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িব  ফারােম বাংলােদশ

বি ক  ও  আ িলক ফারােম  বাংলােদেশর  নতৃ  বাড়েছ।  একািধক ফারােম  বাংলােদশ  চয়ারম ান
িনবািচত হেয় পূণ ভূিমকাও পালন করেছ। অেনক ফারােমর শি শালী কাযিনবাহী কিমিটেত চািলকার
আসেন আেছ বাংলােদশ। এর মেধ  আেছ কমনওেয়লথ, মানবািধকার কাউি ল,  ইউিনেসফ, ইউেনে া,
আ জািতক  অপরাধ  আদালত,  ইউএনউইেমন,  ওিপিসডি উ,  আরিসিজ,  এিপিজ,  ইি ডয়ান  ওশান  িরম
অ ােসািসেয়শনসহ  অ া  সং া।  উ য়নশীল  দশসমূেহর  াথ  সংর েণ ও  জাতীয়  উ য়ন  ল মা া
অজেন  এসব সং ােক কাজ  লাগােনার  েযাগ  এেসেছ  বাংলােদেশর  সামেন।  এর  মেধ                       
মানবািধকার র া ও মু া পাচার িতেরােধর মেতা ফারাম যমন আেছ তমন আেছ নারীর মতায়ন ও
দূষণ িতেরােধর মেতা ফারাম। রাসায়িনক অ িনেরাধ সনদ কাযকেরর ল  িনেয় ১৯৯৭ সােল যা া কের
আ জািতক  সং া  অগানাইেজশন  ফর  দ  ািহিবশন  অব  কিমক াল  উইপ  (ওিপিসডি উ)।
নদারল া ডেসর হগিভি ক সং ািটেত সদ  দশ বতমােন ১৮৯িট। ই বছর ধের ওিপিসডি উর িনবাহী

পিরষেদর  চয়ারম ান  বাংলােদশ।  এ  সং ার  চয়ারম ান  িনবািচত  হওয়াটা  টনীিতর  ে  এক ‘বড়
অজন’।  এিশয়া  ও  শা  মহাসাগরীয়  অ েলর দশ েলায়  জািতসংেঘর  মানিবক সহায়তা  সম য়কারী
সং ার (ইউএনওিসএইচএ) উেদ ােগ িসিভল-িমিলটাির সম েয় বড় ধরেনর েযাগ মাকািবলা ও মানিবক
সহেযািগতার ে  সবেচেয় বড় াটফরম িরিজওনাল কনসালেটিটভ প (আরিসিজ)। এর মাধ েম বড়
ধরেনর েযাগ মাকািবলায় আ েদশীয় িসিভল-িমিলটাির সম য় জারদার ও অপােরশনাল ান তির করা
হয়।  বাংলােদশ  এখন  আরিসিজ  চয়ারম ান।  অ িদেক,  মািন  ল ডািরং  ও  স ােস  অথায়ন  িতেরােধ
আ জািতক  মানদ    িনধারণকারী  সং া  ফাই ানিশয়াল  অ াকশন  টা  ফােসর  (এফএিটএফ)  এিশয়া
প ািসিফক অ েলর আ িলক সং া এিশয়া প ািসিফক প অন মািন ল ডািরং (এিপিজ)। বাংলােদশ এই

েপর কা- চয়ার। এিপিজর ায়ী কা- চয়ার অে িলয়ার পাশাপািশ ২০২০ সােলর জনু পয  বাংলােদশ
এ দািয়ে  থাকেব। একই সে  ২০২১ সােলর জনু পয  এিপিজর ি য়ািরং েপর সদ  িহেসেব দািয়
পালন করেব বাংলােদশ।

জািতসংঘ মানবািধকার কাউি েলর (ইউএনএইচআরিস) সদ  িহেসেব িতন বছর ময়ােদ দািয়  পালন
করেছ বাংলােদশ। গত বছেরর অে াবের মানবািধকার কাউি েল আরও ১৬িট সদ  দেশর সে  িনবািচত
হয় বাংলােদশ। জািতসংেঘর সদ  ১৯৩িট দেশর ভােটর মেধ  ১৭৮িট পায় বাংলােদশ। জা য়ািরেত নতনু
ময়ােদর দািয়   হয়। মানবািধকার কাউি েলর সদ  হেয় ২০২১ সাল পয  বাংলােদশ দািয়  পালন

করেব। অব  এর আেগ বাংলােদশ িতনবার (২০০৯-১২, ২০১৫-১৭ ও ২০১৯-২১) এ সদ  পেদ িবজয়ী
হেয়িছল। ২০০৬ সােল িতি ত জািতসংঘ মানবািধকার কাউি ল জািতসংেঘর ১৯৩ সদ  দশ থেক
৪৭িট দশ িনেয় এ কাউি ল গিঠত হয়। এসব দশ িনবাচেনর মাধ েম কাউি েলর সদ  হয়। এ ছাড়া
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জলুকার নাইন
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জািতসংঘ অথৈনিতক ও সামািজক কিমশেনর (ইেকাসক) সহেযাগী  সং ায় চার বছর ময়ােদ বাংলােদশ
এিশয়া ও শা  মহাসাগরীয় অ েলর াথী িহেসেব িনবািচত হেয় দািয়  পালন করেছ। ২০২২ সাল পয
বাংলােদশ থাকেব এ দািয়ে ।  কিমশন  অন  দ  াটাস  অব উইেমেনর  (িসএসডি উ)  সদ  িহেসেব
বাংলােদশ িনবািচত হেয়েছ এিশয়া ও প ািসিফক অ ল থেক।

জািতসংঘ িশ িবষয়ক সং ার ইউিনেসেফর তহিবল পিরচালনায় ১৪ সদে র পিরষেদর অ তম িনবািচত
িতিনিধ বাংলােদশ। এিশয়া ও প ািসিফক অ ল থেক িনবািচত বাংলােদশ ২০১৯ থেক ২০২১ সাল পয

এ  পিরষেদ  থাকেব।  জািতসংেঘর  নারীিবষয়ক  িব  সং া  ইউএনউইেমেনর  ১৭  সদে র  পিরচালনা
পিরষেদরও িতন বছর ময়ােদ িনবািচত সদ  বাংলােদশ। ২০১৯ থেক ২০২১ সাল পয  বাংলােদশ এ
দািয়ে  থাকেব। ইউিনেসফ ও ইউএনউইেমেনর পিরচালনা পিরষেদর সদ  হওয়ায় বাংলােদশ িতন বছর
সি য়ভােব সং া িটর কাযাবিল, অথসং ান ও এর যথাযথ ব বহাের ভূিমকা রাখেত পারেব। বাংলােদশসহ
উ য়নশীল  দশসমূেহর  াথ  সংর ণ  এবং  ‘এেজ ডা-২০৩০’-এর  বা বায়েনও  সং া  িটেক  আরও
ভােলাভােব কােজ লাগােত পারেব। িবে  িশ া, িব ান ও সং িৃতর সার এবং উ য়েনর মাধ েম মা েষর
জীবনমােনর উ য়ন ঘটােনার জ  কাজ কের জািতসংেঘর িবেশষ সং া ইউেনে া। এর িনবাহী পিরষেদ
িনবািচত সদ  িহেসেব দািয়  পালন করেছ বাংলােদশ। ২০১৭ সােল  হওয়া এই ময়াদ শষ হেব
২০২১ সােল। িবে র অ তম জাট কমনওেয়লেথর িনবাহী কিমিটেত িনবািচত সদ  িহেসেব কাজ করেছ
বাংলােদশ। ই বছর ময়ােদর এ দািয়   হেয়েছ ২০১৮ সােলর জলুাইেয়। ২০২০ সােলর জুলাই পয
কমনওেয়লেথর ১৬ সদে র সেবা  বিডর অংশ হেয় থাকেব বাংলােদশ। ৫৩ সদে র এই জােটর িস া ,

াব ও কমসূিচ কী হেব তা এই িনবাহী কিমিটই িনধারণ কের। পের স েলা পাস করা হয় কমনওেয়লেথর
গভিনং  বিডেত।  সমু  অথনীিতিবষয়ক  ইি ডয়ান  ওশান  িরম  অ ােসািসেয়শেনর  (আইওআরএ)  ভাইস
চয়ারম ান  বাংলােদশ।  গত বছেরর  জলুাইেয়  ২০১৯-২১ ময়ােদর এ দািয়  পায়  বাংলােদশ। এরপর

২০২১-২৩ ময়ােদ বাংলােদশ এ সং ার  চয়ারম ান  পেদ দািয়  পালন  করেব।  বাংলােদশ গত বছর
িডেস ের আ জািতক অপরাধ আদালত (আইিসিস) বু েরার সদ  িনবািচত হেয়েছ। আইিসিসর সদ  রা
১২৩িট; তােদর সবস িত েম ই বছেরর (২০১৯-২০) জ  বু েরা সদ  হয় বাংলােদশ। ২০১০ সােল
আইিসিসর সদ  রা  িহেসেব যাগদােনর পর এই থম বাংলােদশ বু েরার সদ  িহেসেব কাজ করেত
যাে । মেধ  ২১িট রাে র সম েয় গিঠত ‘বু েরা’ আইিসিসর শীষ পরামশক পিরষদ িহেসেব পিরগিণত।
সাধারণত বু েরা আইিসিসর বােজট চড়ূা করণ, িবচারক, িসিকউটর, ডপুিট িসিকউটর িনবাচন স িকত

পূণ িস া  হণ কের। জানেত চাইেল পররা ম ী ড. আব ল মােমন বেলন, িতিন জািতসংেঘ ায়
সােড় ছয় বছর ায়ী িতিনিধ িছেলন। িতিন বেলন, ‘ ধ ুিনেজর সমেয়র কথা যিদ বিল, ায় ৫২িট িনবাচেন
অংশ িনেয়েছ বাংলােদশ, যার একিটেতও হােরিন। এর কারণ হে , বাংলােদশ সবার সে  ব ু পূণ স ক
রেখেছ, কারও সে ই শ ভাবাপ  িকছু কেরিন।’ িতিন বেলন,  এসব িনবাচেনর আেগ বাংলােদেশর য
িত িত িছল, দািয়ে র পাশাপািশ স েলাও র া কেরেছ। ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর  িছল এই

দশ িব বাসীর জ  শাি র ীপ হেব (িপস আইল া ড)। সিত  সিত  অদূর ভিব েত তাই হেব বাংলােদশ।
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