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আসসালামু আলাইকুম এবাং Very Good Morning to you all.  

২০১৫-পরবিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডা প্রণয়দ্ন Global Leadership Meeting on Population 

Dynamics শীর্ ষক আন্তর্ষাতিক পরামশ ষ সভার উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

বাাংলাদ্েশ এবাং সুইর্ারল্যান্ড সরকাদ্রর শর্ৌথ উদ্যাদ্গ এই পরামশ ষ সভা অনুতষ্ঠি হদ্চ্ছ। এখাদ্ন শর্সব তবর্য় আদ্লার্না 

করা হদ্ব, উন্নি ও উন্নয়নশীল উভয় শেশগুদ্লার র্ন্য িা তবদ্শর্ মদ্নাদ্র্াদ্গর োবী রাদ্খ।  

            ২০০০ সাদ্ল আতম র্খন র্াতিসাংঘ সহস্রাব্দ সদ্ম্মলদ্ন শর্াগ শেই, িখন আতমসহ উন্নি ও উন্নয়নশীল তবদ্ের অদ্নদ্কই 

ববতেক র্নসাংখ্যা সাংক্রান্ত র্যাদ্লঞ্জ শমাকাতবলার উপর গুরুত্ব আদ্রাপ কদ্রতিলাম। এই র্যাদ্লদ্ঞ্জ শুধু র্নসাংখ্যা হ্রাস নয় , 

র্নসাংখ্যার কল্যাণমূলক তেক এবাং শ্রমশতির অবাধ তবর্রদ্ণর তবর্য়টিও প্রাধান্য পায়।  

            আতম মদ্ন কতর, আমাদ্ের সকল উন্নয়ন কম ষকাদ্ন্ডর শকন্দ্রতবন্দুদ্ি রদ্য়দ্ি র্নগণ। শেকসই প্রবৃতি ও উন্নয়ন অর্ষদ্ন 

র্নগদ্ণর সম্পৃিিার তবর্য়টি তরও প্লাস টুদ্য়তন্ট-শিও শঘার্ণা করা হদ্য়দ্ি।  

িদ্ব ২০১৫-পরবিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডা তবর্দ্য় সাপ্রতিতিক আদ্লার্নায় পতরদ্বশ, নগরায়ন, মানুদ্র্র তবর্রণ এবাং 

(Mobility) র্নসাংখ্যা-সম্পৃি পতরবিষনসহ তবতভন্ন তবর্য় উদ্ে আসদ্ি।  

           তকন্তু বিষমাদ্ন উন্নি ও উন্নয়নশীল শেশগুদ্লাদ্ি সমানভাদ্ব দ্রুি পতরবিষন লক্ষ্য করা র্াদ্চ্ছ। এসব পতরবিষদ্নর ধরণ, গতি 

এবাং গভীরিা ২০০০ সাদ্লও শিমনভাদ্ব পতরলতক্ষ্ি হয়তন।  

           আমাদ্ের উন্নয়ন অদ্ের্ায় পতরদ্বদ্শর পতরবিষন, খায ও জ্বালাতন তনরাপত্তা এবাং অথ ষননতিক সঙ্কে নাগতরক এবাং রাদ্ের 

র্ন্য র্যাদ্লঞ্জ তহদ্সদ্ব শেখা তেদ্চ্ছ। অদ্নক েীঘ ষ-শময়ােী ধারণা ও উন্নয়ন শকৌশলদ্ক আর্ সদ্ন্দদ্হর শর্াদ্খ শেখা হদ্চ্ছ।  

           একইসদ্ঙ্গ তবে র্নসাংখ্যা র্খন ক্রমাগিভাদ্ব বৃতি পাদ্চ্ছ, িখন তবতভন্ন সমার্ ও শেশ তভন্নমাত্রার র্যাদ্লদ্ঞ্জর মুদ্খামুখী। 

শভৌগতলক সীমানার অভযন্তদ্র এবাং বাইদ্র আমরা মানব ইতিহাদ্স এক অভূিপূব ষ তবর্রণশীলিা লক্ষ্য করতি।  

           বিষমাদ্ন তবদ্ে পতরমাণ এবাং গুণগিভাদ্ব শমৌতলক শসবার র্াতহো বাছদ্ি এবাং পতরবতিষি হদ্চ্ছ। একইসদ্ঙ্গ বাছদ্ি 

সামাতর্ক তনরাপত্তার র্াতহো। সীতমি সম্পদ্ের মাধ্যদ্ম উন্নয়নশীল শেশগুদ্লার যুব-সপ্রতিোদ্য়র র্ন্য কম ষসাংিান বিতর, এবাং 

নগরায়ন, র্নসাংখ্যা বৃতি এবাং বয়স্ক র্নসাংখ্যা বৃতিসহ অথ ষননতিক তবতভন্ন সমস্যা শমাকাদ্বলা করা তবরাে র্যাদ্লঞ্জ হদ্য় 



োঁতছদ্য়দ্ি। পাশাপাতশ পতরবিষন ঘেদ্ি সামাতর্ক ও সাাংস্কৃতিক পতরমন্ডদ্ল। উন্নয়নশীল শেশ তহদ্সদ্ব বাাংলাদ্েশদ্ক ক্রমাগিভাদ্ব 

এসব সমস্যার শমাকাতবলা করদ্ি হদ্চ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

           ২০১৫-পরবিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডায় এ কারদ্ণই বাাংলাদ্েশ অদ্নকো আগ্রদ্হর সাদ্থ র্ািীয় ও আন্তর্ষাতিক পতরমন্ডদ্ল নতুন 

নতুন উন্নয়ন ভাবনা তনদ্য় কার্ করদ্ি।  

           তবগি কদ্য়ক েশদ্ক সামাতর্ক খাদ্ি তবদ্শর্ কদ্র োতরদ্র্য তবদ্মার্দ্ন বাাংলাদ্েশ প্রশাংসনীয় অগ্রগতি অর্ষন কদ্রদ্ি। 

ফাটি ষতলটি হার ২.৩ শিাাংশ এবাং র্নসাংখ্যা বৃতির হার ১.৩৭ শিাাংদ্শ শনদ্ম এদ্সদ্ি। গি ১ েশক ধদ্র বাাংলাদ্েশ ৬ শিাাংশ 

হাদ্র প্রবৃতি অর্ষন কদ্র র্দ্লদ্ি। তবতভন্ন বাধা-তবপতত্ত সদ্েও আমাদ্ের এখন অথ ষনীতি সুদৃঢ় তভতত্তর উপর প্রতিতষ্ঠি। শেশর্ 

উৎপােদ্নর পতরমাণ ১২০ তবতলয়ন ডলার িাতছদ্য় শগদ্ি। র্ার্দ্র্াগ্য র্তমর পতরমাণ হ্রাস সদ্েও ষিতর্দ্ি আমরা বয়াং-সম্পূণ ষিা 

অর্ষদ্নর পদ্থ।  

আমাদ্ের লক্ষ্য তিল ২০১৫ সাদ্লর মদ্ধ্য র্রম োতরদ্র্যসীমার নীদ্র্ বসবাসকারী মানুদ্র্র সাংখ্যা ২৯ শিাাংদ্শ নাতমদ্য় 

আনার। আমরা ইদ্িামদ্ধ্য িা ৩১ শিাাংদ্শর নীদ্র্ নাতমদ্য় আনদ্ি সক্ষ্ম হদ্য়তি।  

            আমাদ্ের অদ্নক সাফল্য, মদ্ডল এবাং কম ষদ্কৌশল আন্তর্ষাতিক বীষিতি শপদ্য়দ্ি এবাং তবদ্ের তবতভন্ন শেদ্শ শসগুদ্লা 

ব্যবহৃি হদ্চ্ছ। িথাতপ তবতভন্ন কম ষসূতর্র পতরকল্পনা এবাং বাস্তবায়দ্ন আমরা নানাতবধ সমস্যার সম্মুখীন হতচ্ছ। আতম আশা কতর এ 

তবর্য়গুদ্লা তনদ্য় এখাদ্ন তবর্ে আদ্লার্না হদ্ব।  

            এখাদ্ন আতম উদ্ল্লখ করদ্ি র্াই শর্, ২০১১ সাদ্ল আতম র্াতিসাংঘ সাধারণ পতরর্দ্ের অতধদ্বশদ্ন ‘‘উন্নয়ন ও শাতন্তর'' 

মদ্ডল উপিাপন কতর। সাধারণ পতরর্দ্ে িা সব ষসম্মিভাদ্ব গৃহীি হদ্য়দ্ি। র্াতিসাংঘ মহাসতর্দ্বর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার 

পর্ ষাদ্লার্না প্রতক্রয়ায় এটি অন্তর্ভ ষি হওয়ার তবর্য়টি প্রতক্রয়াধীন আদ্ি।  

সুতধবৃন্দ,  

            এই পরামশ ষ সভায় তবদ্বর্নার র্ন্য আমার তনর্ব তকছু তর্ন্তাভাবনা এখাদ্ন উপিাপন করতি।  

প্রথমিঃ বাাংলাদ্েদ্শর মি উন্নয়নশীল শেদ্শ ক্রমবধ ষমান যুব শশ্রণীর কম ষসাংিাদ্নর ব্যবিা একো তবরাে র্যাদ্লঞ্জ। ববতেক 

শপ্রক্ষ্াপদ্ে লাখ লাখ যুবক এবাং প্রতশতক্ষ্ি ব্যতিদ্ক সম্পে তহদ্সদ্ব তবদ্বর্না করদ্ি হদ্ব।  

            তবেদ্ক এসব যুব/যুব মতহলাদ্ের তবে অথ ষনীতির র্ন্য সম্পে তহদ্সদ্ব গদ্ছ তুলদ্ি হদ্ব। সুিরাাং তশক্ষ্ার গিানুগতিক 

ধারা শথদ্ক শবতরদ্য় এদ্স বার্াদ্রর র্াতহোনুসাদ্র কাতরগতর ও বৃতত্তমূলক তশক্ষ্ার উপর গুরুত্ব আদ্রাপ করা প্রদ্য়ার্ন। এর্ন্য যুব/যুব 

মতহলাদ্ের এমন জ্ঞান ও েক্ষ্িা তবর্দ্য় পারেশী করদ্ি হদ্ব, র্া শভৌগতলক সীমাদ্রখার শবছার্াদ্ল সীমাবি না থাদ্ক।  

তবিীয়িঃ মানুদ্র্র তবর্রণদ্ক তনর্ব আকাঙ্ক্ষা, অতনবার্ ষ এবাং পারস্পতরক কল্যাণকর তহদ্সদ্ব তবদ্বর্না করদ্ি হদ্ব। 

এোদ্ক উৎপােনশীল প্রদ্র্ষ্টা তহদ্সদ্ব শেখদ্ি হদ্ব। প্রাপ্ত িথ্য তবদ্ের্দ্ণ শেখা র্ায় শর্, মানুদ্র্র অতধকির তবর্রণ উৎস ও গন্তব্য 

উভয় শেদ্শর র্ন্যই কল্যাণকর। তবদ্শর্ কদ্র অদ্নক উন্নি শেদ্শর র্নসাংখ্যার গতিধারা পতরবিষদ্নর শপ্রক্ষ্াপদ্ে এো এখন 

বাস্তবিা।  

            এ ধরদ্ণর তবর্রণশীলিা শেকসই অথ ষননতিক কম ষকাদ্ন্ডর র্ন্য অিযন্ত প্রদ্য়ার্নীয়। এো তনতিি করদ্ি হদ্ল একর্ন 

অতভবাসীদ্ক উন্নয়ন এদ্র্ন্ট তহদ্সদ্ব তবদ্বর্না করদ্ি হদ্ব।  

তৃিীয়িঃ ২০১৫-পরবিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডায় অাংশীোতরত্ব এবাং সহদ্র্াতগিাদ্ক মূল র্াতবকাঠি তহদ্সদ্ব তবদ্বর্না করদ্ি 

হদ্ব। নানা বাধা-তবপতত্ত সদ্েও বাাংলাদ্েশ সবসময়ই উদ্ভাবনমূলক অাংশীোতরত্ব তবর্দ্য় উোর নীতি গ্রহণ কদ্র আসদ্ি। সহস্রাব্দ 

উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্ষদ্ন আমরা আমাদ্ের সম্পদ্ের এবাং সামদ্থ্যষর সবটুকু তনদ্য়াতর্ি কদ্রতি।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাদ্ের অতভজ্ঞিা তবতনমদ্য় শকান কতপ রাইদ্ের বাধা থাকদ্ব না। উন্নয়দ্নর প্রদ্ে র্তে আমরা সতিযকারভাদ্ব 

আত্মতনদ্য়াগ কতর, িাহদ্ল প্রদ্িযক শেশদ্ক িার আতথ ষক, জ্ঞানভান্ডার, প্রযুতি এবাং সমথ ষন তনদ্য় এতগদ্য় আসদ্ি হদ্ব। শেকসই 

উন্নয়ন, নগরায়ন, র্নসাংখ্যার পতরবিষনশীলিা, অথ ষননতিক কম ষকাদ্ন্ডর গতি পতরবিষন এবাং শমৌতলক শসবার র্াতহো পারস্পতরক 



সম্পকষযুি - এো আমাদ্ের বীকার কদ্র তনদ্ি হদ্ব। একোদ্ক বাে তেদ্য় অন্যোর সমাধান সম্ভব নয়। বাাংলাদ্েদ্শর মি বদ্ল্পান্নি 

অথ ষনীতির র্ন্য এগুদ্লা অতধকির প্রদ্র্ার্য।  

            ২০১৫-পরবিী উন্নয়ন এদ্র্ন্ডার লক্ষ্য ও উদ্েশ্য প্রণয়দ্নর সময় এসব বাস্তবিা, গতি প্রষিতি এবাং সম্ভাবনার তেকগুদ্লার 

প্রতি দৃতষ্ট শেওয়ার র্ন্য আতম অনুদ্রাধ র্ানাতচ্ছ।  

            ২০১৫ পরবিী সমদ্য় পতরবিষন হদ্ব আরও দ্রুি ও সম্ভবিঃ গভীর। একর্ন উন্নয়ন কমী তহদ্সদ্ব এবাং আঞ্চতলক ও 

ববতেক শপ্রক্ষ্াপে পর্ ষদ্বক্ষ্ণকারী তহদ্সদ্ব আতম আমার সুপাতরশ এবাং পর্ ষদ্বক্ষ্ণ তুদ্ল ধরলাম।  

            সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রসদ্ঙ্গ আতম বলদ্ি র্াই, বাাংলাদ্েশ শবশ কদ্য়কটি লক্ষ্যমাত্রা তনর্ব উদ্যাগ, সম্পে এবাং 

সামথ্যষ তেদ্য় বাস্তবায়ন করদ্ি সক্ষ্ম। আমরা র্খন পরবিী এদ্র্ন্ডায় প্রদ্বশ করদ্ি র্াতচ্ছ, িখন গিানুগতিক শথদ্ক শবতরদ্য় এদ্স 

আমাদ্ের, তবদ্শর্ কদ্র ববতেক পর্ ষাদ্য়, বতলষ্ঠ তসিান্ত তনদ্ি হদ্ব।  

আতম আশা কতর, ঢাকায় এই পরামশ ষ সভা আমাদ্ের প্রিযাশা অনুর্ায়ী ফলপ্রসু সুপাতরশমালা প্রণয়দ্ন সক্ষ্ম হদ্ব।  

সবাইদ্ক আবারও আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্াতনদ্য় আতম Global Leadership পরামশ ষ সভার শুভ উদ্বাধন শঘার্ণা 

করতি।  

শখাো হাদ্ফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্েশ তর্রর্ীবী শহাক। 


