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প্রকদের প্রধিয়ার পটভূধে   
 
“বাাংলাদেদের অগ্রাধিকার: বাাংলাদেদের জন্য সবদেদয় কার্যকর সোিান্সেূহ” হল একটি গদবষণা ও প্রোরণা প্রকে  র্া বযধয়  প্রধ  টাকায় ক ভাদব সবদেদয় মবধে 
সাোধজক  পধরদবেগ  এবাং অর্যনন্ধ ক কলযাণ অজয ন্ করা র্ায়  া প্রধ ষ্ঠাকদে ধবধন্দয়াদগর বযাপাদর ধবদেষণ ও উৎসাহ প্রোন্ কদর। ব্র্যাক -এর গদবষণা ও 
েূলযায়ন্ ধবভাদগর সহদর্াধগ ায় প্রকেটি মকাদপন্দহদগন্ কন্দসন্সাস মসন্টার -দ্বারা পধরোধল  হদে। 
 
এখন্ পর্যন্ত, প্রকেটি হাজাদরা বাাংলাদেধের সাদর্ র্কু্ত হদয়দে  পাবধলক ম াদেইন্ এ ১ হাজার ১০০+ পৃষ্ঠার মবধে গভ রভাদব পর্যাদলাধে   বাাংলাদেে ধভধিক গদবষণা 
প্রকাে করার োিযদে  এবাং অগ্রাধিকারগদুলা সম্পদকয  একটি জা  য় আদলােন্া মেদের সবযাধিক প্রোধর  সাংবােপত্রগদুলার পা ায় এবাং অন্লাইদন্ েধিদয় মেয়ার 
োিযদে। 
 
“বাাংলাদেদের অগ্রাধিকার” েরু ু হদয়ধেদলা “২৬টি পটভুধের গদবষণা” -এর পূণযাঙ্গ পর্যাদলােন্ার োিযদে র্া পধরকেন্া কধেেদন্র সািারণ অর্যন্ ধ  ধবভাগ 
(ধজইধ ) ক ৃয ক প্রণ   ৭ে পঞ্চবাধষযক  পধরকেন্ার (২০১৫-১৬ মর্দক ২০১৯-২০) জন্য প্রস্তু  করা হদয়ধেদলা। বাাংলাদেদের ধবধেষ্ট ধেন্তাধবে এবাং ধবদেষজ্ঞদের 
কাে মর্দক বযধক্তগ  সাক্ষাৎকার মন্য়া হয়। 
 
২০১৫ সাদল  ‘বাাংলাদেদের অগ্রাধিকার’ “২০টি আইধ য়াস রাউন্ডদটধবল” -এর আদয়াজন্ কদর র্া সারা মেদের সরকার  এন্ধজও এবাং ধবশ্বধবেযালয়গদুলা মর্দক 
ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একধত্র  কদর বাাংলাদেে মর্সব েযাদলদের সম্মুখ ন্ হদে মসগুদলার কার্যকর সোিান্ ধন্দয় আদলােন্া এবাং কার্যকর সোিান্গদুলা ধেধি  করদ   
র্া গ্রােয আোল  ধবসৃ্ত  করা এবাং একটি অপ্রিান্ ঋণপদত্রর বাজার ত ধর করা মর্দক েরুু কদর গভয ধন্দরািদকর সহজপ্রাপয া প্রোন্ এবাং ধেেু ও ধকদোরদের পুধষ্ট 
ও পুধষ্ট উপাোদন্র উপর ধবধন্দয়াগ পর্যন্ত।   
 
সবযদোট ৪৫০ জন্ অাংেগ্রহণকার  “আইধ য়াস রাউন্ডদটধবল” -এ অাংেগ্রহন্ কদর  মর্টি ব্র্যাক -এর সাদর্ মর্ৌর্ভাদব আদয়াধজ  হদয়দে। ১ হাজাদররও মবধে সম্ভাবয 
পেদক্ষপ ধেধি  করা হদয়ধেদলা।     
 
সকল ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের দ্বারা অন্লাইন্ জধরদপর োিযদে এবাং মন্ ৃস্থান্ য় বাাংলাদেধে এবাং উন্নয়ন্ সহদর্াগ দের একটি “মরফাদরন্স গ্রুপ” ক ৃয ক পুন্ঃপর ক্ষার 
োিযদে পেদক্ষপ গ্রহদন্র জন্য করা  াধলকাটি ৭৬টিদ  কধেদয় আন্া হয়।  
 
এই ৭৬টি প্রস্তাদবর বযয় এবাং সুধবিা ধবদেষণ করদ  বাাংলাদেদের এবাং আন্তজয াধ ক ৩০ জদন্রও মবধে অর্যন্ ধ ধবেদের কাে মর্দক পাওয়া গদবষণাপত্র কাদজ 
লাগাদন্া হয়। 
 
ধবধভন্ন পেদক্ষদপর েদিয  ুলন্া করার জন্য  অন্ধুেধ গদুলাদক োন্েণ্ড ধহদসদব মন্য়া হদয়ধেল। ধবসৃ্ত  পধরসদর ধবদেষজ্ঞ েধৃষ্টদকাণগদুলা  ুদল িরদ   গদবষণা প্রধিয়ার 
েদিয প্রধ ধিয়া এবাং সধম্মধল  পর্যাদলােন্াগদুলা অন্তভুয ক্ত করা হদয়দে। 
 
অর্যন্ ধ ধবেদের একটি সেকক্ষ েল প্রধ ধিয়ার জন্য রূপদরখা এবাং খসিা কাগজপত্র প্রকাে কদরদে  এবাং “ধরধভউ রাউন্ডদটধবল” পর্যাদলােন্ায় এই খাদ  ধবদেষজ্ঞ 
এবাং অপ্রাধ ষ্ঠাধন্ক বযধক্তদের সাদর্ পূদবয প্রাপ্ত  র্যসেূহ ধন্দয় আদলােন্া কদরদে। এসদবর উদেেয ধেল  গদবষণাপত্র এবাং  াদের বযয়-সধুবিা ধবদেষদণর উন্নধ কদে  
এই খাদ  ধবদেষজ্ঞদের এবাং সেকক্ষ অর্যন্ ধ ধবেদের কাে মর্দক ে াে  পাওয়া। সরকার  ো াদগাষ্ঠ   ধেক্ষাধবে এবাং অলাভজন্ক প্রধ ষ্ঠান্ মর্দক আসা এই খাদ  
ধবদেষজ্ঞগণ মগালদটধবল তবঠদক অাংেগ্রহন্ কদরন্। 
  
প্রধ ধিয়াটি েূিান্ত বযয়-সধুবিার কাগজপত্র এবাং সাংধক্ষপ্ত পর্যাদলােন্াগদুলার সাদর্ সাংদর্াধজ  ধেল। সকল গদবষণাপত্রগদুলা সাবযজন্ ন্ভাদব প্রাধপ্তসািয।  
 
ধবধেষ্ট পধরষদের পাোপাধে প্রকেটি  সদবযািে সোিান্ সম্পদকয  একটি ধবসৃ্ত  আদলােন্ার মক্ষত্র ত ধর করদ   সোদজর সবযস্তদরর বাাংলাদেধেদের র্ুক্ত করদে - মেদের 
সবযাধিক প্রোধর  পধত্রকায় বাাংলা এবাং ইাংদরধজ উভয় ভাষায় প্রকােন্া  মব ার এবাং টিধভ সাক্ষাৎকার  ন্ ধ -ধন্িযারকদের সাদর্ তবঠক  এবাং র্বু সোজ ও গ্রাে ণ 
জন্দগাষ্ঠ র জন্য আদলােন্ােদির োিযদে।  
 
ধবধেষ্ট পধরষে  
 
স্বন্ােিন্য অর্যনন্ধ ক ধবদেষজ্ঞদের একটি পধরষে  এই ধবষয়গদুলা ধবদবেন্ার জন্য মে’ ২০১৬ ম  ঢাকা  বাাংলাদেদে একধত্র  হওয়ার জন্য আেধি  হন্। ধবধেষ্ট 
পধরষদের সেসযরা হদলন্: 
 

 অিযাপক ধফন্ ই. ধক লযান্ড  ইউধন্ভাধসযটি অফ কযাধলদফাধন্যয়া  োন্তা বারবারা (দন্াদবল ধবজয় )   

 মসধলো আহোে  মপ্রধসদ ন্ট এবাং প্রধ ষ্ঠা া  বাাংলাদেে উইেযান্ মেম্বার অফ কোসয অযান্ড ইন্ডাধি    

  ঃ মকএএস েধুেযে  েহাপধরোলক  বাাংলাদেে ইন্সটিটিউট অফ ম দভলপদেন্ট স্টাধ জ  

  ঃ েেু াক মেৌিরু   সহ সভাপধ   ব্র্যাক    

  
 
পধরষেদক গদবষণাটি উদেেয কদর ধকেু বলদ  এবাং প্রদের উির ধেদ  বলা হয়: অধ ধরক্ত সম্পে প্রর্ে মকার্ায় বযয় করা উধেৎ?  
 



পধরষেটি ৭৬টি প্রস্তাব ধবেেভাদব পর ক্ষা কদর। প্রধ টি প্রস্তাব ধন্দয় এর েূল উদ্ভাবদকর সাদর্ আদলােন্া করা হয়। পধরষেদক পর্যদবক্ষদণর ন্ধর্পত্র এবাং  াদের 
ধন্জস্ব সোদলােন্ােূলক েূলযায়ন্ এবাং অন্ধুেধ  ও কেযপদ্ধধ র উপর আদলােন্ার োিযদে অবধহ  করা হয়। 
 
ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক করা অগ্রাধিকাদরর  াধলকা  
 
প্রস্তাবগদুলাদক িোন্বদয় সাজাদ   ধবধেষ্ট পধরষে প্রিান্  সাোধজক  অর্যনন্ধ ক এবাং পধরদবেগ  বযয় এবাং সধুবিার ধবদবেন্ায় পধরোধল  হদয়ধেদলা।   
 
ধবধেষ্ট পধরষে ন্ ধ গ  এবাং বযবহাধরক ধবষয় উভয় মক্ষদত্র জটিল াগদুলাদক স্ব কৃধ  প্রোন্ কদর মর্গুদলা বযয়-সধুবিা ধবদেষণদক অবেযই কাটিদয় উঠদ  হদব  ধকন্তু 
এই বযপাদর একে  হন্ মর্ বযয়-সধুবিা পেদক্ষপ একটি অপধরহার্য সাাংগঠধন্ক পদ্ধধ । 
 
অগ্রাধিকার ধন্িযারদণ  ধবধেষ্ট পধরষে পর্যাদলােন্ার ধভধিদ  ধন্ধেযষ্ট বযয়-সধুবিা েূলযায়দন্র মজারাদলা এবাং েবুযল ধেকগদুলা ধবদবেন্ায় মন্য়  এবাং সাফদলযর জন্য 
প্রাধ ষ্ঠাধন্ক পূবযে য  এবাং তন্ধ ক ও োন্ধবক গরুদুের োব   উভয় ধেদকই মজাি মেয়।    
  
ধবধেষ্ট পধরষদের প্রদ যক সেসয প্রস্তাবগুদলার প্রধ   াদের ধন্জস্ব িেধবন্যাস ধন্িযারণ কদরদেন্। ধবধেষ্ট পধরষদের িেধবন্যাস প্রদ যকটি আলাো িেধবন্যাদসর 
েিযব ী অবস্থান্ িদর ধন্ণযয় করা হয়। ধবদেষজ্ঞ পধরষে মর্ৌর্ভাদব উপদর মেখাদন্া েিযব ী অবস্থান্ অন্রু্ায়  িে উপস্থাপন্ কদর  র্া  াদের েধৃষ্টভধঙ্গর একাত্ম া 
প্রোণ কদর।  
 
ধকেু প্রস্তাদবর মক্ষদত্র  পধরষে মেদখদে  র্যগুদলা এ ই অধবন্যস্ত ধেল মর্  া মর্দক একটি ধসদ্ধাদন্ত আসা র্ায় ন্া। এইসব প্রস্তাবগদুলা  র্ার েদিয ধকেু পরব ী 
গদবষন্ার পর েূলযবান্ বদল প্রোধণ  হদ  পাদর  মসগদুলাদক িে ধন্িযারণ মর্দক বাে মেয়া হয়।  
 
পধরষে বঝুদ  পাদর মর্  বাাংলাদেদের মবে গরুেুপূণয অদন্ক ধবধন্দয়াগকার  সোিান্গদুলার ধন্বযােন্ প্রধিয়া সম্পদকয  অবগ  ধেল এবাং  া প্রাসধঙ্গক ধবষয়গুদলার 
একটি ধবসৃ্ত  অাংেদক োধেল কদরদে  ধকন্তু এটাও স্ব কার কদর মর্ আরও অদন্ক গরুুেপূণয সোিান্ ধেল  মর্গুদলা েূলযাধয়  হয়ধন্ এবাং  েপুধর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 
হয়ধন্।       
 
পধরষে আদরা লক্ষয কদর মর্ সাোধজক এবাং অন্যান্য সধুবিার পধরোপ ধন্িযারদণর ধবষয়টি অপধরহার্যভাদব অবধহ  করা হয় এবাং ধকেু মক্ষদত্র প্রাপয  র্যপ্রোদণর 
উপর ধভধি কদর স োবদ্ধ করা হয়। বযয় এবাং সধুবিার উপর বাাংলাদেে এবাং পৃধর্ব র অন্যান্য স্থান্ মর্দক পাওয়া সকল  র্যপ্রোণ সোন্ভাদব মজারাদলা ন্য়। 
পধরষে একটি সািারন্ ধবষয় ঠিক কদর মর্  সাোধজক এবাং অন্যান্য পেদক্ষদপর সধুবিা উিেরূদপ করায়িকরদণ পরব ী এবাং গভ র গদবষণা প্রদয়াজন্।  
 
সোিান্গদুলার বযয় এবাং সধুবিার উপর ধভধি কদর  পধরষেটি প্রস্তাবগদুলার কােয া অন্রু্ায়  ধন্ম্ন িদে ধবন্যাস কদরদে  র্া ধন্ম্নরপু: 
 
# পেদক্ষপ  ধবষয়বস্তু 

১ র্ক্ষ্মার ধেধকৎসা  স্বাস্থযদসবা বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া   
২ পুদরা সরকাধর বযবস্থা জদু়ে ই – প্রধকউরদেন্ট  ধ ধজটাল বাাংলাদেে  
৩ পুধষ্ট এবাং পুধষ্ট উপাোন্  ১/২-৫ বের বয়স দের  খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট এবাং কৃধষ  
৪ ভূধের মরক য  ধ ধজটালকরণ ভূধে প্রোসন্  
৫ ঢাকার জন্য বাদসর অগ্রাধিকার  অবকাঠাদো (পধরবহন্)  
৬ মেদয়ধেেুদের জন্য োিযধেক ধেক্ষার সুদর্াগ বধৃদ্ধ  ধলঙ্গ সে া  
৭ গভয াবস্থায় আয়রন্ এবাং ফধলক এধস   খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট এবাং কৃধষ 
৮ বযাহ -বৃধদ্ধর মক্ষদত্র েদন্া-সাোধজক উে পন্া  ধেক্ষা  
৯ েহুদর বধস্তর ধেেদুের টিকা োন্  স্বাস্থযদসবা বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া   
১০ উচ্চরক্তোপ -এর ধেধকৎসা  অসাংিােক মরাগ  
১১ ইউধন্য়ন্ ধ ধজটাল মসন্টার অধভবাসন্ পধরদষবা   অধভবাসন্  
১২ মরট্রধফট জা  য় ইদটর ভাটা  বাধহযক বায়েুষূণ  পধরদবে এবাং জ বনবধেত্রয 
১৩ ইউধন্য়ন্ ধ ধজটাল মসন্টাদর অন্যান্য মসবা  ধ ধজটাল বাাংলাদেে 
১৪ ২০% ধন্কৃষ্টভাদব আিান্তদের জন্য আদসযধন্দকর ধেধকৎসা পাধন্ ও পয়ঃধন্ষ্কােন্ বযবস্থা   
১৫ স্বাস্থয কেীদের দ্বারা ন্বজা দকর ঘদরায়া র্ত্ন  ধেক্ষা 
১৬ ভযাট সাংস্কার এবাং স্বয়াংধিয়ভাদব সাংগ্রহ  আধর্যক খা  বযবস্থাপন্া এবাং রাজস্ব একত্র করণ  
১৭ জন্মধন্য়িক প্রাপয া  ধলঙ্গ সে া 
১৮ মগাদেন্ রাইস আর অযান্ড ধ   খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট এবাং কৃধষ 
১৯ গ্রােয আোলদ র সম্প্রসারণ  োসন্প্রধিয়া এবাং প্রধ ষ্ঠান্সেূহ 
২০ ত ধর মপাোক কারখান্ার কেপ্লাদয়ন্স  ধেেন্ ধ  এবাং বাধন্জয  
২১ গভয াবস্থায় সষুে আধেষ েধক্ত  খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট এবাং কৃধষ 
২২ ঢাকায় কঠিন্ বজয য বযবস্থাপন্া  পধরদবে এবাং জ বনবধেত্রয 
২৩ বহু ঔষি বযবহার প্রধ দরাি  র্ক্ষ্মার ধেধকৎসা  স্বাস্থযদসবা বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া   
২৪ প্র যন্ত অঞ্চদলর ধেেদুের টিকা োন্   স্বাস্থযদসবা বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া   
২৫ েক্ষ িাত্র র োিযদে জন্মোন্ সধুবিা  স্বাস্থযদসবা বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া   
২৬  াোদকর উপর কর  অসাংিােক মরাগ 
২৭ মকদরাধসদন্র পধরবদ য  ধেধি  ধ দজল  অবকাঠাদো (জ্বালাধন্) 
২৮ আদরা মবধে েধক্ত উৎপােন্ করদ  কয়লা আেোধন্  অবকাঠাদো (জ্বালাধন্)  
২৯ গভয াবস্থায় কযালধসয়াে  খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট এবাং কৃধষ 
৩০ ত ধর মপাোক পল্ল র ধবদেষ অঞ্চল  ধেেন্ ধ  এবাং বাধন্জয  



৩১ গ্যাসিফায়ার চুলা  পরিবেশ এেং জীেবেরিত্র্য 

৩২ অসি দসরদ্রদদর জন্য স্নািক সিগ্রী কর্ মিূচী  দারিদ্র্য  রশল্পউবদযাগ এেং প্রেৃদ্ধি  

৩৩ অসিবািীদদর জন্য দক্ষিা প্রসিক্ষণ  অরিোসন  

৩৪ ব্রিবযান্ড -এর প্রিারণ  রিদ্ধজটাল োংলাবদশ 

৩৫ িায়াদবটিি ররাদগ্র সচসকৎিা  রিদ্ধজটাল োংলাবদশ 

৩৬ বাসন্জয উদারীকরণ  রশল্পনীরি এেং োরনজয 

৩৭ রকদরাসিদন্র পসরবদিম গ্ৃহস্থাসল রিৌরসবদযযৎ  অেকাঠাব া (জ্বালারন) 

৩৮ িার্র্থ ময অন্যযায়ী দল এবং সিক্ষা  রশক্ষা 

৩৯ পয়ঃসন্ষ্কািন্ বযবস্থা  পারন ও পয়ঃরনষ্কাশন েযেস্থা   

৪০ জজববস্তু রর্থদক জিসর রান্নার চুলা  অিযন্তরীণ বায়য দষূণ   পরিবেশ এেং জীেবেরিত্র্য 

৪১ হাি-র ায়া প্রচারণা  পারন ও পয়ঃরনষ্কাশন েযেস্থা   

৪২ ঢাকায় বষ মার পাসন্ সন্ষ্কািন্ বযবস্থা  নগিায়ন  

৪৩ ঢাকার জন্য পসরবহন্ অবকাঠাদর্া  অেকাঠাব া (পরিেহন)  

৪৪ আক্রান্ত িকদলর জন্য আদি মসন্ক সচসকৎিা  পারন ও পয়ঃরনষ্কাশন েযেস্থা   

৪৫ কৃসষদি উৎপাদন্িীলিা বৃদ্ধি  জলোয়ু পরিেিতন  

৪৬ বযসিগ্ঙ্গা ন্দীর পযন্রুিার বযবস্থা  পরিবেশ এেং জীেবেরিত্র্য 

৪৭ পূব ম িিকীকরণ বযবস্থা এবং আশ্রয়দকন্দ্র   জলোয়ু পরিেিতন 

৪৮ চাকয সরকালীন্ বযবস্থাপন্া প্রসিক্ষণ  রশক্ষা 

৪৯ র াোঁয়াহীন্ িার্াক বন্ধ করা  অসংক্রা ক রিাগ 

৫০ ক্রর্ব মর্ান্ িহরগুদলাদি পযন্ব মািন্  জলোয়ু পরিেিতন 

৫১ সিক্ষকদদর দায়বিিা বৃদ্ধি  রশক্ষা 

৫২ বাোঁ যযক্ত সন্চু জসর্  ৩ সর্িাদরর কর্ উচ্চিার বন্যায়  জলোয়ু পরিেিতন 

৫৩  পদ্মা রিিু  অেকাঠাব া (পরিেহন) 

৫৪ বাসন্জয িহজীকরণ  রশল্পনীরি এেং োরনজয 

৫৫ সবদযালয় বযবস্থাপন্ার উন্নয়ন্  রশক্ষা 

৫৬ ন্িুন্ হাইসব্রি ইি িািা  বাসহযক বায়যদষূণ পরিবেশ এেং জীেবেরিত্র্য 

৫৭ িার্সয়ক অসিবািন্ িািা অরিোসন  

৫৮ জরায়য র্যদের কযান্সাদরর সচসকৎিা এবং টিকা  অসংক্রা ক রিাগ 

৫৯ িযন্দরবদন্র র্যান্দগ্রাি রক্ষা  জলোয়ু পরিেিতন 

৬০ জীসবকা সন্ব মাহ কর্ মিূচী  দারিদ্র্য  রশল্পউবদযগ এেং প্রেৃদ্ধি 

৬১ িহজিদিম ক্ষয দ্রঋণ  দারিদ্র্য  রশল্পউবদযগ এেং প্রেৃদ্ধি 

৬২ প্রচসলি ক্ষয দ্রঋণ দারিদ্র্য  রশল্পউবদযগ এেং প্রেৃদ্ধি 

৬৩ কাসরগ্সর প্রসিক্ষন্  রশক্ষা 

৬৪ বাকৃসব -এর ির্থযিরূ্হ পাঠযবইদয়র র্ি কদর িরবরাহ 

করা  

রশক্ষা 

৬৫ এলসপদ্ধজ রান্নার চুলা  অিযন্তরীণ বায়য দষূণ   পরিবেশ এেং জীেবেরিত্র্য 

৬৬ উত্তর-পূব ম িারদির সদদক অবা  িিক  অেকাঠাব া (পরিেহন) 

৬৭ সন্ঃিদিম ন্গ্দ অর্থ ম হস্তান্তর   দারিদ্র্য  রশল্পউবদযগ এেং প্রেৃদ্ধি 

৬৮ িুিান্ এবং রন্পাদলর সদদক অবা  িিক  অেকাঠাব া (পরিেহন) 

৬৯ আর্দাসন্ এবং অস ক িদ্ধক্তর জন্য গ্াহমস্থয কয়লা  অেকাঠাব া (জ্বালারন) 

৭০ কম্পিউিাদরর িাহাদযয সিক্ষা  রশক্ষা 

৭১ ঋণপদের বাজার  পুুঁদ্ধজ এেং আরথ তক োজাি  

৭২ বাোঁ যযক্ত সন্চু জসর্  ৩ সর্িাদরর রবসি উচ্চিার বন্যায়  জলোয়ু পরিেিতন 
 
 
ধবধেষ্ট পধরষে োরটি পেদক্ষপদক িে ধন্িযারন্ মর্দক বাে মেয়ার ধসদ্ধান্ত মন্য়:  
 



সন্া ন্ িাত্র দের প্রধেক্ষণোদন্র সধুবিা অধন্শ্চায়ক  এবাং পধরষেটি এই বযাপাদর ধন্ধশ্চ  ধেদলান্া মর্ বাাংলাদেদের সধুবিার ধহসাব ধন্িযারদণর মক্ষদত্র আন্তজয াধ ক 
গদবষণাই প্রদয়াজন্ য় সাক্ষযপ্রোণ ধেদলা।  
  
উপবধৃি প্রোদন্র োিযদে বালযধববাহ ধবলম্ব করদণর উপর উপস্থাধপ  ধবদেষদণ  সধুবিা মকবলোত্র মেদয়দের জন্য সু্কদল অধ ধরক্ত ধকেু বের পাওয়ার উপর ধন্ভয র 
কদর। এই ধবধন্দয়াদগ স্বাস্থযগ   পুধষ্টগ   সাোধজক এবাং অন্যন্য সধুবিার েূলযায়ন্ এখদন্া করা বাধক।  
 
ধকদোর দের ক্ষে ায়দন্র জন্য মন্য়া পেদক্ষদপ উগান্ডায় ইধ বােক পধরবার পধরকেন্ার প্রভাদবর মজারাদলা প্রোণ রদয়দে   দব বাাংলাদেদে একই রকে কার্যিদের 
অকার্যকর ফলাফল ধেল। ধকন্তু এই কার্যিদের অন্যান্য সম্ভাবয সধুবিাসেূহ এই ধবদেষদণ আদলােন্া করা হয়ধন্  এবাং অসম্পূণয  র্য মেয়ায় পধরষেটি এই 
পেদক্ষপটিদক িে ধন্িযারদণর মক্ষদত্র ন্া রাখার ধসদ্ধান্ত মন্য়।   
 
গদবষকরা ধবধেষ্ট পধরষেদক জান্ায় মর্  ধবদয়র পধরণধ র উপর মর্ৌ ুক এবাং বালযধববাহ আইদন্র মকান্ প্রভাব মন্ই। মর্দহ ু গদবষকগণ এবাং পধরষে উভয়পদক্ষর 
সবাই এর পদক্ষ ধেদলন্  এবাং এগুদলাদক ধেধর্ল করার মকান্ কারণ মেখদ  পান্ধন্  এটি মর্ৌ ুক এবাং বালযধববাহ আইন্ মজারোরকরণদক িে ধন্িযারণ মর্দক বাে 
মেয়ার ধসদ্ধান্ত মন্য়।  
 
এই সবগদুলাই বাাংলাদেদের গরুেুপূণয সেসযা ধহদসদব পাওয়া ধগদয়দে ধকন্তু ধন্ধেযষ্ট সোিান্গদুলার মক্ষদত্র বাাংলাদেদের মপ্রক্ষাপদট  াদের কার্যকাধর া ধবোর করার জন্য 
র্দর্ষ্ট  র্য ধেদলান্া।      
 
প্রাপ্ত ফলাফল সম্পদকয  েন্তবয  
স্বাস্থয বযবস্থা এবাং এর প্রাপয া  
এই ধবষদয়র অি দন্  আটটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা মে ২০১৫ -ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা হয়  
মর্খাদন্ আইধসধ ধ আর   ায়াদবটিক এদসাধসদয়োন্ অফ বাাংলাদেে  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি  ধ এন্ইটি  ো ইউধন্ভাধসযটি অফ ধন্উ সাউর্ ওদয়লস  মর /আরইধ  ব্র্যাক  
ইউআরধব  এবাং মসন্টার ফর ইেধুর ধপ্রদভন্োন্ অযান্ড ধরসােয  বাাংলাদেে এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
    
লন্ডন্ সু্কল অফ হাইধজন্ অযান্ড ট্রধপকাল মেধ ধসদন্র স্বাস্থয অর্যন্ ধ  ধবভাদগর ধসধন্য়র মলকোরার  
আন্া ভযাদসল -এর করা গদবষণায় বধণয  েইুটি পেদক্ষপ র্ক্ষ্মার সাদর্ সম্পধকয  । র্ক্ষ্মা প্রধ  বের ৮০ হাজার বাাংলাদেধের েৃ ুয ঘটায়  র্া সব ে ুৃযর প্রায় ৯ 
ে াাংদের সোন্। গদবষণায় বলা হদয়দে মর্  একটি স্বে পধরোণ - প্রধ জন্ মরাগ র োন্সম্ম  ঔষি এবাং ফদলা আদপর মপেদন্ ৭ হাজার ৮৫০ টাকা খরে কদর 
র্ক্ষ্মার সাংিেন্ প্রধ দরাি করা র্ায়  র্া খরদের  ুলন্ায় ২১ গনু্ মবধে সধুবিার ধেদক ধন্দয় র্াদব। এই গদবষণাদক ধবদবেন্ায় মরদখ  ধবধেষ্ট পধরষে র্ক্ষ্মার 
ধেধকৎসাদক িেধবন্যাদসর মক্ষদত্র প্রর্ে স্থাদন্ মরদখদে।     
 
বহু ঔষি বযবহার কদর ধেধকৎসার উপর গদবষণা এর খরে সম্পদকয  ইধঙ্গ  মেয় র্া র্দর্ষ্টই মবধে  এবাং র্াদের কাদে প্রেধল  ধেধকৎসাসহ মপৌৌঁোদন্া র্াদব এটি 
 াদের মক্ষদত্র প্রর্ে ধেধকৎসা ধহসাদব অদন্ক মবধে কার্যকর হদ  পাদর।  বহু ঔষি বযবহার কদর ধেধকৎসা ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক ২৪ ে স্থান্ পায়।   
 
ধলভারপুল সু্কল অফ ট্রধপকাল মেধ ধসন্ -এর স্বাস্থয অর্যন্ ধ  ধবভাদগর ধসধন্য়র মলকোরার এবাং ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটির মজেস ধপ গ্রান্ট সু্কল অফ পাবধলক মহলর্ -
এর সহদর্াগ  অিযাপক জাহাঙ্গ র এ.এে.খান্ এবাং সাদয়ে আহদেে -এর করা গদবষণায় ো ৃ এবাং ন্বজা দকর ে ুৃযহার হ্রাস এবাং টিকাোন্ বধৃদ্ধ সম্পধকয   পাৌঁেটি 
পেদক্ষপ ধবদবেন্া করা হয়।  
 
স্বাস্থযকেীদের দ্বারা ন্বজা দকর ঘদরায়া র্দত্নর পেদক্ষদপর উপর করা গদবষণায় মেখা র্ায় মর্ এই উপায়টি খুব সস্তা; এদক্ষদত্র গভয াবস্থার পুদরা সেদয় োত্র ৮৫০ 
টাকা খরে হয়। গদবষণাটি ইধঙ্গ  মেয় মর্  প্রায় ৭৫০ হাজার গভয ব   েধহলাদেরদক লক্ষয বান্াদন্া মর্দ  পাদর  এবাং সব ধেধলদয় ঘদরায়া র্ত্নোদন্র উদেদেয করা 
পধরেেযন্গদুলা প্রায় ৮ হাজার ৯০০ ন্বজা দকর জ বন্ বাৌঁোদ  পাদর। স্বাস্থযকেীদের দ্বারা ন্বজা দকর ঘদরায়া র্ত্ন  ধবদেষজ্ঞ পধরষে ক ৃয ক ১৬ ে অবস্থান্ লাভ 
কদর।  
 
গদবষণায় ইধঙ্গ  মেয়া হয় মর্  েক্ষ িাত্র র সাহাদর্য জন্মোন্ সধুবিা সকল গভয াবস্থার জন্য প্রদর্াজয ন্াও হদ  পাদর  গ্রাোঞ্চদলর োন্ষু  ার েদিয রদয়দে। েক্ষ 
িাত্র র সাহার্য জন্মোন্ সুধবিা -মক  িেধবন্যাদস ২৬ ে স্থান্ মেয়া হয়।  
 
গদবষণাটি  েহুদর এলাকায় টিকাোদন্র জন্য বযধয়  প্রধ  টাকায় প্রায় ১৫ টাকা েূদলযর সধুবিা মেধখদয়দে। েহুদর বধস্তদ  টিকাোন্মক  িেধবন্যাদস ৯ে স্থান্ মেয়া 
হয়। গদবষণাটি িারন্া মেয় মর্ টিকাোদন্র োিযদে প্র যন্ত অঞ্চদলর ধেেুদের কাদে মপৌৌঁোদন্ার মক্ষদত্র বযয় সধুবিার অন্পুা  ৮ র্াকদব। পধরষেটি প্র যন্ত অঞ্চদল 
ধেেুদের টিকাোন্ -মক ২৫ ে স্থান্ মেয়।  
 
ধ ধজটাল বাাংলাদেে 
 
এই ধবষদয়র অি দন্  ধ ন্টি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা মে ২০১৫ ম  উক্ত ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা হয়  
মর্খাদন্ ধ .দন্ট  প্রিান্েি র কার্যালয়  ব্র্যাক অযান্ড ব্র্যাক ইন্টারন্যােন্াল  ইউন্াইদট  ইন্টারন্যােন্াল ইউধন্ভাধসযটি  ধবশ্ব বযাাংক  ইউএন্ধ ধপ বাাংলাদেে  েি পধরষে 
ধবভাগ  মসন্টার ফর ধরসােয  অযান্ড ইন্ফরদেোন্ (ধসআরআই)  ন্র্য সাউর্ ইউধন্ভাধসযটি  মবধসস  এবাং বাাংলাদেে কধম্পউটার কাউধন্সল (ধবধসধস) এর পক্ষ মর্দক 
অাংেগ্রহন্ ধেদলা।   
 
ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটির অর্যন্ ধ  এবাং সাোধজক ধবজ্ঞান্ ধবভাদগর সহকার  অিযাপক  অিযাপক ওয়াধহে আদুললু্লাহ ই-প্রধকউরদেন্ট এর উপর করা  ার ধবদেষণটি 
উপস্থাপন্ কদরন্: ব য োন্ িয়সাংিান্ত পদ্ধধ দক অন্লাইন্ পদ্ধধ  বযবহার কদর এেন্ বযবস্থায় পধরব য ন্। আদুললু্লাহর করা গদবষণা িারন্া মেয় মর্  ইদলক্ট্রধন্ক 
গভন্যদেন্ট প্রধকউরদেন্ট -এর উপর বযধয়  প্রধ  টাকা ৬৬৩ টাকার সধুবিা অজয ন্ করদব। এই গদবষণা ধবদবেন্া করার পর  পধরষেটি এই পেদক্ষপদক িেধবন্যাদস 
২য় স্থান্ ধেদয়দে।  
 
ইউধন্য়ন্ ধ ধজটাল মসন্টাদরর উপর  রাজোহ  ধবশ্বধবেযালদয়র অর্যন্ ধ  ধবভাদগর সহকার  অিযাপক মরজাউল কধরে বখে  এবাং ধিলযান্স গদবষক  াধরকুর রহোদন্র 
করা গদবষণাদকও পধরষে ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে। গদবষণাটি িারন্া মেয় মর্ এই ধবধন্দয়াদগ উচ্চ েনু্াফা হদ  পাদর। এই ন্ ধ র পেদক্ষপ  ন্াগধরকে সন্ে গ্রহন্ 



অন্তভুয ক্ত করদ  ইউধ ধস মসবা সম্প্রসারণ  মেধেন্ ধরদ বল পাসদপাদটয র জন্য আদবেন্ করা  অন্লাইন্ বযাাংধকাং পধরোলন্া  এবাং অন্লাইদন্ ইউটিধলটি ধবল পধরদোি 
করার প্রস্তাব মেয়। ইউধন্য়ন্ ধ ধজটাল মসন্টাদর অধিক মসবা পেদক্ষপটি িেধবন্যাদস ৪র্য স্থান্ পায়।  
 
ব্র্ বযান্ড সম্প্রসারদণর উপর গদবষণাটি ন্র্য সাউর্ ইউধন্ভাধসযটির ইদলকধট্রকযাল অযান্ড কধম্পউটার ইধেধন্য়াধরাং ধবভাদগর অিযাপক এে মরাকন্ুজ্জাোন্ ক ৃয ক ধলধখ ।  
 
গদবষণাটি িারন্া মেয় মর্  ব্র্ বযান্ড সম্প্রসারণ গরুেুপূণয  মর্খাদন্ একটি উন্ন  পদ্ধধ  বাস্তবায়দন্ অ যন্ত উচ্চ খরে হদ  পাদর। ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক ব্র্ বযান্ড 
সম্প্রসারণ -মক িেধবন্যাদস ৩৬ ে স্থান্ মেয়া হয়।  
 
খােয ধন্রাপিা  পুধষ্ট ও কৃধষ  
 
 এই ধবষদয়র অি দন্  পাৌঁেটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা মে ২০১৫ ম  উক্ত ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ মলাবাল সান্ ধসএসও মন্টওয়াকয   এফএও  এইেদকআই   ধিউএফধপ  ব্র্যাক এর স্বাস্থয পুধষ্ট ও জন্সাংখযা কেযসূধে  োইদিাধন্উধট্রদয়ন্ট ইধন্ধেদয়টিভ  মলাবাল 
অযালাদয়ন্স ফর ইম্প্রুভ  ধন্উধট্রোন্  ইউএসএআইধ   ব্র্যাক এর গদবষণা ও েূলযায়ন্ ধবভাগ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
সাউর্ এধেয়ান্ ইন্সটিটিউট অফ অযা ভান্স  ধলগাল অযান্ড ধহউেযান্ রাইট স্টাধ জ -এর কন্সালদটন্ট মজান্ার্ন্ মরাজ এর “সম্পূরক পুধষ্টউপাোন্” এর উপর করা 
গদবষণা ধবধেষ্ট পধরষে এর সােদন্ উপস্থাপন্ করা হয়।  
 
গদবষণায় বলা হয় মর্ ে ঘযদেয়াে  ফলাফল ধন্িযারদন্ প্রার্ধেক পুধষ্টধবিাদন্র পেদক্ষপসেূহ অ  ব গরুেুপূণয  আর মেখায় মর্ বাাংলাদেদে ৫ বেদরর কে বয়স  প্রায় 
প্রধ  ধ ন্ জদন্র েদিয একটি ধেে ু“খবযকায়” বদল ধবদবধে  হয়। গদবষকরা ইধঙ্গ  মেয় মর্ এদক্ষদত্র খরদের  ুলন্ায় ১৯ গুন্ মবধে লাভ হয়  র্া কে। পুধষ্ট এবাং 
পুধষ্ট উপাোন্  ১/২-৫ বের বয়স  - ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৩য় স্থান্ পায়।  
 
মজান্ার্ন্ মরাজ  ইউধন্ভাধসযটি অফ কুইন্সলযান্ড  ধব্র্সদবন্ এর এে. এন্ােলু হক মক “গভয াবস্থায় পুধষ্টর পেদক্ষপ” এর উপর গদবষণা ধলখদ  সাহার্য কদরন্।  
 
গভয াবস্থায় আয়রন্ এবাং ফধলক এধস  -এর উপর মন্য়া পেদক্ষপদক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৭ে স্থান্ মেয়া হয়  মর্খাদন্ গভয াবস্থায় সষুে েধক্ত -মক ৭ে 
স্থান্ মেয়া হয় এবাং গভয াবস্থায় কযালধসয়াে -মক মেয়া হয় ২৯ ে স্থান্।  
 
গদবষণা পধরষে  ইকধরসা   ইধন্ডয়া -এর প্রিান্ ধবজ্ঞান্  (অর্যন্ ধ ) উিে কুোর ক ৃয ক “মগাদেন্ রাইস আর অযান্ড ধ ” -এর উপর করা গদবষণাও ধবদবেন্ায় 
মন্য়। গদবষণাটি মেখায় মর্  ধহসাদব ৬ োস মর্দক ৫ বেদরর প্রায় প্রধ  পাৌঁে জদন্র েদিয একটি ধেেু ধভটাধেন্-এ -এর অভাদব ভুগদে  র্া স্বাদস্থযর মন্ধ বােক 
সূেদকর সাদর্ র্কু্ত। উপরন্তু  গদবষণাটি মেখায় মর্ ভা দক তেধন্ক কযালধর গ্রহদন্র ৭০% ধহসাদব ধবদবেন্া করা হয়  এবাং একটি োদলর জা  সম্পদকয  প্রস্তাব করা 
হয় মর্টি ধভটাধেন্-এ -ম  রপুান্তধর  হদ  পারদব। এই পেদক্ষপটি মগাদেন্ রাইস এর জন্য আর অযান্ড ধ  -ম  ধবধন্দয়াগ বািাদন্ার প্রস্তাব মেয়। র্ধেও ধভটাধেন্-
এ -এর ঘাটধ র উপর ভাদ র প্রভাব ধন্দয় ধব কয  র্াকদ  পাদর  ধকন্তু পেদক্ষপটির অন্যান্য ইধ বােক প্রভাব র্াকদ  পাদর মর্েন্ েধর্রদদের জন্য খােয ধন্রাপিা 
বািাদন্া।  
ধবধেষ্ট পধরষে মগাদেন্ রাইস আর অযান্ড ধ  -মক িেধবন্যাদস ১৯ ে স্থান্ ধেদয়দে।  
 
ভূধে প্রোসন্  
 
এই ধবষদয়র অি দন্  একটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। ভূধে প্রোসদন্র বযাপাদর জনু্ ২০১৫ -ম  উক্ত ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ধপআরআই  ধবআইধজধ   আরইধ   এবাং ঢাকা ধবশ্বধবেযালদয়র পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ধবধেষ্ট পধরষে  ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভদন্যন্স অযান্ড ম দভলপদেন্ট (ধবআইধজধ ) -এর ধন্বযাহ  পধরোলক  সলু ান্ হাধফজ রহোন্ এবাং গদবষণা সহকার  
সেুাইয়া কধবর  ালকুোর মর্দক পাওয়া “ভূধে প্রোসন্” -এর উপর গদবষণাদক ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে।  
 
গদবষকরা মেদখন্ মর্ ব য োদন্ ধ ন্টি ধভন্ন ধভন্ন েিণালয় মরক য  বযবস্থার  ত্ত্বাবিান্ করদে  স্বাি ন্ভাদব এবাং র্ৎসাোন্য সেন্বদয়র সাদর্ কাজ করদে।  ারা বদলন্  
িেসািয এবাং সেয়-সাদপক্ষ মরক য  বযবস্থাটি অকার্যকর এবাং বযয়বহুল। 
ধ ধজটালকরদণ বযয় ধহসাব করা হদয়দে ২৭৬ মকাটি টাকা।   
 
সরাসধর প্রাপ্ত সধুবিা োিাও  সারা মেদে সম্পধি অধিকাদরর ধন্রাপিা বধৃদ্ধ মর্দক সবদেদয় বি সধুবিাটি আসদ  পাদর। গদবষকরা অধিক সরুধক্ষ  সম্পধির 
অধিকার এবাং উচ্চ অর্যনন্ধ ক প্রবৃধদ্ধর েদিয একটি মর্াগসূত্র ন্ধর্ভুক্ত কদরন্। ভূধে ধ ধজটালকরণ  আগাে  ১৫ বেদর ১৬ হাজার মকাটি টাকা -এর মবধে টাকা 
এবাং সম্ভব  ২০৭০ সাদলর েদিয ১৩০ হাজার মকাটি টাকার অর্যনন্ধ ক প্রবৃধদ্ধ অজয দন্র ধেক মর্দক সুধবিা বদয় আন্দ  পাদর। সবযদোট  গদবষকরা মপদয়দেন্ ভূধে 
মরক য  ধ ধজটালকরদণর উপর বযধয়  প্রধ  টাকায় প্র যক্ষ অর্বা পদরাক্ষভাদব ৬১৯ টাকা লাভ হদব।  
 
এই গদবষণার উপর ধভধি কদর  ধবধেষ্ট পধরষে ভূধে মরক য  ধ ধজটালকরণ -মক িেধবন্যাদস ৪র্য স্থান্ ধেদয়দে। 
 
অবকাঠাদো (পধরবহন্)  

 
এই ধবষদয়র অি দন্  পাৌঁেটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা জনু্ ২০১৫ ম  উক্ত ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ধবশ্ব বযাাংক  বাাংলাদেে পল্ল  ধবেযু ায়ন্ মবা য   ইউএন্ধপওএস  বাাংলাদেে মস ু ক ৃয পক্ষ  সিক ও জন্পে ধবভাগ  সিক েিন্ালয়  পধরবহন্ ও মস ু  
বাাংলাদেে সিক ও পধরবহন্ ক ৃয পক্ষ  ধবআরটিএ েট্টদেদট্রা সাদকয ল-২ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
পধরবহন্ পধরকেন্াকার  রব গালার “ন্গর পধরবহন্” -এর উপর একটি গদবষণাপত্র মলদখন্  ঢাকা ধবদশ্বর দ্রু -বিযন্ে ল মেগাধসটিগদুলার েদিয অন্য ে উদল্লখ 
করার োিযদে।  
 



ধবধেষ্ট পধরষে গদবষণাটিদক ধবদবেন্ায় এদন্দে এই বদল মর্ - বাস বযবস্থা এবাং পধরবহদন্র উপর বহৃির ধবধন্দয়াগ বযধক্তগ  গাি   মোটর সাইদকল  অদটা ধরকো 
এবাং সাইদকল-ধরকোর প্রদয়াজন্ য় াদক এবাং র্ান্বাহদন্ মবসরকাধর ধবধন্দয়াগ হ্রাস করদব। ধবধেষ্ট পধরষে ঢাকার জন্য বাদসর অগ্রাধিকার -মক িেধবন্যাদস ৫ে 
স্থান্ ধেদয়দে।  
 
পধরষদের কাদে একটি অবকাঠাদো পধরকেন্াও উপস্থাপন্ করা হয় র্া অদটা এবাং মোটর-সাইদকদলর অবযাহ  উচ্চ প্রবধৃদ্ধ ধেধি  কদর। ধবধেষ্ট পধরষে ঢাকার 
জন্য পধরবহন্ অবকাঠাদো -মক িেধবন্যাদস ৪৪ ে স্থান্ ধেদয়দে। 
 
পধলধস ধরসােয  ইন্সটিটিউট অফ বাাংলাদেে -এর ধসধন্য়র অর্যন্ ধ ধবে আধেকুর রহোন্ এবাং ঢাকা ধবশ্বধবেযালদয়র অর্যন্ ধ র অিযাপক বজললু খন্দকার -এর করা 
একটি গদবষণাপদত্র ধবধেষ্ট পধরষে “পদ্মা মস ু” সম্পধকয   একটি পেদক্ষপও পর ক্ষা কদর। এই মস ু েধক্ষন্-পধশ্চে অঞ্চল এবাং বাাংলাদেদের বাধক অঞ্চলগদুলার েদিয 
েয় ধকদলাধেটাদরর মবধে জলপর্ ধবসৃ্ত  করদব। গদবষণায় বলা হয় মর্  প্রকেটি বযয়-কার্যকর । র্ধেও প্রকেটি একটি ‘সম্পন্ন েুধক্ত’  ধবধেষ্ট পধরষে পদ্মা মস ু মক 
৫৩ ে িদে মরদখদে।  
 
ধবধেষ্ট পধরষে  ইউধন্ভাধসযটি অফ ধলবাদরল আটয স -এর ম দভলপদেন্ট স্টাধ জ -এর সহকার  অিযাপক োহেেুরু রহোন্  এবাং একজন্ অর্যন্ ধ  ধবষয়ক উপদেষ্টা 
 াধরকুর রহোন্ ক ৃয ক “মোটরর্ান্ েুধক্তর” উপর করা গদবষণাদকও ধবদবেন্ায় মন্য়। উির-পূবয ভারদ র ধেদক অবাি সিক  ৬৬ ে িে এবাং ভুটান্ এবাং 
মন্পাদলর ধেদক অবাি সিক ৬৮ ে িে লাভ কদর।  
 
ধলঙ্গ সে া 
এই ধবষদয়র অি দন্  পাৌঁেটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা জনু্ ২০১৫ ম  উক্ত ধবভাদগর ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ বাাংলাদেে ন্ার  প্রগধ  সাংস্থা (ধবএন্ধপএস)  ইউদসই   ইউধন্দসফ  ধজদজধ   ব্র্যাক  আরইধ  ব্র্যাক  ইউএন্ উইেযান্  অদিধলয়ান্ হাই কধেেন্  
ধ পাটয দেন্ট অফ ম দভলপদেন্ট স্টাধ জ  ধ ইউ/ঢাকা ইউধন্ভাধসযটি  মপাভাটিয  ধর াকোন্ মসন্টার এবাং ইউএন্ধ ধপ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ধবধেষ্ট পধরষদের কাদে ন্র্য সাউর্ ইউধন্ভাধসযটির অর্যন্ ধ র সহকার  অিযাপক আহসান্ জাোন্ “ন্ার  ধেক্ষার োিযদে ধেেু অপুধষ্ট ও সেদয়র পূদবয সন্তান্ িারন্ 
হ্রাস” সম্পধকয    ার করা গদবষণাটির উপর  র্যপ্রোণ উপস্থাপন্ কদর। গদবষক বযাপারটিদক এভাদব মেখায় মর্ মেদয়দেরদক আরও মবধে োিযধেক ধেক্ষা প্রোন্  
েিুেুাত্র  াদের ধেক্ষা এবাং পরব ীদ  মরাজগাদরর সম্ভাবন্া বািাদব ন্া বরাং  াদের সন্তান্দের উিে পুধষ্টধবিাদণ  াদেরদক সাহার্য করদব। ধবধেষ্ট পধরষে মেদয়দের 
জন্য োিযধেক ধেক্ষা বািাদন্ার পেদক্ষপদক িেধবন্যাদস ৬ ন্ম্বর স্থাদন্ রাদখ।  
 
ন্র্য সাউর্ ইউধন্ভাধসযটি  ঢাকা -এর অর্যন্ ধ  ধবভাদগর সহকার  অিযাপক আহসান্ুজ্জাোন্ “মর্ৌন্ ও প্রজন্ন্ স্বাস্থয” -এর উপর একটি অধ ধরক্ত গদবষণাপত্র 
ধলদখন্। গদবষণায় র্ুধক্ত মেখাদন্া হয় মর্  গভয ধন্দরািক প্রাপয া প্রোন্ র্া গভয িারণদক ধবলধম্ব  কদর  োত্র ৬৫৫ টাকা খরে হয় এবাং একটি মেদয়র জন্য প্রায় 
অদিযক বেদরর অধ ধরক্ত সু্কলজ বন্ মর্াগ করদ  পাদর  র্া জ বেোয়  ার আয় ১৩.২ ে াাংে বািায়। ধবধেষ্ট পধরষে গভয ধন্দরািদকর প্রাপয া -মক  িেধবন্যাদস 
১৭ ন্ম্বর স্থাদন্ রাদখ।   
 
ধবধেষ্ট পধরষে  “বালয ধববাহ হ্রাস” প্রদেষ্টার উপর ধ উক ইউধন্ভাধসযটির অর্যন্ ধ  ধবভাদগর অিযাপক এধরকা ধফে; এেআইটিদ  (দজ-পাল) আদুললু লধ ফ 
জাধেল মপাভাটিয  অযাকেন্ লযাব -এর ধন্বযাহ  পধরোলক মরদেল মলন্ারস্টার; ধ উক ইউধন্ভাধসযটির ধন্ন্া বুেেযান্; এবাং মজ-পাল এর কাইল োধফয র করা 
গদবষণাদকও ধবদবেন্ায় মন্য়। র্ধেও গরুেুপূণয   দব গদবষণাটি িারন্া মেয় মর্ এখন্ পর্যন্ত মন্য়া পেদক্ষপগদুলা  ুলন্ােূলকভাদব সাোন্য প্রভাব ত ধর কদরদে। 
ধকদোর দের ক্ষে ায়ন্  মর্ৌ ুক এবাং বালয ধববাহ আইন্  এবাং উপবধৃি প্রোদন্র োিযদে বালযধববাহ ধবলধম্ব করণ  ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস স্থান্ পায়ধন্। 
 
ধেক্ষা  
এই ধবষদয়র অি দন্  আটটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ইন্সটিটিউট অফ এ ুদকেন্াল ধরসােয   ঢাকা ধবশ্বধবেযালয়  ধ দন্ট  ব্র্যাক এর ধেক্ষা কেযসূধে  ইউদরাধপয়ান্ ইউধন্য়ন্  ইউদসই  বাাংলাদেে  আইএলও  
কান্াধ য়ান্ ইন্টারন্যােন্াল ম দভলপদেন্ট এদজধন্স (ধসআইধ এ)  অযাদেস টু ইন্ফরদেোন্ (এটুআই)  বাাংলাদেদের প্রিান্েি র কার্যালয়  আরইধ  ব্র্যাক -এর পক্ষ 
মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ঢাকা ধবশ্বধবেযলদয়র অিযাপক অ ন্ ুরাব্বান্   ধবধেষ্ট পধরষদের কাদে “ধেক্ষা” পেদক্ষদপর উপর  র্যপ্রোণ উপস্থাপন্ কদরন্।  
 
গদবষণাটি জযাোইকার একটি গদবষণার ধেদক েধৃষ্টপা  কদর র্াদ  মেখাদন্া হদয়দে  েদন্াসাোধজক সম্পৃক্ততা বযাহ -বধৃদ্ধর ধেেুদের সাদর্  াদের োর ধরক ধবকাদে 
বািাপ্রাপ্ত ন্য় এেন্ সহকেীদের আদয়র বযবিান্ কোদ  সাহার্য করদব। গদবষক ধহসাব কদরন্ মর্  বাাংলাদেদে একটি প্রাক তেেব ধেক্ষা কেযসূধে প্রধ ষ্ঠা করদ  প্রধ  
ধেেরু মক্ষদত্র প্রধ  বের ১২ হাজার ৪৫০ টাকার সেপধরোণ খরে হদব  মর্খাদন্ একটি আন্েুাধন্ক ধহসাদব প্রধ  ধেেরু আয়  ার পুদরা কেযজ বন্ িদর ২০ 
ে াাংদের কাোকাধে বািদব  র্া ১৫ লাখ টাকার মবধে। গদবষণাটি উপসাংহার টাদন্ এভাদব মর্  প্রাক তেেব উন্নয়দন্র জন্য েদন্াসাোধজক উে পন্া কেযসূধের মপেদন্ 
বযধয়  প্রধ  টাকায় ১৮ টাকার সধুবিা অধজয   হদব। ধবধেষ্ট পধরষে “বযাহ -বধৃদ্ধ সেসযায় েদন্া-সাোধজক উে পন্া” -মক ৮ে িদে স্থান্ মেয়।  
 
সাের্যয অন্রু্ায়  েল ও ধেক্ষামক িেধবন্যাদস ৩৯ ে স্থান্ মেয়া হয়  মর্খাদন্ োত্রদেরদক  াল ধেধলদয় েলা মেখাদন্া হয়  এবাং ধবধেষ্ট পধরষে োকুধরকাল ন্ 
বযবস্থাপন্া প্রধেক্ষণ মক ৪৯ ে িদে রাদখ।   
 
ধেক্ষকদের োয়বদ্ধ া বধৃদ্ধর পেদক্ষপটিদক ৩১ ে িদে রাখা হয়  মর্খাদন্ ধবেযালয় বযবস্থাপন্ার উন্নয়ন্ ৫৫ ে িদে রাখা হয়  কাধরগধর প্রধেক্ষণ ৬৩ ে িদে 
এবাং বাকৃধব -এর  র্যসেূহ পাঠযবইদয়র ে  কদর সরবরাহ করা ৬৪ ে িদে রাখা হয়। ধবধেষ্ট পধরষে কধম্পউটাদরর সাহাদর্য ধেক্ষা -মক িেধবন্যাদস ৭০ ে 
স্থান্ মেয়।  
 
অসাংিােক মরাগ  
এই ধবষদয়র অি দন্  পাৌঁেটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ন্যােন্াল হাটয  ফাউদন্ডোন্ হসধপটাল অযান্ড ধরসােয  ইন্সটিটিউট  এন্ধসধ  মসল  আইধসধ ধ আর  এন্আইধ ধসএইে  আইধসধ ধ আর  ইউআরধব  আইইধ   
ব্র্যাক  এবাং ধবএসএেএেইউ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।   
 



ধবধেষ্ট পধরষে এর সােদন্  এইেএএস  ইউধন্ফেয  সাধভয স ইউধন্ভাধসযটি -এর ধবভাগ য় পধরোলক এবাং সহদর্াগ  অিযাপক মট্রধস মকাদয়লেসু; ধ ধজজ কদরাল 
প্রাদয়াধরটিজ -এর স্বাস্থয অর্যন্ ধ  ধবদেষক এধলজাদবর্ ব্রুউএর; মলাবাল ইভাধলউদয়টিভ সাদয়ন্স  ধসয়াটল -এর ধসধন্য়র এধপদ েলধজস্ট আদলজান্দরা মিধভদয়াদ া; 
ইউধন্ভাধসযটি অফ ওয়াধোংটন্ -এর ধবশ্ব স্বাস্থয অধিেপ্তর -এর ধেধকৎসা ধবষয়ক সহদর্াগ  অিযাপক এবাং ধ ধজজ কদরাল প্রাদয়াধরটিজ মন্টওয়াকয  -এর পধরোলক 
মরদেল ধন্উদজন্ট - ক ৃয ক “অসাংিােক মরাগ” এর উপর করা গদবষণা উপস্থাপন্ করা হয়।  
 
গদবষণায় িারন্া মেয়া হয় মর্  উচ্চ রক্তোপদক ৬০% পর্যন্ত ধেধকৎসার আও ায় ধন্দয় আসদ  বযয়-সধুবিার অন্পুা  হল ৩৮:১। ধবধেষ্ট পধরষেক ৃয ক িেধবন্যাদস 
উচ্চ রক্তোদপর ধেধকৎসা ১০ে স্থান্ পায়।  
 
গদবষণাটি এর গদবষকগণ ক ৃয ক উপস্থাধপ  হয়  মর্খাদন্ মেখাদন্া হয় মর্ ধসগাদরদটর উপর কর বধৃদ্ধ িূেপান্ কোদন্ার মক্ষদত্র একটি পর ধক্ষ  মকৌেল। গদবষকরা 
একটি অধভন্ন কর আদরাপ এবাং র্দর্ষ্ট পধরোদণ প্রেধল  সকল  াোকজা  পদন্যর উপর কর বধৃদ্ধর প্রস্তাব মেন্।  াোদকর উপর কর -এর পেদক্ষপটি ২৬ ে 
িে পায়।     
 
একই েদলর গদবষকরা মেখদ  পান্ মর্  সকল জরায়ু েদুখর কযান্সার েধক্ষন্ এধেয় মেেগদুলাদ  হয় এবাং এর প্রধ দরাি  পর ক্ষা এবাং মরাগটির ধেধকৎসার জন্য  
এেন্ধক পাোপাধে উচ্চ ঝুৌঁ ধকদ  র্াকা জন্দগাষ্ঠ দক লক্ষয করার প্রদেষ্টার জন্য উন্ন  মকৌেদলর প্রদয়াজন্। জরায় ুেুদখর কযান্সাদরর ধেধকৎসা এবাং টিকাোন্ -মক 
৫৮ ে িে মেয়া হয়।        
 
ধবধেষ্ট পধরষে  ঢাকা ধবশ্বধবেযালদয়র অর্যন্ ধ  ধবভাদগর অিযাপক রেুান্া হক ক ৃয ক “ ায়াদবটিস এবাং  াোক মসবন্ মোকাদবলা” -এর উপর মেয়া  র্যপ্রোণও 
ধবদবেন্ায় মন্য়।   
 
উক্ত গদবষক ২৫ বের বয়স  জন্দগাষ্ঠ দক ধন্োন্া কদর  ায়াদবটিস -এর পর ক্ষা এবাং ধেধকৎসা কেযসূধের প্রস্তাব মেয়। হক  পাৌঁে বের িদর জন্প্রধ  ৫  লার 
খরে কদর  কধেউধন্টি ধিধন্দকর োিযদে পর ক্ষার প্রস্তাব মেন্।  ায়াদবটিস এর ধেধকৎসা ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৩৬ ে লাভ কদর।    
 
গদবষক েন্তবয কদরন্  মিাৌঁয়াধবহ ন্  াোক বযবহাদরর বযাপক া বাাংলাদেদে ২৭.৯%। মিাৌঁয়াধবহ ন্  াোক বন্ধ করা  ৫০ ে িদে রাখা হয়।        
 
অধভবাসন্  
এই ধবষদয়র অি দন্  ধ ন্টি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ইউএন্ উইেযান্  ঢাকা আহসাধন্য়া ধেেন্  ধেসকু (ধেক্ষা  স্বাস্থয  উন্নয়ন্ কার্যিে)  ব্র্যাক োইদগ্রেন্  ধবধস ধিউ ধিউএফ  অধভবাস  কেী কলযাণ 
ফাউদন্ডোন্ (ওদকদকএএফ)  বযুদরা অফ েযান্পাওয়ার  কেযসাংস্থান্ ও প্রধেক্ষণ  ধবশ্ব বযাাংক  ইন্টারন্যােন্াল অগযান্াইদজেন্ ফর োইদগ্রেন্  ইন্টারন্যােন্াল মন্টওয়াকয  
অফ অলটারদন্টিভ ধফন্ান্ধেয়াল ইন্সটিটিউেন্  ধবএএসটিওধব  মেখ ফধজলা ুদন্নসা েধুজব েধহলা মটকধন্কযাল মট্রইধন্াং মসন্টার  এদেস টু ইন্ফরদেোন্ (এটুআই) এর 
পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহণ ধেদলা।   
 
গদবষক  ইউধন্ভাধসযটি অফ েযান্দেস্টার -এর অর্যন্ ধ র প্রভাষক ওয়াদসল ধবন্ োো  এবাং ইউধন্ভাধসযটি অফ ধলবাদরল আটয স  বাাংলাদেে -এর ম দভলপদেন্ট 
স্টাধ জ -এর সহদর্াগ  অিযাপক  কাজ  োহববুরু রাহোন্ “আন্তজয াধ ক অধভবাসন্” এর ধেদক ন্জর মেন্। বাাংলাদেদের মোট ৫ ে াাংে কাজ করার উপর্কু্ত 
জন্সাংখযা এখন্ অধভবাস  িধেক  আর প্রধ  বের অিয ধেধলয়ন্ োন্ষু ধবদেদে কাজ করার উদেদেয মেে  যাগ কদর। ধবধেষ্ট পধরষে  অধভবাসন্ বযবস্থাদক সলুভ 
করদ  এবাং অধভবাস দেরদক আরও উৎপােন্ে ল করদ    র্যপ্রোণদক ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে।   
 
গদবষণাটি  অধভবাসন্দক ধবধিবদ্ধ করার উপর কৃ  ধবধন্দয়াগ মর্দক েিা ধবধন্েয় পাওয়ার িারন্া মেয়। ইউধন্য়ন্ ধ ধজটাল মসন্টার অধভবাসন্ পধরদষবা -এর 
োিযদে অধভবাসন্দক ধবধিবদ্ধ করা  পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ১১ ে স্থান্ পায়। অধভবাস দের জন্য েক্ষ া প্রধেক্ষণ িেধবন্যাদস ৩৪ ে স্থান্ পায়। 
 
ইদয়ল ইউধন্ভাধসযটির একজন্ অর্যন্ ধ ধবে  েেুধফক মোবারক এবাং এধভদ ন্স অযাকোন্ -এর একজন্ মপাস্ট ক্টরাল মফদলা আঘা আল  আকরাে ক ৃয ক “সােধয়ক 
অধভবাসন্” -এর উপর গদবষণা ধলধখ  হয়। ধবধেষ্ট পধরষদের ধন্কট  র্যপ্রোণ উপস্থাপন্ করা হয়  র্াদ  িারন্া মেয়া হয় মর্ গ্রাোঞ্চদলর োন্ষুদেরদক ধকেু 
সেদয়র জন্য েহরাঞ্চলগদুলাদ  কাজ করদ  স্থান্ান্তদর সাহার্য করার োিযদে পধরবারগদুলাদক ধন্ষ্ফলা মেৌসেু কাটিদয় উঠদ  সাহার্য করা মর্দ  পাদর। এই 
কেযসূধেগুদলার মপেদন্ বযদয়র োিযদে  বযধয়  প্রধ  টাকা োর টাকার সাোধজক সধুবিা প্রোন্ করদ  পাদর।   
 
সাময়িক অয়িবাসনের জেয িাতা ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৫৭ ে স্থান্ লাভ কদর।  
 
 
পধরদবে এবাং জ বনবধেত্রয  
এই ধবষদয়র অি দন্  োরটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়।  
এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা হয়  মর্খাদন্ ব্র্যাক ধ ইধসধস  মেদসাধভেন্ কন্সালদটধন্স 
ধলধেদট   ধবআরআরআই  ধভইআরধস  ধবএধ ধস  ব্র্যাক আরইধ   ওয়ােয  ধফস  ধবএসএেএেইউ  ধবইউএফটি/এন্এসইউ  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি  এবাং ব্র্যাক -এর পক্ষ 
মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা। অর্যন্ ধ ধবে ধবয়ন্য লারদসন্ -এর করা “বাধহযক বায়ুেষূণ” সম্পধকয   গদবষণার েটুি পেদক্ষপ আদে। ধ ধন্ উদল্লখ কদরন্ েুকদন্া মেৌসদুে  
ঢাকা ধবদশ্বর সবদেদয় েধূষ  েহরগদুলার েদিয অন্য ে। বেদরর এই সেদয়র েদিয বায়ু েষূদন্র োত্রা আন্তজয াধ ক োদন্র মেদয় ১৩-১৬ গনু্ মবধে হয়।  ার 
গদবষণায় মেখাদন্া হয় মর্  বায়ু েষূণ কোদ   ইদটর ভাটাগদুলাদক আরও পধরস্কার এবাং কার্যকর এেন্ সম্পূণয ন্ ুন্ ভাটার সদঙ্গ প্রধ স্থাপন্ করা র্ায়  অর্বা 
মসগদুলাদক সাংস্কার করা মর্দ  পাদর র্াদ  মসগদুলা আদরা পধরস্কার এবাং ভাদলাভাদব জ্বলদ  পাদর।              
 
ধবধেষ্ট পধরষে ইদটর ভাটা সাংস্কার -এর পেদক্ষপদক িেধবন্যাদস ১২ ে স্থান্ ধেদয়দে  র্ার বযয়-সধুবিার অন্পুা  ৮ বদল গদবষক ধবব ৃ কদরদেন্। গদবষণায় 
মেখাদন্া হয় মর্  পুদরা ঢাকা জদুি এেন্ একটি উদেযাগ গ্রহন্  ইদটর ভাটা মর্দক সৃষ্ট বায়ুেষূণ ৪০ ে াাংে হ্রাস করদব  এবাং প্রধ  বের রক্ষা করদব ৮০০ -এর 
মবধে জ বন্। লারদসন্ মেদখন্ মর্  আদরকটি উদেযাগ  ন্ ুন্ ইদটর ভাটায়  উদল্লখদর্াগয পধরোণ ধবধন্দয়াদগর েরকার হদব  এবাং বযয়-সধুবিার অন্পুা  মন্দে ৩ 
হদব। ন্ ুন্ হাইধব্র্  ভাটা -মক ৫৬ ে িে মেয়া হদয়দে।       
 



পধরষেটি  “অভযন্তর ণ বায়ুেষূণ” সম্পধকয   অর্যন্ ধ ধবে ধবয়ন্য লারদসন্ -এর করা গদবষণার েটুি উদেযাগদকও ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে। গদবষণায় মেখাদন্া হয় মর্  
সেদয়র সাদর্ গহৃাভযন্তর ন্ রান্না মর্দক মিাৌঁয়ার প্রভাব  ফুসফুদসর কযান্সার  মিাক এবাং হৃেদরাদগর ে  প্রাণঘা   মরাদগর ধেদক ধন্দয় র্ায়  র্া ধবশ্ববযাপ  অভযন্তর ণ 
বায়ুেষূণ মক সবদেদয় োরাত্মক পধরদবেগ  সেসযায় পধরণ  কদরদে। বাাংলাদেদে  অভযন্তর ণ বায়ুেষূণ সকল ে ুৃযর ১০-১৫ ে াাংদের জন্য োয় ।     
 
গযাধসফায়ার েুলা ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৩২ ে স্থান্ মপদয়দে; জজবজ্বালােীর রান্নার েুলা  অভযন্তর ণ বায়ু েষূণ -মক ৪১ ে িে মেয়া হয়।  
 
পধরষেটি  “ঢাকার বাসদর্াগয া” সম্পধকয   ইউধন্ভাধসযটি অফ সাউোন্য কুইন্সলযান্ড -এর অর্যন্ ধ  ধবভাদগর সহদর্াগ  অিযাপক  মখারদেে আলে -এর করা 
গদবষণার েটুি উদেযাগদকও ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে। আলে উদল্লখ কদরন্ মর্ েহদরর সব কঠিন্ বদজয যর প্রায় অদিযক রাস্তার িাদর  খাদল অর্বা ধন্েু এলাকায় মফলা হয়  
র্া পধরদবে ও স্বাস্থয ঝুৌঁ ধক ত ধর করদে। ঢাকায় কঠিন্ বজয য বযবস্থাপন্া – এর পেছনে ধবধন্দয়াগকৃ  টাকায় ৬ টাকার সুফল পাওয়া র্াদব। এটি ধবধেষ্ট পধরষে 
ক ৃয ক ২২ ে িে মপদয়দে।    
 
বধুিগঙ্গা ন্ে র পুন্রুদ্ধার বযবস্থা  মর্দক্ষদত্র গদবষকরা বদলদেন্ মর্ এটি গাহয স্থয এবাং ধেে বদজয যর োিযদে এ ই েধূষ  হদয়দে মর্ এর পাধন্ োন্ষু এবাং োদের ক্ষধ  
করদে   াই এদক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৪৪ ে স্থান্ মেয়া হদয়দে।   
 
 
পাধন্ এবাং পয়ঃধন্ষ্কােন্   
এই ধবষদয়র অি দন্  োরটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ধভইআরধস  আইধসধসধ আরধব  আরইধ  ব্র্যাক  ইউধন্দসফ  ওয়াে ব্র্যাক  মফারাে ফর পাবধলক মহলর্  ধ ওআরধপ   যাে  ধবআরআরআই  এইেধ আরধস 
এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।   
 
ধবধেষ্ট পধরষদের সােদন্ অর্যন্ ধ ধবে ধবয়ন্য লারদসন্ ক ৃয ক “পাধন্ এবাং পয়ঃধন্ষ্কােন্” -এর উপর করা গদবষণা উপস্থাপন্ করা হয়। বাাংলাদেদের গহৃস্থাধলর 
পাধন্র উৎদসর এক-ে ুর্যাাংে মর্ পধরোণ আদসযধন্ক িারন্ কদর  া ধবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার ধন্দেয ধেকা অধ িে কদর র্ায়। লারদসন্ েটুি উপায় অন্সুন্ধান্ কদরদেন্।   
 
২০% ধন্কৃষ্টভাদব আিান্তদের জন্য আদসযধন্দকর ধেধকৎসা। লারদসন্ মেদখন্ মর্ খারাপভাদব আিান্ত ২০ ে াাংদের জন্য প্রদেষ্টার ধেদক েদন্াদর্াগ মেয়ার ফদল বযধয়  
প্রধ  টাকায় ১৭ টাকা পর্যন্ত সধুবিা আসদ  পাদর। এদক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ১৪ ে স্থান্ মেয়া হয়।   
 
লারদসন্  -এর েদ   আদসযধন্ক আিান্ত সকদলর জন্য ধেধকৎসায়  বযয়–সধুবিার অন্পুা  ধন্ম্ন হদব। এদক ৪৫ ে িদে রাখা হয়। এোিাও  লারদসন্ মিৌ করণ 
কেযসূধেসেূহ এবাং এগদুলার প্রভাব পর ক্ষা কদরন্। 
পয়ঃধন্ষ্কােন্ মক ৪০ ে িদে রাখা হয়  মর্খাদন্ হা  মিায়া কেযসূধে -মক ৪২ ে িে মেয়া হয়।    
 
আধর্যক খা  বযবস্থাপন্া এবাং রাজস্ব একত্র করণ    
এই ধবষদয়র অি দন্  একটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। আধর্যক খা  বযবস্থাপন্া এবাং রাজস্ব একত্র করণ সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি 
মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা হয়  মর্খাদন্ ধ ইউ এবাং ইধ   সাদন্ে  ধবশ্ব বযাাংক  মসন্টার ফর পধলধস  ায়ালগ  পধলধস ধরসােয  ইন্সটিটিউট  ইকদন্াধেক ধরসােয  
গ্রুপ  ইকদন্াধেক ধরদলোন্ ধ ধভোন্ (ইআরধ )  অর্য েিন্ালয়  এবাং মেদট্রাপধলটন্ মেম্বার অফ কোসয অযান্ড ইন্ডাধি (এেধসধসআই) -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ 
ধেদলা।  
 
ইস্ট ওদয়স্ট ইউধন্ভাধসযটির অর্যন্ ধ  ধবভাদগর ধসধন্য়র মলকোরার ধবপ্লব কুোর ন্ন্দ  এবাং ঢাকা ধবশ্বধবেযালদয়র অর্যন্ ধ  ধবভাদগর অিযাপক বজললু হক খন্দকার 
“কদরর ধভধি মজারোরকরণ” -এর উপর গদবষণাটি ধলদখন্।   
 
 ারা মেধখদয়দেন্ মর্  ধস্থধ ে ল এবাং উন্ন  মেে য় সম্পে একত্র করণ উন্নয়ন্ে ল মেেগদুলাদ  ধন্ভয রে ল ার প্রধ কাদর সাহাদর্যর প্রস্তাব মেয় এবাং প্রবধৃদ্ধ  ুদল িরদ  
অধিক অর্যবযদয়র স্বাি ন্ া ত ধর কদর।  ারা র্ধুক্ত মেখান্ মর্ মর্দক্ষদত্র কদরর ধভধি মজারোর করার বযাপার আদস  মসদক্ষদত্র ভযাট একটি গরুেুপূণয ধবষয়  কারণ 
সকল রাজস্ব মর্দক ৭০ ে াাংে ধহসাব করার জন্য এটি মর্দক সাংগহৃ   রাজস্ব এবাং আয়কর একধত্র  করা হয়। গদবষকরা মেদখন্ মর্  াদের েইু-পদবযর সোিান্ – 
েলু্ক-ধন্িযারণ প্রধিয়া এবাং স্বয়াংধিয় েূসক আোয় ধবদলাপ – রাদের কর মর্দক ধজধ ধপ অন্পুা  প্রায় ১ে াাংে বািাদব  র্া প্রধ  বেদর অধ ধরক্ত কর রাজদস্বর 
১০ হাজার ৪০ মকাটি টাকার সোন্। এই উপাদয় ভযাট বযবস্থাদক কার্যকর ও উপদর্াগ  কদর ম ালার ধেদক বযধয়  প্রধ  টাকা প্রায় ৬ টাকার কলযাণ সািন্ করদব  
রাজস্বগদুলা অবকাঠাদো প্রকদে বযয় হদব িদর ধন্দয়। ধবধেষ্ট পধরষে  ভযাট এবাং স্বয়াংধিয়ভাদব আোয় বযবস্থার সাংদোিন্ -মক ১৬ ে িদে স্থান্ মেয়।   
  
পধরোলন্া এবাং প্রধ ষ্ঠান্  
এই ধবষদয়র অি দন্  একটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। োসন্প্রধিয়া এবাং প্রধ ষ্ঠান্সেূহ সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক 
আদলােন্া করা হয়  মর্খাদন্ ধপআরআই  আরইধ   ব্র্যাক  ধবআইইউ  ইউএন্ধ ধপ  মজআইধসএ  এবাং ধবআইধজধ  এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভদন্যন্স অযান্ড ম দভলপদেন্ট  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি এর ধপএইেধ   ধরসােয  মফদলা মোঃ োন্াওদয়জ মহাদসইন্  এবাং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ 
গভদন্যন্স অযান্ড ম দভলপদেন্ট  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি –এর গদবষণা সহদর্াগ  ন্াধবলা জাোন্  “বাাংলাদেদে গ্রােয আোল  পধরোলন্া করা” -এর উপর গদবষণা 
উপস্থাপন্ কদরন্।  
 
 ারা উদল্লখ কদরন্ ২০১৪ সাদলর ধহসাদব বাাংলাদেদের প্রায় ২৭ লাখ োেলা জদে আদে  এবাং গ্রাোঞ্চলগদুলা  াদের সবদেদয় েধর্রদ এবাং কে প্রভাবোল  সেসযদের 
জন্য ন্যায়ধবোর অজয দন্ সাংগ্রাে করদে।  ারা স্থান্ য় “গ্রােয” আোলদ র সাংখযা এবাং ক্ষে া বধৃদ্ধর প্রস্তাব মেন্  র্াদ  মসগুদলা সাোন্য আইন্  আিয় ধন্দয়  আইন্  
বযবস্থায় ভাদলা প্রধ ধন্ধিে করদ  পাদর। উপরন্তু   ারা েধহলাদের জন্য ধকেু সাংখযক আসন্ সাংরক্ষদণর পরােেয মেন্। গদবষকরা গদবষণায় লক্ষয কদরন্ মর্ এসব 
স্থান্ য় আোল   মজলা পর্যাদয়র আোল গদুলার উপর মর্দক উদল্লখদর্াগয পধরোদণ োপ কোয়।  ারা মেদখন্ এদ  বযয়-সধুবিার অন্পুা  ১৫.৭৮ মর্দক ১৮.০৬ এর 
েদিয হদব। গ্রােয আোল  সম্প্রসারণ  ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ১৯ ে স্থান্ পায়।  
 
ধেেন্ ধ  এবাং বাধন্জয 



এই ধবষদয়র অি দন্  োরটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  জলুাই ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া 
করা হয়  মর্খাদন্ মেদট্রাপধলটন্ মেম্বার অফ কোসয অযান্ড ইন্ডাধি (এেধসধসআই)  ধেউেুয়াল ট্রাস্ট বযাাংক  বাাংলাদেে উইেযান্স মেম্বার অফ কোসয অযান্ড ইন্ডাধি  
আরইধ   ব্র্যাক এবাং ইউএন্ধ ধপ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ধবধেষ্ট পধরষে “ত ধর মপাোক” ধেেন্ ধ  -এর উপর ওয়াদসল ধবন্ োো  -এর করা গদবষণা ধবদবেন্ায় ধন্দয়দে। গদবষকগণ লক্ষয কদরন্ মর্ ত ধর মপাোক ধেে 
২০২১ সাল ন্াগাে রপ্তাধন্দ  ৫ হাজার মকাটি  লাদরর মবধেদ  মপৌৌঁোদব বদল আো করা হদে  এবাং ব য োদন্ বাাংলাদেদের মবধেরভাগ উৎপােন্ে ল োকুধরর ধন্দয়াগ 
মেয়। ধন্রাপিা ধবিাদন্র সদঙ্গ সাংস্থাগদুলার অন্দুোেন্ সধুন্ধশ্চ করণ িধেকদের ধন্রাপিার পাোপাধে অন্যান্য মেদে রপ্তাধন্ করার সক্ষে াদক সাহার্য করার জন্যও 
গরুেুপূণয। ত ধর মপাোক কারখান্ার অন্ুদোেন্ পেদক্ষপটিদ  অন্দুোেন্ পর্যদবক্ষন্ ও আবধেযক ে য  বধৃদ্ধ অন্তভুয ক্ত রদয়দে  সধুবিা মর্দক বযদয়র অন্পুা  ১৪ সহ। এই 
পেদক্ষপটিদক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ২০ ে স্থান্ মেয়া হদয়দে।  
 
গদবষকগণ ত ধর মপাোক পল্ল র ধবদেষ অঞ্চল -এর জন্যও একই অবস্থা মেধখদয়দে। প্রধ ষ্ঠান্গদুলার ত ধর মপাোক উৎপােদন্র জন্য  প্রেস্ত অবকাঠাদো এবাং 
অন্দুোেদন্র সহজ পর্যদবক্ষণসহ ধেে উেযান্ -এর ে  একটি এলাকা স্থাপন্ করদ  এই পেদক্ষপটি মন্য়া হয়। গদবষকরা র্ধুক্ত মেখান্ মর্  একটি ধন্ধেযষ্ট পদণযর ধেে 
উৎপােন্ একটি মকন্দ্র য় অবস্থাদন্ সধরদয় আন্দল  অর্যনন্ধ ক কার্যকলাদপর উদল্লখদর্াগয বধৃদ্ধ ঘটদব। এদক ৩০ ে িদে রাখা হয়।   
 
ঢাকা ধবশ্বধবেযালদয়র অর্যন্ ধ র অিযাপক  মসধলে রহোন্ এবাং ো সাউর্ এধেয়ান্ মন্টওয়াকয  অন্ ইকদন্াধেক েদ ধলাং -এর ধরসােয  মফদলা ফরাধজ ধবধন্ত মফরদেৌস -
এর “বাধন্জয উোর করণ এবাং সহজ করণ” -এর উপর করা গদবষণাটি সহায়ক ধহসাদব ধবধেষ্ট পধরষদের সােদন্ উপস্থাধপ  হয়।  
 
গদবষকগণ লক্ষয কদরন্ মর্  বাাংলাদেে ১৯৭০ সাল মর্দক উদল্লখদর্াগয উোর করণ ন্ ধ  গ্রহন্ কদরদে  এবাং রপ্তাধন্ কার্যকলাদপ বহৃৎ অগ্রগধ  মেদখদে। বাাংলাদেদের 
মকান্ মকাটা  মেৌসেু  েলু্ক অর্বা আেোধন্ কর মন্ই  ধকন্তু প্রায় ১৩ ে াাংে আেোধন্ েলু্ক বজায় রাদখ। বাধন্জয উোর করণ- মক ৩৭ ে িে মেয়া হয়।  
 
বাধন্জয সহজ করণ -এর েদিয বাধন্জয সাংধেষ্ট মলন্দেন্ বযয় হ্রাস অন্তভুয ক্ত র্াদক। গদবষকরা লক্ষয কদরন্ মর্  উন্নয়ন্ে ল অর্যন্ ধ র জন্য এটি একটি উদল্লখদর্াগয 
খরে  মর্দহ ু বাধন্দজযর সকল স্তদর  াদের অক্ষে া র্াকদ ই পাদর। এই পেদক্ষপটি প্রিান্  অবকাঠাদো এবাং েলু্ক বযবস্থাপন্ায় অগ্রগধ র োিযদে  েধক্ষন্পূবয 
এধেয়ার স োন্া হ্রাস করার লদক্ষয মন্য়া হদয়দে। বাধন্জয উোর করদণর  ুলন্ায় এই খাদ  খরে মবধে এবাং বযয়-সধুবিার অন্পুা  অে। ধবধেষ্ট পধরষে এটিদক 
িেধবন্যাদসর  াধলকায় ৫৪ ে স্থাদন্ মরদখদে।  
 
অবকাঠাদো (জ্বালাধন্)  
এই ধবষদয়র অি দন্  োরটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  জনু্ ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ধবশ্ববযাাংক  বাাংলাদেে পল্ল  ধবেযু ায়ন্ মবা য   ইউএন্ধপওএস  বাাংলাদেে মস ু ক ৃয পক্ষ  সিক ও জন্পর্ অধিেপ্তর  সিক েিন্ালয়  পধরবহন্ ও মস ু  
বাাংলাদেে সিক ও পধরবহন্ ক ৃয পক্ষ  ধবআরটিএ েট্ট মেদট্রা সাদকয ল-২ -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ইস্ট-ওদয়স্ট ইউধন্ভাধসযটি  ঢাকা -এর অর্যন্ ধ র অিযাপক  . এ. মক. এন্ােলু হক “মসালার মহাে ধসদস্টে ধব রণ” -এর উপর করা গদবষণা উপস্থাপন্ কদরন্। 
মকদরাধসদন্র পধরবদ য  ধেধি  ধ দজল -মক িেধবন্যাদস ২৭ ে স্থান্ মেয়া হয়; মকদরাধসদন্র পধরবদ য  গৃহস্থাধল মসৌরধবেযুৎ -মক ৩৮ ে িদে রাখা হয়। 
 
এধেয়ান্ ম দভলপদেন্ট বযাাংক -এর েধক্ষন্ এে য় ধবভাদগর পধরোলক  মহদরর্ গনু্াটিলাদক এবাং ইউধন্ভাধসযটি অফ কযাধলদফাধন্যয়া  বাকয দল -এর অিযাপক ম ধভ  
মরান্াে-মহাস্ট এবাং ধবয়ন্য লারদসন্ “জ্বালান্ র উপায়সেূহ” সাংিান্ত পেদক্ষদপর উপর গদবষণায় অবোন্ রাদখন্। গদবষণায় লক্ষণ য় মর্  বাাংলাদেে ঐধ হাধসকভাদব 
আদয়র উৎস ধহসাদব একটি ধবোল পধরোণ প্রাকৃধ ক গযাস রপ্তাধন্ কদরদে  এবাং ধব্র্টিে মপদট্রাধলয়াে ধহসাব কদর মেদখদে মর্ ধবেযোন্ েজেু ২০ বেদরর কে সেদয় 
ধন্ঃদেষ হদয় র্াদব  র্া বাাংলাদেদের জন্য ধবকে উৎস মখাৌঁজা অ যাবেযক য় কদর  ুলদে। ধ ধন্ র্ধুক্ত মেখান্ মর্ গযাস আেোন্  বযয়-অকার্যকর হদ  পাদর  এবাং 
একটি ধবকে উপায় হল কয়লা। অধিক েধক্তর জন্য কয়লা আেোধন্ মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ২৮ ে স্থান্ মেয়া হয়। আেোধন্ এবাং অধিক েধক্তর 
জন্য গাহয স্থয কয়লা ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক ৬৯ ে িে পায়।  
 
োধর্রদয  ধেেউদেযাগ এবাং প্রবধৃদ্ধ 
   
এই ধবষদয়র অি দন্  পাৌঁেটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ব্র্যাক  ইউধন্ভাধসযটি অফ ধলবাদরল আটয স  এবাং ইউদসই  -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ব্র্যাক ইন্টারন্যােন্াল -এর গদবষণা পধরোলক েনু্স  সলুাইোন্ েইুটি ধবকদের উপর গদবষণা উপস্থাপন্ কদরদেন্।  
ব্র্যাক -এর আলট্রা–পুওর গ্রযাজদুয়োন্ েদ ল েধর্রদ “স্না ক ধ ধগ্রিার ” মের োধর্রদ া মর্দক মবধরদয় আসদ  সাহার্য করার জন্য সম্পে হস্তান্তদরর পাোপাধে অন্যান্য 
পেদক্ষপও বযবহার কদর। গদবষণায় মেখায় মর্  ব্র্যাক -এর ে  লক্ষযপূণয পেদক্ষপ কার্যকর ধহসাদব মেখাদন্া হদয়দে। এই বযাপক পেদক্ষপ প্রদ যক বযধক্তদক োধর্রদয 
মর্দক পুদরাপুধর মবর কদর আন্ার লদক্ষয মন্য়া হদয়দে  মর্দক্ষদত্র প্রার্ধেক বযদয়র মর্াগান্ মেয়ার োিযদে েরুু করা হদব   ারপর িারাবাধহক আদয়র জন্য েক্ষ া 
প্রোদন্র বযবস্থা গদি ম ালা হদব। অধ  েধর্রদদের জন্য স্না ক ধ গ্র  কেযসূধে -মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৩৩ ে স্থান্ মেয়া হয়।    
  
জ ধবকা ধন্বযাহ কেযসূধে -এর আও ায় ধবধভন্ন িরদন্র কেযসূধে রদয়দে  মর্গদুলা প্রধেক্ষণ এবাং প্রর্ধুক্ত গ্রহন্ উন্ন  করা অর্বা অন্যান্য পণয্রদদবযর প্রাপয ার 
অগ্রগধ র উদেদেয মন্য়া হদয়দে। এসব কেযসূধেগদুলাদক ৬০ ে িে মেয়া হয়। ধন্ঃেদ য  ন্গে অর্য হস্তান্তর মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৬৭ ে স্থান্ মেয়া 
হয়। 
 
ইন্সটিটিউট অফ পধলধস অযান্ড মসােযাল সাদয়ন্স (আইধপএসএস) -এর একজন্ অর্যন্ ধ ধবে সবু র তবরাগ  এবাং আইধপএসএস -এর ধন্বযাহ  পধরোলক ও 
ইউধন্ভাধসযটি অফ েযান্দেস্টার -এর অর্যন্ ধ র প্রভাষক ওয়াদসল ধবন্ োো  “কু্ষ্রদঋণ” এর উপর একটি অধ ধরক্ত গদবষণা উপস্থাপন্ কদরন্। গদবষকগণ র্ধুক্ত 
মেখান্ মর্  সহজ েদ য  ঋণ পধরদোদির িরদন্র সাদর্ কু্ষ্রদঋদণর সেন্বয় সািন্  এর সধুবিাগদুলাদক বধৃদ্ধ করদ  পাদর  ধবদেষ কদর ঋণগ্রহ  াদের জন্য। পধরষে 
সহজেদ য  কু্ষ্রদঋণ -মক ৬১ ে িে এবাং প্রেধল  কু্ষ্রদঋণ -মক ৬২ ে িে প্রোন্ কদর।  
 
ন্গরায়ন্     



এই ধবষদয়র অি দন্  একটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। ন্গরায়ন্ সম্পদকয  জনু্ ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা হয়  
মর্খাদন্ ইন্টারন্যােন্াল মসন্টার ফর িাইদেট মেে অযান্ড ম দভলপদেন্ট  মসন্টার ফর একুইটি অযান্ড মহলর্ ধসদস্টে  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি  ইউধন্দসফ  ব্র্যাক আরবান্ 
মপ্রাগ্রাে  ইউএন্ধ ধপ  ধবইউধ ধপ  ইউএন্ উইেযান্  এবাং ইউএন্ধপওএস -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
ইউধন্ভাধসযটি অফ সাউোন্য কুইন্সলযান্ড -এর অর্যন্ ধ  ধবভাদগর সহদর্াগ  অিযাপক মখারদেে আলে “কধেউধন্টি-পধরোধল  জলাভূধে” -এর উপর  র্যপ্রোণ 
উপস্থাপন্ কদরন্। গদবষণায় বলা হয়  অদন্কধেন্ িদর জলাভূধেগদুলার অন্ন্দুোধে  বযবহার এবাং রাস্তা ও কাঠাদো দ্বারা প্রধ বন্ধক ার োিযদে সাংক ন্য হদয় 
আসদে  র্া বষযাকাদল বন্যার সেসযা সধৃষ্ট করদে  মর্দহ ু জলপর্গুদলা অধ ধরক্ত বষযার পাধন্র মোকাদবলা করদ  পাদরন্া। প্রস্তাধব  পেদক্ষদপ মবে ধকেু সাংখযক 
পাধম্পাং মস্টেন্ বধৃদ্ধ  ধন্ষ্কােন্ বযবস্থার পুন্ঃখন্ন্  এবাং খাল বযবস্থার সািারন্ উন্নধ সািন্ অন্তভুয ক্ত আদে  এবাং বযয়-সধুবিার অন্পুা  আদে প্রায় ২। ঢাকায় 
বষযার পাধন্ ধন্ষ্কােন্ বযবস্থা -মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক িেধবন্যাদস ৪৩ ে স্থান্ মেয়া হয়।  
 
জলবায়ু পধরব য ন্  
এই ধবষদয়র অি দন্  েয়টি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। এই িারন্াগদুলা সম্পদকয  মে ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক আদলােন্া করা 
হয়  মর্খাদন্ ব্র্যাক ধ ইধসধস  মেদসাধভেন্ কন্সালদটধন্স ধলধেদট   ধবআরআরআই  ধভইআরধস  বদুয়ট  ব্র্যাক আরইধ   ঢাকা ধবশ্বধবেযালয়  আইধসধসধসএধ   আইইউধব  
ইসলাধেক ধরধলফ  ধরাংকওদয়ল  এবাং ধস৩ইআর  ব্র্যাক ইউধন্ভাধসযটি -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
অর্যন্ ধ ধবে অযাদলোন্ডার মগালাব এবাং এদলন্া িাদকাভা মগালাব -এর করা গদবষণা ধবধভন্ন সোিান্ পর ক্ষা কদরদে  মর্গদুলা স্বে বা ে ঘযদেয়াে  জলবায় ু
পধরব য দন্র প্রভাব মোকাদবলায় সাহার্য করদ  পাদর।  
 
গদবষণায় েটুি উপায় উপস্থাপন্ করা হয় মর্গদুলাদক সাজাদন্া হদয়দে বাাংলাদেেদক একটি সম্পেোল  মেে ধহদসদব গদি ম ালার ধেদক েদন্াদর্াগ ধেদ   মর্টি জলবায়ুর 
আঘা  ভাদলাভাদব মোকাদবলা করদ  সক্ষে। একটি উপাদয় মেখা র্ায়  েূলিন্ এবাং প্রধেক্ষদণ ধবধন্দয়াদগর োিযদে বাাংলাদেে কৃধষকাদজ ধন্র্কু্ত িধেকদের 
উৎপােন্ে ল া বধৃদ্ধ করদে। খরে পরব ী েইু েেক িদর কেী প্রধ  োত্র ৭ লাখ টাকার উপদর হদব  এবাং কৃধষ উৎপােন্ে ল া ১০ ে াাংে পর্যন্ত বািদ  পাদর। 
সব ধেধলদয়  গদবষণায় মেখা র্ায় আগাে  ২০ বের িদর বযধয়  প্রধ  টাকা ৩.৭ টাকার ধবধন্েয় প্রোন্ করদ  পাদর। পধরষে  কৃধষ উৎপােন্ে ল া বধৃদ্ধ -মক 
৪৬ ে িদে রাদখ।  
 
িেবিযোন্ েহরগুদলাদ  পুন্বযাসন্  ভাসোন্ কৃধষ িধেকদের আদরা মবধে উৎপােন্ে ল কাদজ ধন্র্ুক্ত করদব   াদেরদক ধদ্ব  য়-স্তদরর িেবিযোন্ েহরগুদলাদ  
স্থান্ান্তর করার োিযদে। এটি ৫১ ে িে মপদয়দে।  
 
আদরা ধন্ধেযষ্ট ধকেু জলবায়ু ধবধন্দয়াগ গদবষকদের দ্বারা প্রস্তাধব  হদয়দে  র্াদ  অন্তভুয ক্ত আদে েযান্দগ্রাভ রক্ষা ঘূধণযঝদি একটি প্রাকৃধ ক ঢাল ধহসাদব কাজ কদর 
এবাং ধকেু অধ ধরক্ত সধুবিা প্রোন্ কদর। সুন্দরবদন্ েযান্দগ্রাভ রক্ষা -মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক ৫৯ ে িে মেয়া হদয়দে।  
 
পূবয স কীকরণ বযবস্থা এবাং আিয়দকন্দ্র  সম্পধকয   একটি প্রস্তাব ধবদবেন্ায় মন্য়া হয় মর্খাদন্ ঘূধণযঝি র্খন্ আঘা  হাদন্   খন্ োন্ষু আিয় ধন্দ  পাদর। এদক 
৪৮ ে িদে রাখা হদয়দে।  
 
বাৌঁির্কু্ত ধন্েু জধে ধন্েযাদণর উপর গদবষণাদকও ধবধেষ্ট পধরষে ধবদবেন্ায় মরদখদে – প্রাে র ধেদয় মবধষ্ট  স্থল অঞ্চল  র্া কৃধষ  ঘরবাি  এবাং অবকাঠাদোদক বন্যা 
মর্দক রক্ষা কদর। বাাঁধযকু্ত য়েচু জয়ম  ৩ ধেটাদরর কে উচ্চ ার বন্যায় -মক ধবধেষ্ট পধরষে ক ৃয ক ৫২ ে িে মেয়া হদয়দে; বাাঁধযকু্ত য়েচু জয়ম  ৩ ধেটাদরর 
মবধে উচ্চ ার বন্যায় -মক ৭২ ে িে মেয়া হদয়দে।  
 
পুৌঁধজ এবাং আধর্যক বাজার     
এই ধবষদয়র অি দন্  একটি পেদক্ষপ ধবদবেন্ায় মন্য়া হয়। পুৌঁধজ এবাং আধর্যক বাজার সম্পদকয  জনু্ ২০১৫ ম  ধবভাগ য় ধবদেষজ্ঞদের একটি মগালদটধবল তবঠদক 
আদলােন্া করা হয়  মর্খাদন্ এেটিধব কযাধপটাল লযাব  ব্র্যাক ইধপএল স্টক মব্র্াকাদরজ  এবাং আরইধ  ব্র্যাক -এর পক্ষ মর্দক অাংেগ্রহন্ ধেদলা।  
 
এধেয়ান্ ম দভলপদেন্ট বযাাংক -এর অর্যন্ ধ ধবে এে ধজ ে ুয জা এবাং ইউধন্ভাধসযটি অফ েযান্দেস্টার -এর অর্যন্ ধ র প্রভাষক ওয়াদসল ধবন্ োো  ক ৃয ক “ঐধেক 
ঋণবাজার প্রধ ষ্ঠা” -এর উপর করা গদবষণা ধবধেষ্ট পধরষদের সােদন্ উপস্থাধপ  হয়। গদবষণায় ঋণ বাজার ত ধরর প্রস্তাব মেয়া হয়। গদবষণার উপর ধভধি কদর  
ধবধেষ্ট পধরষে এদক ৭১ ে িে প্রোন্ কদর। 


