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বাংলােদেশর আথৰ্সামািজক ও মানব স�দ উ�য়েনর দীঘৰ্ যা�ায় ২০০৯ েথেক ২০১৮, 
একিট গুরু�পূণৰ্ পথ পির�মা। বাংলােদেশর জন্য এই দশক ‘উ�য়ন দশক’। মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার বিল� েনতৃ� এবং রাজৈনিতক �জ্ঞার এক অনবদ্য রসায়েন 
আ�জৰ্ািতক পিরম�েল আজ বাংলােদশ আেলািচত ও �শংিসত একিট নাম।

যথাসমেয় যথাযথভােব ৈবি�ক উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর লেক্ষ্য বাংলােদেশর কমৰ্কা� িবরল 
দৃ�া� �াপন করার পাশাপািশ জলবায়ু পিরবতৰ্ন ও এর �ভােবর মেতা িব�-জনগুরু�পূণৰ্ 
িবষেয় �� এবং বিল� অব�ােনর জন্য বাংলােদশ িব� পিরম�েল আজ এক আেলািচত 
নাম। েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর জন্য বাংলােদশ তার �ার উ�ু� কের িব�মানিচে� েপৗঁেছ েগেছ 
এক অনন্য উ�তায়। পৃিথবীর বৃহ�ম শরণাথৰ্ী িশিবর এখন বাংলােদেশ। 

ভারেতর সােথ দীঘৰ্িদেনর অমীমাংিসত �লসীমা চুি�র সফল মীমাংসা, আ�জৰ্ািতক সািলশ 
আদালেতর মাধ্যেম সমু�সীমা জয়, িব�শাি� �িত�ায় সেবৰ্া� সংখ্যক শাি�রক্ষী ে�রেণর 
েগৗরব, িবে�র অন্যতম বৃহ�ম অিভবাসী জনবল সমৃ� েদশ; আ�জৰ্ািতক অ�েন 
বাংলােদেশর সফলতার তািলকাটা েবশ দীঘৰ্।

বাংলােদশ আজ আ�জৰ্ািতক গণমাধ্যেম আেলাচনার েক�িব�ুেত। এই �কাশনায় ২০০৯ 
েথেক ২০১৮, এই দশ বছের বাংলােদেশর আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনার 
রাজৈনিতক �জ্ঞা ও সরকােরর কূটৈনিতক ঋ�তার িকছু দৃ�াে�র ওপর আেলাকপাত করা 
হেয়েছ। 
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বাংলােদশ: েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর আ�য়�ল

সমু�সীমা জয়: বে�াপসাগের আেরকিট বাংলােদশ

�ল সীমা� চুি�

�মবধৰ্মান আ�িলক সহেযািগতা

ৈবি�ক উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর পেথ বাংলােদশ: এমিডিজ েথেক এসিডিজ

ৈবি�ক ইসু্যেত বাংলােদেশর অব�ান

বাংলােদশ: বািণজ্য ও িবিনেয়াগ এর আধার

ৈবেদিশক কমৰ্সং�ােন বাংলােদেশর অ�যা�া

আ�জৰ্ািতক মে� েশখ হািসনার েনতৃ�

আ�জৰ্ািতক �ীকৃিত ও স�াননা

ছিবেত এক দশক

দশ লক্ষািধক েরািহ�া সা�িতক সমেয় ভয়াবহ 
সিহংসতার িশকার হেয় মায়ানমার েথেক পািলেয় 
আসেত বাধ্য হয় এবং তােদর সবাইেক আ�য় েদয় 
বাংলােদশ। ২০১৭ এর আগ� মাস েথেক, 
৬,৯২,৯৮৪ েরািহ�া বাংলােদেশর সমু� তীরবতৰ্ী 
ক�বাজার েজলায় আ�য় েনয়। এই িবপুল সংখ্যক 
েরািহ�ারা বাংলােদেশ দীঘৰ্িদন ধের অব�ান করা দুই 
লক্ষ েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর সােথ যু� হেয়েছ। এই 
দুই লক্ষ েরািহ�া বাংলােদেশ আেস পূবৰ্বতৰ্ী 
সিহংসতার িশকার হেয়। সবৰ্েমাট েদেশ েরািহ�ার 
সংখ্যা �ায় এগােরা লক্ষ।

বাংলােদশ তার সীিমত স�েদর সেবৰ্া� ব্যবহার 
িনি�ত কের এই িবপুল জনেগা�ীেক আগেল রাখেত 
এবং তােদর ৈদনি�ন �েয়াজন েমটােত িনর�র 
�েচ�া চািলেয় যাে�। মানবেসবায় এই অনন্য 
ভূিমকার জন্য বাংলােদশ, িবেশষত �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আ�জৰ্ািতক অ�েন ভূয়সী �শংসা লাভ 
কেরেছন।

�ধানম�ী েশখ হািসনা ব্যাখ্যা কেরন েকন বাংলােদশ 
এই কিঠন দািয়� পালন কের চেলেছন, ‘১৯৭১ 
সােল আমােদর ঘরবািড়ও �ািলেয় েদয়া হেয়িছল, 

আমােদর েদেশর মানুষ ভারেত আ�য় িনেত বাধ্য হয় 
কারণ তােদর যাওয়ার জায়গা িছল না। তাই 
আমােদর সাধ্য অনুযায়ী েরািহ�ােদর িদেক সহায়তার 
হাত বািড়েয়িছ। �েয়াজেন িনেজরা একেবলা েখেয় 
আমােদর খাবার এই ভাগ্য িবড়ি�ত মানুষগুেলার 
সােথ ভাগ কের েনেবা। মানবতার জন্য আমােদর 
তােদর পােশ দাঁড়ােতই হেব।”

দশ লেক্ষরও েবশী মানুেষর েদখােশানা করার এই 
গুরুদািয়� পালেনর জন্য বাংলােদশ িবিভ� 
আ�জৰ্ািতক সংগঠেনর সােথ কাজ করেছ এবং এই 
অংশীজনেদর মেধ্য জািতসংেঘর িবিভ� অ�সংগঠন 
িবেশষভােব উে�খেযাগ্য।

সূচীপ� 
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১। বাংলােদশঃ েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর আ�য়�ল

দশ লক্ষািধক েরািহ�া সা�িতক সমেয় ভয়াবহ 
সিহংসতার িশকার হেয় মায়ানমার েথেক পািলেয় 
আসেত বাধ্য হয় এবং তােদর সবাইেক আ�য় েদয় 
বাংলােদশ। ২০১৭ এর আগ� মাস েথেক, 
৬,৯২,৯৮৪ েরািহ�া বাংলােদেশর সমু� তীরবতৰ্ী 
ক�বাজার েজলায় আ�য় েনয়। এই িবপুল সংখ্যক 
েরািহ�ারা বাংলােদেশ দীঘৰ্িদন ধের অব�ান করা দুই 
লক্ষ েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর সােথ যু� হেয়েছ। এই 
দুই লক্ষ েরািহ�া বাংলােদেশ আেস পূবৰ্বতৰ্ী 
সিহংসতার িশকার হেয়। সবৰ্েমাট েদেশ েরািহ�ার 
সংখ্যা �ায় এগােরা লক্ষ।

বাংলােদশ তার সীিমত স�েদর সেবৰ্া� ব্যবহার 
িনি�ত কের এই িবপুল জনেগা�ীেক আগেল রাখেত 
এবং তােদর ৈদনি�ন �েয়াজন েমটােত িনর�র 
�েচ�া চািলেয় যাে�। মানবেসবায় এই অনন্য 
ভূিমকার জন্য বাংলােদশ, িবেশষত �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আ�জৰ্ািতক অ�েন ভূয়সী �শংসা লাভ 
কেরেছন।

�ধানম�ী েশখ হািসনা ব্যাখ্যা কেরন েকন বাংলােদশ 
এই কিঠন দািয়� পালন কের চেলেছন, ‘১৯৭১ 
সােল আমােদর ঘরবািড়ও �ািলেয় েদয়া হেয়িছল, 

আমােদর েদেশর মানুষ ভারেত আ�য় িনেত বাধ্য হয় 
কারণ তােদর যাওয়ার জায়গা িছল না। তাই 
আমােদর সাধ্য অনুযায়ী েরািহ�ােদর িদেক সহায়তার 
হাত বািড়েয়িছ। �েয়াজেন িনেজরা একেবলা েখেয় 
আমােদর খাবার এই ভাগ্য িবড়ি�ত মানুষগুেলার 
সােথ ভাগ কের েনেবা। মানবতার জন্য আমােদর 
তােদর পােশ দাঁড়ােতই হেব।”

দশ লেক্ষরও েবশী মানুেষর েদখােশানা করার এই 
গুরুদািয়� পালেনর জন্য বাংলােদশ িবিভ� 
আ�জৰ্ািতক সংগঠেনর সােথ কাজ করেছ এবং এই 
অংশীজনেদর মেধ্য জািতসংেঘর িবিভ� অ�সংগঠন 
িবেশষভােব উে�খেযাগ্য।

েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর
সহায়তায় পদেক্ষপ সমূহ:

৬০০০ একর 
জিমেত ২,১১,০০০ 
অ�ায়ী আবাস গেড় 
েতালা হেয়েছ

৮,৪৪,১৮৬ জন 
েরািহ�ােক খাদ্য 
সহায়তা েদয়া হে�

১,৩৫,৯৩১ জন 
েরািহ�া িশশু িশক্ষা 
সহায়তা পাে�
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দশ লক্ষািধক েরািহ�া সা�িতক সমেয় ভয়াবহ 
সিহংসতার িশকার হেয় মায়ানমার েথেক পািলেয় 
আসেত বাধ্য হয় এবং তােদর সবাইেক আ�য় েদয় 
বাংলােদশ। ২০১৭ এর আগ� মাস েথেক, 
৬,৯২,৯৮৪ েরািহ�া বাংলােদেশর সমু� তীরবতৰ্ী 
ক�বাজার েজলায় আ�য় েনয়। এই িবপুল সংখ্যক 
েরািহ�ারা বাংলােদেশ দীঘৰ্িদন ধের অব�ান করা দুই 
লক্ষ েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর সােথ যু� হেয়েছ। এই 
দুই লক্ষ েরািহ�া বাংলােদেশ আেস পূবৰ্বতৰ্ী 
সিহংসতার িশকার হেয়। সবৰ্েমাট েদেশ েরািহ�ার 
সংখ্যা �ায় এগােরা লক্ষ।

বাংলােদশ তার সীিমত স�েদর সেবৰ্া� ব্যবহার 
িনি�ত কের এই িবপুল জনেগা�ীেক আগেল রাখেত 
এবং তােদর ৈদনি�ন �েয়াজন েমটােত িনর�র 
�েচ�া চািলেয় যাে�। মানবেসবায় এই অনন্য 
ভূিমকার জন্য বাংলােদশ, িবেশষত �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আ�জৰ্ািতক অ�েন ভূয়সী �শংসা লাভ 
কেরেছন।

�ধানম�ী েশখ হািসনা ব্যাখ্যা কেরন েকন বাংলােদশ 
এই কিঠন দািয়� পালন কের চেলেছন, ‘১৯৭১ 
সােল আমােদর ঘরবািড়ও �ািলেয় েদয়া হেয়িছল, 

আমােদর েদেশর মানুষ ভারেত আ�য় িনেত বাধ্য হয় 
কারণ তােদর যাওয়ার জায়গা িছল না। তাই 
আমােদর সাধ্য অনুযায়ী েরািহ�ােদর িদেক সহায়তার 
হাত বািড়েয়িছ। �েয়াজেন িনেজরা একেবলা েখেয় 
আমােদর খাবার এই ভাগ্য িবড়ি�ত মানুষগুেলার 
সােথ ভাগ কের েনেবা। মানবতার জন্য আমােদর 
তােদর পােশ দাঁড়ােতই হেব।”

দশ লেক্ষরও েবশী মানুেষর েদখােশানা করার এই 
গুরুদািয়� পালেনর জন্য বাংলােদশ িবিভ� 
আ�জৰ্ািতক সংগঠেনর সােথ কাজ করেছ এবং এই 
অংশীজনেদর মেধ্য জািতসংেঘর িবিভ� অ�সংগঠন 
িবেশষভােব উে�খেযাগ্য।

৩,৫০,০০০ 
ব্যি�েক �া�্য 
সুিবধা েদয়া 
হেয়েছ

৫০,০০০ �া�্যস�ত 
পায়খানা ৈতরী করা 
হেয়েছ

৮,১২০িট নলকূপ
�াপন করা হেয়েছ

মায়ানমার ও ভারেতর মেতা �িতেবশী রাে�র সােথ 
সমু�সীমা সং�া� িবেরাধ িন�ি�েত বাংলােদশ 
আ�জৰ্ািতক সং�ার সহায়তা িনেয়েছ এবং সাফেল্যর 
সােথ তা সমাধান কেরেছ।

২০১৪ সােলর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক সািলশ 
আদালত ভারত ও বাংলােদেশর সমু�সীমা সং�া� 
িবেরাধ িন�ি�  কের বাংলােদশেক বে�াপসাগেরর 
২৫,৬০২ বগৰ্ িকেলািমটােরর মেধ্য ১৯,৪৬৭ বগৰ্ 
িকেলািমটার এলাকা �দান কের। ৫ বছর ধের দুই 
েদেশর মেধ্য চলমান যুি�তকৰ্ ও  আেলাচনা েশেষ 
বাংলােদেশর পেক্ষ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত এই 
রায় েদয়।

এর আেগ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালেতর মাধ্যেমই 
মায়ানমােরর সােথ জলিবেরাধ িন�ি�র মাধ্যেম 
বাংলােদশ বে�াপসাগেরর িবেশষ অথৰ্ৈনিতক 
অ�েলর ১,১১,০০০ বগৰ্িকেলািমটার এলাকা লাভ 
কের। এই িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল �াকৃিতক, 
সামুি�ক ও খিনজ স�েদ সমৃ� একিট অ�ল যা 
পরবতৰ্ীেত বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা 
রাখেব। এছাড়া আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত 
মায়ানমােরর দািবেক নাকচ কের েস� মািটৰ্ন �ীেপর 

পা�ৰ্বতৰ্ী �ায় ১২ মাইল এলাকা বাংলােদশেক �দান 
কেরেছ। এর মাধ্যেম বাংলােদশ সমু�সীমায় �ায় 
১,১৮,৮১৩ বগৰ্ িকেলািমটার এলাকা, ২০০ নিটক্যাল 
মাইল িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল ও উপকূেলর কােছ 
একিট বড় অংশ েপেয়েছ। এই জলজ এলাকা 
আয়তন বাংলােদেশর েমাট �ল আয়তেনর শতকরা 
৮১ ভাগ। এই ভুিমর অিধকােরর মাধ্যেম বাংলােদশ 
িনজ আয়তেনর �ায় সমপিরমাণ ভু-ভােগর দখল 
েপেয়েছ। 

মায়ানমার ও ভারেতর সােথ সমু�সীমা িবেরাধ 
িন�ি� হওয়ায় বাংলােদেশর জন্য স�াবনার এক 
নতুন �ার উে�ািচত হেয়েছ। নতুন নতুন সমু� 
স�দ আহরণ ও ৈবেদিশক বািণেজ্যর �ার �সািরত 
হেয়েছ। ‘�ু ইেকােনািম’ �িত�ার লক্ষ্য িনেয় কাজ 
কের চলেছ বাংলােদশ। 
এরই মেধ্য �ু ইেকানিম শীষৰ্ক দুিট আ�জৰ্ািতক 
সে�লেনর আেয়াজন কেরেছ পররা� ম�ণালয়। এই 
সে�লেন েদিশ িবেদিশ িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক 

পরামশৰ্ েনয়া হয়। িব�ব্যাংক িকংবা ইউেরাপীয় 
ইউিনয়েনর মেতা আ�জৰ্ািতক সং�ার সে� কাজ 
করেছ কীভােব এই �ু ইেকানিম বাংলােদেশর 
অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা রাখেত পাের।

২০১৫ সােল সমু�সীমা িবষয়ক আইন পােশর পর 
ক�বাজােরর রামুেত বাংলােদশ ওেশেনা�ািফক 
িরসাচৰ্ ই�িটিটউট (িবওআরআই) �িতি�ত হয়। 
২০১৭ সাল েথেক এই �িত�ানিট �ু ইেকানিম িনেয় 
গেবষণা কের যাে�। এছাড়া ২০১৬ এর  জুেন 
বাংলােদশ একিট উ�ত �যুি�র জাহাজ �য় কের। 
এর মাধ্যেম বে�াপসাগর সীমানার মেধ্য সমু� স�দ 
িনেয় গেবষণায় বাংলােদশ আেরা এিগেয় যাে�। 
সমু�েকি�ক গেবষণা ও জিরেপর জন্য উপেযাগী 
সবৰ্াধুিনক এই জাহাজিট মালেয়িশয়ায় িনিমৰ্ত। উ�ত 
�যুি�র এই জাহাজ সমু� স�েদর সিঠক ব্যবহার 
িনি�েতর পাশাপািশ উপকূলীয় এলাকার পাঁচ লক্ষ 
েজেলর জীবন মান উ�য়েন ভূিমকা রাখেছ।

আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮



৭আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

দশ লক্ষািধক েরািহ�া সা�িতক সমেয় ভয়াবহ 
সিহংসতার িশকার হেয় মায়ানমার েথেক পািলেয় 
আসেত বাধ্য হয় এবং তােদর সবাইেক আ�য় েদয় 
বাংলােদশ। ২০১৭ এর আগ� মাস েথেক, 
৬,৯২,৯৮৪ েরািহ�া বাংলােদেশর সমু� তীরবতৰ্ী 
ক�বাজার েজলায় আ�য় েনয়। এই িবপুল সংখ্যক 
েরািহ�ারা বাংলােদেশ দীঘৰ্িদন ধের অব�ান করা দুই 
লক্ষ েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর সােথ যু� হেয়েছ। এই 
দুই লক্ষ েরািহ�া বাংলােদেশ আেস পূবৰ্বতৰ্ী 
সিহংসতার িশকার হেয়। সবৰ্েমাট েদেশ েরািহ�ার 
সংখ্যা �ায় এগােরা লক্ষ।

বাংলােদশ তার সীিমত স�েদর সেবৰ্া� ব্যবহার 
িনি�ত কের এই িবপুল জনেগা�ীেক আগেল রাখেত 
এবং তােদর ৈদনি�ন �েয়াজন েমটােত িনর�র 
�েচ�া চািলেয় যাে�। মানবেসবায় এই অনন্য 
ভূিমকার জন্য বাংলােদশ, িবেশষত �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আ�জৰ্ািতক অ�েন ভূয়সী �শংসা লাভ 
কেরেছন।

�ধানম�ী েশখ হািসনা ব্যাখ্যা কেরন েকন বাংলােদশ 
এই কিঠন দািয়� পালন কের চেলেছন, ‘১৯৭১ 
সােল আমােদর ঘরবািড়ও �ািলেয় েদয়া হেয়িছল, 

আমােদর েদেশর মানুষ ভারেত আ�য় িনেত বাধ্য হয় 
কারণ তােদর যাওয়ার জায়গা িছল না। তাই 
আমােদর সাধ্য অনুযায়ী েরািহ�ােদর িদেক সহায়তার 
হাত বািড়েয়িছ। �েয়াজেন িনেজরা একেবলা েখেয় 
আমােদর খাবার এই ভাগ্য িবড়ি�ত মানুষগুেলার 
সােথ ভাগ কের েনেবা। মানবতার জন্য আমােদর 
তােদর পােশ দাঁড়ােতই হেব।”

দশ লেক্ষরও েবশী মানুেষর েদখােশানা করার এই 
গুরুদািয়� পালেনর জন্য বাংলােদশ িবিভ� 
আ�জৰ্ািতক সংগঠেনর সােথ কাজ করেছ এবং এই 
অংশীজনেদর মেধ্য জািতসংেঘর িবিভ� অ�সংগঠন 
িবেশষভােব উে�খেযাগ্য।

২। সমু�সীমা জয়ঃ বে�াপসাগের আেরকিট বাংলােদশ

মায়ানমার ও ভারেতর মেতা �িতেবশী রাে�র সােথ 
সমু�সীমা সং�া� িবেরাধ িন�ি�েত বাংলােদশ 
আ�জৰ্ািতক সং�ার সহায়তা িনেয়েছ এবং সাফেল্যর 
সােথ তা সমাধান কেরেছ।

২০১৪ সােলর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক সািলশ 
আদালত ভারত ও বাংলােদেশর সমু�সীমা সং�া� 
িবেরাধ িন�ি�  কের বাংলােদশেক বে�াপসাগেরর 
২৫,৬০২ বগৰ্ িকেলািমটােরর মেধ্য ১৯,৪৬৭ বগৰ্ 
িকেলািমটার এলাকা �দান কের। ৫ বছর ধের দুই 
েদেশর মেধ্য চলমান যুি�তকৰ্ ও  আেলাচনা েশেষ 
বাংলােদেশর পেক্ষ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত এই 
রায় েদয়।

এর আেগ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালেতর মাধ্যেমই 
মায়ানমােরর সােথ জলিবেরাধ িন�ি�র মাধ্যেম 
বাংলােদশ বে�াপসাগেরর িবেশষ অথৰ্ৈনিতক 
অ�েলর ১,১১,০০০ বগৰ্িকেলািমটার এলাকা লাভ 
কের। এই িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল �াকৃিতক, 
সামুি�ক ও খিনজ স�েদ সমৃ� একিট অ�ল যা 
পরবতৰ্ীেত বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা 
রাখেব। এছাড়া আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত 
মায়ানমােরর দািবেক নাকচ কের েস� মািটৰ্ন �ীেপর 

পা�ৰ্বতৰ্ী �ায় ১২ মাইল এলাকা বাংলােদশেক �দান 
কেরেছ। এর মাধ্যেম বাংলােদশ সমু�সীমায় �ায় 
১,১৮,৮১৩ বগৰ্ িকেলািমটার এলাকা, ২০০ নিটক্যাল 
মাইল িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল ও উপকূেলর কােছ 
একিট বড় অংশ েপেয়েছ। এই জলজ এলাকা 
আয়তন বাংলােদেশর েমাট �ল আয়তেনর শতকরা 
৮১ ভাগ। এই ভুিমর অিধকােরর মাধ্যেম বাংলােদশ 
িনজ আয়তেনর �ায় সমপিরমাণ ভু-ভােগর দখল 
েপেয়েছ। 

মায়ানমার ও ভারেতর সােথ সমু�সীমা িবেরাধ 
িন�ি� হওয়ায় বাংলােদেশর জন্য স�াবনার এক 
নতুন �ার উে�ািচত হেয়েছ। নতুন নতুন সমু� 
স�দ আহরণ ও ৈবেদিশক বািণেজ্যর �ার �সািরত 
হেয়েছ। ‘�ু ইেকােনািম’ �িত�ার লক্ষ্য িনেয় কাজ 
কের চলেছ বাংলােদশ। 
এরই মেধ্য �ু ইেকানিম শীষৰ্ক দুিট আ�জৰ্ািতক 
সে�লেনর আেয়াজন কেরেছ পররা� ম�ণালয়। এই 
সে�লেন েদিশ িবেদিশ িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক 

পরামশৰ্ েনয়া হয়। িব�ব্যাংক িকংবা ইউেরাপীয় 
ইউিনয়েনর মেতা আ�জৰ্ািতক সং�ার সে� কাজ 
করেছ কীভােব এই �ু ইেকানিম বাংলােদেশর 
অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা রাখেত পাের।

২০১৫ সােল সমু�সীমা িবষয়ক আইন পােশর পর 
ক�বাজােরর রামুেত বাংলােদশ ওেশেনা�ািফক 
িরসাচৰ্ ই�িটিটউট (িবওআরআই) �িতি�ত হয়। 
২০১৭ সাল েথেক এই �িত�ানিট �ু ইেকানিম িনেয় 
গেবষণা কের যাে�। এছাড়া ২০১৬ এর  জুেন 
বাংলােদশ একিট উ�ত �যুি�র জাহাজ �য় কের। 
এর মাধ্যেম বে�াপসাগর সীমানার মেধ্য সমু� স�দ 
িনেয় গেবষণায় বাংলােদশ আেরা এিগেয় যাে�। 
সমু�েকি�ক গেবষণা ও জিরেপর জন্য উপেযাগী 
সবৰ্াধুিনক এই জাহাজিট মালেয়িশয়ায় িনিমৰ্ত। উ�ত 
�যুি�র এই জাহাজ সমু� স�েদর সিঠক ব্যবহার 
িনি�েতর পাশাপািশ উপকূলীয় এলাকার পাঁচ লক্ষ 
েজেলর জীবন মান উ�য়েন ভূিমকা রাখেছ।

েশখ হািসনার বিল� েনতৃে� ব�ব�ুর 
�ে�র বাংলােদশ িনিমৰ্ত হে�

জন েকির
সােবক মািকৰ্ন পররা�ম�ী

বাংলােদেশর �াধীনতা এেনেছন 
ব�ব�ু, েসই �াধীনতা রক্ষা কের 
চেলেছন তাঁর কন্যা েশখ হািসনা

নের� েমািদ
ভারতীয় �ধানম�ী
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মায়ানমার ও ভারেতর মেতা �িতেবশী রাে�র সােথ 
সমু�সীমা সং�া� িবেরাধ িন�ি�েত বাংলােদশ 
আ�জৰ্ািতক সং�ার সহায়তা িনেয়েছ এবং সাফেল্যর 
সােথ তা সমাধান কেরেছ।

২০১৪ সােলর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক সািলশ 
আদালত ভারত ও বাংলােদেশর সমু�সীমা সং�া� 
িবেরাধ িন�ি�  কের বাংলােদশেক বে�াপসাগেরর 
২৫,৬০২ বগৰ্ িকেলািমটােরর মেধ্য ১৯,৪৬৭ বগৰ্ 
িকেলািমটার এলাকা �দান কের। ৫ বছর ধের দুই 
েদেশর মেধ্য চলমান যুি�তকৰ্ ও  আেলাচনা েশেষ 
বাংলােদেশর পেক্ষ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত এই 
রায় েদয়।

এর আেগ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালেতর মাধ্যেমই 
মায়ানমােরর সােথ জলিবেরাধ িন�ি�র মাধ্যেম 
বাংলােদশ বে�াপসাগেরর িবেশষ অথৰ্ৈনিতক 
অ�েলর ১,১১,০০০ বগৰ্িকেলািমটার এলাকা লাভ 
কের। এই িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল �াকৃিতক, 
সামুি�ক ও খিনজ স�েদ সমৃ� একিট অ�ল যা 
পরবতৰ্ীেত বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা 
রাখেব। এছাড়া আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত 
মায়ানমােরর দািবেক নাকচ কের েস� মািটৰ্ন �ীেপর 

পা�ৰ্বতৰ্ী �ায় ১২ মাইল এলাকা বাংলােদশেক �দান 
কেরেছ। এর মাধ্যেম বাংলােদশ সমু�সীমায় �ায় 
১,১৮,৮১৩ বগৰ্ িকেলািমটার এলাকা, ২০০ নিটক্যাল 
মাইল িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল ও উপকূেলর কােছ 
একিট বড় অংশ েপেয়েছ। এই জলজ এলাকা 
আয়তন বাংলােদেশর েমাট �ল আয়তেনর শতকরা 
৮১ ভাগ। এই ভুিমর অিধকােরর মাধ্যেম বাংলােদশ 
িনজ আয়তেনর �ায় সমপিরমাণ ভু-ভােগর দখল 
েপেয়েছ। 

মায়ানমার ও ভারেতর সােথ সমু�সীমা িবেরাধ 
িন�ি� হওয়ায় বাংলােদেশর জন্য স�াবনার এক 
নতুন �ার উে�ািচত হেয়েছ। নতুন নতুন সমু� 
স�দ আহরণ ও ৈবেদিশক বািণেজ্যর �ার �সািরত 
হেয়েছ। ‘�ু ইেকােনািম’ �িত�ার লক্ষ্য িনেয় কাজ 
কের চলেছ বাংলােদশ। 
এরই মেধ্য �ু ইেকানিম শীষৰ্ক দুিট আ�জৰ্ািতক 
সে�লেনর আেয়াজন কেরেছ পররা� ম�ণালয়। এই 
সে�লেন েদিশ িবেদিশ িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক 

পরামশৰ্ েনয়া হয়। িব�ব্যাংক িকংবা ইউেরাপীয় 
ইউিনয়েনর মেতা আ�জৰ্ািতক সং�ার সে� কাজ 
করেছ কীভােব এই �ু ইেকানিম বাংলােদেশর 
অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা রাখেত পাের।

২০১৫ সােল সমু�সীমা িবষয়ক আইন পােশর পর 
ক�বাজােরর রামুেত বাংলােদশ ওেশেনা�ািফক 
িরসাচৰ্ ই�িটিটউট (িবওআরআই) �িতি�ত হয়। 
২০১৭ সাল েথেক এই �িত�ানিট �ু ইেকানিম িনেয় 
গেবষণা কের যাে�। এছাড়া ২০১৬ এর  জুেন 
বাংলােদশ একিট উ�ত �যুি�র জাহাজ �য় কের। 
এর মাধ্যেম বে�াপসাগর সীমানার মেধ্য সমু� স�দ 
িনেয় গেবষণায় বাংলােদশ আেরা এিগেয় যাে�। 
সমু�েকি�ক গেবষণা ও জিরেপর জন্য উপেযাগী 
সবৰ্াধুিনক এই জাহাজিট মালেয়িশয়ায় িনিমৰ্ত। উ�ত 
�যুি�র এই জাহাজ সমু� স�েদর সিঠক ব্যবহার 
িনি�েতর পাশাপািশ উপকূলীয় এলাকার পাঁচ লক্ষ 
েজেলর জীবন মান উ�য়েন ভূিমকা রাখেছ।

বাংলােদশ ও ভারেতর মধ্যকার িছটমহলগুেলা িবে�র 
দীঘৰ্ সময় ধের চেল আসা িবেরাধগুেলার মেধ্য 
অন্যতম।  ২০১৫ এর ৬ জুন ঢাকায় এই সমস্যার 
একিট ঐিতহািসক সমাধান হয়। বাংলােদেশর 
�ধানম�ী েশখ হািসনা ও ভারেতর �ধানম�ী নের� 
েমািদ �ল সীমা� চুি� �াক্ষর করেলন। এর মাধ্যেম 
ভারেতর কাছ েথেক ১১১িট িছটমহল বুেঝ েনয় 
বাংলােদশ, যার আয়তন ১৭,১৬০.৬৩ একর। 
বাংলােদেশর কাছ েথেক ভারত েপেয়েছ ৫১িট 
িছটমহল, যার আয়তন ৭,১১০.০২ একর।

এই �ল চুি� ১৯৭৪ সােল �াক্ষিরত হেয়িছেলা, িক� 
বা�বািয়ত হয় ২০১৫ সােলর ৬ ও ৭ জুন �ধানম�ী 
েশখ হািসনার আম�েণ নের� েমািদর ঢাকা সফেরর 
মাধ্যেম। সীমা� চুি�র মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য থাকা 
বাংলােদেশর ১১১িট িছটমহল ও বাংলােদেশর মেধ্য 
থাকা ৫১িট িছটমহেলর বািস�ারা নাগিরকে�র 
অিধকার পায়। ৬৮ বছর েদশহীন থাকার পর 
িছটমহেলর ৫১,০০০ বািস�ার কােছ ২০১৫ সােলর 
১ আগ� িছেলা আন� অ� িমি�ত একিট িদন। 

িছটমহেলর নাগিরেকরা যােত সকল �কার নাগিরক 
সুেযাগ সুিবধা পায় েসই িবষেয় সজাগ িছেলা 

বাংলােদশ। জিরেপর মাধ্যেম িছটমহেলর 
বািস�ােদর জিম বুিঝেয় েদয়া হয় ভুিম েরকডৰ্ এবং 
মানিচ� তুেল েদয়া হয় েজলা �শাসেনর কােছ। 
িছটমহল বািস�ােদর �া�্য, িশক্ষা ও িবদু্যৎেসবােক 
সেবৰ্া� গুরু� িদেয় সব ধরেণর ব্যব�া েনয়া হয়। 
েসসব এলাকার জনগেণর জন্য �ুল, কেলজ, রা�া, 
পুল-কালভাটৰ্, কিমউিনিট ি�িনক এবং ধমৰ্ীয় 
উপাসনালয় িনমৰ্াণ কের েদয়া হয়। সােবক 
িছটমহলবাসীেদর �াবল�ী করেতও ঋণসুিবধাসহ 
নানা ধরেণর কাযৰ্�ম হােত েনয় েশখ হািসনার 
সরকার। এই এলাকার নাগিরকেদর জাতীয় 
পিরচয়প� �দান, পুিলশ ফাঁিড় �াপন, িনরাপ�া 
ব্যব�া েজারদারসহ আেরা নানা কাযৰ্�ম �হণ করা 
হয়। এই এলাকার নাগিরকেদর উ�য়েনর জন্য 
বােজেট ২০০ েকািট টাকারও েবিশ বরা� েদয়া হয়। 
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মায়ানমার ও ভারেতর মেতা �িতেবশী রাে�র সােথ 
সমু�সীমা সং�া� িবেরাধ িন�ি�েত বাংলােদশ 
আ�জৰ্ািতক সং�ার সহায়তা িনেয়েছ এবং সাফেল্যর 
সােথ তা সমাধান কেরেছ।

২০১৪ সােলর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক সািলশ 
আদালত ভারত ও বাংলােদেশর সমু�সীমা সং�া� 
িবেরাধ িন�ি�  কের বাংলােদশেক বে�াপসাগেরর 
২৫,৬০২ বগৰ্ িকেলািমটােরর মেধ্য ১৯,৪৬৭ বগৰ্ 
িকেলািমটার এলাকা �দান কের। ৫ বছর ধের দুই 
েদেশর মেধ্য চলমান যুি�তকৰ্ ও  আেলাচনা েশেষ 
বাংলােদেশর পেক্ষ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত এই 
রায় েদয়।

এর আেগ আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালেতর মাধ্যেমই 
মায়ানমােরর সােথ জলিবেরাধ িন�ি�র মাধ্যেম 
বাংলােদশ বে�াপসাগেরর িবেশষ অথৰ্ৈনিতক 
অ�েলর ১,১১,০০০ বগৰ্িকেলািমটার এলাকা লাভ 
কের। এই িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল �াকৃিতক, 
সামুি�ক ও খিনজ স�েদ সমৃ� একিট অ�ল যা 
পরবতৰ্ীেত বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা 
রাখেব। এছাড়া আ�জৰ্ািতক সািলশ আদালত 
মায়ানমােরর দািবেক নাকচ কের েস� মািটৰ্ন �ীেপর 

পা�ৰ্বতৰ্ী �ায় ১২ মাইল এলাকা বাংলােদশেক �দান 
কেরেছ। এর মাধ্যেম বাংলােদশ সমু�সীমায় �ায় 
১,১৮,৮১৩ বগৰ্ িকেলািমটার এলাকা, ২০০ নিটক্যাল 
মাইল িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল ও উপকূেলর কােছ 
একিট বড় অংশ েপেয়েছ। এই জলজ এলাকা 
আয়তন বাংলােদেশর েমাট �ল আয়তেনর শতকরা 
৮১ ভাগ। এই ভুিমর অিধকােরর মাধ্যেম বাংলােদশ 
িনজ আয়তেনর �ায় সমপিরমাণ ভু-ভােগর দখল 
েপেয়েছ। 

মায়ানমার ও ভারেতর সােথ সমু�সীমা িবেরাধ 
িন�ি� হওয়ায় বাংলােদেশর জন্য স�াবনার এক 
নতুন �ার উে�ািচত হেয়েছ। নতুন নতুন সমু� 
স�দ আহরণ ও ৈবেদিশক বািণেজ্যর �ার �সািরত 
হেয়েছ। ‘�ু ইেকােনািম’ �িত�ার লক্ষ্য িনেয় কাজ 
কের চলেছ বাংলােদশ। 
এরই মেধ্য �ু ইেকানিম শীষৰ্ক দুিট আ�জৰ্ািতক 
সে�লেনর আেয়াজন কেরেছ পররা� ম�ণালয়। এই 
সে�লেন েদিশ িবেদিশ িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক 

পরামশৰ্ েনয়া হয়। িব�ব্যাংক িকংবা ইউেরাপীয় 
ইউিনয়েনর মেতা আ�জৰ্ািতক সং�ার সে� কাজ 
করেছ কীভােব এই �ু ইেকানিম বাংলােদেশর 
অথৰ্ৈনিতক উ�য়েন ভূিমকা রাখেত পাের।

২০১৫ সােল সমু�সীমা িবষয়ক আইন পােশর পর 
ক�বাজােরর রামুেত বাংলােদশ ওেশেনা�ািফক 
িরসাচৰ্ ই�িটিটউট (িবওআরআই) �িতি�ত হয়। 
২০১৭ সাল েথেক এই �িত�ানিট �ু ইেকানিম িনেয় 
গেবষণা কের যাে�। এছাড়া ২০১৬ এর  জুেন 
বাংলােদশ একিট উ�ত �যুি�র জাহাজ �য় কের। 
এর মাধ্যেম বে�াপসাগর সীমানার মেধ্য সমু� স�দ 
িনেয় গেবষণায় বাংলােদশ আেরা এিগেয় যাে�। 
সমু�েকি�ক গেবষণা ও জিরেপর জন্য উপেযাগী 
সবৰ্াধুিনক এই জাহাজিট মালেয়িশয়ায় িনিমৰ্ত। উ�ত 
�যুি�র এই জাহাজ সমু� স�েদর সিঠক ব্যবহার 
িনি�েতর পাশাপািশ উপকূলীয় এলাকার পাঁচ লক্ষ 
েজেলর জীবন মান উ�য়েন ভূিমকা রাখেছ।

৩। �ল সীমা� চুি�

বাংলােদশ ও ভারেতর মধ্যকার িছটমহলগুেলা িবে�র 
দীঘৰ্ সময় ধের চেল আসা িবেরাধগুেলার মেধ্য 
অন্যতম।  ২০১৫ এর ৬ জুন ঢাকায় এই সমস্যার 
একিট ঐিতহািসক সমাধান হয়। বাংলােদেশর 
�ধানম�ী েশখ হািসনা ও ভারেতর �ধানম�ী নের� 
েমািদ �ল সীমা� চুি� �াক্ষর করেলন। এর মাধ্যেম 
ভারেতর কাছ েথেক ১১১িট িছটমহল বুেঝ েনয় 
বাংলােদশ, যার আয়তন ১৭,১৬০.৬৩ একর। 
বাংলােদেশর কাছ েথেক ভারত েপেয়েছ ৫১িট 
িছটমহল, যার আয়তন ৭,১১০.০২ একর।

এই �ল চুি� ১৯৭৪ সােল �াক্ষিরত হেয়িছেলা, িক� 
বা�বািয়ত হয় ২০১৫ সােলর ৬ ও ৭ জুন �ধানম�ী 
েশখ হািসনার আম�েণ নের� েমািদর ঢাকা সফেরর 
মাধ্যেম। সীমা� চুি�র মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য থাকা 
বাংলােদেশর ১১১িট িছটমহল ও বাংলােদেশর মেধ্য 
থাকা ৫১িট িছটমহেলর বািস�ারা নাগিরকে�র 
অিধকার পায়। ৬৮ বছর েদশহীন থাকার পর 
িছটমহেলর ৫১,০০০ বািস�ার কােছ ২০১৫ সােলর 
১ আগ� িছেলা আন� অ� িমি�ত একিট িদন। 

িছটমহেলর নাগিরেকরা যােত সকল �কার নাগিরক 
সুেযাগ সুিবধা পায় েসই িবষেয় সজাগ িছেলা 

বাংলােদশ। জিরেপর মাধ্যেম িছটমহেলর 
বািস�ােদর জিম বুিঝেয় েদয়া হয় ভুিম েরকডৰ্ এবং 
মানিচ� তুেল েদয়া হয় েজলা �শাসেনর কােছ। 
িছটমহল বািস�ােদর �া�্য, িশক্ষা ও িবদু্যৎেসবােক 
সেবৰ্া� গুরু� িদেয় সব ধরেণর ব্যব�া েনয়া হয়। 
েসসব এলাকার জনগেণর জন্য �ুল, কেলজ, রা�া, 
পুল-কালভাটৰ্, কিমউিনিট ি�িনক এবং ধমৰ্ীয় 
উপাসনালয় িনমৰ্াণ কের েদয়া হয়। সােবক 
িছটমহলবাসীেদর �াবল�ী করেতও ঋণসুিবধাসহ 
নানা ধরেণর কাযৰ্�ম হােত েনয় েশখ হািসনার 
সরকার। এই এলাকার নাগিরকেদর জাতীয় 
পিরচয়প� �দান, পুিলশ ফাঁিড় �াপন, িনরাপ�া 
ব্যব�া েজারদারসহ আেরা নানা কাযৰ্�ম �হণ করা 
হয়। এই এলাকার নাগিরকেদর উ�য়েনর জন্য 
বােজেট ২০০ েকািট টাকারও েবিশ বরা� েদয়া হয়। 

েশখ হািসনার েনতৃ� বাংলােদশেক 
উ�িত ও সমৃি�র পেথ এিগেয় 

িনেয় যাে�।

�ণব মুখািজৰ্
সােবক ভারতীয় রা�পিত
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বাংলােদশ ও ভারেতর মধ্যকার িছটমহলগুেলা িবে�র 
দীঘৰ্ সময় ধের চেল আসা িবেরাধগুেলার মেধ্য 
অন্যতম।  ২০১৫ এর ৬ জুন ঢাকায় এই সমস্যার 
একিট ঐিতহািসক সমাধান হয়। বাংলােদেশর 
�ধানম�ী েশখ হািসনা ও ভারেতর �ধানম�ী নের� 
েমািদ �ল সীমা� চুি� �াক্ষর করেলন। এর মাধ্যেম 
ভারেতর কাছ েথেক ১১১িট িছটমহল বুেঝ েনয় 
বাংলােদশ, যার আয়তন ১৭,১৬০.৬৩ একর। 
বাংলােদেশর কাছ েথেক ভারত েপেয়েছ ৫১িট 
িছটমহল, যার আয়তন ৭,১১০.০২ একর।

এই �ল চুি� ১৯৭৪ সােল �াক্ষিরত হেয়িছেলা, িক� 
বা�বািয়ত হয় ২০১৫ সােলর ৬ ও ৭ জুন �ধানম�ী 
েশখ হািসনার আম�েণ নের� েমািদর ঢাকা সফেরর 
মাধ্যেম। সীমা� চুি�র মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য থাকা 
বাংলােদেশর ১১১িট িছটমহল ও বাংলােদেশর মেধ্য 
থাকা ৫১িট িছটমহেলর বািস�ারা নাগিরকে�র 
অিধকার পায়। ৬৮ বছর েদশহীন থাকার পর 
িছটমহেলর ৫১,০০০ বািস�ার কােছ ২০১৫ সােলর 
১ আগ� িছেলা আন� অ� িমি�ত একিট িদন। 

িছটমহেলর নাগিরেকরা যােত সকল �কার নাগিরক 
সুেযাগ সুিবধা পায় েসই িবষেয় সজাগ িছেলা 

বাংলােদশ। জিরেপর মাধ্যেম িছটমহেলর 
বািস�ােদর জিম বুিঝেয় েদয়া হয় ভুিম েরকডৰ্ এবং 
মানিচ� তুেল েদয়া হয় েজলা �শাসেনর কােছ। 
িছটমহল বািস�ােদর �া�্য, িশক্ষা ও িবদু্যৎেসবােক 
সেবৰ্া� গুরু� িদেয় সব ধরেণর ব্যব�া েনয়া হয়। 
েসসব এলাকার জনগেণর জন্য �ুল, কেলজ, রা�া, 
পুল-কালভাটৰ্, কিমউিনিট ি�িনক এবং ধমৰ্ীয় 
উপাসনালয় িনমৰ্াণ কের েদয়া হয়। সােবক 
িছটমহলবাসীেদর �াবল�ী করেতও ঋণসুিবধাসহ 
নানা ধরেণর কাযৰ্�ম হােত েনয় েশখ হািসনার 
সরকার। এই এলাকার নাগিরকেদর জাতীয় 
পিরচয়প� �দান, পুিলশ ফাঁিড় �াপন, িনরাপ�া 
ব্যব�া েজারদারসহ আেরা নানা কাযৰ্�ম �হণ করা 
হয়। এই এলাকার নাগিরকেদর উ�য়েনর জন্য 
বােজেট ২০০ েকািট টাকারও েবিশ বরা� েদয়া হয়। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� আওয়ামী 
লীগ সরকার িবগত ১০ বছের আ�িলক সহেযািগতা, 
েযাগােযাগ ও পার�িরক স�েকৰ্া�য়েন সেবৰ্া� 
গুরু� িদেয়েছ। “�মবধৰ্মান সহেযািগতা, 
�মবধৰ্মান সমৃি�”, এটাই িছল সরকােরর মূলনীিত
। এই লক্ষ্য সামেন েরেখ বাংলােদশ িবিভ� 
আ�িলক েফারােম উে�খেযাগ্য ভূিমকা পালন 
কেরেছ।

িবমসেটক: বাংলােদশ েব অফ েব�ল ইিনিশেয়িটভ 
ফর মাি�েস�রাল েটকিনক্যাল এ� ইেকােনািমক 
েকাঅপােরশন (িবমসেটক)-এর সদস্য রা�। এই 
েফারােমর অন্য সদস্য রা�গুেলা হেলা থাইল্যা�, 
িময়ানমার, ইি�য়া, �ল�া ও িহমালেয়র দুই েদশ- 
েনপাল ও ভুটান। জলবায়ু পিরবতৰ্ন, খাদ্য ও �ালািন 
িনরাপ�া, সড়ক সংেযাগ �াপন, িনরাপ�া ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই, বািণজ্যেক সহজ করা এবং 
শাি� ও সমৃি� অজৰ্ন ইত্যািদ িবষেয় বাংলােদশ 
িবমসেটেক মুখ্য ভূিমকা পালন কের আসেছ।
িবমসেটেকর সিচবালয় ঢাকায় অবি�ত।

িবিবআইএন: বাংলােদশ-ভুটান-ভারত -েনপাল 

ইিনিশেয়িটভ বা িবিবআইএেনর সদস্যরা� 
বাংলােদশ। এই সংগঠেনর কাজ হেলা েদশগুেলার 
মেধ্য অিবি�� সড়ক েযাগােযাগ ব্যব�া গেড় েতালা
। ২০১৮ এর জানুয়ািরেত বাস িকংবা ব্যি�গত 
গািড়েত সীমা� পািড় েদয়ার িনেদৰ্শনা িনধৰ্ারণ 
কেরেছ ভারত, বাংলােদশ ও েনপাল। এছাড়াও িতন 
েদশ িমেল েমাটর েভিহেকল এি�েম� চুি� 
অনুেমাদন কেরেছ এবং �ত এই চুি� বা�বায়েনর 
জন্য স�ত হেয়েছ। এই সংেযাগ �ি�য়ার অংশ 
িহেসেব বাংলােদশ �ায় ৬০০ িকেলািমটার রা�ার 
উ�য়ন কমৰ্কা� পিরচালনা করেছ।

িবিসআইএম-ইিস এবং ওিবওআর:  বাংলােদশ 
আনু�ািনকভােব চীেনর ওয়ান েব� ওয়ান েরাড 
(ওিবওআর) �কে�র সে� যু� হেয়েছ। ২০১৬’র 
অে�াবের চীেনর �ধানম�ী িশ িজনিপংেয়র 
বাংলােদশ সফেরর মধ্য িদেয় দুই েদেশর মেধ্য 
২১.৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিভ� চুি� �াক্ষিরত হয়। 
ওিবওআর এর মেধ্য বাংলােদেশর জন্য সবেচেয় 
গুরু�পূণৰ্ িদক হে� 
বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অথৰ্ৈনিতক 
কিরেডার। পূবৰ্ এশীয়, দিক্ষণ-পূবৰ্ এশীয় ও দিক্ষণ 

এশীয় েদশগুেলার মেধ্য  অথৰ্ৈনিতক স�কৰ্ 
েজারদােরর উে�েশ্যই চারেদেশর এই উেদ্যাগ এবং 
এর নামকরণ হেয়েছ সাউদানৰ্ িস� েরাড। 
বাংলােদশ ৬০০ িকেলািমটােরর মেতা সড়েকর 
উ�য়ন কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ এই উেদ্যােগর অংশ 
িহেসেব। 

জাপান এবং িবগ-িব: বাংলােদশ ও জাপােনর 
মধ্যকার ি�পািক্ষক স�কৰ্ আরও েজারদার করার 
জন্য েব অব েব�ল ই�াি�য়াল ে�াথ েব� (িবগ-িব) 
একিট �শংসনীয় উেদ্যাগ। ২০১৪ সােলর েসে��ের 
�ধানম�ী িশনেজা আেব’র ঢাকা সফের �শা� ও 
ভারত মহাসাগরীয় এই দুই েদেশর মেধ্য স�কৰ্ 
আেরা েজারদােরর জন্য এই উেদ্যােগর ��াব কেরন
। এর মাধ্যেম ভূ-রাজৈনিতক িদক েথেক অথৰ্নীিতেক 
েজারদার করা হেব এবং জাপান এই উেদ্যাগেক 
সহায়তা করেত ৬ িবিলয়ন ডলার েদয়ার ��াব কের
। িবগ-িব �কে�র অধীেন ক�বাজােরর 
মাতারবািড়েত একিট সমু�ব�র িনমৰ্ােণ এক 
িবিলয়র ডলােরর চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ ও 
জাপান।

�া� এিশয়ান েরলওেয় এবং এিশয়ান হাইওেয়: 
বাংলােদশ ইেতামেধ্য জািতসংেঘর �া� এিশয়ান 
েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেয়েছ। ইউনাইেটড 
েনশনস ইেকানিমক এ� েসাশ্যাল কিমশন ফর 
এিশয়া এ� দ্য প্যািসিফক (ইউএনএসেকপ)-এর 

এই উেদ্যােগ আরও কাযৰ্করীভােব েযাগ িদেত 
বাংলােদশ েরলওেয়েক েঢেল সাজাে� সরকার। এই 
উেদ্যােগর অংশ িহেসেব ক�বাজােরর ১০২ 
িকেলািমটার েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্র মাধ্যেম 
মায়ানমােরর সে� যু� হেত যাে�। েরলওেয়র 
িনমৰ্ােণর জন্য  ২০১৬’র েসে��ের এশীয় উ�য়ন 
ব্যাংক (এিডিব)’র কাছ েথেক েদড় িবিলয়ন ডলােরর 
ঋণ সহায়তা েপেয়েছ বাংলােদশ। এছাড়া এিশয়ান 
হাইওেয়’র সে� যু� হেত ৬০০ িকেলািমটার 
সড়েকর উ�য়ন কাজ করেছ বাংলােদশ। 



১১আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

বাংলােদশ ও ভারেতর মধ্যকার িছটমহলগুেলা িবে�র 
দীঘৰ্ সময় ধের চেল আসা িবেরাধগুেলার মেধ্য 
অন্যতম।  ২০১৫ এর ৬ জুন ঢাকায় এই সমস্যার 
একিট ঐিতহািসক সমাধান হয়। বাংলােদেশর 
�ধানম�ী েশখ হািসনা ও ভারেতর �ধানম�ী নের� 
েমািদ �ল সীমা� চুি� �াক্ষর করেলন। এর মাধ্যেম 
ভারেতর কাছ েথেক ১১১িট িছটমহল বুেঝ েনয় 
বাংলােদশ, যার আয়তন ১৭,১৬০.৬৩ একর। 
বাংলােদেশর কাছ েথেক ভারত েপেয়েছ ৫১িট 
িছটমহল, যার আয়তন ৭,১১০.০২ একর।

এই �ল চুি� ১৯৭৪ সােল �াক্ষিরত হেয়িছেলা, িক� 
বা�বািয়ত হয় ২০১৫ সােলর ৬ ও ৭ জুন �ধানম�ী 
েশখ হািসনার আম�েণ নের� েমািদর ঢাকা সফেরর 
মাধ্যেম। সীমা� চুি�র মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য থাকা 
বাংলােদেশর ১১১িট িছটমহল ও বাংলােদেশর মেধ্য 
থাকা ৫১িট িছটমহেলর বািস�ারা নাগিরকে�র 
অিধকার পায়। ৬৮ বছর েদশহীন থাকার পর 
িছটমহেলর ৫১,০০০ বািস�ার কােছ ২০১৫ সােলর 
১ আগ� িছেলা আন� অ� িমি�ত একিট িদন। 

িছটমহেলর নাগিরেকরা যােত সকল �কার নাগিরক 
সুেযাগ সুিবধা পায় েসই িবষেয় সজাগ িছেলা 

বাংলােদশ। জিরেপর মাধ্যেম িছটমহেলর 
বািস�ােদর জিম বুিঝেয় েদয়া হয় ভুিম েরকডৰ্ এবং 
মানিচ� তুেল েদয়া হয় েজলা �শাসেনর কােছ। 
িছটমহল বািস�ােদর �া�্য, িশক্ষা ও িবদু্যৎেসবােক 
সেবৰ্া� গুরু� িদেয় সব ধরেণর ব্যব�া েনয়া হয়। 
েসসব এলাকার জনগেণর জন্য �ুল, কেলজ, রা�া, 
পুল-কালভাটৰ্, কিমউিনিট ি�িনক এবং ধমৰ্ীয় 
উপাসনালয় িনমৰ্াণ কের েদয়া হয়। সােবক 
িছটমহলবাসীেদর �াবল�ী করেতও ঋণসুিবধাসহ 
নানা ধরেণর কাযৰ্�ম হােত েনয় েশখ হািসনার 
সরকার। এই এলাকার নাগিরকেদর জাতীয় 
পিরচয়প� �দান, পুিলশ ফাঁিড় �াপন, িনরাপ�া 
ব্যব�া েজারদারসহ আেরা নানা কাযৰ্�ম �হণ করা 
হয়। এই এলাকার নাগিরকেদর উ�য়েনর জন্য 
বােজেট ২০০ েকািট টাকারও েবিশ বরা� েদয়া হয়। 

৪। �মবধৰ্মান আ�িলক সহেযািগতা

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� আওয়ামী 
লীগ সরকার িবগত ১০ বছের আ�িলক সহেযািগতা, 
েযাগােযাগ ও পার�িরক স�েকৰ্া�য়েন সেবৰ্া� 
গুরু� িদেয়েছ। “�মবধৰ্মান সহেযািগতা, 
�মবধৰ্মান সমৃি�”, এটাই িছল সরকােরর মূলনীিত
। এই লক্ষ্য সামেন েরেখ বাংলােদশ িবিভ� 
আ�িলক েফারােম উে�খেযাগ্য ভূিমকা পালন 
কেরেছ।

িবমসেটক: বাংলােদশ েব অফ েব�ল ইিনিশেয়িটভ 
ফর মাি�েস�রাল েটকিনক্যাল এ� ইেকােনািমক 
েকাঅপােরশন (িবমসেটক)-এর সদস্য রা�। এই 
েফারােমর অন্য সদস্য রা�গুেলা হেলা থাইল্যা�, 
িময়ানমার, ইি�য়া, �ল�া ও িহমালেয়র দুই েদশ- 
েনপাল ও ভুটান। জলবায়ু পিরবতৰ্ন, খাদ্য ও �ালািন 
িনরাপ�া, সড়ক সংেযাগ �াপন, িনরাপ�া ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই, বািণজ্যেক সহজ করা এবং 
শাি� ও সমৃি� অজৰ্ন ইত্যািদ িবষেয় বাংলােদশ 
িবমসেটেক মুখ্য ভূিমকা পালন কের আসেছ।
িবমসেটেকর সিচবালয় ঢাকায় অবি�ত।

িবিবআইএন: বাংলােদশ-ভুটান-ভারত -েনপাল 

ইিনিশেয়িটভ বা িবিবআইএেনর সদস্যরা� 
বাংলােদশ। এই সংগঠেনর কাজ হেলা েদশগুেলার 
মেধ্য অিবি�� সড়ক েযাগােযাগ ব্যব�া গেড় েতালা
। ২০১৮ এর জানুয়ািরেত বাস িকংবা ব্যি�গত 
গািড়েত সীমা� পািড় েদয়ার িনেদৰ্শনা িনধৰ্ারণ 
কেরেছ ভারত, বাংলােদশ ও েনপাল। এছাড়াও িতন 
েদশ িমেল েমাটর েভিহেকল এি�েম� চুি� 
অনুেমাদন কেরেছ এবং �ত এই চুি� বা�বায়েনর 
জন্য স�ত হেয়েছ। এই সংেযাগ �ি�য়ার অংশ 
িহেসেব বাংলােদশ �ায় ৬০০ িকেলািমটার রা�ার 
উ�য়ন কমৰ্কা� পিরচালনা করেছ।

িবিসআইএম-ইিস এবং ওিবওআর:  বাংলােদশ 
আনু�ািনকভােব চীেনর ওয়ান েব� ওয়ান েরাড 
(ওিবওআর) �কে�র সে� যু� হেয়েছ। ২০১৬’র 
অে�াবের চীেনর �ধানম�ী িশ িজনিপংেয়র 
বাংলােদশ সফেরর মধ্য িদেয় দুই েদেশর মেধ্য 
২১.৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিভ� চুি� �াক্ষিরত হয়। 
ওিবওআর এর মেধ্য বাংলােদেশর জন্য সবেচেয় 
গুরু�পূণৰ্ িদক হে� 
বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অথৰ্ৈনিতক 
কিরেডার। পূবৰ্ এশীয়, দিক্ষণ-পূবৰ্ এশীয় ও দিক্ষণ 

এশীয় েদশগুেলার মেধ্য  অথৰ্ৈনিতক স�কৰ্ 
েজারদােরর উে�েশ্যই চারেদেশর এই উেদ্যাগ এবং 
এর নামকরণ হেয়েছ সাউদানৰ্ িস� েরাড। 
বাংলােদশ ৬০০ িকেলািমটােরর মেতা সড়েকর 
উ�য়ন কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ এই উেদ্যােগর অংশ 
িহেসেব। 

জাপান এবং িবগ-িব: বাংলােদশ ও জাপােনর 
মধ্যকার ি�পািক্ষক স�কৰ্ আরও েজারদার করার 
জন্য েব অব েব�ল ই�াি�য়াল ে�াথ েব� (িবগ-িব) 
একিট �শংসনীয় উেদ্যাগ। ২০১৪ সােলর েসে��ের 
�ধানম�ী িশনেজা আেব’র ঢাকা সফের �শা� ও 
ভারত মহাসাগরীয় এই দুই েদেশর মেধ্য স�কৰ্ 
আেরা েজারদােরর জন্য এই উেদ্যােগর ��াব কেরন
। এর মাধ্যেম ভূ-রাজৈনিতক িদক েথেক অথৰ্নীিতেক 
েজারদার করা হেব এবং জাপান এই উেদ্যাগেক 
সহায়তা করেত ৬ িবিলয়ন ডলার েদয়ার ��াব কের
। িবগ-িব �কে�র অধীেন ক�বাজােরর 
মাতারবািড়েত একিট সমু�ব�র িনমৰ্ােণ এক 
িবিলয়র ডলােরর চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ ও 
জাপান।

�া� এিশয়ান েরলওেয় এবং এিশয়ান হাইওেয়: 
বাংলােদশ ইেতামেধ্য জািতসংেঘর �া� এিশয়ান 
েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেয়েছ। ইউনাইেটড 
েনশনস ইেকানিমক এ� েসাশ্যাল কিমশন ফর 
এিশয়া এ� দ্য প্যািসিফক (ইউএনএসেকপ)-এর 

এই উেদ্যােগ আরও কাযৰ্করীভােব েযাগ িদেত 
বাংলােদশ েরলওেয়েক েঢেল সাজাে� সরকার। এই 
উেদ্যােগর অংশ িহেসেব ক�বাজােরর ১০২ 
িকেলািমটার েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্র মাধ্যেম 
মায়ানমােরর সে� যু� হেত যাে�। েরলওেয়র 
িনমৰ্ােণর জন্য  ২০১৬’র েসে��ের এশীয় উ�য়ন 
ব্যাংক (এিডিব)’র কাছ েথেক েদড় িবিলয়ন ডলােরর 
ঋণ সহায়তা েপেয়েছ বাংলােদশ। এছাড়া এিশয়ান 
হাইওেয়’র সে� যু� হেত ৬০০ িকেলািমটার 
সড়েকর উ�য়ন কাজ করেছ বাংলােদশ। 
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HPM Sheikh Hasina with BIMSTEC leaders at 4th BIMSTEC Summit, Kathmandu, Nepal, August 2018

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� আওয়ামী 
লীগ সরকার িবগত ১০ বছের আ�িলক সহেযািগতা, 
েযাগােযাগ ও পার�িরক স�েকৰ্া�য়েন সেবৰ্া� 
গুরু� িদেয়েছ। “�মবধৰ্মান সহেযািগতা, 
�মবধৰ্মান সমৃি�”, এটাই িছল সরকােরর মূলনীিত
। এই লক্ষ্য সামেন েরেখ বাংলােদশ িবিভ� 
আ�িলক েফারােম উে�খেযাগ্য ভূিমকা পালন 
কেরেছ।

িবমসেটক: বাংলােদশ েব অফ েব�ল ইিনিশেয়িটভ 
ফর মাি�েস�রাল েটকিনক্যাল এ� ইেকােনািমক 
েকাঅপােরশন (িবমসেটক)-এর সদস্য রা�। এই 
েফারােমর অন্য সদস্য রা�গুেলা হেলা থাইল্যা�, 
িময়ানমার, ইি�য়া, �ল�া ও িহমালেয়র দুই েদশ- 
েনপাল ও ভুটান। জলবায়ু পিরবতৰ্ন, খাদ্য ও �ালািন 
িনরাপ�া, সড়ক সংেযাগ �াপন, িনরাপ�া ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই, বািণজ্যেক সহজ করা এবং 
শাি� ও সমৃি� অজৰ্ন ইত্যািদ িবষেয় বাংলােদশ 
িবমসেটেক মুখ্য ভূিমকা পালন কের আসেছ।
িবমসেটেকর সিচবালয় ঢাকায় অবি�ত।

িবিবআইএন: বাংলােদশ-ভুটান-ভারত -েনপাল 

ইিনিশেয়িটভ বা িবিবআইএেনর সদস্যরা� 
বাংলােদশ। এই সংগঠেনর কাজ হেলা েদশগুেলার 
মেধ্য অিবি�� সড়ক েযাগােযাগ ব্যব�া গেড় েতালা
। ২০১৮ এর জানুয়ািরেত বাস িকংবা ব্যি�গত 
গািড়েত সীমা� পািড় েদয়ার িনেদৰ্শনা িনধৰ্ারণ 
কেরেছ ভারত, বাংলােদশ ও েনপাল। এছাড়াও িতন 
েদশ িমেল েমাটর েভিহেকল এি�েম� চুি� 
অনুেমাদন কেরেছ এবং �ত এই চুি� বা�বায়েনর 
জন্য স�ত হেয়েছ। এই সংেযাগ �ি�য়ার অংশ 
িহেসেব বাংলােদশ �ায় ৬০০ িকেলািমটার রা�ার 
উ�য়ন কমৰ্কা� পিরচালনা করেছ।

িবিসআইএম-ইিস এবং ওিবওআর:  বাংলােদশ 
আনু�ািনকভােব চীেনর ওয়ান েব� ওয়ান েরাড 
(ওিবওআর) �কে�র সে� যু� হেয়েছ। ২০১৬’র 
অে�াবের চীেনর �ধানম�ী িশ িজনিপংেয়র 
বাংলােদশ সফেরর মধ্য িদেয় দুই েদেশর মেধ্য 
২১.৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিভ� চুি� �াক্ষিরত হয়। 
ওিবওআর এর মেধ্য বাংলােদেশর জন্য সবেচেয় 
গুরু�পূণৰ্ িদক হে� 
বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অথৰ্ৈনিতক 
কিরেডার। পূবৰ্ এশীয়, দিক্ষণ-পূবৰ্ এশীয় ও দিক্ষণ 

এশীয় েদশগুেলার মেধ্য  অথৰ্ৈনিতক স�কৰ্ 
েজারদােরর উে�েশ্যই চারেদেশর এই উেদ্যাগ এবং 
এর নামকরণ হেয়েছ সাউদানৰ্ িস� েরাড। 
বাংলােদশ ৬০০ িকেলািমটােরর মেতা সড়েকর 
উ�য়ন কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ এই উেদ্যােগর অংশ 
িহেসেব। 

জাপান এবং িবগ-িব: বাংলােদশ ও জাপােনর 
মধ্যকার ি�পািক্ষক স�কৰ্ আরও েজারদার করার 
জন্য েব অব েব�ল ই�াি�য়াল ে�াথ েব� (িবগ-িব) 
একিট �শংসনীয় উেদ্যাগ। ২০১৪ সােলর েসে��ের 
�ধানম�ী িশনেজা আেব’র ঢাকা সফের �শা� ও 
ভারত মহাসাগরীয় এই দুই েদেশর মেধ্য স�কৰ্ 
আেরা েজারদােরর জন্য এই উেদ্যােগর ��াব কেরন
। এর মাধ্যেম ভূ-রাজৈনিতক িদক েথেক অথৰ্নীিতেক 
েজারদার করা হেব এবং জাপান এই উেদ্যাগেক 
সহায়তা করেত ৬ িবিলয়ন ডলার েদয়ার ��াব কের
। িবগ-িব �কে�র অধীেন ক�বাজােরর 
মাতারবািড়েত একিট সমু�ব�র িনমৰ্ােণ এক 
িবিলয়র ডলােরর চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ ও 
জাপান।

�া� এিশয়ান েরলওেয় এবং এিশয়ান হাইওেয়: 
বাংলােদশ ইেতামেধ্য জািতসংেঘর �া� এিশয়ান 
েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেয়েছ। ইউনাইেটড 
েনশনস ইেকানিমক এ� েসাশ্যাল কিমশন ফর 
এিশয়া এ� দ্য প্যািসিফক (ইউএনএসেকপ)-এর 

এই উেদ্যােগ আরও কাযৰ্করীভােব েযাগ িদেত 
বাংলােদশ েরলওেয়েক েঢেল সাজাে� সরকার। এই 
উেদ্যােগর অংশ িহেসেব ক�বাজােরর ১০২ 
িকেলািমটার েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্র মাধ্যেম 
মায়ানমােরর সে� যু� হেত যাে�। েরলওেয়র 
িনমৰ্ােণর জন্য  ২০১৬’র েসে��ের এশীয় উ�য়ন 
ব্যাংক (এিডিব)’র কাছ েথেক েদড় িবিলয়ন ডলােরর 
ঋণ সহায়তা েপেয়েছ বাংলােদশ। এছাড়া এিশয়ান 
হাইওেয়’র সে� যু� হেত ৬০০ িকেলািমটার 
সড়েকর উ�য়ন কাজ করেছ বাংলােদশ। 

Bangladesh-Bhutan-India-Nepal(BBIN)
Motor Vehicle Agreement

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

১২ আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮



আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� আওয়ামী 
লীগ সরকার িবগত ১০ বছের আ�িলক সহেযািগতা, 
েযাগােযাগ ও পার�িরক স�েকৰ্া�য়েন সেবৰ্া� 
গুরু� িদেয়েছ। “�মবধৰ্মান সহেযািগতা, 
�মবধৰ্মান সমৃি�”, এটাই িছল সরকােরর মূলনীিত
। এই লক্ষ্য সামেন েরেখ বাংলােদশ িবিভ� 
আ�িলক েফারােম উে�খেযাগ্য ভূিমকা পালন 
কেরেছ।

িবমসেটক: বাংলােদশ েব অফ েব�ল ইিনিশেয়িটভ 
ফর মাি�েস�রাল েটকিনক্যাল এ� ইেকােনািমক 
েকাঅপােরশন (িবমসেটক)-এর সদস্য রা�। এই 
েফারােমর অন্য সদস্য রা�গুেলা হেলা থাইল্যা�, 
িময়ানমার, ইি�য়া, �ল�া ও িহমালেয়র দুই েদশ- 
েনপাল ও ভুটান। জলবায়ু পিরবতৰ্ন, খাদ্য ও �ালািন 
িনরাপ�া, সড়ক সংেযাগ �াপন, িনরাপ�া ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই, বািণজ্যেক সহজ করা এবং 
শাি� ও সমৃি� অজৰ্ন ইত্যািদ িবষেয় বাংলােদশ 
িবমসেটেক মুখ্য ভূিমকা পালন কের আসেছ।
িবমসেটেকর সিচবালয় ঢাকায় অবি�ত।

িবিবআইএন: বাংলােদশ-ভুটান-ভারত -েনপাল 

ইিনিশেয়িটভ বা িবিবআইএেনর সদস্যরা� 
বাংলােদশ। এই সংগঠেনর কাজ হেলা েদশগুেলার 
মেধ্য অিবি�� সড়ক েযাগােযাগ ব্যব�া গেড় েতালা
। ২০১৮ এর জানুয়ািরেত বাস িকংবা ব্যি�গত 
গািড়েত সীমা� পািড় েদয়ার িনেদৰ্শনা িনধৰ্ারণ 
কেরেছ ভারত, বাংলােদশ ও েনপাল। এছাড়াও িতন 
েদশ িমেল েমাটর েভিহেকল এি�েম� চুি� 
অনুেমাদন কেরেছ এবং �ত এই চুি� বা�বায়েনর 
জন্য স�ত হেয়েছ। এই সংেযাগ �ি�য়ার অংশ 
িহেসেব বাংলােদশ �ায় ৬০০ িকেলািমটার রা�ার 
উ�য়ন কমৰ্কা� পিরচালনা করেছ।

িবিসআইএম-ইিস এবং ওিবওআর:  বাংলােদশ 
আনু�ািনকভােব চীেনর ওয়ান েব� ওয়ান েরাড 
(ওিবওআর) �কে�র সে� যু� হেয়েছ। ২০১৬’র 
অে�াবের চীেনর �ধানম�ী িশ িজনিপংেয়র 
বাংলােদশ সফেরর মধ্য িদেয় দুই েদেশর মেধ্য 
২১.৫ িবিলয়ন ডলােরর িবিভ� চুি� �াক্ষিরত হয়। 
ওিবওআর এর মেধ্য বাংলােদেশর জন্য সবেচেয় 
গুরু�পূণৰ্ িদক হে� 
বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অথৰ্ৈনিতক 
কিরেডার। পূবৰ্ এশীয়, দিক্ষণ-পূবৰ্ এশীয় ও দিক্ষণ 

এশীয় েদশগুেলার মেধ্য  অথৰ্ৈনিতক স�কৰ্ 
েজারদােরর উে�েশ্যই চারেদেশর এই উেদ্যাগ এবং 
এর নামকরণ হেয়েছ সাউদানৰ্ িস� েরাড। 
বাংলােদশ ৬০০ িকেলািমটােরর মেতা সড়েকর 
উ�য়ন কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ এই উেদ্যােগর অংশ 
িহেসেব। 

জাপান এবং িবগ-িব: বাংলােদশ ও জাপােনর 
মধ্যকার ি�পািক্ষক স�কৰ্ আরও েজারদার করার 
জন্য েব অব েব�ল ই�াি�য়াল ে�াথ েব� (িবগ-িব) 
একিট �শংসনীয় উেদ্যাগ। ২০১৪ সােলর েসে��ের 
�ধানম�ী িশনেজা আেব’র ঢাকা সফের �শা� ও 
ভারত মহাসাগরীয় এই দুই েদেশর মেধ্য স�কৰ্ 
আেরা েজারদােরর জন্য এই উেদ্যােগর ��াব কেরন
। এর মাধ্যেম ভূ-রাজৈনিতক িদক েথেক অথৰ্নীিতেক 
েজারদার করা হেব এবং জাপান এই উেদ্যাগেক 
সহায়তা করেত ৬ িবিলয়ন ডলার েদয়ার ��াব কের
। িবগ-িব �কে�র অধীেন ক�বাজােরর 
মাতারবািড়েত একিট সমু�ব�র িনমৰ্ােণ এক 
িবিলয়র ডলােরর চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ ও 
জাপান।

�া� এিশয়ান েরলওেয় এবং এিশয়ান হাইওেয়: 
বাংলােদশ ইেতামেধ্য জািতসংেঘর �া� এিশয়ান 
েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেয়েছ। ইউনাইেটড 
েনশনস ইেকানিমক এ� েসাশ্যাল কিমশন ফর 
এিশয়া এ� দ্য প্যািসিফক (ইউএনএসেকপ)-এর 

এই উেদ্যােগ আরও কাযৰ্করীভােব েযাগ িদেত 
বাংলােদশ েরলওেয়েক েঢেল সাজাে� সরকার। এই 
উেদ্যােগর অংশ িহেসেব ক�বাজােরর ১০২ 
িকেলািমটার েরলওেয় েনটওয়ােকৰ্র মাধ্যেম 
মায়ানমােরর সে� যু� হেত যাে�। েরলওেয়র 
িনমৰ্ােণর জন্য  ২০১৬’র েসে��ের এশীয় উ�য়ন 
ব্যাংক (এিডিব)’র কাছ েথেক েদড় িবিলয়ন ডলােরর 
ঋণ সহায়তা েপেয়েছ বাংলােদশ। এছাড়া এিশয়ান 
হাইওেয়’র সে� যু� হেত ৬০০ িকেলািমটার 
সড়েকর উ�য়ন কাজ করেছ বাংলােদশ। 

৫। ৈবি�ক উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর পেথ বাংলােদশঃ এমিডিজ েথেক এসিডিজ

স্যার িজম েবালগােরর
িনউিজল্যাে�র �ধানম�ী

আথৰ্-সামািজক উ�য়ন ও িল� 
সমতা িনি�তকরেণ েশখ হািসনার 

েনতৃ� সারা িবে�র জন্য 
অনুকরণীয় হেয় থাকেব।

েডিভড ক্যােমরন
সােবক ি�িটশ �ধানম�ী

এমিডিজ লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন েশখ 
হািসনার েনতৃ� ও দূরদিশৰ্তা পুেরা 

িবে�র জন্য পথ�দশৰ্ক।

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

১৩



১৪ আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।



১৫আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

৬। ৈবি�ক ইসু্যেত বাংলােদেশর অব�ান

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

নারীর ক্ষমতায়ন, জি�বাদ ও 
স�াসবাদ দূর কের গণত�েক সুসংহত 

করার কােজ েশখ হািসনার সাফল্য 
�শংসনীয়।

ি�ে�স অ্যান
ি�েটেনর রাণী ি�তীয় এিলজােবেথর কন্যা

েশখ হািসনা উদার গণতাি�ক ভাবধারা ও 
েনতৃে�র �তীক এবং িশশু অিধকার 

রক্ষায় তাঁর সরকােরর েনয়া উেদ্যাগগুেলা 
�শংসার দািবদার।

অ্যা�িন েলক
ইউিনেসেফর িনবৰ্াহী পিরচালক



১৬ আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

বান িক মুন
সােবক জািতসংঘ মহাসিচব

জলবায়ু পিরবতৰ্ন ও দুেযৰ্াগ ক্ষয়ক্ষিত 
কমােত েশখ হািসনার েনতৃ�গুেণ 

বাংলােদশ �ধান ভুিমকা পালন করেছ।

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।



১৭আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এমিডিজ) অজৰ্েন িবে�র 
িবিভ� রাে�র মেধ্য বাংলােদশ ঈষৰ্ণীয় সাফল্য অজৰ্ন 
কেরেছ। এই সাফল্য অজৰ্েনর �ীকৃিত�রূপ 
বাংলােদশ ও মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
উে�খেযাগ্য সংখ্যক আ�জৰ্ািতক স�াননা অজৰ্ন 
কেরেছন। ২০১৫ সােলর েশেষ এমিডিজ লক্ষ্যমা�ার 
সময়সীমা েশষ হেল েদখা যায় বাংলােদশ এমিডিজ 
লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর জন্য সিঠক পেথই েহঁেটেছ। 
৮িটর মেধ্য ৬িট লক্ষ্যমা�া পূরণ কেরেছ বাংলােদশ 
এবং বািক দুিট লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনও অেনক এিগেয় 
িছল বাংলােদশ। এর মেধ্য রেয়েছ দাির�্য �াস, 
�াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় নারী-পুরুেষর ব্যবধান 
�াস, ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যহার �াস, এইচআইিভ 
সং�মণ েরাধ, যক্ষা েরাধ ও অন্যান্য।

এছাড়া পুি�হীন িশশুর সংখ্যা �াস, �াথিমক 
িবদ্যালেয় ভিতৰ্র হার বৃি�, িশশু মৃতু্যহার েরাধ এবং 
মাতৃ মৃতু্যহার �াস এবং সং�ামক েরাগ দমেন 
উে�খেযাগ্য সাফল্য অজৰ্ন কেরেছ বাংলােদশ। 
কু্ষধা-দাির�্য দূরীকরণ, েবকার� �াস, �াথিমক 
িশক্ষার হার বৃি� এবং বয়� িশক্ষার হার বৃি�, 
নারীেদর মজুির বৃি�, �িশক্ষণ�া� ধা�ীর সংখ্যা 
বৃি�, এইচআইিভ/এইডস সং�মণ েঠকােত 

সেচতনতা সৃি�, বনায়ন ও তথ্য �যুি� ছিড়েয় েদয়ার 
েক্ষে� বাংলােদশ �তই উ�িত কের চলেছ।

২০১৫-২০৩০ সােলর জন্য েটকসই উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ায় স�াব্য িক িক লক্ষ্যমা�া িনধৰ্ারণ করা 
হেব এবং তা অজৰ্েনর জন্য স�াব্য িক িক েকৗশল 
অবল�ন করা েযেত পাের েস িবষেয় মাননীয় 
�ধানম�ী েশখ হািসনার অিভজ্ঞতােক কােজ লাগােত 
পরামশৰ্ িদেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব বান িক মুন। 
সহ�া� উ�য়ন লক্ষ্যমা�া চুড়া�করেণর জািতসংেঘর 
ৈবঠেক উপি�ত থাকা অ� িকছু িব�েনতােদর মেধ্য 
মাননীয় �ধানম�ী একজন। যথাসমেয় েটকসই 
উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর মাধ্যেম দৃ�া� �াপেনর 
জন্য কাজ কের চলেছ বাংলােদশ। সহ�া� উ�য়ন 
লক্ষ্যমা�ার মেতাই েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 
বাংলােদশ দীঘৰ্, মধ্য ও �� েময়ািদ পিরক�না �হণ 
কেরেছ। এরই মেধ্য লক্ষ্য অজৰ্েনর জন্য পিরক�না 
বা�বায়েনর কাজ শুরু কেরেছ বাংলােদশ। 

�থমত, বাংলােদশ সরকার তার উ�য়ন পিরক�নার 
সােথ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ার িবিভ� 
লক্ষ্যমা�াগুেলার সাম�স্য িবধান ও সম�য় সাধেনর 
জন্য  দীঘৰ্ ও মধ্য েময়ািদ জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় 
েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক অ�ভুৰ্� কেরেছ। 
২০৩০ সােলর েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�ােক সামেন 
েরেখ বাংলােদশ এর স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�না 
(২০১৬-২০২০) সািজেয়েছ। জাতীয় পিরক�নার 
মাধ্যেম এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্নেক সহজ করাই হে� 
এর লক্ষ্য। 

এসিডিজর জন্য পিরক�না ও বা�বায়েনর �ি�য়ােক 
মাথায় েরেখ সকল এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, 
েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজেক 
একীভূত কের েদেশর উ�য়ন িনেয় কাজ করেছ 
এমন সকল �িত�ানেক যু� কের অংশ�হণমূলক 
উ�য়ন যা�ার েকৗশল �হণ কেরেছ সরকার। 
এসিডিজর কাযৰ্কর পিরক�নােক সহজতর করেত 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীন ‘এসিডিজ বা�বায়ন ও 
মিনটিরং কিমিট’ গঠন করা হেয়েছ।

ম�ণালয় িচি�তকরন: বাংলােদশ এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
অজৰ্েনর িবিভ� ম�ণালয়, িবভাগ, অিধদ�র, 
পিরদ�র এর দািয়� িচি�ত কেরেছ। এ িবষেয় 
েকান ম�ণালয়গুেলা েনতৃ� েদেব আর কারা 

সহেযাগী িহেসেব থাকেব েসটাও িনধৰ্ারণ কের েদয়া 
হেয়েছ। এর মাধ্যেম কােজর পুনরাবৃি� হেব না, 
সময় এবং স�েদর অপচয় েরাধ হেব এবং 
পিরক�না বা�বায়ন সহজতর হেব। 

তথ্যহীনতা েরােধর উপায় িবে�ষণ: বাংলােদশ 
পিরক�না কিমশন তথ্য সং�েহর িবিভ� উপায় 
পযৰ্ােলাচনা কের েদেখেছ ৭০িট িনেদৰ্শেকর জন্য 
বাংলােদেশর স�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং ১০৮িট 
িনেদৰ্শেক অস�ূণৰ্ তথ্য রেয়েছ এবং অবিশ� ৬৩িট 
িনেদৰ্শেকর জন্য নতুন কের তথ্য-উপা� সং�হ ও 
িবে�ষণ এর কাজ অবিশ� রেয়েছ। ইেতামেধ্যই তথ্য 
সং�েহর িবিভ� প�া িনধৰ্ারেণর কাজ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় পযৰ্েবক্ষন ও মুল্যায়ন রূপেরখা: এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য বাংলােদশ একিট জাতীয় মূল্যায়ন 
ও পিরবীক্ষণ রূপেরখা চূড়া� করার �ি�য়ায় রেয়েছ
। এই রূপেরখায় এমন একিট ওেয়ব িভি�ক ডাটা 
িসে�ম থাকেব যার মাধ্যেম তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, 
অ�গিত িনণৰ্য় ও �িতেবদন ৈতির করেত সহায়ক 
হেব। 

এসিডিজ অজৰ্েন কমৰ্পিরক�না: ৭ম প�বািষৰ্ক 
পিরক�নার মেধ্য সরকার এসিডিজ বা�বায়েনর 
কমৰ্পিরক�না ৈতির করেছ। সংি�� ম�ণালয়গুেলা 
পিরক�নাধীন �ক�, ে�া�াম িকংবা এ স�িকৰ্ত 
কাজগুেলা বা�বায়ন করেছ। 

এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিত: বাংলােদশ ে�ক্ষাপট: 
‘এসিডিজ অথৰ্ায়ন নীিতঃ বাংলােদশ ে�ক্ষাপট’ শীষৰ্ক 
একিট গেবষণা পিরচািলত হেয়েছ েযখােন 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট বািহ্যক ও অভ্য�রীণ স�দ 
ব্যবহােরর মাধ্যেম এসিডিজ িকভােব বা�বায়ন করা 
হেব েসই পথিনেদৰ্শনা েদয়া হেয়েছ। গেবষণার তথ্য 
অনুযায়ী এসিডিজ বা�বায়ন করেত ২০১৭ েথেক 
২০৩০ সােলর মেধ্য বাংলােদেশর �েয়াজন ৯২৮.৪৮ 
িবিলয়ন ডলার।

কমৰ্স�াদন চুি�েত এসিডিজ লক্ষ্যমা�া 
সংযু�করণ: বািষৰ্ক কমৰ্স�াদন চুি� বা অ্যানুয়াল 
পারফরেম� অ্যাি�েম� (এিপএ) কাযৰ্�ম শুরু 
কেরেছ বাংলােদশ। এর মাধ্যেম এসিডিজ সংি�� 
ম�ণালয় বা এেজি�গুেলার কাযৰ্কািরতা পিরবীক্ষণ 
করা হেব।

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মুিজবুর 
রহমােনর �ে�র ‘েসানার বাংলা’ �িত�ায় 
অেনক এিগেয়েছ বাংলােদশ। িব� শাি� 

ও িনরাপ�া রক্ষায় আপনার (েশখ 
হািসনা) অবদান �শংসনীয়।

বান িক মুন
সােবক জািতসংঘ মহাসিচব

সাহেসর �তীক েশখ হািসনা। িবে� নারীর 
ক্ষমতায়েনর বিল� ক��র িতিন। ৈবি�ক 
িশক্ষার সূচেক বাংলােদশ চ্যাি�য়ন; এর 

েপছেন রেয়েছ তাঁর দক্ষ েনতৃ�।

ইিরনা েবােকাভা
ইউেনে�া মহাপিরচালক

দিক্ষণ এিশয়ার নারী অিধকার 
রক্ষায় েশখ হািসনা অ�দূত।

েমির-�দ িবেবা
কানাডার আ�জৰ্ািতক উ�য়ন িবষয়ক ম�ী
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গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

অতুল খােরভ
জািকসংেঘর িফ� সােপাটৰ্ িবভােগর

অিতির� মহাপিরচালক

শাি�রক্ষায়
বাংলােদশ এখন

�্যা�।



১৯আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

বাংলােদেশ গত এক দশেক ৈবেদিশক িবিনেয়াগ 
েবেড়েছ কেয়কগুণ। বাংলােদশেক িবিনেয়ােগর 
সবেচেয় স�াবনাময় খাত িহেসেব েদখেছ িবে�র 
উ�ত েদশগুেলা।

২০১৭-১৮ অথৰ্বছের বাংলােদেশ সরাসির ৈবেদিশক 
িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ২.৭৯৮ িবিলয়ন ডলার। 
১০ বছর আেগ যার পিরমাণ িছেলা ১ িবিলয়ন 
ডলােরর কম। সরকােরর িনরলস �েচ�ায় ২০০৯ 
েথেক ২০১৮ সােল িবিনেয়ােগর পিরমাণ লক্ষণীয় 
হাের েবেড়েছ।

�মা�েয় িবিনেয়াগ আরও বৃি�কে� সরকার 
বাংলােদশ ইনেভ�েম� েডভলপেম� 
অথিরিট-িবআইিডএ �াপন কেরেছ। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের গিঠত এই �িত�ােন একীভূত হেয়েছ 
েবাডৰ্ অব ইনেভ�েম� ও �াইেভটাইেজশন 
কিমশন এর সােথ। �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� 
১৭ সদস্য িবিশ� এই কিমিটেত রেয়েছন ম�ী, 
আমলা ও িবিনেয়াগকারীরা। ‘ডুিয়ং িবজেনস 
ইনেডে�’ িনেজেদর অব�ান উ�ীত করেত িনর�র 
�েচ�া চালাে� িবআইিডএ। তােদর লক্ষ্য ২০২১ 
সােলর মেধ্য বাংলােদশেক শীষৰ্ ১০০ েদেশর মেধ্য 
িনেয় আসা।

৭। বাংলােদশ: বািণজ্য ও িবিনেয়ােগর আধার

ৈবেদিশক বািণেজ্যর েক্ষে� বাংলােদশ এখন �ণৰ্যুেগ 
অব�ান করেছ। বাংলােদেশর র�ািন আয় �ায় ৩৪.৮ 
িবিলয়ন ডলার, এক দশক আেগ যা িছেলা ১৫.৬ িবিলয়ন 
ডলার। র�ািন খােত শীষৰ্�ান ধের েরেখেছ গােমৰ্�স িশ�, 
এর সােথ রেয়েছ ঔষধ, চামড়া, িসরািমকস, হ�িশ�, 
েযাগােযাগ �যুি� ইত্যািদ।

এছাড়া আমদািনও বৃি� েপেয়েছ। ২০০৯ সােল আমদািনর 
পিরমাণ িছেলা ২২.৫ িবিলয়ন ডলার, যা বতৰ্মােন ৪৭ 
িবিলয়ন ডলাের উ�ীত হেয়েছ। 

ৈবেদিশক িবিনেয়াগ ও বািণজ্য �সাের সরকার েবশ িকছু 
িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল ৈতির কেরেছ। ২০৩০ সােলর 
মেধ্য েদেশ ৩০ হাজার েহ�র ভূিমেত ১০০িট িবেশষ 
অথৰ্ৈনিতক অ�ল �িত�া করা হেব। এরই মেধ্য ৭৬িট 
অথৰ্ৈনিতক অ�েলর পিরক�না অনুেমাদন েপেয়েছ এবং 
�ধানম�ী েশখ হািসনা ১০িট অ�ল উে�াধন কেরেছন। 
এই অ�লগুেলােত েদিশ ও িবেদশী িবিনেয়াগ বাড়েছ। 
২৬িট অথৰ্ৈনিতক অ�ল িনমৰ্াণাধীন রেয়েছ। এই 
অ�লগুেলা �িতি�ত হেল েদেশর অথৰ্নীিতেত আেরা ৪০ 
িবিলয়ন ডলার েযাগ হেব এবং ১০ লক্ষ কমৰ্সং�ান সৃি� 
হেব।



২০ আ�জৰ্ািতক অ�েন বাংলােদশ ২০০৯-২০১৮

গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

৮। ৈবেদিশক কমৰ্সং�ােন বাংলােদেশর অ�যা�া

িবেদশ েথেক পাঠােনা অিভবাসীেদর ৈবেদিশক আয় 
বাংলােদেশর ৈবেদিশক মু�ার আেয়র অন্যতম �ধান 
উৎস। ২০১৭-১৮ সােল বাংলােদেশ অিভবাসীেদর 
মাধ্যেম পাঠােনা ৈবেদিশক আেয়র পিরমাণ ১৪.৯৮ 
িবিলয়ন ডলার, ২০০৭-০৮ অথৰ্বছের যা িছেলা মা� 
৭.৯ িবিলয়ন ডলার। ৈবেদিশক আেয় এই উ��ন 
স�ব হেয়েছ শুধুমা� সরকােরর িবিভ� েদেশ নতুন 
নতুন কমৰ্সং�ােনর উৎস অনুস�ােনর জন্য এবং 
েসই চািহদা অনুযায়ী অিভবাসী ে�রেণর কারেণ।

বাংলােদশ সরকােরর �বাসী কল্যাণ ও ৈবেদিশক 
কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র িহেসব অনুযায়ী, ২০০৯ 
েথেক ২০১৭ সােলর মেধ্য িবেদেশ বাংলােদিশ 
�িমক ে�রণ করা হেয়েছ �ায় ৫.১ িমিলয়েনরও 
েবিশ। ২০১৮ সােল আওয়ামী লীগ সরকােরর 
পিরক�না হেলা আেরা ১.১ িমিলয়ন অিভবাসী কমৰ্ী 
পাঠােনা। িবে�র ১৬২িট েদেশ �ায় ১৩ িমিলয়ন 
বাংলােদিশ কাজ করেছ যারা বছের �ায় ১৫ 
িবিলয়ন ডলার েরিমট্যা� পাঠাে�।

বতৰ্মান সরকােরর দক্ষ ও সফল কূটনীিতর কারেণ 
১৬৫িট েদেশ বাংলােদিশ �িমেকরা কাজ পাে�। 
এই তথ্যগুেলা �মাণ কের ৈবেদিশক কমৰ্সং�ােনর 

েক্ষে� অতীেতর সম� েরকডৰ্ েভেঙেছ বতৰ্মান সরকার
। িব� অথৰ্ৈনিতক ম�া িকংবা মধ্য�াচ্য ও উ�র 
আি�কার অি�িতশীলতা সে�ও এই সাফল্য এেসেছ। 
িনরাপদ ও ৈবধ অিভবাসেনর জন্য সরকার মানব 
পাচােরর িবরুে� কেঠার আইন �ণয়ন কেরেছ। 
বাংলােদেশর �িমকেদর িবিভ� ইসু্যেত কাজ করার 
জন্য বাংলােদেশর কূটৈনিতক িমশনগুেলােত ২৯িট �ম 
বু্যেরা কাজ কের চলেছ।

�িমকেদর দক্ষতা বাড়ােতও কাজ করেছ বতৰ্মান 
সরকার। �ায় �িতিট েজলায় দক্ষতা বাড়ােনার জন্য 
�িশক্ষণ েক� িনমৰ্াণ করা হেয়েছ। ২০০৯-২০১৭ 
সােলর মেধ্য ১.৭৫ িমিলয়ন কমৰ্ী �িশক্ষণ িনেয় 
িবেদেশ কাজ করেত িগেয়েছ। ৪৮িট বািণজ্য ও ৭০িট 
কািরগির �িশক্ষণ েকে�র মাধ্যেম �িমকেদর দক্ষতা 
উ�য়েনর কাজ করেছ সরকার। উপেজলা পযৰ্ােয় 
৪০িট �িশক্ষণ েকে�র িনমৰ্াণ কাজ চলেছ আেরা 
৫০িটর িনমৰ্াণ কাজ শী�ই শুরু হেব। সারােদেশ 
িবেদেশ কাজ করেত ই�ুক �িমকেদর িবেদিশ ভাষা 
িশক্ষার ব্যব�াও করেছ সরকার।
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গত এক দশেক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার 
েনতৃে� িব�মে� বাংলােদশ িবিভ� িবষেয় িনেজর 
সরব অি�ে�র জানান িদেয়েছ। অেনক সময় উ�ত 
িবে�র চােপর মুেখও িনেজর অব�ােন বাংলােদেশর 
অব�ান িছল অটল। 

নারীর ক্ষমতায়ন
নারী অিধকার ও ক্ষমতায়েনর �ে� দীঘৰ্িদন ধেরই 
িব�মে� এক বিল� ক��র মাননীয় �ধানম�ী। 
নারী িশক্ষা, নারীর অথৰ্ৈনিতক �াবল�ন, 
রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ, বাল্যিববাহ েরাধ, 
নারীর �িত সিহংসতা েরাধ এবং নারীেক সকল 
�কার ৈবষম্যমূলক আচরেণর হাত েথেক রক্ষা কের 
সামািজক িনরাপ�া �দােনর িবষেয় �ধানম�ীর 
সাফল্য ঈষৰ্ণীয়।

েযসব েদেশ নারী অিধকার ও ক্ষমতায়ন এখেনা �� 
তােদর কােছ েশখ হািসনার েনতৃে� বাংলােদশ 
অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছ । নারীেদর সােথ 
িনেয় উ�য়ন এবং তােদর অিধকার রক্ষায় বিল� 
ভুিমকা রাখায় েদেশ ও িবেদেশ বহু স�ানজনক 
�ীকৃিত লাভ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ও তাঁর সরকার। ২০১৭ সােলর ে�াবাল 

েজ�ার গ্যাপ ইনেড� তািলকায় িল� অসমতা 
দূরীকরেণ বাংলােদশ এিশয়া মহােদেশ ি�তীয় �ান 
অিধকার কেরেছ।

অিভবাসন ও শরনাথৰ্ী

মানিবক দৃি�েকাণ েথেক েরািহ�া শরণাথৰ্ীেদর িনজ 
েদেশ আ�য় �দােনর পাশাপািশ বহুিদন ধেরই 
িব�মে� অিভবাসন ও অিভবাসীেদর অিধকার িনেয় 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। �ধানম�ী েশখ হািসনা আ�জৰ্ািতক 
অ�েন িনরাপদ ও িনয়িমত অিভবাসন �ি�য়া 
িবষয়ক একজন পরামশৰ্ক। মায়ানমার েথেক 
িবতািড়ত জনতােক আ�য় ও বসবােসর সুেযাগ 
সুিবধা �দােনর িবষেয় উদারহ� েশখ হািসনার 
সরকার। তােদর িনরাপ�া, �া�্য, িশক্ষা ও দক্ষতা 
অজৰ্েনর িবষেয় িনরলস কাজ কের যাে� তাঁর 
সরকার।

বাংলােদশ েথেক ৈবধ ও িনরাপদ অিভবাসেনর জন্যও 
বহু পদেক্ষপ িনেয়েছ েশখ হািসনার সরকার। িনজ 
েদেশর অিভবাসী �িমকেদর িনরাপ�া �দান ও 
তােদর �াথৰ্ রক্ষায় অবদান রাখায় ২০১৫ সােল 
ে�াবাল েফারাম অব মাইে�শন এ� েডভলপেমে�র 

সভাপিত িনবৰ্ািচত হয় বাংলােদশ। ২০১৬’র 
িডেস�ের ঢাকায় ৯ম িজএফএমিড সে�লন অনুি�ত 
হয়। 

জলবায়ু পিরবতৰ্ন

েভৗেগািলক অব�ােনর কারেণ জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
সবেচেয় েবিশ ক্ষিতর িশকার বাংলােদশ। আর তাই 
আ�জৰ্ািতক অ�েন �ধানম�ী েশখ হািসনা জলবায়ু 
পিরবতৰ্েনর ক্ষিতকর �ভাব ও কীভােব বাংলােদশ 
জলবায়ু পিরবতৰ্েনর িশকার েস স�েকৰ্ 
িব�েনতােদর অবিহত করেত বিল� ভূিমকা রাখেছন
। আ�জৰ্ািতক অ�েন ক্ষিত�� েদশগুেলার হেয় কথা 
বেলেছন িতিন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষয়ক সমস্যা 
েমাকােবলা করেত উ�ত েদশগুেলার কােছ িবিভ� 
ধরেণর সহায়তা েচেয়েছন। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
িব�েনতােদর উদাসীনতা ও িনিলৰ্�তা পিরহার কের 
একেযােগ কাজ করার আ�ান জানান িতিন।

২০১৫ সােল প্যািরেস কপ-২১ সে�লেন আ�জৰ্ািতক 
সং�াগুেলার সােথ দুেযৰ্াগ েমাকােবলা িবষয়ক চুি�র 
েক্ষে�ও বিল� ভূিমকা েরেখেছ বাংলােদশ। ২০১৬ 
সােল প্যািরস জলবায়ু চুি�েত �থম েদশ িহেসেব 
�াক্ষর কের বাংলােদশ।

এর আেগ ২০১৫ সােলর মােচৰ্ জাপােনর েস�াইেত 
তৃতীয় জািতসংঘ িব� সে�লেন অংশ েনয় বাংলােদশ
। েসখােন েস�াই ে�মওয়াকৰ্ ফর িডজা�ার ির� 
িরডাকশান ২০১৫-২০৩০ িবষয়ক আেলাচনায় মুখ্য 
ভূিমকা পালন কের বাংলােদশ। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সুেযাগ্য েনতৃে� 
জলবায়ু পিরবতৰ্েন সবেচেয় ক্ষিত�� েদশসমূেহর 
সংগঠন ভালনােরবাল টুেয়ি� বা িভ২০-েত েযাগ েদয় 
বাংলােদশ। এই �েপর লক্ষ্য হেলা জলবায়ু পিরবতৰ্ন 
জিনত ক্ষিত েমাকােবলায় একসােথ কাজ করা ও 
পার�িরক সহেযািগতা বৃি�। ২০১৬ সােলর 
েসে��ের বাংলােদশ েড�া েকায়ািলশেনর সভাপিত 
িনবৰ্ািচত হয়। এই েকায়ািলশেনর লক্ষ্য হেলা 
িন�ভুিমর েদশগুেলােক বন্যা ও অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগ েথেক রক্ষা করা। 

উ�য়নশীল েদেশর েনতৃ�
গত এক দশক ধের আ�জৰ্ািতক েফারাম গুেলােত 
উ�য়নশীল েদশগুেলার পেক্ষ েসা�ার ক��র 
বাংলােদশ। ২০১৫ এর জুলাইেত আ�জৰ্ািতক 
উ�য়েনর জন্য অথৰ্নীিত িবষয়ক আি�স আবাবা 
অ্যাকশন এেজ�া সে�লেন মুখ্য ভুিমকা পালন 
কেরেছ বাংলােদশ। একই বছেরর অে�াবের 
বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশগুেলার ে�াবাল 
েকা-অিডৰ্েনশন বু্যেরার সভাপিত িনবৰ্ািচত হয়। এই 
বু্যেরা জািতসংঘ সদরদ�েরর সে� সরাসির কাজ 
কের এবং এলিডিসর উ�য়নশীল ও �ীপ রা�গুেলার 
মেধ্য সম�েয়র কাজ কের থােক। ১৯৭৪ সােল 
এলিডিসভু� েদশ হওয়ার পর েথেক এর সদস্যরা� 
গুেলার জন্য িনর�র কাজ কের আসেছ বাংলােদশ। 
এরই ফেল ২০১৬ সােলর েসে��ের িনউইয়েকৰ্ 
এলিডিসভু� েদশগুেলার ম�ীপযৰ্ােয়র বািষৰ্ক ৈবঠেক 
এলিডিসভু� েদশসমূহ ও তােদর ব�ু�িতম 
রা�গুেলা বাংলােদেশর সভাপিতে�র ভূয়সী �শংসা 
কের।

উ�য়েন েযাগােযাগ ও �যুি�
২০০৯ সােল িবপুল জনসমথৰ্েন সরকার গঠেনর পর  
েথেকই সারােদেশ ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর ধারণা 
ছিড়েয় েদয়ার কাজ কের যাে�ন েশখ হািসনা। এই 
উেদ্যােগর মূল লক্ষ্য হেলা �যুি�েক কােজ লািগেয় 

মানুেষর জীবনমান উ�ত করা। এ লক্ষ্যেক সামেন 
েরেখ জািতসংঘ উ�য়ন কমৰ্সূচীর  সহায়তায় 
�ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র অধীেন �ািপত হয় একেসস 
টু ইনফরেমশন (এটুআই) ে�া�াম। মাননীয় 
�ধানম�ীর িনরলস উেদ্যােগ সারােদেশ িবেশষ 
কের �াি�ক এলাকাগুেলােত ৫ হাজার ইউিনয়ন 
িডিজটাল েস�ার (ইউিডিস) �াপন করা হয়। এর 
মাধ্যেম জনগণেক �ায় ২০০ ধরেণর ি� িডিজটাল 
েসবা েদয়া হে�। তথ্য �যুি�েক মানুেষর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত মাননীয় �ধানম�ীর 
ঐকাি�ক �েচ�ায় িবে�র সবেচেয় বড় গভনৰ্েম� 
েপাটৰ্াল চালু করেত সক্ষম হেয়েছ বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ২৫,০০ ওেয়বসাইটেক একই �্যাটফেমৰ্ 
এেন সহেজই তথ্য েদয়ার কাজ করা যাে�। 
এগুেলার সােথ েযাগােযাগ ও তথ্য �যুি�র 
সহায়তায় আেরা অেনক উেদ্যাগ বাংলােদশেক 
উ�য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যাে�। এসকল 
উেদ্যােগর কারেণ সা�িতক সমেয় বহু স�াননা ও 
�ীকৃিত েপেয়েছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
এমনিক �িতেবশী রা�ও বাংলােদশেক অনুসরণ 
করেছ। ২০১৫ সােল দিক্ষণ এশীয় �িতেবশী 
মাল�ীেপর সােথ চুি� �াক্ষর কের বাংলােদশ। এর 
মাধ্যেম ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ মেডেলর মেতা 
‘িডিজটাল মাল�ীপ’ ৈতিরেত সাহায্য করেব 
বাংলােদশ।

জািতসংঘ শাি�রক্ষী বািহনী

৩০ এি�ল, ২০১৮ পযৰ্� বাংলােদশ জািতসংেঘর 
শাি�রক্ষা িমশেন ি�তীয় সেবৰ্া� শাি�রক্ষী ে�রণকারী 
েদশ। বতৰ্মােন সিহংসতা ও যু� িব�� িবিভ� েদেশ 
শাি� পুনঃ�িত�ায় বাংলােদশী ৬,৯৯২ পুিলশ, 
িমিলটাির িবেশষজ্ঞ, েসনা কমৰ্রত আেছ। শাি�রক্ষায় 
বাংলােদেশর শাি�েসনানীরা জীবনও িদেয়েছন।

স�াসবাদ ও সিহংসতা
২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর েথেক স�াস, 
েমৗলবাদ ও সিহংসতার �িত ‘িজেরা টলাের�’ নীিত 
�হণ কেরেছ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার সরকার
। েদেশ েকান স�াসী েনটওয়াকৰ্ �ংস করা িকংবা 
আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক স�াসী েনটওয়াকৰ্েক 
বাংলােদেশর মািট  ব্যবহার করেত না েদয়া, উভয় 
েক্ষে�ই স�াস দমেন েশখ হািসনার উেদ্যাগ িব� 
পিরম�েল �শংিসত হেয়েছ। 

যু�রাে�র পররা� দ�েরর স�াসবাদ িবষয়ক িরেপােটৰ্ 
স�াসবাদ ও সিহংস েমৗলবাদ েমাকােবলায় েশখ হািসনা 
সরকােরর উেদ্যাগেক সাধুবাদ জানােনা হেয়েছ। 
িব�জুেড় স�াসী হামলার েতােপর মুেখও েশখ 
হািসনার সরকার আ�জৰ্ািতক ও আ�িলক পিরম�েল 
স�ােসর িবরুে� আইন, েগােয়�া মতিবিনময় ও 
স�ােসর িবরুে� লড়াই করার দক্ষতা উ�য়েন েবশ 
অ�ণী ভুিমকা েরেখ চেলেছ। স�াসীেদর অথৰ্ায়ন ও 
অথৰ্ পাচােরর মেতা অপরাধ �িতহত করেত 
বাংলােদেশর সাফল্য েপেয়েছ ঈষৰ্নীয় �শংসা।

৯। আ�জৰ্ািতক মে� েশখ হািসনার েনতৃ�

‘ফরচুন’ এর ৈবি�ক েনতা

২০১৬ সােল ফরচুন ম্যাগািজেন িবে�র �ভাবশালী 
েনতােদর তািলকায় �ান পান মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনা। ম্যাগািজনিট এ বছর রাজনীিত, ব্যবসা 
ও অন্যান্য কমৰ্কাে�র িদক েথেক েসরা ৫০ েনতার 
তািলকা �কাশ কের, েসখােন �ধানম�ী েশখ 
হািসনা ১০ম �ান অিধকার কেরন। ওআইিসভু� 
েদশগুেলার মেধ্য মাননীয় �ধানম�ী একমা� নারী 
িযিন ওই তািলকায় �ান েপেয়েছন। েসখােন বলা 
হেয়েছ “ইসলািম ঐিতহ্য ও নারীর অিধকার এ দুেয়র 
েমলব�েন নারী ক্ষমতায়েনর েনতৃ� িদে�ন েশখ 
হািসনা. . . জনসংখ্যার িদক েথেক চতুথৰ্ মুসিলম রা� 
বাংলােদেশর কােছ তাঁর দায়ব�তা একই সােথ নারী 
অিধকার িবেশষ কের িশক্ষা, অথৰ্ৈনিতক �াধীনতা 
এবং রাজৈনিতক ক্ষমতা এসব িবষেয় িনরলস কাজ 
কের চেলেছন িতিন. . . বাংলােদেশর ৩০% 
�া�বয়� নারীর মাধ্যিমক িশক্ষা রেয়েছ একই সােথ 
িল� ব্যবধান দূরীকরেণর ৈবি�ক সূচেক বািক দিক্ষণ 
এশীয় েদশগুেলার তুলনায় বাংলােদশ অেনক এিগেয় 
আেছ।”

ইউএনইিপ’র চ্যাি�য়ন অব দ্য আথৰ্

জলবায়ু পিরবতৰ্েনর সােথ খাপ খাওয়ােত তাঁর 

সরকােরর অবদােনর �ীকৃিত�রূপ ২০১৫ সােলর 
েসে��ের জািতসংেঘর সেবৰ্া� স�াননা ‘চ্যাি�য়ন অব 
দ্য আথৰ্’ �হণ কেরেছন মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। 
ইউএনইিপ’র মেত, “বাংলােদেশর মেতা �ে�া�ত েদেশর 
সরকার �ধান হেয়ও েশখ হািসনা �মাণ কেরেছন 
আথৰ্সামািজক উ�য়েনর জন্য জলবায়ু পিরবতৰ্ন খােত 
িবিনেয়াগ করা অতীব জরুির।”

‘ফেরন পিলিস’র শীষৰ্ িব�-িচ�ািবদ

২০১৫ এর িডেস�ের ওয়ািশংটন িভি�ক জানৰ্াল ফেরন 
পিলিস ১০০ িব� িচ�ািবেদর তািলকা �কাশ কের, েযখােন 
িস�া� �হেণর েক্ষে� েসরা ১৩ িচ�ািবেদর একজন 
মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা। জলবায়ু পিরবতৰ্ন িবষেয় 
তাঁর অবদােনর �ীকৃিত�রূপ িতিন এই স�ান লাভ কেরন
। �িত বছর ফেরন পিলিস ম্যাগািজন িবে�র ১০০ েসরা 
িচ�ািবেদর তািলকা �কাশ কের। 

েফাবৰ্েসর সেবৰ্া� ক্ষমতাধর নারী

িবে�র সবেচেয় ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তািলকায় 
�িতবছরই থােক মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার নাম। 
২০১৮ সােলর এই তািলকায় সেবৰ্া� ক্ষমতাধর নারীর 
তািলকায় ৩০তম �ান অিধকার কেরন মাননীয় �ধানম�ী।
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েনতৃ�দােনর �ীকৃিত�রূপ মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা েপেয়েছন শত 
শত পুর�ার, স�াননা ও �ীকৃিত। এর মেধ্য উে�খেযাগ্য িকছু:

বাংলােদশ, এিশয়া ও এিশয়া-প্যািসিফক 
অ�েলর নারী িশক্ষা ও নারী উেদ্যাগেক 
এিগেয় িনেত েনতৃে�র �ীকৃিত�রূপ 
অে�িলয়ার িসডিনেত ে�াবাল সািমট 
অব উইেমেন ে�াবাল উইম্যানস 
িলডারিশপ অ্যাওয়াডৰ্ অজৰ্ন

নারী ক্ষমতায়েন উে�খেযাগ্য অবদান 
রাখায় ে�াবাল েফারাম অব েডভলপেম� 
ও ইউএন উইেমন এর পক্ষ েথেক 
‘�্যােনট িফফিট-িফফিট চ্যাি�য়ন’ ও 
‘এেজ� অব েচ�’ স�াননা অজৰ্ন

২০১৬-২০১৪: তথ্য �যুি� িভি�ক নানা 
উেদ্যাগ �হেণর মাধ্যেম বাংলােদেশর 
জনগেণর জীবনমান উ�য়েনর 
�ীকৃিত�রূপ �ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র 
অধীন এটুআই ে�া�ােমর টানা ৩ বছর 
তথ্য �যুি� েক্ষে� সবেচেয় স�ানজনক 
�ীকৃিত ‘ওয়া�ৰ্ সািমট অন দ্য 
ইনফরেমশন েসাসাইিট 
(ডি�উএসআইএস)’ অ্যাওয়াডৰ্ লাভ

২০১৮

২০১৮

২০১৬

২০১৬
২০১৪

সাউথ সাউথ েনটওয়াকৰ্ ফর 
পাবিলক সািভৰ্স ইেনােভশন 
�িত�ার মাধ্যেম সামিজক 
উ�াবনেক উৎসািহত করার 
�ীকৃিত�রূপ জািতসে�র 
সাউথ সাউথ েকাঅপােরশন 
অ্যা� ইউেনে�া অ্যাওয়াডৰ্

১০। আ�জৰ্ািতক �ীকৃিত ও স�াননা
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বাংলােদেশর েটকসই উ�য়েনর 
েক্ষে� তথ্য�যুি�র স�াবনােক 
কােজ লাগােনার জন্য 
ইনফরেমশন এ� কিমউিনেকশন 
েটকেনােলািজ (আইিসিট) ইন 
সাসেটইেনবল েডভলপেম� 
অ্যাওয়াডৰ্

জলবায়ু পিরবতৰ্েনর ভয়াবহ 
�ভাবেক িচি�ত কের 
সুদূর�সারী পিরক�না হােত 
েনয়ার জন্য ইউনাইেটড েনশনস 
এনভায়রনেম� ে�া�াম 
(ইউএনইিপ) এর ‘চ্যাি�য়ন অব 
দ্য আথৰ্’ অ্যাওয়াডৰ্ �দান

তথ্য�যুি�র যেথাপযু� ব্যবহার, 
তৃণমূেল �া�্যেসবা িনি�ত করা, 
সামািজক িনরাপ�া �কে�র 
মাধ্যেম সমােজর িনগৃহীত 
জনগেণর জীবনমান উ�য়ন ও 
দাির�্য দূরীকরেণ সাফল্য 
অজৰ্েনর �ীকৃিত �রূপ 
জািতসংেঘর ‘সাউথ সাউথ 
েকাঅপােরশন িভশনাির’ 
অ্যাওয়াডৰ্ লাভ

নারী িশক্ষায় অনন্যসাধারণ 
অবদােনর �ীকৃত�রূপ 
ইউেনে�ার িবেশষ ‘ি� অব িপস’ 
�ীকৃিত লাভ

দাির�্য দূরীকরণ ও খােদ্য 
�য়ংস�ূণৰ্তা অজৰ্েনর জন্য 
জািতসংেঘর সাউথ সাউথ অ্যাওয়াডৰ্ 
লাভ

সাং�ৃিতক ৈবিচ�্য রক্ষা ও 
সং�ৃিতেক এিগেয় েনয়ায় 
�ীকৃিত�রূপ ইউেনে�ার ‘কালচারাল 
ডাইভারিসিট অ্যাওয়াডৰ্’

নারী ও িশশুর �া�্য িবষয়ক উ�য়েন 
�যুি�র ব্যবহােরর �ীকৃিত�রূপ 
ইউএন ইেকানিমক কিমশন ফর 
আি�কা, আ�জৰ্ািতক 
েটিলকিমউিনেকশন ইউিনয়ন 
(আইিটইউ)-এর অ্যাি�গা ও 
বারবুডা’র �ায়ী িমশন ও 
সাউথ-সাউথ িনউেজর �দ� 
আইিসিট অ্যাওয়াডৰ্ লাভ

িশশু মৃতু্যহার ৫০ শতাংশ কিমেয় 
আনায় ইউনাইেটড েনশনস 
অ্যাওয়াডৰ্ ফর এমিডিজস 
অ্যািচভেম� অ্যাওয়াডৰ্ লাভ

শাি�, িনর�ীকরণ ও উ�য়েন 
অবদােনর �ীকৃিত�রূপ ইি�রা 
গা�ী শাি� পুর�ার লাভ

২০১৫ ২০১৩

২০১২

২০১১

২০১০

২০১০

২০১৫

২০১৫

২০১৬

২০১৪

নারীর রাজৈনিতক ক্ষমতায়েনর 
�ীকৃিত�রূপ উইেমন ইন 
পালৰ্ােম� (ডি�উআইিপ) ে�াবাল 
েফারাম অ্যাওয়াডৰ্



ছিবেত এক দশক





েস�ার ফর িরসাচৰ্ এ� ইনফরেমশন েথেক �কািশত, �কাশকাল নেভ�র ২০১৮
বাসা ২, েরাড ১১ (নতুন), (৩২ পুরেনা), িমরপুর েরাড, ধানমি�, ঢাকা ১২০৯
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