স্বল্পোন্নত দদ ল্ত উত্তযল্েয অভবমোত্রোয় ফোাংরোল্দ1
ভূভভকো
স্বল্পোন্নত দদল্য ধোয েোটি ১৯৬০ এয দল্ক প্রথভ প্রফভতিত ল্রও জোভতাংঘ প্রথভ স্বল্পোন্নত দদগুল্রোল্ক
পৃথকবোল্ফ দেভেফদ্ধ কল্য ১৯৭১ োল্র। ভোথোভছু আয় , ভোনফ ম্পদ ও অথ িননভতক ভিভতীরতোয ভফভবন্ন সূচল্ক
জোভতাংঘ ভনধ িোভযত ীভোয ( Threshold) ভল্ে থোকো দদগুল্রো স্বল্পোন্নত দদ ভল্ল্ফ ভচভিত। স্বল্পোন্নত
দদগুল্রোল্ত োধোযেত জীফনমোত্রোয ভোন কভ , ভপ ফোভেল্জে এ ভস্ত দদ অনগ্রয এফাং ভোনফ উন্ন য়ন সূচল্ক
অযোয দদল্য তুরনো য় এই দদগুল্রো ভভিল্য় । ভফল্েয অল্ক্ষোকৃত দভযদ্র দদগুল্রো আথ িোভোভজক ভফভবন্ন
ভোনদল্ে ক্রভ ভভিল্য় থোকোয দপ্রক্ষোল্ে এভস্ত দদল্য উন্নয়ন প্রভক্রয়োল্ক তযোভিত কযোযরদক্ষে জোভতাংঘ প্রথভ
স্বল্পোন্নতল্দল্য ধোযেোটি প্রফতিন কল্য।
অযভদল্ক ফতিভোল্ন ভফভবন্ন আন্তজিোভতক াংিো ভফল্েয দদগুল্রোল্ক তোল্দয আয় এফাং োভোভজক ভকছু সূচল্কয
ভবভত্তল্ত কল্য়কটি বোল্গ বোগ কল্য থোল্ক। এগুল্রোয ভল্ে ভফেব্োাংক ঋে প্রদোল্নয সুভফধোয জন্য দস্যদদগুল্রোল্ক ভনম্ন আল্য়য দদ, ভনম্ন ভেভ আল্য়য দদ, উচ্চ ভেভ আল্য়য দদ এফাং উচ্চ আল্য়য দদ-এই চোয
বোল্গ বোগ কল্যল্ি। প্রভত ফিয এই তোভরকো নতুন কল্য ততভয কযো য়। তল্ফ এই বোগটি শুধু আয়ভবভত্তক ফল্র
এখোল্ন দকোল্নো দদল্য োভভগ্রক উন্নয়ল্নয ভচত্রটি দফোঝো মোয় নো। দকননো, উচ্চ ভোথো ভছু আয় থোকোয যও
কোঠোল্ভোগত দুফ িরতোয কোযল্ে অল্নক দদ োভোভজক সূচল্ক ভভিল্য় থোল্ক।
জোভতাংল্ঘয তথ্যভল্ত ফতিভোল্ন ভফল্েয ফ িল্ভোে ৪৭টি দদ স্বল্পোন্নত দদল্ য তোভরকোয় যল্য়ল্ি। ফোাংরোল্দ
স্বল্পোন্নত দদল্য তোভরকোয় অন্তর্ভিক্ত য় ১৯৭৫ োল্র। স্বল্পোন্নত দদ ভনল্য় জোভতাংল্ঘয প্রভতষ্ঠোন আঙ্কেোল্েয
দনতৃল্ে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ োল্র চোযটি ল্েরন অনুভষ্ঠত ল্য়ল্ি। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয দনতৃল্ে একটি
উচ্চ ম িোল্য়য ফোাংরোল্দ প্রভতভনভধদর গত ০৯-১৩ দভ ২০১১ তোভযল্খ তুযল্েয ইস্তোম্বুর ল্য অনুভষ্ঠত স্বল্পোন্নত
দদমূল্য ৪থ ি জোভতাংঘ ল্েরল্ন অাংগ্রে কল্যন। ল্েরল্ন স্বল্পোন্নত দদমূল্য োভভগ্রক উন্নয়ল্নয রল্ক্ষে
ইস্তোম্বুর দঘোলেো ও ইস্তোম্বুর কভিভযকপনো ( Istanbul Programme of Action-IPoA) গৃীত য়। একভিভযকপনোয সুভনভদ িষ্ট উল্েশ্য র, ২০২০ োল্রয ভল্ে অল্ধ িক াংখ্যক দদদক স্বল্পোন্নত দদল্য কেোেগভয দথল্ক
উত্তযে (graduation) ঘেোল্নো। এখন ম িন্ত ফ িল্ভোে াঁচটি দদ স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক উত্তযল্ে ক্ষভ ল্য়ল্ি। এ
দদগুল্রো র- দফোতল্োয়োনো (১৯৯৪), দক বোযল্দ (২০০৭), ভোরদ্বী (২০১১), োল্ভোয়ো (২০১৪) ও ইকুল্য়েভযয়োর
ভগভন (২০১৭) ।
স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক উন্নয়নীর দদল্ উত্তযল্েয সূচকমু
জোভতাংল্ঘয অথ িননভতক এফাং োভোভজক কোউভির (Economic and Social Council-ECOSOC) এয
উন্নয়ন নীভতভোরোভফলয়ক কভভটি (Committee for Development Policy- CDP) ভতনটি সূচল্কয
ভবভত্তল্ত ভতন ফিয য যউন্নয়নীরল্দ দথল্ক উত্তযল্েয ভফলয় ম িোল্রোচনো কল্য।এই কভভটিয সুোভয অনুমোয়ী
স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক দফভযল্য় আোয সূচকগুল্রো ল্ে: (ক) ভোথোভছু আয়(Gross National Income per
Capita)-মো ভফগত ভতন ফিল্যয গ ড় ভোথোভছু জোতীয় আয় ল্ত ভনধ িোযে কযো য় ; (খ) ভোনফম্পদ
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সূচক(Human Assets Index)-দমটি পুভষ্ট, স্বোিে, মৃতুেোয, স্কুল্র বভতি ও ভক্ষোয োল্যয ভিল্য় ততভয য় ;
(গ) অথ িননভতক বঙ্গুযতো সূচক (Economic Vulnerability Index)-দমটি প্রোকৃভতক দুল্ম িোগ , ফোভেজে ও
অথ িননভতক আঘোত, জনাংখ্যোয ভযভোে এফাং ভফেফোজোয দথল্ক একটি দদল্য দূযে  আেটি ভফলল্য়য ওয
ভবভত্ত কল্য ততভয কযো য়।
উমৄ িক্তদমল্কোল্নো দুটি সূচ দকয ভোন অজিন কযল্ত োযল্রই একটি দদ স্বল্পোন্নত দদল্য তোভরকো দথল্ক উত্তযে
ঘেোল্নোয দমোগ্যতো অজিন কল্য। তল্ফ ইল্ে কযল্র দকোল্নো দদ শুধুভোথোভছু জোতীয় আল্য়য ভবভত্তল্তও এরভেভ
দথল্ক দফভযল্য় আোয দমোগ্যতো অজিন কযল্ত োল্য। দ দক্ষল্ত্র তোয ভোথোভছু আয় মূল্যোয়ল্নয ফিল্য ভনধ িোভযত
প্রল্য়োজনীয় আল্য়য ভদ্বগুে ল্ত ল্ফ।
দকোল্নো দদ য য দুটি ভত্রফোভল িক ম িোল্রোচনোয় (৬ ফিয) ভতনটি সূচল্কয দম দকোল্নো দু
’টিল্তউত্তীে ি ল্র
অথফোজোতীয়ভোথোভছু আয় ভনধ িোভযত ভোল্নয ভদ্বগু েঅজিনকযল্তোযল্র তোল্ক জোভতাংঘউন্নয়নীর দদ ভল্ল্ফ
দঘোলেো দদয় ।
স্বল্পোন্নতল্দল্থল্ক উত্তযল্েফোাংরোল্দল্যমোত্রো
োম্প্রভতক ভল্য় ফোাংরোল্দ আথ িোভোভজক উন্নয়ল্নয ভফভবন্ন সূচল্কব্োক অগ্রগভত অজিন কল্যল্ি। এযই সুফোল্দ
আো কযো ল্ে দম , আগোভী ১২-১৬ই ভোচ ি ২০১৮ তোভযল্খ ভোভকিন মৄক্তযোল্েয ভনউ ইয়ল্কি ভভেভ এয যফতী
ভত্রফোভল িক ম িোল্রোচনোবোয় ফোাংরোল্দ প্রথভফোল্যয ভত আনুষ্ঠোভনকবোল্ফ স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক উত্তযল্েয কর
ভোনদে পূযল্েয স্বীকৃভতপ্রোপ্ত ল্ফ।
২০১৮ োল্রয এরভেভ দথল্ক উত্তযল্েয জন্য এফোয ভভেভ কতৃক
ি দম ম িোল্রোচনো ল্ফ , তোল্ত একটি দদল্য
ভোথোভছু আয় ল্ত ল্ফ কভল্ক্ষ ১ ,২৩০ ভোভকিন েরোয। ভফেব্োাংক ভনধ িোভযত দম অেোেরো দ্ধভতল্ত এ আয়
ভনধ িোযে কযো য় দই ভোল্ফ ফোাংরোল্দল্য ভোথোভছু আয় এখন ১,২৭১ ভোভকিন েরোয। ভোনফ ম্পদ সূচক মো ভক
নো পুভষ্ট, স্বোিে, স্কুল্র বভতি ও ভক্ষোয োল্যয ভিল্য় ততভয য় -দখোল্ন একটি দদল্য দেোয থোকল্ত ল্ফ ৬৬ ফো
তোয দফভ। এল্ক্ষল্ত্র, ফোাংরোল্দল্য ফতিভোন দেোয ল্ে এখন ৭২ .৯। অথ িননভতক বঙ্গুযতো সূচক দমটি ভক নো
প্রোকৃভতক দুল্ম িোগ , ফোভেজে ও অথ িননভতক আঘোত , জনাংখ্যোয ভযভোে এফাং ভফেফোজোয দথল্ক একটি দদল্য
দূযল্েয ওয ভবভত্ত কল্য ততভয কযো য় দখোল্ন একটি দদল্য দেোয ল্ত ল্ফ ৩২ ফো তোয কভ। এল্ক্ষল্ত্র
ফোাংরোল্দল্য দেোয এখন ২৪.৮।
োযভেিঃ উত্তযল্েয সূচল্ক ফোাংরোল্দল্য অফিোন
ভনে িোয়ক
ভোনদে ২০১৮
ভোথোভছু আয়
ভোনফ ম্পদ সূচক
অথ িননভতক বঙ্গুযতো সূচক

১২৩০ ভোভকিন েরোয ফো তোয দফভ
(গত ভতন ফিল্যয গড়)
৬৬ ফো তোয দফভ
৩২ ফো তোয কভ

ভভেভ

ভফভফএ

১২৭২ ভোভকিন
েরোয
৭২.৮
২৫.০

১২৭১ ভোভকিন
েরোয
৭২.৯
২৪.৮

সুত্রিঃ ভভেভ এফাং ভফভফএ-এয ফ িল্ল তথ্য অনুমোয়ী।

আগোভী ১২-১৬ ভোচ ি ২০১৮ তোভযল্খ ভভেভ-এয ভত্র-ফোভল িক ম িোল্রোচনো বোয যযই ভভেভ আনুষ্ঠোভনকবোল্ফ
জোভতাংল্ঘ ভনমৄক্ত ফোাংরোল্দল্য িোয়ী প্রভতভনভধ-দক ফোাংরোল্দ প্রোথভভকবোল্ফ স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক উত্তযল্েয

ভোনদে পূযে কল্যল্ি ভল্ভি অফভত কযল্ফ। োোোভ ভভেভ আনুষ্ঠোভনকবোল্ফ ECOSOC-দক যফতী ব্ফিো
গ্রল্েয জন্য অফভত কযল্ফ।
যফতী ধোল্ আঙ্কেোে ফোাংরোল্দল্য আথ িোভোভজক অফিো ও উন্নয়ন দপ্রক্ষোল্েয আল্রোল্কএকটি বঙ্গুযতো
ম িোল্রোচনোফো Vulnerability Profile ততভয কযল্ফ। একই োল্থ DESA
(Department of
Economic and Social Affairs) স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক ফোাংরোল্দল্য উত্তযল্েয ম্ভোব্ প্রবোফ কী ল্ত
োল্য, ভফল্লত দদল্ ফতিভোল্ন ভফদ্যভোন উন্নয়ন ল্মোভগতো কোম িক্রভ ও ফভফ িোভেল্জেয উয কী প্রবোফ ড়ল্ত
োল্য তোয আল্রোল্কএকটি প্রবোফ ম িোল্রোচনো ফো Impact Assessment ততভয কযল্ফ।
এযয ২০২১ োল্র অনুল্ষ্ঠয় যফতী ভত্রফোভল িক ম িোল্রোচনোয় ফোাংরোল্দ মভদ পুনযোয় ভভেভ এয ভোনদেগুল্রো
পূযল্ে ক্ষভ য় তোল্র ভভেভ ECOSOC এয ভনকে ফোাংরোল্দল্ক স্বদপোন্নত দদ দথল্ক উত্তযল্েয সুোভয
কযল্ফ। এযয ECOSOC তো অনুল্ভোদন পূফ িক জোভতাংঘ োধোযে ভযলল্দয ভনকে ফোাংরোল্দল্ক এরভেভ
দথল্ক উত্তযল্েয সুোভয কযল্ফ। দল্ক্ষল্ত্র, এয ভতন ফিয য, অথ িোৎ ২০২৪ োল্র আনুষ্ঠোভনকবোল্ফ স্বল্পোন্নত
দদল্য তোভরকো দথল্ক দফভযল্য় আল্ফ ফোাংরোল্দ।
স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক উত্তযল্েয পূল্ফ িয ভতন ফিল্য (অথ িোৎ ২০২১ দথল্ক ২০২৪ োল্রয ভল্ে) ফোাংরোল্দ তোয উন্নয়ন
ল্মোগীল্দয অাংগ্রল্েএকটি ক্রোভন্তকোরীন দকৌর ত্র ততভয কযল্ফ মো এরভেভ দথল্ক দফভযল্য় আোয যফতী
ভতন ফিল্য (২০২৪-২০২৭) ফোস্তফোয়ন কযো ল্ফ। এ যোল্কৌর ততভযয মূর উল্েশ্য র স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক
দফভযল্য় আোয যফতী ধোল্ভফভবন্ন আন্তজিোভতক োয়তো (International Support Measures) কল্ভ
আোয দপ্রক্ষোল্ে ফোাংরোল্দল্য উন্নয়ন কোম িক্রভ মোল্ত ব্োত নো য় তো ভনভিত কযো।
একটি সুখী মৃদ্ধ দোনোয ফোাংরো গঠল্নয প্রতেল্য় জোভতয ভতো ফঙ্গফন্ধু দখ মুভজবুয যভোন এয দনতৃল্ে প্রভতভষ্ঠত
য় স্বোধীন ফোাংরোল্দ । দোনোয ফোাংরো গ ড়োয রল্ক্ষে যকোয দপ্রভক্ষত ভযকপনো ও রূকপ ২০২১ ফোস্তফোয়ল্নয
কোজ শুরু কল্য। ইল্তোভল্ে যকোয পরবোল্ফ স্রোব্দ উন্নয়ন রক্ষভোত্রো অজিল্ন ক্ষভ ল্য়ল্ি। জোভতয জনল্কয
দমোগ্য উত্তযসূভয ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয ঠিক ও দমোগ্য দনতৃল্েয ভোেল্ভ ফোাংরোল্দ আজ
স্বল্পোন্নত দদ দথল্ক
উত্তযল্েয সুোভয রোল্বয ভে ভদল্য় দপ্রভক্ষত ভযকপনো ও রূকপ ২০২১ এয পর ফোস্তফোয়ন
কযল্ত মোল্ে।
উন্নয়ল্নয অপ্রভতল্যোে অগ্রমোত্রোয় এখন ফোাংরোল্দ। এ অগ্রমোত্রোল্ক রুল্খ কোয োে। এযই ধোযোফোভকতোয় ২০৩০
োল্রয ভল্ে দেকই উন্নয়ন রক্ষেভোত্রো অজিন ও ২০৪১ োল্র ফোাংরোল্দ দৌৌঁল্ি মোল্ফ ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয স্বল্েয
উন্নত দদল্য তোভরকোয়।

