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নাগিরক েঘাষণাপ  0০১5 (চূড়া  oসড়া) 
পূব র্বত  oসড়াসমূেহর উপর া  মতামেতর িভি েত তকৃত 

প ম স। রণ 
সে লেনর পূণ র্া  অিধেবশেন অনুেমািদত হেব 
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আমরা বা।লােদেশর নাগিরকগণ মহান মুি যুে র েচতনায় উদব্ু  হেয় এসিডিজ বা বায়েন নাগিরক  
য্াটফম র্, বা।লােদশ-এর আহব্ােন “নাগিরক সে লন 0০১5: বা।লােদেশ এসিডিজ বা বায়ন” শীষ র্ক 

আজেকর িমলনেমলায় একি ত হেয়িছ। জািতস।ঘ কতৃর্ক গৃহীত েটকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ) 
0০1০-এর েঘাষণাপে  উ ািরত অ ীকার ‘কাউেক েপছেন রাoা যােব না’-এ তয্য় িনেয় আজ 
আমােদর সােথ েযাগ িদেয়েছন য্াটফেম র্র সােথ যু  শতািধক েবসরকাির উ য়ন িত ান ও 
েবসরকাির oােতর স।গঠন  এব। েদেশর িবিভ  অ েলর নানা ে িণ-েপশার সহ ািধক মানুষ।    
আমরা এমিডিজ-র অজর্নগুেলার উপর িভি  কের এসিডিজ অজর্েনর পেথ এিগেয় যাি । িবগত 
দশকগুেলােত সরকার েদেশর সািব র্ক উ য়েন েবশ িকছু উে াগ িনেয়েছ। িক  সু  ুআইন ও তার 
েয়ােগর অভাব, দুন িত এব। সেব র্াপির িবিভ  সামািজক অনুশাসন ও ৈবরী মেনাভ ীর কারেণ েদেশর 

সব মানুষ সমান সুেযাগ পাে ন না। জাতীয় সাফে র অ।শীদার হেত পারেছন না স।খয্া গির  
নাগিরক।  তাই ৈবষ  কেমিন, বর  িবপ তা েবেড়েছ তােদর, যারা াি ক এব। সুিবধা বি ত। 
িক  এসিডিজ-র অি কার- “কাউেক েপছেন রাoা যােব না”। বা।লােদেশর ে ি েত এ অ ীকার 
বা বায়েন আমরা দৃঢ় িত ।  
এটা দৃ মান েয, বা।লােদেশ অথ র্ৈনিতক ও সামািজক ৈবষ  িবরাজমান থাকায় অ ভুর্ি মূলক উ য়ন 
অজর্েন িতিনয়ত িতব কতা সৃি  হে । ফেল সমােজর িবিভ  ের নানাভােব িবপ  জনেগা ীর 
পিরিধ বাড়েছ। ল য্ করেল েদoা যােব, িশ া ও কম র্দ তার অভাব, সব্া য্ েসবার অ তুলতা, ধম য় 
ও জািতগত েভদােভদ, িতকূল েভৗগিলক অব ান, অথ র্ৈনিতক িবপ তা, জীবনচে  অব ান, 
শারীিরক ও মানিসক িতবি তা, েজ ার ও তৃতীয় িল  ৈবষ , নাগিরক পিরচেয়র স।কট এব। 
আইেনর শাসেনর অভাব – সমােজর  িবিভ মুoী িবপ তােক িতিনয়ত াপকতর করেছ। আবার 
েকানও েকানও জনেগা ী একই সােথ একািধক িবপ তায় আ া । েদেশর স।খয্া গির  িশশু পুি কর 
oাবার, েয়াজনীয় সব্া য্ েসবা ও মানস ত িশ া েথেক বি ত, ায়শই তারা সিহ।সতায় আ া ।  
যুব সমাজেকও িবপ তা াস করেছ তােদর কেম র্র সুেযাগ না থাকায়, ফেল েদoা িদে  পািরবািরক 
ও সামািজক িবি তা। িতকূল পিরেবশ সািব র্ক িবপ তােক আরও গভীরতর করেছ। িবপ তা ও 
ব নার এ বহুমাি ক বা বতার আশু অবসােনর লে য্ কায র্কর পদে প িনেত হেব।    
তর্  েয, বা।লােদেশর আথ র্-সামািজক উ য়েন িবগত দশকগুেলােত নাগিরক সমাজ উে oেযাগয্ ও 

ঐিতহািসক ভূিমকা পালন কেরেছ। নাগিরক সমােজর এ ভূিমকা বত র্মােন অ াহত রেয়েছ এব। 
আগামীেত তা আরও েজারদার করেত হেব। এ সে লেনর িবিভ  অিধেবশেন অথ র্ৈনিতক, সামািজক, 
পিরেবশ স িক র্ত সম ািদ ও সুশাসেনর অভাবজিনত ৈবষ  দূরীকরেণ সুিনিদ র্  াব উেঠ এেসেছ। 
আমরা মেন কির এসব াব বা বায়েন আমরা িনেজরা েযমন সেচ  ও সি য় থাকব, েতমিন েস 
সেবর কায র্করী বা বায়েন আমরা সরকােরর েচ ারও অ।শীদার হেত চাই।  
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এ সে লন েথেক আমরা িন িলিoত দািবসমূহ উ াপন করিছ যার মা েম আমরা একিট ায় ও 
অিধকার িভি ক বা।লােদশ গড়ব েযoােন কাউেক েপছেন রাoা যােব না। আমােদর কম র্কাে  আমরা 
এ অ ীকারেক িতফিলত করব, মানুষেক সেচতন করব, তাঁেদর সব্ মতা বাড়াব। আমােদর য্াটফম র্ 
এসব উে াগ সমনব্েয়র লে য্ কাজ কের যােব।    
আমরা দৃঢ় ভােব তয্াশা কির েযঃ   
১. বা।লােদেশর াি ক, সুিবধা বি ত ও িবপ  জনেগা ীেক উ য়েন স ৃ  কের তােদর সি য় 

অ।শ হণেক িনি ত করেত িনে া  পেদে প িনেত হেবঃ   
ক. যথাযথ নীিত-কাঠােমা ণয়ন এব। তার িভি েত সুিনিদ র্  কম র্পিরক না হণ 
o. াি ক জনেগা ীর সব্াথ র্ স।ি  িবিভ  সরকারী পিরক না ও আইেনর পুন র্া  বা বায়ন 
গ. নীিত-কাঠােমা ণয়েন স।ি  নাগিরক েগা ীর অ ভুর্ি    
ঘ. কম র্পিরক না বা বায়েনর লে য্ জাতীয় বােজেট সব্  এব। ািধকারপূণ র্ অথ র্ বরা  

0. াি ক জনেগা ীর সব্ােথ র্ ণীত কম র্পিরক না সরকারী-েবসরকারী েযৗথ অ।িশদািরেতব্র 
িভি েত বা বায়ন করেত হেব। েস জ  েয়াজনঃ  

 ক. েযৗথ অ।িশদািরেতব্র নীিত ণয়ন  
 o. কায র্কর ািত ািনক কাঠােমা িনি তকরণ  

গ. বা বায়ন অ গিত িনয়িমত িভি েত পয র্েব ণ এব। পিরবী ণ এব। এ কায র্ েম নাগিরক 
সমােজর স ৃ তা িনি তকরণ  
  

1. েটকসই উ য়ন অভী  স।ি  িবিভ  সূচেকর ে ি েত িবপ  জনেগা ীর অব ান িনন র্েয় 
েয়াজনীয় িবভািজত ত -উপা  স। েহ িবেশষ পদে প িনেত হেব। 

 
2.  াি ক, সুিবধা বি ত ও িবপ  জনেগা ীর আইিন সুর া তথা আইেনর শাসন কায র্করভােব 

িত া করেত হেব। সকল ৈবষ মূলক আইন স। ার করেত হেব। 
3.    জনগেণর তয্াশার িনিরেo ও ততম সমেয়র মে  oসড়া ‘ৈবষ  িবেলাপ আইন’ জাতীয় 

স।সেদ অনুেমাদন িদেত হেব।       
4. পাব র্তয্ শাি  চুি  এব। অিপ র্ত স ি  তয্াপ র্ন আইন ত ও পুন র্া ভােব বা বায়ন করেত 

হেব।  
5. নারী সহ সকল নাগিরেকর স দ ও আেয়র উপর সমঅিধকার িত ার লে য্ কায র্কর আইিন 

এব। ািত ািনক ব া িনেত হেব।    
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6.  যুব সমােজর কম র্স। ােনর জ  ল য্মা ািনিদ র্  পিরক না ও তার আশু বা বায়ন করেত 
হেব।  

7.    সরকাির/oাস জিম ও অ া  স ি েত াি ক, সুিবধা বি ত ও িবপ  জনেগা ীেক ািধকার 
েদওয়ার েঘাষণােক কায র্করভােব বা বািয়ত করেত হেব। 

১০. সমােজর িবপ  জনেগা ীর সব্ােথ র্ ণীত িবেশষ আইন/নীিতসমূহ, েযমন বা।লােদশ ম 
(স।েশািধত) আইন, 0০১1; িতব ী ি র অিধকার ও সুর া আইন 0০১1, দুেয র্াগ 
ব াপনা আইন 0০১0, জাতীয় নারী উ য়ন নীিত 0০১১, জাতীয় িশশু নীিত 0০১১, জাতীয় 

িশ া নীিত 0০১০, জাতীয় সব্া য্ নীিত 0০১১, জাতীয় িশশু ম িনমূ র্ল নীিত 0০১০, উপকূলীয় 
অ ল নীিত 0০০3, জাতীয় দুেয র্াগ ব াপনা পিরক না 0০১০-১3,  নৃ-েগা ী সা। িতক 
িত ান আইন 0০১০ কায র্করভােব বা বায়ন করেত হেব।   

১১.   গণমা েমর সব্াধীনতা এব। তে  সকেলর অিধকার িনি ত কের নাগিরক সমােজর জ  মু  
িচ ার সুেযাগ সৃি  করেত হেব। 

   
১0. আগামী জাতীয় িনব র্াচেন অ।শ হণকারী সকল রাজৈনিতক দেলর ইশেতহাের াি ক, সুিবধা 

বি ত ও িবপ  জনেগা ীর উনয়েনর লে য্ অ ীকার ও েসগুেলার  বা বায়েন সু  
কম র্পিরক না থাকেত হেব।   

 
বদেল যােব বা।লােদশ। আমরা সবাই িমেল এমন এক বা।লােদশ গড়ব েযoােন েকউ েপছেন পেড়  
থাকেব না, জাতীয় উ য়ন ও সাফ  েথেক েকান নাগিরক বি ত থাকেবন না। আমােদর এ তয্েয়র 
সফল বা বায়নই হেব মহান মুি যুে র িত নাগিরক সমােজর ে  াঘ র্।  


