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এডিডি অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয ওয গুরুত্বানযা 

ঢাকা, ১১ মভ, ২০১৯ (ফা) : ‘মেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয গুরুত্ব’ ীলজক আনরাচনা বায় ফক্তাযা ফনরনেন, এডিডি অিজনন 

তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয ডফলয়ডে অতযন্ত গুরুত্বূেজ। ডশুনদয যক্ষ্া কযনত আইননয ডিক ফাস্তফায়ননয ওযও গুরুত্বানযা কনয তাযা আনযা ফনরন, প্রধানভন্ত্রীয 

২০৪০ ানর তাভাকভুক্ত কযনত এডিডিয ২০৩০ এয রক্ষ্য ফাস্তফায়নন মিায ডদনত নফ। ঢাকায যাভরীনত অফডিত ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয 

মক্টনযয বা কনক্ষ্ আি এই আনরাচনা বা অনডুিত য়। অনিুানডেয আনরাচয ডফলয় উিান কনযন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয 

ডযচারক ইকফার ভাুদ। অনিুানন ফক্তফয যানেন , নযানার ােজ পাউনেননয মযাগতত্ত্ব এে গনফলো এয প্রধান অধযাক ি. মানর মযিা মচৌধযুী, 

বনয় এয মি অফ মপ্রাগ্রাভ আিভর মানন, কযানেইন পয মোফযানকা ডি ডকড্ এয গ্রাে ভযাননিায আফদু ারাভ ডভঞাাঁ, নাোনফয ডনফজাী 

ডযচারক মভা. কাভার উডিন, নাগডযক মেডরডবননয ডচপ ডযনজাোয ানাি াযডভন, িাতীয় তাভাক ডফনযাধী প্লােপনভজয ভন্বয়কাযী িা. ভাপুিুয 

যভান বূঞাাঁ প্রভুে। 

http://www.bssnews.net/bangla/?p=113896&print=print 

http://www.bssnews.net/bangla/?p=113896&print=print
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এডিডি অিজনন ফড় ফাধা তাভাক 

প্রকা : ১২ মভ ২০১৯, ০০:০০ 

ডনিস্ব প্রডতনফদক 

মেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা (এডিডি) অিজনন ফড় ফাধা নয় দাাঁড়ানে তাভাক। এডে ডনয়ন্ত্রে কযা না মগনর প্রধানভন্ত্রী ম াডলত ২০৪০ ানরয ভনধয মদনক তাভাকভুক্ত কযা কডিন 

নয় ড়নফ। গতকার ডনফায মফরা ১১োয় যািধানীয যাভরীনত ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয বা কনক্ষ্ ‘মেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয গুরুত্ব’ 

ীলজক আনরাচনা বা অনডুিত য়। 

বায় ফক্তাযা ফনরন, এডিডি অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনে বূডভকা িরুডয; ডশুনদয যক্ষ্া কযনত আইননয ডিক ফাস্তফায়ন প্রনয়ািন; প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ ানর তাভাকভুক্ত কযনত 

এডিডিয ২০৩০-এয রক্ষ্য ফাস্তফায়নন মিায ডদনত নফ। 

অনিুানন আনরাচয ডফলয় উিান কনযন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয ডযচারক ইকফার ভাুদ। এ ভয় আনযা উডিত ডেনরন নযানার ােজ পাউনেননয 

মযাগতত্ত্ব ও গনফলো ডফবানগয প্রধান অধযাক ি. মানর মযিা মচৌধযুী, বনয়নয মি অফ মপ্রাগ্রাভ আিভর মানন, কযানেইন পয মোফযানকা ডি ডকনড্য ভযাননিায আফদু 

ারাভ ডভঞা, নাোনফয ডনফজাী ডযচারক কাভার উডিন, গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কডভডেয েন্দকায ডযয়াি, ফাাংরা ডিডফউননয ডডনয়য ডযনােজায ডপকুর ইরাভ, নাগডযক ডেডবয ডচপ 

ডযনােজায ানাি াযডভন, িাতীয় তাভাকডফনযাধী প্লযােপনভজয ভন্বয়কাযী িা. ভাপুিুয যভান বূঞা, ওয়াকজ পয মফোয ফাাংরানদ , ডেডআযড তাভাকডফনযাধী ডফডবন্ন 

াংগিননয প্রডতডনডধ ও স্বািয মক্টনযয ডফডবন্ন প্রকনেয কভজীযা। অনিুাননয ভানী ফক্তফয মদন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয মি অফ মপ্রাগ্রাভ ডি এপ াভীভ। 

ফক্তাযা ফনরন, এডিডিয মম ১৭ডে রক্ষ্যভাত্রা এফাং ১৬৯ডে প্রডতশ্রুডত ূযনেয কথা ফরা নয়নে তায ফই তাভানকয দ্বাযা ফযাত নে। মমভন- রক্ষ্যভাত্রা ১ (দাডযদ্র্যডফনভাচন), 

ডকন্তু তাভাক ফযফায ও তাভাক ফযফাযিডনত মযানগয ডচডকৎায় ফযনয়য কাযনে দাডযদ্র্য ডযফায আনযা দডযদ্র্ নয় ড়নে। রক্ষ্যভাত্রা ২ (োদয ডনযাত্তা ও মেকই কৃডল), পডর 

িডভনত ডদন ডদন মমবানফ তাভাক চাল ফৃডি ানে তানত কনয মদনয োদয ডনযাত্তা হুভডকয ভুনে ড়নে। রক্ষ্যভাত্রা ৪ ও ৫ (ভানম্মত ডক্ষ্া ও ভতা), তাভাক উৎাদন ও 

প্রস্তুতকযনেয নে মফডয বাগ িডড়ত ডশুযা। সু্কর ফাদ ডদনয় এ কানি ডরপ্ত নে তাযা। তাভাক মকাোডনগুনরানত ুরুনলয তুরনায় ডশু ও নাযীয াংেযাই মফড। আয নযাক্ষ্ 

ধভূানন নাযী ও ডশুযা মফড ক্ষ্ডতয ডকায নে। এই ডফুর বফলভয ডেডকনয় মযনে মেকই উন্নয়ন ম্ভফ নয়। এোড়াও তাভাক ফযফানযয কাযনে কভজক্ষ্ভ ভাননুলয ডফযাে অাং 

অকার ভৃতুয ও েুনত্বয ডকায ন মা মদনয (রক্ষ্যভাত্রা ৮) মদনয অথজননডতক প্রফৃডিনক ফযাত কযনে। এবানফ প্রায় ফই রক্ষ্যভাত্রা ূযনে ফযাত কযনে এই তাভাক। যকায 

২০৩০ ানরয ভনধয এডিডিয রক্ষ্যভাত্রা ূযনে অেীকাযাফি। আয অনযডদনক প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ ানরয আনগই ফাাংরানদ তাভাকভুক্ত নফ ফনর ম ালো ডদনয়নেন। 

http://www.protidinersangbad.com/todays-

newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-

%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95 

 

http://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
http://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
http://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
http://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
http://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/trade/172140/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
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এডিডি অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রে িরুযী 

মভ ১১, ২০১৯ 

 ডনউি মিস্ক:    ১১ মভ, ডনফায, ঢাকায যাভরীনত অফডিত ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয 

স্বািয মক্টনযয বা কনক্ষ্ কার ১১োয় ‚ মেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা অিজনন তাভাক 

ডনয়ন্ত্রনেয গুরুত্ব‛ীলজক আনরাচনা বা অনডুিত য়। বায় ফক্তাযা ফনরন, এডিডি 

অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনে বূডভকা িরুযী; ডশুনদয যক্ষ্া কযনত আইননয ডিক ফাস্তফায়ন 

প্রনয়ািন; প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ ানর তাভাকভুক্ত কযনত এডিডিয ২০৩০ এয রক্ষ্য 

ফাস্তফায়নন মিায ডদনত নফ। অনিুানডেয আনরাচয ডফলয় উিান কনযন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয ডযচারক ইকফার 

ভাুদ। অনিুানন আনযা উডিত ডেনরন, নযানার ােজ পাউনেননয মযাগতত্ত¡ এে গনফলো এয প্রধান অধযাক ি: মানর মযিা 

মচৌধযুী, বনয় এয মি অফ মপ্রাগ্রাভ আিভর মানন, কযানেইন পয মোফযানকা ডি ডকড্ এয গ্রাে ভযাননিায আফদু ারাভ 

ডভঞাাঁ, নাোনফয ডনফজাী ডযচারক মভা: কাভার উডিন, গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কডভডেয েন্দকায ডযয়াি , ফাাংরা ডিডফউন এয ডফিনন ইন 

চািজ ডপকুর ইরাভ, নাগডযক মেডরডবননয ডচপ ডযনজাোয ানাি াযডভন, িাতীয় তাভাক ডফনযাধী প্লােপনভজয ভন্বয়কাযী িা: 

ভাপুিুয যভান বূঞাাঁ ওয়াকজ পয মফোয ফাাংরানদ, ুপ্র, ডেডআযড  তাভাক ডফনযাধী ডফডবন্ন াংগিননয প্রডতডনডধগে ও স্বািয 

মক্টনযয ডফডবন্ন প্রকনেয কভজীগে। অনিুাননয ভাডন ফক্তফয প্রদান কনযন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয মি অফ মপ্রাগ্রাভ ডি এপ 

াভীভ। উনেেয, এডিডি’য মম ১৭ডে রক্ষ্যভাত্রা এফাং ১৬৯ডে প্রডতশ্রুডতুযনেয কথা ফরা নয়নে তায ফগুনরাই তাভানকয দ্বাযা 

ফযাত নে। মমভন- রক্ষ্যভাত্রা ১ (দাডযদ্র্ ডফনভাচন), ডকন্তু তাভাক ফযফায ও তাভাক ফযফাযিডনত মযানগয ডচডকৎায় ফযনয়য কাযনে 

দাডযদ্র্ ডযফায আনযা দডযদ্র্ নয় ড়নে। এবানফ চরনর রক্ষ্যভাত্রা ১ ূযে অম্ভফ। রক্ষ্যভাত্রা ২ (োদয ডনযাত্ত ও মেকই কডৃল), 

পডর িডভনত ডদন ডদন মমবানফ তাভাক চাল ফৃডি ানে তানত কনয মদনয োদয ডনযাত্তা হুভডকয ভুনে ড়নে। রক্ষ্ভাত্রা ৪ ও ৫ 

(ভানম্মত ডক্ষ্া ও ভতা), তাভাক উৎাদন ও প্রস্তুতকযনেয ানথ মফডয বাগ ডশুযা িডড়ত। তাভাক মকাোনীগুনরানত মগনর 

মদেনত ানফন ুরুনলয তুরনায় ডশু ও নাযীয াংেযা মফড। ডশুযা তানদয সু্কর ফাদ ডদনয় এ কানি ডরপ্ত নে। এনত কনয বডফলযৎ 

প্রিন্ম ানে না ডক্ষ্া রানবয ুনমাগ। আয নযাক্ষ্ ধভূানন নাযী ও ডশুযা মফড ক্ষ্ডতয ডকায নে। এই ডফুর বফলভয ডেডকনয় 

মযনে মেকই উন্নয়ন ম্ভফ নয়। এোড়াও তাভাক ফযফানযয কাযনে কভজক্ষ্ভ ভাননুলয ডফযাে অাং অকার ভৃতুয ও েুনত্বয ডকায ন 

মা মদনয (রক্ষ্যভাত্রা ৮) মদনয অথজননডতক প্রফৃডিনক ফযাত কযনে। এবানফ প্রায় ফগুনরাই রক্ষ্যভাত্রা ূযনে ফযাত কযনে এই 

তাভাক। এডিডিয রক্ষ্যভাত্রাভূ অিজনন এপডডেড ফাস্তফায়ন অডযামজ। যকায ২০৩০ ানরয ভনধয এডিডি’য রক্ষ্যভাত্রা 

ূযনে অেীকাযাফি। আয অনযডদনক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ ানরয আনগই ফাাংরানদ তাভাকভুক্ত নফ এভন ম ালনা ডদনয়নেন। 
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এডিডি অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয বূডভকা িরুযী 

মভ ১১, ২০১৯  

১১ মভ, ডনফায, ঢাকায যাভরীনত অফডিত ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয 

বা কনক্ষ্ কার ১১োয় ‚ মেকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা অিজনন তাভাক ডনয়ন্ত্রনেয 

গুরুত্ব‛ীলজক আনরাচনা বা অনডুিত য়। বায় ফক্তাযা ফনরন, এডিডি অিজনন 

তাভাক ডনয়ন্ত্রনে বূডভকা িরুযী; ডশুনদয যক্ষ্া কযনত আইননয ডিক ফাস্তফায়ন 

প্রনয়ািন; প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ ানর তাভাকভুক্ত কযনত এডিডিয ২০৩০ এয রক্ষ্য 

ফাস্তফায়নন মিায ডদনত নফ। অনিুানডেয আনরাচয ডফলয় উিান কনযন ঢাকা 

আহ্োডনয়া ডভননয স্বািয মক্টনযয ডযচারক ইকফার ভাুদ। অনিুানন আনযা উডিত 

ডেনরন, নযানার ােজ পাউনেননয মযাগতত্ত্ব এে গনফলো এয প্রধান অধযাক ি: মানর মযিা মচৌধযুী, বনয় এয মি অফ 

মপ্রাগ্রাভ আিভর মানন, কযানেইন পয মোফযানকা ডি ডকড্ এয গ্রাে ভযাননিায আফদু ারাভ ডভঞাাঁ, নাোনফয ডনফজাী 

ডযচারক মভা: কাভার উডিন, গ্রাভ ফাাংরা উন্নয়ন কডভডেয েন্দকায ডযয়াি , ফাাংরা ডিডফউন এয ডফিনন ইন চািজ ডপকুর ইরাভ, 

নাগডযক মেডরডবননয ডচপ ডযনজাোয ানাি াযডভন, িাতীয় তাভাক ডফনযাধী প্লােপনভজয ভন্বয়কাযী িা: ভাপুিুয যভান বূঞাাঁ 

ওয়াকজ পয মফোয ফাাংরানদ, ুপ্র, ডেডআযড  তাভাক ডফনযাধী ডফডবন্ন াংগিননয প্রডতডনডধগে ও স্বািয মক্টনযয ডফডবন্ন প্রকনেয 

কভজীগে। অনিুাননয ভাডন ফক্তফয প্রদান কনযন ঢাকা আহ্োডনয়া ডভননয মি অফ মপ্রাগ্রাভ ডি এপ াভীভ। উনেেয, এডিডি’য 

মম ১৭ডে রক্ষ্যভাত্রা এফাং ১৬৯ডে প্রডতশ্রুডতুযনেয কথা ফরা নয়নে তায ফগুনরাই তাভানকয দ্বাযা ফযাত নে। মমভন-রক্ষ্যভাত্রা ১ 

(দাডযদ্র্ ডফনভাচন), ডকন্তু তাভাক ফযফায ও তাভাক ফযফাযিডনত মযানগয ডচডকৎায় ফযনয়য কাযনে দাডযদ্র্ ডযফায আনযা দডযদ্র্ নয় 

ড়নে। এবানফ চরনর রক্ষ্যভাত্রা ১ ূযে অম্ভফ। রক্ষ্যভাত্রা ২ (োদয ডনযাত্ত ও মেকই কৃডল), পডর িডভনত ডদন ডদন মমবানফ 

তাভাক চাল ফৃডি ানে তানত কনয মদনয োদয ডনযাত্তা হুভডকয ভুনে ড়নে। রক্ষ্ভাত্রা ৪ ও ৫ (ভানম্মত ডক্ষ্া ও ভতা), 

তাভাক উৎাদন ও প্রস্তুতকযনেয ানথ মফডয বাগ ডশুযা িডড়ত। তাভাক মকাোনীগুনরানত মগনর মদেনত ানফন ুরুনলয তুরনায় 

ডশু ও নাযীয াংেযা মফড। ডশুযা তানদয সু্কর ফাদ ডদনয় এ কানি ডরপ্ত নে। এনত কনয বডফলযৎ প্রিন্ম ানে না ডক্ষ্া রানবয 

ুনমাগ। আয নযাক্ষ্ ধভূানন নাযী ও ডশুযা মফড ক্ষ্ডতয ডকায নে। এই ডফুর বফলভয ডেডকনয় মযনে মেকই উন্নয়ন ম্ভফ নয়। 

এ োড়াও তাভাক ফযফানযয কাযনে কভজক্ষ্ভ ভাননুলয ডফযাে অাং অকার ভৃতুয ও েুনত্বয ডকায ন মা মদনয (রক্ষ্যভাত্রা ৮) 

মদনয অথজননডতক প্রফৃডিনক ফযাত কযনে। এবানফ প্রায় ফগুনরাই রক্ষ্যভাত্রা ূযনে ফযাত কযনে এই তাভাক। এডিডিয 

রক্ষ্যভাত্রাভূ অিজনন এপডডেড ফাস্তফায়ন অডযামজ। যকায ২০৩০ ানরয ভনধয এডিডি’য রক্ষ্যভাত্রা ূযনে অেীকাযাফি। 

আয অনযডদনক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ ানরয আনগই ফাাংরানদ তাভাকভুক্ত নফ এভন ম ালনা ডদনয়নেন। 

-এএভ 
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