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JOINT STATEMENT
The United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2022-2026 for Bangladesh is
signed by the Government of Bangladesh and the United Nations Country Team (UNCT) at a pivotal moment in the
country’s development journey. The United Nations is proud to have been a trusted partner of the Government and
the people of Bangladesh on this development journey. This year marks the 50th anniversary of Bangladesh’s
independence. This year, Bangladesh also qualiﬁed ¬for LDC Graduation effective from 2026. The Government’s 8th
Five Year Plan articulates the country’s development aspirations and its medium-term strategy to recover from the
impacts of the COVID-19 pandemic, to achieve the Sustainable Development Goals building on past successes, and
to create a sustainable trajectory towards a developed economy status by 2041.
The 8th Five Year Plan mainstreams climate action through a broad range of sectoral plans. The Delta Plan 2100 is
a unique pathway to provide the techno-economic framework for addressing the climate vulnerability of the
Bangladesh delta. Bangladesh is also playing a leadership role of cooperation to address global climate change and
its impacts through the Climate Vulnerable Forum and south-south cooperation.
In light of these factors, the UNSDCF is the collective strategic response of the United Nations Development System
in Bangladesh to the 8th Five Year Plan. Aligned with the priorities of the 8th Five Year Plan and based on the latest
situation analysis of the impact of COVID-19, the UNSDCF was developed after multiple rounds of consultations with
the Ministries/Divisions/Department/Agencies of the Government from conceptualization through deﬁning the
strategic priorities.
Based on the priorities of the Government, the multisectoral nature of the Sustainable Development Goals, and the
UN’s comparative advantages, the UNSDCF 2022-2026 articulates ﬁve Strategic Priority Areas for engagement: (i)
inclusive and sustainable economic development; (ii) equitable human development and well-being; (iii) sustainable,
resilient and healthy environment; (iv) transformative, participatory and inclusive governance; and (v) gender equality
and eliminating gender-based violence. In addition to identifying it as a Strategic Priority, gender equality is also
mainstreamed in each of the other four Strategic Priorities.

Twenty-four UN agencies are signatories to this Cooperation Framework. The UNCT will also draw on the capacities
of United Nations Department of Economic and Social Affairs, the United Nations Statistics Division, United Nations
Economic and Social Commission for the Asia and Paciﬁc and United Nations Conference on Trade and
Development.
UN Development System reforms were initiated across the United Nations development system globally in 2018. In
the context of these reforms, the real value of this cooperation framework will rest on its joint implementation to
accelerate the achievement of the SDGs.
The joined approach to implementation will be operationalized through a Joint Work Plan. Further, the country
programmes, strategies, and work plans of the United Nations agencies in Bangladesh must derive from this
UNSDCF. With the signature of this document, we collectively commit to working together to deliver better, and in a
more transparent and accountable manner for the people of Bangladesh.
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সারসংে�প:
বাংলােদশ এখন উ�য়ন পথযা�ার এক গুরু�পূণর্ মুহূেতর্ দাঁিড়েয়। অথর্ৈনিতক উ�য়ন ও দাির�য্ িবেমাচেন অসামা� অ�গিত
েদিখেয়েছ বাংলােদশ, তেব, �ব ৃি�র িকছু েনিতবাচক ফলাফল, েযমন- মািট, পািন ও বায়ু দূষণসহ নানা কারেণ পিরেবেশর
�য়�িত, একই সােথ, জলবায়ু পিরবতর্নজিনত দুেযর্ােগর �ভাব ও ঝু ঁিক বাড়ায় এ অ�যা�ার গিত িকছু টা মন্থর হেয় েগেছ। এছাড়া
�ত অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র পাশাপািশ ৈতির হেয়েছ �মবধর্মান অসমতার সমসয্া; ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায়ও যা উে�খ করা
হেয়েছ। েকািভড-১৯ এর �ভােব এসব সমসয্া আরও ব ৃি� েপেয়েছ। এরপরও �শাসন, িস�া� �হণ ও েসবােক মানুেষর আরও
কােছ েপৗঁেছ িদেত েদেশর �িত�ানগুেলার রূপা�রকামী পিরবতর্ন আনার সুবণর্ সুেযাগ রেয়েছ। সুিবশাল স�াবনা রেয়েছ যুবক,
নারী ও �াি�ক েগাি�গুেলার েভতের। এেক কােজ লাগােত দরকার সিঠক মা�ার িবিনেয়াগ এবং দ�, সুিনিদর্� ল�য্িভি�ক ও ঝু ঁিক
স�েকর্ অবগত হ�ে�প। এই স�াবনার �ার উে�ািচত হেল েদেশ েটকসই এবং আেরা সমতািভি�ক উ�য়েনর পথযা�ায় গিত
বাড়েব।
এই স�াবনার কথা বাংলােদেশর জাতীয় েকৗশলগত পিরক�না ‘রূপক�-২০৪১’ এ-ও �ীকৃত। যােত বাংলােদেশর উ�য়েনর
জ� ��ভােব সািবর্ক জাতীয় ল�য্মা�া ও দৃি�ভি�র উে�খ রেয়েছ। রূপকে� এমন একিট েদেশর আকা�া ��, েযখােন
দাির�য্ থাকেব না, অথর্ৈনিতক ও সামািজক �ায়িবচার িনি�ত হেব এবং সবাইেক সােথ িনেয় উ�য়ন ঘটেব। এই রূপক� অজর্েনর
জ� �ণীত পিরক�না ২০২১-২০৪১-এ সুিনিদর্�ভােব ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা আেছ। যার মেধয্ ২০৩১ সােলর মেধয্ চরম
দািরে�য্র িবেলাপ ও উ�-মধয্ আেয়র েদেশর মযর্াদা অজর্ন এবং ২০৪১ সােলর মেধয্ সব ধরেনর দািরে�য্র িবেলাপ ও উ�-আেয়র
েদেশর মযর্াদা অজর্ন অ�তম। এ ল�য্ পূরেণর অংশ িহেসেবই বাংলােদশ েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন পূণর্ অ�ীকারব�। ২০৩০
এেজন্ডা অজর্েনর জ� অ�গিত েজারােলা করেত জািতসংঘ মহাসিচেবর 'িডেকড অব অয্াকশন পালেনর আহবােনও সাড়া িদেয়েছ
বাংলােদশ।১
জািতসংঘ েটকসই উ�য়ন সহেযািগতা কাঠােমা (ইউনাইেটড �াশ� সাসেটইেনবল েডেভলপেমন্ট েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ইউএনএসিডিসএফ বা েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্) বাংলােদেশর উ�য়ন পথযা�ায় সহায়তা করার জ� এই িব� সং�ার উ�য়ন
�ি�য়ার িসে�েমর সমি�ত �েচ�ােক তু েল ধরেছ। এিট েকািভড-১৯ মহামািরর �ভাব কািটেয় ওঠা এবং ৮ম প�বািষর্ক
পিরক�নার ল�য্মা�া অজর্েনর পেথ চয্ােল� েমাকােবলায় ও �ধান উ�য়ন অ�ািধকারগুেলা বা�বায়েন সরকারেক সহায়তা
করেব। সেবর্াপির, ‘২০৩০ এেজন্ডা’, ‘েটকসই উ�য়ন ’ অভী� বা�বায়ন এবং ‘ে�ি�ত পিরক�না ২০৪১’ অজর্েন ভূ িমকা রাখব।
�� পিরক�না �হণ ও কমর্সূিচ সহেযািগতার মাধয্েম এ কাঠােমা বাংলােদেশ জািতসংঘ উ�য়ন �ি�য়ার কমর্প�িতর রূপা�র
ঘিটেয়েছ। েদেশর িভতের জািতসংেঘর সব সং�ার েযৗথ ও একক কােজর িভি� হেব এিট। এ কাঠােমা েকািভড-১৯ এর �ভাব
এবং ২০২৬ সােল �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�রেণর কারেণ উ�য়ন অথর্ায়েন েয স�াবয্ পিরবতর্ন আসেব তা িবেবচনায়
েরেখ উ�য়েনর কাযর্কািরতার উপর িবেশষ েজার িদেয়েছ। সহেযািগতা কাঠােমা এর নানা অনুষে�র মাধয্েম িবিভ� আ�জর্ািতক
আিথর্ক �িত�ান ও বহুপাি�ক উ�য়ন বয্াংকগুেলার আিথর্ক বয্ব�াপনা �েচ�ার পিরপূরক িহেসেব কাজ করেব।
েদেশর পিরবতর্নশীল উ�য়ন চািহদা িবেবচনায় েরেখ নানা পিরসের আেলাচনা ও িবে�ষেণর মাধয্েম ‘েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্
২০২২-২০২৬’-এ পাঁচিট েকৗশলগত অ�ািধকার িচি�ত করা হেয়েছ। অ�ািধকারগুেলা পর�র স�িকর্ত, বহু-খাত সংি�� এবং
একিট অপরিটেক এিগেয় েনেব। ২০৩০ সােলর মেধয্ এসিডিজ অজর্েন ভূ িমকা রাখা এবং েটকসই উ�য়েন রূপা�রকামী ও
�রাি�ত অ�গিতেক সহায়তা করার জ� এ পাঁচিট েকৗশলগত অ�ািধকারেক িঘেরই িনেজেদর দ�তােক কােজ লাগােব জািতসংঘ
িসে�ম। অ�ভু র্ি�মূলক, েটকসই ও সমতািভি�ক মানিবক, সামািজক, অথর্ৈনিতক, পিরেবশগত উ�য়েনর জ� �মাণিভি�ক
কমর্েকৗশলেক গিতশীল করেত েকৗশলগত অ�ািধকারগুেলার মাধয্েম বাংলােদেশর সরকার ও জনগণেক সহায়তা করেব জািতসংঘ।
েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ মানবািধকার, েজন্ডার সমতা ও নারীর �মতায়ন, অিভঘাত সহনশীলতা এবং জবাবিদিহতার
মূলনীিতসমূহেক সমু�ত রাখা হেয়েছ। িনি�ত করা হেব যােত- ‘েকউ িপিছেয় না পেড়’- যা জািতসংঘ উ�য়ন িসে�েমর সব
কমর্সূিচ সহেযািগতার িদকিনেদর্শনামূলক মূলনীিত।
General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
Bangladesh Voluntary National Reviews (2020): Accelerated Action and Transformative Pathways – Realizing the Decade of Action and
Delivery for Sustainable Development, June 2020
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েকৗশলগত অ�ািধকার
েকৗশলগত অ�ািধকার ১: অ�ভ��� �মূলক ও েটকসই অথৈনিতক
�
উ�য়ন
ফলাফল ১: ২০২৬ সােলর মেধয্ বাংলােদেশর আেরা েবিশ মানুষ েটকসই জীিবকা ও েশাভন কােজর সুেযাগ পােবন।
দািয়�শীল, অ�ভু র্ি�মূলক, েটকসই, পিরেবশবা�ব২ এবং সমতািভি�ক অথর্ৈনিতক উ�য়েনর মাধয্েম এ সুেযাগ ৈতির
হেব। িবেশষত, সমােজর সব ে�িণ-িলে�র �াি�ক মানুষ, ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী ও িপিছেয় থাকা েজলাগুেলার
বািস�ারা এেত উপকৃত হেবন।
েকৗশলগত অ�ািধকার ২: সমতািভ �ক মানব উ�য়ন ও কল�াণ
ফলাফল ২: ২০২৬ সােলর মেধয্ মানস�ত, অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার ও শক-েরসপি�ভ, সবর্জনীন, অিভঘাত সহনশীলতা
সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া েব�নী এবং েমৗিলক সামািজক েসবায় মানুেষর অিভগময্তা ও বয্বহার বাড়েব।
িবেশষত, �াি�ক এবং ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী আেরা উ�ত েসবা পােবন।
েকৗশলগত অ�ািধকার ৩: েটকসই, �া��কর ও অিভঘাত সহনশীল পিরেবশ
ফলাফল ৩: ২০২৬ সােলর মেধয্ বা�ত� আরও �া�য্কর ও উ�ত হেব। জলবায়ু পিরবতর্ন, দুেযর্াগ ও অিভঘাত সামেল
েনয়ার স�মতা থাকেব পিরেবেশর। দূষণমু� পিরেবশ, সম ৃ� �াকৃিতক স�েদর ভা�ার, ��-কাবর্ন উ�য়েন
েজন্ডার-েরসপি�ভ উপােয় ভূ িমকা রাখেব সবাই। একইসােথ এর উপকারও েভাগ করেবন তারা। িবেশষত, �াম-শহর
উভয় জায়গার �াি�ক ও সুিবধাবি�ত মানুষ লাভবান হেবন।
েকৗশলগত অ�ািধকার ৪: �পা�রকামী, অংশ�হণমূলক ও অ�ভ��� �মূলক গভন�া�
�
ফলাফল ৪: ২০২৬ সােলর মেধয্ আেরা েবিশ মানুষ, িবেশষত ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী, আেরা সমতািভি�ক, ৈবষময্হীন,
েজন্ডার-েরসপি�ভ, অংশীদাির�মূলক, জবাবিদিহতামূলক শাসন ও িবচারবয্ব�ার সুফল েভাগ করেবন। আইেনর শাসন
�ারা পিরচািলত একিট শাি�পূণর্ ও সহনশীল সমাজ হেব।
েকৗশলগত অ�ািধকার ৫: েজ�ার সমতা এবং েজ�ার- িভ �ক সিহংসতার অবসান
ফলাফল ৫: ২০২৬ সােলর মেধয্ নারী, ক�ািশশু এবং েযৗন সংখয্ালঘুরা এমন একিট পিরেবশ পােবন েযখােন অিধকার,
ৃ এবং জীবেনর সকল ে�ে� িস�া�-�হেণর �মতা চচর্া করেত পারেবন। তারা এমন জীবেনর পেথ এিগেয় যােবন
কতর্�
েযখােন েকােনা ধরেনর ৈবষময্, সিহংসতা এবং �িতকর রীিত ও চচর্া থাকেব না।

বাংলােদশ সরকার ও জািতসংেঘর ইউএনএসিডিসএফ ি�য়ািরং কিমিটর মাধয্েম েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ বা�বায়ন সম�য় করা
হেব। েযৗথভােব এ কিমিটর সভাপিত� করেবন অথর্ ম�ণালেয়র অথর্ৈনিতক স�কর্ িবভােগর সিচব ও জািতসংেঘর আবািসক
সম�য়কারী। েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ বা�বায়ন চলাকােল কাি�ত ফলাফল অজর্েনর পেথ অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� বছের
দুইবার ৈবঠেক বসেব এই ি�য়ািরং কিমিট। এর মাধয্েম অবিশ� সমেয় কাযর্�েমর গিত বাড়ােত নতু ন সুেযাগ বা েকৗশলগত
সম�েয়র সুপািরশ করেবন। েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ বািষর্ক েযৗথ পিরক�না, পযর্েব�ণ ও িরেপািটর্ংেয় িনেদর্শনা িদেত পাঁচিট
েকৗশলগত অ�ািধকার �প �িত�া করা হেব, যার �ধান থাকেবন জািতসংেঘর িবিভ� সং�ার �ধােনরা।

পিরেবশবা�ব অথর্ৈনিতক উ�য়ন বলেত এমন উ�য়ন পথযা�া েবাঝায় যা �ানীয় মািট, পািন ও বায়ু দূষণ, ি�নহাউজ গয্াস িনঃসরণ, জীবৈবিচ�য্ �াস এবং উৎপাদন �ি�য়ার অ�া�
েনিতবাচক পিরেবশগত �ভাব কমােনার েচ�া কের। িনি�ত করা হয় যােত উৎপাদক, উৎপাদন �ি�য়া ও সরবরাহ েচইন জলবায়ুর অিভঘাত সহনশীল হয়।

২

অধ�ায়
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১.১. ে��াপট
রূপক� ২০৪১ �ণয়েনর মাধয্েম উ�য়েনর নতু ন ধােপ �েবেশর সােথ সােথ নতু ন অেনক সুেযাগ ও চয্ােলে�র মুেখ পেড়েছ
বাংলােদশ। �াধীনতার পর েথেক দাির�য্, মাতৃ ও িশশু ম ৃতু য্ �াস আর সবার জ� িশ�া িনি�তকরেণ ঈষর্ণীয় অ�গিত সাধন
কেরেছ এ েদশিট। এ অ�গিতর মাধয্েম জনসংখয্া কাঠােমােত েয পিরবতর্ন এেসেছ, তা েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) ও
এেজন্ডা ২০৩০ অজর্ন এবং ২০৪১ সােলর মেধয্ দাির�য্ দূরীকরণ ও উ�ত েদেশর মযর্াদা অজর্েন অথর্ৈনিতক ও সামািজক
উ�য়েনর গিত �রাি�ত করেত বাংলােদেশর সামেন এক অন� সুেযাগ উে�ািচত হেয়েছ।
এসব ল�য্মা�া অজর্ন অবশয্ সহজ হেব না। �ত অথর্ৈনিতক উ�য়ন, নগরায়ন ও িশ�-কারখানার িব�ােরর �ভােব অসমতা
েবেড়েছ; েবেড়েছ বায়ু, পািন ও মািটর দূষণ। েকািভড-১৯ মহামাির েযমিন অ�যা�ার গিতেক ধীর কেরেছ, েতমিন উ�য়েনর িকছু
অজর্নেকও িবপরীত মূখী কেরেছ। একইসােথ আেগ েথেক িবদয্মান ও নতু ন িকছু চয্ােল�েক সবার নজের এেনেছ এ মহামাির।
সামািজক সুর�া বয্ব�া, েমৗিলক সামািজক েসবা উ�ত করা এবং �� খরেচ উ�ত মােনর িচিকৎসা েসবা িনি�েতর জ�
শি�শালী সহায়ক অবকাঠােমার �েয়াজনীয়তা �� হেয়েছ সংকটকালীন এ সমেয়। িবে�ষণ বলেছ, মহামািরর
সামািজক-অথর্ৈনিতক �ভাব �শমেনর জ� জন�া�য্ অবকাঠােমার চািহদা পূরণ, সামািজক সুর�া ও অথর্নীিতর পুনরু�াের
িজিডিপ’র �ায় ১১ শতাংশ বরা� েরেখ �েণাদনা পয্ােকজ �েয়াজন হেব বাংলােদেশর।৩ ৈবি�ক জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাব ��
হওয়ায় এমন সহায়তার চািহদা বাড়েতই থাকেব বাংলােদেশ।
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েটকসই উ�য়ন পেথর গুরু�পূণর্ এ মুহুেতর্ েকািভড-১৯ মহামািরর
�ভাব েথেক উ�রেণর জ� বাংলােদেশর সামেন সমেয়াপেযাগী
একিট সুেযাগ রেয়েছ। তা হেলা েদেশর মানিবক স�মতায়
িবিনেয়ােগর মাধয্েম নারী, িশশু ও যুবকেদর অবয্বহৃত
স�াবনােক উে�াচন করা। মহামািরর কারেণ েয সংকেটর ৈতির
হেয়েছ তা েথেক িশ�া িনেয় �শাসন, িস�া� �ণয়ন ও
েসবাসমূহেক মানুেষর আরও কােছ িনেয় আসার ে�ে� েদেশর
�িত�ানগুেলােত রূপা�রকামী পিরবতর্ন আনার সুবণর্ সুেযাগ স ৃি�
হেয়েছ েদেশর সামেন। িবশাল স�াবনা রেয়েছ যুবক, নারী ও
�াি�ক েগাি�গুেলার মেধয্। এই স�াবনার �ার উে�ািচত হেল
েদেশ েটকসই উ�য়েনর নতু ন ে�াত শুরু হেব। তেব এর জ�
দরকার সিঠক মা�ার িবিনেয়াগ এবং দ�, সুিনিদর্� ল�য্িভি�ক
ও ঝু ঁিক স�েকর্ অবগত শাসন বয্ব�া । সামািজক, রাজৈনিতক ও
অথর্ৈনিতক েযসব িস�া� েদেশর ভিবষয্েত �ভাব রাখেব তােত
যিদ সি�য়ভােব অংশ�হেণর �মতা েদয়া হয়, তাহেল এ
েগা�ীগুেলাই বাংলােদেশর উ�য়েনর পরবতর্ী ধাপেক এিগেয়
েনেব। এে�ে� তােদর মানবািধকার সুরি�ত ও সমু�ত রাখার
িবষয়িট িনি�ত করেত হেব।
মানবািধকার কাউি�েল সি�য় সদসয্ িহেসেব জলবায়ু পিরবতর্েনর
ৃ িদে� বাংলােদশ। বাংলােদেশর
মেতা নানা ইসুয্েত েনত�
সবেশষ সবর্জনীন পুনবর্ী�ণ প�িতেত (ইউিপআর) েদশিট
১৭৮িট সুপািরশ �হণ কেরেছ এবং েসসব সুপািরশ বা�বায়েনর
লে�য্ একিট কমর্পিরক�না িনেয় কাজ করেছ। ইউএনএসিডিসএফ এর অ�ািধকার িনধর্ারেণর ে�ে� এর েবশ িকছু
সুপািরশ িবেবচনায় রাখা হেয়েছ।
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সারা িবে� আেগ েথেক েযসব সামািজক, অথর্ৈনিতক ও রাজৈনিতক ঝু ঁিক িবদয্মান িছেলা েকািভড-১৯ মহামািরর কারেণ তা আরও
নাজুক হেয়েছ। অ�া� জায়গার মেতা বাংলােদেশও সামািজক সংহিত ও েটকসই শাি�র জ� এ মহামাির নতু ন চয্ােল� ৈতির
কেরেছ । জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ এসব ঝু ঁিক আরও বাড়ার শ�া রেয়েছ। কারণ, জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ জীিবকার ওপর
�ভাব বাড়েছ, বা�চু য্িত ও অিভবাসন বাড়েছ, বাড়েছ স�েদর ��তা। ধমর্ীয় ও জািতগত পিরচয় িনেয় আ�ঃসীমা� উে�জনাও
উে�েগর একিট কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ।
বতর্মােন বাংলােদশ ৮ লাখ ৮৪ হাজােরর৪ েবিশ েরািহ�া শরণাথর্ীেক৫ আ�য় িদে�। শরণাথর্ী ও আ�য়দাতা জনেগাি�-উভয়েকই
�েয়াজনীয় সহায়তা েদয়ার জ� বাংলােদশ সরকার ও েবসরকাির সং�াগুেলার সােথ ঘিন�ভােব কাজ কের আসেছ জািতসংঘ
সং�াগুেলা। একইসােথ িময়ানমাের েরািহ�ােদর ে��ায়, িনরাপদ, মযর্াদাপূণর্ ও েটকসই �তয্াবাসেনর জ� উপযু� পিরেবশ
িনি�েতর লে�য্ ৈবি�ক পযর্ােয় কাজ করেছ জািতসংঘ। এই সহায়তার সােথ স� ৃ� ল�য্, েকৗশল, অথর্ায়ন ও পদে�েপর
িব�ািরত বণর্না রেয়েছ েরািহ�া মানিবক সংকট িনেয় বািষর্ক িভি�েত েঘািষত জেয়ন্ট েরসপ� �য্ােন।৬

4

The JRP seeks to support over 880,000 Rohingya refugees and 472,000 vulnerable Bangladeshis in Cox’s Bazar district.
The Government of Bangladesh refers to the Rohingya as “Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN).” The UN system refers to this
population as Rohingya refugees, in line with the applicable international framework.
5

https:/ www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2021_jrp_with_annexes.pdf
2021 Joint Response Plan: Rohingya Humanitarian Crisis.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2021_jrp_with_annexes.pdf
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১.২ েটকসই উ�য়েনর
জন� জাতীয় �পক�
জাতীয় েকৗশলগত পিরক�না রূপক� ২০৪১-এ বাংলােদেশর উ�য়েনর জ� ��ভােব সািবর্ক জাতীয় ল�য্মা�া ও দৃি�ভি�র
উে�খ রেয়েছ। যােত এমন একিট েদেশর আকা�া ��, েযখােন দাির�য্ থাকেব না, অথর্ৈনিতক ও সামািজক �ায়িবচার িনি�ত
হেব এবং সবাইেক সােথ িনেয় উ�য়ন ঘটেব। এই রূপক� অজর্েনর জ� �ণীত ে�ি�ত পিরক�না ২০২১-২০৪১-এ
সুিনিদর্�ভােব ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা আেছ। যা হেলা: ২০৩১ সােলর মেধয্ চরম দািরে�য্র িবেলাপ ও উ�-মধয্ আেয়র েদেশর
মযর্াদা অজর্ন এবং ২০৪১ সােলর মেধয্ সব ধরেনর দািরে�য্র িবেলাপ ও উ�-আেয়র েদেশর মযর্াদা অজর্ন। এ ল�য্ পূরেণর অংশ
িহেসেবই বাংলােদশ েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন পূণর্ অ�ীকারাব�। ২০৩০ এেজন্ডা অজর্েনর জ� অ�গিত েজারােলা করেত
জািতসংঘ মহাসিচেবর 'িডেকড অব এয্াকশন’ পালেনর আহবােনও সাড়া িদেয়েছ বাংলােদশ।৭
আগামী পাঁচ বছের এই উ�ািভলাষী রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক ও
সামািজক উ�য়েনর রূপকে�র পেথ অ�গিত পিরচািলত হেব
অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার মাধয্েম। এই মধয্-েময়াদী উ�য়ন
েকৗশল এমন সমেয় শুরু হে� যখন বাংলােদশ েকািভড-১৯
মহামাির েথেক অিভঘাতসহনশীল ও শ�ভােব ঘুের দাঁড়ােনার
েচ�া করেছ। যােত অথর্ৈনিতক �ব ৃি� ি�িতশীল েরেখ এসিডিজ
অজর্ন, মধয্-আেয়র েদেশর মযর্াদা অজর্ন এবং ২০৩০/৩১ সােলর
মেধয্ চরম দাির� িনরসেনর ল�য্ পূরেণর জ� সিঠক পেথ থাকা
যায়। ৭ম প�বািষর্ক পিরক�নার সাফলয্ ও িশ�ার ওপর িভি�
কের ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায় বাংলােদেশর অথর্ৈনিতক �ব ৃি�
ধের রাখার পাশাপািশ সবার মােঝ এই �ব ৃি�র সুিবধা ছিড়েয়
েদয়ার কথা বলা হেয়েছ। এেত �ীকার করা হেয়েছ িকছু খােত
সং�ােরর �েয়াজনীয়তার কারেণ জাতীয় অথর্নীিতর পূণর্া�
স�াবনা কােজ লাগােনার ে�ে� একিট ‘পারফরময্া� গয্াপ’ ৈতির
হেয়েছ। খাতগুেলা হেলা: কর রাজ� শি�শালীকরণ, েবসরকাির
িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�ত করা, কমর্সং�ান স ৃি� এবং রফতািনর
বহুমুখীকরণ। এর সবগুেলাই এসিডিজ’র অথর্ায়েনর ল�য্মা�া
পূরেণর জ� খুব জরুির। একইসােথ েকািভড-১৯ মহামািরর
কারেণ �া�য্, িশ�া ও সুর�া খােত েদেশর শি�শালী আইিন ও
নীিত কাঠােমার সােথ বা�বতার ফারাক �� হেয়েছ। এসব খােত
মানস�ত ও েজন্ডার-েরসপি�ভ েসবা �দােনর মেতা �েয়াজনীয়
ও বয্বহারেযাগয্ সুেযাগ-সুিবধা, জনবল িনি�ত করা যায়িন।
ল�য্ িনধর্ারেণর ে�ে� উেপ�া ও অ�ভু র্ি�র �িট এবং জাতীয়
সামািজক িনরাপ�া প�িত (এনএসএসএস) ও সামািজক সুর�া
কমর্সূিচেত সং�ােরর ধীরগিতর কারেণ দির� ও ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ীর কােছ েসবা েপৗঁেছ েদয়ার ে�ে� সরকােরর স�মতা কেম
যাে�। এমনিক েকািভড-১৯ পিরি�িত এবং দাির�য্ েবেড় যাওয়ার সমেয়ও জরুির েসবার ে�ে� স�মতার এ সীমাব�তা েদখা
েগেছ। অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায়ও এ িবষয়িট উে�খ করা হেয়েছ।

7
General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh.
Bangladesh Voluntary National Reviews (2020): Accelerated Action and Transformative Pathways – Realizing the Decade of Action and
Delivery for Sustainable Development, June 2020
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এই ে��াপেট ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ছয়িট মূল িবষয়ব� রেয়েছ। �থমত, �া�য্েসবা ও অথর্ৈনিতক কাযর্�ম পুনরু�ােরর
লে�য্ �ত েকািভড-১৯ মহামািরর �ভাব কািটেয় ওঠা। পিরক�না বা�বায়েনর �থম বছের এই িবষয়িট িবেশষভােব গুরু�পূণ।র্
কারণ এর মাধয্েমই পিরক�নার বািক অংশ বা�বায়েনর গিত বাড়ােত সরকােরর স�মতা �� হেব। ি�তীয়ত, �ততম সমেয়র
মেধয্ িজিডিপ �ব ৃি�র গিত �রাি�তকরণ, কমর্সং�ান স ৃি� ও দাির�য্ �ােসর উেদয্াগগুেলা পুনবর্হাল করা। যােত ২০২৫ অথর্বছেরর
ৃ ীয়ত, এ পিরক�নায় বাংলােদেশর উ�য়েন অ�ভু র্ি� িনি�ত করার
মেধয্ ৮.৫ শতাংশ িজিডিপ �ব ৃি�র ল�য্ অজর্ন করা যায়। তত
লে�য্ িব�ৃত েকৗশল েনয়া হেয়েছ। যােত সব নাগিরক এেত পূণর্া�ভােব অংশ�হণ করেত পাের এবং দির� ও ঝু িকেত থাকা
জনেগাি� আরও েবিশ কের উ�য়েনর সরাসির সুফল েপেত পাের। চতু থর্ত, জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্ােগর অিভঘাত সহনশীলতা
ব ৃি�, �াকৃিতক স�েদর দািয়�শীল বয্বহার, নগরায়েনর সিঠক বয্ব�াপনা িনি�ত করার মাধয্েম েটকসই উ�য়ন। প�মত,
ে�ি�ত পিরক�নার চারিট িভি�র সােথ িমল েরেখ ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায় গুরু�পূণর্ �িত�ানগুেলােক শি�শালী করার উপর
েজার েদয়া হেয়েছ। দীঘর্েময়ািদ �ব ৃি� ধের রাখার েপছেন অথর্ৈনিতক ও রাজৈনিতক �িত�ানগুেলার গুরু� তু েল ধরা হেয়েছ এেত।
ষ�ত, িনিদর্� কেয়কিট এসিডিজ ল�য্মা�া অজর্েন েদেশর পিরক�না হালনাগাদ করা হেয়েছ ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায়।
একইসােথ �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�রেণর ফেল েযসব �ভাব পড়েব তার সােথ খাপ খাইেয় েনয়ার জ� েবশ িকছু
েকৗশল উে�খ করা হেয়েছ। উ�য়েনর গিত বাড়ােত এেত ১৫িট অ�ািধকার এলাকা িচি�ত করা হেয়েছ; যার �েতয্কিট সরাসির
এক বা একািধক এসিডিজ ল�য্মা�ার সােথ স� ৃ�।

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার অ�ািধকার

এসব অ�ািধকােরর মেধয্ চারিট সামি�ক অথর্ৈনিতক ল�য্মা�া রেয়েছ। েযগুেলা হেলা: সামি�ক অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মাধয্েম
অ�ভু র্ি�মূলক অথর্ৈনিতক �ব ৃি� (এসিডিজ ৮); দাির�য্ ও অসমতা �াস (এসিডিজ ১ ও ১০); কমর্সং�ান (এসিডিজ ৮);
আ�জর্ািতক সহেযািগতা এবং অংশীদাির� (এসিডিজ ১৭)। এ পিরক�নায় আরও ১১িট খাতিভি�ক অ�ািধকার ল�য্মা�া িচি�ত
করা হেয়েছ। েযগুেলা হেলা: �া�য্ ও কলয্াণ (এসিডিজ ৩), মানস�ত িশ�া (এসিডিজ ৪), কৃিষ এবং খাদয্ িনরাপ�া (এসিডিজ
২), িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন (এসিডিজ ৬), পিরবহন ও েযাগােযাগ (এসিডিজ ৯), িবদুয্ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ (এসিডিজ
৭), েজন্ডার ও সামািজক অসমতা (এসিডিজ ৫ ও ১০), পিরেবশ, জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্াগ বয্ব�াপনা (এসিডিজ ১৩, ১৪ ও
১৫), তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� (এসিডিজ ৯), নগর উ�য়ন (এসিডিজ ১১) এবং শাসন বয্ব�া (এসিডিজ ১৬)। এসিডিজ
ল�য্মা�ার িবপরীেত অ�গিত পিরমােপর জ� একিট মজবুত, ফলাফলিভি�ক পিরবী�ণ ও মূলয্ায়ন কাঠােমা উে�খ করা হেয়েছ
পিরক�নায়। যা পিরচািলত হেব ১০৪িট সূচেকর িবষেয় িনয়মতাি�ক উপা� উপ�াপেনর মাধয্েম।৮

ছয়�ট মূল পদে�প
ি�তীয় সামি�ক অথর্ৈনিতক অ�ািধকােরর সােথ স�িত েরেখ এবং আেগর পিরক�নাগুেলার সময় েদখা েদয়া দুবর্লতাগুেলার
আেলােক ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায় েবিশ গুরু� েদয়া হেয়েছ অসমতা �ােসর ওপর। অসমতার তাৎ�িণক কারণগুেলা দূর
করেত এেত ছয়িট মূল পদে�প িচি�ত করা হেয়েছ। যার মেধয্ রেয়েছ, ৈশশব উ�য়ন ও পুি� কমর্কা�, সবর্জনীন �া�য্ সুিবধা ও
গুণগত িশ�ায় সবর্জনীন অিভগময্তা, নগদ অথর্ হ�া�র ও অ�গিতমূলক কর আেরাপ, এবং রা�াঘাট ৈতির ও িবদুয্তায়নসহ প�ী
অবকাঠােমার িব�ার। সামি�কভােব এ পিরক�নায় একিট দীঘর্েময়ািদ, দির�বা�ব ও অ�ভু ির্ �মূলক �ব ৃি� েকৗশল েনয়া হেয়েছ।
যা �মঘন, র�ািনমুখী উৎপাদনেকি�ক �ব ৃি� এবং কৃিষর বহুমুখীকরণেক উৎসািহত করেব। একইসােথ কমর্শি�েত েজন্ডার
ভারসাময্ বাড়ােব, অিত�ু � ও �ু � িশ� এবং আধুিনক েসবাখাত শি�শালী করেব, নন-ফয্া�র েসবাসমূেহর র�ািন ব ৃি� এবং
িবেদেশ কমর্সং�ান বাড়ােত উৎসাহ েদেব। এই সব ে�ে�ই জনগেণর মানবািধকার সুর�া ও সমু�ত রাখার ওপর গুরু� েদয়া
হেয়েছ পিরক�নায়। িবেশষ কের শহুের ও �ামীণ কমর্জীবী দির�, অনানু�ািনক খােত কমর্জীবী জনেগা�ী, সংখয্ালঘু ন ৃেগা�ী,
�িতবি�, নারী ও ক�ািশশুেদর অিধকার িনি�ত করার উপর েজার েদয়া হেব।

General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh,
Bangladesh 8th Five- Year Plan, FY20201-FY 2025: "Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness", December 2020, p. 140.
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৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায় বাংলােদেশ পিরেবশবা�ব �ব ৃি� েকৗশল �হেণরও অ�ীকার করা হেয়েছ। সবুজ �ব ৃি� অজর্েনর জ�
েকৗশল, নীিতমালা ও �ািত�ািনক সং�ােরর মেধয্ রেয়েছ: ক) সামি�ক অথর্নীিত কাঠােমার মেধয্ পিরেবশগত বয্য় অ�ভু র্�
থাকেব; খ) অিভঘাত ৈতির এবং জলবায়ু পিরবতর্েনর ঝু ঁিক কমােত েড�া পিরক�নার বা�বায়ন, (গ) বায়ু ও পািন দূষণ �াস, (ঘ)
�ালািন ভতু র্িক দূর করা, (ঙ) জীবা� �ালািন বয্বহােরর ওপর সবুজ কর আেরাপ, (চ) িশ� ইউিনটগুেলা েথেক িনগর্মেনর ওপর
কর আেরাপ এবং (্ছ) ভূ -উপির� পািন দূষণ েরাধ।৯
বাংলােদশ জািতসংেঘর মূল নয়িট মানবািধকার সং�া� সনেদর মেধয্ আটিটেতই �া�র কেরেছ এবং ইউিনভােসর্ল িপিরয়িডক
ৃ ীয় পযর্ােয় ২৫১িট সুপািরেশর
িরিভউ (ইউিপআর) িতনিট পযর্ােয়ই সহেযািগতা কের আসেছ। ২০১৮ সােলর ইউিপআর-এর তত
মেধয্ ১৭৮িট সুপািরশ সমথর্ন কেরেছ বাংলােদশ। সমথর্ন জানােনা সুপািরশগুেলার মেধয্ বাছাইকৃত ৫৭িট িনেয় �থম কমর্শালায়
অংশ�হণকারীরা পযর্ােলাচনা কেরন এবং ি�তীয় কমর্শালায় ৪০িট সুপািরশ িনেয় আেলাচনা হয়। ইউিপআর সুপািরশ বা�বায়েনর
জ� ২০২০ সােল জািতসংঘ িসে�ম একি�ত হেয় সমি�ত সমথর্ন েদয় বাংলােদশেক। মানবািধকার সুর�া ও সমু�ত রাখার
বয্াপাের বাংলােদেশর অ�ীকার ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায়ও অ�ভু র্� রেয়েছ।
জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ বাংলােদেশ েযসব ঝু ঁিক ৈতির হেয়েছ তা েমাকােবলায় ২০১৮ সােল ‘েডলটা পিরক�না ২১০০’
অনুেমাদন কের জাতীয় অথর্ৈনিতক পিরষদ। জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাব �শমন ও েদেশর পািনস�দ িনরাপদ রাখার জ� এিট
একিট বহু-খাত িভি�ক েকৗশল। এ পিরক�নায় ব�া বয্ব�াপনার স�মতা ব ৃি�, কৃিষ ও িনরাপদ পািনর বয্বহাের �ািয়� ব ৃি�১০
এবং এেত অিভগময্তার ে�ে� সমতা �িত�া, পািনর গুণগত মান ও �াপয্তা, উপকূলীয় এলাকায় অিভঘাত সিহ�ু কাঠােমা
েজারদার, শাসন বয্ব�া উ�তকরণ, পািনস�দ িনেয় আ�ঃেদশীয় সহেযািগতাসহ নানা পদে�েপর কথা বলা হেয়েছ। সামুি�ক ও
পািনস�েদর বয্বহার র�া ও বয্ব�াপনার জ� ‘ইেকানিম’ দৃি�ভি� �হেণর ইি�তও েদয়া হেয়েছ এ পিরক�নায়।

Qwe: Bdv` evsjv‡`k

৮ম প�বািষর্ক পিরক�নার বা�বায়ন পিরবী�ণ করা হেব একিট উ�য়ন ফলাফল কাঠােমার (িডআরএফ) মাধয্েম। যােত েটকসই
উ�য়ন অভীে�র পিরবী�ণ এবং মূলয্ায়নও অ�ভু র্� থাকেব। এিট ফলাফলিভি�ক বয্ব�াপনা এবং উপা� ও �মাণিভি�ক
িস�া��হেণ সরকােরর �মবধর্মান স�মতার উপর িভি� কের �িতি�ত। ২০২৩ অথর্বছেরর েশেষ বা�বায়েনর অ�গিত িনেয়
একিট মধয্েময়ািদ পযর্ােলাচনার পিরক�না রেয়েছ। আর বা�বায়েনর সমাি� পযর্ােলাচনা হেব পিরক�নার েময়াদ স�� হওয়ার
পর, ২০২৫ অথর্বছেরর েশেষ। েসবা সরবরােহর জায়গা েথেক উপা� সং�েহর ে�ে� তথয্ বয্ব�ায় উ�য়ন এবং �ানীয় �শাসনেক
যু� করার পিরক�না রেয়েছ সরকােরর। িস�া� �হীতােদর কােছ এ উপা� েপৗঁেছ েদয়া হেব এবং তারা যােত এর বয্বহার কেরন
তা িনি�ত করা হেব। দ�তা ও কাযর্কািরতা যােত বােড় তা িনি�ত করেত সরকার এবং উ�য়ন অংশীদার-উভেয়রই ভূ িমকা ও
দািয়� �� করা হেব।
৯

৮ম প�বািষর্ক পিরক�না, িনবর্াহী সারসংে�প
জাতীয় কৃিষক নীিত ২০১৯ এবং েকািভড ১৯ মহামারীর �িতি�য়ায় কৃিষ ম�ণালয় কতৃক
র্ গ ৃহীত েকািভড-১৯ কমর্পিরক�নায় �� ও মধয্ েময়ােদ েটকসই কৃ িষর রূপেরখা েদয়া হেয়েছ।

১০
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১.৩ েটকসই উ�য়ন
অভী� অজ�েনর অ�গিত
েকািভড-১৯ মহামািরর �াদুভর্ােবর আেগ এসিডিজ ল�য্মা�াগুেলা অজর্েন ল�ণীয় অ�গিত িছেলা বাংলােদেশর
(েকািভড-১৯ এর �ভাব িব�ািরত আেলাচনা হেয়েছ েসকশন ১.৪-এ)। সবেচেয় েবিশ িক�ু অসম সাফলয্ েদখা েগেছ
দাির�য্ িবেমাচন, িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন এবং সামািজক িনরপ�া সূচেক। কয্ামি�জ িব�িবদয্ালয় �কািশত েটকসই
উ�য়ন �িতেবদন ২০২১ অনুযায়ী, ২০১৫ সােলর পর েথেক এসিডিজ সূচেক সবেচেয় েবিশ অ�গিত অজর্ন কেরেছ
বাংলােদশ। এসিডিজ সূচেক বাংলােদেশর ে�ার ৬৩.৫।

বাংলােদেশ এসিড�জ অ�গিত, ২০২০

https:/ drive.google.com/ﬁle/d/136AlzO1Y5j5Dr2rf8ybtNuvtzMB_FIPS/view
সূ�: েটকসই উ�য়ন �িতেবদন ২০২১, কয্ামি�জ িব�িবদয্ালয়

https://drive.google.com/ﬁle/d/136AlzO1Y5j5Dr2rf8ybtNuvtzMB_FIPS/view

১. দাির�য্ িবেমাচন
২. �ু ধা মুি�
৩. সু�া�য্ ও কলয্াণ
৪. গুনগত িশ�া
৫. েজন্ডার সমতা
৬. িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন

৭. সা�য়ী ও দূষণমু� �ালািন
৮. েশাভন কাজ ও অথর্ৈনিতক �ব ৃি�
৯. িশ�, উ�াবন ও অবকাঠােমা
১০. অসমতা �াস
১১. েটকসই নগর ও জনপদ
১২. পিরিমত েভাগ ও উৎপাদন

১৩. জলবায়ু কাযর্�ম
১৪. জলজ জীবন
১৫. �লজ জীবন
১৬. শাি�, �ায়িবচার ও কাযর্কর
�িত�ান
১৭. অভী� অজর্েন অংশীদাির�
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দািরে��র হার
২০১৬ সােল দািরে�য্র হার কেম দাঁড়ায় ২৪.৩ শতাংেশ।
ওই বছর চরম দািরে�র হার কেম দাঁড়ায় ১৩.৮ শতাংেশ;
২০১০ সােলও যা িছেলা ১৮.৫ শতাংশ। িবগত
বছরগুেলায় দাির�য্ �ােসর গিত িকছু টা মন্থর হেলও
বাংলােদশ �থম েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্ন এবং
ে�ি�ত পিরক�নার অনুসাের ২০৩০ সােলর মেধয্ চরম
দাির�য্ িনরসেনর ল�য্মা�া অজর্েনর পেথই রেয়েছ।
েকািভড-১৯ মহামাির সামিয়কভােব হেলও েদেশর এই
অ�গিতর িকছু টা িবপরীতমূখীতা িদেয়েছ। িবেশষত
অনানু�ািনক খােত যু� মানুষ ও নগর এলাকায় এর �ভাব
েবিশ। মহামািরর কারেণ �ায় ১৬ িমিলয়ন ‘নতু ন দির�‘
স ৃি� হেয়েছ।১১ েদেশর ৬৪ েজলার মেধয্ অ�লেভেদ
ৈবষেময্র সমসয্াও রেয় েগেছ। সবেচেয় েবিশ দির�
েজলার সােথ সবেচেয় কম দির� েজলার মেধয্ দািরে�য্র
হােরর বয্বধান ৬৮ শতাংশ-পেয়ন্ট। েদেশর পি�মা�ল
এবং চ��াম পাবর্তয্ এলাকায় আনুপািতকভােব দির�
েজলার সংখয্া েবিশ। েবশ কেয়কিট েজলা েদেশর উ�য়ন
অ�যা�া েথেক িপিছেয় রেয়েছ।১২

দািরে��র হার কেমেছ

24.3%

১৬ িমিলয়ন
নত� ন দািরে�

দািরে��র মেধ� ৈবষম�
৬৮%

2016

৬৪ �ট েজলা

চরম দাির�তা

18.5%

13.8%

2010

2016
আ�িলক ৈবষম�

Bangladesh Institute of Development Studies 2020. Poverty in the time of Corona: Trends, Drivers, Vulnerability and Policy
Responses in Bangladesh
১২
সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ, বাংলােদশ পিরক�না কিমশন, পিরক�না ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার। Bangladesh Voluntary National Reviews (2020):
Accelerated Action and Transformative Pathways – Realizing the Decade of Action and Delivery for Sustainable Development, June 2020
১১
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বাংলােদেশ মানব উ�য়ন
�ু ধা ও পুি�হীনতা �ােস উে�খেযাগয্ অ�গিত সাধন কেরেছ বাংলােদশ। িশশু অপুি� �ােস ল�া সময় ধের অ�গিত ধের েরেখেছ
এবং ল�য্মা�া অজর্েনর পেথ আেছ। েদেশর কৃিষ, মৎসয্ ও �ািণস�দ খােত ভােলা �ব ৃি�, �েয়াজনীয় পুি� েসবার বয্বহার ও
অিভগময্তা উ�ত করা এবং িনরাপদ খাদয্ িনি�ত করার মাধয্েম১৩ পুি�খােত এই অ�গিত স�ব হেয়েছ।
িবগত িতন দশক ধেরই �া�য্খােত বাংলােদেশর অ�গিত
�িত ১০০,০০০ জীিবত জ� মৃত�� ১৯৯০-২০১৯
ল�য্ণীয়; যা একািধক এসিডিজ ল�য্মা�া পূরেণর পেথ
েদশেক এিগেয় িনেয়েছ। �া�য্সুিবধার বয্বহার ও
অিভগময্তা উ�ত করাসহ িচিকৎসােসবার উ�িত, জ�হার
�াস, নারী ও ক�ািশশুেদর িশ�ার �র ব ৃি� এবং মাথািপছু
ৃ ৃতু য্র হার কমােত
জাতীয় আয় ব ৃি�র সি�িলত �ভাব মাতম
সাহাযয্ কেরেছ। েদেশর ভলান্টাির �াশনাল িরিভউ ২০২০
অনুসাের, ১৯৯০ সােল �িত এক লাখ িশশু জ� েদয়ার সময়
g„Z¨y 1990
g„Z¨y 2019
৪৭৮ জন মােয়র ম ৃতু য্ হেতা। ২০১৯ সােল েসটা কেম
১৪
দাঁিড়েয়েছ ১৬৫ জেন। িশ�ার সকল �ের িশ�াথর্ী ভিতর্র
হার ব ৃি�র ে�ে�ও উে�খেযাগয্ অ�গিত অিজর্ত হেয়েছ।
�াথিমক িবদয্ালেয় ভিতর্র হার েবেড় �ায় সবর্জনীন মা�ার
কাছাকািছ েপৗঁেছ েগেছ। একািধক সূচেকর িবপরীেত যথাযথ
পয়ঃিন�াশন ও িনরাপদ পািনেত অিভগময্তা েবেড়েছ িবগত
দুই দশেক। যিদও এই খােত অিধকতর এবং আেরা সমতািভি�ক অ�গিত অজর্ন কিঠন হেয় পেড়েছ। এসব অজর্নই বাংলােদেশর
এলিডিস পযর্ায় েথেক উ�রেণর িতন শেতর্র সব কয়িট পূরণ এবং মানব স�দ সূচেক অ�গিতর েপছেন মূল ভূ িমকা পালন কেরেছ।
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েজন্ডার সমতা অজর্ন, নারী ও ক�ািশশুেদর অিধকার সুরি�ত ও সমু�ত রাখার জ� দৃঢ় রাজৈনিতক অ�ীকােরর �িতফলন ঘেটেছ
উে�খেযাগয্সংখয্ক আইন, নীিত এবং কমর্পিরক�নায়। ফেল েজন্ডার িবষেয় কাজ করার একিট শি�শালী িভি� ৈতির হেয়েছ।
সা�িতক বছরগুেলায় ল� ল� নারী �মশি�েত যু� হেয়েছ এবং ক�ািশশুেদর িশ�াবয্ব�ার আওতায় আনার ে�ে� ঈষর্ণীয়
সাফলয্ েদখা েগেছ। �াথিমক িশ�ায় েছেল-েমেয় বয্বধান েঘাচােনা েগেছ। তেব মাধয্িমক পযর্ােয় ঝেড় পড়ার ে�ে� েমেয়েদর
হার েবিশ। ধীের হেলও সা�িতক বছরগুেলােত �ানীয় পযর্ােয় রাজৈনিতক িস�া� �হণ �ি�য়ায় নারীেদর আনু�ািনক অংশ�হণ
ব ৃি� পাে�। সবেশষ িনবর্াচনগুেলােত সংসদ সদসয্ ও কাউি�লর পেদ নারীেদর �মবধর্মান �িতিনিধ� েদখা েগেছ। ২০২০ সােল
ৈবি�ক েজন্ডার গয্াপ সূচেক ১৫৩ েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর অব�ান িছেলা ৫০তম। এর েপছেন এ সূচেকর রাজৈনিতক
�মতায়ন শাখাও (৫৪.৫% ে�ার) একিট বড় কারণ। ল�া সময় নারী রা��ধান/সরকার�ধান থাকায় রাজৈনিতক �মতায়ন শাখায়
সারা িবে� বাংলােদেশর অব�ান ৭ম। যিদও অথর্ৈনিতক অংশ�হণ, িশ�া ও �া�য্-সূচেকর বািক এই িতন শাখােতই বাংলােদেশর
ৃ ীয় িলে�র মানুেষর অিধকারও েবেড়েছ; যিদও প�িতগত
অব�ান ১০০-র বাইের। উ� পযর্ােয়র রাজৈনিতক সমথর্ন থাকায় তত
মানবািধকার সুর�া ও েসবাগুেলােত সমান অিভগময্তা এখেনা িনি�ত হয়িন।১৫
বাংলােদেশর িশ�খাত, িবেশষত উৎপাদনমুখী িশ� �ব ৃি�র অ�তম �ধান চািলকাশি�েত পিরণত হেয়েছ। েকািভড-১৯
মহামািরর কারেণ উৎপাদনমুখী িশ�, িবেশষ কের কুিটর, অিত�ু �, �ু � ও মাঝাির িশ� মারা�কভােব �িত�� হেয়েছ।
এরপরও উে�খেযাগয্ মা�ায় সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ ব ৃি�র সুেযাগ এবং বয্বসা সহজীকরণ পিরি�িতর উ�িত ৮ম প�বািষর্ক
পিরক�না চলাকােল ব ৃহৎ স�াবনার ৈতির করেত পাের।

১৩
১৪

কৃ িষ ও খাদয্ ম�ণালেয়র একািধক বছরবয্াপী পদে�পগুেলােত এসব অজর্েনর রূপেরখা েদয়া রেয়েছ।
সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ, বাংলােদশ পিরক�না কিমশন, পিরক�না ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার।

Bangladesh Voluntary National Reviews (2020): Accelerated Action and Transformative Pathways – Realizing the Decade of Action
and Delivery for Sustainable Development, June 2020, প ৃ�া ৪৬
১৫

তৃতীয় িল� এবং �িতবি�েদর চাকির িদেল �েণাদনার বয্ব�া রাখা হেয়েছ সবেশষ বােজেট।
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১.৪ সীমাব�তা
ও চ�ােল�
স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার আওতায় বাংলােদেশ �ত অথর্ৈনিতক �ব ৃি� অিজর্ত হেলও ৈতির হেয়েছ �মবধর্মান অসমতার
সমসয্া; েবেড়েছ �াি�কীকরণ, উেপ�া এবং ৈবষেময্র �বণতা। যা অেনক সুিবধাবি�ত জনেগা�ীেক েদেশর বতর্মান উ�য়ন
পথযা�া েথেক িপিছেয় রাখার ঝু ঁিকেত েফেলেছ। যােদর মেধয্ রেয়েছ জািতগত সংখয্ালঘু, নারী, িশশু, িকেশার ও যুবক, শহুের ও
কমর্জীবী দির�, �িতব�ী। রেয়েছ দুগর্ম এলাকায় বসবাসরত মানুষজন; যােদর অেনেকই �জে�র পর �জ� দািরে�য্র চে�
আটেক রেয়েছ এবং যারা সাং�ৃিতক, অথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামািজকভােব উেপি�ত েথেক যাে�। বাংলােদেশর �ব ৃি� ও
উ�য়ন পিরক�নায় েক�ীয় ভূ িমকায় থাকা সে�ও যুবকরা (১৫-৩৫ বছর বয়সী) যথাযথ জীিবকা ও জীবন দ�তার সংকেট ভু গেছ,
িবিভ� উ�য়ন সূচকগুেলায় িপিছেয় আেছ; রাজৈনিতক িস�া��হণ �ি�য়ায়ও তােদর গঠনমূলক অংশ�হেণর সুেযাগ কম। যুবকেদর
জীিবকা ও জীবন দ�তা সংকেটর বড় কারণ িশ�াবয্ব�া; একুশ শতেকর বা�বতায় তরুণেদর দ� কের গেড় তু লেত এ বয্ব�ােক
েঢেল সাজােনা দরকার। েমৗিলক সামািজক েসবায় সবার সমান অিভগময্তা না থাকায় এসিডিজ ল�য্মা�া অজর্েনর গিত মন্থর বা
�িবর হেয় যাে�। উদাহরণ�রূপ বলা যায়, অপুি� �ােস জাতীয় অ�গিত �থ হেয়েছ। েদখা েগেছ, েভৗগিলক অব�ান ও অথর্ৈনিতক
অব�ােভেদ এ খােত অসমতা �বল। ফেল এখনও েদেশর �ায় ৪৫ লাখ িশশু ব ৃি�জিনত সমসয্ায় ভু গেছ। �ব ৃি�র পেথ যা�ার
মূলয্ িদেত হে� েদেশর পিরেবশেকও। যার পেরা� �ভাব দৃশয্মান হে� �া�য্ ও পুি�,কমর্সং�ান স ৃি�র সুেযাগ েথেক শুরু কের
জীবৈবিচ�য্ এবং সমুে�র �া�য্কর পিরেবশ সহ নানা ধরেনর উ�য়ন সূচেকর ওপর।
বাংলােদেশর সামািজক িনরাপ�া বয্ব�ার িকছু প�িতগত কারেণ অসমতা ও ভ�ুর অব�ার কারণগুেলা দূর করার �েচ�া সফল
হে� না। যার মেধয্ রেয়েছ নানা ধরেনর খি�ত িচ�, দির� জনেগা�ীেক �েয়াজনীয় সহায়তা �দােনর েচেয় �চারনায় েবিশ
মেনােযাগ, তথয্ বয্ব�াপনার সমসয্া। সেবর্াপির, সিতয্কােরর অভাবী মানুষেক িচি�ত করেত না পারা, িবেশষত শহর এলাকায় এ
সমসয্া েবিশ। অিধকারধারীেদর সি�য় অংশ�হেণর মাধয্েম এ পিরি�িতর উ�িত স�ব।

Qwe: BDGb DB‡gb evsjv‡`k

�শাসিনক িবেক�ীকরণ, দুনর্ীিত দূরীকরণ এবং
সরকাির তথয্ সং�হ ও বয্ব�াপনা প�িতেত
রূপা�রকামী পিরবতর্েনর �েয়াজনীয়তা আরও ��
হেয়েছ এ সংকটগুেলার কারেণ। সিহংস ক�রপন্থার
উ�ােনর শ�া এখেনা উে�েগর িবষয় িহেসেব রেয়
েগেছ। েকািভড-১৯ মহামািরর মেধয্ সামািজক
িনরাপ�া েব�নী যখন জরুির সাড়াদান কমর্সিূ চর ব�েন
মূল ভূ িমকা পালন কেরেছ তখন এ সমসয্াগুেলা আেরা
�কট হেয় উেঠেছ। এ চয্ােল�গুেলা ব ৃি�র পাশাপািশ
েকািভড-১৯ মহামাির সামিয়কভােব হেলও েদেশর
িকছু উ�য়ন অজর্নেক েপছেন েঠেল িদেয়েছ। ধারণা
করা হে�, লকডাউন এবং অথর্ৈনিতক কমর্কাে�র
উপর অ�া� িবিধিনেষেধর কারেণ বাংলােদেশর
১২.৩৭ িমিলয়ন মানুষ কাজ হারােত পােরন।
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েকািভড-১৯ এর কারেণ চরম দািরে�য্ পিতত হেত পােরন ১১.৭ িমিলয়ন মানুষ।১৬ মহামাির চলাকালীন গ ৃহীত জরুির �া�য্সং�া�
পদে�পগুেলার কারেণ ঝু ঁিকেত থাকা মানুষেদর সামািজক ও অথর্ৈনিতক সংকট আেরা ব ৃি� েপেয়েছ। েযমন, দীঘর্েময়ােদ
িশ�া�িত�ান ব� থাকায় িশ�াথর্ীেদর উ�য়ন ও িনরাপ�ার উপর নানা ধরেনর গুরুতর েনিতবাচক �ভাব পড়েব। তাৎ�িণক,
দীঘর্েময়াদী এবং আ�ঃ�জ� �ভাব পড়েব িশ�ণ, �ুল েথেক ঝের পড়া, বালয্িববাহ, িশশু �ম, খাদয্ িনরাপ�া, িশশুেদর �িত
সিহংসতা অথর্ৈনিতক উৎপাদনশীলতা এবং দাির�য্ চে�র উপর।
েকািভড-১৯ মহামািরর কারেণ ঝু িঁ কর ধরন ও মা�ায় েযসব পিরবতর্ন এেসেছ এখেনা েসগুেলা পিরপূণভ
র্ ােব িচি�ত ও পিরমাপ করা
যায়িন। উদাহরণ�রূপ, দাির�য্সীমার িঠক উপের থাকা একিট জনেগা�ী মহামািরর কারেণ দািরে�য্ পিতত হেয়েছ। মহামাির সংি��
নানা পদে�েপ এই নতু ন দির�েদর ঝু িঁ ক েবিশ। এক বছেররও েবিশ সময় ধের �ুেলর বাইের থাকা লােখা িশশু িনেজেদর েচােখর
সামেনই তােদর িশ�া ও স�াবনা ন� হেত েদখেছ। েজারপূবক
র্ বা�চু য্ত েরািহ�ােদর দীঘর্েময়ােদ অব�ান এবং িময়ানমাের তােদর
�তয্াবাসেনর িবল� বাংলােদশ সরকােরর চয্ােল�েক আেরা তী� কেরেছ। তার উপর কেয়ক লাখ �বাসী �িমক যারা এখেনা
েদেশর শি�শালী ৈবেদিশক মু�া ে�রণ �বােহর �ধান িনয়ামক কাজ হািরেয় িনঃ� অব�ায় এসকল বয্ি� েদেশ েফরত এেসেছ।
এখন পযর্� উ�য়েনর েয অ�গিত হেয়েছ তার পূণর্া� সুফল েভাগ করেত হেল বাংলােদশেক েমৗিলক সামািজক েসবায় িবিনেয়াগ
উে�খেযাগয্ মা�ায় ব ৃি� করেত হেব। েদেশর জনিমিতক পিরবতর্েনর ফেল অথর্ৈনিতক উৎপাদনশীলতা ব ৃি� এবং �ত অথর্ৈনিতক
ও সামািজক উ�য়েনর এক অন� সুেযাগ ৈতির হেয়েছ। যিদও জনিমিতক লভয্াংেশর সুফল কেতাটা পাওয়া যােব তা িনভর্র কের
িশ�া, �া�য্, পুি� ও েশাভন কােজর সুেযাগ িনি�ত করার লে�য্ পযর্া� ও সমেয়াপেযাগী িবিনেয়ােগর উপর। েজার িদেত হেব
িল�-ৈবষময্মূলক সামািজক রীিত ও কাঠােমাগত বাধা দূর করা এবং নারী ও ক�ািশশুর �মতায়েনর উপর। পূণর্া�ভােব জনিমিতক
লভয্াংেশর সুফল পাওয়ার জ� এসব খােত সরকােরর বয্েয়র অ�ািধকার সম�য় করা দরকার। সামেনর িদনগুেলােত এসব
গুরু�পূণর্ খােত ধারাবািহকতা বজায় ও িবিনেয়াগ ব ৃি�র �েয়াজনীয়তা আেরা বাড়েব। কারণ মহামািরর অথর্ৈনিতক ধা�া সামাল
েদয়ার পাশাপািশ �ে�া�ত েদশ েথেক উ�রেণর ফেল বাংলােদেশর অথর্নীিতেত েমৗিলক িকছু পিরবতর্ন ঘটেব। েদশ র�ািনর
ে�ে� অ�ািধকারমূলক বাজার সুিবধা হারােব, উ�য়েনর ধরন পিরবিতর্ত হেয় সাহােযয্র বদেল বািণেজয্ িনভর্রতা বাড়েব।

Qwe: WweIGBPI

UNESCAP SSWA (2020). COVID-19 and South Asia: National Strategies and Subregional Cooperation forAcceleratingInclusive,
Sustainable and Resilient Recovery.
Available at https://www.unescap.org/sites/default/ﬁles/South%20Asia%20Covid-19%20Paper_5.pdf
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�াকৃিতক দুেযর্াগ, জলবায়ু পিরবতর্ন এবং অথর্ৈনিতক রূপা�েরর কারেণ মানুেষর শহরমুখী ঢল এবং অপিরকি�ত ও অিনয়ি�ত
নগরায়ন েদেশর ভিবষয্ৎ উ�য়ন অ�গিতর পেথ অ�তম �ধান হুমিক হেয় উেঠেছ। খাদয্ ও পুি� িনরাপ�া এবং সামািজক
িনরাপ�া েব�নীর জ� বড় সংকট হেয় দাঁিড়েয়েছ নগর-দাির�য্। শহুের পিরবারগুেলার জ� সামািজক িনরাপ�া কমর্সূিচ খুবই
অপযর্া�।১৭ এসব �বণতার কারেণ েদেশর সবার জ� মানস�� জীবনযা�া িনি�ত করার অ�গিত বাধা�� হে�। কারণ শহুের
বি�গুেলার অব�া ভয়াবহ পযর্ােয় চেল যাে�; পুি� চািহদা পূরণ, েশাভন কমর্সং�ান �াি� িকংবা �া�য্, িশ�া, সুর�া, পািন ও
পয়ঃিন�াশন েসবায় �েবশািধকারসহ বহুমাি�ক দাির�য্ সংকেটর মুেখ পড়েছ শহের অিভবাসী হওয়া মানুষ। খাদয্ ও পুি�
িনরাপ�া, দাির�য্ এবং �ানীয় পিরেবশ দূষেণর সােথ স� ৃ� চয্ােল�গুেলা েমাকােবলা করেত হেল কৃিষখােতর সংকটগুেলা দূর
করেত হেব।
শহরমুখী মানুেষর ঢল পািন ও পয়ঃিন�াশন েসবাসহ নগেরর অবকাঠােমার উপর মারা�ক চাপ ৈতির কেরেছ। ফেল ৈতির হে�
অ�া�য্কর পিরেবশ। েকািভড-১৯ সংকেটর কারেণ অসুিবধাগুেলা আেরা �কট হেয়েছ। বহুমাি�ক, �জ� েথেক �জ�া�ের
িব�ৃত দাির�য্ এবং দুেযর্ােগর ফেল স ৃ� ঝু ঁিকর মেধয্ েয স�কর্ রেয়েছ তা উ�য়ন ও মানিবক সহায়তা কমর্সূিচেক েকে� েরেখ
আেরা আগাম হ�ে�প �হেণর �েয়াজনীয়তা িনেদর্শ কের। যােত েটকসইভােব ঘাতসহনশীলতা অজর্ন করা যায় এবং ঝু ঁিকর
কারণগুেলা দূর করা যায়। একইসােথ জাতীয় প�িতসমুহ ও স�মতা আেরা মজবুত করা যায়।

World Bank Group, “Contextualizing Urban Social Protection in Bangladesh”, Washington, DC: International Bank for Reconstruction
and Development, June 2020. Retrieved from https://www.unicef.org/media/ﬁles/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
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শি�শালী জাতীয় নীিত কাঠােমা এবং মাঠপযর্ােয় গুরু�পূণর্ অ�গিত থাকা সে�ও েজন্ডার সমতা িনি�ত করায় এখেনা অগিণত
চয্ােল� রেয় েগেছ। �মবাজাের িল�-প�পাত এবং ৈবষেময্র কারেণ নারী �মশি�র অংশ�হণ ৩৬ শতাংেশর আেশপােশ �িবর
হেয় আেছ। ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নায়ও িবষয়িট �ীকার করা হেয়েছ। সামা� স�য় বা সামািজক িনরাপ�া েব�নীর সহায়তা
িনেয় নারীরা �ধানত অনানু�ািনক চাকির বা অিনবি�ত কুিটর, অিত�ু � ও �ু � িশে�র সােথ জিড়ত। েয কারেণ মহামািরেত
ৃ ীয় িলে�র মানুষ তােদর উপাজর্ন
তােদর �িতও তু লনামূলক েবিশ। অেনক িবেদশেফরত নারী, গ ৃহ�ািল কমর্ী, েযৗন কমর্ী এবং তত
হািরেয়েছ; �াণ িকংবা সামািজক সুর�া েব�নীেতও তােদর অিভগময্তা িছল কম।
েজন্ডার-ৈবষময্মূলক সামািজক রীিতর কারেণ অৈবতিনক পিরচযর্া ও গ ৃহ�ািল কােজর েবাঝা অসমভােব নারীেদর ওপরই চাপােনা
হে�। বালয্িববাহ বে� শি�শালী রাজৈনিতক �িত�িত থাকা সে�ও এই �িতকর চচর্ায় শীষর্ ১০ েদেশর মেধয্ অব�ান
বাংলােদেশর।১৮ মহামািরর সময় �ুল ব� রাখা ও অ�া� সুর�া পদে�েপর ফেল েছেল-েমেয়েদর বালয্িববাহ ও েজারপূবর্ক িবেয়র
ঘটনা এবং েজন্ডার-িভি�ক সিহংসতা েবেড়েছ। মহামািরকালীন িব�বয্াপী িকেশারী ও িশশুেদর সুর�া সং�া� িবষয়গুেলার
অবনিত হেয়েছ। যার মেধয্ রেয়েছ মানিসক চাপ, অনলাইেন হয়রািন ব ৃি�, পািরবািরক সিহংসতা, মানিসক িনপীড়ন এবং
ৃ ৃতু য্ হার কমােনার অ�গিত �িবর
সিহংসতার চচর্া। েযৗন ও �জনন �াে�য্ সবর্জনীন অিভগময্তার পেথ বাধা অবয্াহত থাকায় মাতম
হেয় পেড়েছ। এছাড়া, নারী ও িকেশারীেদর অপুি� এবং অণুপিু �র ঘাটিতর মা�া এখেনা েবিশ। কম বয়েস িবেয় এবং গভর্ধারেণর
ৃ কালীন পুি�হীনতা, �সবকালীন জিটলতা, মাতম
ৃ ৃতু য্র ঝু ঁিক ব ৃি�সহ মাত�
ৃ াে�য্ নানা �ভাব পেড়। সি�িলত �েচ�ার
কারেণ মাত�
ৃ া�য্ ও পিরবার পিরক�না েসবায় সবর্জনীন অিভগময্তা িনি�ত করা খুব জরুির।
মাধয্েম মানস�ত মাত�
ৃ �দশর্ন কেরেছ। দুেযর্াগ েমাকােবলায় ��িত ও সাড়া
জলবায়ু পিরবতর্েনর ফেল স ৃ� ঝু ঁিক েমাকােবলায় বাংলােদশ শি�শালী েনত�
�দােন িবিনেয়ােগ অ�ািধকার েদয়া হেয়েছ। তেব জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্ােগর সািবর্ক �ভাব সামািজক, রাজৈনিতক এবং
অথর্ৈনিতক ঝু ঁিক আেরা বাড়ার শ�া রেয়েছ। এিট মানবািধকার এবং মানিবক িনরাপ�া িনি�ত করার পেথও বড় বাধা। এর কারেণ
বা�চু য্িত ও অভয্�রীণ অিভবাসন বাড়েছ, �িতসাধন হে� গুরু�পূণর্ অথর্ৈনিতক ও সামািজক অবকাঠােমার। েকািভড-১৯
মহামািরর �ভাব এসব ঝু ঁিকর মা�া আেরা বািড়েয় েদেব। পিরিমত েভাগ ও েটকসই উৎপাদনসহ পিরেবশ সংি�� এসিডিজ
সূচকগুেলা অজর্ন আেরা কিঠন হেয় পড়েব। বলা যায়, �শমেনর বয্ব�া না হেল জলবায়ু পিরবতর্েনর সামি�ক �ভােব ২০৩০
এেজন্ডা বা�বায়েনর অ�গিত বাধা�� হেত পাের। এই সংকট েদশগুেলােক পিরেবশবা�ব ও অ�ভু র্ি�মূলক সবুজ অথর্নীিতর
িদেক ধািবত হওয়ার একটা উপল�ও ৈতির কের িদেয়েছ। জলবায়ু পিরবতর্েনর কারেণ েদেশ েয সুদূর�সারী �ভােবর ঝু ঁিক ৈতির
হেয়েছ তা েমাকােবলায় জলবায়ু �শমন, সমতািভি�ক ও েদেশর িনজ� অিভেযাজন হ�ে�েপ আেরা বড় আকােরর িবিনেয়াগ
�েয়াজন হেব। এছাড়া জলবায়ু েসবা ও অথর্ায়েন অিভগময্তা ব ৃি� এবং মানিবক সহায়তা, উ�য়ন ও শাি� িবিনমর্াণ িপলােরর
ে�ে� আেরা সমি�ত এবং জলবায়ু ঝু ঁিক িবষেয় সেচতন কমর্সূিচ দরকার হেব।
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দ�-অদ� উভয় ে�িণর অিভবাসী �িমকেদর জ� িবদয্মান ও নতু ন আ�জর্ািতক �ম বাজােরর সেবর্া� বয্বহার িনি�ত করা এবং
এলিডিস �াজুেয়শেনর ে�ি�েত বািণিজয্ক সমেঝাতাসহ িকছু আ�িলক ও আ�ঃেদশীয় চয্ােল�ও েমাকােবলা করেত হেব
বাংলােদশেক। সিঠকভােব সামলােনা না েগেল এর সব িকছু ই বাংলােদেশর অথর্ৈনিতক ও সামািজক উ�য়ন এেজন্ডায় বড় ধরেনর
�ভাব েফলেব। এ চয্ােল� েমাকােবলায় �িতেবশী েদশসমূহ, গুরু�পূণর্ বািণিজয্ক অংশীদার ও অিভবাসী �িমক িনেত পাের এমন
েদশগুেলার সােথ কাজ কের যাে�। এমতাব�ায় েটকসই বািণজয্ ও সংযুি�করন েকৗশল ৈতির করা অতয্� জরুির; যার মাধয্েম
উ� মূলয্-সংেযািজত পণয্ ও েসবায় উ�ীতকরণ, পিরেবশবা�ব র�ািন পণয্ এবং র�ািন পণয্ ও বাজার বহুমুখীকরেণ সহায়তা
করেব। এলিডিস তািলকা েথেক েটকসই উ�রেণর জ� একিট সি�য় আ�িলক সংযুি�করন েকৗশল �েয়াজন, েযটা বািণিজয্ক
অংশীদােরর বহুমুখীকরণ ও অ�ািধকার বাজার সুিবধা হারােনার �িত কািটেয় ওঠার কাজ করেব। অিভবাসী �িমক, বািণজয্ চু ি�
এবং বািণজয্ নীিত �ণয়ন সংি�� িবষেয় সরকােরর কােজ গিত বাড়ােত হেব।
সারা িবে�ই সামািজক সুস�িতর জ� নানা সংকেটর ৈতির কেরেছ েকািভড-১৯ মহামাির। ইন্টারেনট বয্বহারকারীর �ত
সংখয্াব ৃি�র পাশাপািশ েবেড়েছ অনলাইেন ঘ ৃণা ছড়ােনা এবং েমৗলবােদর িব�ােরর সুেযাগ। সিহংস উ�বাদী েগা�ীর সি�য়তাও
েদখা েগেছ অনলাইেন। িবেশষ কের, জািতগত িবে�ষ ছড়ােনা এবং ধমর্ীয় �াধীনতায় হ�ে�েপর িবষেয় উে�গ বাড়েছ।১৯ এ
চয্ােল� েমাকােবলায়ও কাজ করেত হেব বাংলােদশেক।
আইেনর শাসন �িত�া, মানবািধকার সমু�ত রাখার �য্থর্হীন �িত�িত এবং েস �িত�িতর বা�বায়ন েটকসই উ�য়েনর ১৭
অভীে�র �িতিটর জ�ই জরুির। কাঠােমাগত এবং বহুমাি�ক অসমতার চ� ভাঙেত সব েগা�ী ও বয্ি�র মানবািধকার িনি�ত
করেত হেব ও সমু�ত রাখেত হেব। �ানীয় পযর্ােয় েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েনর জ� সামািজক সুর�া েসবা ও অ�া� শাসন
বয্ব�ার েসবার মান বাড়ােত �ানীয় সরকার �িত�ানগুেলার স�মতা, স�দ ও সািবর্ক ত�াবধান থাকা জরুির। িবচার িবভােগর
স�ূণর্ �াধীনতা ও স�মতা থাকেত হেব। েকাথাও আ�জর্ািতক মানবািধকার মানদে�র লংঘন হেল কেঠারভােব তার পিরবী�ণ ও
�িতকার করেত হেব।

১৯

ইউএনিডিপর �িতেবদন। যােত েহইট ি�চসহ েকািভড-১৯ এর কারেণ ৈতির িনরাপ�া ঝু ঁিকর নানা উপাদান তু েল ধরা হেয়েছ।

https://www.undp.org/press-releases/covid-19-eroding-social-cohesion-and-triggering-rise-civil-unrest-crisis-affected
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এেজ�া ২০৩০ বা�বায়েন
জািতসংেঘর উ�য়ন
িসে�ম-এর সহায়তা
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েকাঅপােরশন ে�মওয়াক�
েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ বাংলােদশেক সহায়তায় এই িব� সং�ার উ�য়ন িসে�ম-এর সমি�ত �েচ�ােক তু েল ধেরেছ।
েকািভড-১৯ মহামািরর �ভাব কািটেয় ওঠা, �ধান উ�য়ন অ�ািধকােরর িবষয়গুেলােত নজর েদওয়া এবং ২০৩০
এেজন্ডা ও েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজর্ন এবং বাংলােদশ ২০২১-২০৪১ ে�ি�ত পিরক�না সামেন েরেখ
�ণীত অ�ম প�বািষর্কী পিরক�নার ল�য্ অজর্েন চয্ােল�গুেলা েমাকািবলায় বাংলােদশেক এই সহায়তা েদওয়া হেব।
মানবািধকার র�ায় জািতসংঘ মহাসিচেবর আ�ােনর সে� স�িত েরেখ অিধকােরর িবষয়গুেলা েটকসই উ�য়েনর েকে�
রেয়েছ। পাশাপািশ েজন্ডার সমতা ও নারীর সমান অিধকার, জনগেণর অংশ�হণ, সুশীল সমােজর ভূ িমকা �হেণর
সুেযাগ এবং আগামী �জে�র অিধকারসমূহ েযমন উ�য়েনর অিধকার ও জলবায়ু �াযয্তার মেতা িবষয়গুেলা
সহেযািগতা কাঠােমার েকে� থাকেব।
েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ সংি�� সব পে�র মতামেতর িভি�েত �ণীত হেয়েছ। েসখােন জাতীয় উ�য়েনর
অ�ািধকারসমূহ, ২০৩০ এেজন্ডা এবং জািতসংঘ সনেদর মূলনীিতসমূহ �িতফিলত হেয়েছ। একিট সমি�ত উপােয়
েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজর্ন, েযখােন কাউেক প�ােত েরেখ নয় এবং মানবািধকার, েজন্ডার সমতা ও
অ�া� আ�জর্ািতক মানদ� ও বাধয্বাধকতা েমেন চলার িবষেয় অ�ীকার পূরণ হেব, তার জ� জাতীয় অংশীজেনরা
জািতসংেঘর উ�য়ন িসে�ম-এর কােছ েযসব ভূ িমকা েচেয়েছ েসগুেলা এই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ উেঠ এেসেছ।
সহেযািগতা কাঠােমা জািতসংঘ কািন্� িটম (ইউএনিসিট) ও সংি�� েদেশর সরকােরর২০ মেধয্ জবাবিদিহর একিট মুখয্
হািতয়ার িহেসেব কাজ করেছ। েসই সে� ইউএনিসিট সদসয্েদর মেধয্ও সি�িলতভােব উ�য়ন কমর্কা� পিরচালনার
মাধয্েম আসা ইিতবাচক ফলাফেল িনেজেদর অংশীদারে�র েবাধ ৈতিরেত এটা কাজ করেছ। কাযর্�ম পিরচালনার জ�
েদেশর েভতের ও বাইের জািতসংেঘর স�েদর বে�াব� কীভােব হেব, েস ধারণাও পাওয়া যােব েকাঅপােরশন
ে�মওয়াকর্। জািতসংেঘর সং�াগুেলার েদশীয় কমর্সূিচগুেলাও এই ে�মওয়ােকর্র আেলােক �ণীত।

জািতসংেঘর উ�য়ন িসে�ম-এর নীিত দ�তা, এর বাড়িত সুিবধাসমূহ, আদিশর্ক এেজন্ডা এবং উ�য়েনর জ� ব ৃহ�র
পিরসের স�দ েবর করা, �ভাব ৈতির ও উেদয্াগেক গিতশীল করার ে�ে� এর স�মতার িভি�েত এই েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্ িকছু িবষয় �িতফিলত হেয়েছ। েসগুেলা হেলা:

২০

ক

েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন একিট
স�ত িথওরী অব েচ�

গ

িথওরী অব েচ� েথেক উ�ত
জািতসংেঘর েকৗশলগত অ�াধীকার
এবং অবদােনর একিট স�ত চু ি�

ইউএনএসিডিসএফ িদকিনেদর্শনা ২০১৯। প ৃ�া ৫

খ

জাতীয় উ�য়েন জািতসংেঘর
েডেভলপেমন্ট িসে�েমর ভূ িমকার
িবষেয় জাতীয় অংশীদারেদর �তয্াশা;

ঘ

কাযর্কর উ�য়েনর লে�য্ জািতসংঘ
েকৗশলগত অংশীদািরে�র িভি�েত
কাজ করেব।

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
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২.১ িথওরী অব েচ�
উ�পযর্ােয় গ ৃহীত এই িথওরী অব েচ� েসই কািঙ্�ত পরি�িতেত উ�রেণর জ� �েয়াজনীয় কমর্কা� তরাি�ত করার পথেরখা
েদওয়া হেয়েছ েযখােন বাংলােদেশর মানুষ, িবেশষ কের যারা সবেচেয় িবপ� ও �াি�ক তারা যােত সমি�তভােব েটকসই ও
অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়েনর সামািজক, পিরেবশগত এবং অথর্ৈনিতক ে�ে� ভূ িমকা রাখেত ও �াযয্ সুফল েপেত পাের। এর সবই
হেব অ�ম প�বািষর্কী পিরক�নার আওতায়, েযটা �ণীত হেয়েছ ২০৩০ সােলর এেজন্ডা অজর্ন, এসিডিজ এবং ২০২১-২০৪১
ে�ি�ত পিরক�না বা�বায়েন একধাপ এিগেয় যাওয়ার ল�য্ িনেয়।

এই পিরবত�েনর ল���েলা অজ�েনর জন� বাংলােদশেক িন��ত করেত হেব:
১. েটকসই ও অ�ভু র্ি�মূলক অথর্ৈনিতক �ব ৃি� অজর্ন, মানস�ত কােজর ে�� ব ৃি� এবং সবার জ�
সমান সুেযাগ ৈতির এবং কমর্সং�ান ও উেদয্া�া হওয়ার সুেযাগ ব ৃি� িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও
�াি�ক মানুেষর জ�।
২. মানস�� অ�ভূ র্ি�মূলক ও েজন্ডার সংেবদনশীল এবং জরুির পিরি�িতেত সাড়া েদওয়ার জ�
সামািজক েসবার বয্ব�া এবং তার �াযয্ বয্বহার িনি�ত করেত হেব। সাধারণ মানুেষর �মতায়ন ও
স�মতা বাড়ােত হেব, িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক েলাকজেনর যােত তােদর পূণর্ স�াবনা
িবকিশত হয় এবং তারা স�ান ও মযর্াদার সে� জীবন যাপন করেত পাের।
৩. বাংলােদেশর �িত�ান, �িতেবশ ও মানুেষর িবেশষ কের যারা সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক তােদর
দুেযর্াগ, জলবায়ু পিরবতর্ন এবং অ�া� অিভঘাত ও চাপ সামেল েনওয়ার স�মতা বাড়ােনা।

৪. জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় একিট শি�শালী, আরও সমি�ত, অ�ভু র্ি� ও জবাবিদিহমূলক শাসন
বয্ব�া গেড় তু লেত হেব যােত সব মানুেষর �মতায়ন, অংশ�হণ ও মানবািধকার র�া, শাি�,
�ায়িবচার ও িনরাপ�া িনি�ত হয়।
৫. েজন্ডার সমতায় অ�গিতর জ� েজন্ডার ৈবষময্ দূর করা এবং নারী ও ক�া িশশুেদর �িত সিহংসতা
বে�র �ি�য়ােক �রাি�ত করা।

��েময়ােদ বাংলােদশেক �ত, সমি�ত ও �ায়ীভােব েকািভড-১৯ মহামাির েথেক েবিরেয় আসার সুেযাগ কােজ লাগােত হেব,
যােত উ�ততর েমৗিলক সামািজক েসবা, কমর্সং�ান, আয় এবং অথর্ৈনিতক কমর্কা� ও সামািজক সংহিত ব ৃি� করা যায়।
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পিরবতর্েনর উপায়গুেলার কাযর্কািরতা িনি�ত করেত িকছু কাঠােমাগত ও সাংগঠিনক পিরবতর্ন দরকার।
েসগুেলার কেয়কিট িনেচ েদওয়া হেলা (িব�ািরত জানার জ� িচ�-১ েদখুন):
• ৈবষময্মূলক সামািজক রীিতনীিত (েজন্ডার, ে�িণ, বয়েসর িভি�েত) এবং অসিহ�ুতা কমােত হেব।
• মানবািধকােরর �িত অিধকতর গুরু� আেরাপ, িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক বয্ি�েদর জ�।
• সবুজ বা পিরেবশবা�ব িবিনেয়াগ উৎসািহত হয় এমন একিট পিরেবশ স ৃি� করেত হেব এবং এই ধরেনর িবিনেয়াগ িনি�ত করা ও তার
েদখভােলর রাজৈনিতক সিদ�া থাকেত হেব।
• সামি�ক অথর্নীিত ও উ�য়েনর নীিত, েকৗশল ও পিরক�নাসমূহ হেত হেব তথয্-�মােণর িভি�েত, দির�বা�ব, পিরেবশবা�ব, েজন্ডার
সংেবদনশীল ও ঝু ঁিক িবে�ষেণর িভি�েত।
• কমর্�ি�য়ায় মানবতা, উ�য়ন ও শাি�র সম�য় ঘটােত হেব।
• দির� ও সবেচেয় অসহায় বয্ি�রা যােত উ�য়ন �ি�য়ায় অংশ�হণ করেত পাের, তােদর অিধকার ও সুফল েভাগ করেত পাের,
েসভােবই তােদর �মতায়ন িনি�ত করেত হেব।
• �যুি� বয্বহােরর ে�ে� িবদয্মান ৈবষময্ দূর করেত হেব।
• জাতীয় ল�য্ ও েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন জবাবিদিহমূলক প�িতেত আিথর্ক স�েদর (অভয্�রীণ ও ৈবেদিশক) বয্ব�া এবং তার
কাযর্কর বয্বহার িনি�ত করেত হেব।
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পরবত� পযােয়র
�
পূবশত�
�

পূবশত�
�

পিরবত�েনর
ল��

িচ� ১ : িথওরী অব েচ�
২০৩০ এেজন্ডা অজর্েন অ�ম প�বািষর্ক পিরক�না, এসিডিজ এবং ২০২১-২০৪১ ে�ি�ত পিরক�নার আওতায় বাংলােদেশর মানুষ, িবেশষ কের
যারা সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক তারা যােত েটকসই ও অ�ভু র্ি�মূলক উ�য়েনর জ� সামািজক, পিরেবশগত ও অথর্ৈনিতক ে�ে� ভূ িমকা রাখেত পাের
এবং েসই উ�য়েনর �াযয্ সুফল পায়।

েটকসই ও
অ�ভু র্ি�মূলক
অথর্ৈনিতক �ব ৃি�
গিতশীলকরন। মানুেষর
িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও
�াি�কেদর জ� মানস�ত কােজর
সুেযাগ ব ৃি�।

মানস�� অ�ভূ র্ি�মূলক
ও েজন্ডার েরসপি�ভ
এবং জরুির পিরি�িতেত
�েয়াজনীয় সামািজক
েসবার বয্ব�া এবং তার �াযয্
বয্বহার। মানুেষর, িবেশষ কের যারা
সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক তােদর
�মতায়ন ও স�মতা ব ৃি� যােত
তােদর পূণর্ স�াবনা িবকিশত হয়
এবং স�ান ও মযর্াদার সে� জীবন
যাপন করেত পাের।

বাংলােদেশর �িত�ান,
�িতেবশ ও মানুেষরিবেশষ কের যারা
সবেচেয় অসহায় ও
�াি�ক তােদর দুেযর্াগ, জলবায়ু
পিরবতর্ন এবং অ�া� অিভঘাত ও
চাপ সামলােনার স�মতা ব ৃি�।

জাতীয় ও �ানীয়
পযর্ােয় একিট
শি�শালী, আরও
সমি�ত, অ�ভু র্ি�মূলক
ও জবাবিদিহমূলক শাসন বয্ব�া
গেড় েতালা যােত সকল মানুেষর
�মতায়ন �মতািয়ত হয়, অংশ
�হণ করেত পাের এবং
মানবািধকার, শাি�, �ায়িবচার ও
িনরাপ�া িনি�ত হয়।

• ৈবিচ�য্পূণর্ ও িটেক থাকেত স�ম
অথর্নীিত
• দির�বা�ব ও অ�ভূ র্ি�মূলক
অথর্ৈনিতক �ব ৃি�
• িবিনেয়াগ ও উৎপাদনশীলতার
গিতশীলতা
• অথর্ৈনিতক �ব ৃি�েত সহায়ক
অবকাঠােমা
• কর-�ব ৃি�র অনুপাত ও বািষর্ক আয়
ব ৃি�
• েবসরকাির খাত ও িবেদিশ
িবিনেয়ােগর
জ� আিথর্ক কাঠােমা সং�ার
• পিরেবশবা�ব এবং েটকসই
উৎপাদনশীলতা ও েভােগর জ�
চতু থর্ িশ� িব�ব
• পিরেবশবা�ব �ব ৃি�র সুেযাগ ব ৃি�
• দুেযর্াগসহনশীল, �িতেযািগতামূলক
ও স� ৃ� েবসরকাির খাত
• সংগিঠত ও সি�য় মািলক �িমেকর
সংগঠন
• উ�ত আইনগত, সামািজক সুর�া ও
সহায়তা েসবা �াি�র সুেযাগ
• �ম ও কমর্পিরেবেশর আইন ও
মানদ�গুেলার �েয়াগ
• অনানু�ািনক খােতর ও িবপ�
মানুষেদর উ�ত আইনগত, সামািজক
সুর�া ও সহায়তা েসবা �াি�র
সুেযাগ
• একুশ শতেক কােজর জ�
সাম�সয্পূণর্ িশ�া ও িশ�ণ
• আনু�ািনক খােত নারীেদর
দািব-দাওয়া তু েল ধরার অিধকার ও
�িতিনিধ� এবং েজন্ডার সমতা
• তথয্�যুি�র মাধয্েম েযাগােযােগ
উ�িত

• অ�ভু র্ি�মূলক, পিরেবশবা�ব এবং
েজন্ডার েরসপি�ভ অবকাঠােমা ও
সামািজক েসবা
• সরকাির েসবায় িবিনেয়াগ
• েমৗিলক সরকাির সামািজক েসবায়
চািহদা, সুেযাগ ও বয্বহার ব ৃি�
• নাগিরকেদর কথা েশানা এবং
দািয়�শীলেদর জবাবিদিহ িনি�ত
করা
• িব�ৃত, সাবর্জনীন এবং অ�ািধকােরর
সামািজক সুর�া
• শি�শালী িনয়�ক কাঠােমা, নীিত ও
কমর্সূিচ
• িস�া� �হেণর জ� গুণগতভােব
িব�� তথয্
• জবাবিদিহমূলক ও কাযর্কর িপিপিপ
• েজন্ডার সমতার জ� নাগিরক
পিরসর বাড়ােনা, সামািজক
আে�ালন ও জনেগা�ীর
ঐকয্ব�ভােব মােঠ নামা
• িডিজটাল ে�ে� ৈলি�ক অসমতা দূর
করা

• পিরেবশবা�ব ও ঝু ঁিকসেচতন
�ি�য়ায় নগর রূপায়ন
• েজন্ডার েরসপি�ভ নীিত ও
পিরক�না বা�বািয়ত
• দুেযর্ােগর �য্ািন্ডং অডর্ার বা�বায়ন
• পিরেবশবা�ব অথর্নীিতেত রূপা�ের
জনেগা�ীর অংশ�হণ
• �াকৃ িতক স�েদর েটকসই িভি�
• দািয়�শীল ও জবাবিদিহমূলক
�ি�য়ায় েটকসই িশ� উৎপাদন
• এনআরএম সহ জীবৈবিচ�য্ এবং
�াকৃ িতক আবাস�ল উ�ত সুর�া
• অবকাঠােমা উ�য়েনর েনিতবাচক
�ভাব কমােনায় বয্াপক কেপর্ােরট
সামািজক দায়ব�তা েকৗশল
• ভূ িমর সেবর্া�ম বয্বহােরর
পিরক�না
• পািন স�েদর েটকসই বয্বহার এবং
সুর�া
• ভাল কৃ িষ, মাছ ধরা এবং �ািণস�দ
পালনসহ েটকসই িবক� জীিবকা
• নবায়নেযাগয্ �ালািনর জ� �যুি�
এবং �কৃ িত-িভি�ক সমাধান
• পিরেবশ আইন �েয়ােগ �ািত�ািনক
�মতা ও শাসন বয্ব�া
শি�শালীকরণ

• জবাবিদিহমূলক, ��, দািয়�শীল ও
অংশ�হণমূলক সরকাির েসবা
�শাসন
• সব নাগিরেকর অথর্বহ ও
�িতিনিধ�মূলক অংশ�হণ
• �ত দািয়� ও জবাবিদিহর
িবেক�ীকরণ
• েজন্ডার েরসপি�ভ, সমতািভি�ক,
ৈবষময্হীন মানবািধকার র�ায়
�িত�িতশীল নীিত ও চচর্া
• মানবািধকার ল�েনর অিভেযােগ
িবচার ও েদাষী বয্ি�েদর শাি�
• উ�ত আইেনর শাসন ও ৈবষময্হীন
�ায়িবচার পাওয়ার অিধকার
• কাযর্কর ও সি�য় দুনর্ীিত দমন
�িত�ান ও পদে�প
• শাি�পূণর্, সহনশীল ও অ�ভু র্ি�মূলক
সমাজ িবকাশ

েজন্ডার সমতা ও
সিহংসতার অবসান নারী ও ক�া িশশুেদর
�মতায়ন।

• ৈবষময্মূলক সামািজক িনয়ম (িল�,
ে�িণ, বয়স) এবং অসিহ�ুতা �াস
করা
• মানবািধকােরর �িত িবেশষ ��া,
িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও
�াি�কেদর জ�
• রাজৈনিতক সিদ�া ও পিরেবেশর
উ�িত
• �ামািণক তথয্ িবে�ষেণর িভি�েত
সামি�ক অথর্নীিত ও সব ধরেনর
উ�য়ন নীিত, েকৗশল ও পিরক�না
দির�বা�ব, পিরেবশবা�ব, েজন্ডার
সংেবদনশীল ও ঝু ঁিক িবে�ষণপূবর্ক
• মানিবক-উ�য়ন-শাি� স�কর্ অনুস ৃত
• দির� ও অসহায় মানুষেদর উ�য়ন
�ি�য়ায় অংশ�হণ, অিধকার �েয়াগ
ও সুফল লাভ
• িব�ৃত পিরসের িডিজটাল ৈবষেময্র
সমাধান
• জাতীয় ল�য্ ও এসিডিজ অজর্েন
জ� 'উপেযাগী প�িতেত' আিথর্ক
স�েদর (েদিশ ও িবেদিশ) েযাগাড়,
দ�তার সােথ বয্বহার
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২.২ জািতসংঘ উ�য়ন িসে�ম-এর
েকৗশলগত অ�ািধকার
২০২২ েথেক ২০২৬ সােলর জ� �ণীত এই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্িট ৈতির করা হেয়েছ পাঁচিট েকৗশলগত অ�ািধকারেক
িঘের। এগুেলা িনধর্ারণ করা হেয়েছ পিরবতর্েনর জ� �েয়াজনীয় কমর্প�িত িবে�ষণ েথেক। এই অ�ািধকারগুেলা এই কাঠােমার
এেককিট ��। এগুেলােক িঘেরই জািতসংেঘর িসসেটম-এর দ�তা কােজ লাগােত হেব। বাংলােদশ যােত েটকসই উ�য়েনর
লে�য্ অথর্ৈনিতক, সামািজক ও পিরেবশগত িদক িদেয় এিগেয় যায় এবং তার রূপা�র ঘেট েসজ� জািতসংঘ প�িত কাজ করেব।
েকৗশলগত অ�ািধকারগুেলা পর�র স�িকর্ত, বহু খাত-সংি�� এবং একিট অপরিটেক এিগেয় েনেব: সি�িলতভােব উ�য়েনর
অ�গিত �রাি�ত করার সুেযাগ স ৃি� এবং ২০৩০ সােলর মেধয্ এসিডিজ অজর্েন ভূ িমকা রাখেব।
েকৗশলগত অ�ািধকার ১: অ�ভু র্ি�মূলক ও েটকসই অথর্ৈনিতক উ�য়ন
েকৗশলগত অ�ািধকার ২: সমতািভি�ক মানব উ�য়ন ও কলয্াণ
েকৗশলগত অ�ািধকার ৩: েটকসই, �া�য্কর ও অিভঘাত সহনশীল পিরেবশ
েকৗশলগত অ�ািধকার ৪: রূপা�রকামী, অংশ�হণমূলক ও অ�ভু র্ি�মূলক শাসন
েকৗশলগত অ�ািধকার ৫: েজন্ডার সমতা এবং েজন্ডারিভি�ক সিহংসতার অবসান
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েকৗশলগত
অ�ািধকার ১

অথর্ৈনিতক রূপা�েরর ওপর গুরু�
আেরাপ– আরও েটকসই ও অ�ভু র্ি�মূলক
অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র লে�য্ পিরবতর্ন
�রাি�ত করা এবং মানস�ত কাজ ও
জীিবকার ে�� ব ৃি� ও সবার জ� সমান
সুেযাগ ৈতির করা।

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৫

এই আ�ঃখাত েকৗশেল অ�ািধকার েদওয়া
হেব কাঠােমাগত ও িবিভ� খােত িবদয্মান
েজন্ডার ৈবষময্ এবং েজন্ডারিভি�ক
সিহংসতা িনরসেন, যােত এমন একিট
পিরেবশ ৈতির হয় েযখােন নারী, ক�া িশশু
এবং েযৗন সংখয্ালঘুরা ৈবষময্ ও সিহংসতা
েথেক মু�ভােব জীবনযাপন করেত পাের।

ইউনাইেটড েনশনস
সাসেটইেনবলেডেভলপেম�
েকাঅপােরশন ে�মওয়াক�
(ইউ এন এস িড িস এফ)

েকৗশলগত
অ�ািধকার ২

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৪

সমতািভত্িতক মানব উ�য়ন
ও কল�াণ

মানুেষর স�মতা ও সামািজক উ�য়েন
সম�য় সাধন, �া�য্, পুি�, খাদয্ িনরাপ�া,
পািন, সয্ািনেটশন ও পির�ার-পির��তা
(ওয়াশ), িশ�া ও িশ�ণ, িশশু ও তরুণেদর
সুর�া, অিভবাসন েসবা এবং সামািজক
সুর�ায় িবদয্মান ঘাটিত পূরেণ কাজ করা।

েজ�ার সমতা এবং
েজ�ারিভত্িতক
সিহংসতা িনরসন

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৩

�পা�রকামী, অংশ�হণমূলক
এবং অ�ভ��� �মূলক শাসন ব�ব�া

আরও অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার সংেবদনশীল ও
জবাবিদিহমূলক শাসন বয্ব�া িনি�ত করা যােত
মানুেষর �মতায়ন ও অংশ�হণ ঘেট এবং তােদর
মানবািধকার র�ার পাশাপািশ শাি�, সিহংসতা
ব�, �ায়িবচার ও িনরাপ�া িনি�তকরণ।

েটকসই, �া��কর ও অিভঘাত সহনশীল পিরেবশ

জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাব সামেল েনওয়ার স�মতা ব ৃি� ও অিভেযাজেন বাংলােদেশর
তৎপরতা ব ৃি�; �াকৃিতক স�দ ও পািন বয্ব�াপনা; নবায়নেযাগয্ �ালািন ও
পিরেবশবা�ব কমর্তৎপরতায় রূপা�েরর পাশাপািশ �াকৃিতক দুেযর্ােগ অসহায়�
কিমেয় আনায় গুরু� �দান।
এসব েকৗশলগত অ�ািধকােরর �িতিটর ে�ে� েবশ কেয়কিট কের কািঙ�ত ল�য্ রেয়েছ। এসব জায়গায় পিরবতর্ন �েয়াজন,
যা কমন কািন্� এয্ানালাইিসজ ধরা পড়া ঘাটিত ও �ধান চয্ােল� েমাকােবলার পথ েদখােব।
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২.৩ কা��ত
উ�য়েনর ফল

এই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ এমনভােব করা হেয়েছ যােত এটা বাংলােদশ সরকােরর েটকসই উ�য়ন পিরক�না
বা�বায়েন সরাসির কােজ লােগ। বাংলােদেশর ২০৩০ ল�য্মা�া, রূপক� ২০৪১ ও ে�ি�ত পিরক�না বা�বায়েনর
িদেক এিগেয় যাওয়ার লে�য্ �ণীত অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় সরকােরর এই েটকসই উ�য়ন পিরক�না উেঠ এেসেছ।
এই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ অ�ািধকার ও কািঙ্�ত ফলাফল ২০১৮ সােল �কািশত বাংলােদেশর সবর্জনীন
পযর্ায়�িমক পযর্ােলাচনা প�িতর (ইউিনভাসর্াল িপিরয়িডক িরিভউ-ইউিপআর) সুপািরশসমূেহর সে� সাম�সয্পূণর্।
ইউিপআর-এ বা�বায়েনর আইিন ও সাধারণ কাঠােমা, সাবর্জনীন এবং আ�ঃখাত িবষয়সমূহ, নাগিরক ও রাজৈনিতক
অিধকার, অথর্ৈনিতক, সামািজক ও সাং�ৃিতক অিধকার, নারী অিধকার এবং অ�া� অসহায় জনেগা�ীর অিধকার
স�িকর্ত েয ১৭৮িট সুপািরশ করা হেয়িছল, েসসেবর অেনকগুেলার বা�বায়েন ভূ িমকা রাখেব এই ে�মওয়াকর্।

এই সহেযািগতা কাঠােমা জািতসংেঘর কমর্সূিচ
�ণয়েনর মূল নীিতগুেলার ওপর িভি� কের ৈতির
করা। এখােন একিট অ�ভু র্ি�মূলক ধারায় উ�য়ন
কমর্কা� পিরচালনােক উৎসািহত করা হেয়েছ,
যােত মানবািধকার �িত�া ও তার সুর�া,
কাউেক প�ােত েরেখ নয়-এ অ�ীকােরর িভি�েত
জাতীয় ও �ানীয় �িত�ান, জনেগা�ী ও বয্ি�র
স�মতা ৈতির, েজন্ডার সমতা, ৈবষময্ িবেলাপ
এবং অ�া� আ�জর্ািতক মানদ� ও
বাধয্বাধকতা২১ েমেন চলা িনি�ত করা যায়।
Qwe: BDwb‡md evsjv‡`k

সহেযািগতা কাঠােমার একিট �াথিমক উে�শয্ হল, সরকােরর িবিভ� �ের সহায়তা �দান ও স�মতা ৈতির করা যােত
েসগুেলা জনগেণর �েয়াজন ও আকাঙ্�া পূরণ করেত পাের এবং তােদর কােছ জবাবিদিহর বয্ব�াও িনি�ত হয়।
উভয় পে�র পার�িরক স�কর্ ও �ভােবর িবেবচনায় জািতসংেঘর সহায়তা েদওয়া হেব েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র
পাঁচিট েকৗশলগত অ�ািধকােরর আওতায়। আর তা হেব িনিদর্� সমেয়র মেধয্ ল�য্মা�ায় িনধর্ািরত কািঙ্�ত ফলাফল
অজর্েন ভূ িমকা রাখার মাধয্েম। িনেচ ২.৪ ন�র েসকশেন েসগুেলা তু েল ধরা হেলা।

২১
জািতসংেঘর কমর্সূিচ �ণয়েনর মূল নীিতগুেলা হল, কাউেক প�ােত েরেখ নয়, মানবািধকার র�া কের উ�য়ন, েজন্ডার সমতা ও নারীর �মতায়ন, সামেল েনওয়ার স�মতা, েটকসই
হওয়া ও জবাবিদিহ িনি�ত করা।
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িচ� ২: অ�ম প�বািষক
� পিরক�না, এসিড�জ ও ে�ি�ত পিরক�না ২০২১-২০৪১ এর েকৗশলসমূেহর সে� েকৗশলগত অ�ািধকারসমূেহর স�িত
সহেযািগতা
কাঠােমার
অ�ািধকারসমূহ

অ�ম
প�বািষকী
�
পিরক�নার
মূলিদক

েকৗশলগত
অ�ািধকার ১:
অ�ভ� �� �মূলক ও
েটকসই অথৈনিতক
�

মানুেষর �া�য্, আ�িব�াস,
কমর্সং�ান, আয় ও অথর্ৈনিতক
কমর্কা� পুনরু�ােরর জ� েকািভড
-১৯ েথেক �ত উ�রণ
িজিডিপ �ব ৃি�র গিত বাড়ােনা,
কমর্সং�ান স ৃি� এবং �ত দাির�য্
িবেমাচন।
উ�য়ন �ি�য়ায় �েতয্ক
নাগিরেকর পূণর্া� অংশ�হণ ও
সুফল �াি� িনি�েত তােদর
�মতায়েনর লে�য্ একিট
বয্াপকিভি�ক অ�ভু র্ি�মূলক
েকৗশল; এবং দির� ও অসহায়েদর
জ� সামািজক সুর�া-িভি�ক
আেয়র পথ স ৃি� করা

েকৗশলগত
অ�ািধকার ২:
সমতািভত্িতক মানব
উ�য়ন ও কল�াণ

মানুেষর �া�য্, আ�িব�াস,
কমর্সং�ান, আয় এবং অথর্ৈনিতক
কমর্কা� পুনরু�ােরর জ� েকািভড
-১৯ েথেক �ত উ�রণ
উ�য়ন �ি�য়ায় �েতয্ক
নাগিরেকর পূণর্া� অংশ�হণ ও
সুফল �াি� িনি�েত তােদর
�মতায়েনর লে�য্ একিট
বয্াপকিভি�ক অ�ভু র্ি�মূলক
েকৗশল; এবং দির� ও অসহায়েদর
জ� সামািজক সুর�া-িভি�ক
আেয়র পথ স ৃি� করা
তথয্-�মাণ-িনভর্র ও �াসি�ক
জনসংখয্া নীিতর মাধয্েম
জনিমিতক সুিবধা কােজ লাগােনা
িজিডিপ �ব ৃি�র গিত বাড়ােনা,
কমর্সং�ান স ৃি� এবং �ত দাির�য্
িবেমাচন।
একিট েটকসই উ�য়ন পথেরখা, যা
দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর
�ভাব সামেল েনওয়া, �াকৃ িতক
স�েদর েটকসই বয্বহার; এবং
অবশয্�াবী নগর-রূপা�েরর সিঠক
বয্ব�াপনা বয্ব�াপনা িনি�ত কের।
মানস�ত, অ�ভু র্ি�মূলক,
েবাঝাপড়া ৈতিরকারী িশ�া এবং
দ�তা উ�য়েনর সুেযাগ
স�সারেণর মাধয্েম মানিবক
স�াবনার িবকাশ

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৩:
েটকসই, �া��কর ও
অিভঘাত সহনশীল
পিরেবশ

একিট েটকসই উ�য়ন পথেরখা, যা
দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর
অিভঘাতসহনশী, �াকৃ িতক স�েদর
েটকসই বয্বহার ; এবং অবশয্�াবী
নগর-রূপা�েরর সিঠক বয্ব�াপনা
িনি�ত কের।

ে�ি�ত
পিরক�না
েকৗশলসমূহ

মানুেষর �া�য্, আ�িব�াস,
কমর্সং�ান, আয় ও অথর্ৈনিতক
কমর্কা� পুনরু�ােরর জ� েকািভড
-১৯ েথেক �ত উ�রণ
িজিডিপ �ব ৃি�র গিত বাড়ােনা,
কমর্সং�ান স ৃি� এবং �ত দাির�য্
িবেমাচন।
উ�য়ন �ি�য়ায় �েতয্ক
নাগিরেকর পূণর্া� অংশ�হণ ও
সুফল �াি� িনি�েত তােদর
�মতায়েনর লে�য্ একিট
বয্াপকিভি�ক অ�ভু র্ি�মূলক
েকৗশল; এবং দির� ও অসহায়েদর
জ� সামািজক সুর�া-িভি�ক
আেয়র পথ স ৃি� করা
একিট েটকসই উ�য়ন পথেরথা, যা
দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর
অিভঘাত সহনশীল, �াকৃ িতক
স�েদর েটকসই বয্বহার; এবং
অবশয্�াবী নগর-রূপা�েরর সিঠক
বয্ব�াপনা িনি�ত কের।
উ� মধয্ম আেয়র েদেশ উ�ীত
হওয়ার জ� গুরু�পূণর্
�িত�ানসমূেহর িবকাশ ও উ�িত
সাধন

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৫:
েজ�ার সমতা এবং ৈলি�ক
সিহংসতার অবসান: নারী ও
কন�া িশ�েদর �মতায়ন

মানুেষর �া�য্, আ�িব�াস,
কমর্সং�ান, আয় ও অথর্ৈনিতক
কমর্কা� পুনরু�ােরর জ� েকািভড
-১৯ েথেক �ত উ�রণ
িজিডিপ �ব ৃি�র গিত বাড়ােনা,
কমর্সং�ান স ৃি� এবং �ত দাির�য্
িবেমাচন।
উ�য়ন �ি�য়ায় �েতয্ক নাগিরেকর
পূণর্া� অংশ�হণ ও সুফল �াি�
িনি�েত তােদর �মতায়েনর
লে�য্ একিট বয্াপকিভি�ক
অ�ভু র্ি�মূলক েকৗশল; এবং দির�
ও অসহায়েদর জ� সামািজক
সুর�া-িভি�ক আেয়র পথ স ৃি� করা

১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১
১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭

েটকসই
উ�য়েনর ল��

২০২১-২০৪১

েকৗশলগত
অ�ািধকার ৪:
�পা�রকামী,
অংশ�হণমূলক ও
অ�ভ� �� �মূলক শাসন

শূ� দািরে�য্র েদশ
একিট উ� আেয়র েদেশ খাদয্
িনরাপ�া এবং �ামীণ উ�য়েনর
জ� েটকসই কৃ িষ।
ভিবষয্ৎমুখী িব� বয্ব�ায়
িশ�ায়ন, র�ািন ৈবিচ�য্ এবং
কমর্সং�ান স ৃি�
উ� আেয়র অথর্নীিতেত
নগর-রূপা�র বয্ব�াপনা।

মানস�ত িশ�া, সাবর্জনীন
�া�য্েসবা ও জনিমিতক সুিবধা
কােজ লািগেয় মানব উ�য়ন
উ� আেয়র েদেশ খাদয্ িনরাপ�া
ও �ামীণ উ�য়েনর জ� খাদয্
িনরাপ�া, পুি� ও েটকসই কৃ িষ।
উ� আেয়র অথর্নীিতেত
নগর-রূপা�র বয্ব�াপনা।

উ� আেয়র েদেশর জ� েটকসই
িবদুয্ৎ ও �ালািন।
উ� আেয়র অথর্নীিতেত
নগর-রূপা�র বয্ব�াপনা
েটকসই পিরেবশ িনি�ত করা,
ডায়নািমক ব�ীেপ জলবায়ু সহনশীল
জািতগঠন এবং সমু�-অথর্নীিতর
স�াবনার উে�াচন।

শূ� দািরে�য্র েদশ
মানস�ত িশ�া, সাবর্জনীন
�া�য্েসবা এবং জনিমিতক সুিবধা
কােজ লািগেয় মানব উ�য়ন
উ� আেয়র েদেশ খাদয্ িনরাপ�া
ও �ামীণ উ�য়েনর জ� েটকসই
কৃ িষ।
ভিবষয্ৎমুখী িব� বয্ব�ায়
িশ�ায়ন, র�ািনেত ৈবিচ�য্ এবং
কমর্সং�ান স ৃি�।
উ� আেয়র েদেশর জ� েটকসই
িবদুয্ৎ ও �ালািন।
তথয্ ও েযাগােযাগ �যুি� এবং
ৈবজ্ঞািনক গেবষণার মাধয্েম
বাংলােদেশর জ� একিট উ�াবনী
অথর্নীিত ৈতির করা।
ধারাবািহক �ত �ব ৃি�র জ�
পিরবহন ও েযাগােযাগ অবকাঠােমা
িনমর্াণ।
উ� আেয়র অথর্নীিতেত
নগর-রূপা�র বয্ব�াপনা।
েটকসই পিরেবশ িনি�ত করা,
ব�ীেপ জলবায়ু সহনশীল
জািতগঠন এবং সমু�-অথর্নীিতর
স�াবনা উে�াচন।

মানস�ত িশ�া ও জনিমিতক
সুিবধা কােজ লািগেয় মানব উ�য়ন
(উ�িশ�ার ে�ে� ৈলি�ক ৈবষময্
কমােনার ওপর গুরু�ােরাপ,
কািরগির িশ�া ও দ�তার
�িশ�েণ নারীর অংশ�হণ
বাড়ােনা)
িশ�ায়ন, র�ািনেত ৈবিচ�য্, এবং
কমর্সং�ান স ৃি�
নারীেদর কমর্সং�ান বাড়ােনা এবং
সমি�ত পদে�েপর মাধয্েম আরও
েবিশ নারীেক কমর্ে�ে� িনেয় আসা।
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২.৪ েকাঅপােরশন ে�মওয়ােক�র
ফলাফল এবং অংশীদাির�
এই পাঁচিট েকৗশলগত অ�ািধকােরর �িতিটর আওতায় কািঙ্�ত ফলাফল িনিদর্� করা হেয়েছ। জািতসংেঘর িসে�ম এসব
ফলাফল অজর্েন ভূ িমকা রাখেব সরকােরর িবিভ� ম�ণালয় ও সং�া, রা�ীয় মািলকানাধীন �িত�ান, বয্াংক ও আিথর্ক �িত�ান,
কুিটর, �ু �, েছাট ও মাঝাির িশে� জিড়ত �িত�ান, বয্বসায়ী সিমিত, �ত� বয্বসায়ী �িত�ান, �িমক সংগঠন, কািরগির ও
ব ৃি�মূলক �িশ�ণ �িত�ান, েবসরকাির ও কিমউিনিটিভি�ক সংগঠেনর পাশাপািশ ি�প�ীয় ও বহুপ�ীয় সং�া এবং অ�া�
উ�য়ন অংশীদারেদর সে� সহেযািগতার মাধয্েম। এখােন িবেশষ গুরু� েদওয়া হেব সাউথ-সাউথ েকাঅপােরশন (এসএসিস)
িভি�ক অংশীদািরে�। কারণ বাংলােদশ সরকার দি�ণ েগালােধর্র েদশগুেলার২২ মেধয্ উ�য়ন সহেযািগতার কাযর্কর �ি�য়া
িহেসেব এসএসিসর সে� স� ৃ�তােক িবেশষ গুরু� িদেয় থােক।

Qwe: AvBGdGwW evsjv‡`k

২২

সাউথ-সাউথ সহেযািগতা- জািতসংেঘ বাংলােদেশর �ায়ী িমশন (২০২১)। ২০২১ সােলর ৭ এি�ল পুনরায় গ ৃহীত এখান েথেক:

https://bdun.org/bangladesh-priorities-at-the-un/south-south-cooperation
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েকৗশলগত অ�ািধকার ১:
অ�ভ��� �মূলক ও েটকসই অথৈনিতক
�
উ�য়ন
কািঙ্�ত ফল ১: ২০২৬ সাল নাগাদ দািয়�শীল, অ�ভু র্ি�মূলক, েটকসই, পিরেবশবা�ব২৩ ও সমতািভি�ক অথর্ৈনিতক উ�য়েনর
ফেল বাংলােদেশর আেরা েবিশ সংখয্ক মানুষ, িবেশষ কের সব ধরেনর ৈলি�ক পিরচয় ও সামািজক েগা�ীর মেধয্ সবেচেয়
অসহায় ও �াি�ক, িপিছেয় পড়া েজলার বািস�ারা েটকসই জীিবকা ও মানস�ত কােজর সুেযাগ পােব।
বাংলােদেশর ে�ি�ত পিরক�না ২০২১-২০৪১ এ একিট দাির�য্মু�, অ�ভু র্ি�মূলক ও সম ৃ� বাংলােদেশর
রূপক� েদওয়া হেয়েছ, েযখােন অথর্ৈনিতক �ব ৃি�, মানস�ত কমর্সং�ান ও জীিবকা থাকেব। সরকার এেত
২০৪১ সাল নাগাদ �মশি�েত েজন্ডার সমতা অজর্েনর ল�য্ও িনধর্ারণ কেরেছ। এই ল�য্ অজর্েনর জ�
অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় েকািভড-১৯ মহামাির অিভঘাত েথেক পুনরু�ার অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার
সংেবদনশীল ও পিরেবশবা�ব অথর্ৈনিতক উ�রণ িনি�ত করেত হেব, এবং এটা আেরা পিরেবশবা�ব ও
মানস�ত কােজর সুেযাগ স ৃি� করেব।
এটা করার জ� অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র তু লনায় কমর্সং�ান স ৃি�র িন�গিতর ধারা বদলােত হেব এবং নারীর জ� অথর্ৈনিতক সুেযাগ
বাড়ােত হেব। উে�েগর িবষয় হে�, বাংলােদেশর �ি�য়াজাতকরণ ও িনমর্াণ খােত কমর্সং�ােনর �ব ৃি� আেরা কেমেছ বা �িবর
হেয় পেড়েছ। এ খােত আেগর েচেয় �ম মূলয্ বাড়েলও সািবর্কভােব �েমর উৎপাদনশীলতা কেমেছ। ি�তীয়ত, অনানু�ািনক খােত
কােজর েক�ীভবন। তা বদেল অথর্নীিতর আনু�ািনকীকরণ করেত হেব। অনানু�ািনক খােতর কমর্ীেদর জ� মানস�ত কােজর
সুেযাগ স ৃি� ও তােদর সুর�ার বয্ব�া করেত হেব। একই সে� আরও েবিশ তরুণ, নারী, �িতব�ী বয্ি� ও �াি�ক জনেগা�ীর
ৃ ীয়ত, েদেশর �ব ৃি�র েকৗশেল দূষণহীন উৎপাদন ও েভাগ বয্ব�া িনেয় আসেত হেব
সদসয্েদর জ�ও এ বয্ব�া করেত হেব। তত
ৃি�র
। চতু থর্ত, দ�তা ব
�িশ�ণসমূহ হেত হেব বাজােরর চািহদার িভি�েত। একিট সম ৃ� তথয্ভা�ার বা ডাটােবজ, েদেশর
অথর্ৈনিতক কমর্কাে�র তদারিক ও মূলয্ায়ন প�িত এবং কমর্সং�ান সূচক অেনক সুফল বেয় আনেত পাের।
Qwe: BDGbAviwmI evsjv‡`k

সবুজ অথর্ৈনিতক উ�য়ন অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় উে�িখত সবুজ �ব ৃি�র ধারণার সে� সাম�সয্পূণর্। এখােন েযসব িবষয় রেয়েছ েসগুেলা হেলা, (ক) �ু � অথর্ৈনিতক কাঠােমার
মেধয্ পিরেবশগত �য়�িতেক অ�ভু র্� করা, (খ) স�মতা ৈতির ও জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভােবর কােছ অসহায়� কিমেয় আনেত েডলটা পিরক�না বা�বায়ন, (গ)মািট, পািন ও বায়ু
দূষণ কিমেয় আনা, (ঘ) �ালািন ভতু র্িক �তয্াহার, (ঙ) জীবা� �ালািন বয্বহােরর ওপর সবুজ কর আেরাপ, (চ) িশ�-কারখানায় কাবর্ন িনঃসরেনর ওপর কর আেরাপ এবং (ছ) পািন
দূষণ �িতেরাধ করা। অ�ম প�বািষর্ক পিরক�না (সারসংে�প েদখুন)

২৩
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পিরবত�েনর পূবশত�
�
কািঙ্�ত ফল অজর্েনর জ� অ�ত িতনেসট শতর্ পূরণ করেত হেব।
�থমত, বাংলােদশেক এসিডিজ অথর্ায়ন কাঠােমা �হণ করেত
হেব এবং সমি�ত জাতীয় অথর্ায়ন কাঠােমা (আইএনএফএফ)
সহ সমােজর সবাইেক িনেয় এেগােত হেব, যােত অংশীদািরে�র
মাধয্েম ও িবিভ� উৎস েথেক এ অথর্ সং�হ কের ৈবিচ�য্পূণর্,
কমর্সং�ানমুখী, েজন্ডার সমতার পেথ রূপা�রশীল, েটকসই ও
দািয়�শীল পিরেবশবা�ব খাত ৈতির এবং অিভঘাত সহনশীল
অবকাঠােমা, সমতািভি�ক ও অ�ভু র্ি�মূলক কমর্সং�ান ও
উেদয্া�া ৈতির হওয়ার সুেযাগ স ৃি� হয়। এগুেলা করেত হেব
িবেশষত তরুণ, নারী এবং সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক
জনেগা�ীর সদসয্েদর কথা িবেবচনায় িনেয়।

ি�তীয়ত, বাংলােদেশর েলাকজন এবং িবেদেশ কমর্রত
অিভবাসী �িমকেদর, িবেশষ কের তরুণ, নারী, অসহায় ও
�াি�ক জনেগা�ীর সদসয্েদর বাজােরর চািহদা অনুযায়ী দ�তা
উ�য়ন �িশ�ণ িদেত হেব। তােদর আিথর্ক েসবাসহ অ�া�
েসবায় �েবশািধকার থাকেত হেব, যােত তারা অ�ভু র্ি�মূলক
েদশীয় ও ৈবি�ক কমর্সং�ান েথেক সুিবধা েপেত পাের এবং
চতু থর্ িশ� িব�েবর পিরে�ি�েত পিরেবশবা�ব উেদয্া�া
হওয়ার সুেযাগ পায়।
ৃ ীয়ত, বাংলােদশেক অবশয্ই �মবাজােরর জ� শি�শালী
তত
�িত�ান ও বয্ব�াপনা ে�মওয়াকর্ ৈতির করেত হেব, যােত
অথর্ৈনিতক উেদয্ােগর আনু�ািনক খােত অ�ভু র্ি� ও বািণিজয্ক
কাযর্�েম দািয়�শীলতার অনুশীলন িবকিশত হয় এবং ৈলি�ক
পিরচয়, �িতবি�তা, সামািজক ও অথর্ৈনিতক অব�ান
িনিবর্েশেষ েয েকােনা পিরচেয়র মানুেষর জ� কমর্ে�ে� সমান
মযর্াদা, অিধকার, িনরাপ�া, �াযয্তা ও সমতা িনি�ত হয়।
Qwe: BDGbAviwmI evsjv‡`k
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কা��ত ফল অজ�েন জািতসংেঘর ভূ িমকা
সবার জ� অ�ভু র্ি�মূলক, কমর্সং�ানমুখী, পিরেবশবা�ব িবিনেয়ােগর সুেযাগ ব ৃি�েত ভূ িমকা রাখার লে�য্ জািতসংঘ সরকারেক
নীিত �ণয়ন ও বা�বায়ন এবং উপেযাগী পিরেবশ ৈতিরেত সহেযািগতা করেব। পাশাপিশ �িত�ানেক শি�শালীকরণ, েকািভড-উ�র
ও �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�রেণর পযর্েয়র চয্ােল� েমাকােবলায় �গিতশীল করনীিতর মাধয্েম েদিশ-িবেদিশ িবিনেয়ােগর
পিরেবশ স ৃি�েত সহায়তা েদেব জািতসংঘ। এই �েচ�ায় সহেযািগতার লে�য্ আ�জর্ািতক আিথর্ক �িত�ানসমূহ ও অ�া� গুরু�পূণর্
উ�য়ন অংশীদারেদর সে� িমেল জািতসংঘ বাংলােদেশর সরকারেক একিট এসিডিজ অথর্ায়ন পিরচালনার প�িত ৈতিরেত সহায়তা
করেব। এখােন সরকাির ও েবসরকাির অংশীদাররা স� ৃ� থাকেব। এই বয্ব�ায় অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সে� স�িত েরেখ
কাউেক প�ােত েরেখ নয় ও েজন্ডার সমতার পাশাপািশ সমােজর সবাইেক িনেয় এিগেয় যাওয়ার িবষেয় িবেশষ মেনােযাগ েদওয়া
হেব। এই �ি�য়ায় সমি�ত জাতীয় অথর্ায়ন কাঠােমা (আইএনএফএফ) থাকেব, যােত েকােনা সুিনিদর্� উ�য়ন অ�ািধকার বা�বায়েন
সরকাির ও েবসরকাির িরেসাসর্সমূহ এক জায়গায় করার িবষেয় রূপেরখা েদেব। এই প�িতেত দুইভােব কাজ করা হেব। একিদেক
সরকােরর উ�পযর্ােয় ি�য়ােকৗশল সম�য় ও শি�শালী করেত সহায়তা েদওয়া হেব। পাশাপািশ িবদয্মান আিথর্ক নীিত ও প�িত এবং
�াসি�ক পিলিস অয্াডেভােকিস িবষয়ক পরামশর্গুেলার উপযু�তা মূলয্ায়ন করা হেব।
অ�িদেক েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন িবিনেয়াগ তািলকা িবে�ষণ ও বাছাই করার ে�ে� েকৗশলগত সহায়তা েদওয়া। এই ে�ে�
েটকসই উ�য়ন অভী� অজর্েন �েয়াজনীয় েসবা িদেত পাের এমন �িত�ােনর উপযু� একিট তািলকা করা। েযসব উপাদােনর
মাধয্েম এই �ি�য়া চালু হেব তা উ�য়ন অথর্ায়েনর সমী�া ও অথর্ায়ন েকৗশেলর একিট নতু ন সং�রণ।

Qwe: AvBGjI evsjv‡`k

২০৪১ সােলর মেধয্ �মে�ে� েজন্ডার সমতা অজর্েনর
জ� নীিত সং�া� অেনক পদে�প েনওয়া দরকার। এর
মেধয্ রেয়েছ, আইিন সুর�া এবং ৈবষময্মূলক আইন ও
নীিতমালার সং�ার, নারীেদর আিথর্ক খােত অ�ভু র্ি�,
স�দ ও অ�া� উৎপাদনশীল িরেসােসর্ �েবশািধকার;
ই-কমাসর্ ও িডিজটাল মােকর্িটংেয়র �সােরর মাধয্েম নারী
উেদয্া�া ৈতির হওয়ােক উৎসািহত করা; নারীেদর
কমর্সং�ােনর উপেযাগী কের তু লেত �েয়াজনীয় �িশ�ণ
বাড়ােনা; নারীেদর মজুিরিবহীন েসবামূলক কােজর েয চাপ
আেছ েসিদেক নজর েদওয়া এবং নারী ও অ�েদর
সি�িলত দািবদাওয়া তু েল ধরা এবং তােদর �িতিনিধ�
েজারদার করা। েস কারেণ আইএনএফএফ-এর সে�
স�িত েরেখ এবং অ�ম প�বািষর্কী পিরক�নায় গুরু�
িদেয় কমর্ে�ে� নারীর অংশ�হণ ব ৃি�র লে�য্ একিট
জাতীয় েকৗশল �ণয়ন ও তা বা�বায়েন সরকারেক
সহায়তা েদেব জািতসংঘ।

স�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সমেয় �ি�য়াজাতকরণ খােত গেড় ১২.৩ শতাংশ �ব ৃি� হেয়েছ। ফেল এিট জাতীয় �ব ৃি�র �ধান
চািলকাশি� হেয় ওেঠ। এই �ব ৃি�র �ু � একিট অংশ এেসেছ সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ েথেক। গত দুই দশেক িজিডিপেত এর
অবদান িছল এক শতাংেশর িনেচ। ফেল �ি�য়াজাতকরণ খাতেক আধুিনকায়েনর মাধয্েম িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃ� করার সুেযাগ
রেয়েছ। িনিদর্� িকছু িবেদিশ িবিনেয়াগ টানেত কািরগির সহায়তা ও িদক িনেদর্শনা েদেব জািতসংঘ। পাশাপািশ আরও িবেদিশ
িবিনেয়ােগ আকষর্েণ এই খাত িনেয় নীিত �ণয়েণ সহায়তা িদেত পাের। েযেহতু বাংলােদেশর কুিটর, �ু �, েছাট ও মাঝাির িশ�
েথেক বাংলােদেশর েমাট িশ� উৎপাদেনর ৪০ শতাংশ আেস, তাই এসিডিজ অথর্ায়ন ও মানস�ত কােজর সুেযাগ স ৃি�র ল�য্
অজর্েনর ে�ে� তারা মুখয্ অংশীদার। েস কারেণ এই খােত উৎপাদনশীলতা ও অিভঘাত সহনশীলতা ব ৃি� এবং �ানীয়ভােব
আনু�ািনক ও অনানু�ািনক কাঠােমােত পিরচািলত কুিটর, �ু �, েছাট ও মাঝাির উেদয্াগগুেলা েযন েটকসই হয় েসজ� �যুি�র
বয্বহার ও উ�াবনী বয্বসায়ী মেডল �হেণ সহায়তা �দান জািতসংেঘর অ�ািধকাের রেয়েছ।
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এটা অনলাইেন েসবা �দােনর ে�ে� নতু ন সুেযাগ স ৃি� করেব। এর মাধয্েম র�ািন বহুমুখী হেব। িশ�খােত দ�তা ও �ব ৃি�
বাড়েব। আিথর্ক খােত �িতেযািগতা স ৃি� হেব। বাজােরর তথয্ জানার সুেযাগ বাড়েব। বাজাের িসএমএসএমই-এর উপি�িত
বাড়েব। নারী ও তরুণেদর অনানু�ািনক উেদয্াগগুেলােক আনু�ািনক করার ওপর িবেশষ গুরু� েদওয়া হেব।
�ু � ও মাঝাির উেদয্ােগর (এসএমই) জ� সরকােরর ২০১৯ সােলর নীিত, ২০২১ সােলর িশ�নীিতর কাযর্কর বা�বায়ন,
�ািত�ািনক �িশ�ণ আেয়াজন এবং কুিটর, �ু �, েছাট ও মাঝাির উেদয্ােগ িডিজটাল �যুি�র বয্বহার চালুর জ� চলমান
�ািত�ািনক কাঠােমা এবং �ি�য়ােক শি�শালী করেত সহায়তা কাযর্�ম এর আওতাভু � থাকেব। িবেশষত কৃিষ খােতর নারী
উেদয্া�ােদর দ�তা বাড়ােনার জ� পযর্া� �িশ�েণর বয্ব�া করা হেব, যােত তারা সামেন েকােনা বয্িবসািয়ক সুেযাগ এেল তা
কােজ লাগােত পাের।
এর সে� কুিটর, �ু �, েছাট ও মাঝাির উেদয্ােগর ভয্ালু েচইন (মান শ ৃ�লা) ও মােকট িলে�জ বা বাজােরর সে� তার সংেযাগ
শি�শালী করার জ� স�মতা বাড়ােত সহায়তা েদওয়া হেব। এর আওতায় অনানু�ািনক খােত বয্বসা পিরচালনাকারী
উেদয্াগগুেলােক বিহিবর্ে�র সে� বয্বসা পিরচালনায় িডিজটাল �যুি� বয্বহাের সহায়তা েদওয়া হেব। এছাড়াও স�মতা ব ৃি�,
�যুি�গত উ�াবেনর পরী�ামূলক বয্বহার ও নীিত সং�ােরর মাধয্েম ইিতবাচক �ভাব ও অথর্ৈনিতক সুেযাগ বাড়ােত �ানীয়
সরবরাহ শ ৃ�লায় িফনেটক সিলউশন বা �যুি�-িনভর্র প�িতর বয্বহার ও উ�াবনেক কােজ লাগােনা হেব।
মাঠ পযর্ােয় নীিত, সম�য় প�িত ও সমসয্া সমাধান �ি�য়ায় সংেযাগ িনি�ত করেত জািতসংঘ এসব �িত�ােনর উ�াবনী আিথর্ক
ও পিরচালনা প�িত েজারদার করেত সহায়তা েদেব। পাশাপািশ অিভঘাত সহনশীলতা ৈতির ও েজন্ডার সংেবদনশীল
অবাকাঠােমা, িবেশষ কের জলবায়ুজিনত �ভাবসহ িবিভ� ধরেনর ধা�া ও চােপর অথর্ৈনিতক �ভাব কমােত িজিডটাল অবকাঠামা
ৈতিরেত �যুি� িনবর্াচন ও তা বা�বায়েন এই �িত�ানগুেলার স�মতা বাড়ােত সহায়তা েদওয়া েদেব।
এভােব েটকসই বয্বসািয়ক �িত�ান দাঁড় করােত সহায়তার উেদয্াগ �হণসহ জািতসংঘ অ�ভু র্ি�মূলক, পিরেবশবা�ব ও
সমতািভি�ক কমর্ে�� স ৃি�র সে� সে� এেত �েয়াজনীয় কমর্দ�তার উ�য়ন এবং �যুি�গত উ�িত ও চতু থর্ িশ� িব�েবর জ�
�েয়াজনীয় দ�তা উ�য়েন সহায়তা েদেব। এে�ে� আেরা েবিশ সংখয্ক মানুেষর, িবেশষ কের তরুণ নারী এবং অসহায় ও
�াি�ক জনেগা�ীর পুরুষ সদসয্েদর বাজােরর চািহদা উপেযাগী দ�তা উ�য়ন এবং আিথর্ক ও তার বাইেরর েসবা পাওয়ার সুেযাগ
ব ৃি�েত নজর েদেব জািতসংঘ। এর আওতায় �ািত�ািনক দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ বয্ব�ায় সহায়তার পাশাপািশ েবসরকাির খাত
এবং কািরগির ও ব ৃি�মূলক িশ�া ও �িশ�ণ �দানকারী �িত�ানগুেলার মেধয্ সম�য় ব ৃি�েত সহায়তা করা হেব। এর ল�য্ হেব
অ�ভূ র্ি�মূলক, েজন্ডার েরসপি�ভ ও বাজােরর চািহদা অনুযায়ী জীবনবয্াপী �েয়াজনীয় িশ�া, দ�তা উ�য়ন ও চাকিরজীবীেদর
�িশ�ণ �দান। েসই সে� কািরগির ও ব ৃি�মূলক িশ�া ও �িশ�ণ বয্ব�া ও সংি�� �িত�ানগুেলার স�মতা ব ৃি�র জ� উ�াবনী
প�িত �িত�ায় সহায়তা েদওয়া হেব, যােত এসব �িত�ান আগামীর জ� �েয়াজনীয় কমর্দ�তার আেলােক কমর্ীেদর ��ত
করার সামথর্য্ অজর্ন করেত পাের।
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কৃিষ খাত আধুিনকায়ন করেত দ�তা উ�য়ন এবং এ খােত কমর্রত �ামীণ যুবক ও নারীেদর �েণাদনা িদেত িবিনেয়ােগ
অ�ািধকার েদওয়া হেব। �বাসী �িমক িহেসেব কাজ করেত েযসব েদেশ বাংলােদিশরা িগেয় থােকন, েস সব েদেশ কী রকম
কমর্দ�তা �েয়াজন তা েবর করা এবং বাংলােদিশরা িগেয় েযন তােদর কমর্দ�তার �ীকৃিত পান, েসটা িনি�েত একিট প�িত
গেড় তু লেত সহায়তা েদওয়া হেব।
এছাড়া ৈলি�ক ও সামািজক পিরচয় িনিবর্েশেষ তরুণ জনেগা�ী, �িতব�ী বয্ি�, িবেদশেফরত, অিভবাসী, এবং অ�া� অসহায়
বয্ি�রা যােত উেদয্া� হেয় উঠেত পােরন এবং তােদর কমর্সং�ান হয় েসজ� েকৗশল �ণয়েনর ওপর গুরু� েদওয়া হেব
জািতসংেঘর এই কমর্পন্থার আওতায়। পিরেবশবা�ব হেয় উঠেত পাের এমন সব খাত এবং িবিভ� বয্বসার মেধয্ স�কর্ ৈতির,
আিথর্ক ও বাজােরর িবষেয় পরামশর্ পাওয়ার সুেযাগসহ �যুি�গত ও আিথর্ক িবষেয় জ্ঞান, �িমকেদর দ�তা ও বয্ব�াপনার
সামথর্য্ বাড়ােনার উেদয্াগগুেলােত গুরু� েদওয়া হেব। তরুণ নারীেদর জ� সমান সুেযাগ স ৃি�েত তােদর অংশ�হণ িনি�েতর
পেথ িবদয্মান �ািত�ািনক বাধাসমূহ িচি�ত ও দূর করা হেব। এই সব জনেগা�ীর মানস�ত কােজর সুেযাগ স ৃি�েত কমর্সং�ান
স ৃি�কারী িবিনেয়াগ কমর্সূিচর পিরক�না ৈতির ও বা�বায়েন সরকারেক সহায়তা েদওয়া হেব। তরুণেদর িনেয় গেড় ওঠা
কিমউিনিটিভি�ক সংগঠেনর সে� িমেল জািতসংঘ তরুণেদর জ� ে��ােসবামূলক উেদয্াগ িবকােশর পদে�প েনেব, যা তােদর
জ� কােজর সুেযাগ ৈতির ও েটকসই জীবন-জীিবকার জ� �েয়াজনীয় দ�তা আয়� করার সুেযাগ স ৃি� করেব। একই সমেয়
িবিভ� বয্ি� এবং তরুণ, নারী ও অসহায় বয্ি�েদর িনেয় গিঠত ে��ােসবী সংগঠনসহ সংি�� অ�া� সংগঠন যােত কমর্সং�ান
ও জীিবকা িবষেয় নীিত-িনধর্ারণী �ি�য়ায় অংশ�হণ করেত পাের েসজ� তােদর �মতায়ন ও স�মতা ব ৃি�েত সহায়তা েদেব
জািতসংঘ।
�ািত�ািনকভােব মানস�ত কােজর সুেযাগ বাড়ােনার েকৗশল িহেসেব জািতসংঘ আিথর্ক ও অ�া� �েণাদনার বয্ব�া চালু,
নীিতমালা ৈতির ও �ািত�ািনক উ�াবন এবং এর সুফল িনেয় সেচতনতা ব ৃি�েত সহায়তা করেব জািতসংঘ। এে�ে� �ামীণ নারী,
িবেদশেফরত অিভবাসী, �িতব�ী বয্ি� ছাড়াও িপিছেয় পড়া েজলার অিধবাসীসহ অসহায় বয্ি�েদর উেদয্াগগুেলােত িবেশষ
গুরু� েদওয়া হেব।
দািয়�শীল বয্বসায়ী উেদয্াগ এিগেয় িনেত সহায়তার মধয্ িদেয় নীিত উ�াবন, অথর্ায়েনর উপায়, অিত �ু �, �ু � ও মাঝাির
উেদয্ােগর জ� স�মতা স ৃি�, উৎপাদনশীলতার উ�য়ন এবং কােজর দ�তা উ�য়েন পদে�প েনয়া হেব।
েদেশর েভতের ও িবেদেশ কমর্ে�ে� �াযয্ পিরেবশ ৈতির এবং দািয়�শীল বয্বসা পিরচালনােক এিগেয় িনেত সরকাির ও
েবসরকাির খােতর �িত�ােনর স�মতার উ�য়েন সহেযািগতা েদেব জািতসংঘ।
জািতসংেঘর মানবািধকার, বয্বসা ও নারীর �মতায়ন সং�া� নীিতমালা েমেন েদেশ-িবেদেশ দািয়�শীলভােব বয্বসা পিরচালনা
ও কােজর স�ানজনক মজুির ও পিরেবশেক উৎসাহ �দান ও সহায়তা করা জািতসংেঘর কােছ একিট গুরুে�র িবষয়। এর
আওতায় থাকেব �িমেকর অিধকার, কমর্ে��, বাজার ও সমােজ েজন্ডার সমতা ও নারীর �মতায়ন এিগেয় িনেত েয নীিতমালা
আেছ, েসগুেলা ও �মবাজাের সরকাির বয্ব�াপনার কাঠােমা স�েকর্ িনেয়াগদাতা ও কমর্ী উভয়েরই সেচতনতার িবকােশ সরকাির
ও েবসরকাির খােতর �ািত�ািনক স�মতা বাড়ােনার উেদয্াগ। েসই সে� বয্বসায়ী �িত�ােন জনবল বয্বব�াপনা সং�া� নীিত
ও আইেনর �েয়ােগর জ� �মবাজার পিরদশর্ন বা তদারিকর দািয়ে� থাকা �িত�ানগুেলার স�মতা ব ৃি�েত সহায়তা করা হেব।

অংশীদাির�
একিট অ�ভু র্ি�মূলক, েটকসই ও সমতািভি�ক অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র সুফল িহেসেব আেরা েবিশ সংখয্ক মানুষ, িবেশষ কের যারা
সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক েগা�ী, যােত েটকসই জীিবকা, জীবনবয্াপী �েয়াজনীয় িশ�ণ এবং মানস�ত কােজর সুেযাগ পায়
েসজ� জািতসংঘ অেনক ধরেনর �িত�ােনর সে� সহেযািগতার স�কর্ গেড় তু লেব। এর মেধয্ থাকেব সরকােরর ম�ণালয় ও
সং�া, সরকাির মািলকানাধীন বয্বসায়ী উেদয্াগ, বয্াংক ও আিথর্ক �িত�ান, কুিটর, অিত�ু �, �ু � ও মাঝাির উেদয্ােগর সে�
সংি��রা, িবিভ� বয্বসায়ী �িত�ান, �িমক সংগঠন, কািরগির ও ব ৃি�মূলক �িশ�ণ �দানকারী �িত�ান, েবসরকাির ও
কিমউিনিটিভি�ক সংগঠন এবং ি�প�ীয় ও বহুপ�ীয় সং�া এবং অ�া� উ�য়ন অংশীদার। এছাড়াও সাউথ-সাউথ
েকাঅপােরশনেক যু� করা হেব। এে�ে� �ধান উ�য়ন সহেযাগীেদর িব�ািরত তািলকা পিরিশে�, অথর্াৎ অয্ােন� ১ েরজা�
ময্াি�ে� েদওয়া হেলা।
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কািঙ্�ত ফল ২: ২০২৬ সাল নাগাদ আেরা েবিশ সংখয্ক মানুেষর, িবেশষ কের যারা সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক, মানস�ত,
অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার েরসপি�ভ, অিভঘাত সহনশীল, সাবর্জনীন ও অিভঘাত সহনশীল সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া
েব�নী ও সামািজক েসবা �হেণর সুেযাগ ও বয্বহার িনি�ত করেত হেব।
েকািভড-১৯ মহামািরর আেগ বাংলােদশ সামািজক সুর�া ও েমৗিলক সামািজক েসবার �িতিট সূচেক
তাৎপযর্পণূ র্ অ�গিত অজর্ন কেরিছল। ২০১৪ েথেক ২০১৮ সােলর মেধয্ বাংলােদেশর �ায় ১ েকািট ৯০
লাখ মানুেষর বহুমাি�ক দাির�য্ েথেক মুি� ঘেট। ২০১৫ েথেক ২০৩০ সােল দাির�য্ অেধর্েক নািমেয়
আনার ল�য্মা�ার পেথ ভােলাই এেগাি�ল বাংলােদশ। একই সে�, বাংলােদেশর সুেযাগ আেছ
জনিমিতক লভয্াংশ বা েডেমা�ািফক িডিভেডেন্ডর সুফল পাওয়ার। েসই সুফল পাওয়ার জ�
বাংলােদেশর সামািজক েসবাখাত েযমন িশ�া, �া�য্, পুি�, িশশু সুর�া এবং কমর্স ৃজেনর জ� উ�তর
িবিনেয়াগ �েয়াজন, িবেশষ কের সমােজর �াি�ক জনেগা�ীর জ�। েকািভড-১৯ মহামাির দির� ও সবচেয় অসহায় জনেগা�ীর
ওপর তী� �ভাব েফেলেছ। গ ৃহকমর্ ও গ ৃহেসবার মেতা িবষয়গুেলােত এই �ভাব েজন্ডারেভেদ �কট হেয়েছ। ফেল নারী, ক�া
িশশুেদর অব�া আেরা খারাপ হেয়েছ। বতর্মােনর সামািজক সুর�া ও সামািজক েসবার আওতায় মহামািরর কারেণ বিধর্ত চািহদা
পূরণ করেত হেব। বাংলােদেশ িবদয্মান সামািজক সুর�া কমর্সূিচ েথেক যারা বাদ পেড়েছন তােদর অ�ভু র্ি� িনি�েত সাবর্জনীন
সামািজক সুর�ার মূলনীিত, েটকসই, সামািজক সংহিত ও সামািজক আেলাচনার িভি�েত েটকসই ও নীিতিনভর্র সামািজক
সুর�া বা�বায়ন করেত এখেনা আমােদর গুরু�পূণর্ িশ�া �হেণর �েয়াজন রেয়েছ। কারণ িবিভ� খােতর মেধয্ স�কর্ কতটা
জরুির এবং তথয্-�মােণর িভি�েত নীিত িবে�ষণ/সং�ার ও অ�ািধকার িনধর্ারেণর জ� একিট কমর্তৎপর ও সাড়া �দানমূলক,
তথয্িনভর্র সামািজক সুর�া বয্ব�ার �েয়াজেন কতটা, তা মহামাির আমােদর েদিখেয় িদেয়েছ।
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পিরবত�েনর পূবশত�
�
উি�িখত কাি�ত ফল অজর্ন করেত অ�ত িতনেসট শতর্ পূরণ করেত হেব।
�থমত, দািয়�শীলেদর অবশয্ই বয্ব�ােক শি�শালী করেত হেব ও স�মতা বাড়ােত হেব। তােদর শহর ও �ামা�েল মানুেষর
জীবেন মানস�ত সামািজক সুর�া ও েমৗিলক সামািজক েসবা (�া�য্, পুি�, খাদয্ িনরাপ�া, পািন, পয়ঃিন�াশন ও
পির�ার-পির��তা (ওয়াশ), িশ�া ও িশ�ণ, িশশু ও তরুণেদর সুর�া, সামািজক সুর�া ও অিভবাসন েসবা) িনি�ত করার জ�
অংশীদাির� ৈতির করেত এবং আরও দায়ব� হেত হেব।
সামািজক সুর�া ও েমৗিলক সামািজক েসবা পাওয়ার জ� নারী, পুরুষ, িশশু, িকেশার-িকেশারী, েযৗন সংখয্ালঘু ও �িতব�ী বয্ি�,
িবেশষ কের সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক জনেগা�ীর �মতায়ন ঘটােত হেব, যােত তারা স�ান ও মযর্াদার সে� জীবন কাটােত পাের।
অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার েরসপি�ভ ও অিভঘাত সহনশীল েমৗিলক সামািজক সুর�া ও েসবা পাওয়ার অিধকার ও বয্বহােরর সুেযাগ
বাড়ােত নীিত ও িনয়মকাঠােমা অবশয্ই আেরা শি�শালী করেত হেব।

কা��ত ফল অজ�েন জািতসংেঘর ভূ িমকা
সাধারণ মানুষ, িবেশষ কের যারা সবেচেয় অসহায়, তারা েযন সাবর্জনীন, েজন্ডার েরসপি�ভ ও অিভঘাত সহনশীল মানস�ত
সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া েব�নী ও েমৗিলক সামািজক েসবা েপেত পাের েসজ� জািতসংঘ িসে�ম একিট ব ৃহ�র
পিরসের েকৗশলগত ভূ িমকা রাখার পাশাপািশ অংশীদাির� গেড় তু লেব। আর তা হেব েকািভড-১৯ েথেক পাওয়া িশ�া এবং
িবিভ� েসবার ওপর এর �ভাব ও মানুেষর িবপ�তা িবেবচনায় িনেয় �া�য্, পুি�, খাদয্ িনরাপ�া, পািন, পয়ঃিন�াশন
পির�ার-পির��তা (ওয়াশ), িশ�া, িশশু ও তরুণেদর সুর�া, অিভবাসন স�িকর্ত েসবা ও সামািজক সুর�ায় েকৗশলগত
অবদান রাখা ও অংশীদাির� স ৃি�র ওপর অ�ািধকার েদওয়ার মধয্ িদেয়।
সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া েব�নী ও েমৗিলক সামািজক েসবােক আেরা সহনশীল এবং অিভঘাত সামেল েনওয়ার
উপেযাগী কের গেড় েতালার জ� জািতসংঘ বাংলােদেশর �েচ�ােক সহায়তা েদেব। এে�ে� মানিবক-উ�য়ন-শাি� স�েকর্র
মূলনীিতগুেলার সে� স�িত েরেখ সমােজর সবাইেক িনেয় এেগােনার দৃি�ভি�েত আ�ঃখাতমূলক �েচ�াগুেলােক উৎসািহত করা
হেব। এই �েচ�ায় িবিভ� খােতর মেধয্ সংেযাগ রেয়েছ তা আেরা েজারদার করা হেব।
জাতীয় সামািজক িনরাপ�া েকৗশল (এনএসএসএস)২৪ বা�বায়েন ধীরগিত এবং দির� ও অসহায়েদর সামািজক সুর�ায় ভাতা
েদওয়ার জ� বরা� তহিবেলর �িবরতার কথা অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �ীকার কের েনওয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ, েকািভড -১৯
এর েনিতবাচক �ভাবগুেলা েমাকােবলা করা এবং �িত একক �ব ৃি�র িবপরীেত আেরা েবিশ দাির�য্ �াস িনি�ত করেত এই
�িতব�কতা দূর করেত হেব। ি�িতশীল সামািজক সুর�ায় সাবর্জনীন সুেযাগ িনি�ত করার লে�য্ জািতসংঘ সম�য় �েচ�ায়
সহায়তা েদেব এবং জাতীয় জীবন-চ�িভি�ক দৃি�ভি� িনেয় �ধান �ধান সামািজক সুর�া খােতর (�া�য্, খাদয্ ও পুি�, িশ�া)
নীিতমালা বা�বায়েন �েয়াজনীয় বােজট বরাে�র জ� অয্াডেভােকিস করেব জািতসংঘ। �াথিমকভােব দির� পিরবােরর িশশু,
নারী, অিভবাসী, �িতব�ী বয্ি�, ৈলি�ক ৈবষেময্র িশকার, চা বাগােনর �িমক ও তােদর স�দায়, ঘনবসিতপূণর্ শহেরর বি�র
বািস�া, �ু � ন ৃেগা�ী ও সংখয্ালঘু, েরােগ ভু গেছ এমন মানুষসহ সবেচেয় দুবর্ল ও �াি�কেদর গুরু� িদেয় বােজেট পযর্া� অথর্
বরাে�র পরামশর্ েদওয়া হেব। এর মধয্ িদেয় েকািভড-১৯ মহামাির েথেক িশ�া �হণ ও তা কােজ লাগােনার �ি�য়া �রাি�ত
হেব। এই মহামািরর সমেয় শহর এলাকার মধয্িব�েদর একিট অংশ হািরেয় েগেছ, নতু ন দির� হেয়েছন অেনেক, তােদর িচি�ত
করা হেব। তােত আগামী বাংলােদেশর শহেরর জনসংখয্াতাি�ক ধরন েবাঝা যােব। অসহায় মানুেষর ওপর গুরু� িদেয় িনিদর্�
জনেগা�ীিভি�ক মানস�� তথয্ সং�হ ও বয্ব�াপনায় স�দ ও দ�তার েযাগান েদওয়া হেব। েসই সে� জলবায়ু বা দুেযর্াগ
িবষয়ক নীিত সামািজক িনরাপ�া নীিতর কাঠােমােত অ�ভু র্� করেত কািরগির সহায়তা েদওয়া হেব।
২৪
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এর মেধয্ েদেশর েভতের জলবায়ুজিনত অিভবাসেনর িশকার মানুেষর ওপর গুরু� িদেয় �ণীত শহেরর সামািজক সুর�া েকৗশল
থাকেব। ে�য়তর পিরি�িতেত উ�রেণ সরকারেক ঐকয্মেতয্র িভি�েত গ ৃহীত মানদ� এবং বাৎসিরক বয্য় পযর্ােলাচনার িভি�েত
গ ৃহীত েজন্ডার সংেবদনশীল সামািজক বীমার পদে�পসমূেহর িভি�েত সামািজক সহায়তা �হণকারীেদর একিট একক
ইেলক�িনক েরিজি� ৈতিরেত সহায়তা েদওয়া হেব।
জািতসংঘ সামািজক বীমা চালু করার মাধয্েম জনেগা�ীেক স� ৃ� কের অংশ�হণমূলক প�িতেত িস�া� �হণ, তদারিক,
সমসয্ার সমাধান করার প�িত ৈতিরেত সুশীল সমাজ ও েবসরকাির খােতর �িত�ানসমূেহর সে� অংশীদাির� গেড় তু লেব। এই
�ীেম অংশ�হণমূলক এবং অংশ�হণ ছাড়া সামািজক বীমা িবষয়ক এবং অবসর ভাতার বয্ব�া সং�ােরর ধারা থাকেব। নারী,
বয়�, অিভবাসী, িবেদশেফরত বয্ি�রা যােত মানস�� সামািজক সহায়তা ও সুর�া পায় েস িবষেয় জািতসংঘ িবেশষ মেনােযাগ
েদেব। িনরাপ�াহীন পিরেবেশ েযই অসহায় মানুেষরা কাজ করেছ তােদর সামািজক িনরাপ�ার আওতায় সহায়তা েদওয়ার জ�
পরামশর্ িদেয় যােব জািতসংঘ। এিশয়া ও �শা� মহাসাগরীয় অ�েল সামািজক িনরাপ�া �ে� আ�িলক সহেযািগতা েজারদাের
েয কমর্পিরক�না আেছ, তার কাঠােমার আওতায় জািতসংঘ সহায়তা েদেব।

অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �া�য্েসবা
বয্ব�া শি�শালী করার ওপর গুরু� েদওয়া
হেয়েছ। এ খােত েভৗত সুিবধািদ, �া�য্েসবা
সুিবধা লাভ ও দ� জনবেলর বয্াপক ঘাটিত
েদখা েগেছ। েকািভড-১৯ মহামাির সাবর্জনীন
�া�য্েসবার �েয়াজনীয়তার িদকিট আবারও
েদিখেয়েছ, েযখােন �া�য্ খােত সরকাির
অথর্ায়ন
বাড়ােনা,
সরকাির-েবসরকাির
অংশীদাির� েজারদার করা, �া�য্ অথর্ায়েন
উ�াবনী প�িতেক উৎসাহ �দান, �া�য্ খােত
দ�তা অজর্েনর জ� নীিত ও েকৗশলগত
পদে�প বা�বায়েনর মাধয্েম আিথর্ক ঝু ঁিক
েথেক পযর্া� সুর�া বয্ব�া থাকেত হেব।
Qwe: WweIGBPI

সাবর্জনীন �া�য্ সুর�ার ল�য্ অজর্েন সরকারেক সহায়তা িদেত জািতসংঘ �াথিমক �া�য্েসবা নীিত অনুসরণ কের
েকৗশলগতভােব একিট বয্ব�া দাঁড় করােনার প�িতর িদেক মেনািনেবশ করেব। এেত পিরি�িত েমাকােবলায় স�মতা বাড়ােনা
ও েসবার মান আেরা উ�ত করার জ�, িবেশষ কের �াথিমক �া�য্ েসবা �ের একিট বয্ব�া ৈতির করার লে�য্ জাতীয় েকৗশল
ও নীিতসমূহ পযর্ােলাচনার জ� সহায়তা থাকেব। িস�া� �হণ ও েটিলেমিডিসেনর উ�িতর জ� একিট সমি�ত তথয্ভা�ার গেড়
েতালাসহ িডিজটাল প�িতেত �া�য্েসবা �দােনর বয্ব�া বাড়ােনােক উৎসািহত করা হেব। িল�, বয়স, জািত, েভৗেগািলক
অব�ান, সামািজক ে�িণ বা অথর্ৈনিতক অব�া িনিবর্েশেষ সবার জ� �া�য্েসবা িনি�ত করেত জািতসংঘ পযর্া� বােজট বরা�
এবং এই খােত স�েদর সাধয্মেতা বয্বহার বাড়ােনার িবষেয় পরামশর্ েদেব। সমােজর অসহায়, নারী ও িকেশারীেদর েযৗন ও
�জনন �াে�য্র ওপর গুরু� িদেয় এবং সামািজক জবাবিদিহ বয্ব�া, মানুেষর স� ৃি� ও চািহদা স ৃি�সহ বা�বিভি�েত
�েয়াজনীয় �া�য্েসবা বাড়ােনার মাধয্েম জনেগা�ীর �া�য্বয্ব�ােক শি�শালী করার িবষয়িট থাকেব।
িটকাদােনর সামথর্য্ ও সম�য় বাড়ােনার লে�য্ও জািতসংঘ কাজ করেব। এছাড়া সরকাির �িত�ােনর জবাবিদিহ বাড়ােনা, জাতীয়
ও �ানীয় পযর্ােয় মানবািধকার র�া কের মাদক �িতেরাধ ও িচিকৎসার স�মতা বাড়ােতও কাজ করা হেব। সরকাির-েবসরকাির
অংশীদািরে�র মাধয্েম েজলা ও তার িনেচর পযর্ােয় সরকাির �া�য্েসবার সুিবধা এবং শহরা�েল সরকাির, েবসরকাির ও
েবসরকাির সং�া পিরচািলত �া�য্েসবার বয্ব�া উ�ত করেত কাজ করা হেব।
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জাতীয় ল�য্সমূহ ও িশ�া ে�ে� েটকসই উ�য়ন ল�য্মা�া
অজর্েন িশশু, িকেশার ও তরুণেদর �াথিমক িশ�া, মানস�ত
িশ�া, দ�তা উ�য়ন, �ুল �া�য্ ও পুি� এবং আজীবেনর জ�
িশ�া �হেণর সুেযাগ িনি�ত করার পিরেবশ স ৃি�েত বাংলােদশ
সরকারেক সহায়তা েদেব জািতসংঘ। চাইেল, জািতসংঘ নীিত
পিরক�না ও বা�বায়েনর জ� েকৗশলগত পরামশর্ েদেব এবং
িনিদর্� সময় অ�র বয্বধােন জিরপ, গেবষণা পিরচালনা এবং
জাতীয় পযর্ােয় িস�া� �হেণর �ি�য়ােক সহায়তা করার জ�
তথয্ ও �ামািণক তেথয্র িবষেয় মূলয্ায়ন করেব। িবিভ� উপােয়
সবার সুেযাগ িনি�ত করার মাধয্েম িশ�াে�ে� দাির�য্
েমাকােবলা, িশ�াথর্ীেদর সি�য় অংশ�হণ ও তােদর আয়ে�র
মেধয্ িশ�া উপকরণ ৈতির এবং িশ�কেদর �েণাদনা, িশ�েণর
বাইেরও িশ�াথর্ীেদর অ�া� মানিসক িবকাশসহ উ�ত িচ�া ও
দ�তা িব�াের েকৗশল ও প�িতর িদক েথেক িশ�কেদর ��ত
রাখা এবং তােদর দ�তািভি�ক মূলয্ায়েনর ওপর গুরু� েদওয়া
হেব। িনরাপেদ িশ�ালাভ ও েশখা, সাং�ৃিতকভােব শাি�,
অিহংসা ও সহনশীলতার িবকাশ, েজন্ডার িবষেয় �িতকারক
সামািজক রীিতনীিতর পিরবতর্ন এবং জরুির পিরি�িতসহ েয
েকােনা সময় েসবা িনি�ত করার লে�য্ উ�াবনী েযাগােযাগ
প�িতর মাধয্েম িশশু, িকেশার-িকেশারী ও তরুণ, তােদর
বাবা-মা বা অিভভাবকেদর সে� েটকসই অংশীদাির� গেড়
েতালার জ� �য্াটফমর্গুেলােক শি�শালী এবং স�সািরত করেব
জািতসংঘ। িশশু ও তরুণেদর সু�া�য্ িনি�ত করেত এবং তারা
েযন স�াবনার পূণর্ িবকাশ ঘটােত পাের তা িনি�ত করেত িশ�া
বয্ব�ায় আইিন কাঠােমা শি�শালী করা, েসই সে� তােদর
সামািজক েসবা �াি� এবং জনবল বাড়ােনা, িশশুেদর সুর�ার
িবষয়িটেক েকে� িনেয় আসা এবং �া�য্ ও পুি�খােত আিথর্ক ও
মানবস�দ কােজ লাগােনা �েয়াজন। ৈলি�ক সিহংসতা ও
বালয্িববাহসহ িশশুেদর ওপর িবিভ� ধরেনর সিহংসতা ও
�িতকর চচর্া �ািত�ািনকভােব �িতেরােধর উেদয্াগ িনেত িবিভ�
খােতর মেধয্ েজারােলা সম�য় �েয়াজন। েনিতবাচক সামািজক
ও েজন্ডার রীিতনীিত ও �িতকর চচর্া বদেলর লে�য্ সামািজক
আচরেণ পিরবতর্ন আনেত সেচতনতা স ৃি� এবং জাতীয়
িকেশার-িকেশারী েকৗশল-এর আওতায় িকেশার-িকেশারীেদর
স� ৃ� করা হেব। িশশুেদর �িত হওয়া অ�ােয়র �িতিবধান এবং
তােদর মানিসক পিরচযর্া েদেব জািতসংঘ। েসই সে� তােদর য�
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েনওয়ার �ি�য়া অবয্হত থাকেব। এর মেধয্ েরে�ােরিটভ
জাি�স বা িশশুেদর সে� করা অপরােধর জ� ভু ল �ীকার করা,
আ�া� িশশুেদর সমােজর মূল ে�ােত পুনঃ�াপন এবং/অথবা
তােদর জ� িবক�ভােব তােদর সহায়তায় পিরচযর্ার আেয়াজন
করা হেব। সামািজক েসবা বা সহায়তাদােন িনেয়ািজত জনবলেক
শি�শালী করার ল�য্ িনেয় জািতসংঘ সমাজকলয্াণ বয্ব�ার
স�সারেণ সহায়তা েদেব। িশশুেদর সে� েকােনা অ�ায় বা
সিহংসতা হেল তা শনা� করার জ� িশ�া�িত�ােন িশশু সুর�া
নীিত ও �ি�য়া চালু করার জ� সহায়তা েদেব জািতসংঘ।
এছাড়া �ুেলর কাউে�লর, িশ�ক ও অ�া� িশ�া-সংি��
কমর্কতর্ােদর িশশু সুর�া িবষেয় �িশ�েণ জািতসংঘ িবিনেয়াগ
করেব। �ুল ও �ুেলর বাইের �ানীয় ও জাতীয় পযর্ােয় আচরেণ
পিরবতর্ন আনেত িব�ৃত পিরসের পদে�প েনওয়া হেব। িশশুেদর
সুর�া িবষয়ক ঘটনাগুেলা �ত িচি�ত করা এবং সংি��
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�া�য্েসবায় িনেয়ািজত েপশাজীবীেদর কােছ বা তােদর িদেয় কী
করা হেব, েস িবষেয় সুপািরশ করা এবং �ুলগুেলা ও �াথিমক
�া�য্ েসবাদানকারী �িত�ােন বাবা-মােয়র ইিতবাচক ভূ িমকা
িবষয়ক কমর্সিূ চ আেয়াজেন সহেযািগতা করেব জািতসংঘ িসে�ম।
একইসে� িশশুেদর অিধকার র�ায় আ�জর্ািতক সনদ ও নারীর
�িত সকল �কার ৈবষময্ িবেলাপ সনদ (িসডও) েরােধর
আ�জর্ািতক সনদসহ মানবািধকার র�ায় আ�জর্ািতক ে�ে� েয
ধরেনর আইন-কানুন আেছ, তার সে� স�িত েরেখ িশশুেদর
সুর�ার িবষেয় আইন ও নীিত সং�ােরর জ� সহায়তা েদওয়া
হেব। িবেশষ কের নারী, িশশু, তরুণ, বয়�, েযৗন সংখয্ালঘু,
ৃ ীয় িলে�র মানুষ, সিহংসতায় অ�হািন হেয়েছ এমন বয্ি�র
তত
আ�য় ও সামািজক িনরাপ�াসহ জরুির িনরাপ�া েসবার সুেযাগ
বাড়ােনা এবং তােদর সুর�ার �েয়াজেন সামািজক েসবার কাজ
েজারদার করেত পরামশর্ েদেব জািতসংঘ। এলাকা বা সুিনিদর্�
জনেগা�ীিভি�ক মানিসক �া�য্ ও মেনাসামািজক সহায়তা
েসবায় িবিনেয়াগ বাড়ােত এবং জ�িনব�ন, নারী,
িকেশার-িকেশারী ও িশশুেদর �িত সিহংসতার খারাপ পিরণিত
স�েকর্ সেচতনতা বাড়ােত কমর্সিূ চ পিরচালনা করেব জািতসংঘ।
উ�য়েনর ওপর এই �িতকর চচর্াগুেলার দীঘর্েময়ািদ �ভাব
রেয়েছ।
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জরুির পিরি�িতসহ সব সময় েয েকােনা ধরেনর পুি�হীনতা
�িতেরাধ ও িচিকৎসায় শহর ও �ামা�েল েজন্ডার েরসপি�ভ,
�াযয্ পুি� েসবা, য� ও খাবার সরবরাহ, সহজলভয্তা,
�েবশগময্তা ও মানস�ত বয্বহার িনি�েত ভূ িমকা রাখেব
জািতসংঘ। এই ে��াপেট জািতসংঘ �েয়াজনীয় সরবরাহ,
িবিভ� ধরেনর খাবার েকনার সুেযাগ ও সামথর্য্ ব ৃি�, খাদয্
িনরাপ�া িনি�েত আইন, পুি� িনি�েতর সামািজক সুর�া এবং
পযর্া� আিথর্ক বরা� ও িবিভ� খােতর মেধয্ সম�য়, সহেযািগতা
ও সমি�ত কমর্সূিচ �হেণ পরামশর্সহ পুি� িবষেয় নীিত �ণয়েনর
পিরেবশ ও আইিন কাঠােমা শি�শালী করেত েকৗশলগত
সহায়তা েদেব। জািতসংঘ এর মাধয্েম সংি�� �িত�ান বা
ৃ ও জবাবিদিহ েজারদার করেত
অংশীদারেদর স�মতা, েনত�
মানস�ত, সমতািভি�ক েসবা �দান এবং জাতীয় ও �ানীয়
পযর্ােয় অপুি� কমােনার জ� বহুমুখী পুি� কমর্সূিচ বা�বায়েন
সহায়তা করেব। �ামািণক তথয্ িবে�ষেণর িভি�েত নীিত িনধর্ারেণর জ� তথয্ �াি� ও সম�য় এবং গেবষণা গুরু�পূণর্ হেব। সাধারণ
মানুষ, িবেশষ কের যারা দির� ও অসহায় তােদর জ� যােত িবিভ� উৎস ও কমর্সূিচর মাধয্েম সমতািভি�কভােব পযর্া� পুি�র �াপয্তা,
সুেযাগ ও বয্বহাের অিধকার িনি�ত হয়, তার জ� কাজ করেব জািতসংঘ। িশশুেদর িবকােশর লে�য্ পিরচািলত পুি� িব�ােরর
কমর্সূিচগুেলার আওতা ও মান বাড়ােনার জ� েকৗশলগত সহায়তা েদওয়া হেব। পুি�েকি�ক ও পুি�-সংেবদনশীল েসবার আওতা ও
চািহদা বাড়ােনার জ� �াথিমক �া�য্ েসবায় পুি�েক সমি�ত করেত সরকাির কমর্সিূ চগুেলােত কিমউিনিটিভি�ক প�িত চালু করা হেব।
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পুি�-সংেবদনশীল এবং খাদয্ িনরাপ�া-িনিদর্� সামািজক সুর�া, পুি� সংি��
খাতসমূেহর মেধয্ সংেযাগ �াপন, েবসরকাির খােত অংশীদািরে�র িবকাশ,
সংবাদমাধয্েমর সে� েযাগােযাগ, পরামশর্ �দান ও নীিত �ণয়েনর জ�
তথয্-�মাণ উপ�াপন, অিভঘাত ও দুেযর্াগ �িতেরােধর স�মতা বাড়ােনার জ�
কাজ করেব জািতসংঘ।
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সবেচেয় অসহায় জনেগা�ী ও উেপি�ত অ�লগুেলােত খাদয্ িনরাপ�ার
ঘাটিতর সমাধান করা সরকােরর একিট অ�ািধকার। িনরাপদ ও বয্াপক
সরবরাহ শ ৃ�লা গেড় েতালা এবং কৃিষর আধুিনকায়ন ও ৈবিচ�য্ স ৃি�র মাধয্েম
সামািজক িনরাপ�া ও েমৗিলক েসবার উ�য়েনর ে�ে� এই জায়গাগুেলােক
গুরু� েদওয়া হেব। বাংলােদেশর কৃিষখােত �মদানকারীেদর ৬০ শতাংশ নারী
হওয়ায় কৃিষেত আধুিনকায়ন ও ৈবিচ�য্ আনার ে�ে� একিট েজন্ডার দৃি�ভি�
�েয়ােগ সহায়তা েদওয়া হেব। এে�ে� গ ৃহীত কমর্সূিচ ও েসবার �কৃত
উপকারেভাগী িনধর্ারেণ িবিভ� সমসয্া থাকায় শহর ও �ােমর দির�য্েদর একিট
বড় অংেশর ওপর েনিতবাচক �ভাব পেড়। এ ধরেনর সমসয্া েকািভড-১৯
মহামাির চলাকােল সরকার পিরচািলত জরুির �াণ কমর্সিূ চর সময় েদেখা েগেছ।
তাই জািতসংঘ িবপ� জনেগা�ীেক উ�ােরর পাশাপািশ এ ে�ে� �ত স�মতা ব ৃি� এবং খাদয্ িনরাপ�ােক একিট েমৗিলক মািনবািধকার
ও েমৗিলক মানিবক চািহদা িহেসেব গণয্ কের তা িনি�ত করার ল�য্ িনধর্ারণ কেরেছ। একই সােথ, কৃিষ ও খাদয্ বয্ব�ার আধুিনকায়ন,
পিরেবশস�ত উৎপাদন এবং খাদয্গুণ বাড়ােনার মাধয্েম েটকসই উপােয় কৃিষ উৎপাদেনর পিরমাণ ও ৈবিচ�য্ ব ৃি�েত সহায়তা �দানেক
অ�ািধকার েদওয়া হেব। কৃিষ এখেনা অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র মূল চািলকাশি� হেলও তার কারেণ �মাগতভােব আমােদর ভূ িমর গুণাগুেণর
অবনিত ঘেট চেলেছ এবং অিনয়ি�ত িবষা� রাসায়িনেকর বয্বহার অথর্ৈনিতক দূষণ ঘটাে�, যা কৃিষেত সরাসির জিড়তরা ছাড়াও
সাধারণ মানুেষর২৫ �া�য্ঝু ঁিক ৈতির করেছ। জািতসংঘ তার িসে�েমর একিট প�িতেক বয্বহার করেব, যা িদেয় মাঠ েথেক শুরু কের
খাবােরর থালা পযর্� সরবরাহ শ ৃ�লার সবর্� খাদয্ িনরাপদ থােক। জািতসংঘ পিরেবশবা�ব �যুি� চালু করেত, দ�তা ও খাদয্ িনরাপ�া
িনি�ত করার জ� কৃিষ ে�ে� উ�ম চচর্ার িবকাশ ঘটােত, খাদয্তািলকার উ�িতর জ� কৃিষেত ৈবিচ�য্ আনা এবং জলবায়ু-পিরবতর্েনর
ে�ি�েত যুৎসই কৃিষ নীিত ও কমর্সূিচ �হেণ সরকােরর সংি�� িবভাগগুেলার সে� কাজ করেব। জািতসংঘ েটকসই খাদয্ উৎপাদন এবং
খাদয্ বয্ব�ায় েবসরকাির খােতর ভূ িমকা কােজ লাগােত সরকােরর কৃিষ ও খাদয্ ম�ণালয়সহ িবিভ� অংশীদারেদর সে� কাজ করেব।

এই �বণতা দূর করেত কৃ িষ ম�ণালেয়র েবশ কেয়কিট উে�খেযাগয্ উেদয্াগ চলমান রেয়েছ। এগুেলার মেধয্ রেয়েছ সার ও কীটনাশক বয্বহােরর ে�ে� ভােলা চচর্া গেড় েতালা।
সমি�ত কীটনাশক বয্ব�াপনা, বােয়া কীটনাশক, িডিজটাল েপ� ময্ােনজেমন্ট িসে�ম িনেয় গেবষণা এবং সমি�তভােব ফসল েতালার প�িত িনেয় কাজ চলেছ।
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দির� জনেগা�ীর ে�ে� �া�য্ ও সু�তার জ� পািন, পয়ঃিন�াশন
ও পির�ার-পির��তা (ওয়াশ) স�িকর্ত েসবাগুেলার বয্বহার ও
মান উ�য়েনর �ভাব কাি�ত ফল অজর্েনর সে� স�িকর্ত সব
উপাদােনর ওপরই পেড়। জািতসংেঘর ভূ িমকা হেব এই খােতর
আইিন কাঠােমা শি�শালী করা, �ািত�ািনক সং�ার, পািনসহ
পুেরা খােতর গুণমান তদারিক বয্ব�া, িব�ৃত পিরসের �েয়াজন
অনুযায়ী স�মতা িনমর্াণ পিরক�নার মাধয্েম েটকসই েসবা
�দােন সরকারেক েকৗশলগত সহায়তা েদওয়া।
জলবায়ু পিরবতর্েনর মেতা িবকাশমান িবষয়গুেলার সে� মািনেয়
েনওয়া েযমন জলবায়ু সহনশীল ওয়াশ �াপনা, মল বজর্য্
বয্ব�াপনা, বাজার-িভি�ক সয্ািনেটশন বা পয়ঃিন�াশন, েজন্ডার
ও �িতবি�তা এবং দুেযর্াগ ঝু িঁ ক কমােনা ইতয্ািদ িবষয়গুেলােক
ওয়ােশর সে� সম�য় করার জ� জািতসংঘ পরামশর্ েদেব এবং
সংি��েদর স�মতা ব ৃি�েত কাজ করেব। সংেশািধত দির�বা�ব
েকৗশল ২০২০ অনুযায়ী জািতসংঘ েবসরকাির খাত, �ানীয়
উেদয্া�া ও অ�া�েদর এই খােত (ওয়াশ) বয্বসা করেত উৎসাহ
িদেত সরকােরর সে� একেযােগ কাজ করেব। সরকারেক
�া�য্েসবা �িত�ােন ওয়াশ েসবা ও বজর্য্ বয্ব�াপনা এবং জাতীয়
মান বজায় েরেখ িশ�া �িত�ােন ওয়াশ েসবা পিরচালনা ও
র�ণােব�েণ বরা� বাড়ােনা, েজন্ডার িনিবর্েশেষ মানস�� িশ�ায়
সব মানুেষর সমান সুেযাগ এবং িশ�ার পিরেবেশর উ�য়েন এর
কাযর্কািরতা তদারিকর জ� সরকােরর সে� পরামশর্ চািলেয়
যাওয়ার মাধয্েম জািতসংঘ ওয়াশ স�িকর্ত েকৗশলগুেলা
বা�বায়েন িবিভ� �িত�ানেক সহায়তা েদেব। এছাড়াও িম�
অথর্ায়ন (েযমন ি�প�ীয় অনুদান, ঋণ ও অথর্ায়েনর অ�া� উৎস),
সাউথ-সাউথ সহেযািগতার িভি�েত অথর্ায়ন, �ু �ঋণ মেডল, �া�
ফান্ড এবং নগদ হ�া�র বয্বহােরর মাধয্েম ৬ ন�র েটকসই উ�য়ন
অভীে� েপৗঁছােত সুলভ ও েটকসই ওয়াশ েসবা �াি�র সুেযাগ
স ৃি�েত নতু ন ও উ�াবনী আিথর্ক প�িতর বয্বহারেক উৎসািহত
করেত সরকােরর সে� কাজ করেব জািতসংঘ।
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েজন্ডার সংেবদনশীল, অ�ভু র্ি�মূলক, মানস�ত অিভবাসন, নারী ও অ�া� ভাগয্হত অিভবাসী এবং িবেদশেফরত যারা আেছন,
তােদর জ� েযসব সামািজক সুর�ার বয্ব�া আেছ, েসগুেলােত েসবা�াি�র সুেযাগ বাড়ােত েকৗশলগত সহায়তা �দােনর ওপর
গুরু� েদেব জািতসংঘ। স�মতা ব ৃি� এবং েযখােন �েয়াজন েসখােন সরাসির স�দ িদেয় �ািত�ািনক প�িতেত সু�ু অিভবাসন
ও অিভবাসী বা িবেদশেফরতেদর সুর�া েসবার সরবরাহ বয্ব�ােক শি�শালী করেত জািতসংঘ েজন্ডার সংেবদনশীল,
জবাবিদিহমূলক ও কাযর্কর নীিতমালার পিরেবশ ৈতিরেত কাজ করেব। মানস�ত অিভবাসন এবং সুর�া েসবার চািহদা ৈতির ও
েসবা�াি� িনি�ত করেত জািতসংঘ একিট সামািজক প�িত ৈতিরেতও অবদান রাখেব।
জািতসংঘ িবিভ� খােত সামািজক এবং আচরণগত পিরবতর্ন আনেত েযাগােযােগর উেদয্াগেক শি�শালী ও স�সািরত করেব
যা �া�য্, খাদয্ িনরাপ�া, পুি�, িশ�া, পািন, পয়ঃিন�াশন ও পির�ার-পির��তা, িশশু সুর�া, ৈশশবকালীন িবকাশ, �বীণেদর
েসবা এবং �িতকারক চচর্া কিমেয় আনেত ইিতবাচক ও ৈবষময্হীন আচরণেক উৎসািহত করেব। েসই সে� এসব েসবার
�হণেযাগয্তা ও বয্বহার বাড়েব।
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অংশীদাির�
সাধারণ মানুেষর, িবেশষ কের যারা সবেচেয় অসহায় ও �াি�ক, তােদর গুণগত ও মানস�ত, অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার ও শক
েরসপি�ভ, দুেযর্াগ সহনশীল, সাবর্জনীন ও েটকসই সামািজক সুর�া ও েমৗিলক েসবাগুেলার বয্বহাের সুেযাগ িনি�ত করার
মাধয্েম অিধকতর সমতািভি�ক মানব উ�য়ন এবং সু�াে�য্র জ� �েয়াজনীয় সব সরকাির �িত�ান ও খাত সংি��েদর,
েবসরকাির খাত ও সুশীল সমােজর স� ৃি� ও অ�ীকার বা�বায়েনর কথা বলা হেয়েছ।
তাই এই কািঙ�ত ফল অজর্েন জািতসংঘেক বহু অংশীদােরর সে� কাজ করেত হেব। েযমন জাতীয় ও �ানীয় সরকার; সংি��
ম�ণালয় এবং তােদর িবভাগ ও অিধদ�র; উ�য়ন সহেযাগী; েপশাজীবী সংগঠন; আিথর্ক �িত�ান; িশ�া �িত�ান ও
�িশ�ণেক�; নাগিরক সমাজ ও কিমউিনিটিভি�ক সংগঠনসহ যারা �াি�ক জনেগা�ীর অিধকার িনেয় েসা�ার; িপিছেয় থাকা
জনেগা�ীর �ােথর্ কাজ করা তণৃ মূল সংগঠন; সরকাির েসবাদাতা; েবসরকাির খােতর েসবাদাতা ও িশ� �িত�ান; জাতীয়,
আ�িলক ও ৈবি�ক িবিভ� িবষয় িনেয় েসা�ার সংগঠনসমূহ; ি�প�ীয় ও বহুপ�ীয় সং�া এবং অ�া� উ�য়ন সং�া, এছাড়াও
িবিভ� বয্ি�, তার পিরবার ও এলাকার মানুষ। সহেযািগতার ে�ে� �ধান অংশীদারেদর িববরণ সংযুি�/পিরিশ�-১ বা অয্ােন�
েরজা� ময্াি�ে� িনেদর্িশত হেয়েছ।
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েকৗশলগত অ�ািধকার ৩:
েটকসই, �া��কর ও অিভঘাত সহনশীল পিরেবশ
কািঙ্�ত ফল ৩: ২০২৬ সাল নাগাদ �া�য্কর �িতেবশ এবং সব মানুষ, িবেশষ কের �াম ও শহর উভয় ে�ে�ই যারা সবেচেয়
অসহায় ও �াি�ক অব�ায় রেয়েছ, তারা যােত একিট েজন্ডার েরসপি�ভ বয্ব�া পায় এবং তােত ভূ িমকা রাখেত পাের। তােদর
জ� একিট পির�� এবং আরও সহনশীল পিরেবশ, েযখােন সম ৃ� �াকৃিতক স�েদর িভি� আেছ, কাবর্ন িনঃসরণ কম, আরও
সম ৃ� এবং জলবায়ু পিরবতর্ন, অিভঘাত ও দুেযর্াগ েমাকােবলায় আরও সমথর্ ।
২০৪১ সােলর উ�য়ন লে�য্র েকে� রেয়েছ েদেশ একিট েটকসই পিরেবশ িনি�ত করা, গিতশীল ব�ীেপ
জলবায়ু-সহনশীল জািত গঠন এবং একিট সমু�-িনভর্র অথর্নীিতর স�াবনার িবকাশ।
সরকার অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার মাধয্েম দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভােবর মুেখ িটেক থাকেত স�ম
একিট েটকসই উ�য়েনর পথ অনুসরেণর অ�ীকার কেরেছ। এেত �াকৃিতক স�েদর েটকসই বয্বহার হেব এবং
মানুেষর জ� উপেযাগী ও পিরেবশবা�ব নগর ৈতিরর জ� সফল বয্ব�াপনা িনি�ত করা হেব।
বাংলােদশ ব-�ীপ পিরক�না (িবিডিপ ২১০০), দুেযর্াগ বয্ব�াপনার জাতীয় পিরক�না (এনিপিডএম ২০২১-২০২৫) এবং
দুেযর্াগ বয্ব�াপনা িবষয়ক �ায়ী আেদশাবলী (এসওিড ২০১৯), পির�ার বা দূষণমু� রা�ার জ� জাতীয় কমর্ পিরক�না
(২০২০-২০৩০), বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতর্ন িবষয়ক েকৗশল ও কমর্পিরক�না (িবিসিসএসিপ২০০৯-২০১৮), জলবায়ু
পিরবতর্ন ও েজন্ডার িবষয়ক কমর্পিরক�না (িসিসিজএিপ) ২০১৩ েসই েটকসই উ�য়ন পিরক�নার পিরপূরক িহেসেব কাজ
কেরেছ। যার ল�য্ দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর দীঘর্েময়ািদ �ভাবগুেলা েমাকােবলা করা, যার মেধয্ রেয়েছ পািন বয্ব�াপনা,
পািন িনরাপ�া এবং জলাভূ িমর �িতেবশ সংর�ণেক এিগেয় েনওয়া।
বাংলােদশজুেড় িব�ৃত বহু সংখয্ক সরকাির ও েবসরকাির �িত�ান বা�তে�র উ�য়ন, জলবায়ু ও দুেযর্াগ ঝু ঁিক বয্ব�াপনার
উ�িতর জ� দীঘর্েময়ািদ কাজ হােত িনেয়েছ। তারা িবষয়গুেলােত সি�য়তা স ৃি�েত গুরু�পূণর্ ভূ িমকা পালন কের আসেছ। েগাটা
সমাজেক িনেয় সমি�ত ও ভিবষয্ৎমুখী িচ�াপ�িত �হণ ও বা�বায়েন এই �িত�ানগুেলার আেরা সাহাযয্ �েয়াজন। একই সমেয়
�া�য্কর পিরেবশ িনি�েত এবং জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্ােগ িটেক থাকার স�মতা স ৃি�েত বয্ি� ও জনেগা�ী শি�শালী
িনয়ামক িহেসেব কাজ কের। েসজ� তােদর স�দ ও সুেযাগ থাকেত হেব। একিট পিরেবশ দরকার েযখােন তারা �ানীয়ভােব
সমাধান েবর করেত পাের এবং ইিতবাচক দৃি�ভি� ধারণ করেত পাের।
েকািভড-উ�রকােল অথর্নীিতেক পিরেবশবা�ব �ব ৃি�র ধারায় চািলত করার বা পিরেবশবা�ব২৬ উৎপাদেনর ধারায় পিরচািলত
করার বা�বতা রেয়েছ। এিট সুশীল সমাজ, েবসরকাির খাত ও সরকােরর �িত�ানগুেলার জ� েদশেক একিট েটকসই ও সবুজ
উ�য়েনর পেথ িনেয় যাওয়ার সুেযাগ। তারা পিরেবশগত নীিত ও আইিন কাঠােমা স�েকর্ তােদর দ� পযর্ােলাচনা, আিথর্ক
িবষয়গুেলার সমাধান িচি�ত করা, কাবর্ন িনঃসরণ �াস এবং চ�াকার অথর্ৈনিতক বয্ব�া, দূষণ ও রাসায়িনক বয্ব�াপনা এবং
�াকৃিতক উপােয় সমাধােনর মাধয্েম সবুজ বা পিরেবশবা�ব িবিনেয়াগেক অ�ািধকার েদওয়ার মাধয্েম তা করেত পাের।

সবুজ �ব ৃি� বলেত এমন একিট অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র েকৗশলেক েবাঝায় যার মধয্ িদেয় �ানীয় মািট, পািন ও বায়ু দূষণ, �ীনহাউজ গয্াস িনঃসরণ, উৎপাদন �ি�য়ার �ভােব
জীবৈবিচে�য্র �িত ও অ�া� েনিতবাচক পিরেবশগত �ভাব সবর্িন� পযর্ােয় নািমেয় আনার েচ�া করা হয়। এটা উৎপাদনকারী, উৎপাদন �ি�য়া ও সা�াই েচইন সবাইেক জলবায়ু
সহনশীল কের েতােল।

২৬
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কাি�ত ফল অজর্েন অ�ত িতন েসট শতর্ পূরণ করেত হেব।
�থমত, সব মানুেষর জ�, িবেশষ কের অসহায় ও �াি�ক জনেগা�ী, নারী, িশশু, েযৗন সংখয্ালঘু২৭ ও �িতব�ী বয্ি�েদর
জ� �া�য্কর �িতেবশ ও বাস উপেযাগী পিরেবশ িনি�ত করেত হেব। এজ� �েয়াজনীয় স�েদ (েটকসই অবকাঠােমা,
�েয়াজনীয় েমৗিলক েসবা, তথয্, আিথর্ক সুিবধা, জলবায়ুর কারেণ �েয়াজনীয় েসবা, স�মতা ও �যুি�) �েবশািধকার,
�াপয্তা ও বয্বহােরর সুেযাগ ৈতির করেত হেব। এছাড়া �ায়ীভােব তারা েযন এগুেলা েভাগ করেত পাের ও জলবায়ু
পিরবতর্েনর �ভাব েমাকােবলায় ভূ িমকা রাখেত পাের েসজ� তােদর �মতায়ন করেত হেব।
ি�তীয়ত, আেরা দূরদিশর্তা, উ�াবন, তথয্-�মাণ, �যুি�, অথর্, েজন্ডার েরসপি�ভ, অংশীদাির�, পিরেবশগত ও
�িতেবশগত উ�িত এবং জলবায়ু পিরবতর্ন, দুেযর্াগ, মহামাির ও মানিবক সংকেটর মেতা বাড়েত থাকা ঝু ঁিকসমূহ
বয্ব�াপনার জ� পুেরা সমাজেক অ�ভু র্� কের কাজ করার প�িত �হেণর মাধয্েম পিরেবশ িবষেয় পিরক�না, িনয়�ণ,
পযর্েব�ণ ও �েয়ােগর জ� �ািত�ািনক স�মতা আেরা েজারদার করেত হেব।
ৃ ীয়, সুশীল সমাজ, েবসরকাির খাত ও সংি�� সরকাির �িত�ানগুেলােক একসােথ কাজ করেত হেব। তারা পিরেবশগত
তত
নীিত ও আইিন কাঠােমা স�েকর্ তােদর দ� পযর্ােলাচনা, আিথর্ক িবষয়গুেলার সমাধান িচি�ত করা, কাবর্ন �াস এবং
চ�াকার অথর্ৈনিতক বয্ব�া, দূষণ ও রাসায়িনক বয্ব�াপনা এবং �াকৃিতক উপােয় সমাধােনর মাধয্েম সবুজ বা
পিরেবশবা�ব িবিনেয়ােগ অ�ািধকার �দােনর মাধয্েম তা করেত পাের।
২৭

অ�ম প�বািষর্ক পিরক�না অনুযায়ী, েযৗন সংখয্ালঘুরা হেলন েসই সব বয্ি� যারা এইচআইিভ/এইিডস আ�া�, নারী ও পুরুষ েযৗনকমর্ী এবং িহজড়া জনেগা�ী। প ৃ�া ৭৬৮।
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পিরবতর্েনর পূবর্শতর্ অনুযায়ী, আেরা েটকসই উপােয় েভাগ ও উৎপাদনেক উ��
ু করা, খাদয্ উৎপাদন বয্ব�ার েটকসই
বয্ব�াপনা, এবং জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্াগ �িতেরাধ বয্ব�ােক শি�শালী করার মাধয্েম জািতসংেঘর িসে�ম �িতেবশ ও
জীবৈবিচে�য্র �িত �িতেরাধ ও পুনরু�াের েকৗশলগত ভূ িমকা ও অংশীদািরে�র একগু� ল�য্ অজর্েন গুরু� েদেব।
আেরা েবিশ সংখয্ক মানুষ যােত সেচতনভােব �িতেবশ বয্ব�াপনা করেত পাের, দূষণ কম ঘটায়, সবেচেয় ঝু ঁিকেত থাকা
মানুেষরা যােত জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্াগ েমাকােবলা করেত পাের ও কাযর্করভােব অিভেযাজন করেত পাের, েসজ� জািতসংঘ
�াি�ক জনেগা�ীেক েকৗশলগত সহায়তা েদেব এবং তােদর জ� তহিবল বরা� করেব যােত তারা �েয়াজনীয় েমৗিলক েসবাগুেলা
পায়। অবকাঠােমা ও তেথয্র সুিবধা পায়। �ানীয়ভােব জলবায়ু পিরবতর্নসহ িবিভ� ধরেনর অিভঘাত ও দুেযর্াগ েমাকােবলায় অথর্
ও �যুি�র সং�ান করেত পাের। একইসে� ব��াণী ও বনেকি�ক অপরাধসমূেহর িবরুে� �িতেরাধ গেড় তু লেত পাের।
সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া েব�নী ও পািন, পয়ঃিন�াশন ও পির�ার-পির��তার উ�িত ঘটােনার লে�য্ কাি�ত ফল
২ বা�বায়েন েয কমর্পন্থাগুেলা েনওয়া হেয়েছ, এগুেলা তার পিরপূরক িহেসেব কাজ করেব।
জাতীয় �িত�ানগুেলার স�মতা বাড়ােনার পাশাপািশ িবপদ েমাকােবলায় েটকসই �িতেরাধ গেড় েতালা এবং তার কারণগুেলা
িচি�ত করার জ� গ ৃহীত জািতসংেঘর উ�য়ন ও মানিবক সহায়তার কমর্সূিচ অনুযাযী �ানীয়েদর �ারা পূবর্াভােসর িভি�েত আগাম
পদে�প বা�বায়েনর �ি�য়ােক সহায়তা েদেব জািতসংঘ। �ামীণ জনেগা�ীর জ� দুেযর্াগ েমাকােবলায় স�মতা বাড়ােত
েকৗশলগত সহায়তা েদওয়া হেব। েযমন, জলবায়ু সহনশীল কৃিষ, কৃিষ �িতেবশ, েটকসই প�িতেত মাছ আহরণ, বনায়ন, গ ৃেহ
�ািণ পালন বা পশুস�দ পালন। খামােরর বাইেরর জ�, বাজােরর চািহদা অনুযায়ী িবক� জীিবকা, দুেযর্াগ �বণ ও জলবায়ু
দুেযর্াগপূণর্ এলাকাগুেলােত কম খরেচ �যুি� ও দ�তা উ�য়েন সহায়তা। দুই ে�ে�ই সবেচেয় ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী িবেশষ
কের নারীেদর অ�ািধকার েদওয়া হেব। পাশাপািশ জলবায়ু-স�িকর্ত �ভাব ও অসুখিবসুখ স�েকর্ বুঝেত িবে�ষণী সহায়তা
ৃ িবকােশ সহায়তার মাধয্েম সং�ৃিত ও
েদওয়া হেব। সেচতনতা ব ৃি� এবং সরকার ও �ানীয় পযর্ােয় জনেগা�ীর মধয্ েথেক েনত�
�াকৃিতক ঐিত�সহ �াকৃিতক স�দ ও জীবৈবিচ�য্ সংর�ণ ও বাড়ােনা, দূষণ �ােস আচরণ পিরবতর্েন সহায়তা েদেব জািতসংঘ।
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দুেযর্াগ-ঝু ঁিক কমােনা, জলবায়ু পিরবতর্েনর সে� অিভেযাজন ও �িতেবশেক সু� রাখার জ� �ািত�ািনক স�মতা বাড়ােত
জািতসংঘ সরকার ও সরকােরর বাইেরর সংি�� �িত�ানেক অবয্াহতভােব সহায়তা িদেয় যােব। উ�াবনী উপােয়, পুেরা সমাজেক
সে� িনেয়, এবং েজন্ডার-সংেবদনশীল উেদয্ােগর মাধয্েম �িতেবেশর �া�য্গত উ�িত ও তার বড় ধরেনর ঝু ঁিকগুেলার
বয্ব�াপনার জে� এই সহায়তা েদওয়া হেব। উ�য়েনর পেথ অিজর্ত অ�গিত ধের রাখার জ�, আিথর্ক ও কমর্সূিচ কাঠােমা এবং
পূবর্াভাস অনুযায়ী পদে�প িনেত ��িত গেড় তু লেত দুেযর্াগ-ঝু ঁিক বয্ব�াপনায় সহায়তা েদওয়া হেব যােত �ানীয় ও জাতীয়
পযর্ােয় সংি��রা দুেযর্ােগর জ� ��িত িনেত ও দুেযর্াগ হেল সাড়া িদেত পাের এবং �য়�িত কমােত পাের। বাংলােদেশ
জলবায়ু-সং�া� দুেযর্াগ ঝু ঁিক েযমন ব�া, �ী�ম�লীয় ঘূিণর্ঝড়, খরা ও তাপ�বােহর িব�ার শুধু সীমাে�র মেধয্ সীমাব� থােক
না। তাই জািতসংঘ এই ে�ে� আ�িলক সহেযািগতা গেড় েতালায় সহেযািগতা করেব দুিট আ�-সরকার �য্াটফেমর্র মাধয্েম।
েসগুেলা হে� - ডি�উএমও/এ�য্াপ পয্ােনল অন �িপকয্াল সাইে�ান এবং সাউথ এিশয়া �াইেমট আউটলুক েফারাম।
দূিষত বায়ু, জল ও ভূ িম পিরেশাধনসহ িবন� �াকৃিতক স�দ পুনরু�ােরর জ� সহায়তা েদেব জািতসংঘ। পাশাপািশ
পযর্েব�েণর তথয্, তথয্ মেডল, গেবষণা িবে�ষণ এবং কাযর্কর িস�া� েনওয়ার জ� �ামািণক তথয্ অনুস�ােনর ওপর �িশ�ণ
েদওয়া হেব। এর মেধয্ রেয়েছ েজন্ডার, বয়স ও �িতব�ীেদর স�িকর্ত িবষয়িভি�ক সুিব�� তথয্ (এসএিডিডিড) এবং
�াথিমক সতকর্ীকরণ বয্ব�ার অধীেন দুেযর্াগ, জলবায়ু পিরবতর্ন ও পিরেবশগত িবপযর্েয়র পূবর্াভাস। বা�চু য্ত জনসংখয্া,
�াকৃিতক স�দ (মািট, পািন, বন) এবং ভূ িম বয্বহােরর পিরবতর্ন পযর্েব�ণ কের এমন তথয্ বয্ব�া �েয়াজন অনুযায়ী বাড়ােনা
বা উ�ত করা হেব।
নতু ন ও িবদয্মান সরকাির নীিত, কমর্সূিচ ও েকৗশেলর বা�বায়ন, �েয়াগ, অবশয্পালনীয় রীিতনীিত এবং সম�য় �ি�য়া উ�ত
করেত সমি�ত নীিত সহায়তা েদওয়া হেব। এই নীিত সহায়তার আওতায় সামািজক সুর�ার জ� জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্ােগ
�িত��, বা�চু য্ত ও অিভবাসী স�দায় িবেশষ কের, নারী ও িশশু এবং �বীণসহ অসহায় বয্ি�েদর িবেবচনা করা হেব।
পুনবর্াসন ও �ানা�র ি�েমর কাযর্কািরতা বাড়ােত সরকারেক আরও সহায়তা করা হেব। এসিডিজ বা�বায়ন, পিরেবশ, জলবায়ু
ও দুেযর্াগ স�িকর্ত জাতীয়ভােব গ ৃহীত কমর্যজ্ঞ ও অ�া� জাতীয় ও আ�জর্ািতক পযর্ােয় েদওয়া অ�ীকার বা�বায়েন সরকারেক
সহায়তা েদওয়া হেব। এসিডিজ অজর্েন অ�গিত �িতেবদন ও নীিত অনুযায়ী পদে�প বা�বায়েনর পযর্ােলাচনায় সহায়তা েদওয়া
হেব। উ�য়ন িবষেয় জািতসংেঘর অ�া� েকৗশল ও �কে�র আওতাসহ িবিভ� উৎস েথেক জলবায়ু অথর্ায়ন েপেত �ািত�ািনক
স�মতা েজারদার করা হেব।
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সুশীল সমাজ, েবসরকাির খাত ও সরকারেক শি�শালী অংশীদাির� গেড় েতালার জ�, আিথর্ক সমসয্ার সমাধান িচি�ত করেত
এবং পিরেবশগতভােব েটকসই, অ�ভু ির্ �মূলক এবং একই সে� েজন্ডার েরসপি�ভ ও পিরেবশা�ব উ�য়েনর জ� িবিনেয়াগেক
অ�ািধকার িদেত জািতসংঘ তার জ্ঞানগত ও মধয্�তার �মতা কােজ লাগােব (এিট কাি�ত ফল ১ এর আওতাধীন
আইএনএফএফ-এর সােথ যু� হেব)। দূষণহীন �ালািন, পিরেবশবা�ব সমাধান ও িবিনেয়াগেক সহায়তা ও উৎসাহ েদেব
জািতসংঘ। অথর্ায়েনর সমসয্ার উ�াবনী সমাধান, আইন �ণয়ন এবং সব �ের নারীসহ একািধক অংশীদােরর কমর্�ি�য়ােক
েকৗশলগত সহায়তাও েদওয়া হেব। কাি�ত ফল ১ এর উেদয্াগগুেলা এর পিরপূরক িহেসেব কাজ কের, েযখােন জািতসংঘ দ�তা
উ�য়েন কাজ করেব, যার মেধয্ সং�ৃিত ও
স ৃজনশীল িশ�ও থাকেব। এর ফেল
পিরেবশবা�ব অথর্নীিতেত িবেশষ কের তরুণ ও
ৃ , কােজর সুেযাগ ও উেদয্ােগর
নারীেদর েনত�
স�মতা বাড়েব। েসই সে� সরকাির ও েবসরকাির
খােত দীঘর্েময়ােদ কাবর্ন দূষণ কমােত, বা�চু য্ত ও
অ�া� িবপ� মানুেষর জ� সংেবদনশীলতার সে�
েটকসই নগর পিরক�না, িবেশষ কের দূষণ
কমােনা, বজর্য্ বয্ব�াপনা ও ভূ িম বয্বহার
পিরক�নায় সহায়তা েদেব জািতসংঘ।
জািতসংঘ বাংলােদেশর সরকার ও েবসরকাির
খােতর সে� িমেল উ�য়েনর পিরক�না করেব,
যার মাধয্েম �িতেবেশর �া�য্ িফরেব এবং জলবায়ু
পিরবতর্েনর �ভাব েমাকােবলা সহজ হেব। িবেশষ
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কের, �কৃিত-িভি�ক সমাধান যা েদেশর �াকৃিতক
স�েদর মূলধনেক উ�ত কের এবং বা�তে�র
পণয্ ও পিরেষবা, জীিবকা এবং জীবনযা�ার মানও
উ�ত কের তা িচি�ত করা হেব এবং অ�ািধকার েদওয়া হেব। সুিনিদর্�ভােব �কৃিত েথেক সমাধান েবর করার ওপর অ�ািধকার
েদওয়া হেব। েসই সমাধান েদেশর �াকৃিতক স�েদর পুিঁ জ বাড়ােব। একই সে� �িতেবেশর পণয্ ও েসবা, জীিবকা ও জীবনমােন
সম ৃি� আনেব। পািন স�দ, বন, নদী ও জলাভূ িমর �িতেবেশর সমি�ত বয্ব�াপনার প�িত িবকােশ েকৗশলগত সহায়তা অ�ািধকার
পােব। জলবায়ু পিরবতর্ন েকৗশল এবং পিরবহনখাতসহ জাতীয়ভােব েমাট যত কাবর্ন িনঃসরণ হয় তা কমােত কমর্পিরক�না �ণয়ন
এবং দূষণহীন ও নবায়নেযাগয্ �ালািন বয্বহােরর মাধয্েম জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভােবর সে� অিভেযাজেন েদেশর সরকার ও
েবসরকাির খাতেক সহায়তা েদওয়ার জ� জািতসংঘ তার িব�ৃত পিরসেরর দ�তােক কােজ লাগােব।

অংশীদাির�
একিট েটকসই, �া�য্কর পিরেবশ এবং দুেযর্াগ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাব েমাকােবলায় স�মতা ৈতিরর জ� সমােজর
সবাইেক স� ৃ� কের কাজ করার প�িতেক পূবর্শতর্ িহেসেব �ীকার কের িনেয় জািতসংঘ কাি�ত এই ফল অজর্েনর জ� অবদান
রাখেত তার িব�ৃত ও িবিভ� ধরেনর অংশীদারেদর সােথ সহেযািগতার িভি�েত েযৗথভােব কাজ করেব। অংশীদারেদর মেধয্
জাতীয়, আ�িলক ও �ানীয় সরকার, িসিট কেপর্ােরশন, আ�জর্ািতক ও জাতীয় এনিজও, িসএসও, গেবষণা �িত�ান, েবসরকাির
ৃ াধীন উেদয্াগ এবং আে�ালনকারীরা
খাত, আিথর্ক �িত�ান, �িমক ও মািলকেদর সংগঠন, িশ�া �িত�ান, নারী ও যুব েনত�
অ�ভু র্� থাকেব। অ�া� ি�প�ীয় ও বহুপ�ীয় সং�া, দাতা এবং সাউথ-সাউথ েকাঅপােরশনও (এসএসিস) থাকেব। �ধান
সহেযাগী অংশীদারেদর িববরণ সংযুি�/পিরিশ� ১ েরজা� ময্াি�ে� িনেদর্িশত হেয়েছ।
এছাড়াও �াকৃিতক স�েদর েটকসই বয্বহােরর সাবর্জনীন ল�য্, জলবায়ু পিরবতর্েনর ঝু ঁিক কিমেয় আনা এবং দুেযর্াগ ও জলবায়ু
পিরবতর্ন েমাকােবলায় বয্ি� ও বয্ব�ার স�মতা বাড়ােত জািতসংঘ সরকাির ও েবসরকাির �িত�ান এবং জনেগা�ীর মেধয্
অ�ভু র্ি�মূলক অংশীদাির� গেড় েতালায় সহায়ক ও মধয্�তাকারী িহেসেব তার ভূ িমকার সেবর্া� কাযর্কািরতা িনি�েত
উে�খেযাগয্ভােব মেনািনেবশ করেব।

UNSDCF

evsjv‡`k 2022-2026 46

েকৗশলগত অ�ািধকার ৪:
�পা�রকামী, অংশ�হণমূলক ও অ�ভ��� �মূলক শাসন ব�ব�া
কাি�ত ফল ৪: ২০২৬ সাল নাগাদ আেরা েবিশ সংখয্ক মানুষ, িবেশষত যারা সবেচেয় অসহায়, তারা আইেনর শাসন �ারা
পিরচািলত একিট শাি�পূণর্ ও সহনশীল সমােজ অিধকতর সমতািভি�ক, ৈবষময্হীন, েজন্ডার েরসপি�ভ, অংশ�হণমূলক,
জবাবিদিহমূলক শাসন এবং �ায়িবচােরর সুফললােভর অিধকারী হেবন।

অ�গিত সে�ও বাংলােদেশর অেনক মানুষ শাসন বয্ব�ায় অথর্পণূ র্ভােব অংশ�হণ ও কাযর্করভােব অিধকার
লাভ, একিট েজন্ডার েরসপি�ভ, সমতািভি�ক ও ৈবষময্হীন িবচার বয্ব�া এবং সরকাির েসবা পায় না। এিট
অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �ীকার কের েনওয়া হেয়েছ, যার মূল িবষয়ব� অ�ভু র্ি�মূলক একিট
বয্াপকিভি�ক শাসন বয্ব�ার েকৗশল। এখােন শাসন বয্ব�ােক শি�শালী করা সু�� অ�ািধকার িহেসেব
েঘাষণা করা হেয়েছ এবং েসই উ�য়েনর �ি�য়ায় পূণর্া�ভােব অংশ�হণ ও সুফল লােভর জ� �েতয্ক
নাগিরকেক �মতায়ন করার কথা বলা হেয়েছ। তাই অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় সবার অিধকার দািব করার এবং �ানীয় বা
জাতীয় উ�য়েন অবদান রাখার সুেযােগর কথা বলা হেয়েছ।

Qwe: BDGb DB‡gb evsjv‡`k
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পিরবত�েনর পূবশত�
�
কাি�ত ফল অজর্েন অ�ত িতন েসট শতর্ পূরণ করেত হেব।
�থমত, সাধারণ জনগণ, িবেশষ কের িপিছেয় থাকা েজলার বািস�ােদর �মতায়ন করেত হেব, যােত তারা
শাসন বয্ব�ায় কাযর্করভােব তােদর অিধকার দািব করার এবং েজন্ডার েরসপি�ভ সমতািভি�ক ৈবষময্হীন
িবচার বয্ব�ার সুফল পায়।

ি�তীয়ত, সরকাির �িত�ান, �ানীয় সরকার ও অ�া� আধা-সরকাির �িত�ান এবং আদশর্ ও নীিত কাঠােমা
অবশয্ই আেরা েজন্ডার েরসপি�ভ, জবাবিদিহমূলক এবং আইেনর শাসন �ারা পিরচািলত হেত হেব।
ৃ ীয়ত, সব �েরর নাগিরক সমােজর সংগঠন, িবেশষ কের েজলা িসএসও েনটওয়াকর্, তদারিক সং�া,
তত
�িত�ান, ে�ড ইউিনয়ন ও মািলকেদর সংগঠন এবং েবসরকাির খাত সংি��রা যােত িস�া� �হণ �ি�য়ায়
অথর্পণূ র্ভােব অংশ িনেত পাের এবং মানবািধকার সমু�ত রাখেত, র�ায় ও পিরপূণর্ভােব �িত�ায় ভূ িমকা
রাখেত পাের তা িনি�ত করেত হেব। েসই ৈবষেময্র িবরুে� লড়াই করার, সিহংস চরমপন্থা, সিহংসতায়
উ�ািন, িবে�ষ এবং ভু ল তথয্ �িতেরাধ করার, কাঠােমাগত পিরবতর্েন অবদান রাখার, জনসাধারণেক স� ৃ�তা
কের �িতেরােধর স�মতা গেড় েতালার সুেযাগ তােদর থাকেত হেব।

কা��ত ফল অজ�েন জািতসংেঘর ভূ িমকা
এ িবষেয় জািতসংঘ স�মতা ব ৃি�েত �িশ�ণ এবং আইনগত অিধকার, মানবািধকার, িনরাপদ খাদয্ ও পািন
বয্বহােরর অিধকার, মানুেষর �ােথর্ পরামশর্ �দান এবং েজন্ডার সমতার িবকাশ িবষেয় তথয্ �দান ও অবিহত
করার মাধয্েম নাগিরকেদর �মতায়েন অবদান রাখেত পাের।
এিট নারী, তরুণ ও সংখয্ালঘুেদর, িবেশষ কের িপিছেয় থাকা েজলার অিধবাসীেদর অিধকার িবষেয় সেচতন হেত
ৃ ে�র কােছ তােদর দািবদাওয়া তু েল ধরেত, েকােনা িবষেয় সমাধান চাইেত, গুণমানস��, েজন্ডার েরসপি�ভ
এবং সংি�� কতর্প
সরকাির ও আইিন েসবা েপেত এবং ৈবষময্ ও �িতকর সামািজক রীিতনীিত িচি�ত করেত এবং েসগুেলার িবরুে� লড়াই করেত
সহায়তা করেব।
তদুপির, জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় সরকার ও সুশীল সমােজর �িতিনিধেদর মেধয্ েকৗশলগত সংলােপর জ� �য্াটফমর্গুেলােক
অবিহত করা এবং নারী, তরুণ ও �াি�ক জনেগা�ীর নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িনেয় কথা বলার পিরসর িব�ৃত করার
িবষেয় জািতসংঘ তার মধয্�তা ও সহায়তাকারীর ভূ িমকা �েয়াগ করেব।
বাংলােদেশর নাগিরেকরা যােত সরকাির নীিত িবষেয় মতামত �কাশ, অংশ�হণমূলক প�িতেত উ�য়েনর অ�ািধকার িনেয়
আেলাচনা, জনজীবেন ও িনবর্াচেনর মেতা রাজৈনিতক �ি�য়ায় িনরাপেদ অংশ�হণ করেত পােরন, মানস�ত সরকাির েসবা
এবং ৈবষময্, অিধকারহীনতা ও সিহংসতার ভয় ছাড়াই সমসয্ার সমাধান ও িবচার চাইেত পােরন তার জ� জািতসংঘ কাজ করেব
।
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জািতসংঘ বাংলােদেশর জাতীয় মানবািধকার কিমশনেক তার ওপর অিপর্ত দািয়� বা�বায়েন এবং সুি�ম েকাটর্, আইিন সহায়তা
বয্ব�া ও িবচার বয্ব�ােক বয্াি� ও সম�য় বাড়ােনার জ� েকৗশলগত সহায়তা েদেব। িবচার িবভােগ েকৗশলগত সহায়তা এবং
�ািত�ািনক শি�শালীকরণ কমর্সূিচ আধুিনক, তথয্ �যুি�িনভর্র বয্ব�াপনা ও মামলার কাযর্�ম এবং িবেরাধ িন�ি�র �ি�য়া
আরও উ�ত করেত সহায়তা করেব। ফেল আইিন প�িত, িবক� িবেরাধ িন�ি� এবং সমসয্া সমাধােনর বয্ব�া আেরা দ� ও
জনসাধারেণর কােছ আেরা িনভর্রেযাগয্ হেয় উঠেব। ফেল ঘুষ ও দুনর্ীিত কেম যােব। জনসাধারেণর আ�া ও সমথর্ন বাড়েব।
জািতসংঘ েজন্ডার সংেবদনশীল উ�য়ন পিরক�না, অথর্ায়ন এবং �ামািণক তথয্িভি�ক নীিত পরামশর্ িবষেয় জনগেণর
মতামতেক মূলয্ায়ন করার �ি�য়া শি�শালী করেত িবিভ� জাতীয় কিমশন এবং �িত�ােনর সে� কাজ করেব। এিট কাযর্কর
সরকাির েসবা েদওয়ার জ� জবাবিদিহমূলক ও �� সরকাির �িত�ান গেড় তু লেত এবং জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় অংশ�হণমূলক
গণতাি�ক চচর্ার জ� একিট �াণব� পিরেবশ ৈতিরেত অবদান রাখেব।

Qwe: BDGbwWwc evsjv‡`k

েযেহতু বাংলােদশ ২০৩১ সােলর মেধয্ উ� মধয্ম আেয়র েদেশর মযর্াদা অজর্েনর িদেক অ�সর হে�, জাতীয় পযর্ােয় ও তার
িনেচ তার সরকারী �িত�ানগুিল আরও জবাবিদিহমূলক, ��, েজন্ডার-সংেবদনশীল ও অ�ভু র্ি�মূলক প�িতেত তােদর ওপর
অিপর্ত দািয়� বা�বায়েন, সরকাির েসবা, এবং েফৗজদাির িবচার বয্ব�া, �ম আদালত েথেক িবচার িনি�ত করার ে�ে�
�মবধর্মান চয্ােলে�র মুেখামুিখ হে�। সরকারযে�র দ� পিরচালনার েয �েয়াজনীয়তা এবং অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার েয
মূলম�– দ� সরকার পিরচালনার জ� �েয়াজনীয় �িত�ান গেড় েতালা এবং েসগুেলার উ�য়ন, তার জ� �েয়াজন নীিতগত ও
আইনগত কাঠােমার েয অপযর্া�তা আেছ তা কািটেয় ওঠা। একইসে� �ািত�ািনক স�মতার সীমাব�তা, েক�ীভূ ত �শাসন,
আমলাতাি�ক জিটলতা, সম�য় ও কািরগির জ্ঞােনর অভাব এবং সমােজর িবিভ� অংেশ িবরাজমান ৈবষময্ দূর করেত হেব।
যুগপৎভােব, নাগিরক ও রাজৈনিতক ে�� ৈতিরেত, অ�ভু র্ি�মূলক িস�া� �হণ �ি�য়া, নীিত ও আইিন কাঠােমা শি�শালী
করা, একিট কাযর্কর িবচার বয্ব�া এবং আেরা কাযর্কর েসবা �দান �ি�য়া িনি�েত জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় আইেনর শাসন
সমু�ত রাখা ও মানবািধকারিভি�ক প�িত �হণ অতয্� গুরু�পূণর্।
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এই পিরবতর্ন �ি�য়ায় ভূ িমকা রাখার জ� আইন, আইিন সং�ার, নীিত, পিরক�না ও বােজট �ণয়ন, অিভেযাগ, �িতকার ও
পযর্েব�ণ �ি�য়া শি�শালী করেত �েয়াজনীয় বহু-মাি�ক ও েজন্ডার েরসপি�ভ িবে�ষেণর জ� হালনাগাদ তথয্ সং�েহ
সহায়তা করেব। জাতীয় তথয্ বয্ব�াপনা ও তথয্ বয্ব�া এবং এসিডিজর অ�গিত পযর্েব�েণর পিরসংখয্ানগত �মতা ব ৃি�র
মাধয্েম তথয্ ও তেথয্র ঘাটিত পূরেণ �যুি�গত সহায়তা �দান করা হেব এবং জািতসংঘ তােদর �িতিনিধ�মূলক সং�ার মাধয্েম
আইন, নীিত ও আইিন সং�ার িবষয়ক সংলােপ জনগেণর অংশ�হণেক সি�য়ভােব যু� করার উেদয্াগগুেলােক উৎসািহত করেব
।
জািতসংেঘর িসে�ম তার নীিতমূলক কােজর
অংশ িহেসেব এনএইচআরিস (জাতীয়
মানবািধকার সং�া) ও সংি�� ম�ণালয়গুেলােক
চু ি� বা�বায়ন তদারিক সং�া এবং
ইউিনভাসর্াল িপিরয়িডক িরিভউ (ইউিপআর)
িরেপািটর্ং িবষেয় সহায়তা েদেব। পাশাপািশ
পররা� ম�ণালয়সহ (এমওএফএ) সংি��
�িত�ােনর িরেপািটর্ং �মতা এবং ইউিপআর
সুপািরেশর সােথ স�িকর্ত নীিতগত শাসন
উ�য়েন েকৗশলগত সহায়তা েদেব। আ�জর্ািতক
�ম মানদ�সমূেহর সােথ সাম�সয্ েরেখ
�মবাজার িনয়�ণ জািতসংেঘর আেরকিট
গুরুে�র জায়গা হেব।
ৈবষময্হীন ও উ�ত সরকাির েসবা �দান, িবিভ�
মাদক ও অপরাধ িবষয়ক ঝু ঁিক, সিহংস উ�বাদ
Qwe: BDwb‡md evsjv‡`k
ও স�াসবাদ েমাকােবলা এবং দুনর্ীিত দমন
কিমশেনর (এিসিস) হটলাইনগুেলা আেরা সচল
করাসহ দুনর্ীিতিবেরাধী পদে�পগুেলা শি�শালী করা িনি�ত করার জ� �ািত�ািনক জবাবিদিহ ও ��তা বাড়ােত েকৗশলগত
সহায়তা েদেব জািতসংঘ। �ানীয় সরকােরর স�মতা বাড়ােত উেদয্াগ েনওয়া হেব, যােত তােদর সরকাির আিথর্ক বয্ব�াপনা
শি�শালী হয়, অংশ�হণমূলক প�িতেত সরকাির �িত�ােন িবেশষ কের �ানীয় পযর্ােয় সামািজক িনরী�া ও পিরক�না করেত
পাের। কারা অিধদ�েরর স�মতা ব ৃি�র উেদয্াগ েনওয়া হেব, যােত কারাগােরর প�িতর বাইেরও অ�া� িবিভ� উপােয় িবচার
িনি�ত করা যায় এবং নারী কেয়িদেদর সে� জািতসংেঘর মানদ� অনুযায়ী বয্বহার করা হয়।
িবচার �ি�য়া চলাকােল ভু �েভাগী ও সা�ীেদর সুর�ায় প ৃথক আইন �ণয়েনর পরামশর্ েদেব জািতসংঘ। েসই সে�
ৈবষময্িবেরাধী আইেনর খসড়া পাস করার জ� এবং আইনগুেলা �েয়ােগর জ� �ািত�ািনক বয্ব�া �িত�া করার জ� বলা হেব।
িবচার বয্ব�ােক আরও শি�শালী করার জ�, �াম আদালত আইন সংেশাধন ও তার সি�য়তা বাড়ােত, এবং মধয্�তা পিরষদ
ও ইউিনয়ন পিরষদ আইিন সহায়তা কিমিটর স�মতা ব ৃি�র জ� সহায়তা েদওয়া হেব। েজন্ডার সমতা ও �ায়িবচার, আইেনর
অধীেন সমান সুর�ার অিধকার এবং ৈবষময্ স ৃি�কারী িনয়মকানুন ও চচর্ার ওপর িবেশষ গুরু� িদেয় মানবািধকােরর িবষেয়
গেবষণার িভি�েত সেচতনতা বাড়ােনা, পরামশর্ �দান, সামািজক সংহিত ও নাগিরক িশ�ায় সহায়তা েদেব জািতসংঘ। িবচার
বয্ব�া আেরা �� করেত জাতীয় ও েজলা পযর্ােয় আইিন সহায়তার অিফসগুেলােত িডিজটাল েমিডেয়শন �য্াটফেমর্র ওপর গুরু�
িদেয় আইিন সহায়তা েসবার িব�ৃিত ও উ�য়েন উেদয্াগ েনওয়া হেব ও সহেযািগতা করা হেব।
বাংলােদেশর দীঘর্ ঐিত�বাহী ও সাংিবধািনক ধমর্িনরেপ�তা অবয্াহতভােব বাধার মুেখ পড়েছ িব�াি�কর তথয্, িবভাজনমূলক
আখয্ান ও উ�বাদী মতাদেশর্র িব�ােরর কারেণ। এছাড়া জািতগত িবে�ষ ও ধমর্ীয় �াধীনতার ল�ন িনেয় উে�গ রেয়েছ। এ
েথেক অসিহ�ুতা এবং ৈবিচ�য্ ও সাং�ৃিতক অিভ�তার �িত ��ার অভাব েবাঝা যায়। নারী, িবেশষ কের যারা �চিলত ৈলি�ক
রীিতনীিত মানেছ না বেল মেন করা হয়, তােদর ঘ ৃণা, িমথয্া �চার ও েযৗন সিহংসতার হুমিকর ল�য্ব� করা হে�। সুশীল
সমােজর ভূ িমকা রাখার সুেযাগ �মশ সংকুিচত হেয় আসা এবং িনেজেদর অিধকার চচর্া ও দািবর ে�ে� অংশ�হেণর সুেযাগ কম
থাকায় মত�কােশর �াধীনতা কেম আসায় এই বাধাগুেলা আেরা �কট হে�।
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এিটর সমাধােনর জ� মত�কােশর �াধীনতা িনি�ত করেত আ�জর্ািতক মানদে�র সােথ সাম�সয্ েরেখ নীিতমালার খসড়া ৈতির
ও পযর্ােলাচনা এবং আচরণীয় চচর্া িনধর্ারণ করা এবং �মবধর্মান অসিহ�ুতা, সিহংস চরমপন্থা, িবে�ষপূণর্ ব�বয্, অপ�চারসহ
অনলাইেন �িতকর �চারণা েরাধ ও েমাকািবলায় সেচতনতা ব ৃি�েত জািতসংঘ তার নীিতগত সহায়তার জায়গা েথেক কাজ করেব
ও পরামশর্ েদেব। এর মেধয্ রেয়েছ নারীর সুর�ায় নারী শাি� ও িনরাপ�া িবষয়ক জাতীয় কমর্পিরক�না বা�বায়ন এবং শাি�
ও সামািজক সংহিত বজায় রাখেত নারীর ভূ িমকা তু েল ধরেত সহায়তা করা। িডিজটাল �া�রতা ও িডিজটাল নাগিরকতা িবষেয়
িশ�া িব�াের নারী ও তরুণেদর সংগঠন, েবসরকাির খাত, উেদয্া�া, এলাকািভি�ক গণমাধয্েম, ধমর্ীয় েনতাসহ সুশীল সমাজেক
েকৗশলগত সহায়তা ও স�মতা বাড়ােত �িশ�ণ েদওয়া হেব, যা সিহংস চরমপন্থা, ভু ল তথয্ ও ঘ ৃণামূলক ব�েবয্র িব�ার েরাধ
কের এবং মানবািধকার র�া কের ও পূণর্তা েদয়।
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জািতসংঘ �ম িবষেয় আ�জর্ািতক মানদ�সহ
মানবািধকােরর সকল িবষেয় রা�, নাগিরক সমােজর
�িতিনিধসহ েবসরকাির খােতর মেধয্ েকৗশলগত
আেলাচনার �য্াটফমর্ ৈতির করেব। সংখয্ালঘু ও
অ�া� �াি�ক জনেগা�ীর সে� েযাগােযাগ করার ও
তােদর স� ৃ� করেত িবেশষ �েচ�া েনওয়া হেব। এই
সহায়তা নারী, তরুণ ও সংখয্ালঘু েনতােদর জ�
নাগিরক ও রাজৈনিতক ে�ে� ভূ িমকা রাখার
পিরসরেক িব�ৃত করেত ও সম�য় বাড়ােত বয্বহার
করা হেব। পাশাপািশ জ্ঞান ৈতির ও আদান�দােনর
জ� বয্বহার করা হেব, যা পিরি�িত স�েকর্ অবিহত
হেয় নীিত �ণয়ন করা যায় এবং তা আরও সম ৃ� হয়।
জািতসংঘ সমােজ ে��ােসবী ভূ িমকােক শি�শালী
করেত সহায়তা েদেব, যার মাধয্েম অ�ভু র্ি�মূলক
অংশ�হণ এবং েটকসই উ�য়েনর িবষয়গুেলােত
জাতীয়ভােব বয্াপকিভি�ক মািলকানার েবাধ এবং
স� ৃ�তা উে�খেযাগয্ভােব বাড়ার স�াবনা রেয়েছ।

অংশীদাির�
জাতীয় ল�য্ অজর্েন ভূ িমকা রাখেত জািতসংঘ একিট শাি�পূণর্ ও সহনশীল সমাজ গঠেন িব�ৃত পিরসের অংশীদাির� গেড়
তু লেব, েযখােন সব �েরর �িত�ান আেরা েজন্ডার েরসপি�ভ, অংশ�হণমূলক, জবাবিদিহমূলক হেব এবং সব মানুেষর
�ায়িবচার ও িবিভ� েসবা পাওয়া �াযয্ সুেযাগ িনি�ত হেব। এর মেধয্ থাকেব সরকাির ম�ণালয়, সং�া, িবচার িবভাগ সংি��রা,
ৃ �, সুি�ম েকাটর্, জাতীয় মানবািধকার কিমশন, িনবর্াচন কিমশন, িব�িবদয্ালয় ও িশ�া
সংসদ সদসয্, �ানীয় সরকার কতর্প
�িত�ান, সুশীল সমাজ, জনেগা�ী বা এলাকািভি�ক সংগঠন, এনিজও, নারী অিধকার সংগঠন ও �য্াটফমর্সমূহ, তরুণেদর
সংগঠন ও ধমর্ীয় সংগঠন, �িমক সংগঠন, েবসরকাির খাত এবং িমিডয়া ও উ�য়ন সহেযাগীরা। অংশীদারেদর িববরণ
পিরিশ�/সংযুি� ১ েরজা� ময্াি�ে� অ�ভু র্�।

UNSDCF

evsjv‡`k 2022-2026 51

কাি�ত ফল ৫: ২০২৬ সাল নাগাদ আেরা নারী, ক�া িশশু ও েস�য়
ু াল অিরেয়েন্টশেনর সংখয্ালঘুরা এমন একিট পিরেবশ েথেক
ৃ
সুিবধা পােব, েযখােন তারা িনেজেদর অিধকার, কতর্� ও িস�া� �হেণর �মতা পােব এবং সব ধরেনর ৈবষময্, সিহংসতা ও
�িতকর সামািজক রীিতনীিত ও চচর্া েথেক মু� হেয় জীবনযাপন করেত পারেব।
বাংলােদশ সরকােরর েনতেৃ � এ েদেশ েজন্ডার সমতা এবং নারী ও ক�া িশশুেদর মযর্াদা িবেশষ কের িশ�া ও
�া�য্ েসবার ে�ে� উে�খেযাগয্ অ�গিত হেয়েছ। ২০২০ সােলর ে�াবাল েজন্ডার গয্াপ �িতেবদেন ১৫৩ েদেশর
মেধয্ বাংলােদেশর অব�ান হেয়েছ ৫০তম। েজন্ডার সমতা এিগেয় েনওয়া ও নারীর �িত সিহংসতার অবসােন
বাংলােদশ অেনকগুেলা আইন ও নীিত �ণয়ন কেরেছ। েসগুেলার মেধয্ রেয়েছ পািরবািরক সিহংসতা (�িতেরাধ
ও সুর�া) আইন ২০১০, জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত ২০১১, মানবপাচার �িতেরাধ ও দমন আইন ২০১২ এবং
বালয্িববাহ িনেরাধ আইন ২০১৭।
এছাড়া নারী ও িশশুর �িত সিহংসতা �িতেরােধ জাতীয় কমর্পিরক�না (২০১৮-২০৩০) এবং বালয্িববাহ িনেরাধকে� জাতীয়
কমর্পিরক�না করা হেয়েছ। তেব এসব আইন ও নীিত বা�বায়েন দুবর্লতা রেয়েছ এবং বাংলােদেশ নারী, ক�া িশশু ও েস�য়
ু াল
অিরেয়েন্টশেনর সংখয্ালঘুরা তােদর েজন্ডােরর কারেণ ৈবষেময্র িশকার হেয় আসেছ এবং তােদর মানবািধকার র�া হে� না।
এসব মানুষ বয্ি�গত ও সমাজ জীবেন পুেরাপুির অংশ�হণও করেত পারেছ না।
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েজন্ডার অসমতা �িতফিলত হে� িল�িভি�ক ৈবষময্, লাগাম েটেন ধরা সামািজক রীিত-নীিত, নীিত ও আইেনর দুবর্লতা, িবিভ� স�েদ
তােদর �েবশািধকার ও তা িনয়�ণ করেত না পারা, িবিভ� েসবা �াি� ও নীিত িনধর্ারণী �ি�য়ায় অংশ�হেণ �িতব�কতা, েযৗন হয়রািন
ও িনপীড়ন, উ� মা�ায় িল�িভি�ক সিহংসতা (িজিবিভ) এবং বালয্িববােহর মেতা �িতকর চচর্া চেল আসা। সারা িবে�র মেতা
বাংলােদেশও েকািভড-১৯ এর কারেণ েজন্ডার অসমতা ও িল�িভি�ক সিহংসতা (িজিবিভ) েবেড়েছ। তা েদেশর েটকসই উ�য়ন ও
এসিডিজ অজর্েনর ে�ে� �িতব�কতা ৈতির কেরেছ। সরকােরর অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় িবদয্মান এসব দুবর্লতা িচি�ত কের
সমি�ত েকৗশল ও কাযর্�েমর মাধয্েম েসগুেলা দূর করার কথা বলা হেয়েছ। এর মধয্ িদেয় শুধু নারীর স�মতা ব ৃি� এবং স�েদ
�েবশািধকার ও সুেযাগ স ৃি�ই হেব না, কাঠােমাগত ও �ািত�ািনক �িতব�কতাগুেলা দূর করার েচ�া করা হেব এবং সামািজক রীিত-নীিত
পিরবতর্ন ও তােদর অিধকার র�ায় কাজ করা হেব। বালয্িববাহ, েছেল স�ােনর �িত আকা�া, পুরুেষর আিধপতয্ ও সামািজক আচরণ
েকমন হেব েস িবষেয় তার �ভাব এবং নারীর ঘেরর বাইের েবেরােত বাধা েদওয়ার মেতা িবষয়গুেলােক সবেচেয় গুরুতর �িতব�কতা
িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ। সমােজ �চিলত নারীর �িত ধারণার পিরবতর্ন ও সিহংসতার অবসােন পুরুেষর সে� কাজ করা এবং গ ৃহকমর্
ভাগাভািগ কের করার পে� সেচতনতা ৈতিরসহ উপের উি�িখত �িতব�কতাসমূহ দূর করেত করণীয় িবষেয় রূপেরখা েদওয়া হেয়েছ অ�ম
প�বািষর্ক পিরক�নায়। সরকার এ সং�া� আইন ও নীিতেত নারীর �িত সকল �কার ৈবষময্ িবেলাপ সনেদর (িসডও) সে�
অসাম�সয্পূণর্ সব িবধান অপসারেণর অ�ীকার কেরেছ এবং নারীর সমানািধকার �িত�া ও েযৗন হয়রািন বে�র িবধান করারও ��াব
কেরেছ। অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় �ীকার করা হেয়েছ েয, নারীর অ�গিতর লে�য্ িবদয্মান �ািত�ািনক প�িতগুেলাও আরও কাযর্কর,
ৃ পূণর্ হওয়া দরকার।
জবাবিদিহমূলক, স�ম ও কতর্�
একিট েজন্ডার সমতার বাংলােদশ হেব নারী, ক�া িশশু ও সব ধরেনর েজন্ডার ৈবিচে�য্র জনেগা�ীর জ� িনরাপদ এবং েসখােন
এসিডিজর ল�য্ অজর্েনর পথ সুগম হেব। েজন্ডার সমতা একিট �াটর্ অথর্নীিতও েদেব: সরকােরর েকািভড-১৯ েথেক উ�রেণর সফলতা,
অ�ভু র্ি�মূলক ও েটকসই অথর্ৈনিতক �ব ৃি� এবং সবার জ� িনরাপদ একিট েদশ-এগুেলার সবই েজন্ডার সমতা অজর্ন ও িজিবিভর
অবসােনর সে� স�িকর্ত।

পিরবত�েনর পূবশত�
�
কািঙ্�ত এই ল�য্ অজর্েনর জ� অ�ত সাত েসট শতর্ পূরণ করেত হেব।
�থমত, সব জাতীয় নীিতেত আ�জর্ািতক রীিত-নীিত ও মানদে�র আেলােক নারী, ক�া িশশু ও েস�য়
ু াল অিরেয়েন্টশেনর সংখয্ালঘুেদর
অিধকােরর �ীকৃিত, েসগুেলা এিগেয় েনওয়া ও সুর�ার বয্ব�া থাকেত হেব। এসেবর বা�বায়ন, �েয়াগ, তদারিক ও খবরাখবর থাকেত
হেব।
ি�তীয়ত, আইেনর িবধান ও উ�য়ন নীিতসমূহ বা�বায়েনর সব �ের একিট নারীবাদী, েজন্ডার রূপা�রশীল ও আ�ঃখাতমূলক মেনাভাব
িনেয় এেগােত হেব। এর ল�য্ হেব নারী, ক�া িশশু ও েস�য়
ু াল অিরেয়েন্টশেনর সংখয্ালঘুেদর মানবািধকার র�া এবং বয্ি�গত ও
সমাজজীবেন পূণর্ অংশ�হেণর পেথ িবদয্মান কাঠােমাগত (ধারণাগত, সামািজক, অথর্ৈনিতক, আইিন ও �ািত�ািনক) �িতব�কতাগুেলা
দূর করা।
ৃ ীয়ত, পুরুষ ও েছেল িশশুসহ সমােজর �েতয্েক পিরবতর্েনর িনয়ামক। তােদরেক অবশয্ই �িতকর ও ৈবষময্মূলক সামািজক
তত
রীিত-নীিত, ভূ িমকা ও চচর্া েযগুেলা িল�িভি�ক সিহংসতা ও ৈলি�ক অসমতােক উৎসািহত কের েসগুেলা পিরবতর্েনর জ� সি�য় হেত হেব।
চতু থর্ত, দািয়ে� িনেয়ািজতেদর অবশয্ই েজন্ডার সমতার অ�ীকারসমূহ এবং জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত ও নারীর �িত সিহংসতা িবেলােপ
জাতীয় কমর্পিরক�নাসহ এ সং�� সব আইন ও জাতীয় উ�য়ন নীিতেত উি�িখত ল�য্সমূেহর �িত জবাবিদিহ থাকেত হেব। আর তা
হেত হেব জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় সুসমি�ত েজন্ডার-েরসপি�ভ শাসন বয্ব�ার মাধয্েম।
প�ম, নারী, ক�া িশশু ও েযৗন সংখয্ালঘু েগা�ীগুেলার স�েদ সমান �েবশািধকার ও িনয়�ণ থাকেত হেব, েসবাসমূহ েজন্ডার েরসপি�ভ
হেত হেব এবং নারীেদর জ�ও সমান সুেযাগ িনি�ত করেত হেব।
ষ�, েজন্ডার সমতা িনেয় কাজ করা সুশীল সমাজ সংগঠনগুেলােক এমন সব �য্াটফমর্ ৈতির করেত হেব যােত নারী, ক�া িশশু ও েযৗন
সংখয্ালঘু �পগুেলার অথর্বহ অংশ�হণ ও �মতায়ন হে� িক না েস িবষেয় সরকারেক জবাবিদিহ করেত পাের।
স�ম, েজন্ডার সমতা ও অিধকার র�ায় েসা�ারেদর ব�বয্ আমেল িনেত হেব এবং জবাবিদিহ ও নীিত িনধর্ারণ �ি�য়ায় সব েজন্ডার ও
আথর্-সামািজক �েপর অথর্বহ �িতিনিধ� িনি�ত করেত হেব।
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েজন্ডার সমতা ও েজন্ডারিভি�ক সিহংসতার িনরসেন অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় েয অ�ািধকার েদওয়া হেয়েছ েস িবষেয়
জািতসংঘ দুিট সমি�ত েকৗশল িনেয় কাজ করেব: ১. সরকাির ও েবসরকাির খােতর �িত�ানগুেলার স�মতা ব ৃি� ও জবাবিদিহ
েজারদার এবং সরকারেক জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় আইন, নীিত ও কমর্সূিচ �ণয়ন ও বা�বায়েন সহায়তা, যােত েজন্ডার সমতা,
িজিবিভ িনরসন এবং একিট সমি�ত উপােয় িবিভ� খােত নারী ও ক�া িশশুেদর মানবািধকার র�ায় বাধা ৈতিরকারী কাঠােমাগত
�িতব�কতাসমূহ দূর হয়। ২. সুশীল সমাজ সংগঠন ও নারী অিধকার িনেয় কাজ করা সংগঠন-�য্াটফমর্েক সহায়তা, যােত তােদর
জ� কাযর্করভােব নারী ও ক�া িশশুেদর (িবেশষ কের সবেচেয় �াি�ক জনেগা�ীর সদসয্েদর) িবষয়গুেলা উপ�াপেনর সুেযাগ
স�সািরত হয় এবং তারা েজন্ডার সমতা ও িজিবিভ িনমূর্েল নীিত �ণয়ন ও সামািজক পিরবতর্েন আরও ভূ িমকা রাখেত পাের।
েস�য়
ু াল অিরেয়েন্টেশনিভি�ক সংখয্ালঘু, েযৗনকমর্ী, �িতব�ী বয্ি�, বালয্িববােহর িশকার ক�ািশশু, অিভবাসী নারী �িমকসহ
সবেচেয় িপিছেয় পড়ােদর িবষেয় বাড়িত মেনােযাগ েদওয়া হেব এবং এসব েকৗশেলর মাধয্েম তােদর অসহায়তার জায়গাগুেলা
কমােনায় অ�ািধকার েদওয়া হেব।
Qwe: BDGbAviwmI evsjv‡`k

�ািত�ািনক প�িত, স�মতা এবং সরকাির-েবসরকাির �িত�ানগুেলার মেধয্ সম�েয়র িবষয়গুেলা পযর্ােলাচনা এবং তা
েজারদাের সহায়তা করেব জািতসংঘ। এটা করা হেব নারী িশশুর �িত সিহংসতা �িতেরােধ জাতীয় কমর্পিরক�না
(২০১৮-২০৩০) েথেক শুরু কের বালয্িববাহ িনেরাধ িবিধমালা (২০১৮-২০৩০) এবং ২০১১ সােলর জাতীয় নারী উ�য়ন নীিত
ও এর কমর্পিরক�নার মেতা িবদয্মান েজন্ডার েরসপি�ভ আইন, নীিত ও কমর্সূিচ সং�া� ে�মওয়াকর্ কাযর্করভােব
বা�বায়েনর লে�য্ যােত েজন্ডার সমতার িদেক অ�গিত অজর্ন এবং িল�িভি�ক সিহংসতায় সাড়া �দান ও তা �িতেরাধ করা
যায়। এছাড়া িসডও সনদ ও অ�া� মানবািধকার চু ি�, ইউিনভাসর্াল িপিরওিডক িরিভউ (ইউিপআর) এর সুপািরশসমূহ, েবইিজং
েঘাষণা, ইন্টার�াশনাল কনফাের� অন পপুেলশন অয্ান্ড েডেভলপেমন্ট’স (আইিসিপিড) ে�া�াম অফ অয্াকশন, কমর্ে�ে�
হয়রািন ও সিহংসতা িনরসন িবষেয় আইএলও কনেভনশন এবং বাংলােদেশর অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার সে� স�িত েরেখ
নতু ন েকােনা িকছু �ণয়ন ও তা বা�বায়েনও সহায়তা করেব জািতসংঘ।
েজন্ডার সমতা ও িজিবিভ �িতেরােধ �েয়াজনীয় সমি�ত, বহু খাতমুখী ও রূপা�রশীল দৃি�ভি� িনেয় কােজর ে�ে� অংশীদাির�
ৈতির ও রাজৈনিতক জবাবিদিহ েজারদার করেত সংসদ ও সরকােরর েজয্� েনতেৃ �র সে� কাজ করেব জািতসংঘ। তাছাড়া
বাংলােদেশর েবসরকাির খােত েজন্ডার সংেবদনশীল ও ৈবষময্হীন বািণিজয্ক কাযর্�ম এিগেয় িনেতও িবেশষ মেনােযাগ েদওয়া হেব।
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�ািত�ািনক আেয়াজন ও স�মতা ব ৃি�েত সহায়তা েদওয়া হেব যােত মানস�ত, তু লনােযাগয্ ও িনয়িমত েজন্ডার সং�া�
পিরসংখয্ান পাওয়া যায়। েডটা ঘাটিত পূরণ, তথয্-�মাণ িভি�ক নীিত িনধর্ারেণ সহায়তা এবং এসিডিজ, িসডও, েবইিজং েঘাষণা
ও জাতীয় পিরক�নাগুেলায় িরেপািটর্ংেয়র েয অ�ীকার করা হেয়েছ, তা পূরেণর জ� এটা করেত হেব। এর মেধয্ থাকেব নারীর
�িত সিহংসতা সং�া� তথয্ ও পিরসংখয্ান, মজুিরহীন েসবা ও গ ৃহকেমর্ নারী ও পুরুেষর ভাগাভািগ, নারীর অংশ�হণ ও
ৃ সহ এ সং�া� অ�া� িবষয়াবলী। �ািত�ািনক স�মতা ব ৃি�েত সহায়তা েদওয়া হেব েজন্ডার েরসপি�ভ সরকাির অথর্
েনত�
বয্ব�াপনা ও পিরক�না �ণয়েনর লে�য্। এে�ে� সংি�� ম�ণালয়সমূহ ও �ানীয় সরকাের সহায়তা েদওয়া হেব, যােত বােজট
পিরক�নায় েজন্ডার সমতা ও নারীর �মতায়নেক মূলে�াতধারায় এেন েকৗশলগত বােজট বরা� েদওয়া হয়। বােজট বরাে�র
ফলাফল পিরমাপ ও তদারিকর বয্ব�া েজারদার করা হেব।
অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় বলা হেয়েছ, ধষর্ণ ও েযৗন হয়রািনর ে�ে� আইিন �ি�য়া সহজ ও �ত হেব (প ৃ�া-৭৫৬),
ৈববািহক ধষর্ণও আইেনর আওতায় আসেব এবং নারীর �িত সিহংসতার িবষেয় আইন �েয়াগকারী সং�ার সদসয্েদর জবাবিদিহর
বয্ব�া েজারদার করা হেব (প ৃ�া-৭৬৩)। উি�িখত ঘাটিতসমূহ ও স�ি�র উ�রািধকাের নারীর অিধকারসহ অ�া� ঘাটিত পূরেণ
আইিন সং�াের সহায়তা করেব জািতসংঘ।
িবিভ� অংশীজেনর সে� কােজর মধয্ িদেয় জািতসংঘ িজিবিভ �িতেরােধ জাতীয় েকৗশল �ণয়েন সহায়তা করেব। এই েকৗশল
হেব নারী ও িশশুর �িত সিহংসতা �িতেরােধ জাতীয় কমর্পিরক�নার সে� স�িতপূণর্ এবং তা আ�জর্ািতকভােব �ীকৃত
মেডলগুেলার অনুসাের সামািজক রীিত-নীিত ও সিহংসতা �িতেরােধর সমি�ত বয্ব�া ৈতিরর লে�য্। স�েদ নারী ও ক�া
িশশুেদর �েবশাধিকার ও সমান সুেযাগ �াি�েত �িতব�কতা স ৃি�কারী এবং িল�িভি�ক সিহংসতা উসেক েদয় এমন
ৈবষময্মূলক সামািজক রীিত-নীিত, ভূ িমকা, চচর্া, েজন্ডারিভি�ক প�পািত� �িতেরােধ পুরুষ, েছেল িশশু এবং কিমউিনিট ও
বয্ি�গত পযর্ােয় সামািজক, েগা�ীগত মুরুি� ও ধমর্ীয় েনতা, গণমাধয্মকমর্ীসহ ব ৃহ�র পিরসের জনগণেক স� ৃ� করার
�েচ�ােক এটা স�সািরত করেব। সব ধরেনর িশ�া বয্ব�ায় জীবন দ�তা ব ৃি�র পাঠয্সূিচ �হণ ও তা বা�বায়েনও সহায়তা
করেব জািতসংঘ। এই পাঠয্সূিচেত েজন্ডার সমতা ও স�িতর মূলয্ িশ�া এবং িনরাপদ ও েজন্ডার সমতািভি�ক িশ�ার পিরেবশ
এিগেয় েনওয়ার িবষয় থাকেব।
সিহংসতার ঘটনায় সাড়া �দােনর ে�ে� আ�াে�র িবষয়গুেলা িঘের এেগােব জািতসংঘ। এে�ে� �া�য্, পুিলশ, িবচার ও
সমাজকলয্াণসহ �েয়াজনীয় েসবাদাতােদর সম�য়, জবাবিদিহ ও স�মতা ব ৃি�েত কাজ করা হেব। িজিবিভ েসবা আেরা িব�ৃত
করার লে�য্ স�েদর বরা� েযন আেরা বাড়ােনা যায় এবং অথর্ায়েনর নতু ন নতু ন জায়গা ৈতির হয় েস লে�য্ কাজ করেব
জািতসংঘ। বাংলাদেশর �ামীণ নারীেদর এখনও িজিবিভ েসবা পাওয়ার সুেযাগ সীিমত। স�মতা ব ৃি� ও কািরগির সহায়তার
মাধয্েম নারী কেয়িদেদর িচিকৎসা ও নন-কাে�ািডয়াল পদে�প সং�া� জািতসংেঘর িবিধ-িবধান �িতপালন এিগেয় েনওয়া হেব।
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েজন্ডার সমতা এিগেয় েনওয়া ও িজিবিভ িনরসন
এবং দািয়ে� িনেয়ািজতেদর জবাবিদিহ িনি�েত নীিত
পিরবতর্ন �ি�য়ায় সুশীল সমাজ �িতিনিধ ও নারী
আে�ালেনর �িতিনিধেদর স� ৃ�তা ব ৃি�র লে�য্
কাজ করেব জািতসংঘ। এর আওতায় একিট সরকাির
কমর্প�িত �িত�ায় সহায়তার িবষয় রেয়েছ, েযখােন
েজন্ডার সমতা ও নারী অিধকার িনেয় কমর্রত সুশীল
সমাজ সংগঠেনর িবিভ� খােতর নীিত সং�া� �ি�য়া
স�েকর্ অবিহত করার ে�ে� গুরু�পূণর্ ভূ িমকা
রেয়েছ। নারী, ক�া িশশু ও অ�া� অিধকারকমর্ী
িবেশষ কের যারা েগা�ীগত সিহংসতার িশকার এবং
নারী সংগঠেনর �িতিনিধেদর জাতীয় ও �ানীয়
ূ ক ও নীিত �ণয়ন �ি�য়ায়
পযর্ােয় পরামশর্মল
স� ৃ�তা ও ভূ িমকা রাখার স�মতা ব ৃি�েত কাজ
করেব জািতসংঘ। এই মধয্�তার ভূ িমকােক কােজ
ৃ েক সহায়তায়
লািগেয় জািতসংঘ েসই সব নারী েনত�
িবিভ� েনটওয়াকর্ গেড় তু লেত ভূ িমকা রাখেব, যারা িবিভ� েপশাজীবী েনটওয়াকর্, সংসদ সদসয্, সুশীল সমাজ সংগঠেনর
েনটওয়াকর্, সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম েনটওয়াকর্ ও তরুণ �পগুেলার সে� কাজ কেরন।
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ৃ ীয় িলে�র েলাকজন পুরুষ ও
এই ি�মুখী অয্াে�োচ এমন একিট পিরেবশ স ৃি�েত সহায়তা করেব েযখােন নারী, ক�া িশশু ও তত
েছেল িশশুেদর সমান হেব, তােদর অিধকার েভাগ করেত পারেব, তােদর সািবর্ক জীবন বয্ব�ার ওপর �ভাব িব�ারকারী
িবষয়গুেলা িনেয় নীিত-িনধর্ারণ �ি�য়ায় অংশ িনেত পারেব এবং সব ধরেনর িল�িভি�ক ৈবষময্ ও সিহংসতা েথেক মু� থাকেব।
কািঙ্�ত ফল ৫ অজর্েন জািতসংঘ েযসব ভূ িমকা রাখেব, েসগুেলা েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র অ�া� িবষয়গুেলা অজর্েনও
কােজ েদেব। েজন্ডার সমতা এবং নারী ও ক�া িশশুেদর �মতায়েন জাতীয় ও আ�জর্ািতক অ�ীকারসমূহ �িতপালন এবং সুশীল
সমােজর সামািজক জবাবিদিহ িনি�েত �িত�ানগুেলােক শি�শালীকরেণ জািতসংেঘর এই তৎপরতার নানামুখী �ভাব রেয়েছ।

অংশীদাির�
ি�মুখী দৃি�েকাণ েথেক কাযর্�ম পিরচালনার মাধয্েম েজন্ডার সমতা ও িল�িভি�ক সিহংসতা িনরসন িনি�েতর কািঙ্�ত ফল
অজর্েন সরকার, সরকাির ও েবসরকাির খাতসহ সুশীল সমাজ সংগঠনগুেলার সে� ভািটর্কািল ও হরাইেজানটািল কাজ করেত হেব।
জািতসংঘ সরকাির ম�ণালয়, সংসদ সদসয্, �ানীয় সরকার ও �শাসন, উ�র্তন নীিত-িনধর্ারক ও �ধানম�ীর দ�র, মািলক ও
ৃ �, েবসরকাির খাত, পিরবহন কতর্প
ৃ �, পুিলশ ও িবচার িবভাগ, িসিট
�িমক সংগঠন, �ানীয় পযর্ােয়র �শাসিনক কতর্প
করেপােরশন, িশ�া �িত�ান, নারী আে�ালনসহ সুশীল সমাজ সংগঠন, সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম ও মূলধারার গণমাধয্ম,
উ�য়ন অংশীদার, সমােজর মুরুি� ও ধমর্ীয় েনতা এবং সমাজ পিরবতর্েন ভূ িমকা পালনকারী অ�া�েদর সে� সম�েয়র িভি�েত
কাজ করেব জািতসংঘ। সহেযািগতার �ধান অংশীদারেদর িব�ািরত পিরিশ� ১ এর ফলাফল ময্াি��-এ উে�খ করা হেলা।
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২.৫ সহেযািগতা কাঠােমার
কা��ত ফলসমূেহর েমলব�ন
েটকসই উ�য়ন ল�য্, েকৗশলগত অ�ািধকার ও পাঁচিট কািঙ্�ত ফল একিট অপরিটর সে� স�িকর্ত এবং এগুেলা
পর�রেক গিতশীল করেব। একিট ফল অজর্েনর পেথ অ�গিত অ�া� ফল অজর্নেক এিগেয় েনেব।
সরকারেক জািতসংেঘর সহায়তা পিরক�নায় এই সম�য় রেয়েছ, যা িবেশষ িকছু �িতপাদয্ িনেয় অেনকগুেলা
েকৗশলগত অ�ািধকােরর মধয্ িদেয় বা�বায়ন হেব। উদাহরণ�রূপ জলবায়ু কাযর্�ম একিট আ�ঃখাতমূলক
অ�ািধকার েযখােন অিভেযাজন (এসিপ১ এর আওতায় অিভঘাত সহনশীল অবকাঠােমা, এসিপ৩- এ জলবায়ু
সহনশীল কৃিষ, এসিপ২ েত জলবায়ু সহনশীল ওয়াশ �াপনা), �শমন (নবায়নেযাগয্ �ালািন উৎস, এসিপ৩ এর
আওতায় েটকসই কৃিষ, এসিপ২ েত জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাবজিনত িবষয়গুেলােত িকেশার-িকেশারী ও তরুণেদর স� ৃ�তা ও অংশ�হণ),
অিভঘাত সহনশীলতা ৈতিরেত (এসিপ১ ও এসিপ৩ এর আওতায় অিভঘাত সহনশীল জীিবকা, এসিপ২ এর আওতায় সামািজক সুর�া ও
েমৗিলক েসবা সং�া� নীিতেত জলবায়ু ও দুেযর্াগ সং�া� নীিতসমূেহর সম�য় এবং এসিপ৩ এর আওতায় জরুির পিরি�িত েমাকােবলার
��িত ও দুেযর্াগ ঝু ঁিক কমােনা) সহায়তার লে�য্ বহু খাত িনেয় কাজ করা হেব। একইভােব তরুণেদর িবষেয়ও নানা খাত িনেয় কাজ হেব
(অথর্ৈনিতক সুেযাগ স ৃি�, িশ�া ও অ�া� সামািজক েসবায় �েবশািধকার, অিভঘাত সহনশীলতা ৈতির এবং িভ� িভ� েকৗশলগত
অ�ািধকােরর িবষয়গুেলােত অংশ�হণমূলক বয্ব�াপনা)।
বাংলােদেশর জ� েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ েজন্ডার সমতা িনেয় িবেশষ েকৗশলগত অ�ািধকার অ�ভু র্ি�র পাশাপািশ অ� সবগুেলা
েকৗশলগত অ�ািধকাের েজন্ডার-েবসড ও েজন্ডার সংেবদনশীল েকৗশল ও ল�য্ অ�ভু র্� করায় কািঙ�ত ফলগুেলার একিটর অপরিটেক
এিগেয় েনওয়া আেরা �রাি�ত হেব। েজন্ডার সমতা এবং নারী ও ক�া িশশুেদর �মতায়ন সবগুেলা েকৗশলগত অ�ািধকার এবং এই
সহেযািগতা কাঠােমার কািঙ্�ত ফল অজর্েনর িদেক অ�গিত অজর্েন িবেশষ ভূ িমকা রাখেব।
সহেযািগতা কাঠােমায় আদিশর্ক ভূ িমকার অংশ িহেসেব জািতসংঘ েমৗিলক মানবািধকার র�ায় করায় ৈবি�ক ও আ�িলক পযর্ােয়
বাংলােদেশর করা অ�ীকারসমূহ �িতপালেন সরকারেক সহেযািগতা করেব। ইউিনভাসর্াল িপিরওিডক িরিভউ ছাড়াও নারীর �িত সব ধরেনর
ৈবষময্ িবেলাপ সনদ, �িতব�ী বয্ি�র অিধকার সং�া� জািতসংঘ সনদ, িশশু অিধকার সনদ এবং পিরেবশ ও �ম সংি�� অেনক সনদসহ
সব আ�জর্ািতক সনদ অনুসমথর্নকারী েদশ িহেসেব বাংলােদশেক েমৗিলক মানবািধকার র�ার অ�ীকারসমূহ পূরণ করেত হেব।
মানবািধকার সং�া� সুপািরশসমূহ এবং এ িবষয়ক পযর্ােলাচনাসমূহও েকৗশলগত অ�ািধকােরর ে��গুেলােত জািতসংেঘর সম�েয়র
পিরক�না ও বা�বায়ন �ি�য়ায় িবেবচনায় েনওয়া হেব।
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২.৬ �ািয়�

২০২১ েথেক ২০২৫ সােলর জ� �ণীত অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় রূপক� ২০৪১ এর ল�য্সমূহ অজর্েনর িদেক এিগেয়
যাওয়ার �াথিমক অ�ািধকার, েকৗশল ও ধারাবািহকতার পথেরখা েদওয়া হেয়েছ। এই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ �ণয়নকােল
ূ ক �ি�য়ায় ২০৪১ সাল পযর্� এসব মধয্ ও দীঘর্েময়ািদ পিরক�না, ল�য্, চয্ােল� ও সুেযাগসমূেহর
িবে�ষণ ও পরামশর্মল
িবষয়গুেলা িবেবচনায় েনওয়া হেয়েছ। তাই েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ ও জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার ও পিরক�নাসমূেহর
সি�লেনর মধয্ িদেয় কািঙ্�ত ফলগুেলার �ভাব যােত ২০২৫ সােলর পেরও থােক তা িনি�ত করা হেব।
২০৩০ এেজন্ডার সে� স�িত েরেখ বাংলােদেশ ��তা ও পার�িরক ��ার িভি�েত েটকসই উ�য়ন ল�য্ অিজর্ত েহাক, তা
িনি�ত করেত চায় েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্। জািতসংঘ তার কাজ সরকার, জাতীয় অংশীদার, অ�া� বহুপাি�ক �িত�ান
ৃ াধীন উ�য়ন সম�য় কাঠােমার মধয্ িদেয়) সম�য় করেত চায়।
এবং আ�জর্ািতক স�দােয়র সে� (সরকার েনত�
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র ফলগুেলা �ায়ী করার লে�য্ গুরু�পূণর্ একিট কাজ হেত পাের ইিন্টে�েটড �াশনাল ফাই�াি�ং
ে�মওয়াকর্ (আইএনএফএফ) �ণয়েন সহায়তা করা। মধয্েময়াদী এই ে�মওয়ােকর্র ল�য্ হেব এসিডিজ ফাই�াি�ং েমকািনজম
�িত�া ও বা�বায়েন সরকারেক সহেযািগতা করা। এই েমকািনজেম কাউেক প�ােত েরেখ নয়, অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নার
সে� স�িতপূণর্ েজন্ডার সমতা এবং ‘পুেরা সমাজ’ ও ‘পুেরা সরকার’ দৃি�ভি� িনেয় এিগেয় যাওয়ার িবষেয় িবেশষ মেনােযাগ
েদওয়া হেব।
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র একিট �ারি�ক েকৗশল হে�, অ�ভু র্ি�মূলক, সমতািভি�ক, েটকসই উ�য়ন ও মানবািধকার
সুর�ার লে�য্ জাতীয় ও �ানীয় পযর্ােয় সরকাির �িত�ানসমূেহর স�মতা ও জবাবিদিহ ব ৃি�, সুশীল সমাজ সংগঠন, এনিজও ও
ৃ ৃ�সহ েলাকালয়িভি�ক সংগঠনগুেলার সে� অংশীদাির� ৈতির। এই দুই ধারার িবষেয় গুরু� েদওয়া হেব সব
কিমউিনিট েনতব
ধরেনর মানুেষর কােছ েপৗঁছােনা এবং তােদর অথর্বহ অংশ�হণ িনি�ত করার িবষেয় সরকােরর সব পযর্ােয়র অ�ীকার িনি�ত
করার ওপর।
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২.৭ জািতসংেঘর ত� লনামূলক সুিবধা
এবং জািতসংঘ কা�� �টম কেলবর
২০২১ সােল �াধীনতার সুবণর্জয়�ী উদযাপন করেছ বাংলােদশ। এই জািতসংঘ বয্ব�ােক েদখা হে� বাংলােদেশর জনগণ ও
সরকােরর িনভর্রেযাগয্ অংশীদার িহেসেব। সব পযর্ােয় িবিভ� অংশীজনেক স� ৃ� করা ও অংশীদাির� �িত�ার ে�ে� িনরেপ�
সংগঠেকর ভূ িমকা পালন কের জািতসংঘ। এই িব� সং�ার রেয়েছ একিট শি�শালী ৈবি�ক েনটওয়াকর্, যার মাধয্েম জরুির
মানিবক পিরি�িতর ��িত ও সাড়া �দান এবং অ�ণী উ�য়ন চয্ােল�গুেলার িবষেয় আ�জর্ািতক িবেশষািয়ত জ্ঞােনর সমাহার
ঘটােত পাের। জািতসংেঘর রেয়েছ এক অন� শি�, যা তার �ত� উ�য়ন �েচ�ার মেধয্ িনিহত। এই উ�য়ন �েচ�ার সবেচেয়
গুরু�পূণর্ িদক হে�, সাধারণ মানুেষর কথা িবেবচনায় িনেয় কমর্সূিচ �ণয়েনর মূলনীিতসমূহ, যার েকে� রেয়েছ কাউেক প�ােত
না রাখা, মানবািধকার র�া, েজন্ডার সমতা ও নারীর �মতায়ন, েটকসই পিরেবশ, ��তা ও জবাবিদিহতা। জািতসংেঘর
তু লনামূলক সুিবধা হেলা, বাংলােদেশর সে� নানা আি�েক দীঘর্ িদেনর স�কর্ এবং বাংলােদেশর সরকার ও সুশীল সমােজর সে�
ঐিতহািসক ব�ন। কমর্সূিচ বা�বায়েন জািতসংেঘর রেয়েছ শত শত সুশীল সমাজ সংগঠন এবং তথয্-�মাণ সং�হ ও জ্ঞান
আহরেণ রেয়েছ েদেশর সবেচেয় ভােলা গেবষণা সং�া ও পরামশর্ক �িত�ানগুেলা। বাংলােদেশর �িমক সংগঠন ও মািলক
সিমিতগুেলার সে� ঘিন� স�কর্ রেয়েছ জািতসংেঘর এবং এেদেশ সরকার, মািলক ও �িমকেদর ি�প�ীয় আেলাচনার ে�ে�
জািতসংঘ দীঘর্ িদন সংগঠেকর ভূ িমকা পালন কের আসেছ। িশ�া �িত�ানেকি�ক বা িকেশার-িকেশারী ও তরুণেদর কােছ
েপৗছােনার জ� মেডল ইউনাইেটড েনশনস এর মাধয্েম েয কমর্সূিচই েহাক না েকন জািতসংেঘর একিট ল�য্ থােক বাংলােদেশর
তরুণ �জে�র িচ�া-ভাবনা ধারণ করা।
আ�জর্ািতক সনদ ও চু ি�সমূহ েযন েমেন চলা হয়, তা িনি�েত কাজ কের জািতসংঘ। েসই জায়গা েথেক েয সব আ�জর্ািতক
সনদ ও চু ি�েত বাংলােদশ �া�র কেরেছ, েসগুেলার সুপািরশসমূহ �িতপালেনর মাধয্েম এ িবষয়ক দািয়� ও বাধয্বাধকতা
স�ূণর্ভােব েযন েমেন চলা হয়, েসজ� জািতসংেঘর উ�য়ন বয্ব�া েদেশর কাঠােমা ও চচর্ায় আ�জর্ািতক মানদ� ও রীিত-নীিত
�িত�ায় বাংলােদশেক সহেযািগতা কের। মানবািধকার, িশ�া, �া�য্, পুি�, �ায়িবচার ও আইেনর শাসন, �িমেকর অিধকার ও
কমর্পিরেবশ, শাসন বয্ব�া ও পিরেবশসহ নানা িবষেয় আ�জর্ািতক মানদ� �িত�ায় বাংলােদশেক সহায়তায় জািতসংঘ ৈবি�ক,
আ�িলক ও জাতীয় পযর্ােয়র িবেশষািয়ত জ্ঞােনর সমােবশ ঘটােত পাের।
জািতসংেঘর পুেরা িসে�মজুেড় স�মতা ব ৃি�র ল�য্ থাকেব জািতসংঘ কািন্� িটম। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র অ�ত একিট
কািঙ্�ত ফল অজর্েন ভূ িমকা রাখেত সব আবািসক ও অনাবািসক সং�ােক অনুভু র্� করা হেব ইউএনিসিটেত। অিধক�ু
ইউএনিসিট আরও এক েসট সং�ার কািরগির স�মতা ব ৃি�েত কাজ করেব, েযসব সং�া এই নিথেত �া�রকারী প� নয়। এই
েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ বা�বায়েনর মূল দািয়� ইউএনিসিট সদসয্েদর ওপর বতর্ােব বেল ব ৃহ�র ইউএন িসে�ম েথেক
�েয়াজন অনুযায়ী আরও িবেশষািয়ত জ্ঞােনর সমােবশ ঘটােনা হেব। তা জািতসংেঘর আ�িলক ও ৈবি�ক পযর্ােয়র েনটওয়াকর্
েথেকও েনওয়া হেব। সবেচেয় আধুিনক ও অ�গিতস�� অনুশীলেনর উপেদশদাতার ভূ িমকা পালেন জািতসংেঘর জ� এই
অিতির� িবেশষ দ�তা দরকার হেব। �েয়াজন অনুযায়ী ব ৃহ�র ইউএন িসে�ম েথেক িরেসাসর্ বয্বহার করেত হেব এবং
জািতসংেঘর আবািসক সম�য় কারী িবেশষ দ�তােক কােজ লাগােত সবেচেয় গুরু�পূণর্ ভূ িমকা পালন করেবন।
বাংলােদেশর �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�রণ এবং এর কারেণ অেনক ি�প�ীয় অংশীদােরর সে� উ�য়ন সহেযািগতার
ধরেন পিরবতর্ন ঘটেছ। এই অব�ায় জািতসংঘ এমনভােব সহেযািগতা করেত চায় যা েদেশর মেধয্ েদখা েদওয়া চয্ােল�গুেলা
েমাকােবলা এবং নতু ন আ�জর্ািতক ে��াপেটর জ� উপযু� ও মানানসই হেব। এর জ� জািতসংঘেক তার অনাবািসক
সং�াগুেলার স�মতােক কােজ লাগােত হেব। উদাহরণ�রূপ, িশ� ও বািণেজয্ রূপা�শীল েকৗশেলর জ� UNCTAD ও
ESCAP, িশে�র অভয্�রীণ নানা খােতর জ� UNIDO, নগরায়েনর ে�ে� (সড়ক িনরাপ�া এবং পিরক�না ও নীিত
�ণয়নসহ) ইউএন-�ািবটাট, �াকৃিতক দুেযর্াগ সামেল েনওয়ার স�মতা েজারদার ও দুেযর্াগ ঝু ঁিক কমােত ইউএনিডআরআরেক
কােজ লাগােত হেব। দূষণ েরাধ ও নবায়নেযাগয্ �ালািনেত রূপা�রসহ এ ধরেনর নানা িবষেয় এিশয়া �শা� মহাসাগরীয়
আ�িলক েজােটর সে� বাংলােদেশর স� ৃ�তা িনেয়ও কাজ করেব ইউএনিসিট। বাংলােদেশ জািতসংেঘর েয সব সং�ার অিফস
রেয়েছ েসগুেলার স�মতা ব ৃি�েত এই িব� সং�ার সদরদ�র েথেক আরও িরেসাসর্ ও সহেযািগতা িদেয় স�মতা বাড়ােত হেব,
যােত েসগুেলা এই েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্র েকৗশলগুেলা অ�ািধকােরর িব�ৃত পিরসের সরকারেক সহেযািগতা করেত পাের।

অধ�ায়

3
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েকাঅপােরশন ে�মওয়ােক�
বা�বায়েনর পিরক�না
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৩.১. শাসন ব�ব�া

মূল�ায়ন ২০১৭-২০২১
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ সেবর্া� গভিনর্ং বিড হেব বাংলােদশ সরকার ও জািতসংেঘর সম�েয় গিঠত েযৗথ পিরচালনা কিমিট
(েজএসিস)। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ বা�বায়েন মতামত ও িনেদর্শনা েদয়ার জ� বছের দুবার ৈবঠেক বসেব েজএসিস।
২০১৭-২০২১ এর জািতসংঘ উ�য়ন সহায়তা কাঠােমার (ইউএনিডএএফ) মূলয্ায়েন েদখা েগেছ, েজএসিস একিট েকৗশলগত
পযর্ােয়র কাঠােমােত পিরণত হেয়েছ। এিট নতু ন ইউএনএসিডিসএফ-এ ভূ িমকা রাখেত স�ম এবং েযৗথ স�িতর িভি�েত
ভিবষয্েত নীিতিবষয়ক সংলােপর জ� একিট েফারাম িহেসেব কাজ করেব।

বাংলােদেশ জািতসংেঘর এেজ��

েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ বা�বায়ন এবং এর অধীেন গিঠত িবিভ� �পেক সািবর্ক িনেদর্শনা েদয়ার দািয়ে� থাকেব জািতসংঘ
কািন্� িটম (ইউএনিসিট)। এর েনতেৃ � থাকেবন জািতসংেঘর আবািসক সম�য়কারী। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ বািষর্ক েযৗথ
পিরক�না, পযর্েব�ণ ও িরেপািটর্ংেয় িনেদর্শনা েদয়ার জ� জািতসংেঘর সং�াগুেলার �ধানেদর সভাপিতে� পাঁচিট েকৗশলগত
অ�ািধকার �প (বা �য্ােটিজক �েয়ািরিট �প) গঠন করা হেব। েকৗশলগত অ�ািধকার �পগুেলা জািতসংঘ কািন্� িটেমর কােছ
িরেপাটর্ করেব। কমর্সূচীিভি�ক পযর্ােয়, কমর্সূিচ বয্ব�াপনা (অথর্াৎ ে�া�াম ময্ােনজেমন্ট) িটেমর মেধয্ই অ�ািধকার�া�
একািধক (cross-priority) ইসুয্র সম�য় করা হেব। জািতসংেঘর সং�াগুেলার িনজ� ে�াগািমং ডকুেমন্ট যােত েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্ ২০২২-২০২৬ এর েকৗশলগত অ�ািধকার ও চূ ড়া� ফলাফেলর সােথ সাম�সয্পূণর্ হয় তা িনি�ত করেব জািতসংঘ
কািন্� িটম।
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৩.২. বা�বায়ন েকৗশল
এবং েকৗশলগত অংশীদাির�

জাতীয় পযর্ােয় েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ কাযর্কেরর িবষয়িট সামি�ক সম�য় করেব অথর্ ম�ণালেয়র অথর্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ
(ইআরিড)। এর কাযর্�ম চলেব েযৗথ কমর্পিরক�না �হেণর মাধয্েম (েদখুন েসকশন ৩.৩)।

েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ মহামারী-পরবতর্ী অথর্ৈনিতক পুনরু�ার ও �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�রেণর �ি�য়ায় সমথর্ন
েদয়ার উপাদান রেয়েছ। এ কাঠােমার েকে� রাখা হেয়েছ বাংলােদেশর সবেচেয় ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ীগুেলার উ�য়েনর
আকা�ােক। কাঠােমার বা�বায়ন েকৗশেল মূল দুিট উপাদান রেয়েছ।
�থমত, জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার ও এসিডিজ অজর্েন সরকার ও জািতসংেঘর উ�য়ন িসে�েমর মধয্কার সহেযািগতা ও
স�েকর্র �িতফলন ঘটেব েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ বা�বায়েন। েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ নকশার সময় সরকার ও
জািতসংেঘর েযৗথ অংশ�হণ িনি�ত করা কেতাটা গুরু�পূণর্ তা জািতসংঘ UNDAF ২০১৭-২০২১ এর মূলয্ায়েন ��ভােব
�তীয়মান, । জাতীয় অ�ািধকােরর সােথ সাম�সয্ রাখার িবষয়িট িনি�ত হয় এর মাধয্েম। েদেশর পিরবতর্নশীল উ�য়ন
ে��াপেট �াসি�ক থাকা ও ভূ িমকা রাখার জ� জািতসংেঘর খাপ খাইেয় েনয়ার �েয়াজনীয়তাও তু েল ধরা হয় ওই মূলয্ায়েন।
মহামািরর অিন�য়তার কারেণ যখন সরকার ও জািতসংঘেক পিরবতর্নশীল ে��াপট ও অ�ািধকার িনেয় কাজ করেত হে�,
তখনও যােত েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ জাতীয় অ�ািধকােরর সােথ সাম�সয্পূণর্ থােক-তা িনি�ত করার জ� বা�বায়েনর
ে�ে�ও সরকােরর সােথ আেলাচনা অবয্াহত থাকেব। যেতাটা স�ব �ানীয় পরামশর্ক �েপর (এলিসিজ) ওয়ািকর্ং �প, ি�পাি�ক
আেলাচনা এবং েকৗশলগত অ�ািধকার �পগুেলার ৈবঠেকর মেতা িবদয্মান নানা েফারাম ও প�িতর মাধয্েমই সরকােরর সােথ
স� ৃ�তা র�া করা হেব।

ি�তীয়ত, েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ উ�ািভলাষী বহু খাত-সংি�� ফলাফল অজর্েনর জ� সহেযািগতামূলক ও একে� কােজর
মেডল িনেয় কাজ করেব জািতসংঘ। এর মেধয্ থাকেব, �াসি�ক ে�ে� েযৗথ �ক� ও কমর্সূিচ, েযৗথ অয্াডেভােকিস, েযাগােযাগ
ও সমি�ত বা�বায়ন। থাকেব নানা ধরেনর েযৗথ তহিবল। এেত েলনেদন খরচ কমেব, অেথর্র উপযু� বয্বহার হেব এবং ে�ল
ও ে�াপ অথর্নীিতর সেবর্া� সুিবধা েনয়া যােব।

েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ আওতায় কাযর্�ম �হণ ও বা�বায়েন সাহাযয্ করেব জািতসংেঘর সং�াগুেলা। এর মেধয্ থাকেত
পাের কািরগির সহায়তা, নীিতগত পরামশর্, �ক� বা�বায়ন (সরাসির অথবা অংশীদারেদর মাধয্েম), অয্াডেভােকিস, গেবষণা
ও স�মতা ব ৃি�। িনজ� �কে�র তথয্ ও কমর্পিরক�না অনুসাের েবসরকাির সং�া এবং সুশীল সমােজর সং�াগুেলােকও
সহায়তা িদেত পাের জািতসংেঘর সং�াগুেলা।
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ৃ পিরচািলত ৈবি�ক তথয্ বয্ব�া, জািতসংেঘর সং�াগুেলার কািন্� অিফেসর
অ�া� সহায়তার মেধয্ থাকেত পাের জািতসংঘ কতর্ক
েনটওয়াকর্ এবং কনসালটয্ান্ট ও উ�য়ন েসবা �দানকারীেদর েরা�ারসহ িবেশষািয়ত তথয্ বয্ব�ায় �েবশািধকার। জািতসংেঘর
িবেশষািয়ত সং�াগুেলার েনটওয়াকর্, তহিবল ও কমর্সূিচ েথেকও সাহাযয্ পাওয়া যােব। কমর্সূিচর পিরক�না, কমর্সূিচেত সহায়তা,
কািরগির সহায়তা, পযর্েব�ণ ও মূলয্ায়ন কাযর্�েমর জ� �াফ ও কনসালটয্ান্ট িনেয়াগ েদেব জািতসংেঘর সং�াগুেলা।
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কমর্সূিচ বা�বায়েনর বািষর্ক পযর্ােলাচনা ও অ�গিত
সােপে� এবং েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ সােথ িমল
েরেখ জািতসংেঘর সং�াগুেলার তহিবল িবতরণ করা
হেব। তহিবেলর ে�ে� কয্ােলন্ডার বষর্ ধের কাজ করা
হেব। সংি�� ম�ণালয় এবং অথর্ৈনিতক স�কর্
িবভােগর সােথ আেলাচনার িভি�েত �কে�র নিথ ও
কমর্পিরক�নায় এ বােজেটর িব�ািরত তথয্ ও
পযর্ােলাচনা উে�খ থাকেব। সরকার ও জািতসংঘ
েডেভলপমন্ট িসে�েমর পার�িরক স�িতর িভি�েত
তহিবল অ� েকােনা সমান গুরু�পূণর্ কমর্সূিচিভি�ক
কাযর্�েম �ানা�র করা যােব। তেব েযসব তহিবেল
দাতারা জািতসংঘ উ�য়ন িসে�মেক িনিদর্� কের
েকােনা কােজর শতর্ উে�খ কের েদন, েস তহিবেলর
ে�ে� এটা �েযাজয্ হেব না।
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ চািহদা পূরেণর জ�
�েয়াজনীয় তহিবল সং�েহর েচ�ায় জািতসংেঘর
সং�াগুেলােক সহায়তা করেব সরকার। এ
সহেযািগতার মেধয্ থাকেব কমর্সূিচর েযসব খােত
অথর্ায়ন েনই, েসগুেলার বা�বায়েন জািতসংেঘর
সং�ােক তহিবল েদয়ার জ� স�াবয্ দাতা
সরকারগুেলােক উৎসািহত করা, জাতীয় ও
আ�জর্ািতক পযর্ােয় েবসরকাির খাতসহ অ�া� উৎস
েথেক তহিবল সং�েহর েচ�ােক সমথর্ন েদয়া এবং
বাংলােদেশর বয্ি�, কেপর্ােরশন বা ফাউেন্ডশনেক
এই কমর্সূিচেত অথর্সহায়তা েদয়ার অনুমিত েদয়া। এই
সহায়তার ে�ে� দাতা িবদয্মান আইেনর আওতায়
যেতাটা স�ব তেতাটা কর অবয্াহিত পােবন।

েদেশর িবদয্মান বয্ব�ার সােথ িমল েরেখ �মণ, স�ানী ও আনুষাি�ক ভাতা, এবং অ�া� বয্েয়র মা�া িনধর্ারণ করা হেব। তেব
এ বয্য় জািতসংঘ িসে�েমর জ� িনধর্ািরত অেথর্র েচেয় েবিশ হেব না (আইিসএসিস সাকুর্লাের েযমনটা উে�খ আেছ)।
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৩.৩. েযৗথ কমপিরক�না
�

েযৗথ কমপিরক�না
�
বা�বায়ন
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ কাযর্কর বা�বায়েনর জ� সরকার ও অ�া� অংশীদারেদর সােথ িমেল জািতসংেঘর
সং�াগুেলা বািষর্ক েযৗথ কমর্পিরক�না �ণয়ন করেব, এর তদারিক করেব এবং �িতেবদন েদেব। েযৗথ কমর্পিরক�না
জাতীয় অ�ািধকােরর �াধা� িনি�ত করেব এবং উ�য়ন ল�য্ অজর্েনর জ� েদেশর স�মতােক সমথর্ন েদেব। এর
বা�বায়েন ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা হেব। েযৗথ কমর্পিরক�নায় এমন সুিনিদর্� ফলাফেলর ল�য্মা�া থাকেব,
যা পিরমাপেযাগয্ ও সময়-আব�। জাতীয় অ�ািধকাের জািতসংেঘর অবদান ও স� ৃ�তা স�েকর্ �� ধারণা পাওয়া যােব
এসব ফলাফল েথেক।

স�েদর বয্বহার �ে� �েয়াজন হেল সরকােরর সােথ আেলাচনার মাধয্েম েযৗথ কমর্পিরক�না, সং�ািভি�ক
কমর্পিরক�না ও �কে�র নিথর সাহােযয্ জািতসংঘ ও �িতিট বা�বায়নকারী অংশীদােরর মেধয্ একিট চু ি� হেব।
ফলাফল িনি�ত করার দািয়ে� থাকা েরজা�স �প �িত বছর েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ �িতিট ফলাফলএর জ� েযৗথ
কমর্পিরক�না �ণয়ন করেব।

জািতসংেঘর সং�াগুেলা ও অংশীদাররা
কমর্সূিচিভি�ক উেদয্াগ বা�বায়েনর জ�
যেতাটা স�ব কম নিথ বয্বহার করেবন।
�েয়াজনীয় নিথর মেধয্ থাকেব �া�িরত
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্, �া�িরত েযৗথ বা
সং�ািভি�ক কমর্পিরক�না ও �ক� নিথ।
তেব, �েয়াজন পড়েল েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্, েযৗথ বা সং�ািভি�ক
কমর্পিরক�না এবং/অথবা �ক� নিথর
�াসি�ক উ�ৃিত বয্বহার কের �ক� নিথ
��ত করা যােব।

Qwe: BDGbAvi‡Kv _ BDGbAvBwm evsjv‡`k

অধ�ায়

4
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পযেব�ণ
�
ও
মূল�ায়ন পিরক�না

UNSDCF

evsjv‡`k 2022-2026 67

৪.১. পযেব�ণ
�
পিরক�না

এসিড�জ মিনটিরং ে�মওয়াক�
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ পযর্েব�ণ পিরক�না �াথিমকভােব ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নার উ�য়ন
ফলাফল কাঠােমা (DRF), ৩৯+১ জাতীয় অ�ািধকার সূচক ও এসিডিজ পযর্েব�ণ কাঠােমার িভি�েত
ৈতির। জাতীয় পিরসংখয্ান সং�া, জাতীয় এসিডিজ �য্াকার এবং সংি�� সরকাির সং�ার �কািশত তথয্
েথেক িভি�েরখা (েবজলাইন) উপা� সং�হ করা হেয়েছ। নতু ন আনু�ািনক উপা� পাওয়া সােপে�
ফলাফল কাঠােমােত িভি�েরখা (েবজলাইন) উপা� ও ল�য্মা�া হালনাগাদ করা হেব।
জািতসংেঘর উ�য়ন সহায়তা কাঠােমা (UNDAF) ২০১৭-২০২১ এর মূলয্ায়েন পাওয়া যায়, একক জািতসংঘ �িত�ান
এবং েযৗথ কমর্সূিচর অিজর্ত ফলাফেলর সােথ UNDAF এর ফলাফল কাঠােমার স�েকর্র ঘাটিত রেয়েছ। এ িবষয়িট
UNDAF ফলাফল কাঠােমােত উে�িখত ফলাফল অজর্েন জািতসংেঘর অবদান শনা� করার ও তু েল ধরার স�মতােক
চয্ােলে�র মুেখ েফেলেছ।
এই বাধা দূর করেত েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ ফলাফল ও িরেপািটর্ং কাঠােমার (RRF) নকশা ও বা�বায়েন কািরগির
সহায়তা িদেব পযর্েব�ণ ও মূলয্ায়ন �প (M&E Group)। জািতসংেঘর ডাটা �েপর সােথ সম�েয়র িভি�েত তারা
উপাে�র মান িনি�তরেণ সহায়তা এবং �মাণিভি�ক অ�গিত তু েল ধরার িবষেয় ফলাফল �প ও ইউএনিসিট-েক পরামশর্
িদেব। এছাড়া সং�াগুেলারও �� অ�ীকার রেয়েছ েয েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ (UNSDCF) এর সােথ স�িত েরেখই
তােদর কমর্সূিচ গ ৃহীত হেব।
ফলাফল ও �িতেবদন কাঠােমা (RRF) ইউএন ইনেফা (UNINFO)েত আপেলাড করা হেব। ৈ�মািসক ও বািষর্ক
�িতেবদন এবং এর মান িনয়�ণ িনি�তকরেণ ফলাফল �পেক সহায়তা করেব পযর্েব�ণ ও মূলয্ায়ন �প। �িতবছর েযৗথ
ি�য়ািরং কিমিটর �থম ৈবঠেক ৈ�মািসক �িতেবদেনর মাধয্েম সংগ ৃহীত উপাে�র িভি�েত িবগত বছেরর উ�য়ন ফলাফল
তু েল ধরেব ইউএনিসিট।

মাঠ পযােয়
�
পযেব�ণ
�
ফলাফল, �ি�য়া ও কাযর্�ম িনেয় মাঠ পযর্ােয়র তথয্ (গুণগত ও পিরমাণগত) সং�েহর অ�তম �ধান
প�িত হেব েযৗথ পযর্েব�ণ। সংি�� সব বা�বায়নকারী অংশীদােরর �িতিনিধ� িনি�ত কের মাঠ পযর্ােয়
েযৗথ পিরদশর্ন করা হেব।
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কায�ম
�
ও আিথক
� ব�ব�াপনা পযেব�ণ
�
নগদ অথর্ হ�া�েরর মাধয্েম পিরচািলত সকল কাযর্কলােপর পযর্েব�েণ জািতসংেঘর সং�াগুেলােক
সহায়তা করার বয্াপাের বা�বায়নকারী অংশীদাররা একমত হেবন। তারা িনি�ত করেবন যােত সংি��
আিথর্ক েরকডর্ এবং জািতসংেঘর েদয়া অথর্ বয্ব�াপনায় জিড়ত কমর্কতর্া-কমর্চারীেদর কােছ জািতসংেঘর
সং�াগুেলার �েবশািধকার থােক। এই �সে� বা�বায়নকারী অংশীদাররা িনে�া� িবষেয় একমত:

1
মােঝমেধয্ জািতসংেঘর সং�াগুেলার �িতিনিধরা সশরীের �ক� এলাকা পিরদশর্েন যােবন।
েকােনা পূবর্েঘাষণা ছাড়া তাৎ�িণকভােবই আিথর্ক েরকডর্স যাচাই করেবন তারা। জািতসংেঘর
সং�াগুেলার সােথ স�েকর্র চু ি�েত িনিদর্� ধারায় এ িবষয়িট উে�খ রেয়েছ।

2
�ক� এলাকা পিরদশর্ন ও মাঠ পযর্ােয়
পযর্েব�েণ জািতসংেঘর সং�াগুেলার েয
মানদ� ও িনেদর্শনা রেয়েছ, তা অনুসরণ
কের কমর্সূিচিভি�ক পযর্েব�ণ।

3
িবেশষ বা পূবর্িনধর্ািরত িনরী�া: জািতসংেঘর �িতিট সং�া, জািতসংঘ িসে�েমর অ�া� সং�ােক সােথ িনেয় একিট বািষর্ক
িনরী�া পিরক�না �হণ করেব। েযসব বা�বায়নকারী অংশীদারেক জািতসংেঘর িসে�ম সং�াগুেলা বড় অংেকর নগদ
অথর্ সহায়তা িদেয়েছ এবং যােদর আিথর্ক বয্ব�াপনার স�মতা আেরা মজবুত করা দরকার, এ পিরক�নায় তােদর
িনরী�ায় �াধা� েদয়া হেব । পিরক�না �ণয়েন সংি�� সম�য়কারী ম�ণালেয়রও মতামত েনয়া হেব।
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৪.১.১. ঝঁু িক
েকািভড-১৯ মহামারী এবং এর ৈবি�ক িব�ােরর কারেণ সব ধরেনর মধয্ম ও দীঘর্েময়াদী পিরক�নার ে�ে�ই ঝু ঁিকর মা�া
েবেড় েগেছ। বাংলােদেশর সােথ েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ ে�ে�ও একই িবষয় �েযাজয্। এমন িতনিট ঝু ঁিক শনা� করা
হেয়েছ েযগুেলা ঘটার স�াবনা �বল। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ পিরকি�ত ফলাফল অজর্ন এবং বাংলােদেশর উ�য়ন
পেথর গিত কিমেয় িদেত পাের এসব ঝু ঁিক।

অব�াহত
মহামারী :

�� ও দীঘর্েময়ােদ েয ঝু ঁিকিট
সবেচেয় েবিশ েদখা যাে� তা হেলা
মহামারী অবয্াহত থাকা। অেনক
েদেশ �তগিতেত িটকাদান
চলেলও িবে�র অেনেক েদেশই
ৃ ীয় ও চতু থর্
েকািভড-১৯ এর তত
েঢউ চলেছ। ২০২১ সােলর েশষ
নাগাদ মহামারী িবদায় েনেব িকনা
তা এখনও �� নয়। ২০২২
সােলর �থম ভােগও এর �েকাপ
অবয্াহত থাকেল েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্ আওতায় পুনরু�ার
কমর্সূিচেত জরুির সাড়াদােনর
িবষয়গুেলাই �াধা� েপেত থাকেব।
এছাড়া মানুষ ও পেণয্র চলাচেল
িবিধিনেষধ, ৈবি�ক চািহদা কেম
যাওয়া এবং সরবরাহ বয্ব�া
বাধা�� হওয়ার সমসয্াগুেলা
েমাকােবলা করেত হেব উ�য়ন
েকৗশলেক। ৈবি�ক উৎপাদন না
বাড়েল বাংলােদেশর অিভবাসী
�িমকেদর চািহদা কমেব এবং
েরিমটয্া� �বাহ কেম যােব।

জলবায়ু
িবপযেয়র
�
ঝঁু িক:
িব�জুেড়ই জলবায়ু-স� ৃ�
দুেযর্ােগর মা�া ও ভয়াবহতা েবেড়
চেলেছ। এসব দুেযর্ােগ সবেচেয়
েবিশ ঝু ঁিকেত থাকা েদশগুেলার
একিট বাংলােদশ। ২০২০ সােল
বাংলােদশ দুই দশেকর মেধয্
সবেচেয় দীঘর্�ায়ী ব�ার কবেল
পেড়। ব�ার ল�া সময় পরও
অেনক মানুষ বা�চু য্ত অব�ায়
রেয়েছন। �শমন বয্ব�ার
অনুপি�িতেত িবপযর্য়কর ঘটনা
ঘটেল মানুষ ও অথর্নীিতর বড়
ধরেনর �িত হেত পাের। এেত
মানিবক সহায়তার চািহদা বাড়েব,
নানাভােব মানুষ ও েগা�ীর
িনরাপ�া িবি�ত হেব। সেবর্াপির,
েটকসই উ�য়েনর পেথ েদেশর
অ�গিত বাধা�� হেব।

অ�ািধকার
এলাকা�েলােত
িবিনেয়ােগর
তারতম�:
জনিমিতক লভয্াংেশর সেবর্া�
বয্বহার িনি�ত করেত িশ�া, �া�য্
ও েশাভন কােজর মেতা
খাতগুেলােত সরকােরর বয্য় আরও
বাড়ােনা �েয়াজন। একইসােথ
পিরেবশবা�ব ও সুনীল অথর্নীিতর
িদেক অথর্ৈনিতক উ�য়ন িবিনেয়াগ
�ানা�েরর �েয়াজন হেব। কারণ
পিরেবশগত অবনমন ও �াকৃিতক
দুেযর্াগ বহুমাি�ক দািরে�য্র
অ�তম কারণ হেয় উঠেছ।
িবদয্মান অ�ািধকারগুেলা সম�য়
করা না েগেল আিথর্ক সীমাব�তার
সমেয় অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র মাধয্েম
েদেশ ৈবষময্ ও পিরেবশগত
অবনমন আেরা বাড়েত পাের।
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Qwe: WweIGBPI

অথর্নীিত ও �া�য্খােত েকািভড মহামারীর িবরূপ �ভাব �শমন করেত সরকােরর সােথ ঘিন�ভােব কাজ করেছ জািতসংঘ।
েকািভড মহামারী ও �ে�া�ত েদশ েথেক উ�রেণর �ি�য়া িবেবচনায় িনেয়ই ৮ম প�বািষর্ক পিরক�না �ণয়ন কেরেছ সরকার।
সহেযািগতা কাঠােমােতও েকািভড মহামারী সং�া� ঝু ঁিক �শমেনর িবষয়িট িবেবচনায় রাখা হেয়েছ। এছাড়া ব�া ও ঘূিণর্ঝেড়র
�য়�িত কমােত আগাম পদে�পসহ নানাভােব জলবায়ু পিরবতর্েনর চয্ােল� েমাকােবলায় সরকােরর সােথ খুব ঘিন�ভােব কাজ
করেছ জািতসংঘ। জলবায়ু পিরবতর্েনর সােথ স� ৃ� চয্ােল� বয্ব�াপনা ও �শমেনর জ� েকৗশলগত অ�ািধকার ৩ ও ৪ এর
আওতায় সরকােরর সােথ ঘিন�ভােব কাজ অবয্াহত রাখেব জািতসংঘ।
ঝু িঁ ক �শমেন েকৗশলগত অ�ািধকার ১ এর আওতায় উ�াবনী অথর্ায়নসহ িবিনেয়াগ ও এসিডিজ অথর্ায়েনর ওপর সুিনিদর্�ভােব েজার
িদেয়েছ জািতসংঘ। যা উ�য়ন অথর্ায়েনর পিরবতর্নশীল চািহদা ও দৃশয্পট সামাল িদেতও সহায়তা করেব। েকৗশলগত অ�ািধকার ২
এর আওতায় িশ�া, �া�য্ ও সামািজক সুর�ার মেতা েমৗিলক েসবায় পযর্া� অথর্ায়ন ও িবিনেয়াগ িনি�ত করার দৃি�ভি�েক উৎসািহত
করেব জািতসংঘ। েকৗশলগত অ�ািধকার ১ ও ৩ এর আওতায় উৎসািহত করা হেব পিরেবশবা�ব ও অ�ভু ির্ �মূলক উ�য়েন
িবিনেয়াগেক। জনিমিতক লভয্াংেশর সুিবধা ঘের েতালার জ� যােত �েয়াজনীয় িবিনেয়াগ হয় তা িনি�ত করেত এরইমেধয্ িবদয্মান
কাঠােমার মাধয্েম সরকােরর সােথ কাজ শুরু কেরেছ জািতসংঘ। ভিবষয্েতও এ ধারা অবয্াহত থাকেব।
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4.1.2
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােক�
পযােলাচনা
�
ও িরেপা�ট� ং
ইউএনিসিট’র পে� ফলাফল িবভাগ এবং পযর্েব�ণ ও মূলয্ায়ন িবভাগ জািতসংঘ িসিসএ ও েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্ বািষর্ক পযর্ােলাচনা করেব। এর ল�য্ থাকেব পিরকি�ত ফলাফল অজর্েনর পেথ সািবর্ক অ�গিত
পিরমাপ, ঝু ঁিক পযর্েব�ণ, মূল চয্ােল� ও সুেযাগ শনা� করা এবং অিজর্ত জ্ঞােনর �িতফলন। বাংলােদশ ও
ৈবি�ক পিরবতর্নশীল ে��াপেট িস�া� ও কমর্পিরক�না সংেশাধেন সহায়তা করেব এিট।
এ পযর্ােলাচনার িভি�েত �িতবছর ইউএনিসিট’র কািন্� েরজা�স িরেপাটর্ বা জাতীয় ফলাফল �িতেবদন ��ত
হেব, যা েযৗথ পিরচালনা কিমিটর কােছ জমা েদয়া হেব। �াসি�কতা বজায় রাখার জ� জািতসংেঘর কমর্সূিচেত েকােনা পিরবতর্ন
�েয়াজন হেল তার বয্াখয্া িহেসেব সরকার ও অংশীদারেদর কােছ �মাণ তু েল ধরেব এ �িতেবদন। �েয়াজেন িসিসএ
হালনাগােদর জ�ও তেথয্র েজাগান েদেব এিট। একইসােথ সহেযািগতা কাঠােমা বা�বায়েনর �াসি�কতা ও কাযর্কািরতা বজায়
রাখার লে�য্ েযৗথ কমর্পিরক�না সংেশাধেনও ভূ িমকা রাখেব।
এসিডিজ পযর্েব�ণ ও িরেপািটর্ং সং�া� ছিড়েয় িছিটেয় থাকা উপা� সং�হ, বয্বহার, িবে�ষণ এবং মানস�� উপা�
��তকরেণর �ািত�ািনক স�মতা েজারদার করেত জাতীয় পিরসংখয্ান �িত�ানসহ সরকাির সং�াগুেলােক সাহাযয্ করেব
জািতসংেঘর ডাটা �প। �মাণিভি�ক নীিত অয্াডেভােকিস, উ�াবন ও �যুি�র নেলজ েশয়ািরং/হ�া�েরর জ� সি�িলত
�েচ�ােতও সহায়তা েদেব ডাটা �প। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ আওতায় এই �েপর দািয়� হেব সং�াগুেলার কােছ
তু লনােযাগয্ পিরসংখয্ান সরবরাহ করা।

৪.২. মূল�ায়ন পিরক�না
ৃ েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্
েময়াদ েশষ হওয়ার আেগর বছর, অথর্াৎ ২০২৫ সােল িনরেপ� কনসালটয্ান্ট কতর্ক
একিট মূলয্ায়ন করা হেব। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ বা�বায়ন শুরুর আেগও জািতসংেঘর আ�িলক উ�য়ন
সম�য় কাযর্ালেয়র সহেযািগতায় একিট মূলয্ায়ন করা হেব। েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ উে�শয্গুেলা
যথাযথভােব সংজ্ঞািয়ত িকনা, এর ফলাফল িব�াসেযাগয্ ও িনভর্রেযাগয্ উপােয় মূলয্ায়নেযাগয্ িকনা-তা যাচাই
করা হেব এেত। সব পযর্ােয়ই মূলয্ায়েনর ে�ে�ই সরকােরর সােথ আেলাচনা কের েনয়া হেব।
সব অংশীদারেদর িনেয় একিট অ�ভু র্ি�মূলক ও অংশ�হণমূলক দৃি�ভি� িনি�ত করা হেব মূলয্ায়েনর টামর্স অব েরফােরে�।
মূলয্ায়ন দেলর িনরেপ�তা এবং �াধীনতাও িনি�ত করা হেব এেত। জািতসংেঘর মূলয্ায়ন �েপর (UNEG) রীিত ও মানদ�
েমেনই েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ মূলয্ায়ন হেব। এেত OECD-DAC এর মূলয্ায়ন মানদ� অনুসরণ করা হেব এবং েজন্ডার
সমতা ও মানবািধকারিভি�ক দৃি�ভি� বয্বহার করা হেব। কমর্সূিচর েময়াদ েশেষর সময় এেত সহায়তা েদয়া �িতিট সং�া
প ৃথকভােব কমর্সিূ চর সমাি� মূলয্ায়ন করেব। আলাদা আলাদা এ মূলয্ায়েনর ফলাফল েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ চূ ড়া� মূলয্ায়েন
সহায়তা করেব।
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সংেযাজনী ১: েকাঅপােরশন ে�মওয়ােক� সূচক কাঠােমা
েকৗশলগত অ�ািধকার ১:
অ�ভ��� �মূলক ও েটকসই অথৈনিতক
�
উ�য়ন

চূ ড়া� ফলাফল ১: ২০২৬ সােলর মেধয্ বাংলােদেশর আেরা েবিশ মানুষ েটকসই জীিবকা ও েশাভন কােজর সুেযাগ
পােবন। দািয়�শীল, অ�ভু র্ি�মূলক, েটকসই, পিরেবশবা�ব২৮ এবং সমতািভি�ক অথর্ৈনিতক উ�য়েনর মাধয্েম এ
সুেযাগ ৈতির হেব। এেত উপকৃত হেবন িবেশষত সমােজর সব ে�িণ-িলে�র �াি�ক মানুষ, ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী ও
তু লনামূলক িপিছেয় থাকা েজলাগুেলার বািস�ারা।

স�ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ :
স� ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ: খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও), আ�জর্ািতক কৃিষ উ�য়ন তহিবল (ইফাদ), আ�জর্ািতক
�ম সং�া (আইএলও), ইন্টার�াশনাল ে�ড েসন্টার (আইিটিস), জািতসংঘ পুঁিজ উ�য়ন তহিবল (ইউএনিসিডএফ),
বািণজয্ ও উ�য়ন সং�া� জািতসংঘ সে�লন (আ�টাড), জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূিচ (ইউএনিডিপ), জািতসংঘ এশীয়
ও �শা� মহাসাগরীয় অথর্ৈনিতক ও সামািজক কিমশন (ইউএন-এসকাপ), জািতসংঘ জনসংখয্া তহিবল
(ইউএনএফিপএ), জািতসংঘ িশশু তহিবল (ইউিনেসফ), জািতসংঘ িশ� উ�য়ন সং�া (ইউিনেডা), ইউএনউইেমন।

মূল অংশীদার:
�ম ও কমর্সং�ান ম�ণালয়, �বাসী কলয্াণ ও ৈবেদিশক কমর্সং�ান ম�ণালয়, িশ� ম�ণালয়, অথর্ ম�ণালয়,
ৃ � (েবজা), বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন কতর্প
ৃ � (িবডা),
পিরক�না ম�ণালয়, বাংলােদশ অথর্ৈনিতক অ�ল কতর্প
বাংলােদশ �ু � ও কুিটর িশ� করেপােরশন (িবিসক), বাংলােদশ বয্াংক, বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা (িবিবএস),
অথর্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ (ইআরিড), পিরসংখয্ান ও তথয্ বয্ব�াপনা িবভাগ (এসআইিড), সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ
ৃ � (এনএসিডএ),
(িজইিড), �ু � ও মাঝাির িশ� ফাউেন্ডশন (এসএমই ফাউেন্ডশন), জাতীয় দ�তা উ�য়ন কতর্প
বাংলােদশ কািরগির িশ�া েবাডর্ (িবিটইিব), �ানীয় সরকার �িত�ানসমূহ, জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি�িটউট, প�ী
কমর্ সহায়ক ফাউেন্ডশন (িপেকএসএফ), েচ�ার অব কমাসর্ (এফিবিসিসআই ও িডিসিসআই), বািণিজয্ক
সং�াসমূহ, আ�জর্ািতক আিথর্ক �িত�ানসমূহ, বাংলােদশ এম�য়াসর্ েফডােরশন (িবইএফ), িনেয়াগকারী �িত�ান,
�িমক সংগঠন,নাগিরক সমাজ সংগঠন, িশ� দ�তা পিরষদসমূহ, িবেশষজ্ঞ, এবং গেবষক ও িশ�ািবদগণ
িথংকটয্াংকস এবং অয্াকােডিময়া।

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার আওতায় জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার
সামি�ক অথর্ৈনিতক ি�িতশীলতার মাধয্েম অ�ভু র্ি�মূলক অথর্ৈনিতক �ব ৃি� (বািণজয্ ও েবসরকাির খাত
উ�য়েনর মাধয্েম সামি�ক অথর্নীিতর জ� অনুকূল পিরেবশ ৈতরী কের অ�ভু র্ি�মূলক �ব ৃি� উৎসািহত করা)
দাির�য্ ও অসমতা �াস (েগাি� বা অ�ল িনিবর্েশেষ দাির�য্ ও অসমতা �াস)
কমর্সং�ান (েটকসই ও অ�ভু র্ি�মূলক �ব ৃি�র জ� উৎপাদনশীল ও েশাভন কােজর সুেযাগ ব ৃি�)
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েটকসই উ�য়ন অভীে� অবদান:
অভী� ১: দাির�য্ িবেলাপ
অভী� ৪: গুনগত িশ�া
অভী� ৮: েশাভন কমর্সুেযাগ ও অথর্ৈনিতক �ব ৃি�
অভী� ৯: িশ�, উ�াবন এবং অবকাঠােমা
অভী� ১০: অসমতা �াস
অভী� ১৭: ল�য্মা�া অজর্েনর জ� অংশীদাির�

সূচক

িভি�েরখা (বছর)

এেজন্ডা (বছর)

উপা� সূ�

সূচক ১.১: মাথািপছু জাতীয় আয়
(িডআরএফ ০৪)

২,০৬৪ মািকর্ন ডলার
(২০২০)

৩,০৫৯ মািকর্ন ডলার িবিবএস, এসআইিড
(২০২৫)২৯

সূচক ১.২: জাতীয় দাির�য্ সীমার িনেচ
থাকা জনসংখয্ার হার (িডআরএফ ১৪,
এসিডিজ ১.২.১)

ইউিপএল: ২০.৫%
এলিপএল: ১০.৫%
(২০১৯)

ইউিপএল: ১৫.৬০% িবিবএস, এসআইিড, িসিড,
িজইিড
এলিপএল: ৭.৪%
(২০২৫)

সূচক ১.৩: েবকারে�র হার, িল�েভেদ
(িডআরএফ ৪৫, এসিডিজ ৮.৫.২,
এনিপআই ২২)

নারী: ৬.৭%
পুরুষ: ৩.১%
(২০১৭)

নারী: ২.১%
পুরুষ: ০.৮%
(২০২৫)

আদমশুমাির ও গ ৃহগণনা,
ৈ�মািসক �মশি� জিরপ
(িকউএলএফএস),
িবিবএস, এসআইিড

সূচক ১.৪: অৈবতিনক গ ৃহ�ািল ও পিরচযর্া
কােজ সময় বয্েয়র হার, িল�েভেদ
(িডআরএফ ৭২, এসিডিজ ৫.৪.১)

নারী: ২৩.৬%
পুরুষ: ৬.৯%
(২০১৭)

নারী: ২০%
পুরুষ: ১০%
(২০২৫)

িবিবএস-এর �মশি� জিরপ
(এলএফএস), মিহলা ও
িশশু িবষয়ক ম�ণালয়

সূচক ১.৫: েমাট িবিনেয়াগ (িজিডিপর অনুপােত)
ক) েবসরকাির িবিনেয়াগ (িজিডিপর অনুপােত)
খ) সরকাির িবিনেয়াগ (িজিডিপর অনুপােত)
গ) �তয্� িবেদিশ িবিনেয়াগ (িজিডিপর
অনুপােত) (িডআরএফ ০৩)

৩১.৭৫%
ক) ২৩.৬৩%
খ) ৮.১২%
গ) ০.৫৪%
(২০১৯)

৩৬.৫৯%
ক) ২৭.৩৫%
খ) ৯.২৪%
গ) ৩.০০%
(২০২৫)

িবিবএস, এসআইিড, িশ�
ম�ণালয়, অথর্ িবভাগ,
বাংলােদশ বয্াংক, িজইিড

এই সূচেকর সব ল�য্মা�া এবং িনেচর আেরা িকছু সূচেকর ল�য্মা�া ৮ম প�বািষর্ক পিরক�নার উ�য়ন ফলাফল সূচক অনুসরণ কের ২০২৫ সালেক উে�খ করা হেয়েছ। মধয্েময়ািদ
পযর্ােলাচনার সময় সরকােরর সােথ আেলাচনার িভি�েত ইউএনএসিডিসএফ এর েশষ বছর, অথর্াৎ ২০২৬ সােলর ল�য্মা�া িনধর্ারণ করা হেব।
২৯
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েকৗশলগত অ�ািধকার ২: েমৗিলক েসবা ও সামা�জক সুর�া

চূ ড়া� ফলাফল ২: ২০২৬ সােলর মেধয্ মানস�ত, অ�ভু র্ি�মূলক, েজন্ডার ও অিভঘাত �িতেবদনশীল, সবর্জনীন,
অিভঘাতসিহ�ু সামািজক সুর�া, সামািজক িনরাপ�া েব�নী এবং েমৗিলক সামািজক েসবায় মানুেষর অিভগময্তা ও
বয্বহার বাড়েব। িবেশষত, �াি�ক এবং ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী আেরা উ�ত েসবা পােবন।

স�ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ :
খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও), আ�জর্ািতক কৃিষ উ�য়ন তহিবল (ইফাদ), আ�জর্ািতক �ম সং�া (আইএলও),
আ�জর্ািতক অিভবাসন সং�া (এইওএম), ইউএনএইডস, জািতসংঘ পুঁিজ উ�য়ন তহিবল (ইউএনিসিডএফ),
জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূিচ (ইউএনিডিপ), জািতসংঘ িশ�া, িবজ্ঞান ও সং�ৃিত সং�া (ইউেনে�া), জািতসংঘ জনসংখয্া
তহিবল (ইউএনএফিপএ), জািতসংঘ শরণাথর্ী সং�া (ইউএনএইচিসআর), জািতসংঘ িশশু তহিবল (ইউিনেসফ),
জািতসংঘ িশ� উ�য়ন সং�া (ইউিনেডা), জািতসংঘ মাদক ও অপরাধ িবষয়ক সং�া (ইউএনওিডিস), ইউএনউইেমন,
িব� খাদয্ কমর্সূিচ (ডি�উএফিপ) এবং িব� �া�য্ সং�া (ডি�উএইচও)।

মূল অংশীদার:
কৃিষ ম�ণালয়, িশ�া ম�ণালয়, মৎসয্ ও �ািণস�দ ম�ণালয়, খাদয্ ম�ণালয়, �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়,
�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়, িবদুয্ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, �াথিমক ও গণিশ�া
ম�ণালয়, সমাজকলয্াণ ম�ণালয়, মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়, যুব ও �ীড়া ম�ণালয়, মাধয্িমক ও উ� িশ�া
িবভাগ, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িবদুয্ৎ িবভাগ, �া�য্েসবা িবভাগ, �া�য্ িশ�া ও পিরবার কলয্াণ িবভাগ,
কৃিষ স�সারণ অিধদ�র, �া�য্ অিধদ�র, মাদক িনয়�ণ অিধদ�র, �ানীয় সরকার িবভাগ, প�ী উ�য়ন ও সমবায়
িবভাগ, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, মাধয্িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র, খাদয্ পিরক�না ও মিনটিরং ইউিনট, নাগিরক
সমাজ সংগঠন, েবসরকাির খাতসমূহ, িবেশষজ্ঞ, এবং গেবষক ও িশ�ািবদগণ।

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার আওতায় জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার
দাির�য্ ও অসমতা �াস (েগাি� বা অ�ল িনিবর্েশেষ দাির�য্ ও অসমতা �াস)
�া�য্ ও কলয্াণ (�জনন �া�য্, পিরবার পিরক�নাসহ �া�য্ খােতর েটকসই অ�গিত)
িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন (সবাই যােত িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন বয্ব�া পায়, তা িনি�ত করা)
গুনগত িশ�া (দাির�য্ �াস ও অথর্ৈনিতক �ব ৃি�র লে�য্ সবার জ� গুনগত িশ�া)
কৃিষ ও খাদয্ িনরাপ�া (সম ৃ� েদশ গেড় েতালার লে�য্ খাদয্ িনরাপ�া অজর্ন ও েটকসই কৃিষেক উৎসাহ েদয়া)
েজন্ডার ও অসমতা (েজন্ডার সমতা অজর্ন ও সব নারী-িশশুর �মতায়ন)
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েটকসই উ�য়ন অভীে� অবদান:
অভী� ২: �ু ধামুি�
অভী� ৩: সু�া�য্ ও কলয্াণ
অভী� ৪: গুনগত িশ�া
অভী� ৬: িনরাপদ পািন ও পয়ঃিন�াশন
অভী� ১০: অসমতা �াস
অভী� ১৭: ল�য্মা�া অজর্েনর জ� অংশীদাির�

সূচক

িভি�েরখা (বছর)

এেজন্ডা (বছর)

সূচক ২.১: ৫ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর
অপুি� (কম ওজন ও অিত ওজন)
(িডআরএফ ২৪, এসিডিজ ২.২.২)

১ (ক). ৯.৮% (কম ওজন)
েমেয়: ৯.২%
েছেল: ১০.৪%

১ (ক). ৭% (কম ওজন)
েমেয়: ৬%
েছেল: ৮%

উপা� সূ�

১ (খ). ২.৪% (অিত ওজন)
েমেয়: ২.৩%
েছেল: ২.৬%
(২০১৯)

মাি�পল ইিন্ডেকটর
�া�ার সােভর্
(এমআইিসএস),
িবিবএস, �া�য্ েসবা
১ (খ). ১% (অিত ওজন) িবভাগ
েমেয়: ১%
েছেল: ১%
(২০২৫)

সূচক ২.২: সুেপয় পািনর িনরাপদ
বয্ব�াপনার সুিবধা পাওয়া জনসংখয্ার হার
(িডআরএফ ৩৩, এনিপআই ১৭ এবং
এসিডিজ ৬.১.১)

৪২.৬%
(২০১৯

৭৫%
(২০২৫)

মাি�পল ইিন্ডেকটর
�া�ার সােভর্
(এমআইিসএস), িবিবএস,
এসআইিড, এলিজিড

ৃ ৃতু য্র অনুপাত
সূচক ২.৩: মাতম
(িডআরএফ ১৮, এনিপআই ৭ এবং
এসিডিজ ৩.১.১)

১৬৫
(২০১৯)

১০০
(২০২৫)

সয্া�ল ভাইটাল
েরিজে�শন িসে�ম
(এসিভআরএস), িবিবএস

সূচক ২.৪: ১৮ বছর বয়স হওয়ার আেগই
িবেয় হেয়েছ এমন ২০-২৪ বছর বয়সী
নারীেদর হার (িডআরএফ ৬৫, এনপাই
১৫ এবং এসিডিজ ৫.৩.১)

৫১.৪%
(২০১৯)

৩০%
(২০২৫)

মাি�পল ইিন্ডেকটর
�া�ার সােভর্
(এমআইিসএস), িবিবএস,
মিহলা ও িশশু িবষয়ক
ম�ণালয়

সূচক ২.৫: সামািজক সুর�ার আওতায়
আসা জনগেণর হার (িডআরএফ ১৬,
এসিডিজ ১.৩.১)

২৮.৭%
(২০১৬)

৩৫%
(২০২৫)

খানা আয় ও বয্য় জিরপ
(এইচআইইএস),
িবিবএস, এসআইিড,
িসিড, িজইিড
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সূচক
সূচক ২.৬: িশশু-িকেশারেদর
(িল�েভেদ) পড়েত পারা ও গিণেতর
নূয্নতম দ�তার হার
ৃ ীয় ে�িণেত
ক) ি�তীয় বা তত
খ) �াথিমক িশ�া সমাি�েত
গ) িন� মাধয্িমেকর সমাি�েত
(এসিডিজ, ৪.১.১)

িভি�েরখা (বছর)
ৃ ী �াংলা: ৪৭% িশ�াথর্ী তত
ৃ ীয়
ক) তত
ে�িণর কাি�ত মান অজর্ন কেরেছ
ii. েমেয়: ৪৮% েছেল: ৪৫%
ৃ ীয়
iii. গিণত: ৩৪% িশ�াথর্ী তত
ে�িণর কাি�ত মান অজর্ন কেরেছ
েমেয়: ৩৪% েছেল: ৩৫% (২০১৭)
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এেজন্ডা (বছর)
ৃ ীয় ে�িণেত
বাংলা: তত
৬০%
ৃ ীয় ে�িণেত
গিণত: তত
৫০%
(২০২৬)

উপা� সূ�
জাতীয় িশ�াথর্ী
মূলয্ায়ন (এনএসএ),
�াথিমক িশ�া
অিধদ�র

খ) প�ম ে�িণ (২০১৭)
i. বাংলা: ৪৪% িশ�াথর্ী প�ম ে�িণর
কাি�ত মান অজর্ন কেরেছ
েমেয়: ৪৫% েছেল: ৪৪%
ii.গিণত: ৩২% িশ�াথর্ী প�ম ে�িণর
কাি�ত মান অজর্ন কেরেছ
েমেয়: ৩৪% েছেল: ৩২% (২০১৭)
গ) অ�ম ে�িণ (২০১৫)
i. বাংলা: ২২% িশ�াথর্ী ‘বয্ান্ড ৬’ বা
তদুধর্ ে�ড েপেয়েছ
েমেয়: ২২% েছেল: ২৩%
ii. ইংেরিজ: ৭% িশ�াথর্ী ইংেরিজেত
‘বয্ান্ড ৬’ বা তদুধর্ ে�ড েপেয়েছ
েমেয়: ৬% েছেল: ৯%
iii. গিণত: ৬% িশ�াথর্ী গিণেত ‘বয্ান্ড
৬’ বা তদুধর্ ে�ড েপেয়েছ
েমেয়: ৪% েছেল: ৮%

বাংলা: ��ম ে�িণেত
৬০%
গিণত: প�ম ে�িণেত
৫০%
(২০২৬)

লািনর্ং অয্ােসসেমন্ট
অব েসেকন্ডাির
ইনি�িটউশন
(এলএএসআই),
মাধয্িমক ও উ� িশ�া
অিধদ�র

৫০% িশ�াথর্ী অ�ম
ে�িণেত ‘বয্ান্ড ৮’ বা
তদুধর্ ে�ড অজর্ন করেব
(২০২৬)

সূচক ২.৭: মাঝাির ও গুরুতর খাদয্
িনরাপ�াহীনতায় েভাগা জনেগা�ীর হার
(খাদয্ অিনরাপ�া অিভজ্ঞতা
ে�ল-এফআইইএস অনুযায়ী)
(িডআরএফ ৫০, এসিডিজ ২.১.২)

মাঝাির: ৩০.৫%
গুরুতর: ১০.২%
(২০১৯)

মাঝাির: ২৪.২%
গুরুতর: ৬%
(২০২৫)

সূচক ২.৮: মানস�ত অিভবাসন,
সুর�া এবং পুনেরক�ীকরণ পিরেষবায়
অিভগময্তা আেছ এমন অিভবাসী এবং
িবেদশেফরত মানুেষর হার (নারী এবং
ঝু ঁিকেত থাকা অিভবাসীসহ)
(িডআরএফ ১০, এসিডিজ ১০.৭)

২,০৬৪ মািকর্ন ডলার
(২০২০)

১. ৫০% অিভবাসী (যার �বাসী কলয্াণ ও
অ�ত ১০% নারী
ৈবেদিশক কমর্সং�ান
অিভবাসী)
ম�ণালয়, িবিবএস
২. ৫০% িবেদশেফরত
(যার অ�ত ১০% নারী)
৩. ৫০% ঝু ঁিকেত থাকা
অিভবাসী

িবিবএস,
এফিপএমইউ, খাদয্
ম�ণালয়
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েকৗশলগত অ�ািধকার ৩: েটকসই, �া��কর এবং অিভঘাত সহনশীল পিরেবশ

চূ ড়া� ফলাফল ৩: ২০২৬ সােলর মেধয্ জীব পিরেবশ আরও �া�য্কর ও উ�ত হেব। জলবায়ু পিরবতর্ন, দুেযর্াগ ও
অিভঘাত সামেল েনয়ার স�মতা থাকেব পিরেবেশর। দূষণমু� পিরেবশ, সম ৃ� �াকৃিতক স�েদর ভা�ার, ��-কাবর্ন
উ�য়েন েজন্ডার- �িতেবদনশীল উপােয় ভূ িমকা রাখেব সবাই। একইসােথ এর উপকারও েভাগ করেব তারা। িবেশষত,
�াম-শহর উভয় জায়গার �াি�ক ও সুিবধাবি�ত মানুষ লাভবান হেবন।

স�ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ :
খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও), আ�জর্ািতক কৃিষ উ�য়ন তহিবল (ইফাদ), আ�জর্ািতক �ম সং�া (আইএলও),
জািতসংঘ পুঁিজ উ�য়ন তহিবল (ইউএনিসিডএফ), জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূিচ (ইউএনিডিপ), জািতসংঘ পিরেবশ
কমর্সূিচ ইউএনইিপ, জািতসংঘ এশীয় ও �শা� মহাসাগরীয় অথর্ৈনিতক ও সামািজক কিমশন (ইউএন-এসকাপ),
জািতসংঘ জনসংখয্া তহিবল (ইউএনএফিপএ), জািতসংঘ শরণাথর্ী সং�া (ইউএনএইচিসআর), জািতসংঘ িশ�
উ�য়ন সং�া (ইউিনেডা), জািতসংঘ �ক� েসবা দ�র (ইএনওিপএস), ইউএন-উইেমন, িব� খাদয্ কমর্সূিচ
(ডি�উএফিপ)।

মূল অংশীদার:
পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতর্ন ম�ণালয়, দুেযর্াগ বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, অথর্ ম�ণালয়, মিহলা ও িশশু
িবষয়ক ম�ণালয়, পিরক�না ম�ণালয়, পররা� ম�ণালয়, পিরেবশ অিধদ�র, বন অিধদ�র, দুেযর্াগ বয্ব�াপনা
অিধদ�র, অথর্ িবভাগ, অথর্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, আিথর্ক �িত�ান িবভাগ, অভয্�রীণ স�দ িবভাগ, বাংলােদশ
ৃ �, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন কতর্প
ৃ � (িবডা), �ানীয় সরকার িবভাগ
বয্াংক, পাবিলক-�াইেভট পাটর্নারিশপ কতর্প
(এলিজিড), পিরক�না কিমশন, নাগিরক সমাজ সংগঠন, েবসরকাির খাতসমূহ, িবেশষজ্ঞ, এবং গেবষক ও
িশ�ািবদগণ।

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার আওতায় জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার
পিরেবশ, জলবায়ু পিরবতর্ন ও দুেযর্াগ বয্ব�াপনা (পিরেবশ সুরি�ত রাখা ও �য় �িতেরাধ করা। একিট দুেযর্াগ
বয্ব�াপনা েকৗশল থাকেব এবং জলবায়ু পিরবতর্েনর অিভেযাজন ও �শমন িনি�ত করা হেব)
িবদুয্ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ (�ালািন ও খিনজ স�েদর উৎপাদন, েভাগ ও বয্বহাের �ািয়� িনি�ত করা)
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েটকসই উ�য়ন অভীে� অবদান:
অভী� ৭: সা�য়ী ও দূষণমু� �ালািন
অভী� ১১: েটকসই নগর ও জনবসিত
অভী� ১২: পিরিমত েভাগ ও উৎপাদন
অভী� ১৩: জলবায়ু কাযর্�ম
অভী� ১৪: জলজ জীবন
অভী� ১৫: �লজ জীবন
অভী� ১৭: ল�য্মা�া অজর্েনর জ� অংশীদাির�

সূচক

িভি�েরখা (বছর)

এেজন্ডা (বছর)

উপা� সূ�

সূচক ৩.১: �িত এক লাখ মানুেষ �াকৃিতক
দুেযর্ােগ িনহত, িনেখাঁজ ও �িত�� মানুেষর
সংখয্া (িডআরএফ ৮৪, এসিডিজ ১৩.১.১)

�িত�� মানুষ:
১২,৮৮১
(২০১৫)
ম ৃতু য্: ০.২০৪৫
(২০১৬)

�িত�� মানুষ:
২,০০০
(২০২৫)
ম ৃতু য্:*

বাংলােদশ দুেযর্াগ সং�া�
পিরসংখয্ান (িবিডআরএস),
িবিবএস, দুেযর্াগ বয্ব�াপনা
অিধদ�র, দুেযর্াগ
বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়

সূচক ৩.২: বয্বহৃত েমাট �ালািনর যত অংশ
নবায়নেযাগয্ (িডআরএফ ৬২, এসিডিজ ৭.২.১)

৩.২৫% (২০১৯)
৩.৪৯% (এসিডএফ
�য্াকার)
(২০২০)

৮.৫%
৫.০০% (এসিডিজ
�য্াকার)
(২০২৫)

িপিড

সূচক ৩.৪: েমাট ভূ িমর তু লনায় ব ৃ� আ�ািদত
এলাকার হার (িডআরএফ ৭৫ এবং এসিডিজ
১৩.১.১)

২২%
(২০১৬)

২৪%
(২০১৬)

পিরেবশ, বন ও জলবায়ু
পিরবতর্ন ম�ণালয়, বন
অিধদ�র

*পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতর্ন ম�ণালয় �ারা িনধর্ািরত হেব

েকৗশলগত অ�ািধকার ৪:
�পা�রকামী, অংশীদাির�মূলক ও অ�ভ��� �মূলক ব�ব�া
চূ ড়া� ফলাফল ৪: ২০২৬ সােলর মেধয্ আেরা েবিশ মানুষ, িবেশষত ঝু ঁিকেত থাকা জনেগা�ী, আেরা সমতািভি�ক,
ৈবষময্হীন, েজন্ডার �িতেবদনশীল, অংশীদাির�মূলক, জবাবিদিহতামূলক শাসন ও িবচারবয্ব�ার সুফল েভাগ করেব।
আইেনর শাসন �ারা পিরচািলত একিট শাি�পূণর্ ও সহনশীল সমাজ হেব।
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স�ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ :
খাদয্ ও কৃিষ সং�া (এফএও), আ�জর্ািতক কৃিষ উ�য়ন তহিবল (ইফাদ), আ�জর্ািতক �ম সং�া (আইএলও),
আ�জর্ািতক অিভবাসন সং�া (এইওএম), জািতসংঘ পুিঁ জ উ�য়ন তহিবল (ইউএনিসিডএফ),জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সিূ চ
(ইউএনিডিপ), জািতসংঘ জনসংখয্া তহিবল (ইউএনএফিপএ), জািতসংঘ শরণাথর্ী সং�া (ইউএনএইচিসআর), জািতসংঘ
মাদক ও অপরাধ িবষয়ক সং�া (ইউএনওিডিস), জািতসংঘ ে��ােসবক কমর্সিূ চ (ইউএনিভ), ইউএন-উইেমন

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার আওতায় জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার
শাসন বয্ব�া (অ�ভু ির্ �মূলক, ��, জবাবিদিহতামূলক এবং কাযর্কর গণতাি�ক শাসন বয্ব�ার জ� কাজ করা এবং
সবার জ� �ায়িবচার িনি�ত করা

েটকসই উ�য়ন অভীে� অবদান:
অভী� ১৬: শাি�, �ায়িবচার ও কাযর্কর �িত�ান
অভী� ১৭: ল�য্মা�া অজর্েনর জ� অংশীদাির�

মূল অংশীদার:
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়, �রা� ম�ণালয়, অথর্ ম�ণালয়, জন�শাসন ম�ণালয়, পররা� ম�ণালয়,
আইন ও িবচার িবভাগ, �ম ও কমর্সং�ান ম�ণালয়, িনেয়াগদাতা, �িমক সংগঠন, সুর�া েসবা িবভাগ, বাংলােদশ
পুিলশ, পিরসংখয্ান ও তথয্ বয্ব�াপনা িবভাগ, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা, তথয্ কিমশন,
জাতীয় মানবািধকার কিমশন, আ�জর্ািতক আিথর্ক �িত�ানসমূহ, নাগিরক সমাজ সংগঠন, েবসরকাির খাত,
িবেশষজ্ঞ, এবং গেবষক ও িশ�ািবদগণ।

সূচক

িভি�েরখা (বছর)

এেজন্ডা (বছর)

উপা� সূ�

সূচক ৪.১: সরকাির েসবার সা�িতক
অিভজ্ঞতায় স�ু� মানুেষর হার (িডআরএফ ১০২
এবং এসিডিজ ১৬.৬.২)

৩৯.৬৯%
(২০১৮)

৬০%
(২০২৫)

িসিটেজন পারেসপশন
হাউজেহা� সােভর্
(িসিপএইচএস), িবিবএস,
মি�পিরষদ িবভাগ,
জন�শাসন ম�ণালয়

সূচক ৪.২: তথয্ অিধকার আইেনর আওতায়
কয়িট তথয্�াি� আেবদেনর জবাব িদেয়েছ
সরকাির �িত�ানগুেলা (িডআরএফ ৯৬ এবং
এসিডিজ ১৬.১০.২)

৮,০০০
(২০২০)

১২,৫০০
(২০২৫)

তথয্ কিমশন
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েকৗশলগত অ�ািধকার ৫:
েজ�ার সমতা এবং েজ�ার-িভ �ক সিহংসতার অবসান

চূ ড়া� ফলাফল ৫: ২০২৬ সােলর মেধয্ নারী, ক�ািশশু এবং েযৗন সংখয্ালঘুরা এমন একিট পিরেবশ পােবন েযখােন
ৃ এবং জীবেনর সকল ে�ে� িস�া�-�হেণর �মতা চচর্া করেত পারেবন। তারা এমন জীবেনর পেথ
অিধকার, কতর্�
এিগেয় যােবন েযখােন েকােনা ধরেনর ৈবষময্, সিহংসতা এবং অশুভ রীিত ও চচর্া থাকেব না।

স�ৃ� জািতসংেঘর সং�াসমূহ :
আ�জর্ািতক �ম সং�া (আইএলও), ইউএনএইডস, জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূিচ (ইউএনিডিপ),জািতসংঘ িশ�া, িবজ্ঞান
ও সং�ৃিত সং�া (ইউেনে�া), জািতসংঘ জনসংখয্া তহিবল (ইউএনএফিপএ),জািতসংঘ মাদক ও অপরাধ িবষয়ক
সং�া (ইউএনওিডিস),ইউএন-উইেমন

মূল অংশীদার:
মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়, িশ�া ম�ণালয়, আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয়,�রা� ম�ণালয়,
সমাজকলয্াণ ম�ণালয়, পররা� ম�ণালয়, অথর্ ম�ণালয়, �ধানম�ীর কাযর্ালয়, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও
সমবায় ম�ণালয়, জাতীয় মানবািধকার কিমশন, জাতীয় সংসদ, বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা, জাতীয় �ানীয়
সরকার ইনি�িটউট, িসিভল েসাসাইিট অগর্ানাইেজশন, েবসরকাির খাত, িবেশষজ্ঞ, এবং গেবষক ও িশ�ািবদগণ।

৮ম প�বািষক
� পিরক�নার আওতায় জাতীয় উ�য়ন অ�ািধকার
েজন্ডার এবং অসমতা (েজন্ডার সমতা অজর্ন এবং সকল নারী ও ক�ািশশুর �মতায়ন)

েটকসই উ�য়ন অভীে� অবদান:
অভী� ৪: গুনগত িশ�া
অভী� ৫: েজন্ডার সমতা
অভী� ১৭: ল�য্মা�া অজর্েনর জ� অংশীদাির�
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সূচক

িভি�েরখা (বছর)

ল�য্মা�া (বছর)

সূচক ৫.১: িল�িভি�ক সমতা ও ৈবষময্হীনতা
িনি�ত করা, �েয়াগ ও তদারিকর জ� আইিন
কাঠােমা আেছ িকনা

ক) ৬১.৫% (২০১৯)
খ) ৭৫% (২০১৯)
গ) ২০% (২০১৯)
ঘ) ৬৩.৬% (২০১৯)

**

মিহলা ও িশশু িবষয়ক
ম�ণালয়

সূচক ৫.২: েকােনা স�েকর্ জিড়েয়েছন এমন
১৫ বছর বা তদুধর্ বয়সী নারী ও ক�ািশশুেদর
িবগত ১২ মােস বতর্মান বা সােবক ঘিন� স�ীর
�ারা শারীিরক, মানিসক বা েযৗন িনযর্াতেনর
িশকার হওয়ার হার, সিহংসতার ধরন ও বয়স
েভেদ (িডআরএফ ৭০, এসিডিজ ৫.২.১)

৫৪.৭%
(২০১৫)

২০%
(২০২৫)

িবিবএস, মিহলা ও িশশু
িবষয়ক ম�ণালয়

সূচক ৫.৩: ঘিন� স�ী নয়, এমন কােরা �ারা
িবগত ১২ মােস েযৗন িনযর্াতেনর িশকার
হেয়েছন এমন ১৫ বছর বা তদুধর্ বয়সী নারীর
হার, বয়স ও সংঘটন�ল েভেদ
(িডআরএফ ৭১, এসিডিজ ৫.২.২)

৬.২%
(২০১৫)

৩.০%
(২০২৫)

িবিবএস, মিহলা ও িশশু
িবষয়ক ম�ণালয়

সূচক ৫.৪: েমাট বােজেটর অনুপােত েজন্ডার
বােজট (িডআরএফ ৬৭, এসিডিজ ৫.িস.১)

৩০.৮২%
(২০১৯)

৩৫%
(২০২৫)

মিহলা ও িশশু িবষয়ক
ম�ণালয়, অথর্ িবভাগ

ক) সািবর্ক আইিন কাঠােমা ও জন জীবন
খ) নারীর �িত সিহংসতা
গ) কমর্সং�ান ও অথর্ৈনিতক সুিবধা
ঘ) িববাহ ও পিরবার
(এসিডিজ ৫.১.১)

**To be determined by MOWCA

উপা� সূ�
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সংেযাজনী ২: আইিন সংেযাজনী

েযেহতু বাংলােদশ সরকার (িনে�া� দিলেল উে�িখত সরকার িন�িলিখত স�েকর্র মেধয্ �েবশ কেরেছ:

ক)
জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূিচ
(ইউএনিডিপ) �দ� সহায়তা কীভােব
পিরচািলত হেব, েস িবষেয় সং�ািটর
সােথ সরকােরর �য্ান্ডাডর্ েবিসক
অয্ািস�য্া� এি�েমন্ট (এসিবএএ)
নােম একিট েমৗিলক চু ি� রেয়েছ।
চু ি�িট মূলত১৯৮৬ সােলর ২৫
নেভ�র �া�িরত েমৗিলক চু ি�র
একিট পূবর্সূরী আইিন স�া।এই
েকাঅপােরশন ে�মওয়াকর্ তার সােথ
ইউএনিডিপ- এর কাযর্�ম িনিদর্�করণ
পূবর্ক একিট েযৗথ ফলাফল �প কমর্
পিরক�না িনেয় এসিবএএ গঠন
কের। বা�বায়নকারী সং�াসমূহ এবং
ইউএনিডিপ �ক� চু ি� �া�র
করেব �িতিট �কে�র জ� িনিদর্�
বয্ব�া থাকেব।

কমর্সূিচ �া�িরত েমৗিলক চু ি�িট
�েয়াজনীয় পিরবতর্ন পিরেযাজন
সােপে� জািতসংঘ জনসংখয্া
তহিবেলর কাযর্�ম ও জনবেলর
ে�ে� �েযাজয্ হেব। এ িবষেয় প�
আদান-�দােনর মাধয্েম চু ি�
স�ািদত হয়, যা ১৯৯৮ সােলর ১৫
অে�াবর কাযর্কর হয়। এই
সহেযািগতা কাঠােমা ও এর আওতায়
গ ৃহীত কমর্পিরক�না েমৗিলক চু ি�েত
বিণর্ত �েজ� ডকুেমন্ট িহেসেব
পিরগিণত হেব।

খ)
জািতসংঘ িশশু তহিবল
(ইউিনেসফ) এবং সরকােরর মেধয্
�া�িরত েমৗিলক সহেযািগতা চু ি�
(িবিসএ), যা ১৯৯৬ সােলর ২
জানুয়াির স�ািদত হয়।

ঙ)
জািতসংেঘর কৃিষ ও খাদয্
সং�ার (এফএও) সােথ সরকােরর
চু ি�, যা ১৯৭৭ সােলর ১৬ েফ�য়াির
�া�িরত হয়।

গ)
জািতসংঘ জনসংখয্া
তহিবেলর (ইউএনএফিপএ)- ে�ে�
,এর১৯৮৬ সােলর ২৫ নেভ�র
বাংলােদশ সরকার ও জািতসংঘ
উ�য়ন

ঘ)
িব� খাদয্ কমর্সূিচর
(ডি�উএফিপ) সােথ সহায়তার
েমৗিলক চু ি�, যা ১৯৭৪ সােলর ২
অে�াবর �া�িরত হয়।

চ)
আ�জর্ািতক �ম সং�ার
(আইএলও) সােথ সরকােরর চু ্ি�, যা
১৯৭৩ সােলর ২৫ জুন �া�িরত হয়।

ছ)
আ�জর্ািতক অিভবাসন
সং�ার (আইওএম) সােথ সরকােরর
সহেযািগতা চু ি�, যা ১৯৯৮ সােলর ২
েফ�য়াির �া�িরত হয়।
জ)
এইচআইিভ/এইডস
িবষয়ক জািতসংেঘর েযৗথ কাযর্�ম
(ইউএনএইডস) এর সােথ চু ি� যা
এসিবএএ-র আওতায় ইউএনিডিপর
ও বাংলােদশ সরকােরর সােথ ১৯৮৬
সােলর ২৫ নেভ�র �া�িরত হয়।
ঝ)
জািতসংঘ িশ�া, িবজ্ঞান ও
সং�ৃিত িবষয়ক সং�ার (ইউেনে�া)
সােথ চু ি�, যা ১৯৯৫ সােলর ৬
নেভ�র �া�িরত হয়।
ঞ)
জািতসংঘ শরণাথর্ী িবষয়ক
হাইকিমশনােরর (ইউএনএইচিসআর)
সােথ সমেঝাতা �ারক, ১৯৯৩
সােলর ১২ েম যােত �া�র কের
সরকার।
ট)
িব� �া�য্ সং�ার
(ডি�উএইচও) সােথ �যুি�গত
পরামশর্ সহায়তার জ� েমৗিলক চু ি�,
যা ১৯৭২ সােলর ২৯ জুন �া�িরত
হয়।
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ঠ)
জািতসংঘ পিরেবশ
অয্ােস�িলর (UNEA) মাধয্েম
জািতসংঘ পিরেবশ কমর্সূিচর
(UNEP)সােথ। UNEA জািতসংঘ
পিরেবশ কমর্সূিচর মধয্ম-েময়ািদ
েকৗশল ২০১৮-২১ এবং সংি��
কাযর্�েম অনুেমাদন িদেয়েছ।
ড)
ইউএন উইেমন-এর সােথ।
১৯৮৬ সােলর ২৫ নেভ�র সরকার ও
ইউএনিডিপর মেধয্ স�ািদত
�য্ান্ডাডর্ েমৗিলক সহায়তা চু ি�
(এসিবএএ) �েয়াজনীয় পিরবতর্ন
পিরেযাজন সােপে� ইউএন
উইেমেনর কাযর্�ম ও জনবেলর
ে�ে� �েযাজয্। এ িবষেয় প�
আদান-�দােনর মাধয্েম চু ি�
স�ািদত হয়, যা ২০১৯ সােলর ৯
জুন েথেক কাযর্কর হয়। ইউএন
উইেমেনর পিরচালনা কাঠােমার
�াসি�ক এবং �েযাজয্ ��াব ও
িস�াে�র িভি�েত সরকারেক
সহায়তা েদয়া হেব।
ঢ)
জািতসংঘ িশ� উ�য়ন
সং�ার (ইউিনেডা) সােথ।
ইউএনিডিপ ও সরকােরর মেধয্
১৯৮৬ সােলর ২৫ নেভ�র �া�িরত
এসিবএএ’র মাধয্েম।
ণ)
অ� অনাবািসক ও
িবেশষািয়ত সং�ার ে�ে�: � �
সং�ার যথাযথ পিরচালনা কাঠােমার
�াসি�ক এবং �েযাজয্ ��াব ও
িস�াে�র িভি�েত সরকারেক
সহায়তা েদয়া হেব।

নতু ন েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্
চলমান সমেয় নতু ন েকােনা চু ি�
�া�িরত হেল েসিটও এখােন
অ�ভু র্� হেব।
জািতসংঘ িসে�েমর েযসব সং�া
েকাঅপােরশন ে�মওয়ােকর্ সই
করেব, বাংলােদশ সরকােরর সােথ
�া�িরত তােদর েমৗিলক চু ি�র সােথ
সাম�সয্ েরেখই েকাঅপােরশন
ে�মওয়ােকর্ বয্াখয্া ও বা�বায়ন হেব।
স�েকর্র িভি� িহেসেব উে�িখত
সহেযািগতা ও সহায়তা চু ি�গুেলার
িবধােনর �িত অ�ীকােরর বয্াপাের
��াশীল থাকেব সরকার।
এসব চু ি�র উদাহরণ না েটেনই
এেজি�র স�ি�, তহিবল এবং
দািয়ে� থাকা কমর্কতর্া ও
িবেশষজ্ঞেদর ে�ে� কনেভনশন অন
দয্ ি�িভেলেজস অয্ান্ড ইিমউিনিটস
অব দয্ ইউনাইেটড �াশনস
(েজনােরল কনেভনশন) অথবা
কনেভনশন অন দয্ ি�িভেলেজস
অয্ান্ড ইিমউিনিটস অব দয্
ে�শালাইজড এেজি�স
(ে�শালাইজড এেজি�স
কনেভনশন) এর সংি�� িবধান
�েয়াগ করেব সরকার। সরকার ও
সং�ার মেধয্ �া�িরত সহেযািগতা ও
সহায়তা চু ি�েত েযসব িবেশষ
অিধকার, দায়মুি� ও সুিবধার কথা
বলা আেছ, সরকােরর কাছ েথেক
তা-ও �াপয্ হেবন সং�া এবং এর
কমর্কতর্ারা।
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জািতসংেঘর েযসব ে��ােসবী
থাকেবন, তারাও এসব সং�ার
কমর্কতর্া িহেসেব িবেবিচত হেবন এবং
েজনােরল কনেভনশন ও
ে�শালাইজড এেজি�স
কনেভনশেন বিণর্ত সুিবধা ও
দায়মুি�র েযাগয্ বেল িবেবিচত।
সহেযািগতা ও সহায়তা চু ি�র
আওতায় কাজ করার কারেণ দািয়ে�
থাকা েকােনা সং�া বা তার কমর্কতর্া,
িবেশষজ্ঞ বা তােদর পে� দািয়�রত
ৃ ীয় েকােনা প�
কােরা িবরুে� তত
অিভেযাগ তু লেল িবষয়িট িনয়�েনর
দািয়� থাকেব সরকােরর। কমর্সূিচর
েকােনা কােজর জ� কমর্কতর্ােদর
েকােনাভােব দায়ী করা যােব না। তেব
সরকার ও সুিনিদর্� সং�া দুই প�ই
যিদ একমত থােক েয, সং�া বা এর
সােথ সংি�� কােরা বড় ধরেনর
অবেহলা ও অসদাচেরেণর কারেণ এ
অিভেযাগ উেঠেছ, েসে�ে� এ িবধান
�েযাজয্ হেব না।
সং�ার েদয়া েযসব যানবাহন সরকার
বয্বহার বা িনয়�েণ করেব, েসগুেলার
িবষেয় েদেশর আইেনর আওতায়
েযেকােনা ধরেনর দায় েথেক সং�ােক
মু� রাখেব সরকার। এে�ে�
উপেরাি�িখত চু ি� বা িবধােনর
উদাহরণ টানার �েয়াজন হেব না।
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উপেরা� সাধারণতার �িত
প�পাত না কের, সরকার
এেজি�গুিলর �ারা �দ�
যানবাহেনর ে�ে� েদেশর
আইেনর অধীেন েদওয়ািন
দায়ব�তা েথেক এেজি�গুিলেক
বীমা বা �িতপূরণ েদেব িক�ু
সরকােরর িনয়�ণ বা বয্বহােরর
অধীেন।

i.
জািতসংঘ বা এর অ�া�
সং�াগুেলা েযসব িবেশষ অিধকার বা
দায়মুি� েভাগ কের এই চু ি�র েকােনা
অংেশর মাধয্েম তা কিমেয় েদয়ার
সুেযাগ েনই। চু ি�র িবষেয় েকােনা
িবেরাধ েদখা িদেল েস িবষেয় েকােনা
েদেশর আদালেতর এখিতয়ার েমেন
েনয়ার কথা বলেব না এই চু ি�।
ii.
১৯৪৬ সােলর ১৩
েফ�য়ািরর কনেভনশন অন দয্
ি�িভেলেজস অয্ান্ড ইিমউিনিটস অব
দয্ ইউনাইেটড �াশনস (েজনােরল
কনেভনশন) অথবা ১৯৪৭ সােলর ২১
নেভ�েরর কনেভনশন অন দয্
ি�িভেলেজস অয্ান্ড ইিমউিনিটস অব
দয্ ে�শালাইজড এেজি�স
(ে�শালাইজড এেজি�স কনেভনশন)
অনুসাের ডি�উএফিপসহ জািতসংঘ ও
তার সহায়ক সং�াগুেলা েয িবেশষ
অিধকার ও দায়মুি� েভাগ কের, এই
চু ি�র মাধয্েম তা �তয্� বা পেরা�
েকােনাভােবই �াস করা যােব না। এই
নিথর েকােনা িবধান, েকােনা
�ািত�ািনক চু ি� বা অ�ীকারেক
এমনভােব বয্াখয্া বা �েয়াগ করা যােব
না, যা এসব িবেশষ অিধকার এবং
দায়মুি�র সােথ সাম�সয্পূণর্ নয়।
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সংেযাজনী ২িব. িনিদর্� সং�ার জ� �াসি�ক আেরা আইিন চু ি�সমূহ
িব� খাদয্ কমর্সূিচ-ডি�উএফিপ’র কমর্সূিচগুেলােত সহায়তার িবষেয়
জািতসংঘ সং�া ও সরকােরর অ�ীকারসমূহ:

১.
ডি�উএফিপ’র �ুল িফিডং কমর্সূিচর িব�ুট উৎপাদেনর জ� বছের ২০
হাজার েমি�ক টন গম সহায়তা েদেব সরকার। বািষর্ক িভি�েত সরকােরর তরফ
েথেক এ সহায়তার িবষয়িট িনি�ত করা হেব। তেব এ সহায়তা সরকার
অনুেমািদত বােজেটর আওতায় স�েদর �াপয্তার ওপর িনভর্র করেব।

জািতসংেঘর পণয্ পিরবহেনর
ে�ে� দািয়�
২.
জািতসংঘ কমর্সূিচর জ�
�লপেথ েযসব পণয্ পিরবহন হেব তার
পিরবহন, গুদামজাতকরণ ও �ান্ডিলং
(এলিটএসএইচ) এর বয্েয়র ৫০
শতাংশ বহন করা হেব সরকােরর
সহায়তা েথেক। তহিবল �াপয্তার
সােপে� বািক ৫০ শতাংশ বয্য় বহন
করেব জািতসংঘ।
৩.
ব�েরর কাযর্�ম,
অভয্�রীণ পিরহন, গুদামজাতকরণ ও
�ান্ডিলংসহ এলিটএসএইচ’র নানা
অংেশর িব�ািরত বয্য় ভাগাভািগ কের
বহন করেলও েকােনা ধরেনর �িতর
ভার সরকার বহন করেব না।
এলিটএসএইচ বােজট �ণয়ন এবং
কমর্সূিচর চািহদা অনুসাের এর
পযর্ায়�িমক পযর্ােলাচনার সময় এসব
বয্য়েক িবেবচনায় েনেব জািতসংঘ সং�া।
৪.
সরকার িনিদর্� সময় অ�র
জািতসংঘ সং�ার কােছ �িতেবদন
দািখল করেব। এসময় িলিখতভােব
এলিটএসএইচ পিরেশােধর অনুেরাধও
করা হেব।

জািতসংেঘর পণয্ �হেণর
ে�ে� দািয়�
৫.
জািতসংঘ যখন লাইনার টামর্
অনুসাের পণয্ পাঠােব তখন েজিটেত
েপৗঁছােনার পর সরকার পেণয্র চালান
ও দািয়� বুেঝ েনেব। লাইটােরজ
জাহােজর ে�ে�, লাইটােরজ জাহােজ
পণয্ খালােসর পর এ �ি�য়া স��
হেব। অবশয্ লাইটােরেজর বয্ব�া
করার কাজ জাহাজ মািলেকর
দািয়ে�থাকেল, লাইটার েথেক েজিটেত
নামােনার পর পণয্ �হণ করেব সরকার।

৬.
মািলকপে�র সােথ (মূল
মািলক বা িডসেপােনন্ট মািলক)
জািতসংেঘর সনেদর পািটর্র আওতায়
পাঠােনা পেণয্র ে�ে� সরকার
চ��ােম জাহােজই চালান ও দািয়�
বুেঝ েনেব। লাইটােরেজর ে�ে� পণয্
খালাস শুরুর আেগ মাদার েভেসেলই
এ �ি�য়া স�� হেব।
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৭.
�ল �ানিজট িদেয় পণয্
আমদািনর ে�ে� পূবর্িনধর্ািরত েকােনা
পেয়েন্ট সরকার পেণয্র চালান �হণ
করেব ও দািয়� বুেঝ েনেব। ে�েন পণয্
পিরবহেনর ে�ে� দশর্না সীমাে�র
কােছ েকােনা �ানীয় খাদয্ গুদাম
(এলএসিড) এবং সড়ক �ানিজেটর
ে�ে� সীমা� পারাপােরর কাছাকািছ
েকােনা এলএসিড বা েক�ীয় খাদয্
গুদােম (িসএসিড) এ �ি�য়া স��
হেব। প� আদান-�দােনর মাধয্েম
আেগ েথেকই এ জায়গা িনধর্ািরত
থাকেব।
৮.
খাদয্�বয্ নয়, জািতসংঘ
সং�ার সরবরাহকৃত এমন পেণয্র
ে�ে�ও উপেরাি�িখত িবধানগুেলা
�েযাজয্ হেব। অবশয্, খাদয্�বয্ নয়
এমন পণয্ আকাশপেথ আমদািন হেল
সরকার ঢাকায় চালান �হণ করেব ও
দািয়� বুেঝ েনেব।
৯.
পণয্ যা-ই েহাক, জাহাজ,
�াক বা অ� যানবাহন েথেক �ত পণয্
খালােসর িবষয়িট িনি�ত করার দািয়�
সরকােরর। �েয়াজনেবােধ সরকার
বিহেনর্া�েরই মাদার েভেসেলর িকছু
পণয্ লাইটােরেজ েনেব। বািক পণয্
চ��াম সাইেলা বা েজিট েথেক �হণ
করেব।
১০.
পণয্ হ�া�েরর জ�
িনধর্ািরত পেয়ন্ট েথেক পরবতর্ী সব
ধরেনর বয্য় ও আনু�ািনকতা সরকার
বহন করেব। আমদািন শু�, কর, শু�,
েপাতা�য় বা ঘােটর মাশুল,
ওয়য্ারহাউজ, লাইটােরজ, অবতরণ,
বাছাই, টািমর্নাল �ান্ডিলং চাজর্,
ডকুেমেন্টশন �েসিসং চাজর্, িশিপং
এেজেন্টর িফ, কেন্টইনার িশপেমেন্টর
অ�া� চাজর্-সবই এর মেধয্ থাকেব।
িবেশষ কের িশিপং ডকুেমন্ট ও অ�া�
সনদপ�

ৈবধকরেণর সব আনু�ািনকতা ও বয্য়
সরকার বহন করেব। সরকারই িস�া�
েনেব এসব ে�ে� েকােনা িফ মওকুফ
হেব িকনা।
১১.
মািলকপে�র সােথ (মূল
মািলক বা িডসেপােনন্ট মািলক)
জািতসংেঘর চাটর্ার পািটর্র আওতায়
পাঠােনা পেণয্র ে�ে� সরকার �ত
েনাঙর বা পণয্ খালােসর বয্ব�া িনেত
বয্থর্ হওয়ার কারেণ যিদ েকােনা
িবল�মাশুল ৈতির হয়, তার দায়
সরকােরর। জািতসংঘ সং�া চাইেল
পের এ অথর্ েফরত িদেত বাধয্ থাকেব
সরকার। িবপরীতভােব, চাটর্ার জাহাজ
�তয্ািশত সমেয়র েচেয় �ত পণয্
খালাস কের েফরত েযেত পারেল েয
অথর্ সা�য় হেব তােত সরকারেক
িনিদর্� অংশ েদয়া হেব। িবল�মাশুল বা
সা�য় হওয়া অেথর্র িহসাব বািষর্ক
িভি�েত িমিটেয় েফলা হেব।
১২.
চাটর্াডর্ েভেসেলর ে�ে�,
৪০ হাজার েমি�ক টন পযর্� পণয্
বহনকারী জাহাজ েথেক িদেন পণয্
খালােসর হার হেব ৩ হাজার েমি�ক
টন। আর ৪০ হাজার েমি�ক টেনর
েবিশ পণয্ থাকেল িদেন খালাস হেব ৫
হাজার ২০০ েমি�ক টন। িবল� মাশুল
বা িডসপয্ােচর (অথর্ সা�য়) িহসাব
করার িভি� িহেসেব বয্বহৃত হেব এই
হার। কমর্সূিচ চলাকােল িবল� মাশুল
বা িডসপয্াচ িনধর্ারেণর এই হার
পযর্ােলাচনা হেত পাের এবং দুই পে�র
স�িতেত �েয়াজেন এই হার
পুনিনর্ধর্ারণ হেত পাের।
১৩.
পণয্ পিরবহেনর অ�া�
চু ি�র ে�ে�ও সরকার �ত চালান
বুেঝ না েনয়ার কারেণ স ৃ� িবল�মাশুল
সরকারেকই বহন করেত হেব।
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১৪.
উপেরাি�িখত েকােনা
চাজর্ বা িফ তাৎ�িণকভােব জািতসংঘ
সং�া পিরেশাধ কের থাকেল পরবতর্ী
সমেয় তা সরকারেক �েদয়
এলিটএসএইচ ভতু র্িক েথেক সম�য়
করা হেব।
১৫.
চালান �হেণর জ�
িনধর্ািরত পেয়েন্ট পণয্ খালাস ও
আনেলািডংেয়র সময় পেণয্র অব�া
যাচাই করেত জািতসংেঘর িনযু�
সুপািরেন্টনেডন্টেদর সােথ িনেয়
একিট েযৗথ জিরেপর বয্ব�া করেব
সরকার। পিরমােণ গড়িমল আেছ
িকনা বা েকােনা ন� হেয়েছ
িকনা-তা-ও �� হেব এ জিরেপর
মাধয্েম। খালােসর সময় স�ব না
হেলও খালােসর পর যেতা �ত স�ব
এ �ি�য়ার মাধয্েম একিট আউটটানর্
সািটর্িফেকট ��ত করেত হেব। যােত
দরকার হেল পণয্ হারােনা বা �িতর
িবষেয় বহনকারী বা বীমা েসবা দাতার
িবরুে� বয্ব�া েনয়া যায়।
১৬.
এখােন উে�িখত েকােনা
শতর্ ছাড়াই পণয্ হারােনা বা
�য়�িতর িবষেয় সমু� বা �লপেথ
পণয্ বহনকারীর িবরুে� অিভেযাগ
আনার অিধকার থাকেব জািতসংেঘর।
িনেজেদর িবেববচনামািফক এ
অিভেযাগ �তয্াহার বা িবেরাধ
িমিটেয় েফলারও অিধকার থাকেব
সং�ািটর। হারােনা বা �িতর িবষয়িট
পেণয্র অিধকার হ�া�েরর আেগই
ঘেট থাকেল জািতসংঘ এককভােব এ
অিভেযাগ করেব। আর পণয্
হ�া�েরর পের েটর পাওয়া েগেল
সরকােরর �িতিনিধ িহেসেব
জািতসংঘ এই অিভেযাগ করেব।
ডি�উএফিপ’র �েয়াজন হেল এ
িবষয়ক আইিন কাযর্কলােপ সরকার
তােদর নাম বয্বহার করেত েদেব।
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১৭.
পেণয্র অিধকার হ�া�র ও
পণয্ হ�া�র যিদ আলাদা পেয়েন্ট
স�� হয় তাহেল অিধকার হ�া�েরর
পেয়ন্ট েথেক পণয্ হ�া�েরর মধয্বতর্ী
জায়গায় হওয়া �িতর বয্াপােরও
সরকােরর পে� �িতপূরণ দািব করেত
পারেব জািতসংঘ। এে�ে� পেণয্র
অিধকার হ�া�েরর উপেরাি�িখত
সংজ্ঞা �েযাজয্ হেব না।
িবল অব েলিডং এর চালান বা
অনুেমাদন েকােনাভােবই পেণয্র
অিধকার হ�া�েরর জায়গা ও সময়
েবাঝােব না। ডি�উএফিপ বা �াপক
ৃ � েকবল �শাসিনক সুিবধার
কতর্প
জ�ই এই ধরেনর অনুেমাদন বা চালান
করেত পারেবন।
১৮.
চাটর্াডর্ েভেসেল বড় ধরেনর
িশপেমেন্টর ে�ে� িবল অব েলিডং
অথবা 'আেলাচনা সােপ� নয়'কােগর্া
িরিসে� উে�খ করা ওজনই জািতসংঘ
এেজি� ও �হীতা েদেশর মেধয্ চূ ড়া�
িহেসেব িবেবিচত হেব। জাহাজ
েপৗঁছােনার পর জাহােজ থাকা পেণয্র
মােন িনেয় সামি�ক ধারণা পাওয়ার
জ� একিট খসড়া জিরেপর বয্ব�া
করেব জািতসংঘ। এ জিরেপ িবল অব
েলিডং-এ উে�খ করা ওজেনর সােথ
উে�খেযাগয্ পিরমােণ তারতময্ পাওয়া
েগেল সরকােরর পূণর্ সহেযািগতা িনেয়
জািতসংঘ এ গড়িমেলর তদ� করেব।
পার�িরকভােব সে�াষজনক েকােনা
সমাধােন েপৗঁছােনা না েগেল খসড়া
জিরপ-ই চূ ড়া� িনধর্ারণী িবষয় িহেসেব
গণয্ হেব। পেণয্র পিরমাণ িনধর্ারণ
করার জ� ি�ভেডার �িতেবদন
িবেবচনা করা যােব না। খালাস েশেষ
জাহােজ েকােনা পণয্ রেয় েগেলা িকনা,
তা িনি�ত করার দািয়� থাকেব �হীতা
েদেশর। জাহােজ বাংলােদেশর বাইের
অ� েকােনা ব�েরর পণয্ থাকেল

সিঠক পিরমােণ পণয্ চ��াম ব�ের
খালাস হেয়েছ িকনা-তা িনি�ত করেব
সরকার। �েয়াজনেবােধ জাহাজ েথেক
পণয্ খালােসর পরও েছাট পিরসের
একিট খসড়া সােভর্র বয্ব�া করেব
জািতসংঘ।
১৯.
ফু ল কেন্টইনার েলাড
(এফিসএল) টামর্েসর অধীেন পাঠােনা
পেণয্র ে�ে� কেন্টইনার েথেক পুেরা
পণয্ েবর করার দািয়� থাকেব �হীতা
সরকােরর। েকােনা পণয্ ন� হেয়
থাকেল েসিটওেবর করেত হেব।
কতটু কু পণয্ ন� হেয়েছ-জািতসংেঘর
কােগর্া সুপািরেন্টেডেন্টর উপি�িতেত
তা যথাযথভােব শনা� করেত হেব।
পের জািতসংেঘর কােগর্া
সুপািরেন্টেডেন্টর উপি�িতেতই সরকার
ও জািতসংঘ িসে�েমর িবদয্মান
িবিধমালা অনুসাের ন� পণয্ �ংস বা
েফেল েদয়ার বয্ব�া করেত হেব। যিদ
কমর্সূিচর শেতর্ উে�খ থােক তাহেল
জািতসংঘ সং�াই েপাটর্-ি�য়াের�,
মজুদকরণ ও পিরবহনসহ পেণয্র
যাবতীয় বয্ব�াপনা করেব।
ডি�উএফিপ’র িনযু� কােগর্া এন্ড
ে�ইট এেজেন্টর (িসএন্ডএফ) মাধয্েম
এ �ি�য়া স�� হেব।
২০.
েয ব�ের পণয্ খালাস
হেয়েছ েসখােন কেন্টইনার েথেক পণয্
েবর করার সময় জািতসংেঘর
সুপািরেন্টেডেন্টর উপি�ত থাকা উিচত
। জাহাজ েথেক আনেলািডংেয়র পর
যেতা �ত স�ব এ �ি�য়া স�� করা
উিচত। এ সময় িকছু হারােনা বা
েকােনা �িতর �মাণ িমলেল ধের েনয়া
হেব পণয্ জািতসংেঘর দািয়ে� থাকার
সময়ই তা ঘেটেছ। যিদ কেন্টইনার
েথেক পণয্ েবর করেত িবল� হয়
িকংবা জািতসংেঘর সুপািরেন্টেডেন্টর
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অনুপি�িতেত এ �ি�য়া স�� হয়,
তাহেল ধের েনয়া হেব জািতসংেঘর
কাছ েথেক �হীতা সরকােরর কােছ
পেণয্র অিধকার হ�া�েরর পর �িত
সািধত হেয়েছ। �হীতা সরকােরর
সুিবধার জ� খালােসর ব�ের না
খুেল কেন্টইনার যিদ সরাসির �ক�
এলাকায় েনয়া হয়, েসখােন পণয্ েবর
করার সময় জািতসংেঘর
সুপািরেন্টেডন্টেক উপি�ত থাকেত
বলা হেব না। এে�ে� েযেকােনা পণয্
হারােনা বা �িতর দািয়� থাকেব
সরকােরর, বহনকারীর কাছ েথেক
�িতপূরণ চাওয়ার অিধকারও থাকেব
তােদর। এফিসএল কেন্টইনাের বহন
করা পণয্ ব�েরর েভতেরই েবর করা
উিচত হেব না। ব�েরর বাইের
অবি�ত িনিদর্� েকােনা গুদােম
কেন্টইনার েনয়া উিচত। পণয্ েবর
করার সময় �িত�� মালামাল অ�
মালামাল েথেক আলাদা েরেখ
সরকােরর িবদয্মান প�িত েমেন
�ংস করেত হেব। ব�েরর েভতর
েথেকই েডিলভাির �হণ করা হেল
�িত�� পণয্ও একই সােথ বাইের
িনেয় েযেত হেব। িনিদর্� গুদােম িনেয়
আলাদা করার পর যথাযথ প�িত
েমেন �ংস করেত হেব বা েফেল
িদেত হেব।
২১.
েযসব ে�ে� কমর্সূিচর জ�
যখন �ানীয়ভােবই খাদয্পণয্ �য় করা
হেব, তখন িনজ সং�ার িবিধমালা ও
প�িত অনুসাের ডি�উএফিপ এই �য়
স�� করেব। এসব �য়েক সরকার
সব ধরেনর �ানীয় শু�, ভয্াট ও কর
েথেক অবয্াহিত েদেব। পণয্
পিরদশর্েনর দরকার হেল জািতসংঘ
িনযু� সুপািরেন্টনেডন্ট পণয্
েডিলভািরর জ� িনধর্ািরত জায়গায়
মান ও পিরমাণ যাচাই কের েদখেবন।
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২২.
জািতসংেঘর সহায়তায় পিরচািলত কাযর্�েমর জ� আমদািন করা খাদয্পণয্েক কা�মস শু�, িব�য় কর/ভয্াট
(িসিডএসিট/ভয্াট) েথেক অবয্াহিত িদেয় সািটর্িফেকট ইসুয্ করার দািয়� থাকেব সরকােরর সংি�� সং�াগুেলার।
কমর্সূিচ/কাযর্�েমর জ� জািতসংঘ সং�াগুেলা সরাসির েযসব মালামাল বা েসবা �য় করেব বা চু ি� করেব, েসগুেলার ে�ে�
জািতসংঘেক সব শু�, কর ও ভয্াট েথেক অবয্াহিত েদেব সরকার।
২৩.
জািতসংঘ সং�ার আমদািন করা বা �ানীয়ভােব �য় করা িসিরয়াল খাদয্পেণয্র সািবর্ক বয্ব�াপনার দািয়� থাকেব
সরকােরর। সরকােরর পে� খাদয্ ম�ণালয় সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্ব�ার (িপএফিডএস) মাধয্েম পেণয্র �য্ািকং ও েডিলভাির
স�� করেব। বাংলােদেশ েপৗছার পর এই িসিরয়াল যােত জাতীয় মজুেদর সােথ যু� হয় তা িনি�ত করেব সরকার। সমপিরমাণ
ও একই মােনর িসিরয়াল কমর্সূিচ বা�বায়ন এলাকার িনকটবতর্ী গুদাম েথেক জািতসংঘ সং�ােক সরবরাহ করা হেব। কমর্সূিচেত
এই গেমরই বয্বহার িনি�ত করার িবষেয় দাতােদর শতর্ থাকেল, জািতসংঘ সং�ার িসিরয়াল পেণয্র জ� আলাদা গুদােমর বয্ব�া
করেব সরকার।
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সংেযাজনী ৩: অথ হ�া�ের
�
হারেমানাইজড অ�াে�াচ (এইচএিস�ট)

সরকাির ও েবসরকাির বা�বায়নকারী অংশীদারেদর কােছ অথর্ হ�া�র পিরচালনার জ� জািতসংেঘর িকছু সং�ার �েয়াগ করা
একিট অিভ� কাঠােমা হেলা এইচএিসিট। ইউএনিডিপ, ইএনএফিপএ, ইউিনেসফ, ইউএন-উইেমন এবং িব� খাদয্
কমর্সূিচ-বাংলােদেশ বতর্মােন এই পাঁচিট সং�ায় এইচএিসিট বা�বািয়ত হে�।

এইচএিসিটʼর বয্ব�াপনা িকছু মূলনীিতর িভি�েত পিরচািলত হয়। এগুেলা হেলা:
১) ঝু ঁিকর বয্য়-সা�য়ী বয্ব�াপনা;
২) �য্ান্ডাডর্াইজড ও ি�মলাইনড আ�ঃসং�া চচর্া;
৩) জবাবিদিহতা এবং
৪) জাতীয় মািলকানা। সরকার ও নাগিরক সমাজ অংশীদারেদর কােছ সবধরেনর অথর্ হ�া�েরর ে�ে� এইচএিসিট �েযাজয্।

ক) নগদ অথ হ�া�র
�
জািতসংঘ সং�া ও বা�বায়নকারী অংশীদার েযসব কমর্পিরক�নায় স�ত হেয়েছন েসগুেলার িভি�েতই
বা�বায়নকারী অংশীদােরর কােছ অথর্ হ�া�র করা হেব।

কমর্পিরক�নায় বিণর্ত কাযর্�েমর জ� িনে�া� কমর্�ণালী বয্বহার কের অথর্ হ�া�র করেত পাের জািতসংঘ সং�াগুেলা:

১. সরাসির বা�বায়নকারী অংশীদােরর কােছ অথর্
ক) কাযর্�ম শুরু হওয়ার আেগই (সরাসির অথর্ হ�া�র),
অথবা খ) কাযর্�ম স�� হওয়ার পের (বয্য় পিরেশাধ)
২. বা�বায়নকারী অংশীদােরর
িনযু� পণয্/েসবা সরবরাহকারী বা
ৃ ীয় প�েক সরাসির অথর্ �দান
তত
করা। এে�ে� বা�বায়নকারী
অংশীদােরর মেনানীত কমর্কতর্ার
�া�িরত সুপািরশ �েয়াজন হেব।

৩. বা�বায়নকারী অংশীদােরর
সােথ েযসব কাযর্�েমর িবষেয়
মৈতকয্ হেয়েছ, েসসব কােজর
�েয়াজেন জািতসংঘ িসে�ম
সং�াগুেলার িনযু� পণয্/েসবা
ৃ ীয় প�েক
সরবরাহকারী বা তত
সরাসির অথর্ �দান করা।
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েযসব ে�ে� জাতীয় �িত�ােনর কােছ নগদ অথর্ হ�া�র করা হেব, ওই �িত�ান তাৎ�িণকভােব েস অথর্ বা�বায়নকারী
অংশীদােরর কােছ হ�া�র করেব। কমর্সূিচ বা�বায়েন একসােথ সেবর্া� িতন মােসর জ� সরাসির অথর্ হ�া�েরর চািহদা েদয়া
যােব। েযসব বয্য় আেগই অনুেমািদত েস অথর্ ৈ�মািসক িভি�েত বা কাজ স�� হওয়ার পর পিরেশাধ করা হেব। বা�বায়নকারী
অংশীদার অনুেমািদত পিরমােণর েচেয় অিতির� বয্য় করেল তা পিরেশােধ জািতসংঘ িসে�ম সং�াগুেলা বাধয্ থাকেব না।
েকােনা কাযর্�ম সমা� হওয়ার পর অথর্ অবিশ� েথেক েগেল তা েফরত পাঠােনা হেব অথবা েকােনা কমর্সিূ চেত বরা� েদয়া হেব।
বা�বায়নকারী অংশীদার এবং জািতসংঘ িসে�ম সং�াগুেলা পার�িরক স�িতর িভি�েত এ বয্াপাের িস�া� েনেবন। অথর্
হ�া�র �ণালী, �দ� অেথর্র পিরমাণ এবং িন�য়তা েদয়ার পিরসর একিট পযর্ােলাচনার �া� তেথয্র ওপর িনভর্র করেত পাের।
সরকাির বা�বায়নকারী অংশীদােরর ে�ে� সরকাির আিথর্ক বয্ব�াপনা স�মতার পযর্ােলাচনা হেব। জািতসংঘ সং�া নয়৩০ এমন
অ� বা�বায়নকারী অংশীদারেদর ে�ে� আিথর্ক বয্ব�াপনা স�মতার মূলয্ায়ন করা হেব।
৩০

এসব ধারার ে�ে� আইএফআই-গুেলােকও ‘জািতসংঘ’ িহেসেব িবেবচনা করা হেব।

ৃ
জািতসংঘ িসে�ম সং�া কতর্ক
িনবর্ািচত েযাগয্ পরামশর্ক, েযমন
পাবিলক অয্াকাউিন্টং ফামর্, এই
মূলয্ায়ন করেত পােরন। এেত
বা�বায়নকারী অংশীদারও যু�
থাকেব, এমনিক পরামশর্ক
িনবর্াচেনর �ি�য়ায়ও তারা
অংশ�হণ করেত পারেব।
কমর্সূিচ পিরবী�ণ, বয্য়
পিরবী�ণ ও �িতেবদন এবং
িনরী�ায় �া� তেথয্র িভি�েত
কমর্সূিচ বা�বায়নকালীনও অথর্
হ�া�র �ণালী, �দ� অেথর্র
পিরমাণ এবং িন�য়তা েদয়ার
পিরসর সংেশাধন হেত পাের।

সরাসির অথর্ হ�া�র িকংবা বয্য় পিরেশােধর
ে�ে� জািতসংঘ িসে�ম সং�াগুেলা তােদর
অনুেমািদত অেথর্র পিরমাণ বা�বায়নকারী
অংশীদারেদর অবিহত করেব। জািতসংঘ িসে�ম
সং�ার িনধর্ািরত সময়সূিচর মেধয্ বা�বায়নকারী
অংশীদােরর কােছ এ তহিবল হ�া�র করা হেব।
বা�বায়নকারী অংশীদার বা জািতসংঘ িসে�ম
ৃ ীয়
সং�ার িনযু� পণয্/েসবা সরবরাহকারী বা তত
প�েক সরাসির অথর্ �দােনর ে�ে� জািতসংঘ
িসে�ম সং�া েয সময়সীমার উে�খ করেব, তার
মেধয্ই অথর্ �দােনর বয্ব�া েনেব। বা�বায়নকারী
অংশীদােরর মেনানীত কমর্কতর্ার �া�িরত
সুপািরেশর িভি�েত বা�বায়নকারী অংশীদােরর
ৃ ীয় প�েক সরাসির
িনযু� সরবরাহকারী বা তত
অথর্ �দান করা হেব। বা�বায়নকারী অংশীদােরর
সােথ েযসব কাযর্�েমর িবষেয় মৈতকয্ হেয়েছ,
েকবল েসসব কােজর �েয়াজেনই জািতসংঘ
ৃ ীয় প�
িসে�ম সং�াগুেলা সরবরাহকারী বা তত
িনযু� করেব।

বা�বায়নকারী অংশীদার এবং
ৃ ীয়
পণয্/েসবা সরবরাহকারী তত
পে�র মেধয্ স�ািদত
চু ি�সং�া� েকােনা িবষেয়
জািতসংঘ িসে�ম সং�ার
সরাসির েকােনা দায় থাকেব না।
যিদ জািতসংেঘর একািধক
িসে�ম সং�া একই
বা�বায়নকারী অংশীদারেক অথর্
েযাগান েদয়, তাহেল ওই
সং�াগুেলা েযৗথভােব বা সম�েয়র
িভি�েত কমর্সূিচ পিরবী�ণ,
আিথর্ক পিরবী�ণ ও িনরী�া
স�াদন করেব।

খ. িনরী�া
েবসরকাির িনরী�া সং�ার মাধয্েম িনরী�া করােনার বয্ব�া েনেব জািতসংঘ িসে�ম সং�া।
তহিবল ছােড়র অনুেরাধ করার জ� কমর্পিরক�নার সােথ স�িতপূণর্ একিট �য্ান্ডাডর্ ফান্ড অথরাইেজশন অয্ান্ড সািটর্িফেকট
অব এ�েপেন্ডচারস (FACE) �িতেবদন িদেত হেব বা�বায়নকারী অংশীদারেক। পিরকি�ত বয্েয়র েয অংশ জািতসংঘ
সরাসির েসবাদাতােক পিরেশাধ করেব, েসে�ে�ও এ �িতেবদেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। �া� অেথর্র বয্বহােরর িবষেয়
�িতেবদন িদেতও বা�বায়নকারী সং�া FACE বয্বহার করেব।
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নগদ অথর্ বয্বহােরর িহসাব িববরণী, অনুেরাধ ও �তয্য়ন েদয়ার জ� িনিদর্�ভােব েকােনা কমর্কতর্ােক দািয়� েদেব বা�বায়নকারী
অংশীদার। দািয়��া� এ কমর্কতর্াই FACE �তয্য়ন করেবন। বা�বায়নকারী অংশীদােরর কােছ হ�া�র করা নগদ অথর্ েকবল
কমর্পিরক�নায় িনধর্ািরত কমর্কাে�র জ�ই বয্বহার করেত হেব। এে�ে� কমর্পিরক�নায় সময়সীমা অনুসরেণর বয্াপােরও
গুরু� িদেত হেব।
�া� অথর্ বয্বহােরর ে�ে� আ�জর্ািতক মানদে�র সােথ িমল েরেখ গ ৃহীত িবদয্মান জাতীয় িবিধমালা, নীিত ও প�িত অনুসরণ
করেত হেব। িনি�ত করেত হেব এ অথর্ েকবল কমর্পিরক�নায় িনধর্ািরত কমর্কাে�র জ�ই বয্বহৃত হে� এবং তহিবল �াি�র
ছয় মােসর মেধয্ই এর বয্বহার স�েকর্ জািতসংঘ সং�ার কােছ �িতেবদন দািখল করা হে�। সরকার ও েদেশর েবসরকাির সং�া
উভয় �কার বা�বায়নকারী অংশীদােরর ে�ে�ই এ িবষয়গুেলা �েযাজয্ হেব। েযসব জাতীয় িবিধমালা, নীিত ও প�িত
আ�জর্ািতক মানদে�র সােথ সাম�সয্পূণর্ নয়, েসসব ে�ে� জািতসংঘ িসে�ম সং�ার আিথর্ক ও এ সংি�� অ�া� িবধান এবং
িসে�ম সং�ার িবিধমালা, নীিত ও প�িত �েয়াগ হেব।
বা�বায়নকারী অংশীদার যিদ আ�জর্ািতক এনিজও/িসএসও এবং আইিজও ১ হয় তাহেল �া� অথর্ আ�জর্ািতক মানদ� েমেন
বয্য় করেত হয়। িনি�ত করেত হেব এ অথর্ েকবল কমর্পিরক�নায় িনধর্ািরত কমর্কাে�র জ�ই বয্বহৃত হে� এবং তহিবল
�াি�র ছয় মােসর মেধয্ই এর বয্বহার স�েকর্ জািতসংঘ সং�ার কােছ �িতেবদন দািখল করা হে�। জািতসংেঘর েকােনা সং�া
েথেক অথর্ েপেয়েছ এমন �িতিট বা�বায়নকারী অংশীদার পূবর্িনধর্ািরত ও িবেশষ িনরী�ার সুিবধােথর্ জািতসংঘ িসে�ম সং�া বা
তার �িতিনিধেক সময়মেতা িনে�া� িবষয়গুেলােত অিভগময্তা েদেব:

(i) জািতসংঘ িসে�ম সং�ার েদয়া অথর্ েলনেদেনর যাবতীয় আিথর্ক তথয্ও �াসি�ক নিথপ�।

(ii) বা�বায়নকারী অংশীদােরর েয অভয্�রীণ িনয়�ণ কাঠােমার েভতর িদেয় অথর্ হ�া�র ঘেটেছ তার সােথ

সংি�� সব কমর্ী ও ডকুেমেন্টশন।

�িতিট িনরী�ার ফলাফল বা�বায়নকারী অংশীদার ও জািতসংঘ সং�ার কােছ জমা েদয়া হেব।
এ �সে� �িতিট বা�বায়নকারী অংশীদােরর দািয়�গুেলা হেলা:
i.
ii.
iii.

িনরী�কেদর �দ� িনরী�া �িতেবদন �হণ ও তার পযর্ােলাচনা।
িনরী�া সুপািরেশর বয্াপাের মতামত (�হণ বা �তয্াখয্ান) িনিদর্� সমেয়র মেধয্ অথর্ সরবরাহকারী জািতসংঘ সং�া এবং
সুি�ম অিডট ইনি�িটউশন (এসএআই)-েক জানােনা। যােত জািতসংঘ সং�ার কােছ জমা েদয়ার আেগই িনরী�করা
চূ ড়া� িনরী�া �িতেবদেন এসব মতামত অ�ভু র্� করেত পাের।
েযসব িনরী�া সুপািরশ গ ৃহীত হেব েসগুেলা বা�বায়েনর জ� সময়মেতা পদে�প েনয়া। এসব সুপািরশ বা�বায়েন
গ ৃহীত পদে�েপর িবষেয় ৈ�মািসক িভি�েত (অথবা �ানীয়ভােব স�ত সময়সীমা অনুসাের) জািতসংঘ সং�া এবং
এসএআই-েক অবিহত করা।

এসএআই সরকাির বা�বায়নকারী অংশীদারেদর িনরী�া করেত পাের। তেব েকােনা িনিদর্� বা�বায়নকারী অংশীদােরর ে�ে�
এসএআই যিদ জািতসংঘ িসে�ম সং�ার চািহদামেতা িনরী�া করেত আ�হী না হয়, েসে�ে� েবসরকাির েকােনা িনরী�া
�িত�ানেক এ িনরী�ার দািয়� েদেব জািতসংঘ িসে�ম সং�া।
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সংেযাজনী ৪:
িবজেনস অপােরশ� ��ােট�জ
েযৗথ িবজেনস অপােরশে� একই কােজর পুনরাব ৃি� েঠকােনা, জািতসংেঘর আপস-আেলাচনার �মতা শি�শালী করা এবং
ব ৃহৎ পিরসের কােজর অথর্ৈনিতক সুিবধা (ে�েলর অথর্নীিত) িনি�ত করার জ� একিট ফলাফল-িভি�ক কাঠােমা হেলা
িবজেনস অপােরশ� �য্ােটিজ (িবওএস)।
জািতসংঘ মহাসিচেবর সং�ার ল�য্মা�ার সে� সাম�সয্ েরেখ ২০৩০ এেজন্ডা সংি�� কমর্সূিচ আেরা কাযর্করভােব স��
করার জ� বাংলােদশ একিট িবজেনস অপােরশ� �য্ােটিজ �ণয়ন কেরেছ। েযৗথভােব েযসব অিভ� েসবা বা�বািয়ত হে�
অথবা জািতসংেঘর এক বা একািধক সং�ার পে� জািতসংেঘর অ� েকােনা সং�া েয েসবা সরবরাহ করেছ, মূলত
ৃ �ণীত এ িবওএস-এ। অথর্সং�ান, �শাসিনক েসবা
েসগুেলােকই গুরু� েদয়া হেয়েছ অপােরশ� ময্ােনজেমন্ট িটম কতর্ক
(একই ভবন বা অবকাঠােমা বয্বহার), লিজি�ক, �য়, মানব স�দ এবং আইিসিট খােত ভিবষয্েত সহেযািগতার জ� িকছু
অিভ� েসবা িচি�ত করা হেয়েছ এেত। িবদয্মান পিরি�িত যাচাই কের েদখা যায়, এ ছয় খােত ৪৪িট অিভ� েসবা রেয়েছ।
যার মেধয্ ২৩িট েসবা ব ৃি�র সুপািরশ করা হেয়েছ। সুেযাগ িবে�ষণ ও খরেচর সুিবধা িবে�ষেণ েদখা েগেছ, িবওএস-এর
মাধয্েম নতু ন আেরা ৬৮িট েসবা অিভ�ভােব �হণ করা যায়। এেত অথর্ সা�েয়র পাশাপািশ মােনরও উ�য়ন হেব।
জািতসংঘ কমর্সূিচর কাযর্কািরতা, দ�তা ও এর পিরচালনা বয্েয়র ওপরই িনভর্র কের জাতীয় পযর্ােয় এর �ভাব েকমন হেব
ৃ ইউএনএসিডিসএফ বা�বায়েনর ে�ে� কম পিরচালনা বয্য়
। িবওএস-এর বা�বায়ন বাংলােদেশ জািতসংঘ িসে�ম কতর্ক
ও উ�ত মান িনি�ত করেত ভূ িমকা রাখেব। যােত কমর্সূিচ পিরচালনার তু লনায় এর ল�য্ অজর্েনর জ� আেরা েবিশ স�দ
বয্বহােরর সুেযাগ ৈতির হেব এবং কমর্কাে� েজন্ডার-েরসপি�ভ মা�া িনি�ত হেব।
িবওএস তার সবধরেনর অিভ� েসবা �দান �ি�য়ায় �িতবি�েদর িবষয় ও অ�ভু র্ি�র বয্াপারিটেক িবেবচনায় রােখ।
জািতসংেঘর কমর্ীেদর জ� েযৗন হয়রািন ও িনপীড়ন �িতেরাধ (িপএসইএ) এবং ি�েভিন্টভ অব েস�য়
ু াল �ারাজেমন্ট
অয্ান্ড অয্ািবউজ অব অথিরিট (িপএসএইচএএ) িবষেয় �িশ�ণ েদয়া হেব। এছাড়া কন্�া�র ও েসবা দাতােদর জ�
অয্াডেভােকিস �েচ�াও এেত অ�ভু র্� রেয়েছ। একইসােথ িঠকাদার ও েসবা �দানকারীেদর সােথ অয্াডেভােকিসর
িবষয়িটেকও গুরু� েদওয়া হয়। েটকসই পিরেবশ সং�া� পদে�পগুেলােকও গুরুে�র সােথ িবেবচনা কের। িবওএস-এ
পিরেবশগত �ািয়� িনি�ত করা িবষয়ক পদে�পও থাকেব।

