
বৈশ্বিক সুখী দেশের সূচশক ৈাাংলাশেশের অগ্রগশ্বি  

ফাশ্বরহা দহাশেন 

োধারশের ধারো সুখ ব্যাশ্বি অনুভূশ্বি,ব্যাশ্বিগি ভাশলা লাগার উপর শ্বনভ ভর কশর। আন্তর্ভাশ্বকি োংস্থা প্রশ্বিৈছর শ্বৈশির সুখী 

দেশের িাশ্বলকা প্রকাে কশর। এ র্ন্য এশ্বকটি শ্বৈশেষ শ্বেৈে পালন করা হয়।  গি ২০ মাচ ভ শ্বছল শ্বৈি সুখ শ্বেৈে। শ্বৈশির সুখী দেশের 

িাশ্বলকায় ২০২২ োশল ৭ ধাপ এশ্বগশয় ৈাাংলাশেশের অৈস্থান এখন ৯৪ িম। গি ৈছর এ অৈস্থান শ্বছল ১০১ িম। সুশখর পশ্বরমাপক 

শ্বহশেশৈ একটি দেশের োমাশ্বর্ক সুশ াগ-সুশ্বৈধা, োমাশ্বর্ক উোরিা, ব্যাশ্বিগি স্বাধীনিা, দমাট দেের্ উৎপােন-শ্বর্শ্বিশ্বপ, গড় আয়ু ও 

দুনীশ্বির মশিা শ্বৈষয়গুশলাশক োমশন রাখা হয়।  

মূলি ১৯৭১ োশলর ১৬ শ্বিশেম্বর ৈাাংলাশেশের শ্বৈর্য় অর্ভন আমাশের র্ন্য েম্ভাৈনার এক নতুন শ্বেগন্ত উশমাচন কশর 

শ্বেশয়শছ। শ্বৈর্শয়র ৫০ ৈছশর ৈাাংলাশেে েকল সূচশক অশনক দূশর এশ্বগশয় দগশছ। োশ্বরদ্র্যশমাচন, শ্বেক্ষার প্রোর, নারী উন্নয়ন, শ্বেশু ও 

মাতৃমৃতুয হার হ্রােেহ শ্বৈশ্বভন্ন দক্ষশে ৈাাংলাশেে ঈষ ভেীয় োফল্য অর্ভন কশরশছ। উন্নয়শনর মহােড়ক ধশর এশ্বগশয়  াশে শ্বপ্রয় স্বশেে। 

র্াশ্বিোংঘ ৈাাংলাশেেশক উন্নয়নেীল দেে শ্বহশেশৈ স্বীকৃশ্বি শ্বেশয়শছ। উন্নয়নেীল দেশে উশতারে ঘশটশছ।  

স্বাধীনিা পরৈিী ৈশ্বহশ্বৈ ভশি ৈাাংলাশেশের দ  পশ্বরশ্বচশ্বি শ্বছল িা পাশেশছ ব্যাপকভাশৈ। ৭০ এর েেশক স্বাধীন ৈাাংলাশেেশক 

খাদ্য ঘাটশ্বি, দুশ্বভ ভক্ষ আর প্রাকৃশ্বিক দুশ ভাশগ শ্বৈপ ভস্ত এক র্নপে শ্বহশেশৈ র্ানশিা শ্বৈিৈােী। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্ ভৈছশর ৈাাংলাশেশের  

মার্াশ্বপছু আয় শ্বছল ১২৯ িলার। পঞ্চাে  ৈছর পর এশে  মার্াশ্বপছু আয় দৈশড়শছ ১৬ গুে, অর্ ভাৎ ২,৫৯১ িলার। স্বশপান্নি দর্শক 

উন্নয়নেীল দেশের অন্তর্ভ ভি হশি র্াশ্বিোংশঘর ৩টি েশিভর প্রর্মটি হশে, মার্াশ্বপছু আয়। এরপর অর্ ভননশ্বিক ঝুঁশ্বক এৈাং মানৈেম্পে 

উন্নয়ন। মার্াশ্বপছু আশয় েিভ পূরশে ন্যযনিম েরকার এক হার্ার ২ে ৩০ িলার।  ৈিভমাশন ২,৫৯১ িলার। অর্ ভননশ্বিক ঝুঁশ্বক কিটা আশছ, 

দেটা শ্বনরূপশে ১০০ দকাশরর মশে ৩২ এর নীশচ দকার হশি হয়। ৈাাংলাশেে দেখাশন শ্বনধ ভাশ্বরি মাশনর দচশয়ও ভাশলা রশয়শছ। অর্ ভাৎ 

২৫.২ দকার কশরশছ। মানৈেম্পে উন্নয়ন দ াগ্যিায় েরকার ৬৬'র উপশর দকার। ৈাাংলাশেে দেখাশন দপশয়শছ ৭৩.২ দকার। 

ৈাাংলাশেশের উন্নয়ন অগ্র াোয় উশে আশে র্শমর ৫০ ৈছশররও কম েমশয়র মশে কীভাশৈ ৈাাংলাশেে দ্রুিগশ্বিেম্পন্ন ৈঙ্গৈন্ধু 

স্যাশটলাইট উৎশক্ষপশের মশিা েফলিা দেখাশি দপশরশছ। র্াশ্বির শ্বপিা  ৈঙ্গৈন্ধু কীভাশৈ েমগ্র র্াশ্বিশক স্বাধীনিার র্ন্য একিাৈদ্ধ 

কশরশ্বছশলন যুদ্ধশ্বৈধ্বস্ত একটি দেে  গেশন। ঠিক দিমশ্বন এখন িাঁর  সুশ াগ্য কণ্যার দনতৃভশে স্বশের দোনার ৈাাংলায় পশ্বরেি হশি  াশে। 

দেখ হাশ্বেনার গশ্বিেীল দনতৃে, েীঘ ভশময়াশ্বে পশ্বরকপনা, শ্বেক্ষা, স্বাস্থয, শ্বলঙ্গ েমিা, কৃশ্বষ, োশ্বরদ্র্যেীমা হ্রাে, গড় আয়ু বৃশ্বদ্ধ, রপ্তাশ্বনমুখী 

শ্বেপায়ন, ১০০ শ্বৈশেষ অর্ ভননশ্বিক অঞ্চল, দপাোক শ্বেপ, ঔষধ শ্বেপ, রপ্তাশ্বন আয় বৃশ্বদ্ধেহ নানা অর্ ভননশ্বিক সূচশক ঊধ ভমুখী অৈস্থান। 

পদ্মা দেতু, রূপপুর পারমােশ্বৈক শ্বৈদুযৎ দকন্দ্র, পায়রা গভীর েমুদ্র্ ৈন্দর, দমশরাশরলেহ দেশের দমগা প্রকপেমূহ দমগা উন্নয়শনর োক্ষয 

ৈহন কশর। গি ৫েেশক ৈাাংলাশেশের দ েৈ অর্ভন আন্তর্ভাশ্বিক অঙ্গশন পশ্বরশ্বচি কশরশছ িার মশে র্লৈায়ু পশ্বরৈিভশনর ক্ষশ্বিগ্রস্ত 

দেশের প্রশ্বিশ্বনশ্বধ শ্বহশেশৈ দনতৃে দেওয়া, বিশ্বর দপাোক রপ্তাশ্বনকারক দেে শ্বহশেশৈ ৈাাংলাশেশের ওশে আো, োশ্বন্তরক্ষা শ্বমেশন ব্যাপক 

অাংেগ্রহে ইশ্বিৈাচক ইশমর্ বিশ্বর হশয়শছ। র্ঙ্গীৈাে েমশন প্রোংো কুশ্বড়শয়শছ শ্বৈশির। এ েমশয় দেশে কৃশ্বষ-শ্বেশপর উৎপােন এৈাং 

কম ভোংস্থান দৈশড়শছ। অৈকাোশমা উন্নয়নও হশয়শছ। কৃশ্বষখাশি অভূিপূৈ ভ োফশল্যর র্ন্য শ্বৈি েরৈাশর ৈাাংলাশেে আশলাশ্বচি হশয়শছ। 

ৈিভমাশন শ্বৈশির ১৫৭টি দেশে ৈাাংলাশেশের দকাটি শ্রশ্বমক কম ভরি আশছন। একেময় কৃশ্বষ খাি অর্ ভনীশ্বির চাশ্বলকা েশ্বি শ্বহশেশৈ ভূশ্বমকা 

রাখশলও ৮০'র েেক দর্শক ভূশ্বমকা রাখশি শুরু কশর দপাোক শ্বেপ খাি। দপাোকশ্বেশপ ৈাাংলাশেে এখন শ্বৈশির শ্বিিীয় বৃহৎ অৈস্থাশন। 

এই শ্বেশপর শ্বোংহভাগ কমী হশে নারী। ক্ষুদ্র্ঋে ৈাাংলাশেশে গ্রামীে উন্নয়শন ও নারীর ক্ষমিায়শন অভূিপূৈ ভ অৈোন দরশখশছ। আর ক্ষুদ্র্ঋে 

গ্রহীিাশের মশে ৮০% এর উপর নারী।  একটি দেেশক এশ্বগশয় শ্বনশি হশল শ্বেক্ষার শ্বৈকপ দনই। এ গুরুে শ্বৈশৈচনায় শ্বেক্ষাশক েৈ ভস্তশর 

ছশ্বড়শয় দেৈার র্ন্য গৃহীি পেশক্ষশপর মশে রশয়শছ- েিভাগ ছােছােীর মাশে শ্বৈনামূশল্য ৈই শ্বৈিরে। নারী শ্বেক্ষাশক এশ্বগশয় শ্বনশি 

প্রার্শ্বমক দর্শক মােশ্বমক স্তর প ভন্ত চালু রশয়শছ উপবৃশ্বতর ব্যৈস্থা। ৈিভমান ২৬ হার্ার ১৯৩টি প্রার্শ্বমক শ্বৈদ্যালয়শক নতুন কশর 

র্ািীয়করে কশরশছ। উশেখশ াগ্য োংখ্যক শ্বেক্ষশকর চাকশ্বর র্ািীয়করে করা হশয়শছ। ১৯৯০ োশল শ্বৈদ্যালশয় ভশ্বিভ হওয়া শ্বেশুর 

েিকরা হার শ্বছল ৬১, ৈিভমাশন িা উন্নীি হশয়শছ েিকরা ৯৭.৭ ভাশগ। েমাশর্র প্রশ্বিটি স্তশর নারী অাংেগ্রহেশক শ্বনশ্বিি করশি গৃহীি 

হশয়শছ নানামুখী পেশক্ষপ। প্রযুশ্বি র্গশি নারীশের প্রশৈেশক েহর্ করশি ইউশ্বনয়ন শ্বিশ্বর্টাল দকশন্দ্রর মশিা ইউশ্বনয়ন শ্বভশ্বতক 

িথ্যশেৈায় উশদ্যািা শ্বহশেশৈ একর্ন পুরুশষর পাোপাশ্বে শ্বনশয়াগ দেওয়া হশয়শছ একর্ন নারী উশদ্যািাশক।  দপাোক শ্বেশপর মশিা 

প্রোর ঘশটশছ আৈােন, র্াহার্, ঔষুধ, ও প্রশ্বিয়ার্ািকরে খাদ্য শ্বেশপর। শ্বেশুশের টিকাোন কম ভসূশ্বচর োফশল্যর র্ন্য এশক্ষশে 

ৈাাংলাশেে শ্বৈশি অন্যিম আেে ভ দেে শ্বহশেশৈ স্থান কশর শ্বনশয়শছ। মাতৃ ও শ্বেশুমৃতুযহার এৈাং র্মহার হ্রাে করা েম্ভৈ হশয়শছ 

আোঙ্কার্নক হাশর। দেশে মানুশষর গড় আয়ু ৈিভমাশন ৭৩.৬ ৈছর, দ খাশন  
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ভারশি ৬৮, পাশ্বকস্তাশন ৬৬ ৈছর। োমাশ্বর্ক শ্বনরাপতা খাশিও ব্যাপকহাশর অগ্রগশ্বি হশয়শছ। হিেশ্বরদ্র্শের র্ন্য োমাশ্বর্ক 

শ্বনরাপতা দৈষ্টশ্বনর আওিায়  ৈয়ক, শ্বৈধৈা, স্বামী পশ্বরিযি ও দুুঃস্থ মশ্বহলা ভািা, অস্বেল প্রশ্বিৈন্ধী ভািা, মাতৃকালীন ভািা হারও এর 

আওিা বৃশ্বদ্ধ করা হশয়শছ।  দ ভাশৈ অর্ ভননশ্বিক শ্বৈকাশের মে শ্বেশয়  াশে িা অব্যাহি র্াকশল ২০৩৫ োল নাগাে শ্বৈশির ২৫িম বৃহৎ 

অর্ ভনীশ্বির দেে হশৈ ৈাাংলাশেে। কশরানা ভাইরাে মহামাশ্বরর কারশে শ্বৈি অর্ ভনীশ্বিশি অশনক শ্বৈপ ভয় ঘশটশছ, অর্ ভননশ্বিক অগ্রগশ্বি 

মুখথুৈশড় পড়শলও  ৈাাংলাশেে িা এড়াশি দপশরশছ েফলভাশৈ।  দেশের অর্ ভননশ্বিক উন্নশ্বির দপছশন ৈদড়া ভূশ্বমকা পালন কশরশছ নারীর 

ক্ষমিায়ন। এ ধারা অব্যাহি র্াকশল ২০৩১ োশলর মশে উচ্চ-মেম আশয়র দেশে দপ ুঁছাশনার স্বে পূরে হশৈ। স্বাধীনিার ৫০ ৈছশর 

দেশের অর্ ভনীশ্বি ও োমাশ্বর্ক দক্ষশে চমকপ্রে উন্নশ্বি হশয়শছ। ১৯৮৮ োশল ৈাাংলাশেে র্াশ্বিোংঘ োশ্বন্ত শ্বমেশন দ াগোশনর পর এ প ভন্ত 

শ্বৈশির প্রায় ৪০ দেশের ৬৪ োশ্বন্ত শ্বমেশন খ্যাশ্বি ও েফলিার োশর্ িাশের কা ভিম পশ্বরচালনা কশরশছ। দেশের েিভাগ মানুষশক 

শ্বৈদুযৎ সুশ্বৈধার আওিায় আনা হশয়শছ।  

কশরানার  দুই ৈছশর েশ্বিোলী অর্ ভনীশ্বির দেেগুশলার প্রবৃশ্বদ্ধ ৩ েিাাংশের নীশচ শ্বছল, িখন ৈাাংলাশেশে ৬ েিাাংশের 

কাছাকাশ্বছ প্রবৃশ্বদ্ধ অশ্বর্ভি হশয়শছ, এটা শ্বনুঃেশন্দশহ ৈদড়া অর্ভন। ২০২৩ োশল অশনক দেশেরই অর্ ভননশ্বিক প্রবৃশ্বদ্ধ কশম  াশৈ ৈশল আেঙ্কা 

করশছ গশৈষশকরা। এই অৈস্থায় ৈাাংলাশেে অন্যান্য দেশের দচশয় বৈশ্বিক মন্দার মশেও িার অগ্রগশ্বি ধশর রাখশি েক্ষম হশয়শছ। 

ৈাাংলাশেে একশ্বেশক দ মন উন্নয়শনর দরাল মশিল শ্বহশেশৈ প্রশ্বিশ্বিি হশয়শছ, অন্যশ্বেশক উেীয়মান অর্ ভনীশ্বির দেে ৈা এশ্বেয়ান টাইগার 

শ্বহশেশৈ আশ্বৈভূ ভি হশয়শছ শ্বৈি মানশ্বচশে।  ারা এক েময় ৈাাংলাশেেশক িলাশ্বৈহীন ঝশ্বড় শ্বহশেশৈ আখ্যা শ্বেশয়শছ, িারাই আর্ 

ৈাাংলাশেশের অপ্রশ্বিশরাে অর্ ভননশ্বিক উন্নয়শনর প্রোংো করশছ। 

 স্বাধীনিা অর্ভশনর পর ৈঙ্গৈন্ধু র্াশ্বিশক দেে গড়ার িাক শ্বেশয়শ্বছশলন। পরৈিীকাশল অশনক চড়াই-উিরাই দপশ্বরশয় দেখ 

হাশ্বেনার হাি ধশরই দেে এশ্বগশয় চলশছ দুৈ ভার গশ্বিশি। দেখ হাশ্বেনার ৈশড়া কৃশ্বিে হশলা, িার দনতৃশে দেশের প্রবৃশ্বদ্ধর হার দৈশড়শছ, 

অন্যশ্বেশক বৈষম্যশক ৈাড়শি দেওয়া হয়শ্বন। নারী পুরুষ  শ্বভন্ন শ্বলঙ্গ র্ভশল শ্বগশয় একই েশঙ্গ কাঁশধ কাঁধ শ্বমশ্বলশয় দেশের অগ্রগশ্বিশি কার্ 

করশছ। এই িাশ্বলকায় যুিরাষ্ট্র ৫৩িম অৈস্থাশন রশয়শছ। গি কশয়ক েেশক নারী-পুরুশষর বৈষম্য কমাশি ৈাাংলাশেে দৈে এশ্বগশয়শছ। 

মাে এক যুশগর ব্যৈধাশন ৪১ ধাপ এশ্বগশয়শছ ৈাাংলাশেে। ক্ষুধা ও োশ্বরদ্র্যমুি েমৃদ্ধ দেে গেশনর স্বে আর্ীৈন লালন কশর দগশছন র্াশ্বির 

শ্বপিা ৈঙ্গৈন্ধু দেখ মুশ্বর্বুর রহমান িারই সুশ াগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেখ হাশ্বেনার হাি ধশর িার দেই স্বশের ৈীর্ আর্ পশ্বরেি হশয়শছ 

সুশ্বৈোল ৈটবৃশক্ষ।  শ্বিশ্বর্টাল ৈাাংলাশেশের স্বেশক ৈাস্তৈিায় রূপ শ্বেশি েরকার শ্বনশয়শছ যুগান্তকারী পেশক্ষপ। দেশের তৃেমূল প ভাশয় 

প্রযুশ্বির ব্যৈহাশরর মােশম েরকাশ্বর দেৈা দপ ুঁশছ দেৈার লশক্ষয ৪৫৫০টি ইউশ্বনয়ন পশ্বরষশে স্থাপন করা হশয়শছ ইউশ্বনয়ন শ্বিশ্বর্টাল 

দেন্টার। শ্বনকট ভশ্বৈষ্যশি ৈাাংলাশেশের ৈদড়া চযাশলঞ্জ হশৈ র্লৈায়ু পশ্বরৈিভশনর েম্ভাব্য প্রভাৈ দমাকাশ্বৈলা। প্রযুশ্বির উন্নয়শনর দক্ষশে 

চতুর্ ভ শ্বেপশ্বৈপ্লশৈর চযাশলঞ্জ। শ্বিশ্বর্টাল প্রযুশ্বির ব্যাপক ব্যৈহাশরর পাোপাশ্বে কম ভোংস্থান বৃশ্বদ্ধর উৎশে রূপান্তশরর মােশম প্রাশ্বন্তক 

মানুশষর দম শ্বলক চাশ্বহো পূরে করাই হশৈ ভশ্বৈষ্যশির চযাশলঞ্জ। আমাশের প্রিযাো র্াকশৈ দেশে েমৃশ্বদ্ধ,কল্যাে,উন্নয়ন অগ্রগশ্বির চলমান 

গশ্বি অব্যাহি রাখা দগশল শ্বৈশি সুখী দেশের িাশ্বলকায় ৈাাংলাশেে আরও ইশ্বিৈাচক অৈস্থাশন দপ ুঁছাশৈ। এ র্ন্য প্রশয়ার্ন রার্ননশ্বিক 

শ্বস্থশ্বিেীলিা এৈাং ৈিভমান েরকাশরর ধারাৈাশ্বহকিা।  
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