েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট (eসিডিজ)

uপস্থাপনায়:

েমা. আলমগীর েহােসন
uপপিরচালক
o সদসয্-সিচব, eসিডিজ েসল
বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা
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eসিডিজ
eমিডিজ
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eমিডিজ aজর্েন আমােদর সাফলয্
eমিডিজর িনেদ র্শক
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লক্ষয্মা া

2.2. দাির য্ সীমার নীেচ বসবাসকারী জনসংখয্ার হার
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2.9. প চ বছেরর নীেচর কম oজেনর িশশুর হার
3.2
4.2
5.2
5.3
8.9

াথিমক িবদয্ালেয় ভিতর্র হার
াথিমক পয র্ােয় েছেল o েমেয়র aনুপাত
িশশু মৃতুয্হার (প চ বছেরর নীেচ)
িশশু মৃতুয্হার (নবজাতক)
uন্নত uৎস হেত পানীয় জল াপ্ত জনসংখয্া হার

uৎস :
Bangladesh’s MDG Progress Report (2015) and MDGs: End period stocktaking and final evaluation report (2016)
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র্
aসমাপ্ত কাযকর্ম:
কর্মানব্েয় uন্নয়েনর সুেযাগ
eমিডিজর িনেদ র্শক

3126 সােলর লক্ষয্ 3126 সাল পয র্ন্ত
aজর্ন

1.5: কমর্জীবী eবং জনসংখয্ার aনুপাত (26+)

100

2.3: সাক্ষরতার হার (26-35) নারী-পুরুষ, %

100

3.2: aকৃিষখােতর uপাজর্েন নারীর aংশ (%)

50

57.1 (3124)
86.5 (পুরুষ 85 ,
মিহলা87.7)
31.6

5.4: eক বছেরর িশশুর িটকা দান কমর্সূিচ (সংকর্ামক বয্ািধ)

100

80

5.1: মাতৃমুতয্ হার ( িত 211111 জীিবত িশশু)

143

170

5.2: িশিক্ষত সব্াস্হয্ কম র মাধয্েম িশশু জন্ম হার (%)

50

42.1

7.1: বনায়ন হার, %

20

13.4

uৎস: Bangladesh’s MDG Progress Report 2015
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মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃেতব্ আন্তজর্ািতক সব্ীকৃিত
জািতসংঘ MDG পদক ২০১০
সাউথ সাউথ পদক 'Digital Health For Digital
Development’ 2010
Diploma Award 2013
South-South Award 2011
জািতসংঘ MDG পদক ২০১০

South-South Award 2011

মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনা ২০০০
সােল সরকার ধান িহেসেব ‘সহ া
উ য়ন লক্ষয্’ েঘাষণায় াক্ষরকারী
এবং পু নরায় িতিনই সরকার ধান
িহেসেব ২০১৫ সােল জািতসংেঘর
সাধারণ সভায় ‘েটকসই উ য়ন অভী ’
েঘাষণাপে াক্ষর কেরন।
5

মাননীয় ধানম ী েশখ হািসনার আন্তজর্ািতক সব্ীকৃিত (…)
UNESCO Peace Tree Award 2014
Women in Parliaments Global Forum
Award, known as WIP award
(Bangladesh ranked 10th out of 142
countries)
ICTs in Sustainable
Award 2015

Development

Champions of the Earth 2015

UNESCO Peace Tree Award 2014

Champions of the Earth 2015
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট

7

8

েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট (eসিডিজ) দিলেলর সংিক্ষপ্তসার
আনু ািনক েঘাষণা: Transforming Our World: the 2030
Agenda for Sustainable Development
 ১৭ িট অভীে র আওতায় ১৬৯ িট লক্ষয্মা া (১ জানু য়াির ২০১৬
েথেক কাযর্কর)
 িবেশষ ৈবিশ য্: সবর্জনীন (universal), পিরবতর্ নসহায়ক
(transformative), অ ভুর্িক্তমূ লক (inclusive), ও সমি ত
(integrated)
 উ ত ও উ য়নশীল সকল েদেশর জনয্ই েযাজয্
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট
২৩২ িট
সূ চক

১৬৯ িট
ৈবি ক
লক্ষয্মা া
১৭ িট
অভী

েটকসই
উ য়ন
অভী

েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট সমূহ (2 েথেক 4)
অভী -১

সবর্ সব ধরেনর দািরে য্র অবসান
৭ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৪ িট সূ চক

অভী -২

ক্ষুধার অবসান, খাদয্ িনরাপত্তা ও উ ত পু ি মান অজর্ন এবং
েটকসই কৃিষর সার
৮ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৩ িট সূ চক

অভী -৩

সকল বয়সী সকল মানু েষর জনয্ সু া য্ ও কলয্াণ িনি তকরণ

১৩ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ২৭ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট সমূহ (5 েথেক 7)
অভী -৪

সকেলর জনয্ অ ভুর্িক্তমূ লক ও সমতািভিত্তক মানস ত িশক্ষার
িনি তকরণ এবং জীবনবয্াপী িশক্ষালােভর সু েযাগ সৃ ি
১০ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১১ িট সূ চক

অভী -৫

েজ ার সমতা অজর্ন এবং সকল নারী ও েমেয়েদর ক্ষমতায়ন
৯ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৪ িট সূ চক

অভী -৬

সকেলর জনয্ পািন ও সয্ািনেটশেনর েটকসই বয্ব াপনা ও
াপয্তা িনি তকরণ
৮ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১১ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট সমূহ (8 েথেক ৯)
অভী -৭

সকেলর জনয্ সা য়ী, িনভর্রেযাগয্, েটকসই ও আধু িনক ালািন
সহজলভয্ করা
৫ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ৬ িট সূ চক

অভী -৮
সকেলর জনয্ পূ ণর্া ও উৎপাদনশীল কমর্ সং ান এবং েশাভন কমর্ সুেযাগ
সৃ ি এবং ি িতশীল, অ ভুর্িক্তমূ লক ও েটকসই অথর্ ৈনিতক বৃ ি অজর্ন
১২ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৭ িট সূ চক

অভী -৯
অিভঘাতসহনশীল অবকাঠােমা িনমর্ াণ, অ ভুর্িক্তমূ লক ও েটকসই
িশ ায়েনর বধর্ ন এবং উ াবনার সারণ
৮ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১২ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট সমূহ (21 েথেক 23)
অভী -১০

অ ঃ ও আ ঃ েদশীয় অসমতা কিমেয় আনা
১০ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১১ িট সূ চক

অভী -১১

অ ভুর্িক্তমূ লক, িনরাপদ, অিভঘাতসহনশীল এবং েটকসই নগর
ও জনবসিত গেড় েতালা
১০ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৫ িট সূ চক

অভী -১২

পিরিমত েভাগ ও েটকসই উৎপাদন ধরন িনি ত করা
১১ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৩ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্টসমূহ (24 হেত 26)
অভী -১৩

জলবায়ু পিরবতর্ ন ও এর ভাব েমাকােবলায় জ ির কমর্ বয্ব া
গ্রহণ
৫ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ৮ িট সূ চক

অভী -১৪

েটকসই উ য়েনর জনয্ সাগর, মহাসাগর ও সামু ি ক স েদর
সংরক্ষণ ও েটকসই বয্বহার
৮ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১০ িট সূ চক

অভী -১৫
লজ বা তে র পু ন ার ও সু রক্ষা দান এবং েটকসই বয্বহাের
পৃ েপাষণা, েটকসই বন বয্ব াপনা, ম করণ িক্রয়ার েমাকােবলা এবং
ভূিমর অবক্ষয় েরাধ ও ভূিম সৃ ি িক্রয়ার পু ন
ীবন এবং জীবৈবিচ য্
াস িতেরাধ

১২ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ১৪ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্টসমূহ (27 o 28)
অভী -১৬

েটকসই উ য়েনর জনয্ শাি পূ ণর্ ও অ ভুর্িক্তমূ লক
সমাজবয্ব ার চলন, সকেলর জনয্ নয্ায়িবচার াি র পথ
সু গম করা এবং সকল ের কাযর্ কর, জবাবিদিহতাপূ ণর্ ও
অ ভুর্িক্তমূ লক িত ান িবিনমর্ াণ
১২ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ২৩ িট সূ চক

অভী -১৭

েটকসই উ য়েনর জনয্ ৈবি ক অংশীদাির উ ীিবতকরণ ও
বা বায়েনর উপায়সমূ হ শিক্তশালী করা
১৯ িট লক্ষয্মা ার আওতায় ২৫ িট সূ চক
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েটকসi uন্নয়ন aভীেষ্টর মূলনীিতসমূহ
উ য়েনর পিরসীমার বাইের কাউেকই রাখা যােব না (Leave no one
behind)
সকল েক্ষে েটকসই উ য়েনর ধারণা সমু ত রাখা
কমর্সং ান সৃ ি ও অ ভুর্িক্তমূ লক অথর্ৈনিতক বৃ ি
শাি পূ ণর্ সমাজবয্ব া
কাযর্কর,

ও জবাবিদিহতামূ লক িত ান (সু শাসন)

লক্ষয্মা া অজর্েন পিরমাণগত ও ণগত উভয় মা ার িবেবচনা
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5 Ps:
People, Prosperity, Planet, Partnership & Peace
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েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট aজর্েন ধান িবেবচয্ িবষয়সমূহ
 এমিডিজ অজর্েনর ধারাবািহকতা অক্ষু রাখেত এসিডিজ বা বায়ন
 অভী সমূ েহর আ ঃ-স কর্ : দাির য্ িবেমাচন, অথর্ৈনিতক বৃ ি , কমর্সং ান
সৃ ি , িশ ায়ন, পািন ও পয়ঃ া য্, বসবাসেযাগয্তা, সু জীবন (অভী ১, ২, ৩,
৬, ৮, ৯, ১০, ১১)
 িবেশষ
: মানস ত িশক্ষা (অভী -৪); েজ ার সমতা (অভী -৫);
েটকসই ও সা য়ী ালািন (অভী -৭)
 দীঘর্েময়াদী পিরেবশগত ভারসাময্ (অভী ১১ েথেক ১৫)
 সু শাসন (অভী ১৬)
 ৈবি ক অংশীদাির ও সহেযািগতার মাধয্েম উ য়েনর িদগ

সার (অভী ১৭)
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eসিডিজ বাস্তবায়েন সরকােরর গৃহীত পদেক্ষপসমূহ
পিলিস সহায়তা
দীঘর্ েময়াদী পিরক না
বািষর্ ক পিরক না
এসিডিজর ৫৬িট লক্ষয্মা া আমােদর
 এসিডিজর
লক্ষয্মা াসমূ হেক
প বািষর্ক পিরক নায়
সরাসির
বািষর্ক কমর্স াদন চুিক্তেত
িতফিলত।
অ ভুর্ক্তকরণ
১০২ িট টােগর্েটর ব লাংেশ িমল
রেয়েছ।
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ািতষ্ঠািনক সমনব্য়
সরকাির উ য়ন বরােদ্দর ৮০ ভাগ বয্য় কের এমন ২০িট
এসিডিজ পিরবীক্ষণ এবং বা বায়ন কিমিট গিঠত হেয়েছ

পূ ণর্ ম ণালেয়র সম েয়

 ধানম ীর কাযর্ালয় সম েয়র দািয় পালন করেছ
এসিডিজ সংক্রা তথয্-উপােত্তর িনভর্ রেযাগয্ উৎস িহেসেব সিচব, পিরসংখয্ান ও
তথয্ বয্ব াপনা িবভাগ তথয্-উপাত্ত িবষেয় আ ঃিবভাগ সম েয়র দািয়ে রেয়েছন
 েতয্ক ম ণালয় এবং তােদর অধীন দ রসমূ েহ এসিডিজ বা বায়েনর জনয্ পৃ থক
কিমিট/েসল গঠন করা হেয়েছ
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ািত ািনক

িত

 ৪৯ িট ম ণালয় িভিত্তক ময্ািপং ইেতামেধয্ গৃ হীত হেয়েছ।
 েয়াজনীয় ডাটা এবং তেথয্র ঘাটিত িনধর্ারণ করা হেয়েছ। েয়াজনীয় ডাটা
াি র/ িত উেদয্াগ গ্রহণ চলমান রেয়েছ
 বািষর্ক কমর্স াদন চুিক্তেত এসিডিজর অভী ও লক্ষয্মা ার িতফলন
িক্রয়া
 এসিডিজর অভী ও লক্ষয্মা ার আেলােক বািষর্ক কমর্পিরক না ণয়েন
সক্ষমতা বৃ ি
 িবিভ িশক্ষণ িত ােন এসিডিজ সংক্রা িবষয়ব
অ ভুর্িক্ত (চলমান)

িশক্ষণ কািরকুলােম
22

MAPPING & DATA GAP ANALYSIS

23

উপাত্ত ঘাটিত পযর্ ােলাচনার (DATA GAP ANALYSIS) ফলাফল

74

81
সম্পূণ র্রূেপ ািপ্তসাধয্
আংিশকভােব ািপ্তসাধয্
বতর্মােন ািপ্তসাধয্ নয়

219
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eসিডিজ সূচেকর বাংলা aনুবাদ

25

VOLUNTARY NATIONAL REVIEW (VNR)
এসিডিজ বা বায়েন সদসয্ রা সমূ েহর রাজৈনিতক েনতৃে েক স ৃ ক্তকরণ,
অগ্রগিত পযর্ােলাচনা, ব মাি ক উ য়ন িনি তকরণ এবং অিভনব চয্ােল
েমাকােবলায় কাযর্করী পদেক্ষপ গ্রহেণর িনিমত্ত High Level Political
Forum (HLPF) গিঠত হেয়েছ
উক্ত েফারাম আওতায় িত চার বছের একবার রা ধান/ সরকার
ধানবৃ ে র সম েয় কনফাের অনু ি ত হেব এবং িতবছর ম ী পযর্ােয়র
সভা অনু ি ত হেব
১০ - ১৯ জু লাই ২০১৭ িনউইয়েকর্ অনু ি ত HLPF ৪2 িট েদেশর সােথ
বাংলােদশ এসিডিজ বা বায়ন অগ্রগিত সংক্রা Voluntary National
Review (VNR) িতেবদন উপ াপন কেরেছ
26

র্
eসিডিজ বাস্তবায়েন চলমান কাযকর্মসমূহ
 এসিডিজ বা বায়নকে ম ণালয়/ িবভাগ িভিত্তক ময্ািপং এর আেলােক
েময়ািদ, মধয্েময়ািদ ও দীঘর্েময়ািদ কমর্পিরক না ণয়ন (সম েয়: িজইিড)
চূড়া পযর্ােয় রেয়েছ|
 এসিডিজ বা বায়েন অগ্রািধকার িনধর্ারণ ও অথর্ায়েনর লেক্ষয্ SDGs Financing
Strategy ণয়ন (সম েয়: িজইিড) করা হেয়েছ
 এসিডিজর বা বায়ন পিরবীক্ষেণর লেক্ষয্ একিট অনলাইন উপাত্ত ভা ার (data
repository system) ও এসিডিজ য্াকার ত (বা বায়েন: এটুআই ক )
 বাংলােদশ পিরসংখয্ান বু য্েরা এসিডিজ য্াকার িসে েমর বয্ব াপনায় থাকেব
 জাতীয় অগ্রািধকােরর ে িক্ষেত সু শাসন িনি তকরণকে জাতীয় সু শাসন মূ লয্ায়ন
কাঠােমা (National Governance Assessment Framework) ণয়ন
(সম েয়: িজআইইউ)
27

eসিডিজ aজর্েনর েক্ষে চয্ােলঞ্জসমূহ
াথিমকভােব ৫ িট িবষেয় চয্ােল েমাকােবলা

পূ ণর্

 তথয্ ও উপাত্ত বয্ব াপনা (Data Management)
 এসিডিজ বা বায়েন সক্ষমতা বৃ ি (Capacity Development)
 নীিত কাঠােমােত েয়াজনীয় সং ার (Policy Integration & Reform)
 কাঠােমাগত ও ািত ািনক সং ার (Structural & Institutional Reform)
 m¤ú` msMÖn I স েদর সু ু বয্ব াপনা (Resource Mobilization)

এছাড়া অনয্ানয্ চয্ােলে র মেধয্ রেয়েছ
 বয্িক্ত খাত, এনিজওসহ অনয্ানয্ অংশীজনেক এ িবশাল কমর্যে স ৃ ক্তকরণ
 এসিডিজ িবষেয় সাধারণ জনগেণর সেচতনতা বৃ ি ও তােদর স ৃ ক্তকরণ
 জাতীয় পযর্ােয় এসিডিজর িবিভ অভী ও লক্ষয্মা ােক েয়াজনীয় ািনকীকরণ
(localization)
 িবিভ ম ণালয়/ িবভাগ/ সং ার মেধয্ সমি ত উেদয্াগ িনি তকরণ
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ভিবষয্ৎ করণীয়
• ম ণালয়/ িবভাগ/ সং ার মেধয্ সম েয়র মাধয্েম এসিডিজ কমর্পিরক না বা বায়ন
ও উ য়ন বােজেট িতফলন
• প বািষর্ক পিরক নােক ৈবি ক উ য়ন এেজ ার সােথ সম

দান

• সরকাির খােতর পাশাপািশ বয্িক্ত খাত ও েবসরকাির খাতসহ সংি
িনিবড়ভােব স ৃ ক্তকরণ

অংশীজনেক

• সক্ষমতা ও সেচতনতা বৃ ি র উেদয্াগ অবয্হত রাখা
• উপাত্ত ঘাটিত রীকরেণ েয়াজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ
• এসিডিজ বা বায়েনর মূ ল অিভলক্ষয্: উ ত বাংলােদশ
• মাননীয় ধানম ীর িবেশষ উেদয্াগ: এসিডিজ অজর্েন অনয্তম সহায়ক
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‘েটকসi uন্নয়ন aভীষ্ট’ o ‘েশখ হািসনা িবেশষ uেদয্াগ’

সবার জনয্
িবদুয্াৎ
সামািজক
িনরাপত্তা
কমর্সূিচ
পিরেবশ
সুরক্ষা
িবিনেয়াগ
িবকাশ

নারীর
ক্ষমতায়ন

আ য়ণ

রূপকল্প 3132:
ক্ষুধা o
দাির য্মুক্ত
বাংলােদশ

কিমuিনিট
িক্লিনক

িশক্ষা
সহায়তা
eকিট বািড়
eকিট
খামার

িডিজটাল
বাংলােদশ

েদেশর আথর্ - সামািজক উ য়ন এবং মানু েষর জীবনযা ার মােনর ধারাবািহক উ য়েনর লেক্ষয্ মাননীয়
ধানম ী েশখ হািসনার অিভ তা সূ ত উ াবনী কমর্ সূিচ
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আমােদর সব্প্নেসাপান
িনরাপদ বদব্ীপ

েসানার বাংলা
মধয্ম আেয়র
েদশ

VISION
2021

uন্নয়ন
জংশন

SDGs 2030

DEPENDS on
our ability to
translate the
vision

2041
DEVELOPED
COUNTRY

2100
DELTA PLAN

2071
100 YEARS of
INDEPENDENCE
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ধনয্বাদ

www.bbs.gov.bd
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