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দনুর্ীিত eবং রাজৈনিতক aিধকারসহ 20 সূচেকর মেধয্ 12িটেতi লাল aবsােন রেয়েছ বাংলােদশ। নতুন
কের েরড েজােন েগেছ িতনিট সূচক। aনয্িদেক  লাল েথেক সবুেজ েগেছ দiু সূচক। মািকর্ ন যুkরাে র
িমেলিনয়াম চয্ােল  কেপর্ােরশেনর (eমিসিস) মলূয্ায়েন e িচt uেঠ eেসেছ।
সmpিত eমিসিস বাংলােদশ েsার কাডর্ -2020 pিতেবদন pকাশ কেরেছ। গত বছর pকািশত pিতেবদেন
11িট  সূচক  িছল  লাল  তািলকায়।  aিধকাংশi  লাল  িচিhত  হoয়ায়  eবারo  িমলেছ  না  যুkরাে র
িমেলিনয়াম চয্ােল  ফােnর (eমিসeফ) েমাটা aে র aনুদান।
েsার  কােডর্ র  unিতর  িভিtেত  েকােনা  েদশেক  ei  ফােn  যুk  করা  হয়।  aথর্ৈনিতক  সmকর্  িবভাগ
(iআরিড) কেয়ক বছর ধের েচ া কেরo ei ফােn যুk হেত পারেছ না। যিদo pিতেবশী েনপাল 2016
সােল eমিসeেফ যুk হয়।
e  pসে  জানেত  চাiেল  aথর্ৈনিতক  সmকর্  িবভােগর  aিতিরk  সিচব  আেমিরকা  o  জাপান  uiংেয়র
দািয়tpাp েমা. শিহদলু iসলাম ম লবার যুগাnরেক বেলন, ‘আমরা েচ া চািলেয় যািc। তােদর জািনেয়িছ
আমােদর  েদেশর  আiনশৃ লা  পিরিsিত  ভােলা।  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযান  চলেছ।  গণতািntক  রাজনীিত

  হািমদ-uজ-জামান
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রেয়েছ। েরািহ ােদর বাড়িত সমসয্া থাকেলo aথর্ৈনিতক pবিৃdেত ভােলা করিছ।
সবার সে  বnুt, কারo সে  শtতা নয়- ei নীিত েমেনi আমরা eিগেয় যািc। সntাসবাদ দমেন আমরা
সফল। তাছাড়া পিরেবশসmত িবিনেয়াগ eবং িশlায়েনর জনয্ 100িট aথর্ৈনিতক a ল ৈতির হেc। e
রকম নানা িবষয় তােদর সামেন তুেল ধরার পরo e রকম pিতেবদন আসেল আর িক করার থােক? তেব
eটুk বলেত পাির iআরিডর পk েথেক pেচ ায় েকােনা ঘাটিত েনi।
pিতেবদেন েদখা যায়, েsার কােডর্  েরড েজােন থাকা সূচক েলা হেc- কেnাল aব করাপশন (দনুর্ীিত
িনয়ntণ), জিমর aিধকার o pাপয্তা, িনয়ntক সংsা েলার কাযর্কািরতা, বািণজয্ নীিতমালা, ি ডম aব
iনফরেমশন (তেথয্র sাধীনতা), aথর্নীিতেত নারী o পু েষর সমতা, sাsয্ খােত সরকাির বয্য়, pাথিমক
িশkায় সরকাির বয্য়, pাকৃিতক সmদ রkা সূচক। eছাড়া গত বছর সবজু তািলকায় থাকেলo eবার
নতুন লাল তািলকায় uেঠ eেসেছ রাজৈনিতক aিধকার, েবসামিরক েলােকর sাধীনতা eবং েমেয়িশ েদর
pাথিশক িশkা সমাp করার হার।
াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদেশর  (িটআiিব)  ািs  েবােডর্ র  সদসয্  হািফজ  uিdন  খান  বেলন,

‘েদেশ দনুর্ীিত eকটুo কেমিন। মতpকােশর sাধীনতা েনi বলেলi চেল। eছাড়া গণতেntর েলশমাt েনi।
তাi eমিসিস’র ei pিতেবদেন যা েদখােনা হেয়েছ সবi িঠক আেছ। আশা করিছ সরকার e aবsা েথেক
utরেণ pেয়াজনীয় uেদয্াগ েনেব।’
aনয্িদেক  pিতেবদেনর  সবুজ  তািলকায়  থাকা  8িট  সূচক  হেc- মলূয্sীিত  িনয়ntণ,  রাজsনীিত,  িটকা
েদয়ার হার, িশ  sাsয্, আiনশৃ লা পিরিsিত, সরকােরর কাযর্কািরতা সূচক। eছাড়া গত বছর েরড
েজােন থাকেলo eবার িgন েজােন eেসেছ বয্বসা র পিরেবশ eবং ঋণ pািpর সুেযাগ সূচক দিুট।
সুশাসেনর জনয্ নাগিরক (সুজন) সাধারণ সmাদক ড. বিদuল আলম মজমুদার বেলন, ‘e pিতেবদেন যা
বলা হেয়েছ তা বাsব aবsার pিতফলন। বাsেব e রকম ঘটেছ বেলi েসিট েরড েজােন uেঠ eেসেছ।
দনুর্ীিত আেছi। তাছাড়া জনগেণর েভাটািধকার স ু িচত হেc। িবিভnভােব মানুেষর বাক-sাধীনতা খবর্
করা হেc। e aবsা েথেক েবিরেয় আসেত সরকারেক আnিরক হেত হেব। েকননা e িবষয় েলােত unিত
না ঘটেল সবাi kিতgs হেব। পাশাপািশ সরকােরর scতা o জবাবিদিহতাo খবর্ হেব। ফেল সরকােরর
জনিpয়তা থাকেব না।’
iআরিড জানায়, মািকর্ ন যুkরাে র েsট িডপাটর্ েমেnর িমেলিনয়াম চয্ােল  ফাn গঠেনর pধান uেdশয্
হেc, unয়নশীল েদশ েলােক আিথর্ক সহায়তা pদান করা। eমিসeফ’র আoতায় েsট িডপাটর্ েমn দিুট
কমর্সূিচর  মাধয্েম িনবর্ািচত  েদশ েলােক  সহয়তা  কের  থােক।  eর eকিট  হেc ে সেহাl কািn  বা  কম
aে র সহায়তার েদশ। ei েpাgােমর আoতায় সাধারণত 10 েকািট েথেক 40 েকািট মািকর্ ন ডলার পযর্n
aনুদান pদান করা হেয় থােক।
aনয্িট হেc কমপয্াk aথর্াৎ বড় aে র সহায়তা। eর আoতায় 50 েকািট মািকর্ ন ডলার েথেক িবিভn
aে র aনদুান েদয়া হয়। ei ফােnর সে  unয়নশীল েদশ েলােক যুk করেত pিত বছর ৈবঠক কের
িমেলিনয়াম চয্ােল  কেপর্ােরশন (eমিসিস)।
pস ত, pথমিদেক 17িট িনেদর্শক থাকেলo সবর্েশষ 2012 সােল নতুন িনেদর্শকসহ েমাট 20িট িনেদর্শক
যুk করা হয়। oi বছরi pথমবােরর মেতা িমেলিনয়াম চয্ােল  ফােn বাংলােদেশর যুk হoয়ার সmাবনা
েদখা  িদেয়িছল।  েস  সমেয়র  মািকর্ ন  পররা মntী  িহলাির  িkনটন  বাংলােদশ  সফের  eেল  oi  ফােn
বাংলােদেশ anভুর্ িkর বয্াপাের তােক aনেুরাধ জানােনা হয়। e েpিkেত পের েsট িডপাটর্ েমেnর আমntেণ
e সংkাn eক ৈবঠেক aংশ িনেয়িছল বাংলােদশ সরকােরর pিতিনিধ।
oi ৈবঠেক িসdাn হেয়িছল মািকর্ ন যুkরাে র সে  pিত বছর বাংলােদেশর পাটর্ নারিশপ ডায়ালগ aনিু ত
হেব।  ৈবঠেক  িবিভn  িবষয়  িনেয়  আেলাচনা  হেয়িছল।  eর  মেধয্  eমিসeফ’র  িবষেয়  বাংলােদশ  েথেক
েটকিনকয্াল  িটম  পাঠােত  বেলিছল।  িকn  েটকিনকয্াল  িটম  পাঠােনা  হেলo  চয্ােল  ফােn  যুk  হoয়ার
িবষয়িট আর আগায়িন।
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