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সচূনা

 ২০১৫ সােলর েসে��র মােস জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশেন েটকসই উ�য়ন
অভী� �হেণর মাধয্েম িব� েনত�ৃ আগামী পেনর বছেরর জ� নতনু ৈবি�ক উ�য়ন
কাঠােমার রূপেরখা িনধর্ারণ কেরন যা ২০৩০ এেজন্ডা বা এসিডিজ নােম পিরিচত

 ২০৩০ এেজন্ডা �ণয়েনর সময় উ�য়েনর িতনিট ��েক (অথর্ৈনিতক, সামািজক
এবং পিরেবশ গুরু� েদওয়ার ে�ে� এক ধরেনর ভারসাময্ রাখার �য়াস েদখা যায়

 এমিডিজসমেূহর দুবর্লতার একিট �ধান িদক িছল সরকােরর িবিভ� সং�ার
দায়ব�তা ও ��তা িন�য়তার পাশাপািশ আইেনর শাসন �িত�ার মেতা
িবষয়গুেলার অনুপি�িত। এসিডিজর ে�ে� েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর অ�ভরু্ি�
এ িবষয়গুেলােক িনি�ত কেরেছ - এেত মলূত িতনিট উপাদান অ�ভরু্�:
 শাি�পণূর্ ও অ�ভরু্ি�মলূক সমাজ গঠেন উৎসািহত করা;
 সবার জ� �ায়িবচােরর সুেযাগ �দান করা; এবং
 সবর্�ের কাযর্কর, জবাবিদিহমলূক ও অ�ভরু্ি�মলূক �িত�ান গেড় েতালা



নতনু ৈবি�ক উ�য়ন কাঠােমােত অভী� ১৬

 এসিডিজ অজর্ন ও অ�ভরু্ি�মলূক �বিৃ� অজর্েন অভয্�রীণ নীিত, সুশাসন এবং
কাযর্কর �ািত�ািনক কাঠােমা গুরু�পণূর্ ভিূমকা রােখ

 শাি� ও িনরাপ�াও উ�য়েনর অ�তম িনয়ামক। পিৃথবীর েয সকল েদেশ শাি� ও
িনরাপ�া িবি�ত বা য�ু-িব�হ চলেছ, েসখােনই উ�য়ন ও সুশাসন বাধা�� হেয়েছ

 এ অভী� িনধর্ারেণর আেলাচনায় দুনর্ীিত আলাদাভােব জায়গা েপেলও গণত�, �ানীয়
সরকােরর �মতায়ন, আইনশ�ৃলা বািহনীর েপশাদাির� িনি�তকরণ এবং সকল
আইন উ��ুভােব �কাশ করার ��াবগুেলা েশষ পযর্� �ান কের িনেত পােরিন, তেব
সবর্�ের কাযর্কর �িত�েনর অ�ীকার এে�ে� গুরু�পণূর্ ভিূমকা রাখেব

 েটকসই উ�য়ন অভী� িনধর্ারেণ গণত�, �ানীয় সরকােরর �মতায়ন, এবং ��তা
বা�বায়েন পথৃক ল�য্ ি�র করার বাংলােদেশর ��াব আমােদর েদেশর উ�য়ন
আকা�ার সিতয্কােরর �িতফলন

 বাংলােদেশর ে�ি�েত সুশাসেনর ল�য্সমহূেক আরও শি�শালী করার সুেযাগ
রেয়েছ
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 অথর্ৈনিতক এবং সামািজক সচূেক শি�শালী, সুশাসেনর সচূেক দুবর্ল

সুশাসন স�িকর্ত িবিভ� সচূেক বাংলােদেশর অব�ান
সচূক অব�ান অ�ভরু্�

েদেশর সংখয্া
ওয়া�র্ ওয়াইড গভােনর্� ইিন্ডেকটরস (ডি�উিজআই)
২০১৪ 
মত �কাশ ও জবাবিদিহতা ১৩৮ ২০৪ 
রাজৈনিতক ি�িতশীলতা ও সিহংসতার অনুপি�িত ১৭০ ২০৭
সরকােরর কাযর্কািরতা ১৬৪ ২০৯
িনয়�ণ বয্ব�ার গুণমান ১৭১ ২০৯
আইেনর শাসন ১৫৫ ২০৯
দুনর্ীিত দমন ১৭০ ২০৯

ডইুং িবজেনস ইেন্ড� ২০১৬ ১৭৪ ১৮৯
ে�াবাল কি�িটিটভেনস ইেন্ড� ২০১৬ ১০৭ ১৪০
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সচূক ২০০০ ২০০৫ ২০১০ ২০১৪

মত �কাশ ও জবাবিদিহতা ৫৮ ৭১ ৬৩ ৬৮
রাজৈনিতক ি�িতশীলতা ও সিহংসতার 
অনুপি�িত ৭৪ ৯৬ ৯০ ৮২
সরকােরর কাযর্কািরতা ৬৭ ৭৯ ৭৪ ৭৮
িনয়�ণ বয্ব�ার গুণমান ৮১ ৮৩ ৭৮ ৮২ 
আইেনর শাসন ৮০ ৮২ ৭৫ ৭৪ 
দুনর্ীিত দমন ৮৪ ৯৫ ৮৫ ৮১ 

িব�বয্াপী সুশাসন স�িকর্ত সচূকসমেূহ বাংলােদেশর বছরওয়ারী িচ� 
(১০০ েদেশর মেধয্ অব�ান)



দুনর্ীিত সচূেক বাংলােদেশর অব�ান

 দুনর্ীিত সচূেক অব�ার িকছটুা উ�িত সে�ও বাংলােদেশর
উ�য়েন এিট একিট বড় বাধা িহেসেব িচি�ত

 �া�পােরি� ইন্টার�াশনাল-এর দুনর্ীিত ধারণা সচূক - ১৭৬
েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর অব�ান ১৪৫-তম। আফগািন�ানেক
বাদ িদেল, দি�ণ এিশয়ার েদশগুেলার মেধয্ও আমােদর
অব�ান সবেচেয় িনেচ

 বাংলােদশ এন্টার�াইজ সােভর্েত েদখা যায়, ৫৫ শতাংশ
বয্বসায়ী �িত�ান দুনর্ীিতেক তােদর বয্বসার জ� একিট �ধান
সীমাব�তা িহেসেব িচি�ত কেরেছ

 সা�িতক সমেয় মাননীয় অথর্ম�ী - দুনর্ীিতর কারেণ �িত বছর
িজিডিপর শতকরা ২-৩ শতাংশ �িত হয়
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 ডইুং িবজেনস িরেপাটর্ – আদালেতর মাধয্েম একিট চিু� বা�বায়ন করেত
িনউিজলয্ান্ড, নরওেয় এবং রুয়ান্ডার মেতা েদশগুেলােত ১০ মােসর কম সময়
লােগ; বাংলােদেশ �েয়াজন ৪ বছেরর েবিশ

 ে�াবাল কি�িটটভেনস িরেপাটর্ ২০১৬ – বাংলােদেশ বয্বসা করার ে�ে� সবেচেয়
সম�ায�ু কারণগুেলার মেধয্ দুনর্ীিত �থম, অদ� সরকাির আমলাত� চতথুর্, এবং
রাজৈনিতক অি�িতশীলতা ষ� অব�ােন রেয়েছ

 িটআইিব - ৬৭.৮ শতাংশ খানা েসবাখােত দুনর্ীিতর িশকার: ৭০.৯ শতাংেশর
অিভ�তায় ঘষু ছাড়া েসবা পাওয়ার উপায় েনই্

 িসিপিড’র গেবষণা – �ীলংকার মেতা আইন শ�ৃলা পিরি�িত থাকেল বাংলােদেশ
বয্ি�খােতর িবিনেয়াগ ৩৩ শতাংশ বিৃ� পােব; ভারেতর মেতা থাকেল তা ি�গুণ
হেতা

 সুশাসন ও আইন শ�ৃলার িবষয়গুেলা ছাড়াও বাংলােদেশ স�াসবাদ, উ�বাদ ও
জি� কমর্কাে�র উ�ান এবং সা�িতক সমেয় ঘেট যাওয়া সিহংস ও উে��মলূক
হতয্াকা�গুেলা েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর ‘শাি� ও িনরাপ�ার’ িবষয়িটেক
আরও গুরু�পণূর্ কের তেুলেছ
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 েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর গহৃীত সচূকসমেূহর েবিশর ভােগই
বাংলােদেশর অব�ান ১০০ েদেশর মেধয্ অেনক িপিছেয়

েটকসই উ�য়ন অভী� সচূেক অভী� ১৬ এর সচূকসমেূহ বাংলােদেশর অব�ান (১০০ েদেশর মেধয্)

সচূকসমহূ সবর্েশষ অব�া এসিডিজ সচূেক
অব�ান

দুনর্ীিতর ধারণা সচূক (০-১০০) ২৬ ৮৮
সরকােরর কাযর্কািরতা (১-৭) ২.৯ ৮৫ 
উে��মলূক নরহতয্া (�িত ১,০০,০০০ জনসংখয্ায়) ২.৭ ৪০ 
কারাবাসীেদর সংখয্া (�িত ১,০০,০০০ জনসংখয্ায়) ৪২ ৮ 
স�ি�র মািলকানা সংর�ণ  (১-৭) ৩.৫ ৮৫ 
রােত একা হাটঁা িনরাপদ মেন কের (%) ৮০.৩ ১৪ 
৫ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর জ�িনব�ন (%) ৩০.৫ ৯৩ 
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 েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬ – সংিবধান, িভশন ২০২১, এনআইএস
 েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর অেধর্ক (১২িটর মেধয্ ৬িট) লে�য্র সােথ স�ম প�বািষর্কীর

মলূ ল�য্সমহূ অথবা িবিভ� খাতিভি�ক পিরক�না/নীিতর ল�য্ ও েকৗশেলর সােথ আংিশক
িমল রেয়েছ (অথবা সমতলুয্)

 স�ম প�বািষর্কী পিরক�নার অংশ িহেসেব �থমবােরর মত একিট েডেভলপেমন্ট েরজা�স
ে�মওয়াকর্ (িডআরএফ) �িত�া কেরেছ – এখােনও সুশাসন অ�ািধকার�া�

 পিরক�না ম�ণালেয়র ময্ািপং – েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর ১২িট লে�য্র মেধয্ শুধমুা�
দুইিটর (১৬.১ ও ১৬.৩) জ� স�ম প�বািষর্কী পিরক�নায় সুিনিদর্� কমর্পিরক�না বা
েকৗশল রেয়েছ

 স�ম প�বািষর্কী পিরক�নার বাইের েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর আরও আটিট ল�য্মা�া
বা�বায়েনর জ� জাতীয়ভােব িবিভ� নীিত, আইন ও েকৗশল রেয়েছ

 এগুেলার সং�ার ও সংেশাধেনর �েয়াজন রেয়েছ িকনা তা যাচাই-বাছাইেয়র �েয়াজন
 দুইিট লে�য্র (১৬.৭, ১৬.খ) জ� েকােনা সুিনিদর্� েকােনা নীিত, আইন বা েকৗশল েনই
 েদেশ সুশাসন �িত�ার লে�য্ বতর্মােন সরকাির পযর্ােয় একিট নতনু জাতীয় সুশাসন িনরী�া

কাঠােমা (এনিজএএফ) ৈতির করা হে�
 এেত ছয়িট মলূ �� থাকেছ – ক) আইেনর শাসন; খ) ��তা, জবাবিদিহতা ও

সংেবদনশীলতা; গ) দুনর্ীিত; ঘ) �ািত�ািনক কাযর্কািরতা; ঙ) অংশ�হণ এবং চ) সমতা
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বা�বায়েনর চয্ােল�সমহূ

�ািত�ািনক
 সরকার তার সেবর্া� পযর্ােয়র �িত�িতর অংশ িহেসেব নেভ�র, ২০১৫-েত েটকসই
উ�য়ন অভী� পযর্েব�ণ ও বা�বায়েনর জ� একিট ‘আ�ঃম�ণালয় কিমিট’ �িত�া কের
 �ধানম�ীর কাযর্ালেয়র �া�ন মখুয্ সিচবেক এই কিমিটর সম�েয়র এবং পিরক�না

ম�ণালেয়র সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ (িজইিড)-েক সদর দ�র িহেসেব দািয়� েদয়া হয়

 পিরক�না ম�ণালয় েটকসই উ�য়ন অভীে�র ল�য্মা�া অনুযায়ী
ম�ণালয়/িবভাগসমেূহর একিট ময্ািপং কেরেছ
 ময্ািপং অনুযায়ী অভী� ১৬ বা�বায়েন দািয়��া� �ধান ম�ণালয়/িবভাগসমহূ হে�ঃ

�রা� ম�ণালয়, মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালয়, পররা� ম�ণালয়, আইন ও িবচার
িবভাগ, আইন �ণয়ন ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ বয্াংক, জন�সাশন
ম�ণালয়, সাধারণ অথর্নীিত িবভাগ, অথর্ৈনিতক স�কর্ িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ,
এবং তথয্ ম�ণালয়

 এ সকল ম�ণালয়/িবভাগসমেূহর কােজর মেধয্ সম�য় সাধন করাই হেব এখন সরকােরর
জ� সবেচেয় বড় চয্ােল�



বাংলােদেশর ে�ি�েত েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬ 
বা�বায়েনর চয্ােল�সমহূ

তথয্ ও উপা�
 েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬-এর সচূকসমেূহর একিট বড় অংেশর জ� তথয্ ও উপা�

েনই এবং �শাসিনক কােজ বয্বহৃত উপা�সমহূ এে�ে� একিট বড় ভিূমকা পালন
করেব; তথয্ �াি�র অব�া িবে�ষণ কের েদখা যায়:
 শতকরা মা� ২২ শতাংশ সচূেকর জ� ��ত তথয্ রেয়েছ
 তথয্ রেয়েছ, িক� সরাসির বয্বহােরর জ� ��ত নয় এ ধরেনর সচূেকর সংখয্া

৩৯ শতাংশ
 ৩০ শতাংশ সচূেকর জ� েকােনা তথয্ েনই, যা নতনু কের সং�হ/িহসাব করেত

হেব
 েবশ িকছু সচূেকর জ� ধারণাগত তেথয্র �েয়াজন হেব
 েযেহতু িবিবএস মতামত জিরপ পিরচালনা কের না, েসে�ে� েবসরকাির

�িত�ান/সুশীল সমােজর সংগঠনসমহূ এই ধরেনর উপা�গুেলা সং�েহর ে�ে�
িবক� উৎস িহেসেব কাজ করেত পাের
 েবসরকাির জিরেপর তথয্ বয্বহাের সীমাব�তা থাকেত পাের; সীমাব�তাগুেলা

কীভােব দরূ করা যায় এবং কীভােব বয্বহার করা যায় তা িবেবচনা করেত হেব



বাংলােদেশর ে�ি�েত েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬ 
বা�বায়েনর চয্ােল�সমূহ

অংশ�হণ ও জবাবিদিহতা
 অভী� ১৬-এর পিরিধ েযেহতু অেনক বয্াপক এবং িব�তৃ, তাই বাংলােদেশ

এিটেক বা�বায়ন করেত হেল শুধমুা� সরকােরর একার �েচ�া যেথ� নয়
 বাংলােদেশ ২০৩০ এেজন্ডা িনেয় আেলাচনায় বারংবার েয িবষয়িটেত

েজার েদয়া হেয়েছ তা হে� নীিতর স�িত র�া, কমর্সূিচ বা�বায়ন এবং
ফলাফল পযর্েব�েণর ে�ে� সুশীল সমােজর সংগঠন, েবসরকাির সং�া,
একােডিমক, িমিডয়া এবং উ�য়ন অংশীদারেদর িনেয় গড়া একিট বহু-
অংশীজন �ি�য়া অেনক েবিশ কাযর্কর হেব

 অংশীজেনরা অভী� ১৬ বা�বায়েনর ে�ে� িবষয়সূিচ িনবর্াচন েথেক শুরু
কের জবাবিদিহতা িনি�ত করা পযর্� �িতিট ধােপই অবদান রাখেত পাের



বাংলােদেশর ে�ি�েত েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬ 
বা�বায়েনর চয্ােল�সমহূ

রাজৈনিতক সিদ�া ও স�মতা বিৃ�
 রাজৈনিতক সিদ�ার �মাণ�রূপ সরকার ইিতমেধয্ এনিজএএফ �িত�ার উেদয্াগ

িনেয়েছ
 সরকার স�ম প�বািষর্কী পিরক�নােতও অভী� ১৬-এর েবশ িকছু ল�য্ েদেশর

পিরে�ি�েত আংিশকভােব �হণ কেরেছ, যিদও আরও বয্াপকভােব �হেণর সুেযাগ
িছল

 �াথিমক পিরক�নাগত কাজগুেলা েমাটামিুটভােব স�� হেয়েছ, এখন বড় চয্ােল�
হে� িডআরএফ-এ েনয়া ল�য্সমেূহর যথাযথ বা�বায়েনর পাশাপািশ এনিজএএফ-
এর সচূকসমেূহর �ত চড়ূা�করণ এবং তােদর পযর্েব�েণর জ� উপয�ু তেথয্র
�াপয্তা িনি�তকরণ

 েটকসই উ�য়ন অভী� ১৬ বা�বায়েনর সােথ জিড়ত সকল
ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�রেক উদয্ম ও েপশাদািরে�র সােথ কাজ করেত হেব

 সরকাির িবিভ� সং�ার �ািত�ািনক ও মানবস�েদর স�মতা বিৃ�েত �েয়াজনীয়
�িশ�ণ, আধিুনকীকরণ, অবকাঠােমাগত উ�য়ন এবং পযর্া� অথর্ায়ন িদেত হেব



পিরেশষ

 বাংলােদেশর জাতীয় নীিত কাঠােমােত অভী� ১৬-এ অ�গর্ত ল�য্সমেূহর পণূর্
�িতফলন ঘটােত হেব

 অভী� ১৬-এর অ�ভরু্� শাি� ও িনরাপ�া, মানবািধকার ও সুশাসন �িত�ার
ে�ে� জাতীয় �ািধকারগুেলা কী হেব, তা �ত সকল অংশীজেনর
অংশ�হেণর মাধয্েম অ�ভরু্ি�মলূক আেলাচনার পিরে�ি�েত িনধর্ারণ করা
�েয়াজন

 আেলাচনার মাধয্েম অভী� ১৬-এর ধারণাগত এবং সং�াগত মতাৈনকয্
কিমেয় আনেত হেব

 অভী� ১৬-এর অ�ভরু্� শাি� ও িনরাপ�া, মানবািধকার ও সুশাসন
িবষয়গুেলা সরাসির অ�া� অভী�সমেূহর সােথ স�িকর্ত। ফেল
অভী�সমেূহর বা�বায়ন �ি�য়ােত অভী� ১৬-এর অ�ভরু্� ল�য্ এবং
সচূকসমহূ অ�া� অভী�সমেূহর সােথ কীভােব িনিহত করা হেলা েসই
িবষয়িটও ��ভােব নীিত আেলাচনার অংশ হেত হেব



পিরেশষ

 অভী� ১৬ বা�বায়েনর জ� সরকােরর প� েথেক েয �ািত�ািনক কাঠােমা
��াব করা হেয়েছ, তা িনধর্ািরত জাতীয় �ািধকােরর িভি�েত পনুিবর্েবচনা করার
�েয়াজন থাকেত পাের। অভী� ১৬ বা�বায়েন ��ািবত �ািত�ািনক কাঠােমা
কীভােব তার নীিত �ণয়ন করেব এবং তা জাতীয় নীিত িনধর্ারেণর সনাতনী
কাঠােমােত কীভােব সমি�ত হেব তা �� করেত হেব
 সচূকিভি�ক ফলাফল িনরী�া েযমন �েয়াজন, েতমিন বা�বায়েনর �ি�য়া
সবর্দা পযর্েব�েণর েভতর রাখেত হেব
 ২০৩০ এেজন্ডায় পির�ারভােব সকেলর জ� সমভােব উ�য়েনর সুফল
েপৗছঁােনার ওপর িবেশষ গুরু� েদয়া হেয়েছ। েদেশর সকল জািতস�ার, সকল
বয়েসর, সকল িলে�র, সকল ধেমর্র এবং সকল এলাকার জনেগা�ীেক উ�য়েনর
মলূধারায় কাযর্করভােব অ�ভরু্� করেত হেব েযন বা�েবই “েকউ িপিছেয় না
থােক”



পিরেশষ

 অভী� ১৬-এর জ� ��ািবত আ�জর্ািতক সচূকসমেূহর জ� তথয্ ও উপাে�র েযাগান
শুধমুা� বাংলােদশ পিরসংখয্ান বযু্েরা নয়, বরং তার বাইের অ�া� �িত�ানেক িনি�ত
করেত হেব। �ািত�ািনক তেথয্র গুণমান িঠক রাখাও সমান গুরু�পণূর্।

 একই সােথ মতামতিভি�ক জিরেপর মাধয্েম েয উপা� ৈতির করেত হেব তা সরবরাহ করার
ে�ে� েবসরকাির �িত�ােনর স�মতােকও কােজ লাগােনার সুেযাগ রেয়েছ। এে�ে�
সরকাির এবং েবসরকাির উভয় পে�র মধয্কার িব�ােসর িভি� দঢ়ৃ করেত হেব।

 অভী� ১৬ বা�বায়েন সকল অংশীজেনর সরাসির অংশ�হণ আব�ক। বতর্মােন েয
�ািত�ািনক কাঠােমার মাধয্েম বা�বায়ন �ি�য়া অ�সর হে� তার মােঝ সরকােরর বাইের
থাকা অংশীজেনর অংশ�হণ কীভােব িনি�ত করা যায়, তা ভাবেত হেব। এ িবষেয় উভয়
পে�র অংশ�হেণ অভী�িভি�ক কিমিট গঠন একিট িবক� হেত পাের যা িবিভ� সমেয়
সরকারেক তােদর মতামত �দান করেত পাের।

 সরকােরর েভতেরও সকল পে�র কাযর্কর অংশ�হণ অভী� ১৬ বা�বায়েন সাহাযয্ করেত
পাের। িবেশষত জাতীয় সংসেদর িনয়িমত এবং িনিবড় পযর্েব�ণ অভী� ১৬ বা�বায়েন
�েয়াজন হেব।

 নাগিরক অংশ�হেণর জ� সেচতনতা ও চািহদা বিৃ�র জ� একিদেক সেচতনতা ও স�মতা
বিৃ� করেত হেব, অ�িদেক এজ� উেপেযাগী পিরেবশ সিৃ� করেত হেব যার দািয়�ও
সরকােরর।



পিরেশষ

 বাংলােদেশর ে�ি�েত অভী� ১৬ বা�বায়েন অেনক ে�ে�ই
আইিন এবং �ািত�ািনক সং�ার বা�নীয়। এে�ে� গিত আনার
জ� �ত পদে�প েনয়া না হেল, ২০৩০ সােলর মেধয্ েয
উ�য়েনর আকা�া আমরা কেরিছ তা অজর্ন করা যােব না।

 অভী� ১৬ অ� েযেকােনা অভীে�র তলুনায় অেনক েবিশ
�শর্কাতর। তাই এর বা�বায়েন রাজৈনিতক সিদ�া স�বত েবিশ
�েয়াজনীয়। েঘািষত রাজৈনিতক সিদ�ার বা�বায়ন পযর্ােয়
কাি�ত গিত আনেত সকল প�েক সােথ িনেয় অব�ই েজারােলা
রাজৈনিতক েনতেৃ�র �েয়াজন হেব।



ধ�বাদ
www.bdplatform4sdgs.net

www.facebook.com/BDPlatform4SDGs
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