“পেছনে

েনে থাকনেো পকউ”, োৎসরেক সভায় েলনলে ইফাড

পেতৃ েৃন্দ
েুরি, পেন্ডাে সমতা, েলোয়ু েরেেততে এেং যুেকনেে রেনয় কাে কোে প াষণা
ইফাড পেরসনডনেে
পোম, পফব্রুয়ােী ১৩ ২০১৮ – োষ্ট্রেধাে, মরি এেং সেকারে েরতরেরধগণ
ইোেেযাশোল ফান্ড ফে এরিকালচাোল পডনভলেনমে (ইফাড) এে েরেচালো
েষত নেে ৪১তম অরধনেশনেে উনবাধেী অেুষ্ঠানে েনলনছে পয রেনে শারি েরতষ্ঠা
এেং রিরতশীলতা েোয় োখনত উন্নয়েশীল পেনশে িামীণ েেগনেে েেয
রেরেনয়ানগে পকাে রেকল্প পেই।
অরধনেশনেে শুরু হয় োরতসংন ে মহাসরচে এিরেও গুনয়তনেস এে েক্তনেযে
মাধযনম। রতরে সেকানেে মরি এেং েরতরেরধনেে আহ্বাে োোে ইফানডে
কাযত ক্রম এরগনয় পেয়াে েনেয।
“ইফাড অতযি সফলতাে সানথ রেরেনয়ানগে মাধযনম ক্ষু দ্র চাষী এেং পভনে েড়া
িামীণ সমানেে উন্নয়ে কনে যানে, এেং েেসমােনক োেুক েীেে যােনেে
োইনে রেনয় আসনছ,” েনলে এিরেও গুনয়তনেস।
রতরে আেওেনলে, “এই তহরেল যুেকনেে েনেযও সৃরি কেনছ সুনযাগ । আমানেে
কানেে সমরিগত অিোয় হনে এই অেতেনক সামনে এরগনয় রেনয় যাওয়া এেং
২০৩০ সানলে পেকসই উন্নয়ে লক্ষমা্া অেতে কো।”
এই অরধনেশনে মূল েেন্ধ উেিােে কনেে োংলানেনশে েধােমিী পশখ হারসো।
রতরে তু নল ধনেে রকভানে োো েরতকুলতা সনেও এরগনয় যানে তাে পেশ ।
োংলানেশ েৃরথেীে অেযতম ণেসরতেূণত পেশ যাে েেসংখযা ক্রমাগতভানে পেনড়ই
চনলনছ এেং এে সানথ পযাগ হনয়নছ েলোয়ু েরেেততেেরেত কােনে সমুদ্রেৃনষ্ঠে
উচ্চতা েৃরিে মত সমসযা । পশখ হারসো েনলে রেরেনয়ানগে মাধযনম িামীণ
েেেনেে পেকসই উন্নয়ে সাধে কনেই এইসে েরতকুলতাে পমাকানেলা কোে কথা
ভােনছ তাে পেশ।

িামীে অথত েীরতনত সেনচনয় গুরুত্বেূণত অিোয় হনে কাউনক পেছনে পফনল ো পেনখ
এরগনয় যাওয়াে লক্ষয,” েনলে পশখ হারসো।
হারসো আেও েনলে, “ একটি েূণতাে পেকসই িামীণ অথত েীরত ততরে কেনত হনল
িামীে সামারেক েুেনে এেং েলোয়ু সহেরশলতা ততরেনত রেরেনয়াগ কেনত
হনে।”
োংলানেনশে েধােমিী ইফানডে েশংসা কনে েনলে, “ইফাড োেস্পরেক
সহনযারগতা এেং অংরশোরেনত্বে পয মনডল অেুসেণ কনে তা োরতসংন ে অেযােয
সংিাে পথনক আলাো।” রতরে োরেদ্র এেং ক্ষু ধা রেেসনে উন্নয়ে অংরশোেনেে
আহ্বাে োোে আেও সেয় হনত।
ইফাড পেরসনডে রেলোে এফ হংনো তাে উেিারেত েেনন্ধ েনলে পয এই তহরেল
উন্নয়ে কমত কানে অথত ায়ে েৃরিে মাধযনম িামীে েীেনেে রুোিে োনত েভােক
রহনসনে কাে কেনে। রতরে এও প াষণা কনেে পয পকাে পোিাম ো েনে্
োস্তোয়নে েুরি, পেন্ডাে সমতা, েলোয়ু এেং যুেকনেে স্বাথত রেষয়গুনলানক
মূলধাোয় রেনয় আসা হনে ।
“আমো উচ্চাকারি হে রকন্তু একইসানথ আমানেে মনে োখনত হনে আমানেে
েরেরিরতে োেুকতাে উেে,” হংনো েনলে।
রতরে আেও েনলে, “এখানে ইফাড ভূ রমকা োখনত োনে। িানমে উন্নয়নে পেকসই
এেং সমরিগত রেরেনয়াগ এে সুেে
ূ েসােী েভাে হনে মােুনষে সহেশীলতা েৃরি
এেং োেুক েরেরিরত পমাকানেলায় তানেেনক সক্ষম কনে পতালা।”
ইফানডে এই োৎসরেক সভাে েরতোেয রছল ‘োেুকতা পথনক েী ত নময়ােী
সহেশীলতাাঃ পেকসই িামীণ অথত েীরতনত রেরেনয়াগ।’ েৃরথেীেযােী োেুক
েরেরিরতনত েসোসেত মােুনষে সংখযা রেেরেে েৃরি োনে। সরহংসতা এেং
সং নষত ে েো আনগে পযনকাে সমনয়ে চাইনত পেরশ েনছ এেং এে কােনে
েযােকভানে োড়নছ শেণারথত এেং োস্তুচু যত েেসংখযা।

২০১৮ ইফাড পলকচানে আনলাচোে পকনেও রছল োেুকতা রেষয়টি। এই পলকচাে
েোে কনেে রে ফান্ড ফে রেস এে রেেত ারহ েরেচালক পে পে পমসোে। ইফানডে
েতু ে সহ-সভােরত কেরেলা রেখোে তাে েক্তনেয েনলে, “ইফানডে কানেে
পকেরেন্দু হনে োেুকতা কােণ আমো কাে রেনয় সেনচনয় োরিক পীণীে, এেং
চেম োরেদ্রয ও ক্ষু ধায় েসোসেত মােুনষে েীেেনক ছুুঁ নত চাই।”
পমসোে তাে পলকচানে েনলে পয োেুকতাে পকাে পভৌগরলক সীমাো পেই।
পমসোে আেও েনলে,“যরেওোয়ই আমো োরত-োষ্ট্র সানেনক্ষ োেুকতা এেং
সহেশীলতা েনে কথা েরল রকন্তু োস্তেতা হনলা োেুকতা এেং সহেশীলতাে মত
রেষনয়ে পকাে সীমাো পেই এেং েকৃরতগতভানে োয়ই তা আিেতারতক অথো
আঞ্চরলক হনত োনে।”
েরতকূলতা পমাকানেলায় এেং সঠিক েীরত েেয়নে েনয়ােে উোত্ত সংিহ যা
োেুকতাে চারলকাশরক্ত রেণত য় কেনে এেং সহেশীলতাে েরেমাে কেনে, েনলে
পমসোে।
“েনতযকটি পেশ – উন্নত অথো উন্নয়েশীল– রেরভন্ন মা্ায় োেুকতাে অরভজ্ঞতা
লাভ কনে । পয রেষয়ো তানেে মনধয োথত কয রেনেত শ কনে তা হনে সহেশীলতা,
অথো আ াতনক রুনখ োড়ানত তানেে ক্ষমতা এেং তানেে উেে েনয়াগকৃত
চােনক কাযত কেীভানে পমাকানেলা কোে ক্ষমতা,” েনলে পমসোে।
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