
 

 

 
 

লুী মাজের াজথ ম্পৃক্তকরণ ববয়ক ইইউ’র কাবি ররাডমযাপ 
বাাংাজেল 

ভূবমকা 
 
ইউজরাবপয়ান ইউবনয়ন (ইইউ) ক্ষমতাবয়ত লুী মােজক রযজকান গণতাবিক প্রবিয়ার একটি গরুতু্বপূণণ উপাোন 
এবাং ম্পে বজজব ববজবচনা কজর। লুী মাে বুত্ববােজক প্রবতবনবতত্ব   ান কজর থাজক। তারা আর  কাযণকর 
নীবতমাা প্রণয়জন এবাং অাংলগ্রণমূক   স্থায়ী উন্নয়জন অবোন রাখজত পাজর। ববজরাত মীমাাংা   লাবি প্রবতষ্ঠার 
রক্ষজে  লুী মাে গরুতু্বপূণণ ভূবমকা পান কজর। 
 
যবে  উন্নয়ন এবাং গণতাবিক লান পবরচানার প্রাথবমক োবয়ত্ব রাজের, তথাবপ রাে এবাং লুী মাজের 
াংস্থাগজুার (বএ ) রযৌথ প্রজচষ্টা োবরদ্র্য, িমবতণমান অাময, ামাবেক বঞ্চনা এবাং অবস্থবতলী উন্নয়জনর চযাজঞ্জ 
রমাকাজবায় ায়তা কজর। নাগবরকজের স্বাথণ তুজ তরার মাতযজম লুী মাজের াংস্থাগজুা অাংলগ্রণমূক, স্বচ্ছ 
এবাং েবাববেবতামূক লান বযবস্থার িমবতণমান চাবোজক পূরণ কজর। অিভুণ বক্তমূক   কাযণকর াংস্কার বনবিত 
করজত, আর  েবাববেবতামূক   আইনঙ্গত  রাে গঠজন এবাং ামাবেক াংজযাগ   গণতজির উন্নয়জন নীবত 
প্রণয়ন প্রবিয়ায় লুী মাজের াংস্থাগজুার অাংলগ্রণ গরুতু্বপূণণ ভূবমকা পান কজর।     
 
‘লুী মাজের াংস্থা (বএ )’র তারণাটির মজতয বববভন্ন তরজনর কমণক অিভুণক্ত যাজের বববভন্ন তরজনর ভূবমকা 
  মযাজেট রজয়জে। মজয়র াজথ াজথ এবাং বববভন্ন াংস্থা   রাজের  পর বভবি কজর এর াংজ্ঞায় তারতময জয় 
থাজক। ইউজরাবপয়ান ইউবনয়ন মজন কজর বএ -এর মজতয অিভুণক্ত জচ্ছ ক অ-রােীয়, রবরকাবর, অাভেনক, 
অরােননবতক কাঠাজমা, রযগজুার মাতযজম েনগণ তাজের াতারণ ক্ষয   আেলণজক বাস্তবায়ন করজত চায় রাক তা 
রােননবতক, াাংসৃ্কবতক, ামাবেক বা অথণননবতক। 
 
ইউজরাবপয়ান ইউবনয়ন (ইইউ) লুী মাজের াংস্থাগজুাজক তাজের বববচেয   বুনবেণষ্টতা অনুাজর মূযায়ন কজর। 
ামাবেক অগ্রগবত এবাং লাবি, স্বাতীনতা, মান অবতকার   মানববক মযণাোর রমৌবক মূযজবাজতর প্রবত তাজের রযৌথ 
অঙ্গীকার বাস্তবায়জন ইইউ লুী মােজক ম্পৃক্ত কজর। 
 
ইউজরাবপয়ান কবমলন রথজক ইউজরাবপয়ান পাণাজমন্ট এবাং ইউজরাবপয়ান কাউবন্পজ রপ্রবরত ২০১২ াজর প্রস্তাব  
‚গণতি   রটকই উন্নয়জনর রলকড়: ববজেবলক ম্পজকণ র রক্ষজে লুী মাজের াজথ ইউজরাজপর ম্পৃক্ততা (The 

Roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement with Civil Society in external 

relations)‛-এর মূজ রজয়জে এই েলণন। ২০১২ াজর এই প্রস্তাজব লুী মাজের াজথ ইইউ’র ম্পৃক্ততার রক্ষজে 
আর  ম্প্রাবরত   রকৌলী কমণপন্থার প্রস্তাব করা জয়জে। 
 
প্রস্তাজব ইইউ’র জযাবগতার েনয বতনটি অগ্রাবতকাজরর কথা বা জয়জে: 
 
১. জযাগী রেলগজুাজত লুী মাজের াংস্থাগজুার েনয একটি ায়ক পবরজবল বতবরর প্রজচষ্টা রোরোর করা; 
 
২.জযাগী রেলগজুার অভযিরীণ নীবতজত, ইইউ’র কমণূবচ চজি এবাং আিেণ াবতক প্রবিয়ায় লুী মাজের 
াংস্থাগজুার অথণব   কাঠাজমাবদ্ধ অাংলগ্রণজক উৎাবত করা; এবাং 



 
৩. লুী মাজের স্থানীয় াংস্থাগজুার ক্ষমতা ববৃদ্ধ করা যাজত তারা স্বাতীন উন্নয়ন কমণক বজজব আর  
কাযণকরভাজব তাজের ভূবমকা পান করজত পাজর। 
 
এই অগ্রাবতকারগজুাজক বাস্তবায়জনর রমৌবক রকৌলজ পবরণত করজত প্রস্তাজব রেলীয় পযণাজয় ররাডমযাপ বণণনার কথা 
করা জয়জে। এটিজক ইউজরাবপয়ান ইউবনয়ন এবাং েয রােগজুার রযৌথ উজেযাগ বজজব রেখা জব। 
 
এই ররাডমযাজপর উজেলয 
 
এই ররাডমযাজপর উজেলয  রেলীয় পযণাজয় ইইউ প্রবতবনবত   েয রােগজুার ম্পৃক্ততার রক্ষজে একটি াতারণ 
রকৌলগত কাঠাজমা বতবর করা এবাং এর মাতযজম ইইউ’র কাজের প্রভাব, অনমুানজযাগযতা এবাং েলৃযমানতা ববৃদ্ধ 
করা। 
 
বববভন্ন খাত   তববজর উপকরজণর রক্ষজে এটি ইইউ   লুী মাজের মজতয জযাবগতার তারাবাবকতাজক ববৃদ্ধ 
করজব এবাং ইইউ প্রবতবনবতবগণ, েয রাে এবাং অনযানয প্রাবঙ্গক কমণকজের মজতয আর  ভাজা ম্বন্বয়রক ত্বরাবন্বত 
করজত থাকজব। 
 
বাাংাজেজল লুী মাজের াজথ ম্পকৃ্ততার রক্ষজে ইইউ’র ররাড মযাপ 
 
বাাংাজেজল লুী মাজের াজথ ম্পৃক্ততার রক্ষজে‘বাাংাজেজল লুী মাজের াজথ ম্পকৃ্ততা ববয়ক ররাডমযাজপ’ 
ইইউ’র বজচজয় গরুতু্বপূণণ েলণন এবাং অগ্রাবতকারগজুাজক উপস্থাপন করা জয়জে। বাাংাজেলজক গণতাবিক লান 
পবরচানায় এবাং উন্নয়ন প্রবিয়ায় জযাবগতার েনয ইইউ এবাং ইইউ’র েয রােজের রয উজেযাগ রজয়জে তা এজত 
অিভুণক্ত। ইইউ উন্নয়ন জযাবগতার রযৌথ কমণূবচ প্রবিয়ার আজাজক এবাং ববসৃ্তত পবরজর রকার   লুী 
মাে াংবিষ্ট পক্ষগজুার  পর ২০১৩ া রথজক পবরচাবত রবল বকেু মীক্ষা এবাং আজাচনার ফাফজর  পর 
বভবি কজর ইইউ এবাং ইইউ’র েয রােগজুা এই অগ্রাবতকারগজুা নাক্ত কজরজে।  
 
রূপকল্প ২০২১, োতীয় লদু্ধাচার রকৌল এবাং রটকই উন্নয়ন ক্ষয োতীয় উন্নয়ন পবরকল্পনা এবাং আিেণ াবতক 
অঙ্গীকারগজুাজত বাাংাজেল রকার   লুী মাজের াংস্থাগজুার রয পবরপূরক ভূবমকার কথা বা জয়জে, 
‚বাাংাজেজল লুী মাজের াজথ ম্পৃক্ততা ববয়ক ররাডমযাপ‛-এ তাই তুজ তরা জয়জে। তুরাাং াংবিষ্ট পক্ষগজুার 
জবণাচ্চ জযাবগতার মাতযজম, প্রাপ্ত উপকরণ এবাং ম্পেজক কাজে াবগজয় ররাডমযাপটি বাস্তবায়ন করা জব এবাং এটি 
জব একটি েীবি েব মজয়র াজথ াজথ যা আপজডট করা যাজব। 
 
অগ্রাবতকারমূ 
 
অগ্রাবতকার ১-ায়ক পবরজবল 
 
আইনগতভাজব   বাস্তব রক্ষজে এবাং কাযণকর গণতাবিক জুযাগ বতবরর েনয লুী মাজের রমৌবক অবতকার 
(াংঘবদ্ধ  য়া   মজবত বার অবতকার, তথয াজভর এবাং অনাইজন   বাইজর মত প্রকাজলর অবতকার, তবব 
াজভর অবতকার) বনবিত করজত প্রাবতষ্ঠাবনক   আইনগত কাঠাজমা এবাং এর প্রজয়াজগর (বা এর অভাজব) বেক 
রথজক লুী মাজের েনয একটি ায়ক পবরজবল বতবর করা। 
 
পেজক্ষপ 
 



 রকার এবাং লুী মাজের াংস্থাগজুার াজথ ইইউ’র রােননবতক, অথণননবতক এবাং নীবত াংিাি 
আজাচযূবচজত উপজরর বেজক থাকার েনয ায়ক পবরজবল একটি গরুতু্বপূণণ উপাোন, যা লুী মাে 
াংিাি আিেণ াবতক অঙ্গীকার   নীবতমাার বভবি। 

 

 োতীয় নীবত ববয়ক াংাজপর প্লাটফজমণ লুী মাজের ম্পৃক্ততার েনয  জুযাগ  এবাং আবথণক ম্পজে 
তাজের বনববণঘ্ন প্রজবলাবতকার বনবিত করজত ‘নাগবরক   রােননবতক অবতকার ববয়ক আিেণ াবতক 
কজভজনজন্টর’ (আইবববপআর) কাঠাজমাজত রযব অঙ্গীকাজরর কথা বা জয়জে তার াজথ ঙ্গবত ররজখ 
আইনগত, নীবতগত এবাং প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা   কাঠাজমাজক মথণন  প্রোন করা। 

 ায়ক পবরজবজলর প্রভাব আর  ভাজাভাজব বঝুজত বববভন্ন খাজতর উন্নয়ন জযাগী, রকার এবাং লুী 
মাজের াংস্থাগজুাজক বনজয় রযৌথ আাপ-আজাচনা চাবজয় যা য়া।  

 

 ইইউ’র উন্নয়ন জযাবগতা কমণূবচজত যাজত ায়ক পবরজবল এবাং লুী মাজের রুক্ষার ববয়টি অিভুণক্ত 
থাজক তা বনবিত করা। 

 

 কমণূবচ এবাং প্রকজল্পর নকলা, বাস্তবায়ন, নেরোবর এবাং মূযায়জন েবাববেবতা, স্বচ্ছতা, তথয াভ এবাং 
লুী মাজের অবতকাজরর মত পারস্পাবরক ম্পবকণ ত ববয়গজুা মূতারায় আনার মাতযজম উন্নত ায়ক 
পবরজবজলর অযাডজভাজকব করজত লুী মাজের াংস্থাগজুার েনয বনরাপে রস্প খজু রেয়ার েনয কমণূবচ 
  প্রকল্পজক বযবার করা।  

 

 গণতি, েবাববেবতামূক লান এবাং উন্নয়জনর রক্ষজে লুী মাজের াংস্থাগজুার গরুতু্বপূণণ ভূবমকাজক 
াংজ্ঞাবয়তকারী আিেণ াবতক অঙ্গীকারগজুাজক কমণূবচ এবাং প্রকজল্পর মাতযজম অতযি েলৃযমান করা। 

 
অগ্রাবতকার ২- বনে অবতকাজর উন্নয়ন কমণক বজজব লুী মাে  
 
বনে অবতকাজর এবাং অবতকারজভাক্তাজের, ববজল কজর তৃণমজূর পক্ষ রথজক নীবত, আইন এবাং বদ্ধাি প্রণয়জনর 
ববজয় এবাং এর প্রজয়াগ   বাস্তবায়জনর  পর উন্কু্ত ববতকণ  এবাং অযাডজভাজকবজত বিয়ভাজব ম্পৃক্ত বুত্ববােী, 
প্রবতবনবতত্বমূক, রতুবন্ধন বৃষ্টকারী একটি লুী মােজক মথণন করা।  
 
পেজক্ষপ 
 

 ববেযমান োতীয় নীবত ববয়ক াংাজপর প্লাটফজমণ লুী মাজের অাংলগ্রণজক ায়তা করা। রযখাজন ইইউ 
রাকা কনাজটটিভ গ্রুজপর মত অনযানয আিেণ াবতক উন্নয়ন াংস্থাগজুার পালাপাবল বিয় ভূবমকা পান 
কজর। 

 

 বববভন্ন খাজতর নীবত ববয়ক আজাচনায় এবাং কমণূবচ   প্রকজল্পর নকলা, বাস্তবায়ন এবাং নেরোবরজত 
লুী মাজের আর  রববল বুত্ববােী প্রবতবনবতত্ব এবাং অাংলগ্রণজক বনবিত করা। 

 

 লুী মাজের রযব াংস্থা বজচজয় প্রাবিক রগাষ্ঠী, ববজল কজর নারী, বলল,ু প্রবতবন্ধীজের প্রবতবনবতত্ব করজে 
তাজের ভূবমকাজক ায়তা করা। 

 



 রনট য়াকণ    রোজট অাংলগ্রজণর মতয বেজয়, অনযানয অ-রােীয় কমণক, রকাবর   রবরকাবর খাজতর াজথ 
আিঃবিয়ার মতয বেজয় লুী মাজের াংস্থাগজুার অথণব অাংলীোবরত্বজক রোরোর করা। 

 

 রযখাজন ম্ভব প্রকল্পগজুার মজতয অাংলগ্রণমূক পবরকল্পনা, বদ্ধাি প্রণয়ন এবাং নেরোবর বযবস্থাজক এবাং 
প্রকল্প পবরচানা বযবস্থায় লুী মাজের াংস্থাগজুার অাংলগ্রণজক উৎাবত করা। 

 

 েবাববেবতা বযবস্থা, রযমন তথয অবতকার আইন, বিয় করজত কমণূবচ   প্রকল্পগজুাজত প্রজবলদ্বার বতবর 
করা। 

 

 াংঘাত প্রবতজরাত, াংঘাতজক রপূািবরতকরণ এবাং উগ্রবােজক প্রবতত করজত লুী মাজের ভূবমকা পাজনর 
েনয প্রাবঙ্গক রক্ষজে প্রজবলদ্বার বতবর করা। 

 
অগ্রাবতকার ৩- ক্ষমতা ববৃদ্ধ   েবাববেবতা 
 
এমন একটি লবক্তলাী, স্বাতীন এবাং বনরজপক্ষ লুী মাে গঠজন অবোন রাখা যারা মানবাবতকার, রেোর মতা, 
বববচেয, গণতি এবাং রটকই উন্নয়ন প্রবতষ্ঠা   রক্ষায় অতি প্ররীর মত থাকজব এবাং অাংলগ্রণ, প্রবতবনবতত্ব, 
ববময না করা, েবাববেবতা এবাং স্বচ্ছতার নীবতর বভবিজত কাে করজব।  
 
পেজক্ষপ 
 

 লুী মাজের াংস্থাগজুার েনয বনববণঘ্ন   বনয়বমত তবব রবরা বনবিত করা। 
 

 লুী মাজের াংস্থাগজুার প্রাবতষ্ঠাবনক   কাবরগবর ক্ষমতাজক লবক্তলাী করার পজক্ষ অথণায়জনর উজেযাজগর 
মজতয যাজত ক্ষমতা বতবরর উপাোন থাজক তা বনবিত করা।   

 

 প্রেজন্র পবরবতণন প্রবিয়ার াজথ াজথ লুী মাজের তরণু রনতা এবাং পবরবতণ জনর পক্ষাবম্বনকারীজের 
েনয উন্নয়ন কমণূবচগজুাজত রনতৃত্বজক বনজয় বচিা করা। 
 

 ক কমণূবচ এবাং প্রকজল্প অবতকারবভবিক কমণপদ্ধবত বনবিত করা।  
 

 োতীয় লদু্ধাচার নীবতর াজথ ঙ্গবত ররজখ লুী মাজের াংস্থাগজুার লুান, স্বচ্ছতা এবাং েবাববেবতার 
উচ্চমাজনর প্রবত লুী মাজের াংস্থাগজুার অঙ্গীকারজক স্বীকৃবত রে য়া   মথণন করা ।  

 
অগ্রাবতকার ৪-মানবাবতকারজক মুু্ন্নত রাখা 
 
উন্নয়ন কমণক এবাং মানবাবতকার নেরোবরকারী বজজব লুী মাজের গরুতু্বপূণণ অবোনজক স্বীকার করা, 
মানবাবতকাজরর রক্ষকজের ক্ষমতা ববৃদ্ধ করা এবাং ২০০১ ইইউ-বাাংাজেল জযাবগতা চুবক্তর অনজুচ্ছে ১ এবাং ইইউ 
মানবাবতকার রক্ষক বনজেণলনা অনুাজর মানবাবতকাজরর রক্ষকজের রুক্ষা প্রোন করা।  
 
পেজক্ষপ: 
 



 মানবাবতকার খাজত তবব প্রোজনর েনয কমণূবচ প্রণয়জনর ময় পযণাপ্ত নমনীয়তা এবাং লুী মাজের 
াংস্থার উজেযাগ গ্রজণর অবতকারজক বনবিত করা। 

 

 নতুন উজেযাজগর পবরকল্পনায় ববপন্ন রগাষ্ঠীগজুার (যথা: তমীয় াংখযাঘু, আবেবাী রগাষ্ঠী...)  
মানবাবতকাজরর  পর আজাকপাত করা এবাং স্তজক্ষপকৃত খাতগজুাজত অবতকার বভবিক কমণপদ্ধবতজক 
মূতারায় আনা। 

 

 রমৌবক মানবাবতকার নীবতমাা ম্পজকণ  তারণা ববৃদ্ধর মাতযজম; গরীব এবাং বজচজয় অায়জের েনয, 
আবেবাী রগাষ্ঠীর েনয, নারী, বলল ুএবাং প্রবতবন্ধী বযবক্তজের েনয আজরা ায়ক নযায়ববচার বযবস্থা 
প্রবতষ্ঠার মাতযজম; রেোর অবতকার এবাং রেোর ম্পজকণ  প্রচবত তারণা ভাঙ্গার মাতযজম; আনকুয বযবস্থা 
  েনুীবতর ববজরাতীতা করার মাতযজম রকার   লুী মাজের জযাবগতায় মানবাবতকার   ামবগ্রক 
লুান মনু্নত করার রক্ষজে গণতজির ঘাটবতগজুার মূ কারণ বচবিত করা এবাং মানবাবতকাজরর অবতকতর 
রুক্ষার েনয প্রাবতষ্ঠাবনক পবরজবলজক লবক্তলাী করা। 


