
32 - জুলাi, 312৯ 

ফরাসী িসেনেটর সে  িবশব্ সংসদীয় েনটoয়ােক র্র আেলাচনা ॥ 312৯ 
 ড. মহীu ীন খান আলমগীর 

ei বছেরর 32 জুন িবশব্ াংক o আ জর্ািতক মু া তহিবেলর িবশব্ সংসদীয় েনটoয়ােক র্র পিরচালনা পষ র্েদর সে  ািরেস াে র িসেনেটর eক 
আেলাচনা aনুি ত হয়। ei আেলাচনায় aংশ হণ করার জ  িবশব্ সংসদীয় েনটoয়ােক র্র পিরচালনা পষ র্দেক আম ণ জািনেয়িছেলন াে র 
িসেনট। আেলাচনার িবষয় িছল িজ-8 বা িবেশব্র 8িট ধান িশে া ত েদেশর সমকালীন সম া o কায র্ ম। া  3129-2৯ সােল িজ-8 
েদশসমূেহর সভাপিতেতব্ আসীন েদশ।  

িবশব্ সংসদীয় েনটoয়ােক র্র পিরচালনা পষ র্েদর সমকালীন সভাপিত ি িটশ পাল র্ােমে র সদ  িলয়াম বাiন র্, ি িটশ পাল র্ােম  েথেক েনটoয়ােক র্ 
িতিনিধতব্কারী আেরক সাংসদ েজেরমী িলফরয়, মরে ার সাংসদ লাহীন হাডাড র্, িতuিনিশয়ার সাংসদ oলফা শুকরী েশরীফ (নারী), 

মালেয়িশয়ার সাংসদ শামসুল i া ার আiিকন, পতুর্গােলর সাংসদ িরকােড র্া বালিতসতা েলiট, েসামািলয়ার সাংসদ েজাদান oসমান (নারী) 
eবং uগা ার সাংসদ নাথান না ালা-মাফািব ei আেলাচনায় েযাগ েদন। বাংলােদেশর সংসদ েথেক িবশব্ সংসদীয় েনটoয়ােক র্র পিরচালনা 
পষ র্েদর িনব র্ািচত সদ  িহেসেব েযাগ িদেয়িছলাম আিম। াে র িসেনটর দািমেয়ন িরগনাড র্ আনু ািনকভােব আমােদর সকলেক সব্াগত 
জািনেয়েছন ei আেলাচনা সভায়। তার সূচনা ভাষেণ িতিন গুরুেতব্র সে  uে খ কেরন েয 312৯ সােলর 9-৯ eি েল যু রাে র oয়ািশংটেন 
িবশব্ সংসদীয় েনটoয়াক র্ (2) u য়েনর oপর নতুন যুি র aিভঘাত (3) মানব মূলধন বধ র্েন িবিনেয়াগ (4) সামািজক o aথ র্ৈনিতক aসমতার 
িবরুে  সং াম eবং (5) জলবা  িতর ণ িবষেয় েযসব সমিন¦ত কায র্ েমর সুপািরশ কেরেছ া  েসসব সমথ র্ন o aজর্েন সংক ব ।  

দািমেয়ন িরগনােড র্র সব্াগত ভাষেণর oপর আেলাচনা েম ঐ সমিনব্ত কায র্ ম িব তভােব aবিলিখত eবং eর সে  সকল েদেশ সব্া য্ েসবার 
সব র্জনীন aিভগ তা eবং জনগেণর কােছ সরকােরর দায়ব তা o জবাবিদিহেতব্র oপর গুরুতব্ েদয়া হয়। েনটoয়ােক র্র সহ-সভাপিত 
িতuিনিশয়ার সাংসদ oলফা শুকরী েশরীফ eiসব ল য্ aজর্েন িজ-8 েদশসমূেহ রাজৈনিতক a ািধকার াপন eবং সকল েদেশর eকসে  ei 
লে য্ eিগেয় যাoয়ার uপর গুরুতব্ােরাপ কেরন। িবশব্ াংেকর iuেরাপীয় পিরচালক মািরo সা ার ভন টুক র্লাম িবশব্ াংক কতৃর্ক গত বছর েথেক 
u ািবত o যু  মানব মূলধন সূচেকর তয্য় াখয্া কের বেলন েয ei সূচক েমাটা দােগ সকল েদেশ eে ে  েময়াদী িবিনেয়ােগর aিভঘাত 
িতভাত কের। িতিন আরo বেলন েয সকল েদেশর সাংসদরা ei সূচক বহার কের তােদর সব্ সব্ েদেশ eে ে  aিধকতর িবিনেয়াগসহ আরo 

িক িক করণীয় তা সুিনিদ র্  করেত পােরন। e সে  াে র িজ-8 িবষয়ক টা  েফােস র্র ধান েকিভন াগরন ফরাসী রা পিত কতৃর্ক সামািজক 
o aথ র্ৈনিতক aসমতা দূরীকরেণ তােদর েদেশ যু  কায র্ েমর রূপেরখা তুেল ধেরন। ফরাসী সাংসদ হােভ র্ বারিভল ei লে য্ আ জর্ািতক 
aংশীদািরতব্ িব ত কের জলবা  পিরবত র্েনর িবরুপতা aবদিমত করার আহব্ান জানান।  

ei আেলাচনা সভায় iuেরাপীয় সহেযািগতা o u য়ন সংঘ- (oiিসিড) eর েযাগােযাগিবষয়ক পিরচালক e নী গুচ ি  o সমােজর দৃি েকাণ 
েথেক বৃি র িবিভ মুিখতা তুেল ধের a ভুর্ি য় u য়েনর কায র্ ম হােত েনয়ার গুরুতব্ তুেল ধেরন। iuেরােপর a তম aসরকারী সং া-
িবশব্সব্া য্ ব েকর প  েথেক মাগ র্ট েজমনড eবং পতুর্গােলর সাংসদ িরকােড র্া বাপিতসটা েলiট সব্া য্ েসবা o সুর ায় সকল জনগেণর 
aিভগ তার সমতা াপন সকল েদেশর জ  জরুরী কায র্ ম িহেসেব হণীয় বেল মত কাশ কেরন।  

বাংলােদেশর তরফ েথেক আিম 2৯73 সােল জািতসংঘ কতৃর্ক গৃহীত আ জর্ািতক কনেভনশেনর সূ  aনুযায়ী সকল মানুেষর তােদর পছ  মেতা 
রাে র নাগিরক হoয়ার aিধকার র াকরণ, জাতীয়তাবােদর u তার েমাড়েক েরািহ ােদর oপর সা িতক িনয র্াতন ব করণ eবং আ জর্ািতক 
মু  বািণজয্ িব ারেণর oপর বাংলােদেশর aব ান তুেল ধির। িময়ানমার কতৃর্ক a ায়ভােব তািড়েয় েদয়া েরািহ ােদর বাংলােদেশ আ য় েদয়ার 
ি য়ায় বাংলােদেশর ধানম ী েশখ হািসনার গণমানুেষর িত ভালবাসা o ার কথা আমার ব ে  আিম িব ািরতভােব uে খ কির। সকল 

েদেশর সাংসদগণ আমার ei aব ােনর aনুকূেল ঐকমতয্ eবং বাংলােদেশর ধানম ী েশখ হািসনার িত কৃত তা কাশ কেরন। ধানম ী 
েশখ হািসনার বিল  েনতৃেতব্ বাংলােদেশর গত দশেকর দাির য্ িবেমাচন িবষয়ক কম র্ধারা o সফলতা আিম িব ািরতভােব াখয্া কির। eে ে  
বাংলােদেশর ভূিমকা a া  সমপয র্ােয়র েদশ হণ করেত পাের বেল aিধকাংশ সাংসদ o িবেশষ গণ আমার কথা সমথ র্ন কেরন। াে র 
িসেনট o পাল র্ােমে র সদ বৃ  eবং ে িসেড  াকরেনর জ  আিম বাংলােদেশর ধানম ী েশখ হািসনা o সংসেদর ীকার ড. িশরীন 
শারিমন েচৗধুরীর তরফ েথেক দাির য্ িবেমাচন o আ জর্ািতক ভ রতা বা aি রতা দূরীকরেণ তােদর eকিন  ভূিমকার জ  সাধুবাদ জানাi। 
আেলাচনার েশষ ƣবঠেক সভাপিততব্ কেরন ফরাসী পাল র্ােমে র সাংসদ মিনকা িমেচল (eিশয়ান বংেশা ূত)। েনটoয়ােক র্র সকল সদ েদর 
মতামত িনেয় িতিন িজ-8 েদশসমূহ কতৃর্ক সমথ র্ন o হেণর জ  সামি কভােব আেলাচনায় u ূত eকিট সংসদীয় আহব্ান- দিলল (আপীল 
ডকুেম ) চূড়া  কেরন। আগামী আগে র 35-36 তািরেখ াে র িবয়ািরটজ e aনুি ত  িজ-8 সে লেন সদ  েদশসমূহ কতৃর্ক ei আহব্ান-
দিলল হণ করার জ  ফরাসী সরকার o পাল র্ােমে র তরফ েথেক াব u াপন করা হেব বেল িতিন আমােদর আশব্াস েদন।  



াে র পাল র্ােমে র সাংসদ হােভ র্ বারিভল আেলাচনার েশষ পয র্ােয় বেলন েয, পৃিথবীেক আরo ভালভােব েবাঝার জ  আমােদর সমােজ eক 
তৃ া েদখা িদেয়েছ। িত ম ে  েনটoয়ােক র্র সহসভাপিত িতuিনিশয়া সংসেদর oলফা শুকরী েশরীফ েসখােন সমেবত সকল েদেশর 
সাংসদেদর তরফ েথেক aিবচিলত কে  বেলন েয আমরা সকেল eকসে  ei ল য্ aনুসরণ কের aিধকতর শি শালী থাকব o িবজয় aজর্ন 
করব। 

গৃহীত সংসদীয় আহব্ান-দিলেল িজ-8 েদশসমূহ eবং েসসব েদেশর সংি  ম ীেদর িবশব্ াপী বািণজয্ o aথ র্ৈনিতক িনপুণতােক নতুনভােব 
িব ািসত করার লে য্ কাজ করার aনুেরাধ জানােনা হয়। eকi সে  সকল সংি  েদেশ আথ র্ সামািজক aসমতার মূল কারণসমূহ দূর করার 
লে য্ াি ক েলাক েগা ীর u য়ন o ক ােণর জ  aিধকতর সেচতনতার সে  তাৎপয র্মূলক স দ িবিনেয়াগ করার েয়াজন তুেল ধরা হয়। 
eসব াি ক েলাক েগা ীর মে  নারী, তরুণ, সংখয্ালিঘ  স দায়, িবকলা , বৃ  o েগা ীগত বা ধম য় কারেণ বা চুয্ত জনেগা ী a ভুর্  
বেল uে খ করা হয়। ািবত তাৎপয র্মূলক িবিনেয়াগ ৯িট সুিনিদ র্  uে ােগ বা কায র্ েম যু  করা িবেধয় হেব বেল আহব্ান-দিললিট 
স ণ র্ািয়ত করা হয়। eসব uে ােগর েমাড়েক বা আoতায়- (2) আি কার সংি  েদশ িজ-8 েদশসহসমূহ কতৃর্ক সং ার কম র্সূচীেত 
a ািধকার া  সংঘাতপূণ র্ o ভ র সব eলাকায় শাি  াপেন েচ ার িব ার, (3) তরুণ o নারী জনেগা ীেক aনুকূল িবিনেয়ােগর মা েম 
aিধকতর শি শালী করা, (4) পৃিথবী াপী েরাগ ািধর িচিকৎসা o িনরাময় কায র্ েম সকল জনেগা ীর সমaিভগ তা aজর্ন, (5) জলবা  
পিরবত র্েনর িবরূপ িতি য়া েমাকােবলা করার লে য্ 3126 e স ািদত ািরস চুি  aনুযায়ী সকল কায র্ ম হণ, (6) সব্া য্ েসবা, পুি র 
u য়ন o াথিমক িশ ার সব র্জনীন aিভগ তার মা েম মানব মূলধন সৃি  করা o বাড়ােনা, (7) u য়েনর সকল ে ে  ি  u েমর ভূিমকা 
স সারণ, (8) িবপয র্  েদশসমূেহ বা  তয্াগীেদর aনুকূেল সমথ র্ন িদেয় সকল জনেগা ীর মে  সমতা াপন, (9) aিধকতর a ভুর্ি য় u য়ন 
aজর্েনর লে য্ সমকালীন যুি  েয়াগ িব ত করার সে  সে  আিথ র্ক যুি , কৃি ম বুি ম া, সব্য়ংি য় uৎপাদন o u ত েযাগােযাগ যােত 
েদশ িবেশেষ aসমতার uে ক না করেত পাের তা িনি তকরণ eবং (৯) িবশব্ াপী সৃ  সম ািদ সমাধােন বহুপাি ক কায র্ ম িবেশষত: 
িবশব্ াংেকর আi িড e-2৯ eর জ  aিধকতর aথ র্ আহরণ করার ল য্ািদ সু ভােব েঘাষণা করা হয়।  

আহব্ান-দিলেল a ভুর্  uপেরা  ৯িট ল য্ িন য় িবেশব্র 2ম সািরর 8িট u ত েদেশর কম র্কাে  ভাব িব ার করেব বেল াে র 
জন িতিনিধসহ a া  সংি  সং াসমূেহর নীিত িনধ র্ারকরা আশা কাশ কেরন। িবেশষত aনু ত o u য়নশীল সদ  েদশসমূেহ 
িবশব্ াংেকর aথ র্ায়ন িব ত o aিধকতর গিতশীল করার লে য্ আ জর্ািতক u য়ন সিমিত- আiিডe- eর ভূিমকা িব তকরেণর আিথ র্ক িভি  
িহেসেব আiিডe-2৯ তহিবেলর সমকালীন aথ র্ আহরণ েচ া ততার সে  সফল করার oপর দ  গুরুতব্ aথ র্নীিতিবদেদর স শংস দৃি  
আকষ র্ণ কের। ei সে  িবশব্ াংেকর আiিডe িবষয়ক পিরচালক ি ফন গুiমবাট র্ aনু ত েদেশর ত u য়েনর লে য্ দীঘ র্ েময়াদী o সব্  
সুদিভি ক সহায়তার েয়াজন তুেল ধেরন। পৃিথবী াপী দাির য্ িবেমাচেনর লে য্ সদ  েদশসমূেহ সংসদীয় সমথ র্ন aজর্ন o পিরশীলন করার 
জ  আেলাচনায় aংশ হণকারী সকল িতিনিধ o আ জর্ািতক সং াসমূহ ঐকমতয্ কাশ কেরন। ei আেলাচনা সভা েশষ হoয়ার 21 িদেনর 
মে  জাপােনর oসাকায় aনুি ত িজ-31 েদশসমূেহর ঐকমেতয্ u  আহব্ান-দিলেল a ভুর্  কিতপয় ল য্, িবেশষত a ভুর্ি য় u য়ন o মু  
বািণজয্ সূে র aনুসরণ- ান পায়। আশা করা যায় েয আগামী aে াবর মােস িবশব্ াংক o আ জর্ািতক মু া তহিবেলর বািষ র্ক সে লেন 
ািরেস গৃহীত আহব্ান-দিলল ei দুিট আ জর্ািতক aথ র্ায়ন o u য়ন সং ার নীিত o কায র্ মেক aিধকতর শািণত eবং গিতশীল aবয়ব িদেত 

aবদান রাখেব। 

ািরেস aনুি ত িবশব্ াংক o আ জর্ািতক মু া তহিবেলর সংসদীয় েনটoয়ােক র্র পিরচালনা পষ র্েদর সে  াে র িসেনট o পাল র্ােম  eবং 
সংি  আ জর্ািতক সং াসমূেহর আেলাচনা সভায় গুরুতব্ া  o গৃহীত uপেরা  আহব্ান দিলল পৃিথবী াপী দাির য্ িবেমাচন, আথ র্-সামািজক 
aসমতা দূরীকরণ, মু  বািণেজয্র সার o জলবা  পিরবত র্েনর িবরূপ িতি য়া শমেনর সমিনব্ত েচ ােক সামি কভােব সকলেক দৃঢ় 
সংক েবােধ u ীত করার পেথ eিগেয় িনেয় যােব িনঃসে েহ বলা যায়। ei িবেবচনায় ািরেসর ফরাসী িসেনেটর সে  িবশব্ সংসদীয় 
েনটoয়ােক র্র আেলাচনায় গৃহীত আহব্ান-দিললিট a ভুর্ি য় u য়ন o দাির য্ িবেমাচেনর লে য্ িবশব্ াপী সমিনব্ত েচ ার পেথ মাiলফলক 
িহেসেব কাজ করেব বেল আশা করা যায়। 

েলখক : সংসদ সদ  o সােবক ম ী 

 


