
 আসসালামু আলাইকুম, 

 

আিম এস. ক. সােহদ আল মামুন, রাজশাহী িবভােগর াটআপ চ াি য়ন িত ান, জাগরণ 

বাংলােদশ আইিটর চীফ এি িকউিটভ মােকিটং আিফসার; Call For Nation এর আ বােন 

সাড়া িদেয় য আইিডয়াটা উ াপন করিছ তা যথাযথ সময় ও যুেগাপেযাগী। 

 

আিম িব াস কির এই একিট মা  আইিডয়ার বা বায়ন পাের আগামীর বাংলােদশেক সু র 

একিট অব ােন িনেয় যেত। আমার এই আইিডয়ার বা বায়েনর জন  য ১৭ িট working 

Fields রেয়েছ তা কাযকর করার প িত ব াখ া করেত ৫ ঘ ার বিশ সময় েয়াজন। তা 

আিম ৫ িমিনেটর মেধ  ধু আইিডয়াটার বা বায়েনর প িত িনেয়ই কথা বলব। 

 

আইিডয়াটা হেলা একিট অলাভজনক সমাজ সবামূলক সং া সৃি র। যার নাম " ৃহা" 

 ৃহার মূল ল  হেলা- টকসই আথসামািজক উ য়ন িত া করা।  

সানার দেশ সানার মানুষ চাই এই াগান ক সামেন িনেয় ৃহার অ যা া। 
  

ৃহার িমশন; একিট কা-অপােরিটভ সাসাইিট গঠেনর মাধ েম আমােদর বা ালী জিতেক 

দীঘেময়ােদ একিট মহান জািতেত পা র করা। 
  
 ৃহার কার ভ ালুজ েলা হলঃ 

১। অথৈনিতক সমৃি  অজেন ভূিমকা পালন করা। 

২। মানিবক মূল েবাধ সমৃ  জািত গঠেন অবদান রাখা। 

৩। আত মানবতার সবায় কাজ করা।  

৪। সামািজক সমস া িনরসেন কাজ করা। 

৫। দুেযাগ ব াব াপনা িন ত করেণ টকসই াকৃিতক পিরেবশ গঠেন ভূিমকা পালন করা। 

 

ৃহা য পদে প েলা হেণর মাধ েম এই নীিতসমূহ ও লে র বা বায়ন ঘটােব স েলাঃ 

১। উৎপাদনমূখী পরামশ সবা কায ম  

২। াম উ য়ন তহিবল গঠন 

৩। িনভরায়ন কায ম 

৪। গনিশ া কায ম  

৫। উৎপাদনমূখী দ তা বৃি  কায ম 



৬। মানব স দ গঠন কায ম 

৭। াম মান আইিট ু ল িত া 

৮। লাইে ির িশ া কায ম  

৯। াচার কায ম 

১০। িশ  িবকাশ কায ম 

১১। সুিবধা বি ত িশ েদর সুিশ া কায ম          

১২। িচিকৎসা সবা কায ম 

১৩। সবুজায়ন কায ম 

১৪। দুেযাগ ব াব াপনা কায ম 

১৫। আমার আিধকার (ন ায ) কায ম 

১৬। সামািজক সুর া (ভালেত যু ,খারাপ থেক মু ) কায ম  

১৭। সাবজনীন সবা কায ম 

 

এখন  হল এই সং ািট িকভােব Run করা হেব?  
১। তৃনমুল পযােয়ঃ কাজ করেত আ হী এবং স ম এমন যাগ তাস  িশ ক ও িশ াথী 

ােসবক িনেয়। 

২। অন ান  ে ঃ সাব িণক সবাদানকারী িকছু বতনেভাগী কমীর মােধ েম (যারা 

ােসবকেদর মেধ  থেক িনবািচত) 

 

আবার  হেলা সং ািটর অথায়ন িকভােব হেব? 

 এই ে র উ র হেলাঃ 

 এর অথায়ন হেব- 

১। তৃণমূল পযােয় ানীয় জনগেণর েদয় অথ থেক  

২। েদশীয় ব াি  পযােয় অনুদান থেক  

৩। সরকাির অনুদান থেক  

 

 বাড প ােনলঃ 

 ৃহা মূলত তৃণমূল অথাৎ াম পযায় থেক পিরচািলত হেব তাই এর বাড গিঠত হেব- 

থম ধাপঃ াম থেক যাগ তার িভি েত উপেজলা বাড। 

ি তীয় ধাপঃ উপেজলা থেক যাগ তার িভি েত জলা বাড। 

তৃতীয় ধাপঃ জলা থেক যাগ তার িভি েত ক ীয় বাড।  



আর এ সবিকছুই িনয়ি ত হেব একিট মা  ওেয়বসাইেটর মাধ েম। ওেয়ব Front-end এর 

সােথ back-end এ একিট সফটওয় ার থাকেব ওই সফটওয় ার এর মাধ েম ক  থেক 

জলা; জলা থেক উপেজলা এবং উপেজলা থেক াম কায ম কে াল এবং মিনটর করা 

হেব। 

 

ৃহা িব াস কের- 

একিট আেলার কনা পেল 

ল  দীব েল।। 

একিট মানুষ মানুষ হেল 

সারা জগৎ টেল।। 

 

ৃহার আদশ-  

ভাল যখােন, 

 আমরা সখােন। 
 

বতমান সমেয়র এই পিরি িতেতও আমরা দেখিছ মানুেষর মানিবক িবপযেয়র িবিভ  িবষয়; সখােন নিতকতা 

িববিজত িকছু কাজ আমরা দখিছ। আমরা চাই এমন একিট সু র দশ এমন একিট সু র জািত যার মাধ েম 

আমােদর আগামীর বাংলােদশ িবে  মাথা উঁচু কের দাঁড়ােব এবং িব েক নতৃ  ও সহেযািগতা দান করার মত 

স মতা অজন করেব। সবাই দায়া করেবন।  
সকলেক ধন বাদ।।  


