
বফশ্ব ভান বদফ হাক হবাক্তায বধকায 

তাবযক হভাাম্মদ 

বফশ্ব ভান বদফ (World Standards Day) প্রবতফছয ১৪ ক্টাফয তাবযক্ে অন্তর্জাবতকবাক্ফ উদমান কযা । 

ণ্য, হফা প্রভৃবতয ভান উন্নক্নয রক্যে বফশ্বব্যাী কভ জযত বফববন্ন হেচ্ছাক্ফী বফক্লজ্ঞ প্রবতষ্ঠাক্নয ফদাক্নয প্রবত ম্মান 

র্ানাক্নায র্ন্যআ এআ বদনটিয ফতাযণা। এআ বদফটি ভরতঃ ণ্য, হফা প্রভৃবতয ভাক্নান্নন  ভান ফর্া যাোয প্রবত কর্তজয, 

উক্যাক্তা, উৎাদনকাযী, বফক্েতা এফং হবাক্তাক্দয ক্েতন কযায উক্েক্ে ারন কযা ।  

১৯৪৬ াক্রয ১৪ ক্টাফয তাবযক্ে আংল্যাক্েয যার্ধানী রেক্ন বফক্শ্বয ২৫টি হদক্য হভাট ৬৫ র্ন প্রবতবনবধ 

বফশ্বব্যাী ণ্য, হফায ভান ফর্া যাোয র্ন্য একটি অন্তর্জাবতকবাক্ফ েীকৃত ভান বনধ জাযক ংস্থায বফলক্ ঐকভতে হালন 

কক্যন মা ক্যয ফছয হথক্ক International Organization for Standardization (ISO) নাভ ধাযণ কক্য তাক্দয 

কাম জেভ শুরু কক্য। ঐ বদনটিক্ক স্মযণী কক্য যােক্তআ অআএ ১৯৭০ ার হথক্ক বদফটি বফবশ্বকবাক্ফ ারন কক্য অক্ছ।   

অন্তর্জাবতক ভান ংস্থা (অআএ) একটি অন্তর্জাবতক ংস্থা মা বফববন্ন হদক্য ভান বনন্ত্রণকাযী প্রবতষ্ঠানভক্য 

ভন্বক্ গঠিত। ১৯৪৬ াক্র ১৪ ক্টাফয তাবযক্ে রণ্ডক্ন বফক্শ্বয ২৫টি হদক্য প্রবতবনবধক্দয বনক্ ক্ম্মরন নুবষ্ঠত ায 

ক্যয ফছয ১৯৪৭ াক্রয ২৩ হপব্রুাবয অআএ প্রবতবষ্ঠত । অআএ’য প্রধান কার্ বল্প  ফাবণক্র্েয বফববন্ন বফলক্য 

উয ভান বনধ জাযণ, প্রণন এফং বফববন্ন প্রবতষ্ঠানক্ক ভাক্নয নদত্র প্রদান। 

অআএ (ISO) বনক্র্ক্ক হফযকাযী প্রবতষ্ঠান বক্ক্ফ ংজ্ঞাবত কক্য, তক্ফ ভান প্রণক্ন এয যভতা ক্নক হফব 

এফং এয প্রণীত বধকাং ভান চুবক্ত বকংফা র্াতী ম জাক্ প্রবতষ্ঠায ভাধ্যক্ভ অআক্ন বযণত । এ কাযক্ণ বধকাং 

হফযকাযী প্রবতষ্ঠাক্নয তুরনা অআএ ক্নক বক্তারী। ফাস্তক্ফ বফক্শ্বয প্রা কর যাক্েয যকাক্যয াক্থ অআএ’য 

ঘবনষ্ঠ ম্পকজ যক্ক্ছ। ফতজভাক্ন অআএ’য দস্য ংখ্যা ১৬৫। অআএ’য দয দপ্তয সুআর্াযল্যাক্েয হর্ক্নবা ফবস্থত।  

অআএয াক্থ আন্টাযন্যানার আক্রকক্রা-হটকবনকোর কবভন (IEC)-এয ঘবনষ্ঠ ম্পকজ যক্ক্ছ মাযা আক্রকরবনক 

ক্ণ্যয ভান বনন্ত্রক্ণয দাবক্ে যক্ক্ছ। বফক্শ্ব ন্যান্য হম কর অন্তর্জাবতক ভান বনন্ত্রণকাযী ংস্থা যক্ক্ছ তাক্দয ভক্ধ্য 

American Society of Mechanical Engineers (ASME), International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA), International Telecommunication Union (ITU), Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), Internet Engineering Task Force (IETF) প্রভৃবত উক্েেক্মাগ্য।   

ফাংরাক্দক্য প্রধান ভান বনন্ত্রণকাযী প্রবতষ্ঠাক্নয নাভ ক্রা ফাংরাক্দ স্ট্োোড জ োে হটবস্ট্ং আনবস্ট্টিউন 

(বফএটিঅআ)। ১৯৭১ াক্রয োধীনতা যুক্েয ব্যফবত ক্যআ এআ ংস্থাটি প্রবতবষ্ঠত । র্াবতয বতা ফঙ্গফন্ধু হে ভৄবর্বুয 

যভাক্নয অন্তবযক প্রক্েোয পক্রআ বফএটিঅআ ১৯৭৪ াক্র অআএ’য দস্যদ রাব কক্য। বফএটিঅআ বল্প ভন্ত্রণারক্য 

ধীনস্ত একটি োোবত ংস্থা মা ভরত ণ্য  হফায গুণগত ভান বনন্ত্রক্ণয উক্েক্ে গঠিত। এআ ংস্থায নুক্ভাদন ছাড়া 

হকাক্না ণ্য উৎাদন  বফবে কযা অআনত দণ্ডনী যাধ। 

বফএটিঅআ অআএ ব্যতীত বফক্শ্বয ন্যান্য গুরুেপূণ জ ভান বনধ জাযক ংস্থায দস্যদ রাব কক্যক্ছ মায ভক্ধ্য 

আন্টাযন্যানার গ জানাআক্র্ন পয বরগ্যার হভক্রারবর্ (অআএভএর); হকাক্ডক্স অবরক্ভন্টাবযা কবভন (বএব); 

আন্টাযন্যানার আক্রকক্রা-হটকবনকোর কবভন (অআআব); এবা প্যাববপক হভক্রারবর্ হপ্রাগ্রাভ (এবএভব); এবান 

হপাযাভ পয আনপযক্ভন হটকক্নারবর্ (এএপঅআটি); স্ট্োবেং গ্রু পয স্ট্োোযডাআক্র্ন, হভক্রারবর্, হটবস্ট্ং োে 

হকাাবরটি; অন্তর্জাবতক র্ন  বযভা বুেক্যা (International Bureau of Weights and Measures) প্রভৃবত 

উক্েেক্মাগ্য। ফাংরাক্দক্য বল্প  ফাবণবর্েক ণ্য ভানম্মতকযক্ণ বফএটিঅআ গুরুেপূণ জ ভূবভকা ারন কক্য থাক্ক।  র্াতী  

অন্তর্জাবতক ম জাক্ ভান প্রণক্ন কক্রয বম্মবরত উক্যাগক্ক েীকৃবত বদক্ত প্রবতফছয অআএ হম বফশ্ব ভান বদফ উদমান 

কক্য তায াক্থ ংবত প্রকা কক্য বফএটিঅআ এয উক্যাক্গ ফাংরাক্দক্ বদফটি মথাক্মাগ্য ভম জাদা উদমাবত । ভান 

বদফ বফশ্ব থ জনীবত  ভানফর্ীফক্ন ভান প্রবভতকযক্ণয গুরুে ম্পক্কজ ক্েতনতা বৃবেয একটি সুক্মাগ ফক্ট।  

প্রবতফছয ভান বদফক্য প্রবতায বফল বহক্ফ েরভান বফবলাবদক্ক বঘক্য বনধ জাযণ কযা হ থাক্ক। এ ফছক্যয 

প্রবতায বফল “Shared Vision for a Better World - Standards for SDG’s” থ জাৎ ‘ভবন্বত উক্যাক্গ 

হটকআ উন্নত বফশ্ব বফবনভ জাহণ-ভান’। হটকআ উন্নন বীে (এবডবর্) র্জক্ন াভাবর্ক বাযাম্যীনতা দূযীকযণ, হটকআ 

থ জননবতক উন্নন এফং র্রফায়ু বযফতজহনয ভাত্রা ীবভতকযণ তেন্ত উচ্চাববরালী বযকল্পনা। একর রযে র্জক্ন প্রক্ার্ন 

যকাবয  হফযকাবয ংীর্ক্নয ক্মাবগতা  ভন্ব এফং ম্ভাব্য কর উকযক্ণয পর ব্যফায  প্রক্াগ। অন্তর্জাবতক 

ভান  াভঞ্জস্য বনরূণ বফবশ্বক বযভণ্ডক্র কক্রয সুযযায র্ন্য ন্যতভ াবতায। পৃবথফীয ভানুক্লয র্ীফনমাত্রায ভান 

উন্নক্নয উক্েক্ে কর হযক্ত্র ভানম্মত ণ্য উৎাদন  হফা প্রদান বনবিত কযা তেন্ত র্রুবয।  



েরভান হকাববড-১৯ বফবশ্বক ভাভাবযয বযক্প্রবযক্ত বফবশ্বক ভার্ভক্য দৃঢ়ীকযণ, ংতকযণ  ভতা অনক্ন 

হটকআ উন্নন বীে-হক ন্তভূ জক্ত কযা অর্ ভক্য দাবফ। যবতগ্রস্থ ভার্ পুনবন জভাক্ণ হটকআ উন্নন বীে র্জন তেন্ত 

গুরুেপূণ জ। এআ রযেভ র্জক্ন অন্তর্জাবতক ভান ন্য হম হকাহনা ভক্য তুরনা বধকতয প্রাবঙ্গক। 

পূণ জাঙ্গ ভান বনন্ত্রণ ব্যফস্থানা ক্মাবগতায উয প্রবতবষ্ঠত। র্নগক্ণয যভতান না কযা ক্র হটকআ উন্নন বীে 

র্জন কঠিন। ক্মাবগতায বক্তয উয বনব জয কক্যআ অন্তর্জাবতক ভান বনন্ত্রণ ব্যফস্থা হটকআ উন্নন বীে র্জক্ন াতা 

কযক্ফ। থ জাৎ, হটকআ উন্নন বীে  বফবশ্বক ভান যষ্পয তক্প্রাতবাক্ফ র্বড়ত। হটকআ উন্নন বীে র্াবতংঘ কর্তজক 

২০১৫ াক্র গৃীত  মা স্রাব্দ উন্নন রযেভাত্রাক্ক প্রবতস্থাবত কক্য। আা ‘এক্র্ো-২০৩০’ নাক্ভ বযবেত কাযণ এয 

হভাদ ২০৩০ ার ম জন্ত। হটকআ উন্নন বীহেয হভাট ১৭টি রযেভাত্রা এফং ফ জক্ভাট ১৬৯টি সূেক যক্ক্ছ। অন্তর্জাবতক 

উন্নন ংোন্ত এফ রযে ২০৩০ াক্রয ভক্ধ্য র্জক্নয র্ন্য বনধ জাবযত কক্য হদা ক্ক্ছ। ংক্যক্ এআ ১৭টি রযভাত্রা 

ক্রা: (১) দাবযদ্র দূযীকযণ (২) ক্ষুধাভৄক্ত বফশ্ব  োয বনযাত্তা (৩) োস্থেক্ফা বনবিতকযণ (৪) গুণগত  ভানম্পন্ন বযা 

বনবিতকযণ (৫) বরবঙ্গক ভতা অনন  নাযীয যভতান (৬) সুক্ াবনয যফযা  ঃবনষ্কান ব্যফস্থা বনবিতকযণ 

(৭) দূলণভৄক্ত জ্বারাবন র্রবেকযণ (৮) াফ জর্নীন কভ জংস্থান  থ জননবতক প্রবৃবে (৯) উদ্ভাফন, ফকাঠাক্ভা বনভ জাণ  

বল্পান (১০) কর প্রকায বফলম্য দূযীকযণ (১১) হটকআ নগযী  ফফাক্মাগ্য ভার্ (১২) দাবেীর উৎাদন  বযবভত 

হবাগ (১৩) র্রফায়ু বযফতজক্নয ভাত্রা হ্রাকযণ (১৪) াভৄবদ্রক ম্পক্দয ংযযণ (১৫) স্থরর্ ফাস্তুতক্ন্ত্রয সুযযা প্রদান (১৬) 

াবন্ত স্থান, ন্যাবফোয প্রবতষ্ঠা এফং বক্তারী গণতাবন্ত্রক প্রবতষ্ঠান বফবনভ জাণ (১৭)বীে ফাস্তফাক্ন বফবশ্বক ংবদাবযে  

াযস্পাবযক ক্মাবগতা।  

ক্মাবগতা  ভন্বকযক্ণয হেতনা উদ্বুে ক্ মবদ অন্তর্জাবতক ভান বনন্ত্রণ ব্যফস্থাক্ক সুংত  াভঞ্জস্যকযণ 

কযা মা তক্ফ তা হল বফোক্য ২০৩০ াক্রয ভক্ধ্য হটকআ উন্নন বীে রযে র্জক্ন ফদান যােক্ফ। ভান হকফর হটকআ 

উন্নন বীষ্ট র্জক্ন াায্যআ কযক্ফ না ফযং তযাবন্বত কযক্ফ। এ প্রক্ঙ্গ ভুক্র মাা মাক্ফ না হম, পৃবথফী েতুথ জ বল্পবফপ্লক্ফয 

দ্বাযপ্রাক্ন্ত। েতুথ জ বল্পবফপ্লক্ফয অবফবজাক্ফ তথ্য প্রযুবক্তয ফ জব্যাী প্রায এফং উৎাদন ব্যফস্থায মাবন্ত্রকীকযক্ণয কাযক্ণ 

ভানফভাক্র্ হম ববঘাত সৃবে ক্ফ তায র্ন্য এেন ক্তআ অভাক্দয প্রস্তুত ক্ত ক্ফ। বফশ্বাক্নয কাযক্ণ ফধাবযতবাক্ফ 

হমাগাক্মাগ প্রযুবক্তয উৎকল জ াধন ক্ক্ছ। বফশ্বান  েতুথ জ বল্পবফপ্লফ অভাক্দয বযবেত পৃবথফী এক ভূতপূফ জ বযফতজন বনক্ 

অক্ফ। বযফবতজত পৃবথফীক্ত অন্তর্জাবতক ভান এক গুরুেপূণ জ ভূবভকা ারন কযক্ফ এফং অক্যা প্রাবঙ্গক ক্ উঠক্ফ।  

বফশ্বান উত্তয পৃবথফীক্ত ভৄক্ত ফার্ায থ জনীবতক্ত তথ্য  হমাগাক্মাগ প্রযুবক্তয ফ জব্যাী প্রাক্য অভদাবন  যপ্তাবন 

ণ্যভ পৃবথফীয বফববন্ন প্রান্ত ক্ত গভনাগভন কক্য। ফাবণর্ে ম্প্রাযক্ণ ভান বনন্ত্রণ  ভানম্মতকযণ বত গুরুেপূণ জ 

উকযণ। হটকআ উন্নন বীে রযে র্জক্ন প্রযুবক্তগত েোক্রঞ্জ বতেক্ভ ‘ভান’ গুরুেপূণ জ াবতায ক্ উঠক্ফ।  

পৃবথফীয র্নংখ্যা বৃবেয াক্থ াক্থ দ্রুত নগযাণ  েবযত বফশ্বান ংঘটিত ক্চ্ছ। র্রফায়ু বযফতজন বনক্ বফশ্ব 

হনর্তে আক্তাভক্ধ্য কক্ঠায েোক্রক্ঞ্জয ভৄক্োভৄবে। প্রযুবক্তগত ফাধা বতেভ কক্য নফনফ সুক্মাগ, ম্ভাফনা  ভাধান উন্ননকক্ল্প 

ভানম্মতকযণ  ভানভ বনন্ত্রণ একটি বনণ জাক ভূবভকা ারন কযক্ত াক্য। ভানকযণ প্রথা  েবত েতুথ জ বল্পবফপ্লফ উত্তয 

বফক্শ্ব জ্বারাবন ে হযাধ এফং ফায়ু, াবন  ভূবভয দূলণ হযাধপূফ জক গুণগত ভান বৃবে কক্য াবফ জকবাক্ফ বযক্ফক্য ভান 

উন্নতকযক্ণ াতা কযক্ফ।  

বযক্ক্ল ফাংরাক্দক্য হপ্রযাক্ট ফরা মা, বফশ্ব ভান বদফ উরক্যে গৃীত কভ জসূবে বফক্লাবত ববজ্ঞতা 

বফবনভক্য ভাধ্যক্ভ বল্প উক্যাক্তা, উৎাদক, বফক্েতা, কর্তজয এফং হবাক্তা াধাযক্ণয ভক্ধ্য ক্েতনতা সৃবে কক্য। এআ 

বদফক্য তাৎম জ নুধাফন কযায ভাধ্যক্ভ বল্প উৎাদক এফং অভদাবন  যপ্তাবনকাযকগণ ভানম্মত ণ্য উৎাদন, বফে  

বফতযক্ণয ভাধ্যক্ভ াধাযণ ভানুলক্ক প্রতোবত হফা প্রদাক্ন বধক ভক্নাবনক্ফ কযক্ত াক্যন। ফাংরাক্দক্ াধাযণ 

হবাক্তাগক্ণয অস্থা র্জহনয র্ন্য মবদ ফাংরাক্দ স্ট্োোড জ এে হটবস্ট্ং আনবস্ট্টিউটন (বফএটিঅআ) বধকতয দযতা, 

র্ফাফবদবতা  দাবেীরতা প্রদ জন কক্য তক্ফ তা বফক্দব  হদী ণ্য  হফাভক্য ভান প্রণন  ভাক্নান্নক্নয ভাধ্যক্ভ 

াধাযণ র্নগক্ণয বফশ্বা র্জক্ন যভ ক্ফ।   
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