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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

পািতন
ব�পkীয় eটা ম� িহচােপ BRICS-e aথ�নীিত আৰু uয়ন িবষয়ক সহেযািগতাৰ ব�পkীয় িবিভ আিহ� ত 
�ৰুtপূণ� sান eটা দখল কিৰেছ। uদীয়মান িযেবাৰ �দেশ িনজৰ গড় GDP-ৰ িনিৰখত G7 �দশসমূহক �চৰ 
�পলাবৈল আ�ৱাi আিহ আেছ, �সi �দশসমূহৰ eটা আধাৰ িহচােপ i �বি�ক নীিত িনধ�াৰণৰ �ক�শলী পnাক 
বাৰুৈক pভািৱত কিৰ আেছ। G20-�য় pিত�িত �গা�ীসমূহক aত�n পিৰ�েমেৰ ব�ৱহাৰ কিৰ ঐক�বd ভােৱ 
�গা�ীয় aিভjতা লাভ কিৰেছ, িনজৰ ৰাজৈনিতক uেশ�ক বৃিd কিৰবৈল, লগেত নীিতসমূহক আসংজন তথা 
কায�কৰী কিৰবৈল িনজৰ ছাব-িথেম�ক �গা�ী গিঢ় তুিলেছ। eেনৱা eটা �গা�ী �শহতীয়া সময়ত ব�তৰ দিৃ� 
আকষ�ণ কিৰবৈল সkম �হেছ। �সi �গা�ীৰ নাম CIVILBRICS ফ’ৰাম। eয়া হ’ল িবিভ নাগিৰক সমাজৰ 
সংগঠনৰ সিnিলত eটা �গাট1। i �সi সভাপিতtক �ক� কিৰ আৱত� ন কিৰ আেছ যাক pেয়াগ কৰা হয় 
�সiেবাৰ BRICS �দশৰ uয়নৰ দাবীক ৰূপদান কিৰবৈল আৰু তাৰ ৰপূেৰখা িনধ�াৰণ কিৰবৈল, িযেবাৰ �দশৰ 
uয়নৰ ফােল দিৃ� িদয়ােটা pেয়াজন হয়। �শহতীয়া সময়ত নাগিৰক সমাজ সংগঠনসমেূহ, সামািজক uয়ন 
কম�সকেল আৰু uয়নৰ বােব কাম কৰা �পছাদাৰী �লাকসকেল সিkয় ভােৱ CIVILBRICS ফ’ৰামক ব�ৱহাৰ 
কিৰ আেছ আথ�-সামািজক ব�ৱধানৰ িচেটা pকাশ কৰাৰ কাৰেণ। িবtীয় সহায়তা, নীিত সুৰkা আৰু নাগিৰকৰ 
aংশgহণৰ �kত ei িচেটাৰ uপৰত িবেশষ মেনােযাগ িদবi লািগব। নাগিৰক সমাজৰ aংশgহণক মজবুত 
কিৰবৈল আৰু লগেত iয়াক pািত�ািনক ৰূপ2 িদয়াৰ কাৰেণ িক কিৰব লািগব, �সi িবষয়সমহূক �ল আেলাচনা 
কৰাৰ কাৰেণ CIVILBRICS ফ’ৰামক মত িবিনময় আৰু aংশীদািৰtৰ ম� িহচােপ গিঢ় �তালাৰ কাৰেণ 
নাগিৰক সমাজ �গা�ীসমেূহ ব�াপক pয়াস হাতত �লেছ। ভাৰত িযেহতু ei ব�পkীয় ম�ৰ সভাপিতtৰ দািয়tত 
আেছ, �সi কাৰেণ নাগিৰক সমােজ ৰা�ীয় আৰু জাতীয় �pkাপটত মজবতু িসdাn gহণৰ �kত পৰামশ� িদয়াৰ 
বােব uৎসাহী �হেছ। পাঁচখন �দশৰ নাগিৰক সমাজৰ বােব 2016-ৰ CIVILBRICS আিছল eটা ঐিতহািসক 
মুহূত� । িকয়েনা �সi সময়ত ভাৰত চৰকােৰ নাগিৰক সমাজ সংগঠনসমহূৰ aংশgহণক আদৰিণ জনাiিছল আৰু 
�সi সংগঠনসমূহৰ পৰামশ�ত কণ�পাত কিৰিছল। CIVILBRICS-ৰ মুৰbীৰ িববৃিতত ব� পৰামশ�i গহৃীত 
নহ’�লo নাগিৰক সমাজৰ আgহ ব� �েণ বৃিd পাiিছল আৰু eয়া িনি�ত কিৰব পািৰিছল �য, sানীয় 
দাবীসমূহক �ৰুt িদয়া হ’ব। �সi eেক uৎসাহ-uীপনােৰ 2021-ত ভাৰতত BRICS-ৰ আেয়াজন �হ আেছ। 
ভাৰতৰ গণতািntক গাঁথিনৰ pিত eিতয়া pভূত pত�াশা। BRICS-ৰ aন�ান� �দশৰ িভতৰত ভাৰতৰ গণতntৰ 
pিত ei আশা কিৰব পৰা যায় �য, i ব�পkীয় uেশ� পূৰণৰ �kত সামািজক uয়নক �ল িনি�ত ভােৱ 
আেলাচনা কিৰব পৰা যাব আৰু ei িবষয়েটাক anভু� k কিৰব পৰা যাব। ব�পkীয় আৰু pিত�ত �গা�ীৰ 
aিভjতাৰ িভিtত ei আশা কিৰব পৰা যায় �য, uয়নৰ লk�সমহূ �কৱল eেজ�াত পয�বিসত নহ’ব, i বৰ� 
�ৈক aংিকত নীিত সাধনীৰ জিৰয়েত sানীয় আৰু জাতীয় ভােৱ পূৰণ হ’ব। �কািভ�-19’ৰ মাৰাtক pেকাপত 
সকেলা ধৰণৰ সামািজক uয়ন s �হ আেছ। eিতয়া ভাৰত চৰকাৰৰ pিত নাগিৰক সমাজৰ pত�াশা ব��ণ 
বৃিd পাiেছ। নাগিৰক সমােজ eিতয়া িসdাn-gহণকাৰীসকলৰ pিত eয়াi আেৱদন জনাi আেছ �য, ভাৰেত 
িনজৰ সভাপিতtত �যন দীঘ� িদন ধিৰ s �হ থকা uয়নৰ লk�ক পূৰণ কৰাৰ লগেত eেনৱা িকছুমান লk� 
িনধ�াৰণ কেৰ, িযেবাৰক িনধ�ািৰত সময়ৰ িভতৰত সূণ� কিৰব পৰা যায়। িdতীয়েত, pশাসনৰ pেত�ক sৰত 
নাগিৰক সমাজৰ pািত�ািনক aংশীদািৰtক gহণ কৰােৰা pেয়াজনীয়তা আেছ। িয কায�কৰী uয়নৰ বােব 
aংশীদাৰ িভিtক নীিত িনধ�াৰণ আৰু িবtীয় সহায়তা আৰু �scােসৱী সংগঠনৰ sতntতাৰ সহায়ক হ’ব। �সেয় 
নীিত সmnীয় ei নিথত CIVIL BRICS-ত ভাৰতৰ সভাপিতtত গৃহীত লk�সমূহক পৰীkা কৰা �হেছ। ei 
লk�সমূহ হ’ল: uয়নত িবtীয় সহায়তা, �বি�ক ৰাজ�ৱা পণ�, মহামাৰীৰ �মাকািবলা আৰু নাগিৰক সমাজৰ 
�সেত aংশীদািৰt আৰু নাগিৰক সমােজ কৰা uয়নৰ দাবীক �ৰুt pদান। ei নিথ psত কিৰেছ VANI। ei 
pিত�ােন ব� বছৰ ধিৰ �scােসৱী pিত�ান, নাগিৰক সমাজৰ �নটৱক�  আৰ ু তৃণমূল পয�ায়ৰ সামািজক 
আেnালনৰ �সেত আেলাচনা কিৰ দাবীসমহূক সংgহ কিৰেছ।

 

  

1  Poskitt, A.; Shankland, A. and Taela, K. (2016) Civil Society from the BRICS: Emerging Roles in the New 
International Development Landscape, IDS Evidence Report 173, Brighton: IDS

 2  PRIA (2013). India’s Global Development Presence and Engagement of Indian Civil Society.  from :  
http://www.pria.org/docs/Indias_Global_Development_Presence_and_Engagement_of_Indian_Civil_Society.pdf
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ব�পkীয় eটা ম� িহচােপ BRICS-e aথ�নীিত আৰু uয়ন িবষয়ক সহেযািগতাৰ ব�পkীয় িবিভ আিহ� ত 
�ৰুtপূণ� sান eটা দখল কিৰেছ। uদীয়মান িযেবাৰ �দেশ িনজৰ গড় GDP-ৰ িনিৰখত G7 �দশসমূহক �চৰ 
�পলাবৈল আ�ৱাi আিহ আেছ, �সi �দশসমূহৰ eটা আধাৰ িহচােপ i �বি�ক নীিত িনধ�াৰণৰ �ক�শলী পnাক 
বাৰুৈক pভািৱত কিৰ আেছ। G20-�য় pিত�িত �গা�ীসমূহক aত�n পিৰ�েমেৰ ব�ৱহাৰ কিৰ ঐক�বd ভােৱ 
�গা�ীয় aিভjতা লাভ কিৰেছ, িনজৰ ৰাজৈনিতক uেশ�ক বৃিd কিৰবৈল, লগেত নীিতসমূহক আসংজন তথা 
কায�কৰী কিৰবৈল িনজৰ ছাব-িথেম�ক �গা�ী গিঢ় তুিলেছ। eেনৱা eটা �গা�ী �শহতীয়া সময়ত ব�তৰ দিৃ� 
আকষ�ণ কিৰবৈল সkম �হেছ। �সi �গা�ীৰ নাম CIVILBRICS ফ’ৰাম। eয়া হ’ল িবিভ নাগিৰক সমাজৰ 
সংগঠনৰ সিnিলত eটা �গাট1। i �সi সভাপিতtক �ক� কিৰ আৱত� ন কিৰ আেছ যাক pেয়াগ কৰা হয় 
�সiেবাৰ BRICS �দশৰ uয়নৰ দাবীক ৰূপদান কিৰবৈল আৰু তাৰ ৰপূেৰখা িনধ�াৰণ কিৰবৈল, িযেবাৰ �দশৰ 
uয়নৰ ফােল দিৃ� িদয়ােটা pেয়াজন হয়। �শহতীয়া সময়ত নাগিৰক সমাজ সংগঠনসমেূহ, সামািজক uয়ন 
কম�সকেল আৰু uয়নৰ বােব কাম কৰা �পছাদাৰী �লাকসকেল সিkয় ভােৱ CIVILBRICS ফ’ৰামক ব�ৱহাৰ 
কিৰ আেছ আথ�-সামািজক ব�ৱধানৰ িচেটা pকাশ কৰাৰ কাৰেণ। িবtীয় সহায়তা, নীিত সুৰkা আৰু নাগিৰকৰ 
aংশgহণৰ �kত ei িচেটাৰ uপৰত িবেশষ মেনােযাগ িদবi লািগব। নাগিৰক সমাজৰ aংশgহণক মজবুত 
কিৰবৈল আৰু লগেত iয়াক pািত�ািনক ৰূপ2 িদয়াৰ কাৰেণ িক কিৰব লািগব, �সi িবষয়সমহূক �ল আেলাচনা 
কৰাৰ কাৰেণ CIVILBRICS ফ’ৰামক মত িবিনময় আৰু aংশীদািৰtৰ ম� িহচােপ গিঢ় �তালাৰ কাৰেণ 
নাগিৰক সমাজ �গা�ীসমেূহ ব�াপক pয়াস হাতত �লেছ। ভাৰত িযেহতু ei ব�পkীয় ম�ৰ সভাপিতtৰ দািয়tত 
আেছ, �সi কাৰেণ নাগিৰক সমােজ ৰা�ীয় আৰু জাতীয় �pkাপটত মজবতু িসdাn gহণৰ �kত পৰামশ� িদয়াৰ 
বােব uৎসাহী �হেছ। পাঁচখন �দশৰ নাগিৰক সমাজৰ বােব 2016-ৰ CIVILBRICS আিছল eটা ঐিতহািসক 
মুহূত� । িকয়েনা �সi সময়ত ভাৰত চৰকােৰ নাগিৰক সমাজ সংগঠনসমহূৰ aংশgহণক আদৰিণ জনাiিছল আৰু 
�সi সংগঠনসমূহৰ পৰামশ�ত কণ�পাত কিৰিছল। CIVILBRICS-ৰ মুৰbীৰ িববৃিতত ব� পৰামশ�i গহৃীত 
নহ’�লo নাগিৰক সমাজৰ আgহ ব� �েণ বৃিd পাiিছল আৰু eয়া িনি�ত কিৰব পািৰিছল �য, sানীয় 
দাবীসমূহক �ৰুt িদয়া হ’ব। �সi eেক uৎসাহ-uীপনােৰ 2021-ত ভাৰতত BRICS-ৰ আেয়াজন �হ আেছ। 
ভাৰতৰ গণতািntক গাঁথিনৰ pিত eিতয়া pভূত pত�াশা। BRICS-ৰ aন�ান� �দশৰ িভতৰত ভাৰতৰ গণতntৰ 
pিত ei আশা কিৰব পৰা যায় �য, i ব�পkীয় uেশ� পূৰণৰ �kত সামািজক uয়নক �ল িনি�ত ভােৱ 
আেলাচনা কিৰব পৰা যাব আৰু ei িবষয়েটাক anভু� k কিৰব পৰা যাব। ব�পkীয় আৰু pিত�ত �গা�ীৰ 
aিভjতাৰ িভিtত ei আশা কিৰব পৰা যায় �য, uয়নৰ লk�সমহূ �কৱল eেজ�াত পয�বিসত নহ’ব, i বৰ� 
�ৈক aংিকত নীিত সাধনীৰ জিৰয়েত sানীয় আৰু জাতীয় ভােৱ পূৰণ হ’ব। �কািভ�-19’ৰ মাৰাtক pেকাপত 
সকেলা ধৰণৰ সামািজক uয়ন s �হ আেছ। eিতয়া ভাৰত চৰকাৰৰ pিত নাগিৰক সমাজৰ pত�াশা ব��ণ 
বৃিd পাiেছ। নাগিৰক সমােজ eিতয়া িসdাn-gহণকাৰীসকলৰ pিত eয়াi আেৱদন জনাi আেছ �য, ভাৰেত 
িনজৰ সভাপিতtত �যন দীঘ� িদন ধিৰ s �হ থকা uয়নৰ লk�ক পূৰণ কৰাৰ লগেত eেনৱা িকছুমান লk� 
িনধ�াৰণ কেৰ, িযেবাৰক িনধ�ািৰত সময়ৰ িভতৰত সূণ� কিৰব পৰা যায়। িdতীয়েত, pশাসনৰ pেত�ক sৰত 
নাগিৰক সমাজৰ pািত�ািনক aংশীদািৰtক gহণ কৰােৰা pেয়াজনীয়তা আেছ। িয কায�কৰী uয়নৰ বােব 
aংশীদাৰ িভিtক নীিত িনধ�াৰণ আৰু িবtীয় সহায়তা আৰু �scােসৱী সংগঠনৰ sতntতাৰ সহায়ক হ’ব। �সেয় 
নীিত সmnীয় ei নিথত CIVIL BRICS-ত ভাৰতৰ সভাপিতtত গৃহীত লk�সমূহক পৰীkা কৰা �হেছ। ei 
লk�সমূহ হ’ল: uয়নত িবtীয় সহায়তা, �বি�ক ৰাজ�ৱা পণ�, মহামাৰীৰ �মাকািবলা আৰু নাগিৰক সমাজৰ 
�সেত aংশীদািৰt আৰু নাগিৰক সমােজ কৰা uয়নৰ দাবীক �ৰুt pদান। ei নিথ psত কিৰেছ VANI। ei 
pিত�ােন ব� বছৰ ধিৰ �scােসৱী pিত�ান, নাগিৰক সমাজৰ �নটৱক�  আৰ ু তৃণমূল পয�ায়ৰ সামািজক 
আেnালনৰ �সেত আেলাচনা কিৰ দাবীসমহূক সংgহ কিৰেছ।

 

  
ভাৰতৰ uয়নত ভাৰতীয় নাগিৰক সমাজৰ ভূিমকা
70 বছৰ ধিৰ �scােসৱী খ�েটা ভাৰতৰ আথ�-সামািজক �kখনৰ uিতৰ িদশত নীৰেৱ বৰঙিণ আগবঢ়াiেছ। 
uয়নৰ গিতত ক’ৰবাত িকবা বাধা থািকেল, �সয়া দৰূ কৰাৰ কাম কিৰেছ। iয়াৰ সমাnৰাল ভােৱ �সi সকল 
সাধাৰণ নাগিৰকেকা সৰব কিৰ তুিলেছ, িযসকেল িসdাn-gহণকাৰী সংsাসমহূক pভািৱত কিৰব পৰা নািছল। 
কল�াণৰ pসাৰ কৰাৰ বােব aনুpািণত �হ �scােসৱী সংগঠনসমূেহ ‘সামািজক পিৰৱত� ন’-ৰ আিদ আিহ�  আৰু 
pৱণতা সৃি� কিৰেছ। যাৰ iিতবাচক pভাৱ সমাজৰ eেকবােৰ aিত kুd sৰেতা পিৰেছ। i ei �kক মানৱীয় 
িবষয় তথা uয়নৰ িবিভ িদশৰ jান আধাৰ দান কিৰেছ। eiেবাৰ �scােসৱী খ�ৰ সমাধানসমহূৰ লkণীয় 
িবকাশ লk� কিৰব পৰা �গেছ চৰকােৰ সহেযাগী িহচােপ gহণ কৰা আঁচিন আৰু নীিতসমূহত। �যেন সব� িশkা 
aিভযান, তথ�ৰ aিধকাৰ, িশkাৰ aিধকাৰ, eমeনেৰগা, আৰু sc ভাৰত aিভযান। �scােসৱী সংগঠনসমূেহ 
িনণ�ায়ক হsেkপৰ বাট মুকিল কিৰেছ, ei সংগঠনসমূহৰ সামািজক udাৱনা, সততা আৰু কlনা3 pশংসা 
বুটিলবৈল সkম �হেছ। ei সংগঠনসমূহৰ হsেkপৰ সামিgক pভাৱ aিত �ৰুtপণূ� ভােৱ মানুহৰ জীৱনত pভাৱ 
�পলাiেছ আৰু eক ৰূপাnৰ কিঢ়য়াi আিনেছ। iয়াৰ লkণ ব�ি� তথা সামিgক দেুয়া sৰেত পিৰলিkত হয়। 
CSO-সমূহৰ pয়াসক sীকৃিত িদ �কা�-�কা� ভাৰতীয়i eiেবাৰৰ pিত িনজৰ আsা আৰু িব�াস pদশ�ন কিৰ 
ei সংগঠনসমূহক িনজৰ pিতিনিধ িহচােপ কাম কিৰবৈল িদেছ, যােত �সiেবােৰ চৰকাৰী সংsাসমহূৰ �সেত 
আলাপ-আেলাচনা চলাব পােৰ। ভাৰতৰ �scােসৱী খ�েটা সামািজক uয়নৰ িদশত থকা িবিভ pত�াhানক 
�য�থ ভােৱ �মাকািবলা কিৰেছ। �যেন দািৰd� দৰূীকৰণ, aসাম�ৰ ব�ৱধানক াস কৰা, সািব�ক িবকাশ, িলংগ 
সাম� pিত�া কৰা, আৰু িযসকেল িনজৰ কথা ক’ব �নাৱােৰ, �তo ঁেলাকক সৰব কিৰ �তালা4। তৃণমূল sৰত 
aিবৰাম �যাগােযাগ ৰkা কৰাৰ জিৰয়েত CSO-সমেূহ িৰেয়ল টাiম ��টা সংgহ কেৰ, ei ��টাসমূহক ei 
সংগঠনসমেূহ kমতাৰ িবিভ sৰৰ �সেত িনজৰ কথা �কাৱাৰ সময়ত ব�ৱহাৰ কিৰ থােক। iয়াৰ িভিtত CSO-
সমেূহ udাৱনী মূলক সামািজক নমুনা আৰু আnঃ-িবষয়ৰ আিহ�  psত কিৰ আেছ। �সiেবােৰi pচিলত 
িsতাৱsাত pগিতশীল পিৰৱত� ন কিঢ়য়াi আিনেছ।
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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

�কািভড-19 াণ
ভাৰতীয় নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূেহ সিkয় ভােৱ 
�কািভড-19 মহামাৰীৰ সময়ত কাম কিৰেছ ঘাiৈক দটুা 
কাৰণত—sাs� �সৱাৰ লগেত আনুষংিগক সুেযাগ-সুিবধা �যেন 
মাs, �ছিনটাiজাৰ iত�ািদ pদান কৰা আৰু লগেত 
লকডাuনৰ pভাৱত পৰা দখুীয় ৰাiজক সহায় কৰাৰ কাৰেণ 
আগৰণুৱা �হ কাম কৰা5। সংkমণ যােত dতগিতত িবয়িপব 
�নাৱােৰ তাৰ বােব চৰকােৰ লকডাuন �ঘাষণা কিৰিছল, তাৰ 
ফলত সামিয়ক ভােব কাৰখানা আিদৰ কাম বn �হ �যাৱাৰ 
কাৰেণ িদন হািজৰা কৰা মানুহ তথা বনৱুা ��ণীৰ মানেুহ 
aথ�ৈনিতক সমস�াৰ মুখত পিৰিছেল। তাৰ ফলেত আেকৗ িদন 
হািজৰা কৰা তথা বনুৱা ��ণীৰ মানুেহ দেল-দেল িনজৰ 

গাঁoত uভিতবৈল আৰm কিৰিছেল �খাজ কািঢ়, িকয়েনা লকডাuনৰ সময়ত ৰাজ�ৱা পিৰবহেণা বn �হ �গিছল। 
�দশৰ িবিভ চহৰত তথা �ৰুtপূণ� ঘাi পথসমহূত িবিভ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠেন আহাৰ িবতৰণ, চাuল-
দাiল iত�ািদ িবতৰণৰ ব�ৱsা কিৰিছেল, আৰ ুআ�য়েৰা ব�ৱsা কিৰিছেল6। pবল pেকাপ সৃি� কৰা িdতীয় 
তৰংগৰ সময়েতা ব� সংগঠেনi সীিমত িবtীয় তথা মানৱীয় সমলৰ সহায়েত াণৰ ব�ৱsা কিৰিছেল। ei কত� ব� 
পালন কিৰবৈল �গ ei �ki নাগিৰক সমাজৰ 120 জন কম� তথা সিkয় aংশgহণকাৰীক �হৰুৱাiেছ7।

uয়নত সহেযািগতাত নাগিৰক সমাজৰ মত িবিনময়ৰ বােব ফ’ৰাম 
িহচােপ CIVIL BRICS 
ব�পkীয় aন�ান� �গা�ীৰ দেৰ BRICS-�য়o নাগিৰক সমাজৰ সংগঠন তথা �scােসৱী সংগঠনসমূহৰ aনন� 
পিৰসৰ pদান কিৰেছ, যােত ei সংগঠনসমূেহ সামািজক িবষয়সমূহত pিতিনিধt কিৰব পােৰ আৰু লগেত 
uয়নৰ বােব শিkশালী নীিত িনধ�াৰণৰ বােব পৰামশ�o আগবঢ়াব পােৰ8। iি�য়ান �ডেভলপেম� ক’-aপােৰ�েন 
ব� িদনৈলেক নাগিৰক সমাজৰ পৰামশ�সমূহক িনজৰ আঁচিন আৰু নীিতত gহণ কৰাৰ কথা িবেবচনা কৰা 
নািছল। ফ’ৰাম ফৰ iি�য়ান �ডেভলপেম� ক’-aপােৰ�ন (FIDC) pিত�ািপত �হাৱাৰ পাছত �হ ei িদশেটাৰ 
pিতকাৰ �হিছল। ei ফ’ৰােম jানৰ িদশত থকা aভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰেণ সহেযািগতামূলক �কৗশল িনম�াণ 
কৰাৰ কামত ভাৰত চৰকাৰৰ �সেত নাগিৰক সমাজৰ সম-pিতিনিধtৰ ব�ৱsা কিৰিছল। 2016-ত �যিতয়া 
CIVIL BRICS-ৰ pাক-aন�ুানৰ আেয়াজন �হিছল, �তিতয়া eক ঐিতহািসক মুহূত� ৰ aিভjতা লাভ �হিছল। 
িকয়েনা �সi সময়েত চৰকাৰৰ �সেত নাগিৰক সমাজৰ মত িবিনময় তথা aংশgহণৰ বাট মুকিল �হিছল। 
আচলেত, �সi ধাৰা pবল uীপনােৰ 2021-�তা aব�াহত �হ আেছ। ei বছৰ CIVIL BRICS-ৰ িবিভ 
iেভ�ত ei খ�ৰ ব�াপক aংশgহণত পিৰলিkত �হেছ। �scােসৱী খ� িহচােপ আিম BRICS �দশসমূহৰ pিত 
eয়াi আেবদন জনাo ঁ �য, ei ফ’ৰামক �যন সণূ� �ৰুt pদান কৰা হয়, িকয়েনা-

1) দিkণ �গালাধ�ৰ ক�- বৃিd আৰু িবকাশৰ �pkাপটত i িনজৰ aৱsান � কিৰব িবচােৰ আৰু i 
হ’ল দিkণ-দিkণ সহেযািগতাৰ নীিতৰ eটা মূত�  ৰূপ। িয বািণজ�, িবিনেয়াগ, ব�ৱসায়, আৰু pযুিk 
িবিনময়ৰ লগেত মানুহৰ �সেত মানহুৰ সক� ক pাধান� িদেয়9।

2) pািnক সকলৰ বােব pিত�ত ম�- bািজল, ভাৰত, চীন আৰ ুদিkণ আি�কাৰ দেৰ সদস� �দশসমেূহ 
dত aথ�ৈনিতক পিৰৱত� ন কিঢ়য়াi আিনবৈল সkম হ’�লo eিতয়াo ei �দশসমহূত দখুীয়া মানুহৰ সংখ�া 
ব�ত �বিছ10। ei �লাকসকেল িবিভ ধৰণৰ �সৱা পাi থােক eকািধক াণ ব�ৱsাৰ জিৰয়েত। যাৰ 
ব�ৱsা কেৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমেূহ। BRICS িচিভল ফ’ৰামৰ �সেত ei সংগঠনসমহূ যkু 
�হাৱাৰ pকৃত aথ�, eiেবাৰ pাnীয় �kসমহূক pিতিনিধt কিৰ আেছ।

5   Weaker and poorer, NGOs still the best bet in delivering Covid-19 reliefhttps://www.business-standard.com/article/companies/weaker-
and-poorer-ngos-still-the-best-bet-in-delivering-covid-19-relief-120042800370_1.html

6  Coronavirus in India: In 13 states, NGOs fed more people than govt did during lockdownhttps://www.indiatoday.in/india/story/in-13-
states-ngos-fed-more-people-than-govt-during-coronavirus-lockdown-1665111-2020-04-09

7 Data collected by VANI
8 http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/03/Concept2020eng.pdf
9 John L, Engaging BRICS Challenges and Opportunities for Civil Society, Oxfam India Working Papers Series, 2012
10�Technology,�Poverty�and�Education�within�BRICS�Context,�KunofiwaTsaurai,�Bester�Chimbo,�International�Journal�of�Economics�and�

Business Administration Volume VIII, Issue 4, 2020
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নীতি সম্বন্ীয় নতি

3) িবিভ নাগিৰক সমাজৰ মাজত পাৰিৰক মত িবিনময়ৰ সংsা- নাগিৰক সমাজসমেূহ পৰৰৰ �সেত 
িনজৰ-িনজৰ aিভjতা ভগাi ল’�ল udাৱনী মূলক uয়ন আঁচিনক psত কিৰব পৰা যায়। িযেবাৰ 
সkম ভােৱ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূেহ িনজৰ াণ কায�সূচীত কামত লগাব পােৰ। eেনৈক ei 
ফ’ৰােম udাৱনী িচnা-চচ� াৰ �kত সহায়ক �হ uেঠ আৰু �সiেবাৰ িচnাধাৰা নীিত িনধ�াৰক তথা 
��ৰপাসকলক জনায়।

4) SDG ৰূপায়ণ আৰু uয়নত িবtীয় সহায়তাৰ কথা pসাৰৰ বােব ফ’ৰাম- sাkৰকাৰী সকেলা �দেশ 
িযেবাৰ uয়নৰ pাধান� িদেয় �সiেবাৰ বাsৱািয়ত কৰাৰ �kত মূল সাধনী হ’ল ছাছেটেনবল 
��েভলপেম� গ’ল (SDG)। SDG ৰপূায়ণ কৰাৰ কাৰেণ CIVIL BRICS-e aনবৰেত aিধক 
সহেযািগতাৰ uপৰত �ৰুt আেৰাপ কিৰ থােক, লগেত বােৰ-বােৰ BRICS �দশসমূহক ei কথা মনত 
�পলাi িদ থােক �য, �সi �দশসমূেহ িনজৰ-িনজৰ pাধান�ৰ uপৰত aিধক �ৰtু িদব লািগব আৰু তাৰ 
লগত যুk �হ থািকব লািগব। তদপুিৰ, BRICS-e িনu ��েভলপেম� �বংক pিত�া কিৰেছ, যাৰ কাম 
হ’ল uয়নৰ কামত িবtীয় সহায়তা pদান কৰা। নাগিৰক সমাজৰ িযেবাৰ নীিতৰ �সেত িমল হয়, 
�সiেবাৰ নীিতৰ বােব eয়া eক �ৰtুপূণ� �k হয়।

5) জৰুৰী aৱsাত কাম কৰাৰ �kত aংশgহণৰ পিৰসৰ- �শহতীয়াৈক �কািভ�-19’ৰ সময়ত �হাৱা 
aিভjতাৰ িভিtত ক’ব পৰা যায় �য, মহামাৰীৰ pেকাপক াস কৰাৰ কাৰেণ �মসাধ� াণ কায�সূচী 
ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰেণ সমg িব�ৰ সংেবদনশীল চৰকাৰসমূেহ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহক aিধক 
�ৰtু pদান কিৰেছ। �সেয়, জৰুৰী aৱsাত তাৎkিণক কাম কৰাৰ বােব লগেত নীিতসমূহক aিধক 
ভালৈক সমিnত কৰাৰ aিভjতা ব�k কৰা তথা �সi কামত aংশgহণ কৰাৰ বােব BRICS-ৰ দেৰ 
ব�পkীয় �গা�ীৰ aধীনত pিত�ত �গা�ী থকােটা বৰ দৰকাৰ হয়।

নাগিৰক সমাজৰ uয়নৰ দাবীৰ �সেত BRICS-ত ভাৰতৰ 
সভাপিতtৰ eেজ�া সংযুk কৰাৰ কাম
BRICS-ত ভাৰতীয় সভাপিতt eয়া �ৈক িনধ�াৰণ কিৰ িদেছ �য, ei বছৰৰ BRICS-ত িকহৰ uপৰত 
�ৰুt আেৰাপ কৰা হ’ব। iয়াৰ pিতফল �দিখবৈল �পাৱা যায় BRICS@15: ক’-aপােৰ�ন ফৰ কি�িনu�, 
কনছিলে��ন e� কনেছনছাচ থীমত। iয়াত aিভ িকছুমান pত�াhান আৰু সহেযািগতাৰ �k pদশ�ন কৰা 
�হেছ। ei সহেযািগতাৰ সহায়ত আস বছৰসমূহত BRICS-ৰ দশ�নক মজবুত কিৰব পৰা যাব।11 নাগিৰক 
সমাজৰ বােব �কান-�কান eেজ�া pাসংিগক হ’ব, �সiেবাৰ তলত uেখ কৰা �হেছ-

বহপkীয় ব�ৱsাৰ সংsাৰ
UNSC, WTO, িব� �বংক/আn�ৰা�ীয় মুdা ভা�াৰ, িব� sাs� সংsা (WHO) তথা aন�ান� িবিভ 
আn�ৰা�ীয় ম�ৰ দেৰ িব�ৰ িবিভ ব�পkীয় ব�ৱsাত সংsাৰ সাধনৰ কথা ভাৰেত �ক আিহেছ। ei 
ফ’ৰামসমূহৰ সৰহ ভাগেৰ কামৰ aিভমুখ হ’ল িব�ৰ utৰ �গালাধ�ত; দিkণ �গালাধ�ৰ ফােল eiেবাৰৰ সম-
pিতিনিধt �দিখবৈল �পাৱা নাযায়। িকn eiেটা কথা uেখ কৰা আেছ �য, ব�পkীয় ব�ৱsা গঠনৰ িভিt হ’ল 
সকলৰ কল�াণ সাধনৰ বােব সািব�ক আেলাচনা আৰু সহেযািগতা, লগেত সাব�েভৗম sাধীনতা, সমতা, পাৰিৰক 
�বধ sাথ� আৰ ুসnভ� ক সnান কৰা, যােত ব�পkীয় সংগঠনসমূহক aিধক কায�কৰী কিৰব পৰা যায়12।আগেতi 
uেখ কৰা �হেছ, BRICS-ৰ aন�ান� �দশৰ �সেত ভাৰেতo ei দাবী জনাi আিহেছ �য, �বি�ক pশাসনত ei 
�দশসমূহেকা িসdাn gহণৰ কামত anভু� k কৰা হo ঁক। নাগিৰক সমােজo aৱেশ� চৰকাৰৰ নীিত িনধ�াৰণ আৰু 
আঁচিন তথা কায�সচূী pদান কামত anভু� k �হাৱাৰ দাবী জনাi আিহেছ।

  

11  Inaugural Address at BRICS Civil Forum 2021 by Secretary (CPV&OIA) and BRICS Sherpahttps://www.mea.gov.in/
SpeechesStatements.htm?dtl/33808/Inaugural_Address_at_BRICS_Civil_Forum_2021_by_Secretary_CPVOIA_and_
BRICS_Sherpa

12   https://www.deccanherald.com/national/india-china-other-brics-nations-make-a-joint-push-for-reform-of-multilateral-
system-992751.html
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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

নাগিৰক সমাজৰ মখু� দাবী: sানীয় আৰ ু �বি�ক sৰত নীিত 
িনধ�াৰণত সািব�ক aংশgহণ
ভৰতৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূেহ িবিভ ধৰণৰ uয়ন মূলক াণ কায�সূচীৰ লগত যুk �হ আেছ আৰু 
আথ�-সামািজক সমস�াসমহূৰ �মাকািবলা তথা াস কৰাৰ �kত দ�ৃাn মূলক uৎকষ� pকাশ কিৰেছ। eেনৱা 
ব� সংগঠেনi চৰকাৰৰ �খাজত �খাজ িমলাi আৰু �কিতয়াবা চৰকাৰৰ সহেযাগী �হ কাম কিৰ জাতীয় নীিত গিঢ় 
�তালাৰ �kত সহায়ক �হ u�েছ, যাৰ ফলত চৰকােৰ িনজৰ আঁচিন আৰু িনজৰ aধীনs কায�সচূীসমহূ আ�ৱাi 
�ল যাবৈল সহায়তা পাiেছ। �যেন, কৃিষ uৎপাদন বৃিd কিৰবৈল, িনিদ�� িকছুমান শস� চপাi �থাৱাৰ জিৰয়েত 
কৃষকৰ uপাজ� ন বৃিd কিৰবৈল, গাঁoসমূহত �বদ�ুিতকীকৰণৰ বােব �স�ৰ পা আৰু �পেনল �তয়াৰ কিৰবৈল, গাঁo 
আৰ ু চহৰৰ মিহলাসকলৰ বােব জীিৱকা তথা কম� সংsাপনৰ ব�ৱsা কিৰবৈল, sায়ী গৃহৰ ব�ৱsা কিৰবৈল, 
প�ায়ত আৰু �প�ৰ িনগমসমূহত pশাসনৰ �kক নাগিৰকসকলৰ সামথ�� বৃিd কিৰবৈল, িশ�সকলক ৰাজ সাহায� 
যুk িশkা pদান কিৰবৈল, pাথিমক sাs� �সৱা pদান কিৰবৈল, িবকলাংগ �লাকসকলক সহায়তা কিৰবৈল, 
kীড়াৰ সুেযাগ-সুিবধা গিঢ় তুিলবৈল আৰু যুৱ uয়ন iত�ািদৰ বােব নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূেহ কায�কৰী 
pকl গিঢ় তুিলেছ। 

নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূেহ িয পিৰমাণ কাম কিৰেছ আৰু eiেবাৰৰ িয aিভjতা আেছ, �সi aনুসিৰ 
eেনৱা �কােনা ব�ৱsা নাi �য, ei সংগঠনসমূেহ ৰা�ীয় তথা জাতীয় sৰত িসdাn gহণকাৰীসকলৰ �সেত 
আলাপ-আেলাচনা কিৰব পােৰ। চৰকাৰী আঁচিনসমূহৰ বােব িযেবাৰ uয়ন পিৰষদ বা সিমিত আেছ, �সiেবাৰত 
নাগিৰক সমাজৰ �কােনা pিতিনিধt নাi কাৰেণ িবিভ আঁচিন তথা কায�সচূী সফল �হাৱাৰ �kত বাধা pা �হ 
আেছ। িকয়েনা �সiেবাৰৰ িভিt হ’ল তৃণমূল sৰৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠন, লগেত eেকবােৰ তলৰ sৰত 
আঁচিন িবতৰণ কৰােৰা aিভjতা আেছ ei সংগঠনসমূহৰ। �যেন, �শহতীয়াৈক �কািভ�-19 মহামাৰীৰ সময়ত 
পিৰলিkত �হেছ �য, িযেবাৰ ঠাiত চৰকােৰ যাব পৰা নাi, �সiেবাৰ ঠাiত ei সংগঠনসমূেহi খাদ�, আৱশ�ক 
সামgী তথা দৰৱ আিদ িবতৰণ কিৰেছ। eেক aিভjতা ৰাজ� চৰকাৰসমহূৰ কায�সচূীসমহূৰ �kেতা পিৰলিkত 
�হেছ। �সiেবাৰ কায�সূচী ৰূপায়ণৰ বােব চৰকােৰ নাগিৰক সমাজৰ uপৰত �হ িনভ� ৰ কিৰেছ। গিতেক, নাগিৰক 
সমাজৰ oচৰত িয jান আৰু aিভjতা আেছ, �সiেবাৰক নীিত িনম�াণৰ কামত ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। 
�সেয়, BRICS-ত ভাৰতৰ সভাপিতtৰ pিত নাগিৰক সমাজৰ িকছুমান psাৱ আেছ, �সiেবাৰ তলত uেখ কৰা 
�হেছ। যােত ৰা�ীয় তথা জাতীয় sৰত eiেবাৰ কাম কিৰব পৰা যায়- 

a) uয়নৰ কামত নাগিৰক সমাজৰ pিতিনিধtৰ বােব সািব�ক ম�/সিমিত pিত�া কিৰব লােগ13: eেনৱা 
কিৰেল pশাসিনক �kত সহায়তা হ’ব, আৰু নীিতৰ মূল�ায়ন কৰাৰ কামত, আৰু আঁচিনসমহূত চৰকাৰৰ 
পদেkপসমূহত �ৰtুপূণ� aিৰহণা আগবঢ়াব পািৰব- pািত�ািনক ফ’ৰাম eটাৰ pেয়াজন আেছ, য’ত 
সকেলা ধৰণৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনৰ pিতিনিধt থািকব পােৰ

b) pকl ৰূপায়ণৰ �kত িবtীয় সহায়তা pদান- নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনৰসমহূ হ’ল বুিd স 
ব�ৱsাপক সংsা। সামািজক uয়নত eiেবাৰ সংগঠনৰ দkতা আেছ। িকn িবtীয় সংকটৰ বােব ei 
সংগঠনসমহূৰ িবকাশ �হাৱা নাi। �সেয় চৰকােৰ যিদ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহক চৰকাৰী aনুদান 
আৰু পুিঁজেৰ সহায়-সহেযািগতা কেৰ, �তেn িবিভ আঁচিন স�ক সময়ত pদান কৰােটা সmৱপৰ �হ 
u�ব। 

c) নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনৰ বােব সkম পিৰেবশ গিঢ় �তালা- নাগিৰক সমাজক চৰকােৰ aনুkল 
িনয়ামক ব�ৱsা pদান কিৰব লােগ, যােত ei সংগঠনসমূেহ িনজৰ pধান কামেবাৰ কিৰব পােৰ িনয়ামক 
ব�ৱsাৰ বাধ�বাধকতা তথা িনৰীkণ ব�ৱsাক �ল uিd �নােহাৱাৈক।

  

13��Improving�Global�Governance�Through�Engagement�With�Civil�Society,�The�case�of�BRICS,�Oxfam�Briefing�
Note, March 2016



7

নীতি সম্বন্ীয় নতি

�বি�ক sৰত
ভাৰতৰ �ক�শলী uয়ন সহেযািগতাৰ �সেত যkু �হ আেছ �বেদিশক নীিতৰ uেশ�সমূহ। িয লkণীয় aথ�ৈনিতক 
িবকাশৰ ফলত মজবতু �হ u�েছ কাৰেণ i ৰাজৈনিতক pভাৱক শিkশালী কৰাৰ �kত �ৰুtপূণ� �বি�ক শিk 
�হ u�েছ। eটা কথা �ৰtুপূণ� তথা �ৈক pিতভাত �য, ভাৰেত BRICS (2021) G20 (2023) আৰু 
লগেত িব�ৰ আগশাৰীৰ িবিভ uেদ�াগ �যেন i�াৰেন�েনল ছ’লাৰ eলাin-ৰ আেয়াজন কিৰ আেছ। তদপুিৰ, 
pধানমntী নেৰnd �মাডীেয় ei িদশেটাৰ uপৰত �ৰুt আেৰাপ কিৰেছ �য, সমg িব�i পাৰিৰক সমৃিdৰ িদশত 
আ�ৱাi আিহব লািগব, আৰু সকলৰ িয aিভ সমস�া আেছ, �সiেবাৰৰ pিতকাৰ কিৰব লািগব। eেনৈক eটা 
�বি�ক pশাসনৰ গাঁথিন িনম�াণ কৰা সmৱ হ’ব, য’ত সামািজক uয়নৰ বাটত থকা aিভ সমস�াসমূহৰ 
িনি�ত সমাধান uিলয়াব পৰা যাব, িযেবাৰ সমাধান তৃণমলূ sৰৰপৰা eেকবােৰ আnঃৰা�ীয় sৰৈলেক কায�কৰী 
হ’ব পািৰব। ব�পkীয় ফ’ৰামসমূহত সািব�ক pিতিনিধtক ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰেণ নাগিৰক সমােজ িবিভ 
ফ’ৰামত aংশgহণ কিৰ আেছ। �যেন, ভাৰতৰ নাগিৰক সমােজ সিkয় ভােৱ দািৰ��, িবtীয় সহায়তা, uয়ন 
মূলক নীিত iত�ািদক �ল �বি�ক আেলাচনা সভা �যেন Civil 20 (C20) আৰ ুCivil BRICS-ত aংশgহণ কিৰেছ। 
eটা কথা ক’বi লািগব �য, িব�ৰ ৰাজৈনিতক সমােজ aিধক ব�পkীয় pিতিনিধtৰ বােব আhান জনাiেছ, তাৰ 
িভিtত ভাৰেত ei ৰাজৈনিতক সমাজত সিkয় aৱsান িবচািৰ আেছ। নাগিৰক সমােজ যােত �বি�ক pশাসনীয় 
ব�ৱsাত aংশgহণ কিৰব পােৰ, তাৰ বােব পিৰসৰ আৰু সুেযাগ দেুয়া আেছ।

SDG ৰপূায়ণৰ বােব িডিজেটল আৰু pযুিk িভিtক সমাধান pেয়াগ
ভাৰতৰ সভাপিতtত BRICS �দশসমূেহ SDG ৰূপায়ণৰ 
বােব িডিজেটল আৰু pযুিk িভিtক সমাধানৰ uপৰত 
�ৰুt আেৰাপ কিৰেছ। ভাৰেত eেনৱা িকছুমান ম� 
�তয়াৰ কাৰেণ িডিজেটল jানৰ pসাৰ কিৰব িবচািৰ 
আেছ, যাৰ সহায়ত sাs� ব�ৱsা14  তথা aন�ান� �kত 
থকা �যাগান শৃংখলৰ aভাৱ দৰূ কিৰব পৰা যায়। 
ভাৰেত aত�িধক আgহৰ �সেত ছাছেটেনবল �ডেভলপেম� 
গ’লক gহণ কিৰেছ আৰু uয়নৰ সূচকসমূহক �হাৱা 
agগিতক পিৰমাপ কিৰবৈল pেত�ক বছৰ মূল সূচকৰ 
pিতেবদন pকাশ কিৰ আিহ আেছ। িডিজেটল uiথ 
পাৰপাজ: �ডিলভািৰং আ sাট� াৰ 2030 pিতেবদনৰ মেত, “iিতবাচক সামািজক pমূল�ৰ �kত িডিজেটল pযুিkেয় 
আগশাৰীৰ aিৰহণা �যাগাব পােৰ, িকn eয়া বাsৱত সmৱ হ’ব পােৰ �তিতয়া �হ �যিতয়া pযুিkৰ uয়নৰ 
uপৰত �ৰুt আেৰাপ কৰা হ’ব আৰু SDG-ৰ pিত � pিত�িতেৰ uয়নৰ ৰূপেৰখা psত কৰা হ’ব। ICT 
খ�i যিদ সমg িব�ক �দখুৱাব পােৰ �য, i 2030 eেজ�াৰ িদশত আ�ৱাi �গ আেছ আৰু পিৰণিতত �কােনা 
�নিতবাচক ফল যােত আিহব �নাৱােৰ, �সয়া �মাকািবলা কৰাৰ আৰু তাক pিতেৰাধ কৰাৰ দািয়t িনজৰ কাnত 
�ল আেছ, �তেn ei িব�i ব�াপক uপকৃত হ’ব আৰু ei খ�i দীঘ� ম�াদী সফলতাক িনি�ত কিৰব পািৰব15।”

SDG-সমহূক বাsৱািয়ত কৰাৰ কাৰেণ সৰহ ভাগ �দেশ িডিজেটল pযুিk ব�ৱহাৰ কিৰবৈল আগবািঢ় আিহেছ। 
িকn, িহতািধকাৰীসকেল যােত aিধক পিৰমােণ িডিজেটল pযুিk ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ তাৰ বােব �মাবাiল �ফান 
ব�ৱহাৰৰ সংখ�া বৃিd কিৰব লািগব।SDG 3: সুsাs� আৰু সুsতা, SDG4: �ণগত িশkা আৰু SDG 9: 
আnঃগাঁথিন, �েদ�ািগকীকৰণ আৰু udাৱনৰ agগিত িনৰীkণ কৰাৰ কাৰেণ তথ� আৰু �যাগােযাগ pযুিk 
(ICT) aিত আৱশ�ক হয়। eিছয়া আৰু pশাn মহাসাগৰৰ �দশসমহূত SDG-সমূহক বাsৱািয়ত কৰাৰ বােব 
িডিজেটল আnঃগাঁথিন, pযুিk আৰু udাৱনৰ ভূিমকা aিত �ৰুtপূণ� আৰু SDG-সমহূৰ িদশত agগিতৰ বােব 
eiেবাৰ সহায়ক �হ u�ব। িৰেয়ল টাiম ��িকঙৰ জিৰয়েত agগিতক সমথ� আৰু িনয়ntণ কিৰবৈল িবপুল 
পিৰমাণ �ডটা সংgহ কিৰ pেছছ কিৰব লািগব। ei pেছিছঙৰ ফলত িডিজেটল সংেযাগৰ আnঃগাঁথিনত নতুন 
চািহদা সৃি� হ’ব। িগগািবট �নটৱেক�  আnঃগাঁথিন সংেযাগক িনি�ত কিৰেছ, যাৰ �বিশ�� হ’ল aিধক গিত, 

�বি�ক sৰত
ভাৰতৰ �ক�শলী uয়ন সহেযািগতাৰ �সেত যkু �হ আেছ �বেদিশক নীিতৰ uেশ�সমূহ। িয লkণীয় aথ�ৈনিতক 
িবকাশৰ ফলত মজবতু �হ u�েছ কাৰেণ i ৰাজৈনিতক pভাৱক শিkশালী কৰাৰ �kত �ৰুtপূণ� �বি�ক শিk 
�হ u�েছ। eটা কথা �ৰtুপূণ� তথা �ৈক pিতভাত �য, ভাৰেত BRICS (2021) G20 (2023) আৰু 
লগেত িব�ৰ আগশাৰীৰ িবিভ uেদ�াগ �যেন i�াৰেন�েনল ছ’লাৰ eলাin-ৰ আেয়াজন কিৰ আেছ। তদপুিৰ, 
pধানমntী নেৰnd �মাডীেয় ei িদশেটাৰ uপৰত �ৰুt আেৰাপ কিৰেছ �য, সমg িব�i পাৰিৰক সমৃিdৰ িদশত 
আ�ৱাi আিহব লািগব, আৰু সকলৰ িয aিভ সমস�া আেছ, �সiেবাৰৰ pিতকাৰ কিৰব লািগব। eেনৈক eটা 
�বি�ক pশাসনৰ গাঁথিন িনম�াণ কৰা সmৱ হ’ব, য’ত সামািজক uয়নৰ বাটত থকা aিভ সমস�াসমূহৰ 
িনি�ত সমাধান uিলয়াব পৰা যাব, িযেবাৰ সমাধান তৃণমলূ sৰৰপৰা eেকবােৰ আnঃৰা�ীয় sৰৈলেক কায�কৰী 
হ’ব পািৰব। ব�পkীয় ফ’ৰামসমূহত সািব�ক pিতিনিধtক ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰেণ নাগিৰক সমােজ িবিভ 
ফ’ৰামত aংশgহণ কিৰ আেছ। �যেন, ভাৰতৰ নাগিৰক সমােজ সিkয় ভােৱ দািৰ��, িবtীয় সহায়তা, uয়ন 
মূলক নীিত iত�ািদক �ল �বি�ক আেলাচনা সভা �যেন Civil 20 (C20) আৰ ুCivil BRICS-ত aংশgহণ কিৰেছ। 
eটা কথা ক’বi লািগব �য, িব�ৰ ৰাজৈনিতক সমােজ aিধক ব�পkীয় pিতিনিধtৰ বােব আhান জনাiেছ, তাৰ 
িভিtত ভাৰেত ei ৰাজৈনিতক সমাজত সিkয় aৱsান িবচািৰ আেছ। নাগিৰক সমােজ যােত �বি�ক pশাসনীয় 
ব�ৱsাত aংশgহণ কিৰব পােৰ, তাৰ বােব পিৰসৰ আৰু সুেযাগ দেুয়া আেছ।

SDG ৰপূায়ণৰ বােব িডিজেটল আৰু pযুিk িভিtক সমাধান pেয়াগ
ভাৰতৰ সভাপিতtত BRICS �দশসমূেহ SDG ৰূপায়ণৰ 
বােব িডিজেটল আৰু pযুিk িভিtক সমাধানৰ uপৰত 
�ৰুt আেৰাপ কিৰেছ। ভাৰেত eেনৱা িকছুমান ম� 
�তয়াৰ কাৰেণ িডিজেটল jানৰ pসাৰ কিৰব িবচািৰ 
আেছ, যাৰ সহায়ত sাs� ব�ৱsা14  তথা aন�ান� �kত 
থকা �যাগান শৃংখলৰ aভাৱ দৰূ কিৰব পৰা যায়। 
ভাৰেত aত�িধক আgহৰ �সেত ছাছেটেনবল �ডেভলপেম� 
গ’লক gহণ কিৰেছ আৰু uয়নৰ সূচকসমূহক �হাৱা 
agগিতক পিৰমাপ কিৰবৈল pেত�ক বছৰ মূল সূচকৰ 
pিতেবদন pকাশ কিৰ আিহ আেছ। িডিজেটল uiথ 
পাৰপাজ: �ডিলভািৰং আ sাট� াৰ 2030 pিতেবদনৰ মেত, “iিতবাচক সামািজক pমূল�ৰ �kত িডিজেটল pযুিkেয় 
আগশাৰীৰ aিৰহণা �যাগাব পােৰ, িকn eয়া বাsৱত সmৱ হ’ব পােৰ �তিতয়া �হ �যিতয়া pযুিkৰ uয়নৰ 
uপৰত �ৰুt আেৰাপ কৰা হ’ব আৰু SDG-ৰ pিত � pিত�িতেৰ uয়নৰ ৰূপেৰখা psত কৰা হ’ব। ICT 
খ�i যিদ সমg িব�ক �দখুৱাব পােৰ �য, i 2030 eেজ�াৰ িদশত আ�ৱাi �গ আেছ আৰু পিৰণিতত �কােনা 
�নিতবাচক ফল যােত আিহব �নাৱােৰ, �সয়া �মাকািবলা কৰাৰ আৰু তাক pিতেৰাধ কৰাৰ দািয়t িনজৰ কাnত 
�ল আেছ, �তেn ei িব�i ব�াপক uপকৃত হ’ব আৰু ei খ�i দীঘ� ম�াদী সফলতাক িনি�ত কিৰব পািৰব15।”

SDG-সমহূক বাsৱািয়ত কৰাৰ কাৰেণ সৰহ ভাগ �দেশ িডিজেটল pযুিk ব�ৱহাৰ কিৰবৈল আগবািঢ় আিহেছ। 
িকn, িহতািধকাৰীসকেল যােত aিধক পিৰমােণ িডিজেটল pযুিk ব�ৱহাৰ কিৰব পােৰ তাৰ বােব �মাবাiল �ফান 
ব�ৱহাৰৰ সংখ�া বৃিd কিৰব লািগব।SDG 3: সুsাs� আৰু সুsতা, SDG4: �ণগত িশkা আৰু SDG 9: 
আnঃগাঁথিন, �েদ�ািগকীকৰণ আৰু udাৱনৰ agগিত িনৰীkণ কৰাৰ কাৰেণ তথ� আৰু �যাগােযাগ pযুিk 
(ICT) aিত আৱশ�ক হয়। eিছয়া আৰু pশাn মহাসাগৰৰ �দশসমহূত SDG-সমূহক বাsৱািয়ত কৰাৰ বােব 
িডিজেটল আnঃগাঁথিন, pযুিk আৰু udাৱনৰ ভূিমকা aিত �ৰুtপূণ� আৰু SDG-সমহূৰ িদশত agগিতৰ বােব 
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চািহদা সৃি� হ’ব। িগগািবট �নটৱেক�  আnঃগাঁথিন সংেযাগক িনি�ত কিৰেছ, যাৰ �বিশ�� হ’ল aিধক গিত, 

14  High Performance Computing (HPC) and Information Communication Technologies (ICT) discussed at BRICS 
Working Group MeetingPosted On: 30 MAY 2021 9:56AM by PIB Delhihttps://www.pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=1722819

15 https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030
16 http://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-area/digital-technologies-for-sdgs/

আগৰ তুলনাত কম �লেটি�, িয i�াৰেনট aৱ িথংছ (IoT) আৰু আ�� িফিচেয়ল iে�িলেজ� (AI)-ৰ16 মাজৰ 
eক �ৰুtপূণ� িলংক হয়।

তদুপিৰ, সূচকসমূহৰ �ডটা িনৰীkণ কৰা, চৰকাৰক িৰেয়ল টাiম ফীডেবক িদয়া আৰু SDG 17-ৰ pযুিk 
sানাnৰ ব�ৱsা ৰূপায়ণৰ বােব িডিজেটল pযিুkক ব�ৱহাৰ কৰা যাব পােৰ।

সমাজৰ মংগলৰ বােব িডিজেটল pযুিkৰ uপৰত িনভ� ৰশীলতা বিৃdত 
pিতবnকতা

• ভাৰত চৰকােৰ SDG-সমূহক িলংক কৰাৰ aিভলাষী লk�মাা িনধ�াৰণ কিৰেছ। িকn, �দশৰ মা 
23.8% পিৰয়ােল �হ i�াৰেনটৰসুিবধা পাi আেছ। তদপুিৰ, চহৰ আৰু গাঁoত পিৰয়াল িহচােপ 
i�াৰেনটৰসুিবধা �পাৱাৰ ব�ৱধান ব�ত �বিছ হয়। ভাৰতৰ জনসংখ�াৰ 66% মানুহ গাঁoত থােক। 
গাঁoৰ মা 14.9% পিৰয়ােল i�াৰেনটৰ সুিবধা লাভ কেৰ, আনহােত চহৰত i�াৰেনটৰ সুিবধা লাভ 
কেৰ 42% পিৰয়ােল17।

• হাuজহ’l ছ’িচেয়ল কনজা�ন aন eডুেক�ন iন iি�য়াৰ 2018-ৰ pিতেবদনত uেখ কৰা �হিছল 
�য, মুঠ জনসংখ�াৰ মা 20% মানুেহ i�াৰেনটৰ সুিবধা লাভ কিৰব পােৰ। বয়স, ঠাi, িলংক, জািত 
আৰু ভাষাৰ িভিtেতা i�াৰেনটৰ সুিবধা লাভ তথা iয়াৰ ব�ৱহাৰৰ �kত aসমতা �দিখবৈল �পাৱা 
যায়। eiেবাৰৰ বািহেৰo আন ব�েতা কাৰণ আেছ18।

• ঘটনাkেম, িডিজটাiেজ�ন বৃিd �পাৱাৰ লেগ-লেগ িমছা বাতিৰ বৃিdৰ aনুপােতা বৃিd পাiেছ। সমীkাত 
জািনব পৰা �গেছ, pায় 30% ভাৰতীয়i �কািভড-19 সmnীয় তথ�ৰ বােব �হায়াটছ eপ ব�ৱহাৰ কিৰেছ 
আৰু 50%-�ৰা কম �মেছজৰ সত�তা পৰীkা কিৰ ফেৰাৱাড�  কৰা �হেছ। 13% utৰদাতাi আনিক 
eয়াo �কেছ �য, �তo ঁেলােক �কােনা �মেছজৰ সত�তা পৰীkা নকৰাৈকেয় �হায়াটছ eপ-ত ফেৰাৱাড�  কিৰ 
থােক। eটা pিতেবদনৰ মেত, িবপুল পিৰমােণ �মেছজ ফেৰাৱাড�  কেৰ aিত কম সংখ�ক মানুেহ। �কৱল 
14% iuজােৰ িনেতৗ িতিনটা বা তাৰ aিধক �মেছজ ফেৰাৱাড�  কেৰ, আৰু �কৱল 5% iuজােৰ ন’ বা 
তাৰ aিধক �মেছজ ফেৰাৱাড�  কিৰ থােক19।

• িডিজটাiেজ�ন বৃিd �পাৱাৰ ফলত িডিজেটল �লনেদনত িকছুমান সমস�াo �দখা িদেছ। iuেক-ৰ eটা 
মােক� ট িৰছাচ�  ফাম� YouGov আৰু NASDAQ-ৰ তািলকাত থকা ACI Worldwide-ৰ সমীkাৰ মেত, 
নেভল কৰ’না ভাiৰাছৰ pাদভু� াৱ আৰm �হাৱাৰ আগেত িযমান সংখ�ক ভাৰতীয় uপেভাkাi িডিজেটল 
�পেম�ৰ �kত pতাৰণাৰ আশংকাৰ িবষয়েটা গম পাiিছল, eিতয়া �সi সংখ�া আধা বৃিd পাiেছ20। 

• ভাৰত চৰকােৰ eিতয়া JAM ি�িণ� sীমৰ21 aধীনত uপযুk িহতািধকাৰীক �পানপ�য়াৈক িবিভ 
আঁচিনৰ নগদ ধন �pৰণ কিৰবৈল আৰু �বিছৈক িবচািৰ আেছ। িকমান িহতািধকাৰীেয় �ৰ�ন, sাs� 
�সৱা, কম� সংsাপনৰ িsিত আৰু চৰকাৰী আঁচিনৰ সিুবধা লাভ কিৰ আেছ, �সয়া িহচাপ কিৰ uিলoৱা 
�হেছ i�াছ eক�নৰ dাৰা আেয়ািজত eক সমীkাত। জন ধনৰ বােব uপযুk 2,233 গৰাকী মিহলাৰ 
িভতৰত pায় 59% মিহলাi ei সুিবধা লাভ কিৰ আেছ বুিল জািনব পৰা �গেছ। আনহােত 34%-i 
�কেছ �য, �তo ঁেলাকৰ eকাu�ত �কােনা টকা জমা �হাৱা নাi, 7%-i �কেছ �য, �তo ঁেলােক �কােনা 
সুিবধা লাভ কিৰেছ �ন নাi গেমi নাপায়22।

• �কািভড-ৰ কাৰেণ লকডাuন �হাৱাৰ ফলত i-লািণ�ং বাৰৈুক বৃিd পাiেছ। িকn eiেবাৰ িবিধ-িনেষধৰ 
ফলত ব� িশ�েৱ sুলত যাবৈল �হ পৰা নাi। 75% িশ�েৱ aনলাiন kাছ কৰাৰ সময়ত eকািধক 
সমস�াত পিৰেছ পুেতৗ লগা i�াৰেনট সংেযাগৰ কাৰেণ বা eেকবােৰi ei সংেযাগ নথকাৰ কাৰেণ। 
তদপুিৰ আেছ �ডটা �পক ভৰাব পৰা aৱsা নথকাৰ সমস�া আৰু i�াৰেনট ীড s’ �হ থকাৰ 
সমস�া23।
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�পেম�ৰ �kত pতাৰণাৰ আশংকাৰ িবষয়েটা গম পাiিছল, eিতয়া �সi সংখ�া আধা বৃিd পাiেছ20। 

• ভাৰত চৰকােৰ eিতয়া JAM ি�িণ� sীমৰ21 aধীনত uপযুk িহতািধকাৰীক �পানপ�য়াৈক িবিভ 
আঁচিনৰ নগদ ধন �pৰণ কিৰবৈল আৰু �বিছৈক িবচািৰ আেছ। িকমান িহতািধকাৰীেয় �ৰ�ন, sাs� 
�সৱা, কম� সংsাপনৰ িsিত আৰু চৰকাৰী আঁচিনৰ সিুবধা লাভ কিৰ আেছ, �সয়া িহচাপ কিৰ uিলoৱা 
�হেছ i�াছ eক�নৰ dাৰা আেয়ািজত eক সমীkাত। জন ধনৰ বােব uপযুk 2,233 গৰাকী মিহলাৰ 
িভতৰত pায় 59% মিহলাi ei সুিবধা লাভ কিৰ আেছ বুিল জািনব পৰা �গেছ। আনহােত 34%-i 
�কেছ �য, �তo ঁেলাকৰ eকাu�ত �কােনা টকা জমা �হাৱা নাi, 7%-i �কেছ �য, �তo ঁেলােক �কােনা 
সুিবধা লাভ কিৰেছ �ন নাi গেমi নাপায়22।

• �কািভড-ৰ কাৰেণ লকডাuন �হাৱাৰ ফলত i-লািণ�ং বাৰৈুক বৃিd পাiেছ। িকn eiেবাৰ িবিধ-িনেষধৰ 
ফলত ব� িশ�েৱ sুলত যাবৈল �হ পৰা নাi। 75% িশ�েৱ aনলাiন kাছ কৰাৰ সময়ত eকািধক 
সমস�াত পিৰেছ পুেতৗ লগা i�াৰেনট সংেযাগৰ কাৰেণ বা eেকবােৰi ei সংেযাগ নথকাৰ কাৰেণ। 
তদপুিৰ আেছ �ডটা �পক ভৰাব পৰা aৱsা নথকাৰ সমস�া আৰু i�াৰেনট ীড s’ �হ থকাৰ 
সমস�া23।

17 Digital Divide in India ,https://www.borgenmagazine.com/digital-divide-in-india/
18  The digital divide in India: How access to technology and reliable information affects India’s response to the 

pandemichttps://www.apc.org/en/node/37367
19 The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic Journal of Medical Internet Research
20��https://www.financialexpress.com/economy/alert-digital-payments-fraud-shoots-up-as-consumers-prefer-upi-

cards-amid-coronavirus-lockdown-cases-rise-this-much-in-a-month/1968230/
21  JAM (short for Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) trinity refers to the government of India initiative to link Jan 

Dhan accounts, mobile numbers and Aadhaar cards of Indians to plug the leakages of government subsidies
22 https://www.indiaspend.com/40-of-jan-dhan-account-holders-could-not-access-govts-covid-19-relief-survey/
23��https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/over-75-children-report-challenges-to-access-

education-digitally-survey/articleshow/82050164.cms
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নীতি সম্বন্ীয় নতি

SDG-সমহূত িডিজেটল pযুিk ব�ৱহাৰৰ বােব নাগিৰক সমাজৰ মখু� 
দাবী
ৰা� সংঘৰ মেত, “আমাৰ ei পৃিথৱীক aিধক sc, 
aিধক শািnপূণ� আৰু aিধক ন�ায� কিৰ �তালাৰ �kত 
সহায়ক �হ u�ব পােৰ pযুিk। িয 17টা ছাছেটেনবল 
�ডভেফলপেম� গ’ল আেছ, তােৰ pিতেটাক িডিজেটল 
agগিতেয় সহায়তা কিৰব পােৰ লগেত �সiেবাৰক dত 
বাsৱািয়ত কিৰব পােৰ। �সi 17টা গ’ল বা লk� হ’ল— 
চৰম দািৰ�� সমা কৰা, মাতৃ আৰ ু িশ�ৰ মৃতু�ৰ হাৰ 
াস কৰা, sায়ী কৃিষ ব�ৱsা আৰু �শাভন কম�ৰ pসাৰ 
কৰা, আৰু িব�জনীন সাkৰতা লাভ কৰা। িকn 
pযিুkেয় �গাপনীয়তাৰ pিত ভাবুিক �হ u�ব পােৰ, 
সুৰkাক ন� কিৰ িদব পােৰ আৰু aসাম�ত inন িদব 
পােৰ। eiেবাৰৰ -pভাৱ পিৰব মানৱািধকাৰ আৰু 
মানৱীয় uেদ�াগত।24”  

িবকাশ বৃিdৰ বােব �পানপ��া পাৰsিৰক সmক� :g’�বল eনাবিলং ছাছেটেনিবিল� iিনি�েয়�ভ (GeSI) আৰু 
Deloitte-ৰ নতুন pিতেবদন “িডিজেটল uiথ পাৰপাজ: �ডিলভািৰং আ sাট� াৰ 2030”-ত িচনাk কৰা �হেছ 
লগেত eয়া পিৰমাপ কৰা �হেছ �য, 17টা SDG-ক বাsৱািয়ত কৰাৰ কামত চৰকাৰ, ব�ৱসায় আৰু জনেসৱা 
pিত�ানসমূেহ িযেবাৰ pয়াস হাতত লয়, �সiেবাৰত pযুিk �কেনৈক সহায়ক u�ব পােৰ। iয়াত SDG 
লk�মাাসমূহৰ ব�াপক পিৰসৰৰ িবে�ষণ কৰা �হেছ। যাৰ িভতৰত আেছ 20টা িনিদ�� লk�মাা আৰু আেছ 
25টা সহেযাগী সূচক। eiেবাৰ িবে�ষণ কৰাৰ পাছত গম �পাৱা �গেছ �য, বত� মান িডিজেটল pযুিkসমূহক আৰু 
aিধক পিৰমােণ sাপন কিৰেল �মাটামু� ভােৱ SDG বাsৱািয়ত কৰাৰ িদশত 22% aিধক dত গিতত 
আ�ৱাব পৰা যাব, আৰ ুিনmমুখী pৱণতাক 23%-�লেক াস কিৰব পৰা যাব25।

�দশত িডিজটাiেজ�নক uত কিৰবৈল ৰা�ীয় আৰু জাতীয় sৰত িক-িক পৰামশ�ক বাsৱািয়ত কিৰব লািগব 
তাৰ eটা তািলকা িদেছ ভাৰতৰ নাগিৰক সমােজ-

• �মাবাiল �টিলে�ানৰ ব��হাৰ আৰু িডিজেটল সুিবধা pদানৰ ব��াক বিৃd কিৰব লািগব-নাগিৰক 
সমােজ িবচােৰ, িডিজেটল iি�য়াৰ লগেত িডিজেটল আnঃগাঁথিনেতা ব�াপক িবিনেয়াগ কৰা হoক। iয়াৰ 
ফলত সমg �দশেত �টিল-�যাগােযাগৰ ব�ৱহাৰ তথা ei �kত pেৱশ বৃিd পাব। iয়াৰ বােব পাবিলক-
pাiেভট পাট� নাৰি�প বৃিd কিৰব লািগব লগেত �টিল-�যাগােযাগ �kখনত কৰৰ �বাজা াস কিৰব 
লািগব26। aৱেশ�, িডিজটাiেজ�ন বিৃd আৰ ুনাগিৰকসকলৰ uপৰত িনৰীkণ কায�ৰ মাজত �পানপ�য়া 
eটা পাৰিৰক সক�  আেছ27।

• ৰাজ��া পণ� িবতৰণক সহজ কৰা আৰু i-গভেণ�nক িনমজ কৰা- িডিজটাiেজ�নৰ eটা �ৰtুপূণ� 
কাম হ’ল নাগিৰকসকলক iuজাৰ i�াৰেফচ eি�েক�নৰ জিৰয়েত ৰাজ�ৱা �সৱা তথা পণ� িবতৰণ 
কৰা। িকn, নাগিৰকসকলক বাধাহীন ভােৱ �সৱা pদান কৰাৰ �kত িকছুমান সমস�া আেছ, �সiেবাৰৰ 
pিতকাৰ কিৰবi লািগব। ৰাজ�ৱা পণ� �পানপ�য়াৈক ei �লাকসকলক pদান কৰাৰ কামত দবু�লতা 
সূচক আৰু মান aনুসিৰ জনসংখ�াৰ �মিপং কিৰব পািৰেল �সয়া কামত আিহব পােৰ28। 

• িডিজেটল সাkৰতাত থকা ব��ধান �শ� কৰা- ভাৰতবষ� হ’ল eখন িবশাল �দশ। iয়াৰ pায় 70% 
মানুহ গাঁoত থােক। iয়াত িনৰkৰতাৰ হাৰ pায় 30% (জনগণনা: 2011) আৰু ei সংখ�া গাঁo 
a�লত লগেত িবহাৰ, uিৰষ�া আৰু utৰ pেদশ iত�ািদ কম uত ৰাজ�সমূহত aিধক �বিছ। 
িdতীয়েত, i�াৰেনটত iংৰাজীৰ আিধক� থকাৰ বােব ভাৰতৰ ব� মানুেহ i�াৰেনট ব�ৱহাৰ কিৰব 

24 https://www.un.org/en/un75/impact-digital-technologies
25 https://deloitte.wsj.com/cio/2019/09/23/digital-tech-critical-to-u-n-sustainable-development-goals/
26 Dua, Bindu, Digital India-Challenges and Suggestions, Mier College of Education, 2018
27  Hagen J,Lysne, O ,Protecting the digitized society—the challenge of balancing surveillance and privacy, Cyber Defense 

Review, Vol. 1, No. 1 (SPRING 2016), pp. 75-90
28��https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/still-many-challenges-in-ensuring-dbt-benefits-reach-

women-niti-aayog-advisor/articleshow/65581981.cms?from=mdr
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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

�নাৱােৰ। িকয়েনা ei �দশৰ 80%-�ৰা aিধক মানুহ iংৰাজী নকয় (জনগণনা: 2011)। কিuটাৰ 
আৰু i�াৰেনটত iংৰাজীৰ pবল আিধক� থকাৰ বােব ভাৰতৰ গাঁoিবলাকত eiিবলাকৰ ব�ৱহাৰ �তেন 
তাকৰ। তৃতীয়েত, eiেবাৰ �kত pশাসনীয় সংsৃিতo aনুkল নহয়। eiেবাৰ পিৰসংখ�া চােলi গম 
�পাৱা যায় �য, �দশৰ ধনী আৰ ুদখুীয়া a�লৰ িডিজেটল �kত লkণীয় ব�ৱধান আেছ29। �সi কাৰেণ 
ei পৰামশ� আগবেঢ়াৱা �হেছ �য, চৰকােৰ �সiেবাৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনৰ �সেত aংশীদাৰ মেডলত 
কাম কৰক, িযেবাৰ সংগঠেন ICT ব�ৱহাৰ কিৰ গাঁoৰ মানহুক িডিজেটল সাkৰ কিৰ �তালাৰ কামত 
সহায় কৰাৰ কাৰেণ কাম কিৰ আেছ।

• �গাপন�য়তা ৰkা কৰা আৰু চাiবাৰ aপৰাধ দৰূ কৰা- চৰকাৰ আৰু িছে�ম iি�েgটৰসমূেহ 
aত�াধুিনক িছিকuিৰ� pট’কল (�যেন 256-িবট AES eনি�প�ন, iত�ািদ) িনি�ত ভােৱ pেয়াগ 
কিৰব লািগব। চৰকােৰ আনুষংিগক �গাপনীয়তা নীিত িনধ�াৰণ কিৰব লািগব, যােত তথ� হাতত �পাৱাৰ 
পাছত �কােনা ব�িkেয় তাৰ aপব�ৱহাৰ কিৰব �নাৱােৰ30। aন�ান� �দশৰপৰা িশkা �ল31 ভাৰেত চাiবাৰ 
aপৰাধ দমন কৰাৰ কাৰেণ কেঠাৰ আiন pণয়ন কিৰেছ। তথািপ নাগিৰক সমাজৰ �সiেবাৰ সংগঠনৰ32 
�সেত aংশীদাৰ �হ চৰকােৰ কাম কিৰব লািগব, িযেবাৰ সংগঠেন চাiবাৰ aপৰাধ আৰু pতাৰণা 
pিতেৰাধ কৰাৰ বােব কাম কিৰ আেছ। চাiবাৰ pতাৰণা আৰু aপৰাধ িচনাk কৰাৰ কাৰেণ নাগিৰক 
সমাজৰ ব� সংগঠেন33 নাগিৰকসকলৰ সামথ�� িবকাশৰ বােব কাম কিৰ আেছ।

• AI p’gািমঙত চলা uয়ন আঁচিনৰ বােব নাগিৰক সমাজৰ দkতাক ব���াৰ কৰা- aিভjতা আৰু 
pত�াশােৰ পিৰপূণ� নাগিৰকসকলৰ িসdাn িভিtক আচৰণৰ pৱণতাৰ uপৰ িভিt কিৰ িযেবাৰ uয়ন 
মূলক নীিত gহণ কৰা হয়, �সiেবাৰৰ তথ� pদান কৰাৰ �kত আ�� িফিচেয়ল iে�িলেজ�ৰ �kখনত 
�হাৱা dত agগিত কামত আিহব পােৰ। �সয়া আেকৗ ৰা�ীয় তথা জাতীয় পয�ায়ত SDG নীিত 
িনধ�াৰণৰ �kেতা সহায়ক হ’ব পােৰ34। aজs খ�i pযুিk িভিtক udাৱনীত AI ব�ৱহাৰ কিৰ আেছ। 
�সi খ�সমূেহ eয়া �দখুৱাi িদেছ �য, uয়নৰ িদশসমহূক uত কৰাৰ �kত iয়াৰ িবপুল সmাৱনা 
আেছ। sাs� সmnীয় �ডটাৰ িভিtত মানহুৰ uপৰত সমীkা চেলাৱাৰ লগেত aনুমান eটা uিলoৱাৰ 
কামত সহায় কিৰ আেছ AI। যাৰ ফলত sাs� খ�ত sাs� কম�সকেলআৰু িkিনিচেয়নসকেল aসsুতাক 
িচনাk কিৰ িচিকৎসা কৰাৰ দkতা aজ� ন কিৰব পািৰব। কৃিষ খ�েতা AI কৃষকসকলক সহায় কিৰ 
থােক। কৃষকসকেল aিধক জ�ল aৱsাসমূহক ভালৈক গম পাব পািৰব। �যেন মা�ৰ �বিশ�� �কেনৱা, 
জলবায় ু িক ধৰণৰ, শস�ৰ aৱsা �কেনৱা iত�ািদ। eেনৈক �তo ঁেলােক uৎপাদন বৃিd কিৰব পািৰব 
আৰু লগেত �তo ঁেলােক �সi আশংকাসমূহেকা িচনাk কিৰব পািৰব, িযেবাৰৰ �বয়া pভাৱ �তo ঁেলােক 
চপাi �থাৱা শস�ৰ uপৰত পিৰব পােৰ।িশkা খ�ৰ িতিনটা মূল �kত AI �ৰুtপূণ� ভূিমকা পালন কিৰ 
আেছ। �যেন: লাণ�াৰ-�ফিচং pযিুk (aথ�াৎ, পাছ� নালাiজড �ডিলভািৰ মেডল আৰু eডািpভ লািণ�ং 
��টফম�), �চাৰ-�ফিচং pযুিk (iয়াত আেছ aট’�মেটড eেছছেম� টুল) আৰু খ� sৰৰ িবে�ষণ 
(�যেন, sুলসমূহৰ �ডটা ব�ৱহাৰ কিৰ sুলৰ পিৰদশ�ন পাৰদিশ�তা aনুমান কৰা)35। নাগিৰক সমাজৰ 
িযেবাৰ সংগঠেন aসংখ� �ডটা-�ছট �ল কাম কিৰ আেছ �সiেবােৰ িহতািধকাৰীসকলৰপৰা pা তথ�ৰ 
�যাগান ধিৰব পােৰ uয়ন মূলক কায�সূচী তথা আঁচিন িনম�াণৰ কামত। eেনৈক খৰচ, িবিনেয়াগ আৰু 
সময় ৰািহ হ’ব। িনিদ�� �kসমহূ কায�কৰী ভােৱ সহায়তা লাভ কিৰব আৰু ক’ৰবাত িকবা িছd 
থািকেল �সয়াo মািৰব পৰা যাব36।

• দনু�িত দমন কিৰবৈল bকেচiনৰ ব���াৰ- দনু�িত �ৰাধৰ pয়াসত নতুন eটা িদশ uেnাচন কিৰব পৰা 
সmাৱনা আেছ bকেচiনৰ। eiেটা সফল হ’ব �ন নহ’ব, �সয়া িবেশষৈক িনভ� ৰ কিৰ আেছ আনুষংিগক 
িকছুমান িবষয়ৰ uপৰত। �যেন আnঃগাঁথিন, আiন ব�ৱsা আৰু সামািজক বা ৰাজৈনিতক aৱsা। iয়াৰ 
সফলতা বা িবফলতা �কৱল pযুিkৰ uপৰত িনভ� ৰশীল নহয়37। bকেচiনৰ eেকবােৰ গভীৰ সমস�া হ’ল 
eয়াi �য, i eেনৱা eক সময়ত তথ�ৰ সুৰkা আৰু �dতা ৰkা কৰাৰ কামেটা কিৰবৈল িবচািৰ 
আেছ, িয সময়ত �ডটাৰ �গাপনীয়তাক �ল uেdগ ব�ত বািঢ় �গেছ আৰু লগেত চৰকাৰৰ pিত আsাo 
কিম আিহ আেছ। i হ’ল eেনৱা eক pযুিk, যাৰ সাহায�ত �কােনা ব�িkেয় িবেকndীয় পdিতত eেছট. 
�ৰকড�  কিৰব পােৰ., �ভলু �া�ফাৰ কিৰব পােৰ, আৰ ু�ানজাক�ন ��ক কিৰব পােৰ। তথ�ৰ িব�dতা 
pমাণ কৰাৰ কাৰেণ �কােনা �কndীয় কতৃ� পkৰ aিবহেন �ডটাৰ scতা, �dতা আৰু সnান-�যাগ�তাক 

29  Beniwal, V.S., Sikka, Kapil, E-Governance in India: Challenges and Prospects, International Journal of Computer and 
Communication, 2017

30 E-governance and Digital India Empowering Indian Citizens Through Technology, ASSOCHAM, 2015
31  Securing the Nation’s Cyber Space, Price Waterhouse Coopers (PwC), 2017,  https://www.pwc.in/assets/pdfs/

publications/2017/securing-the-nations-cyberspace.pdf
32 https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/taking-action-where-we-can-to-stop-cybercrime.html
33 https://yourstory.com/socialstory/2020/07/social-media-awareness-cybercrime-bullying/amp
34  Ricardo Vinuesa, Hossein Azizpour, IolandaLeite, Madeline Balaam, Virginia Dignum, Sami Domisch, Anna 
Felländer,�Simone�Daniela�Langhans,�Max�Tegmark�&�Francesco�Fuso�Nerini,�The�role�of�artificial�intelligence�in�achieving�
the Sustainable Development Goals,  Nature Communications, 2020

35��The�International�Development�Innovation�Alliance�(IDIA).�(2019).�Artificial�intelligence�in�International�Development.�A�
discussion paper

36�https://www.weforum.org/agenda/2018/04/civil-society-charities-artificial-intelligence/
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নীতি সম্বন্ীয় নতি

�নাৱােৰ। িকয়েনা ei �দশৰ 80%-�ৰা aিধক মানুহ iংৰাজী নকয় (জনগণনা: 2011)। কিuটাৰ 
আৰু i�াৰেনটত iংৰাজীৰ pবল আিধক� থকাৰ বােব ভাৰতৰ গাঁoিবলাকত eiিবলাকৰ ব�ৱহাৰ �তেন 
তাকৰ। তৃতীয়েত, eiেবাৰ �kত pশাসনীয় সংsৃিতo aনুkল নহয়। eiেবাৰ পিৰসংখ�া চােলi গম 
�পাৱা যায় �য, �দশৰ ধনী আৰ ুদখুীয়া a�লৰ িডিজেটল �kত লkণীয় ব�ৱধান আেছ29। �সi কাৰেণ 
ei পৰামশ� আগবেঢ়াৱা �হেছ �য, চৰকােৰ �সiেবাৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনৰ �সেত aংশীদাৰ মেডলত 
কাম কৰক, িযেবাৰ সংগঠেন ICT ব�ৱহাৰ কিৰ গাঁoৰ মানহুক িডিজেটল সাkৰ কিৰ �তালাৰ কামত 
সহায় কৰাৰ কাৰেণ কাম কিৰ আেছ।

• �গাপন�য়তা ৰkা কৰা আৰু চাiবাৰ aপৰাধ দৰূ কৰা- চৰকাৰ আৰু িছে�ম iি�েgটৰসমূেহ 
aত�াধুিনক িছিকuিৰ� pট’কল (�যেন 256-িবট AES eনি�প�ন, iত�ািদ) িনি�ত ভােৱ pেয়াগ 
কিৰব লািগব। চৰকােৰ আনুষংিগক �গাপনীয়তা নীিত িনধ�াৰণ কিৰব লািগব, যােত তথ� হাতত �পাৱাৰ 
পাছত �কােনা ব�িkেয় তাৰ aপব�ৱহাৰ কিৰব �নাৱােৰ30। aন�ান� �দশৰপৰা িশkা �ল31 ভাৰেত চাiবাৰ 
aপৰাধ দমন কৰাৰ কাৰেণ কেঠাৰ আiন pণয়ন কিৰেছ। তথািপ নাগিৰক সমাজৰ �সiেবাৰ সংগঠনৰ32 
�সেত aংশীদাৰ �হ চৰকােৰ কাম কিৰব লািগব, িযেবাৰ সংগঠেন চাiবাৰ aপৰাধ আৰু pতাৰণা 
pিতেৰাধ কৰাৰ বােব কাম কিৰ আেছ। চাiবাৰ pতাৰণা আৰু aপৰাধ িচনাk কৰাৰ কাৰেণ নাগিৰক 
সমাজৰ ব� সংগঠেন33 নাগিৰকসকলৰ সামথ�� িবকাশৰ বােব কাম কিৰ আেছ।

• AI p’gািমঙত চলা uয়ন আঁচিনৰ বােব নাগিৰক সমাজৰ দkতাক ব���াৰ কৰা- aিভjতা আৰু 
pত�াশােৰ পিৰপূণ� নাগিৰকসকলৰ িসdাn িভিtক আচৰণৰ pৱণতাৰ uপৰ িভিt কিৰ িযেবাৰ uয়ন 
মূলক নীিত gহণ কৰা হয়, �সiেবাৰৰ তথ� pদান কৰাৰ �kত আ�� িফিচেয়ল iে�িলেজ�ৰ �kখনত 
�হাৱা dত agগিত কামত আিহব পােৰ। �সয়া আেকৗ ৰা�ীয় তথা জাতীয় পয�ায়ত SDG নীিত 
িনধ�াৰণৰ �kেতা সহায়ক হ’ব পােৰ34। aজs খ�i pযুিk িভিtক udাৱনীত AI ব�ৱহাৰ কিৰ আেছ। 
�সi খ�সমূেহ eয়া �দখুৱাi িদেছ �য, uয়নৰ িদশসমহূক uত কৰাৰ �kত iয়াৰ িবপুল সmাৱনা 
আেছ। sাs� সmnীয় �ডটাৰ িভিtত মানহুৰ uপৰত সমীkা চেলাৱাৰ লগেত aনুমান eটা uিলoৱাৰ 
কামত সহায় কিৰ আেছ AI। যাৰ ফলত sাs� খ�ত sাs� কম�সকেলআৰু িkিনিচেয়নসকেল aসsুতাক 
িচনাk কিৰ িচিকৎসা কৰাৰ দkতা aজ� ন কিৰব পািৰব। কৃিষ খ�েতা AI কৃষকসকলক সহায় কিৰ 
থােক। কৃষকসকেল aিধক জ�ল aৱsাসমূহক ভালৈক গম পাব পািৰব। �যেন মা�ৰ �বিশ�� �কেনৱা, 
জলবায় ু িক ধৰণৰ, শস�ৰ aৱsা �কেনৱা iত�ািদ। eেনৈক �তo ঁেলােক uৎপাদন বৃিd কিৰব পািৰব 
আৰু লগেত �তo ঁেলােক �সi আশংকাসমূহেকা িচনাk কিৰব পািৰব, িযেবাৰৰ �বয়া pভাৱ �তo ঁেলােক 
চপাi �থাৱা শস�ৰ uপৰত পিৰব পােৰ।িশkা খ�ৰ িতিনটা মূল �kত AI �ৰুtপূণ� ভূিমকা পালন কিৰ 
আেছ। �যেন: লাণ�াৰ-�ফিচং pযিুk (aথ�াৎ, পাছ� নালাiজড �ডিলভািৰ মেডল আৰু eডািpভ লািণ�ং 
��টফম�), �চাৰ-�ফিচং pযুিk (iয়াত আেছ aট’�মেটড eেছছেম� টুল) আৰু খ� sৰৰ িবে�ষণ 
(�যেন, sুলসমূহৰ �ডটা ব�ৱহাৰ কিৰ sুলৰ পিৰদশ�ন পাৰদিশ�তা aনুমান কৰা)35। নাগিৰক সমাজৰ 
িযেবাৰ সংগঠেন aসংখ� �ডটা-�ছট �ল কাম কিৰ আেছ �সiেবােৰ িহতািধকাৰীসকলৰপৰা pা তথ�ৰ 
�যাগান ধিৰব পােৰ uয়ন মূলক কায�সূচী তথা আঁচিন িনম�াণৰ কামত। eেনৈক খৰচ, িবিনেয়াগ আৰু 
সময় ৰািহ হ’ব। িনিদ�� �kসমহূ কায�কৰী ভােৱ সহায়তা লাভ কিৰব আৰু ক’ৰবাত িকবা িছd 
থািকেল �সয়াo মািৰব পৰা যাব36।

• দনু�িত দমন কিৰবৈল bকেচiনৰ ব���াৰ- দনু�িত �ৰাধৰ pয়াসত নতুন eটা িদশ uেnাচন কিৰব পৰা 
সmাৱনা আেছ bকেচiনৰ। eiেটা সফল হ’ব �ন নহ’ব, �সয়া িবেশষৈক িনভ� ৰ কিৰ আেছ আনুষংিগক 
িকছুমান িবষয়ৰ uপৰত। �যেন আnঃগাঁথিন, আiন ব�ৱsা আৰু সামািজক বা ৰাজৈনিতক aৱsা। iয়াৰ 
সফলতা বা িবফলতা �কৱল pযুিkৰ uপৰত িনভ� ৰশীল নহয়37। bকেচiনৰ eেকবােৰ গভীৰ সমস�া হ’ল 
eয়াi �য, i eেনৱা eক সময়ত তথ�ৰ সুৰkা আৰু �dতা ৰkা কৰাৰ কামেটা কিৰবৈল িবচািৰ 
আেছ, িয সময়ত �ডটাৰ �গাপনীয়তাক �ল uেdগ ব�ত বািঢ় �গেছ আৰু লগেত চৰকাৰৰ pিত আsাo 
কিম আিহ আেছ। i হ’ল eেনৱা eক pযুিk, যাৰ সাহায�ত �কােনা ব�িkেয় িবেকndীয় পdিতত eেছট. 
�ৰকড�  কিৰব পােৰ., �ভলু �া�ফাৰ কিৰব পােৰ, আৰ ু�ানজাক�ন ��ক কিৰব পােৰ। তথ�ৰ িব�dতা 
pমাণ কৰাৰ কাৰেণ �কােনা �কndীয় কতৃ� পkৰ aিবহেন �ডটাৰ scতা, �dতা আৰু সnান-�যাগ�তাক 
িনি�ত কিৰব পৰা যায়। eiেটা eেনৱা eক মাধ�ম, িয তথ�ক eনিkp কেৰ আৰু i eটা ��য়াড�  
�ডটােবছ হয়। তথ�ক চা�� ফাi কৰাৰ কাৰেণ আৰু �ানজাক�নক �ভিলেডট কৰাৰ কাৰেণ eiেটা হ’ল 
িব�s পkসমূহৰ মাজত �হাৱা eটা সহমত িভিtক ব�ৱsা। bকেচiনৰ দটুা িবেশষ �বিশ�� আেছ। �সi 
বােবi i দনু�িতৰ িবৰুেd স�াৱ� মাধ�ম �হ u�েছ। pথমেত, i তথ�ক aভূতপূব� sৰত সুৰিkত কিৰ 
ৰােখ আৰু i িযেবাৰ �ৰকড� ক িনয়ntণ কিৰ থয়, �সiেবাৰৰ aখ�তা ৰkা কিৰ ৰােখ লগেত �সiেবাৰৰ 
�dতাক িনি�ত কেৰ। �ডটা �মেনজেম�ৰ �kত িয িছংগল পi� �ফiিলয়াৰ থােক, তাৰ বােব 
িকছুমান তথ�ক ভুৱা কৰা হয় আৰু তাৰ লগত তথ� িকছুমান ভাবুিকৰ মুখেতা পেৰ। �সiেবাৰ আশংকা 
দৰূ কিৰ িদেয় ei bকেচiেন। িচৰাচিৰত আেমালা তntত ৰাজ�ৱা pিত�ানসমেূহ পৰৰৰ মাজত তথ� 
আদান-pদান কিৰবৈল টান পায়, �সi �ডটা িছল’ দৰূ কৰাৰ �kত সহায়ক হ’ব bকেচiন38। দনু�িত 
�ৰাধ কৰাৰ বােব bকেচiন ব�ৱহাৰৰ eটা uেখেযাগ� uদাহৰণ হ’ল an pেদশ। ei ৰাজ�ত 
নাগিৰকসকলৰ সিt িনবnন কৰাৰ সময়ত ডুি�েক�নক দৰূ কৰা হয় আৰু pাiেভট �ডটাক সুৰিkত 
ৰখা হয়। eেনৱা pযিুkক ৰাজ�ৱা িবতৰণ ব�ৱsাত ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। িবেশষৈক সমাজৰ 
দবু�ল ��ণীৰ মানুহক �পানপ�য়াৈক নগদ ধন �pৰণ কৰাৰ �kত ei pযুিk কামত আেহ39। 
আnঃগাঁথিন pকlসমূহত দনু�িত াস কৰাৰ �kেতা unkু তথা sc িডিজেটল িনৰীkণ ব�ৱsা কামত 
আিহব পােৰ আৰু সময়ত pকl ৰূপায়ণৰ �kেতা কায�কৰী হ’ব পােৰ40।

• নাগিৰক সমাজ ��ৰ �সে� SDG �ডটা-��ি��ৰ বােব িডিজেটল �ড�ব’ড�  সিৃ� কৰা- িহতািধকাৰী 
তথা ৰাiজ সmnীয় �ডটা kেম ব�াপক হাৰত বৃিd পাi আেছ। eiেবাৰক ভাৰত চৰকােৰ বাsৱািয়ত 
কৰা SDG আঁচিনসমূহত anভু� k কিৰব লািগব। �সেয়, SDG বাsৱািয়ত কৰাৰ কামত নাগিৰক সমাজক 
anভু� k কৰােটা বৰদৰকাৰ। িকয়েনা, ei সংগঠনসমূেহ িবিভ সমস�াক �ল আেলাচনা কিৰব পােৰ আৰু 
িবিভ নীিত ৰূপায়ণৰ �kত �সiেবাৰ সমস�াৰ সমাধানৰ পথ �ক িদব পােৰ আৰু �কান-�কান সূচকত 
িকমান agগিত �হেছ �সয়া চাব পােৰ41। pিতি�ত সংsা আৰু pিত�ানসমূেহ নাগিৰক সমাজ আৰু 
চৰকাৰৰপৰা �ডটা সংকলন কিৰ �দশীয় তথা �বি�ক sৰত SDG-সমহূক িনৰীkণ কৰাৰ কাৰেণ �ডটা 
িভজয়ুালাiেজ�ন �তয়াৰ কেৰ42। চৰকােৰ iিতমেধ� িবিভ iuজাৰৰ বােব �ড�ব’ড�  �তয়াৰ কৰাৰ কামত 
হাত িদেছ। eেনৱা eটা �ড�ব’ড�  হ’ল �ন�েনল CSR e�েচ� প’েট� ল। eiেটা eটা িৰেয়ল-টাiম 
i�াৰেফচ �ৱবছাiট হয়। িয uয়নৰ লk� পূৰণ কৰাৰ বােব CSR ব�য়ৰ ব�ৱsা কৰাৰ কাৰেণ িবিভ 
ফীচাৰ ব�ৱহাৰ কিৰ থােক। �যেন: হীট �মপ, pেজk ক’লাবেৰ�ন, লািণ�ং e�েচ� আৰু �ডটা ��িকং। 
eেনৱা �ড�ব’ড�  আৰু প’েট� ল িবচািৰ চাব লােগ। য’ত নাগিৰক সমােজo �যন কায�কৰী ভােৱ 
aংশgহণ কিৰব পােৰ। eiেবাৰ �ড�ব’ড� ৰপৰা pা তথ� VNR িৰপ’ট� ৰ ��িমং কৰাৰ কামত আিহব 
পােৰ।

• সকলৰ বােব sা� আৰু িশkাৰ ব��া কিৰবৈল িডিজেটল pযুি ব���াৰ কৰা- uয়নৰ িবিভ লk� 
পূৰণ কৰাৰ বােব িডিজেটল pযুিk aিত আৱশ�ক হয়। িকn সব�ািধক �ৰুt িদব লািগব সকলৰ বােব 
sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা কিৰবৈল আৰু সকলৰ বােব িশkা সুিনি�ত কিৰবৈল। sাs� খ�ৰ বােব িযেবাৰ 
িডিজেটল �হ�থ টুল �তয়াৰ কৰা �হেছ, �সiেবােৰ িদ শিkশালী ভােৱ sাs� খ�ত পিৰলিkত �হাৱা 
NCD-ৰ kম-বধ�মান চািহদাক পূৰণ কিৰব পৰা যাব। eেনৈকেয় সকলৰ বােব sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা 
কিৰব পৰা যায়। ৰা�ীয় িডিজেটল sাs� ��েটিজ �তয়াৰ কৰা আৰু �সয়া বাsৱািয়ত কৰাৰ �kত 
নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �ৰুtপূণ� aিৰহণা আেছ43। eiেবাৰ কাম হ’ব পােৰ �ভকিচন আৰু দৰৱ 
িবতৰণৰ কাৰেণ িনিদ�� CSO বাছিন কৰা লগেত চৰকাৰৰ িচিকৎসা আঁচিনত দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ 
নাম িনবnন কৰাৰ জিৰয়েত। িশkা খ�েতা CSO-সমহূক ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। �যেন, িডিজেটল 
eি�েক�ন ব�ৱহাৰ কিৰ পঢ়ুৈৱসকলক ভিত�  কৰা আৰু লগেত sুলত আিহব �নাৱাৰা পঢ়ুৈৱসকলৰ বােব 
িশkাৰ ব�ৱsা কৰা।

37�https://www.u4.no/publications/are-blockchain-technologies-efficient-in-combatting-corruption
38  https://ssir.org/articles/entry/will_blockchain_disrupt_government_corruption
39 https://qz.com/india/1325423/indias-andhra-state-is-using-blockchain-to-build-capital-amaravati/
40  Kahn, Theodore;Baron, Alejandro;Vieyra, Juan Cruz, Digital Technologies for Transparency in Public Investment: New 

Tools to Empower Citizens and Governments, IDB, 2018
41��https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/319308/6-Not-without-us-civil-society-role-implementing-SDGs.pdf
42 https://www.data4sdgs.org/resources/2030watch-civil-society-monitoring-sdgs-country-level-0
43  https://ncdalliance.org/news-events/news/realising-the-promise-of-digital-health-for-ncds-and-uhc-what-is-the-

opportunity-for-civil-society

িনি�ত কিৰব পৰা যায়। eiেটা eেনৱা eক মাধ�ম, িয তথ�ক eনিkp কেৰ আৰু i eটা ��য়াড�  
�ডটােবছ হয়। তথ�ক চা�� ফাi কৰাৰ কাৰেণ আৰু �ানজাক�নক �ভিলেডট কৰাৰ কাৰেণ eiেটা হ’ল 
িব�s পkসমূহৰ মাজত �হাৱা eটা সহমত িভিtক ব�ৱsা। bকেচiনৰ দটুা িবেশষ �বিশ�� আেছ। �সi 
বােবi i দনু�িতৰ িবৰুেd স�াৱ� মাধ�ম �হ u�েছ। pথমেত, i তথ�ক aভূতপূব� sৰত সুৰিkত কিৰ 
ৰােখ আৰু i িযেবাৰ �ৰকড� ক িনয়ntণ কিৰ থয়, �সiেবাৰৰ aখ�তা ৰkা কিৰ ৰােখ লগেত �সiেবাৰৰ 
�dতাক িনি�ত কেৰ। �ডটা �মেনজেম�ৰ �kত িয িছংগল পi� �ফiিলয়াৰ থােক, তাৰ বােব 
িকছুমান তথ�ক ভুৱা কৰা হয় আৰু তাৰ লগত তথ� িকছুমান ভাবুিকৰ মুখেতা পেৰ। �সiেবাৰ আশংকা 
দৰূ কিৰ িদেয় ei bকেচiেন। িচৰাচিৰত আেমালা তntত ৰাজ�ৱা pিত�ানসমেূহ পৰৰৰ মাজত তথ� 
আদান-pদান কিৰবৈল টান পায়, �সi �ডটা িছল’ দৰূ কৰাৰ �kত সহায়ক হ’ব bকেচiন38। দনু�িত 
�ৰাধ কৰাৰ বােব bকেচiন ব�ৱহাৰৰ eটা uেখেযাগ� uদাহৰণ হ’ল an pেদশ। ei ৰাজ�ত 
নাগিৰকসকলৰ সিt িনবnন কৰাৰ সময়ত ডুি�েক�নক দৰূ কৰা হয় আৰু pাiেভট �ডটাক সুৰিkত 
ৰখা হয়। eেনৱা pযিুkক ৰাজ�ৱা িবতৰণ ব�ৱsাত ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। িবেশষৈক সমাজৰ 
দবু�ল ��ণীৰ মানুহক �পানপ�য়াৈক নগদ ধন �pৰণ কৰাৰ �kত ei pযুিk কামত আেহ39। 
আnঃগাঁথিন pকlসমূহত দনু�িত াস কৰাৰ �kেতা unkু তথা sc িডিজেটল িনৰীkণ ব�ৱsা কামত 
আিহব পােৰ আৰু সময়ত pকl ৰূপায়ণৰ �kেতা কায�কৰী হ’ব পােৰ40।

• নাগিৰক সমাজ ��ৰ �সে� SDG �ডটা-��ি��ৰ বােব িডিজেটল �ড�ব’ড�  সিৃ� কৰা- িহতািধকাৰী 
তথা ৰাiজ সmnীয় �ডটা kেম ব�াপক হাৰত বৃিd পাi আেছ। eiেবাৰক ভাৰত চৰকােৰ বাsৱািয়ত 
কৰা SDG আঁচিনসমূহত anভু� k কিৰব লািগব। �সেয়, SDG বাsৱািয়ত কৰাৰ কামত নাগিৰক সমাজক 
anভু� k কৰােটা বৰদৰকাৰ। িকয়েনা, ei সংগঠনসমূেহ িবিভ সমস�াক �ল আেলাচনা কিৰব পােৰ আৰু 
িবিভ নীিত ৰূপায়ণৰ �kত �সiেবাৰ সমস�াৰ সমাধানৰ পথ �ক িদব পােৰ আৰু �কান-�কান সূচকত 
িকমান agগিত �হেছ �সয়া চাব পােৰ41। pিতি�ত সংsা আৰু pিত�ানসমূেহ নাগিৰক সমাজ আৰু 
চৰকাৰৰপৰা �ডটা সংকলন কিৰ �দশীয় তথা �বি�ক sৰত SDG-সমহূক িনৰীkণ কৰাৰ কাৰেণ �ডটা 
িভজয়ুালাiেজ�ন �তয়াৰ কেৰ42। চৰকােৰ iিতমেধ� িবিভ iuজাৰৰ বােব �ড�ব’ড�  �তয়াৰ কৰাৰ কামত 
হাত িদেছ। eেনৱা eটা �ড�ব’ড�  হ’ল �ন�েনল CSR e�েচ� প’েট� ল। eiেটা eটা িৰেয়ল-টাiম 
i�াৰেফচ �ৱবছাiট হয়। িয uয়নৰ লk� পূৰণ কৰাৰ বােব CSR ব�য়ৰ ব�ৱsা কৰাৰ কাৰেণ িবিভ 
ফীচাৰ ব�ৱহাৰ কিৰ থােক। �যেন: হীট �মপ, pেজk ক’লাবেৰ�ন, লািণ�ং e�েচ� আৰু �ডটা ��িকং। 
eেনৱা �ড�ব’ড�  আৰু প’েট� ল িবচািৰ চাব লােগ। য’ত নাগিৰক সমােজo �যন কায�কৰী ভােৱ 
aংশgহণ কিৰব পােৰ। eiেবাৰ �ড�ব’ড� ৰপৰা pা তথ� VNR িৰপ’ট� ৰ ��িমং কৰাৰ কামত আিহব 
পােৰ।

• সকলৰ বােব sা� আৰু িশkাৰ ব��া কিৰবৈল িডিজেটল pযুি ব���াৰ কৰা- uয়নৰ িবিভ লk� 
পূৰণ কৰাৰ বােব িডিজেটল pযুিk aিত আৱশ�ক হয়। িকn সব�ািধক �ৰুt িদব লািগব সকলৰ বােব 
sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা কিৰবৈল আৰু সকলৰ বােব িশkা সুিনি�ত কিৰবৈল। sাs� খ�ৰ বােব িযেবাৰ 
িডিজেটল �হ�থ টুল �তয়াৰ কৰা �হেছ, �সiেবােৰ িদ শিkশালী ভােৱ sাs� খ�ত পিৰলিkত �হাৱা 
NCD-ৰ kম-বধ�মান চািহদাক পূৰণ কিৰব পৰা যাব। eেনৈকেয় সকলৰ বােব sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা 
কিৰব পৰা যায়। ৰা�ীয় িডিজেটল sাs� ��েটিজ �তয়াৰ কৰা আৰু �সয়া বাsৱািয়ত কৰাৰ �kত 
নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �ৰুtপূণ� aিৰহণা আেছ43। eiেবাৰ কাম হ’ব পােৰ �ভকিচন আৰু দৰৱ 
িবতৰণৰ কাৰেণ িনিদ�� CSO বাছিন কৰা লগেত চৰকাৰৰ িচিকৎসা আঁচিনত দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ 
নাম িনবnন কৰাৰ জিৰয়েত। িশkা খ�েতা CSO-সমহূক ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। �যেন, িডিজেটল 
eি�েক�ন ব�ৱহাৰ কিৰ পঢ়ুৈৱসকলক ভিত�  কৰা আৰু লগেত sুলত আিহব �নাৱাৰা পঢ়ুৈৱসকলৰ বােব 
িশkাৰ ব�ৱsা কৰা।
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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

মানহুৰ মাজত পাৰিৰক মত িবিনময়ক বিৃd কৰা
BRICS �দশসমূহৰ পাৰিৰক কল�াণৰ বােব মানুহৰ মাজত পাৰিৰক মত 
িবিনময়ৰ সেুযাগ তথা pসাৰ বৃিd কিৰব লািগব বুিল নাগিৰক সমােজ ভাৰত 
চৰকাৰৰ pিত আেবদন জনাi আিহেছ। eেনৱা িকছুমান �k আেছ, িযেবাৰ 
uত কিৰব লািগব। য’ত নাগিৰক সমােজ পাৰিৰক মত িবিনময় কিৰব 
পািৰব আৰু পাৰিৰক jান বৃিd হ’ব।

• BRICS-ৰ uয়ন মলূক pকlসমূহত ভাৰতীয় নাগিৰক সমাজক 
যু কিৰব লােগ- uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ নীিতৰ �সেত সংগিত ৰািখ 
BRICS �দশসমূহৰ uয়ন মূলক pকlত নাগিৰক সমাজৰ পৰামশ� �লাৱােটা 
uিচত। িযেবাৰ �দশত pকl বাsৱািয়ত কৰা হ’ব, �সiেবাৰ �দশৰ নাগিৰক 
সমাজক aংশgহণ কৰাৰ সুেযাগ িদব লািগব। uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ 
িবষয়ত ৰাজ�ৱা িবতক�  utাপন কৰাৰ �kত ব� ৰা�ীয় NGO আৰু aন�ান� 
CSO �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ pােয় সহেযািগতা 

তথা uয়নৰ িবষয়ত যুৱ সমাজ তথা সমাজৰ িবিভ ��ণীক সজাগ কিৰ �তােল। uয়নত �বিছৈক 
তথা aিধক ভাল সহেযািগতাৰ সপেk NGO আৰু CSO-সমূেহ সদায় মাত মািত থােক, লগেত চৰকােৰ 
uয়নৰ িয pিত�িত িদেয়, তাৰ বােব চৰকাৰক দায়বd কিৰ ৰােখ। সৰহ ভাগ OECD �দশ আৰু 
�সi �দশসমূহৰ ��েভলপেম� eিছে�� কিম� িপেয়ৰ িৰিভu-ত ei পৰামশ� িদয়া হয় �য, জন সজাগতা 
বৃিd কিৰবৈল তথা uয়নৰ বােব ৰাজৈনিতক সমথ�ন িনি�ত কিৰবৈল নাগিৰক সমাজৰ �সেত লগ লািগ 
কাম কিৰব লােগ44।

• uয়নত সহেযািগতাৰ �ktত CSO-ক যু কৰাৰ uপকািৰতা- ভাৰতত CSO-সমূেহ �যেনৈক কাম 
কেৰ, তাৰ িভিtত aন�ান� uয়নশীল �দশসমহূেকা সহায়-সহেযািগতা আগবঢ়াi থােক। িচৰsায়ী তথা 
সািব�ক uয়নৰ pসাৰৰ বােব ভাৰতৰ CSO-সমূেহ aন�ান� uয়নশীল �দশক jান, pযুিk, দkতা 
আৰু সমথ�েনেৰ সহায় কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূহৰ �সেত কাম কেৰ sানীয় ৰাiজ, CSO, আৰু জাতীয় 
তথা ৰা�ীয় চৰকােৰ। দািৰ��, বিহ�াৰ, aসাম� iত�ািদ aনুৰূপ pসংগ aনুসিৰ গিঢ় �তালা পdিত-তttক 
sানীয় ভােৱ gহণ কৰাৰ পাছত aন�ান� uয়নশীল �দশত �সiেবাৰ pাসংিগক বুিল pমািণত �হেছ। 
মুি�েময় �কiটামান uেদ�াগৰ কথা বাদ িদেল, সৰহ ভাগ uেদ�ােগi সহেযািগতা আৰু িবtীয় সহায়তা 
ঘাiৈক লাভ কিৰেছ আ��ৰা�ীয় �বচৰকাৰী সংগঠন (NGO), uয়নশীল �দশৰপৰা। লগেত eiেবাৰ 
সহায়-সহেযািগতা লাভ কিৰেছ aগ�ানাiেজ�ন ফৰ iক’নিমক ক’-aপােৰ�ন e� ��েভলমপেম� 
(OECD) �দশসমূহ, ৰা� সংঘ (UN), আৰ ু aন�ান� ব�পkীয় pিত�ানৰ িdপািkক 
দাতাসকলৰপৰা45।

• িশkা িবিনময়- নীিত িনধ�াৰকসকেল চািৰo ফােল সমান ভােৱ চাব পৰা িয aৱsানত থােক, �সi 
aৱsানৰপৰা চােল ক’ব লািগব, ভাৰত তথা BRICS �দশসমূহৰ মাজত িশkাত সহেযািগতা সmৱপৰ 
হ’ব �তিতয়া �হ, �যিতয়া uিশkাত পাৰিৰক িবিনময় সmৱপৰ হ’ব46। িকn, BRICS �দশসমূেহ 
িযেবাৰ সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰ আেছ �সiেবাৰ কথা যুৱ pজnক জনাবৈল uয়ন মূলক aধ�য়ন তথা 
আথ�-সামািজক সহেযািগতা সmnীয় িশkা pদানৰ ব�ৱsা কিৰেল কামত আিহব। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� eয়াi �য, আদশ� িশkা ব�ৱsাৰ কাম হ’ল, িবিভ �দশৰ পঢ়ুৈৱসকলক পৰৰৰ �দশৰ CSO-
সমহূত aহাৰ ব�ৱsা কিৰ িদয়া। যােত �সi পঢ়ুৈৱসকেল eেকবােৰ িনm sৰৰপৰা uয়ন সmnীয় 
িবষয়সমূহৰ �সেত িচনািক হ’ব পােৰ। uয়নৰ �kত িক-িক সমস�া আেছ আৰু �সiেবাৰৰ সমাধান িক 
�সi িবষেয় jানৰ pসাৰ কৰাৰ কামত �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰব পােৰ িবদ�ায়তিনক তথা নাগিৰক 
সমােজ। �সi সমাধানসমহূক �বি�ক তথা ৰা�ীয় পয�ায়ত নীিত িনধ�াৰণৰ কামত ব�ৱহাৰ কৰা যাব 
পােৰ47।

মানহুৰ মাজত পাৰিৰক মত িবিনময়ক বিৃd কৰা
BRICS �দশসমূহৰ পাৰিৰক কল�াণৰ বােব মানুহৰ মাজত পাৰিৰক মত 
িবিনময়ৰ সেুযাগ তথা pসাৰ বৃিd কিৰব লািগব বুিল নাগিৰক সমােজ ভাৰত 
চৰকাৰৰ pিত আেবদন জনাi আিহেছ। eেনৱা িকছুমান �k আেছ, িযেবাৰ 
uত কিৰব লািগব। য’ত নাগিৰক সমােজ পাৰিৰক মত িবিনময় কিৰব 
পািৰব আৰু পাৰিৰক jান বৃিd হ’ব।

• BRICS-ৰ uয়ন মলূক pকlসমূহত ভাৰতীয় নাগিৰক সমাজক 
যু কিৰব লােগ- uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ নীিতৰ �সেত সংগিত ৰািখ 
BRICS �দশসমূহৰ uয়ন মূলক pকlত নাগিৰক সমাজৰ পৰামশ� �লাৱােটা 
uিচত। িযেবাৰ �দশত pকl বাsৱািয়ত কৰা হ’ব, �সiেবাৰ �দশৰ নাগিৰক 
সমাজক aংশgহণ কৰাৰ সুেযাগ িদব লািগব। uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ 
িবষয়ত ৰাজ�ৱা িবতক�  utাপন কৰাৰ �kত ব� ৰা�ীয় NGO আৰু aন�ান� 
CSO �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ pােয় সহেযািগতা 

তথা uয়নৰ িবষয়ত যুৱ সমাজ তথা সমাজৰ িবিভ ��ণীক সজাগ কিৰ �তােল। uয়নত �বিছৈক 
তথা aিধক ভাল সহেযািগতাৰ সপেk NGO আৰু CSO-সমূেহ সদায় মাত মািত থােক, লগেত চৰকােৰ 
uয়নৰ িয pিত�িত িদেয়, তাৰ বােব চৰকাৰক দায়বd কিৰ ৰােখ। সৰহ ভাগ OECD �দশ আৰু 
�সi �দশসমূহৰ ��েভলপেম� eিছে�� কিম� িপেয়ৰ িৰিভu-ত ei পৰামশ� িদয়া হয় �য, জন সজাগতা 
বৃিd কিৰবৈল তথা uয়নৰ বােব ৰাজৈনিতক সমথ�ন িনি�ত কিৰবৈল নাগিৰক সমাজৰ �সেত লগ লািগ 
কাম কিৰব লােগ44।

• uয়নত সহেযািগতাৰ �ktত CSO-ক যু কৰাৰ uপকািৰতা- ভাৰতত CSO-সমূেহ �যেনৈক কাম 
কেৰ, তাৰ িভিtত aন�ান� uয়নশীল �দশসমহূেকা সহায়-সহেযািগতা আগবঢ়াi থােক। িচৰsায়ী তথা 
সািব�ক uয়নৰ pসাৰৰ বােব ভাৰতৰ CSO-সমূেহ aন�ান� uয়নশীল �দশক jান, pযুিk, দkতা 
আৰু সমথ�েনেৰ সহায় কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূহৰ �সেত কাম কেৰ sানীয় ৰাiজ, CSO, আৰু জাতীয় 
তথা ৰা�ীয় চৰকােৰ। দািৰ��, বিহ�াৰ, aসাম� iত�ািদ aনুৰূপ pসংগ aনুসিৰ গিঢ় �তালা পdিত-তttক 
sানীয় ভােৱ gহণ কৰাৰ পাছত aন�ান� uয়নশীল �দশত �সiেবাৰ pাসংিগক বুিল pমািণত �হেছ। 
মুি�েময় �কiটামান uেদ�াগৰ কথা বাদ িদেল, সৰহ ভাগ uেদ�ােগi সহেযািগতা আৰু িবtীয় সহায়তা 
ঘাiৈক লাভ কিৰেছ আ��ৰা�ীয় �বচৰকাৰী সংগঠন (NGO), uয়নশীল �দশৰপৰা। লগেত eiেবাৰ 
সহায়-সহেযািগতা লাভ কিৰেছ aগ�ানাiেজ�ন ফৰ iক’নিমক ক’-aপােৰ�ন e� ��েভলমপেম� 
(OECD) �দশসমূহ, ৰা� সংঘ (UN), আৰ ু aন�ান� ব�পkীয় pিত�ানৰ িdপািkক 
দাতাসকলৰপৰা45।

• িশkা িবিনময়- নীিত িনধ�াৰকসকেল চািৰo ফােল সমান ভােৱ চাব পৰা িয aৱsানত থােক, �সi 
aৱsানৰপৰা চােল ক’ব লািগব, ভাৰত তথা BRICS �দশসমূহৰ মাজত িশkাত সহেযািগতা সmৱপৰ 
হ’ব �তিতয়া �হ, �যিতয়া uিশkাত পাৰিৰক িবিনময় সmৱপৰ হ’ব46। িকn, BRICS �দশসমূেহ 
িযেবাৰ সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰ আেছ �সiেবাৰ কথা যুৱ pজnক জনাবৈল uয়ন মূলক aধ�য়ন তথা 
আথ�-সামািজক সহেযািগতা সmnীয় িশkা pদানৰ ব�ৱsা কিৰেল কামত আিহব। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� eয়াi �য, আদশ� িশkা ব�ৱsাৰ কাম হ’ল, িবিভ �দশৰ পঢ়ুৈৱসকলক পৰৰৰ �দশৰ CSO-
সমহূত aহাৰ ব�ৱsা কিৰ িদয়া। যােত �সi পঢ়ুৈৱসকেল eেকবােৰ িনm sৰৰপৰা uয়ন সmnীয় 
িবষয়সমূহৰ �সেত িচনািক হ’ব পােৰ। uয়নৰ �kত িক-িক সমস�া আেছ আৰু �সiেবাৰৰ সমাধান িক 
�সi িবষেয় jানৰ pসাৰ কৰাৰ কামত �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰব পােৰ িবদ�ায়তিনক তথা নাগিৰক 
সমােজ। �সi সমাধানসমহূক �বি�ক তথা ৰা�ীয় পয�ায়ত নীিত িনধ�াৰণৰ কামত ব�ৱহাৰ কৰা যাব 
পােৰ47।

• নাগিৰক সমাজৰ aংশীদাৰ �� যৱু কায�সচূীত পাৰsিৰক িবিনময়- BRICS pিত�ত ফ’ৰামসমূহত 
িবেশষ �ৰুt িদয়া �হেছ যুৱ সমাজৰ মাজত পাৰিৰক সংেযাগ বৃিdৰ uপৰত। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� aনুসিৰ আিম eয়া aনুভৱ কেৰাঁ �য, সকেল পৰৰৰ সংsৃিত সmেn জািনব পািৰেল বৰ ভাল 
হয়, সকেল পৰৰৰ �দশত �মেণা কিৰব লােগ48।নাগিৰক সমােজ যুৱ সমাজৰ লগত লগ লািগ দাতব� 
�সৱাৰ লগত যkু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজন কিৰ sাs� তথা uয়ন মূলক িবিভ িবষয় সmেn সজাগতা 
বৃিd কিৰব পােৰ। নাগিৰক সমাজৰ িবিভ সংগঠেন kীড়াৰ pসাৰৰ কাম কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ 
ভাৰতৰ িবিভ sানত iেভ� আৰু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজনত aংশীদাৰ হ’ব পােৰ।

 

ৰা�ীয় uয়নৰ বােব সেদৗ �শষত আৰ ু�কiটামান পৰামশ�49 50 

• ভাৰতৰ নাগিৰক সমাজ িহচােপ আিম ভাৰত চৰকাৰৰ pিত ei আেবদন জনাo ঁ �য, চৰকােৰ �যন 
ৰা�ীয় তথা জাতীয় পয�ায়ত uপযুk িবtীয় ব�ৱsাৰ �সেত লগেত নাগিৰক সমাজ, ব�িkগত খ� আৰু 
িবদ�ায়তিনক সমাজৰ �সেত aংশীদাৰ �হ pািত�ািনক ম� eটাৰ জিৰয়েত SDG-সমহূক বাsৱািয়ত 
কৰাৰ কামেটা কেৰ।

• ভাৰত চৰকাৰৰ pিত আমাৰ আhান, uয়ন মূলক কায�সূচীত িবtীয় সহায়তাৰ পিৰমাণ �যন বৃিd কৰা 
হয়। িকয়েনা সাধাৰণ ৰাiজৰ দািৰ�� দৰূ কিৰবৈল, GDP আৰ ু sাs� খ�ৰ aনুপাত বৃিd কৰাৰ 
জিৰয়েত ৰাiজক পয�া sাs� �সৱা pদান কৰাৰ কাৰেণ িবtীয় সহায়তা বৃিd কৰােটা aিতৈক দৰকাৰী 
হয়। �শহতীয়াৈক �কািভ�-19 মহামাৰীৰ pেকাপ বিৃdৰ কথা মনত ৰািখ আিম চৰকাৰৰ pিত ei 
আhান জনাi আেছাঁ �য, নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �সেত লগ লািগ sাs� খ�ত থকা 
ব�ৱধানসমহূক দৰূ কৰাৰ কাৰেণ �মিপং িবে�ষণৰ কাম কিৰব লািগব।

• 12 বছৰ বয়সৈলেক সকেলা িশ�ৰ কাৰেণ িবনামূলীয়া, সমাজৰ সকেলা ��ণীক anভু� k কিৰব পৰা আৰু 
সাব�জনীন িশkাৰ ব�ৱsা কিৰ িশkা হাৰ বিৃd কিৰব লািগব।

• সামািজক uয়ন আঁচিনসমূহক পুিঁজ আব�ন কৰাৰ বােব pগিতশীল কৰ আেৰাপ বিৃd কিৰব লািগব। 
eেনৈক SDG-সমূহৰ aজs লk�মাা আৰু সূচকক বাsৱািয়ত কিৰব পৰা যাব, লগেত aিnম ন�ায়ৰ 
ব�ৱsাo কিৰব পৰা যাব।

• িবিভ ৰা�ীয় আঁচিন তথা কায�সূচীত িলংগৰ uপৰত �ৰtু িদব লািগব আৰু ei িবষয়েটাক �ল 
পুংখানুপুংখ ৰূপত কাম কিৰব লািগব। eেনৈক �সiসকল �কা�-�কা� মিহলাi uপকৃত হ’ব, িযসকেল 
িলংগ �বষম�ৰ িচকাৰ �হ আেছ।

• মিহলা লগেত দিলত, জনেগা�ী iত�ািদ দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ uেশ�ত uেদ�াগ হাতত �ল �তo ঁেলাকৰ 
জীিৱকাৰ ব�ৱsা কিৰব লািগব।

• ৰা�ীয় তথা �বি�ক পয�ায়ত নাগিৰক সমাজৰ সহেযািগতাত কাম কিৰ জীিৱকা, দৰৱ আৰু আমাৰ সমৃd 
পৰৰা িবjানৰ িচৰাচিৰত ব�ৱsাৰ pসাৰ কিৰব লািগব।

• জলবায়ু পিৰৱত� ন সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰবৈল �সuজ আnঃগাঁথিন তথা aথ�নীিতৰ uেদ�াগ gহণ কিৰব 
লািগব।

• বািণজ� তথা িবিনেয়াগ নীিত গঠন কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ pিতিনিধt তথা নাগিৰক সমাজৰ pিতিনিধtক 
anভু� k কিৰব লািগব।

• িবশাল পিৰসৰৰ আnঃগাঁথিন pকlক কায�কৰী কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ �গা�ী, aৰণ�বাসী, নাগিৰক 
সমাজৰ সংগঠন iত�ািদৰ �সেত লগ লািগ FPIC পৰামশ� ব�ৱsা sাপন কিৰব লািগব।

• িনয়ামক ব�ৱsা িশিথল কিৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহক সkম পিৰেৱশ pদান কিৰব লািগব।

িনি�ত কিৰব পৰা যায়। eiেটা eেনৱা eক মাধ�ম, িয তথ�ক eনিkp কেৰ আৰু i eটা ��য়াড�  
�ডটােবছ হয়। তথ�ক চা�� ফাi কৰাৰ কাৰেণ আৰু �ানজাক�নক �ভিলেডট কৰাৰ কাৰেণ eiেটা হ’ল 
িব�s পkসমূহৰ মাজত �হাৱা eটা সহমত িভিtক ব�ৱsা। bকেচiনৰ দটুা িবেশষ �বিশ�� আেছ। �সi 
বােবi i দনু�িতৰ িবৰুেd স�াৱ� মাধ�ম �হ u�েছ। pথমেত, i তথ�ক aভূতপূব� sৰত সুৰিkত কিৰ 
ৰােখ আৰু i িযেবাৰ �ৰকড� ক িনয়ntণ কিৰ থয়, �সiেবাৰৰ aখ�তা ৰkা কিৰ ৰােখ লগেত �সiেবাৰৰ 
�dতাক িনি�ত কেৰ। �ডটা �মেনজেম�ৰ �kত িয িছংগল পi� �ফiিলয়াৰ থােক, তাৰ বােব 
িকছুমান তথ�ক ভুৱা কৰা হয় আৰু তাৰ লগত তথ� িকছুমান ভাবুিকৰ মুখেতা পেৰ। �সiেবাৰ আশংকা 
দৰূ কিৰ িদেয় ei bকেচiেন। িচৰাচিৰত আেমালা তntত ৰাজ�ৱা pিত�ানসমেূহ পৰৰৰ মাজত তথ� 
আদান-pদান কিৰবৈল টান পায়, �সi �ডটা িছল’ দৰূ কৰাৰ �kত সহায়ক হ’ব bকেচiন38। দনু�িত 
�ৰাধ কৰাৰ বােব bকেচiন ব�ৱহাৰৰ eটা uেখেযাগ� uদাহৰণ হ’ল an pেদশ। ei ৰাজ�ত 
নাগিৰকসকলৰ সিt িনবnন কৰাৰ সময়ত ডুি�েক�নক দৰূ কৰা হয় আৰু pাiেভট �ডটাক সুৰিkত 
ৰখা হয়। eেনৱা pযিুkক ৰাজ�ৱা িবতৰণ ব�ৱsাত ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। িবেশষৈক সমাজৰ 
দবু�ল ��ণীৰ মানুহক �পানপ�য়াৈক নগদ ধন �pৰণ কৰাৰ �kত ei pযুিk কামত আেহ39। 
আnঃগাঁথিন pকlসমূহত দনু�িত াস কৰাৰ �kেতা unkু তথা sc িডিজেটল িনৰীkণ ব�ৱsা কামত 
আিহব পােৰ আৰু সময়ত pকl ৰূপায়ণৰ �kেতা কায�কৰী হ’ব পােৰ40।

• নাগিৰক সমাজ ��ৰ �সে� SDG �ডটা-��ি��ৰ বােব িডিজেটল �ড�ব’ড�  সিৃ� কৰা- িহতািধকাৰী 
তথা ৰাiজ সmnীয় �ডটা kেম ব�াপক হাৰত বৃিd পাi আেছ। eiেবাৰক ভাৰত চৰকােৰ বাsৱািয়ত 
কৰা SDG আঁচিনসমূহত anভু� k কিৰব লািগব। �সেয়, SDG বাsৱািয়ত কৰাৰ কামত নাগিৰক সমাজক 
anভু� k কৰােটা বৰদৰকাৰ। িকয়েনা, ei সংগঠনসমূেহ িবিভ সমস�াক �ল আেলাচনা কিৰব পােৰ আৰু 
িবিভ নীিত ৰূপায়ণৰ �kত �সiেবাৰ সমস�াৰ সমাধানৰ পথ �ক িদব পােৰ আৰু �কান-�কান সূচকত 
িকমান agগিত �হেছ �সয়া চাব পােৰ41। pিতি�ত সংsা আৰু pিত�ানসমূেহ নাগিৰক সমাজ আৰু 
চৰকাৰৰপৰা �ডটা সংকলন কিৰ �দশীয় তথা �বি�ক sৰত SDG-সমহূক িনৰীkণ কৰাৰ কাৰেণ �ডটা 
িভজয়ুালাiেজ�ন �তয়াৰ কেৰ42। চৰকােৰ iিতমেধ� িবিভ iuজাৰৰ বােব �ড�ব’ড�  �তয়াৰ কৰাৰ কামত 
হাত িদেছ। eেনৱা eটা �ড�ব’ড�  হ’ল �ন�েনল CSR e�েচ� প’েট� ল। eiেটা eটা িৰেয়ল-টাiম 
i�াৰেফচ �ৱবছাiট হয়। িয uয়নৰ লk� পূৰণ কৰাৰ বােব CSR ব�য়ৰ ব�ৱsা কৰাৰ কাৰেণ িবিভ 
ফীচাৰ ব�ৱহাৰ কিৰ থােক। �যেন: হীট �মপ, pেজk ক’লাবেৰ�ন, লািণ�ং e�েচ� আৰু �ডটা ��িকং। 
eেনৱা �ড�ব’ড�  আৰু প’েট� ল িবচািৰ চাব লােগ। য’ত নাগিৰক সমােজo �যন কায�কৰী ভােৱ 
aংশgহণ কিৰব পােৰ। eiেবাৰ �ড�ব’ড� ৰপৰা pা তথ� VNR িৰপ’ট� ৰ ��িমং কৰাৰ কামত আিহব 
পােৰ।

• সকলৰ বােব sা� আৰু িশkাৰ ব��া কিৰবৈল িডিজেটল pযুি ব���াৰ কৰা- uয়নৰ িবিভ লk� 
পূৰণ কৰাৰ বােব িডিজেটল pযুিk aিত আৱশ�ক হয়। িকn সব�ািধক �ৰুt িদব লািগব সকলৰ বােব 
sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা কিৰবৈল আৰু সকলৰ বােব িশkা সুিনি�ত কিৰবৈল। sাs� খ�ৰ বােব িযেবাৰ 
িডিজেটল �হ�থ টুল �তয়াৰ কৰা �হেছ, �সiেবােৰ িদ শিkশালী ভােৱ sাs� খ�ত পিৰলিkত �হাৱা 
NCD-ৰ kম-বধ�মান চািহদাক পূৰণ কিৰব পৰা যাব। eেনৈকেয় সকলৰ বােব sাs� �সৱাৰ ব�ৱsা 
কিৰব পৰা যায়। ৰা�ীয় িডিজেটল sাs� ��েটিজ �তয়াৰ কৰা আৰু �সয়া বাsৱািয়ত কৰাৰ �kত 
নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �ৰুtপূণ� aিৰহণা আেছ43। eiেবাৰ কাম হ’ব পােৰ �ভকিচন আৰু দৰৱ 
িবতৰণৰ কাৰেণ িনিদ�� CSO বাছিন কৰা লগেত চৰকাৰৰ িচিকৎসা আঁচিনত দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ 
নাম িনবnন কৰাৰ জিৰয়েত। িশkা খ�েতা CSO-সমহূক ব�ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। �যেন, িডিজেটল 
eি�েক�ন ব�ৱহাৰ কিৰ পঢ়ুৈৱসকলক ভিত�  কৰা আৰু লগেত sুলত আিহব �নাৱাৰা পঢ়ুৈৱসকলৰ বােব 
িশkাৰ ব�ৱsা কৰা।

44 How DAC Members Work With Civil Society Organisations: An Overview, 2011
45  Bandyopadhyay,KaustuvKanti, CSOs in Indian Development Cooperation: Towards an Enabling Environment, PRIA, 2017
46     Varghese, N.V BRICS and International Collaborations in Higher Education in India, 2015, https://www.researchgate.net/

publication/281806512_BRICS_and_International_Collaborations_in_Higher_Education_in_India
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নীতি সম্বন্ীয় নতি

মানহুৰ মাজত পাৰিৰক মত িবিনময়ক বিৃd কৰা
BRICS �দশসমূহৰ পাৰিৰক কল�াণৰ বােব মানুহৰ মাজত পাৰিৰক মত 
িবিনময়ৰ সেুযাগ তথা pসাৰ বৃিd কিৰব লািগব বুিল নাগিৰক সমােজ ভাৰত 
চৰকাৰৰ pিত আেবদন জনাi আিহেছ। eেনৱা িকছুমান �k আেছ, িযেবাৰ 
uত কিৰব লািগব। য’ত নাগিৰক সমােজ পাৰিৰক মত িবিনময় কিৰব 
পািৰব আৰু পাৰিৰক jান বৃিd হ’ব।

• BRICS-ৰ uয়ন মলূক pকlসমূহত ভাৰতীয় নাগিৰক সমাজক 
যু কিৰব লােগ- uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ নীিতৰ �সেত সংগিত ৰািখ 
BRICS �দশসমূহৰ uয়ন মূলক pকlত নাগিৰক সমাজৰ পৰামশ� �লাৱােটা 
uিচত। িযেবাৰ �দশত pকl বাsৱািয়ত কৰা হ’ব, �সiেবাৰ �দশৰ নাগিৰক 
সমাজক aংশgহণ কৰাৰ সুেযাগ িদব লািগব। uয়ন মূলক সহেযািগতাৰ 
িবষয়ত ৰাজ�ৱা িবতক�  utাপন কৰাৰ �kত ব� ৰা�ীয় NGO আৰু aন�ান� 
CSO �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ pােয় সহেযািগতা 

তথা uয়নৰ িবষয়ত যুৱ সমাজ তথা সমাজৰ িবিভ ��ণীক সজাগ কিৰ �তােল। uয়নত �বিছৈক 
তথা aিধক ভাল সহেযািগতাৰ সপেk NGO আৰু CSO-সমূেহ সদায় মাত মািত থােক, লগেত চৰকােৰ 
uয়নৰ িয pিত�িত িদেয়, তাৰ বােব চৰকাৰক দায়বd কিৰ ৰােখ। সৰহ ভাগ OECD �দশ আৰু 
�সi �দশসমূহৰ ��েভলপেম� eিছে�� কিম� িপেয়ৰ িৰিভu-ত ei পৰামশ� িদয়া হয় �য, জন সজাগতা 
বৃিd কিৰবৈল তথা uয়নৰ বােব ৰাজৈনিতক সমথ�ন িনি�ত কিৰবৈল নাগিৰক সমাজৰ �সেত লগ লািগ 
কাম কিৰব লােগ44।

• uয়নত সহেযািগতাৰ �ktত CSO-ক যু কৰাৰ uপকািৰতা- ভাৰতত CSO-সমূেহ �যেনৈক কাম 
কেৰ, তাৰ িভিtত aন�ান� uয়নশীল �দশসমহূেকা সহায়-সহেযািগতা আগবঢ়াi থােক। িচৰsায়ী তথা 
সািব�ক uয়নৰ pসাৰৰ বােব ভাৰতৰ CSO-সমূেহ aন�ান� uয়নশীল �দশক jান, pযুিk, দkতা 
আৰু সমথ�েনেৰ সহায় কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূহৰ �সেত কাম কেৰ sানীয় ৰাiজ, CSO, আৰু জাতীয় 
তথা ৰা�ীয় চৰকােৰ। দািৰ��, বিহ�াৰ, aসাম� iত�ািদ aনুৰূপ pসংগ aনুসিৰ গিঢ় �তালা পdিত-তttক 
sানীয় ভােৱ gহণ কৰাৰ পাছত aন�ান� uয়নশীল �দশত �সiেবাৰ pাসংিগক বুিল pমািণত �হেছ। 
মুি�েময় �কiটামান uেদ�াগৰ কথা বাদ িদেল, সৰহ ভাগ uেদ�ােগi সহেযািগতা আৰু িবtীয় সহায়তা 
ঘাiৈক লাভ কিৰেছ আ��ৰা�ীয় �বচৰকাৰী সংগঠন (NGO), uয়নশীল �দশৰপৰা। লগেত eiেবাৰ 
সহায়-সহেযািগতা লাভ কিৰেছ aগ�ানাiেজ�ন ফৰ iক’নিমক ক’-aপােৰ�ন e� ��েভলমপেম� 
(OECD) �দশসমূহ, ৰা� সংঘ (UN), আৰ ু aন�ান� ব�পkীয় pিত�ানৰ িdপািkক 
দাতাসকলৰপৰা45।

• িশkা িবিনময়- নীিত িনধ�াৰকসকেল চািৰo ফােল সমান ভােৱ চাব পৰা িয aৱsানত থােক, �সi 
aৱsানৰপৰা চােল ক’ব লািগব, ভাৰত তথা BRICS �দশসমূহৰ মাজত িশkাত সহেযািগতা সmৱপৰ 
হ’ব �তিতয়া �হ, �যিতয়া uিশkাত পাৰিৰক িবিনময় সmৱপৰ হ’ব46। িকn, BRICS �দশসমূেহ 
িযেবাৰ সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰ আেছ �সiেবাৰ কথা যুৱ pজnক জনাবৈল uয়ন মূলক aধ�য়ন তথা 
আথ�-সামািজক সহেযািগতা সmnীয় িশkা pদানৰ ব�ৱsা কিৰেল কামত আিহব। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� eয়াi �য, আদশ� িশkা ব�ৱsাৰ কাম হ’ল, িবিভ �দশৰ পঢ়ুৈৱসকলক পৰৰৰ �দশৰ CSO-
সমহূত aহাৰ ব�ৱsা কিৰ িদয়া। যােত �সi পঢ়ুৈৱসকেল eেকবােৰ িনm sৰৰপৰা uয়ন সmnীয় 
িবষয়সমূহৰ �সেত িচনািক হ’ব পােৰ। uয়নৰ �kত িক-িক সমস�া আেছ আৰু �সiেবাৰৰ সমাধান িক 
�সi িবষেয় jানৰ pসাৰ কৰাৰ কামত �ৰtুপূণ� ভূিমকা পালন কিৰব পােৰ িবদ�ায়তিনক তথা নাগিৰক 
সমােজ। �সi সমাধানসমহূক �বি�ক তথা ৰা�ীয় পয�ায়ত নীিত িনধ�াৰণৰ কামত ব�ৱহাৰ কৰা যাব 
পােৰ47।

• নাগিৰক সমাজৰ aংশীদাৰ �� যৱু কায�সচূীত পাৰsিৰক িবিনময়- BRICS pিত�ত ফ’ৰামসমূহত 
িবেশষ �ৰুt িদয়া �হেছ যুৱ সমাজৰ মাজত পাৰিৰক সংেযাগ বৃিdৰ uপৰত। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� aনুসিৰ আিম eয়া aনুভৱ কেৰাঁ �য, সকেল পৰৰৰ সংsৃিত সmেn জািনব পািৰেল বৰ ভাল 
হয়, সকেল পৰৰৰ �দশত �মেণা কিৰব লােগ48।নাগিৰক সমােজ যুৱ সমাজৰ লগত লগ লািগ দাতব� 
�সৱাৰ লগত যkু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজন কিৰ sাs� তথা uয়ন মূলক িবিভ িবষয় সmেn সজাগতা 
বৃিd কিৰব পােৰ। নাগিৰক সমাজৰ িবিভ সংগঠেন kীড়াৰ pসাৰৰ কাম কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ 
ভাৰতৰ িবিভ sানত iেভ� আৰু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজনত aংশীদাৰ হ’ব পােৰ।

 

ৰা�ীয় uয়নৰ বােব সেদৗ �শষত আৰ ু�কiটামান পৰামশ�49 50 

• ভাৰতৰ নাগিৰক সমাজ িহচােপ আিম ভাৰত চৰকাৰৰ pিত ei আেবদন জনাo ঁ �য, চৰকােৰ �যন 
ৰা�ীয় তথা জাতীয় পয�ায়ত uপযুk িবtীয় ব�ৱsাৰ �সেত লগেত নাগিৰক সমাজ, ব�িkগত খ� আৰু 
িবদ�ায়তিনক সমাজৰ �সেত aংশীদাৰ �হ pািত�ািনক ম� eটাৰ জিৰয়েত SDG-সমহূক বাsৱািয়ত 
কৰাৰ কামেটা কেৰ।

• ভাৰত চৰকাৰৰ pিত আমাৰ আhান, uয়ন মূলক কায�সূচীত িবtীয় সহায়তাৰ পিৰমাণ �যন বৃিd কৰা 
হয়। িকয়েনা সাধাৰণ ৰাiজৰ দািৰ�� দৰূ কিৰবৈল, GDP আৰ ু sাs� খ�ৰ aনুপাত বৃিd কৰাৰ 
জিৰয়েত ৰাiজক পয�া sাs� �সৱা pদান কৰাৰ কাৰেণ িবtীয় সহায়তা বৃিd কৰােটা aিতৈক দৰকাৰী 
হয়। �শহতীয়াৈক �কািভ�-19 মহামাৰীৰ pেকাপ বিৃdৰ কথা মনত ৰািখ আিম চৰকাৰৰ pিত ei 
আhান জনাi আেছাঁ �য, নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �সেত লগ লািগ sাs� খ�ত থকা 
ব�ৱধানসমহূক দৰূ কৰাৰ কাৰেণ �মিপং িবে�ষণৰ কাম কিৰব লািগব।

• 12 বছৰ বয়সৈলেক সকেলা িশ�ৰ কাৰেণ িবনামূলীয়া, সমাজৰ সকেলা ��ণীক anভু� k কিৰব পৰা আৰু 
সাব�জনীন িশkাৰ ব�ৱsা কিৰ িশkা হাৰ বিৃd কিৰব লািগব।

• সামািজক uয়ন আঁচিনসমূহক পুিঁজ আব�ন কৰাৰ বােব pগিতশীল কৰ আেৰাপ বিৃd কিৰব লািগব। 
eেনৈক SDG-সমূহৰ aজs লk�মাা আৰু সূচকক বাsৱািয়ত কিৰব পৰা যাব, লগেত aিnম ন�ায়ৰ 
ব�ৱsাo কিৰব পৰা যাব।

• িবিভ ৰা�ীয় আঁচিন তথা কায�সূচীত িলংগৰ uপৰত �ৰtু িদব লািগব আৰু ei িবষয়েটাক �ল 
পুংখানুপুংখ ৰূপত কাম কিৰব লািগব। eেনৈক �সiসকল �কা�-�কা� মিহলাi uপকৃত হ’ব, িযসকেল 
িলংগ �বষম�ৰ িচকাৰ �হ আেছ।

• মিহলা লগেত দিলত, জনেগা�ী iত�ািদ দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ uেশ�ত uেদ�াগ হাতত �ল �তo ঁেলাকৰ 
জীিৱকাৰ ব�ৱsা কিৰব লািগব।

• ৰা�ীয় তথা �বি�ক পয�ায়ত নাগিৰক সমাজৰ সহেযািগতাত কাম কিৰ জীিৱকা, দৰৱ আৰু আমাৰ সমৃd 
পৰৰা িবjানৰ িচৰাচিৰত ব�ৱsাৰ pসাৰ কিৰব লািগব।

• জলবায়ু পিৰৱত� ন সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰবৈল �সuজ আnঃগাঁথিন তথা aথ�নীিতৰ uেদ�াগ gহণ কিৰব 
লািগব।

• বািণজ� তথা িবিনেয়াগ নীিত গঠন কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ pিতিনিধt তথা নাগিৰক সমাজৰ pিতিনিধtক 
anভু� k কিৰব লািগব।

• িবশাল পিৰসৰৰ আnঃগাঁথিন pকlক কায�কৰী কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ �গা�ী, aৰণ�বাসী, নাগিৰক 
সমাজৰ সংগঠন iত�ািদৰ �সেত লগ লািগ FPIC পৰামশ� ব�ৱsা sাপন কিৰব লািগব।

• িনয়ামক ব�ৱsা িশিথল কিৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহক সkম পিৰেৱশ pদান কিৰব লািগব।

47 Tandon, Rajesh, Civil engagement in Higher Education and its role in human and social development, 2008/01/01
48  Tom Dwyer (University of Campinas, Brazil) ,Mikhail K Gorshkov (Russian Academy of Sciences, Russia),Ishwar 

Modi (University of Rajasthan, India),Chunling Li (Chinese Academy of Social Sciences, China) and Mokong Simon 
Mapadimeng (University of Limpopo, South Africa), Handbook of the Sociology of Youth in BRICS Countries

49  INDIA & G20 Analyzing Development Dimensions of Policy Priorities, VANI, https://www.vaniindia.org/admin-latest/
images/India%20and%20G20%20Analyzing%20Development%20Policy%20Priorities.pdf

50  https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/08/Policy-Recommendations-for-the-Civil-BRICS-BRICS-
Summit-2016-ECSN-BRICSAM-Oxfam-India-WNTA-PBI.pdf
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ত ভাৰতৰ সভাপততত্বৰপ্ৰতত ভাৰতৰ নাগতৰক সমাজৰ মখু্য দাবীসমহূ

• নাগিৰক সমাজৰ aংশীদাৰ �� যৱু কায�সচূীত পাৰsিৰক িবিনময়- BRICS pিত�ত ফ’ৰামসমূহত 
িবেশষ �ৰুt িদয়া �হেছ যুৱ সমাজৰ মাজত পাৰিৰক সংেযাগ বৃিdৰ uপৰত। নাগিৰক সমাজৰ 
পৰামশ� aনুসিৰ আিম eয়া aনুভৱ কেৰাঁ �য, সকেল পৰৰৰ সংsৃিত সmেn জািনব পািৰেল বৰ ভাল 
হয়, সকেল পৰৰৰ �দশত �মেণা কিৰব লােগ48।নাগিৰক সমােজ যুৱ সমাজৰ লগত লগ লািগ দাতব� 
�সৱাৰ লগত যkু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজন কিৰ sাs� তথা uয়ন মূলক িবিভ িবষয় সmেn সজাগতা 
বৃিd কিৰব পােৰ। নাগিৰক সমাজৰ িবিভ সংগঠেন kীড়াৰ pসাৰৰ কাম কিৰ থােক। ei সংগঠনসমূেহ 
ভাৰতৰ িবিভ sানত iেভ� আৰু টুণ�ােম�ৰ আেয়াজনত aংশীদাৰ হ’ব পােৰ।
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• ভাৰতৰ নাগিৰক সমাজ িহচােপ আিম ভাৰত চৰকাৰৰ pিত ei আেবদন জনাo ঁ �য, চৰকােৰ �যন 
ৰা�ীয় তথা জাতীয় পয�ায়ত uপযুk িবtীয় ব�ৱsাৰ �সেত লগেত নাগিৰক সমাজ, ব�িkগত খ� আৰু 
িবদ�ায়তিনক সমাজৰ �সেত aংশীদাৰ �হ pািত�ািনক ম� eটাৰ জিৰয়েত SDG-সমহূক বাsৱািয়ত 
কৰাৰ কামেটা কেৰ।

• ভাৰত চৰকাৰৰ pিত আমাৰ আhান, uয়ন মূলক কায�সূচীত িবtীয় সহায়তাৰ পিৰমাণ �যন বৃিd কৰা 
হয়। িকয়েনা সাধাৰণ ৰাiজৰ দািৰ�� দৰূ কিৰবৈল, GDP আৰ ু sাs� খ�ৰ aনুপাত বৃিd কৰাৰ 
জিৰয়েত ৰাiজক পয�া sাs� �সৱা pদান কৰাৰ কাৰেণ িবtীয় সহায়তা বৃিd কৰােটা aিতৈক দৰকাৰী 
হয়। �শহতীয়াৈক �কািভ�-19 মহামাৰীৰ pেকাপ বিৃdৰ কথা মনত ৰািখ আিম চৰকাৰৰ pিত ei 
আhান জনাi আেছাঁ �য, নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ �সেত লগ লািগ sাs� খ�ত থকা 
ব�ৱধানসমহূক দৰূ কৰাৰ কাৰেণ �মিপং িবে�ষণৰ কাম কিৰব লািগব।

• 12 বছৰ বয়সৈলেক সকেলা িশ�ৰ কাৰেণ িবনামূলীয়া, সমাজৰ সকেলা ��ণীক anভু� k কিৰব পৰা আৰু 
সাব�জনীন িশkাৰ ব�ৱsা কিৰ িশkা হাৰ বিৃd কিৰব লািগব।

• সামািজক uয়ন আঁচিনসমূহক পুিঁজ আব�ন কৰাৰ বােব pগিতশীল কৰ আেৰাপ বিৃd কিৰব লািগব। 
eেনৈক SDG-সমূহৰ aজs লk�মাা আৰু সূচকক বাsৱািয়ত কিৰব পৰা যাব, লগেত aিnম ন�ায়ৰ 
ব�ৱsাo কিৰব পৰা যাব।

• িবিভ ৰা�ীয় আঁচিন তথা কায�সূচীত িলংগৰ uপৰত �ৰtু িদব লািগব আৰু ei িবষয়েটাক �ল 
পুংখানুপুংখ ৰূপত কাম কিৰব লািগব। eেনৈক �সiসকল �কা�-�কা� মিহলাi uপকৃত হ’ব, িযসকেল 
িলংগ �বষম�ৰ িচকাৰ �হ আেছ।

• মিহলা লগেত দিলত, জনেগা�ী iত�ািদ দবু�ল ��ণীৰ �লাকসকলৰ uেশ�ত uেদ�াগ হাতত �ল �তo ঁেলাকৰ 
জীিৱকাৰ ব�ৱsা কিৰব লািগব।

• ৰা�ীয় তথা �বি�ক পয�ায়ত নাগিৰক সমাজৰ সহেযািগতাত কাম কিৰ জীিৱকা, দৰৱ আৰু আমাৰ সমৃd 
পৰৰা িবjানৰ িচৰাচিৰত ব�ৱsাৰ pসাৰ কিৰব লািগব।

• জলবায়ু পিৰৱত� ন সমস�াৰ �মাকািবলা কিৰবৈল �সuজ আnঃগাঁথিন তথা aথ�নীিতৰ uেদ�াগ gহণ কিৰব 
লািগব।

• বািণজ� তথা িবিনেয়াগ নীিত গঠন কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ pিতিনিধt তথা নাগিৰক সমাজৰ pিতিনিধtক 
anভু� k কিৰব লািগব।

• িবশাল পিৰসৰৰ আnঃগাঁথিন pকlক কায�কৰী কৰাৰ সময়ত ৰাiজৰ �গা�ী, aৰণ�বাসী, নাগিৰক 
সমাজৰ সংগঠন iত�ািদৰ �সেত লগ লািগ FPIC পৰামশ� ব�ৱsা sাপন কিৰব লািগব।

• িনয়ামক ব�ৱsা িশিথল কিৰ নাগিৰক সমাজৰ সংগঠনসমূহক সkম পিৰেৱশ pদান কিৰব লািগব।





www.vaniindia.org

About VANI
As a platform, it promotes voluntarism and creates space for voluntary action.  

As a network, it attempts to bring about a convergence of common sectoral issues  
and concerns for building a truly National agenda of voluntary action in the country.  

It also facilitates linkages of various efforts and initiatives of the voluntary sector.


