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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

জসৌসি আরজবর সকিং আব্দুল্লাহ েনকল্যাণমূলক িাতব্য ফাউজেেন এর ট্রাসি জবাজর  র সমানাসনত জায়ারযানান জসৌসি সপ্রস ত র্সক  

সবন আব্দুল্লাহ সবন আব্দুল আসেে আল সউি, 

সকিং আব্দুল্লাহ েনকল্যাণমূলক িাতব্য ফাউজেেন এর ট্রাসি জবাজর  র সমানাসনত সিস্য জসৌসি সপ্রস ত র্সক  সবন আব্দুল্লাহ সবন 

আব্দুল আসেে আল সউি, 

মাননীয় অর্   ও পসরকল্পনা প্রসতমন্ত্রী েনাব এম. এ. মান্নান, 

ইসলাসমক জরজভলজমন্ট ব্যািংক এর জপ্রসসজরন্ট র. আহজমি জমাহামানি আসল মািাসন,  

জসৌসি আরজবর রােকীয় প্রসতসনসধিল, 

উপসিত সুসধমেলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

জসৌসি আরজবর সকিং আব্দুল্লাহ েনকল্যাণমূলক িাতব্য ফাউজেেন এর আসর্  ক সহজ াসগতায় ফাজয়ল খাজয়র কম  সূসার 

আওতায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টার এর উজবাধন অনুষ্ঠাজন উপসিত সকলজক আসম 

শুজভচ্ছা োনাসচ্ছ।  

বািংলাজিজের েনগণ, সরকার ও আমার ব্যসিগত পক্ষ হজত আসম জসৌসি আরজবর প্রয়াত মান্যবর বািোহ আব্দুল্লাহ 

সবন আব্দুল আসেে এর সবজিহী আত্মার মাগসফরাত কামনা করসি, স সন সসরর সাইজলান ক্ষসতগ্রস্ত বািংলাজিজের উপুকূলীয় 

েনগজণর েন্য ১৩০ সমসলয়ন ইউএস রলাজরর অনুিান সিজয়সিজলন এবিং মৃর্ু প  ন্ত তাঁর নাম জগাপন রাখার ইচ্ছা প্রকাে 

কজরসিজলন। আসম তাঁর এ িাজনর কর্া গভীর শ্রদ্ধার সাজর্ স্মরণ করসি। 

আসম অতুন্ত আনজের সাজর্ োনাসচ্ছ, ফাজয়ল খাজয়র কম  সূসার আওতায় এ অনুিান বািংলাজিজের িসক্ষণ-পসিম 

অঞ্চজলর ১৭৩ টি স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টার সনম  াজণ ব্যয় করা হজচ্ছ। প্রাকৃসতক দুজ  াজগ আপিকালীন সমজয় জেকসই 

সনরাপত্তা ও আশ্রয় প্রিান িাড়াও এই িাপনাসমূহ আধুসনক স্কুল সহসাজব ব্যবহৃত হজচ্ছ। এরফজল দুগ  ম উপকূলীয় এলাকায় 

সেক্ষার আজলা সবস্তাজর এ স্কুলগুজলা ভূসমকা রাখজি। 

এই কম  সূসার অন্যতম আজরকটি অিংে হজচ্ছ দুজ  াগ আক্রান্ত কৃষক, জেজল এবিং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীজির মাজে কৃসষ 

উপকরণ ও সুিসবহীন ক্ষুদ্রঋণ সবতরণ  া েীসবকা ও কম  সিংিাজনর সুজ াগ সৃসি করজি। সাসব  কভাজব, এই কম  সূসা উপকূলীয় 

েনগণজক েলবায়ুর পসরব  তনেসনত প্রসতকূলতা জমাকাজবলায় সক্ষম কজর র্লজি। 

এই কম  সূসার সাফল্য সবজবানায় জরজখ আমরা সনেস্ব অর্  ায়জন এবিং অন্যান্য উন্নয়ন সহজ াগী সিংিার সহজ াসগতায় 

অনুরূপ আরও সাইজলান জেল্টার সনম  াণ প্রকল্প গ্রহণ কজরসি। কম  সূসাটি সফলভাজব বাস্তবায়জনর েন্য আসম আইসরসব 

জপ্রসসজরন্ট এবিং তাঁর সহজ াগীজির আন্তসরক ধন্যবাি োনাসচ্ছ। 

সুসধমেলী, 

সব  কাজলর সব  জশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জেখ মুসেবুর রহমান জিেব্যাপী দুজ  াগ ঝুঁসক হ্রাজসর উজযাগ গ্রহণ 

কজর ১৯৭২ সাজল গঠন কজরসিজলন ঘূসণ  েড় প্রস্ত্ত্তসত কম  সূসা (সসসপসপ)। জিজের উপকূলীয় অঞ্চজল ততসর কজরসিজলন মাটির 

সকল্লা  া ‘মুসেব সকল্লা’ নাজম পসরসাত। মুসেব সকল্লা আেও ঘূসণ  েড় ও েজলাচ্ছ্বাজসর সময় প্রাসণসম্পজির আশ্রয়িল সহজসজব 

ব্যবহৃত হজচ্ছ। 

সকল উন্নয়ন কম  সূসাজত দুজ  াগ ঝুঁসক হ্রাস কা  ক্রম সম্পৃি করার মাধ্যজম আমরা ভসবষ্যৎ প্রেজের েন্য একটি 

সনরাপি ও দুজ  াগ সহনেীল োসত গঠজন সিাপ্রস্ত্ত্তত। আমাজির সরকার দুজ  াগ ব্যবিাপনা আইন-২০১২, োতীয় দুজ  াগ 



 

ব্যবিাপনা পসরকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবিং ঘূসণ  েড় আশ্রয়জকন্দ্র সনম  াণ, রক্ষণাজবক্ষণ ও ব্যবিাপনা নীসতমালা - ২০১১ প্রণয়ন 

কজরজি। আমরা দুজ  াগ সবষয়ক িায়ী আজিোবলী ২০১০ োসর কজরসি।  

দুজ  াগ সবপি সিংজকত পদ্ধসত, দুজ  াগ সবষজয় েনসজাতনতা বৃসদ্ধ, দুজ  াগ ঝুঁসকহ্রাস, প্রস্ত্ত্তসত, সাড়ািান, ক্ষয়ক্ষসত 

সনরূপণ, পুনব  াসন ও পুনগ  ঠন ইতুাসি কা  ক্রজম আমাজির সরকার ত্য-প্রযুসির ব্যবহারজক অগ্রাসধকার সিজয়জি।  

প্রাকৃসতক দুজ  াজগ োন-মাজলর ক্ষয়ক্ষসত সহনীয় প  াজয় রাখার েন্য একটি িক্ষ ও কা  কর দুজ  াগ ব্যবিাপনা 

কাঠাজমা গজড় র্লজত আসম সরকাজরর পাোপাসে সবসভন্ন িাতা সিংিা, জবসরকাসর সিংিা, সুেীল সমােসহ সব  স্তজরর েনগণজক 

এসগজয় আসার আহ্বান োনাই। 

সুসধবৃে, 

বািংলাজিে এখন সবজের অন্যতম সম্ভাবনাময় এবিং উিীয়মান অর্  নীসতর জিে। গত অর্  বিজর প্রবৃসদ্ধ অসে ত হজয়জি 

৬.৫১ েতািংে। গত ৫ বিজর গড় প্রবৃসদ্ধ ৬.২ েতািংে। সবে অর্  নীসতজত জবেী প্রবৃসদ্ধ অে জনর সিজক জর্জক পঞ্চম িাজন 

বািংলাজিে। সবজের খুব কম জিেই আজি জ খাজন একোনা এত িীর্   সময় ধজর ৬ েতািংজের উপর প্রবৃসদ্ধ অসে ত হজয়জি। 

আমরা আো রাসখ এই অর্  বিজরই প্রবৃসদ্ধ ৭ েতািংে িাসড়জয়  াজব। 

আমাজির সরকাজরর অগ্রসরমূলক উন্নয়ন নীসতমালা জিজের সাসব  ক প্রবৃসদ্ধ এবিং েনগজণর েীবন াত্রার মাজনান্নয়জন 

কা  কর ভূসমকা রাখজি। সবজের মানব উন্নয়ন সূাক-এ বািংলাজিে সবসভন্ন জক্ষজত্র প্রেিংসনীয় সাফল্য অে ন কজরজি। আমরা 

িাসরজদ্রুর হার ৪১.৫ েতািংে জর্জক কজম ২২.৪ েতািংজে নাসমজয় এজনসি। অসতিাসরজদ্রুর হার ৭.৯ েতািংজে জনজম এজসজি। 

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অসধকািংে লক্ষুই অে ন করজত সক্ষম হজয়সি। জেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অে জন 

ব্যপক প্রস্ত্ত্তসত সনজয় এসগজয় ালসি। আসম সবোস কসর, এই প্রকল্প সরকাজরর মধ্যম এবিং িীর্  -জময়ািী দুজ  াগ ব্যবিাপনায় 

সক্ষমতা বৃসদ্ধ করজত সহায়তা করজব। 

আমাজির সরকার এই স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টারগুজলার  র্া র্ ব্যবহার, সিংরক্ষণ ও পসরাালনার েন্য সকল 

পিজক্ষপ গ্রহণ করজব। আসম উপকূজলর িানীয় েনগণ ও িানীয় প্রোসনজক এই স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টার সমূজহর  র্া র্ 

রক্ষণাজবক্ষণ ও সজব  াত্তম ব্যবহার সনসিত করার জক্ষজত্র এসগজয় আসজত সবজেষভাজব অনুজরাধ োনাসচ্ছ। 

ফাজয়ল খাজয়র কম  সূসার আওতার সনসম  ত এই স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টারগুজলা েনগজণর কল্যাজণ  র্া র্ভাজব 

ব্যবহৃত হজলই জসৌসি আরজবর প্রয়াত মহান বািোহ আব্দুল্লাহ সবন আব্দুল আসেে এর মহৎ উজেজের বাস্তবায়ন হজব। তাঁর 

সবজিহী আত্মা োসন্ত পাজব। 

 আসম জসৌসি সপ্রস ত র্সক  সবন আব্দুল্লাহ সবন আব্দুল আসেে আল সউি মজহািয়জক সাজর্ সনজয় ফাজয়ল খাজয়র 

কম  সূসার আওতাধীন বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় স্কুল-কাম-সাইজলান জেল্টার এর উজবাধন অনুষ্ঠান জর্াষণা করসি।  

উপসিত সকলজক আবারও ধন্যবাি। 

জখািা হাজফে। 

েয় বািংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বািংলাজিে সারেীবী জহাক। 

...  


