
সংঘাতময় অবস্থায় ববশ্বিক সংকট উত্তরনে প্রধােমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রসনে 

মমাতাহার মহানসে 

 ববশ্বিক মহামাশ্বর কনরাোর ধাক্কায় পুনরা শ্ববি টালমাটাল শ্বিল গত দুই বির। এই মহামাশ্বর শুধু মানুনের জীবে সংহার 

কনরশ্বে একই সানে ব্যাবসাবাশ্বিজয, শ্বিক্ষাব্যবস্থাসহ মানুনের বৈেশ্বিে জীবেনক শ্বেৈারুি সংকনট মেনলনি। এখে শ্ববনির বহু  মৈি 

কনরাো পশ্বরশ্বস্থশ্বত কাটিনয় স্বাভাশ্ববক হনত পানরশ্বে। এমশ্বে অবস্থায় শ্ববিনক আনরকটি অশ্বিপরীক্ষার মুনখামুখী হনত হনে। এই 

অশ্বিপরীক্ষা হয়নতা এড়ানো মেনতা। শ্বকন্তু শ্বেজনৈর আশ্বৈপতয, কর্ততৃ্ব প্রশ্বতষ্ঠার জন্যই এই অপ্রতযাশ্বিত সংঘাত, সংঘে,ৃ প্রািহাশ্বের 

যুদ্ধ চলনি। মূলত: ইউনেে রাশ্বিয়ার মধ্যকার যুদ্ধাবস্থায় মানে ময়ৈানে এই দুই মৈি জশ্বড়ত হনলও পনরাক্ষভানব বাংলানৈিসহ 

শ্ববনির প্রায় সকল মৈি কম মবশ্বি ক্ষশ্বতগ্রস্ত। শ্ববনিে কনর রাশ্বিয়ার উপর  বাশ্বিশ্বজযক অবনরাধ আনরাপ, ইউনেনে ধ্বংসেজ্ঞ অব্যাহত 

োকায় মতল, আটাসহ অশ্বধকাংি শ্বেতয পনন্যর বাজানর অশ্বস্থরতা শ্ববরাজ করনি।  েনল একশ্বৈনক কনরাো পরবতী অবস্থা অন্যশ্বৈনক 

রাশ্বিয়া ইউনেনের সংঘানতর পটভূশ্বমনত এ মেনক উত্তরনি আন্তজাৃশ্বতক মহনলর  কানি অেনৃেশ্বতক সহনোশ্বগতা মজারৈানর পাঁচটি 

প্রস্তাব মরনখনিে। সম্প্রশ্বত শ্বতশ্বে জাশ্বতসংনঘর এশ্বিয়া ও প্রিান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চনলর অেনৃেশ্বতক ও সামাশ্বজক কশ্বমিনের 

(এসকযাপ) ৭৮ তম অশ্বধনবিনে ভাস্যযয়াশ্বল বক্তনব্য এই প্রস্তাবো তুনল ধনরে।  এই প্রস্তাবসমূহ প্রাসশ্বেক এবং সময় উপনোগী ।  

প্রসেত: বতমৃাে সরকার মকাশ্বভড-১৯ মহামাশ্বর এবং রাশ্বিয়া-ইউনেে সংঘানতর পটভূশ্বমনত আঞ্চশ্বলক সংকট 

মমাকাশ্ববলায় অেনৃেশ্বতক সহনোশ্বগতা মজারৈানর পাঁচটি প্রস্তাব মরনখনিে। ‘অশ্ববলনে যুদ্ধ বন্ধ করনত ও পশ্বরশ্বস্থশ্বত মমাকাশ্ববলায় 

মেৌে পৈনক্ষপ প্রনয়াজে।’ সরকানরর প্রস্তাবগুনলা  ইউনেে-রাশ্বিয়া যুদ্ধ বনে এসকযাপ শ্ববনবচো করনত পানর এবং অশ্ববলনে 

পশ্বরশ্বস্থশ্বত মমাকাশ্ববলায় মেৌে পৈনক্ষপ শ্বেনত পানর।  

বতমৃাে সরকার আঞ্চশ্বলক সংকট ব্যবস্থাপোর সক্ষমতা উন্নত করনত আশ্বেকৃ সহনোশ্বগতা বাড়ানোর আহ্বাে জাশ্বেনয় 

আরও বাস্তবসম্মত উপানয় স্নাতক মৈিগুনলার জন্য আন্তজাৃশ্বতক সহায়তা ব্যবস্থার অনুনরাধ কনরনি। জ্ঞাে এবং উদ্ভাবনের জন্য 

সহনোশ্বগতার স্যশ্ববধানে ৃকােকৃর পৈনক্ষপ মেয়া এবং জলবায়ু পশ্বরবতনৃের শ্বিকার মৈিগুনলানত পোৃপ্ত তহশ্ববল এবং প্রযুশ্বক্ত বরানের 

জন্ে সৈস্য রাষ্ট্রগুনলানক একশ্বিত হনয় সহায়তা করার উন্নয়ে গুরুত্ব শ্বৈনয়নি সরকার। ‘কমসৃংস্থাে সৃশ্বি এবং তথ্যপ্রযুশ্বক্ত বৃশ্বদ্ধর 

জন্য আইশ্বসটি’র প্রসানরর ো, চতুে ৃশ্বিল্পশ্ববপ্লব মমাকাশ্ববলায় পশ্বরনেবাগুনলানক সক্ষম করনব।’ শ্ববি েখে মকাশ্বভড-১৯ মহামাশ্বরর 

প্রভাব পুেরুদ্ধার করনত শ্বহমশ্বিম খানে, তখে রুি-ইউনেেীয় সংঘাত ববশ্বিক অেনৃেশ্বতক ও সামাশ্বজক শ্বস্থশ্বতিীলতার জন্য মারাত্মক 

হুমশ্বক শ্বহনসনব মৈখা শ্বৈনয়নি। ‘ৈশ্বরদ্র এবং উন্নয়েিীল মৈিগুনলা যুনদ্ধ মারাত্মক ক্ষশ্বতর সমু্মখীে হনে।’ ‘এশ্বিয়া ও প্রিান্ত 

মহাসাগরীয় অঞ্চনল মটকসই উন্নয়ে অগ্রসর করার জন্য একটি সাধারি এনজন্ডা,’ একটি মটকসই শ্ববনির জন্য আঞ্চশ্বলক সহনোশ্বগতা, 

অংিীৈাশ্বরত্ব এবং সংহশ্বত মজারৈার করনত সঠিকভানব পৈনক্ষপ মবনি মেয়া হনয়নি। 

বাংলানৈিনক ২০২৬ সানল এলশ্বডশ্বস মেনক স্নাতক হওয়ার স্যপাশ্বরি করা হনয়নি। এটি বাংলানৈনির পশ্বরকশ্বল্পত উন্নয়ে 

োিার ববশ্বিক স্বীকৃশ্বত ো, গত মতনরা বির ধনর বাংলানৈি অনুসরি করনি।’ সরকার ২০৪১ সানলর মনধ্য বাংলানৈিনক একটি 

জ্ঞােশ্বভশ্বত্তক উন্নত-সমৃদ্ধ মৈনি পশ্বরিত করার লক্ষয শ্বেনয় কাজ কনর োনে। জেগিই বাংলানৈনির উন্নয়ে সাধোর 

মকন্দ্রশ্ববন্দু,এসশ্বডশ্বজনতও তাই। সরকার এসশ্বডশ্বজনত প্রৈত্ত কাোনমার পশ্বরকশ্বল্পত েশ্বেনত সামাশ্বজক অন্তর্ভশৃ্বক্ত, অেনৃেশ্বতক উন্নয়ে, 

পশ্বরনবিগত স্যরক্ষা এবং আইশ্বসটির একীভূ তকরনির চযানলঞ্জ অন্তর্ভকৃ্ত কনরনি। সরকার ক্ষুধা ও ৈাশ্বরদ্রযমুক্ত বাংলানৈি গড়নত 

শ্বেরলসভানব কাজ কনর োনে, ো এসশ্বডশ্বজ-১ এবং এসশ্বডশ্বজ-২ এর মূল প্রশ্বতপাদ্য। 

মকাশ্বভড -১৯ মহামাশ্বর শ্ববনির মবশ্বিরভাগ মৈনির স্বাস্থযব্যবস্থা এবং অেেৃীশ্বতনক ক্ষশ্বতগ্রস্থ কনরনি।  ৈশ্বরদ্র এবং 

উন্নয়েিীল মৈিগুনলা সবনচনয় ভয়াবহ ক্ষশ্বতগ্রস্ত হনয়শ্বিল। বাংলানৈনি মহামাশ্বর মমাকানবলা করার সময় সরকার জীবে ও 

জীশ্ববকার মনধ্য ভারসাম্য বজায় রাখার মচিা বতমৃাে সরকানরর সমনয়াপনোগী ও শ্ববচক্ষি পৈনক্ষপগুনলা সামশ্বিক অেনৃেশ্বতক 

শ্বস্থশ্বতিীলতায় রক্ষায় ব্যাপকভানব সাহায্য কনরনি। ৈশ্বক্ষি এশ্বিয়ার অনেক মৈি মেশ্বতবাচক বা োমমাি শ্বজশ্বডশ্বপ প্রবৃশ্বদ্ধ অজেৃ 

করনলও মহামাশ্বর চলাকালীে বাংলানৈি একটি প্রিংসেীয় প্রবৃশ্বদ্ধ বজায় মরনখনি। সরকার ২০২১-২২ সানল ৭ িতাংনির মবশ্বি 

শ্বজশ্বডশ্বপ প্রবৃশ্বদ্ধর আিা করনি। সরকার ইনতামনধ্য প্রায় সকল শ্বেশ্বৈিৃ জেনগাষ্ঠীনক টিকা মৈওয়ার আওতায় এনেনি। বাংলানৈি 

জ্বালাশ্বে স্বাধীেতা অজনৃের লনক্ষ ‘মুশ্বজব জলবায়ু সমৃশ্বদ্ধ পশ্বরকল্পো’র খসড়া বতশ্বর কনরনি এবং বাংলানৈনির অগ্রোিানক ঝুঁশ্বকপূি ৃ

জায়গা মেনক সমৃশ্বদ্ধর শ্বৈনক, শ্বস্থশ্বতস্থাপকতার শ্বৈনক শ্বেনয় মগনি। 

শ্বতশ্বে বনলে, ‘আমরা আঞ্চশ্বলক সহনোশ্বগতানক সমৃশ্বদ্ধর জন্য সবনচনয় কােকৃর শ্ববকল্প শ্বহনসনব মৈশ্বখ।’ বাংলানৈি সাক,ৃ 

শ্ববমসনটক, শ্ববশ্ববআইএে, শ্ববশ্বসআইএম-ইশ্বস এবং শ্বিপক্ষীয় হাইওনয়র মনতা শ্ববশ্বভন্ন আঞ্চশ্বলক উনদ্যানগ যুক্ত রনয়নি। প্রধােমন্ত্রী 

বনলে, ‘সাউে-সাউে মেটওয়াক ৃের পাবশ্বলক সাশ্বভসৃ ইনোনভিে’ প্রশ্বতষ্ঠা বাংলানৈনির শ্ববনিেজ্ঞনৈর এসশ্বডশ্বজসহ শ্ববশ্বভন্ন শ্ববেনয় 

তানৈর জ্ঞাে ও অশ্বভজ্ঞতা শ্ববশ্বেময় করনত সাহায্য কনর।’ মিখ হাশ্বসো বনলে, বাংলানৈি েস-বডাৃর মপপারনলস মেড, এশ্বিয়া-



প্যাশ্বসশ্বেক মেড এশ্বগ্রনমন্ট, পাবশ্বলক-প্রাইনভট পাটেৃারশ্বিপ মেটওয়াশ্বকংৃ, েবায়েনোগ্য জ্বালাশ্বে এবং ইউএে এসকযাপ-এর অন্যান্য 

উনদ্যানগর সনেও জশ্বড়ত। শ্বতশ্বে বনলে, ‘আমরা এশ্বিয়াে হাইওনয় ও োন্স-এশ্বিয়াে মরলওনয় এবং অন্যান্য পৈনক্ষনপর জন্য 

‘এসকযাপ’এর উনদ্যাগনক সমেেৃ শ্বৈনয়শ্বি।’ প্রসেেনম শ্বতশ্বে বনলে, বাংলানৈি ১১ লাখ মজারপূবকৃ বাস্তুচ্যযত শ্বময়ােমানরর 

োগশ্বরকনৈর আশ্রয় শ্বৈনয়নি এবং এই মােশ্ববক সংকট শ্বেরাপত্তার মক্ষনি মারাত্মক হুমশ্বক সৃশ্বি কনরনি। প্রধােমন্ত্রী বনলে, ‘আমরা 

এই বাস্তুচ্যযত শ্বময়ােমানরর িরোেীনৈর  শ্বেরাপৈ, মটকসই এবং মোৃৈাপূি ৃপ্রতযাবতনৃের জন্য আন্তজাৃশ্বতক স¤প্রৈানয়র মজারানলা 

আগ্রহ এবং সশ্বেয় সমেেৃ আিা কশ্বর।’ প্রতযািা োকনব শ্ববি মােবতার স্বানে,ৃববশ্বিক বাশ্বিজয ব্যবস্থা,অেবৃ্যবস্থা সচল এবং ববশ্বিক 

পণ্য মূল্য সাধারনির েয় ক্ষমতার মনধ্য রাখনত রাশ্বিয়া ইউনেনের মনধ্য চলমাে সংঘাত বে হওয়া জরুশ্বর। তাই ববশ্বিক 

িাশ্বন্ত,শ্বস্থশ্বতিীলতা রক্ষা ও সংকট উত্তরনি প্রধােমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রাসশ্বে,মেৌশ্বক্তক এবং সময় উপনোগী। এ জন্য প্রধােমন্ত্রীনক ধন্যবাৈ 

একং তাঁর প্রশ্বত অনিে কৃতজ্ঞতা।  

# 

মলখক-সাংবাশ্বৈক, সাধারি সম্পাৈক-বাংলানৈি ক্লাইনমট মচঞ্জ জাোৃশ্বলস্ট মোরাম।  

০৮.০৮.২০২২        শ্বপআইশ্বড শ্বেচার 

 


