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ভুতভওাাঃ
জাততাংখ ১৯৭১ াযর তওছু তনণ থাযওয উয তবতি ওযয তফযেয ফযচয ওভ উন্নত যদগুযরাযও স্বযল্পান্নত
যদ ফা Least Developed Countries (LDC) তযযফ পৃথওবাযফ যেণীফদ্ধ ওযয। ১৯৭১
াযর স্বযল্পান্নত যদযয াংখ্যা তছর ২৫ এফাং ফতথভাযন ৪৭। ফাাংরাযদ ১৯৭৫ াযর স্বযল্পান্নত যদ তযযফ
তাতরওাভুক্ত । এ ম থন্ত যভাট ৫ টি যদ (যফাতযাানা, যওবাযদ থ, ভারদ্বী, াযভাা  াআকুযযটাতযার
তকতন) স্বযল্পান্নত যদ যথযও উিযণ (Graduation)-এ ভথ থ যযছ।
জাততাংযখয Economic and Social Council ফা ECOSOC এয াধীন
Committee for Development Policy (CDP) ততনটি সূচযওয তবতিযত স্বযল্পান্নত যদ
যথযও উিযযণয তফলটি ম থাযরাচনা ওযয। এাআ ওতভটি তনধ থাতযত ভানদণ্ড ানুমাী স্বযল্পান্নত যদ যথযও
যফতযয াঅায সূচওগুযরা যে (১) ভাথাতছু াঅ ফা Gross National Income Per
Capita (২) ভানফম্পদ সূচও ফা Human Assets Index (HAI)– যমটি পুতি, স্বাস্থ্য,
মৃতুযায, স্কুযর বততথ  তক্ষায াযযয ভন্বয তততয ওযা  এফাং (৩) াথ থননততও বঙ্গুযতা সূচও ফা
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াথ থননততও ম্পওথ তফবাক, াথ থ ভন্ত্রণার
Economic Vulnerability Index (EVI)- যমটি প্রাকৃততও দুযম থাক, ফাতণজয  াথ থননততও
াঅখাত, জনাংখ্যায তযভাণ এফাং তফেফাজায যথযও এওটি যদযয দূযত্ব াঅটটি তফলযয উয তবতি ওযয
তততয ওযা ।
যপ্রক্ষাটাঃ
তফযেয স্বযল্পান্নত যদমূযয াতফ থও উন্নন  উিযণ প্রতিা তযাতন্বত ওযায রযক্ষয জাততাংখ ১৯৮০ ার
যথযও LDC Conference াঅযাজযনয ভাধ্যযভ প্রতত দযও ১০ (দ) ফছয যভাদী ওভথতযওল্পনা
গ্রণ ওযয াঅযছ। ফ থযল ফা চতুথ থ LDC Conference (LDC IV) ানুতিত  ২০১১ াযরয
যভ ভায তুযযেয াআস্তাম্বুযর। এাআ Conference-এ ২০১১-২০২০ ভওাযরয জন্য Istanbul
Program of Action (IPoA) ীল থও এওটি ওভথতযওল্পনা গ্রণ ওযা । IPoA এয মূর রক্ষয
তছর ২০২০ াযরয ভযধ্য স্বযল্পান্নত যদমূযয াংখ্যা াযধ থযও নাতভয াঅনা।
ভাননী প্রধানভন্ত্রী যঔ াতনায যনতৃযত্ব এওটি উচ্চ ম থাযয ফাাংরাযদ প্রতততনতধদর উক্ত যম্মরযন
াাংগ্রন ওযয। এাআ যম্মরযন ভাভনী প্রধানভন্ত্রী IPoA ফাস্তফাযনয দৃঢ় াঙ্গীওায ব্যক্ত ওযযন। তাযাআ
ধাযাফাতওতা, জাতী ম থায উক্ত IPoA ফাস্তফাযনয রযক্ষয ২২ তডযম্বয ২০১৩ তাতযযঔ ভতন্ত্রতযলদ
তচযফয যনতৃযত্ব ২৭ দস্যতফতি IPoA ফাস্তফান াংিান্ত “ভন্ব  তযফীক্ষণ ওতভটি” কঠন ওযা 
(তাওা-১) এফাং এাআ ওতভটিযও াতা ওযায জন্য কত ০৩ াঅকি ২০১৬ তাতযযঔ ভতন্ত্রতযলদ তফবাক এও
প্রজ্ঞাযনয ভাধ্যযভ াআাঅযতড’য াতততযক্ত তচফ (তডাআ) ানুতফবাকযও াঅফাও ওযয ১৩ দস্যতফতি এওটি
াফ-ওতভটি কঠন ওযয (তাওা-২) । যফতীযত ভতন্ত্রতযলদ তফবাক কত ১৬ জানুাযী ২০১৮ তাতযযঔ ওর
ভন্ত্রণার/তফবাকযও ম্পৃক্ত ওযয উব ওতভটিয তযতধ বৃতদ্ধ া (তাওা-৩) ।
ভাননী াথ থভন্ত্রীয তদও-তনযদ থনাাঃ
IPoA ওাম থিভ ফাস্তফান াগ্রকতত তযচারনাধীন থাওা াফস্থ্া ২০১৬ াযরয তডযম্বয ভায তৎওারীন
ভাননী াথ থভন্ত্রী জনাফ াঅবুর ভার াঅফদুর মুতত স্বযল্পান্নত যদ যত ফাাংরাযদযয উিযযণয
(Bangladesh Graduation From LDC Status) যক্ষযে াঅন্ন প্রযাজনী
দযক্ষমূযয ব্যাাযয দৃতি াঅওল থণ ওযয তৎওারীন ভাননী তযওল্পনা ভন্ত্রী  ভাননী যযাষ্ট্র ভন্ত্রীযও
এওটি ে যরযঔন এফাং াআ াঅয তড-যও এ ব্যাাযয প্রযাজনী উযযাক গ্রন ওযায তনযদ থনা প্রদান ওযযন
(তাওা- ৪)। ভাননী াথ থভন্ত্রীয যে জাততাংযখয াযথ যমাকাযমাক াব্যত যযযঔ ২০-২৪ ভাচ থ ২০১৭ াযর
ানুতিত জাততাংযখয Committee for Development Policy (CDP) এয াতধযফযন
স্বযল্পান্নত যদ যথযও উিযযণয তফলটি তুযর ধযযত যফ ভযভথ তদও-তনযদ থনা প্রদান ওযা । য ানুমাী
াআাঅযতড ওতৃও
থ তনউাআওথস্থ্ জাততাংযখয স্থ্াী তভনযও াঅশু ওযণী তফলয জানাযনায ানুযযাধ ওযা 
এফাং স্থ্াী তভন Chief of CDP Secretariat -এয াযথ তফঠও ওযয যফতী ওযণী ম্পযওথ
সুাতয এওটি পযাক্স যপ্রযণ ওযয। উক্ত সুাতয এফাং প্রযাজনী ান্যান্য ওাম থিভ (যমভন, ফাাংরাযদ
ওতৃও
থ াংযতক্ষত াথ থ-ফছযাযী তযাংখ্যানযও তিওা ফছযয রূান্তযযয ব্যফস্থ্া ওযা) ফাস্তফাযনয ভাধ্যযভ
ফাাংরাযদ স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয যথ এতকয মা। এওাআভয স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয
যযাডম্যা ফাস্তফাযনয রযক্ষয গৃীত ওাম থিভ তযফীক্ষযণয জন্য কত ৩ জানুাতয ২০১৮ তাতযঔ যওায
যকযজট প্রজ্ঞাযনয ভাধ্যযভ প্রধানভন্ত্রীয ওাম থারযয মুখ্য ভন্বও (এ তড তজ)-যও বাতত এফাং াথ থননততও
ম্পওথ তফবাযকয াতততযক্ত তচফ (তড াআ উাআাং) যও দস্য-তচফ ওযয এওটি জাতী টােযপা থ কঠন ওযয
(তাওা-৫)। উক্ত প্রজ্ঞান যভাতাযফও াথ থননততও ম্পওথ তফবাযকয তড াআ উাআাং জাতী টােযপা-থ যও
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াতচতফও াতা প্রদাযনয দাতত্ব প্রদান ওযা । াাাত এওাআ প্রজ্ঞাযনয ভাধ্যযভ ফাাংরাযদয IPoA
ফাস্তফান  তযফীক্ষযণ ভতন্ত্রতযলদ তফবাক ওতৃও
থ কঠিত উ-ওতভটি জাতী টােযপাযথ ও ওাম থযক্ষযে
াতা প্রদাযনয জন্য াতততযক্ত দাতত্ব ারন ওযযফ ভযভথ উযেঔ ওযা ।
ফাাংরাযদযয াজথনাঃ IPoA যথযও Graduation
ভাননী প্রধানভন্ত্রী যঔ াতনায যনতৃযত্ব াম্প্রততও ভয ফাাংরাযদ াঅথ থাভাতজও উন্নযনয তফতবন্ন সূচযও
ব্যাও াগ্রকতত াজথন ওযয চযরযছ। তাযাআ সুফাযদ তফকত ১২-১৬াআ ভাচ থ ২০১৮ তাতযঔ ভাতওথন মৄক্তযাযষ্ট্রয তনউ
াআযওথ ানুতিত জাততাংযখয Committee for Development Policy (CDP) এয
তেফাতল থও ম থাযরাচনা বা ফাাংরাযদ প্রথভফাযযয ভত াঅনুিাতনওবাযফ স্বযল্পান্নত যদ যথযও উিযযণয
ওর ভানদণ্ড পূযযণয স্বীকৃততপ্রাপ্ত যযছ। স্বাধীনতা যফতী ফাাংরাযদযয উন্নযন এটি তছর এওটি ফড় াজথন
এফাং ভাননী প্রধানভন্ত্রীয যপ্রতক্ষত তযওল্পনা  তবন ২০২১ এযাআ পর রুান।
াযণী ১- উিযণ সূচযও ফাাংরাযদযয াফস্থ্ানাঃ
তনণ থাও

ভানদণ্ড ২০১৮

ফাাংরাযদ (২০১৮)

ভাথাতছু াঅ

১২৩০ ভাতওথন ডরায ফা তায ১২৭৪ ভাতওথন ডরায
যফী (কত ততন ফছযযয কড়)
ভানফম্পদ সূচও
৬৬ ফা তায যফী
৭৩.২
াথ থননততও বঙ্গুযতা ৩২ ফা তায ওভ
২৫.২
সূচও

ফাাংরাযদ (জানুাযী
২০২০)
১৫৩৯ ভাতওথন ডরায
৭৬.৮
২৫.১

জাততাংযখয তনভানুমাী, যওান যদ যয দু’টি তেফাতল থও ম থাযরাচনা স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয
ভানদণ্ড পূযযণ ক্ষভ যর স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয যমাগ্যতা াজথন ওযয। াঅা ওযা মা যম ফতথভান
উন্নন ধাযা াব্যাত থাওযর ফাাংরাযদ ২০২১ াযর ানুতিতব্য CDP এয যফতী তেফাতল থও ম থাযরাচনা
পুনযা স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয ভানদণ্ড পূযযণ ক্ষভ যফ। যযক্ষযে, ততন ফছয Grace Period
যবাক ওযায য ফাাংরাযদ ২০২৪ াযর াঅনুিাতনওবাযফ স্বযল্পান্নত যদযয তাতরওা যথযও যফতযয াঅযফ।
তযফ, এাআ প্রতিা াপযেয াগ্রমাোযও ধযয যাঔায াাাত উিযযণয ভধ্যফতী এফাং ানুফতী ম থায
ফাাংরাযদযয যফ তওছু ওযণী যযযছ (াযণী-২)।
াযণী ২- স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ প্রতিা  ভসূচী
ভসূচী
২০১৮

প্রতিা
থ বা ফাাংরাযদ উিযযণয ওর ভানদণ্ড পূযযণ ক্ষভ
ত তড ত এয তেফাতলও
যযছ ফযর প্রতীভান 
UNDESA ফাাংরাযদ যওাযযও এ ব্যাাযয াঅনুিাতনওবাযফ াফতত ওযয।

২০১৮-২০২১

UNCTAD এওটি vulnerability profile ফা বঙ্গুযতা ম থাযরাচনা
প্রস্তুত ওযয ফাাংরাযদযয তনওট উস্থ্ান ওযযফ।
UNDESA এওটি ex-ante impact assessment ফা প্রবাফ
ম থাযরাচনা প্রস্তুত ওযয ফাাংরাযদযয তনওট উস্থ্ান ওযযফ।
ফাাংরাযদ তদ্বতীফাযযয ভত উিযযণয ভানদণ্ড মূ পূযণ ওযযফ

২০২১
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২০২১-২০২৪

২০২৪

ত তড ত ECOSOC এয তনওট ফাাংরাযদযও স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয
সুাতয ওযযফ
ECOSOC ত তড ত এয সুাতযটি ানুযভাদন ওযযফ এফাং জাততাংখ
াধাযণ তযলদ যটি াঅভযর যনযফ
ফাাংরাযদ এওটি Graduation Strategy প্রস্তুত ওযযফ
উন্নন  ফাতণতজযও াাংীদাযকণ যওায ওতৃও
থ প্রস্তুতকৃত যাভথ ওাঠাযভাযত
াাংগ্রন ওযযফন এফাং াবীি াতা প্রদান ওযযফন
ত তড ত ফাাংরাযদযয উন্নন াগ্রকতত তযফীক্ষণ ওযযফ এফাং াআযওাযওয তনওট
থ প্রততযফদন দাতঔর ওযযফ;
এ ব্যাাযয ফাতলও
ফাাংরাযদ াঅনুিাতনওবাযফ স্বযল্পান্নত যদযয তাতরওা যথযও যফতযয াঅযফ

২০২৪

ফাাংরাযদ াতধওাাং International Support Measures
(ISMs) াযাযফ

২০২৪ যথযও

ফাাংরাযদ Graduation Strategy ফাস্তফান ওযযফ

২০৩৩ (+/-)

ফাাংরাযদ ত তড ত-যত ফ থযল Monitoring Report দাতঔর ওযযফ

তাছাড়া, উিযণ-যফতী ম থায International Support Measures (ISMs) াযাযনায
পযর উদ্ভুত ম্ভাব্য চযাযরিমূ স্টাতড  কযফলণায ভাধ্যযভ তচতিতওযণ, াংতিি ওর াাংীজনযও ম্পৃক্ত
ওযয Graduation Strategy প্রণন, দক্ষতা বৃতদ্ধয রযক্ষয প্রযাজনী প্রতক্ষণ প্রদান, উন্নন
যমাকী  াংতিি াঅন্তজথাততও াংস্থ্ামূযয াযথ তনযকাতযন তযচারনা ওযা, তফতবন্ন ভন্ত্রণার 
াংস্থ্ায াযথ ভন্ব াধন ওযা প্রযাজন।

স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয ভানদণ্ডপূযযণয স্বাধীনতা যফতী ঐততাতও াজথন উরযক্ষ ২২ ভাচ থ ২০১৮
তাতযযঔ তফাঅাআতত-যত াআাঅযতড াঅযাতজত াংফধ থনা ানুিাযন ভাননী প্রধানভন্ত্রী যঔ াতনা
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স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয ভানদণ্ডপূযণ উরযক্ষ
াআ াঅয তড ওতৃও
থ াঅযাতজত াংফধ থনা ানুিাযন
ভাননী প্রধানভন্ত্রীযও পৄযরয যতাড়া তদয শুযবো
জানাযেন তৎওারীন ভাননী তযওল্পনা ভন্ত্রী 
ফতথভান ভাননী াথ থভন্ত্রী জনাফ াঅ  ভ মুস্তপা
ওাভার, এপতএ, এভত

স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয ভানদণ্ডপূযণ উরযক্ষ
াআ াঅয তড ওতৃও
থ াঅযাতজত াঅন্তজথাততও ওভথারা
ফক্তব্য যাঔযছন তৎওারীন ভাননী াথ থভন্ত্রী জনাফ
াঅবুর ভার াঅফদুর মুতত

প্রওল্প গ্রণাঃ
উিযণ াংিান্ত ওর ওাম থিভ সুস্ঠুবাযফ তযচারনায রযক্ষয ১৫াআ এতপ্রর ২০১৮ তাতযঔ ানুতিত জাতী
টােযপা-থ এয তদ্বতী বা এাআ ভযভথ তদ্ধান্ত গৃীত  যম, “LDC উিযযণয প্রবাফ  ওযণী তনতধ থযণ,
ঐততাতও াজথনযও যদ  তফযদয ব্যাও প্রচাযণায ভাধ্যযভ যদযয বাফমূততথ উজ্জ্বর ওযায স্বাযথ থ LDC
াংিান্ত তফতবন্ন কযফলণা যরঔা, প্রওানা াতফ থও ওভথওান্ড মথামথ ফাস্তফাযনয রযক্ষয ERD এওটি প্রওল্প
গ্রণ ওযযফ। এ প্রওযল্পয াঅতা ক্ষভতা বৃতদ্ধ তফতবন্ন ভন্ত্রণার/তফবাকযও াতা প্রদান ওযা যফ”
(তাওা-৬)। এাআ তদ্ধান্ত ানুমাী ওাম থিভ তযচারনা এফাং টােযপা থযও াতচতফও াতা প্রদাযনয রযক্ষয
াথ থননততও ম্পওথ তফবাক ওতৃও
থ ‘Support to Sustainable Graduation Project’
ীল থও এওটি প্রওল্প াযত যনা যযছ। প্রওযল্পয চাযটি ওযম্পাযনন্ট যযযছ, যমগুযরায ওাম থাফরী াংতক্ষপ্ত
াঅওাযয নীযচ উস্থ্ান ওযা যরা।
প্রওযল্পয ওযম্পাযনন্টমূ
ওযম্পাযনন্ট ০১

M&E of LDC Sensitive
Criteria and Policy Gap
Analysis (স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ
াংিান্ত ভানদণ্ডমূযয তযফীক্ষণ  মূোন
এফাং নীততকত খাটতত ম থাযরাচনা)

ওযম্পাযনন্ট ০২

Capacity Enhancement of
Data
Management
and
Information System (তথ্য 
উাি ব্যফস্থ্ানা দ্ধততয যক্ষযে দক্ষতায
উৎওল থ াধন)

Support to Sustainable Graduation প্রওল্প
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ওযম্পাযনন্ট ০৩

Campaign & Advocacy for
Graduation (উিযণ াংিান্ত প্রচায
প্রচাযণা ওাম থিভ তযচারনা)

ওযম্পাযনন্ট ০৪

Knowledge
Management
Products and Tools on LDC
Graduation (উিযণ াংিান্ত জ্ঞান 
যচতনতামূরও উওযণ প্রস্তুতুওযণ)

প্রওযল্পয উযেশ্যাঃ াআাঅযতড’য তডাআ ানুতফবাযকয ভাধ্যযভ
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ াংিান্ত জাতী টােযপা থযও তনতভতবাযফ প্রযাজনী াতচতফও াতা
প্রদান;
স্বযল্পান্নত যদ যত ফাাংরাযদযয উিযণ প্রতিা ভসৃণ  যটওাআওযযণয রযক্ষয প্রনীতব্য
িাতন্তওারীন ওরাযওৌর (Transition Strategy) প্রস্তুযতয রযক্ষয যওাযযও প্রযাজনী
াতা প্রদান এফাং এ রযক্ষয তফতবন্ন াাংীজনযদয ভযধ্য প্রযাজনী ভন্ব াধন;
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণাংিান্ত ওর প্রস্তুততমূরও ওাম থিভ সুিুবাযফ ফাস্তফাযনয রযক্ষয ওাম থওযী
তযফীক্ষণ  তদাযতও তনতিতওযণ;
উিযণ াংিান্ত তথ্য  উািমূ তনতফড়বাযফ তযফীক্ষণ  ম থাযরাচনা ওযা, এতদাংিান্ত নীততকত
ব্যফধান (Policy Gap) তনতভতবাযফ ম থাযরাচনায জন্য প্রযাজনী ওাঠাযভা তততয এফাং
এযক্ষযে প্রযাজনভাতপও নীততকত স্তযক্ষযয (Policy Intervention) ব্যফস্থ্া গ্রন;
উিযণ ভধ্যফতী  যফতী ভয সৃি ম্ভাব্য প্রততফন্ধওতামূযয াযথ ঔা ঔাাযনায রযক্ষয
যওাযী  যফযওাতয ঔাত এফাং সুীর ভাযজয দক্ষতা বৃতদ্ধ ওযা;
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয ব্যাাযয াংতিি াাংীজনযদয ভযধ্য াআততফাচও বাফধাযা সৃতিয রযক্ষয
স্থ্ানী  াঅন্তজথাততও ম থায ব্যাও প্রচায প্রচাযণায াঅযাজন;
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ যফতী ভয মাযত তফতবন্ন াঅন্তজথাততও াতামূ
(International Support Measures) াব্যাত থাযও তা সুতনতিত ওযায জন্য
াঅন্তজথাততও ভযর প্রযাজনী কূটননততও তৎযতা যজাযদাযওযযণয রযক্ষয াংতিি াাংীজনযদয
দক্ষতা বৃতদ্ধ;
উিযণাংিান্ত নীততভারা প্রণন  তদ্ধান্তগ্রযনয যক্ষযে নীতততনধ থাযওযদয প্রযাজনী াতা ওযায
রযক্ষয এওটি Socioeconomic Forecasting Tool  তফতবন্ন জ্ঞান 
যচতনতামূরও উওযণ প্রস্তুত ওযা;
ম্পাতদত উযেঔযমাগ্য ওাম থাফরীাঃ
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয প্রতিা প্রযাজনী তদওতনযদ থনা প্রদাযনয উযেযশ্য কঠিত জাতী
টােযপা-থ এয বা তনতভতবাযফ াঅযাজন, বা প্রযাজনী াতচতফও াতা প্রদান এফাং বায

Support to Sustainable Graduation প্রওল্প
াথ থননততও ম্পওথ তফবাক, াথ থ ভন্ত্রণার
তদ্ধান্তমূ follow up ওযায যক্ষযে প্রযাজনী ব্যফস্থ্া গ্রযন Support to
Sustainable Graduation প্রওল্প াতা প্রদান ওযয াঅযছ।
উিযণ প্রতিায ম্ভাব্য প্রবাফ ম থাযরাচনায জন্য াংতিি তফতবন্ন ভন্ত্রণারযয ওভথওতথাযদয ভন্বয
কঠিত যওায গ্রুযয বা তনতভতবাযফ াঅযাজন, বা প্রযাজনী াতচতফও াতা প্রদান এফাং
বায তদ্ধান্তমূ follow up ওযায জন্য প্রযাজনী ব্যফস্থ্া গ্রযন াতা ওযয থাযও।
স্বযল্পান্নত যদ যত ফাাংরাযদযয উিযযণয ম্ভাব্য প্রবাফ তও যত াযয য ব্যাাযয জাততাংযখয
াঙ্গাংস্থ্া United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UN DESA) ওতৃও
প্রণীতব্য প্রবাফ ম থাযরাচনা ফা Impact
থ
Assessment প্রস্তুযতয যক্ষযে UN DESA এয াযথ প্রযাজনী ভন্ব াধন ওযয
াঅযছ।
এওাআ যঙ্গ United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) ওতৃও
প্রনীতব্য বঙ্গুযতা ম থাযরাচনা ফা
থ
Vulnerability Profile তততযয যক্ষযে UNCTAD এয াযথ প্রযাজনী ভন্ব
াধন ওযযছ।
প্রওযল্পয পৃিযালওতা যজযনবাস্থ্ South Centre স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয যপ্রক্ষাযট
TRIPS সুতফধা না থাওযর ফাাংরাযদযয লধ তযল্পয উয তও প্রবাফ ড়যত াযয য তফলয
এওটি কযফলণা ওাম থিভ তযচারনা ওযযছ। উক্ত প্রাথতভও ঔড়া কযফলণা প্রততযফদন তনয তফকত ০৯
াআ যপব্রুাযী ২০২০ তাতযঔ াআাঅযতড-এয Support to Sustainable Graduation
প্রওল্প  South Centre-এয যমৌথ উযযাযক ঢাওা তদনব্যাী এওটি ওভথারায াঅযাজন
ওযা । যওাযযয াংতিি তফতবন্ন ভন্ত্রণার, দাতাাংস্থ্া তথা লধ তযল্পয যঙ্গ াংতিি তফতবন্ন
যওাম্পাতন  ব্যফাী াংকঠযনয প্রতততনতধবৃন্দ উক্ত ওভথারা াাংগ্রণ ওযযন। ওভথারা উিযণ
যফতী ভয ফাাংরাযদযয যক্ষযে TRIPS সুতফধা াব্যাত যাঔায জন্য তফে ফাতণজয াংস্থ্া
(WTO)-এয াযথ াঅরা াঅযরাচনা শুরু ওযায যাভথ যদা । এওাআ যঙ্গ উিযণ যফতী
ভয তযফততথত তযতস্থ্ততযত স্থ্ানী লধ তল্পযও প্রস্তুতওযযণয রযক্ষয প্রযাজনী াঅাআনকত
াংোয  াংতিি জনফযরয দক্ষতা বৃতদ্ধয উয ওভথারা যজায যদা ।
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ যফতী ভয তফতবন্ন াঅন্তজথাততও াতা াব্যাত যাঔায ব্যাাযয
তফতেও ভযর প্রযাজনী যচতনতা সৃতিয রযক্ষয াথ থননততও ম্পওথ তফবাযকয উযযাযক তফতবন্ন
াঅন্তজথাততও যম্মরযনয াাং তযযফ তফতবন্ন াাআড াআযবযন্টয াঅযাজন ওযা যে। াআযতাভযধ্য
তফকত ২০১৮ যনয জুযন মৄক্তযাযষ্ট্রয তনউ াআযওথ ানুতিত High-level Political
Forum, ২০১৯ যনয এতপ্রযর তনউ াআযওথ ানুতিত ECOSOC Forum on
Financing for Development (FfD) এফাং এওাআ ফছয যভ ভায থাাআোযন্ডয
থ াধাযণ বায াাং তযযফ এধযযনয াাআড
ব্যাাংওযও ানুতিত UNESCAP এয ফাতলও
াআযবযন্টয াঅযাজন ওযযছ।
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২০১৮ াযরয জুরাাআ ভায তনউ াআযওথ ানুতিত High
Level Political Forum এয াাং তযযফ
াঅযাতজত Sustainable Graduation াংিান্ত
Side Event এ ফক্তব্য যাঔযছন াযফও ভাননী
াথ থভন্ত্রী জনাফ াঅবুর ভার াঅফদুর মুতত

২০১৯ াযরয যভ ভায থাাআোযন্ডয ব্যাাংওযও ানুতিত
ESCAP এয ীল থ যম্মরযনয াাং তযযফ াঅযাতজত
Sustainable Graduation াংিান্ত Side
Event এ ফক্তব্য যাঔযছন ভাননী তযওল্পনা ভন্ত্রী জনাফ
এভ এ ভান্নান

স্বযল্পান্নত যদ যত ফাাংরাযদযয উিযযণয যপ্রক্ষাযট মৄকান্তওাযী এাআ াজথন ম্পযওথ ব্যাও
জনযচতনতা সৃতি এফাং উিযণ প্রতিায ভধ্যফতী  ানুফতী ম থায ফাাংরাযদ যওাযযয যম
ব্যাও প্রস্তুতত প্রযাজন যফ তাযত তৃণমূর ম থাযয ভানুযলয তি াাংগ্রন তনতিত ওযযত
প্রওযল্পয াতা তৃণমূর ম থায তফতবন্ন প্রতক্ষণ ওভথারায াঅযাজন ওযা যে।
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযণ  যটওাআ উন্নন রক্ষযভাোয তফতবন্ন তদও ম্পযওথ যওাযযয াংতিি
ভন্ত্রণারযয ওভথওতথাযদয াফততওযযনয রযক্ষয UNESCAP এয যমাতকতা ২০১৯ াযরয
জুন ভায বাযযতয না তদেী  থাাআোযন্ডয ব্যাাংওযও “SDGs and Sustainable
Graduation of Bangladesh” ীল থও দুটি প্রতক্ষণ ওভথারায াঅযাজন ওযা
যযছ।
স্বযল্পান্নত যদ যত উিযযণয যপ্রক্ষাযট ফাাংরাযদযয তও ধযযনয প্রস্তুতত প্রযাজন তা ম থাযরাচনায
জন্য এফাং যাআ ানুমাী যওাযযয াংতিি ভন্ত্রণারমূযয ওভথওতথা  ান্যান্য াাংীজনযদয জ্ঞান
 দক্ষতা বৃতদ্ধয রযক্ষয প্রওযল্পয উযযাযক তফতবন্ন প্রতক্ষণ ওভথারায াঅযাজন ওযা যে। াতত
ম্প্রতত (১৫  ১৬াআ ভাচ থ ২০২০) ফাাংরাযদ তযাংখ্যান বুযযযায ওভথওতথাযদয জন্য Reliable
Data Exposure Relevant to Development Synergy ীল থও এ ধযযনয এওটি
ওভথারা াঅযাজন ওযা ।
উিযণ প্রতিা এফাং এয পরাপর ম্পযওথ াংতিি াাংীজন তথা াধাযণ জনকযণয ভযধ্য ব্যাও
জনযচতনতা সৃতি এফাং উিযণ ম্পযওথ াআততফাচও বাফধাযা সৃতিয রযক্ষয প্রওযল্পয উযযাযক তফতবন্ন
প্রচায  প্রওানা উওযণ প্রস্তুত  মুদ্রণ ওযা যে।
তনওট বতফষ্যযত ম্পাতদতব্য উযেঔযমাগ্য ওভথওান্ডাঃ
উিযযণয তনণ থাওমূযয াফস্থ্া তনতভত ভতনটয  ম থাযরাচনা ওযয প্রযাজনী দযক্ষ গ্রণ ওযা
থ ম থাযরাচনা ফাাংরাযদ
মাযত ভাচ থ, ২০২১ াযর ানুতিতব্য CDP এয যফতী তেফাতলও
তদ্বতীফাযযয ভত উিযযণয ভানদন্ড পূযযণ ক্ষভ যত াযয।

Support to Sustainable Graduation প্রওল্প
াথ থননততও ম্পওথ তফবাক, াথ থ ভন্ত্রণার
উিযণ প্রতিা ভসৃণ যাঔায রযক্ষয CDP, UNCTAD, UNOHRLLS  াংতিি
াঅন্তজথাততও াংস্থ্ামূযয াযথ তনতভত যমাকাযমাক াব্যাত যাঔা।
UNCTAD ওতৃও
থ প্রনীতব্য Vulnerability Profile প্রণযনয ওাজ দ্রুত ম্পাদযনয
ব্যফস্থ্া ওযা এফাং এ তফলয াংতিি তফতবন্ন ভন্ত্রণার/তফবাক/াংস্থ্ায ভতাভত াংগ্র ওযা।
উিযযণয যপ্রক্ষাযট যদযয তততয যাাও তল্প  তফযদতও াতায উয ম্ভাব্য প্রবাফ এফাং
WTO এয TRIPS Waiver সুতফধা যতত ায ম্ভাব্য প্রবাফ তনরুন  ওযণী
তনধ থাযযণয রযক্ষয তফতবন্ন কযফলণা ওাম থিভ তযচারনা ওযা।
এছাড়া GED এয প্রবাফ মূোন প্রততযফদন াায য যাআ ানুমাী তওছু তনতদ থি যিয
তচতিত ওযয যাআফ যিযয উিযযণয প্রবাফ ম থাযরাচনায জন্য তনতফড় কযফলণায ভাধ্যযভ
প্রযাজনী ওভথযওৌর তনধ থাযণ  নীতততনধ থাযণী ম থায তা উস্থ্ান ওযা যফ।
াংতিি ওর াাংীজনযও ম্পৃক্ত ওযয Transition Strategy প্রণযনয ওাজ শুরু ওযা।
উিযযণয যয মাযত তওছু তওছু গুরুত্বপূণ থ International Support Measures
(ISMs) াব্যাত যাঔা মা, য তফলয উন্নন যমাকী, ফাতণতজযও াাংীদায  াংতিি
াঅন্তজথাততও াংস্থ্ামূযয াযথ াঅরা াঅযরাচনা শুরু ওযা।
উিযণ যফতী তযতস্থ্তত যভাওাযফরা ওযায ক্ষভতা বৃতদ্ধয রযক্ষয াংতিি াাংীজনযদয প্রতক্ষযণয
ব্যফস্থ্া ওযা।
জনযচতনতা বৃতদ্ধ উিযণ াংিান্ত তফতবন্ন ওভথওান্ড, যমভন জাতী  াঅন্তজথাততও ম থায
াওথ, যতভনায, Focused Group Discussions (FGDs), াআতযাতদ াব্যাত
যাঔা।
উিযণ প্রতিা ম্পযওথ জনভযন াআততফাচও বাফধাযা সৃতিয রযক্ষয তনতভতবাযফ তফতবন্ন প্রওানা,
প্রাভান্যতচে  প্রচায প্রচাযণা উওযণ প্রস্তুত  তফতযণ াব্যাত যাঔা।
উিযণ াংিান্ত জাতী টােযপা থ এফাং যওায গ্রু-এয তনতভত বা াঅযাজযনয ব্যফস্থ্া ওযা এফাং
তাযদযযও াতচতফও াতা প্রদান তনিত ওযা।

