পনা গর্হণ করা হেয়েছ তােত দাির িবেমাচনi ধানত
গুরুতব্ েপেয়েছ eবং েসi aনুযায়ীi দাির িবেমাচেনর জনয্ সরকার নানামুখী পদেক্ষপ গর্হণ কেরেছ। িকন্তু
eখনo েদেশর িবিভন্ন aঞ্চেল দাির কট আকাের িবরাজমান। ফেল ei চরম দির eলাকাগুেলা িচিহ্নত
কের ei িবষেয় যথােপাযুক্ত বয্বস্থা গর্হণ, আধুিনক o েটকসi যুিক্তর িবস্তার o uদ্ভাবন করার জনয্
মেনােযাগী হেত হেব। যমুনা, িতস্তা, পদ্মা o হ্মপু সহ বাংলােদেশর নদী o সমু তীরবত তয্ন্ত চরাঞ্চল
চরম দাির সীমার নীেচ বসবাস কের। দাির সীমার নীেচ বসবাসকারী িবশাল জনেগাষ্ঠীর আথ র্-সামািজক
uন্নয়েনর জনয্ সরকার যমুনা, িতস্তা, হ্মপু o পদ্মা নদীসমূেহর তয্ন্ত চরাঞ্চেলর িত দৃিষ্ট িদেয়েছ eবং
চর জীিবকায়ন কমর্সূিচ বাস্তবায়ন করেছ। আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর জনয্ সরকার তয্ন্ত চরাঞ্চেলর িত দৃিষ্ট
িদেয় 3114-3115 aথ র্বছর েথেক চর জীিবকায়ন কমর্সূিচ কল্পিট গর্হণ কেরেছ eবং 42/12/3121 তািরেখ
eর 2ম পয র্ায় েশষ হয়। থম পয র্ােয়র েজলাগূেলা িছল কুিড়গর্াম, জামালপুর, গাiবান্ধা, বগুড়া o িসরাজগঞ্জ।
e পয র্ােয় uেল্লিখত েজলাসমূেহর 39িট uপেজলার 25৯ িট iuিনয়েন কাজ কের। বতর্মােন চর জীিবকায়ন
কমর্সূিচ- 3য় পয র্ােয়র কাজ বাস্তবািয়ত হেচ্ছ eবং eর আoতায় যমুনা, িতস্তা, পদ্মা o হ্মপুে র পাশব্র্বত
আটিট েজলার (কুিড়গর্াম, জামালপুর, গাiবান্ধা, লালমিনরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা o টাঙ্গাiল )
44িট uপেজলার 231িট চর iuিনয়নেক aন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ।
চর জীিবকায়ন কমর্সূিচ পুেরাপুির ৈবেদিশক সাহাযয্পুষ্ট কমর্সূিচ। তয্ন্ত চরাঞ্চেল বসবাসরত জনগেণর আথ র্সামািজক eবং জীবন-যাপেনর মান uন্নয়ন করাi ei কেল্পর uেদ্দশয্। চর জীবকায়ন কমর্সুিচর মূল লক্ষয্
21 লক্ষ হতদির চরবাসীর দাির াস o জীবনমােনর uন্নয়ন।
ei লেক্ষয্ িসeলিপ-2 e েমাট 696 েকািট 96.77 লক্ষ টাকা বয্য় করা হেয়েছ eবং ৯1,795 িট বসতিভটা
উঁচু করা হেয়েছ; 66,111 aিত দির পিরবার চার পেব র্ সম্পদ েপেয়েছন; eছাড়া খাদয্, সম্পদ aজর্ন eবং
সামািজক o সব্াস্থয্ েসবা uন্নয়েনর মাধয্েম মিহলা o বািলকারা মানিসকভােব শিক্তশালী হেয়েছ eবং
সামািজক aিবচার aেনকাংেশ াস েপেয়েছ।
িসeলিপ-3 eর আoতায় eি ল 3121 েথেক িডেসমব্র 3127 সাল নাগাদ 96,111 বসতিভটা উঁচুকরেণর
লক্ষয্মা া ধরা হেয়েছ। iেতামেধয্ 2৯,765 িট বসতিভটা উঁচুকরণ করা সম্ভব হেয়েছ। 78,111 aিত দির
পিরবারেক সম্পদ হস্তান্তেরর লক্ষয্মা ধরা হেয়েছ। িতিট দির পিরবার 27,111 টাকার সম্পদ পােব
গরু/ছাগল/েপা ী, eছাড়া িতপিরবার আেরা আঠােরা মাস 711 টাকা কের আিথ র্ক সহায়তা পােব। iিতমেধয্
39,482িট aিত দির পিরবােরর মেধয্ সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হেয়েছ। বসতিভটার সবিজ বাগান ৈতির
কেল্প 312,111 জন সুিবধােভাগীেক িশক্ষণ দােনর লক্ষয্মা া ধের e পয র্ন্ত 77,526 জন সুিবধােভাগীেক
িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। তাছাড়া গবািদ পশু পালেন 57৯,111 জন সুিবধােভাগীেক িশক্ষেণর আoতায়
আনার লক্ষয্মা া েনoয়া হেয়েছ eবং iিতমেধয্ 239,1৯7 জন সুিবধােভাগীেক িশক্ষণ দান করা হেয়েছ।
কমর্সূিচ eলাকাভুক্ত নদী ভাঙ্গেনর কারেণ বসতবািট স্থানান্তেরর সুিবধােথ র্ e যাবত 23912 িট পিরবােরর
মেধয্ েমাট 53,536,111 টাকা দান করা হেয়েছ।
েবকার যুবকেদর িশক্ষণ িদেয় েপাষাক স্ত্ততকারী ফয্াক্টরীেত কমর্সংস্থােনর আoতায় 2611 যুবক (61%
যুবক o 61% মিহলা) দশ সপ্তােহর িশক্ষণ দান করা হেচ্ছ। e পয র্ন্ত ায় ৯11 জনেক কমর্সংস্থানমূলক
িশক্ষণ দান করা হেয়েছ। িসeলিপ পাiলট েজক্ট িহেসেব 261িট aনানুষ্ঠািনক িশশু িশক্ষা েক চালু
কেরেছ।
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িসeলিপ চরাঞ্চেল পরীক্ষামূলক াথিমক সব্াস্থয্েসবা eবং পিরবার পিরকল্পনা েসবা দােনর লেক্ষয্ 21িট
আieমo’র মাধয্েম 26িট uপেজলায় সব্াস্থয্েসবা কায র্কর্ম শুরু হেরেছ। সব্স্থয্ o িশক্ষা uন্নয়ন কল্প চর
জীিবকায়ন কমর্সূিচ-3য় পয র্ায় eর eকিট যুগান্তকারী কল্প। ei কেল্পর আoতায় তয্ন্ত চরাঞ্চেল 35,111
সয্াটালাiট িক্লিনক স্থাপেনর লক্ষয্মা া ধরা হেয়েছ। e পয র্ন্ত 21,1৯8 িট সয্ােটলাiট িক্লিনক স্থাপন করা
হেয়েছ। িক্লিনেক আগত েরাগীর লক্ষয্মা 2,311,111 ধরা হেয়েছ eবং e পয র্ন্ত 631,637 জনেক েসবা
েদoয়া সম্ভব হেয়েছ।
সমিনব্ত সহেযািগতার মাধয্েম সব র্ i e কমর্সূিচর সফলতা স সািরত হেচ্ছ। সরকােরর সকল লাiন
িডপাট র্েমন্টগুেলার সািব র্ক সহেযািগতার মাধয্েম uক্ত কমর্সূিচর কায র্কর্ম স্থায়ীভােব ফল সু হেচ্ছ। e
কমর্সূচীিট স্থানীয় সরকার, পল্লী uন্নয়ন o সমবায় িবভােগর aধীেন বাস্তবায়ীত হেচ্ছ। তাi কল্পিটর েময়াদ
সমাপ্ত হoয়ার পর কায র্কর্মিটর ধারাবািহকতা ধের রাখা দািয়তব্ স্থানীয় সরকার, পল্লী uন্নয়ন o সমবায়
িবভােগর uপরi বতর্ায়। িসeলিপ কমর্সূচীিট সমাপ্ত হoয়ার পর কায র্কর্মিট ধের রাখা o পিরবীক্ষেণর জনয্
স্থানীয় সরকার, পল্লী uন্নয়ন o সমবায় িবভােগর পেক্ষ পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া সমস্ত দায়-দািয়তব্ গর্হণ
করেব ei মেমর্ Inception Report on CLP—র থম পয র্ােয়i তা uেল্লখ করা হেয়িছল। যার
ধারাবািহতকায় থম পয র্ােয় আরিডe, বগুড়া’র 17 (ছয়) জন aনুষদ সদসয্েক দুi বছর েময়ােদ িসeলিপর
িবিভন্ন কায র্কর্েমর সােথ যুক্ত করা হয়। যােদর মেধয্ দুi জন aনুষদ সদসয্ CLP-র aথ র্ায়েন যুক্তরাজয্ হেত
মাষ্টাস র্ িডগর্ী সম্পন্ন কেরেছন eবং িদব্তীয় পয র্ােয়o e uচ্চ িশক্ষার বয্বস্থা রাখা হেয়েছ।
‘‘চর জীিবকায়ন কমর্সূিচ (িসeলিপ-3)’’ 3য় পয র্ায় কল্প যাচাi কিমিটর 23/16/3122 তািরেখর সভায়
িডeফআiিড’র মতামত িবস্তািরত পয র্ােলাচনােন্ত সব র্ সম্মিতকর্েম ‘‘ কল্পিটর কায র্কর্ম সমাপ্ত হoয়ার পর eর
যাবতীয় কায র্কর্ম আরিডe, বগুড়ার তত্তব্াবধােন পিরচালনার জনয্ নয্স্ত করেত হেব’’ মেমর্ িসদ্ধান্ত রেয়েছ। e
িসদ্ধােন্তর আেলােক চর eলাকার জনগেণর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ চরাঞ্চেল o aনয্ানয্
দাির পীিড়ত eলাকায় কােজর aিভজ্ঞতার uপর িভিত্ত কের িসeলিপ- 2 o 3 eর আoতাভূক্ত েবশ িকছু
eলাকায় পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া iেতামেধয্ নানামুখী কমর্কান্ড বাস্তবায়ন করেছ। কােজi, চর eলাকার
মানুেষর আথ র্-সামািজক o জীবন-জীিবকার মােনান্নয়েনর কায র্কর্মেক আেরা গিতশীল o কায র্কর করার
লেক্ষয্ eকােডমীর শাসিনক িনয় েণ ‘‘Chars Research and Development Center (CDRC)’’ িশেরানােম
eকিট িবেশষািয়ত েসল েখালার স্তাব করা হেলা। েযখােন সরকােরর আিথ র্ক েকান সংিশ্লষ্ট থাকেব না।
মূলতঃ e েসন্টারিট তার িনজসব্ আেয় পিরচািলত হেব।
িডeফআiিড eবং িজoিবর aথ র্ায়েন বাস্তবািয়ত িসeলিপ কমর্সূচী সমাপ্ত হoয়ার পর eর যাবতীয় কায র্কর্ম
আরিডe, বগুড়ার তত্তব্াবধােন পিরচালনার দািয়তব্ দান করা হয়। e িসদ্ধােন্তর আেলােক পল্লী uন্নয়ন
eকােডমী, বগুড়া চর eলাকার জনগেণর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়েনর জনয্ চরাঞ্চেল o aনয্ানয্
দাির পীিড়ত eলাকায় eকােডমীর aনুষদ সদসয্েদর কােজর aিভজ্ঞতার uপর িভিত্ত কের িসeলিপ- 2 o 3
eর আoতাভূক্ত েবশ িকছু eলাকায় iেতামেধয্ নানামুখী কমর্কান্ড বাস্তবািয়ত হেচ্ছ। কােজi, পল্লী uন্নয়ন
eকােডমী, বগুড়া'র aিজর্ত সাফলয্সমূহ মাঠ পয র্ােয় ত স সারণ, জনি য়করণ, ধারাবািহকতা রক্ষা, আথ র্সামািজক o জীবন-জীিবকার মােনান্নয়েন আেরা গিতশীল o কায র্কর করা তথা ািতষ্ঠািনক o েটকসi
করার লেক্ষয্ 52তম েবাড র্ সভার িসদ্ধােন্তর আেলােক eকােডমীেত “চর uন্নয়ন o গেবষণা েসন্টার (CDRC)”
েসন্টার িতষ্ঠা করা হয়। eছাড়াo িবoিজ েসন্টারিট সুষ্ঠুভােব পিরচালনা o বয্বস্থাপনার লেক্ষয্ 44 জন
জনবল সমব্িলত সাংগঠিনক কাঠােমাo aনুেমাদন কের।
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uেদ্দশয্
uেদ্দশয্াবলী িনম্নরূপ
• বাংলােদেশর চরাঞ্চেল বসবাসরত জনগেনর আথ র্-সামািজক eবং জীবন যাপেনর মান uন্নয়ন করা;
• চর eলাকায় বসবাসরত aিত দির জনগেণর দাির তােক কিমেয় আনা;
• চর eলাকায় বসবাসরত দির েলাকেদর জীিবকায়ন সক্ষম কের েতালা eবং স্থানীয় o জাতীয়
aথ র্নীিতেত সম্পৃক্ত করা;
• aবকাঠােমাগত uন্নয়ন o েসবার মাধয্েম চর eলাকায় বসবাসকারীেদর দাির জিনত aরিক্ষত aবস্থা
াসকরণ;
• নতুন পন্থা/ uন্নয়ন েকৗশল aবলমব্ন/uেন্মাচন করা যা সৃিষ্টশীল eবং যার দব্ারা চর eলাকায়
বসবাসরত জনগন uক্ত পথ aবলমব্ন কের তােদর জীবন যা া সচল রাখেত সক্ষম হেব;
•

‘আরিডe েকর্িডট িশেরানােম বয্িতকর্মধ র্মী ঋণ কমর্সূচী পিরচালনার মাধয্েম আয়বধ র্নমূলক
কায র্কর্েম ‘আরিডe েকর্িডট সুিবধা িনিশ্চতকরণ o aিতিরক্ত কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট করা

• জাতীয় eবং আন্তজর্ািতক চর uন্নয়ন তথা তয্ন্ত eলাকার uন্নয়ন কায র্কর্েমর সফলতা o বয্থ র্তা
িবষয়ক েসিমনার/কমর্শালা পিরচালনা;
• সরকারী বােজেটর uপর আরিডe’র িনভর্রশীলতা পয র্ায়কর্েম াসকরেণর লেক্ষয্ স্থানীয় রাজসব্
আয় বৃিদ্ধকরণ;
• চরাঞ্চল তথা তয্ন্ত eলাকার uন্নয়ন aিভজ্ঞতা িবিনমেয়র uেদ্দেশয্ েদেশ o িবেদেশ e জাতীয়
কায র্কর্ম পিরদশর্েনর uেদয্াগ গর্হণ; eবং
• সরকারী/েবসরকারী/আন্তর্জািতক সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত চরাঞ্চল uন্নয়েনর লেক্ষয্ িবিভন্ন ােয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা।
‘‘Chars Research and Development Center (CDRC)’’ eর আেয়র uৎসঃ

• চরাঞ্চেল uৎপািদত পেণয্র নয্াযয্ মূলয্ িনিশ্চত করার লেক্ষয্ সিঠকভােব বাজার uন্নয়ন eবং তার
বয্বস্থাপনার মাধয্েমর aিজর্ত লােভর uপর সািভর্স চাজর্ বাবদ;
• চরাঞ্চেল িবিভন্ন ধরেনর েসবা েযমনঃ গবািদপশুর জাত uন্নয়ন o িচিকৎসা, চরবাসীেদর াথিমক
সব্াস্থয্, মৎসয্ চাষ সংকর্ান্ত iতয্ািদ েসবা দােনর মাধয্েম গর্হীত সািভর্স চাজর্;
• আরিডe-েকর্িডট কায র্কর্েমর সািভর্স চাজর্;
• aনয্ সংস্থা কতৃক
র্ েদয় েসচ o পািন বয্বস্থাপনা কাজ eবং মূলয্ায়ন সমীক্ষার জনয্ জমাকৃত aেথ র্র
িবপরীেত আদায়কৃত 41% কনসালেটিন্স চাজর্;
• েক কতৃক
র্ পিরচািলত িবিভন্ন আয়বধ র্নমূলক িশক্ষণ েকাস র্ বা aনয্ েকান পিরচালনা হেত াপ্ত
aথ র্;
• সরকারী/েবসরকারী/আন্তজািতক সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত কেল্পর aথ র্।
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