




বাংলােদেশর উ��েনর এক দশক
২০০৯-২০১৮ 





গত দশ বছের বাংলােদেশর আমূল রূপা�র হেয়েছ। এত �� সমেয় বাংলােদশ িন� আেয়র অনু�ত েদশ েথেক িন�-মধ্য আেয়র 
উ�য়নশীল েদেশ পিরণত হেয়েছ। লক্ষ লক্ষ মানুষেক দির� সীমা েথেক উ�ীত করা, ৭ % অথৰ্ৈনিতক �বৃি� অজৰ্ন আর িময়ানমার েথেক 
দশ লােখর েবিশ েরািহ�ােদর আ�য় �দান বাংলােদশেক িনেয়েছ অনন্য উ�তায়। েযখােন দুেযৰ্ােগর কারেণ বাংলােদশ িশেরানাম হেতা 
েসখােন এখন �ান েপেয়েছ বাংলােদেশর অজৰ্ন আর উ�য়ন। 

যিদও দুেযৰ্ােগর আশ�া এখেনা রেয়েছ। িবেশষ কের জলবায়ু পিরবতৰ্েনর সবেচেয় ভয়াবহ �ভাব পড়েত পাের বাংলােদেশ। এরপেরও 
বাংলােদেশ ঘটেছ ইিতবাচক পিরবতৰ্ন। জািতসংেঘর উ�য়ন কমৰ্সূিচ ‘ইউএনিডিপ’ বাংলােদশেক ‘দুেযৰ্াগ ব্যব�াপনা ও ঝঁুিক �শমেন িব� 
েনতৃ�’ িহেসেব েদখেছ।  

িব�ব্যাংক ে�িসেড� ২০১৭ সােলর অে�াবের ঢাকা সফের বেলন, বাংলােদশেক িনেয় আেগ আেলাচনা হেতা েকবল সাহায্য আর �ােণর 
িবষেয়, এখন আেলাচনা হয় নারী ক্ষমতায়ন ও দাির�্য �ােসর েক্ষে� উ�য়নশীল েদশগুেলােক বাংলােদশ িকভােব ে�রণা েযাগাে� তা 
িনেয়।    

িব� �া�্য সং�ার মেত, সবার জন্য �া�্যস�ত টয়েলট িনমৰ্াণ েথেক শুরু কের িশশু, নবজাতক ও মাতৃমৃতু্যহার �াস সবিকছুেতই 
বাংলােদেশর সাফল্য অভাবনীয়। হাজােরা সীমাব�তা আর �িতকূলতা সে�ও বাংলােদশ এিগেয় চলেছ। এর মাধ্যেমই কিঠন েথেক 
কিঠনতর অজৰ্ন করেত পারেছ।  

গত দশ বছের অথৰ্ৈনিতক, সামািজক ও মানব উ�য়েনর �িতিট সূচেক অভাবনীয় উ�িত কেরেছ বাংলােদশ। অবকাঠােমাগত উ�য়ন, 
�িতিট খােতর িডিজটাইেজশন, পিরেবশ রক্ষার সবৰ্া�ক েচ�া, জলবায়ু পিরবতৰ্ন আর �াকৃিতক দুেযৰ্াগ েমাকােবলার জন্য সবৰ্দা ��ত 
থাকা আর মানুেষর জন্য খাদ্য িনরাপ�া িনি�ত করার মাধ্যেম এই উ�িত স�ব হেয়েছ। 

এই েলখায় আমরা গত এক দশেক বাংলােদেশর অিজৰ্ত সাফল্য স�েকৰ্ আেলাচনা করার েচ�া করেবা। ২০০৯ েথেক ২০১৮ সােলর 
মেধ্য বাংলােদশ িকভােব উ�িত কেরেছ তার আেলাচনাই থাকেছ এই �কাশনায়।  
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অথৰ্ৈনিতক উ�য়ন

গত দশ বছের িন� আেয়র �ে�া�ত 
েদশ েথেক িন�-মধ্য আেয়র 
উ�য়নশীল েদেশ পিরণত হেয়েছ 
বাংলােদশ। 

২০০৯ সােল দািরে�্যর হার িছেলা 
৩১.৫ শতাংশ, ২০১৮ সােল যা 
হেয়েছ ২১.৮ শতাংশ। 

এই সমেয়র মেধ্য অিত দািরে�্যর 
হার �াস েপেয় ১৭.৬ েথেক ১২.৯ 
শতাংেশ এেসেছ। 

২০১৫ সােল মাথািপছু আয় বৃি�র ফেল বাংলােদশ িন� মধ্য 
আেয়র েদশগুেলার কাতাের িনেজর নাম িলিখেয়েছ। 
�াধীনতার পর এই �থম বাংলােদশ িন�-মধ্য আেয়র েদেশ 
পিরণত হেলা। ১০ বছেরর মেধ্য বাংলােদেশর মাথািপছু আয় 
৭৫৯ ডলার েথেক ১,৭৫২ ডলাের উ�ীত হেয়েছ। ২০২১ 
সােলর মেধ্য বাংলােদশ উ�-মধ্য আেয়র েদেশ পিরণত হেত 
যাে�। 

১.১   গুরু�পূণৰ্ অজৰ্ন

দািরে�্যর হার 
১৯৭৫ েথেক – বাংলােদশর গােয় িছল 

�ে�া�ত েদেশর তকমা

২০১৫ – িব� ব্যাংক বাংলােদশেক িন�মধ্য 
আেয়র েদেশর �ীকৃিত �দান কের 

২০১৮ – জািত সংঘ বাংলােদশেক 
উ�য়নশীল েদেশর �ীকৃিত �দান কের 
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২০১৭-১৮ অথর্বছের 
অিজর্ত �বৃি�

7.86%

িবগত ৩ বছের
ধারাবািহক ভােব

৭%
এর েবিশ 

এইসব অজৰ্ন একিদেন আেসিন। ২০০৮ সােল িনবৰ্াচনী 
ইশিতহাের আওয়ামী লীেগর জািতর কােছ ওয়াদা িছেলা িভশন 
২০২১, বাংলােদশেক ২০২১ সােলর মেধ্য মধ্যম আেয়র েদেশ 
পিরণত করা। ক্ষমতায় এেস মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা 
দীঘৰ্েময়ািদ উ�য়ন পিরক�না ২০১০-২০২১ হােত েনন। একই 
সােথ েশখ হািসনার সরকার হােত েনয় মধ্যেময়ািদ উ�য়ন 
পিরক�না যােক বলা হে� ৬� প�বািষৰ্ক পিরক�না 
(২০১১-২০১৫)। এরই ধারাবািহকতায় ৬ বছর আেগই মধ্যম 
আেয়র েদশ হওয়ার লেক্ষ্য েপৗঁেছ িগেয়েছ বাংলােদশ। 

বাংলােদশ ২০৪১ সােলর মেধ্য উ�ত েদেশ পিরণত হওয়ার 
লক্ষ্য িনধৰ্ারণ কেরেছ। আওয়ামী লীেগর পরবতৰ্ী দীঘৰ্েময়ািদ 
লক্ষ্য িভশন ২০৪১। এই লক্ষ্যেক সামেন েরেখ িঠক করা 
হেয়েছ স�ম প�বািষৰ্ক পিরক�না (২০১৬-২০২০)। এর 
সােথই ৈবি�ক উ�য়ন লক্ষ্যমা�া তথা েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া 
বা এসিডিজ পূরণ করেত চায় সরকার। চতুথৰ্ অধ্যােয় এ িনেয় 
িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 

বাংলােদশ পিরসংখ্যান বু্যেরার মেত, ২০১৭-১৮ অথৰ্বছের 
িজিডিপ �বৃি�র হার ৭.৬৫ শতাংশ, যা পৃিথবীর অন্যতম 
সেবৰ্া�।

গত দশেক বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক উ�য়নেক িব�য়কর বলা 
চেল। ২১ শতেক েযখােন �বৃি�র হার িছেলা ৬.৬ শতাংশ, 
েসখােন গত দশ বছের �বৃি� হেয়েছ ৭ শতাংশ। 

১.২   পিরক�নার সু�ু বা�বায়ন

১.৩   অথৰ্ৈনিতক �বৃি�
২০১৮ সােলর মােচৰ্ বাংলােদশ আেরকিট মাইলফলক �শৰ্ 
কের। জািতসংেঘর উ�য়ন নীিত কিমিট (িসিপিড) এক িচিঠেত 
জানায় বাংলােদশ এলিডিসভু� েদশ েথেক উ�য়নশীল েদেশর 
কাতাের িনেজর নাম েলখােনার েযাগ্যতা অজৰ্ন কেরেছ। 
জািতসংেঘর েদয়া তথ্য মেত, বাংলােদশ এরই মেধ্য সব 
েযাগ্যতা পূরণ কেরেছ এবং ২০২৪ সােল দা�িরক অনুেমাদন 
লাভ করেত পারেব। 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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১০০ অথৰ্ৈনিতক েজান �িতি�ত 
হেব ২০৩০ সােলর মেধ্য 

৩,৪০,০০০ েকািট টাকা
বাড়িত র�ািন স�াবনা  

১ েকািট নতুন কমৰ্সং�ান 

অথৰ্ৈনিতক উ�িতর সােথ কৃিষ, িশ� ও েসবা খােতও এেসেছ 
িবশাল পিরবতৰ্ন। উ�য়েনর �ি�য়ায় অথৰ্নীিতর সােথ 
একীভূত হে� িশ� ও েসবা খাত সমূহ। অবকাঠােমাগত 
উ�য়েন বাংলােদেশর অব�ান েযমন দৃশ্যমান, েতমিন কৃিষ 
উ�য়ন, খাদ্য িনরাপ�া ও কমৰ্সং�ান ৈতির করার ব্যাপােরও 
বাংলােদশ িপিছেয় েনই।

২০০৫-০৬ অথৰ্বছের কৃিষ, িশ� ও েসবা খাত েথেক িজিডিপ 
�বৃি� িছেলা যথা�েম ১৯%, ২৫% ও ৫৫.৬%, ২০১৭-১৮ 
সােল �া�লন ধরা হেয়েছ যথা�েম ১৪.১০%, ৩৩.৭১% ও 
৫২.১৮%।

বাংলােদেশর �বৃি� ও উ�য়নেক পেরর ধােপ উ�ীত করেত 
সরকার সারােদেশ েবশিকছু িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল �িত�ার 
পিরক�না হােত িনেয়েছ। ২০১০ সােল আওয়ামী লীগ সরকার 
বাংলােদশ অথৰ্ৈনিতক অ�ল আইন পাশ কের। এর মাধ্যেম 
র�ািনেযাগ্য পণ্য উৎপাদন ও িবেদিশ িবিনেয়াগ িনেয় আসার 
জন্য স�াব্য এলাকাগুেলােত অথৰ্ৈনিতক অ�ল গেড় েতালা 
সহজ হেব। ২০১১ সােল এই আইেনর অধীেন �ধানম�ীর 
কাযৰ্ালেয়র আওতাধীন বাংলােদশ ইেকানিমক েজান অথিরিট  
(েবজা) গিঠত হয়। 

একই সােথ েবসরকাির অথৰ্ৈনিতক অ�ল নীিত ২০১৫-ও ৈতির 
করা হয়। �েজ� ি�য়াের�, িভসা িরকেমে�শন এবং সহায়তা, 
ওয়াকৰ্ পারিমট, আমদািন-র�ািন পারিমট েসবা এখন েবজার 
ওয়ান �প সািভৰ্েসর মাধ্যেম সহেজই করা যাে�। ২০৩০ 
সােলর মেধ্য ৩০ হাজার েহ�র এলাকায় ১০০ অথৰ্ৈনিতক 
অ�ল �িত�া করা হেব। এরই মেধ্য ৭৬িট অথৰ্ৈনিতক অ�ল 
অনুেমাদন েপেয়েছ। এর মেধ্য ১০িট উে�াধন কেরেছন মাননীয় 
�ধানম�ী। েদিশ ও িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা এরই মেধ্য 
িবিনেয়াগ করা শুরু কেরেছন। ২৬িট অথৰ্ৈনিতক অ�েলর কাজ 
চলেছ। 

মাননীয় �ধানম�ীর িনেদৰ্শনা অনুযায়ী, �িতিট অথৰ্ৈনিতক 
অ�েল সবুেজর �াধান্য থাকেব, িনজ� পািনর ব্যব�াপনা ও 
বজৰ্্য ব্যব�াপনা থাকেব। পিরকি�ত নগর ও আধুিনক বাস�ান 
থাকেব এেদর আেশপােশ। এর মাধ্যেমই অথৰ্ৈনিতক কাযৰ্�ম 
এিগেয় যােব। আশা করা  যায়, অথৰ্ৈনিতক অ�ল �িত�ার পর 
র�ািন আয় বাড়েব �ায় ৪০ িবিলয়ন ডলার ও ১ েকািট নতুন 
কমৰ্সং�ান হেব।  

গড় িজিডিপ �বৃি�র হার ৬.৬%, েযখােন 
উ�য়নশীল েদশগুেলার �বৃি�র হার ৫.১%

িবিনেয়ােগর হার ৪.৩% েথেক েবেড় ৮.২%

মাথািপছু আয় ৭৫৯ ডলার েথেক েবেড় ১,৭৫২ 
ডলার

মূল্য�ীিত ১২.৩% েথেক কেম ৫.৮% 

রাজ� �বৃি�র হার ৯.২% েথেক েবেড় ১০.৩%

বােজেটর আকার ৮৯ হাজার েকািট টাকা েথেক 
েবেড় ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ েকািট টাকা

বািষৰ্ক আমদািন ১৫.৬ িবিলয়ন ডলার েথেক 
েবেড় ৩৪.৮ িবিলয়ন ডলার

ৈবেদিশক মু�ার িরজাভৰ্ ৭.৫ িবিলয়ন ডলার 
েথেক ৩২.২ িবিলয়ন ডলার

িবেদিশ িবিনেয়াগ ৯৬১ িমিলয়ন ডলার েথেক 
েবেড় ২৪৫৪.৮ িমিলয়ন ডলার

২০১৭-১৮ সােল েরিমট্যাে�র পিরমাণ ১৪.৯৮ 
িবিলয়ন ডলার, যা ২০০৭-০৮ অথৰ্বছের িছেলা 
৭.৯ িবিলয়ন ডলার

১.৪   সমি�ক অথৰ্নীিতর সূচক ১.৫   িবেশষ অথৰ্ৈনিতক অ�ল

২০০৯ সাল েথেক শুরু কের গত দশেক
বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক অজৰ্নগুেলা হেলা:

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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02

2007 2018

46.66% 
73%

2007 2016

61.87% 

92.24% 

�াথিমক �ের েমেয়েদর ভিতর্র হার 

99.4% 

2007 2017

45% 
18% 

ঝের পরার হার 

�িতেবশী েদশগুেলার তুলনায় মানব স�দ উ�য়েন 
অভাবনীয় সাফল্য েদিখেয়েছ বাংলােদশ। ২০০৯ সােল 
বাংলােদেশর মানব উ�য়ন সূচক িছেলা ০.৫৩৫, ২০১৬ 
সােলর মানব উ�য়ন �িতেবদেন (২০১৭ সােল �কািশত) যা 
০.৫৭৯। এছাড়াও বাংলােদশ মধ্যম মানব উ�য়ন েদশ 
িহেসেব �ীকৃিত েপেয়েছ। িশক্ষা, �া�্য ও দক্ষতা বৃি�সহ 
িবিভ� খােত সরকােরর মানব উ�য়ন বা�ব নীিত ও েকৗশল 
েনয়ার কারেণই এই অভাবনীয় উ�য়ন স�ব হেয়েছ। 

গত ১০ বছের বাংলােদেশর িশক্ষাখােত অভাবনীয় পিরবতৰ্ন 
এেসেছ। ২০১০ সােল �াথিমক িশক্ষায় অংশ�হেণর পিরমাণ 
িছেলা ৯৪.৮ শতাংশ, যা ২০১৭ সােল দাঁড়ায় ৯৮ শতাংেশ। 
ঝের পড়া িশক্ষাথৰ্ীর ২০১০ সােল িছেলা ৩৯.৮ শতাংশ যা 
২০১৭ েত দাঁড়ায় ১৮.৮ শতাংশ। একই সােথ ছা�-িশক্ষেকর 
অনুপাত ৪৬:১ েথেক ৩৯:১ এ দাঁিড়েয়েছ। উপবৃি� পাে� এমন 
িশক্ষাথৰ্ীর সংখ্যা ৭.৯ িমিলয়ন েথেক ১৩ িমিলয়েন দাঁিড়েয়েছ। 
�াথিমক �ুেল ঝের পড়ার পিরমাণ ২০০৯ সােল িছেলা ৪৫% 
যা ২০১৭ েত কেম িগেয় ১৮% এেসেছ। �াইমাির �ুল েলেভেল 
েমেয় িশক্ষাথৰ্ীর হার ৯৯.৪ শতাংশ, েকান েকান �ুেল েছেল 
িশক্ষাথৰ্ীর তুলনায় েমেয় িশক্ষাথৰ্ীর হার েবিশ।

২.১   িশক্ষা

মানব উ�য়ন

বাংলােদশ সা�রতার হার

১৫ েথেক ২৪ বছর বয়সী 
নারী ও পুরুেষর মােঝ 
সা�রতার হার

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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2009 2017

 
এছাড়াও েযসব �ােম �ুল েনই েসখােন ১,৪৯৫িট �াথিমক 
সরকাির �ুল িনমৰ্াণ করা হেয়েছ, ২৬,১৯৩ েবসরকাির �ুলেক 
সরকাির করা হেয়েছ ও ১১িট েজলা সদের �াথিমক িশক্ষা 
�িশক্ষণ ইনি�িটউট �াপন করা হেয়েছ। এই সমেয় ১ লাখ ৮ 
হাজার ২শ’ িশক্ষক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ এবং ১ লাখ ৩ হাজার 
�াথিমক �ুেলর িশক্ষেকর চাকুির জাতীয়করণ করা হেয়েছ। 
�ুেল েযেত পাের না এমন িশক্ষাথৰ্ী ও ঝের পড়ােদর 
িশক্ষা�হেণর জন্য মূলধারার �ুেলর পাশাপািশ ১১ হাজার ১শ 
৬২ িট িবেশষ �ুল ‘আন�’ �াপন করা হেয়েছ। 

ৈবি�ক ও মানস�ত িশক্ষা েদয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার 
জাতীয় িশক্ষা নীিত ২০১০ �হণ এবং এর বা�বায়ন কেরেছ। 
িশক্ষার গুণগত মান বাড়ােত জাতীয় িশক্ষক পিরষদ গঠন করা 
হেয়েছ। ২০০৮-০৯ অথৰ্বছের িশক্ষাখােত বরা� িছেলা ১ 
হাজার ৪শ’ ৬০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার, যা ২০১৮-১৯ অথৰ্বছের 
িগেয় দাঁড়ায় ৬ হাজার ৩শ’ ১৬ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলাের।
 
২০১৮ সােল সরকার �াথিমক ও মাধ্যিমক �ের (মাধ্যিমক 
�ুল, ইবেতদায়ী ও দািখল মা�াসা এবং কািরগির) ৩৫.৪২ 
িমিলয়ন পাঠ্যপু�ক িবনামূেল্য সরবরাহ কেরেছ। একই বছর 
৫িট নৃতাি�ক েগা�ীর ৫৮ হাজার ২শ’ ৫৫ জন �াক �াথিমক 
ও �াথিমক �েরর িশক্ষাথৰ্ী তােদর মাতৃভাষায় েলখা ১ লাখ ৪৫ 
হাজার ৬৩ কিপ বই েপেয়েছ। দৃি� �িতব�ী িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য 
৮ হাজার ২শ’ ে�ইল প�িতেত েলখা পাঠ্যবই িবতরণ করা 
হেয়েছ। জাতীয় কািরকুলাম ও পাঠ্যপু�ক েবাডৰ্ ১২িট পাঠ্যবই 
পুনরায় স�াদনা কেরেছ এবং ভােলা মােনর কাগেজ রিঙন 
কের ছািপেয়েছ।
 
১.৩ েকািট �াথিমক িশক্ষাথৰ্ী তােদর মােয়র ব্যাংক অ্যাকাউে�র 
মাধ্যেম এখন সরাসির উপবৃি�র টাকা পাে�। মাধ্যিমক �ের 
৪০ লক্ষ ৫০ হাজার িশক্ষাথৰ্ী উপবৃি� েপেয়েছ। ২০১৭ সাল 
েথেক ৮০ হাজার �িতব�ী িশক্ষাথৰ্ী উপবৃি� পাে�। দিলত, 
েবেদ, হিরজন স�দােয়র িশক্ষাথৰ্ীরাও এখন িনয়িমত উপবৃি� 
পাে�। ১০৪িট উপেজলায় এসইিপ �কে�র অধীেন ৩ 
েকািটরও েবিশ িশক্ষাথৰ্ী খাদ্য সহায়তা পাে�। এর মেধ্য ৮৫ 
উপেজলায় সরকারই এর ব্যয়ভার বহন করেছ। আরওএসিস-১ 
�কে�র আওতায় ২০০৯ েথেক ২০১২ সােল পূেবৰ্ ঝের পড়া 
৯৮ হাজার ২১১ িশক্ষাথৰ্ী �াথিমক িশক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় 
উ�ীণৰ্ হেয়েছ। পরবতৰ্ী ২ বছের আরওএসিস-২ �কে�র 
আওতায় আেরা ৪৫,৭৬৩ িশক্ষাথৰ্ী পাশ কেরেছ।

মান স�� িশক্ষা িনি�ত করেত েবশ িকছু �ক� চালু রেয়েছ
। েযমন, �ুেল দুপুেরর খাবােরর ব্যব�া, িশক্ষা�িত�ােনর 
অবকাঠােমা িনমৰ্াণ ও রক্ষনােবক্ষণ, িনরিবি�� িশক্ষার পিরেবশ 
িনি�ত করার পাশাপািশ িশক্ষা�িত�ােন িবশু� খাবার পািন 
সরবরাহ করা, �াথিমক িশক্ষা �েরর বইগুেলা িবিভ� ভাষায় 
মু�ন, �াক-�াথিমক িশক্ষা �বতৰ্ন এবং সৃজনশীল �িতভার 
মূল্যায়ন, �ধানম�ীর িশক্ষা সহায়তা তহিবল গঠন, 
সরকািরভােব িশক্ষা�িত�ান �িত�া ও েবসরকাির 
িশক্ষা�িত�ান জাতীয়করণ, ছাে�র অনুপােত িশক্ষক বৃি� 

�াথিমক �ের উপবৃিত্ত  

মাধয্িমক ও পরবতর্ী 
�ের উপবৃিত্ত 

৭০,৫০,০০০

৩০,৫০,০০০ 
৪০,৫০,০০০

১৩০,০০,০০০

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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করেত �েয়াজনীয় িশক্ষক িনেয়াগ, িশক্ষকেদর �িশক্ষণ এবং 
উ�াবেন উৎসািহত করা ও তথ্য ও েযাগেযাগ �যুি� ব্যবহার। 

সাবৰ্জনীন �াথিমক িশক্ষার পাশাপািশ মাধ্যিমক েথেক 
িব�িবদ্যালয় পযৰ্� সৃজনশীল, েপশািভি�ক এবং িবজ্ঞান িশক্ষায় 
েজার েদওয়া হেয়েছ। িডিজটালাইেজশন এখন একিট গুরু�পূণৰ্ 
িবষয়।এটা মাথায় েরেখ ই-বুক �বতৰ্ন করা হেয়েছ। ১২৫ িট 
উপেজলায় ‘উপেজলা আইিসিট ে�িনং অ্যা� িরেসাসৰ্ েস�ার’ 
�াপন করা হেয়েছ এবং আেরা ১৬০িট উপেজলায় এধরেণর 
েস�ার চালুর িবষয়িট �ি�য়াধীন। ৩১৫িট উপেজলায় একিট 
মাধ্যিমক �ুলেক মেডল �ুেল রুপা�র করা হেয়েছ এবং 
২৬,৬৫৫িট �ুেল মাি�িমিডয়া �াসরুম �াপন করা হেয়েছ। 
এরই মেধ্য ৯০ হাজার িশক্ষক ও েদড় হাজার �িশক্ষকেক 
তথ্য�যুি� ও িডিজটাল েটকেনালিজর ব্যবহার িনেয় �িশক্ষণ 
েদওয়া হেয়েছ। ৬২ হাজার িডিজটাল কনেট� ��ত করা 
হেয়েছ েয কনেট�গুেলা িশক্ষকরা চাইেল উ�ত করেত 
পারেবন। এ িবষেয় েমাট ৮০ হাজার িশক্ষকেক িবেশষ ে�িনং 
েদওয়া হেয়েছ।
 
েদশীয় ও আ�জৰ্ািতক বাজােরর চািহদা অনুযায়ী মানবস�দ 
ৈতরীেত কািরগির ও েভােকশনাল িশক্ষার �সাের গুরু�ােরাপ 
করা �েয়াজন। ৬� ে�ণী েথেক পাঠ্যপু�েক তথ্য ও েযাগােযাগ 
�যুি� িবষয় অ�ভূৰ্� করা হেয়েছ। কািরগির, েভােকশনাল ও 
মা�াসা িশক্ষার কাযৰ্কর উ�য়েন িশক্ষা ম�নালয় কািরগির ও 
মা�াসা িশক্ষা নােম পৃথক েবাডৰ্ �াপন কেরেছ।

গত ১০ বছের েদেশ কািরগির ও েভােকশনাল িশক্ষা ও �িশক্ষণ 

(TVET) এর সং�াের অ�গিত হেয়েছ। এ স�িকৰ্ত একিট 
নতুন আইন হেয়েছ, যােত দ্য ন্যাশনাল েটকিনক্যাল অ্যা� 
েভােকশনাল েকায়ািলিফেকশন ে�মওয়াকৰ্ (NTVQF), দ্য 
ন্যাশনাল ি�ল েডভলাপেম� পিলিস (NSVP), ই�াি� ি�লস 
কাউি�ল (ISC), কমিপেটি�-েবইজড ে�ইিনং অ্যা� 
অ্যােসসেম� (CBT&A) িবষয় অ�ভুৰ্�। মাধ্যিমক ও উ� 
মাধ্যিমকেক েভােকশনাল িশক্ষা ব্যব�া িনয়িমত আপেডট করা 
হেয় থােক। গতানুগিতক েকাসৰ্গুেলােত িশক্ষাথৰ্ীেদর েমধার 
িভি�েত পিরবতৰ্ন আনা হেয়েছ। ি�-েভােকশনাল েযাগ্যতা 
িটিভইিট িরফমৰ্ ে�ােজ� এর আওতায় েনওয়া হেয়েছ। েযখােন 
ভাষা, িশক্ষা এবং েপশািভি�ক দক্ষতার মেতা েযাগ্যতা যু� করা 
হেয়েছ।  

িটিভইিট (কািরগির ও েভােকশনাল িশক্ষা ও �িশক্ষণ) িনব�ন 
২০১০ সােল িছল ৬ শতাংশ। ২০১৭ সােল েবেড় দাঁিড়েয়েছ ১৫ 
শতাংশ। 

কািরগির িশক্ষায় নারীেদর িনব�ন ২০১০ সাল েথেক ৪৪ 
শতাংশ েবেড়েছ।

সা�িতক বছরগুেলােত উ� িশক্ষায় িশক্ষাথৰ্ীেদর অংশ�হণ 
ব্যপকভােব বৃি� েপেয়েছ। ২০১০ সােল ১.৪ িমিলয়ন েথেক 
িশক্ষাথৰ্ী েবেড় ২০১৬ সােল ২.৫৭ িমিলয়ন হেয়েছ। এটা �� 
েয গত দুই দশেক েবসরকাির িব�িবদ্যালেয়র িশক্ষাথৰ্ী 
উে�খেযাগ্যভােব েবেড়েছ। ২০০৯ েথেক পাবিলক িব�িবদ্যালয় 
সংখ্যা ৩১িট েথেক েবেড় ৪৬িট হেয়েছ। গুণগত মােনর 
উ�িশক্ষার িবষয়িটেত নজর েদওয়া হে�। এ জন্য 
ই�ারন্যাশনাল েকায়ািলিট অ্যািসওের� েসল (IQAC) ৬১িট 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮



11

2007 2016

6% 
15% 

44%
2010

সরকাির ও েবসরকাির িব�িবদ্যালেয় তৎপর রেয়েছ। ২০১৬ 
সাল েথেক িব�ব্যাংেকর সহায়তায় সরকার কেলজ এডুেকশন 
েডভলপেম� �েজ� চািলেয় যাে�। ১৩ েকািট ডলােরর এই 
িবিনেয়াগ গত ৫ বছর ধের কেলেজর গুণগত িশক্ষার জন্য  
সং�ার কের আসেছ। �ািত�ািনক উ�য়ন অনুদান ও 
িশক্ষকেদর দক্ষতা বাড়ােনার �ক� িশক্ষার পিরেবশ ও 
িশক্ষাথৰ্ীেদর উ�ত পাঠদােনর িবষয়িট িনি�ত কেরেছ।    

কািরগির িশ�ায়
ভিতর্র হার 

কািরগির িশ�ায়
েমেয়েদর ভিতর্র হার 

সাল েথেক
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গত একদশেক �া�্য ও পুি� সুরক্ষায় সরকার গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা 
েরেখেছ। নানামুখী চ্যােল� সে�ও বাংলােদশ �া�্য ও পুি� 
িবষেয় সফলতা অজৰ্ন কেরেছ। বাংলােদশীেদর গড় আয়ু এই 
অ�েলর অন্যান্য েদেশর তুলনায় েবিশ এবং মৃতু্যর হার বাড়েত 
না েদওয়া এখন িবে� সফলতার গ�। বাংলােদেশর িশশুমৃতু্য, 
৫ বছেরর কম বয়েসর িশশু মৃতু্য ও মাতৃমৃতু্যর হার এ অ�েলর 
অন্যান্য েদেশর তুলনায় ভােলা অব�ােন। ৭ম প�বািষৰ্কী 
পিরক�নায় সামািজত ও অথৰ্ৈনিতক উ�য়েনর পাশাপািশ 
সেবৰ্া�ম �া�্য ও পুি�েসবা িনি�ত করার িবষয়িট অ�ভূৰ্� করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ সরকার ২০২৩ সাল নাগাদ সাবৰ্জনীন �া�্য 
বীমার পিরক�না কেরেছ, েযখােন ৭০ শতাংশ িচিকৎসা ব্যয় 
েদওয়া হেব। 

১৬,৪৩৮ কিমউিনিট ি�িনক এবং ইউিনয়ন �া�্য েক� �াপন 
করা হেয়েছ েযখান েথেক িবনামূেল্য িচিকৎসার সে� ৩০ 
ধরেণর অসুধ িবনামূেল্য েদওয়া হে�। �া�্য েসবা জনগেণর 
েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত ৪৩িট হাসপাতােল ২৪ ঘ�ার 
েটিল-েমিডিসন েসবা চালু করা হেয়েছ। িশশু ও গভৰ্বতী মােয়র 
েসবার জন্য বতৰ্মােন ৩০ হাজার স্যােটলাইট ি�িনক রেয়েছ। 
�া�্য েসবা িদেত ২০১৬ সাল েথেক ২৪ ঘ�ার একিট কল 
েস�ার চালু রেয়েছ।     

১০৩ সািভৰ্স েস�ার চালু করা হেয়েছ �িতব�ীেদর জন্য। এখন 
পযৰ্� ৫ লােখর েবিশ অিটজম আ�া� িশশুেদর িবনামূেল্য েসবা 
েদওয়া হেয়েছ। �বীণ মুি�েযা�া ও তােদর পিরবােরর 

২.২   �া�্য ও পুি�

সদস্যেদর িবনামূেল্য েমিডেকল েসবা েদওয়া হে�। ৫৩িট 
উপেজলায় গরীব িনঃ� মােয়েদর জন্য �া�্য েসবা �ক� চালু 
করা হেয়েছ। দাির� সীমার নীেচ বসবাসকারীেদর জন্য েহলথ 
�েটকশন ে�া�াম চালু করা হেয়েছ। এর আওতায় ৩িট 
উপেজলায় ৬৮ হাজার পিরবার িনব�ন কেরেছ। ওই 
পিরবারগুেলা িনব�ন কাডৰ্ ব্যবহার কের ওিপিড ও আইিপিড 
েসবা �হণ করেছ।  

এমন গণমুখী �া�্য েসবা �কে�র কারেণ মাতৃমৃতু্য কেম �িত 
হাজাের ১ দশিমক ৭৬ হেয়েছ, ২০০৯ সােল যা িছল �িত 
হাজাের ২ দশিমক ৫৯। এক বছেরর কম বয়সী িশশুেদর 
িটকাদান কমৰ্সূচীেত িটকা েদওয়ার হার ৮২.৩ শতাংশ আর 
িভটািমন এ ক্যাপসুল খাওয়ােনার হার ৯২ শতাংশ। িশশুেদর 
িটকাদান কমৰ্সূচীর কারেণ িশশু মৃতু্যর হার কেমেছ। বতৰ্মােন 
িশশু মুতু্যর হার �িত ১ হাজাের ২৮ জন, যা ২০০৯ সােল িছল 
৩৯ জন।

গত এক দশেক নতুন নতুন হাসপাতাল গেড় েতালা হেয়েছ, 
ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতালসহ িবিভ� হাসপাতােল নতুন 
ভবন করা হেয়েছ। হাসপাতােল েরাগীর েবড সংখ্যা বাড়ােনার 
পাশাপািশ  িবিভ� আধুিনক িচিকৎসা সর�াম যু� করা হেয়েছ
। ১৬িট সরকাির ও ৫িট সামিরক েমিডেকল কেলজ �িত�া 
করা হেয়েছ। গত ৮ বছের সারা েদেশ সরকাির হাসপাতােল 
১০ হাজার ৬শ’ ৬০িট েবড যু� করা হেয়েছ। ৫২২ েকািট টাকা 
ব্যেয় বাণৰ্ ও �াি�ক সাজৰ্াির ই�িটিটউট িনমৰ্ােনর েশষ পযৰ্ােয় 
রেয়েছ।
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অিটজম, মৃগী, �ায়িবক েরােগ আ�া� িশশুেদর জন্য ১৫িট 
চাই� েডভলপেম� েস�ার �িত�া করা হেয়েছ। ১৫িট 
হাসপাতালেক নারী বা�ব িহেসেব েঘাষণা করা হেয়েছ। ২০১০ 
সােল ১০ হাজার নাসৰ্ িনেয়াগ েনওয়া হেয়েছ। 
কিমউিনিট-েবইজড ি�লড বাথৰ্ এেটনেড� ে�িনং ে�া�ােমর 
পাশাপািশ ৩,০০০ ধা�ী পদ ৈতির করা হেয়েছ।

২০১৭ েথেক ২০২১ সাল পযৰ্� েফারথ েহলথ েস�র ে�া�ােমর 
আওতায় বাংলােদশ পিরবার পিরক�নায় ৬১৫ িমিলয়ন মািকৰ্ন 
ডলার ব্যয় করেব। এই ব্যয় ি�-২০১৭ ে�া�াম েথেক ৬৭ 
শতাংশ বাড়ােনা হেয়েছ। যা পিরবার পিরক�না ২০২০ এর 
লেক্ষ বাংলােদশেক িনেয় যােব। েযখােন বাংলােদশ েবশিকছু 
অি�কার কেরেছ এর মেধ্য জ�হার ২.৩ েথেক ২ নািমেয় আনা 
উে�খেযাগ্য।

ফামৰ্ািসউিটক্যাল খােত বাংলােদেশর অজৰ্নও গবৰ্ করার মেতা। 
েদেশর ৯৮ শতাংশ চািহদা িমিটেয় িবিভ� েদেশ র�ািন হে� 
বাংলােদেশ উৎপ� ওষুধ ও ফামৰ্ািসউিটক্যালস পণ্য। ২০১৭ 
সােল �ায় ৩২০০ েকািট টাকার ওষুধ ও ফামৰ্ািসউিটক্যালস 
পণ্য িবে�র ১৪৫িট েদেশ র�ািন কেরেছ বাংলােদশ। িব�জুেড়ই 
বাংলােদেশর ওষুধ িশ� সুনাম কুিড়েয়েছ। এরই মােঝ 
আমােদর �াগ পিলিস ২০১৬ েঘাষণা কের সরকার।

�া�্য খােতর উ�য়েন গত কেয়ক বছের েবশিকছু পুর�ার 
েপেয়েছ বাংলােদশ। এরমেধ্য জািতসংেঘর অ্যাওয়াডৰ্ ২০১০, 
িনধৰ্ািরত সমেয়র আেগ িশশুমৃতু্যার হার দুই তৃতীয়াংশ কিমেয় 
আনার সফলতা জন্য। �া�্য ও পুি� িনি�ত করেত তথ্য-�যুি� 
ব্যবহার করায় ২০১১ সােল জািতসংেঘর ‘িডিজটাল েহলথ ফর 
িডিজটাল েডভলপেম�’ অ্যাওয়াডৰ্। শীষৰ্ ৬ জনবহুল েদেশর 
মেধ্য শীেষৰ্ েথেক িটকা দান কমৰ্সূিচেত সফলতা ও িটকা না 
েদওয়া িশশুর সংখ্যা কিমেয় আনায় ২০১২ সােল ে�াবাল 
অ্যালােয়� অব ভ্যাকিসনস অ্যা� ইিমউনাইেজশন (GAVI) 
অ্যাওয়াডৰ্ উে�খেযাগ্য।

�িত ১০০০ জীিবত 
�সেব মাতৃ মৃতু্য  

৫ বছেরর িনেচর িশশু মৃতু্য নবজাতক মৃতু্য 

অপিরণত িশশু জ� হার িটকাদান কমৰ্সূিচ 

িনরাপদ পািন �া� জনেগা�ী 

পেয়ািন�াশন সুিবধা �া� জনেগা�ী 

২০১০ ২০১৬ ২০১০ ২০১৬

২০১০ ২০১৬

২০১০ ২০১৬

১৯৯০ ২০১৬২০০৮ ২০১৬২০১০ ২০১৭ 

২৪২
১৭৬

৪৯.৪ 

৩৪.২ 

৩৭.৪% 
৩০.৫% 

৯৮.৯%৫৪%

৩৪% ৭০%

৮৫.৮৪% 
৮১.৮% 

২২.২% 
২৬.১% 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮

সূ�ঃ বাংলােদেশর পিরসংখয্ান বুয্েরা এবং �া�য্ ও পিরবার কলয্াণ ম�ণালয়
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4.2% 2.3%

২.৩   কমৰ্সং�ান ও দক্ষতা উ�য়ন

২০০৯ সােল বাংলােদেশ েবকারে�র হার িছল ৫ শতাংশ। 
২০১৬-১৭ অথৰ্বছর েশেষ েবকারে�র হার কেম আেস ৪.২ 
শতাংেশ। ২০১৬-১৭ সােল ১৪ লক্ষ নতুন কমৰ্সং�ান হেয়েছ। 
যার ফেল েমাট �মশি� ২.৩ শতাংশ েবেড়েছ। ২০০৯ সাল 
েথেক আওয়ামী লীগ সরকার �ানীয় বাজাের ৬৩ লক্ষ নতুন 
কমৰ্সং�ান ৈতির কেরেছ। �মজীিব নারীর সংখ্যা ২০১০ সােলর 
১ েকািট ৬০ লক্ষ েথেক েবেড় ২০১৬-১৭ সােল ১ েকািট ৮৬ 
লক্ষ হেয়েছ।          

২০০৯ েথেক ২০১৭ সাল পযৰ্� েমাট ৫১,৯৮,৯১৪ (৫.১ 
িমিলয়েনর েবিশ) বাংলােদশী নারী-পুরুষ কমৰ্ীর িবেদেশ 
কমৰ্সং�ান হেয়েছ। ২০১৮ সােল আওয়ামী লীগ সরকার ১.১ 
িমিলয়েনর েবিশ কমৰ্ীেক চাকুির িদেয় িবেদেশ পাঠােনার 
পিরক�না কেরেছ। িবেদেশ �িমক পাঠােনার িবষেয় বতৰ্মান 
সরকােরর সফল কূটনীিতর ফেল বাংলােদশী কমৰ্ীরা ১৬৫িট 
েদেশ িনরাপেদ কাজ করেছ।

দক্ষতা উ�য়েন গুরু� িদেয়েছ সরকার। জাতীয় দক্ষতা উ�য়ন 
েকৗশল ২০১১ �নয়ন করা হেয়েছ। েযখােন �ধানম�ীেক 
�ধান েরেখ ৩৭ সদেস্যর জাতীয় দক্ষতা উ�য়ন কাউি�ল 
(NSDC) গঠন করা হেয়েছ। যােদর সম�েয় ২৩িট ম�নালয় ও 
িবভাগ ও এনিজও দক্ষতা উ�য়ন, ে�িনং ও কমৰ্সং�ান কাযৰ্�ম 
পিরচালনা করেছ। দক্ষতা উ�য়ন কাযৰ্�েম আিথৰ্ক �বাহ 
িনি�ত করেত ন্যাশনাল িহউম্যান িরেসাসৰ্ েডভলপেম� ফা� 
�িত�া করা হেয়েছ।

এছাড়াও গুরু� েদওয়া হেয়েছ কািরগির এবং েভােকশনাল 
িশক্ষা ও ে�িনং (TVET) এ। গত ১০ বছের ৩০িট নতুন 
কািরগির ে�িনং েস�ার ও ৫িট েমিরন িটকেনালিজ ইনি�িটউট 
�িত�া করা হেয়েছ সরকাির অথৰ্ায়েন। বতৰ্মােন এধরেনর 
ে�িনং েস�ার েদেশর সব েজলােতই আেছ। ২০০৯ েথেক ১৭ 
সাল পযৰ্� চাকুির িনেয় িবেদশ েযেত ই�ুক ১.৭৫ িমিলয়ন 
মানুষ এধরেনর েস�ার েথেক �িশক্ষণ িনেয়েছ।  

জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক �মবাজােরর পিরবতৰ্নশীল চািহদার 
সে� স�িত েরেখ সরকার জাতীয় কািরগির ও েভােকশনাল 
ে�মওয়াকৰ্ অনুেমাদন কেরেছ।     

২০১৭ সােল
েবকারে�র হার

২০১৬-১৭ সােল
�মবাজাের যু� হেয়েছ 

২০০৯-২০১৭ সােল িবেদিশ
�মবাজাের যু� হেয়েছ

52 ল�
কমর্ী

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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03

সামািজক উ�য়ন

েকৗশলগত সামািজক উ�য়ন পিরক�নায় সাবৰ্জনীন 
িশক্ষা, �া�্য ও পিরবার কল্যাণ কাযৰ্�ম, লক্ষ্য িনভৰ্র 
সামািজক সুরক্ষা �ক�, চাকুির িনভৰ্র দক্ষতা উ�য়ন 
�িশক্ষণ, সেচতনতা �ক� ইত্যািদ অ�ভুৰ্� করায় 
গত ১০ বছের সামািজক খােত বাংলােদশ অভূতপূবৰ্ 
সাফল্য লাভ কেরেছ। দাির�তার হার ৩১.৫ শতাংশ 
েথেক কেম ২০১০ সােল ২৪.৩ শতাংশ হেয়েছ। এবং 
অিত দাির�তার হার ১৭.৬ শতাংশ েথেক কেম ১২.৯ 
শতাংশ হেয়েছ। ২০০৯ সােল মানুেষ গড় আয়ু ৬৭.২ 
েথেক েবেড় ৭১.৬ হেয়েছ। িশশু এবং মাতৃমৃতু্যর হার 
২০০৫ সােল যথা�েম ৩৯ ও ২.৫৯ েথেক কেম 
২০১৬ সােল যধা�েম ২৮ এবং ১.৭৮ হেয়েছ।

৩১.৫% 
েথেক 

২১.৮% 

৬৭.২ বছর
েথেক

৭১.৬ বছর  

১৭.৬%
েথেক

১১.৩% 

২০১০ সােলর পর
দািরে�র হার কেম হেয়েছ 

২০১০ সােলর পর অত
দািরে�র হার কেম হেয়েছ 

২০০৯ সােলর পর গড়
আয়ু েবেড় হেয়েছ 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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2007 2017

29.2% 36%

2010 2016-17

৩.১   নারীর ক্ষমতায়ন 

িবে� নারী ক্ষমতায়েন বাংলােদশেক এখন েরাল মেডল ধরা হয়
। বাংলােদশ আথৰ্ সামিজক এবং রাজৈনিতক কমৰ্কা�সহ সকল 
খােত িল� েভেদ সবার অংশ�হণ িনি�ত কেরেছ। স�িত 
ওয়া�ৰ্ ইেকানিমক েফারাম ি�তীয়বােরর মেতা বাংলােদশেক িল� 
সমতায়েন দিক্ষণ এিশয়ার েদশগুেলার মেধ্য �থম �ােন েরেখেছ
। িল� িবেভদ সূচক ২০১৭ এর মেত িবে� বাংলােদেশর �ান 
৪৭তম।

সরকার �মবাজাের নারীেদর অংশ�হণ উৎসািহত কেরেছ। 
অথৰ্ৈনিতক �বৃি�েত গত এক দশেক লক্ষ লক্ষ নারীেক 
�মবাজাের অ�ভূৰ্� করা হেয়েছ যারা এখন েদেশর অথৰ্ৈনিতক 

�বৃি�েত গুরু�পূণৰ্ অবদান রাখেছ। ২০১৭ সােল �ম শি�েত 
নারীেদর অংশ  �হেনর হার িছল ৩৬ শতাংশ। যা দিক্ষন 
এিশয়ার গড় ৩৫ শতাংেশর েচেয়ও েবিশ। গত ৭ বছের ২.৩ 
লেক্ষর েবিশ নারীেদর কমৰ্ সং�ােনর ব্যব�া হেয়েছ। ২০১০ 
সােল কমৰ্জীবী নারীেদর সংখ্যা ১ েকািট ৬২ লক্ষ েথেক েবেড় 
২০১৬-১৭ সােল ১ েকািট ৮৬ লক্ষ হেয়েছ।  

কৃিষ উৎপাদেন নারীেদর অংশ�হণ বাড়ােত কৃিষ �যুি� এবং 
কৃিষজাত �ব্য �ি�য়াজাত করার জন্য অথৰ্সহায়তা, বসতঘেরর 
সােথ বাগান, নাসৰ্ারী, েমৗমািছ চাষ এবং অন্যান্য অথৰ্ৈনিতক 
কমৰ্কাে� নারীেদর সুেযাগ বাড়ােনা হেয়েছ। ৪৩ শতাংশ �ামীণ 
নারী বতৰ্মােন মাছ চাষ সং�া� কােজ অবদান রাখেছ। বতৰ্মােন 
�ায় ৪০ লাখ নারী ৈতির েপাশাক িশে� কাজ করেছ। নারী 
উেদ্যা�ােদর ব্যাংক এবং অন্যান্য আিথৰ্ক �িত�ানগুেলা সহজ 
শেতৰ্ ঋেণর ব্যব�া কেরেছ। নারীরা এখন িবেশষ ছােড় ১০ 
শতাংশ হাের ঋণ পাে� এবং ১৫ শতাংশ পুনঋণ তােদর জন্য 
সংরিক্ষত। নারী উেদ্যা�ােদর কু্ষ� ও মাঝাির উেদ্যা�া তহিবেল 
১০ শতাংশ এবং িশ� জিম বা �েট ১০ শতাংশ অিধকার 
সংরিক্ষত করা হেয়েছ। ২০১৭ সােল এসএমই ফা� েথেক ৫৪ 

হাজার নারী উেদ্যা�া ৬০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার (৪,৭৭২ 
েকািট টাকা) �হণ কেরেছন। জিয়তা ফাউে�শন নােম 
সরকােরর অন্য একিট উেদ্যাগ েথেক সহায়তা েপেয়েছন ১৮ 
হাজার নারী উেদ্যা�া।    

রাজনীিতেত নারীর অংশ �হণ উৎসািহত কের িব�য়কর সাফল্য 
অজৰ্েনর জন্য বাংলােদশ আ�জৰ্ািতক েফারােম অিভনি�ত 
হেয়েছ। ২০১১ সােল সরকার সংসেদ নারী সংরিক্ষত আসন ৪৫ 
েথেক বৃি� কের ৫০ এ উ�ীনৰ্ কের। বতৰ্মােন সংসেদ ৭৩ জন 
নারী সংসদ সদস্য রেয়েছন, যা েমাট আসেনর ২০ শতাংশ। 
১৯৯০ সােল যা িছল মা� ১২.৭ শতাংশ। দিক্ষণ এিশয়ায় 

বাংলােদশ একমা� েদশ যােদর �ধানম�ী, জাতীয় সংসেদর 
উপেনতা, িবেরাধী দলীয় েনতা, এবং জাতীয় সংসেদর ি�কার 
সবাই নারী। �ানীয় িনবৰ্াচেন সংরিক্ষত নারী আসেনর জন্য 
�ত্যক্ষ িনবৰ্াচন ব্যব�া রেয়েছ। এছাড়াও সরকার উপেজলা 
পিরষদ আইন সং�ার কের �েত্যক উপেজলার জন্য একজন 
মিহলা ভাইস-েচয়ারম্যান পেদর সৃি� কেরেছন। বতৰ্মােন ১২ 
হাজার ৫০০ েবিশ নারী সদস্য �ানীয় সরকােরর িবিভ� পেদ 
কাজ কেরেছন।          

রাজনীিতেত নারী-পুরুেষর মেধ্য ব্যবধান কিমেয় আনার েক্ষে� 
দিক্ষণ ও দিক্ষণপূবৰ্ এিশয়ায় আ�িলক েনতৃ� েদওয়া বাংলােদশ 
ওেমন ইন পালৰ্ােম� অ্যাওয়াডৰ্ িজেতেছ। �ায় ১,১০০ নারী 
এখন সরকােরর উ� পেদ চাকুির করেছ। েদেশর ৬৪িট েজলার 
মেধ্য ৬িট েজলায় নারীরা েজলা �শাসেকর দািয়� পালন করেছ
। ২০৬ জন অিতির� েজলা �সাশেকর মেধ্য ১৬ জন নারী 
রেয়েছ। ৪৯১িট উপেজলার মেধ্য ১০৬ জন নারী উপেজলা 

িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া পেদ রেয়েছন। বতৰ্মােন ১০ জন নারী সিচব 
পদমযৰ্াদায় িবিভ� ম�নালেয় কাজ করেছন যা েমাট সিচেবর ১৩ 
শতাংশ। সরকাির চাকুিরেত নারীর সংখ্যা ২০০৯ সােল 
২,২৭,১১৪ েথেক েবেড় ২০১৫ সােল ৩,৭৮,৩৫৪ হেয়েছ।

বাংলােদশ েসনাবািহনীেত উে�খেযাগ্য একটা সংখ্যার নারী 
কমৰ্কতৰ্া িবিভ� ইউিনেট কাজ করেছ। শতািধক নারী কমৰ্কতৰ্া 
বাংলােদশ িবমান বািহনীর আবহাওয়ািবদ, িবমান �ািফক িনয়�ণ, 
�শাসন, আইন, সরবরাহ, অথৰ্নীিত, �েকৗশল ও িশক্ষাসহ 
িবিভ� িবভােগ কাজ করেছ।পাশাপািশ বাংলােদশ েনৗবািহনীেত 
নারীরা সরবরাহ, �েকৗশল, ইেলি�কাল ও িশক্ষা িবভােগ কমৰ্রত
। সা�িতক বছরগুেলােত বাংলােদশ িবভ� েখলাধুলা 
েযমন-ফুটবল, অ্যাথেলিট�, সাতার, শু্যিটং ইত্যািদ েক্ষে� 
নারীেদও অং�হণ এবং সাফেল্যর জন্য অিভনি�ত হেয়েছ।  
�ীড়া সংগঠনগুেলা নারী অংশ�হণকারীেদও িবিভ� ভাতা ও 
িবেশষ ে�িনং এর সুিবধা িদেয় থােক। 

নারী অিধকার ও নারীর িবরুে� সিহংসতা ব� করেত সরকার 
েদশর নীিত ও আইনী কাঠােমা েজারদার কেরেছ। নারী অিধকার 
িনি�ত করেত ন্যাশনাল ওেমন েডভলপেম� পিলিস ২০১১ যু� 
করা হেয়েছ। এর মেধ্য নারীর চাকুির, উ�রািধকার ও িশক্ষার 
অিধতার িনি�ত করা হেয়েছ। নারী ও িশশু কল্যাণ ম�ণালয় 
২০০৯-১০ অথৰ্বছর েথেক েজ�ার েরসপনিসভ বােজট ধারণা 
চালু কেরেছ। বতৰ্মােন নারী ক্ষমতায়ন ও িল� সমতার জন্য ৪৩ 
ম�ণালয় ও িবভােগ এ বােজট বরা� রেয়েছ। নারী উ�য়েন 
২০০৯-১০ সােল বরা� িছল ৩,২৪৪ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার যা 
২০১৭-১৮ সােল েবেড় ১৩,৩৩৫ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার হেয়েছ। 
গত ৭ বছের গড় বািষৰ্ক �বৃি�ও হার িছল �ায় ২২ শতাংশ।    
এর আেগ পািরবািরক সিহংসতা (�িতকার ও সুরক্ষা) আইন 
২০১০ সােল �বতৰ্ন করা হয় যা িছল বাংলােদেশ পািরবািরক 
সিহংসতা েরােধ �থম �ীকৃত পদেক্ষপ। পরবতৰ্ীেত ২০১৩ সােল 
পািরবািরক সিহংসতা আইেনর যথািচত বা�বায়ন িনি�ত করার 
জন্য আইন পাশ করা হয়। সা�িত সংেশািধত বাল্যিববাহ 
িনয়�ণ আইেনর মাধ্যেম ১৮ বছেরর নীেচর েমেয়েদর িবেয়র 

জন্য কড়া শাি� আেরাপ কের িবল করা হেয়েছ। 
িশশু ও নারীর িবরুে� সিহংসতা েরােধ একিট জাতীয় েহ� 
লাইন �িত�া করা হেয়েছ। েযেকান নারী ও তােদর পিরবার 
যােত তাৎক্ষিনক সােপাটৰ্ ও তথ্য ১০৯ েহ�লাইেন েফান কের 
২৪ ঘ�া সহায়তা চাইেত পারেছন। সিহংসতার িশকার নারীেদর 
িচিকৎসা, আইিন ও পুিলিশ সহায়তা িদেত ওয়ান �প �াইিসস 
েস�ার েদেশর ৬ িট িবভােগ কাজ করেছ। উপর� নারীেদর 
জন্য একিট �মা কাউি�ল েস�ারও �িত�া করা হেয়েছ।

স�িত ওয়া�র্ ইেকানিমক েফারাম 
টানা ি�তীয় বােরর মত িল� 

সমতায়েন বাংলােদশেক সাউথ 
এিশয়ান েদশগুেলার মেধয্ �থম 

অব�ােন েরেখেছ।  

�মবাজাের নারীর
অংশ�হণ েবেড়েছ  

কমর্জীবী নারীর
সংখয্া েবেড়েছ  

১৬২
লাখ

১৮৬
লাখ

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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িবে� নারী ক্ষমতায়েন বাংলােদশেক এখন েরাল মেডল ধরা হয়
। বাংলােদশ আথৰ্ সামিজক এবং রাজৈনিতক কমৰ্কা�সহ সকল 
খােত িল� েভেদ সবার অংশ�হণ িনি�ত কেরেছ। স�িত 
ওয়া�ৰ্ ইেকানিমক েফারাম ি�তীয়বােরর মেতা বাংলােদশেক িল� 
সমতায়েন দিক্ষণ এিশয়ার েদশগুেলার মেধ্য �থম �ােন েরেখেছ
। িল� িবেভদ সূচক ২০১৭ এর মেত িবে� বাংলােদেশর �ান 
৪৭তম।

সরকার �মবাজাের নারীেদর অংশ�হণ উৎসািহত কেরেছ। 
অথৰ্ৈনিতক �বৃি�েত গত এক দশেক লক্ষ লক্ষ নারীেক 
�মবাজাের অ�ভূৰ্� করা হেয়েছ যারা এখন েদেশর অথৰ্ৈনিতক 

�বৃি�েত গুরু�পূণৰ্ অবদান রাখেছ। ২০১৭ সােল �ম শি�েত 
নারীেদর অংশ  �হেনর হার িছল ৩৬ শতাংশ। যা দিক্ষন 
এিশয়ার গড় ৩৫ শতাংেশর েচেয়ও েবিশ। গত ৭ বছের ২.৩ 
লেক্ষর েবিশ নারীেদর কমৰ্ সং�ােনর ব্যব�া হেয়েছ। ২০১০ 
সােল কমৰ্জীবী নারীেদর সংখ্যা ১ েকািট ৬২ লক্ষ েথেক েবেড় 
২০১৬-১৭ সােল ১ েকািট ৮৬ লক্ষ হেয়েছ।  

কৃিষ উৎপাদেন নারীেদর অংশ�হণ বাড়ােত কৃিষ �যুি� এবং 
কৃিষজাত �ব্য �ি�য়াজাত করার জন্য অথৰ্সহায়তা, বসতঘেরর 
সােথ বাগান, নাসৰ্ারী, েমৗমািছ চাষ এবং অন্যান্য অথৰ্ৈনিতক 
কমৰ্কাে� নারীেদর সুেযাগ বাড়ােনা হেয়েছ। ৪৩ শতাংশ �ামীণ 
নারী বতৰ্মােন মাছ চাষ সং�া� কােজ অবদান রাখেছ। বতৰ্মােন 
�ায় ৪০ লাখ নারী ৈতির েপাশাক িশে� কাজ করেছ। নারী 
উেদ্যা�ােদর ব্যাংক এবং অন্যান্য আিথৰ্ক �িত�ানগুেলা সহজ 
শেতৰ্ ঋেণর ব্যব�া কেরেছ। নারীরা এখন িবেশষ ছােড় ১০ 
শতাংশ হাের ঋণ পাে� এবং ১৫ শতাংশ পুনঋণ তােদর জন্য 
সংরিক্ষত। নারী উেদ্যা�ােদর কু্ষ� ও মাঝাির উেদ্যা�া তহিবেল 
১০ শতাংশ এবং িশ� জিম বা �েট ১০ শতাংশ অিধকার 
সংরিক্ষত করা হেয়েছ। ২০১৭ সােল এসএমই ফা� েথেক ৫৪ 

হাজার নারী উেদ্যা�া ৬০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার (৪,৭৭২ 
েকািট টাকা) �হণ কেরেছন। জিয়তা ফাউে�শন নােম 
সরকােরর অন্য একিট উেদ্যাগ েথেক সহায়তা েপেয়েছন ১৮ 
হাজার নারী উেদ্যা�া।    

রাজনীিতেত নারীর অংশ �হণ উৎসািহত কের িব�য়কর সাফল্য 
অজৰ্েনর জন্য বাংলােদশ আ�জৰ্ািতক েফারােম অিভনি�ত 
হেয়েছ। ২০১১ সােল সরকার সংসেদ নারী সংরিক্ষত আসন ৪৫ 
েথেক বৃি� কের ৫০ এ উ�ীনৰ্ কের। বতৰ্মােন সংসেদ ৭৩ জন 
নারী সংসদ সদস্য রেয়েছন, যা েমাট আসেনর ২০ শতাংশ। 
১৯৯০ সােল যা িছল মা� ১২.৭ শতাংশ। দিক্ষণ এিশয়ায় 

বাংলােদশ একমা� েদশ যােদর �ধানম�ী, জাতীয় সংসেদর 
উপেনতা, িবেরাধী দলীয় েনতা, এবং জাতীয় সংসেদর ি�কার 
সবাই নারী। �ানীয় িনবৰ্াচেন সংরিক্ষত নারী আসেনর জন্য 
�ত্যক্ষ িনবৰ্াচন ব্যব�া রেয়েছ। এছাড়াও সরকার উপেজলা 
পিরষদ আইন সং�ার কের �েত্যক উপেজলার জন্য একজন 
মিহলা ভাইস-েচয়ারম্যান পেদর সৃি� কেরেছন। বতৰ্মােন ১২ 
হাজার ৫০০ েবিশ নারী সদস্য �ানীয় সরকােরর িবিভ� পেদ 
কাজ কেরেছন।          

রাজনীিতেত নারী-পুরুেষর মেধ্য ব্যবধান কিমেয় আনার েক্ষে� 
দিক্ষণ ও দিক্ষণপূবৰ্ এিশয়ায় আ�িলক েনতৃ� েদওয়া বাংলােদশ 
ওেমন ইন পালৰ্ােম� অ্যাওয়াডৰ্ িজেতেছ। �ায় ১,১০০ নারী 
এখন সরকােরর উ� পেদ চাকুির করেছ। েদেশর ৬৪িট েজলার 
মেধ্য ৬িট েজলায় নারীরা েজলা �শাসেকর দািয়� পালন করেছ
। ২০৬ জন অিতির� েজলা �সাশেকর মেধ্য ১৬ জন নারী 
রেয়েছ। ৪৯১িট উপেজলার মেধ্য ১০৬ জন নারী উপেজলা 

িনবৰ্াহী কমৰ্কতৰ্া পেদ রেয়েছন। বতৰ্মােন ১০ জন নারী সিচব 
পদমযৰ্াদায় িবিভ� ম�নালেয় কাজ করেছন যা েমাট সিচেবর ১৩ 
শতাংশ। সরকাির চাকুিরেত নারীর সংখ্যা ২০০৯ সােল 
২,২৭,১১৪ েথেক েবেড় ২০১৫ সােল ৩,৭৮,৩৫৪ হেয়েছ।

বাংলােদশ েসনাবািহনীেত উে�খেযাগ্য একটা সংখ্যার নারী 
কমৰ্কতৰ্া িবিভ� ইউিনেট কাজ করেছ। শতািধক নারী কমৰ্কতৰ্া 
বাংলােদশ িবমান বািহনীর আবহাওয়ািবদ, িবমান �ািফক িনয়�ণ, 
�শাসন, আইন, সরবরাহ, অথৰ্নীিত, �েকৗশল ও িশক্ষাসহ 
িবিভ� িবভােগ কাজ করেছ।পাশাপািশ বাংলােদশ েনৗবািহনীেত 
নারীরা সরবরাহ, �েকৗশল, ইেলি�কাল ও িশক্ষা িবভােগ কমৰ্রত
। সা�িতক বছরগুেলােত বাংলােদশ িবভ� েখলাধুলা 
েযমন-ফুটবল, অ্যাথেলিট�, সাতার, শু্যিটং ইত্যািদ েক্ষে� 
নারীেদও অং�হণ এবং সাফেল্যর জন্য অিভনি�ত হেয়েছ।  
�ীড়া সংগঠনগুেলা নারী অংশ�হণকারীেদও িবিভ� ভাতা ও 
িবেশষ ে�িনং এর সুিবধা িদেয় থােক। 

নারী অিধকার ও নারীর িবরুে� সিহংসতা ব� করেত সরকার 
েদশর নীিত ও আইনী কাঠােমা েজারদার কেরেছ। নারী অিধকার 
িনি�ত করেত ন্যাশনাল ওেমন েডভলপেম� পিলিস ২০১১ যু� 
করা হেয়েছ। এর মেধ্য নারীর চাকুির, উ�রািধকার ও িশক্ষার 
অিধতার িনি�ত করা হেয়েছ। নারী ও িশশু কল্যাণ ম�ণালয় 
২০০৯-১০ অথৰ্বছর েথেক েজ�ার েরসপনিসভ বােজট ধারণা 
চালু কেরেছ। বতৰ্মােন নারী ক্ষমতায়ন ও িল� সমতার জন্য ৪৩ 
ম�ণালয় ও িবভােগ এ বােজট বরা� রেয়েছ। নারী উ�য়েন 
২০০৯-১০ সােল বরা� িছল ৩,২৪৪ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার যা 
২০১৭-১৮ সােল েবেড় ১৩,৩৩৫ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার হেয়েছ। 
গত ৭ বছের গড় বািষৰ্ক �বৃি�ও হার িছল �ায় ২২ শতাংশ।    
এর আেগ পািরবািরক সিহংসতা (�িতকার ও সুরক্ষা) আইন 
২০১০ সােল �বতৰ্ন করা হয় যা িছল বাংলােদেশ পািরবািরক 
সিহংসতা েরােধ �থম �ীকৃত পদেক্ষপ। পরবতৰ্ীেত ২০১৩ সােল 
পািরবািরক সিহংসতা আইেনর যথািচত বা�বায়ন িনি�ত করার 
জন্য আইন পাশ করা হয়। সা�িত সংেশািধত বাল্যিববাহ 
িনয়�ণ আইেনর মাধ্যেম ১৮ বছেরর নীেচর েমেয়েদর িবেয়র 

জন্য কড়া শাি� আেরাপ কের িবল করা হেয়েছ। 
িশশু ও নারীর িবরুে� সিহংসতা েরােধ একিট জাতীয় েহ� 
লাইন �িত�া করা হেয়েছ। েযেকান নারী ও তােদর পিরবার 
যােত তাৎক্ষিনক সােপাটৰ্ ও তথ্য ১০৯ েহ�লাইেন েফান কের 
২৪ ঘ�া সহায়তা চাইেত পারেছন। সিহংসতার িশকার নারীেদর 
িচিকৎসা, আইিন ও পুিলিশ সহায়তা িদেত ওয়ান �প �াইিসস 
েস�ার েদেশর ৬ িট িবভােগ কাজ করেছ। উপর� নারীেদর 
জন্য একিট �মা কাউি�ল েস�ারও �িত�া করা হেয়েছ।

রাজনীিতেত নারীর অংশ�হণ 
বৃি� করার জ� বাংলােদশ 

সাউথ ও সাউথ এিশয়া অ�ল 
েথেক ওেমন ইন পালর্ােমন্ট 

েখতাব অজর্ন কেরেছ। 

ম�ণালেয় নারী উ�য়ন ও 
�মতায়েনর জ� িবেশষ বােজট 

নারী উ�য়েনর 
বরা� েবেড়েছ  

২৭ হাজার ২৪৮
েকািট টাকা 

১ ল� ১২ হাজার ১৯
েকািট টাকা 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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৩.২   িশশু উ�য়ন 

আজেকর িশশুরাই আমােদর �� বা�বায়ন করেব। সরকার 
িশশুর  শরীিরক ও মানিসক উ�য়েনর জন্য যথযথ পিরেবশ 
ৈতির করেত বহুমূখী পিরক�না বা�বায়ন করেছ। এই 
পিরক�নার অংশিবেশষ হে� িবিভ� িশশু উ�য়ন েক� 
পিরচালনা, যারা বাল্যিববাহ ও িশশু�েমর ঝঁুিকেত আেছ তােদর 
িনরাপ�া ও িশক্ষা িনি�ত করা, কমৰ্জীবী মােয়েদর িশশুেদর 

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮

েদখােশানার জন্য েড-েকয়ার পিরচালনা ইত্যািদ। সুিবধাবি�ত 
িশশুেদর উ�য়েনর জন্য জরুরী আ�য় েক� িনমৰ্াণ, িশশু বা�ব 
পিরেবশ সৃি�, উে�া� িবদ্যালয়, িবনামূেল্য িশশু েহ� লাইন 
ইত্যািদর কাজ অব্যহত রেয়েছ। পাশাপািশ িশশুর �াথিমক য� 
এবং উ�য়েনর জন্য জাতীয় িশশু আইন এবং সমি�ত আইন 
ৈতির করা হেয়েছ।    

েয সব িশশুেক ঝুিকপূণৰ্ কােজ িনেয়াগ করা হয় তােদরেক  ১৮ 
মাস ও ৬ মােসর জন্য দক্ষতা উ�য়ন �িশক্ষন ও অনানু�ািনক 
িশক্ষা েদওয়া হে�। এই �ক�গুেলার কারেণ �ায় ৯০ হাজার 
িশশু �াভািবক জীবেন িফেরেছ। চলিত বছের আেরা ৬০ হাজার 
িশশুেদর এ সব ে�া�ােমর আওতায় আনা হেব। এছাড়া 
িনেয়াগদাতা, কমৰ্ী এবং  সমািজক সং�গুেলার সে� আলাপ 
কের িশশুেদর জন্য ৩৮িট েপশােক ঝঁুিকপূণৰ্ িহেসেব িচি�ত 
করা হেয়েছ। সরকার িশশু বােজট ২০১৫-১৬ এর �মধ্যিদেয় 
জাতীয় পিরক�না এবং বােজেট িশশু উ�য়নেক মূলধারায় িনেয় 
এেসেছ। িশশুেদর জন্য বরা�কৃত বােজট �িতবছরই বাড়ােনা 
হে�। ২০২০ সােলর মেধ্য এ ম�ণালেয়র েমাট বােজেটর ২০ 
শতাংশ িশশুেদর জন্য বরা� করার লক্ষ্যমা�া িনেয় সরকার 
এিগেয় যাে�।   
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৩.৩   সামািজক সুরক্ষা 

গত দশেক বাংলােদশ সরকার সামািজক সুরক্ষার েক্ষে� সেবৰ্া� 
গুরু� িদেয়েছ। সরকার ২০১৫ সােল বাংলােদশ জাতীয় 
সামািজত িনরাপ�া েকৗশল �ণয়ন কের, যার উে�শ্য হল ৩০ 
িমিলয়েনর েবিশ মানুষেক সামািজক িনরাপ�া েব�নীর আওতায় 
িনেয় আসা এবং স�েদর কাযৰ্কর ব্যবহার িনি�ত করা,ব�ন 
ব্যব�া েজারদার করা, সামািজক ঝঁুিক ও গরীবেদর অ�ািধকার 
এবং সুিবধা বি�তেদর সামািজক িনরাপ�া িনি�ত করা। গত 
১০ বছের সরকার সামািজক িনরাপ�া েব�নীর �ক�গুেলা বৃি� 
কেরেছ। অন�সর ও িবিভ� �কার ঝঁুিকর মেধ্য থাকা  
স�দােয়র মানুেষর জন্য আিথৰ্ক অ�ভুৰ্ি� আর কল্যােণর 
িবষেয় অ�ািধকার েদওয়া হেয়েছ। িনরাপ�া েব�নীর �ক�গুেলা 
িবেশষভােব দািরে�র িবরুে� লড়াই করেত সহায়তা করেছ। 
েসসব মানুষ দাির� সীমার নীেচ বসবাস কের তােদর িশক্ষা, 
�াথিমক �া�্য, পুি� এবং আিথৰ্ক েসবায় অ�ভূৰ্ি�র মাধ্যেম 
িবেশষ অবদান রাখেছ।       

সরকার িবিভ� সামািজক সুরক্ষা ভাতার হার বৃি� কেরেছ। 
২০০৫-০৬ সােল সামািজক িনরাপ�ার সািবৰ্ক বরা� ৩৭৩.৩ 
েকািট টাকা মা� যা ২০১৮-১৯ অথৰ্ বছের বৃি� েপেয় হেয়েছ 
৬৪,৬৫৬ েকািট টাকা।  বতৰ্মােন সামািজক িনরাপ�ায় বরাে�র 
পিরমাণ িজিডিপর ২.৫৫ শতাংশ এবং স�ুণৰ্ বােজেটর ১৩.৯২ 
শতাংশ। ২০১৩ সােল শুধুমা� ১৩ শতাংশ পিরবার সামািজক 

িনরাপ�ার সুেযাগ লাভ করেতন যা ২০১৬ সােল েবেড় ২৮.৭ 
শতাংশ  হেয়েছ। এবং ��তা িনি�ত করেত সামািজক সুরক্ষা 
ে�া�ামগুেলােক িডিজটাল করার �ি�য়া শুরু হেয়েছ।  
সামািজক সুরক্ষা ে�া�ােমর সুিবধােভাগীেদর িনেয় একিট 
িডিজটাল ডাটা েবইজ করা হেয়েছ। একই সমেয় সামািজক 
িনরাপ�া ভাতা ৫০ লক্ষ মানুেষর কােছ অনলাইেন পাঠােনার 
জন্য িবিভ� উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ। আগামীেত এই ��েভাগীরা 
একিট িনিদৰ্� তািরেখ তােদর বাসায় বেস ভাতা েপেয় যােবন।  

গত ১০ বছেরর সামািজক নীিত ও আইন যার মেধ্য 
িবেক�ীকরণ এবং সবার জন্য িশক্ষার স�সারণ, মানুেষর �া�্য 
ও পিরবার কল্যাণ কাযৰ্কলাপ, লক্ষ িনভৰ্র সামািজক সুরক্ষা 
ে�া�াম, কমৰ্সং�ােনর জন্য দক্ষতা উ�য়ন ও  �িশক্ষণ এবং 
সেচতনতা ে�া�াম ইত্যািদ অ�ভূ� রেয়েছ। যার ফল�িতেত 
সামািজক খােক অভূতপূবৰ্ সাফল্য এেসেছ। ২০১০ সােল  
দাির�তার হার ৩১.৫ শতাংশ েথেক কেম ২৪.৩ শতাংশ হেয়েছ
। অিত দাির�তার হার ১৭.৬০ শতাংশ েথেক কেম ১২.৯ 
শতাংশ হেয়েছ। ২০০৯ সােল মানুেষর গড় আয়ু ৬৭.২ েথেক 
বৃি� েপেয় ৭১.৬ হেয়েছ। িশশু ও মাতৃমৃতু্যর হার ২০০৫ সােল 
িছল যথা�েম ৩৯ ও ২.৫৯। যা ২০১৬ সােল কেম ২৮ ও ১.৭৮ 
হেয়েছ। 

বছর কেয়ক বছের সামািজক 
িনরাপত্তা খােত বরা� 

বরা�   

িজিডিপর অংশ   

কমর্সূিচ ৬৬ 

১৬ হাজার ৭০
 েকািট টাকা

৬৪ হাজার ১৭৭
েকািট টাকা

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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লক্ষ্য: ২০১৫ সােলর মেধ্য দাির� সীমার নীেচ বসবাসকারী 
মানুেষর অনুপাত অেধৰ্েক নািমেয় আনা।

অ�গিত: বাংলােদশ দাির�তা দূরীকরেণ �শংসনীয় সাফল্য 
েদিখেয়েছ। েযখােন ১৯৯১-৯২ সােল দাির�তার হার িছল ৫৬.৭ 
ভাগ, ২০১৫ সােল তা কেম দাঁিড়েয়েছ ২৪.৮ ভােগ। বতৰ্মান 
দশেক দাির�তা �ােসর হার গত দশেকর েচেয় �ত হেয়েছ। 

৪.১    িমেলিনয়াম েডভলপেম� েগাল

ৈবি�ক উ�য়েনর
লক্ষ্যমা�া অজৰ্ন

িমেলিনয়াম েডভলপেম� েগাল বা সহ�া� উ�য়ন লক্ষ 
বা�বায়েনর কারেণ বাংলােদশেক অন্যান্য উ�য়নশীল 
েদশগুেলার জন্য অনুকরনীয় দৃ�া� িহেসেব �ীকৃিত েদওয়া 
হেয়েছ। দাির� দূরীকরণ, খাদ্য িনরাপ�া িনি�ত, �াথিমক িশক্ষা 
ব্যব�া, �াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষায় িল� সমতা, নবজাতক ও 
৫ বছেরর কম বয়সী িশশু মৃতু্যর হার কমােনা, মাতৃ মৃতু্যর হার 
কমােনা, �িতেষধক েসবায় উ�িত এবং সং�মক েরােগর িব�ার 
কমােনাসহ িবিভ� েক্ষে� বাংলােদশ িব�য়কর অ�গিত ঘিটেয়েছ
। এমিডিজ েগাল অজৰ্েন সরকােরর উ� পযৰ্ায় েথেক শুরু কের 
সবাই এক সে� কাজ করার জন্য �িতজ্ঞাব�। 

এমিডিজ: এক নজের বাংলােদেশর উ�িত

এমিডিজ ১:
চরম দাির� ও কু্ষধা দূরীকরণ
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লক্ষ্য: েছেল-েমেয় সকল িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য স�ূণৰ্ �াথিমক 
িশক্ষা িনি�ত করা।

অ�গিত: �াথিমক িশক্ষায় সবার অংশ�হণ িনি�ত করার 
েক্ষে� িবেশষ অ�গিত হেয়েছ। বতৰ্মােন �াথিমক িশক্ষা েশষ 
করেছ এমন িশক্ষাথৰ্ীেদর হার ৯৭.৭ শতাংশ, ২০১৫ সােল 
িশক্ষাথৰ্ীেদর �াথিমক িশক্ষা স�� করার হার িছল ৮১.৩ 
শতাংশ। 

লক্ষ্য: ২০১৫ সােলর মেধ্য মাতৃমৃতু্যর হার িতন-চতুথৰ্াংশ কিমেয় 
আনা।

অ�গিত: গত ৯ বছের মাতৃমৃতু্যর হার ৪৮ শতাংশ কেমেছ। 
২০০১ সােল �িত হাজাের মাতৃমৃতু্যর সংখ্যা িছল ৩২২ জন, 
আর ২০১৩ সােল এ সংখ্যা কেম ১৭০ জন হেয়েছ।

লক্ষ্য: ২০১৫ সােলর মেধ্য এইডস ও অন্যান্য সং�মক েরােগর 
িব�ার থামােনা।

অ�গিত: বাংলােদশ সং�মক েরাগ �িতেরােধ ভােলা কাজ 
কেরেছ। বাংলােদেশ এইচআইিভর ব্যপকতা ০.১ শতাংেশরও 
কম। যা মহামাির পযৰ্ায় েথেক অেনক নীেচ। 

লক্ষ্য: েটকসই উ�য়েনর মূল ধারণাগুেলােক েদেশর নীিতমালায় 
এবং কমৰ্সূিচেত অ�ভুৰ্� করা এবং পিরেবেশর উপাদানসমূেহর 
ক্ষয় েরাধ করা। 

অ�গিত:  
বতৰ্মােন েদেশর েমাট ভুখে�র ১৩.৪০ শতাংশ জিম বৃক্ষ 
আ�ািদত যা ২০১৫ সােল মেধ্য ২০ শতাংশ লক্ষ্যমা�ার িনেচ। 

লক্ষ্য: ২০০৫ সােলর মেধ্য �াথিমক ও মাধ্যিমক িশক্ষা েথেক 
িল� ৈবষম্য দূর করা এবং ২০১৫ সােলর মেধ্য সকল পযৰ্ােয় 
ৈবষম্য দূর করা।

অ�গিত: বাংলােদশ ২০১৫ সােলর অেনক আেগই �াথিমক ও 
মাধ্যিমক িশক্ষায় িল� সমতার লক্ষ্য পূরণ কেরেছ।

লক্ষ্য: ২০১৫ সােলর মেধ্য ৫ বছেরর িনেচ িশশু মৃতু্যর হার 
দুই-তৃতীয়াংশ কিমেয় আনা।

অ�গিত: বাংলােদশ এ লক্ষ্য অজৰ্েনর পেথ রেয়েছ যা িতনিট 
সূচক িদেয় মাপা যায় েযমন- পাঁচ বছেরর িশশু মৃতু্যর হার, 
নবজাতক িশশুর মৃতু্যর হার এবং হােমর �িতেষধক। পাঁচ 
বছেরর িশশু মৃতু্যর হার ১৯৯০ সােল �িত হাজাের ১৫১ েথেক 
কেম ২০১৪ সােল ৩৬ জন হেয়েছ। একইভােব িশশু মৃতু্যর হার 
১৯৯০ সােল হাজাের িছল ৯৪ জন, ২০১৫ সােল তা েনেম 
এেসেছ ২৯ জেন। এক বছর বয়সী িশশুেদর হােমর �িতেষধক 
েদওয়ার অনুপাত ১৯৯১ সােল ৫৪ শতাংশ েথেক ২০১৩ সােল 
৮৬ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ। 

এমিডিজ ২: 
সাবৰ্জনীন �াথিমক িশক্ষা অজৰ্ন

এমিডিজ ৫: 
মাতৃ�া�্য উ�য়ন 

এমিডিজ ৬:
এইচআইিভ/এইডস, ম্যােলিরয়া এবং 
অন্যান্য সং�মক েরােগর িবরুে� যু�।

এমিডিজ ৭:
পিরেবশ সুরক্ষা িনি�ত করা 

এমিডিজ ৩:
িল� সমতা ও নারী ক্ষমতায়েন উৎসািহত 
করা

এমিডিজ ৪: 
িশশু মৃতু্যর হার কমােনা
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৪.২   েটকসই উ�য়ন লক্ষ্য (এসিডিজ) 

লক্ষ্য: উ�ু�, িনয়মতাি�ক, �ত্যািশত, ৈবষম্যহীন বািণজ্য এবং 
আিথৰ্ক ব্যব�ার িবকাশ। 

অ�গিত: গত ২৫ বছর ধের বাংলােদশ গেড় ১.৮ িবিলয়ন মািকৰ্ন 
ডলার আ�জৰ্ািতক সহায়তা েপেয়েছ। এমিডিজ লক্ষ্য পূরেণ জন্য 
বািষৰ্ক �বৃি� ৭.৮ শতাংশ অজৰ্েন সহায়তার �েয়াজন িছল 
বছের ৩ িবিলয়ন মািকৰ্ন ডলার। ২০১৫ সােল �িত ১০০ জেন 
েমাবাইল েফান ব্যবহারকারী িছল ৭৯.৭৬। ১৯৯০ সােল যা িছল 
শূন্য। ২০১৫ সােল �িত ১০০ জেন ই�ারেনট ব্যবহারকারী িছল 
৩০.৩৯ যা ২০০৫ সােল িছল ০.১৫।  

এমিডিজ ৮:
উ�য়েন আ�জৰ্ািতক অংশীদাির� 

এমিডিজর সাফেল্যর ধারা অনুসরণ কের বাংলােদশ ইিতমেধ্য 
ে�াবাল েডভলপেম� েগালস, েটকসই উ�য়ন লক্ষ্য (এসিডিজ) 
িনেয় এরইমেধ্য পিরক�না ও �ক� বা�বায়ন শুরু কেরেছ।

�থমত, বাংলােদশ মাঝাির ও দীঘৰ্ েময়াদী জাতীয় উ�য়ন 
পিরক�নাগুেলা েটকসই উ�য়ন লক্ষ্য (এসিডিজ) েত অ�ভূৰ্� 
কেরেছ। স�ম প�বািষৰ্কী পিরক�নায়ও (২০১৬-২০২০) 
২০৩০ সােলর এেজ�াগুেলা অ�ভূৰ্� কেরেছ। এিট জাতীয় 
পিরক�নায় এসিডিজ অ�ািধকার বজায় েরেখ ২০৩০ সােলর 
এেজ�া বা�বায়েনর একিট অসাধারণ সুেযাগ কের িদেয়েছ।

কমৰ্ পিরক�না �ণয়ন এবং এসিডিজ বা�বায়েনর �ি�য়ােত 
এনিজও, উ�য়ন সহেযাগী, েবসরকাির খাত, গণমাধ্যম ও 
নাগিরক সমাজ সংগঠেনর ব্যপক অংশ �হণ িনি�ত করার 
জন্য সরকার ‘সম� সমাজ’ প�িত �হণ কেরেছ। এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য �ধানম�ীর কাযৰ্ালেয় এসিডিজ বা�বায়ন ও 
পযৰ্েবক্ষণ কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 

ম�ণালেয়র দািয়� ব�ন: এসিডিজ অজৰ্েন ম�ণালয় ও 
সং�াগুেলার সুিনিদৰ্� দািয়� িচি�ত কের �িতিট লক্ষ্য অজৰ্েন 
দািয়� ভাগ কের েদওয়া হেয়েছ। 

ডাটা গ্যাপ অ্যানালাইিসস:  বাংলােদশ পিরক�না কিমশন 
েদেশর জন্য িবিভ� উপােয় তথ্য সং�হ ও পযৰ্ােলাচনা কের। 
এর মাধ্যেম বাংলােদেশর ৭০িট সূচেকর তথ্য রেয়েছ এবং 
১০৮িট সূচেকর আংিশক তথ্য রেয়েছ। তেব অবিশ� ৬৩িট 
সূচেকর তথ্য সং�েহর নতুন �ি�য়া ৈতিরর �েয়াজন রেয়েছ।      

জাতীয় নজরদাির ও মূল্যায়ন কাঠােমা: বাংলােদেশর এসিডিজ 
বা�বায়েনর জন্য িনরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠােমা চুড়া� করার 
�ি�য়া চলেছ। তথ্য সং�হ, িবে�ষণ, অ�গিত িচি�ত এবং 
িরেপািটং সহজতর করার জন্য এই কাঠােমার একিট ম্যাে�া 
েলেভল ওেয়ব িভি�ক েডটা িরেপািজটির িসে�ম থাকেব। এিট 
ওেয়বসাইেট সকেলর জন্য উ�ু� থাকেব।         
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05

In 9 years

৫.১   িবদু্যৎ ও �ালািন

অবকাঠােমা
উ�য়ন

িবদু্যৎ ও �ালািন খাত বতৰ্মান আওয়ামী লীগ সরকােরর 
অন্যতম �ধান অ�ািধকার। ২০০৯ সােলর জানুয়ািরেত যখন 
সরকার ক্ষমতায় িগেয়িছল তখন েদেশর িবদু্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
িছল ৪ হাজার ৯শ’ ৪২ েমগাওয়াট। ওই অব�ায় সরকার িবদু্যৎ 
উৎপাদন, ে�রণ ও িবতরেণর সমি�ত েকৗশলসহ পাওয়ার 
েস�র মা�ার �ান ৈতির কের এবং এই পিরক�না অনুসরণ 
কের িবিভ� কাযৰ্�ম বা�বায়ন করা শুরু কের। এর উে�শ্য 
হে� ২০২১ সােলর মেধ্য িবদু্যৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ২৪ 
হাজার েমগাওয়াট পযৰ্� বাড়ােনা এবং সা�য়ী মূেল্য সকলেক 
িবদু্যৎ সরবরাহ িনি�ত করা।     

দশ বছেরর মেধ্য িবদু্যৎ েকে�র সংখ্যা ২৭ েথেক েবেড় ১১৮ 
িট হেয়েছ এবং িবদু্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন িতন গুণ েবেড় 
১৮হাজার ৩শ’ ৫৩ েমগাওয়ােট েপৗঁেছেছ। ২০০৯ সােল ৩ 
হাজার ২শ’ ৬৮ েমগাওয়াট েথেক িবদু্যৎ উৎপাদন েরকডৰ্ ১০ 
হাজার ৯শ’ ৫৮ েমগাওয়ােট েপৗঁেছেছ। গত নয় বছর ধের 
২৬২২-সািকৰ্ট িকিম �া�িমশন লাইন িনমৰ্ােণ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার 
িকেলািমটার িবতরণ লাইনিট স�� করা হেয়েছ। বতৰ্মান 
�া�িমশন এবং িবতরণ লাইেনর ৈদঘৰ্্য যথা�েম ১০ হাজার 
৬শ’ ৮০ সািকৰ্ট িকেলািমটার এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
িকেলািমটার। এই সমেয়র মেধ্য িবদু্যৎ অপচেয়র হার ১৬.৯ 
শতাংশ েথেক ১১ শতাংেশ কেম এেসেছ। সামি�কভােব, েমাট  
জনসংখ্যার শতকরা ৪৭ শতাংশ েথেক ৯০ শতাংশ এখন িবদু্যৎ 
সরবরােহর আওতায় এেসেছ।      

�ালািন িনরাপ�া িনি�ত করার লেক্ষ্য েদেশর নতুন েতল ও 
গ্যাস েক্ষ� অনুস�ােন েজার েদওয়া হেয়েছ। পূবৰ্বতৰ্ী সরকােরর 

২০,০০ 
েমগাওয়াট  

১১৮ িট

২৭

৪,৯৪২
েমগাওয়াট 

িবদুয্ৎ উৎপাদন 
�মতা েবেড়েছ 

িবদুয্ৎ েকে�র 
সংখয্া েবেড়েছ 

২৬২২-সািকর্ট িক.িম. �া�িমশন লাইন িনমর্াণ

১,৭৪,০০০ হাজার িকেলািমটার িবতরণ লাইন িনমর্াণ 
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৫.২   েযাগােযাগ ও ব�র

সময় েতল ও গ্যাস অনুস�ান কাযৰ্�ম বাধা�� হেয়িছল। এই 
সরকােরর েময়ােদ, ২০০৯ সােল 'গ্যাস উ�য়ন তহিবল' �াপন 
করা হেয়েছ, বােপ�েক েতল ও গ্যাস অনুস�ােন সহায়তা, 
ভূিমক� জিরপ পিরচালনা এবং �ালািন িনরাপ�া িনি�ত 
করার জন্য ২০১৫ সােল 'এনািজৰ্ িসিকউিরিট ফা�' �িত�া করা 
হয়। সরকােরর আ�িরক �েচ�ার ফেল েতেলর ে�ােরজ 
ক্ষমতা েবেড়েছ ৮.৯ লাখ েথেক ১২.২১ লক্ষ েমি�ক টন।  

েভালায় নতুন গ্যাস েক্ষ�সহ েদেশ েমাট �াকৃিতক গ্যাস 
েক্ষে�র সংখ্যা এখন ২৭িট। বতৰ্মােন ২০িট েক্ষ� েথেক গ্যাস 
উে�ালন করা হে�। ২০০৯ সােলর জানুয়ািরেত গ্যাস উৎপাদন 
ক্ষমতা ১ হাজার ৭শ’ ৪৪ িমিলয়ন িকউিবক ফুট েথেক ২ হাজার  
৭শ’ ৫০ িমিলয়ন িকউিবক ফুট বৃি� েপেয়েছ। গ্যােসর জন্য 
িবদু্যৎ ও অন্যান্য িশে�র চািহদা িবেবচনা কের িলকুইফাইড 
ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনিজ) আমদািন করার পদেক্ষপ েনওয়া 
হেয়েছ। ৈদিনক ১,০০০ িমিলয়ন িকউিবক ফুট এলএনিজ 
আমদািন করার জন্য চ��ােমর মেহশখালীেত দুিট ভাসমান 
গ্যাস সং�হ�ল ইউিনট �াপন করা হেয়েছ। 

েযাগােযাগ খােত, রা�া, েরল ও েনৗপেথর সম�েয় গিঠত সমি�ত 
পিরবহন ব্যব�ার উ�য়েন েজার েদওয়া হেয়েছ। আেরকিট নজর 
েদয়া িদক হে� সহজ �ািফক এবং িনরাপদ পিরবহন ব্যব�া। 
ঢাকা-চ��াম জাতীয় মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনিসংহ জাতীয় 
মহাসড়ক, নবীনগর-িডইিপেজড চ�া মহাসড়ক, 
যা�াবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কসহ ২০০৮-০৯ েথেক ২০১৬-১৭ 
সাল পযৰ্� িবিভ� �কে�র অধীেন ৪শ’ ৬৫ িকেলািমটার সড়ক 
৪-েলন মহাসড়েক উ�ীত করা হেয়েছ। ৩ হাজার ৯শ’ ৩১ 
িকেলািমটার মহাসড়ক শি�শালী করা হেয়েছ এবং ৪ হাজার 
৫শ’ ৯২ িকেলািমটার মহাসড়ক �শ� করা হেয়েছ; ৮শ’ ৪২ িট 
েসতু এবং ৩ হাজার ৫শ’ ৪৬ কালভাটৰ্ িনমৰ্াণ/েমরামত করা 
হেয়েছ।   

১ হাজার ৫শ’ ৯৪ িকেলািমটার েজলা মহাসড়েকর েমরামত ও 
রক্ষণােবক্ষেণর পাশাপািশ এই সমেয়র মেধ্য উে�খেযাগ্য 
�াইওভার ও েরলপথ ও িনমৰ্াণ হেয়েছ। এর মেধ্য েময়র 
েমাহা�দ হািনফ �াইওভার, কুিড়ল িব�েরাড-এয়ারেপাটৰ্ 
সংেযাগকারী �াইওভার, িমরপুর-এয়ারেপাটৰ্ েরাড �াইওভার, 
চ��ােমর বহ�ারহাট �াইওভার এবং হািতরিঝল �ক�সহ 
কেয়কিট মাইলফলক �ক� বা�বায়ন হেয়েছ। আমােদর িনজ� 
অথৰ্ায়েন প�া েসতুর মেতা েমগা �কে�র বা�বায়ন িব�ব্যাপী 
বাংলােদশেক মযৰ্াদার আসেন অিধি�ত কেরেছ। প�া েসতুর ৫িট 
�্যান সফল ভােব �াপেনর মধ্য িদেয় েসতুর েমাট কাজ 
অেধৰ্েকর েবিশ স�� করা হেয়েছ। ঢাকার �থম েমে�া েরল 
কমৰ্সূিচর কাজ িশিডউেলর আেগ চলেছ, আশা করা যায় 
�াথিমকভােব সীিমত পিরসের আগামী বছেরর শুরুেত চালু হেব

। ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয়র িনমৰ্াণ কাজও এখন দৃশ্যমান 
এবং চলেছ �ত গিতেত।  

েয েকান সমেয়র তুেলানায় েরলওেয় খােতর উ�য়েনও গুরু�পূণৰ্ 
পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ। েরল িবভাগেক পূণৰ্া� ম�ণালয় 
রূপা�র করা হেয়েছ। ২০০৯ সােলর পর ২শ’ ৯৮ িকেলািমটার 
নতুন েরলপথ, ২শ’ ৭৬িট েরল েসতু এবং ৮২িট ে�শন ভবন 
িনমৰ্াণ করা হেয়েছ। ২শ’ ৪৯ িকেলািমটার েরলপথ ৈ�ত েগেজ 
রূপা�র করা হয় এবং ৬২ িট নন -অপােরিটং েরল ে�শন চালু 
করা হেয়েছ। আমরা এই সমেয়র মেধ্য ১শ’ ১৬ িট ে�ন এবং 
৩৬িট ে�েনর স�সািরত পিরেষবা চালু কেরিছ। িবেশষ কের 
ঢাকা-চ��ামগামী রুেট ৩শ’ ২১ িকেলািমটার েরলপেথর মেধ্য 
২শ’ ৪৯ িকেলািমটার েরলপথেক ডবল লাইেন পিরণত করার 
ফেল পণ্য ও যা�ীেদর পিরবহন ক্ষমতা উে�খেযাগ্যভােব বৃি� 
েপেয়েছ। ে�েনর িটিকট এখন সহেজ পাওয়া যায় এবং ে�েনর 
অব�ান স�িকৰ্ত তথ্য এখন সহেজই ই-িটিকট সািভৰ্েসর 
অধীেন ই�ারেনেটর মাধ্যেম েমাবাইল েফােন জানা যায়। 

বতৰ্মান সরকার র�ািন ও অভ্য�রীণ বািণজ্য সহজ করার জন্য 
সমু�, নদী ও �ল ব�েরর উ�য়ন কেরেছ। �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আগ� ২০১৬ সােল েদেশর তৃতীয় সমু� ব�র িহেসব 
পায়রা সমু� ব�েরর িনমৰ্াণ কাজ উে�াধন কেরিছেলন। বতৰ্মােন 
পায়রা সমু� ব�রেক একিট গভীর সমু� ব�ের পিরণত করার 
একিট মা�ার �ান সরকােরর রেয়েছ। নদী ব�েরর উ�য়েনর 

জন্য এবং েদেশর েনৗপেথর উ�িতর জন্য পশুর নদী এবং মংলা 
ব�রসহ িবিভ� নদী ও নদী ব�রগুিল ে�িজং করা হে�। মংলা 
সমু� ব�র, েবনােপাল, েভামরা ও নাকুগাঁও �ল ব�েরর 
আধুিনকীকরণ কাজ স�� হেয়েছ। ঢাকার িনকটবতৰ্ী 
পানগাঁওেয় অভ্য�রীণ কে�ইনার িডেপা িনমৰ্াণ করা হেয়েছ।  
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৫.৩   �ত গিতর েমগা �ক� 

েযাগােযাগ খােত, রা�া, েরল ও েনৗপেথর সম�েয় গিঠত সমি�ত 
পিরবহন ব্যব�ার উ�য়েন েজার েদওয়া হেয়েছ। আেরকিট নজর 
েদয়া িদক হে� সহজ �ািফক এবং িনরাপদ পিরবহন ব্যব�া। 
ঢাকা-চ��াম জাতীয় মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনিসংহ জাতীয় 
মহাসড়ক, নবীনগর-িডইিপেজড চ�া মহাসড়ক, 
যা�াবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কসহ ২০০৮-০৯ েথেক ২০১৬-১৭ 
সাল পযৰ্� িবিভ� �কে�র অধীেন ৪শ’ ৬৫ িকেলািমটার সড়ক 
৪-েলন মহাসড়েক উ�ীত করা হেয়েছ। ৩ হাজার ৯শ’ ৩১ 
িকেলািমটার মহাসড়ক শি�শালী করা হেয়েছ এবং ৪ হাজার 
৫শ’ ৯২ িকেলািমটার মহাসড়ক �শ� করা হেয়েছ; ৮শ’ ৪২ িট 
েসতু এবং ৩ হাজার ৫শ’ ৪৬ কালভাটৰ্ িনমৰ্াণ/েমরামত করা 
হেয়েছ।   

১ হাজার ৫শ’ ৯৪ িকেলািমটার েজলা মহাসড়েকর েমরামত ও 
রক্ষণােবক্ষেণর পাশাপািশ এই সমেয়র মেধ্য উে�খেযাগ্য 
�াইওভার ও েরলপথ ও িনমৰ্াণ হেয়েছ। এর মেধ্য েময়র 
েমাহা�দ হািনফ �াইওভার, কুিড়ল িব�েরাড-এয়ারেপাটৰ্ 
সংেযাগকারী �াইওভার, িমরপুর-এয়ারেপাটৰ্ েরাড �াইওভার, 
চ��ােমর বহ�ারহাট �াইওভার এবং হািতরিঝল �ক�সহ 
কেয়কিট মাইলফলক �ক� বা�বায়ন হেয়েছ। আমােদর িনজ� 
অথৰ্ায়েন প�া েসতুর মেতা েমগা �কে�র বা�বায়ন িব�ব্যাপী 
বাংলােদশেক মযৰ্াদার আসেন অিধি�ত কেরেছ। প�া েসতুর ৫িট 
�্যান সফল ভােব �াপেনর মধ্য িদেয় েসতুর েমাট কাজ 
অেধৰ্েকর েবিশ স�� করা হেয়েছ। ঢাকার �থম েমে�া েরল 
কমৰ্সূিচর কাজ িশিডউেলর আেগ চলেছ, আশা করা যায় 
�াথিমকভােব সীিমত পিরসের আগামী বছেরর শুরুেত চালু হেব

। ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয়র িনমৰ্াণ কাজও এখন দৃশ্যমান 
এবং চলেছ �ত গিতেত।  

েয েকান সমেয়র তুেলানায় েরলওেয় খােতর উ�য়েনও গুরু�পূণৰ্ 
পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ। েরল িবভাগেক পূণৰ্া� ম�ণালয় 
রূপা�র করা হেয়েছ। ২০০৯ সােলর পর ২শ’ ৯৮ িকেলািমটার 
নতুন েরলপথ, ২শ’ ৭৬িট েরল েসতু এবং ৮২িট ে�শন ভবন 
িনমৰ্াণ করা হেয়েছ। ২শ’ ৪৯ িকেলািমটার েরলপথ ৈ�ত েগেজ 
রূপা�র করা হয় এবং ৬২ িট নন -অপােরিটং েরল ে�শন চালু 
করা হেয়েছ। আমরা এই সমেয়র মেধ্য ১শ’ ১৬ িট ে�ন এবং 
৩৬িট ে�েনর স�সািরত পিরেষবা চালু কেরিছ। িবেশষ কের 
ঢাকা-চ��ামগামী রুেট ৩শ’ ২১ িকেলািমটার েরলপেথর মেধ্য 
২শ’ ৪৯ িকেলািমটার েরলপথেক ডবল লাইেন পিরণত করার 
ফেল পণ্য ও যা�ীেদর পিরবহন ক্ষমতা উে�খেযাগ্যভােব বৃি� 
েপেয়েছ। ে�েনর িটিকট এখন সহেজ পাওয়া যায় এবং ে�েনর 
অব�ান স�িকৰ্ত তথ্য এখন সহেজই ই-িটিকট সািভৰ্েসর 
অধীেন ই�ারেনেটর মাধ্যেম েমাবাইল েফােন জানা যায়। 

বতৰ্মান সরকার র�ািন ও অভ্য�রীণ বািণজ্য সহজ করার জন্য 
সমু�, নদী ও �ল ব�েরর উ�য়ন কেরেছ। �ধানম�ী েশখ 
হািসনা আগ� ২০১৬ সােল েদেশর তৃতীয় সমু� ব�র িহেসব 
পায়রা সমু� ব�েরর িনমৰ্াণ কাজ উে�াধন কেরিছেলন। বতৰ্মােন 
পায়রা সমু� ব�রেক একিট গভীর সমু� ব�ের পিরণত করার 
একিট মা�ার �ান সরকােরর রেয়েছ। নদী ব�েরর উ�য়েনর 

জন্য এবং েদেশর েনৗপেথর উ�িতর জন্য পশুর নদী এবং মংলা 
ব�রসহ িবিভ� নদী ও নদী ব�রগুিল ে�িজং করা হে�। মংলা 
সমু� ব�র, েবনােপাল, েভামরা ও নাকুগাঁও �ল ব�েরর 
আধুিনকীকরণ কাজ স�� হেয়েছ। ঢাকার িনকটবতৰ্ী 
পানগাঁওেয় অভ্য�রীণ কে�ইনার িডেপা িনমৰ্াণ করা হেয়েছ।  

'েমগা �ক�' িহসােব িচি�ত দশিট �বৃি�মূলক বড় �ক�, �ত 
বা�বায়েনর জন্য মাননীয় �ধানম�ীর িবেশষ ত�াবধােন আনা 
হেয়েছ। এই �ক�গুেলা হল: 

১. প�া বহুমুখী েসতু �ক�
২. প�া েরল েসতু �ক�
৩. রূপপুর পারমাণিবক িবদু্যৎ �ক�
৪. রামপাল কয়লািভি�ক িবদু্যৎ �ক�
৫. চ��াম-েদৗহাজারী েথেক রামু-ক�বাজার এবং রামু-ঘুমধুম 
েরলওেয় িনমৰ্াণ �ক� 
৬. ঢাকা ম্যাস েরিপড �ানিজট উ�য়ন �ক� (েমে�া েরল)
৭. পায়রা সমু� ব�র (�থম পযৰ্ায়) �ক� 
৮. েসানািদয়ায় গভীর সমু�ব�র িনমৰ্াণ 
৯. মাতারবািড় আ�া সুপার ি�িটকাল েকাল ফায়ার পাওয়ার 
�েজ� এবং
১০. মেহশখালীেত িনিমৰ্ত ভাসমান এলএনিজ টািমৰ্নাল �ক�। 

মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� একিট উ� 
ক্ষমতাস�� 'ফা� �্যাক মিনটিরং কিমিট' এই �কে�র িনিবড় 
পযৰ্েবক্ষেণর জন্য গিঠত হেয়েছ। অন্যিদেক, এই কিমিটর িস�া� 
বা�বায়েনর জন্য �ধানম�ীর কাযৰ্ালেয়র মুখ্য সিচেবর েনতৃে� 
'ফা� �্যাক টা�েফাসৰ্' গঠন করা হেয়েছ।
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2007 2018
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2006 2017

৬.১   কৃিষ

কৃিষ ও খাদ্য
িনরাপ�া

�ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� বতৰ্মান আওয়ামী লীগ 
সরকােরর অধীেন, বাংলােদেশর কৃিষ খােতর উ�য়েন নানািবধ 
পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ। যার মেধ্য রেয়েছ: কৃিষ উপকরেণর 
উপর আনুপািতক হাের আিথৰ্ক সহায়তা বাড়ােনা, কৃিষ 
উপকরেণর ন্যায্য মূল্য এবং সরবরাহ িনি�ত করা; সােরর জন্য 
কােডৰ্র �চলন, বীজ এবং অন্যান্য কৃিষ উপকরেণর �াপ্যতা 
িনি�ত করা, েসচ ও চােষর যাি�কীকরণ, ফসেলর ৈবিচ� ও 
িবপণন, কু্ষ� েসচ সুিবধা, কৃিষ পুনবৰ্াসন সহায়তা স�সারণ, 
বীেজর উ� ফলনশীল জাত এবং বীজ সংরক্ষণ ও িবতরণ।

আগামী অথৰ্বছের ২২িট নতুন জােতর ফসল এবং ২১িট নতুন 
�যুি� উ�াবেনর একিট লক্ষ্য িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। েদেশর 
িবিভ� অ�েল ভূগভৰ্� পািন ব্যবহার কের েসচ স�সারেণর 
মাধ্যেম কৃিষ জিমর পিরমাণ বািড়েয় একািধক ফসল েতালার 
সুেযাগ ৈতির কের খাদ্য উৎপাদন বাড়ােনার জন্য িবিভ� 
কমৰ্সূিচর বা�বায়েনর কাজ চলেছ। গত ৯ বছের �িত েহ�ের 
ফসেলর উৎপাদন ৩ হাজার ৭শ’ ৬১ েকিজ েথেক েবেড় ৪ 
হাজার ৬শ’ ২৯  েকিজ হেয়েছ। 

খাদয্ শ� উৎপাদন  

কৃিষ ঋণ িবতরণ

কৃিষ ভতুর্িক বরা�

কৃষকেদর
পুনবর্াসেনর বরা�  

২৭২ ল�
েমি�ক টন 

৪০০ ল�
েমি�ক টন 

১৭,২২০
েকািট টাকা

৭,২৭৩
েকািট টাকা

৩৩.৩ েকািট
টাকা

৫৬৩
েকািট
টাকা

৫,৯২৮
েকািট টাকা

২১.২৪ েকািট
টাকা
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৬.২   খাদ্য িনরাপ�া ৬.৩   মৎস

বতৰ্মান আওয়ামী লীগ সরকােরর লক্ষ্য হে� িনরাপদ ও পুি�কর 
খাবার সরবরাহ করা এবং জরুরী অব�ার জন্য খাদ্য শস্য পযৰ্া� 
পিরমােণ মজুত রাখা। বতৰ্মােন সরকাির পযৰ্ােয় েদেশ খাদ্যশস্য 
মজুেতর ধারণ ক্ষমতা ২১.২ লক্ষ েমি�ক টন। ২০২০ সােলর 
মেধ্য ২শ’ ৭০ লাখ েমি�ক টন ধারণ ক্ষমতা বাড়ােনার লেক্ষ্য 
অিতির� ৬.৪ লক্ষ েমি�ক টন ধারণ ক্ষমতার  খাদ্য শস্যাগার 
িনমৰ্ােণর কাজ চলেছ। েদেশর ৮িট �ােন সুপিরকি�ত ৫ হাজার 
৩শ’ ৫৫ লক্ষ েমি�ক টন ধারণ ক্ষমতাস�� ৮িট আধুিনক 
ই�ােতর শস্যাগার িনমৰ্ােণর পদেক্ষপ েনওয়া হেয়েছ। 
পাশাপািশ, ধারণক্ষমতা উ�য়ন �ক� এবং 'বাংলােদশ িনরাপদ 
খাদ্য কতৃৰ্পক্ষ' পরীক্ষাগার �িত�ার মাধ্যেম খাদ্য িনরাপ�া 
িনি�ত করার পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ। এ ছাড়াও, খাদ্য 
ম�ণালেয়র পযৰ্েবক্ষণ ও তথ্য ব্যব�াপনা ক্ষমতা উ�ত করার 
জন্য িডিজটাল �যুি� িভি�ক কমৰ্সূিচ �হণ করা হেয়েছ। 

সা�িতক বছরগুিলেত খাদ্য িনরাপ�া িনি�ত করার জন্য 
কেয়কিট আইন, িবধান এবং নীিত �ণয়ন করা হেয়েছ। এরমেধ্য 
খাদ্য িনরাপ�া আইন-২০১৩, খাদ্য িনরাপ�া (রাসায়িনক দূষণ, 
িবষা� এবং ক্ষিতকারক অবিশ�াংশ) েরগুেলশন-২০১৭, খাদ্য 
নমুনা সং�হ, েটি�ং এবং িবে�ষণ েরগুেলশনস-২০১৭, ফুড 
েসফিট (ফুড ে�াডা�স ব্যবহার) েরগুেলশনস-২০১৭, ফুড 
েসফিট (েমাড়কজাত ফুড েলেবিলং) রুলস-২০১৭, ফুড েসফিট 
(ফুড ফরফাইিটং অ্যা� �শাসিনক প�িত) রুলস-২০১৭ এবং 
ফুড েসফিট অথিরিট (কািরগির কিমিট) রুলস-২০১৭ ইত্যািদ 
রেয়েছ।

�াদুপািনর মাছ উৎপাদেন বাংলােদশ 
িবে� চতুথৰ্ �ােন (২০১৮ এফওএ)

েমাট মাছ উৎপাদেন বাংলােদশ িবে� 
তৃতীয় �ােন (২০১৮ এফওএ) 

বাংলােদশ সবসময়ই তার নদীর মােছর জন্য সুপিরিচত। িক� 
স�িত েদেশর পুকুর ও খালগুিলেত মাছ চােষও নীরব িব�ব 
হেয়েছ। ই�ারন্যাশনাল ফুড পিলিস িরসাচৰ্ ইনি�িটউট 
(আইএফিপিপআরআই) এর মেত, বাংলােদেশ মাছ উৎপাদন 
২৫ গুণ বৃি� েপেয়েছ। মাছ চাষীরা এখন েদেশ উৎপািদত 
মােছর ৭৫ শতাংশ বািণিজ্যকভােব িবপণন করেছ। ২০১৮ 
অথৰ্বছের �ায় ৬৯ হাজার েমি�ক টন মাছ ও মােছর পণ্য 
র�ািনর মাধ্যেম বাংলােদশ ৪ হাজার ৫শ’ েকািট টাকা অজৰ্ন 
কেরেছ। বাংলােদশ মাছ উৎপাদেন �য়ংস�ূণৰ্তা অজৰ্ন কেরেছ
। েদেশর �ায় ১৭ িমিলয়ন মানুষ সরাসির বা পেরাক্ষভােব 
মৎস্য খােত জিড়ত, যা েদেশর েমাট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ।  
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জলবায়ু, পিরেবশ
ও দুেযৰ্াগ 

গত দশ বছের বাংলােদশ দুেযৰ্াগ ব্যব�াপনা, দুেযৰ্াগ 
��িত, পিরেবশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পিরবতৰ্েনর 
অিভেযাজন এবং িনমৰ্াণ ি�িতশীলতায় 
উে�খেযাগ্যভােব ভাল কেরেছ। বাংলােদশ পিরেবশ, 
দুেযৰ্াগ, এবং জলবায়ু স�িকৰ্ত িবিভ� আ�জৰ্ািতক 
চুি� �াক্ষরকারী েদশ। েযমন: বােয়াডাইভািসৰ্িট, 
�াইেমট েচ�, �াইেমট েচ�-িকেয়ােটা ে�ােটাকল, 
জলবায়ু পিরবতৰ্ন স�িকৰ্ত প্যািরস চুি�, মরুভূিম, 
িবপ� �জািত, পিরেবশগত পিরবতৰ্ন, িবপ�নক 
বজৰ্্য, সমুে�র আইন, ওেজান �র সুরক্ষা, জাহাজ 
দূষণ, জলাভূিম, েস�াই ে�মওয়ােকৰ্র দুেযৰ্াগ ঝঁুিক 
কমােনা ইত্যািদ।

৭.১   জলবায়ু

জলবায়ু পিরবতৰ্েনর ঝঁুিক েমাকােবলার জন্য ২০০৯ সােল 
বাংলােদশ �াইেমট েচ� �ােটিজ অ্যা� অ্যাকশন �ান 
(িবিসএসএসএিপ) ৈতির এবং �চার কেরিছল, যা েসই সমেয় 
িবে� �থম িছল। এিট িবিভ� েগা�ীর িবিভ� ে�কেহা�ারেদর 
সােথ িব�ািরত আেলাচনায় বাংলােদশ সরকােরর িনজ� 
তহিবল ও স�ূণৰ্রুেপ বাংলােদশী িবেশষজ্ঞেদর �ারা ৈতির 
হেয়িছল। এিট বাংলােদেশর জলবায়ু পিরবতৰ্ন �া� ফা� 
(িবিসিটিটএফ) েথেক অথৰ্ সহায়তায় চালােনা হে� যা 
বাংলােদশ সরকােরর িনজ� অথৰ্ িদেয় �িতি�ত হেয়িছল।

 
বতৰ্মান সরকার গত িতন বছের ৫৫ শতাংশ বােজট বরা� 
বািড়েয় ৯ হাজার ৪শ’ ৪ েকািট টাকা েথেক ১৪ হাজার ৬শ’ ৩৩ 
েকািট টাকায় উ�ীত কের জলবায়ু পিরবতৰ্েনর �িতকূল �ভাব 
েমাকােবলা কেরেছ। িবিনেয়াগ ি�িতশীলতার জন্যও �যুি�র 
উপর করা হে�। বাংলােদশী িবজ্ঞানীরা �ায় ২০০িট শেস্যর 
উ�িত সাধন কেরেছন যা পিরবতৰ্নশীল জলবায়ুর সােথ 
ি�িতশীল এবং কম উবৰ্র মািটেত ফসল ফলােনার েকৗশল।

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮
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55%

9% 17%

জলবায়ু পিরবতৰ্েনর ঝঁুিক েমাকােবলার জন্য ২০০৯ সােল 
বাংলােদশ �াইেমট েচ� �ােটিজ অ্যা� অ্যাকশন �ান 
(িবিসএসএসএিপ) ৈতির এবং �চার কেরিছল, যা েসই সমেয় 
িবে� �থম িছল। এিট িবিভ� েগা�ীর িবিভ� ে�কেহা�ারেদর 
সােথ িব�ািরত আেলাচনায় বাংলােদশ সরকােরর িনজ� 
তহিবল ও স�ূণৰ্রুেপ বাংলােদশী িবেশষজ্ঞেদর �ারা ৈতির 
হেয়িছল। এিট বাংলােদেশর জলবায়ু পিরবতৰ্ন �া� ফা� 
(িবিসিটিটএফ) েথেক অথৰ্ সহায়তায় চালােনা হে� যা 
বাংলােদশ সরকােরর িনজ� অথৰ্ িদেয় �িতি�ত হেয়িছল।

 
বতৰ্মান সরকার গত িতন বছের ৫৫ শতাংশ বােজট বরা� 
বািড়েয় ৯ হাজার ৪শ’ ৪ েকািট টাকা েথেক ১৪ হাজার ৬শ’ ৩৩ 
েকািট টাকায় উ�ীত কের জলবায়ু পিরবতৰ্েনর �িতকূল �ভাব 
েমাকােবলা কেরেছ। িবিনেয়াগ ি�িতশীলতার জন্যও �যুি�র 
উপর করা হে�। বাংলােদশী িবজ্ঞানীরা �ায় ২০০িট শেস্যর 
উ�িত সাধন কেরেছন যা পিরবতৰ্নশীল জলবায়ুর সােথ 
ি�িতশীল এবং কম উবৰ্র মািটেত ফসল ফলােনার েকৗশল।

৭.২   পিরেবশ

�ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃে� ২০১১ সােল সংিবধান 
সংেশাধন কের একিট িনেদৰ্শনা েযাগ করা হয়, যােত বতৰ্মান ও 
ভিবষ্যত �জে�র জন্য পিরেবশ ও �াকৃিতক স�দ রক্ষা করা 
যায়। �ধানম�ী েশখ হািসনার উেদ্যােগ েনওয়া নীিতমালার 
কারেণ েদেশর জলাভূিম ও বন্য�াণীসহ বনভূিম �ায় ১০ শতাংশ 
বৃি� েপেয়েছ। একিট বড় উেদ্যােগ উপকূলীয় পিরেবশ, মানব 
�া�্য এবং জীিবকা রক্ষা করার জন্য জাহাজ ভা�া িশ� আইন 
�ণয়ন করা হে�।
 
অে�াবর ২০১৫ সােল ১৩ হাজার ১শ’ ৩৯ েহ�র �ক �াে�শন 
এবং ১ হাজার ৫ শ’ ৫ িকেলািমটার ি�প �াে�শন বনায়ন 
কমৰ্সূিচর অধীেন স�� করা হেয়েছ। ১৯৮১-১৯৮২ সাল েথেক 
২০১৬-১৭ পযৰ্� সামািজক বনায়ন কমৰ্সূচীর আওতায় �ায় ৮৪ 
হাজার ৩ শ’ ৭৮ েহ�র জিম এবং ৬৮ হাজর ৮শ’ ৩০ 
িকেলািমটার সড়েক বন ৈতির করা হয়। এই কমৰ্সূচী েথেক ৬ 
লাখ ২৫ হাজার ৯শ’ ৫৫ জন মানুষ উপকৃত হেয়েছ, যােদর 
মেধ্য ১ লাখ ২১ হাজর ৫শ’ ৭ জন নারী। গত নয় বছের বন 
িবভােগর ব্যাি� ৯ শতাংশ েথেক ১৭ শতাংশ েবেড়েছ।

এখন সবুজ �যুি�েত েজার েদওয়া হে�। েসৗর 
েফােটােভালটাইক িসে�ম ব্যবহার কের ৪.৫ িমিলয়ন পিরবার 
েসৗর েহাম িসে�ম ব্যবহার করেছ। জাতীয় ি�েড িবদু্যৎ 
সরবরােহর জন্য েসৗর িবদু্যৎ েকে�র ব্যবহারও চলেছ। িবে�র 
শীষৰ্ ১০িট সবুজ েপাশাক কারখানার ৭ িট বাংলােদেশ রেয়েছ। 

েদশ এখন সবুজ িশ�ায়েন েনতৃ� িদে�। আরএমিজ িশে�র 
পদেক্ষপগুিল এবং পিরেবশগত ি�িতশীলতায় সাফল্যগুিল 
বাংলােদেশর িশ� খােত নতুন যুেগর সূচনা করার েক্ষে� অবদান 
রাখেব।

৯ বছর আেগ ৯ বছর পের

বনভূিম বৃি�

বনায়ন কমৰ্সূিচর আওতায় 
�ায় ৮৪,৩৭৮ েহ�র জিম 
এবং ৬৮,৮৩০ িকেলািমটার 
সড়েক বন ৈতির করা হয়

৪০,৫০,০০০ পিরবার েসৗর 
েহাম িসে�ম ব্যবহার করেছ

িবে�র শীষৰ্ ১০িট সবুজ েপাশাক 
কারখানার ৭িট বাংলােদেশ

বরা� বৃি� েপেয়েছ
গত ৩ বছের

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮

বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতর্ন �া� ফােন্ডর
বরা� �ায় ১৫ হাজার েকািট টাকা
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৭.৩   দুেযৰ্াগ
বাংলােদেশর দিক্ষণা�লেক ঘূিণৰ্ঝড় েথেক সুরিক্ষত রাখার জন্য 
উপকূলীয় সবুজ েব�নী �ক�িট িনিমৰ্ত হেয়েছ, যা 
বে�াপসাগরেক িঘের রেয়েছ। সমু� উপকূল বরাবর ঘন 
বনভূিম, িবেশষ কের ম্যানে�াভ একিট কাযৰ্কর বাফার গঠন 
কের। ২ লাখ ১০ হাজার েহ�র উপকূলীয় উদ্যান ৈতির করা 
হেয়েছ েসখানকার মানুষেক �াকৃিতক দুেযৰ্ােগর হাত েথেক 
রক্ষা করার জন্য। এই বনভূিমিট গেড় েতালােত আমরা ২০০৯ 
সােল ঘূিণৰ্ঝড় আইলা েথেক �ায় ২০০ জেনর মৃতু্য কম করেত 
েপেরিছ এবং ২০০৩ সােল মহােসন ঘূিণৰ্ঝেড় মৃতু্যর সংখ্যা 
কমােত সাহায্য কেরেছ।  

বহুমুখী সাইে�ান েশ�ার িনমৰ্াণ �কে�র অধীেন ৬১িট নতুন 
ঘুিণৰ্ঝড় আ�য় েক� িনমৰ্াণ হেয়েছ যার �ক� ব্যয় িছল ২৫ 
িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার। বাংলােদেশ বতৰ্মােন �ায় ২৫০০ 
িসএসএস এবং এমিপিসএস রেয়েছ। বহুমুখী সাইে�ান 
েশ�াের েসৗর প্যােনল এবং বৃি�র পািন ধের রাখার ব্যব�া, 
অক্ষম এবং বয়� ব্যি�েদর পাশাপািশ মােয়েদর জন্য পৃথক 
কক্ষ অ�ভূৰ্� করা হেয়েছ। এছাড়া গবািদ পশুেদর জন্য একিট 
আলাদা থাকার বাব�া করা হেয়েছ।

সরকােরর আরও িকছু উে�খেযাগ্য দুেযৰ্াগ স�িকৰ্ত �ক� 
রেয়েছ যা আবহাওয়া এবং জলবায়ু স�িকৰ্ত িনভৰ্রেযাগ্য তথ্য 
সরবরাহ কের, ঘূিণৰ্ঝেড়র ক্ষিত েথেক পুনরু�ােরর সুিবধা েদয় 
এবং ঘূিণৰ্ঝেড়র কারেণ ক্ষিত�� অবকাঠােমা িনমৰ্াণ, নগের 
�াকৃিতক দুেযৰ্ােগ ি�িতশীলতা ৈতির কের এবং উপকূলীয় বাঁধ 
িনমৰ্াণ কের।   

জািতসংঘ ২০১৫ সােল পিরেবশ ও জলবায়ু 
িবষেয় কােজর �ীকৃিত�রূপ মাননীয় �ধানম�ী 
েশখ হািসনােক তােদর পিরেবশ িবষয়ক সেবৰ্া� 
স�াননা ‘চ্যাি�য়ন অব দ্য আথৰ্’ অ্যাওয়ােডৰ্ 

ভূিষত কের।  

বাংলােদেশর উ�য়েনর এক দশক ২০০৯ - ২০১৮

িবদ্যালয় ও সাইে�ান েস�ার, আগুলছাড়া, বিরশাল
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িডিজটাল বাংলােদশ

৮.১   েটকসই উ�য়েন িডিজটাইেজশন 

২০০৯ সােল আওয়ামী সরকার বাংলােদশেক িডিজটাল 
বাংলােদশ গেড় েতালার লক্ষ্য িনধৰ্ারণ কের। আইিসিটেক  (তথ্য 
ও েযাগােযাগ �যুি�) হািতয়ার িহেসেব ব্যবহােরর মােধ্যেম 
বাংলােদেশর েটকসই উ�য়ন ঘটােনাই িছল এর লক্ষ্য। েসই 
েথেক েদশ অেনক পথ পািড় িদেয়েছ। ৯ বছর আেগ যখন 
িডিজটাল বাংলােদশ �েচ�া শুরু হয় তখন েদেশর মা� ২০ 
িমিলয়ন েমাবাইল েফান ব্যবহারকারী িছল। এখন এই সংখ্যা 
১শ’৫০ িমিলয়েনর েবিশ যা �িতিনয়তই বাড়েছ। সারা েদেশ ৫ 
হাজার ২ শ’৮৬িট ইউিনয়ন িডিজটাল েস�ার �াপন করা 
হেয়েছ, যার মাধ্যেম জনগণ এরই মেধ্য ৩শ’ ৬৭ িমিলয়ন 
বােরর েবিশ েসবা িনেয়েছন। এসব িডিজটাল েস�ার েথেক ৭৫ 
িমিলয়ন জ�সনদ েরিজে�শন �দান, ২ িমিলয়েনর েবিশ 
চাকুির �ত্যাশীেদর �েয়াজনীয় তথ্য �দান করা হেয়েছ। �ায় 
২ িমিলয়েনর মেতা আইিসিট েপশাজীিবর সে� ১০ হাজার 
আইিসিট উেদ্যা�া �াবল�ী হেয়েছ, আর এর মাধ্যেম রা� আয় 
কেরেছ ৩শ’ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলােরর েবিশ। বাংলােদশ আজ 
আইিসিট আউটেসািসৰ্ং- এর উদীয়মান েক্ষে� পিরণত হেয়েছ। 
২০০৮ সােল েদেশর েমাট আইিসিট বাজার িছল মা� ২৬ 
িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার। যা এখন েপৗঁেছেছ ৬শ’ িমিলয়ন মািকৰ্ন 
ডলাের। ২০১৮ সােলর েম মােস মহাকােশর কক্ষপেথ েদেশর 
�থম স্যােটলাইট ব�ব�ু-১ �াপেনর মাধ্যেম মহাকাশ যুেগ 
�েবশ কেরেছ বাংলােদশ।  

ব�ব�ু স্যােটলাইট-১ 

মহাকােশ উেক্ষপণ ১১ েম (যু�রা� সমেয়) 
ে�ািরডার েকেনিড ে�স েস�ার েথেক

অবিরটাল �ট ১১৯.১ িডি� পূবৰ্ �ািঘমাংশ

দিক্ষন ও মেধ্য এিশয়া, ইে�ােনিশয়া এবং 
িফিলিপ� পযৰ্� এলাকায় কাযৰ্�ম চালােত 
সক্ষম

�ত্য� অ�েল ই�ারেনট েসবা েপৗঁেছ 
েদওয়া

�াকৃিত দুেযৰ্ােগ কাযৰ্কর ��িত িনেত 
সহায়তা করা

িনরবিছ� ই�ারেনট েসবা

ৈবেদিশক মু�া আয়

স�চার েসবা �ত করা
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ই�ারেনট ব্যবহারকারী

এখন বাংলােদেশর ৯৯ শতাংশ মানুষ ও েদেশর ৯৫ শতাংশ 
েভৗগিলক এলাকা েটিলকিমউিনেকশন সািভৰ্স ও েনটওয়ােকৰ্র 
আওতায়। েদেশর মানুেষর জন্য বাংলােদশ সরকার চতুথৰ্ 
�জে�র েমাবাইল �যুি� েফার িজ েসবা চালু কেরেছ। সবৰ্েশষ 
েমাবাইল �যুি� ৫ িজ চালু করেত সরকার এরই মেধ্য পিরক�না 
কেরেছ, পিরক্ষামূলক ৫িজ েসবা কাযৰ্�ম উে�াধন কেরেছন 
�ধানম�ীর তথ্য ও েযাগােযাগ �যুি� উপেদ�া সজীব ওয়ােজদ 
জয়। 

বাংলােদশ: আইিসিট উেদ্যাগ 

৮.২   আইিসিট, কমৰ্সং�ান ও আউটেসািসৰ্ং 

আউটেসািসৰ্ং এর বাজাের বাংলােদেশর বড় ধরেণর উ�ান 
ঘেটেছ। আ�জৰ্ািতক েরিটং এ িবে�র বড় ও েসরা ১০ 
গ�েব্যর মেধ্য বাংলােদশেক রাখা হেয়েছ। অ�েফােডৰ্র 
সমীক্ষায় বাংলােদশেক ি�লা�ারেদর ি�তীয় সেবৰ্া� েক্ষ� বলা 
হেয়েছ। েটকেনালিজক্যাল ওেয়বসাইট েটক ইন এিশয়ার মেত 
িবে�র ১৮৬ েদেশর মেধ্য  আইটেসািসৰ্ংেয় পছে�র গ�েব্যর 
িদক েথেক বাংলােদশর অব�ান স�ম। সবৰ্েশষ িহসাব 
অনুযায়ী বাংলােদেশ ৫ লােখর েবিশ েরিজ�াডৰ্ ি�লা�ার 
রেয়েছ, এ সংখ্যা �িতিনয়তই বাড়েছ। িবে�র শীষৰ্ 
আউটেসািসৰ্ং শহেরর তািলকায় রাজধানী ঢাকা তৃতীয় �ােন 
রেয়েছ।     

এ খােতর বতৰ্মান �বৃি�র ধারা অনুযায়ী ২০২০ সাল নাগাদ 
১০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলােরর েবিশ আয় করেব বাংলােদশ। 
সরকােরর নানা উেদ্যােগর ফেল ২০২১ সাল নাগাদ 
সফটওয়্যার ও আউটেসািসৰ্ং েথেক ৫ িবিলয়ন মািকৰ্ন ডলার 
আেয়র লক্ষমা� পূরেণ স�ব হেব। পিরক�না রেয়েছ ২০২১ 
সাল েথেক আউটেসািসৰ্ং খােত বছের ২ লক্ষ কমৰ্সং�ান ৈতরী 
করা। িবে�র শীষৰ্ ম্যােনজেম� কনসালিটং অরগানাইেজশন এ 
িট কািনৰ্র সবৰ্েশষ �কািশত ে�াবাল সািভৰ্স েলােকশন ইে�� 
(GSLI) এ বাংলােদশেক িবে�র শীষৰ্ আউটেসািসং আেয়র 
েদশগুেলার কাতাের রাখা হেয়েছ।   

২০০৬ ২০১৮ (জুন)

১৫ লক্ষ ৮৬ লক্ষ

ে�িনংেয়র মােধ্যেম ৭৫,০০০ আইিসিট 
�েফশনাল ৈতির কেরেছ সরকার 

১,৭০,০০০ িশক্ষা �িত�ােন 
মাি�িমিডয়া ল্যাব �াপন করা হেয়েছ

২৪,১২২ িশক্ষকেক আইিসিট উপকরণ 
িনেয় �িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ

২০০৮: ২৬ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার
২০১৬: ৬০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার

২০১৭: 
৮০০ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার 

২০১৮: ১.৪৩ িবিলয়ন মািকৰ্ন ডলার 
২০১৬: ২০৫.৪ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার
২০০৮: ২০.৩ িমিলয়ন মািকৰ্ন ডলার

আইিসিট িশক্ষা

আইিসিট
খােত আয়

আইিসিট
র�ািন আয়

বােজেট আইিসিট 
খােতরবরা�

েযসব আইিসিট অবকাঠােমা পিরক�নািধন 

১৬ হাইেটক পাকর্ 

৭ সফটওয়য্ার েটকেনালিজ পাকর্

১০ আইিট ে�িনং, ইনিকউেবসন ও িবসেনস েসন্টার

টায়ার -৪ ডাটা েসন্টার
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৮.৩   তথ্য �যুি� িবষয়ক �িশক্ষণ

তথ্য �যুি� খােত দক্ষ মানবস�দ ৈতিরর লেক্ষ্য আইিসিট 
িবভােগর অধীেন সরকার িন� িলিখত কাযৰ্�মগুেলা হােত িনেয়েছ 

‘ি�ল্যা�ার েথেক 
উেদ্যা�া’ এই 
ে�া�ােমর অংশ 
িহেসেব ৩,৩৪২ 
জনেক �িশক্ষণ 
েদয়া হেয়েছ।

এলআইিসিটর 
মাধ্যেম ১০ হাজার 

তরুণেক ৬ 
মােসর �িশক্ষণ 
েদয়া হেয়েছ।

‘লািনৰ্ং এ� 
আিনৰ্ং’ �েজে�র 
মাধ্যেম ৫,১২০ 
জন তরুণেক 
�েফশনাল 

আউটেসািসং-এর 
উপর �িশক্ষণ 
েদয়া হেয়েছ।

২০ হাজার নারীর 
ও ১,৯২০ জন 
িমিডয়াকমৰ্ীেক 
তথ্য �যুি� 

িবষেয় �িশক্ষণ 
েদয়া হেয়েছ।

‘সাসেটইেনবল 
েডভলপেম� অন 

আইিসিট’ 
ে�া�ােমর জন্য 
িডিজটাল বােসর 
মাধ্যেম ১ লাখ 
৬৬ হাজার 

নারীেক আইিট 
�িশক্ষণ েদয়া 

হেয়েছ।

ই-কমােসৰ্র উপর 
৩,৫০০ তরুণেক 
�িশক্ষণ েদয়া 

হেয়েছ। 
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