‘স্ত্র ংঘলষ উন্নয়নকে ফযত এফং স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রাগুকরা র্ষ কন ফাধায ৃষ্টি েকয।’
র্াষ্টতংঘ ভাষ্টিকফয ‚Promoting Development through the Reduction and Prevention of Armed
Violence” (A/64/228) ীলষে প্রষ্টতকফদন।

স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন
মষ্টদও াম্প্রষ্টতে ফছযগুকরাকত স্ত্র ংঘকলষয ঘটনা েকভ এককছ, তাযকযও স্ত্র ংঘলষ কত
ষ্টনকতয ংখ্যা েকভষ্টন। স্ত্র ংঘাকতয োযকে প্রষ্টত ফছয ৭৪০,০০০ এয ষ্টধে নয, নাযী ও
ষ্টশুয ভৃতযয য়। এআ ভৃতযযয ষ্টংবাগ (৪৯০,০০০)স্ত্র ংঘাত দ্বাযা অক্রান্ত নয় এভন
দদগুকরাকত ংঘটিত কয়কছ।
স্ত্র ংঘাকতয র্ষননষ্টতে প্রবাফ ফযে ও যদয
ূ প্রাষ্টয। শুধযভাত্র ষ্টফকযাধীন স্ত্র ংঘাত দর্কে
উৎাদনীরতায ষ্টককফ দম ক্ষ্ষ্টত য় তায ফাষ্টলষে ষ্টযভাে প্রায় ৯৫ ষ্টফষ্টরয়ন ভাষ্টেষন ডরায এফং
ষ্টফশ্বফযাী এয ষ্টযভাে ১৬৩ ষ্টফষ্টরয়ন ডরাকয উত্তীেষ কত াকয।
এেটি দদকয

স্ত্র ংঘাত কত ৃি ষ্টংতা,

র্ষনীষ্টতয ফাষ্টলষে প্রফৃষ্টিকে প্রায় দযআ তাং াকয েষ্টভকয় ষ্টদকত াকয।

র্নর্ীফন ও র্ষননষ্টতে ক্ষ্ষ্টত ছাড়াও স্ত্র ংঘাকতয নযানয দনষ্টতফািে প্রবাফ ষ্টফদযভান। স্ত্র
ংঘাকতয পকর ভানযল উকেকদয ষ্টোয য়, াভাষ্টর্ে যুঁষ্টর্য ক্ষ্য় য় ও ফোঠাকভা ধ্বং য়।
যনগষঠন ও যনষ্টভষরকন ষ্টফষ্টনকয়াগ স্ত্র ংঘাত দ্বাযা ফাধাপ্রাপ্ত য়। স্ত্র ংঘাত র্ন-প্রষ্টতষ্ঠানকে
দযফষর েকয, দযনীষ্টত ফৃষ্টি েকয এফং যার্েতায র্নয ায়ে ষ্টযকফকয ৃষ্টি েকয।

‘অন্তর্ষাষ্টতে

দগাষ্ঠী

েতৃষ ে

এটি

স্বীেৃ ত

দম,

স্ত্র

ংঘাত

ও

ষ্টফকযাধ

স্রাব্দ

উন্নয়ন

রক্ষ্যভাত্রাগুকরায ফাস্তফায়নকে ফযত েকয।’
স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত দর্কনবা দঘালো

‘অভযা ২০১৫ ার নাগাদ, ষ্টফকশ্ব স্ত্র ংঘাত র্ষ্টনত ক্ষ্য়-ক্ষ্ষ্টত মকর্ি ষ্টযভাকে েষ্টভকয় অনকত
এফং ষ্টফশ্বর্যকড় প্রেৃ ত ভানফ-ষ্টনযাত্তা উন্নয়কন কিি।’
স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত দর্কনবা দঘালো

স্ত্র ংঘাত এেষ্টদকে দমভন অন্তঃকদীয় যাধকে ফৃষ্টি েকয, দতভষ্টন নযষ্টদকে ভানফ, ভাদে ও
স্ত্র-ািায  অন্তঃকদীয় যাধ স্ত্র ংঘাতকে ফযাত যাকখ্। ফযষ্টিগত মষাকয় ও দর্ন্ডাযদেষ্টিে ংঘকলষয াকর্ মযি র্ােকর, স্ত্র ংঘাত াষ্টযফাষ্টযে ও দগাষ্ঠী-ম্পকেষ য গাুঁর্ষ্টয নকে দযফষর
েকয ও র্ীষ্টফত ফযষ্টিয উয ভগ্র র্ীফকনয র্নয ভানষ্টে ও াযীষ্টযে ক্ষ্কতয ৃষ্টি েকয।
র্াষ্টতংকঘয ভাষ্টিফ ও াধাযে কেরন, উন্নয়কনয উয স্ত্র ংঘাকতয ষ্টফধ্বংী প্রবাফকে
স্বীোয েকয ষ্টনকয়কছন। স্ত্র ংঘাত স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রাগুকরা র্ষকনয র্নয অর্কে এে
িযভ ফাধা ষ্টককফ স্বীেৃ ত।
স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত দর্কনবা দঘালো অকরাোত েকযকছ ষ্টেবাকফ নযন্নয়ন ও স্ত্র
ংঘাত যস্পয ম্পেষ মযি।

স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত দর্কনবা দঘালো ষ্টে?
যআর্াযরযান্ড ও UNDP ২০০৬ াকর ষ্টেছয দদ, অন্তর্ষাষ্টতে ংস্থা ও যীর ভাকর্য ংগঠনকে
এেটি ভন্ত্রী-দভমষাদায কেরকন ংগ্রকেয র্নয অভন্ত্রে র্ানায়। এআ কেরকনয উকেয ষ্টছর
ষ্টফশ্বফযাী বয়াফ স্ত্র ংঘাত প্রষ্টতকযাধ ও হ্রা েযায ষ্টেছয যষ্টনষ্টদষি উায় দখ্াুঁ র্া ও দটেআ
উন্নয়কনয ম্ভাফনাকে ফৃষ্টি েযা।
স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়ন ংক্রান্ত দর্কনবা দঘালো স্বীোয েকয ষ্টনকয়কছ দম, স্ত্র ংঘাত দার
এেআ াকর্ নযন্নয়কনয োযে ও পরাপর, মা ষ্টেনা স্রাব্দ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রাগুকরা র্ষকনয র্নয
অর্কে

এেটি

ফড়

ফাধা।

এআ

দঘালো

যাষ্ট্রভূকে

২০১৫

াকরয

ভকধয

স্ত্র

ংঘাত

ষ্টযভােীয়বাকফ েষ্টভকয় অনায ও র্ন ষ্টনযাত্তা উন্নয়কনয র্নয অহ্বান র্ানায়।
১০০টিযও দফী দদ দর্কনবা দঘালোকে নযকভাদন েকযকছ।
১৪টি স্বাক্ষ্যোযী যাষ্ট্র-মাযা ভূর দকরয দয-ও ষ্টেছয ংমযি ংস্থা দর্কনবা দঘালোয ফাস্তফয়নকে
এষ্টগকয় ষ্টনকয় ষ্টগকয়কছ। স্ত্র ংঘাত প্রষ্টতকযাধ ও হ্রা েযায োমষক্রভকে-মা ষ্টেনা র্াতীয় ও
স্থানীয় ফাস্তফতা ও িাষ্টদায র্নয স্পষোতয-ত্বযাষ্টিত েযায র্নয ভূর দরটি এেটি ফাস্তফায়নকমাগয
োঠাকভা ততষ্টয েকযকছ। এআ োঠাকভা ষ্টনকে উকেখ্েৃ ত ষ্টতনটি স্তম্ভকে ষ্টঘকয েকয োর্ েযকফ।
১। স্বক্ষ্তা, প্রিায ও ভন্বয়ঃ এটি উন্নয়কনয উয স্ত্র ংঘাকতয দনষ্টতফািে প্রবাফ ম্পকেষ
ষ্টফশ্বফযাী কিতনতা ফাড়াকফ।
২। ষ্টযভােীয়তা ও মষকফক্ষ্েঃ এটি স্ত্র ংঘাকতয ষ্টযষ্টধ, ভাত্রা, ফণ্টন, এফং উন্নয়কনয উয
এয দনষ্টতফািে প্রবাফ ম্পষ্টেষত ধাযোয উন্নয়ন ঘটায়।

৩। োমষক্রভঃ এটি স্ত্র ংঘাত প্রষ্টতকযাধ ও হ্রা েকয অক্রান্ত দদক উন্নয়নকে ত্বযাষ্টিত েকয।
ভূর দরবয ি যাষ্ট্র
ব্রাষ্টর্র,

েরষ্টিয়া,

ষ্টপনরযান্ড,

গুকয়কতভারা,

আকদাকনষ্টয়া,

দেষ্টনয়া, ভযককা, দনদাযরযান্ড, নযওকয়, ষ্টপষ্টরাআন, দস্পন,
যআর্াযরযান্ড (বাষ্টত), র্াআরযান্ড, মযিযার্য।

ংমযি প্রষ্টতষ্ঠানভূ
UN Development Programme (UNDP)
Small Arms Survey Quaker UN Office (QUNO)

১। স্বক্ষ্তা, প্রিায ও ভন্বয়ঃ
ষ্টেবাকফ স্ত্র ংঘাত উন্নয়ন ও াাকমযয োমষোষ্টযতাকে ফযত েকয, দ ম্পকেষ কনে দদকয
যোয ও উন্নয়ন দাতাযা মকর্ি কিতন নয়। যতযাং, স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়কনয ভধযোয
দনষ্টতফািে অন্তঃম্পকেষ য ফযাকয কিতনতা ফাড়াফায র্নয যাষ্ট্র, অন্তর্ষাষ্টতে ংগঠে ও যীর
ভাকর্য োকছ দ ছ
ুঁ াকনা খ্যফআ র্রুযী।
উচ্চ মষাকয় এআ কিতনতা ফৃষ্টিয র্নয অন্তর্ষাষ্টতে ও অঞ্চষ্টরে কেরকনয অকয়ার্ন েযা এেটি
দেিীয় তফষ্টি। দফ ষ্টেছয ঞ্চর-ষ্টবষ্টত্তে কেরন-মায দবতয যকয়কছ দষ্টক্ষ্ে অকভষ্টযোয র্নয
গুকয়কতভারা (এষ্টপ্রর ২০০৭), অষ্টিোয র্নয নাআকযাষ্টফ (কটাফয ২০০৭), এষ্টয়া- প্রান্ত
ভাাগযীয় ঞ্চকরয র্নয ফযাংেে (দভ ২০০৮), এফং দষ্টক্ষ্ে-ূফষ আউকযাকয র্নয াযাকয়কবা
কেরন-অঞ্চষ্টরে দঘালো গ্রে েকযকছ, মায ভকধয ংষ্টিি ঞ্চকরয দৃষ্টিবঙ্গী প্রো দকয়কছ। ৮৫টি
স্বাক্ষ্যোযী দদকয ও েকয়ে ডর্ন অন্তর্ষাষ্টতে ংস্থা ও NGO-দদয ংগ্রকে ১২ দকেিয
২০০৮ তাষ্টযকখ্ দর্কনবাকত, দর্কনবা দঘালো ংক্রান্ত ষ্টনযীক্ষ্ে কেরন নযষ্টষ্ঠত কয়ষ্টছকরা।
র্াষ্টতংকঘয াধাযে কেরকন নকবিয ২০০৮ াকর, ভূরদকরয দয ও নযানয কমাগী েতৃষ ে
উর্াষ্টত

এেটি

প্রস্তাফ,

ষ্টিান্ত

ষ্টককফ

(A/RES/63/23)

গৃীত

কয়কছ। এখ্াকন

র্াষ্টতংকঘয

ভাষ্টিফকে স্ত্র ংঘাত ও উন্নয়কনয অন্তঃম্পকেষ য ষ্টফলকয় নয দযযাষ্ট্রয ভত র্ানকত িাআফায
র্নয নযকযাধ েযা কয়কছ। এআ ষ্টিান্ত দভাতাকফে, নকবিয ২০০৯ াকর র্াষ্টতংকঘয ভাষ্টিফ
‚Promoting Development through the Reduction and Prevention of Armed Violence”
(A/64/228) এয উয এেটি প্রষ্টতকফদন র্াষ্টতংকঘয াধাযে কেরকন দ েকযন।

‘The Global Burden of Armed Violence প্রষ্টতকফদনটি, স্ত্র ংঘাকতয দনষ্টতফািে প্রবাফ
বারবাকফ দফাতায এফং একে োমষেযবাকফ দভাোকফরা েযায র্নয এেটি গুরুত্বূেষ দকক্ষ্। ’
ষ্টভকিষ্টরন দেষ্টভ-দয, যআ যযাষ্ট্র ষ্টফলয়ে ভন্ত্রী
The Global Burden of Armed Violence’য ূিনা-ফােী

২। ষ্টযভােীয়তা ও মষকফক্ষ্েঃ
এেটি প্রাভানয-ষ্টবষ্টত্ত স্থান েযা র্রুযী, মা অন্তর্ষাষ্টতে দগাষ্ঠীকে উন্নয়ন ও উৎাদনীরতায উয
স্ত্র ংঘাকতয প্রবাফ ফযতকত, এফং স্ত্র ংঘাত দযাধ ও হ্রাকয র্নয োমষেয উকদযাগ গ্রে
েযকত াাময েযকফ। ষ্টেবাকফ তযুঁ ষ্টেভূ দূয েযা মায়, ষ্টনযাত্তাভূরে উেযে ফাড়াকনা মায় ও
স্ত্র ংঘাকতয প্রবাফকে ষ্টনভূষর েযা মায়-এ ংক্রান্ত তর্য নীষ্টতষ্টনধষাযে ও ংষ্টিি দার্ীফীকদয
র্নয গুরুত্বূেষ।
দর্কনবা দঘালোয ভূর দর, স্ত্র ংঘাকতয ষ্টযষ্টধ, ফণ্টন ও প্রবাফ ংক্রান্ত জ্ঞান ফৃষ্টিয উকেকয
র্াতীয় ও অন্তর্ষাষ্টতে প্রকিিায ভকধয ভন্বয় াধকনয র্নয, এেটি দর্কনবা-ষ্টবষ্টত্তে গকফলো
প্রষ্টতষ্ঠান-The Small Arms Survey দে দাষ্টয়ত্ব ষ্টদকয়কছ। ২০০৬ ার দর্কে এআ প্রষ্টতষ্ঠান ষ্টফকশ্বয
নযানয গকফলো প্রষ্টতষ্ঠাকনয াকর্, নীষ্টতভারা ততষ্টযকত ও তফষ্টশ্বে, অঞ্চষ্টরে ও স্থানীয় দক্ষ্কত্র স্ত্র
ংঘাকতয উয গকফলো োমষক্রভ ষ্টযিারনায র্নয এেকমাকগ োর্ েকয মাকে। এআ োকর্য ভকধয
যকয়কছ ষ্টফষ্টবন্ন দদকয ংঘাতভয় এরাো ষ্টিষ্টিতেযে, (ফযরুন্ডী, গুকয়কতভারা ও ষ্টতভযয-দরককত)
এফং Global Burden of Armed Violence ীলষে এেটি প্রোনা।
২০০৮ াকর প্রর্ভ প্রোষ্টত ওয়া Global Burden of Armed Violence প্রষ্টতকফদনটি স্ত্র ংঘাকতয
প্রফেতা ও যীষ্টতয উয ষ্টফস্তৃ ত, ষ্টনবষ যকমাগয ও নতয ন তর্য প্রদান েকযষ্টছকরা। এআ প্রষ্টতকফদন স্ত্র
ংঘাকতয দফ ষ্টেছয ষ্টনষ্টদষি ষ্টনকদষ কেয প্রষ্টত অকরাোত েকযষ্টছকরা, মায ভকধয যকয়কছঃ ংঘাত কত
প্রতযক্ষ্ ও কযাক্ষ্বাকফ ভৃতযয, ষ্টং তযাোকেয ঘটনা, স্ত্র ংঘাকতয র্ষননষ্টতে প্রবাফ ও ক্ষ্ষ্টত।
এছাড়া, দর্ন্ডায, ষ্টফকযাধ-যফতী ংঘলষ, এফং উকেদ, ষ্টফিায-ফষ্টবূষ ত তযাোে ও যকেয
ভকতা নযানয ষ্টংতায উয অকরাোত েযা কয়কছ।

৩। োমষক্রভঃ
২০১৫ ার নাগাদ স্ত্র ংঘাত ষ্টযভােীয়বাকফ হ্রা েযায রক্ষ্য র্ষকনয উকেকয প্রষ্টতকযাধ ও
হ্রা েযায ভষ্টন্বত, াভঞ্জযূেষ ও ম্পূযে োমষক্রভ উন্নয়কনয র্নয অক্রান্ত যাকষ্ট্রয ও যীর
ভাকর্য োমষক্ষ্ভতা ফৃষ্টি েযা র্রুযী।
দর্কনবা দঘালো ষ্টেছয ষ্টফকল ষ্টনফষাষ্টিত দদ ও কফষাত্তভ ফযফস্থায উয নর্য প্রদান েকয, দমখ্াকন
UNDP ও অন্তর্ষাষ্টতে দাতা দগাষ্ঠীয াাকময র্াতীয় ও স্থানীয় যোয স্ত্র ংঘাত প্রষ্টতকযাধ ও
হ্রা েযায র্নয ষ্টেছয ষ্টনষ্টদষি োমষক্রকভয উন্নয়ন েকযকছ ও তাকত দনতৃ ত্ব প্রদান েকযকছ।
দর্কনবা দঘালো ষ্টিফারয় এেষ্টত্রত কয় োর্ েযকছ OECD’য ন্তগষত Development Assistance
Committee (DAC) এয াকর্, মা ষ্টেনা স্ত্র ংঘাত দযাধ ও হ্রা েযায উায় ংক্রান্ত নীষ্টতভারা
প্রেয়কনয াকর্ ঘষ্টনষ্ঠবাকফ মযি।
দর্কনবা দঘালো ও এয োমষক্রভ প্রকিিায এেটি গুরুত্বূেষ ং যীর ভার্। Quaker UN Office
(QUNO) যীর ভাকর্য াকর্ ভন্বয় াধনকে ও স্ত্র ংঘাত প্রষ্টতকযাধ ও হ্রা ংক্রান্ত তর্য
অদান-প্রদানকে ায়তা েযকছ।

