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নানা চয্ােল  থাকেলo eসিডিজর (েটকসi unয়ন লkয্মাtা) 17িট লkমাtার মেধয্ 11িটেত agগিত
হেয়েছ। বািক 6িটর েkেt নানা uেদয্াগ থাকেলo eখনo িকছুটা িপিছেয় থাকায় সতকর্  হoয়ার তািগদ
েদয়া  হেয়েছ।  eছাড়া  pেতয্ক  লkয্  aজর্ েনর  েkেti  চয্ােল  েমাকােবলাসহ  সািবর্কভােব  eসিডিজ
বাsবায়েন aথর্ায়ন o তথয্ pািpর সংকটo রেয়েছ। পিরকlনা কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর
(িজiিড) pিতেবেদেন uেঠ eেসেছ e িচt। e pিতেবদন জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর 74তম aিধেবশেন
বাংলােদশ  pিতিনিধ  দেলর  জনয্  ৈতির  করা  হেয়েছ।  22-29  েসেpmর  aনিু তবয্  জািতসংেঘর
aিধেবশেনর িবিভn iেভেn aংশ েনেব e pিতিনিধ দল। e দেলর েনতৃt েদেবন pধানমntী েশখ হািসনা।
জাতীয়  aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিটর  (eকেনক)  ৈবঠেক  ম লবার  pধানমntী  o  সংি েদর
pিতেবদনিট aবিহত করা হয়।
pিতেবদনিট  ৈতিরর  দািয়tpাp  িজiিডর  সদসয্  (িসিনয়র  সিচব) ড.  শামসুল  আলম  বধুবার  যুগাnরেক
বেলন, বাংলােদশ iিতমেধয্i িকছু িকছু েkেt 2020 সােলর লkয্মাtা aজর্ ন কের েফেলেছ। িকছু সূচেকর
agগিত লkয্মাtা aজর্ েনর সিঠক পেথi রেয়েছ। আবার িকছু সূচেকর agগিত কািkত মাtায় আনেত
িবেশষ  নজর  িদেত  হেব।  eসিডিজর  232িট  সূচেকর  মেধয্  েদেশ  e  যাবৎ  pাp  83িট  সূচেকর  uপাt
িবে ষণ  কের  pিতেবদনিট  ৈতির  করা  হেয়েছ।  তেব  eসিডিজ  বাsবায়ন  agগিত  পযর্ােলাচনার  েkেt
িবেশষ কের aভী  11, 12, 13, 14 o 15 সূচেকর agগিত পযর্ােলাচনার েkেt uপােtর aভাব eখনo
বড় চয্ােল । eিট eকেনক ৈবঠেক pধানমntীসহ সবাiেক aবিহত করা হেয়েছ। সূt জানায়, েযসব লেkয্র
েkেt agগিত  ভােলা  হেয়েছ  েস েলা  হল  সবর্t সব  ধরেনর  দািরdয্  aবসান, kুধা  aবসান, সুsাsয্ o
কলয্াণ িনি তকরণ, েজnার সমতা aজর্ ন, সবার জনয্ িনরাপদ পািন o সয্ািনেটশন, সবার জনয্ আধুিনক
jালািন সহজলভয্ করা, aিভঘাতসহনশীল aবকাঠােমা িনমর্াণ-anভুর্ িkমলূক েটকসi িশlায়েনর pবধর্ন,
anঃ  o  আnঃেদশীয়  aসমতা  কিমেয়  আনা,  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  pভাব  েমাকােবলায়  জ ির  কমর্বয্বsা
gহণ,  সামিুdক  সmেদর  েটকসi  বয্বহার  eবং  ৈবি ক  aংশীদািরt  ujীিবতকরণ  o  বাsবায়েনর
uপায় েলা শিkশালী করা।
aনয্িদেক েযসব লkয্ aজর্ ন agগিত eখনo িপিছেয় েস েলা হেc- সবার জনয্ পূণর্া  o uৎপাদনশীল
কমর্সংsান o েশাভন কমর্সুেযাগ সৃি  eবং anভুর্ িkমলূক o েটকসi aথর্ৈনিতক pবৃিd aজর্ ন। eছাড়া
সবার  জনয্  anভুর্ িkমূলক  o  সমতািভিtক  ণগত  িশkা  িনি তকরণ,  anভুর্ িkমলূক-িনরাপদ-
aিভঘাতহীন  eবং  েটকসi  নগর  o  জনবসিত  গেড়  েতালা,  পিরিমত  েভাগ  o  েটকসi  uৎপাদন  ধরন
িনি ত  করা,  জীবৈবিচtয্  hাস  pিতেরাধ  করা  eবং  শািnপূণর্  o  anভুর্ িkমূলক  সমাজ  বয্বsার  pচলন
করা।  িজiিডর  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  দািরেdয্র  হার  কমােনার  েkেt  agগিত  রেয়েছ।  eেkেt
1991-92  সােল  েদেশ  দািরেdয্র  হার  িছল  56  দশিমক  7  শতাংশ। 2010  সােল  তা  কেম হেয়িছল  31
দশিমক 5 শতাংশ। 2018 সােল eিট আরo কেম হেয়েছ 21 দশিমক 6 শতাংশ। eছাড়া চরম দািরdয্ বা
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aিতদািরdয্ হার 91-92 সােল িছল 41 শতাংশ। 2010 সােল eেস কেম দাঁড়ায় 17 দশিমক 7 শতাংশ o
2018 সােল হেয়েছ 9 দশিমক 4 শতাংশ। eেkেt বলা হেয়েছ দািরdয্ দরূ করার pতয্য় িনেয় সরকার
ব িবsৃত সামািজক সুরkা কমর্সূিচ বাsবায়ন করেছ। সমেয়র সে  সে  সামািজক সুরkা সুিবধা খানা o
সুিবধােভাগী uভয় েkেt িবsৃিত লাভ কেরেছ।
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