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েটকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজর্ েনর ে�ে� চয্ােল�
ও করণীয়

েগাল-১



েটকসই উ�য়ন Afxó -১
সব েদশ েথেক সব ধরেনর দাির�য্ দূরীকরণ

১. পৃিথবীর সবর্� চরম দাির�য্েক এেকবাের শূেনয্র েকাঠায় নািমেয় আনা।

২. নারী-পুরুষ-িশশ িনিবর্েশেষ যারা েয ধরেনর দািরে�য্র মেধয্ই থাকুক না েকন, তােদর সংখয্া অেধর্েক
নািমেয় আনা।

৩. েদেশর উপেযাগী সামািজক সুর�া কমর্সূিচ েনওয়া; যােত দির� ও ঝঁুিকর মেধয্ থাকা মানুেষর অব�ার
উে�খেযাগয্ উ�িত ঘেট।

৪. সব দির� ও ঝঁুিকর মেধয্ থাকা মানুেষর জনয্ অথর্ৈনিতক কমর্কা�, েমৗিলক েসবাসমূহ, জিমর মািলকানা ও
িনয়�ণ, �াকৃিতক স�দ, নতুন �যুি�, �ু� ঋণসহ আিথর্ক েসবায় সমান অিধকার িনি�ত করা।

৫. দির� ও ঝঁুিকর মেধয্ থাকা মানুষেদর আথর্-সামািজক, জলবায়ু ও পিরেবশগত িবপযর্য় এবং দুেযর্াগজিনত
অিভঘাত েথেক র�া করা।

১.ক িবিভ� উৎস েথেক পযর্া� পিরমােণ স�দ আহরণ িনি�ত করা; যােত এসিডিজ অজর্ েনর নীিতমালা ও
কমর্সূিচ বা�বায়েন সহায়তা করা যায়।

১.খ জাতীয়, আ�িলক ও আ�জর্ ািতক পযর্ােয় দির�মুখী ও নারী-পুরুেষর সমতািভিৎতক উ�য়ন েকৗশল ও
সুসমি�ত নীিত-কাঠােমা �ণয়ন।



চয্ােল�সমূহ

• পযর্া� স�দ িনি�তকরণ (আিথর্ক এবং অথর্-বিহভুর্ ত)

- এসিডিজ ১ অজর্ ন করার জনয্ ২০৩০ সােলর মেধয্ ২৪.৩৩ িবিলয়ন টাকা
�েয়াজন

• �াসি�ক তথয্-উপাৎত (ডাটা)-এর সহজলভয্তা
• জাতীয় উ�য়ন পিরক�নায় এসিডিজ লে�য্র সে� স�িকর্ ত অথর্ৈনিতক

�বৃি�র �িতফলন িনি�ত করা
• অংশীদার� ৈতির, স�াবয্ অংশীদার িনবর্াচন, স�াবয্ এলাকায় সংি��

ে�কেহা�ারেদর িনেয়ািজত করার বয্াপাের সুিনিদর্ � ছেকর (ময্ািপং) অভাব



চয্ােল�: সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচর বরাদ্দ

কলয্াণমূলক খাত-সামািজক িনরাপৎতা েব�নী
কমর্সূিচর বােজট বরাদ্দ যখন ধারাবািহকভােব কেম
তখন িকছু িকছু ে�ে� অিতদির� মানুেষর সংখয্া
বৃি� পায়

• জাতীয়ভােব অিতদির� জনসংখয্া �াস েপেয়েছ, 
িক� িকছু িকছু ে�ে� অিত�িরে�র সংখয্া বৃি�
েপেয়েছ।
রংপুর িবভােগ অিতদিরে�র সংখয্া ২৭.৭% েথেক
৩০.৫% বৃি� েপেয়েছ।

• সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচর বােজট
িজিডিপর �ায় ২%-এ ি�র রেয়েছ, তেব যখন
সরকাির েপনশেনর উপর অিধক গরু�ােরাপ করা
হয়, তখন সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচর
বােজট �াস েপেত পাের।
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চয্ােল�: বাছাই �ি�য়া

• সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচর জনয্ ল�য্মা�া খুব দুবর্ল

- অ�ািধকার িনধর্ারেণ �িট (অ�ভুর্ ি�র ে�ে� বড় ধরেনর �িট) ৫২% উৎতরদাতার মেত
িনবর্াচন �ি�য়া সিঠক িছল না (মিহউিদ্দন ২০১৩)

- বয়�ভাতা �দােনর ে�ে� �িটপূণর্ (অথর্াৎ যথাযথ বয্ি�েদর না িদেয় অনয্েদর েদয়া) 
অ�ভুর্ ি� ঘেটেছ ৩০% এবং েকাথাও েকাথাও এর েচেয় েবিশ (শিরফা েবগম, 
িবআইিডএস) 



দাির�য্ িনরসেন ৪১িট পিরমাপেকর মেধয্ ১৫িটর তথয্-
উপাৎত সহজলভয্

ল�য্ সহজলভয্

(১৫)
আংিশক পাওয়া যায়

(২১)
পাওয়া যায় না

(৫)
১.২ (১.২.১), ১.৫
(১.৫.১), ১এ (১এ.১, 
১এ.২), ১িব (১.িব.১)

১.১, ১.২ (১.২.২), ১.৩, ১.৪
(১.৪.১), ১.৫ (১.৫.২, ১.৫.৩)

১.৪ (১.৪.২) 

৮.১ (৮.১.১), ৮.৩
(৮.৩.১), ৮.৯ (৮.৯.১), 
৮.১০ (৮.১০.১), ৮িব

৮.২ (৮.২.১), ৮.৫ (৮.৫.১, 
৮.৫.২) ৮.৬, ৮.৭, ৮.৮
(৮.৮.১), ৮.৯ (৮.৯.২), ৮.১০
(৮.১০.২), ৮এ

৮.৪, ৮.৮ (৮.৮.২) 

৯.২, ৯.৩, ৯িব ৯.১ (৯.১.১), ৯.৪, ৯.৫, ৯এ ৯.১ (৯.১.২) 

Presenter
Presentation Notes
Additionally, lacking of gender, age, disability disaggregated data is visible.



েয সব পিরমাপেকর তথয্-উপাৎত পাওয়া যায়িন

১.৪.২ েমৗিলক েসবা সুিবধােভাগী খানায় বসবাসকারী জনসংখয্ার অনুপাত িল� ও েভাগ
দখেলর ধরন অনুযায়ী িনরাপদ দখিল ̄^� সহ ৈবধ দিলেলর অিধকারী এবং
জিমেত যােদর িনর�শ অিধকার আেছ বেল মেন কের এমন (এমন
উপলি�স��) েমাট বয়� জনসংখয্া অনুপাত;

৮.৪.১ ময্ােটিরয়াল ফুটি��, মাথািপছু ময্ােটিরয়াল ফুটি�� এবং িজিডিপ �িত
ময্ােটিরয়াল ফুটি��;

৮.৪.২ েদশজ ব�গত েভাগ, মাথািপছু েদশজ ব�গত েভাগ এবং িজিডিপ �িত েদশজ
ব�গত েভাগ;

৮.৮.২ িল� ও অিভবাসীর অব�ান েভেদ আ�জর্ ািতক �ম সং�ার সং�ানুযায়ী ও
জাতীয় িবিধ-িবধােনর িভিৎতেত �ম অিধকার (সংগিঠত হবার ও েযৗথ
দরকষাকিষর �াধীনতা) দােন জাতীয় েশাভন কমর্পিরেবশ (কম�ােয়�) বৃি�;

৯.১.২ পিরবহেণর ধরন অনুযায়ী যা�ী ও মালামাল পিরবহেণর পিরমাণ



আইিন বাধা

• িবদয্মান �ম আইেন েযমন বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ এবং দুেযর্াগ বয্ব�াপনা আইন, ২০১২-
এ বাধা এবং দুবর্লতা।
বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ অনানু�ািনক খােতর �িমকেদর অিধকারেক অ�ভুর্ � কের না।
যাইেহাক, �ম কলয্াণ ফাউে�শন অয্া�, ২০০৬ পির�ারভােব অনানু�ািনক খােতর সং�া �দান
করা হেয়েছ িক� অনানু�ািনক খােতর সুর�া অ�ভুর্ � করা হয়িন।

• দুেযর্াগ বয্ব�াপনা আইন, ২০১২, হাওর এলাকার জনগেণর িবপদগেলােক যথযাথভােব িচি�ত
করা হয়িন। অিধক�, এই আইেন �ািত�ািনক বয্ব�াপনার ে�ে� িকছু ফাঁক-েফাকর রেয় েগেছ।
েযমন-দুেযর্াগ বয্ব�াপনা িবভাগ জাতীয় দুেযর্াগ বয্ব�াপনা কিমিটর অ�ভুর্ � হয়িন।

• সম-মজুির এবং যথাযথ কােজর পিরেবশ িনি�তকরেণ েকােনা পদে�প �হণ করা হয়িন।

উপর� বি�ত জনেগা�ী েযমন-দিলত, �া�েজ�ার এবং আিদবাসীেদর সুর�া ও অিধকার
�িত�ায় েতমন েকানও সুিনিদর্ � আইন েনই।



সুপািরশ

• সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচ বা�বায়েন অ�ািধকার িনধর্ারণ করা।

• অংশ�হেণর িভিৎতেত সরকাির েপনশন বয্ব�া চালু করা এবং সামািজক িনরাপৎতা েব�নী
কমর্সূিচর জনয্ বরাদ্দ বােজেটর পূণর্ বয্বহার িনি�ত করা।

• সামািজক িনরাপৎতা েব�নী কমর্সূিচ বা�বায়েনর জনয্ িবিভ� েবসরকাির সং�া (এনিজও)
এবং ও নাগিরক সমাজেক অ�ভুর্ � করা।

• এসিডিজ ১-এর অ�গিত পযর্েব�েণর জনয্ জাতীয় পযর্ােয় একিট পূণর্া� ডাটােবজ
ৈতির

• তথয্-উপােৎতর মেধয্ অসংগিত দূর ও পূণর্া� ডাটােবজ ৈতিরর জনয্ িবিভ� িশ�া,
গেবষণা �িত�ান, েবসরকাির সং�া এবং িসএসও নাগিরক সমাজেক অ�ভুর্ � করা



ধনয্বাদ
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