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২০১৫ সাদলর প্রসদেম্বর মাদস জাক্ষেসাংদের সািারণ অক্ষিদবেদন “প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট”
গ্র দণর মািযাদম ক্ষবি প্রনেৃত্ব আগামী পদনর বছদরর জন্য নেুন ববক্ষিক উন্নয়ন কাঠাদমার
রূপদরখা ক্ষনিধারণ কদরন যা ২০৩০ এদজন্িা বা এসক্ষিক্ষজ নাদম পক্ষরক্ষ্ে



২০৩০ এদজন্িা েণয়দনর সময় উন্নয়দনর ক্ষেনক্ষে স্তম্ভদক (অর্ধননক্ষেক, সামাক্ষজক এবাং
পক্ষরদবে) গুরুত্ব প্রেওয়ার প্রিদে এক িরদনর ভারসামযা রাখার েয়াস প্রেখা যায়


প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ উদেক্ষখে ক্ষেনক্ষে উন্নয়দনর স্তদম্ভর আচ্ছােন



এমক্ষিক্ষজসমহদ র দুবধলোর একক্ষে েিান ক্ষেক ক্ষছল সরকাদরর ক্ষবক্ষভন্ন সাংস্থার োয়বদ্ধো ও
স্বচ্ছো ক্ষনশ্চয়োর পাোপাক্ষে আইদনর োসন েক্ষেষ্ঠার মদো ক্ষবষয়গুদলার অনুপক্ষস্থক্ষে।
এসক্ষিক্ষজর প্রিদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর অিভুক্ষধ ি এ ক্ষবষয়গুদলাদক ক্ষনক্ষশ্চে কদরদছ



প্রেকসই উন্নয়দনর জন্য অভীষ্ট ১৬ প্রে মহলে ক্ষেনক্ষে উপাোন অিভুধি


োক্ষিপহণধ ও অিভুক্ষধ িমহলক সমাজ গঠদন উৎসাক্ষ ে করা;



সবার জন্য ন্যায়ক্ষব্াদরর সুদযাগ েোন করা; এবাং



সবধস্তদর কাযধকর, জবাবক্ষেক্ষ মহলক ও অিভুক্ষধ িমহলক েক্ষেষ্ঠান গদ়ে প্রোলা
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এসক্ষিক্ষজ এদজন্িার বযাাপকোর ক্ষেকক্ষে ক্ষবদব্না করদল এক্ষে স দজই েেীয়মান য় প্রয,
আভযািরীণ নীক্ষে এবাং োক্ষেষ্ঠাক্ষনক নীক্ষে কাঠাদমাদে গুণগে পক্ষরবেধন না আনদে পারদল
এসক্ষিক্ষজগুদলা অজধন করা সম্ভব নয়



অিভুক্ষধ িমহলক েবৃক্ষদ্ধ অজধদন সুোসন এবাং কাযধকর োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা গুরুত্বপহণধ ভহক্ষমকা
রাদখ



সুোসদনর মে োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তাও উন্নয়দনর অন্যেম ক্ষনয়ামক। পৃক্ষর্বীর প্রয সকল প্রেদে োক্ষি
ও ক্ষনরাপত্তা ক্ষবক্ষিে বা যুদ্ধ-ক্ষবগ্র ্লদছ, প্রসখাদনই উন্নয়ন বািাগ্রস্থ দয়দছ



এ অভীষ্ট ক্ষনিধারদণর আদলা্নায় দুনধীক্ষে আলাোভাদব জায়গা প্রপদলও গণেন্ত্র, স্থানীয়
সরকাদরর িমোয়ন, আইনেৃঙ্খলা বাক্ষ নীর প্রপোোক্ষরত্ব ক্ষনক্ষশ্চেকরণ এবাং সকল আইন
উন্মুিভাদব েকাে করার েস্তাবগুদলা প্রেষ পযধি স্থান কদর ক্ষনদে পাদরক্ষন



বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে সুোসদনর লিযাসমহ দক আরও েক্ষিোলী করার সুদযাগ রদয়দছ



প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ক্ষনিধারদণ গণেন্ত্র, স্থানীয় সরকাদরর িমোয়ন, এবাং স্বচ্ছো বাস্তবায়দন
পৃর্ক লিযা ক্ষস্থর করার বাাংলাদেদের েস্তাব আমাদের প্রেদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সক্ষেযাকাদরর
েক্ষেিলন
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অর্ধননক্ষেক এবাং সামাক্ষজক সহ্দক বাাংলাদেদের অবস্থান যেো েক্ষিোলী, সুোসদনর সহ্দক
ববক্ষিক মানেদে োর অবস্থান অদপিাকৃে দুবধল
সুোসন সম্পক্ষকে
ধ ক্ষবক্ষভন্ন সহ্দক বাাংলাদেদের অবস্থান
সহ্কসমহ
ওয়ার্ল্ধ ওয়াইি গভাদনধন্স ইক্ষন্িদকেরস (িাক্ষিউক্ষজআই)
২০১৪
মে েকাে ও জবাবক্ষেক্ষ ো
রাজননক্ষেক ক্ষস্থক্ষেেীলো ও সক্ষ াংসোর অনুপক্ষস্থক্ষে
সরকাদরর কাযধকাক্ষরো
ক্ষনয়ন্ত্রণ বযাবস্থার গুণমান
আইদনর োসন
দুনধীক্ষে েমন
িুইাং ক্ষবজদনস ইদন্িক্স ২০১৬
প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেক্ষেভদনস ইদন্িক্স ২০১৬

অবস্থান

১৩৮
১৭০
১৬৪
১৭১
১৫৫
১৭০
১৭৪
১০৭

অিভুধি প্রেেসমহদ র সাংখযাা

২০৪
২০৭
২০৯
২০৯
২০৯
২০৯
১৮৯
১৪০
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ক্ষবিবযাাপী সুোসন সম্পক্ষকে
ধ সহ্কসমহদ বাাংলাদেদের বছরওয়ারী অগ্রগক্ষের ক্ষ্ে
(১০০ প্রেদের মদিযা অবস্থান)
সহ্কসমহ
মে েকাে ও জবাবক্ষেক্ষ ো
রাজননক্ষেক ক্ষস্থক্ষেেীলো ও সক্ষ াংসোর অনুপক্ষস্থক্ষে
সরকাদরর কাযধকাক্ষরো
ক্ষনয়ন্ত্রণ বযাবস্থার গুণমান
আইদনর োসন
দুনধীক্ষে েমন

২০০০
৫৮
৭৪
৬৭
৮১
৮০
৮৪

২০০৫
৭১
৯৬
৭৯
৮৩
৮২
৯৫

২০১০
৬৩
৯০
৭৪
৭৮
৭৫
৮৫

২০১৪

৬৮
৮২
৭৮
৮২
৭৪
৮১

 দুনধীক্ষে সহ্দক অবস্থার ক্ষকছুো উন্নক্ষে সদেও বাাংলাদেদের উন্নয়দন এক্ষে একক্ষে ব়ে বািা
ক্ষ দসদব ক্ষ্ক্ষিে

 ট্রান্সপাদরক্ষন্স ইন্োরন্যােনাল-এর দুনধীক্ষে িারণা সহ্ক অনুযায়ী পৃক্ষর্বীর ১৬৮ প্রেদের মদিযা
বাাংলাদেদের অবস্থান ১৩৯-েম। আিগাক্ষনস্তানদক বাে ক্ষেদল, েক্ষিণ এক্ষেয়ার প্রেেগুদলার মদিযাও
আমাদের অবস্থান সবদ্দয় ক্ষনদ্
 বাাংলাদেে এন্োরোইজ সাদভধদে প্রেখা যায়, ৫৫ েোাংে বযাবসায়ী েক্ষেষ্ঠান দুনধীক্ষেদক োদের
বযাবসার জন্য একক্ষে েিান সীমাবদ্ধো ক্ষ দসদব ক্ষ্ক্ষিে কদরদছ
 সাম্প্রক্ষেক সমদয় মাননীয় অর্ধমন্ত্রী বদলদছন প্রয দুনধীক্ষের কারদণ েক্ষে বছর ক্ষজক্ষিক্ষপর েেকরা ২-৩
েোাংে িক্ষে য়
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িুইাং ক্ষবজদনস ক্ষরদপােধ বলদছ, আোলদের মািযাদম একক্ষে ্ুক্ষি বাস্তবায়ন করদে ক্ষনউক্ষজলযাান্ি,
নরওদয় এবাং রুয়ান্িার মদো প্রেেগুদলাদে প্রযখাদন ১০ মাদসর কম সময় লাদগ, প্রসখাদন
বাাংলাদেদে েদয়াজন য় ৪ বছদরর প্রবক্ষে



প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেেভদনস ক্ষরদপােধ ২০১৬ অনুযায়ী, বাাংলাদেদে বযাবসা করার প্রিদে সবদ্দয়
সমস্যাযুি কারণগুদলার মদিযা দুনধীক্ষে ের্ম, অেি সরকাক্ষর আমলােন্ত্র ্েুর্ধ, এবাং
রাজননক্ষেক অক্ষস্থক্ষেেীলো ষষ্ঠ অবস্থাদন রদয়দছ



ক্ষসক্ষপক্ষি’র গদবষণা – শ্রীলাংকার মদো আইনেৃঙ্খলার পক্ষরক্ষস্থক্ষে র্াকদল বাাংলাদেদে
বযাক্ষিখাদের ক্ষবক্ষনদয়াগ ৩৩ েোাংে বৃক্ষদ্ধ পাদব; ভারদের মদো র্াকদল ো ক্ষিগুণ দো



সুোসন ও আইনেৃঙ্খলার ক্ষবষয়গুদলা ছা়োও বাাংলাদেদে সন্ত্রাসবাে, উগ্রবাে ও জক্ষি
কমধকাদের উত্থান এবাং সাম্প্রক্ষেক সমদয় েদে যাওয়া সক্ষ াংস ও উদেশ্যমহলক েযাাকােগুদলা
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর ‘োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তার’ ক্ষবষয়ক্ষেদক আরও গুরুত্বপহণধ কদর েুদলদছ
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সাম্প্রক্ষেক সমদয় েকাক্ষেে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহ্দক প্রেখা যায়, অভীষ্ট ১৬-এর
সহ্কসমহদ র প্রবক্ষের ভাদগই বাাংলাদেদের অবস্থান ১০০ প্রেদের মদিযা অদনক ক্ষপক্ষছদয়
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সহ্দক অভীষ্ট ১৬ এর সহ্কসমহদ বাাংলাদেদের অবস্থান (১০০-এর
মদিযা)

সহ্কসমহ
দুনধীক্ষের িারণা সহ্ক (০-১০০)
সরকাদরর কাযধকাক্ষরো (১-৭)
উদেশ্যমহলক নর েযাা (েক্ষে ১,০০,০০০ জনসাংখযাায়)
কারাবাসীদের সাংখযাা (েক্ষে ১,০০,০০০ জনসাংখযাায়)
সম্পক্ষত্তর মাক্ষলকানা সাংরিণ (১-৭)
রাদে একা াাঁো ক্ষনরাপে মদন কদর (%)
৫ বছদরর কম বয়সী ক্ষেশুদের জন্মক্ষনবন্ধন (%)

সবধদেষ অবস্থা এসক্ষিক্ষজ সহ্দক অবস্থান
২৫
৮৮
২.৯
৮৫
২.৭
৪০
৪২
৮
৩.৫
৮৫
৮০.৩
১৪
৩০.৫
৯৩

 প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর সহ্কসমহদ র জন্য ের্যা োক্ষির অবস্থা ক্ষবদেষণ কদর প্রেখা
যায় প্রয (Rahman et al., 2016),
 েেকরা মাে ২২ েোাংে সহ্দকর জন্য েস্তুে ের্যা রদয়দছ
 ের্যা রদয়দছ, ক্ষকন্তু সরাসক্ষর বযাব াদরর জন্য েস্তুে নয় এ িরদনর সহ্দকর সাংখযাা ৩৯ েোাংে
 ৩০ েোাংে সহ্দকর জন্য প্রকাদনা ের্যা প্রনই, যা নেুন কদর সাংগ্র /ক্ষ সাব করদে দব
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প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর মাে অদিধক (১২ক্ষের মদিযা ৬ক্ষে) লদিযার সাদর্ সিম
পঞ্চবাক্ষষধকীর মহল লিযাসমহ অর্বা ক্ষবক্ষভন্ন খােক্ষভক্ষত্তক পক্ষরকল্পনা/নীক্ষের লিযা ও প্রকৌেদলর
সাদর্ আাংক্ষেক ক্ষমল রদয়দছ (অর্বা সমেুলযা)
সিম পঞ্চবাক্ষষধকী পক্ষরকল্পনার অাংে ক্ষ দসদব ের্মবাদরর মে একক্ষে প্রিদভলপদমন্ে প্ররজাল্টস
প্রেমওয়াকধ (ক্ষিআরএি) েক্ষেষ্ঠা কদরদছ – এখাদনও সুোসনদক অগ্রাক্ষিকারোি
পক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালদয়র মযাাক্ষপাং প্রর্দক প্রেখা যায়, প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর ১২ লদিযার
মদিযা শুিুমাে দুইক্ষের (১৬.১ ও ১৬.৩) জন্য সিম পঞ্চবাক্ষষক
ধ ী পক্ষরকল্পনায় সুক্ষনক্ষেধষ্ট
কমধপক্ষরকল্পনা বা প্রকৌেল রদয়দছ
 সিম পঞ্চবাক্ষষধকী পক্ষরকল্পনার বাইদর প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর আরও আেক্ষে
লিযামাো বাস্তবায়দনর জন্য জােীয়ভাদব ক্ষবক্ষভন্ন নীক্ষে, আইন ও প্রকৌেল রদয়দছ
 এগুদলার সাংস্কার ও সাংদোিদনর েদয়াজন রদয়দছ ক্ষকনা ো যা্াই-বাছাইদয়র েদয়াজন
 দুইক্ষে লদিযার (১৬.৭, ১৬.খ) জন্য প্রকান সুক্ষনক্ষেষ্ট
ধ প্রকাদনা নীক্ষে, আইন বা প্রকৌেল প্রনই
প্রেদের সুোসন েক্ষেষ্ঠার লদিযা বেধমাদন সরকাক্ষর পযধাদয় একক্ষে নেুন জােীয় সুোসন
ক্ষনরীিা কাঠাদমা (এনক্ষজএএি) বেক্ষর করা দচ্ছ –
 এদে ছয়ক্ষে মহল স্তম্ভ র্াকদছ – ক) আইদনর োসন; খ) স্বচ্ছো, জবাবক্ষেক্ষ ো ও
সাংদবেনেীলো; গ) দুনধীক্ষে; ে) োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাযধকাক্ষরো; ঙ) অাংেগ্র ণ এবাং ্) সমো

বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬
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িারণাগে ও সাংজ্ঞাগে


প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর একক্ষে অন্যেম ব়ে ্যাাদল্জস দচ্ছ বাাংলাদেদের
প্রেক্ষিদে এর ক্ষবক্ষভন্ন লিযামাো ও সহ্কসমহদ র িারণাগে এবাং সাংজ্ঞাগে ক্ষবষয়গুদলাদক স্পষ্ট
করা




ক্ষকছু ক্ষকছু সহ্দকর সাংজ্ঞা, প্রযমনঃ ‘homicide’, ‘violent death’ এখনও স্পষ্ট নয়

আবার অভীষ্ট ১৬-এর সাদর্ জক্ষ়েে সকল িারণাও বাাংলাদেদের জন্য সমান গুরুত্বপহণধ নয়।
েদব এদিদে সরকারদক একো ভারসামযা বেক্ষর করদে দব

বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬
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োক্ষেষ্ঠাক্ষনক
বাাংলাদেে সরকার োর সদবধাচ্চ পযধাদয়র েক্ষেশ্রুক্ষের অাংে ক্ষ দসদব নদভম্বর, ২০১৫-প্রে
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পযধদবিণ ও বাস্তবায়দনর জন্য একক্ষে ‘আিঃমন্ত্রণালয় কক্ষমক্ষে’ েক্ষেষ্ঠা কদর
 েিানমন্ত্রীর কাযধালদয়র মুখযা সক্ষ্বদক এই কক্ষমক্ষের সভাপক্ষে এবাং পক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালদয়র
সািারণ অর্ধনীক্ষে ক্ষবভাগদক (ক্ষজইক্ষি) এর সের েির ক্ষ দসদব োক্ষয়ত্ব প্রেয়া য়
 সাম্প্রক্ষেক সমদয় পক্ষরকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রেকসই উন্নয়ন অভীদষ্টর লিযামাো অনুযায়ী
মন্ত্রণালয়/ক্ষবভাগসমহদ র একক্ষে মযাাক্ষপাং কদরদছ
 এই মযাাক্ষপাং অনুযায়ী অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন োক্ষয়ত্বোি েিান মন্ত্রণালয়/ক্ষবভাগসমহ
দচ্ছঃ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মক্ষ লা ও ক্ষেশু ক্ষবষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও ক্ষব্ার ক্ষবভাগ,
আইন েণয়ন ও সাংসে ক্ষবষয়ক ক্ষবভাগ, বাাংলাদেে বযাাাংক, জনেসােন মন্ত্রণালয়, সািারণ
অর্ধনীক্ষে ক্ষবভাগ, অর্ধননক্ষেক সম্পকধ ক্ষবভাগ, স্থানীয় সরকার ক্ষবভাগ, এবাং ের্যা মন্ত্রণালয়
 এ সকল মন্ত্রণালয়/ক্ষবভাগসমহদ র কাদজর মদিযা সমন্বয় সািন করাই দব এখন সরকাদরর
জন্য সবদ্দয় ব়ে ্যাাদল্জস
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ের্যা ও উপাত্ত


প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর সহ্কসমহদ র একক্ষে ব়ে অাংদের জন্য েস্তুেকৃে ের্যা ও
উপাত্ত প্রনই এবাং েোসক্ষনক কাদজ বযাবহৃে উপাত্তসমহ এদিদে একক্ষে ব়ে ভহক্ষমকা পালন
করদব



প্রবে ক্ষকছু সহ্দকর জন্য িারণাগে েদর্যার েদয়াজন দব



প্রযদ েু ক্ষবক্ষবএস মোমে জক্ষরপ পক্ষর্ালনা কদর না, প্রসদিদে প্রবসরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠান/সুেীল
সমাদজর সাংগঠনসমহ এই িরদনর উপাত্তগুদলা সাংগ্রদ র প্রিদে ক্ষবকল্প উৎস ক্ষ দসদব কাজ
করদে পাদর


প্রবসরকাক্ষরভাদব করা জক্ষরদপ নানা িরদনর পদ্ধক্ষেগে সীমাবদ্ধো র্াকদে পাদর, প্রসদিদে
সীমাবদ্ধোগুদলা কীভাদব েহর করা যায় এবাং আরও ক্ষবজ্ঞানসম্মে উপাদয় কীভাদব উপাত্ত
সাংগ্র করা যায় ো ক্ষবদব্না করদে দব
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জবাবক্ষেক্ষ ো ও অাংেগ্র ণ


অভীষ্ট ১৬-এর পক্ষরক্ষি প্রযদ েু অদনক বযাাপক এবাং ক্ষবস্তৃে, োই বাাংলাদেদে এক্ষেদক বাস্তবায়ন
করদে দল শুিুমাে সরকাদরর একার েদ্ষ্টা যদর্ষ্ট নয়



বাাংলাদেদে ২০৩০ এদজন্িা ক্ষনদয় আদলা্নায় বারাংবার প্রয ক্ষবষয়দে প্রজার প্রেয়া দয়দছ ো
দচ্ছ নীক্ষের সিক্ষে রিা, কমধসহক্ষ্ বাস্তবায়ন এবাং িলািল পযধদবিদণর প্রিদে সুেীল
সমাদজর সাংগঠন, প্রবসরকাক্ষর সাংস্থা, একাদিক্ষমক, ক্ষমক্ষিয়া এবাং উন্নয়ন অাংেীোরদের ক্ষনদয়
গ়ো একক্ষে বহু-অাংেীজন েক্ষিয়া অদনক প্রবক্ষে কাযধকর দব


অাংেীজদনরা অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর প্রিদে ক্ষবষয়সহক্ষ্ ক্ষনবধা্ন প্রর্দক শুরু কদর
জবাবক্ষেক্ষ ো ক্ষনক্ষশ্চে করা পযধি েক্ষেক্ষে িাদপই অবোন রাখদে পাদর
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রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছা


রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছার েমাণস্বরূপ সরকার ইক্ষেমদিযা এনক্ষজএএি েক্ষেষ্ঠার উদেযাাগ ক্ষনদয়দছ



সরকার সিম পঞ্চবাক্ষষধকী পক্ষরকল্পনাদেও অভীষ্ট ১৬-এর প্রবে ক্ষকছু লিযা প্রেদের
পক্ষরদেক্ষিদে আাংক্ষেকভাদব গ্র ণ কদরদছ, যক্ষেও আরও বযাাপকভাদব গ্র দণর সুদযাগ ক্ষছল



োর্ক্ষমক পক্ষরকল্পনাগে কাজগুদলা প্রমাোমুক্ষেভাদব সম্পন্ন দয়দছ, এখন ব়ে ্যাাদল্জস দচ্ছ
ক্ষিআরএি-এ প্রনয়া লিযাসমহদ র যর্াযর্ বাস্তবায়দনর পাোপাক্ষে এনক্ষজএএি-এর
সহ্কসমহদ র দ্রুে ্হ়োিকরণ এবাং োদের পযধদবিদণর জন্য উপযুি েদর্যার োপযাো
ক্ষনক্ষশ্চেকরণ



প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর সাদর্ জক্ষ়েে সকল মন্ত্রণালয়/ক্ষবভাগ/অক্ষিেিরদক
উেযাম ও প্রপোোক্ষরদত্বর সাদর্ কাজ করদে দব


এই লদিযা সরকাক্ষর ক্ষবক্ষভন্ন সাংস্থার োক্ষেষ্ঠাক্ষনক ও মানবসম্পদের সিমো বৃক্ষদ্ধদে
েদয়াজনীয় েক্ষেিণ, আিুক্ষনকীকরণ, অবকাঠাদমাগে উন্নয়ন এবাং পযধাি অর্ধায়ন ক্ষেদে
দব
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বাাংলাদেদের পক্ষরদেক্ষিদে অভীষ্ট ১৬-এর যর্াযর্ বাস্তবায়ন প্রয অেীব গুরুত্বপহণধ ো ক্ষবক্ষভন্ন
গদবষণার পাোপাক্ষে জােীয় োয় সকল প্রোক্ষষে নীক্ষেদে স্পষ্টভাদব বলা দয়দছ। এ লদিযা
সরকাদরর প্রবে ক্ষকছু নীক্ষে পেদিপও পক্ষরলক্ষিে দচ্ছ। এই েবদন্ধর আদলা্না প্রর্দক
কদয়কক্ষে ক্ষবষয় পক্ষরষ্কারভাদব উদঠ এদসদছ।



এক, বাাংলাদেদের জােীয় নীক্ষে কাঠাদমাদে অভীষ্ট ১৬-এ অিগধে লিযাসমহদ র পহণধ
েক্ষেিলন েোদে দব। একই সাদর্ অভীষ্ট ১৬-এর অিভুি
ধ োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা, মানবাক্ষিকার
ও সুোসন েক্ষেষ্ঠার প্রিদে জােীয় োক্ষিকারগুদলা কী দব, ো দ্রুে সকল অাংেীজদনর
অাংেগ্র দণর মািযাদম একক্ষে অিভুক্ষধ িমহলক আদলা্নার পক্ষরদেক্ষিদে ক্ষনিধারণ করা েদয়াজন।
এ আদলা্নার মািযাদম অভীষ্ট ১৬-এর িারণাগে এবাং সাংজ্ঞাগে মোননকযা কক্ষমদয় আনা
সম্ভব।



দুই, অভীষ্ট ১৬-এর বাস্তবায়ন সাক্ষবধক প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রর্দক ক্ষবক্ষচ্ছন্ন প্রকাদনা
েক্ষিয়া নয়। অভীষ্ট ১৬-এর অিভুি
ধ োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা, মানবাক্ষিকার ও সুোসন ক্ষবষয়গুদলা
সরাসক্ষর অন্যান্য প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমহদ র সাদর্ সম্পক্ষকধে। িদল একক্ষে সমক্ষন্বে নীক্ষে
কাঠাদমার মদিযাই এর সিল বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যান্য প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমহদ র
বাস্তবায়ন েক্ষিয়াদে অভীষ্ট ১৬-এর অিভুি
ধ লিযা এবাং সহ্কসমহ কীভাদব ক্ষনক্ষ ে করা দলা
প্রসই ক্ষবষয়ক্ষেও স্পষ্টভাদব নীক্ষে আদলা্নার অাংে দে দব।
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ক্ষেন, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর জন্য সরকাদরর পি প্রর্দক প্রয োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা েস্তাব করা
দয়দছ, ো ক্ষনিধাক্ষরে জােীয় োক্ষিকাদরর ক্ষভক্ষত্তদে পুনক্ষবধদব্না করার েদয়াজন র্াকদে পাদর।
এদিদে ব়ে ক্ষসদ্ধাদির ক্ষবষয় দলা অভীষ্ট অনুযায়ী একক্ষে সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠানদক সমন্বয়দকর
োক্ষয়ত্ব প্রেবার েদয়াজন আদছ ক্ষকনা ো ক্ষনিধারণ করা। অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন েস্তাক্ষবে
োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা কীভাদব োর নীক্ষে েণয়ন করদব এবাং ো জােীয় নীক্ষে ক্ষনিধারদণর
সনােনী কাঠাদমাদে কীভাদব সমক্ষন্বে দব ো এখনও স্পষ্ট নয়। মদন রাখদে দব
সহ্কক্ষভক্ষত্তক িলািল ক্ষনরীিা প্রযমন েদয়াজন, প্রেমক্ষন বাস্তবায়দনর েক্ষিয়া সবধো
পযধদবিদণর প্রভের রাখারও েদয়াজন আদছ।



্ার, অভীষ্ট ১৬-স এসক্ষিক্ষজ’র সকল অভীষ্ট বাস্তবায়দনর প্রিদেই এ কর্া মদন রাখা
েদয়াজন প্রয ২০৩০ এদজন্িা েণয়দনর সময় পক্ষরষ্কারভাদব সকদলর জন্য সমভাদব উন্নয়দনর
সুিল প্রপৌাঁছাদনার ওপর ক্ষবদেষ গুরুত্ব প্রেয়া দয়দছ। এমক্ষিক্ষজ’র প্রিদে প্রযখাদন গ়ে
বাস্তবায়নই মহল কর্া ক্ষছল, প্রসই দুবধলো আমাদের এসক্ষিক্ষজ বাস্তবায়নকাদল আমাদের েহর
করদে দব। প্রেদের সকল জাক্ষেসত্তার, সকল বয়দসর, সকল ক্ষলদির, সকল িদমধর এবাং
সকল এলাকার জনদগাষ্ঠী যক্ষে উন্নয়দনর সুিল না পায় েদব আমরা ক্ষনদজদের সিল োবী
করদে পাক্ষর না।
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পাাঁ্, এ েবদন্ধ প্রয ক্ষবষয়ক্ষেদে ক্ষবদেষভাদব প্রজার প্রেয়া দয়দছ ো দলা সময়মদো এবাং
সক্ষঠকভাদব উপাদত্তর প্রযাগান এবাং ো উন্মুিভাদব বযাব ার ক্ষনক্ষশ্চে করা। অভীষ্ট ১৬-এর জন্য
েস্তাক্ষবে আিজধাক্ষেক সহ্কসমহদ র জন্য েদয়াজনীয় েদর্যার প্রযাগান বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযাান
বুযাদরা নয়, বরাং োর বাইদর র্াকা অন্যান্য েক্ষেষ্ঠানদক ক্ষনক্ষশ্চে করদে দব। োক্ষেষ্ঠাক্ষনক
েদর্যার গুণমান ক্ষঠক রাখাও োই সমান গুরুত্বপহণ।ধ একই সাদর্ মোমেক্ষভক্ষত্তক জক্ষরদপর
মািযাদম প্রয উপাত্ত বেক্ষর করদে দব ো সরবরা করার প্রিদে প্রবসরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠাদনর
সিমোদকও কাদজ লাগাদনার সুদযাগ রদয়দছ। এদিদে সরকাক্ষর এবাং প্রবসরকাক্ষর উভয়
পদির মিযাকার ক্ষবিাদসর ক্ষভক্ষত্ত েৃঢ় করদে দব।



ছয়, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন সকল অাংেীজদনর সরাসক্ষর অাংেগ্র ণ আবশ্যক। বেধমাদন প্রয
োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমার মািযাদম বাস্তবায়ন েক্ষিয়া অগ্রসর দচ্ছ োর মাদে সরকাদরর বাইদর
র্াকা অাংেীজদনর অাংেগ্র ণ কীভাদব ক্ষনক্ষশ্চে করা যায়, ো ভাবদে দব। এ ক্ষবষদয় উভয়
পদির অাংেগ্র দণ অভীষ্টক্ষভক্ষত্তক কক্ষমক্ষে গঠন একক্ষে ক্ষবকল্প দে পাদর যা ক্ষবক্ষভন্ন সমদয়
সরকারদক োদের মোমে েোন করদে পাদর। সরকাদরর প্রভেদরও সকল পদির কাযধকর
অাংেগ্র ণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন সা াযযা করদে পাদর। ক্ষবদেষে জােীয় সাংসদের ক্ষনয়ক্ষমে
এবাং ক্ষনক্ষব়ে পযধদবিণ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন েদয়াজন দব।
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সাে, বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন অদনক প্রিদেই আইক্ষন এবাং োক্ষেষ্ঠাক্ষনক
সাংস্কার বাঞ্ছনীয়। সাম্প্রক্ষেক সমদয় অক্ষিকাাংে প্রিদেই েদয়াজনীয় এবাং প্রোক্ষষে সাংস্কার
কমধসহক্ষ্ বাস্তবায়দন েীেধসক্ষহ েো প্রেখা যাদচ্ছ। এ প্রিদে গক্ষে আনার জন্য দ্রুে পেদিপ প্রনয়া
না দল, ২০৩০ সাদলর মদিযা প্রয উন্নয়দনর আকাঙ্ক্ষা আমরা কদরক্ষছ ো অজধন করা যাদব না।
অভীষ্ট ১৬-এর জােীয় প্রেক্ষিে ক্ষনিধারণ এবাং এর বাস্তবায়দনর প্রকৌেল ক্ষনিধারদণ ো আমাদের
ক্ষবদব্নায় রাখদে দব।



অভীষ্ট ১৬ অন্য প্রযদকাদনা অভীদষ্টর েুলনায় অদনক প্রবক্ষে স্পেধকাের। োই অন্য প্রযদকাদনা
অভীদষ্টর েুলনায় এর বাস্তবায়দন রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছা সম্ভবে প্রবক্ষে েদয়াজনীয়। এ ক্ষবষদয়
অদনক প্রিদেই সক্ষেচ্ছার েক্ষেিলন রদয়দছ। েদব বাস্তবায়ন পযধাদয় এখনও কাক্ষঙ্ক্ষে গক্ষে
আনদে সকল পিদক সাদর্ ক্ষনদয় অবশ্যই প্রজারাদলা রাজননক্ষেক প্রনেৃদত্বর েদয়াজন দব।
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