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জনক  ড  ॥ টকসই ল মা া অজেন ানীয় এবং বি ক পযােয় অথবহ অংশীদাির  এবং সহেযািগতার ওপর
ােরাপ কের ধানম ী  শখ হািসনা  এই হ এবং  তার অিধবাসীেদর িত  অ ীকাের অটটু  থাকেত িব

নতৃবেৃ র িত আহবান জািনেয়েছন। ধানম ী বেলন, এসিডিজ বা বায়েন কাযকর অংশীদাির  এবং সহেযািগতা
ানীয় এবং বি ক উভয় পযােয় সমভােবই েয়াজনীয়। কােজই আিম িব  নতবৃেৃ র িত আমােদর অ ীকাের

অটটু থাকার অ েরাধ জানাব, যা আমরা এই হ এবং মা েষর জ  কেরিছ। খবর বাসসর।

জািতসংঘ সদর দফতেরর াি িশপ কাউি েল বধুবার িবেকেল টকসই উ য়েনর (এসিডিজ সে লন) ওপর উ
পযােয়র রাজৈনিতক ফারােম ‘ লাকালাইিজং দ  এসিডিজস’ এ ধানম ী শখ হািসনা কা-মডােরটেরর দািয়
পালনকােল ভাষেণ এসব কথা বেলন।

ধানম ী আ া কাশ কের বেলন, ধারণার িবিনময় উ য়ন যা া স েক আমােদর বাধগম তােক বািড়েয় তুলেব
এবং এিট আমােদর িনজ  সে  সরা অ শীলন েলার িত েপ সহায়তা করেব। িতিন বেলন, আিম িনি ত,
আমরা একে  এসিডিজর িবধা েলােক সবেচেয় াি ক জনগেণর কােছ পৗছঁােত পারব, যােদর অব ান ায়শই
সমােজর এেকবাের তলানীেত থােক।

শখ হািসনা বেলন, ২০০০ সােল সহ াে র ঘাষণাপ  এবং ২০১৫ সােল এসিডিজ হেণর অ ােনর সময় িতিন
ব ি গতভােব উপি ত থাকার েযাগ পেয়িছেলন। এসিডিজ হেলা মা েষর েয়াজন, আকা া এবং অিধকােরর
বিহ কাশ। িতিন বেলন, এসিডিজ ানীয়করণ হেলা ানীয় ের কৗশল েলা বা বায়ন ও পযেব েণর ি য়া যা
িবিভ  চ ােল  এবং  েযাগ েলা  িতফিলত  কের।  িতিন  বেলন,  ানীয়করণ  ল েক  ানীয়  বা বতা  ও
আকা ায় পা িরত কের। এিট ব ি  িহেসেব উ ু করণ এবং বা বায়েনর জ  একিট সংহত, অ ভুি মলূক
এবং টকসই প িতর চার কের।

বি ক এেজ ডার িবধা হেণর চ ােল  হেলা ানীয় পযােয় শষ ব ি র কােছ সবেচেয় চ ােলি ং ানীয়করেণর
িবষয়িট। এসিডিজর জ  ানীয়করণ কৗশেলর ে  বাংলােদেশর অিভ তা তুেল ধের ধানম ী বেলন, সহ া
উ য়ন ল মা ার অিভ তা থেক িশ া িনেয় আমরা ৭ম প বািষক পিরক নায় এসিডিজর ল সমহূেক স ৃ
কেরিছ এবং  আবার আমােদর ২০২১ সাল  থেক ২০২৫ পয  অ ে য় ৮ম প বািষক পিরক নােতও জুেড়
িদেয়িছ।

শখ হািসনা বেলন, সরকার এসিডিজ বা বায়েনর ে  িবিভ  ক হা ারেক কােজ লািগেয় ‘ হাল সাসাইিট
এ াে াচ’  হণ কেরেছ, িবেশষ কের তােদর জ  যারা এেকবাের িনচেুত অব ান করেছ। িতিন বেলন, আমরা
সরকারী দফতেরর জ  তােদর িনজ িনজ দািয়  এবং কাজ েলা িচি ত কেরিছ।
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ধানম ী  বেলন,  দফতর েলা  িনজ  এ াকশন  ান েলা  সমি তভােব  বা বায়ন  করেছ।  আমরা  অিভনব
পযেব ণ কাঠােমাও তির কেরিছ এবং যার জ  আমরা বা ব সমেয় অ গিত পযেব ণ করেত একিট অনলাইন
এসিডিজ াকার চাল ুকেরিছ।

শখ হািসনা বেলন, সরকার কতৃ তথ  সং হ ি য়া এবং এর ব বহার ত করেত জাতীয় তথ  সম য় কিমিট
গঠন কেরেছ। িতিন বেলন, আমরা স দ সং হ এবং ইেনােভিটভ িফ াি ং বা েব প িদেত বসরকারী স র ও
দািয় শীল শীল সমাজেক স ৃ  করার চ া করিছ। তেব অ া  উ য়নশীল দেশর মেতা আমােদরও ব মখুী
ও ি প ীয় উ য়ন অংশীদারেদর সমথন েয়াজন।

ধানম ী বেলন, জলা ও  উপেজলা পযােয়  এসিডিজ বা বায়েন িনেদশনা  দয়া হেয়েছ। সরকার অ ািধকার
িভি েত ৪০িট সূচক িনধারণ কেরেছ। এর বাইের ১৭িট ল  থেক ৩৯িট সূচক বাছাই করা হেয়েছ। বািক একিট
সূচক জ রী েয়াজনীয়তার িভি েত ানীয় শাসন শনা  করেব। শখ হািসনা বেলন, সকল পযােয় সকল ানীয়

কেহা ারেক মতায়েন এসিডিজ ানীয়করণ করাই হে  একমা  ি য়া। এর ল ই হে  টকসই উ য়নেক
ানীয় েয়াজন ও ত াশা পূরেণ আরও কাযকর াসি ক করা। িতিন বেলন, ানীয় সরকার এবং পৗরসভা েলা
া েসবা,  িশ া, মতায়ন ও সমাজ সবা িবেশষ কের সময় স েট হেব মূল  চািলকাশি ।  তারা  আমােদর
াকিৃতক পিরেবশ র া করেব। ানীয় সরকার এসিডিজ বা বায়েনর ে  এ া ােসডেরর ভিূমকা পালন করেব।

শখ হািসনা বেলন, এসিডিজর ফল জনগেণর কােছ পৗেঁছ িদেত ানীয়েদর মতায়েন ২০৩০ এেজ ডা বা বায়ন
করেত হেব। িতিন বেলন, আমরা তৃণমলূ  পযােয় কাজ কের একিট ইিতবাচক পিরবতন আনেত পাির। ানীয়
কতৃপ  ২০৩০ এেজ ডার ল  জনগেণর কােছ অথবহ কের তুলেত পাের। কাযকর ফলাফল বেয় আনেত ানীয়
নতােদর জ  পিরেবশ সৃি  করেত আমােদর স মতায় ২০৩০ এেজ ডা বা বায়নই মলূ  িবষয়। িতিন আরও

বেলন, জাতীয় ও ানীয় এেজ ডা বা বায়েনর জ  এসিডিজ বা বায়েন সংসদ ভিূমকা রাখেত পাের। এেজ ডা
২০৩০ বা বায়েনর কতৃ সহেযািগতার চতনায় ানীয় কতৃপ েক এক সে  কাজ করেত হেব। জািতসংঘ উ য়ন
কমসূচীর শাসক এ ািচম ইনার, ই টার- পালােম টািরয়ান ইউিনয়েনর িসেড ট গ াবিরেয়লা চু েয়ভাস ব ারন,
ইে ােনিশয়ার রাবায়র ময়র ি  িরসমহািরিন অ ােন ব ব  রােখন। ধানম ীর কাযালেয়র এসিডিজ িবষয়ক
মখু  সম য়কারী মাঃ আবলু কালাম আজাদ মে  উপি ত িছেলন। পররা ম ী ড. এ ক আব ল মােমন এবং
পররা  সিচব মাঃ শিহ ল হক অ ােন যাগ দন।
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