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উপকূলীয় অঞ্চললর 
অভিজ্ঞতা: কর্মউল্যালের 
ডাক

কর্মউদ্যোদের ডোক 

এটি হল�ো ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োলের গ�সন �োন্নি ররল�োি্ন -এর সোরসংলষে�, গেটি ্ণীত হলেলে এর �োঠক তথো নীততটনর্নোরক, 
�ররকল্পনোরিদ এিং িোস্তিোেনকোরীলদর সহোেতো করোর �লষেযে, েোলত তোঁরো ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োলের িোস্তিতিততিক অতিজ্ঞতোর 
তিততিলত উ�কূ�ীে অঞ্চল�র �োটন িযেিস্ো�নোে সহোেতো করোর �লষেযে �হৃীত ্কলল্পর নীততেো�ো, �ররকল্পনো, �দ্ধতত এিং 
নকশো �ররেোর্ন ন করলত �োলরন। ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োলের ৮ িেলর ২২টি গ�োল্ডোলরর, ৮ �োখ কৃষলকর িোস্তি অতিজ্ঞতোর তিততিলত 
্ণীত সলু�োররলশর েূ� অংশিলু কলু  এই সোরসংলষেল� উ�স্ো�ন করো হলেলে েো সরকোলরর গেল্ো প্যেোন-এর েলতো রিটনলেো� েঞ্চ 
(ইনলিষ্টলেন্ট প্োিফে্ন)-এর ্তত “কে্নউলদযেোল�র েোক”।

ব্লু গেোল্ড গ্োগ্োদরর অভিজ্ঞতোসরূদের গুরুত্ব কী?

িোং�োলদলশর ্শংসনীে অথ্নননততক উন্নতত গদশলক েরযে আলের গদলশ �ররণত হওেোর েে্নোদো এলন রদলেলে েো একটি িোস্তিতিততিক 
�ষেযে। উন্নেলনর একটি �ূি্নশত্ন  হল�ো �োটনর ষেততকর ্িোি গথলক �ে্নোপ্ত সলুরষেো েো রীিন ও রীরিকো গিকসই কলর। অথ্নোৎ 
�োটনর ষেততকর ্িোি গথলক সলুরষেো টনশ্চিত করলত হলি এিং গসইসোলথ সেোলরর িৃহতির েঙ্গল�র রনযে �োটনর উৎ�োদনশী� 
সম্োিনোলক কোলর �ো�োলত হলি। �োটনর ষেততকর ্িোি গথলক টনরো�দ রোখোর রনযে আশোনলুরূ� সলুরষেো টনশ্চিত হল�ই একটি 
সেোর গরেেতরিোলি কোর করলত সষেে হে। অথ্নননততক উন্নেলনর সোলথ �োটনর ষেততকর ্িোি গথলক সলুরষেোর সম্পক্ন  ইততেলরযেই 
দশৃযেেোন হলেলে: গেলহতলু  ঢোকো শহর গদলশর ্রোন অথ্নননততক গকন্দ্র গসলহতলু  এটি েোরোত্মক িনযেো গথলক সলুরক্ষেত, রকন্তু গদলশর কৃটষ 
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্রোন �ল্ী অঞ্চ�  আশোনলুরূ� সলুরষেো �োে নো। এ অঞ্চল� �রিত্ন ী 
�ে্নোলের উন্নেলন অিশযেই অথ্নননততক ও সোেোক্রক অিকোঠোলেো 
খোলতর রিটনলেো�লক সলুরষেো ্দোন করলত হলি, রনল�োষ্ঠীলক র�িোেলু 
�ররিত্ন লনর রিরূ� ্িোি গথলক টনরো�দ রোখলত হলি এিং উচ্চেূল�যের 
ফস� ও েৎসযে উৎ�োদলন সফ�তোর �লষেযে �োটনর �িীরতো, �ররেোণ 
এিং েোন টনেন্ত্রণ করলত হলি। রিলশষ কলর, িোং�োলদলশর দক্ষেণ ও 
দক্ষেণ �শ্চিে অঞ্চল� �ররিহন অিকোঠোলেো, তথো �দ্ো গসতলু , �োেরো 
�িীর সেলুদ্র িন্দর এিং সংেলুক্ত সড়ক ও গর� অিকোঠোলেোলত সরকোরর 
রিটনলেো� নতলুন সম্োিনোর দ্োর উল্োচন করলি। গেেন: 

• গেলহতলু  কে্নসংস্োলনর সলুলেো� িৃটদ্ধর কোরলণ শহর ও 
ন�রসেূলহর সম্প্রসোরণ ঘিলি, তোই স্োনীে িোরোলর কৃটষ 
�লণযের চোরহদো িৃটদ্ধ �োলি।

• রিদযেেোন িোরোরসেূলহ কৃটষ �লণযের �ররিহন িযেে হ্োস �োলি, 
িোরোরসেূলহ �ণযে সরিরোলহর �তত িোড়লি, �ররিহলনর সেে 
�চনশী� কৃটষ �ণযে নষ্টরটনত ষেততর �ররেোণ হ্োস �োলি।

• �োর্্নিত্ন ী গদশসেূলহ এিং আন্তর্ন োততক �ে্নোলে কৃটষ �লণযের িোরোর সম্প্রসোররত হলি।

দক্ষেণ ও দক্ষেণ-�শ্চিে অঞ্চল�র রনযে উতল্রখত সলুলেো�সেূহ হলি সলুদরূ্সোরী েো কৃটষলত গুরুত্ব�ূণ্ন �ররিত্ন ন আনলত সষেে। 

িোং�োলদশ গেল্ো প্যেোন ২১০০ গ্হণ কলরলে েোর ফল� �োটন অিকোঠোলেো উন্নেলন দীঘ্নলেেোদী গ্ক্ষেতসহ রিটনলেো� �ররকল্পনোর 
সলুলেো� ততরর হলেলে। েরদও গসখোলন �োটনর ষেততকর ্িোি গথলক সলুরষেোর রনযে অিকোঠোলেোর িযেো�োরটি িো�িোলি �হৃীত হলেলে, 
গিকসই চ�েোন এিং অন্তিলু্ন তক্তেূ�ক অথ্নননততক ্িৃটদ্ধ রলর রোখোর রনযে �োটন সম্পদ অিকোঠোলেোর িযেিস্ো�নো, �ররচো�নো এিং 
রষেণোলিষেণ সম্পরক্ন ত �দ্ধতত/কোে্ন্ণো�ীসেূলহর িযেো�োলর দতৃষ্ট রদলত হলি। 

‘সোক্ি্নক উন্নেলনর �লষেযে রকিোলি উ�কূ�ীে অঞ্চল�র �োটন সম্পদ িযেিস্ো�নো ও অিকোঠোলেো �ররচো�নো করো েোে?’ গস 
্লনের উতির ্দোলন সহোেতো করোই হল�ো গ�সন্স �োন্নি ররল�োি্ন  (এ�এ�আর) এর উলদেশযে। এই সোরসংলষে� হল�ো ব্লু গ�োলল্ডর 
িোস্তি অতিজ্ঞতোর সংক্ষেপ্ত রিিরণ এিং এলত �োটন খোলতর 
�ররকল্পনোরিদ’গদর িযেিহোলরর রনযে �রোেশ্নসেূহ উ�স্ো�ন করো 
হলেলে েো িযেিহোলরর েোরযেলে তোঁরো নীততেো�ো টনর্নোরণ করলত �োরলিন, 
ফ�শ্রুততলত �োটন সম্পদ িযেিস্ো�নোে ্তযেোরশত সলুশোসন টনশ্চিত হলি। 

ব্লু গেোদল্ডর অভিজ্ঞতোয় পোভি সম্প্ 
বযবস্োপিো ও অবকোঠোদরো পভরচোলিো 

শুরলুেোত্র ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োলের অতিজ্ঞতো িযেিহোর কলর িোং�োলদলশ 
�োটন িযেিস্ো�নো সংক্োন্ত আইন ও রিররেো�ো �ররিত্ন লনর গচষ্টো 
করো অলনকিো ইঁদলুর কতৃ্ন ক হোততলক নড়োলনোর গচষ্টোর অনলুরূ�। �োটন 
িযেিস্ো�নোর দীঘ্ন ইততহোস ও িযেোতপ্তর রিলিচনোে ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োে হলছে 
অল�ষেোকৃত ষেলু দ্রকোর এিং স্বল্পোেলু ্কল্প; এর উ�র তিততি কলর আইন 
ও রিররেো�ো �ররিত্ন ন করো সহর কোর নে। সলুতরোং আেরো অিশযেই 
্থলে েলুতক্ত ্দশ্নন করি অতিজ্ঞতোসেূহ গকন ্োসটঙ্গক:

• ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োমের অভিজ্ঞতো সেূহ গেবল এেেোত্র উদোহরণ নয়:  �োটন সম্পদ িযেিস্ো�নোে রিটনলেো� ্োেশঃই 
দোতো ও িোং�োলদশ সরকোলরর গেৌথ অথ্নোেলন হলে থোলক। উ�কূ�ীে অঞ্চল� অলনক �ূি্নিত্ন ী ্কলল্পর অতিজ্ঞতোর উ�র 
তিততি কলর ব্লু গ�োল্ড ততরর হলেলে। �োটন খোলতর এ ্কল্পসেূহ সরকোরর অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো1 নীততেো�ো গেলন 
সং�ঠনসেূহলক ্ততটষ্ত করোর গচষ্টো কলরলে। েোলদর েোরযেলে অিকোঠোলেো সেূহ স্োনীেিোলি িযেিস্ো�নো ও রষেণোলিষেণ 

১ সতূ্র : �ণ্রোতন্ত্রী িোং�োলদশ সরকোর, �োটন সম্পদ েন্ত্রণো�ে, রোতীে �োটন নীততেো�ো, রোনলুেোরর ১৯৯৯; �ণ্রোতন্ত্রী িোং�োলদশ সরকোর �োটন 
সম্পদ েন্ত্রণো�ে, অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো �োইে�োইনস, ঢোকো ২০০০; এিং �ণ্রোতন্ত্রী িোং�োলদশ সরকোর, অংশগ্হণেূ�ক �োটন 
িযেিস্ো�নো রিররেো�ো, ২০১৪, সোরকলু �োর ২০ েোঘ ১৪২০ িোং�ো সন / ২ গফব্রুেোরর ২০১৪, িোং�োলদশ গ�লরলি ্কোরশত অততররক্ত সংখযেো, 
গফব্রুেোরর ১১, ২০১৪।

সমক্য়াতিি কার্মকর পরক্ষেপ না 
ননয়ার ফল

’ননমদিাে–অববহলা–পুন:ননমদিাে’-এর ্ষু্ট িক্র 
নব্্যমান থাকবল পানন খাবত নবননবয়াগ 
বৃনদ্ধর সরকানর জকৌশল প্রবনের সম্ুখীন 
হয়। নবননবয়াবগর স্ানয়ত্ব বৃনদ্ধর েন্য পানন 
সম্পনকদি ত সুশাসবনর মান উন্নয়ন আবশ্যক। 
অংশগ্রহেমূলক পানন ব্যবস্াপনা সম্পনকদি ত 
ব্লু জগাল্ড জপ্রাগ্রাবমর অনভজ্ঞতাসমূহ পানন 
সম্পনকদি ত সুশাসবনর মান উন্নয়বন অব্ান 
রাখবত পাবর।

ব্লু নদাল্ড নপ্রাগ্াম - সহক্রাতদিার 
একটি অনন্য উরাহরণ

পানন ব্যবস্াপনা ও কৃনি উৎপা্বনর সম্পকদি  
অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তথানপ ব্লু জগাল্ডই হবছে প্রথম 
নবননবয়াগ প্রকল্প জযটি বাস্তবানয়ত হবয়বে 
সংনলিষ্ট অনধ্প্তরগুবলার জযৌথ উব্্যাবগ যথা 
বাংলাব্শ পানন উন্নয়ন জবারদি  এবং কৃনি 
সম্প্রসারে অনধ্প্তর। কু্দ্র িািী নভনত্তক কৃনি 
জথবক অনধক লাভেনক কৃনি পে্য উৎপা্বন 
রূপান্তরই হবছে জপাল্ডার এলাকায় পানন 
সম্পব্র সম্াবনার সঠিক ব্যবহাবরর িানলকা 
শনতি।
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করো হে। ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োে অনযেোনযে ্কলল্পর েলতো উলল্রখত 
কোলর রকেলু  সফ�তো গ�লেলে রকন্তু অনযেোনযে ্কলল্পর েতই 
ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োেও রিদযেেোন নীততেো�ো ও েথোেথ সলুশোসন 
�দ্ধততর অ্তলু�তোর কোরলণ িযেো�ক ্ততিন্ধকতোর সম্লুখীন 
হলেলে।

• ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োমের অভিজ্ঞতো সেূহ ্োয় সেগ্ উপেূলীয় 
অঞ্চমলর জন্য ্ম�োজ্য:  ব্লু গ�োল্ড িোং�োলদলশর ১৩৯টি 
গ�োল্ডোলরর েলরযে ২২টি গ�োল্ডোর এিং চোরটি গর�োর গিৌত ও 
�ররলিশ�ত �োরর�োর্র্্নকতোে (�িলু েোখো�ী, িরগুনো, খলু�নো 
ও সোতষেীরো) কোর কলরলে; েোর অথ্ন হলছে টনলনে ির্ণ্নত 
শত্ন  সোল�লষে অন্ততঃ তোর রকেলু  অতিজ্ঞতো উ�কূ�ীে অঞ্চ� 
রলুলড় িযেিহোর উ�লেো�ী হলত �োলর : (১) ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োলের 
কোে্নক্ে গকি�েোত্র �ল্ী অঞ্চল� গকন্দ্রীিূত টে� এিং গ�োল্ডোলর 
অিরস্ত শহর অঞ্চল�র রনযে গকোন �রোেশ্ন ্দোন কলরটন। 
(২) ব্লু গ�োল্ড িোরক গে ১১৭টি গ�োল্ডোলর কোর কলরটন গসখোলন 
এেন রকেলু  গ�োল্ডোর থোকলত �োলর গেখোলন গিৌত ্ততিন্ধকতোর 
কোরলণ উন্নত �োটন িযেিস্ো�নো �লড় গতো�ো সম্ি নে (গেেন, 
গকোন গ�োল্ডোলরর টনকিিত্ন ী নদীর সংলেো�স্ল� �ক্� রেো 
হওেোর কোরলণ) অথিো গকোথোও চোলষর ররে িোণণক্রযেক/
আিোতসক িযেিহোলরর রনযে �ররিরত্ন ত হলেলে, অনলুরূ� গষেলত্র ব্লু 
গ�োলল্ডর অতিজ্ঞতোসেূহ ্লেো�লেো�যে হলি নো। 

• ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োমের অভিজ্ঞতো সেূহ জোতীয় নীভতেোলোর 
সোমে সম্পরেকি ত: অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নোর উ�র 
্থে সরকোরর নীততেো�ো ্ণেন করো হে ২০০০ সোল�। গসই 
সেলের গ্ষেো�লি এই নীততেো�োটি টে� নতলুন এিং ্চক্�ত 
টনেলে “উ�র গথলক টননেেলুখী” �োটন িযেিস্ো�নোে রিরতত িোনো 
হে। অতত সম্প্রতত �োটন আইন ২০১৩ রোরর করো হে2। এই 
আইন, তথো এর রিররেো�ো ও �দ্ধতত সেূহ, ্ণীত রোতীে �োটন 
নীতত ১৯৯৯ এর গচতনোর তিততিলত েোর েোরযেলে কোঠোলেো�ত 
রিনযেোস �ররিত্ন ন কলর গকন্দ্রীিূত কতৃ্ন ত্ব আঞ্চক্�ক ও স্োনীে 
�ে্নোলে রিলকন্দ্রীকরণ করো হে।  উক্ত গরেেওেোক্ন  িোস্তিোেলনর 
�ষেযে টে� �ররকল্পনোরিদ, নীততটনর্নোরক, স্োনীে সরকোর ্ততষ্োন, গিসরকোরর খোত এিং স্োনীে, আঞ্চক্�ক ও রোতীে 
�োটনর গটেকলহোল্ডোরলদর েলরযে দলুরত্ব ঘলুটচলে গেো�সতূ্র স্ো�ন করো। স্োনীে �োটন িযেিহোরকোরী�ণ আঞ্চক্�ক ও রোতীে �োটন 
িযেিস্ো�নো সেন্বে কোঠোলেোর সলঙ্গ সংেলুক্ত হল�, সোক্ি্নক �োটন সলুশোসলনর �লষেযে অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নোর ২০ 
িেলরর (েোর েলরযে ব্লু গ�োল্ড ্োে ৮ িের কোর কলরলে) অন্তদৃ্ন তষ্ট  কোলর �ো�োলনোর উ�েলুক্ত সেে এখনই, রিলশষতঃ গেল্ো 
প্যেোন ২১০০’গত ্স্তোরিত রিটনলেোল�র আল�োলক।

• পোনন ব্যবস্োপনোর জন্য স্োনীয় ্োভতষ্োননে েমেমলর উপর ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োমের অভিজ্ঞতো সেূহ েো�কিের হয়: 
অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নোর রনযে রোতীে নীততেো�ো ও ্রিরোলন স্োনীে �ে্নোলে �োটন িযেিস্ো�নোর রনযে একটি 
্োততষ্োটনক কোঠোলেো উলল্খ করো হলেলে। ব্লু গ�োল্ড অতিজ্ঞতোর তিততিলত স্োনীে �োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠলনর উন্নেলনর রনযে 
রিতিন্ন �রোেশ্ন ্দোন কলরলে। একই সোলথ স্োনীে সরকোর এিং রোতীে �োটন িযেিস্ো�নো সম্পরক্ন ত তসদ্ধোন্ত গ্হণকোরী 
্ততষ্োলনর সলঙ্গ দলুি্ন� সংলেো� এিং সহলেোর�তোর অিোলি স্োনীে �োটন িযেিস্ো�নোর দলুি্ন�তো রলে গ�লে। 

• ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োমের অভিজ্ঞতো সেূমহ স্োনীয় অেকিননভতে উন্নয়ন ও দোররদ্র  হ্োসেরমণর জন্য অংশগ্হণেূলে পোনন 
ব্যবস্োপনোর গুরুত্ব ্ভতফললত হময়মে: অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো নীততেো�োলত - রিলশষিোলি �রিত্ন ীলত 
এর আইন�ত কে্নকোঠোলেোলত স্োনোন্তর - অিকোঠোলেোর �ররচো�ন ও তনরেততযেক রষেণোলিষেণ টনশ্চিত করোর �লষেযে 
গটেকলহোল্ডোরলদর অংশগ্হলণর রনযে একটি টনেেতোতন্ত্রক �ন্োর ্লেোরনীেতোর উ�লর গরোর গদেো হলেলে। অন্তক্ন্নরহত 
রোরণো টে� সরকোর ্কল্প রিটনলেোল�র েোরযেলে অিকোঠোলেো �ররকল্পনো ও টনে্নোণ করলি এিং �রিত্ন ীলত �োটন 
িযেিহোরকোরী�ণ িযেিস্ো�নোর দোটেত্ব গ্হণ করলি। অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো সম্পলক্ন  ব্লু গ�োল্ড এর অতিজ্ঞতো 
হল�ো, �োটন িযেিহোরকোরী�ণলক েখন স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর সলুলেো�সেূহ �ররকল্পনো ও িোস্তিোেলনর সলঙ্গ সংেলুক্ত 

২ �ণ্রোতন্ত্রী িোং�োলদশ সরকোর, িোং�োলদশ �োটন আইন ২০১৩, ২০১৩ সোল�র ১৪নং আইন; �ণ্রোতন্ত্রী িোং�োলদশ সরকোর, �োটন রিররেো�ো 
২০১৮, িোং�োলদশ গ�লরি, আ�ষ্ট ২০১৮।

ব্লু নদাল্ড নপ্রাগ্াম

ব্লু জগাল্ড জপ্রাগ্রাম (২০১৩-২০২১) ্নক্ে ও 
্নক্ে-পনচিম উপকূলীয় অঞ্চবলর ২২টি 
জপাল্ডাবর, যার মাধ্যবম অংশগ্রহেমূলক পানন 
ব্যবস্াপনা অনুশীলবন উৎসানহত কবরবে:

েনবগাষ্ঠীবক সংগঠিত কবর পানন 
ব্যবস্াপনা এবং অবকাঠাবমার 
উন্নয়ন

কৃনি উৎপা্ন বৃনদ্ধ এবং 
বহুমুখীকরে

বাোরমুখী কৃনির মাধ্যবম আয় 
এবং কমদিসংস্ান বৃনদ্ধ

্ানরদ্র হ্াস এবং খা্্য ননরাপত্তা 
উন্নয়ন 

্নরদ্র বান্ধব, অন্তভুদি নতিমূলক 
পন্া, উদ্াবন বৃনদ্ধ, নারী পুরুি 
সকলবক লক্্যভুতি করা, 
জপাল্ডাবরর সকল বানসন্াবক 
অন্তভ্দি তি করা এবং উন্নয়বনর 
ফলাফল বৃনদ্ধ
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করো হে তখন তোরো �ররচো�ন, রষেণোলিষেণ এেনরক ষেলু দ্র �োটন সম্পদ অিকোঠোলেো টনে্নোলণ অংশগ্হণ করলত অনল্ু োণণত 
হে েোর েোরযেলে আর্থ্নক উন্নেলনর �থ সলুরক্ষেত করলত �োলর। �োটন িযেিস্ো�নোর েোরযেলে স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর 
রনযে আরও েো ্লেোরন - (ক) কৃটষর িোণণক্রযেরককরণ ও �োটন িযেিস্ো�নোর েলরযে িযেো�ক তিততিক সংলেো� স্ো�ন; (খ) 
�োটন িযেিস্ো�নো উন্নেলনর �লষেযে স্োনীে সরকোর ্ততষ্োনলক গেলকোন কোে্নক্লের শুরু গথলক �দ্ধতত�তিোলি এিং েলথষ্ট 
�ররেোলণ অংশগ্হলণর রনযে রিলশষোটেত অররদপ্তরসেূলহর (িোং�োলদশ �োটন উন্নেন গিোে্ন , কৃটষ সম্প্রসোরণ অররদপ্তর, 
েৎসযে অররদপ্তর এিং ্োণী সম্পদ অররদপ্তর) সোলথ সম্পৃক্ত করো; (�) কৃটষ সম্প্রসোরণলক িোণণক্রযেক উৎ�োদন ও �োটন 
িযেিস্ো�নোলক �রর�ূরক িোলি স্ো�লনর িোস্তি অতিজ্ঞতোলক রিলিচনোে রোখো; সোলথ সোলথ ফস� ও েৎসযে সম্পলদর আর্থ্নক 
সম্োিনো ও �োশো�োরশ তোলদর েলরযে িোরসোেযে রষেোর িযেো�োলর গুরুত্ব গদেো। 

অনযে কথোে ব্লু গ�োল্ড-এর অতিজ্ঞতোসেূহ উ�কূ�ীে অঞ্চল� �োটন িযেিস্ো�নোর েোলরযেলে কৃটষ ও েৎসযে চোলষর গষেলত্র িক্র্নত 
ও অন্তিলু্ন তক্তেূ�ক অথ্নননততক উন্নেলনর �লথ এর�লে চ�োর �থ গদখোে এিং স্োনীে �োটন সম্পদ ও অিকোঠোলেোর অররকতর 
কোে্নকরী িযেিস্ো�নোর রদকটনলদ্ন শনো ্দোন কলর।

ব্লু গেোল্ড গ্োগ্োদরর গুরুত্বপূর্ম অভিজ্ঞতোসরূে ও পরবততী প্দষেপ?

ব্লু গ�োল্ড কে্নসচূীর ্রোন অতিজ্ঞতোসেূহ হল�ো, অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো অন্তিলু্ন তক্তেূ�ক স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর 
চোক্�কোশতক্ত ততরর কলর, েো স্োনীে গটেকলহোল্ডোরলদর তোলদর কযেোচলেন্ট এ�োকোর েলরযে ষেলু দ্র �োটন িযেিস্ো�নো অিকোঠোলেো 
রষেণোলিষেণ, �ররচো�ন ও উন্নেলন উৎসোরহত ও সষেে কলর তলু�লত �োলর। এটিলক আরও শতক্তশো�ী কলর তলু ল�লে আিটি 
গুরুত্ব�ূণ্ন অতিজ্ঞতো3: 

• নতলুন, উচ্চ রবননময়ো� ও অরিে লোিজনে ফসমল রবননময়োম�র এেনি পবূকিশতকি  হমলো বোঁমির িোঙ্গন ও বন্যোর পোননমত 
ফসমলর জরে প্োরবত হওয়ো গেমে সলুরক্ো ্দোন: িত্ন েোলন িনযেোে ফসল�র ররে এিং সম্পলদর ষেে-ষেততর আশঙ্ক ো উচ্চ 
রিটনলেোল�র ফস� গিলে টনলত কৃষকলদর টনরুৎসোরহত করলে। 
গিোর�েযে কোরলণই তোলদর ঝলুঁ রক গনওেোর সলুলেো� নোই ফল� 
তোরো কে খরলচর ্চক্�ত ফস� গিলে গনে; তলি একটি ররেলত 
�ে্নোেক্লে রকিোলি ফস� চোষ ও আহরণ করো েোে, িোর্ষ্নক 
শষযে চলক্র সেে টনর্নোরণ কলর অররকতর �োিরনক করো েোে, 
গসই �ররকল্পনোর অিোি তোলদর েলরযে �রর�ক্ষেত হে। গরেেতর 
�ররকল্পনো ফসল�র অঙ্লু লরোদ�লের সেলে অ্তযেোরশত অতত 
িৃতষ্ট িো ফস� আহরলণর সেে ঝলড়ো িোতোস �ররহোর করলত 
সহোেক হে। িোঁলরর িোঙ্গন ও িনযেোর প্োিন গথলক সলুরষেো 
অততেোত্রোর ঝলুঁ রক দরূ কলর এিং কৃষকলদরলক তোলদর উৎ�োদন 
চলক্ অররক হোলর িোণণক্রযেক ও উচ্চ েূল�যের ফস� অন্তিলু্ন ক্ত 
করলত উৎসোরহত কলর। এর ফল� অনযেোনযে অথ্নননততক স্বোথ্ন 
এিং খোত গেেন িযেিসো ও িোণণলরযের সলুরষেোও টনশ্চিত কলর। 

• ভসদ্োন্ত গ্হমণর আমলোচনো গেমেই শুরু হয় অংশগ্হণেূলে পোনন ব্যবস্োপনো: স্োনীে �রোেশ্ন আেল� নো টনলে 
গকন্দ্রীেিোলি রিটনলেো� �ররকল্পনো ্ণীত হল� িোস্তিোেলনর সেে অেোটচত সংঘোত গদখো গদে এিং স্োনীে সরকোর ও 
স্োনীে গটেকলহোল্ডোরলদর ্ততশ্রুতত ও েোক্�কোনোলিোলরর অনলু�রস্তত �রর�ক্ষেত হে ; �োশো�োরশ রনল�োষ্ঠী কতৃ্ন ক নতলুন 
অিকোঠোলের গদখিো� করোর েোন থোলক অতযেন্ত নযূেনতে �ে্নোলে। সলুতরোং স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর অগ্োররকোর এিং 
স্োনীে আল�োচনোর �রোেশ্ন গকন্দ্রীে রিটনলেো� �ররকল্পনোে অন্তিলু্ন ক্ত করলত হলি।

• সং�ঠন ্ভতষ্োর পমূবকি উদ্লুদ্ েরো: অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নোর �লষেযে ্োততষ্োটনক কোঠোলেো রহসোলি ্থে গথলকই 
�োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠন �লড় গতো�োর ্লচষ্টোর গচলে, উন্নত �োটন িযেিস্ো�নোর েোরযেলে তোলদর কৃটষ �লণযের েোন িৃটদ্ধর 
রলনযে রনল�োষ্ঠীর নোরী �লুরুষলক সটক্ে করোর িযেো�োলর ্থলে েলনোলেো� গদেো অররক কোে্নকরী। কৃটষ সম্প্রসোরণ রিিো� 
েরদ তোলদর িোত্ন োগুল�োলত ফস� উৎ�োদন এিং �োটন িযেিস্ো�নোলক সেরন্বত কলর, তলি এলষেলত্র গুরুত্ব�ূণ্ন িূরেকো রোখলি। 
েোনলুষ েখন উন্নত �োটন িযেিস্ো�নোর সলুফ� ্তযেষে কলর, তখন তোরো অল�ষেোকৃত কে কোরর�রর �রোেশ্ন ও সহোেতোে 
�োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠলনর রনযে ্লেোরনীে ্োততষ্োটনক কোঠোলেো �লড় তলু�লত অররক অনল্ু োণণত হে।  

• স্োনীয় অেকিননভতে উন্নয়মনর রূপেল্প দ্োরো পোনন ব্যবস্োপনো পররচোললত হওয়ো উনচৎ: �ূলি্ন উলল্রখত সটক্েকরলণর 
িযেো�োলর অরর্ন ত অতিজ্ঞতো  স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর রূ�কলল্পর সলঙ্গ একীিূত করো গেলত �োলর। এই ররলনর রূ�কল্প 

৩ Wiki Site এ ্দতি Lessons Learnt Report -এ Thematic brochures এিং গকস ষ্টোটেলত উলল্রখত ৮টি অতিজ্ঞতো সম্পলক্ন  রিস্তোররত 
িযেোখযেো ও েরি রলেলে।

সময় সময় পর্মাক্লািনার অতঅপ্রায়

োতীয় পানন নীনতমালা জথবক একটি 
উদ্ধধৃ নত: ‘‘োতীয় পানন নীনতমালা সময় সময় 
পযদিাবলািনা এবং প্রবয়ােন মানফক সংবশাধন 
করা হবব।”

অংশগ্রহেমূলক পানন ব্যবস্াপনা গাইরলাইনস 
জথবক একটি উ্নৃত: ‘‘পনরবনতদি ত পনরববশ এবং 
অনভজ্ঞতার আবলাবক, উতি গাইর লাইনসটি 
ননয়নমত ভাবব হালনাগা্ করা হবব।”
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স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর অগ্োররকোলরর সোলথ সম্পরক্ন ত সক� গটেকলহোল্ডোরলদর ্ততশ্রুতত অর্ন লন সহোেক হে; সক� 
সরকোরর দপ্তর ও স্োনীে সরকোলরর ্লেোরনীে সেথ্নন টনশ্চিত কলর; এিং িযেতক্ত ও গিসরকোরর খোলতর সহোেতো অর্ন লন 
সহোেক হে।

• স্োনীয় অেকিননভতে উন্নয়মনর লমক্্য পোনন সম্পমদ অ্তলুল রবননময়ো� অবস্োর উত্তরমণর আমলোচনোয় স্োনীয় সরেোর 
্ভতষ্োনসেূহ হমছে গ�ৌভতিে ও অত্যন্ত গুরুত্বপণূকি অংশীদোর: স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর রনযে এিং এর েোরযেলে �োটন 
অিকোঠোলেো ্কলল্প রিটনলেোল�র রনযে স্োনীে সরকোর হল�ো একটি গুরুত্ব�ূন্ন ্ততষ্োন। এরোই হ� �রোেলশ্নর ্থে 
রো� এিং একটি অংশীদোর েোরো তোলদর রন�ণলক সটক্ে কলর গতো�োর কোলর টনলেোক্রত, কযেোচলেন্ট িো সোি-কযেোচলেন্ট 
�ে্নোলে �োটন িযেিস্ো�নোর �লষেযে একটি ্োততষ্োটনক কোঠোলেো �লড় গতো�োর গষেলত্র সহোেতো, েতরিলরোর েীেোংসোে সফ� 
েরযেস্তোকোরী এিং �ররকল্পনো �ররিত্ন লনর ্লেোরন হল� ্ততকোরেূ�ক �দলষে� গ্হলণর গষেলত্র টনরো�তিো ্দোনকোরী। 
েরদ স্োনীে সরকোর �োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠনলক স্োনীে �ে্নোলের একটি প্োিফে্ন রহসোলি রিলিচনো ও �ে্নলিষেণ কলর 
তোহল� অনযে গকোন তসরিও এর সোলথ সংেলুক্ত হওেোর িযেো�োলর �োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠলনর িূরেকোলক স্বীকৃতত ্দোন ও 
তোলদর গিকসই হওেোর িযেো�োলর উৎসোরহত করলি।

• েৃনির রূপোন্তর এবং বোণণলজ্যরেেরণ হমলো স্োনীয় অেকিননভতে উন্নয়মনর চোরব:  উলল্রখত গ্ষেো�ি সি্নলষেলত্র নো হল�ও 
উ�কূ�ীে অঞ্চল�র গিশীর িো� গষেলত্রই কৃটষ ও েৎসযেই হল�ো সক� অথ্নননততক উন্নেন ও রূ�কলল্পর চোক্�কো শতক্ত। 
অথ্নননততক উন্নেলনর গে গকোন রূ�কল্প উলল্রখত খোলতর সলঙ্গ সম্পরক্ন ত। কৃটষর িোণণক্রযেরককরলণর গষেলত্র গুরুত্ব�ূণ্ন হল�ো 
গিসরকোরর খোত, স্োনীে সরকোর এিং সংরলিষ্ট সরকোরর ্ততষ্োনসেূহ। �োটন িযেিস্ো�নো ও উৎ�োদন সহোেতোর অররকতর 
সেন্বে কৃটষর উৎ�োদনশী�তো ও অররকতর �োি �রিত্ন ী স্লু রণ (�তত) িৃটদ্ধ করলত �োলর। ব্লু গ�োল্ড এ�োকোে গেেন 
�রর�ক্ষেত হে, ক্েির্নেোন কৃটষ রেরেলকর চোরহদো ও কে সম্পলদর অররকোরী খোনোসেূহ িসতিোড়ীর আটঙ্গনোে উৎ�োদন 
িৃটদ্ধ – এ দলুইলের সেন্বলে দররদ্রিোন্ধি ্িৃটদ্ধ হলত �োলর।

• পোনন ব্যবহোরেোরী, গবসরেোরর খোত, সরেোরর ্ভতষ্োন এবং স্োনীয় সরেোরসেূমহর অংশগ্হমণ এেনি সনরিয় 
অংশীদোররত্ব �মে গতোলোর েমি্যই অংশগ্হণেূলে পোনন ব্যবস্োপনো আবরতকিত: গে সেস্ত সং�ঠন িৃহতির সলুশী� সেোর 
গথলক রিরছেন্ন গথলক কোর কলর তোরো গেেন কোে্নকর নে গতেটন গিকসইও নে। স্োনীে �োটন সম্পলদর উতিে িযেিস্ো�নোর 
রনযে �োটন িযেিস্ো�নো সং�ঠনসেূহলক অিশযেই একটি সটক্ে অংশীদোররলত্বর সলঙ্গ সমৃ্পক্ত থোকলত হলি; েোর েলরযে রলেলে 
সরকোরর কোরর�রর দপ্তর সেলুহ গেেন- িোং�োলদশ �োটন উন্নেন গিোে্ন , কৃটষ সম্প্রসোরণ অররদপ্তর, িোং�োলদশ কৃটষ উন্নেন 
কল�্নোলরশন এিং স্োনীে সরকোর ্লকৌশ� অররদপ্তর; েোরো স্োনীে সরকোলরর সোলথ সেরন্বতিোলি কোর কলর; েোরো 
গিসরকোরর খোলতর সলঙ্গ �োরস্পররক সম্পক্ন  ততরর করলত চোে।

• গটেেমহোল্ডোরমদর গনিওয়োমেকি র গ�ৌে েো�কিরিমের ফলশ্রুভতমত অরিে অন্তিলুকি ভতিেূলে এবং গিেসই উন্নয়ন অরজকি ত হয়: 
েখন রিতিন্ন গটেকলহোল্ডোর ও আথ্ন-সোেোক্রক দল�র ্ততটনরর�ণ স্োনীে অথ্নননততক উন্নেলনর রিতিন্ন রদক টনর্নোরলণ সমৃ্পক্ত 
হন – গেেন �োটন িযেিস্ো�নো ও কৃটষ উৎ�োদন – ফ�স্বরূ� গে কোে্নক্ে হলি তোলত সকল�র উ�কোলরর সম্োিনো গিরশ। 
গেৌথিোলি ্ণীত কোে্নক্ে েো রনল�োষ্ঠীর েলরযে গথলক িযেো�কিোলি সের্থ্নত হলি তো অররক েোত্রোে সোেোক্রক নযেোেযেতো ও 
্োকৃততক সম্পলদর উতিে িযেিহোর টনশ্চিত করলত �োলর।

অভিজ্ঞতো গেদক ভিষেোগ্ের - গসখোি গেদক ্দয়োে

অতিজ্ঞতো গথলক রশষেোগ্হণ - গসখোন গথলক ্লেো� - ্টক্েোটি সর� নে। ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োে গকি�েোত্র তোর অতিজ্ঞতো সংরষেণ 
(েকলু লেলন্টশন) কলর সংরলিষ্ট খোলতর সং�ঠন ও সেলের কোলে ্লেোল�র রনযে গরলখ গেলত �োলর নো। ব্লু গ�োলল্ডর অতিজ্ঞতোসেূহ 
হুিলুহু ্লেো� করো ্োেশঃই সহর নে। (১) গসক্টলরর নীতত টনর্নোরকলদর িযেো�ক েলুতক্ত রিলিচনো করলত হলি; �রররস্ততর টনররলখ 
ব্লু গ�োল্ড এ�োকো তোলদর এ�োকো গথলক অলনক তিন্ন হলত �োলর; এিং (২) গকি� ব্লু গ�োলল্ডর অতিজ্ঞতোসেূহ রিললিষণ – তো েত 
িো�িোলিই ততরর ও রিলিচনো্সতূ গহোক নো গকন – একেোত্র �ততরোরো টনলদ্ন শ কলর নো;  এগুল�ো �লুনক্ি্নলিচনো, �রীষেোেূ�ক 
্লেো� (�োই�ি গিক্টেং) এিং  সতক্ন িোলি রিললিষণ কলর তলিই িোস্তিোেন করো গেলত �োলর।

সং�রৃহত অতিজ্ঞতো (েকলু লেলন্টশন) রকেলু  ্লনের র্ রদলত �োলর এিং ্োসটঙ্গক রদকটনলদ্ন শনো ্দোন করলত �োলর এিং তো 
্লেোরনীে গ্রণোর উৎস হলত �োলর, তলি তো গকোন টনরদষ্ট্ন  গসক্টলরর সংস্োর করোর রনযে েলথষ্ট নে। সলুতরোং এ সোরসংলষেল� 
নীততটনর্নোরকলদর ্তত একটি আহ্োন থোলক গে, তোরো গেন �োটন সংক্োন্ত সলুশোসন ও েলু�-উ�লেো�ী নীতত টনর্নোরণ ্ততষ্োে ব্লু 
গ�োল্ড এিং অনযেোনযেলদর অতিজ্ঞতো ও অন্তদৃ্ন তষ্ট িযেিহোর কলরন। 

এখোলন উলল্খযে গে এই সটক্ে আহ্োনটি, আরও উৎসোহিযেঞ্জক এই রনযে গে, এই ্ততলিদন ততররর �োশো�োরশ িোং�োলদশ গেল্ো 
প্যেোন নীতত টনর্নোরণী �ে্নোলে অংশগ্হণেূ�ক �োটন িযেিস্ো�নো সম্পরক্ন ত �ে্নোল�োচনো শুরু কলরলে; েোর রনযে অংশগ্হণেূ�ক 
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�োটন িযেিস্ো�নো রিষেটি একটি গুরুত্ব�ূণ্ন িূরেকো �ো�ন করলে। 
২০২১ সোল�, ব্লু গ�োল্ড গ্োগ্োে গশষ হওেোর �ূলি্ন, অংশগ্হণেূ�ক 
�োটন িযেিস্ো�নোর উ�র একটি রোতীে সলম্�ন অনলুটষ্ত হলত েোলছে; 
গেখোলন �ল্ী উন্নেন, কৃটষ, �োটন সম্পদ িযেিস্ো�নো, স্োনীে সরকোর 
এিং অথ্ননীততর উ�র গরযেষ্ রোতীে রিলশষজ্ঞলদর একটি টনরল�ষে 
�যেোলন� সলু�োররশেো�ো উ�স্ো�ন করলিন। এই রিরশষ্ট রিলশষজ্ঞ�ণ 
িরিষযেলত রকিোলি �োটন সম্পদ ও অিকোঠোলেো আরও িো�িোলি 
িযেিস্ো�নো করো েোে গস ্নেসেলুলহর উতির গির করোর রনযে কোর শুরু 
কলরলেন: েোলত কলর কোে্নকরী, দষে, অররকতর গিকসই এিং কোউলক 
র�েলন গফল� নো েোওেোর ্লচষ্টোর �তত িৃটদ্ধ �োে। 

নারীক্রর সবল কন্ঠস্বর

ব্লু-জগাবল্ডর সহায়তাপুষ্ট ২২টি জপাল্ডাবরর 
সবদিবমাট ৫১১টি পানন ব্যবস্াপনা ্বলর 
মবধ্য সাধারে স্স্যব্র জক্বত্র ৪৩% এবং 
কাযদিননবদিাহী কনমটির স্স্যব্র মবধ্য ৩৪% নারী 
(৩০% নারী জকাটার নবপরীবত)। প্রধান ভ্নমকায় 
(সভাপনত, সম্পা্ক ও জকািাধ্যক্)নারীব্র 
অংশগ্রহে ৫% জথবক ৯% এ বৃনদ্ধ জপবয়বে।

২০১৬ সাবলর ইউননয়ন পনরিব্র ননবদিািবন 
জয ৯৩ েন কাযদিননবদিাহী কনমটি স্স্য েয়লাভ 
কবরবেন তা াব্র মবধ্য ২৫ েন নারী।

বাংলাক্রক্শর উপকূলীয় অঞক্ল জতমর উৎপারনশীলিা বৃতধি – ব্লু নদাল্ড নপ্রাগ্াক্মর সফলিা

ব্লু নদাল্ড নপ্রাগ্াক্মর পূক্ব্ম পাতন ব্যবস্াপনার 
সমস্যা সমূহ

অংশগ্হণমূলক পাতন ব্যবস্াপনার মাধ্যক্ম 
অতজ্মি উন্নয়ন

পটুয়াখালী এবং সাতক্ীরায় আমন জমৌসুবম 
েলাবদ্ধতা

পানন ননষ্াশন ব্যবস্ার উন্ননত

পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা ও সাতক্ীরায় 
রনব জমৌসুবম জসবির পাননর অভাব

জসবির পাননর সরবরাহ বৃনদ্ধ

খুলনা, সাতক্ীরা ও বরগুনার নকেু এলাকায় 
লবোতিতা েননত সমস্যা

লবোতিতা আর জতমন উবলেখবযাগ্য সমস্যা 
নয়

সাতক্ীরায় ব্যাপক আকাবর নিংনি িাবির 
ফবল পানন ননষ্াশবন সমস্যা

যন্ও এখনও পানন ব্যবস্াপনা সমস্যা 
নব্্যমান তবব তার তীব্রতা অবনক কম
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শস্য তবন্যাক্সর পতরবি্মন: নবশী লাঅজনক ও তবতনক্য়াদ দ্রুি উক্ে আসা

জয কারবে ব্লু জগাল্ড এর শুরুর সমবয়র তুলনায় খামাবরর প্রকৃত আয় প্রায় নবিগুে হবয়বে :

 » অনধক পনরমাে েনম িাবির আওতায় এবসবে, কম েনম পনতত আবে, উৎপা্ন বৃনদ্ধ জপবয়বে ;

 » আমন এবং আউস ধাবনর জক্বত্র স্ানীয় োবতর পনরববতদি  উচ্চ ফলনশীল োত িাি, জবাবরা ধাবনর জক্বত্র উচ্চ 
ফলনশীল োবতর পনরববতদি  হাইব্রীর োবতর িাি;

 » খুলনায় উচ্চ মূবল্যর ফসল িাবির সম্প্রসারে (সবনে ও তরমুে);

 » পটুয়াখালীবত মুগরাল িাবির সম্প্রসারে;

 » খুলনায় জমৌসুমী মাবের জের উবলেখবযাগ্য হাবর বৃনদ্ধ (৪০% বৃনদ্ধ), সাতক্ীরায় (নবিগুবের জিবয়ও জবশী)। যার 
জবশীর ভাগই হবয়বে মাবের েন্য জেবরর নননবি ব্যবহাবরর কারবে; ফলস্বরূপ জমৌসুমী আবান্ েনমর পনরমাে 
জববিবে তবব ধান িাি কবমবে।

কৃনির সামনগ্রক বানিদিক আয় বৃনদ্ধ ্ইু বেবরর মবধ্য ব্লু জগাবল্ডর জমাট নবননবয়াবগর প্রায় সমান হবত পাবর।

অূতম ব্যবস্াপনায় পতরবি্মন

 » মানলক কতৃদি ক েনম িাি করার হার নকেুটা কবমবে, প্রকল্প শুরুর আবগ নেল অবধদিবকর সামান্য জবশী, যা 
পরবততীবত হবয়বে অবধদিবকর সামান্য কম।

 » সব জমৌসুবম বগদিা িাবির পনরমাে কবমবে।

 » অন্যান্য িুনতি নভনত্তক ব্যবস্া (বেরনভনত্তক ভািা) উবলেখবযাগ্য হাবর জববিবে।

কৃতিক্ি কম্মসংস্ান: নারীক্রর অূতমকার পতরবি্মন (কৃতিক্ি নারীর অংশগ্হণ)

 » িাবির েনমর পনরমাে বৃনদ্ধ পাওয়ায় প্রকল্প পূবদি সমবয় জযখাবন সকল শ্রনমবকর মবধ্য ৪৬% নারী শ্রনমক ননবয়াগ 
করা হবতা তার নবপরীবত ৫৭% নারী শ্রনমক ননবয়াগ করা হবছে।

 » উচ্চতর হাবর পুরুি শ্রনমক কৃনি বনহভ্দি ত কাবে ননবয়ানেত হওয়ায় অনধকতর হাবর নারী শ্রনমক কৃনিবত ননবয়ানেত 
হবছে।

 » খুলনা এবং সাতক্ীরায় কৃনির প্রায় সকল কাবেই নারী শ্রনমকব্র ননবয়াগ করা হয়, নকন্তু এখন পযদিন্ত 
পটুয়াখালীবত প্রধানতঃ ধান োিা অন্যান্য কাবে নারী শ্রনমকব্র ননবয়াগ করা হবছে।

 » নারী শ্রনমকব্রবক প্রায় সকল সময়ই পুরুি শ্রনমকব্র জিবয় কম মেরুী জ্য়া হয় (অবনক জক্বত্র পুরুবির 
মেরুীর ৫০% - ৬৭%) নকন্তু জকান জকান স্াবন এ পাথদিক্য কবম আসবে যা পুরুি শ্রনমবকর মেরুীর প্রায় ৬০% - 
৮০% ।

 » অনধক হাবর কমদিশনতিবত অংশগ্রহবের ফবল নারীব্র কাবের িাপ বৃনদ্ধ জপবয়বে, নকন্তু তাব্র ধারোমবত  
সামনগ্রকভাবব নারীরা অবপক্াকৃত ভাল অবস্াবন আবে ববল মবন করবে – ননেস্ব আয় বৃনদ্ধর ফবল পানরবানরক 
নসদ্ধান্ত গ্রহবে তাব্র মতামবতর গুরুত্ব জববিবে।
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উপকূলীয় অঞক্লর অতঅভিা: কম্মউক্র্যাক্দর োাক

ব্লু-নদাল্ড নপ্রাগ্াক্মর অতঅভিা নরক্ক পতরিালনা সংক্ান্ত নর প্রশ্নগুক্লা সামক্ন আসক্ে 

অংশগ্রহেমূলক পানন ব্যবস্াপনা (অবকাঠাবমা, প্রানতষ্াননক এবং কৃনি উন্নয়ন) অবশ্যই শুরু করবত হবব এবং 
এবক্বত্র সমথদিন ও সহায়তা ন্বত হবব। তবব জ্শব্যাপী জস কােটি করার মবতা প্রানতষ্াননক সক্মতা জকাথায়?

পানন ব্যবস্াপনা ্ল এবং অ্যাবসানসবয়শন তখনই সবল হবয় জববি উবঠ যখন তারা স্ানীয় সরকার প্রনতষ্ান ও 
সরকানর ্প্তরসমূবহর সাবথ েননষ্ভাবব কাে কবর। এই অংশী্ানরত্ব নকভাবব জ্শব্যাপী প্রসানরত করা যায়?

পানন ব্যবস্াপনা ্ল ও এবসানসবয়শন কু্দ্র পানন অবকাঠাবমা গবি জতাবল নকন্তু বৃহৎ পানন অবকাঠাবমারও তারা 
জটেকবহাল্ডার। নকভাবব কু্দ্র ও বৃহৎ পানন অবকাঠাবমা পনরকল্পনায় অনুকূল অবস্া বতনর করা যায়, যার ফবল তারা 
পরস্পবরর পনরপূরক হবত পাবর?

নতুন আইবনর মাধ্যবম স্ানীয় এবং আঞ্চনলক পানন সম্প্ কনমটি প্রনতষ্া করা হবয়বে। এই কনমটিগুবলা নকভাবব 
স্ানীয়, আঞ্চনলক ও োতীয় স্বাথদি রক্াবথদি পারস্পনরক সহবযানগতা বৃনদ্ধ করবত পাবর?

রকু্র্মাদ নমাকাক্বলায় সষেমিা

২০২০ সাবল ্টুি বি ্বূযদিাগ জনবম আবস যা পূবদিবততী সমবয় ব্লু জগাল্ড এর সহায়তায় অনেদিত সফলতা নষ্ট কবর থাকবত পাবর: 
জকানভর-১৯ মহামানর এখনও হুমনক হবয় আবে, সাইব্ান আম্ান জম মাবসর ২০ এবং ২১ তানরবখ কবয়কটি জপাল্ডাবর আোত 
হাবন। 

জকানভর-১৯ মহামানর প্রনতবরাধ ব্যবস্া প্রায় সবধরবনর পনরবহন বন্ধ কবর জ্য়। জ্াকান এবং বাোর বন্ধ হবয় যায়; অবনক প্রবাসী 
শ্রনমক বানি নফবর আবস। জক্রতার অভাবব মাঠ পযদিাবয় ফসবলর মূল্য কবম যায় এবং সবনে পবি যায়। পনরবহন বন্ধ হওয়ায় মাবের 
মূল্য কবম যায়। উপকরবের সরবরাহ জননতবািক ভাবব বাধাগ্রস্ হয়। ্ক্ শ্রনমকগে বানি নফবর আসার কারবে ননমদিাে কাবের 
গনত কবম যায়। সববদিাপনর েূনেদিঝি আম্াবনর আোবত বাাধ ধ্ংস বা ক্নতগ্রস্ত হয়, ফসল নবনষ্ট হয়, মাবের পুকুর প্ানবত হবয় যায় 
এবং বানিের রুবব যায়।

এই ্বুটা ্বুযদিাবগর ফবল অবনক পনরবাবরর আয় কবম যায়, যার ফবল খা্্য গ্রহবের পনরমাবে প্রভাব পবি। এর ফবল প্রানন্তক 
পনরবারগুবলা নববশিভাবব ক্নতগ্রস্ত হয়। ফলশ্রুনতবত পানরবানরক কলহ এবং বাল্যনববাহ বৃনদ্ধ পায়।

প্রকল্প এলাকার েনগে সহনশীলতা প্র্শদিন কবরবে: জবশ নকেু পানন ব্যবস্াপনা ্ল ইউননয়ন পনরিব্র সাবথ সহবযানগতার 
নভনত্তবত জকানভর-১৯ মহামানর সম্পবকদি  সবিতনতা বৃনদ্ধবত সহায়তা কবরবে, এবং আগাম েূনেদিঝি সতকদি তা প্রিার কবরবে। বাাধ 
জমরামবতর েন্য তারা স্ানীয় েনগনবক ননবয়ানেত কবরবে যার ফবল ক্নতর পনরমাে কবমবে। সরকানর কমদিকতদি াব্র সাবথ নননবি 
েননষ্তা েনগে ও কৃিকব্রবক সহবযানগতা জপবত সক্ম কবর জতাবল। জয সকল পনরবার তাব্র বানির আনগিনায় উৎপা্ন 
বহুমুনখ ও উন্নত কবরবে তারা জবশী স্বাবলনবি হবয়বে।

এই সোরসংষেল�টি Blue Gold Program Wiki (bluegoldwiki.com)-গত �োওেো েোলি; গসখোলন Blue Gold Lessons Learnt 
Report এর  wiki version-ও �োওেো েোলি। আি িেলররও গিশী সেে রলর (েোচ্ন  ২০১৩ গথলক টেলসম্বর ২০২১ সো�) িোং�োলদশ �োটন 
উন্নেন গিোে্ন  এিং কৃটষ সম্প্রসোরণ অররদপ্তর কতৃ্ন ক িোস্তিোেনোরীন একটি ্কলল্প কে্নরত কোরর�রর টিলের অতিজ্ঞতো গ�সন �োন্নি েকলু লেলন্ট 
স্োন গ�লেলে। িোং�োলদশ �োটন উন্নেন গিোে্ন  এিং কৃটষ সম্প্রসোরণ অররদপ্তর কতৃ্ন ক ্ণীত ্কল্প সেোতপ্ত ্ততলিদন Project Completion 
Reports (PCRs)-সেূলহর �রর�ূরক রহসোলি উক্ত Lessons Learnt Report (LLR) ্ণীত হলেলে। উ�কূ�ীে অঞ্চল� িরিষযেলত �রৃহত 
কোে্নক্লের টেরোইন ও িোস্তিোেন কোলর িযেিহোলরর উলদেলশযেই অতিজ্ঞতোসেূহ সংরষেণ (েকলু লেন্ট) করো হলেলে। েরদও ব্লু গ�োল্ড গশষ হলি 
টেলসম্বর ২০২১ সোল� রকন্তু  Lessons Learnt Report-এর গিশীর িো�ই ্ণীত হলেলে ২০২০ এিং ২০২১ সোল�র ্থে রদলক। েোই 
গহোক, কোরর�রর টিলের গে অংশ েূ� িূরেকো গরলখলে তোরো এখনও রিদযেেোন রলেলে। রকন্তু ২০২১ সোল�র রলুন েোলসর গশলষ েখন অিকোঠোলেো 
টনে্নোলণর রি� �ররলশোর করো হলি এিং ২০২১ সোল� ্িোি েূ�যেোেন �লিষণো �ররচোক্�ত হল�, উক্ত ্ততলিদলনর রকেলু  অংশ ততরর করো 
সম্ি হলি। িোস্তিোেন ্ততষ্োন রহসোলি কৃটষ সম্প্রসোরণ অররদপ্তলরর সংরলিষ্টতো গশষ হলেলে ২০২০ সোল�র টেলসম্বর েোলসর গশলষ, 
েরদও �োটন উন্নেন গিোলে্ন র সংরলিষ্টতো চো�লু থোকলি ২০২১ সোল�র টেলসম্বর েোলসর গশষ �ে্নন্ত। গেল্ো প্যেোন িোস্তিোেলনর �লষেযে গে সেস্ত 
নীততটনর্নোরক কোর করলেন এিং েোরো িরিষযেলত উ�কূ�ীে অঞ্চল�র রনযে রিতিন্ন কোে্নক্ে টেরোইন ও িোস্তিোেলনর দোটেলত্ব থোকলিন তোলদর 
হোলত ব্লু-গ�োল্ড িোস্তিোেলনর জ্ঞোন ও অতিজ্ঞতোসেূহ গ�ৌলঁে গদওেোর �লষেযেই উক্ত ্ততলিদনটি রকেলুিো অসমূ্পণ্নিোলিই ্কোরশত হলেলে।


