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Implementation of the proposed budget for fiscal 2020-21 requires a detailed work

plan alongside a periodic reporting system with a focus on the concept of "Leaving No

One Behind", said the Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh yesterday.

It suggested using the SDG framework for designing the recovery strategy for the

Covid-19 pandemic by embedding national priority indicators and articulating and
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linking the new challenges to SDG delivery in framing the Eighth Five-Year Plan.

The platform, which comprises more than 100 non-state actors and their networks and

associates, also proposed increasing availability, accessibility and usability of

disaggregated data and setting up a social accountability system, driven by non-state

actors, to ensure delivery to Leaving No One Behind.

The suggestions came under a new initiative of the platform titled "Strengthening

Citizen's Engagement in Delivering SDGs in view of Covid-19 Pandemic". They were

presented at a webinar styled "New Challenges to SDG Delivery in BD and Budget21"

yesterday.

Prof Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD),

suggested raising the tax-GDP ratio to 14 per cent, avoiding loan traps induced by

deficit financing, and joining initiatives for debt cancellation and global compacts for

the private sector to attain the SDGs by 2030.

Mushtaque Chowdhury, vice-chairperson of Brac, spoke of the need for healthcare

reforms, including increasing investment in healthcare from 1 per cent of GDP to 2.5

per cent and establishing a permanent health commission.

He also called for separating purchaser and provider to ensure accountability in

procurements and good governance at the management level, and to tackle

weaknesses in research and data.

Asif Ibrahim, an entrepreneur and a member of the platform's core group, suggested

simplifying the process to avail government support in the form of working capital,

initiating public-private partnerships to ensure housing and healthcare for workers

and waiving VAT collection for a year.

Rasheda K Choudhury, executive director of the Campaign for Popular Education,

stressed the need for allocations in education research and protecting gains made with

regard to malnutrition and child labour.

Dr Iftekharuzzaman, executive director of the Transparency International Bangladesh,

said the budget awarded corruption, encouraged inequality and went against the

constitution, laws of the land and the SDGs all the while whistle-blowers were being

harassed.

Shaheen Anam, executive director of the Manusher Jonno Foundation, said she found

no budgetary measures on addressing the challenges such as domestic violence,

increased work burden at home and child marriage faced by women now heightened

by the pandemic.
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Shamsul Alam, a member of the General Economics Division of the planning ministry,

advocated for continuation of "soft lockdowns" and acknowledged the need for

avenues other than banks for the financial inclusion of farmers.

Md Shahid Uz Zaman, executive director of the Eco Social Development Organization,

said around 20 lakh people of plain land ethnic communities got no focus in the

budget. Migrant workers in the north-western regions who were made redundant also

necessitated attention.

Smallholder tea cultivators of Thakurgaon and Panchagarh are suffering from a drop

in price of tea leaves from Tk 40 to Tk 14 a kilogram for a syndicate, he said.

There are doubts over how sharecroppers would avail the government support

announced for farmers through the credit market as the package was intertwined with

land ownership, he added.

Ashrafun Nahar Misti, executive director of Women with Disabilities Development

Foundation, said the Bangladesh Bureau of Statistics needed to focus on generating

data on whether the 18 lakh challenged persons were getting the government's

allowance.

Just 1.96 per cent of the social safety net allocation was for the challenged, whose

capacity for productivity again failed to get due recognition, she said.

Hassan Ali, president of the Ageing Support Forum, said the elderly, who constituted 8

per cent of the population, were not accommodated in the health budget.
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Citizen's Platform for SDGs: 13m people risk losing jobs
dhakatribune.com/business/2020/06/18/citizen-s-platform-for-sdgs-13m-people-risk-losing-jobs

Workers look at a layoff notice outside Sigma Fashion Ltd at Dhanaid area of Ashulia in
Savar on Saturday, April 25, 2020 Dhaka Tribune

Eminent citizens, economists call for SDGs implementation

Citizen’s Platform for SDGs (Sustainable Development Goals), Bangladesh on Thursday
said an estimated 13 million people were at risk of losing jobs due to the prolonged Covid-
19 crisis that hit the country's economic activities badly.

The estimated figure was about 20.1% of the latest labour force data (2016-17), said the
platform.

The study titled, "Strengthening Citizen’s Engagement in Delivering SDGs in view of
Covid-19 Pandemic" was conducted by the Citizen’s Platform for SDGs (Sustainable
Development Goals), Bangladesh.

The study report was released at a virtual dialogue themed “SDG's New Challenges and
Budget for 2020-21" in the capital.

People employed as temporary or part-time arrangements were at risk of losing jobs, said
Debapriya Bhattacharya, convener of the platform.

“This number is underestimated, as we did not take into account the new entrants in the
labour market since 2017.  Considering the current situation, the number of citizens at
risk of losing their jobs will increase,” he added.

Debapriya also said, "In this case, the backward and marginalized people of the country
are more at risk". 

Speakers recommended the government moved forward  adopting the SDG structure for
recovery of the economy and employment of citizens.

Professor Rehman Sobhan, chairman of Centre for Policy Dialogue (CPD) and advisor of
the Platform presided over the virtual dialogue, while Dr. Shamsul Alam, Member (Senior
Secretary) of General Economics Division (GED) attended the programme as chief guest.

The Chittagong Stock Exchange (CSE) Chairman Asif Ibrahim, Transparency
International Bangladesh (TIB) chapter Executive Director Iftekharuzzaman, former
advisor of a caretaker government Rasheda K Chowdhury, distinguished fellow of CPD
Professor Mustafizur Rahman, and Aroma Dutta MP, also a Member of the Standing
Committee on Ministry of Social Welfare, were also present as panel speakers.  

https://www.dhakatribune.com/business/2020/06/18/citizen-s-platform-for-sdgs-13m-people-risk-losing-jobs


Speakers said ensuring accountability and transparency were vital to implement the
proposed national budget for FY21 and achieve the Sustainable Development Goals in
Bangladesh.

They also said the SDGs implementation would be challenging amid the Covid-19
pandemic.

“We notice a financial weak structure in the proposed budget for 2020-21. The disparity
in various sectors of society would go up further in the country. However, proper action
plan is needed to implement the budget,” Debapriya said.

He said the government should use the structures of SDGs in the national reconstruction
plan and include all new challenges in the 8th five year plan.

“Transparency and accountability in all sectors of our society are badly needed to achieve
the challenges of SDGs,” he added.

Dr Shamsul Alam said the government had laid emphasis on essential sectors in the
budget.

“The government is trying to give the work plan priority to recover the crisis period. We
have short and medium term plans for three years to overcome the problems of COVID-
19, alongside implementing the 8th five year plan,” he added.

Shamsul said “We now need to develop our skills and quality as well as ensure
accountability to implement our visions.” 

Iftekharuzzaman said the government should prevent corruption as a priority to ensure
rule of law in the country.

“SDGs won’t be achieved if corruption and disparity are not eliminated. There is no
guideline on how to implement the allocations. Corrupts don’t get proper punishment
now. Money launderers get facilities in the budget. The budget should be reconsidered to
ensure rule of law and achieve the SDGs indexes,” he also added.

Rasheda K Choudhury, former adviser to a caretaker government said the education
sector had not got proper priority in the budget.

“The allocation for education sector is not enough. Private teachers don’t get their salaries
now. However, it’s not logical to increase the price of internet now,” she also said.



The estimate is from reviewing the data of 2017-18 labour force survey

For the ongoing Covid-19 pandemic, about 1.3 crore citizens of the country are at risk of
losing their jobs. In particular, citizens employed in temporary or part-time employment are
at risk, according to a press release issued on Thursday by Citizen's Platform for SDGs,
Bangladesh. 

The estimate is from reviewing the data of 2017-18 labour force survey. Considering the
current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase further, it
adds.
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A virtual dialogue titled "SDG's New Challenges and Budget 2020-21" organised by the
platform, Bangladesh, revealed the information. 

Dr Debapriya Bhattacharya, convener of the platform and Honorary Fellow of Center for
Policy Dialogue (CPD), presented the key note in the dialogue, reads the press release.

The dialogue informs that the backward and marginalised people of the country are most
at risk. To overcome the current situation, the government may consider a special
economic recovery programme. 

The government also needs to move forward with the Sustainable Development Goals
(SDGs) framework in the process of reviving the country's economy and ensuring economic
security, including employment for its citizens, recommended the dialogue.

It is important to take a detailed action plan and take steps to recover from the ongoing
crisis through periodic monitoring. The SDG framework needs to be specially incorporated
in the country's Eighth Five-Year Plan to address the new challenges posed by pandemic,
reads the press release. 

In this case, special attention is required to bring the backward and marginalised people of
the country under cooperation.

Dr Shamsul Alam, member (Senior Secretary), General Economics Department, Planning
Commission, was special guest in the event.  

He said that the government would take a short-term action to recover the economy from
the ongoing crisis. 

"In all development activities, including the Eighth Five-Year Plan, the government will
consider providing assistance to all citizens who are at risk in the country," he said. 

Professor Rehman Sobhan, member of the Advisory Council of the SDG Platform and
Chairman of the CPD, presided over the dialogue. 

The dialogue also discussed about the ongoing challenges of women, children, elderly
people, the disabled, ethnic people, people in the remote areas, youths and the backward
sections of the society, reads the press release. 



The dialogue was attended by development workers-experts, economists, researchers,
business representatives, youth representatives and journalists from different parts of the
country including Dhaka, Chattogram, Sylhet, Khulna, and other districts.  
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Eminent citizens said raising allocation for the health sector alone will not be adequate in
fighting the coronavirus crisis

The Citizen's Platform for SDGs (sustainable development goals) has called for enhancing
the capacity of the country's health sector and ensuring accountability.

They said raising allocation for health in the national budget alone will not make the
government better able to fight the Covid-19 pandemic.          
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If you get lost in numbers after making big allocations for the health sector, it means you
really tend to get disconnected from the ground reality, said Economist Rehman Sobhan
Thursday as the president of a webinar.  

In his speech at the virtual dialogue on new challenges in achieving SDGs and budget for
FY2020-21, Prof Rehman Sobhan said apart from raising allocation for health, one should
have a clear idea about what one is going to do with the money. 

The renowned economist said, "I would have wanted a public commitment to raise the
standard of at list 20 district-level public hospitals to that of the Combined Military Hospital
(CMH) to deal with the pandemic."     

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of the
Planning Commission, said the pandemic could prolong to the end of this year.  

"A humane lockdown should be continued to save both lives and livelihoods," he noted. 

Dr Shamsul Alam said accountability and capacity building in the health sector should get
priority over raising allocations.  

Transparency International Bangladesh (TIB) Executive Director Dr Iftekharuzzaman said
although allocation for the health sector has increased slightly in the proposed budget for
FY21 when compared to the previous budget, but there is no specific guideline on
maintaining transparency in expenditure. 

"Some influential people will plunder the block allocation for the health sector, making
rule of law questionable further," he added. 

Rasheda K Choudhury, a noted educator and former adviser to a caretaker government,
said the education sector did not get due priority in the budget.

"Allocation for the education sector is not enough. Private teachers do not get their salaries
now. Besides, it is not logical to increase the price of internet now," she noted.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, said the budget for the
next year does not have any new plan for minimising gender discrimination.

"Women are in more sufferings during the pandemic. They are facing more domestic
violence while child marriage is on the rise. The proposed budget does not have any
structural support for them," she added.



Meantime, Asif Ibrahim, chairman of the Chittagong Stock Exchange, urged the
government to simplify the borrowing process from stimulus packages. 

CPD Distinguished Fellow Professor Mustafizur Rahman said the new budget has moved its
focus to the health sector leaving the root-level issues.  

"We had to redirect. For example, being too much obsessed with health, now we are not
focusing on environment," he further said. 

He added, "The raised allocation for the health sector provides a chance for us to work on
universal health coverage. If we can do this, it will help to alleviate poverty, income
inequality, consumption inequality and other factors."

He warned that the Covid-19 crisis could push Bangladesh into debt trap which would
widen up budget deficit further in future. 

Dr Debapriya Bhattacharya, convenor of the platform and Distinguished Fellow of the CPD,
presented the keynote paper at the programme. 

He said around 1.75 crore people of the country are at risk of sliding into the poverty line
and 1.3 crore people are at risk of losing their jobs.

"We notice a weak financial structure in the proposed budget. Even after that, a proper
action plan is needed to implement it," he added.

Debapriya said the government should use the structure of SDGs in the national
reconstruction plan and include all new challenges in the 8th Five Year Plan.

"We strongly urge the government for making divided information to meet the challenges.
Transparency and accountability in all sectors of our society need to achieve the challenges
of SDGs," the noted economist also said.



13m likely to lose jobs: CPD
observerbd.com/news.php

As many as 13 million people in the country are at risk of losing their jobs due to the
ongoing Covid-19 pandemic, said a study carried out by Centre for Policy Dialogue (CPD)
on Thursday.
In particular, those who are employed on temporary or part-time basis are at the risk of
losing their jobs. 
This estimate was made by reviewing the data of 2016-17 labour force survey. Considering
the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase
further, said the CPD.
The study titled 'Strengthening Citizen's Engagement In Delivering SDGs' In View of
COVID-19 Pandemic' was conducted by the Citizen's Platform for SDGs (Sustainable
Development Goals), Bangladesh. 
The study was unveiled through a virtual dialogue 'SDG's New Challenges and Budget for
2020-21' on Thursday.
Especially those who are employed on temporary or part-time basis are at risk of losing
their jobs. "We have not taken into account the 
new entrants in the labour market since 2017," said Debapriya Bhattacharya, the
Convener of the platform.
Considering the current situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will
increase, he said.  
Debapriya also said, "In this case, the backward and marginalized people of the country
are at more risk".
Earlier, the CPD had estimated an increase in national poverty rate from 24.3 percent to
35.0 percent due to the outbreak of corona pandemic. This `new' poor are about 1.75
crores in number.
Speakers recommended that the government need to move forward by adopting SDG
structure for the recovery of economy and employment of citizens.
Professor Rehman Sobhan, the Chairman of the Centre for Policy Dialogue (CPD) and
Advisor of the platform presided over the virtual dialogue with Dr Shamsul Alam,
Member (Senior Secretary) of General Economics Division (GED), as the Chief Guest.
Debapriya Bhattacharya, the Convener of the platform presented the study. 
The Chittagong Stock Exchange (CSE) Chairman Asif Ibrahim, Transparency
International Bangladesh (TIB) Executive Director Iftekharuzzaman, former adviser to a
caretaker government Rasheda K Chowdhury, distinguished fellow of CPD Professor
Mustafizur Rahman and lawmaker Aroma Dutta, member of Standing Committee on the
Ministry of Social Welfare were also present as panel speakers.  
The speakers at the programme said the budget needs special attention for 20,000 sex
workers, poultry firms, small shops and entrepreneurs. 

https://www.observerbd.com/news.php?id=261320


Dr Shamsul Alam, Member of the planning Commission, to combat the COVID-19
pandemic, the government was implementing different programmes worth Tk5, 500
crore under the Health Services Division. 
He said the government would do whatever is required to be done to address the
pandemic. To fulfill emerging requirements, Finance Minister proposed to allocate Tk10,
000 crore as lump sum. 
He said the government may think about 'One Stop Service' system for women and
children and brings it under one umbrella.
Ensuring accountability and transparency are vital to achieve the proposed national
budget for FY21 and Sustainable Development Goals in Bangladesh, said the speakers.
They also said SDGs implementation will be a challenge during this ongoing Covid-19
pandemic.
Debapriya said the government should use the structures of SDGs in the national
reconstruction plan and include all new challenges in the 8th five year plan.
Iftekharuzzaman said the government should prevent corruption at first to implement the
rule of law in the country.



রাজধানীেত �বেড়েছ মানুেষর ব��তা। ছিব�ট
িনউমােক�ট এলাকার —আ�লু গিন

চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১ �কা�ট ৩০
লাখ মানুষ
এসিড�জ কাঠােমা অবল�ন কের অথ �নীিত পুন��ােরর সুপািরশ নাগিরক
��াটফরেমর
�কাশ : ১৯ জনু ২০২০, ০১:২০ | অনলাইন সং�রণ

চলমান �কািভড-১৯ মহামািরর ফেল �দেশর ১ �কা�ট ৩০ লাখ নাগিরক
চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা
খ�কালীন কম �সং�ােনর সে� িনেয়া�জত নাগিরকরা এই ঝঁুিকেত
পেড়েছন। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা
নাগিরেকর সংখ�া আেরা বৃ�� পােব। 
এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফরম, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন গতকাল
বহৃ�িতবার এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল
সংলােপ এ পয �েব�ণ ত� েল ধরা হয়।
এসিড�জ ��াটফরেমর আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর
স�াননীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�ান
কেরন। 

ি ি উ � ি ি ি ি ি ি

  ইে�ফাক িরেপাট�
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ইে�ফাক গ্�প অব পাবিলেকশ� িলঃ-এর পে� তািরন �হােসন কতৃ�ক ৪০, কাওরান
বাজার, ঢাকা-১২১৫ �থেক �কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃ�ক িনউ �নশন ি�ি�ং ��স,
কাজলারপাড়, �ডমরা �রাড, ঢাকা-১২৩২ �থেক মুি�ত।

|

এেত িতিন উে�খ কেরন, বত�মান পিরি�িতেত �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক
জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন। এবােরর বােজেট অদ�তা কমােনা,
দুন�িত দমন এসব িবষেয় �তমন �কােনা উেদ�াগ �নই। এক�ট িব�ািরত
কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট
�থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির বেল িতিন উে�খ কেরন।
এসিড�জ ��াটফরেমর উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান
অধ�াপক �রহমান �সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। 
িতিন বেলন, �িতবছর �য বােজট �দওয়া হয় �স�ট বা�বায়ন হয় না। কেরানায়
�া�� খােত বরা� িদেলও এ�ট কীভােব ব�য় হেব �স িবষেয় অথ �ম�ী ��ািবত
বােজেট উে�খ কেরনিন। আমরা �দখেত পাই, উ�িব�রা �িতবছর ব�াংকক,
িস�পুের িচিকত্সা িনেত �দেশর বাইের �য অথ �ব�য় করেছ তা �জিডিপর �ায়
দশিমক ৫ শতাংেশর সমান। কেরানায় রাজৈনিতক ও ব�বসায়ী উভয় ধরেনর
এিলটরা আ�া� হে�। িক� তারা �দেশর বাইের �যেত পারেছ না। তাছাড়া
�দেশর �বসরকাির �া�� ব�ব�াও �েয়াজেনর ত�লনায় পয �া� নয়। এখন তােদর
�কােনা উপায় �নই। স��িলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ) িভআইিপরা
িচিকত্সা িনে�ন। �জিডিপর কমপে� ৩ �থেক ৪ শতাংশ �া�� খােত বরাে�র
সুপািরশ কেরন িতিন।
সংলােপ িবেশষ অিতিথর ব�েব� পিরক�না কিমশেনর সদস� (িসিনয়র সিচব)
ড. শামসুল আলম বেলন, বত�মান পিরি�িতেত দাির�� বাড়েব এটা �ঠক। সাধারণ
মানুেষর আয় কেম যাে� এটা িনেয়ও িবতক� �নই। চলমান অিতমাির �থেক
অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার এক�ট ��েময়ািদ কায ��ম হােত �নেব।
ইিতমেধ� সরকার �েণাদনাসহ ১৯�ট কম �সূিচ �ঘাষণা কেরেছ। অ�ম প�বািষ �ক
পিরক�নাসহ সকল উ�য়ন কায ��েমই সরকার �দেশর ঝঁুিকেত থাকা সকল
নাগিরেকর সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় থাকেব।
চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী জনেগা��, আিদবাসী,
�ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া
জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়। 
আেলাচনায় অংশ িনেয় সােবক ত�াবধায়ক সরকােরর উপেদ�া রােশদা �ক
�চৗধুরী বেলন, িশ�া গেবষণায় বরা� মাইে�াে�াপ িদেয়ও পাওয়া যােব না। 
িসিপিডর স�াননীয় �ফেলা অধ�াপক �মা�ািফজরু রহমান বেলন, এসিড�জ
বা�বায়েন �য অথ �ায়েনর �েয়াজন হেব �স�ট সং�হ করা এখন আেরা চ�ােল�
হেয় দািঁড়েয়েছ। কারণ �ত�ািশত �ব�ৃ� অজ�ন হেব না।
মানুেষর জন� ফাউে�শেনর িনব �াহী পিরচালক শাহীন আনাম বেলন, কেরানা
পিরি�িতেত নারীেদর �িত পািরবািরক সিহংসতা বাড়েলও বােজেট নারীেদর এই
চ�ােল� �মাকািবলায় �তমন উেদ�াগ �দিখিন।
ইে�ফাক/�জডএইচ



কেরানায় �দেশ ১ �কা�ট ৩০ লাখ মানুষ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
jagonews24.com/economy/news/591195

কেরানাভাইরােসর (�কািভড-১৯) চলমান মহামািরর ফেল �দেশর এক �কা�ট ৩০ লাখ মানুষ চাকির
হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােনর সে�
িনেয়া�জতরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন বেল জািনেয়েছ এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �,
বাংলােদশ।

বহৃ�িতবার (১৮ জনু) সং�া�টর আেয়াজেন এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক
এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এ তথ� জানােনা হয়। এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর
পিলিস ডায়লেগর (িসিপিড) স�ানীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন
উপ�ান কেরন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায � বেলন, কেরানাভাইরােসর মহামািরর ফেল �দেশর এক �কা�ট ৩০ লাখ মানুষ
চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােনর সােথ
িনেয়া�জতরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ
�া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর
সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব।

িতিন বেলন, এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন।
চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম িবেবচনা
করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া
িন��তকরণ ���য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর
অ�সর হওয়া �েয়াজন।

� � � �
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এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট
�থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির। অিতমািরর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল� �মাকািবলায়
�দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন।
এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ
নজর জ�ির বেলও উে�খ কেরন িতিন।

সংলােপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র
সিচব) ড. শামসুল আলম বেলন, চলমান মহামাির �থেক অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার
এক�ট ��েময়ািদ কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সকল উ�য়ন কায ��েমই
সরকার �দেশর ঝঁুিকেত থাকা নাগিরকেদর সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় থাকেব।

এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান
�সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী,
আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা��র
িবিভ� চ�ােল� িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়। সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না,
সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক উ�য়নকম�, িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ,
গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং সাংবািদকব�ৃ অংশ�হণ কেরন।

এমইউএইচ/িবএ
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1.3cr people at risk of losing jobs due to COVID-19 fallout
Staff Correspondent | Published at 11:00pm on June 18, 2020

A file photo shows workers sitting outside a closed garment factory, which suspended production in April due to

coronavirus outbreak, in the capital. At least 1.3 crore people in the country, particularly part-time and temporary

workers, are at risk of losing employment and incomes due to the adverse impacts of the coronavirus outbreak,

according to the Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh. — New Age photo

At least 1.3 crore people in the country, particularly part-time and temporary workers, are at risk

of losing employment and incomes due to the adverse impacts of the coronavirus outbreak,

according to the Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh.

Many of them have already lost jobs and others are at risks of losing jobs due to the coronavirus

outbreak fallout, said the platform’s convener, Debapriya Bhattacharya, also the Centre for Policy

Dialogue distinguished fellow.

‘This number of vulnerable employed people, which accounts for 20.1 per cent of the labour force,

is an underestimate as we did not take into account the new entrants who have come into the

labour market since 2017 and the labour force in  the agriculture sector is not included in the

estimate,’ he said at a virtual dialogue on Thursday.



The platform organised the dialogue on ‘New challenges to SDGs delivery in Bangladesh and

budget 2020-2021’ presided over by CPD chairperson Rehman Sobhan.

Therefore, the number of vulnerable employed might reach between 1.5 and 2 crore if the new

entrants after 2017 are taken into consideration, he said.

The incidence of indecent jobs and jobs in the informal sector with no wage structures and regard

for human rights will dominate the labour market in the immediate future, he said.

The new entrants into the local job market will face more barriers and this is also true for the

returnee migrant workers, he said.

Earlier, CPD estimated that the number of new poor would stand at 1.75 crore as the poverty rate

was expected to increase to 35 per cent from the current 24.3 per cent.

Debapriya said that both income and consumption inequality were going to rise, he said.

Rehman said that the quality of the public healthcare system should get urgent attention with

programmes and commitments undertaken in the context of the COVID-19 situation.

The sector had remained unattended by the ruling class for years as the private sector was being

prioritised.

The quality of district level hospitals should be elevated to the standard of combined military

hospitals, he said.

In addition to increasing allocation, efficiency of expenditure should also get priority, he said.

The platform recommended the formation of a detail work plan for implementation of the

budget.

The government should also use the SDG framework for designing the recovery and rebound

strategy along with articulating and linking the new challenges to SDG delivery in the framing of

the upcoming 8th Five Year.

Planning commission’s General Economics Division senior secretary Shamsul Alam said that

there was no doubt that poverty and inequality would rise and implementation of SDG would be

at risk due to the outbreak fallout.

The government should pursue a higher gross domestic product growth to overcome the

situation, he said.

He said that the government would prepare a three-year recovery plan under the upcoming 8th

FYP.



CPD distinguished fellow Mustafizur Rahman said that the government should start thinking

about the sources of financing for SDG implementation as it would appear as a big challenge in

future. 

Transparency International Bangladesh executive director Md Iftekharuzzaman termed the

proposed scope of legalising undisclosed money as unethical and anti-constitutional and

supportive of corruption.

It gives the message to dishonest people that they should do corruption and they will get benefits

in the budget for it, he said.
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কেরানায় ১.৩ �কািট নাগিরক চাকির হারােনার ঝুঁিকেত

চলমান �কািভড-১৯ অিতমারীর ফেল �দেশর ১.৩ �কািট নাগিরক চাকির হারােনার ঝুঁিকেত রেয়েছ। িবেশষ কের,
অ�ায়ী িকংবা খ-কালীন কম�সং�ােনর সে� িনেয়ািজত নাগিরকরা এ ঝুঁিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশি� জিরেপর
উপা� পয�ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম� হারােনার ঝুঁিকেত থাকা নাগিরেকর
সংখ�া আরও বাড়েব। গতকাল এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম� বাংলােদেশর আেয়াজেন এসিডিজর নতুন
চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ�ক এক ভাচু�য়াল সংলােপ এসব পয�েব�ণ ও �পািরশ তুেল ধরা হয়। এসিডিজ
��াটফেম�র আ�ায়ক এবং �স�টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) স�াননীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায� এ সংলােপ
মলূ �িতেবদন উপ�াপন কেরন।

ব�ারা বেলন, কেরানা কারেণ �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ী সবেচেয় �বিশ ঝুঁিকেত পেড়েছন। চলমান
অব�া �থেক উ�রেণ সরকার একিট িবেশষ অথ�নীিত পনু��ার কায��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ�নীিত
পনু��ার এবং নাগিরকেদর কম�সং�ানসহ অথ�ৈনিতক �র�া িনি�তকরণ �ি�য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী�

(এসিডিজ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।

একিট িব�ািরত কম�পিরক�না �হণ কের পয�ায়�িমক পয�েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পনু��ােরর
কায��ম �হণ জ�ির। অিতমারীর ফেল স�ৃ নতুন চ�ােল� �মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ�ক পিরক�নায়
এসিডিজ কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন। এ ��ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ীেক
সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

সংলােপ পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ�নীিত িবভােগর সদস� ড. শাম�ল আলম বেলন, চলমান অিতমারী �থেক
অথ�নীিত পনু��াের সরকার একিট ��েময়ািদ কায��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ�ক পিরক�নাসহ সব উ�য়ন
কায��েমই সরকার �দেশর ঝুঁিকেত থাকা নাগিরকেদর সহেযািগতা �দােনর ব�াপারিট িবেবচনায় থাকেব।
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এসিডিজ ��াটফেম�র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান সংলােপ
সভাপিত� কেরন। চলমান অিতমারীেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা�ী, �িতব�ী জনেগা�ী, আিদবাসী, �ত�� অ�েল
অবি�ত জনেগা�ী, যবুসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর িবিভ� চ�ােল� িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়।
সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খলুনা, বর�না, �নামগ�, ঠা�রগাঁও, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক উ�য়ন
কম�ী-িবেশষ�, অথ�নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যবু �িতিনিধ এবং সাংবািদকব�ৃ অংশ�হণ কেরন।

http://www.dainikamadershomoy.com/post/printing/262811
http://www.dainikamadershomoy.com/notes/privacy-policy
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এসিড�জ �াটফেম �র তথ�

চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১.৩০ �কা�ট মানুষ

চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১.৩০ �কা�ট মানুষ

চলমান কিভড-১৯ মহামারীর ফেল �দেশর ১.৩ �কা�ট মানুষ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
রেয়েছন। িবেশষ কের অ�ায়ী িকংবা খ-কালীন কম �সং�ােনর সে� িনেয়া�জত নাগিরকরা এই
ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা
হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা মানুেষর সংখ�া আরও
বাড়েব বেল তথ� �কাশ কেরেছ এসিড�জ �াটফম �।

গতকাল এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক �াটফম �, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন এসিড�জর নত�ন
চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এ তথ� �কাশ করা হয়। এেত সব
পয �েব�ণ ও সুপািরশ ত� েল ধরা হয়। এসিড�জ �াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস
ডায়ালগ (িসিপিড)-এর স�ানীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন
উপ�াপন কেরন। এেত বলা হয়, এ ��ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয়
�বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন। চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত
পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর
কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ ���য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ)
কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।

এ জন� এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান
সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �নওয়া জ�ির। এই মহামারীর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল�
�মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব ���
�দওয়া �েয়াজন। এ ��ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার
আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর �দওয়া জ�ির বেল মেন কেরন �দবি�য়। সংলােপ
সভাপিত� কেরন িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান। আেলাচক িছেলন ড.
শামসুল আলম, সদস� (িসিনয়র সিচব), সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না কিমশন।

�রহমান �সাবহান বেলন, চলমান এই মহামারীেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী
জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া
জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়। সংলােপ ঢাকা, চ��াম,
িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক
উ�য়নকম�-িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং
সাংবািদকরা অংশ�হণ কেরন।

আপেডট : ১৯ জনু, ২০২০ ০০:০০

িনজ� �িতেবদক



চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১.৩ �কা�ট নাগিরক
bit.ly/2AIhPAh

চলমান �কািভড-১৯ মহামািরর ফেল �দেশর এক �কা�ট ৩ লাখ নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী বা খ�কালীন কম �সং�ােনর সােথ িনেয়া�জত নাগিরকরা এ ঝঁুিকেত
পেড়েছন।

২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া
িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব। এে�ে� �দেশর
িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন।

গতকাল এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন এসিড�জর নত�ন
চ�ােল� ও বােজট ২০২০- ২১ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এসব পয �েব�ণ ও সুপািরশ ত� েল ধরা
হয়।

এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)-র �ফেলা ড. �দবি�য়
ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�ান কেরন।

আরও পড়ুন

আসেছ কেরানার ভ�াকিসন, ��েত �দয়া হেব যােদর আড়াইহাজাের আইয়ুব হত�া মামলার দুই
আসািম ���ার কেরানার সমেয় িনেজেক ভােলা রাখেবন �যভােব
সংলােপ িবেশষ অিতিথ িছেলন পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ সদস� (িসিনয়র
সিচব) ড. শামসুল আলম। এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর
�চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন।

সংলােপ ব�ারা বেলন, চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত
পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের।

� ী � �

https://bit.ly/2AIhPAh
http://dailyamarsangbad.com/international/234702/%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0
http://dailyamarsangbad.com/bangladesh/234701/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%AC-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://dailyamarsangbad.com/lifestyle/234700/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87


�দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ
���য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া
�েয়াজন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায � বেলন, এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর
মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির।

মহামািরর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল� �মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ
কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক
জনেগা��েক সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

ড. শামসুল আলম বেলন, চলমান মহামাির �থেক অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার এক�ট
��েময়ািদ কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সকল উ�য়ন কায ��েমই
সরকার ঝঁুিকেত থাকা সকল নাগিরকেক সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় থাকেব।

অধ�াপক �রহমান �সাবহান বেলন, চলমান মহামািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী
জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয়পড়া
জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়।

সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ�
�ান �থেক উ�য়নকম�, িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধরা
অংশ�হণ কেরন।

আমারসংবাদ/এস�টএম



��বার,১৯ জুন, ২০২০ অপরা�

এখােন িলখুন.. খুজুন

 (https://www.facebook.com/Andolon71) ।   (https://twitter.com/andolon71news) ।   ।  

 (https://www.youtube.com/channel/UCn9QVE1pGVlVn-osIYJJTnA?view_as=subscriber) ।  

(https://www.andolon71.com)

(http://slslbd.com/)

িশেরানাম :

1.com/আরও-৪৫-মৃতু�,-শনা�-৩২৪৩)  অ�াডেভােকট সাহারা খাতুন আইিসইউেত (https://www.andolon71.com/অ�াডেভােকট-সাহারা-খাতুন-আইিসইউেত)  উ�ত হেব িবম

 ��দ (https://www.andolon71.com)  বাংলােদশ (category/)

চাকির হারােনার ঝুঁিকেত ১ �কািট ৩০ লাখ নাগিরক
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�কািভড-১৯ অিতমািরর ফেল �দেশর ১ দশিমক ৩ �কািট (১ �কািট ৩০ লাখ) নাগিরক চাকির হারােনার ঝুঁিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম�সং�ােন
িনেয়ািজত নাগিরেকরা এই ঝুঁিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশি� জিরেপর উপা� পয�ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম� হারােনার
ঝুঁিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও বৃি� পােব।

বৃহ�িতবার (১৮ জুন) এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম�, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন এসিডিজর নতুন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ�ক এক ভাচু��য়াল সংলােপ এসব
তথ� উেঠ এেসেছ। এসিডিজ ��াটফেম�র আ�ায়ক এবং �স�টার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর স�াননীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায� এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন
কেরন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায� বেলন, �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ী সবেচেয় �বিশ ঝুঁিকেত পেড়েছন। চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জ� সরকার একিট িবেশষ অথ�নীিত
পুন��ার কায��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ�নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম�সং�ানসহ অথ�ৈনিতক �র�া িনি�তকরণ �ি�য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী�
(এসিডিজ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন। একিট িব�ািরত কম�পিরক�না �হণ কের পয�ায়�িমক পয�েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট �থেক
পুন��ােরর কায��ম �হণ জ�ির। অিতমািরর ফেল সৃ� নতুন চ�ােল� �মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ�ক পিরক�নায় এসিডিজ কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা
�েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ীেক সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

সংলােপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব সাধারণ অথ�নীিত িবভােগর সদ� (িসিনয়র সিচব)  ড. শাম�ল আলম ব�ব� রােখন। 
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ঢাকা: চলমান �কািভড-১৯ অিতমািরর ফেল �দেশর ১ দশিমক ৩ �কা�ট (১ �কা�ট ৩০
লাখ) নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন
কম �সং�ােন িনেয়া�জত নাগিরেকরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর
উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম �
হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব।
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�দেশ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১ �কা�ট ৩০ লাখ
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ঢাকা: চলমান �কািভড-১৯ অিতমািরর ফেল �দেশর ১ দশিমক ৩ �কা�ট (১ �কা�ট ৩০
লাখ) নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা
খ�কালীন কম �সং�ােন িনেয়া�জত নাগিরেকরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭
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�মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া
িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব।

বহৃ�িতবার (১৮ জনু) এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদশ-এর
আেয়াজেন এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� ��য়াল
সংলােপ এসব তথ� উেঠ এেসেছ। এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর
পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর স�াননীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল
�িতেবদন উপ�াপন কেরন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায � বেলন, �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ
ঝঁুিকেত পেড়েছন। চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ
অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং
নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ ���য়ায় �টকসই উ�য়ন
অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।
এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান
সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির। অিতমািরর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল�
�মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব
সি�ব� করা �েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক
সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

সংলােপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র সিচব)  ড.
শামসুল আলম ব�ব� রােখন। িতিন বেলন, চলমান অিতমাির �থেক অথ �নীিত
পুন��ােরর ��ে� সরকার এক�ট ��েময়াদী কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক
পিরক�নাসহ সব উ�য়ন কায ��েমই সরকার �দেশর ঝঁুিকেত থাকা সকল নাগিরকেদর
সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় রাখেব।

এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক
�রহমান �সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়�
জনেগা��, �িতব�ী জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��,
যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ
আেলাচনা হয়। সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ,
ব�ড়া সহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক উ�য়ন কম�-িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক,
ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং সাংবািদকরা অংশ �নন।
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As a result of the ongoing Covid-19 pandemic 1.3 crore citizens of the
country are at risk of losing their jobs. In particular, citizens employed in
temporary or part-time employment are at risk. This estimate is being made
by reviewing the data of 2017-18 labor force survey. Considering the current
situation, the number of citizens at risk of losing their jobs will increase
further.

These observations were captured in a virtual dialogue titled ‘New
Challenges of SDGs and Budget 2020-21’ organized by the Citizens'
Platform for SDG Implementation, Bangladesh on Thursday (June 18).
Convener of the SDG Platform and Honorary Fellow of the Center for Policy
Dialogue (CPD) Dr. Devapriya Bhattacharya presented the key note report
in this dialogue.

The government may consider a special economic recovery program to
overcome the stagnation, the dialogue said, adding that backward and
marginalized people are at most risk. The government needs to move
forward with the Sustainable Development Goals (SDGs) framework in the
process of reviving the country's economy and ensuring economic security,
including employment for its citizens.

It is important to take a detailed action plan and take steps to recover from
the ongoing crisis through periodic monitoring. The SDG framework needs
to be specially incorporated in the country's Eighth Five-Year Plan to
address the new challenges posed by the pandemic. In this case, special
attention is required to bring the backward and marginalized people of the
country under the fold of cooperation.
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Speaking as a special guest in the dialogue, a member of the General
Economic Division of the Planning Commission (Senior Secretary) Shamsul
Alam said the government will take a short-term action to recover the
economy from the ongoing crisis. In all development activities, including the
Eighth Five-Year Plan, the government will consider providing assistance to
all citizens at risk in the country.

Professor Rehman Sobhan, Member of the Advisory Council of the SDG
Platform and Chairman of the CPD, presided over the dialogue. The
ongoing challenges of women, children, the elderly, the disabled, the tribals,
the people in the remote areas, the youth and the backward sections of the
society were discussed in the dialogue. The dialogue was attended by
development workers-experts, economists, researchers, business
representatives, youth representatives and journalists from different parts of
the country including Dhaka,  Chittagong, Sylhet,  Khulna, Barguna,
Sunamganj, Thakurgaon, Bogura.
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খবর
bonikbarta.net/home/news_description/233005/�দেশ-চাকির-হারােত-পাের-১-�কা�ট-৩-লাখ-মানুষ

চলমান কিভড-১৯ (নেভল কেরানাভাইরােসর কারেণ স�ৃ �রাগ) অিতমারীর ফেল �দেশর ১ �কা�ট
৩ লাখ মানুষ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন
কম �সং�ােন িনেয়া�জত নাগিরকরা এ ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা�
পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত
থাকা নাগিরেকর সংখ�া আেরা ব�ৃ� পােব। গতকাল এক ভাচ� �য়াল সংলােপ �বসরকাির গেবষণা
�িত�ান �স�ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড) এ তথ� ত� েল ধের।

�টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদেশর আেয়াজেন
‘এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১’ শীষ �ক এ সংলােপ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং
িসিপিডর স�ানীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন। এসিড�জ
��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান
সংলােপ সভাপিত� কেরন। এেত িবেশষ অিতিথ িহেসেব অংশ �নন পিরক�না কিমশেনর সদস�
(িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম।

িসিপিড বলেছ, কেরানার কারেণ �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত
আেছ। চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম
িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক
সুর�া িন��তকরণ ���য়ায় এসিড�জ কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া
�েয়াজন।

� � � � �
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�িত�ান�ট আেরা জানায়, এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর
মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির। অিতমারীর ফেল স�ৃ নত�ন
চ�ােল� �মাকােবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব
সি�ব� করা �েয়াজন।এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার
আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।



Health sector needs accountability : Citizen’s Platform for
SDGs

businessnews24bd.com/health-sector-needs-accountability-citizens-platform-for-sdgs/

businessnews24bd.com

The Citizen’s Platform for SDGs
(sustainable development goals) has called
for enhancing the capacity of the country’s
health sector and ensuring accountability.

They said raising allocation for health in the
national budget alone will not make the
government better able to fight the Covid-
19 pandemic.

If you get lost in numbers after making big allocations for the health sector, it means you
really tend to get disconnected from the ground reality, said Economist Rehman Sobhan
Thursday as the president of a webinar.

In his speech at the virtual dialogue on new challenges in achieving SDGs and budget for
FY2020-21, Prof Rehman Sobhan said apart from raising allocation for health, one should
have a clear idea about what one is going to do with the money.

The renowned economist said, “I would have wanted a public commitment to raise the
standard of at list 20 district-level public hospitals to that of the Combined Military
Hospital (CMH) to deal with the pandemic.”

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of
the Planning Commission, said the pandemic could prolong to the end of this year.

“A humane lockdown should be continued to save both lives and livelihoods,” he noted.

Dr Shamsul Alam said accountability and capacity building in the health sector should get
priority over raising allocations.

Transparency International Bangladesh (TIB) Executive Director Dr Iftekharuzzaman
said although allocation for the health sector has increased slightly in the proposed
budget for FY21 when compared to the previous budget, but there is no specific guideline
on maintaining transparency in expenditure.
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কাজ হারােনার ঝঁুিকেত ১ �কা�ট ৩০ লাখ নাগিরক
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িনজ� �িতেবদক, ঢাকাটাইমস

| আপেডট : ১৮ জনু ২০২০, ২২:৩৭ | �কািশত : ১৮ জনু ২০২০, ১৯:৩৫

কেরানা মহামারীর �ভােব স�ৃ সংকেটর মেধ� �দেশর ১ �কা�ট ৩০ লাখ নাগিরক কম �হীন হেয়
পড়ার ঝঁুিকেত আেছন, যারা অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােন িনেয়া�জত রেয়েছন।

বহৃ�িতবার ‘এসিড�জ'র নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১’ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এমন
আশ�া �কাশ কেরেছন িবেশষ�রা। এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদশ এই
সংলােপর আেয়াজন কের।

এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়লেগর (িসিপিড) �ফেলা ড. �দবি�য়
ভ�াচায � মূল �িতেবদন উপ�ান কেরন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা এবং
বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেয় কাজ হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর এ �া�লন করা হেয়েছ।

এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট
�থেক পুন��ােরর কায ��ম �হেণর তািগদ িদেয় ব�ারা বেলন, ‘মহামারীর কারেণ স�ৃ নত�ন
চ�ােল� �মাকােবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব
সি�ব� করা �েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার
আওতায় আনার ��ে�ও িবেশষ নজর িদেত হেব।’

https://www.dhakatimes24.com/2020/06/18/171482/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%A7-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A7%A9%E0%A7%A6-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95
https://evaly.com.bd/express


জাতীয় িবভােগর সব �ািধক প�ঠত

পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র সিচব) বেলন, ‘চলমান সংকট
�থেক অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার এক�ট ��েময়াদী কায ��ম হােত �নেব। অ�ম
প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সব উ�য়ন কায ��েমই �দেশর ঝঁুিকেত থাকা নাগিরকেদর সহেযািগতা
�দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় থাকেব।’

সংলােপ সভাপিত� কেরন এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর
�চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান। এেত ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনাসহ �দেশর িবিভ� �ান
�থেক উ�য়নকম�, িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধরা অংশ �নন।

(ঢাকাটাইমস/১৮জনু/�জআর/ইএস/িডএম)

সংবাদ�ট �শয়ার ক�ন

উড়ালেসত� র সুড়ে� বাস করত ওরা!

নমুনা পরী�ায় নত�ন �কৗশল িনে� সরকার

https://www.dhakatimes24.com/2020/06/17/171262/%E0%A6%89%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://www.dhakatimes24.com/2020/06/17/171362/%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


‘�দেশ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত ১�কা�ট ৩০ লাখ মানুষ’

ঢাকা১৮ �ড�: কেরানার কারেণ �দেশর ১ �কা�ট ৩০ লাখ মানুষ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
রেয়েছন।

িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােনর সে� িনেয়া�জত নাগিরকরা এই ঝঁুিকেত
পেড়েছন।

তেব ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হেয়েছ। বত�মান অব�া
িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও বাড়েব।

বহৃ�িতবার (১৮ জনু) এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন
এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� ��য়াল সংলােপ এসব তথ� উেঠ
এেসেছ।

এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান
�সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী
জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া
জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়।

এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর স�াননীয় �ফেলা
ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন।

জনু ১৮, ২০২০
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ড. শামসুল আলম বেলন, কেরানার আঘাত �থেক অথ �নীিত পুন��াের সরকার এক�ট ��েময়ািদ
কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সব উ�য়ন কায ��েমই সরকার �দেশর
ঝঁুিকেত থাকা সব নাগিরকেক সহেযািগতার িবষয়�ট িবেবচনায় �নেব।

ব�ারা বেলন, �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত। চলমান অব�া
�থেক উ�রেণ সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের।

�দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরেণ
এসিড�জ কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।

ব�ােদর মেত, এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�েম পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান
সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির।

মহামারীর ফেল নত�ন চ�ােল� �মাকােবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ
কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন।

সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ�
�ান �থেক উ�য়ন কম�-িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং
গণমাধ�ম কম�রা অংশ �নন।

***ঢাকা১৮.কম এ �কািশত �কানও সংবাদ, কলাম, তথ�, ছিব, কিপরাইট আইেন
পূব �ানুমিত ছাড়া ব�বহার দ�নীয় অপরাধ। অনুমিত ছাড়া ব�বহার করেল কতৃ�প�
আইিন ব�ব�া �হণ করেব। ( Unauthorized use of news, image,
information, etc published by Dhaka18.com is punishable by copyright
law. Appropriate legal steps will be taken by the management against
any person or body that infringes those laws. )



এক �কা�ট ৩ লাখ মানুষ চাকিরর ঝঁুিকেত ॥ িসিপিড
dailyjanakantha.com/details/article/505541/এক-�কা�ট-৩-লাখ-মানুষ-চাকিরর-ঝঁুিকেত-িসিপিড/

অথ �ৈনিতক িরেপাট�ার ॥ কেরানাভাইরােসর পাদুভ�ােব �দেশর এক �কা�ট ৩ লাখ নাগিরক চাকির
হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের অ�ায়ী িকংবা খ-কালীন কম �সং�ােনর সে� িনেয়া�জত
নাগিরেকরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ
�া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর
সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব। গতকাল বহৃ�িতবার এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক �াটফম �,
বাংলােদেশর আেয়াজেন এসিড�জ’র নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল
সংলােপ এ সকল পয �েব�ণ ত� েল ধরা হয়। এসিড�জ �াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস
ডায়লগ (িসিপিড)-এর স�ানীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন
কেরন।

এসিড�জ �াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিড’র �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান
�সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। কেনারভাইরােস িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয়
�বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন জািনেয় সংলােপ ড. �দবি�য় ভ�াচায � বেলন, চলমান অব�া �থেক
উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর
অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ ���য়ায়
�টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।
এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান স�ট �থেক
পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�রী।
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___

এসিডিজসং�া� নাগিরক �ফারােমর �সিমনার

চাকির হারােনার ঝুঁিকেত ১ �কািট ৩০ লাখ মা�ষ
  যুগা�র িরেপাট�
 ১৯ জুন ২০২০, ০০:০০:০০ | ি��ট সং�রণ

কেরানার কারেণ �দেশর ১ �কািট ৩০ লাখ মা�ষ চাকির হারােনার ঝুঁিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা
খ�কালীন কম�সং�ােনর সে� িনেয়ািজত নাগিরকরা এই ঝুঁিকেত পেড়েছন। তেব ২০১৬-১৭ �মশি� জিরেপর
উপা� পয�ােলাচনা কের এ �া�লন করা হেয়েছ। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম� হারােনার ঝুঁিকেত থাকা
নাগিরেকর সংখ�া আরও বাড়েব। এসিডিজ (�টকসই উ�য়ন অভী�) বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম� আেয়ািজত
সংলােপ ব�ারা বৃহ�িতবার এসব কথা বেলন। সংগঠেনর আ�ায়ক ও �বসরকাির গেবষণা �িত�ান �স�টার ফর
পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) িবেশষ �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায� এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�ান কেরন।
িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। িবেশষ অিতিথ িছেলন পিরক�না
কিমশেনর সাধারণ অথ�নীিত িবভােগর সদ� ড. শাম�ল আলম। চলমান কেরানা পিরি�িতেত নারী, িশ�, বয়�
জনেগা�ী, �িতব�ী জনেগা�ী, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা�ী, যুব সমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া
জনেগা�ীর িবিভ� চ�ােল� িনেয় সংলােপ আেলাচনা হেয়েছ।

ড. শাম�ল আলম বেলন, কেরানার আঘাত �থেক অথ�নীিত পুন��াের সরকার একিট ��েময়ািদ কায��ম হােত
�নেব। অ�ম প�বািষ�ক পিরক�নাসহ সব উ�য়ন কায��েমই সরকার �দেশর ঝুঁিকেত থাকা সব নাগিরকেক
সহেযািগতার িবষয়িট িবেবচনায় �নেব। ব�ারা বেলন, �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ী সবেচেয় �বিশ
ঝুঁিকেত। চলমান অব�া �থেক উ�রেণ সরকার একিট িবেশষ অথ�নীিত পুন��ার কায��ম িবেবচনা করেত পাের।
�দেশর অথ�নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম�সং�ানসহ অথ�ৈনিতক �র�া িনি�তকরেণ এসিডিজ কাঠােমােক
অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন। ব�ােদর মেত, একিট িব�ািরত কম�পিরক�না �হণ কের
পয�ায়�েম পয�েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর কায��ম �হণ জ�ির। মহামারীর ফেল নতুন
চ�ােল� �মাকােবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ�ক পিরক�নায় এসিডিজ কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা
�েয়াজন। সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, �নামগ�, ঠা�রগাঁও, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ� �ান
�থেক উ�য়ন কম�ী-িবেশষ�, অথ�নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং গণমাধ�ম কম�ীরা
অংশ �নন।

স�াদক : সাইফুল আলম, �কাশক : সালমা ইসলাম
�কাশক কতৃ�ক ক-২৪৪ �গিত সরিণ, �িড়ল (িব�েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ �থেক
�কািশত এবং যমুনা ি�ি�টং এ�ড পাবিলিশং িলঃ �থেক মুি�ত।
িপএিবএ� : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািট�ং : ৯৮২৪০৭৩, িব�াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ�া� :
৯৮২৪০৬৩, সা��েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ�া� : ৯৮২৪০৬৬ 
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June 18, 2020

Budget should leave no one behind Citizen’s Platform for
SDGs says

en.kalerkhobor.com/budget-should-leave-no-one-behind-citizens-platform-for-sdgs-says/

Implementation of the proposed budget for fiscal 2020-21 requires a detailed work plan
alongside a periodic reporting system with a focus on the concept of “Leaving No One
Behind”, said the Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh yesterday.

It suggested using the SDG framework for designing the recovery strategy for the Covid-
19 pandemic by embedding national priority indicators and articulating and linking the
new challenges to SDG delivery in framing the Eighth Five-Year Plan.

The platform, which comprises more than 100 non-state actors and their networks and
associates, also proposed increasing availability, accessibility and usability of
disaggregated data and setting up a social accountability system, driven by non-state
actors, to ensure delivery to Leaving No One Behind.

The suggestions came under a new initiative of the platform titled “Strengthening
Citizen’s Engagement in Delivering SDGs in view of Covid-19 Pandemic”. They were
presented at a webinar styled “New Challenges to SDG Delivery in BD and Budget21”
yesterday.

Prof Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD),
suggested raising the tax-GDP ratio to 14 per cent, avoiding loan traps induced by deficit
financing, and joining initiatives for debt cancellation and global compacts for the private
sector to attain the SDGs by 2030.

https://en.kalerkhobor.com/budget-should-leave-no-one-behind-citizens-platform-for-sdgs-says/


Mushtaque Chowdhury, vice-chairperson of Brac, spoke of the need for healthcare
reforms, including increasing investment in healthcare from 1 per cent of GDP to 2.5 per
cent and establishing a permanent health commission.

He also called for separating purchaser and provider to ensure accountability in
procurements and good governance at the management level, and to tackle weaknesses in
research and data.

Asif Ibrahim, an entrepreneur and a member of the platform’s core group, suggested
simplifying the process to avail government support in the form of working capital,
initiating public-private partnerships to ensure housing and healthcare for workers and
waiving VAT collection for a year.

Rasheda K Choudhury, executive director of the Campaign for Popular Education,
stressed the need for allocations in education research and protecting gains made with
regard to malnutrition and child labour.

Dr Iftekharuzzaman, executive director of the Transparency International Bangladesh,
said the budget awarded corruption, encouraged inequality and went against the
constitution, laws of the land and the SDGs all the while whistle-blowers were being
harassed.

Shaheen Anam, executive director of the Manusher Jonno Foundation, said she found no
budgetary measures on addressing the challenges such as domestic violence, increased
work burden at home and child marriage faced by women now heightened by the
pandemic.

Shamsul Alam, a member of the General Economics Division of the planning ministry,
advocated for continuation of “soft lockdowns” and acknowledged the need for avenues
other than banks for the financial inclusion of farmers.

Md Shahid Uz Zaman, executive director of the Eco Social Development Organization,
said around 20 lakh people of plain land ethnic communities got no focus in the budget.
Migrant workers in the north-western regions who were made redundant also
necessitated attention.

Smallholder tea cultivators of Thakurgaon and Panchagarh are suffering from a drop in
price of tea leaves from Tk 40 to Tk 14 a kilogram for a syndicate, he said.

There are doubts over how sharecroppers would avail the government support announced
for farmers through the credit market as the package was intertwined with land
ownership, he added.

Ashrafun Nahar Misti, executive director of Women with Disabilities Development
Foundation, said the Bangladesh Bureau of Statistics needed to focus on generating data
on whether the 18 lakh challenged persons were getting the government’s allowance.



Just 1.96 per cent of the social safety net allocation was for the challenged, whose capacity
for productivity again failed to get due recognition, she said.

Hassan Ali, president of the Ageing Support Forum, said the elderly, who constituted 8
per cent of the population, were not accommodated in the health budget.
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১ �কা�ট ৩০ লাখ মানুষ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত

ঢাকা : কেরানাভাইরােসর �ভােব �দেশর এক �কা�ট ৩০ লাখ নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
রেয়েছন বেল �বসরকাির গেবষণা সং�া �স�ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) এক সংলােপ
উেঠ এেসেছ। সং�া�ট বেলেছ, কিভড-১৯-এর ফেল অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােনর সে�
িনেয়া�জত নাগিরকরা চাকির হারােনার ঝঁুিকেত পেড়েছন।

২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছ
িসিপিড। বত�মান পিরি�িত িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আেরা
বাড়েত পাের বেলও জািনেয়েছ িসিপিড। বহৃ�িতবার �টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা এসিড�জ
বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদেশর আেয়াজেন এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট
২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এসব তথ� জানােনা হয়।

এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম � �থেক জানােনা হেয়েছ, কিভড-১৯-এর ফেল �দেশর
িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত পেড়েছন। চলমান অব�া �থেক উ�রেণ
সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার কায ��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত
পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ ���য়ায় �টকসই
উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া উিচত বেলও মত
িদেয়েছ এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �।

আেলাচনায় অংশ িনেয় �া�পাের�� ই�ারন�াশনাল বাংলােদেশর (�টআইিব) িনব �াহী পিরচালক ড.
ইফেতখা��ামান বেলন, ‘��ািবত বােজেট কােলা টাকা সাদা করার �য সুেযাগ �দওয়া হেয়েছ
তােত �তমন সুফল িমলেছ না। আর ��ািবত বােজেট �া�� খােত �য টাকা বরা� �দওয়া হেয়েছ তা
অ�ত�ল। এ�ট বাড়ােনা উিচত।’ এ ছাড়া কেরানা �মাকােবলায় ১০ হাজার �কা�ট টাকার �য �থাক
বরা� রাখা হেয়েছ, তার সমােলাচনা কের িতিন বেলন, ‘আমােদর এখােন �থাক বরা� মােনই
অিনয়ম আর দুন�িত।’
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িসিপিডর স�ানীয় �ফেলা ড. �মা�ািফজরু রহমান বেলন, ‘কেরানাভাইরােসর �ভােব জািতসংঘ
�ঘািষত এসিড�জ বা�বায়ন ক�ঠন হেয় �গল। কারণ এসিড�জর ১৭�ট অভী� বা�বায়েন �য
পিরমাণ টাকা বরা� �দওয়া দরকার িছল, তা �দওয়া যায়িন। কেরানার কারেণ রাজ� আদােয়র হার
কেম �গেছ। রাজ� আদােয়র হার এখেনা �মাট �জিডিপর মা� ১০ শতাংেশর মেধ�। ফেল
এসিড�জ-িবষয়ক অেনক খােত কা��ত টাকা �দওয়া স�ব হয়িন।’ 

সংলােপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব �যাগ �দওয়া পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর
সদস� (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম বেলন, ‘চলমান মহামাির �থেক অথ �নীিত পুন��ােরর
��ে� সরকার এক�ট ��েময়ািদ কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সরকােরর
সব উ�য়ন কায ��েমই ঝঁুিকেত থাকা �দেশর সব নাগিরেকর সহেযািগতা �দওয়ার িবষয়�ট
িবেবচনায় থাকেব।’

এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড) স�ানীয় �ফেলা ড.
�দবি�য় ভ�াচায � সংলােপ মূল �ব� উপ�াপন কেরন। িতিন বেলন, ‘এক�ট িব�ািরত
কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�েম পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর
কায ��ম �হণ জ�ির। অিতমািরর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল� �মাকােবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক
পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন। এ ��ে� �দেশর িপিছেয়
পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর �দওয়া জ�ির।’

চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েলর
জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা��র িবিভ� চ�ােল� িনেয় এ সংলােপ
আেলাচনা হয়। সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ
�দেশর িবিভ� �ান �থেক উ�য়ন কম�-িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব
�িতিনিধ এবং সাংবািদকরা অংশ�হণ কেরন।



ঢাকা, ��বার, ৫ আষাঢ় ১৪২৭, ১৯ জনু ২০২০

�দেশর ১ �কািট ৩০ লাখ নাগিরক চাকির হারােনার ঝুঁিকেত
িনজ� �িতেবদক : রাইিজংিবিড ডট কম
�কাশ: ২০২০-০৬-১৮ ১০:২০:০৬ িপএম     ||     আপেডট: ২০২০-০৬-১৮ ১০:২০:০৬ িপএম

�কািভড-১৯ এর �ভােব �দেশর ১ �কািট ৩০ লাখ নাগিরক চাকির হারােনার ঝুঁিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের,
অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম�সং�ােন িনেয়ািজত নাগিরকরা এই ঝুঁিকেত পেড়েছন।

২০১৬-১৭ �মশি� জিরেপর উপা� পয�ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল
কম� হারােনার ঝুঁিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও বিৃ� পােব।

বহৃ�িতবার (১৮ জনু) এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম�, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন ‘এসিডিজর নতুন
চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১’ শীষ�ক এক ভাচু�য়াল সংলােপ এ তথ� উেঠ এেসেছ।

এসিডিজ ��াটফেম�র আ�ায়ক এবং �স�টার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)-এর স�ানীয় �ফেলা ড. �দবি�য়
ভ�াচায� সংলােপ মলূ �িতেবদন উপ�াপন কেরন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায� বেলন, �দেশর সবেচেয় �বিশ ঝুঁিকেত পেড়েছন িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�ী। 
চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জ� সরকার একিট িবেশষ অথ�নীিত পনু��ার কায��ম িবেবচনা করেত
পাের। �দেশর অথ�নীিত পনু��ার এবং নাগিরকেদর কম�সং�ানসহ অথ�ৈনিতক �র�া িনি�ত করার
�ি�য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) কাঠােমােক অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন।

https://risingbd.com/
https://www.risingbd.com/bywriter/writerID/279


এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা বা ছিব অ�মিত ছাড়া নকল করা বা অ� �কাথাও �কাশ করা স�ণূ� �বআইিন। সকল �� www.risingbd.com কতৃ�ক
সংরি�ত

সংলােপ সাধারণ অথ�নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র সিচব) ড. শাম�ল আলম, এসিডিজ ��াটফেম�র
উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান �মখু ব�ব� রােখন।

চলমান কেরানা মহামািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা�ী, �িতব�ী জনেগা�ী, আিদবাসী, �ত�� অ�েল
অবি�ত জনেগা�ী, যবুসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা�ীর িবিভ� চ�ােল� িনেয় সংলােপ আেলাচনা
হয়।

এেত ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খলুনা, বর�না, �নামগ�, ঠা�রগাঁও, ব�ড়া সহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক
উ�য়ন কম�ী-িবেশষ�, অথ�নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যবু �িতিনিধ এবং সাংবািদকরা অংশ
�নন।

ঢাকা/মামনু/�জডআর

১৯৮-১৯৯, মাজার �রাড, 
িমরপরু-১, ঢাকা ১২১৬ 

https://www.risingbd.com/


�া��েসবার উ�িত ছাড়া এসিডিজ অজ�ন হেব না
নাগিরক ��াটফেম�র আেলাচনায় ব�ারা

১৭ ঘ�া আেগ

সমকাল �িতেবদক

কেরানাভাইরােসর কারেণ �দেশ ১ �কািটর �বিশ মানুষ কম�হীনতার ঝুঁিকেত পেড়েছন। এই ব�াপক

জনেগা�ীর কম�সং�ান, �া��, পুি� ও উপাজ�নশীলতা ধের রাখার উেদ�াগ দরকার। তা না হেল �টকসই

উ�য়ন অভীে�র (এসিডিজ) ল���েলা অজ�েনর চ�ােল� আরও বড় হেব। িক� বােজেট নতুন এই

চ�ােল� �মাকািবলায় আলাদা কের �কােনা উেদ�াগ �নই। 

গতকাল বৃহ�িতবার এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম� বাংলােদশ আেয়ািজত 'এসিডিজর নতুন

চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১' শীষ�ক আেলাচনা সভায় ব�ারা এসব কথা বেলন। অনলাইেন আেয়ািজত

এই সভা স�ালনা কেরন নাগিরক ��াটফেম�র আ�ায়ক ড. �দবি�য় ভ�াচায�। 

অনু�ােনর সভাপিত িসিপিডর �াি� �বােড�র �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান �সাবহান বেলন,
কেরানাভাইরাস �মাকািবলায় সরকাির ও �বসরকাির �া��েসবা ব�থ�তার পিরচয় িদেয়েছ। সাধারণ মানুষ

িচিকৎসা পাে� না। রাজৈনিতক ও ব�বসািয়ক এিলটরা সি�িলত সামিরক হাসপাতােল িচিকৎসা িনে�।

সরকাির �া��েসবা খুবই �ব�ল। এ অব�ায় বােজেট �া�� খােতর বরা� যতটুকু আশা করা হেয়েছ, তা

�দওয়া হয়িন। আবার �য বরা� �দওয়া হেয়েছ �স�েলা �কাথায় খরচ হেব তা �� নয়। সাব�জনীন



�া��েসবার জন� সরকারেক সুিনিদ�� ল�� িনেয় কাজ করেত হেব। নতুবা এসিডিজর ল�� অজ�ন হেব

না। �দবি�য় ভ�াচায� অনু�ােনর ��েত বেলন, কেরানার কারেণ এক �কািট ৩০ লাখ �লাক কম�হীনতার

ঝুঁিকেত পেড়েছন। সামি�কভােব �দড় �থেক �ই �কািট মানুষ বাড়িত ঝুঁিকেত পেড়েছন। �ভােগ, আেয়

এবং স�েদ �বষম� বাড়েছ। কেরানা �মাকািবলায় রা�ীয় ব�য় বাড়ােনা, ঋেণ ভতু�িক, সুর�াবলয়

বাড়ােনা ও তারল� স�ালেনর নীিত সরকার িনেলও তা বা�বায়েনর জন� �য ধরেনর আিথ�ক কাঠােমা

দরকার তা অেনক �ব�ল। বােজেট �সই �ব�লতা কাটােনার পয�া� উেদ�াগ �নই। 

আেলাচনা সভার িবেশষ অিতিথ পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ�নীিত িবভােগর সদস� শামসুল আলম

বেলন, দাির�� বাড়েব তােত �কােনা সে�হ �নই। কমপে� ২ �কািট মানুষেক সহায়তা করেত হেব।

কম�সং�ান কমেব ও �বষম� বাড়েব- এ�েলা বা�বতা। উ�হাের িজিডিপ �বৃি� না হেল দাির�� িনমূ�ল

হেব না। �ুধা ও �বষম� কমেব না। িক� এটা খুব কিঠন। 

সােবক ত�াবধায়ক সরকােরর উপেদ�া রােশদা �ক �চৗধুরী বেলন, িশ�ায় আরও ��� িদেত হেব।

নতুবা ঝের পড়া, িশ��ম, বাল�িবেয় ও অপুি� বাড়েব। �ুল, িশ�কেদর জন� �েণাদনা �� করা

দরকার। িসিপিডর স�াননীয় �ফেলা �মা�ািফজুর রহমান বেলন, এসিডিজর জন� অথ�ায়ন লাগেব। িক�

অথ�ায়েনর সুেযাগ িবেশষ �দখা যাে� না। ফেল এসিডিজ বা�বায়েনর জন� অথ�ায়েনর সংেকাচন �দখা

িদেত পাের। এেত বা�বায়ন কিঠন হেব। 

িটআইিবর িনব�াহী পিরচালক ইফেতখা��ামান বেলন, বােজট �ন�ীিত সহায়ক, �বষম�মূলক ও

এসিডিজর লে��র সে� সাম�স�পূণ� নয়। কােলা টাকা সাদা করার সুেযােগ �ন�ীিত ও টাকা পাচার

বাড়েব। মানুেষর জন� ফাউে�শেনর িনব�াহী পিরচালক শাহীন আনাম বেলন, বােজেট আলাদাভােব নারীর

জন� �কােনা পদে�প �নই। �া��, িশ�া সূচেক এসিডিজ বা�বায়েন সমস�া হেব। 

��ােকর সােবক ভাইস �চয়ারপারসন মু�াক �রজা �চৗধুরী বেলন, �া�� বােজট �বেড়েছ। বাড়িত বরা�

�কাথায় কীভােব ব�য় হেব তা িঠক করেত হেব। সং�ােরর পেথ এেগােত হেব। সংসদ সদস� অ�ােরামা

দ� বেলন, �া��, িশ�া ও কম�সং�ােন সম�য় দরকার। �স�েলা সব পয�ায় �থেক করেত হেব। এিজং

সােপাট� �ফারাম বাংলােদেশর সভাপিত হাসান আলী বেলন, বােজেট �বীণেদর জন� উেদ�াগ যেথ� নয়।

িবিজএমইএর পিরচালক আিসফ ই�ািহম বেলন, কেরানার কারেণ সব ধরেনর ব�বসা মারা�কভােব

ব�াহত হেয়েছ। ফেল �িমক-কম�চারীেদর কােজ বহাল রাখা চ�ােল�। এক লাখ �কািট টাকার �েণাদনা

আেছ। সহজভােব বা�বায়ন চাই। ত�ণ উেদ�া�া ফািরহা রাইদা ইসলাম বেলন, নতুন �িত�ানেক ঋণ

িদে� না ব�াংক। যােদও আেগ ব�াংক ঋণ �নই, তােদর জন� সরকােরর িনেদ�শনা দরকার। বর�নার

জােগা নারীর িসইও �হাসেন আরা হািস বেলন, উপকূেলর ঝুঁিক �মাকািবলা, �া�� ও কম�সং�ােনর

সুিনিদ�� উেদ�াগ দরকার। এসওএেসর পিরচালক এনামুল হক বেলন, কেরানাভাইরােসর �া�ভ�ােব

িশ��ম �বেড় যাওয়ার আশ�া রেয়েছ। 

সূচনা ব�ব� রােখন ��াটফেম�র সম�য়ক আিনসাতুল ফােতমা। এ ছাড়া ব�ড়া �থেক লাইট হাউেজর

হা�ণ অর রিশদ, ঠাকুরগাঁও �থেক ড. শহী��ামান, �িতব�ীেদর অিধকার কম�ী আশরাফুন নাহার িমি�,
আিদবাসী �নতা স�ীব �ং, এিশয়া ফাউে�শেনর �ধান কাজী ফয়সাল িবন িসরাজ, সুনামগ� �থেক

কল�াণ �রমাসহ িবিভ� ��িণ-�পশার মানুষ এেত ব�ব� রােখন।
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�শয়ার িবজ অনলাইন

�দেশ চাকির হারােনার ঝঁুিকেত এক �কা�ট ৩০ লাখ নাগিরক
sharebiz.net/�দেশ-চাকির-হারােনার-ঝঁুিক/

িনজ� �িতেবদক: চলমান কিভড-১৯ অিতমািরর ফেল �দেশর ১ দশিমক ৩ �কা�ট (১ �কা�ট ৩০
লাখ) নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন। িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন
কম �সং�ােন িনেয়া�জত নাগিরেকরা এই ঝঁুিকেত পেড়েছন। ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা�
পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�। বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত
থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব।

বহৃ�িতবার (১৮ জনু) এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদশ-এর আেয়াজেন
এসিড�জর নত�ন চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১ শীষ �ক এক ভাচ� ��য়াল সংলােপ এসব তথ� উেঠ
এেসেছ। এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর
স�াননীয় �ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � এ সংলােপ মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন।

ড. �দবি�য় ভ�াচায � বেলন, �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা�� সবেচেয় �বিশ ঝঁুিকেত
পেড়েছন। চলমান অব�া �থেক উ�রেণর জন� সরকার এক�ট িবেশষ অথ �নীিত পুন��ার
কায ��ম িবেবচনা করেত পাের। �দেশর অথ �নীিত পুন��ার এবং নাগিরকেদর কম �সং�ানসহ
অথ �ৈনিতক সুর�া িন��তকরণ ���য়ায় �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিড�জ) কাঠােমােক
অবল�ন কের সরকােরর অ�সর হওয়া �েয়াজন। এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের
পয �ায়�িমক পয �েব�েণর মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির।
অিতমািরর ফেল স�ৃ নত�ন চ�ােল� �মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ
কাঠােমােক িবেশষভােব সি�ব� করা �েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক
জনেগা��েক সহেযািগতার আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

� ী
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সংলােপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল
আলম ব�ব� রােখন। িতিন বেলন, চলমান অিতমাির �থেক অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার
এক�ট ��েময়াদী কায ��ম হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সব উ�য়ন কায ��েমই
সরকার �দেশর ঝঁুিকেত থাকা সকল নাগিরকেদর সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায়
রাখেব।

এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিডর �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান
�সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন। চলমান অিতমািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী
জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া
জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয় এ সংলােপ আেলাচনা হয়। সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট,
খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়া সহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক উ�য়ন কম�-
িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং সাংবািদকরা অংশ �নন।

 ি�� ক�ন
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�দেশর ১.৩ �কা�ট নাগিরক চাকির হারােনার ঝঁুিকেত
unb.com.bd/m/bangla/category/বাংলােদশ/�দেশর-১.৩-�কা�ট-নাগিরক-চাকির-হারােনার-ঝঁুিকেত/28369

এসিড�জ কাঠােমা অবল�েন অথ �নীিত পুন��ােরর সুপািরশ

কেরানাভাইরােসর কারেণ স�ৃ চলমান সংকটময় পিরি�িতেত �দেশর ১.৩ �কা�ট নাগিরক চাকির
হারােনার ঝঁুিকেত রেয়েছন।

িবেশষ কের, অ�ায়ী িকংবা খ�কালীন কম �সং�ােনর সােথ িনেয়া�জত নাগিরেকরা এই ঝঁুিকেত
পেড়েছন বেল মেন কেরন িবেশষ�রা।

বহৃ�িতবার এসিড�জ বা�বায়েন নাগিরক ��াটফম �, বাংলােদেশর আেয়াজেন ‘এসিড�জ'র নত�ন
চ�ােল� ও বােজট ২০২০-২১’ শীষ �ক এক ভাচ� �য়াল সংলােপ এ আশ�া �কাশ কেরন তারা।

তারা বলেছন, ২০১৬-১৭ �মশ�� জিরেপর উপা� পয �ােলাচনা কের এ �া�লন করা হে�।
বত�মান অব�া িবেবচনায় িনেল কম � হারােনার ঝঁুিকেত থাকা নাগিরেকর সংখ�া আরও ব�ৃ� পােব।

ভাচ� �য়াল সংলােপ এসিড�জ ��াটফেম �র আ�ায়ক এবং �স�ার ফর পিলিস ডায়লেগর (িসিপিড)
�ফেলা ড. �দবি�য় ভ�াচায � মূল �িতেবদন উপ�ান কেরন।
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সংলােপ ব�ারা বেলন, এক�ট িব�ািরত কম �পিরক�না �হণ কের পয �ায়�িমক পয �েব�েণর
মাধ�েম চলমান সংকট �থেক পুন��ােরর কায ��ম �হণ জ�ির। মহামািরর ফেল স�ৃ নত�ন
চ�ােল� �মাকািবলায় �দেশর অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নায় এসিড�জ কাঠােমােক িবেশষভােব
সি�ব� করা �েয়াজন। এে�ে� �দেশর িপিছেয় পড়া ও �াি�ক জনেগা��েক সহেযািগতার
আওতায় আনার ��ে� িবেশষ নজর জ�ির।

সংলােপ অংশ িনেয় পিরক�না কিমশেনর সাধারণ অথ �নীিত িবভােগর সদস� (িসিনয়র সিচব)
বেলন, ‘চলমান অিতমাির �থেক অথ �নীিত পুন��ােরর ��ে� সরকার এক�ট ��েময়াদী কায ��ম
হােত �নেব। অ�ম প�বািষ �ক পিরক�নাসহ সকল উ�য়ন কায ��েমই সরকার �দেশর ঝঁুিকেত
থাকা সকল নাগিরকেদর সহেযািগতা �দােনর ব�াপার�ট িবেবচনায় থাকেব।’

এসিড�জ ��াটফেম �র উপেদ�া পিরষেদর সদস� এবং িসিপিড’র �চয়ারম�ান অধ�াপক �রহমান
�সাবহান সংলােপ সভাপিত� কেরন।

চলমান মহামািরেত নারী, িশ�, বয়� জনেগা��, �িতব�ী জনেগা��, আিদবাসী, �ত�� অ�েল
অবি�ত জনেগা��, যুবসমাজসহ সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগা��র িবিভ� চ�ােল�সমূহ িনেয়ও
সংলােপ আেলাচনা হয়।

সংলােপ ঢাকা, চ��াম, িসেলট, খুলনা, বর�না, সুনামগ�, ঠাকুরগাওঁ, ব�ড়াসহ �দেশর িবিভ�
�ান �থেক উ�য়ন কম�-িবেশষ�, অথ �নীিতিবদ, গেবষক, ব�বসায়ী �িতিনিধ, যুব �িতিনিধ এবং
সাংবািদকব�ৃ অংশ�হণ কেরন।



Adopt SDG model for post-Covid reconstruction plan
unb.com.bd/category/Bangladesh/adopt-sdg-model-for-post-covid-reconstruction-plan/53264

Speakers at a webinar on Thursday suggested the government adopt the underlying
structure of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) for designing the  national
reconstruction plan in the aftermath of the devastation caused by COVID-19 to most
sectors.

They also suggested the government include all the new challenges posed by the pandemic
in the 8th 5-year-plan.

The observations were made at the virtual dialogue on SDG’s new challenges and Budget
2020-21’ arranged by Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh.

Dr Debapriya Bhattacharya, Convenor of the platform and Distinguished Fellow of Centre
for Policy Dialogue (CPD), said around 1.75 crore people of the country are at risk of
sliding into poverty (by falling below the poverty line) and 1.3 crore people are at risk of
becoming newly unemployed

“We notice a weak financial structure in the proposed budget for 2020-21. The disparity in
various sectors of society would go up further in the country. However, proper action plan
is needed to implement the budget,” he also said.

Debapriya said the government should use the structure of SDGs in the national
reconstruction plan and include all new challenges in the 8th five year plan.
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“We strongly demand to the government for making divided information to meet the
challenges. Transparency and accountability in all sectors of our society need to achieve the
challenges of SDGs,” the noted economist also said.

Rasheda K Choudhury, a noted educator and former adviser to a caretaker government,
said the education sector did not get due priority in the budget.

“The allocation for education sector is not enough. Private teachers don’t get their salaries
now. Plus it’s not logical to increase the price of internet now,” she also said.

Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director of Transparency International Bangladesh (TIB),
said the government should prevent corruption at first to implement rule of law in the
country.

“SDGs won’t be achieved if corruption and disparity are not eliminated. There is no
guideline how to implement the allocations. The corrupt don’t get proper punishment now.
Money launderers get facilities in the budget. The budget should be reconsidered to ensure
rule of law and achieve the SDGs indexes,” he also added.

Dr Shamsul Alam, member (senior secretary) of the General Economic Division (GED) of
Planning Commission, said the government laid emphasis on necessary sectors in the
budget.

“The government is trying to give priority in realistic work plan to recover the crisis
moment. We have short and medium term plans of three years to overcome the problems
of COVID-19 alongside the 8th five year plan,” he added.

 Dr Shamsul said “We need now to develop our skills and quality as well as ensure
accountability to implement our activities.” 
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