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ল  ১২। দািয় শীল ভাগ এবং উৎপাদন         

ল  ১৩। জলবায়ু সং া  সামুিহক ব ব া 1        

ল  ১৪। জলজ জীবন          
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1 রণীয় য ইউনাইেটড নশনস’ মওয়াক কনেভনশন অন াইেমট চ  হল আ জািতক, 
আ ঃসরকার আলাপ-আেলাচনার মূল ম  যখােন জলবায়ু পিরবতেনর ি েত িব াজনীন 
িতি য়া ঈবং িস া  গৃহীত হেব।  

 



3 
 

ল  ১। স ূণ দাির  মাচন   

মূলতঃ  সমােজর িত  র থেক দাির  িনি করণ    

১.১   দিনক জীবনধারেনর জন  যােদর মাথা িপছু বরা  অথ ১.২১ মািকন ডলােরর চেয় 

কম তাঁেদর সংখ া েন  নািমেয় আনার মাধ েম, ২০৩০ সােলর মেধ  চরম দাির  সমূেল 

উৎপাটন / িনমূলকরণ। 

১.২ মাটা দােগর িহেসেব, ২০৩০ সােলর মেধ  িবিভ  বয়েসর পু ষ, মিহলা ও িশ  যারা 

জাতীয় পিরমােপর িনিরেখ দির তার মেধ  বসবাস কের তাঁেদর পিরমান ৫০ শতাংশ াস 

করা।    

১.৩  রা ীয়ভােব উপেযাগী সামািজক সুর া িবিধ  ২০৩০ সােলর মেধ  এমনভােব েয়াগ 

করেত হেব যন তুলনামুলকভােব গিরব ও অসহায় মানুষেদরেক উে খেযাগ ভােব সুিবধা 
দােনর আওতায় আনা স বপর হয়। 

১.৪  ২০৩০ সােলর মেধ  এটা িনি ত করেত হেব য তুলনায় দির  ও অসহায় গা ীর 

মানুষ ছাড়াও সমােজর সব েরর পু ষ ও মিহলা যন অথৈনিতক স দ, াথিমক পিরেষবা, 
জিমর মািলকানাস  এবং িনয় ন, উ রািধকার সুে  া  স ি , াকৃিতক স দ, নতুন 

যুি  ব বহার, আিথক পিরেষবা ভাগ করার ব াপাের সমান অিধকার া   হয়। 

১.৫  গিরব, দুবল এবং তুলনায় অসহায় পিরি িতেত জীবন অিতবািহত করা মানুষজন যন 

অে েতই আবহাওয়াজিনত কারেন, সামািজক কারেন, অথৈনিতক কারেন িবিভ  ধরেনর 
চরম িবপযেয়র স ুখীন না হন। যিদ হন তাহেল তাঁরা যন অ  সমেয়র মেধ  িবপযেয়র 

অিভঘাত কা েয় াভািবক জীবেন ত াবতন করেত পাের তার জন  েয়াজনীয় 
পিরকাঠােমার বে াব  ২০৩০ সােলর মেধ  করা আবশ ক।   
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১।ক। কারেভেদ সম  ধরেনর দাির  দুরীকরেনর িনিম , িবেশষভােব অনু ত অ 

উ য়নশীল দেশর কথা মাথায় রেখ, স াব  সব ধরেনর উৎস থেক উপকরন 

সং হ এবং উ য়নমূলক বাঝাপড়া গের তালার মাধ েম এতা িনি ত করা দরকার 

য েয়াজনমািফক েত কেক যন পযা  এবং অনুেময় পিরমােন সাহায  করেত 

কান প অসুিবধা না হয়। 

১।খ। দির  জনগেনর সহায়ক এবং িল -সংেবদনশীল উ য়ন কৗশেলর িভি েত 

জাতীয়, আ িলক, এবং আ জািতক ের এমন নীিতর িনমাণ কাঠােমা ণয়ন 

করা/রচনা করা েয়াজন জােত দাির  দূরীকরেণর কম উেদ াগ অিতির  গিত া    

হয়।  

ল  ২। শূন  ুধাকাতরতা    

মূলতঃ  ধারণীয় কৃিষ ব াব ার মাধ েম খাদ  সুর া, 

পুি র িবকাশ এবং ু ধাকাতরতা িনি করণ 

২.১  গিরব এবং অসহায় মানুষেদর পাশাপািশ িশ েদর ব াপাের িবেশষ  িদেয় 

সারা বছর ব াপী িনরাপদ, পুি বধক এবং পযা  খােদ র ওপর সবার ব াবহারািধকার 

িনি ত কের ২০৩০ সােলর মেধ  পৃিথবীেক ুধাকাতরতা থেক মু  করেত হেব। 

২.২  ৫ বছেরর কম বয়সী িশ েদর বামন  এবং কম ওজেনর সমস া মটােনা 

এবং িকেশারী, স ান স বা এবং স ানেক ন দানকারী মিহলােদর পুি র জন  

েয়াজনীয় ব াব া হেনর ব াপাের আ জািতক ের যসব ল মা া গৃহীত হেয়েছ 

স িল ২০২৫ সােলর মেধ  পািয়ত কের ২০৩০ সােলর মেধ  অপুি র মেতা 

দীঘেময়াদী সমস ার সুরাহা করেত হেব। 
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২.৩ ২০৩০ সােলর মেধ  কৃিষর উতপাদনশীলতা ি ন করার সে  ু  মােপর 

খাদ ব  উৎপাদক, িবেশষ কের মিহলা, দশীয় জািত-উপজািত, কৃিষ-পিরবার, 
মষপালক, মৎস জীিব/মৎস চািষেদর উপাজেনর পিরমাণও ি ন করার ল  

বা বািয়ত করেত হেব। এই উে েশ  েয়াজনমািফক জিম, উৎপাদনশীল স দ, 

উপাদান, কৗশল/ যুি , আিথক পিরেষবা, বাজার, মুল  সংেযাজন এবং অকৃিষ 

কমসং ােনর ব াপাের েত েকর ব াবহারািধকার এবং অিধগম তা িনি ত করা 

দরকার।    

২.৪ ২০৩০ সােলর মেধ  কৃিষকাজেক সদথক ি িত াপকতা দােনর মাধ েম 

উৎপাদনশীলতা অ উৎপাদেনর পিরমান বৃি  ঘটােত হেব দীঘ ায়ী ভােব। তেব সটা 

করেত িগেয় বা তে র ভারসাম তার সে  কােনারকম সমেঝাতা করা চলেব না। 
অথাৎ, ধারণীয় কৃিষব াব ার পাশাপািশ এটাও িনি ত করেত হেব য ভূিম এবং 

মা র ণ বৃি  পায় এবং জলবায়ু, আবহাওয়ার পিরবতন, খরা, বন া বা অন ান  

াকৃিতক িবপযেয়র সে  ত মািনেয় নওয়ার মতা কৃিষব াব ার কাঠােমােত 

অ িনিহত থােক।   

২.৫  কৃিষবীজ, কৃিষজ উি দ, পাষ  জীবজ  এবং কৃিষেত ব ব ত প  এবং 

তােদর বন  জািতর জেন ক বিচ  র া করার জন  আ জািতক ের স ত 

এবং অনুেমািদত িনয়মাবলী মেন বীজ এবং চারাগােছর এি  সািবক ব াংক গঠন 

এবং স  বহাল রাখার যাবতীয় ব ব াপনা ২০২০ সােলর মেধ  স  করেত হেব। 

দশীয়, আ িলক এবং আ জািতক ের এই ধরেনর ব াংক র া ছাড়াও জেন ক 

স দ এবং তদস ীয় সনাতনী ব বহািরক ান ব বহােরর ব াপাের প পাতশূন তা  

এবং ন ায়স ত অংশীদারী  িনি ত করেত হেব।    

২.ক উ য়নশীল দশ িলেত, িবেশষ কের কম উ ত দেশ, কৃিষজ           

উৎপাদন বৃি  করার উে েশ  ামীন পিরকাঠােমা, কৃিষ গেবষণা এবং সংেযািজত 

পিরেষবা, যুি গত উ য়ন, উি দ এবং গবািদপ -র িজন ব াংক-র ওপর 
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িবিনেয়ােগর পিরমান বৃি  আবশ ক এবং সটা হওয়া উিচত আ জািতক সহেযািগতা 

এবং বাঝাপড়ার মাধ েম।       

২.খ  কৃিষপেণ র আ জািতক বাজাের যসব িতব কতা এবং িবকৃিত আেছ স িল 

িতহত, পিরমাজন ও সংেশাধন িনিম  কৃিষ রফতািনর ওপর দ  ভতুিক বা 

সমতুল ভাবকারী যেকােনা প িতেক সমা রালভােব বজন করেত হেব দাহা 
ডেভলপেম  রাউ -এর ঘাষণার সােথ সাম স  রেখ।    

২.গ  খাদ েব র বাজার এবং বাজারসৃ  কমকা  স কভােব সংঘ ত করেত হেল 

সংি  বাজার স ীয় তথ ািদ, খাদ  ভা ার, ভৃিত জানার ব াপাের সবার 

সমানািধকার থাকা আবশ ক। কারন, তাহেলই একমা  খাদ েব র বাজাের দােমর 

আকি ক অথা-নামা িনয় ণ করা স ব।       

ল  ৩। সু া  এবং শলতা  

মূলতঃ  সব বয়েসর সবার জন  সু  জীবন ও কল াণ সাধন 

িনি তকরণ।  

৩.১ ২০৩০ সােলর মেধ  সাবজনীন / িব ব াপী মাতৃ কালীন মৃতু র অনুপাত িত 

১ ল  নবজাতেকর ি েত ৭০-র নীেচ নািমেয় আনা।     

৩.২ ৫ বছেরর কম বয়সী িশ  ও নবজাতেকর ে  িতেরাধেযাগ  মৃতু  ২০৩০ 

সােলর মেধ  েন  নািমেয় আনা। সই কারেন নবজাতেকর মৃতু  হার িত ১ ল  

নবজাতেকর মেধ  নু নতম ১২ এবং ৫ বছেরর কম বয়সীেদর মৃতু  হার িত ১ ল  

নবজাতেকর ি েত নু নতম ২৫-এ নািমেয় আনা িবে র িত  দেশর ল মা া 

হওয়া উিচত।  
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৩.৩ ২০৩০ সােলর মেধ  এইডস, য া, ম ােলিরয়া এবং া ীয় অসুেখর মেতা 

মহামারীর িনি করন। হপাটাই স, নানা জলবািহত, এবং সং ামক রােগর জন  

যথাযথ িতেরাধমূলক ব াব া গেড় তালা। 

৩.৪ মানিসক া  ও শলতার ব াপাের যেথািচত নজর রাখার পাশাপািশ স ক 

িতেরাধক ও িচিকৎসার বে াব  কের অ-সং ামক রােগর হতু অকালমৃতু র 

সংখ া ২০৩০ সােলর মেধ  এক-তৃতীয়াংশ াস করা।  

৩.৫ চতনানাশক ঔষেধর বা মাদেকর অপব বহার, মেদর িতকারক ব বহার 

স িকত িতেরাধ ও িচিকৎসা ব ব া আেরা সুসংব  করা। 

৩.৬ সারা িবে  পথ দুঘটনায় আহত ও মৃেতর সংখ া ২০২০ সােলর মেধ        

বতমােনর তুলনায় অেধেক কিমেয় আনেত হেব। 

৩.৭ পিরবার পিরক নার সম  তথ  ও িশ া-সং া  তথ াবলী সহ যৗন এবং 

জনন সং া  সম  ধরেনর া  পিরেষবা সমুেহর ব াপাের সবার অিধগম তা 

২০৩০ সােলর মেধ  িনি ত করেত হেব জাতীয় কমসুচীর মেধ  অ ভুি করেণর 
মাধ েম।  

৩.৮ সাবজনীন া  সুর া অজন করার লে  ণগতভােব উৎকষ এবং 

অত াবশ ক া  পিরেষবার পাশাপািশ িনরাপদ, উ ম মােণর অপিরহায ওষুধপ  

এবং কা সাধারেনর য় মতার মেধ  রাখেত হেব। সই সে  েয়াজনানুসাের 
আিথক ঝঁুিকর ব াপােরও সুর া িবধান।   

৩.৯ িবপ নক রাসায়িনক, জল, বায়ু, এবং মা  দূষণ হেত সৃ  সং মেনর 

কারেন মৃতু র পিরমান ২০৩০ সােলর মেধ  উে খেযাগ ভােব াস করার জন  
েয়াজনীয় ব াব ািদ হণ।  
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৩।ক। িবে র সম  দেশ তামাক ও তামাকজাত ব  সাম ী ব াবহােরর ে  

ওয়া  হ  থ অরগািনেজশন মওয়াক কনেভনশন অন টাব ােকা কে াল এর 
কমসূচী পায়েনর ব াপাের জার দওয়া। 

৩।খ। িবেশষত উ য়নশীল দশ িলর কথা মাথায় রেখ সং ামক ও অসং ামক 

রােগর জন  য়সাধ  ওষুধ ও কা সহজলভ  করার লে  গেবষণা ও উ াবেন 

িবেশষ সাহােয র ব াব াপনা। এই সে  দাহা ঘাষণার ি পস চুি  এবং জন া  

সমি ত িনেদশনামা মেন বৗি ক স ি র অিধকার স িলত চুি েক েয়াজনমািফক 

নমনীয়তা বজায় রেখ এমন ভােব কাযকর করেত হেব যন নু নতম া  পিরেষবা 

ও ওষুধপ  থেক কউ বি ত না হন। 

৩।গ। উ য়নশীল দশ িলেত া কম  িনেয়াগ, িশ ণ, বহাল রাখা এবং 

তাঁেদর উৎকষ সাধেনর লে  া  খােত পযা  আিথক সং ােনর ব াব া করা। এ 

ব াপাের তুলনায় বশী অনু ত রা  এবং উ য়নশীল ছাট ীপ বা ীপপুে র ওপর 
বশী  দওয়া। 

৩।ঘ। জাতীয় ও িব াব াপী া  ঝঁুিকর ব াপাের আগাম সতকতা, ঝঁুিক াস 

এবং ব াব াপনার ে  উ য়নশীল দশ সহ সব দশেক অিধক মতা দান।  

ল  ৪। ণস  িশ া 

মূলতঃ  অ ভু  ও যথাথ ণস  িশ াদান, এবং আমৃতু  িশ ার 

সুেযাগ িনি তকরণ। 
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৪.১ ২০৩০ সােলর মেধ  এটা িনি ত করেত হেব য েত ক  ছেল এবং মেয় 

যন িনখরচায় ন ায  ণস  বুিনয়াদী ও মাধ িমক েরর িশ া লাভ কের 

ভিবষ েত াসি ক ও কাযকরী উপােয় িশ ার স বহার করেত পাের। 

৪.২ বুিনয়াদী েরর িশ া হেণর জন  েত ক  ছেল ও মেয়েক ত করার 

িনিম  শশবকালীন সুেযাগ-সুিবধা, য , এবং াক- াথিমক িশ ার বে াব  ২০৩০ 

সােলর মেধ  িনি তকরণ। 

৪.৩ ২০৩০ সােলর মেধ  নারী-পু ষ িনিবেশেষ সবার জন  যুি গত, বৃি মূলক, 

উ তর, এমনিক িব িবদ ালয় েরও সমান সুেযােগর ব াব া করা। 

৪.৪ ২০৩০ সােলর মেধ  যথাযথ দ তা, যুি গত ান এবং বৃি মূলক িশ ণ 

স  যুবক-যুবতী এবং া বয়  মানুেষর সংখ া পযা  পিরমােন বৃি  করা যােত 

কমসং ান, উেদ াগপিত িকংবা চাকির াথ  র কান অভাব না থােক। 

৪.৫ ২০৩০ সােলর মেধ  িশ াে ে  িল - বষম  পুেরাপুির িনমূল করার পাশাপািশ 

তুলনায় দুবল, শারীিরক বা মানিসক ভােব অ ম বা িবকলা , দশীয় জািত-

উপজািত এবং িশ  েত েকর জন  গতানুগিতক এবং বৃি মূলক িশ ার িত  ের 

সমান সুেযাগ িনি ত করা। 

৪.৬ সমােজর িত  িকেশার-িকেশারী এবং এক  উে খেযাগ  অংেশর া বয়  

পু ষ ও মিহলা যন পযা  বণ ান ও সংখ া ান অজন করেত পাের সটা ২০৩০ 
সােলর মেধ  িনি ত করেত হেব।  

৪.৭ ধারণীয় উ য়েনর জন  অত াবশ ক ান ও দ তা যন সবাই িশ ার 

মাধ েম অজন করেত পাের স ব াপাের েয়াজনীয় পদে প হণ িনি ত করেত হেব 

২০৩০ সােলর মেধ । িবেশষ  আেরাপ করেত হেব ধারণীয় জীবনযা া, মানুেষর 



10 
 

অিধকার, িল -সমতা, শাি -স ীিত, অিহংসা, সাং ৃ িতক বিচ , িব  নাগিরকে র 

বাধ ইত ািদর ওপর। 

৪।ক। েত েকর জন  িনরাপদ, অিহংস, অ ভু  এবং কাযকরী িশ ার পিরেবশ দােনর 

লে  িশ , অসমথ, ও িল  সংেবদনশীল িশ াকাঠােমা গেড় তালা এবং িনরিবি ভােব 

সটার উ িত সাধন করা দরকার। 

৪।খ। উ িশ ার পিরসর িব ৃত করার লে  তুলনায় উ ত এবং উ য়নশীল দশসমুহ 

থেক তুলনীয়ভােব উ য়নশীল, অনু ত, ীপপু , এবং আি কান দেশর ছা -ছা ীেদর 
জন  বরা  বৃি /জলপািনর পিরমান যেথ ভােব বৃি  করা আবশ ক। এবং সটা করা দরকার 

২০২০ সােলর মেধ ই।  

৪।গ। ২০৩০ সােলর মেধ  আ জািতক সম েয়র সাহােয  উ য়নশীল, অনু ত দশ, এবং 

ীপপু  িলর িশ কগণেক েয়াজনীয় িশ ণ দােনর মাধ েম যথাথমােনর ণস  

িশ েক পিরণত করা আবশ ক। 

ল  ৫। িল  সমতা   

মূলতঃ  িল  সাম  অজন এবং নারী ও বািলকােদর 
মতায়ন     

৫.১ সব  সবধরেনর এবং সব েরর মিহলা এবং বািলকােদর িত বষম মূলক 

আচরন এবং মনভােবর িবলুি  /অবসান / িনমূলকরণ। 



11 
 

৫.২ নারী এবং বািলকা কনা- বচা, যৗন হয়রািন, যৗন িনযাতন, শাষণ, 

িহং তার মেতা িবষয়সমুহ সম  ধরেনর ব ি গত বা কাশ  পিরসর থেক উৎপাটন 

করা অত  জ ির।     

৫.৩  বাল  িববাহ, অ- া  বয়  িববাহ, বলপূবক িববাহ এবং ী যৗনা  

ছদেনর মেতা সিহং  এবং িতকর থা /রীিত /িনয়েমর িবনাশ।  

৫.৪  িবিভ  দেশর থার রকমেফর অনুযায়ী সংসার ও পিরবােরর সদস েদর মেধ  

অৈবতিনক এবং গাহ  কােজর দািয়  ভাগ কের নওয়ার মাধ েম এই ধরেনর 

কাজেক ীকৃিত দওয়ার পাশাপািশ কদর করার বাধ তির। এই ি েত 

েয়াজনানুসাের জনিহতকর পিরেষবা, পিরকাঠােমা, সামািজক সুর া নীিতর ণয়ন 
এবং সাথক েয়াগ।  

৫.৫  রাজৈনিতক, অথৈনিতক এবং জনজীবেনর িত  ের িস া  হেনর প িতেত 

মিহলােদর সমান সুেযাগ এবং কাযকরী অংশ হণ সুিনি ত করা।   

৫.৬ া াম অফ অ াকশন অফ িদ ই ারন াশনাল কনফাের  অন পপুেলশন অ া  

ডেভলপেম  এবং বিজং াটফম ফর অ াকশন এবং সই আেলাচনার ফলাফেলর 

সে  সাযুজ  রেখ যৗন এবং জনন সং া  অিধকার এবং া  পিরেষবার ে  

িব জনীন /সািবক অিধগম তা আ ািসত করা।    

৫।ক। জাতীয় আইেনর ধারা ল ন না কের অথৈনিতক স েদর ওপর অিধকার, 

জিম ও অন ান  ওপর মািলকানা ও িনয় ণ, াকৃিতক স দ, আিথক পিরেষবা এবং 

উ রািধকার সুে  া  স ি র ব বহারািধকােরর ব াপাের মিহলােদর অিধগম তা 

সুিনি ত করার লে  েয়াজনীয় সং ার সাধন। 
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৫।খ। নারীর মতায়েনর লে  যুি , তথ  এবং যাগােযােগর আধুিনকতম 

প িত ব বহােরর ওপর  আেরাপ এবং উৎসাহবধন। 

৫।খ। িল  সমতা, নারীর মতায়ণ িনি ত করার জন  দরকার মেতা নীিত ও 

আইন ণয়ন করার পাশাপািশ স িলর ােয়ািগক িদক  শি শালী করেত হেব।  

ল  ৬। পির ত জল এবং পির তা     

মূলতঃ  সবার জন  পির ত ও আয় াধীন জল এবং 

পির  পিরেবশ ধারণীয় ব ব াপনার সাহােয  

িনি তকরণ  

৬.১  ২০৩০ সােলর মেধ  িবে র িত  নাগিরেকর জন  া কর /দূষণমু  এবং 

সহজলভ  পানীয় জল সমহাের সরবরাহ িনি ত  

৬.২  খালা ােন মলত াগ পুেরাপুির িনমূল করার বে াব  করা, া কর, 

পির  পিরেবশ ও িব ানস ত িনকাশীব ব ার ে  েত েকর পযা  এবং সমহার 

ব বহারািধকার ২০৩০ সােলর মেধ  সুিনি তকরণ। ভাবতঃ িবেশষ  আেরাপ 

করা হেব মিহলা, বািলকা এবং তুলনায় অরি ত অংেশর জনগেনর ওপর যারা 

আিথক ভােব কম স িতস । 

৬.৩  দূষণ াস, আ া ড় উে দ, িবষা  রাসায়িনক এবং পদাথ িনে প াস, 

অপির ত বজ  জল অেধক কিমেয়, উে খেযাগ  ভােব পুনব বহারেযাগ  জেলর 

পিরমান বািড়েয় ২০৩০ সােলর মেধ  পানীয় জেলর ণগত মান উ য়ন।   

৬.৪ জল সংকেটর হাত থেক িবে র সব ধরেনর সম  মানুষজনেক িন ৃ িত 

দওয়ার উে েশ  জল ব বহােরর নপুণ  বৃি র সােথ তাল িমিলেয় িমি  জেলর স ক 
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িন াশন /উে ালন এবং জাগান দীঘ ায়ী এবং অখ নীয় উপােয় িনি ত করেত হেব 

২০৩০ সােলর মেধ ই।     

৬.৫  সমাজ, অথনীিতর িত  ের আ েদশীয় সমেঝাতার মাধ েম সুসংহত জল 

স দ ব ব াপনা ২০৩০ সােলর মেধ  কাযকর করা।    

৬.৬  পাহাড়, বনভূিম, জলাভূিম, নদী, দ এবং অন ান  জল র র া ও 

পুন ার কের জল স িকত বা ত  ২০২০ সােলর মেধ  সুরি ত করা।   

৬.ক  ২০৩০ সােলর মেধ  আ জািতক ের আলাপ-আেলাচনা এবং সামথ  গঠেনর 

মাধ েম উ য়নশীল দশ িলর িত সাহায  দান িনি ত করা যন তারা বজ  জল 

পিরেশাধন, ব ব ত জল পুনব বহারেযাগ করণ, িনলবনীকরণ, জেলর অপচয় ব , 
জলচাষ /ধারণ ভৃিত সং া  সব ধরেনর কমসূচীেত অংশ হণ করেত পাের।      

৬.খ  জল, পির তা ও িনকাশী ব ব ার ত উ িত সাধেনর জন  

এলাকািভি ক সুিবধা হণকারীেদর/সুিবধােভাগকারীেদর আ িলক ব ব াপনায় অংশ হেণ 
উৎসাহদান এবং শি শালী করা।        

ল  ৭। আয় াধীন এবং পিরেবশ বা ব শি     

মূলতঃ  অজন ম, ভরসােযাগ , ধারণীয় এবং 
আধুিনক শি  ব বহার সুিনি তকরণ        

৭.১ ২০৩০ সােলর মেধ  এটা িনি ত করেত হেব যন িবে র িত  মানুেষর 

আয়ে র মেধ  ভরসা করার মেতা আধুিনক শি র ব াবহার ও পিরেষবা সমুহেক এেন 

ফলা যায়।   
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৭.২ সম  িবে র ব বহারেযাগ  শি  সমুেহর মেধ  পুনণবীকরনেযাগ  শি র পিরমাণ 

২০৩০ সােলর মেধ ই যেথ  পিরমােন বৃি  করা আবশ ক।        

৭.৩  বা নীয় উপােয় শি  ব বহাের য উ িতর হার বরতমােন পিরলি ত হে  

স েক ২০৩০ সােলর মেধ  ি ণ করেত হেব।   

৭।ক। পিরেবশ বা ব শি  সং া  গেবষণা ও যুি  ব বহার সহজতর করার 

লে  পুনণবীকরনেযাগ  শি , শি  ব বহাের কাম তা / দ তা, জীবা  ালািন 

যুি  / কৗশল, শি  পিরকাঠােমােত িবিনেয়াগ বৃি  পযা  পযােয় উ ীত করেত 

হেল ২০৩০ সােলর মেধ  আ জািতক সহেযািগতা এবং সমেঝাতা িব ৃত হওয়া 

েয়াজন।    

৭।খ। উ য়নশীল দশ িলেত, িবেশষভােব অনু ত দশ, ীপরা , ীপপু , 

লেবি ত উ য়নশীল দশ, তােদর িনজ  সহায়ক কমসূচীর সে  সাম স  রেখ 

অত াধুিনক ও ধারণীয় শি  পিরেষবা ব বহার িনি ত করেত হেল ২০৩০ সােলর 
মেধ  পিরকাঠােমা স সারণ ও যুি গত উ য়ন ঘটােত হেব।  

ল  ৮। সে াষজনক কমসং ান এবং আিথক িবকাশ       

মূলতঃ  েত েকর জন  অ ভু , ধারণীয় অথৈনিতক 

িবকাশ, উৎপাদনশীল, সে াষজনক এবং পূণ 

কমসং ান   

৮.১  েত ক দেশর িনজ  আভ রীন পিরি িত অনুযায়ী মাথা িপছু আিথক 

িবকােশর কাম  হার বজায় রাখেত হেব। সবােপ া কম উ ত দশ িলর ে  

কমপে  বাৎসিরক ৭ শতাংশ িজ িড িপ বৃি র হার ধের রাখেত হেব।  
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৮.২  উ  মুল  সংেযাজক এবং ম- িনিবড়  ে র ওপর িবেশষ  িদেয় আিথক 

উতপাদনশীলতার র বৃি র জন  েয়াজনীয় উ াবন, কৗশলগত উ য়ন এবং বিচ  বৃি  
িনি ত করা।    

৮.৩  সই ধরেনর উ য়নমুখী নীিতর ওপর জার দওয়া েয়াজন য িল তুলনায় 

বশী উৎপাদনশীল, সে াষজনক কমসং ান কের, উেদ াগপিত তির কের, উ াবন ও 

সৃি শীলতােক  দয়। এই উে েশ  আিথক পিরেষবা ব বহারািধকার িনি ত 

করার পাশাপািশ অিত ু , ু  ও মাঝাির আয়তেনর উেদ াগেক উৎসািহত কের 

িবিধব  উপােয় তােদর িবকােশর যথাযথ ব ব ািদ হণ।  দূষণ াস, আ া ড় 

উে দ, িবষা  রাসায়িনক এবং পদাথ িনে প াস, অপির ত বজ  জল অেধক 

কিমেয়, উে খেযাগ  ভােব পুনব বহারেযাগ  জেলর পিরমান বািড়েয় ২০৩০ সােলর 

মেধ  পানীয় জেলর ণগত মান উ য়ন।   

৮.৪ উ ত দশ িলর নতৃে , ১০-ইয়ার মওয়াক অফ া ামস অন সাসেটেনবল 

কনজা শন অ া  াডাকশন-এর কমসূচী অনুসরণ কের, ২০৩০ সােলর মেধ  উৎপাদন ও 
ভােগর িনিম  ব বহারেযাগ  স দসমুহ িব ব াপী কাম  উপােয় ব বহার করার প িতর 
উ েরা র উ য়ন ঘটােত হেব। সই সে  এটাও নজের রাখেত হেব যন অথৈনিতক িবকাশ 
পিরেবশ অব েয়র মুেল  না সাধন করেত হয়।   

৮.৫ যুবক-যুবতী, পু ষ-মিহলা, এমনিক শারীিরক ও মানিসক িতব ী সবার জন  যন 

২০৩০ সােলর মেধ  উৎপাদনশীল এবং সে াষজনক কমসং ান করা স ব হয়। এই ল মা া 
অজন করার জন  েমর বাজাের কান প বষম  ঘটােনা চলেব না – সমমুেল র কােজর জন  
েত কেক সমহাের মজুির িদেত হেব।   

৮.৬ বকার, অিশি ত এবং িশ ণহীন যুবক-যুবতীর সংখ া ২০২০ সােলর মেধ  

উে খেযাগ ভােব / পযা  পিরমােন াস করেত হেব।  
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৮.৭  বলপূবক মদান, আধুিনক দাস  ব ব া, মানুষ পাচার, যেকান ধরেনর িশ ম, 

সনাবািহনীেত িশ  িনেয়াগ এবং ব বহার সং া  ব াপাের তাৎ িনক এবং কাযকরী ব ব া 
হেণর মাধ েম স ূণ িনমূলীকরণ। ২০২৫ সােলর মেধ  সব ধরেনর িশ েমর অবসান 
ঘটােনা।   

৮.৮  পিরযায়ী িমক, িবেশষ কের মিহলা পিরযায়ী এবং যারা িবপ নক কেম িনযু , তাঁরা 

তা বেটই, তাছাড়াও সব ে র সব ধরেনর মজীিব / চা িররতেদর অিধকার র া করা 
এবং িনরাপদ ও সু  কম-পিরেবশ িনি ত করা।    

৮.৯  ২০৩০ সােলর মেধ ই ধারণীয় মণ িশ  / পযটন ব ব া গেড় তালার লে  

েয়াজনীয় নীিত উ াবন ও েয়াগ যােত কম-সং ান সৃি র পাশাপািশ ানীয় কৃি , সং ৃ িত ও 
ব  – সাম ী উৎপাদনও উৎসািহত হয় এবং আ জািতক পিরিচিত লাভ কের।   

৮.১০  দশীয় আিথক িত ান িলর মতা ও কােজর পিরিধ িব ার ঘ েয় ব াি ং, বীমা 

ও আিথক পিরেষবা ব বহাের সবাইেক উৎসািহত করা।  

৮।ক।  এনহা ড ইন ে েটড মওয়াক ফর ড িরেলেটড টকিনক াল অ ািসসটা  টু 

িল  ডেভলপড কাি জ –র পিরকাঠােমা অনুসরণ কের অনু ত ও উ য়নশীল দশ িলেক 
দরকামেতা বািনজ  সহায়ক ভতুিক / সহায়তা দান। 

 ৮।খ।  ২০২০ সােলর মেধ  াবাল জবসপ া  অফ িদ ই ারন াশনাল লবার 

অরগানাইেজশন – র কমসুচী িলর সাথক েয়াগ এবং িশি ত যুবক-যুবতীেদর কমসং ােনর 
জন  িব ব াপী অপিরহায কৗশল ণয়ন ও েয়াগ ি য়ায় তাঁেদর ব বহার করা।  
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ল  ৯। িশ , উ াবন এবং পিরকাঠােমা      

মূলতঃ দৃঢ় এবং ি িত াপক পিরকাঠােমা গঠন, 

অ ভু  এবং ধারণীয় িশ ায়েনর উ িত সাধন, 
এবং উ াবেনর পিরচযা    

৯.১ েত েকর জন  অজন ম এবং সমানািধকার িবিশ  অথৈনিতক উ য়ন এবং 

মানব কল াণ িনি ত করার লে  আ িলক ও আ জািতক ের স ক ণমান 
স , ভরসােযাগ , ধারনীয় এবং অিভঘাত সহনীয় পিরকাঠােমা িনমাণ / গঠন।   

৯.২ িবিভ  দেশর আভ রীন পিরি িতর সে  সাযুজ  রেখ ২০৩০ সােলর মেধ  

মাট কমসং ান এবং মাট দশীয় উৎপাদন (িজ িড িপ)-এ িশে র অনুপাত 

উে খেযাগ  ভােব বাড়ােনার লে  অ ভু  ও ধারণীয় িশ ায়েনর ওপর জর দওয়া। 

সরবােপ া কম উ ত দেশর ে  িজিডিপ- ত িশে র অনুপাত বতমান েরর 

তুলনায় ি ণ করা।   

৯.৩ উ য়নশীল দশ িলর ওপর বশী  দান কের আিথক পিরেষবা, 

য়েযাগ  ঋণ, মুল  শৃ ল ও বাজােরর সে  সংযুি করেণর ব াপাের ু ায়তন িশ    

িত ান এবং অন ান  কম েচ ার েবশািধকার ও ব বহারািধকার বৃি । উপােয় 

শি  ব বহাের য উ িতর হার বরতমােন পিরলি ত হে  স েক ২০৩০ সােলর 

মেধ  ি ণ করেত হেব।   

৯.৪ িবে র সব দেশ িনজ  মতা অনুযায়ী স দ ব বহােরর দ তা বৃি , 

পির ার এবং পিরেবশগত ভােব উ তমােনর যুি  বা িশে াৎপাদন প িতর ব বহার 

বৃি  করার মাধ েম ২০৩০ সােলর মেধ  বতমান পিরকাঠােমার উ য়ন এবং িশে  
নয়া যুি েক িবদ মান যুি র সে  অিভেযািজত কের ধারণীয় ের উ ীত করা। 
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৯.৫ ২০৩০ সােলর মেধ  উ াবেন উৎসাহদান এবং িত ১০ ল  মানুেষর িহেসেব 

গেবষণা ও উ য়েন িনযু  কম র সংখ া বৃি  এবং সরকারী ও বসরকারী উেদ ােগ 

গেবষণা খােত বরা  বৃি র মাধ েম িবে র সব দেশ, িবেশষত উ য়নশীল দেশ, 

িব ান ও যুি -িনভর গেবষণার সার এবং িশ  ে  যুি গত স মতা বৃি ।  

৯।ক। আি কান দশ, খুব অনু ত দশ, লেবি ত উ য়নশীল দশ, ু  ীপ 

ও ীপ রা  িলেক আিথক, যুি গত ও কািরগির সহায়তা দােনর মাধ েম সারা 

িব ব াপী সম  উ য়নশীল দেশ ধারনীয় ও অিভঘাত সহনীয় আিথক উ য়েনর রা া 

সুগম / সহজতর করা।  

৯।খ। িশ  বিচ ায়ন, ব  উৎপাদেন মুল  সংেযাজন ভৃিতর মেতা ল  পুরেনর 

জন  সহায়ক িশ  পিরেবশ এবং িশ  নীিত িনি ত করার মাধ েম সম  উ য়নশীল 

দেশর েদশী যুি  উ য়েন, গেবষণা এবং উ াবেন সহায়তা দান। 

৯।গ। ২০২০ সােলর মেধ  তুলনায় অনু ত দশসমুেহ তথ - যুি  এবং 

যাগােযাগ- যুি র ব বহারািধকার উে খেযাগ  ভােব বাড়ােনার উে েশ  ই ারেনট 

ব বহারেক েত েকর আিথক মতার মেধ  িনেয় আসেত হেব।   

ল  ১০। াস া  অসাম        

মূলতঃ  দেশর আভ রীণ এবং আ রেদশীয় অসাম  

াস   

১০.১  আয় বৃি র জাতীয় গেড়র তুলনায় আয় র িবন ােসর একদম নীেচর 

িদেকর ৪০ শতাংশ মানুেষর আয় বশী হাের বৃি র বে াব  ২০৩০ সােলর মেধ  

আনু িমকভােব।  
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১০.২  বয়স, িল , প ু , স দায়, বণ, জািত, গা ী, ধম, উৎস, অথৈনিতক ও 

সামািজক অব ান িনিবেশেষ েত েকর মতায়েনর জন  সবাইেক সামািজক, 

অথৈনিতক, এবং রাজৈনিতক কমকাে র সে  অ ভু  করা ২০৩০ সােলর মেধ ।  

১০.৩  বষম মূলক আইন, নীিত, থা িনমূল করার সে  সে  উপযু  আইন 

ণয়ন, নীিত হণ এবং কমসূচী পায়েনর মেধ  িদেয় সবার জন  ফলাফল িভি ক 

সমান সুেযাগ ও অসাম  াস িনি তকরণ।    

১০.৪ উ েরা র সাম  িত ার লে  েয়াজনীয় আিথক নীিত, েমর মজুির 

িনধারণ, সামািজক সুর া িবধােনর ব ব া করা।   

১০.৫ আ জািতক আিথক বাজার এবং িত ানসমুহ িনয় ণ এবং তদারিকর 

ব াপাের আেরা নজরদাির বািড়েয় িনয়ম-নীিত েয়ােগর ব াপাের আেরা দৃঢ়তা 
দখােনা েয়াজন।    

১০.৬ আেরা কাযকরী, িব াসেযাগ , বধ ািত ািনক শাসন দান করার জন  

িব ব াপী আ জািতক অথৈনিতক ও আিথক িত ােনর িস া  হণ প িতেত 
উ য়নশীল দশসমুেহর অংশ হণ ও িতিনিধ  িনিচত করা আবশ ক।  

১০.৭  সুপিরকি ত এবং সুিনয়ি ত অিভবাসন / অিভ য়ান নীিত ণয়ন ও 

কাযকর করার মাধ েম জনগেনর আ জািতক চলমানতা এবং অিভবাসন প িতেক 
আরও সুিবন , িনরাপদ, দািয় শীল এবং িনয়িমত করেত হেব।  

১০।ক। িব  বািনজ  সং া (ডি উ  ও)-র নীিত মেন েয়াজন মািফক 

উ য়নশীল দশ এবং অনু ত দশসমুেহর জন  িভ  এবং িবেশষ সহায়ক কমসূচী 
হেনর সুপািরশ / পরামশ  কাযকর করা। 
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১০।খ। অনু ত দশ, আি কান দশ, ু  ীপ রা , লেবি ত উ য়নশীল দশ 

এবং অন ান  সব দশসমুেহর জাতীয় পিরক না, কমসূচী ও ল  অরজেনর জন  

বেদিশক িবিনেয়াগ সহ আ জািতক ের সরকারী িহেসেব উ য়েনর জন  আিথক 

সাহায  (ও িড এ) দােনর ধারােক আেরা উৎসািহত করা।     

১০।গ। ২০৩০ সােলর মেধ  অিভবাসীেদর ারা েদেশ িরত অেথর জন  েদয় 

খরচ াস কের ৩ শতাংেশর নীেচ নািমেয় আনা এবং যসব কিরেডার / পথ িদেয় 
অথ রণ করেত হেল ৫ শতাংেশর বশী ব য় হয় স িল উে দ করা। 

ল  ১১। ধারণীয় শহর এবং জনেগা ী        

মূলতঃ শহর জনবসিতর জীবনযা া অ ভু , 
িনরাপদ, অিভঘাত সহনীয় ও ধারণীয় করা  

১১.১ ২০৩০ সােলর মেধ  েত েকর জন  পযা , িনরাপদ এবং সহজলভ  বাস ান 

এবং নু নতম পিরেশবাসমুহ, এবং বি  এলাকার উ য়ন।   

১১.২ রা ীয় পিরবহন ব ব ার উ িতসাধন এবং পথ িনরাপ া উ ত করার 

মাধ েম ২০৩০ সােলর মেধ  ত েকর জন  িনরাপদ, আয় াধীন, ব বহারেযাগ , 

ধারণীয় পিরবহন পিরকাঠােমা িনমাণ। এ সে  বয় , অসমথ, িশ , মিহলা এবং 

তুলনায় অরি ত পিরি িতর মেধ  বসবাসকারী মানুেষর েয়াজনেক যথাথ  

সহকাের িবেবচনা করেত হেব। 

১১.৩ িবে র সম  দেশ অ ভু  ও ধারণীয় নগরায়ন বৃি র পাশাপািশ ২০৩০ 

সােলর মেধ  েত েকর অংশ হণমূলক, সংযু  এবং ধারণীয় জনবসিত গের তলার 

লে  েয়াজনীয় পিরক না ও ব ব াপনা করা। 
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১১.৪ িব ব াপী সাং ৃ িতক ও াকৃিতক ঐিতহ  র ােথ নওয়া েচ াসমুহেক 

আেরা শি শালী করেত হেব।  

১১.৫ দির  ও তুলনায় অসহায় মানুেষর ওপর বশী  িদেয় সম  ধরেনর 

াকৃিতক দুেযাগ বা িবপযেয়র কারেন মৃতু র সংখ া, আ াে র সংখ া াস এবং 

িবপযয় হতু ত  অথৈনিতক িতর পিরমাণ, সম  িবে র উৎপাদেনর িনরীেখ, 

ল নীয় ভােব াস করেত হেব।   

১১.৬ বায়ু দূষণ, পুর এলাকার বজ  ব ব াপনা সুসংগ ত করার মাধ েম ২০৩০ 

সােলর মেধ  শহেরর কারেন মাথা িপছু িতর পিরমাণ াস করা। 

১১.৭ মিহলা, িশ , বৃ , অ ম/অসমথ মানুেষর ওপর িবেশষ  আেরাপ 

কের ২০৩০ সােলর মেধ  সম  িবে র েত েকর জন  িনরাপদ, অ ভু , আয় াধীন 

এবং েবশ ও ব বহারেযাগ  খালা জিম, পাক, সবুজ-সেতজ া র িনি ত করেত 

হেব। 

১১।ক। জাতীয় ও আ িলক/ ােদিশক উ য়ন পিরক নার িব ার ঘ েয় শহর, 

শহরতিল এবং ামীন এলাকার মেধ  অথৈনিতক, সামািজক ও পিরেবশগত 

সংযুি করণ িনিবড় করেত হেব।  

১১।খ। সনডাই মওয়াক ফর িডজা ার ির  িরডাকশন ২০১৫-২০৩০ –এর 

িনধািরত পথ অনুসরণ কের সািবক দুেযাগ/িবপযেয়র ঝঁুিক সম  পযােয় এমনভােব 

পিরচালনা করেত হেব যন ২০২০ সােলর মেধ  শহেরর সংখ া এবং জনবসিতর 

সংখ া উে খেযাগ  ভােব বৃি  করা যায় সামি ক পিরক না এবং সংযু  নীিত হণ 

এবং েয়াগ করার মাধ েম। সই সে  এটাও িনি ত করেত হেব য পিরক না এবং 

নীিতসমুহ যন অ ভুি , স েদর স মতার চূড়া  র, জলবায়ু পিরবতেনর সে  

মািনেয় নওয়া, িবপযেয়র ঘাত সহনীয়তা আ ািসত কের।  
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১১।গ। তুলনায় অনু ত দশসমুহেক এমনভােব আিথক ও যুি গত সাহায  দান 

করেত হেব যােত ানীয় উপাদান ব বহার কেরই ঘাত সহনীয় এবং ধারণীয় ঘর-
বািড়/গৃহ/বাস ান িনমাণ করা যায়।   

ল  ১২। দািয় শীল ভাগ এবং উৎপাদন         

মূলতঃ  ধারণীয় ভাগ এবং উৎপাদন ধারা/প িত 

িনি তকরণ  

১২.১  িব ব াপী ১০-ইয়ার মওয়াক অফ া ামস অন সাসেটেনবল 

কনজা শন অ া  াডাকশন প াটান কাযকর করার ে  উ ত দশ িল যন 

উ য়নশীল দশসমুেহর উ য়ন ও স মতা িবেবচনা কের অ নী ভুিমকা পালন কের।    

১২.২   ২০৩০ সােলর মেধ  াকৃিতক স েদর ধারণীয় পিরচালনা এবং দ /কাম  

ব বহােরর ল মা া অজন করা।   

১২.৩  ২০৩০ সােলর মেধ  িব ব াপী খুচেরা ব বসা ভগকারীর ব ি  ের মাথা 

িপছু খাদ  অপচেয়র পিরমাণ াস কের বরতমােনর তুলনায় অেধক করা এবং 

উৎপাদন, জাগান শৃ ল ও উৎপাদন পরবত  সমেয় শস  ন  হওয়ার পিরমান াস 
করা।   

১২.৪  আ জািতক মে  সহমেতর িভি েত উপনীত িস া  অনুসাের ২০২০ সােলর 

মেধ  সব ধরেনর রাসায়িনক এবং বেজ র জীবন চে  ধারণীয় ব ব াপনা 

িনি তকরণ। রাসায়িনক এবং বেজ র কারেন সৃ  বায়ু, জল ও মা  দূষেণর 

পিরমান উে খেযাগ ভােব কিমেয় পিরেবশ মানুেষর াে র ওপর িতকর ভাব 
নু নতম ের িনেয় যেত হেব। 
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১২.৫  ২০৩০ সােলর মেধ  িনবারণ, াস, পুনব বহােরর জন  ি য়াকরণ এবং 

পুনব বহার করার মাধ েম বজ  সৃি র পিরমান কিমেয় ফলা। 

১২.৬  বৃহৎ আ জািতক কা ািনসমুহেক ধারণীয় কমপ া হণ করা এবং 

ধারনীয়তা সমি ত তথ  িনয়িমত পশ ও আদান- দােনর ব াপাের উৎসািহত করা।  

১২.৭  জাতীয় নীিত ও অ ািধকােরর সে  সাযুজ  রেখ সরকারী/সবজনীন 

ধারণীয় আহরণ প িতেক আেরা উতসাহদান।    

১২.৮  ২০৩০ সােলর মেধ  এটা িনি ত করেত হেব য েত েকর কােছ যন 

কৃিতর সে  মানানসই ধারণীয় উ য়ন ও জীবনযা ার জন  াসি ক তথ  ও 
সেচতনতা থােক। 

১২।ক। ধারণীয় উৎপাদন ও ভেগর জন  উ য়নশীল দশসমুহেক েয়াজনীয় 

সাহায  দােনর মাধ েম তােদর িব ান ও যুি গত মতা বৃি  ও শি শালী করা।  

১২।খ। কমসং ােনর পাশাপািশ ানীয় ব -সাম ী উৎপাদন ও সং ৃ িতেক 

উৎসািহত করার লে  ধারনীয় পযটন ব ব া গেড় তলার জন  েয়াজনমািফক 
নীিত ণয়ন ও েয়াগ প িত িত া করা। 

১২।গ। উ য়নশীল দেশর েয়াজনীয়তা িবেবচনা কের বাজার ব ব া থেক কর, 

ভতুিকর মেতা িবদ মান এবং অযািচত হ ে েপর যুি স ত পিরমাজন ও পিরবধন 

করা যােত জীবা  ালািনর অপচয় এবং অনাকাি ত ব বহার াস করার পাশাপািশ 

দির  ও িত  জনেগা ীর উ য়েনর ওপর পিরেবেশর িব প ভাব নু নতম করা 
স বপর হয়।    
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ল  ১৩। জলবায়ু সং া  সামুিহক ব ব া         

মূলতঃ জলবায়ু পিরবতন এবং তদস িকত 
ভােবর সে  লড়াই করার জন  ত কেমােদ াগ2  

১৩.১ িবে র সম  দেশ াকৃিতক দুেযাগ এবং জলবায়ু স িকত িবপদ/িবপি  

সামলােনার জন  অিভঘাত সহনীয়তা এবং অিভেযািজত হবার মতা বৃি ।    

১৩.২ জাতীয় নীিত, কৗশল ও পিরক নার সে  জলবায়ু পিরবতন স ীয় 

িনয় ণ/িবধান/আইন সংযুি করণ।  

১৩.৩ জলবায়ু পিরবতন স িকত অিভেযাজন, ভাব াস, ত সতক করেণর 

ব াপাের ািত ািনক এবং ব ি  মতা বাড়ােনার লে  িশ া ও সেচতনতা বৃি ।  

১৩।ক। জলবায়ু পিরবতন সং া  সমস া দূরীকরণ, গৃহীত িস া  েয়ােগর 

ে  তা এবং ীন াইেমট ফা - ক ত কাযকরী করার ি েত উ য়নশীল 

দশসমুেহর য়জনীয়তার কথা মাথায় রেখ ইউনাইেটড নশনস’ মওয়াক 

কনেভনশন অন াইেমট চ  মে  সম  অংশ হণকারী উ ত দশ িলর গৃহীত 

কমসূচীর যথাযথ েয়ােগর জন  ২০২০ সােলর মেধ  যৗথভােব স াব  সম  উৎস 

থেক ১০০ িবিলয়ন ডলার সং হ।  

১৩।খ। মিহলা, যুবক-যুবতী এবং ানীয় ও াি ক জনেগা ীর ওপর িবেশষ 

 আেরাপ কের তুলনায় অনু ত দশ এবং ু  ীপরাে  জলবায়ু পিরবতন 

                                                             
2 রণীয় য ইউনাইেটড নশনস’ মওয়াক কনেভনশন অন াইেমট চ  হল আ জািতক, 
আ ঃসরকার আলাপ-আেলাচনার মূল ম  যখােন জলবায়ু পিরবতেনর ি েত িব াজনীন 
িতি য়া ঈবং িস া  গৃহীত হেব।  
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সং া  পিরক না ও পিরচালনার কাযকরী েয়াগ মতা বৃি র জন  েয়াজনীয় 

প িত গঠেন উতসাহ দান।   

ল  ১৪। জলজ জীবন          

মূলতঃ  ধারণীয় উ য়েনর জন  মহাসাগর, সমু  এবং 

সামুি ক/ স ব স েদর স য়/সংর ণ এবং ধারণীয় 

ব বহার  

১৪.১ ২০২৫ সােলর মেধ  সবধরেনর সামুি ক দূষণ উে খেযাগ ভােব াস করা। 

িবেশষত লিভি ক কাজকম, স ব বিজতাংশ/ ংসাবেশষ এবং পিরেপাষক দূষণ 
াস।    

১৪.২ ২০২০ সােলর মেধ  সামুি ক ও উপ ল বা ত  সংর ণ এবং ধারণীয় 

পিরচালনার মাধ েম মারা ক িতর ভাব থেক র া কের তােদর অিভঘাত 

সহনীয়তা বৃি , পুন ার করার কেমােদ াগ হণ করা েয়াজন যােত সু  

মহাসাগরীয় জীবনযা া এবং উতপাদনশীলতা িনি ত করা যায়।     

১৪.৩  আলাপ-আেলাচনা-গেবষণার সম  ের িব ান িভি ক সহেযািগতা বৃি র 

মাধ েম মহাসমুে র অ ীকরেণর সমস ােক যথাযথ উপােয় াস করা।  আ জািতক 

মে  সহমেতর িভি েত উপনীত িস া  অনুসাের ২০২০ সােলর মেধ  সব ধরেনর 

রাসায়িনক এবং বেজ র জীবন চে  ধারণীয় ব ব াপনা িনি তকরণ। রাসায়িনক 

এবং বেজ র কারেন সৃ  বায়ু, জল ও মা  দূষেণর পিরমান উে খেযাগ ভােব কিমেয় 
পিরেবশ মানুেষর াে র ওপর িতকর ভাব নু নতম ের িনেয় যেত হেব।   

১৪.৪  ২০২০ সােলর মেধ  কাযকরী উপােয় অিতির , বআইিন, অিনয়ি ত, 

ংসা ক, অ িতেবিদত মৎস  উে ালন ব  করা, মৎস  চাষ িনয় ণ করা এবং 
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িব ান িভি ক পিরচালনা পিরক না বরতন করার সাহােয  খুব ত মােছর 

জাগােনর পিরমান এমন ের উ ীত করা যােত তােদর জীবিবদ া সং া  বিশ  

বজায় রেখ ধারণীয় উৎপাদন বা উে ালন িনি ত করা যায়। 

১৪.৫  জাতীয় ও আ জািতক আইেনর সে  সাম স পূণ এবং স াব  সম  

ব ািনক তেথ র ওপর িভি  কের ২০২০ সােলর মেধ  অ ত ১০ শতাংশ সামুি ক 
ও উপ ল এলাকা সংর ণ।    

১৪.৬  ২০২০ সােলর মেধ  মৎস  চােষর ওপর দ  ভতুিক িনিষ  করেত হেব 

যােত অিত উৎপাদন ও অিত উে ালন াস পায়, সসব ভতুিক তুেল িদেত হেব 

য িল বআইিন, অ িতেবিদত, অিনয়ি ত মৎস  চাষেক উৎসাহদান কের এবং নতুন 

কান ভতুিক দান থেক িবরত থাকেত হেব। স ত অনু ত ও উ য়নশীল 

দশসমুেহর জন  িবেশষ ও পৃথকীকৃত েয়াজনীয় সাহায েক ওয়া  ড 

অগানাইেজশেনর মৎস  চাষ ভতুিক চুি র সে  সংযুি  ঘটােত হেব।3   

১৪.৭  সামুি ক স েদর ধারণীয় ব বহার, মৎস  চাষ, জলজ জীিবকা এবং 

পযটেনর ধারণীয় পিরচালনার মাধ েম ২০৩০ সােলর মেধ  ু  ীপ রা  এবং 

অনু ত দেশর জনগেনর া ব  সুিবধা বৃি ।  

১৪।ক। আ ঃসরকার ওিশয়ােনা ািফক কিমশন াইেটিরয়া অ া  গাইডলাই  অন 

িদ া ফার অফ মিরন টকেনােলািজ-র ধারা অনুসরণ কের মহাসাগরীয় া  

উ িত এবং ু  ীপ রা , অনু ত দশ, উ য়নশীল দেশর উ িতর জন  সামুি ক 

জবৈবিচ -র অবদান বৃি  করার লে  িব ান িভি ক ােনর পিরিধ, গেবষণার 

পিরসর িব ৃত করা এবং সামুি ক যুি  হ া র।    

                                                             
3 ওয়া  ড অগানাইেজশেনর চুি সমুহ, দাহা ডেভলপেম  অ ােজ া এবং হং কং 
িমিনে িরয়াল ম ানেডট ক মাথায় রেখ এই কমসূচী গৃহীত।   
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১৪।খ। সামুি ক স দ ও বাজােরর ে  ু ায়তন মৎস চািষ/ জেলেদর 

ব বহারািধকার দান।   

১৪।গ। ইউনাইেটড নশনস কনেভনশন অন িদ ল’ অফ িদ িস িনধািরত এবং ‘িদ 

িফউচার উই ওয়া ’ – র ১৫৮ ধারায় পুন ািরত আইিন পিরকাঠােমার ধারা 

বজায় রেখ মহাসাগর এবং তার স েদর যথাযথ সংর ণ এবং ধারণীয় ব বহােরর 

ধারা ও পিরমান বৃি ।    

ল  ১৫। লজ জীবন           

মূলতঃ লজ বা তে র ধারনীয়তা র া, পুনঃ িত া 

এবং উ য়ন, অরেণ র ধারণীয় ব ব াপনা, ম করেণর 

সে  লড়াই, জিমর অব য় রাধ এবং জবৈবিচ  ন  

রাধ    

১৫.১ আ জািতক চুি র দায়ব তা মেন বনানী, জলাজিম, পাহাড়-পবত, 

ভূিম, লজ এবং দশাভ র  িমি জেলর বা ত  এবং তদস িকত 

পিরেষবাসমুেহর সংর ণ, পুনঃ িত া এবং ধারণীয় ব বহার ২০২০ সােলর মেধ  
িনি তকরণ।   

১৫.২ সাবজনীনভােব বনসৃজেনর পিরমান বৃি , সৃজনীশি চু ত বনানীর পুনঃিনমাণ,  

অরণ িবনাশ রাধ এবং সম ধরেনর বন-জ ল পিরচালনা এবং তদারিকর ধারণীয় 

ব ব া ২০২০ সােলর মেধ  গেড় তালা।   
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১৫.৩  জিম অব য় িনরেপ  িব  গঠেনর উে েশ  ২০৩০ সােলর মেধ  খরা, 

বন া, ম করেণর কারেন িত  ভূিম এবং অব িয়ত ভূপৃ  ও জিম পুনঃ িত ার 

মাধ েম ম করেণর িব ে  লড়াইেক আেরা সংগ ত করেত হেব। 

 ১৫.৪  ধারণীয় উ য়েনর জন  পাহাড়-পবত থেক া ব  সুিবধা বৃি  করার 

িনিম  ২০৩০ সােলর মেধ  পাহােড়র বা ত  এবং জবৈবিচে র সংর ণ িনি ত 

করেত হেব।   

১৫.৫  জবৈবিচে র িত রাধ, াকৃিতক বসিতর অব য় াস, ায় িবলু  

জািতসমুহ সংর ণ করার জন  ২০২০ সােলর মেধ ই জ িরিভি েত উে খেযাগ  

কমসূচী হণ করা।   

১৫.৬  িজনগত স দ এবং তার ব বহার থেক া  সুিবধা ভেগর ব াপাের 

আ জািতকভােব স ত, ন ায  এবং সমানুপািতক অিধকার সবার জন  িনি ত করা।   

১৫.৭  বন  প  ও উৎপািদত েব র বআইিন চািহদা ও জাগান নজের রেখ 

চারািশকার ব , সংরি ত জািতর উি দ ও ানী পাচার খেত জ রী কমসূচী 
হণ।   

১৫.৮  ২০২০ সােলর মেধ  জল ও ল উভয় বা তে ই আ মক িভন জািতর 

ানী বা উি দ সূচনা ও াপন ব  করা আবশ ক অ ািধকার স  জািত 

র ােথ।    

১৫.৯  ২০২০ সােলর মেধ ই উ য়ন কমসূচী, দাির  দূরীকরেণর কৗশল , জাতীয় 

ও ানীয় পিরক নার সে  বা ত  ও জবৈবিচে র সংযুি করণ ঘতান উিচত।  
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১৫।ক। জীবৈবিচ  এবং বা তে র সংর েণর জন  স াব  সব ধরেনর উৎস 

থেক আিথক স দ সংহত করা ও উে খেযাগ ভােব বৃি  করা েয়াজন।    

১৫।খ। অরন ানী পিরচালন ব ব ায় ধারনীয়তা সুিচত করার জন  যতটা স ব 

আিথক স দ সংহত করা এবং পুনবনসৃজন ও সংর েনর জন  উ য়নশীল 

দশসমুহেক পযা  উৎসাহ এবং উৎসাহবধক আিথক সহায়তা দান।    

১৫।গ। সংরি ত জািতর চারািশকার ও পাচার খেত িব ব াপী 

করমসুচীসমুহেক সহায়তা দান এবং েয়াজনানুসাের ানীয় জনগেণর মতা বৃি র 

মাধ েম এই কমসূচীেত অ ভু  করা যােত তাঁরাও ধারণীয় জীবনযাপেনর িবক  রা া 
সুগম করেত পাের।  

ল  ১৬। শাি , ন ায় ও ািত ািনক দৃঢ়তা       

মূলতঃ ধারনীয় উ য়েনর জন  শাি পূণ এবং অ ভু  

সমােজর ব ব াপনা, ন ােয়র জন  েত েকর অিধকার, 

সব ের কাযকরী, দায়ব  এবং অ ভু  িত ান গঠন 

১৬.১ সমােজর সম  র থেক সব ধরেনর িহংসা এবং িহংসার কারেন মৃতু র 

হার উে খেযাগ ভােব াস করা।  

১৬.২ িশ েদর িব ে  সংগ ত অত াচার, িহংসা, পাচার, শাষণ, ব না, 

অপব বহার, অবমাননা রাধ।   

১৬.৩  আইেনর অনুশাসন িত ার মাধ েম দশীয়, আ জািতক সব েরই সবার 

জন  ন ায় িবচােরর অিধকার।  
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১৬.৪ ২০৩০ সােলর মেধ  সব ধরেনর বআইিন আিথক লনেদন ও অ  

আদান- দান াস, চুির যাওয়া স েদর পুন ার এবং সংগ ত অপরােধর িব ে  

লড়াই জারদার করা।  

১৬.৫ সব কােরর দুন িত ও ঘুেষর পিরমান উে খেযাগ ভােব াস করা।  

১৬.৬ সমাজ ব ব ার িত  ের কাযকরী, দায়ব  এবং  শাসিনক 

বে াব । 

১৬.৭ িত  ের অ ভু , অংশ হনীয়, িতিনিধ কারী, সংেবদনশীল িস া  

হণ িনি তকরণ।  

১৬.৮ িব জনীন ািত ািনক শাসেন উ য়নশীল দেশর অংশ হণ আরও িব ৃত 

করার পাশাপািশ আরও শি শালী করা। 

১৬.৯ জ  িনব ীকরন থেক  কের েত েকর আইনী পিরচয় ২০৩০ সােলর 

মেধ  িনি তকরণ। 

১৬.১০ জাতীয় আইনকানুন এবং আ জািতক চুি র পিরসেরর মেধ  থেক 

েত েকর জন  তেথ র অিধকার িনি ত করা এবং মৗিলক াধীনতা/অিধকার র া 

করা। 

১৬।ক। িহংসা রাধ, অপরাধ ও স ােসর িব ে  লড়াইেয় আ জািতক 

বাঝাপড়ার মাধ েম িবিভ  দেশর িত ােনর মতা বৃি  ও শি শালী করা। িবেশষ 

 উ য়নশীল দেশর ওপর।    
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১৬।খ। ধারণীয় উ য়ন িনি ত করেত অ- বষম মূলক আইন ও নীিত ণয়ন 

এবং কাযকর করা।     

ল  ১৭। ল পূরেণ িব ব াপী অংশীদাির               

মূলতঃ ধারনীয় উ য়েনর উে েশ  িব  

অংশীদারী / াতৃ  বােধর উপায়সমুহ শি শালী ও 

পুন ীিবত করা   

 আিথক  

১৭.১ আ জািতক সহেযািগতার মাধ েম উ য়নশীল দশ িলর িনজ  স দ আহরণ 

ব ব াপনা আেরা শি শালী করেত হেব যন তােদর কর ও রাজ  সং েহর পিরয়ান 
বৃি  পায়। 

১৭.২ উ ত দশসমুেহর ািত ািনক উ য়ন অনুদান (ওিডএ) সং া  অ ীকােরর 

বা বায়ন িনি তকরণ / িত িতর বা বায়ন। উ য়নশীল দেশর জন  িত ত 

ওিডএ-র পিরমােনর ( মাট জাতীয় আেয়র ০.৭ শতাংশ) ল মা া অজন এবং 

তুলনায় অনু ত দেশর জন  ি রীকৃত ল মা া ০.১৫ থেক ০.২০ শতাংশ অজন। 

ওিডএ দানকারীেদর আেরা উৎসািহত করা যন তারা তুলনায় অনু ত দশ িলর 

ে  নূ নতম ০.২০ শতাংেশর এক  ল মা া িনধারণ কের।  

১৭.৩  উ য়নশীল দেশর িত িবেশষ নজর রেখ িবিভ  উৎস থেক অিতির  

আিথক স দ আহরেণর রা া শ  করা। 
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১৭.৪  উ য়নশীল দশ িলেক যথাথ সহায়তা দান এবং স ক সম য় নীিতর 

মাধ েম তােদর দীঘকালীন ঋণ হণ ও পিরেশাধ ব ব াপনা ধারণীয় ের উ ীত 

করা যন তারা ঋণ পিরেশােধর জন  আিথক বে াব  বা ঋণ মু ব, ঋণ কাঠােমার 

পুনগঠন ইত ািদ করেত পাের। তুলনায় বশী দির  দশ িলর বািহ ক ঋণ জিনত 

দুরাব া/ দন তা াস করার জন  েয়াজনীয় ব ব ািদ হণ। 

১৭.৫  তুলনায় অনু ত দেশ িবিনেয়াগ বৃি র জন  েয়াজনীয় শাসন এবং 

পিরচালন ব ব া ণয়ন এবং েয়াগ করা।  

যুি   

১৭.৬ িব ান, যুি , উ াবেন ব বহারািধকার এবং অিজত ান সকেলর মেধ  

সার ঘ েয় উ র-দি ন, দি ন-দি ন, এবং ি েকাণ আ িলক ও আ জািতক 

সম েয়র পথ শ  করেত হেব এমনভােব যন অংশ হণকারী েত েকর ারা ীকৃত 

িনয়ম-নীিত এবং রা পুে  িনধািরত সম য়ী প িত মেনই সবজনীন যুি  
ব বহােরর পথ সুগম হয়। 

১৭.৭ সবার সহমেতর িভি েত পিরেবশগতভােব হণেযাগ  যুি সমুেহর উ াবন, 

িবকাশ, হ া র, সার যন উ য়নশীল দশসমুেহর জন  অনু ল শেত এবং 

েয়াজনমািফক অিতির  সুিবধাজনক শেত করা স ব হয় তার বে াব  করা।  

১৭.৮ ২০১৭ সােলর মেধ  তুলনায় অনু ত দশ িলর জন  যুি  ব াংক এবং 

িব ান, যুি   উ াবেনর িনিম  েয়াজনীয় মতা বধনকারী প িতসমুহেক 

করম ম কের তালা। সই সে  তথ  ও যাগােযাগ যুি র িব ার ঘটােনা।  

মতা-গঠন   
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১৭.৯ উ য়নশীল দেশ ধারণীয় উ য়ন ল সমুহ অজেনর জন  হনীয় সম  

জাতীয় পিরক নার স ক েয়াগ হতু আ জািতক সহায়তা ও সমেঝাতার মাধ েম 

কাযকরী ও ল িভি ক সামথ  বধন উ র-দি ণ, দি ণ-দি ণ এবং ি ভুজাকৃিত 

সহেযািগতার সু  ধের। 

 বািনজ     

১৭.১০ িব  বািনজ  সং ার দাহা উ য়ন কমসূচীর িস া  অনুসাের িব জনীন, 

িনয়ম-িভি ক, মু , বষম হীন এবং সমতাস  ব জািতক বািনজ  ব ব ার সার।  

১৭.১১ ২০২০ সােলর মেধ  তুলনায় অনু ত দেশর র ািনর অনুপাত ি ণ 

করার লে  আপাতত উ য়নশীল দেশর র ািনর পিরমান উে খেযাগ ভােব বৃি  

করেত হেব।  

১৭.১২ িব  বািনজ  সং ায় গৃহীত িস া  অনুযায়ী িবে র সব অনু ত দেশর 

জন  -হীন এবং কাটা-হীন বাজার ব বহােরর অিধকার িনি ত করা এবং এটাও 

সুিনি ত করা য অনু ত দশ থেক আমদািনর ে  ব  উৎপাদক দেশর বা 

উৎস িভি ক পছ মূলক িনয়মসমুহ যন সহজ-সরল,  এবং বাজাের 

েবশািধকােরর রা া সুগম করেত সহায়ক হয়।  

িনয়মানুগ/শৃ লাব  িবষয়সমুহ  

নীিত এবং ািত ািনক সংব তা  

১৭.১৩ িব জনীন সমি গত ি থীশীলতা বৃি র জন  নীিতগত সম য় এবং 

সংব তা।  

১৭.১৪ ধারণীয় উ য়েনর জন  নীিত সংব তা/সংসি  বৃি ।  
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১৭.১৫ দাির  দূরীকরণ এবং ধারণীয় উ য়েনর জন  েত ক দেশর গৃহীত 

নিতক ান এবং নতৃ েক পার িরক ার সে  মেন িনেয় সাযুজ পূণ নীিত হণ 

এবং েয়াগ। 

একািধক অংশীদােরর অংশীদাির   

 ১৭.১৬ ধারণীয় উ য়েনর জন  একািধক অংশীদািরে র সে  পিরপূরক িব  

অংশীদাির  বৃি  করা যােত িব ব াপী, িবেশষ কের উ য়নশীল দেশ, ান, 

অিভ তা, যুি , আিথক স দ এক ীকরণ এবং সবার মেধ  সুষম ব েনর মাধ েম 

কাি ত ল পূরণ সহজতর হয়।  

১৭.১৭ অিভ তা এবং অংশীদািরে র সং ান কৗশল িভি  কের সরকারী-

বসরকারী এবং সুশীল সমােজর কাযকরী অংশীদািরে ের ধারনা উৎসািহত ও সুদৃঢ় 

করা।  

তথ , তদারিক এবং দায়ব তা  

১৭.১৮ আয়, িল , বয়স, জািত, ধম, বণ, পিরযায়ী অব ান, িবকলতা, 

ভৗগিলক অব ান এবং অন ান  াসি ক বিশে র িভি েত িবভ  ণস , 

সমেয়াপেযাগী, ভরসােযাগ  তেথ র জাগান ২০২০ সােলর মেধ  উে খেযাগ ভােব বৃি  

করার লে  উ য়নশীল দশ, উলনায় অনু ত দশ এবং ু  ীপরা  সমুেহর 

সামথ  বৃি েত েয়াজনীয় সহায়তা দান।  

১৭.১৮ উ য়নশীল দশসমুেহর মাট দশীয় উৎপাদেনর সে  তুলনীয় ধারণীয় 

উ য়েনর অ গিতর জন , ইেতামেধ  গৃহীত নীিতর সে  সাম স পূণ, েয়াজনীয় 

কমসূচী ২০৩০ সােলর মেধ  হণ করা এবং সংখ া/রািশিভি ক সামথ  গঠেন 
সহায়তা দান।  


