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েগেছ। eসব সূচেকর মা  ছয়িট সিঠক পেথ রেয়েছ। 29 সূচেক িকছুটা a গিত থাকেলo সািব র্ক পিরি িত সে াষজনক নয়। 
aবিশ  37 সূচেকর aব া aতয্  খারাপ। ল য্ aজর্েন বড় ধরেনর সং ােরর uে াগ িনেত হেব। িতেবদেনর িবিভ  িদক তুেল 
ধের িসিপিডর িনব র্াহী পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতুন বেলন, eসিডিজ বা বায়েনর চার বছর পার হেলo a গিত মূ ায়েন eখনo 
বড় িতব কতা তে র ঘাটিত।  
 
জািতসংেঘর আবািসক িতিনিধ িময়া েসে া বেলন, eসিডিজ aজর্েন তে র ঘাটিত দূর করার uে াগ িনেত হেব। u য়েনর সুিবধা 
সবার কােছ েপৗঁেছ িদেত ানীয়করেণর িদেক গুরুতব্ িদেত হেব। নাগিরক সমাজেক আরo েবিশ স ৃ  করার পরামশ র্ েদন িতিন। 
 
সমাপনী aিধেবশেন েদবি য় ভ াচায র্ বেলন, eসিডিজ বা বায়েন েবসরকাির িত ান eবং েবসরকাির u য়ন সং াগুেলােক গুরুতব্ 
িদেত হেব। eনিজoগুেলােক e কােজ aথ র্ায়ন করেত হেব। েবসরকাির িত ানগুেলা যু  কের সরকারেক নতুন য্াটফম র্ ƣতিরর 
পরামশ র্ েদন িতিন। 
 
িশ া খাত সে  িতেবদেন বলা হয়, সহ া  u য়ন ল য্মা া (eমিডিজ) বা বায়নকােলর তুলনায় eসিডিজ সময়কােল িশ ার 
হার েবেড়েছ। 2৯৯8 েথেক 3129 সাল পয র্  েমাট েদশজ uৎপাদন িজিডিপ বৃি  5 দশিমক 54 শতাংশ েথেক েবেড় 8 দশিমক 
97 শতাংেশ u ীত হেয়েছ। মাথািপছু জাতীয় আয় েবেড়েছ। তেব e আয় বৃি র সে  পা া িদেয় ƣবষ  েবেড়েছ। 2৯৯2 সােল 
বাংলােদেশর দির  51 শতাংশ মানুেষর মািলকানায় 28 দশিমক 52 শতাংশ স দ িছল। 3127 সােল eর হার েনেম eেসেছ 24 
দশিমক শূ  2 শতাংেশ। a িদেক শীষ র্ ধনী 21 শতাংশ মানুেষর স দ 34 দশিমক 41 শতাংশ েথেক েবেড় 37 দশিমক 91 
শতাংেশ o শীষ র্ ধনী 31 শতাংশ মানুেষর স দ 48 দশিমক 51 শতাংশ েথেক েবেড় 52 দশিমক 51 শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ।  
 
জলবা  পিরবত র্ন-সং া  ল য্ aজর্েন আট সূচেকর eকিটo সিঠক পেথ েনi বেল িতেবেদন uেঠ আেস। 311৯ সাল েথেক ায় 
িদব্গুণ েবেড় 3125 সােল জলবা  পিরবত র্েনর কারেণ িতর িশকার মানুেষর সংখয্া দাঁিড়েয়েছ 31 লােখ। e সমেয় জলবা  
পিরবত র্েনর কারেণ েমাট িত হেয়েছ 29 হাজার 536 েকািট টাকার স দ। শাি  o ায়িবচার সে  িতেবদেন বলা হয়, e-
সং া  21িটর মে  8িট সূচেকর aব া aতয্  খারাপ। িতেবদেনর ত  aনুযায়ী, ঘুষ ছাড়া সরকাির েসবা পাoয়া েমi কিঠন 
হেয় পেড়েছ। সরকাির েসবা েপেত aেধ র্ক পিরবার ঘুষ িদেত বা  হে । 3118 সােল eর হার িছল 53 শতাংশ। 
 
সমাপনী aিধেবশেন সােবক ত াবধায়ক সরকােরর uপেদ া aয্াডেভােকট সুলতানা কামাল বেলন, েদেশ aসমতা আেছ। আবার 
ায়িবচার েনi। সারা িদেনর আেলাচনায় eসব িবষেয় uেদব্েগর কথা uেঠ eেসেছ। সরকােরর প  েথেক eসিডিজ বা বায়েন 

রাজৈনিতক িত িত আেছ। িক  িবিভ  িত িত কতটুকু বা বায়ন হে , নাগিরক িহেসেব তা জানার aিধকার আেছ সকেলর। 
ব ব  8 মােচ র্র ভাষেণ aথ র্ৈনিতক, রাজৈনিতক o সামািজক মুি র কথা বেলেছন। ƣবষ হীন সমাজ গড়েত সামি ক জীবনযা ায় 
মানুষ ায়িবচার কতটুকু েপেয়েছ, তা েদখা দরকার। জনগণ ায়িবচার পাে , নািক তােদর ক েরাধ করা হে - েসটা পির ার 
হoয়া দরকার।  
 
পিরক না কিমশেনর সাধারণ aথ র্নীিত িবভােগর সদ  ড. শামসুল আলম বেলন, eসিডিজ বা বায়েন েবসরকাির খােতর aংশ হণ 
বাড়ােনা eখন বড় চয্ােল । e ছাড়া ানীয় সরকারগুেলােকo বা বায়েনর কােজ যু  করা যায়িন eখনo। পররা  সিচব শহীদুল 
হক বেলন, eসিডিজ ল য্মা া িনধ র্ারেণ িকছু ঘাটিত িছল। ল য্গুেলা ণয়েনর সময় ত যুি র মেতা িবষয়গুেলা বাদ পেড়েছ। 
কােজর পিরেবশ, িমেকর কম র্সং ান eবং যুি র িবষেয় বড় ঘাটিত রেয় েগেছ। তেব বা বায়নকােল eসব িবষেয় নজর িদেত 
হেব।  
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