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এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ
ৈবি�কভােব গৃহীত ‘েটকসই উ�য়ন অজর্েন এেজ�া ২০৩০’
বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযর্ােয় সি�য়
ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট
উেদয্াগ। ২০১৬-র জুেন নাগিরক সমােজর বয্ি� পযর্ােয়র
উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ আনু�ািনকভােব যা�া শুরু কের। এ
�য্াটফেমর্র মূল লক্ষয্ হেলা, বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন
অভী�সমূহ (এসিডিজ) বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযর্েবক্ষণ
করা এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজ�া ২০৩০
বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল
েবাঝা যায় এর সফলতার েক্ষে� বহু-অংশীজনিভিৎতক
অংশ�হণমূলক বয্ব�া একিট গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন করেব।
আর এই ধারণা েথেক উ�ু� হেয়ই নাগিরক �য্াটফমর্ গঠন করা
হয়। েদশবয্াপী এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেছ এমন ১১৯িট
সং�া বতর্মােন �য্াটফেমর্র সহেযাগী সংগঠন িহেসেব যু�
রেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমািরর সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্
সি�য়ভােব িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ আসেছ।

সংলাপ স�েকর্
েদেশর জনেগা�ীর এক তৃতীয়াংশই তরুণ। এসিডিজ গৃহীত
হওয়ার পর েথেকই এর বা�বায়েন তরুণেদর ভূিমকােক গুরু�
েদয়ার কথা বলা হে�। ভলা�াির নয্াশনাল িরিভউ (িভএনআর)
এবং এসিডিজ’র জবাবিদিহ �ি�য়ায় তরুণেদর বড় ভূিমকা
থাকেব বেল ধারণা করা হেয়িছল। তােদর সােথ িবিভ� সমেয়
আেলাচনা করা হেলও তােদর মতামত ও পরামশর্ সিঠকভােব
�িতফিলত হেয়িছল িক না, েস িবষেয় �� েতালার যেথ�
অবকাশ রেয়েছ। বা�বতা হল, জাতীয় ও িবেশষ কের �ানীয়
পযর্ােয় এসিডিজ বা�বায়েন ও জবাবিদিহ িনি�তকরেণ যুব
সমােজর কাযর্কর অংশ�হেণর েক্ষে� অেনক দুবর্লতা িবদয্মান
এবং এর জনয্ �েয়াজনীয় কাঠােমাও �িতি�ত হয় িন। এরই
ে�ক্ষাপেট এসিডিজ বা�বায়েন তরুণেদর ভূিমকা, তােদর
অিভ�তা ও করণীয় িনেয় আেলাচনার জনয্ এসিডিজ বা�বায়েন
নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদেশ এবং একশনএইড বাংলােদেশর
েযৗথ আয়জেন গত ২৩ েম ২০২১ তািরেখ ‘এসিডিজ বা�বায়েন
জবাবিদিহতা: �ানীয় ে�িক্ষত ও যুব সমাজ’ শীষর্ক ভাচুর্য়াল
সংলাপ আেয়াজন করা হয়। সংলাপিটর স�ালনায় িছেলন অ�
ভ�াচাযর্, যু�-পিরচালক, সংলাপ ও েযাগােযাগ িবভাগ, িসিপিড।

এসিডিজ বা�বায়েন
জবাবিদিহতা
�ানীয় ে�ি�ত ও যবু সমাজ
সূচনা ব�বয্
একশনএইড বাংলােদেশর �ধান, ফারাহ কিবর সূচনা ব�েবয্ বেলন,
েবশ কেয়কিট গুরু�পূণর্ িবষয় সামেন েরেখ আজেকর এই অনু�ান
আেয়াজন করা হেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়েন জবাবিদিহতা �িত�ার সােথ
রেয়েছ যুবেদর ভূিমকার িনকট স�কর্। এ �স� িনেয় দীঘর্িদন আেলাচনা
চলেলও এখেনা অেনক সমসয্া রেয় েগেছ উে�খ কের িতিন সবর্�ের
জবাবিদিহতার সং�ৃিত �চলেনর ওপর েজার েদন। একই সােথ জবাবিদিহ
�ি�য়ায় সবার সম-অংশ�হণ এবং তেথয্র অিভগময্তার িবষয়িটেকও
িতিন গুরু�পূণর্ মেন কেরন। িতিন বেলন, এ িনেয় বাংলােদশ দুবার
ভলা�াির নয্াশনাল িরিভউ ��ত কেরেছ। এই িরিভউ দুিট িকছুটা
অংশ�হণমূলক হেলও েসখােন চলমান মহামািরর কারেণ �াি�ক
অ�েলর যুবেদর খুব একটা অ�ভুর্� করা স�ব হয়িন বেল মেন কেরন।
ফারাহ কিবর বেলন, ২০৩০ সাল পযর্� বাংলােদশ জনিমিতর সুিবধা
(েডেমা�ািফক িডিভেড�) পােব, এ কথা সবাই এখন জােনন। অথর্াৎ ওই
সময় পযর্� তরুণ জনেগা�ীর সংখয্ািধকয্ থাকেব। েস জনয্ যুবেদর কথা
েশানা অতয্� �াসি�ক ও গুরু�পূণর্। এসিডিজ বা�বায়েন জবাবিদিহ
�ি�য়ায় �ানীয় ে�ক্ষাপট তুেল ধরা এবং যুবেদর অংশ�হেণর িবষয় িনেয়
কথা বলা �েয়াজন বেল িতিন উে�খ কেরন।
িসিপিডর উপ�াপনা
অনু�ােন মূল �িতেবদন উপ�াপন কেরন িসিপিড’র গেবষক নািজবা েমা.
আলতাফ। িতিন বেলন, শুরু েথেকই েটকসই উ�য়ন অভীে� তরুণেদর

ভূিমকা িবেশষভােব গুরু� পাে�। ব�ত, এসিডিজর ১৭িট অভীে�র এক-তৃতীয়াংশই সরাসির তরুণেদর সে�
স�ৃ�। এমনিক েযসব অভীে� সরাসির তরুণেদর কথা েনই, তরুণেদর জীবেন েসগুেলারও যেথ� �ভাব ও
�াসি�কতা রেয়েছ। এসিডিজ বা�বায়ন �ি�য়ায় তরুণেদর সে� সমেয় সমেয় আেলাচনা করা হেলও তােদরেক
বা�বায়ন কাযর্�েমর সােথ কাযর্করভােব যু� করা হয়িন। েযসব কমর্সূিচ েনওয়া হেয়েছ তার উে�শয্ িছল মূলত
কমর্েক্ষে� তরুণেদর �েয়াজনীয় দক্ষতা বৃি�। সরকার যুব উ�য়ন অিধদ�র ও যুবেদর েনতৃে� িবিভ� কমর্সূিচ
চালু কেরেছ। তেব তরুণেদর সেচতনতা বৃি�েত আরও েজার েদওয়া দরকার।
এসিডিজ বা�বায়েন জবাবিদিহতা িনেয় একশনএইড বাংলােদশ েয ভলা�াির েলাকাল িরিভউ কেরেছ তার েথেক
আমরা জানেত পাির:
এসিডিজ ৩: মাতৃ, িশশু ও নবজাতেকর মৃতুয্ িনেয় সেচতনতা ৈতির যতটা গুরু�পূণর্, ততটাই গুরু�পূণর্ হে�
যথাযথ �া�য্ েসবা িনি�ত করা। ৭৭ শতাংশ যুব পিরবার পিরক�না িবষয়ক সেচতন, অনয্িদেক ৬০ শতাংশ যুব
েযৗন �া�য্ িনেয় অবগত। এসব িবষেয় আেরা সি�য় উেদয্ােগর �েয়াজন রেয়েছ, যিদও েদখা যায় েয তরুণেদর
েচেয় তরুণীেদর সেচতনতা এেক্ষে� তুলনামূলকভােব েবিশ।
এসিডিজ ৪: মা� ১১.৬১ শতাংশ �াথিমক িবদয্ালেয় ই�ারেনট সংেযাগ আেছ। শারীিরকভােব অক্ষম
িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ সহায়তা কাঠােমা আেছ ২১.৮২ শতাংশ িবদয্ালেয়। মাধয্িমক িবদয্ালেয়র মেধয্ ৫৭.৭৬ শতাংশ
েক্ষে� ই�ারেনট সংেযাগ আেছ। শারীিরকভােব অক্ষম িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ সহায়ক কাঠােমা আেছ ৩০.৩২ শতাংশ
িবদয্ালেয়।
এসিডিজ ৮: ভলা�াির েলাকাল িরিভউএ অংশ�হণকারীেদর মেধয্ ২৫.৭৩ শতাংশ বেলেছ, তােদর পিরবাের
পিরবােরর তরুণ সদসয্েদর মেধয্ অ�ত একজন িশক্ষা, �িশক্ষণ বা কমর্সং�ান েকােনােক্ষে�ই যু� েনই।
এসিডিজ ১৬: অংশ�হণকারীেদর মেধয্ ৪১.৭৫ শতাংশ বেলেছ, পিরবার ও �ানীয় পযর্ােয় িস�া� �হণ �ি�য়া
অ�ভুর্ি�মূলক। তেব মা� ৪৬.৩৯ শতাংশ অংশ�হণকারী িস�া� �হণ �ি�য়ায় অংশ�হণ কেরেছন বেল
জািনেয়েছন।
মূল �িতেবদেন সুপািরশ করা হয়, তরুণেদর েযাগয্ কের গেড় তুলেত শুধু কমর্িভিৎতক দক্ষতা বৃি�র িদেক
মেনািনেবশ না কের সরকাির-েবসরকাির পযর্ােয় যুবেদর �িশক্ষণ, িবেশষ কের আইিসিট িবষয়ক �িশক্ষণ ও
যুবেদর অিধকার স�িকর্ত �িশক্ষণ কমর্সূিচরও উেদয্াগ েনওয়া উিচত। পেরাক্ষভােব পরামশর্ �হণ নয়, যুবেদর
�ানীয় ও জাতীয় পযর্ােয় এসিডিজ জবাবিদিহ �ি�য়ায় �তয্ক্ষভােব জিড়ত করেত হেব। এসিডিজ বা�বায়ন
�ি�য়ােক কাযর্কর ও েবগমান করেত হেল যুব-কাউি�ল �িত�া করেত হেব যার মাধয্েম যুবারা এেক্ষে� সি�য়
ভূিমকা রাখেত সক্ষম হেব।
একশনএইড বাংলােদেশর সমী�া
একশনএইড বাংলােদেশর নাজমুল আহসান তােদর পিরচািলত সমীক্ষার িবষেয় বেলন, এই সমীক্ষার দুিট
উে�শয্ িছল। �থমত, তরুণেদর কীভােব এসিডিজ বা�বায়েনর েকে� িনেয় আসা যায়; ি�তীয়ত, েসই
সমীক্ষার ফলাফল কীভােব �ানীয় পযর্ােয় �েয়াগ করা যায়। এই �ি�য়ার অংশ িহেসেব �িশক্ষকেদর একিট
দল গঠন করা হেয়েছ, যােত তারা তৃণমূল পযর্ােয় এসিডিজ’র ধারণা েপৗঁেছ িদেত পােরন। েয চারিট েজলায়
এই সমীক্ষা পিরচালনা করা হেয়েছ, েসখানকার �ানীয় তরুণ উেদয্া�ােদর �িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। �ানীয়
�শাসেনর সে� আলাপ-আেলাচনার িভিৎতেত তারা েযন কাজ করেত পােরন, েস লেক্ষয্ই এই �িশক্ষণ
পিরচািলত হয়। এসিডিজ’র ধারণােক তৃণমূেল িনেয় যাওয়া এবং তা েযন তরুণেদর েনতৃে� বা�বািয়ত হয়,
একশনএইড েসটাই করেত সেচ� হেয়েছন। তরুণরাই এসব তথয্ সং�হ কেরেছ এবং তােদরেক সংি�� িবসেয়
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। এর মাধয্েম এসিডিজ িবষয়ক তথয্-উপাৎত সং�হ এবং েসগুেলা কীভােব �ানীয়
�শাসেনর সে� ভাগাভািগ করা যায়, েস িবষেয় একটা ধারণা ৈতির হেয়েছ। �ানীয় �শাসেনর সে�ও তােদর
েযাগােযাগ �িত�া করা স�ব হেয়েছ। তারা এখন সবার সােথ আেলাচনা করেছন, এসিডিজ বা�বায়েন কী
করেত হেব, েকাথায় ঘাটিত আেছ এসব িবষেয়। এেত কােজর পিরেবেশর উ�িত হেয়েছ।
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সরকােরর িভশন ২০৪১-এ যব
ু েদর অংশ�হণ
যুব উ�য়ন অিধদ�র সরকােরর িভশন ২০৪১-এ যুবেদর অংশ�হণ িনি�ত করেত িবিভ� বয্ব�া িনেয়েছ।
অিধদ�েরর মহাপিরচালক আজহারুল ইসলাম খান বেলন, সরকােরর িভশন ২০৪১ ও অনয্ সব ধরেনর
পিরক�নায় যুবেদর কােজ স�ৃ� করার কথা বলা হেয়েছ। অিধদ�র এখন পযর্� ২২ লােখর েবিশ যুবেদর
আৎম-কমর্সং�ােন িনেয়ািজত হওয়ার সুেযাগ কের িদেয়েছ। অিধদ�র িবিভ� �ািত�ািনক ও অ�ািত�ািনক
খােত যুবেদর �িশক্ষণ িদে�। িতিন জানান, অ�ম প�বািষর্ক পিরক�নায় ১৬ লাখ যুবেদর �িশক্ষণ েদওয়ার
লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা হেয়েছ। এ ছাড়া ৩৭িট েজলায় নয্াশনাল সািভর্স কমর্সূিচ বা�বািয়ত হেয়েছ। আরও
২৭িট েজলায় ধােপ ধােপ তা বা�বায়ন করা হেব।
েদেশ �িশিক্ষত গািড় চালকেদর সংখয্া অ�তুল। এই পিরি�িতেত অিধদ�র েবকার তরুণেদর �িশিক্ষত গািড়
চালক িহেসেব গেড় তুলেত িবেশষ �ক� হােত িনেয়েছ বেল জানান আজহারুল ইসলাম খান। এ কমর্সূচীর
আওতায় ৪০ হাজার তরুণেক �িশক্ষণ েদওয়ার লক্ষয্মা�া িনধর্ারণ করা হেয়েছ। যুবেদর দক্ষ কের গেড় তুলেত
অিধদ�েরর হােত এখন ১০িট �ক� আেছ। এখন চতুথর্ িশ� িব�েবর যুগ। েস লেক্ষয্ও েবশ িকছু �ক� হােত
েনওয়া হেয়েছ বেল িতিন জানান।
মহামািরর সমেয় ই-লািনর্ং েবশ জনি�য় হেয় উেঠেছ। �িশক্ষণ কমর্সূিচ অনলাইেন িনেয় আসার কাজ চলেছ। েবশ
িকছু সফটওয়য্ার ইিতমেধয্ ৈতির হেয় েগেছ। এর মাধয্েম তরুেণরা যুব উ�য়ন অিধদ�েরর েসবা িনেত পারেব।
এমনিক ঋণ কাযর্�মও অনলাইেন পিরচািলত হে�।
যব
ু েদর অংশ�হণ ও �িশ�েণর �ভাব
সংলােপ অংশ�হণকারী একািধক ব�া যুব �িশক্ষেণর িভ� আেরকিট িদেক আেলাকপাত কেরন। নাজমুল
আহসান বেলন, �িশক্ষেণর বয্াপাের আমরা এখেনা ফলাফল িনেয় পেড় আিছ। কতজনেক আমরা �িশক্ষণ িদেত
েপেরিছ, েসই িহসাব করিছ। িক� তারপর �ভাবটা কী পড়ল, েসটা মূলয্ায়ন কাজ করেত হেব। তার মত, লক্ষয্েক
সামেন েরেখ আমােদর কাজ করেত হেব। একটা সাং�ৃিতক পিরবতর্ন �েয়াজন। বাংলােদশ ইয়ুথ িলডারিশপ
েস�ার (িবওয়াইএলিস)-এর ে�িসেড� এজাজ আহেমদ বেলন, িশক্ষা ও �িশক্ষেণর মান কী, িনেয়াগকতর্ারা কী
চায়, এসব েক্ষে� বড় ধরেনর ফারাক আেছ। িশক্ষা�িত�ােনর কাজ হে� িডি� েদওয়া, চাকির েদওয়া তার লক্ষয্
নয়। মানুেষর জীবেন কী পিরবতর্ন এল, েসটাই মূল কথা। একটা সাং�ৃিতক পিরবতর্ন আনেত হেব।
ড. রিমজ উি�ন, েহড অফ এ�েপিরেমে�শন, অয্াাকেসলােরটর লয্াব, জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূচী (ইউএনিডিপ),
বেলন, যুবেদর অংশ�হেণর �ি�য়া েকমন হেব, তােদর অংশ�হণ কীভােব িনি�ত করা যায়, েস কাজিটই
সবেচেয় গুরু�পূণর্। যুবেদর অিধকার িনি�ত করেত হেব বেল িতিন মত �কাশ কেরন।
মাহমুদ হাসান, �েজ� অিফসার, গভেনর্স �া�ার, জািতসংঘ উ�য়ন কমর্সূচী (ইউএনিডিপ) বেলন, মূল িবষয়িট
হেলা ইমপয্া� বা �ভাব মূলয্ায়ন করা। লক্ষয্ অজর্ন করা স�ব হে� িক না, েসটাই বড় কথা। এ জনয্ সরকােরর
একিট �ি�য়া আেছ। গত বছর সরকােরর একিট অয্াকশন �য্ান ��ত হেয়েছ। যুব নীিত বা�বায়েন সরকােরর
একিট কিমিট হওয়ার কথা। িক� সরকার েসই কিমিট গঠন কেরেছ িক না, আমরা তা জািন না। েসখােন তরুণেদর
অংশ�হণ আেছ িক না, েসটাও েদখার িবষয়। তেব সরকােরর যুব নীিত, িনবর্াচনী ইশেতহারসহ েবশ কেয়কিট
নিথেত কেয়কিট িবষেয়র উে�খ আেছ। েসগুেলা হেলা, দক্ষতা উ�য়ন, কমর্সং�ান ও �া�য্-কলয্াণ। তেব নাগিরক
সংলাপ এবং িস�া� �হণ �ি�য়ায় যুবেদর অংশ�হণ আেছ িক না, েসটা গুরু�পূণর্। সুশাসন ও জবাবিদিহ
�ি�য়ায় তােদর অংশ�হণ িনেয় কাজ করার সুেযাগ আেছ। এসব িবষয়েক গুরু� িদেত হেব।
ইউএনিডিপ আগামী পাঁচ বছেরর জনয্ কাি� �য্ােটিজ �ণয়ন করেছ বেল জানান মাহমুদ হাসান। এই �ি�য়ায়
উপেজলা ও েজলা পযর্ােয়র যুবেদর আ�ান জানােনা হেয়িছল। েসখােন গুরু�পূণর্ একিট িবষয় উেঠ এেসেছ। তা
হেলা, তরুেণরা বেলেছন, ‘আপনারাসহ অেনেকই আমােদর ডােকন, িক� আমােদর মতামত �কৃত অেথর্
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�িতফিলত হয় িক না, তা আমরা জািন না’। েস জনয্ তরুেণরা দািব কেরেছন, তারা েয মতামত িদে�ন তার
�িতফলন নীিত �ণয়েন ঘটেছ িক না, তার মিনটিরং করা �েয়াজন। একিট যথাথর্ �ি�য়ার দািব তুেলেছন তারা,
যার মাধয্েম তােদর মতামত িনেয় কী করা হেলা, েসটা তােদর জানােনা স�ব হয়।
যুবেদর �িশক্ষণ েদওয়ার িবষেয় অিময় �াপন চ�বৎতর্ী (অকর্), সাধারণ স�াদক ও িনবর্াহী পিরচালক, �বতারা
ইয়ুথ েডেভলপেম� ফাউে�শন (িডওয়াইিডএফ) বেলন, এই �িশক্ষণ�া� তরুণেদর মেধয্ কত জন সংি��
েপশায় েযেত পারেছ, তার েকােনা তথয্ েনই। সবেচেয় বড় সংকট হেলা, আমােদর হালনাগাদ তথয্ ভা�ার েনই।
িবিভ� িকছু করার কথা আমরা বলিছ, িক� এই িবি�� �েচ�াগুেলা খুব একটা কাযর্কর হয় না। জাতীয় পযর্ােয়
আমরা নয্াশনাল ইয়ুথ কাউি�ল করেত পারেল সি�িলতভােব যুবেদর ক��র তুেল আনা স�ব হেব বেল িতিন
মেন কেরন। এেত তােদর তৃণমূল েথেক জাতীয় পযর্ােয় িনেয় আসা যােব। সব েক্ষে�ই েদখা যায়, িস�া� �হণ
�ি�য়ায় অেনক সময় চেল যাে�। অনলাইন �িশক্ষণ �সে� অিময় �াপন চ�বৎতর্ী বেলন, এই ধরেনর
কমর্সূিচেত যােদর কােছ যাওয়া স�ব হে�, তারা িকছুটা হেলও সুিবধা�া�। অথবা বলা যায়, তারা �চিলত
কাঠােমারই অংশ। তার ��, আমরা িক সিতয্কার অেথর্ই �াি�ক যুবেদর কােছ েযেত পারিছ?
এনিজও িবষয়ক বুয্েরার মহাপিরচালক রােশদুল ইসলাম বেলন, যুব উ�য়ন অিধদ�েরর মহাপিরচালক যুবেদর
িনেয় সরকােরর কাযর্�ম তুেল ধেরেছন। কথা হে�, অেনক ধরেনর কাযর্�ম েনওয়া হে�, িক� েসসেবর কী
ধরেণর �ভাব পড়েছ, েসটা মূলয্ায়েনর বয্ব�া েনই। িবেশষ কের অেনেক অনলাইন �িশক্ষেণর কথা বলেলন,
তার কী �ভাব যুব সমােজর ওপর পড়েছ বা েসগুেলা কী পিরবতর্ন িনেয় আসেছ, তা জানা েনই। িতিন মেন কেরন,
এনিজও সরকােরর সহায়ক শি�। এটা �ীকার করেত ল�া েনই, িরেপািটর্ংেয়র েক্ষে� সরকার েবশ দুবর্ল। কাজ
হেলও িরেপাটর্ হয় না। আবার অেনক সময় কােজর েচেয় িরেপািটর্ং েবিশ গুরু�পূণর্ হেয় ওেঠ।
জবাবিদিহ
ব�ােদর অিভমত, পিরবতর্ন শুরু করেত হেব শীষর্ পযর্ায় েথেক; জবাবিদিহ িনচ েথেক শুরু হেত পাের না। েসটা
করা েগেল যুবেদর শি� কােজ লাগােনা যােব। বাংলােদশ ইয়ুথ িলডারিশপ েস�ার (িবওয়াইএলিস)-এর
ে�িসেড� এজাজ আহেমদ বেলন, ২০০৯ সাল েথেক আমরা যুবেদর িনেয় কাজ করিছ। অিভ�তার িভিৎতেত
বলেত পাির, আমােদর কােজর সুেযাগ আেছ, িক� জবাবিদিহ কম। িবষয়িট হেলা, আমরা �িত বছর কী অজর্ন
করেত চাই, আমােদর কী লক্ষয্মা�া আেছ, আর েসটা অজর্ন করেত না পারেল আমােদর কী হেব, েস িবষেয়
িনেয় ধারণা থাকা দরকার। েকিপআই (িক পারফরেম� ইনিডেকটর) থাকা দরকার। অথর্াৎ মােস মােস আমরা
েকিপআই অজর্ন করেত না পারেল কী সমসয্া হেব, েসটা বুঝেত হেব। ফল েভাগ করার িবষয় না থাকেল
জবাবিদিহর মােন হয় না। েস জনয্ দািয়��া� বয্ি�েদর হােত ক্ষমতা িদেত হেব। আবার তারা যিদ েসই
লক্ষয্মা�া অজর্ন করেত না পাের, তাহেল তােদরেক এর জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব। তরুণেদর হােত ক্ষমতা
িদেত হেব। উ�ু� আেলাচনার বয্ব�া থাকেত হেব। �� করার জনয্ তার শাি� হেব না, এটা িনি�ত করেত
হেব। তাহেল তরুণেদর শি� কােজ আসেব। �িত�ােনর তরুণ কমর্ীরা কতর্ােক েযেকােনা �� করেত পারেব,
এই বয্াপারটা যিদ সং�ৃিতর মেধয্ না আেস, তাহেল লাভ হেব না।
�ানীয়করণ
এসিডিজর �ানীয়করণ করা না েগেল মানুেষর পেক্ষ েবাঝা স�ব নয়, �কৃত অেথর্ এটা কী। মানুেষর জীবেন এর
�ভাব কী। �ানীয়করণ �সে� নাজমুল আহসান বেলন, এই �ি�য়ায় আমরা দূরবতর্ী বা �তয্� অ�েল বা
তৃণমূেল েযেত পািরিন। েজলা পযর্ায় পযর্�ও যাওয়া স�ব হয়িন অেনক েক্ষে�। অথচ অেনক েদশ অেনক েভতর
পযর্� েযেত েপেরেছ। �ানীয়করেণর গুরু� স�েকর্ িতিন বেলন, কুিড়�ােমর উিলপুর ও িচলমারীর বা�বতা এক
নয়। আথর্-সামািজক পিরি�িত, নদী ভাঙন এসব েক্ষে� বহুমাি�কতা ও িবিভ�তা রেয়েছ। েয চারিট েজলা িনেয়
কাজ করা হেয়েছ, েসখান েথেক ভােলা অেনক িকছুই উেঠ এেসেছ। তেব সীমাব�তাও রেয়েছ অেনকেক্ষে�।
তৃণমূল পযর্ােয় আমরা েযেত পারিছ িক না, তা িনেয় আেলাচনা হওয়া উিচত। �ানীয়করেণর েক্ষে� �ানীয়
পযর্ােয়র যুব সংগঠনগুেলােক যু� করা �েয়াজন বেল মেন কেরন িতিন। সরকার ইিতমেধয্ উপেজলা পযর্ােয়

৪

এসিডিজ বা�বায়ন মিনটিরং করার লেক্ষয্ কিমিট গঠেনর িস�া� িনেয়েছ। এেক্ষে� এই যুব সংগঠনগুেলা বড়
ভূিমকা রাখেত পাের। তারা িনেজেদর কথা বলেত পাের। এেকবাের ইউিনয়ন পযর্ােয় জবাবিদিহ িনি�তকরেণ
ওয়াডর্ সভা করা েগেল তা অিধকতর কাযর্কর হেব।
মাদারীপুর েথেক শিহদ বেলন, �ানীয় পযর্ায় েথেক মানুেষর ক��র তুেল আনার েক্ষে� িকছুটা বয্তয্য় আেছ।
যারা �ানীয় পযর্ােয় কাজ কেরন, তােদর েসভােব িচ�া করা উিচত। এসিডিজ বা�বায়ন �ি�য়া �ানীয় পযর্ােয়
িনেয় যাওয়ার েক্ষে� ঘাটিত আেছ। সুশাসন িনি�তকরণ, দাির�য্ িবেমাচন, এসব কােজ কীভােব যুবেদর অ�ভুর্�
করা যায়, তা িনেয় িচ�া করেত হেব। এনিজওেদর পাশাপািশ েদেশ হাজার-হাজার �াব আেছ, েযগুেলা মূলত
সমাজকলয্াণ ম�ণালেয়র আওতায়। এই �াবগুেলা যুবকেদর িনেয়ই গিঠত। এই �াবগুেলার মাধয্েম যুবেদর
কীভােব এসিডিজ বা�বায়ন �ি�য়ায় িনেয় আসা যায়, েসই িচ�া করা দরকার।
�ানীয় পযর্ােয় যুবেদর �িতিনিধ� বাড়েছ বেল জানান বােগরহােটর মুশিফকুল। এ িনেয় একশনএইড �কে�
কাজ করিছ আমরা। তােদর এই অংশ�হণ েটকসই করেত সরকােরর িবিভ� দ�েরর আ�হ �েয়াজন। তরুেণরা
কােজর �ীকৃিত না েপেল এই �ি�য়া েবিশ দূর যােব না। �ক� বা�বায়েনর পরবতর্ীেত সরকার সহায়তা না
করেল তার ধারাবািহকতা থাকেব না।
নীিত িবে�ষণ
রিমজ উি�ন বেলন, যুবেদর িনেয় েদেশ যত নীিত আেছ, েস িবষেয় তারা অবগত নয়। তােদর নীিতর মেধয্ িনেয়
আসেত হেল �ানীয় পযর্ােয় এই উেদয্াগ দরকার। একশনএইড এ িনেয় গুরু�পূণর্ কাজ কেরেছ। যুব উ�য়ন
অিধদ�র যত কমর্সূিচ িনেয়েছ, েসগুেলা বা�বায়েন আমরা সহায়তা করেত পাির। নীিত িনেয় অেনক কথা হেয়েছ,
েস জনয্ মাহমুদ হাসান মেন কেরন, এখন বা�বায়ন �ি�য়ায় েবশী গুরু� িদেত হেব। এসিডিজর অভীে�র
অেধর্েকর েবিশ যুবেদর সে� সরাসির স�ৃ�। েস জনয্ নয্াশনাল অয্াকশন �য্ােন যুবরা অ�ভুর্� হে� িক না, তা
েদখেত হেব।
যব
ু রা জােনন না, এসিডিজ কী
২০১৮ সােলর েশষ িদেক েথেক �বতারা ইয়ুথ েডেভলপেম� ফাউে�শন ২৪িট েজলায় যুবেদর িনেয় এসিডিজ
িবষয়ক সে�লন কেরেছ। অিময় চ�বতর্ী বেলন, আমােদর তথয্ানুসাের, ৮৮ শতাংশ তরুণই জােনন না, এসিডিজ
কী িজিনস। ফেল এই দুই বছেরর মেধয্ এমন পিরবতর্ন িন�য়ই হয়িন েয আমােদর তরুেণরা সবাই এসিডিজ
স�েকর্ অবগত হেয় েগেছ। বড় একিট জনেগা�ী এসিডিজ বা�বায়েনর আওতার বাইের েথেক যাে�। ফেল
তােদর এখােন অ�ভুর্� করেত সমি�ত পিরক�না দরকার।
�েণাদনা ও বােজট
অনয্িদেক কেরানা মহামািরেত অেনক তরুণ কাজ হািরেয়েছন। অেনেকর আয় কেমেছ। সরকার �েণাদনা
িদেয়েছ, িক� েদখা েগল, তরুণেদর িকছু েদওয়া হেলা না। অিময় চ�বতর্ী বেলন, যুব ম�ণালয় বােজেটর েয
অংশ পায় তা অতয্� কম। আবার তা বা�বায়েনর সক্ষমতা িনেয়ও �� আেছ। উদাহরণ িহেসেব িতিন সাভাের
অবি�ত েশখ হািসনা যুব ইনি�িটউেটর �স� েটেন আেনন। বেলন, এই ইনি�িটউট িব�িবদয্ালেয়র মযর্াদা
েপেয়েছ। আইন কের তা করা হেয়েছ। িতিন েসখানকার িনবর্াহী কাউি�েলর সদসয্, এই তথয্ িদেয় িতিন বেলন,
গত িতন (৩) বছের েসখােন মা� দুিট (২) পষর্দ সভা হেয়েছ। যুব �িতিনিধ িহেসেব েসখােন থাকেলও িতিন
জােনন না, ইনি�িটউেটর কাজ কীভােব হয়। েসখানকার �িশক্ষণ মিডউল অেনক পুেরােনা। এমনিক এসিডিজর
িবষয়গুেলাও েসখােন েনই। তার মত, ভােলা �িত�ান ও আইন থাকা সে�ও রাজৈনিতক সিদ�া বা �শাসিনক
ঐকাি�কতার অভােব ভােলা িকছু হে� না।
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�িতিনিধ�
যুবেদর কীভােব আরও েবিশ যু� করা যায়, েস িনেয় েবিশ িকছু ��াব এেসেছ। কাজ হে�, িক� কােজর
মূলয্ায়ন হে� না, েস জনয্ েকিপআই দরকার; তা না হেল আমরা বুঝব কী কের, কাজ বা�েব কতটা হে�? ফারাহ
কিবর, কাি� িডের�র, একশনএইড বাংলােদশ, এসব জািনেয় বেলন, যুব নারীেদর ক��র েশানা যায় না।
িপতৃতাি�ক বয্ব�ায় নারীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ অতয্� সীিমত। আজেকর অনু�ােন নারীেদর অংশ�হণ েতমন
িছল না। অথচ কনয্া িশশুেদর িবষয়গুেলা আমরা সামেন না আনেল এসিডিজ বা�বায়ন কখেনাই সফল হেব না।
ক্ষমতায়েনর অেনক বয্াখয্া আেছ, েসই �সে� িব�ািরত না িগেয় ফারাহ কিবর বেলন, সব জনেগা�ীর িনজ� িচ�া
বা শি� আেছ। েসটা কােজ লাগােত হেব। এ ছাড়া এখােন আজ যারা অংশ�হণ করেলন, তারা িফের িগেয় কী
করেবন, েসটাও ভাবেত হেব।
এসিডিজ �ণয়েনর সময় আজেকর এই মহামাির িছল না। গত ১৬ মােস যুবরা েযভােব এবং েয মা�ায় বি�ত
হেয়েছ, তা অতয্� গুরুতর। তারা েযমন কাজ ও আয় হািরেয়েছন, েতমিন িশক্ষার েক্ষে� িডিজটাল ৈবষেময্র
িশকার হেয়েছন। �াম, শহর িনিবর্েশেষ নানা ধরেনর সমসয্া হেয়েছ। েস জনয্ অিতমারীর অিভঘাতেক িবেবচনায়
েরেখ পিরক�না �হণ করেত হেব।
শামীম আহেমদ, িনবর্াহী পিরচালক, ইয়ুথ এনেগজেম� ফর সাে�িনিবিলিট (ইেয়স), বাংলােদশ বেলন,
�াি�ক মানুেষর কােছ যাওয়ার লেক্ষয্ সরকার িবিভ� ধরেনর কাজ করেছ। তেব যুব ও িবেশষ কের নারীরা
এই েসবা কাযর্�ম েথেক অেনকটা িবি�� েথেক যাে�। তােদর �িতিনিধ� থাকেছ না। হাওর অ�েলর েক্ষে�
এটা আরও েবিশ সতয্। কােজর অিভ�তার িভিৎতেত িতিন বেলন, ইউিনয়ন পযর্ােয় েয নারী উেদয্া�ারা
িছেলন, তােদর অেনকেকই পরবতর্ীকােল আর পাওয়া যায় না। এ েক্ষে� সরকােরর মিনটিরংেয়র অভােব
আেছ। ইউিনয়ন পিরষেদ ই�ারেনট বয্বহােরর সুিবধা ছাড়া আর িবেশষ িকছু েনই। অনয্িদেক শুরুর িদেক
ইউিনয়ন িডিজটাল েক� িনেয় সরকাির কমর্কতর্ােদর যত উৎসাহ িছল, পরবতর্ীকােল তা আর থােকিন। কথা
হে�, যুবােদর এসিডিজ বা�বায়ন �ি�য়ায় অ�ভুর্� করা েগেল আমরা �ত লেক্ষয্ েপৗঁছােত পারব। ইেয়স
বাংলােদশ মূলত সারা েদশ েথেক তথয্ সং�হ করেছ। েসই তথয্ িবে�ষণ কের িবিভ� �িতেবদনও ৈতির করা
হে�। পাশাপািশ, এসিডিজ বা�বায়েন তারা ৬৪িট েজলার তরুণেদর অ�ভুর্� করার েচ�া করেছন বেল জানান
শািমম আহেমদ। তেব তরুণেদর বড় একিট অংশ এসিডিজ স�েকর্ অবিহত নন। তার পরামশর্, তৃণমূেল এসিডিজ
বা�বায়েন েযসব সংগঠন কাজ করেছ, তােদর একিট �য্াটফেমর্ িনেয় আসেত হেব। এমনিক জাতীয় পযর্ােয়ও
তােদর ভূিমকা রাখার সুেযাগ েদওয়া উিচত। নীিত িনধর্ারকেদর কােছ তার অনুেরাধ, তরুণেদর কথা েযন েশানা
হয়। েদেশর বড় একিট অংশ তরুণ। ফেল তােদর আরও েবিশ অংশ�হেণর সুেযাগ েদওয়া উিচত। �ানীয় পযর্ােয়
কাজ করার অিভ�তা তুেল ধের শািমম আহেমদ বেলন, তরুণ বেল অেনেকই তােদর েসভােব আ�ায় িনেত
পােরন না।
�পন কুমার গুহ বেলন, তৃণমূেলর যুবেদর অিভ�তা কােজ লাগােত হেব। তােদর মতামত জাতীয় পযর্ােয়র
েকৗশেল অ�ভুর্� করেত হেব। তােদর �িত�ানেক যুবেকি�ক করার �েচ�া িনে�ন বেল জানান িতিন। তার
পরামশর্, যুবেদর কােজ লাগােত সৃজনশীলতা, িডিজটাল সাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃি�র সহায়ক পিরেবশ ৈতির করেত
হেব। যুবরা েদেশর জনেগা�ীর বড় একিট অংশ হেলও তারা উেদয্া�া িহেসেব েতমন একটা এিগেয় আসেছ না।
েস জনয্ তার মত, িশক্ষার পাশাপািশ তরুণেদর দক্ষতা উ�য়েন েজার িদেত হেব। েক�ীয় পযর্ােয় এসিডিজ
বা�বায়ন কিমিট আেছ। সম�েয়র মাধয্েম এিট পিরচািলত হে�। েসখােন যুবেদর অংশ�হণ দরকার।
সরকার-এনিজও স�কর্
সরকার ও এনিজওর মেধয্ েদেশ দূর� আেছ। রােশদুল ইসলাম বেলন, তার লক্ষয্ িছল এই দূর� েঘাচােনা।
ভাসানচেরর উদাহরণ েদন িতিন। বেলন, েরািহ�ােদর েসখােন �ানা�িরত করেত সরকার ও এনিজও অসাধারণ
কাজ কেরেছ। সরকার-এনিজও-িসএসও একে� কাজ করেল েদেশ অস�ব বেল িকছু থাকেব না বেল তার মত।
২০৪১ সােলর মেধয্ আমরা উ�ত েদশ হেত চাই। েস লক্ষয্ অজর্ন করেত হেল সম�েয়র িবক� েনই।
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সমাপনী ব�বয্
অনু�ােনর সার সংেক্ষপ কেরন নাগিরক �য্াটফমর্’র আ�ায়ক ও িসিপিড’র িবেশষ েফেলা ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্।
িতিন বেলন, যুবক বয্াপারটা বয়েসর গি�েত সীমাব� রাখা কিঠন। সরকার িনেজই একমত হেত পারেছ না, যুবক
কারা। েকউ বেল ৩০ বছর, েকউ বেল ৪০ বছর বয়স পযর্�। িনঃসে�েহ যুব-�ােথর্র সে� জাতীয় �াথর্ স�ৃ�।
দুিট ভােগ আেলাচনা করা দরকার: এক, এসিডিজ ও যুব সমাজ িনেয় আমােদর অিভ�তা এবং দুই, যুবেদর
জীবেন অিতমারীর অিভঘাত। এসিডিজর ১২২িট লেক্ষয্র মেধয্ আটিটেত সরাসির যুবেদর কথা বলা হেয়েছ।
আরও অেনক লেক্ষয্ বয়স িভিৎতক েগা�ীর কথা উে�খ করা হেয়েছ। একিদেক তােদর ওপর অনয্ায়-অিবচােরর
�স� আেছ, আেরকিদেক তােদর িশক্ষা-�াে�য্র �স� আেছ।
অনু�ােন অেনেক বেলেছন, যুবেদর অেনেকই এসিডিজ েবােঝ না। েদবি�য় ভ�াচাযর্ মেন কেরন, এসিডিজ’র ৈবি�ক
অভী� বা লক্ষয্মা�া তােদর েবাঝার �েয়াজন েনই। তারা িনেজেদর দুঃখ-কে�র কথা বলেত পারেলই হেব। েসটা
েকােনা না েকােনা অভীে�র মেধয্ পড়েব। আক্ষিরকভােব এসিডিজ েবাঝােনার �েয়াজন আেছ বেল মেন কেরন না
িতিন, বরং, তােক �াসি�ক কের েতালা েবিশ জরুির।
যুবেদর �িশক্ষণ কতটা কােজ আসেছ, তা িনেয় অেনেক সংশয় �কাশ কেরেছন। �িশক্ষেণর �ভাব মূলয্ায়েনর
কথা বেলেছন অেনেক। এ �সে� েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘এত িদন আমরা সা�াই সাইড িনেয় কথা বেলিছ,
সময় এেসেছ, এখন িডমা� সাইড িনেয় কথা বলার। যােদর জনয্ �িশক্ষণ, তারা কী চায়, েসটা বুঝেত হেব। এই
�ি�য়ার কাযর্কািরতা িনি�ত করেত জবাবিদিহ, পিরবীক্ষণ ও মূলয্ায়ন �ি�য়া অতয্� গুরু�পূণর্, িক� অেনক
েক্ষে�ই তা অনুপি�ত। তেব অংশ�হণ �মা�েয় বাড়েছ। িক� ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করার েক্ষে�
আমরা দুবর্ল’। যুবেদর ক��র না থাকায় সরকার েয সহায়তা িদে�, উপকরণ সাহাযয্ িদে�, তার সিঠক বয্বহার
হে� না। েস জনয্ আগামী িদেন িতনিট িবষেয় েজার িদেত হেব বেল তার অিভমত। েসগুেলা হেলা, পিরবীক্ষণ,
মূলয্ায়ন ও ক��র।
�ানীয় বা�বতা বুঝেত তথয্-উপাৎত দরকার। িবভািজত তথয্-উপােৎতর অভাব আমােদর ক��র কাযর্কর হেত েদয়
না বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। ২০১৫ সােলর পর েদেশ খানা জিরপ হয়িন এবং ২০১৬ সােলর পর �ম
জিরপ হয়িন। সরকার এই তথয্ িদেত না পারেল আমােদর েদখেত হেব, কীভােব �ানীয় পযর্ায় েথেক গুণগত তথয্
সং�হ করা যায়। এ ছাড়া সরকােরর কাঠােমার সে� যুব স�দােয়র ক��র যু� করেত হেব। িতিন বেলন,
সাংসদেদর িবিভ� অনু�ােন যু� করা েগেলও ইউিপ বা েজলা পিরষদ েচয়ারময্ানেদর এখেনা যু� করা যায়িন।
দািব-দাওয়া সব ইউএনও-িডিসেদর কােছ। অথর্াৎ আমরা এখনও আমলাতাি�ক �ি�য়ার মেধয্ আিছ। �ানীয়
পযর্ােয় গণত�ায়ণ �ি�য়ােক শি�শালী করার �েয়াজন হেব আমরা উেপক্ষা করেত পারব না। সবাইেক এক
�য্াটফেমর্ িনেয় আসেত হেব; সবার ক��র তুেল আনেত হেব; িবভািজত তেথয্র �েয়াজন হেব। �ানীয় পযর্ােয়
কাজ করেত হেব। এগুিলই এসিডিজ বা�বায়েনর নতুন হািতয়ার।
বাংলােদেশ ১৫ েথেক ২৯ বছর বয়সীরা বতর্মােন েমাট জনসংখয্ার এক-তৃতীয়াংশ। অথর্াৎ যুবেদর সংখয্া ৫-৬
েকািট। এেদর মেধয্ সা�িতককােল ২০১৬ সােলর িহসাব অনুযায়ী েবকার� ি�গুণ হেয়েছ। িশিক্ষত যুব সমাজ
আরও েবিশ েবকার হেয়েছ। ২০১৬ সােলর তথয্ অনুযায়ী যিদ বাংলােদেশ �িত চারজেন একজন যুবক েবকার
থাকত, তাহেল বতর্মােন িশিক্ষত যুবকেদর মেধয্ �িত িতনজেন একজন েবকার। বাংলােদশ একটা অ�ুত েদশ
বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্। এ েদেশ পড়ােশানা কের েয, তত েবকার থােক েস। িতিন বেলন, েবশ িকছু
জিরপ করা হেয়েছ। েসখােন েদেখিছ, বাংলােদেশ নূয্নতম ১০-১৫ শতাংশ মানুষ আবার নতুন কের দাির�য্সীমার
িনেচ চেল েগেছ। অনয্ িহসােব েদড় েথেক দুই েকািট মানুষ কাজ হারােনার ঝুঁিকেত আেছন। এর েভতের যুব
সমােজর অংশ কত, েসটা অনুমান করা েগেলও সিঠক িহসাব আমরা িদেত পারব না। তেব সাধারণভােব বলেল
অ�ত এক-তৃতীয়াংশ বা তার েবিশও হেত পাের। েবিশ হেব এ জনয্, যারা নতুন কের কমর্েক্ষে� ঢুকেছ, তারা গত
দুই বছের েতমন সুেযাগ পায়িন। ফেল কেরানাকালীন েমাট েবকারে�র মেধয্ যুবকেদর অনুপাত আরও েবেড়েছ।
সা�িতককােল �মবাজাের নারীেদর অংশ�হণ অেনকাংেশ কেমেছ। েদবি�য় ভ�াচােযর্র মেত, এবােরর বােজেট
যুব ভাতা �চলেনর সময় এেসেছ। একিট অিভ� ও অখ� সবর্জনীন নাগিরক সামািজক সুরক্ষা বয্ব�ার অংশ
িহসােব আমরা েযভােব িবিভ� দু� মানুেষর িনরাপৎতা ভাতা িদেয় থািক, েযভােব শারীিরকভােব অসুিবধা��
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মানুষেদর িদেয় থািক, �বীণেদর িদেয় থািক, যুব সমাজেক তার অধীেন িনেয় আসার সময় হেয়েছ। �তীকী অেথর্
হেলও যুব সমাজেক েবকার ভাতার আওতায় আনা উিচত। তাহেল েবাঝা যােব, সরকার িবষয়িট িবেবচনায়
েরেখেছ। সরকােরর নীিত িনধর্ারেণর মেধয্ও এই িশিক্ষত যুব সমাজেক িবেবচনায় আনার জনয্ এই যুব ভাতার
�চলন এবং তােদর িনব�েনর েচ�া রাখেত হেব। বাংলােদেশ �িতিট যুবক যিদ িনব�ন অয্াপেস িনেজেক যু�
করেত পাের - আিম কাজ খুঁজিছ এই আমার িশক্ষাগত েযাগয্তা, এই আমার চািহদা - তাহেল বাজােরও এর ভােলা
�ভাব পড়েব। িসিটেজন �য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক এই িবষেয় এটুআই সহ অনয্েদর সে� কাজ করার উেদয্াগ
েনওয়া হেয়েছ। এেত আমােদর নীিত �ণয়েনর মেধয্ িবষয়িটেক িনেয় আসা যােব বেল আমার িব�াস। যার
�েয়াজন, েস ই িনব�েনর আওতায় আসব।
বাংলােদেশর যুব সমাজ সংখয্ায় েবেড়েছ, িক� গুণগতভােব তার ক��র শি�শালী হয়িন। এই ক��র
�ািত�ািনক কাঠােমার মেধয্ িনেয় আসেত হেব, আ�য় িদেত হেব, অবল�ন িদেত হেব। আমরা সবাই িমেল েসই
েচ�াই আগামী িদেন করব বেল �তয্য় বয্� কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।
সবেশেষ অ� ভ�াচাযর্, যু� পিরচালক, ডায়লগ ও আউটরীচ, িসিপিড সবাইেক ধনয্বাদ জািনেয় এবং যুব
সমােজর ক��র তুেল আনার �ি�য়ার সােথ সবাইেক যু� থাকার আ�ান জািনেয় অনু�ােনর সমাি� েঘাষণা
কেরন।

Platform Briefing Notes
Briefing Note 01 : Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors’ in COVID-19
Response Activities. (June 2020)
Briefing Note 02 : Post- ‘General Holidays’ Health Risks. (June 2020)
Briefing Note 03 : New Challenges for SDGs and Budget 2020-21. (October 2020)
Briefing Note 04 : Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.
(October 2020)
Briefing Note 05 : Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives. (October 2020)
Briefing Note 06 : Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus
Packages. (February 2021)
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:

ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi eZ©gvb cwiw¯’wZ I cÖ‡Yv`bv c¨v‡K‡Ri Kvh©KvwiZv (Ryb
2021)

Briefing Note 07 : Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.
(March 2021)
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: †KvwfW 10 wUKv: evsjv‡`‡k †K, KLb, Kxfv‡e cv‡e? (Rvbyqvwi 2021)

Briefing Note 09 : Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses? (February 2021)
Briefing Note 10 : Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money
Coming? (February 2021)
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: Kv‡jv UvKv mv`v n‡”Q: A_©bxwZi jvf, bv ¶wZ? (†g 2021)
: Ae‡k‡l ¯‹zj Lyj‡Q: Avgiv KZLvwb cÖ¯‘Z (GwcÖj 2021)
: RvZxq ev‡RU 2021-22: wcwQ‡q cov gvby‡li Rb¨ Kx _vK‡Q? (†g 2021)
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m¤§vwbZ AwZw_e„›`
cÖviw¤¢K e³e¨

gvngy` nvmvb
cÖ‡R± Awdmvi, Mf‡b©m K¬v÷vi
RvwZmsN Dbœqb Kg©m~Px (BDGbwWwc), evsjv‡`k

dvivn Kwei
Kvw›Uª wW‡i±i
GKkbGBW evsjv‡`k
g~j cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb

BRvR Avn‡g`
cÖwZôvZv I mfvcwZ
evsjv‡`k Bqy_ wjWviwkc †m›Uvi

bvRxev †gvnv¤§` AvjZvd
†cÖvMÖvg G‡mvwm‡qU
†m›Uvi di cwjwm WvqjM (wmwcwW)

bvRgyj Avnmvb
g¨v‡bRvi
GKkbGBW evsjv‡`k

m¤§vwbZ AwZw_

Awgq cÖvcb PµeZ©x (AK©)
mvaviY m¤úv`K I wbe©vnx cwiPvjK
aªæeZviv Bqy_ †W‡fjc‡g›U dvD‡Ûkb (wWIqvBwWGd)

†gvt AvRnviæj Bmjvg Lvb
gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe)
hye Dbœqb Awa`ßi
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

kvgxg Avn‡g`
B‡qm evsjv‡`k

†gvt iv‡k`yj Bmjvg
gnvcwiPvjK
GbwRI welqK ey¨‡iv
cÖavbgš¿xi Kvh©vjq

mgvcbx e³e¨
W. †`ewcªq fÆvPvh©
AvnŸvqK
GmwWwR ev¯Íevq‡b bvMwiK cø¨vUdg©, evsjv‡`k

Av‡jvPKe„›`

mÂvjK
Aå fÆvPvh©
hyM¥ cwiPvjK, msjvc Ges cÖPvi
†m›Uvi di cwjwm WvqjM (wmwcwW)

W. iwgR DwÏb
†nW Ad G·‡cwi‡g‡›Ukb
A¨vK‡mjv‡iUi j¨ve
RvwZmsN Dbœqb Kg©m~Px (BDGbwWwc), evsjv‡`k
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