স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরল্ের অভিযোত্রোয় বোাংলোল্েশ1
ভূভিকো
স্বল্পোন্নত দেল্শর ধোরেোটি ১৯৬০ এর েশল্ক প্রথি প্রবভতিত হল্লও জোভতসাংঘ প্রথি স্বল্পোন্নত দেশগুল্লোল্ক পৃথকিোল্ব
দেভেবদ্ধ কল্র ১৯৭১ সোল্ল। িোথোভিছু আয়, িোনবসম্পে ও অথ িননভতক ভিভতশীলতোর ভবভিন্ন সূচল্ক জোভতসাংঘ
ভনধ িোভরত সীিোর (Threshold) িল্ে থোকো দেশগুল্লো স্বল্পোন্নত দেশ ভহল্সল্ব ভচভিত। স্বল্পোন্নত দেশগুল্লোল্ত
সোধোরেত জীবনযোত্রোর িোন কি, ভশপ বোভেল্জে এসিস্ত দেশ
অনগ্রসর এবাং িোনব উন্নয়ন সূচল্ক অিরোির দেল্শর তুলনোয় এই  িোথোভিছু আয়, িোনবসম্পে ও অথ িননভতক
ভিভতশীলতোর ভবভিন্ন সূচল্ক জোভতসাংঘ
দেশগুল্লো ভিভিল্য়। ভবল্ের অল্িক্ষোকৃত েভরদ্র দেশগুল্লো
ভনধ িোভরত সীিোর )Thresholdিল্ে থোকো (
আথ িসোিোভজক ভবভিন্ন িোনেল্ে ক্রিশ ভিভিল্য় থোকোর দপ্রক্ষোিল্ে
দেশগুল্লো স্বল্পোন্নত দেশ ভহল্সল্ব ভচভিত।
এসিস্ত দেল্শর উন্নয়ন প্রভক্রয়োল্ক তরোভিত করোর লল্ক্ষে  জোভতসাংঘ প্রথি স্বল্পোন্নত দেশগুল্লোল্ক
জোভতসাংঘ প্রথি স্বল্পোন্নত দেল্শর ধোরেোটি প্রবতিন কল্র।
পৃথকিোল্ব দেভেবদ্ধ কল্র ১৯৭১ সোল্ল।


বতিিোল্ন ভবল্ের সব িল্িোে ৪৭ টি দেশ স্বল্পোন্নত

অিরভেল্ক বতিিোল্ন ভবভিন্ন আন্তজিোভতক সাংিো ভবল্ের
দেল্শর তোভলকোয় রল্য়ল্ি।
দেশগুল্লোল্ক তোল্ের আয় এবাং সোিোভজক ভকছু সূচল্কর ভিভত্তল্ত  বোাংলোল্েশ স্বল্পোন্নত দেল্শর তোভলকোয় অন্তর্ভিক্ত
কল্য়কটি িোল্ে িোে কল্র থোল্ক। এগুল্লোর িল্ে ভবেব্োাংক ঋে
হয় ১৯৭৫ সোল্ল
প্রেোল্নর সুভবধোর জন্য সেস্য-দেশগুল্লোল্ক ভনম্ন আল্য়র দেশ,
ভনম্নিেি আল্য়র দেশ, উচ্চিেি আল্য়র দেশ এবাং উচ্চ আল্য়র দেশ-এই চোর িোল্ে িোে কল্রল্ি। প্রভতবির এই
তোভলকো নতুন কল্র ততভর করো হয়। তল্ব এই িোেটি শুধু আয়ভিভত্তক বল্ল এখোল্ন দকোল্নো দেল্শর সোিভগ্রক উন্নয়ল্নর
ভচত্রটি দবোঝো যোয় নো। দকননো, উচ্চ িোথোভিছু আয় থোকোর িরও কোঠোল্িোেত দুব িলতোর কোরল্ে অল্নক দেশ সোিোভজক
সূচল্ক ভিভিল্য় থোল্ক।
জোভতসাংল্ঘর তথ্যিল্ত বতিিোল্ন ভবল্ের সব িল্িোে ৪৭ টি দেশ স্বল্পোন্নত দেল্শর তোভলকোয় রল্য়ল্ি। বোাংলোল্েশ
স্বল্পোন্নত দেল্শর তোভলকোয় অন্তর্ভিক্ত হয় ১৯৭৫ সোল্ল। স্বল্পোন্নত দেশ ভনল্য় জোভতসাংল্ঘর প্রভতষ্ঠোন আঙ্কেোল্ের
দনতৃল্ে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সোল্ল চোরটি সল্েলন অনুভষ্ঠত হল্য়ল্ি। িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর দনতৃল্ে একটি
উচ্চ িয িোল্য়র বোাংলোল্েশ প্রভতভনভধেল েত ০৯-১৩ দি ২০১১ তোভরল্খ তুরল্ের ইস্তোম্বুল শহল্র অনুভষ্ঠত স্বল্পোন্নত
দেশসমূল্হর ৪থ ি জোভতসাংঘ সল্েলল্ন অাংশগ্রহে কল্রন। সল্েলল্ন স্বল্পোন্নত দেশসমূল্হর সোিভগ্রক উন্নয়ল্নর লল্ক্ষে
ইস্তোম্বুল দঘোষেো ও ইস্তোম্বুল কিিিভরকপনো (Istanbul Programme of Action-IPoA) গৃহীত হয়। এ কিিিভরকপনোর সুভনভে িষ্ট উল্েশ্য হল, ২০২০ সোল্লর িল্ে অল্ধ িক সাংখ্যক দেশল্ক স্বল্পোন্নত দেল্শর কেোেেভর দথল্ক
উত্তরে (graduation) ঘেোল্নো। এখন িয িন্ত সব িল্িোে িাঁচটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ে সক্ষি হল্য়ল্ি। এ
দেশগুল্লো হল- দবোতল্সোয়োনো (১৯৯৪), দকি িোরল্ে (২০০৭), িোলদ্বীি (২০১১), সোল্িোয়ো (২০১৪) ও ইকুল্য়েভরয়োল
ভেভন (২০১৭) ।
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© অথ িননভতক সম্পকি ভবিোে, অথ ি িন্ত্রেোলয়

স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উন্নয়নশীল দেল্শ উত্তরল্ের সূচকসমুহ
জোভতসাংল্ঘর অথ িননভতক এবাং সোিোভজক কোউভিল (Economic and Social Council-ECOSOC) এর
উন্নয়ন নীভতিোলো ভবষয়ক কভিটি (Committee for Development Policy- CDP) ভতনটি সূচল্কর
ভিভত্তল্ত ভতন বির ির ির উন্নয়নশীল দেশ দথল্ক উত্তরল্ের ভবষয় িয িোল্লোচনো কল্র। এই কভিটির সুিোভরশ অনুযোয়ী
স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক দবভরল্য় আসোর সূচকগুল্লো হল্ে: (ক) িোথোভিছু
২০১৮ সোল্ল ভস ভি ভে’র ভত্রবোভষ িক িয িোল্লোচনোর
আয় (Gross National Income per Capita)- যো ভবেত জন্য ভনধ িোভরত িোনেেঃ
ভতন বিল্রর েড় িোথোভিছু জোতীয় আয় হল্ত ভনধ িোরে করো হয়; (খ) ক- িোথোভিছু আয় হল্ত হল্ব কিিল্ক্ষ ১,২৩০
িোভকিন েলোর
িোনবসম্পে সূচক (Human Assets Index)- দযটি পুভষ্ট, স্বোিে, খ- িোনব সম্পে সূচল্ক দেোর হল্ত হল্ব ৬৬ বো
মৃতুেহোর, স্কুল্ল িভতি ও ভশক্ষোর হোল্রর সিিল্য় ততভর হয়; (ে) তোর দবশী
অথ িননভতক িঙ্গুরতো সূচক (Economic Vulnerability ে- অথ িননভতক িঙ্গুরতো সূচল্ক দেোর হল্ত হল্ব
৩২ বো তোর কি
Index)- দযটি প্রোকৃভতক দুল্য িোে, বোভেজে ও অথ িননভতক আঘোত,
জনসাংখ্যোর িভরিোে এবাং ভবেবোজোর দথল্ক একটি দেল্শর দূরেসহ আেটি ভবষল্য়র ওির ভিভত্ত কল্র ততভর করো
হয়।
উির্য িক্ত দয দকোল্নো দুটি সূচল্কর িোন অজিন করল্ত িোরল্লই একটি দেশ স্বল্পোন্নত দেল্শর তোভলকো দথল্ক উত্তরে
ঘেোল্নোর দযোগ্যতো অজিন কল্র। তল্ব ইল্ে করল্ল দকোল্নো দেশ শুধু িোথোভিছু জোতীয় আল্য়র ভিভত্তল্তও এলভেভস
দথল্ক দবভরল্য় আসোর দযোগ্যতো অজিন করল্ত িোল্র। দস দক্ষল্ত্র তোর িোথোভিছু আয় মূল্যোয়ল্নর বিল্র ভনধ িোভরত
প্রল্য়োজনীয় আল্য়র ভদ্বগুে হল্ত হল্ব।
দকোল্নো দেশ ির ির দুটি ভত্রবোভষ িক িয িোল্লোচনোয় (৬ বির) ভতনটি সূচল্কর দয দকোল্নো দু’টিল্ত উত্তীে ি হল্ল অথবো
জোতীয় িোথোভিছু আয় ভনধ িোভরত িোল্নর ভদ্বগুে অজিন করল্ত িোরল্ল তোল্ক জোভতসাংঘ উন্নয়নশীল দেশ ভহল্সল্ব দঘোষেো
দেয় ।
স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ে বোাংলোল্েল্শর যোত্রো
সোম্প্রভতক সিল্য় বোাংলোল্েশ আথ িসোিোভজক উন্নয়ল্নর ভবভিন্ন সূচল্ক ব্োিক অগ্রেভত অজিন কল্রল্ি। এরই সুবোল্ে
ভবেত ১২-১৬ই িোচ ি২০১৮ তোভরখ িোভকিন র্যক্তরোল্ের ভনউ ইয়ল্কি অনুভষ্ঠত ভসভেভি এর ভত্রবোভষ িক িয িোল্লোচনো সিোয়
বোাংলোল্েশ প্রথিবোল্রর িত আনুষ্ঠোভনকিোল্ব স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ের সকল িোনেে পূরল্ের স্বীকৃভতপ্রোপ্ত
হল্য়ল্ি।
২০১৮ সোল্লর এলভেভস দথল্ক উত্তরল্ের জন্য এবোর ভসভেভি কতৃক
ি দয িয িোল্লোচনো হয়, তোল্ত একটি দেল্শর িোথোভিছু
আল্য়র প্রল্য়োজন ভিল কিিল্ক্ষ ১,২৩০ িোভকিন েলোর। ভবেব্োাংক ভনধ িোভরত দয অেোেলোস িদ্ধভতল্ত এ আয় ভনধ িোরে
করো হয় দসই ভহসোল্ব বোাংলোল্েল্শর িোথোভিছু আয় এখন ১,২৭২ িোভকিন েলোর। িোনব সম্পে সূচক যো ভক নো পুভষ্ট,
স্বোিে, স্কুল্ল িভতি ও ভশক্ষোর হোল্রর সিিল্য় ততভর হয়- দসখোল্ন একটি দেল্শর দেোর থোকো েরকোর ভিল ৬৬ বো তোর
দবভশ। এল্ক্ষল্ত্র, বোাংলোল্েল্শর বতিিোন দেোর হল্ে এখন ৭২.৮। অথ িননভতক িঙ্গুরতো সূচক দযটি ভক নো প্রোকৃভতক
দুল্য িোে, বোভেজে ও অথ িননভতক আঘোত, জনসাংখ্যোর িভরিোে এবাং ভবেবোজোর দথল্ক একটি দেল্শর দূরল্ের ওির
ভিভত্ত কল্র ততভর করো হয় দসখোল্ন একটি দেল্শর দেোর হওয়ো প্রল্য়োজন ভিল ৩২ বো তোর কি। এল্ক্ষল্ত্র বোাংলোল্েল্শর
দেোর এখন ২৫।
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(েত ভতন বিল্রর েড়)
৬৬ বো তোর দবভশ
৩২ বো তোর কি

ভসভেভি
১২৭২ িোভকিন
েলোর
৭২.৮
২৫.০

ভবভবএস
১২৭১ িোভকিন
েলোর
৭২.৯
২৪.৮

সুত্রঃ ভসভেভি এবাং ভবভবএস-এর সব িল্শষ তথ্য অনুযোয়ী।

ভবেত ১২-১৬ িোচ ি ২০১৮ তোভরল্খ ভসভেভি-এর ভত্র-বোভষ িক িয িোল্লোচনো সিোর িরিরই ভসভেভি আনুষ্ঠোভনকিোল্ব
জোভতসাংল্ঘ ভনর্যক্ত বোাংলোল্েল্শর িোয়ী প্রভতভনভধ-ল্ক বোাংলোল্েশ প্রোথভিকিোল্ব স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ের িোনেে
পূরে কল্রল্ি িল্িি অবভহত কল্রল্ি। িোশোিোভশ ভসভেভি আনুষ্ঠোভনকিোল্ব ECOSOC-দক িরবতী ব্বিো গ্রহল্ের জন্য
অবভহত করবোর কথো রল্য়ল্ি।
িরবতী ধোল্ি আঙ্কেোে বোাংলোল্েল্শর আথ িসোিোভজক অবিো ও উন্নয়ন দপ্রক্ষোিল্ের আল্লোল্ক একটি িঙ্গুরতো িয িোল্লোচনো
বো Vulnerability Profile ততভর করল্ব। একই সোল্থ DESA (Department of Economic and
বোাংলোল্েশ হল্ে খুবই অপসাংখ্যক Social Affairs) স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক বোাংলোল্েল্শর উত্তরল্ের সম্ভোব্
দেল্শর একটি যোরো প্রথি ধোল্িই প্রিোব কী হল্ত িোল্র, ভবল্শষত দেল্শ বতিিোল্ন ভবদ্যিোন উন্নয়ন সহল্যোভেতো
স্বল্পোন্নত দেল্শ উত্তরল্ের ভতনটি শতিই কোয িক্রি ও বভহব িোভেল্জের উির কী প্রিোব িড়ল্ত িোল্র তোর আল্লোল্ক একটি
পূরে করল
প্রিোব িয িোল্লোচনো বো Impact Assessment ততভর করল্ব।
এরির ২০২১ সোল্ল অনুল্ষ্ঠয় িরবতী ভত্রবোভষ িক িয িোল্লোচনোয় বোাংলোল্েশ যভে পুনরোয় ভসভেভি এর িোনেেগুল্লো পূরল্ে
সক্ষি হয় তোহল্ল ভসভেভি ECOSOC এর ভনকে বোাংলোল্েশল্ক স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ের সুিোভরশ করল্ব। এরির
ECOSOC তো অনুল্িোেনপূব িক জোভতসাংঘ সোধোরে িভরষল্ের ভনকে বোাংলোল্েশল্ক এলভেভস দথল্ক উত্তরল্ের সুিোভরশ
করল্ব। দসল্ক্ষল্ত্র, এর ভতন বির ির, অথ িোৎ ২০২৪ সোল্ল আনুষ্ঠোভনকিোল্ব স্বল্পোন্নত দেল্শর তোভলকো দথল্ক দবভরল্য়
আসল্ব বোাংলোল্েশ।
স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ের পূল্ব ির ভতন বিল্র ( অথ িোৎ ২০২১ দথল্ক ২০২৪ সোল্লর িল্ে) বোাংলোল্েশ তোর উন্নয়ন
সহল্যোেীল্ের অাংশগ্রহল্ে একটি ক্রোভন্তকোলীন দকৌশলিত্র ততভর করল্ব যো এলভেভস দথল্ক দবভরল্য় আসোর িরবতী ভতন
বিল্র (২০২৪-২০২৭) বোস্তবোয়ন করো হল্ব। এ িরোল্কৌশল ততভরর মূল উল্েশ্য হল স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক দবভরল্য় আসোর
িরবতী ধোল্ি ভবভিন্ন আন্তজিোভতক সহোয়তো (International Support Measures) কল্ি আসোর দপ্রক্ষোিল্ে
বোাংলোল্েল্শর উন্নয়ন কোয িক্রি যোল্ত ব্োহত নো হয় তো ভনভিত করো।
একটি সুখী সমৃদ্ধ দসোনোর বোাংলো েঠল্নর প্রতেল্য় জোভতর ভিতো বঙ্গবন্ধু দশখ মুভজবুর রহিোন এর দনতৃল্ে প্রভতভষ্ঠত হয়
স্বোধীন বোাংলোল্েশ। দসোনোর বোাংলো েড়োর লল্ক্ষে সরকোর দপ্রভক্ষত িভরকপনো ও রূিকপ ২০২১ বোস্তবোয়ল্নর কোজ শুরু
কল্র। ইল্তোিল্ে সরকোর সফলিোল্ব সহস্রোব্দ উন্নয়ন লক্ষিোত্রো অজিল্ন সক্ষি হল্য়ল্ি। জোভতর জনল্কর দযোগ্য উত্তরসূভর
িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর সঠিক ও দযোগ্য দনতৃল্ের িোেল্ি বোাংলোল্েশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ দথল্ক উত্তরল্ের সুিোভরশ লোল্ির
িে ভেল্য় দপ্রভক্ষত িভরকপনো ও রূিকপ ২০২১ এর সফল বোস্তবোয়ন করল্ত যোল্ে। উন্নয়ল্নর অপ্রভতল্রোে অগ্রযোত্রোয়
এখন বোাংলোল্েশ। এ অগ্রযোত্রোল্ক রুল্খ কোর সোে। এরই ধোরোবোভহকতোয় ২০৩০ সোল্লর িল্ে দেকসই উন্নয়ন লক্ষেিোত্রো
অজিন ও ২০৪১ সোল্ল বোাংলোল্েশ দিৌৌঁল্ি যোল্ব িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর স্বল্ের উন্নত দেল্শর তোভলকোয়।

