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োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা,  মানবাক্ষিকার ও সুোসন েক্ষেষ্ঠায় চ্যাদলঞ্জসমূহ 
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সচূ্না 
২০১৫ সাদলর প্রসদেম্বর মাদস জাক্ষেসাংদের সািারণ অক্ষিদবেদন “প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট” গ্রহদণর মািযদম ক্ষবশ্ব প্রনেৃত্ব 
আগামী পদনদরা বছদরর জন্য নেনু ববক্ষশ্বক উন্নয়ন কাঠাদমার রূপদরখা ক্ষনিযারণ কদরন। নেনু এই উন্নয়ন অভীষ্ট এখন 
২০৩০ এদজন্ডা বা এসক্ষডক্ষজ নাদম পক্ষরক্ষচ্ে। মূলে সহস্রাদের উন্নয়ন অভীষ্ট (র্া সাংদিদপ এমক্ষডক্ষজ নাদম পক্ষরক্ষচ্ে) 
বাস্তবায়দনর আকাঙ্ক্ষা ক্ষবশ্ব প্রনেতৃ্বদক একক্ষে সাহসী এবাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এদজন্ডা গ্রহদণ প্রেরণা প্রেয়। এসক্ষডক্ষজ’র 
কাঠাদমা েণয়ন েক্ষিয়াক্ষেদক একক্ষে অাংেগ্রহণমূলক বযবস্থার প্রভের ক্ষেদয় প্রর্দে হদয়দছ। বাাংলাদেদের মদো 
উন্নয়নেীল প্রেেগুদলা এ উন্নয়ন এদজন্ডা েণয়দন অদনকাাংদেই সামদন প্রেদক প্রনেৃত্ব ক্ষেদয়দছ। িদল এর কাঠাদমা এবাং 
লিযগুদলা উন্নয়নেীল প্রেদের সাক্ষবযক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাদক েক্ষেিক্ষলে কদর। এসক্ষডক্ষজ’র আরও একক্ষে উদেখদর্াগয 
ক্ষেক হল এক্ষে এমক্ষডক্ষজ’র অপণূয ক্ষেকগুদলাদক পূণযো প্রেওয়ার প্রচ্ষ্টা করা হদয়দছ। ২০৩০ এদজন্ডা েণয়দনর সময় 
উন্নয়দনর ক্ষেনক্ষে স্তম্ভদক (অেযননক্ষেক, সামাক্ষজক এবাং পক্ষরদবে) গুরুত্ব প্রেওয়ার প্রিদে এক িরদনর ভারসাময রাখার 
েয়াস প্রেখা র্ায়। প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্টদে অিভুযক্ত েেম পদনদরাক্ষে  অভীষ্ট এই ক্ষেনক্ষে স্তদম্ভর অিভুযক্ত। এছাড়া 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭- এর মািযদম এসক্ষডক্ষজ বাস্তবায়দন সকদলর অাংেগ্রহদণর মািযদম কী েক্ষিয়ার মািযদম 
বাস্তবাক্ষয়ে হদব, প্রসই ক্ষেকক্ষেদক গুরুত্ব প্রেয়া হদয়দছ, র্া এই উন্নয়ন এদজন্ডার ক্ষভক্ষত্ত। এ ক্ষবদবচ্নায় প্রেকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ট ১৬ উদেক্ষখে উন্নয়দনর ক্ষেনক্ষে স্তদম্ভর আচ্ছােন,  র্া একক্ষে অিভুযক্ষক্তমূলক উন্নয়ন এদজন্ডাদক পূণযো 
ক্ষেদয়দছ। প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ক্ষনক্ষিেভাদবই একক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এদজন্ডা এবাং ২০৩০ সাদলর মদিয এর 
বাস্তবায়ন করদে হদল একক্ষে েক্ষক্তোলী সূচ্নার ক্ষবকল্প প্রনই।  
 
এমক্ষডক্ষজ কাঠাদমার দুবযলোর একক্ষে েিান ক্ষেক ক্ষছল সরকাদরর ক্ষবক্ষভন্ন সাংস্থার োয়বদ্ধো ও স্বচ্ছো 
ক্ষনিয়োর পাোপাক্ষে আইদনর োসন েক্ষেষ্ঠার মদো ক্ষবষয়গুদলার অনুপক্ষস্থক্ষে। এসক্ষডক্ষজ’র প্রিদে অভীষ্ট ১৬-
এর অিভুযক্ষক্ত এ ক্ষবষয়গুদলা ক্ষনক্ষিে কদরদছ। প্রেকসই উন্নয়দনর জন্য অভীষ্ট ১৬- প্রে মূলে ক্ষেনক্ষে ক্ষবষয় 
অিভুযক্ত: ক)  োক্ষিপূণয ও অিভুযক্ষক্তমূলক সমাজ গঠদন উৎসাক্ষহে করা;  খ)  সবার জন্য ন্যায়ক্ষবচ্াদরর সুদর্াগ 
েোন করা;  এবাং,  গ)  সবযস্তদর কার্যকর,  জবাবক্ষেক্ষহমলূক ও অিভুযক্ষক্তমলূক েক্ষেষ্ঠান গদড় প্রোলা। এ 
িরদনর একক্ষে অভীষ্ট বাস্তবায়দনর প্রিদে,  এর লিয এবাং সূচ্কসমদূহর ক্ষনবযাচ্ন,  এবাং এর ক্ষবক্ষভন্ন 
অাংেীজনদের ( প্রর্মন,  জােীয় পক্ষরসাংখযান কার্যালয়,  প্রবসরকাক্ষর সাংস্থা এবাং অন্যান্য স্বােযদগাষ্ঠী)  দ্বারা 
প্রসগুদলার র্োর্ে পর্যদবিণ বাাংলাদেদের জন্য খুবই গুরুত্বপূণয (Rahman et al., 2015)। এই পক্ষরদেক্ষিদে 
বেযমান েবদে বাাংলাদেদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর েদয়াজনীয়ো,  এর অিভুযক্ত উন্নয়ন সূচ্দক 
বাাংলাদেদের অবস্থান এবাং বাস্তবায়দনর চ্যাদলঞ্জসমূহ আদলাচ্না করা হদয়দছ।  
 

                                                           
* প্রলখকবৃন্দ র্োিদম সম্মাননীয় প্রিদলা, প্রসন্োর ির পক্ষলক্ষস ডায়লগ (ক্ষসক্ষপক্ষড); গদবষণা প্রিদলা, ক্ষসক্ষপক্ষড; এবাং ক্ষরসাচ্য অযাদসাক্ষসদয়ে, ক্ষসক্ষপক্ষড। 
জনাব জাক্ষরর জাওয়াে কাজী, প্রোগ্রাম অযাদসাক্ষসদয়ে, ক্ষসক্ষপক্ষড এই েবে েস্তুদে মূলযবান গদবষণা সহায়ো ক্ষেদয়দছন।  
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নেনু ববক্ষশ্বক উন্নয়ন কাঠাদমাদে অভীষ্ট ১৬ 

এসক্ষডক্ষজ এদজন্ডার বযাপকো ক্ষবদবচ্না করদল এো সহদজই েেীয়মান হয় প্রর্, অভযিরীণ নীক্ষে এবাং োক্ষেষ্ঠাক্ষনক নীক্ষে 
কাঠাদমাদে গুণগে পক্ষরবেযন না আনদে পারদল এসক্ষডক্ষজ অজযন করা সম্ভব নয়। বাাংলাদেদের মদো উন্নয়নেীল 
প্রেদের প্রেক্ষিদে এ ক্ষবষয়ক্ষে ক্ষবদেষভাদব েদর্াজয। এসক্ষডক্ষজ- প্রে অভীষ্ট ১৬- এর অিভুযক্ষক্তর োসক্ষিকো উদেখ 
করদে ক্ষগদয় Kanie et al. (2014) বদলন প্রর্, এর িদল সরকার এবাং সরকাদরর বাইদর োকা অাংেীজনদের মদিয 
সহদর্াক্ষগো বৃক্ষদ্ধ পাদব। একক অভীষ্ট ক্ষহদসদব এর অিভুযক্ষক্তর িদল োক্ষয়ত্ব বণ্টন এবাং জবাবক্ষেক্ষহো ক্ষনক্ষিে 
করাও সহজ হদব। অভীষ্ট ১৬- এর অিগযে ক্ষেনক্ষে ক্ষেক – োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা,  মানবাক্ষিকার,  এবাং সুোসন 
– েক্ষেক্ষেই উন্নয়দনর অন্যান্য সূচ্দকর সাদে ইক্ষেবাচ্কভাদব সম্পক্ষকযে। অেযাৎ,  উদেক্ষখে ক্ষেনক্ষে ক্ষবষদয় উন্নক্ষে 
উন্নয়দনর সাক্ষবযক পক্ষরক্ষস্থক্ষেদে উন্নক্ষে েোদে পাদর। ক্ষবশ্ব প্রেিাপদে পক্ষরচ্াক্ষলে বহু গদবষণায় এর েমাণ পাওয়া 
র্ায়।  
 
অিভুযক্ষক্তমূলক েবৃক্ষদ্ধ অজযদন সুোসন এবাং কার্যকর োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা গুরুত্বপূণয ভূক্ষমকা রাদখ এমন েমাণ গে 
েেদকর একাক্ষিক গদবষণায় প্রেখা প্রগদছ (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001; Easterly & Levine, 2003 

and Rodrik, Subramanian, & Trebbi, 2004)। অন্যক্ষেদক, Kaufmann and Kraay (2010) েমাণ ক্ষেদয়দছ প্রর্,  
সুোসন এবাং মাোক্ষপছু আদয়র মদিয ইক্ষেবাচ্ক সম্পকয রদয়দছ। েীেযদময়াদে উন্নয়ন ক্ষনক্ষিে করদে সুোসদনর ক্ষবকল্প 
প্রনই, িদল একক্ষে প্রেদের জন্য সুোসন ক্ষনক্ষিে করা অবশ্যই অন্যেম উন্নয়ন লিয ক্ষহদসদব গ্রহণ করা েদয়াজন 
(Hulme et al., 2014) ।  
 
সুোসদনর মদো োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তাও উন্নয়দনর অন্যেম ক্ষনয়ামক। পৃক্ষেবীর প্রর্ সকল প্রেদে োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা 
ক্ষবক্ষিে বা রু্দ্ধ- ক্ষবগ্রহ চ্লদছ,  প্রসখাদনই উন্নয়ন বািাগ্রস্থ হদয়দছ। EC (2016) এর মদে,  অক্ষস্থক্ষেেীলো,  
অক্ষনরাপত্তা,  ক্ষহাংস্রো, এবাং অপরাি শুিুমাে ক্ষবক্ষনদয়াগদকই বািাগ্রস্থ কদর না, একই সাদে বাক্ষণদজযর িক্ষে সািন কদর, 
সামাক্ষজক খাদে সরকাক্ষর বযয় হ্রাস কদর, এবাং ক্ষেিা, স্বাস্থয ও অন্যান্য োেক্ষমক প্রসবা সরবারদহ েক্ষেবেকো সৃক্ষষ্ট 
কদর। একই সাদে এর িদল গণোক্ষিক বযবস্থা প্রর্মন দুবযল হয়, প্রেমক্ষন মানবাক্ষিকার এবাং আইদনর োসন েক্ষেষ্ঠা 
করাও কক্ষঠন হদয় পদর। এ কারদণই ক্ষবগে েেদকর একাক্ষিক উন্নয়ন এবাং নীক্ষে গদবষণায় োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা 
ক্ষনক্ষিদের ক্ষবষদয় অক্ষিকের গুরুত্ব প্রেয়া হদয়দছ (Tschirgi, 2003; Dumas, 2006; Council of the European 

Union, 2007; Department for Development Policy and the Press and Communication Department, 

2011)।  
 
মানবাক্ষিকাদরর সাদে উন্নয়দনর সম্পকয আরও প্রবক্ষে স্পষ্ট। সক্ষেযকার অদেয মানবাক্ষিকার সুরিাকারী ক্ষভক্ষত্ত ছাড়া প্রকাদনা 
উন্নয়ন কাঠাদমাই প্রেকসই হদে পাদর না এবাং ো জনগদণর জীবনর্াপদন েকৃে ইক্ষেবাচ্ক েভাব রাখদে পাদর না 
(Xiaoling, 2009)। জাক্ষেসাংদের মানবাক্ষিকার ক্ষবষয়ক প্রোষণায়ও এর েক্ষেিলন প্রেখা র্ায়।  
 
অভীষ্ট ১৬ শুিুমাে অেযননক্ষেক বা সামাক্ষজক উন্নয়দনর সাদেই সম্পক্ষকযে নয়,  পক্ষরদবে ক্ষবষয়ক উন্নয়দনর 
সাদেও এর সরাসক্ষর সম্পকয আদছ। পক্ষরদবে রিায় মানবাক্ষিকার এবাং সুোসন প্রর্মন গুরুত্ব রাদখ, প্রেমক্ষন 
অক্ষস্থক্ষেেীল পক্ষরক্ষস্থক্ষেদে পক্ষরদবেও ধ্বাংদসর মদুখামুক্ষখ হয়। এছাড়াও পক্ষরদবে সম্পক্ষকযে লিয অজযদন োক্ষেষ্ঠাক্ষনক 
সিমো বৃক্ষদ্ধর ক্ষবষয়ক্ষে গুরুত্বপণূয। এ ক্ষবদবচ্নায় এ কো স্বীকার করদেই হদব প্রর্ অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়ন করা প্রগদল 
বাক্ষক অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়ন সহজ হদব।  
 
এ েৃক্ষষ্টদকাণ প্রেদক অভীষ্ট ১৬- এর লিযসমহূদক এসক্ষডক্ষজ বাস্তবায়দন গুরুত্ব ক্ষেদে হদব। অভীষ্ট ১৬- প্রে 
প্রমাে বাদরাক্ষে  লিয অিভুযক্ত করা হদয়দছ – র্ার মদিয েেক্ষে মূল লিয এবাং দুইক্ষে বাস্তবায়দনর জন্য সহায়ক 
লিয। ক্ষনদচ্ এর োক্ষলকা প্রেয়া হদলা:  

১৬.১ সকল েকার সক্ষহাংসো ও সাংক্ষিষ্ট মৃেযুর হার সবযে উদেখদর্াগযভাদব হ্রাস করা 
১৬.২ ক্ষেশুদের ওপর অেযাচ্ার,  প্রোষণ,  পাচ্ার এবাং সকল েকার সক্ষহাংসো ও ক্ষনর্যােন বে করা 
১৬.৩ জােীয় ও আিজযাক্ষেক পর্যাদয় আইদনর োসন েক্ষক্তোলী করা এবাং সবার জন্য ন্যায়ক্ষবচ্াদরর সমান 

সুদর্াগ ক্ষনক্ষিে করা 
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১৬.৪ ২০৩০ সাদলর মদিয অনবি আক্ষেযক অস্ত্র েবাহ উদেখদর্াগয পক্ষরমাদণ কক্ষমদয় আনা,  চ্ুক্ষর হওয়া সম্পে 
পুনরুদ্ধার ও প্রিরে পাবার েক্ষিয়া েক্ষক্তোলীকরণ এবাং সকল েকার সাংেবদ্ধ অপরাদির ক্ষবরুদদ্ধ লড়াই 
করা 

১৬.৫ সকল েকার দুনযীক্ষে ও েষু র্দেষ্ট পক্ষরমাদণ কক্ষমদয় আনা   
১৬.৬ সবযস্তদর কার্যকর,  জবাবক্ষেক্ষহমলূক ও স্বচ্ছ েক্ষেষ্ঠাদনর  ক্ষবকাে 
১৬.৭ সকল স্তদর োক্ষয়ত্বেীল,  অিভুযক্ষক্তমলূক,  অাংেগ্রহণমলূক এবাং েক্ষেক্ষনক্ষিত্বমূলক ক্ষসদ্ধাি গ্রহণ ক্ষনক্ষিে 

করা 
১৬.৮ আিজযাক্ষেক েক্ষেষ্ঠানসমদূহ উন্নয়নেীল প্রেেগুদলার অাংেগ্রহণ সম্প্রসাক্ষরে এবাং প্রজারোর করা 
১৬.৯ ২০৩০ সাদলর মদিয,  সবার জন্য জন্মক্ষনবেনসহ আইনী পক্ষরচ্য় েোন 
১৬.১০ জােীয় আইন ও আিজযাক্ষেক চ্ুক্ষক্ত অনুর্ায়ী জনগদণর েেযোক্ষির অক্ষিকার ক্ষনক্ষিে করা এবাং প্রমৌক্ষলক 

স্বািীনো রিা করা 
১৬.ক সক্ষহাংসো েক্ষেদরাি এবাং সিাস ও অপরাি প্রমাকাদবলায় সবযস্তদর,  ক্ষবদেষ কদর উন্নয়নেীল 

প্রেেগুদলাদে,  সিমো গদড় প্রোলার জন্য েদয়াজনীয় আিজযাক্ষেক সহদর্াক্ষগো েোদনর মািযদম 
সাংক্ষিষ্ট জােীয় েক্ষেষ্ঠানগুদলাদক েক্ষক্তোলী করা 

১৬.খ প্রেকসই উন্নয়দনর জন্য ববষময েূরীকরণ আইন ও নীক্ষেসমূহ  প্রজারোর করা 
 
উপদর উদেক্ষখে েেক্ষে মূল লিয সমদূহর মদিয চ্ারক্ষে লিয োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা ক্ষবষয়ক, চ্ারক্ষে সুোসন ক্ষবষয়ক এবাং 
দুইক্ষে মানবাক্ষিকার ক্ষবষয়ক। বস্তুে অভীষ্ট ১৬- এর লিয ক্ষনিযারণ সবচ্াইদে কক্ষঠন ক্ষছল এবাং ো বহু ক্ষবেকয 
এবাং ক্ষনরীিার প্রভের ক্ষেদয় ক্ষনিযাক্ষরে হদয়দছ। এ অভীষ্ট প্রর্দহে ু খুবই স্পেযকাের,  এর প্রপছদনর 
রাজননক্ষেক অেযনীক্ষেও োই অদনক প্রবক্ষে।  
 
এ অভীষ্ট ক্ষনিযারদণর আদলাচ্নায় দুনযীক্ষে আলাোভাদব জায়গা প্রপদলও প্রেষ পর্যি গণেি, স্থানীয় সরকাদরর িমোয়ন, 
আইনেৃঙ্খলা বাক্ষহনীর প্রপোোক্ষরত্ব ক্ষনক্ষিেকরণ এবাং সকল আইন উন্মুক্তভাদব েকাে করার েস্তাবগুদলা প্রেষ পর্যি স্থান 
কদর ক্ষনদে পাদরক্ষন। একই ভাদব এই লিয বাস্তবায়দনর অগ্রগক্ষে পর্যাদলাচ্না করার জন্য সূচ্ক ক্ষনিযারণও বহু আদলাচ্না 
এবাং ক্ষবেদকযর প্রভের ক্ষেদয় র্াদচ্ছ। অদনক প্রিদেই সূচ্দকর সাংজ্ঞা ক্ষনিযারদণ এখনও মনেদকয প্রপৌৌঁছাদনা সম্ভব হয়ক্ষন।  
 
েদব বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে সুোসদনর লিযসমহূদক আরও েক্ষক্তোলী করার সুদর্াগ রদয়দছ। স্মরণ করা প্রর্দে পাদর 
প্রর্, বাাংলাদেে র্খন প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ক্ষনিযারদণ োর ক্ষনজস্ব মোমে প্রেরণ কদর েখন সুোসদনর জন্য 
একক্ষে পৃেক অভীষ্ট রাখার েস্তাব কদরক্ষছল। প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ক্ষনিযারদণ গণেি, স্থানীয় সরকাদরর িমোয়ন, 
এবাং স্বচ্ছো বাস্তবায়দন পেৃক লিয ক্ষস্থর করার বাাংলাদেদের েস্তাব আমাদের প্রেদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সক্ষেযকাদরর 
েক্ষেিলন। এ ক্ষবদবচ্নায় অভীষ্ট ১৬- এর আওো বৃক্ষদ্ধর েস্তাবনা বাস্তবসম্মে।  
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বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬  

বাাংলাদেদে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর প্রেক্ষিে ক্ষবদবচ্না করদে হদল, এদিদে প্রেদের বেযমান অবস্থান ক্ষবদবচ্নায় ক্ষনদে 
হদব। এ কো সক্ষেয প্রর্, অেযননক্ষেক এবাং সামাক্ষজক সূচ্দক বাাংলাদেদের অবস্থান র্েো েক্ষক্তোলী, সুোসদনর 
সূচ্দক ববক্ষশ্বক মানেদে োর অবস্থান অদপিাকৃে দুবযল। ওয়ার্ল্যওয়াইড গভদনযন্স ইক্ষন্ডদকেরস বা ক্ষবশ্ববযাপী 
সুোসন সম্পক্ষকযে সূচ্ক ছাড়াও সুোসন সম্পক্ষকযে অন্যান্য সূচ্দকও বাাংলাদেদের অবস্থান অদনক প্রপছদন 
( সারক্ষণ ১) । বাাংলাদেে সুোসদনর এই সমস্ত সূচ্দক েক্ষেদবেী রাষ্ট্রসমদূহর েলুনায়ও অদনক ক্ষপক্ষছদয় রদয়দছ 
(Kaufmann, Kraay and Mastruzzi, 2010)।  
 
সারক্ষণ ১:  সুোসন সম্পক্ষকযে ক্ষবক্ষভন্ন সচূ্দক বাাংলাদেদের অবস্থান 

সচূ্কসমহূ অবস্থান অিভুযক্ত প্রেেসমূদহর সাংখযা 
ওয়ার্ল্যওয়াইড গভদনযন্স ইক্ষন্ডদকেরস ( ডক্ষিউক্ষজআই)  ২০১৪    

মে েকাে ও জবাবক্ষেক্ষহো  ১৩৮ ২০৪  
রাজননক্ষেক ক্ষস্থক্ষেেীলো ও সক্ষহাংসোর অনুপক্ষস্থক্ষে ১৭০ ২০৭ 
সরকাদরর কার্যকাক্ষরো ১৬৪ ২০৯ 
ক্ষনয়িণ বযবস্থার গুণমান ১৭১ ২০৯ 
আইদনর োসন ১৫৫ ২০৯ 
দুনযীক্ষে েমন ১৭০ ২০৯ 

ডইুাং ক্ষবজদনস ইদন্ডক্স ২০১৬  ১৭৪ ১৮৯ 
প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেক্ষেভদনস ইদন্ডক্স ২০১৬  ১০৭ ১৪০ 
উৎস: ওয়ার্ল্যওয়াইড গভদনযন্স ইক্ষন্ডদকেরস ( ডক্ষিউক্ষজআই)  ২০১৪; ডুইাং ক্ষবজদনস ইদন্ডক্স ২০১৬; প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেক্ষেভদনস 
ইদন্ডক্স ২০১৬।  
 
ক্ষবশ্ববযাপী সুোসন সূচ্দকর অিগযে সকল সূচ্দকই ২০০০ ও ২০০৫ সাদলর মিযবেযী সমদয় পৃক্ষেবীর অন্যান্য 
প্রেদের েলুনায় বাাংলাদেদের অবস্থাদনর অবনমন হদয়দছ। েদব ২০০৫ ও ২০১০ সাদলর মিযবেযী সমদয় 
সবগুদলা ক্ষনদেযেদকই আবার অবস্থার উন্নক্ষে হদয়দছ ( সারক্ষণ ২) । ২০১০- এর েুলনায় ২০১৪ সাদল আইদনর 
োসন এবাং দুনযীক্ষে েমন এই দুই সূচ্দকই শুিুমাে বাাংলাদেদের অবস্থান উন্নে হদয়দছ।  
 
সারক্ষণ ২:  ক্ষবশ্ববযাপী সুোসন সম্পক্ষকযে সচূ্কসমদূহ বাাংলাদেদের বছরওয়ারী অগ্রগক্ষের ক্ষচ্ে (১০০ প্রেদের মদিয অবস্থান)  

সচূ্কসমহূ ২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৪ 
মে েকাে ও জবাবক্ষেক্ষহো ৫৮ ৭১ ৬৩ ৬৮ 
রাজননক্ষেক ক্ষস্থক্ষেেীলো ও সক্ষহাংসোর অনুপক্ষস্থক্ষে ৭৪ ৯৬ ৯০ ৮২ 
সরকাদরর কার্যকাক্ষরো ৬৭ ৭৯ ৭৪  ৭৮ 
ক্ষনয়িণ বযবস্থার গুণমান ৮১ ৮৩ ৭৮  ৮২  
আইদনর োসন ৮০ ৮২ ৭৫ ৭৪  
দুনযীক্ষে েমন ৮৪ ৯৫ ৮৫ ৮১  
উৎস: ওয়ার্ল্যওয়াইড গভদনযন্স ইক্ষন্ডদকেরস ( ডক্ষিউক্ষজআই)  ২০১৪।  
 
দুনযীক্ষে বাাংলাদেদের উন্নয়দন ো সদেও একক্ষে বড় বািা ক্ষহদসদব ক্ষচ্ক্ষিে। ট্রান্সপাদরক্ষন্স ইন্োরন্যােনাল- এর দুনযীক্ষে 
িারনা সচূ্ক অনুর্ায়ী পৃক্ষেবীর ১৬৮ প্রেদের মদিয বাাংলাদেদের অবস্থান ১৩৯- েম। আিগাক্ষনস্তানদক বাে ক্ষেদল, েক্ষিণ 
এক্ষেয়ার প্রেেগুদলার মদিযও আমাদের অবস্থান সবদচ্দয় ক্ষনদচ্। বাাংলাদেে এন্োরোইজ সাদভযদে প্রেখা র্ায়, ৫৫ 
েোাংে বযবসায়ী েক্ষেষ্ঠান দুনযীক্ষেদক োদের বযবসার জন্য একক্ষে েিান সীমাবদ্ধো ক্ষহদসদব ক্ষচ্ক্ষিে কদরদছ (DFID, 

2014)। সাম্প্রক্ষেক সমদয় মাননীয় অেযমিী বদলদছন প্রর্ দুনযীক্ষের কারদন েক্ষে বছর ক্ষজক্ষডক্ষপর েেকরা ২- ৩ 
েোাংে িক্ষে হয় । েদব ট্রান্সপাদরক্ষন্স ইন্োরন্যােনাল বাাংলাদেদের ক্ষহসাব মদে,  র্ক্ষে আমরা বড় সরকাক্ষর 
অক্ষিগ্রহদণর পাোপাক্ষে স্বাস্থয,  ক্ষেিা,  পুক্ষলে ও ক্ষবচ্ার ক্ষবভাদগর দুনযীক্ষেদক প্রর্াগ কক্ষর, েদব এই িরদনর িক্ষের 
পক্ষরমাণ প্রমাে ক্ষজক্ষডক্ষপ’র কমপদি ৫ েোাংদের সমান হদব (Khatun, 2015)। ক্ষবদেষজ্ঞদের মদে, দুবযল 
োসনবযবস্থা বাাংলাদেদে সামাক্ষজক খাদে বযদয়র কার্যকাক্ষরো কক্ষমদয় প্রেয়ার প্রিদেও একক্ষে বড় ক্ষনয়ামক (Gupta, 

Verhoeven, & Tiongson, 2002; McGuire, 2006)। 
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ক্ষবশ্ব বযাাংদকর ডুইাং ক্ষবজদনস সূচ্ক ২০১৬ এবাং ক্ষবশ্ব অেযননক্ষেক প্রিারাদমর প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেক্ষেভদনস সূচ্ক 
২০১৬ প্রে বাাংলাদেদের অবস্থান েক্ষেদবেী প্রেেগুদলার প্রচ্দয় অদনক প্রপছদন। সবযদেষ ডুইাং ক্ষবজদনস ক্ষরদপােয 
বলদছ, আোলদের মািযদম একক্ষে চ্ুক্ষক্ত বাস্তবায়ন করদে ক্ষনউক্ষজলযান্ড,  নরওদয় এবাং রুয়ান্ডার মদো 
প্রেেগুদলাদে প্রর্খাদন ১০ মাদসর কম সময় লাদগ, প্রসখাদন বাাংলাদেদে েদয়াজন হয় ৪ বছদরর প্রবক্ষে। 
প্রলাবাল কক্ষম্পক্ষেক্ষেভদনস ক্ষরদপােয ২০১৬ অনুর্ায়ী, বাাংলাদেদে বযবসা করার প্রিদে সবদচ্দয় সমস্যার্ুক্ত 
কারণগুদলার মদিয দুনযীক্ষে ১৮. ৭ নম্বর ক্ষনদয় েেম,  অেি সরকাক্ষর আমলােি ১১. ৮ নম্বর ক্ষনদয় চ্েুেয, 
এবাং রাজননক্ষেক অক্ষস্থক্ষেেীলো ৪. ৭ নম্বর ক্ষনদয় ষষ্ঠ অবস্থাদন রদয়দছ। 
 
বযক্ষক্তখাদে ক্ষবক্ষনদয়াদগর সূচ্কসমূহ ক্ষচ্ক্ষিেকরদণর জন্য ক্ষসক্ষপক্ষড ২০১৬ সাদল ৬৫ক্ষে উন্নয়নেীল প্রেদের েেয (েেয 
োক্ষির ক্ষভক্ষত্তদে) ক্ষনদয় একক্ষে পযাদনল ক্ষরদগ্রেন অনুেীলন কদর। এই অনুেীলন প্রেদক পাওয়া র্ায় প্রর্,  শ্রীলাংকার 
মদো আইনেৃঙ্খলার পক্ষরক্ষস্থক্ষে অজযন করদে পারদল বাাংলাদেদের বযক্ষক্তখাদের ক্ষবক্ষনদয়াগ ৩৩ েোাংে বৃক্ষদ্ধ পাদব। আর 
আইনেৃঙ্খলার পক্ষরক্ষস্থক্ষে র্ক্ষে ভারদের মদো োকে োহদল বযক্ষক্তখাদের ক্ষবক্ষনদয়াগ ক্ষদ্বগুণ হদো। এমক্ষনভাদব, আইদনর 
োসন বযক্ষক্তখাদের ক্ষবক্ষনদয়াগদক চ্াক্ষলে করার প্রিদে খুবই োৎপর্যপূণয একক্ষে উপাোন ক্ষহদসদব প্রেখা ক্ষেদয়দছ, প্রর্ক্ষে 
আবার উচ্চ েবৃক্ষদ্ধ ক্ষনক্ষিে করার প্রিদে প্রবে গুরুত্বপূণয।  
 
ক্ষসক্ষপক্ষডর দ্রুে মুলযায়ন জক্ষরপ ২০১৬ মদে উদেযাক্তারা েচ্ক্ষলে ক্ষবক্ষভন্ন িরদনর ক্ষনয়ম,  নীক্ষে এবাং েক্ষবিাদনর মদিয 
পক্ষরবেযন প্রচ্দয়দছন। উক্ত জক্ষরদপ, েেকরা োয় ২৮ েোাংে অাংেগ্রহণকারী ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষনয়ম ও েক্ষবিাদনর 
সাংদোিন এবাং সাংক্ষিষ্ট েক্ষেষ্ঠানসমদূহর সাংস্কাদরর েদয়াজনীয়োর কো বদলদছন; োয় ২৫ েোাংে রাজস্ব নীক্ষেদে 
( কর ও মূলয সাংদর্াজন কর)  পক্ষরবেযদনর কো বদলদছন,  এবাং োয় ১৯ েোাংে বদলদছন োসনবযবস্থায় 
পক্ষরবেযদনর েদয়াজনীয়োর কো। জক্ষরপ প্রেদক োি িলািদলর সুপাক্ষরদে বলা হয় সরকাদরর উক্ষচ্ে স্বচ্ছো 
ও জবাবক্ষেক্ষহো, সরকাক্ষর প্রসবা ও ক্ষবচ্ার বযবস্থার সাংস্কার, দুনযীক্ষে কমাদনা, এবাং সরকাক্ষর অক্ষিগ্রহণ বযবস্থার উন্নয়দন 
প্রবক্ষে অগ্রাক্ষিকার প্রেয়া। 
 
সুোসন ও আইনেঙৃ্খলার ক্ষবষয়গুদলা ছাড়াও বাাংলাদেদে সিাসবাে,  উগ্রবাে ও জক্ষি কমযকাদন্ডর উত্থান 
এবাং সাম্প্রক্ষেক সমদয় েদে র্াওয়া সক্ষহাংস ও উদেশ্যমূলক হেযাকান্ডগুদলা প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর 
‘োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তার’ ক্ষবষয়ক্ষেদক আরও গুরুত্বপূণয কদর েদুলদছ। সিাসবাে,  উগ্রবাদের এই ববক্ষশ্বক সমস্যা 
এখন বাাংলাদেদের নাগক্ষরকদের জীবদনর জন্যও একক্ষে বড় হুমক্ষক ও ক্ষচ্িার ক্ষবষয়। ক্ষবগে েেদক 
বাাংলাদেদের সিাসবাদের ক্ষকছু েেনা সাংেক্ষেে হদলও, সক্ষহাংসো মূলে রাজননক্ষেক অিদনই সীমাবদ্ধ ক্ষছল। 
ক্ষকন্তু সাম্প্রক্ষেক সমদয় প্রসগুদলার পক্ষরক্ষি,  ববযরো এবাং সামক্ষষ্টকো অেীদের প্রর্দকাদনা সমদয়র েুলনায় 
অদনক প্রবক্ষে। সাউে এক্ষেয়ান প্রেদরাক্ষরসম প্রপােযাদলর েেয অনুর্ায়ী ক্ষবগে ১১ বছদর বাাংলাদেদে জক্ষি 
হামলায় ৩৯৩ জন সািারণ মানুষ ক্ষনহে হদয়দছন, প্রর্খাদন শুিুমাে ২০১৩ সাদলই ক্ষনহে হদয়দছন ২২৮ 
জন। ২০১৩ সাদল এে প্রবক্ষে সাংখযক মানুদষর অপমৃেুযর একক্ষে অন্যেম কারণ ক্ষহদসদব েেম জােীয় সাংসে 
ক্ষনবযাচ্দনর পূবযবেযী সক্ষহাংসো োয়ী। োসনবযবস্থার এই সকল গোনুগক্ষেক সমস্যা এবাং োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তার 
প্রিদে উদ্ভেু নেনু নেনু চ্যাদলঞ্জগুদলা প্রমাকাদবলার জন্য বাাংলাদেদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়ন 
এবাং োর জন্য োৎিক্ষণক ও র্োর্ে পেদিপ গ্রহদণর েদয়াজনীয়ো অনস্বীকার্যভাদব প্রেখা ক্ষেদয়দছ। 
 
মানবাক্ষিকার েক্ষেষ্ঠার প্রিদেও বাাংলাদেেদক আরও অগ্রগক্ষে করদে হদব। বাাংলাদেদে এখনও োয় দুই- েৃেীয়াাংে  
ক্ষেশুর জন্ম ক্ষনবক্ষেে হয় না। েদব জােীয় পক্ষরচ্য়পে েবেযন এদিদে একক্ষে ইক্ষেবাচ্ক অগ্রগক্ষে। আইক্ষন বযবস্থার 
েীেযসূক্ষেো আইদনর োসন েক্ষেষ্ঠার পদে একক্ষে অিরায়। মামলার রায় েোদন েীেয সময় েদয়াজন হয় ক্ষবিায় অদনক 
প্রিদেই োক্ষিক জনদগাষ্ঠীর সুক্ষবচ্ার পাবার আো কদম র্ায়। ক্ষবচ্ার বক্ষহভূযে মৃেযুর উচ্চ সাংখযা এবাং িমযীয় ও জাক্ষেগে 
সাংখালেুসহ োক্ষিক জনদগাষ্ঠীর ওপর অেযাচ্ার মানবাক্ষিকার েক্ষেষ্ঠার েদচ্ষ্টাদক দুবযল কদর প্রিদল।  
 
সাম্প্রক্ষেক সমদয় েকাক্ষেে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সূচ্দক প্রেখা র্ায়,  অভীষ্ট ১৬- এর সূচ্কসমদূহর প্রবক্ষের 
ভাদগই বাাংলাদেদের অবস্থান ১০০ প্রেদের মদিয অদনক ক্ষপক্ষছদয় ( সারক্ষণ ৩) । কারাবাসীদের সাংখযা এবাং 
রাদে একা ক্ষনরাপে হাৌঁেদে পারার প্রিদেই শুিুমাে বাাংলাদেদের অবস্থান পৃক্ষেবীর অন্যান্য প্রেদের েুলনায় 
সদিাষজনক। দুনযীক্ষে,  সরকাদরর কার্যকাক্ষরো,  উদেশ্যমলূক নরহেযা,  সম্পক্ষত্তর মাক্ষলকানা সাংরিণ এবাং 
ক্ষেশুদের জন্ম ক্ষনবেন েক্ষেক্ষে প্রিদেই বাাংলাদেেদক েভূে উন্নক্ষে করদে হদব। 
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সারক্ষণ ৩:  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সচূ্দক অভীষ্ট ১৬ এর সচূ্কসমূদহ বাাংলাদেদের অবস্থান ( ১০০- এর মদিয)  
সচূ্কসমহূ সবযদেষ অবস্থা  এসক্ষডক্ষজ সচূ্দক অবস্থান 

দুনযীক্ষের িারণা সূচ্ক (০- ১০০)  ২৫ ৮৮ 
সরকাদরর কার্যকাক্ষরো (১- ৭) ২. ৯  ৮৫  
উদেশ্যমূলক নরহেযা ( েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায়)  ২.৭  ৪০  
কারাবাসীদের সাংখযা ( েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায়)  ৪২  ৮  
সম্পক্ষত্তর মাক্ষলকানা সাংরিণ  (১- ৭) ৩.৫  ৮৫  
রাদে একা হাৌঁো ক্ষনরাপে মদন কদর (%)  ৮০.৩  ১৪  
৫ বছদরর কম বয়সী ক্ষেশুদের জন্ম ক্ষনবেন (%) ৩০.৫  ৯৩  
উৎস: http://sdgindex.org/ 
 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর সূচ্কসমদূহর জন্য েেয োক্ষির অবস্থা ক্ষবদিষণ কদর প্রেখা র্ায় প্রর্,  
েেকরা মাে ২২ েোাংে সূচ্দকর জন্য েস্তুে েেয রদয়দছ,  র্া খুব সদিাষজনক নয়। েেয রদয়দছ ক্ষকন্তু 
সরাসক্ষর বযবহাদরর জন্য েস্তুে নয় ( ৩৯ েোাংে)  এ িরদনর সূচ্কগুদলা সহ ক্ষবদবচ্না করদল,  প্রমাে েেয 
োক্ষির হার ৫১ েোাংদে প্রপৌৌঁদছ। অন্যক্ষেদক,  ৩০ েোাংে সূচ্দকর জন্য প্রকান েেয প্রনই, র্া নেুন কদর 
সাংগ্রহ করদে হদব (Rahman et al., 2016)। উপাত্ত পাওয়া র্ায়, এমন ছয়ক্ষে সূচ্দকর োয় প্রকানক্ষেদেই বাাংলাদেদের 
অবস্থান সদিাষজনক নয় (সারক্ষণ ৪)। ক্ষেশুদের োরীক্ষরক ও মানক্ষসক োক্ষস্ত েোন, নারীর েক্ষে প্রর্ৌন ক্ষনর্যােন ও 
সক্ষহাংসো, অনবি অেয পাচ্াদরর েবণো েভৃক্ষে প্রিদে বাাংলাদেেদক আরও কদঠার পেদিপ ক্ষনদে হদব।  
 
সারক্ষণ ৪:  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর সচূ্কসমূদহ বাাংলাদেদের অগ্রগক্ষের সবযদেষ অবস্থা 

িক্ষমক নাং সচূ্কসমহূ সবযদেষ অবস্থা 
(সাংস্থা, সাল) 

১৬. ১. ১ েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় ক্ষলি ও বয়সক্ষভক্ষত্তক উদেশ্যমূলক হেযার সাংখযা ২. ৭ 
( ইউএনওক্ষডক্ষস,  

২০১৩)  
১৬. ১. ২  েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় ক্ষলি,  বয়স ও কারণক্ষভক্ষত্তক সাংোে সাংক্ষিষ্ট মৃেুযর 

সাংখযা 
 েস্তুে েেয প্রনই   

১৬. ১. ৩ ক্ষবগে ১২ মাদস োরীক্ষরক,  মানক্ষসক বা প্রর্ৌন সক্ষহাংসোর ক্ষেকার হওয়া জনদগাষ্ঠীর 
অনুপাে 

 েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন   

১৬. ১. ৪ ক্ষনজ বাসস্থাদনর আদেপাদে একা হাৌঁো ক্ষনরাপে মদন কদর এমন মানুদষর অনুপাে  েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন    

১৬. ২. ১ গে এক মাদসর মদিয লালন- পালনকারীদের দ্বারা প্রকাদনা েকার োরীক্ষরক োক্ষস্ত 
এবাং/অেবা মানক্ষসক আগ্রাসদনর ক্ষেকার হদয়দছ এমন ১- ১৭ বছদরর ক্ষেশুর অনুপাে 

৮২. ৩%   
(ক্ষবক্ষবএস, ২০১২- ১৩) 

১৬. ২. ২ েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় পাচ্াদরর ক্ষেকার হওয়া ক্ষলি,  বয়স এবাং প্রোষদণর 
িরনক্ষভক্ষত্তক মানুদষর সাংখযা 

েস্তুে েেয প্রনই    

১৬. ২. ৩ ১৮ বছর বয়দসর মদিয প্রর্ৌন ক্ষনর্যােদনর ক্ষেকার হওয়া ১৮- ২৯ বছর বয়সী 
জনদগাষ্ঠীর (নারী ও পুরুষ) অনুপাে 

৩২. ১%,  নারী 
(ক্ষবক্ষবএস, ২০১১  

১৬. ৩. ১  ক্ষবগে ১২ মাদস সক্ষহাংসোর ক্ষেকার হদয় উপরু্ক্ত কেৃযপি বা আনুষ্ঠাক্ষনকভাদব স্বীকৃে 
অন্য প্রকাদনা দ্বন্দ্ব ক্ষনরসন েক্ষিয়ায় ক্ষনপীড়দনর ক্ষরদপােয করা জনদগাষ্ঠীর অনুপাে 

েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন     

১৬. ৩. ২  সমগ্র কারাবন্দীদের মদিয েে না পাওয়া আেক বযক্ষক্তদের অনুপাে েস্তুে েেয প্রনই    

১৬. ৪. ১ অভযিরমুখী ও বক্ষহগযামী অনবি আক্ষেযক েবাদহর প্রমাে মূলয (চ্লক্ষে মাক্ষকযন ডলাদর) ৯. ৭ ক্ষবক্ষলয়ন মাক্ষকযন 
ডলার 

( ক্ষজএিআই,  ২০১৩)  
  

১৬. ৪. ২ আিজযাক্ষেক মান অনুর্ায়ী এবাং আইনগেভাদব নক্ষেবদ্ধ ও ক্ষচ্ক্ষিে করা িুদ্র অস্ত্র ও 
হালকা হাক্ষেয়ার বাদজয়ািকরদণর অনুপাে    

েস্তুে েেয প্রনই     
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িক্ষমক নাং সচূ্কসমহূ সবযদেষ অবস্থা 
(সাংস্থা, সাল) 

১৬. ৫. ১ ক্ষবগে ১২ মাদস অিে একবার প্রকাদনা সরকাক্ষর কমযকেযার সাদে কাদজর উদেদশ্য 
প্রর্াগাদর্াগ করদে হদয়দছ এবাং েুষ ক্ষেদে হদয়দছ অেবা চ্াওয়া হদয়ক্ষছল এমন 
বযক্ষক্তসাংখযার অনুপাে 

েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন     

১৬. ৫. ২ ক্ষবগে ১২ মাদস অিে একবার প্রকাদনা সরকাক্ষর কমযকেযার সাদে কাদজর উদেদশ্য 
প্রর্াগাদর্াগ করদে হদয়দছ এবাং েুষ ক্ষেদে হদয়দছ অেবা চ্াওয়া হদয়ক্ষছল এমন 
বযবসাসমূদহর অনুপাে 

েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন     

১৬. ৬. ১ মূল অনুদমাক্ষেে বাদজদের মদিয খােক্ষভক্ষত্তক োেক্ষমক সরকাক্ষর বযদয়র অাংে (অেবা 
বাদজে প্রকাড বা অনুরূপ) 

৮১. ৩%  
( অেয মিণালয়, 

২০১৫)  
১৬. ৬. ২ সরকাক্ষর প্রসবাসমূহ পাওয়ার সবযদেষ অক্ষভজ্ঞোয় সন্তুষ্ট ক্ষছদলন এমন জনদগাষ্ঠীর 

অনুপাে 
েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন   

১৬. ৭. ১ সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠানসমূদহ (জােীয় ও স্থানীয় আইন পক্ষরষে,  জনদসবা,  এবাং ক্ষবচ্ার 
ক্ষবভাগ) বয়স,  ক্ষলি,  অিমো এবাং জনদগাষ্ঠী – ক্ষভক্ষত্তক পে- বণ্টদনর অনুপাে 
(জােীয় বণ্টদনর েুলনায়) 

েস্তুে েেয প্রনই     

১৬. ৭. ২ ক্ষসদ্ধাি গ্রহণ েক্ষিয়াদক অিভুযক্ষক্তমূলক এবাং োক্ষয়ত্বেীল বদল ক্ষবশ্বাস কদর ক্ষলি,  
বয়স,  অিমো ও জনদগাষ্ঠী- ক্ষভক্ষত্তক এমন জনসাংখযার অনুপাে 

েেয পাওয়া র্ায়ক্ষন     

১৬. ৮. ১ আিজযাক্ষেক সাংস্থাসমূদহ উন্নয়নেীল প্রেেগুদলার সেস্যোক্ষি ও প্রভাোক্ষিকাদরর 
অনুপাে 

েস্তুে েেয প্রনই     

১৬. ৯. ১ নাগক্ষরক ক্ষনবেন কেৃযপি দ্বারা ক্ষনবক্ষেে ৫ বছদরর কম বয়সী ক্ষেশুদের বয়সক্ষভক্ষত্তক 
অনুপাে 

৩৭. ০%   
(ক্ষবক্ষবএস, ২০১২- ১৩) 

১৬. ১০. ১ ক্ষবগে ১২ মাদস হেযা,  অপহরণ,  গুম,  ক্ষনক্ষবযচ্াদর আেক,  এবাং সাংবােককমযী,  
ক্ষমক্ষডয়া সাংক্ষিষ্ট বযক্ষক্তত্ব,  শ্রক্ষমক সাংদের েক্ষেক্ষনক্ষি ও মানবাক্ষিকার কমযীদের ওপর 
ক্ষনর্যােদনর েেনার েকৃে সাংখযা 

েস্তুে েেয প্রনই      

১৬. ১০. ২ সকল েকার েদেয জনসািারদণর োপযো ও েদবোক্ষিকার ক্ষনক্ষিেকরদণর লদিয 
সাাংক্ষবিাক্ষনক,  ক্ষবক্ষিবদ্ধ এবাং/অেবা নীক্ষে েক্ষেশ্রুক্ষে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কদর এমন 
প্রেদের সাংখযা 

বাাংলাদেদের জন্য 
েদর্াজয নয়   

১৬. ক. ১ পযাক্ষরস নীক্ষের সদি সিক্ষেপণূয স্বািীন জােীয় মানবাক্ষিকার েক্ষেষ্ঠাদনর উপক্ষস্থক্ষে বাাংলাদেদের জন্য 
েদর্াজয নয়    

১৬. খ. ১  ক্ষবগে ১২ মাদস আিজযাক্ষেক মানবাক্ষিকার আইদন প্রর্ সকল ববষমযদক ক্ষনক্ষষদ্ধ করা 
হদয়দছ,  বযক্ষক্তগে পর্যাদয় প্রস িরদনর ববষমযমূলক আচ্রণ অেবা হয়রাক্ষনর ক্ষেকার 
হদয়দছন বদল মদন করদছন,  এমন অক্ষভদর্াগ োক্ষখলকারী জনদগাষ্ঠীর অনুপাে 

েস্তুে েেয প্রনই      

উৎস: Rahman et al. (2015) 
 
উপদরাক্ত চ্যাদলঞ্জসমূহদক সামদন প্ররদখ প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়দনর েক্ষেশ্রুক্ষে পূরদণর লদিয 
বাাংলাদেে সরকার োর সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনায় সুোসদনর ওপর র্দেষ্ট গুরুত্ব ক্ষেদয়দছ। সিম 
পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনার বৃহৎ উন্নয়ন অভীষ্টসমদূহর মদিয অন্যেম হল ‘সুোসন েক্ষেষ্ঠা ও দুনযীক্ষে প্ররাি’। 
র্ক্ষেও Bhattacharya et al. (2016, forthcoming) এর গদবষণায় প্রেখা র্ায় প্রর্,  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 
১৬- এর মাে অদিযক ( বাদরাক্ষের মদিয ছয়ক্ষে)  লদিযর সাদে সিম পঞ্চবাক্ষষযকীর মূল লিযসমহূ অেবা ক্ষবক্ষভন্ন 
খােক্ষভক্ষত্তক পক্ষরকল্পনা/ নীক্ষের লিয ও প্রকৌেদলর সাদে আাংক্ষেক ক্ষমল রদয়দছ ( অেবা সমেুলয)। 
     
জােীয় উন্নয়ন পক্ষরকল্পনাসমদূহর অগ্রগক্ষে পক্ষরমাপ ক্ষবদেষ কদর সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনার ( ২০১৬-
২০২০)  বাস্তবায়ন পর্যদবদিদণর জন্য বাাংলাদেে সরকার েেমবাদরর মদো একক্ষে প্রডদভলপদমন্ে প্ররজাল্টস 
প্রেমওয়াকয ( ক্ষডআরএি)  েক্ষেষ্ঠা কদরদছ। এখাদনও সুোসনদক একক্ষে প্রবক্ষে অগ্রাক্ষিকারোি খাে ক্ষহদসদব 
বলা হদয়দছ, র্ার লিয হদচ্ছ সবার জন্য অিভুযক্ষক্তমলূক,  স্বচ্ছ,  জবাবক্ষেক্ষহমলূক,  এবাং কার্যকর গণেিীয় 
োসনবযবস্থা ক্ষনক্ষিে করা। ক্ষডআরএি- এ অিভুযক্ত সুোসদনর ছয়ক্ষে সূচ্দক বাাংলাদেদের বেযমান অবস্থা ও 
২০১০ সাদলর মদিয অক্ষজযে লদিযর েুলনামূলক ক্ষচ্ে সারক্ষণ ৫- এ েুদল িরা হল।  
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সারক্ষণ ৫:  প্রডদভলপদমন্ে প্ররজাল্টস প্রেমওয়াকয ( ক্ষডআরএি) :  সুোসন 

সচূ্কসমহূ ক্ষভক্ষত্ত বছর লিয  ( ২০২০)   
সাংসে সম্পক্ষকযে স্থায়ী কক্ষমক্ষে দ্বারা ক্ষনয়ক্ষমেভাদব অনুক্ষষ্ঠে মিণালদয়র 
েোরক্ষক শুনাক্ষনর েেকরা হার  

১৩  
( ২০১৪)  

২৫ 

জােীয় গড় মামলা ক্ষনষ্পক্ষত্তর হার  
৩২. ২   

( ২০১২)  
৫০ 

প্রমাে মামলাকারীদের েুলনায় েক্ষরদ্র ও সুক্ষবিাবক্ষঞ্চে প্রগাষ্ঠী দ্বারা 
আইনগে সহায়ো োক্ষি এবাং বযবহাদরর সাংখযা  

২২, ০০০ ৩৭, ০০০ 

E- procurement বযাবহারকারী সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠানসমূদহর েেকরা হার  
০  

( ২০১৪)   
১০০ 

েেয অক্ষিকার আইদনর আওোয় সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠান দ্বারা অাংেগ্রহণকৃে 
েদের সাংখযা  

৮, ৪৪২  
( ২০১৪)  

৪, ০০০ 

েক্ষে বছর প্রমাে মামলার েুলনায় ক্ষবকল্প ক্ষবদরাি ক্ষনষ্পক্ষত্ত ( এক্ষডআর)  
এর অিীদন ক্ষনষ্পক্ষত্তকৃে মামলার সাংখযা  

১৪, ০০০  
( ২০১৪)  

২৫, ০০০  

উৎস: বাাংলাদেে সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনা।  
 
পক্ষরকল্পনা মিণালদয়র মযাক্ষপাং প্রেদক প্রেখা র্ায়,  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর বাদরাক্ষে লদিযর মদিয শুিুমাে 
দুইক্ষের (১৬.১ ও ১৬.৩) জন্য সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনায় সুক্ষনক্ষেযষ্ট কমযপক্ষরকল্পনা বা প্রকৌেল রদয়দছ।  ১৬. ১ 
লিয পূরদণর জন্য সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনায় বলা হদয়দছ, “সরকার ক্ষবদেষে েক্ষরদ্র ও মক্ষহলাদের সহায়োর 
জন্য বযবস্থাপনা পদ্ধক্ষে ও েক্ষিয়ার পাোপাক্ষে মানবসম্পদের উন্নয়দনর মািযদম জােীয় আইক্ষন সহায়ো প্রসবোনকারী 
সাংস্থাসমদূহর (এনএলএএসও) সিমো বৃক্ষদ্ধ করদব”। ১৬. ৩ লিয পূরদণ বলা হদয়দছ,  “সরকাক্ষর চ্াকুরীদে 
সাংস্কার এবাং সরকাক্ষর চ্াকুক্ষরজীবীদের অনুোক্ষণে করার লদিয সরকাক্ষর কমযচ্ারী আইন বেক্ষরর েক্ষিয়া চ্লদছ প্রর্ক্ষে 
রূপকল্প ২০২১ অজযদনর পদে একক্ষে গুরুত্বপূণয পেদিপ”।   
 
সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনার বাইদর প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর আরও আেক্ষে লিয বাস্তবায়দনর জন্য 
জােীয়ভাদব ক্ষবক্ষভন্ন নীক্ষে, আইন ও প্রকৌেল রদয়দছ।  প্রর্দহেু, এই নীক্ষে, প্রকৌেলগুদলার প্রবক্ষেরভাগই প্রেকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ট ১৬ েণয়দনর পূদবযই বেক্ষর করা হদয়দছ, োই এগুদলার সাংস্কার ও সাংদোিদনর েদয়াজন রদয়দছ ক্ষকনা ো র্াচ্াই-
বাছাইদয়র েদয়াজন রদয়দছ। এছাড়াও সাম্প্রক্ষেক সমদয় এমন ক্ষকছু আইন ও প্রকৌেল েণীে হদয়দছ প্রর্গুদলা অভীষ্ট ১৬ 
বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণয ভূক্ষমকা পালন করদে পাদর। োর ক্ষকছ ুক্ষকছু হয়দো এই  এ মযাক্ষপাং- এ উদেখ করা হয়ক্ষন (দর্মন, 
জােীয় অেয পাচ্ার েক্ষেদরাি এবাং সিাসবাদের অেযায়ন প্ররাদির প্রকৌেল ২০১৫- ১৭)। োছাড়া অভীষ্ট ১৬ এর দুইক্ষে 
লদিযর জন্য (১৬.৭ ও ১৬.খ) প্রকাদনা সুক্ষনক্ষেযষ্ট নীক্ষে, আইন বা প্রকৌেল প্রনই। সুেরাাং এগুদলা বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে 
বাস্তবায়দনর জন্য নেুন প্রকৌেল েণয়ন করদে হদব।  
 
প্রেদের সুোসন েক্ষেষ্ঠার লদিয বেযমাদন সরকারী পর্যাদয় একক্ষে নেনু ন্যােনাল গভদনযন্স অযাদসসদমন্ে প্রেমওয়াকয 
( এনক্ষজএএি)  বা জােীয় সুোসন ক্ষনরীিা কাঠাদমা বেক্ষর করা হদচ্ছ। চ্ারক্ষে েক্ষলদলর ওপর ক্ষভক্ষত্ত কদর এই 
কাঠাদমা বেক্ষর হদব – রূপকল্প ২০২১, ২০৩০ এদজন্ডা, ন্যােনাল ইদন্েক্ষগ্রক্ষে স্ট্র্যাদেক্ষজ ( এনআইএস)  এবাং সিম 
পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনা। িারণা করা হদচ্ছ প্রর্,  এনক্ষজএএি,  প্রেকসই উন্নয়ন অভীদষ্টর প্রচ্দয়ও প্রবক্ষে 
উচ্চাক্ষভলাষী হদব। এদে ছয়ক্ষে মূল স্তম্ভ োকদছ – ক)   আইদনর োসন;  খ)  স্বচ্ছো,  জবাবক্ষেক্ষহো ও 
সাংদবেনেীলো;  গ)  দুনযীক্ষে;  ে)  োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কার্যকাক্ষরো;  ঙ)  অাংেগ্রহণ এবাং চ্)  সমো।   
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বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর চ্যাদলঞ্জসমহূ 

 
িারণাগে ও সাংজ্ঞাগে 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর একক্ষে অন্যেম বড় চ্যাদলঞ্জ হদচ্ছ বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে এর ক্ষবক্ষভন্ন 
লিয ও সূচ্কসমদূহর িারণাগে এবাং সাংজ্ঞাগে ক্ষবষয়গুদলাদক স্পষ্ট করা। আবার অভীষ্ট ১৬- এর সাদে জক্ষড়ে 
সকল িারণাও বাাংলাদেদের জন্য সমান গুরুত্বপূণয নয়। েদব এ প্রিদে সরকারদক একো ভারসাময বেক্ষর করদে হদব। 
প্রর্মন, সুোসন েক্ষেষ্ঠা এবাং োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা ক্ষনক্ষিে করা বাাংলাদেদের বেযমান প্রেক্ষিদে র্ক্ষে প্রকউ অক্ষিকের 
োৎপর্যপূণয বদল মদন কদর, মানবাক্ষিকার ক্ষনক্ষিে করার েদয়াজনদক অবদহলা কদর, েদব ো বাাংলাদেদের সকল 
মানুদষর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার েক্ষেিলন হদব না। োই এদিদে সমদয়াপদর্াগী অগ্রাক্ষিকার ক্ষঠক করার সুদর্াগ রদয়দছ। 
োছাড়া, ক্ষকছ ু ক্ষকছু সচূ্দকর সাংজ্ঞা প্রর্মনঃ ‘Homicide’,  ‘violent death’ এখনও স্পষ্ট নয়। র্ক্ষেও প্রেকসই 
উন্নয়ন অভীদষ্টর সূচ্কসমহূ বেক্ষর করার জন্য োক্ষয়ত্বোি আিঃসাংস্থা ক্ষবদেষজ্ঞ েল (IAEG-SDGs)  এগুদলার 
সাংজ্ঞায়ন কদরদছন। োই, বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে এগুদলার োসক্ষিকো, িারণা এবাং সাংজ্ঞা ক্ষনিযারণ এবাং সাংহক্ষে 
ক্ষনক্ষিে করার েদয়াজনীয়ো রদয়দছ।  
 
োক্ষেষ্ঠাক্ষনক 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর মদো এে বৃহৎ এবাং আড়াআক্ষড়ভাদব রু্ক্ত (cross-cutting) অভীষ্ট 
বাস্তবায়দনর জন্য জােীয় পর্যাদয় সরকাদরর ক্ষবক্ষভন্ন মিণালয় ও অক্ষিেিরসমদূহর মদিয সমন্বদয়র েদয়াজন 
পড়দব। সরকাক্ষর োক্ষয়ত্ব পালনকারী এই সমস্ত মিণালয়/ অক্ষিেিদরর কাজ মসৃণ ও সাংহেভাদব করার কেৃযত্ব 
ও সিমো রদয়দছ এমন একক্ষে প্রনেতৃ্বোনকারী সাংস্থা ক্ষচ্ক্ষিে করা েদয়াজন। অেীে অক্ষভজ্ঞোয় প্রেখা র্ায় 
প্রর্,  জােীয় উন্নয়ন েদচ্ষ্টাসমহূ েিানমিীর কার্যালয় বা সমেুলয একক্ষে প্রকন্দ্রীয় পক্ষরকল্পনাকারী সাংস্থার 
দ্বারা সমক্ষন্বে হদল প্রবক্ষে উপকৃে হয় (Olsen, et al. 2014)। বাাংলাদেে সরকার োর সদবযাচ্চ পর্যাদয়র 
েক্ষেশ্রুক্ষের অাংে ক্ষহদসদব নদভম্বর ২০১৫- প্রে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যদবিণ ও বাস্তবায়দনর জন্য একক্ষে 
‘আিঃমিণালয় কক্ষমক্ষে’ েক্ষেষ্ঠা কদর। েিানমিীর কার্যালদয়র মুখয সক্ষচ্বদক এই কক্ষমক্ষের সভাপক্ষে এবাং 
পক্ষরকল্পনা মিণালদয়র সািারণ অেযনীক্ষে ক্ষবভাগদক ( ক্ষজইক্ষড)  এর সের েির ক্ষহদসদব োক্ষয়ত্ব প্রেয়া হয় 
(Planning Commission, 2016)। এই কক্ষমক্ষে প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পর্যদবিণ ও বাস্তবায়দনর সাক্ষবযক অগ্রগক্ষে 
েোরক্ষকর জন্য োক্ষয়ত্বোি।  কক্ষমক্ষে ইক্ষেমদিয অগ্রাক্ষিকার বাছাই এবাং ববক্ষশ্বক অভীষ্টগুদলাদক জােীয় 
আকাঙ্ক্ষার সদি োসক্ষিকীকরদণর কাজ শুরু কদর ক্ষেদয়দছ এবাং সকল মিণালয়দক োসক্ষিক অভীষ্ট ও 
লিযসমহূ ক্ষচ্ক্ষিে কদর প্রসগুদলা োদের ক্ষনজ ক্ষনজ খােক্ষভক্ষত্তক পক্ষরকল্পনায় এবাং সেয েবক্ষেযে বাক্ষষযক 
কমযসম্পােন চ্ুক্ষক্তদে ( এক্ষপএ)  েক্ষেিক্ষলে করার অনুদরাি কদরদছ। সাম্প্রক্ষেক সমদয় পক্ষরকল্পনা মিণালয় 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীদষ্টর লিয অনুর্ায়ী মিণালয়/ক্ষবভাগসমদূহর একক্ষে মযাক্ষপাং কদরদছ। এই মযাক্ষপাং অনুর্ায়ী অভীষ্ট 
১৬ বাস্তবায়দন োক্ষয়ত্বোি েিান মিণালয়/ক্ষবভাগসমহূ হদচ্ছঃ স্বরাষ্ট্র মিণালয়, মক্ষহলা ও ক্ষেশু ক্ষবষয়ক মিণালয়, পররাষ্ট্র 
মিণালয়, আইন ও ক্ষবচ্ার ক্ষবভাগ, আইন েণয়ন ও সাংসে ক্ষবষয়ক ক্ষবভাগ, বাাংলাদেে বযাাংক, জনেসােন মিণালয়, 
সািারণ অেযনীক্ষে ক্ষবভাগ, অেযননক্ষেক সম্পকয ক্ষবভাগ, স্থানীয় সরকার ক্ষবভাগ, এবাং েেয মিণালয়।  এ সকল 
মিণালয়/ক্ষবভাগসমদূহর কাদজর মদিয সমন্বয় সািন করাই হদব এখন সরকাদরর জন্য সবদচ্দয় বড় চ্যাদলঞ্জ। স্থানীয় 
সরকাদররও এ প্রিদে অদনক বড় ভূক্ষমকা পালন করদে হদব, প্রর্দহেু এক্ষে সািারণ মানুদষর সবদচ্দয় কাদছর একক্ষে 
েোসক্ষনক স্তর।  
 
েেয ও উপাত্ত 
বাাংলাদেদে েেয োক্ষির অবস্থা ক্ষবদিষণ কদর প্রেখা র্ায় প্রর্,  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর জন্য েস্তাক্ষবে 
সূচ্কসমদূহর একক্ষে বড় অাংদের জন্য েস্তুেকৃে েেয ও উপাত্ত প্রনই। এছাড়া েোসক্ষনক কাদজ বযবহৃে 
উপাত্তসমহূ েেয সরবরাদহ একক্ষে বড় ভূক্ষমকা পালন করদব। ক্ষবদিষণ প্রেদক আরও পাওয়া র্ায়,  অভীষ্ট 
১৬- এর সূচ্কসমদূহর জন্য েদয়াজনীয় এসব েোসক্ষনক উপাদত্তর সবদচ্দয় বড় উৎস হদচ্ছ স্বরাষ্ট্র মিণালয়। 
অভীষ্ট ১৬ এর জন্য েোসক্ষনক েেয ও উপাদত্তর অন্যান্য েিান উৎসগুদলা হদচ্ছ বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযান 
বুযদরা,  ক্ষনবযাচ্ন কক্ষমেন,  এবাং অেয মিণালয়  (Rahman et al., 2016)। অভীষ্ট ১৬- এর জন্য উপর্ুক্ত 
েেয সরবরাদহর উদেদশ্য েোসক্ষনক অিগুদলাদক েস্তুে করদে আক্ষেযক ও মানবসম্পে দুই িরদনর সিমো 
বৃক্ষদ্ধর েদয়াজনীয়ো রদয়দছ।   
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আদরকক্ষে লিযণীয় ক্ষবষয় হদচ্ছ,  প্রবে ক্ষকছ ু সূচ্দকর জন্য িারণাগে েদেযর েদয়াজন হদব। প্রর্দহে ু
বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযান বুযদরা ( বাাংলাদেদের জােীয় পক্ষরসাংখযান কার্যালয়)  মোমে জক্ষরপ পক্ষরচ্ালনা কদর 
না,  প্রসদিদে প্রবসরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠান/ সুেীল সমাদজর সাংগঠনসমহূ এই িরদনর উপাত্তগুদলা সাংগ্রদহর প্রিদে 
ক্ষবকল্প উৎস ক্ষহদসদব কাজ করদে পাদর। র্ক্ষেও েোসক্ষনক এবাং প্রবসরকাক্ষর উপাদত্তর ওপর ক্ষনভযরো,  
উপাদত্তর শুদ্ধোর (data validation) ক্ষবষয়ক্ষেদক সামদন ক্ষনদয় আদস। বাাংলাদেদে উপাদত্তর শুদ্ধো ক্ষনণযদয়র 
প্রিদে চ্ূড়াি কেৃযত্ববহনকারী সাংস্থা হদচ্ছ বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযান বুযদরা এবাং পক্ষরসাংখযান আইন ২০১৩ 
(Statistical Act 2013) অনুসাদর সকল িরদনর েোসক্ষনক অেবা প্রবসরকাক্ষর উপাদত্তর শুদ্ধো োদের 
মািযদমই কক্ষরদয় ক্ষনদে হদব। এো  বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযান বুযদরার জন্য একক্ষে বড় চ্যাদলঞ্জ। প্রবসরকাক্ষরভাদব 
করা জক্ষরদপ নানা িরদনর পদ্ধক্ষেগে সীমাবদ্ধো োকদে পাদর। প্রসদিদে সীমাবদ্ধোগুদলা কীভাদব েূর করা 
র্ায় এবাং আরও ক্ষবজ্ঞানসম্মে উপাদয় কীভাদব উপাত্ত সাংগ্রহ করা র্ায় ো ক্ষবদবচ্না করদে হদব। এই 
ক্ষনক্ষমদত্ত সরকাক্ষর- প্রবসরকাক্ষর অাংেীোক্ষরত্ব বেক্ষর করা প্রর্দে পাদর।   
 
জবাবক্ষেক্ষহো ও অাংেগ্রহণ 
এমক্ষডক্ষজ বাস্তবায়দন সরকাদরর বাইদর োকা েক্ষেষ্ঠান এবাং অাংেীজদনর বক্ষহভূযে সাংস্থাসমদূহর সম্পৃক্তোর 
অভাব একক্ষে বড় বযেযো । এদিদে,  ২০৩০ এদজন্ডা,  এমক্ষডক্ষজ’র প্রচ্দয় প্রবক্ষে অিভুযক্ষক্তমলূক এবাং 
স্বভাবেই পদ্ধক্ষেগেভাদব আরও প্রবক্ষে অাংেগ্রহণমূলক। উপরন্তু,  অভীষ্ট ১৬- এর পক্ষরক্ষি প্রর্দহে ু অদনক 
বযাপক এবাং ক্ষবস্তৃে,  োই বাাংলাদেদে এক্ষেদক বাস্তবায়ন করদে হদল শুিুমাে সরকাদরর একার েদচ্ষ্টা 
র্দেষ্ট নয়। এর জন্য সকল জনগদণর নীক্ষে েক্ষিয়ায় সক্ষিয় অাংেগ্রহণ েদয়াজন। পাোপাক্ষে  সরকাক্ষর ও 
সাংসেীয় নীক্ষে ক্ষনিযারকদের কাদছ োদের কাদজর সাংদোিনী চ্াওয়ার িমো প্রর্ন জনগদণর োদক ো 
ক্ষনক্ষিে করদে হদব। বাাংলাদেদে ২০৩০ এদজন্ডা ক্ষনদয় সরকাক্ষর- প্রবসরকাক্ষর পর্যাদয়র আদলাচ্নায় বারাংবার 
প্রর্ ক্ষবষয়ক্ষেদে প্রজার প্রেয়া হদয়দছ ো হদচ্ছ নীক্ষের সিক্ষে রিা,  কমযসূচ্ী বাস্তবায়ন এবাং িলািল 
পর্যদবিদণর প্রিদে সুেীল সমাদজর সাংগঠন,  প্রবসরকাক্ষর সাংস্থা,  একাদডক্ষমক,  ক্ষমক্ষডয়া এবাং উন্নয়ন 
অাংেীোরদের ক্ষনদয় গড়া একক্ষে বহু- অাংেীজন (multi-stakeholder) েক্ষিয়া অদনক প্রবক্ষে কার্যকর হদব। 
অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর প্রিদেও এর ক্ষনজস্ব সাংজ্ঞাগে কারদণই জবাবক্ষেক্ষহো ও সকদলর অাংেগ্রহদণর 
ক্ষবষয়ক্ষেদে আরও প্রবক্ষে গুরুত্ব সহকাদর প্রেখার সুদর্াগ রদয়দছ এবাং বাাংলাদেদের প্রিদে ো একক্ষে 
অপক্ষরহার্য সেয। অাংেীজদনরা অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর প্রিদে ক্ষবষয়সকূ্ষচ্ ক্ষনবযাচ্ন প্রেদক শুরু কদর 
জবাবক্ষেক্ষহো ক্ষনক্ষিে করা পর্যি েক্ষেক্ষে িাদপই অবোন রাখদে পাদর। বাস্তবায়দনর স্বচ্ছো এবাং 
জবাবক্ষেক্ষহো ক্ষনক্ষিে করদে সকল অাংেীজদনর উক্ষচ্ে অভীষ্ট ১৬- এর সাদে সম্পৃক্ত সকল জােীয় পর্যদবিণ 
এবাং পর্যাদলাচ্নায় অাংেগ্রহণ করা।  
 
রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছা 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬- এর বাস্তবায়দনর প্রিদে রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছা একক্ষে বড় ভূক্ষমকা পালন করদব।  
রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছার েমাণস্বরূপ সরকার ইক্ষেমদিয এনক্ষজএএি েক্ষেষ্ঠার  উদেযাগ ক্ষনদয়দছ প্রর্ক্ষে জাক্ষেসাংদের 
উন্নয়ন কমযসূক্ষচ্ (ইউএনক্ষডক্ষপ) ও সরকাদরর গভদনযন্স ইদনাদভেন ইউক্ষনদের মদিয সহদর্াক্ষগোর মািযদম গদড় 
উঠদছ। এনক্ষজএএি প্রর্ চ্ারক্ষে েক্ষলদলর ওপর ক্ষভক্ষত্ত কদর গদড় উঠদছ োর মদিয ২০৩০ এদজন্ডা অন্যেম। 
সরকার সিম পঞ্চবাক্ষষযকী পক্ষরকল্পনাদেও অভীষ্ট ১৬ এর প্রবে ক্ষকছ ু লিয প্রেদের পক্ষরদেক্ষিদে আাংক্ষেকভাদব 
গ্রহণ কদরদছ; র্ক্ষেও আরও বযাপকভাদব গ্রহদণর সুদর্াগ ক্ষছল। োেক্ষমক পক্ষরকল্পনাগে কাজগুদলা প্রমাোমুক্ষেভাদব 
সম্পন্ন হদয়দছ, এখন বড় চ্যাদলঞ্জ হদচ্ছ ক্ষডআরএি- এ প্রনয়া লিযসমদূহর র্োর্ে বাস্তবায়দনর পাোপাক্ষে 
এনক্ষজএএি এর সূচ্কসমদূহর দ্রুে চ্ূড়ািকরণ এবাং োদের পর্যদবিদণর জন্য উপর্ুক্ত েদেযর োপযো 
ক্ষনক্ষিেকরণ। উপরন্তু,  প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর সাদে জক্ষড়ে সকল মিণালয়/ক্ষবভাগ/অক্ষিেিরদক 
উেযম ও প্রপোোক্ষরদত্বর সাদে কাজ করদে হদব। এই লদিয সরকাক্ষর ক্ষবক্ষভন্ন সাংস্থার োক্ষেষ্ঠাক্ষনক ও মানবসম্পদের 
সিমো বৃক্ষদ্ধদে েদয়াজনীয় েক্ষেিণ, আিুক্ষনকীকরণ, অবকাঠাদমাগে উন্নয়ন এবাং পর্যাি অেযায়ন ক্ষেদে হদব।  
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পক্ষরদেষ 

বাাংলাদেদের পক্ষরদেক্ষিদে অভীষ্ট ১৬- এর র্োর্ে বাস্তবায়ন প্রর্ অেীব গুরুত্বপূণয ো ক্ষবক্ষভন্ন গদবষণার পাোপাক্ষে 
জােীয় োয় সকল প্রোক্ষষে নীক্ষেদে স্পষ্টভাদব বলা হদয়দছ। এ লদিয সরকাদরর প্রবে ক্ষকছু নীক্ষে পেদিপও পক্ষরলক্ষিে 
হদচ্ছ। এই েবদের আদলাচ্না প্রেদক কদয়কক্ষে ক্ষবষয় পক্ষরষ্কারভাদব উদঠ এদসদছ।  
 
এক, বাাংলাদেদের জােীয় নীক্ষে কাঠাদমাদে অভীষ্ট ১৬- এ অিগযে লিযসমদূহর পূণয েক্ষেিলন েোদে হদব। একই 
সাদে অভীষ্ট ১৬- এর অিভুযক্ত োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা,  মানবাক্ষিকার ও সুোসন েক্ষেষ্ঠার প্রিদে জােীয় োক্ষিকারগুদলা কী 
হদব, ো দ্রুে সকল অাংেীজদনর অাংেগ্রহদণর মািযদম একক্ষে অিভুযক্ষক্তমূলক আদলাচ্নার পক্ষরদেক্ষিদে ক্ষনিযারণ করা 
েদয়াজন। এ আদলাচ্নার মািযদম অভীষ্ট ১৬- এর িারণাগে এবাং সাংজ্ঞাগে মোননকয কক্ষমদয় আনা সম্ভব।  
 
দুই, অভীষ্ট ১৬- এর বাস্তবায়ন সাক্ষবযক প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রেদক ক্ষবক্ষচ্ছন্ন প্রকাদনা েক্ষিয়া নয়। অভীষ্ট 
১৬- এর অিভুযক্ত োক্ষি ও ক্ষনরাপত্তা,  মানবাক্ষিকার ও সুোসন ক্ষবষয়গুদলা সরাসক্ষর অন্যান্য প্রেকসই উন্নয়ন 
অভীষ্টসমদূহর সাদে সম্পক্ষকযে। িদল একক্ষে সমক্ষন্বে নীক্ষে কাঠাদমার মদিযই এর সিল বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যান্য 
প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমদূহর বাস্তবায়ন েক্ষিয়াদে অভীষ্ট ১৬- এর অিভুযক্ত লিয এবাং সচূ্কসমূহ কীভাদব ক্ষনক্ষহে 
করা হদলা প্রসই ক্ষবষয়ক্ষেও স্পষ্টভাদব নীক্ষে আদলাচ্নার অাংে হদে হদব।  
 
ক্ষেন, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দনর জন্য সরকাদরর পি প্রেদক প্রর্ োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা েস্তাব করা হদয়দছ, ো ক্ষনিযাক্ষরে 
জােীয় োক্ষিকাদরর ক্ষভক্ষত্তদে পনুক্ষবযদবচ্না করার েদয়াজন োকদে পাদর। এদিদে বড় ক্ষসদ্ধাদির ক্ষবষয় হদলা অভীষ্ট 
অনুর্ায়ী একক্ষে সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠানদক সমন্বয়দকর োক্ষয়ত্ব প্রেবার েদয়াজন আদছ ক্ষকনা ো ক্ষনিযারণ করা। অভীষ্ট ১৬ 
বাস্তবায়দন েস্তাক্ষবে োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমা কীভাদব োর নীক্ষে েণয়ন করদব এবাং ো জােীয় নীক্ষে ক্ষনিযারদণর সনােনী 
কাঠাদমাদে কীভাদব সমক্ষন্বে হদব ো এখনও স্পষ্ট নয়। মদন রাখদে হদব সচূ্কক্ষভক্ষত্তক িলািল ক্ষনরীিা প্রর্মন 
েদয়াজন, প্রেমক্ষন বাস্তবায়দনর েক্ষিয়া সবযো পর্যদবিদণর প্রভের রাখারও েদয়াজন আদছ।  
 
চ্ার, অভীষ্ট ১৬- সহ এসক্ষডক্ষজ’র সকল অভীষ্ট বাস্তবায়দনর প্রিদেই এ কো মদন রাখা েদয়াজন প্রর্ ২০৩০ এদজন্ডা 
েণয়দনর সময় পক্ষরষ্কারভাদব সকদলর জন্য সমভাদব উন্নয়দনর সুিল প্রপৌৌঁছাদনার ওপর ক্ষবদেষ গুরুত্ব প্রেয়া হদয়দছ। 
এমক্ষডক্ষজ’র প্রিদে প্রর্খাদন গড় বাস্তবায়নই মূল কো ক্ষছল, প্রসই দুবযলো আমাদের এসক্ষডক্ষজ বাস্তবায়নকাদল আমাদের 
েূর করদে হদব। প্রেদের সকল জাক্ষেসত্তার, সকল বয়দসর, সকল ক্ষলদির, সকল িদমযর এবাং সকল এলাকার জনদগাষ্ঠী 
র্ক্ষে উন্নয়দনর সুিল না পায় েদব আমরা ক্ষনদজদের সিল োবী করদে পাক্ষর না।  
 
পাৌঁচ্, এ েবদে প্রর্ ক্ষবষয়ক্ষেদে ক্ষবদেষভাদব প্রজার প্রেয়া হদয়দছ ো হদলা সময়মদো এবাং সক্ষঠকভাদব উপাদত্তর প্রর্াগান 
এবাং ো উন্মুক্তভাদব বযবহার ক্ষনক্ষিে করা। অভীষ্ট ১৬- এর জন্য েস্তাক্ষবে আিজযাক্ষেক সূচ্কসমদূহর জন্য েদয়াজনীয় 
েদেযর প্রর্াগান বাাংলাদেে পক্ষরসাংখযান বুযদরা নয়, বরাং োর বাইদর োকা অন্যান্য েক্ষেষ্ঠানদক ক্ষনক্ষিে করদে হদব। 
োক্ষেষ্ঠাক্ষনক েদেযর গুণমান ক্ষঠক রাখাও োই সমান গুরুত্বপূণয। একই সাদে মোমেক্ষভক্ষত্তক জক্ষরদপর মািযদম প্রর্ উপাত্ত 
বেক্ষর করদে হদব ো সরবরাহ করার প্রিদে প্রবসরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠাদনর সিমোদকও কাদজ লাগাদনার সুদর্াগ রদয়দছ। 
এদিদে সরকাক্ষর এবাং প্রবসরকাক্ষর উভয় পদির মিযকার ক্ষবশ্বাদসর ক্ষভক্ষত্ত েৃঢ় করদে হদব। 
 
ছয়, অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন সকল অাংেীজদনর সরাসক্ষর অাংেগ্রহণ আবশ্যক। বেযমাদন প্রর্ োক্ষেষ্ঠাক্ষনক কাঠাদমার 
মািযদম বাস্তবায়ন েক্ষিয়া অগ্রসর হদচ্ছ োর মাদে সরকাদরর বাইদর োকা অাংেীজদনর অাংেগ্রহণ কীভাদব ক্ষনক্ষিে করা 
র্ায়, ো ভাবদে হদব। এ ক্ষবষদয় উভয় পদির অাংেগ্রহদণ অভীষ্টক্ষভক্ষত্তক কক্ষমক্ষে গঠন একক্ষে ক্ষবকল্প হদে পাদর র্া 
ক্ষবক্ষভন্ন সমদয় সরকারদক োদের মোমে েোন করদে পাদর। সরকাদরর প্রভেদরও সকল পদির কার্যকর অাংেগ্রহণ 
অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন সাহার্য করদে পাদর। ক্ষবদেষে জােীয় সাংসদের ক্ষনয়ক্ষমে এবাং ক্ষনক্ষবড় পর্যদবিণ অভীষ্ট ১৬ 
বাস্তবায়দন েদয়াজন হদব।  
 
সাে, বাাংলাদেদের প্রেক্ষিদে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়দন অদনক প্রিদেই আইক্ষন এবাং োক্ষেষ্ঠাক্ষনক সাংস্কার বাঞ্ছনীয়। 
সাম্প্রক্ষেক সমদয় অক্ষিকাাংে প্রিদেই েদয়াজনীয় এবাং প্রোক্ষষে সাংস্কার কমযসূক্ষচ্ বাস্তবায়দন েীেযসূক্ষেো প্রেখা র্াদচ্ছ। এ 
প্রিদে গক্ষে আনার জন্য দ্রুে পেদিপ প্রনয়া না হদল, ২০৩০ সাদলর মদিয প্রর্ উন্নয়দনর আকাঙ্ক্ষা আমরা কদরক্ষছ ো 
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অজযন করা র্াদব না। অভীষ্ট ১৬- এর জােীয় প্রেক্ষিে ক্ষনিযারণ এবাং এর বাস্তবায়দনর প্রকৌেল ক্ষনিযারদণ ো আমাদের 
ক্ষবদবচ্নায় রাখদে হদব।  
 
অভীষ্ট ১৬ অন্য প্রর্দকাদনা অভীদষ্টর েলুনায় অদনক প্রবক্ষে স্পেযকাের। োই অন্য প্রর্দকাদনা অভীদষ্টর েুলনায় এর 
বাস্তবায়দন রাজননক্ষেক সক্ষেচ্ছা সম্ভবে প্রবক্ষে েদয়াজনীয়। এ ক্ষবষদয় অদনক প্রিদেই সক্ষেচ্ছার েক্ষেিলন রদয়দছ। েদব 
বাস্তবায়ন পর্যাদয় এখনও কাক্ষঙ্ক্ষে গক্ষে আনদে সকল পিদক সাদে ক্ষনদয় অবশ্যই প্রজারাদলা রাজননক্ষেক প্রনেৃদত্বর 
েদয়াজন হদব।   
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পক্ষরক্ষেষ্ট 
 
অভীষ্ট ১৬:  প্রেকসই উন্নয়দনর লদিয োক্ষিপণূয ও অিভুযক্ষক্তমূলক সমাজ গঠদন উৎসাক্ষহে করা,  সবার জন্য ন্যায়ক্ষবচ্াদরর সুদর্াগ 

েোন করা,  এবাং সবযস্তদর কার্যকর,  জবাবক্ষেক্ষহমলূক ও অিভুযক্ষক্তমূলক েক্ষেষ্ঠান গদড় প্রোলা 
 

লিয সচূ্কসমহূ 
১৬.১  
সকল েকার সক্ষহাংসো ও সাংক্ষিষ্ট মৃেযুর হার 
সবযে উদেখদর্াগযভাদব হ্রাস করা 
 
 
 

 েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় ক্ষলি ও বয়সক্ষভক্ষত্তক উদেশ্যমূলক 
হেযার সাংখযা 

 েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় ক্ষলি,  বয়স ও কারণক্ষভক্ষত্তক সাংোে 
সাংক্ষিষ্ট মৃেুযর সাংখযা 

 ক্ষবগে ১২ মাদস োরীক্ষরক,  মানক্ষসক বা প্রর্ৌন সক্ষহাংসোর ক্ষেকার হওয়া 
জনদগাষ্ঠীর অনুপাে 

 ক্ষনজ বাসস্থাদনর আদেপাদে একা হাৌঁো ক্ষনরাপে মদন কদর এমন 
মানুদষর অনুপাে 

১৬.২  
ক্ষেশুদের ওপর অেযাচ্ার,  প্রোষণ,  পাচ্ার এবাং 
সকল েকার সক্ষহাংসো ও ক্ষনর্যােন বে করা 
 

 গে এক মাদসর মদিয লালন- পালনকারীদের দ্বারা প্রকাদনা েকার 
োরীক্ষরক োক্ষস্ত এবাং/অেবা মানক্ষসক আগ্রাসদনর ক্ষেকার হদয়দছ এমন ১-
১৭ বছদরর ক্ষেশুর অনুপাে 

 েক্ষে ১, ০০, ০০০ জনসাংখযায় পাচ্াদরর ক্ষেকার হওয়া ক্ষলি,  বয়স 
এবাং প্রোষদণর িরনক্ষভক্ষত্তক মানুদষর সাংখযা 

 ১৮ বছর বয়দসর মদিয প্রর্ৌন ক্ষনর্যােদনর ক্ষেকার হওয়া ১৮- ২৯ বছর 
বয়সী জনদগাষ্ঠীর (নারী ও পুরুষ) অনুপাে 

১৬.৩ 
জােীয় ও আিজযাক্ষেক পর্যাদয় আইদনর োসন 
েক্ষক্তোলী করা এবাং সবার জন্য ন্যায়ক্ষবচ্াদরর 
সমান সুদর্াগ ক্ষনক্ষিে করা 

 ক্ষবগে ১২ মাদস সক্ষহাংসোর ক্ষেকার হদয় উপরু্ক্ত কেৃযপি বা 
আনুষ্ঠাক্ষনকভাদব স্বীকৃে অন্য প্রকাদনা দ্বন্দ্ব ক্ষনরসন েক্ষিয়ায় ক্ষনপীড়দনর 
ক্ষরদপােয করা জনদগাষ্ঠীর অনুপাে  

 সমগ্র কারাবন্দীদের মদিয েে না পাওয়া আেক বযক্ষক্তদের অনুপাে 
১৬.৪  
২০৩০ সাদলর মদিয অনবি আক্ষেযক অস্ত্র েবাহ 
উদেখদর্াগয পক্ষরমাদণ কক্ষমদয় আনা,  চ্কু্ষর হওয়া 
সম্পে পনুরুদ্ধার ও প্রিরে পাবার েক্ষিয়া 
েক্ষক্তোলীকরণ এবাং সকল েকার সাংেবদ্ধ 
অপরাদির ক্ষবরুদদ্ধ লড়াই করা 

 অভযিরমুখী ও বক্ষহগযামী অনবি আক্ষেযক েবাদহর প্রমাে মূলয (চ্লক্ষে 
মাক্ষকযন ডলাদর) 

 আিজযাক্ষেক মান অনুর্ায়ী এবাং আইনগেভাদব নক্ষেবদ্ধ ও ক্ষচ্ক্ষিে করা 
িুদ্র অস্ত্র ও হালকা হাক্ষেয়ার বাদজয়ািকরদণর অনুপাে    

১৬.৫  
সকল েকার দুনযীক্ষে ও েষু র্দেষ্ট পক্ষরমাদণ 
কক্ষমদয় আনা   

 ক্ষবগে ১২ মাদস অিে একবার প্রকাদনা সরকাক্ষর কমযকেযার সাদে কাদজর 
উদেদশ্য প্রর্াগাদর্াগ করদে হদয়দছ এবাং েুষ ক্ষেদে হদয়দছ অেবা চ্াওয়া 
হদয়ক্ষছল এমন বযক্ষক্তসাংখযার অনুপাে 

 ক্ষবগে ১২ মাদস অিে একবার প্রকাদনা সরকাক্ষর কমযকেযার সাদে কাদজর 
উদেদশ্য প্রর্াগাদর্াগ করদে হদয়দছ এবাং েুষ ক্ষেদে হদয়দছ অেবা চ্াওয়া 
হদয়ক্ষছল এমন বযবসাসমূদহর অনুপাে 

১৬.৬  
সবযস্তদর কার্যকর,  জবাবক্ষেক্ষহমলূক ও স্বচ্ছ 
েক্ষেষ্ঠাদনর  ক্ষবকাে 

 মূল অনুদমাক্ষেে বাদজদের মদিয খােক্ষভক্ষত্তক োেক্ষমক সরকাক্ষর বযদয়র 
অাংে (অেবা বাদজে প্রকাড বা অনুরূপ) 

 সরকাক্ষর প্রসবাসমূহ পাওয়ার সবযদেষ অক্ষভজ্ঞোয় সন্তুষ্ট ক্ষছদলন এমন 
জনদগাষ্ঠীর অনুপাে 

১৬.৭  
সকল স্তদর োক্ষয়ত্বেীল,  অিভুযক্ষক্তমূলক,  
অাংেগ্রহণমূলক এবাং েক্ষেক্ষনক্ষিত্বমূলক ক্ষসদ্ধাি 
গ্রহণ ক্ষনক্ষিে করা 

 সরকাক্ষর েক্ষেষ্ঠানসমূদহ (জােীয় ও স্থানীয় আইন পক্ষরষে,  জনদসবা,  
এবাং ক্ষবচ্ার ক্ষবভাগ) বয়স,  ক্ষলি,  অিমো এবাং জনদগাষ্ঠী – ক্ষভক্ষত্তক 
পে- বণ্টদনর অনুপাে (জােীয় বণ্টদনর েুলনায়) 

 ক্ষসদ্ধাি গ্রহণ েক্ষিয়াদক অিভুযক্ষক্তমূলক এবাং োক্ষয়ত্বেীল বদল ক্ষবশ্বাস 
কদর ক্ষলি,  বয়স,  অিমো ও জনদগাষ্ঠী- ক্ষভক্ষত্তক এমন জনসাংখযার 
অনুপাে 

১৬.৮  
আিজযাক্ষেক েক্ষেষ্ঠানসমদূহ উন্নয়নেীল 
প্রেেগুদলার অাংেগ্রহণ সম্প্রসাক্ষরে এবাং প্রজারোর 
করা 

 আিজযাক্ষেক সাংস্থাসমূদহ উন্নয়নেীল প্রেেগুদলার সেস্যোক্ষি ও 
প্রভাোক্ষিকাদরর অনুপাে 
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লিয সচূ্কসমহূ 
১৬.৯  
২০৩০ সাদলর মদিয,  সবার জন্য 
জন্মক্ষনবেনসহ আইনী পক্ষরচ্য় েোন 

 নাগক্ষরক ক্ষনবেন কেৃযপি দ্বারা ক্ষনবক্ষেে ৫ বছদরর কম বয়সী ক্ষেশুদের 
বয়সক্ষভক্ষত্তক অনুপাে 

১৬.১০  
জােীয় আইন ও আিজযাক্ষেক চ্কু্ষক্ত অনুর্ায়ী 
জনগদণর েেযোক্ষির অক্ষিকার ক্ষনক্ষিে করা এবাং 
প্রমৌক্ষলক স্বািীনো রিা করা 

 ক্ষবগে ১২ মাদস হেযা,  অপহরণ,  গুম,  ক্ষনক্ষবযচ্াদর আেক,  এবাং 
সাংবােককমযী,  ক্ষমক্ষডয়া সাংক্ষিষ্ট বযক্ষক্তত্ব,  শ্রক্ষমক সাংদের েক্ষেক্ষনক্ষি ও 
মানবাক্ষিকার কমযীদের ওপর ক্ষনর্যােদনর েেনার েকৃে সাংখযা 

 সকল েকার েদেয জনসািারদণর োপযো ও েদবোক্ষিকার 
ক্ষনক্ষিেকরদণর লদিয সাাংক্ষবিাক্ষনক,  ক্ষবক্ষিবদ্ধ এবাং/অেবা নীক্ষে 
েক্ষেশ্রুক্ষে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কদর এমন প্রেদের সাংখযা 

১৬.ক  
সক্ষহাংসো েক্ষেদরাি এবাং সিাস ও অপরাি 
প্রমাকাদবলায় সবযস্তদর,  ক্ষবদেষ কদর উন্নয়নেীল 
প্রেেগুদলাদে,  সিমো গদড় প্রোলার জন্য 
েদয়াজনীয় আিজযাক্ষেক সহদর্াক্ষগো েোদনর 
মািযদম সাংক্ষিষ্ট জােীয় েক্ষেষ্ঠানগুদলাদক 
েক্ষক্তোলী করা 

 পযাক্ষরস নীক্ষের সদি সিক্ষেপণূয স্বািীন জােীয় মানবাক্ষিকার েক্ষেষ্ঠাদনর 
উপক্ষস্থক্ষে  

১৬.খ  
প্রেকসই উন্নয়দনর জন্য ববষময েরূীকরণ আইন ও 
নীক্ষেসমহূ  প্রজারোর করা 

 ক্ষবগে ১২ মাদস আিজযাক্ষেক মানবাক্ষিকার আইদন প্রর্ সকল ববষমযদক 
ক্ষনক্ষষদ্ধ করা হদয়দছ, বযক্ষক্তগে পর্যাদয় প্রস িরদনর ববষমযমূলক আচ্রণ 
অেবা হয়রাক্ষনর ক্ষেকার হদয়দছন বদল মদন করদছন, এমন অক্ষভদর্াগ 
োক্ষখলকারী জনদগাষ্ঠীর অনুপাে 
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