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সবিসর্ল্লাসহর রাহর্াসনর রাসহর্  

অনুষ্ঠাদ্নর িভাপসর্ত,  

িহকর্ী ও শেদ্শর সবসশষ্টজন,  

উপসির্ত সুসধর্ন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুর্।  

িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিমূহ অজষদ্নর শর্য়াে ২০১৫ িাদ্ল শশর্ হদ্ে। র্তারপর সবশ্ব উন্নয়দ্নর সবর্তীয় পর্ ষায় শুরু হদ্ব। ২০১৫ 

পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যগুদ্লা কী হদ্ব - এ সনদ্য় সবশ্বব্যাপী সবসভন্ন শেশ এবাং জাসর্তিাংঘিহ আন্তজষাসর্তক ও আঞ্চসলক িাংিাগুদ্লা 

আদ্লাচনা কদ্র র্াদ্ে। সবশ্ব আদ্লাচনায় প্রথর্ িাসরর একটি শেশ সহদ্িদ্ব বাাংলাদ্েশও অবোন রাখদ্ে। এর অাংশ সহদ্িদ্ব 

আদ্য়াসজর্ত এ জার্তীয় কর্ ষশালার উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন উপসির্ত িকলদ্ক আর্ার আন্তসরক শুদ্ভো জানাসে।  

সুসধর্ন্ডলী,  

জাসর্তিাংঘ িাধারণ পসরর্দ্ের সর্দ্লসনয়ার্ িাসর্ে ২০০০ িাদ্ল অনুসষ্ঠর্ত হয়। বাাংলাদ্েদ্শর প্রধানর্ন্ত্রী সহদ্িদ্ব আসর্ও এই 

িহস্রাব্দ শঘার্ণায় অাংশ শনই। এই শঘার্ণার ওপর সভসি কদ্রই িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিমূহ প্রণীর্ত হয়।  

এর্সিসজ'র মূল লক্ষ্য শেদ্শর আথ ষ-িার্াসজক উন্নয়ন। িব ষকাদ্লর িব ষদ্েষ্ঠ বাঙাসল, জাসর্তর সপর্তা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর 

রহর্াদ্নর ২৪ বেদ্রর আদ্দালন িাংগ্রাদ্র্র মূল লক্ষ্যই সেল স্বাধীন বাঙাসল জাসর্তর আথ ষ-িার্াসজক মুসি অজষন করা। এজন্য সর্তসন 

শজল-জুলুর্-অর্তযাচার-সনর্ ষার্তন িহয কদ্রন। র্হান মুসিযুদ্ের র্াধ্যদ্র্ স্বাধীন বাাংলাদ্েশ প্রসর্তষ্ঠা কদ্র সর্তসন বাঙাসল জাসর্তর আথ ষ-

িার্াসজক মুসির পথ উন্মুি কদ্রন। শেশ পুনর্ ষঠদ্নর র্ধ্য সেদ্য় শুরু কদ্রন শিই কঠিন র্াত্রা। সকন্তু স্বাধীনর্তা সবদ্রাধী চক্র র্তাঁদ্ক 

শবশী দূর এগুদ্র্ত শেয়সন।  

পঁচাির পরবর্তী অববধ িার্সরক িরকারগুদ্লা ক্ষ্র্র্তা কুসক্ষ্র্র্ত করাদ্কই একর্াত্র কাজ সহদ্িদ্ব শবদ্ে শনয়। শেশ 

অথ ষবনসর্তক, িার্াসজক ও রাজবনসর্তকভাদ্ব সপসেদ্য় র্ায়।  

১৯৯৬ িাদ্ল আর্রা িরকাদ্র এদ্ি শেদ্শর আথ ষ-িার্াসজক উন্নয়দ্ন ব্যাপক কর্ ষসূচী বাস্তবায়ন কসর। ফদ্ল অথ ষবনসর্তক 

প্রবৃসে ৬ েশসর্ক ২ শর্তাাংদ্শ উন্নীর্ত হয়। শেশ খাদ্ে উবৃি হয়। োসরদ্র্য দ্রুর্ত হ্রাি পায়। সশক্ষ্ার হার বাদ্ে। অবকাঠাদ্র্া খাদ্র্ত 

ব্যাপক উন্নয়ন হয়। গ্রার্ীণ অথ ষনীসর্ত চাঙ্গা হয়।  

২০০১ িাদ্ল র্ের্দ্ন্ত্রর সনব ষাচদ্নর র্াধ্যদ্র্ আিা সবএনসপ-জার্ার্ত শজাে উন্নয়দ্নর এ ধারা ধদ্র রাখদ্র্ত পাদ্রসন। বরাং 

খাে, সবদ্যযৎ ও গ্যাি উৎপােন, সশক্ষ্া, োসরদ্র্য হ্রািিহ আথ ষ-িার্াসজক প্রসর্তটি খাদ্র্ত শেশ সপসেদ্য় র্ায়। ফদ্ল এর্সিসজ'র িহজ 

লক্ষ্য অজষনও কঠিন হদ্য় পদ্ে।  

সুসধবৃদ,  

আর্রা ২০০৮ এর সনব ষাচদ্নর আদ্র্ রূপকল্প ২০২১ জনর্দ্ণর িার্দ্ন তুদ্ল ধসর। ২০০৯ িাদ্ল িরকাদ্র এদ্ি এই রূপকল্প 

অনুর্ায়ী প্রসর্তটি খাদ্র্তর উন্নয়দ্ন স্বল্প, র্ধ্য ও েীঘ ষদ্র্য়ােী পসরকল্পনা শনই। ২০১০-২০২১ শর্য়াদ্ে শপ্রসক্ষ্র্ত পসরকল্পনা, ২০১১-২০১৫ 

শর্য়াদ্ে র্ষ্ঠ পঞ্চবাসর্ ষক পসরকল্পনা গ্রহণ কসর। ব্যাপক বাসর্ ষক উন্নয়ন কর্ ষসূচী বাস্তবায়ন কসর।  

সবশ্বর্দা িদ্েও আর্রা র্দ্ে িাদ্ে েয় শর্তাাংশ প্রবৃসে অজষন কদ্রসে। খাদ্ে আর্রা এখন প্রায় স্বয়াংিম্পূণ ষ। সবদ্যযৎ ও 

গ্যাি উৎপােদ্ন অভাবনীয় িাফল্য অজষন কদ্রসে। গ্রাদ্র্র ব্যাপক উন্নয়ন হদ্য়দ্ে। র্াথাসপছু আয় ৬৩০ িলার শথদ্ক প্রায় ৯৫০ 

িলাদ্র উন্নীর্ত হদ্য়দ্ে।  



আর্রা িার্াসজক সনরাপিা শবষ্টনী শজারোর কদ্রসে। োসরদ্র্য দ্রুর্ত হ্রাি শপদ্য়দ্ে। সশক্ষ্ার হার ও র্ান শবদ্েদ্ে। 

সলঙ্গববর্ম্য দূর হদ্য়দ্ে। নারীরা অথ ষবনসর্তক কর্ ষকাদ্ন্ড ির্ানভাদ্ব অাংশ সনদ্ে। নারীর ক্ষ্র্র্তায়ন হদ্য়দ্ে। সশশুমৃতুয হার ও 

র্াতৃমৃতুয হার ব্যাপকভাদ্ব হ্রাি শপদ্য়দ্ে। এ িাফল্য অজষন করায় জাসর্তিাংঘ বাাংলাদ্েশদ্ক এর্সিসজ পুরস্কার সেদ্য়দ্ে। শেশ িাউথ-

িাউথ এওয়াি ষ শপদ্য়দ্ে। আর্রা র্ক্ষ্া ও ম্যাদ্লসরয়া শরাদ্র্র প্রাদ্যভ ষাব কসর্দ্য় এদ্নসে।  

পসরদ্বশ রক্ষ্ায় আর্রা অর্তযন্ত র্তৎপর। জলবায়ু পসরবর্তষদ্নর শনসর্তবাচক প্রভাব শর্াকাদ্বলায় উন্নর্ত সবদ্শ্বর প্রসর্তশ্রুর্ত 

িহায়র্তা না শপদ্লও আর্রা সনজস্ব অদ্থ ষ ২০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করসে।  

বাাংলাদ্েদ্শর এ অগ্রর্াত্রা এবাং এর্সিসজ অজষদ্ন িাফল্য সবশ্ববািীদ্ক অনুপ্রাসণর্ত কদ্রদ্ে। জাসর্তিাংঘ আথ ষ-িার্াসজক 

উন্নয়দ্ন বাাংলাদ্েশদ্ক শরাল র্দ্িল সহদ্িদ্ব সচসির্ত কদ্রদ্ে। ইউএনসিসপ এর্সিসজ অজষদ্ন িফল ১৮টি অগ্রিরর্ান শেদ্শর 

র্তাসলকায় বাাংলাদ্েশদ্ক অন্তর্ভ ষি কদ্রদ্ে। আর্াদ্ের এ অজষন ধদ্র রাখদ্র্ত হদ্ব। শিটিই হদ্ব আর্াদ্ের ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য।  

িব ষদ্শর্ শিদ্র্াগ্রাসফকি অনুর্ায়ী বাাংলাদ্েদ্শ এখন কর্ ষক্ষ্র্ র্ানুদ্র্র হার প্রায় ৬০ শর্তাাংশ। র্া একটি জাসর্তর জীবদ্ন বে 

আশীব ষাে। এই কর্ ষশসিদ্ক কাদ্জ লার্াদ্নার জন্য আর্রা উদ্োর্ সনদ্য়সে।  

সুসধবৃদ,  

আসর্ আশা কসর, রূপকল্প ২০২১ এর িার্াসজক উন্নয়ন লক্ষ্যগুদ্লা জাসর্তিাংদ্ঘর ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এদ্জন্ডায় অন্তর্ভ ষি 

হদ্ব। উন্নয়নদ্ক শেকিই করার লার্িই লক্ষ্য সনধ ষারণ করদ্র্ত হদ্ব। সবজ্ঞান সশক্ষ্া ও র্দ্বর্ণার ওপর শজার সেদ্র্ত হদ্ব। র্তথ্য 

প্রযুসির প্রদ্য়ার্ সনসির্ত করদ্র্ত হদ্ব। খাদ্ের পাশাপাসশ পুসষ্ট সনিয়র্তা সবধান করদ্র্ত হদ্ব।  

আর্ার্ী উন্নয়ন এদ্জন্ডায় প্রাকৃসর্তক ও র্ানব সৃষ্ট দ্যদ্র্ ষার্ শর্াকাদ্বলাদ্ক িদ্ব ষাচ্চ অগ্রাসধকার শেয়া উসচর্ত। জলবায়ু 

পসরবর্তষদ্নর কারদ্ণ র্ানুদ্র্র দ্যদ্ভ ষার্ শরাদ্ধ কার্ ষকর লক্ষ্য সনধ ষারণ করা জরুরী হদ্য় পদ্েদ্ে।  

আন্তজষাসর্তক িহদ্র্াসর্র্তার অভাদ্ব উন্নয়নশীল সবদ্শ্বর অদ্নক প্রয়ািই ঈসির্ত লদ্ক্ষ্য শপ ৌঁছুদ্র্ত পাদ্র না। িহদ্র্াসর্র্তা বৃসের 

লদ্ক্ষ্য উন্নর্ত সবশ্বদ্ক আরও িসক্রয় হওয়ার আহ্বান জানাই।  

স্বদ্ল্পান্নর্ত শেদ্শর পণ্য ও শিবার অবাধ সবশ্ববাজার সনসির্ত করদ্র্ত হদ্ব। িব ধরদ্ণর শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করদ্র্ত  হদ্ব। 

পর্ ষাপ্ত র্তহসবল শর্ার্ান, প্রযুসি হস্তান্তর ও র্দ্বর্ণা সুসবধা সনসির্ত করদ্র্ত হদ্ব।  

সুসধর্ন্ডলী,  

শাসন্ত প্রসর্তষ্ঠার র্াধ্যদ্র্ই শেকিই উন্নয়ন িম্ভব। সবশ্বশাসন্ত প্রসর্তষ্ঠার লদ্ক্ষ্য আসর্ ২০১১ িাদ্ল জাসর্তিাংঘ িাধারণ পসরর্দ্ে 

"জনর্দ্ণর ক্ষ্র্র্তায়ন ও উন্নয়ন" র্দ্িল উপিাপন কসর। র্র্ত সিদ্িম্বদ্র জাসর্তিাংদ্ঘর ১৯৩টি িেস্য রাষ্ট্র িব ষিম্মসর্তক্রদ্র্ এই প্রস্তাব 

পাশ কদ্র।  

এই উন্নয়ন র্দ্িদ্ল আসর্ েয়টি পরস্পর সক্রয়াশীল সবর্য় অন্তর্ভ ষি কসর। এগুদ্লা হদ্ে - (ক) ক্ষুধা ও োসরদ্র্য দূরীকরণ; 

(খ) জ্বর্ম্য হ্রািকরণ; (র্) বঞ্চনার অবিান ঘোদ্না; (ঘ) সুসবধাবসঞ্চর্তদ্ের অন্তর্ভ ষসিকরণ; (ঙ) র্ানব িম্পদ্ের দ্রুর্ত উন্নয়ন এবাং 

(চ) িন্ত্রাি সনমূ ষলকরণ। আসর্ আশা কসর, আর্ার্ী উন্নয়ন এদ্জন্ডায় এই সবর্য়গুদ্লা অগ্রাসধকার পাদ্ব।  

অসভজ্ঞ ব্যসিদ্ের িসক্রয় অাংশগ্রহদ্ণর র্াধ্যদ্র্ একটি কার্ ষকর জার্তীয় সরদ্পাে ষ প্রণীর্ত হদ্ব বদ্ল আর্াদ্ের প্রর্তযাশা। র্া 

বাস্তবায়ন কদ্র আর্রা বাাংলাদ্েদ্শর সুবণ ষ জয়ন্তী ২০২১ িাদ্ল ক্ষুধামুি, োসরদ্র্যমুি একটি িমৃে বাাংলাদ্েশ র্দ্ে তুলদ্র্ত পারদ্বা। 

শেকিই উন্নয়ন সনসির্ত করদ্র্ত পারদ্বা। ধনী-র্রীব জ্বর্ম্য শঘাচাদ্র্ত পারদ্বা। জাসর্তর সপর্তার স্বদ্ের শিানার বাাংলা প্রসর্তষ্ঠা করদ্র্ত 

পারদ্বা।  

এ আশা ব্যি কদ্র এই জার্তীয় কর্ ষশালার শুভ উদ্বাধন শঘার্ণা করসে। িকলদ্ক ধন্যবাে।  

শখাো হাদ্ফজ।  

জয় বাাংলা জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্েশ সচরজীবী শহাক।  


