
       
 
 

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুললোর মধ্য দিলে জনবহুল ৯টি দেশ থনলয় গঠিত দ োরোম হলে E-9 । এর সেস্যরোষ্ট্রসমূহ 

হলে বোাংলোলেশ, ব্রোথজল, চীন, থমশর, ভোরত, পোথেস্তোন, ইলদোলনথশয়ো, দমথিলেো ও নোইলজথরয়ো।  
 

সেস্যরোষ্ট্রসমূলহর মলধ্য পোরস্পথরে দ োগোল োগ এবাং তথ্য থবথনমলয়র মোধ্যলম ইউলনলকো'র ‘সবোর জন্য থশক্ষো’ 

(Education for All) েম মসূথচলে এথগলয় দনয়ো এবাং দ্রুততোর সোলি সোমথিে সো ল্য অজমলনর ললক্ষে ১৯৯৩ সোলল 

ভোরলতর নয়োথেল্লীলত E-9 দ োরোম গঠন েরো হয়। ইলতোপূলব ম বোাংলোলেশ ব্যতীত অন্য সেল সেস্যরোষ্ট্রই এে অিবো 

এেোথিেবোর সভোপথতর েোথয়ত্ব পোলন েলরলে। মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী দশখ হোথসনোর ঐেোথিে আগ্রলহ এবোরই প্রিমবোলরর 

মত বোাংলোলেশ E-9 মন্ত্রী প মোলয়র সলেলন আলয়োজন েরলত  োলে এবাং বোাংলোলেলশর থশক্ষোমন্ত্রী E-9 

দ োরোলমর পরবতী দময়োলের দচয়োরম্যোন হলত  োলে। 
 

পূলব মর ১০টি মন্ত্রী প মোলয়র সলেলন ‘সবোর জন্য থশক্ষো’ (Education for All) েম মসূথচ স ল েরোর 

লক্ষেমোত্রো অজমলনর উলেলআ আলয়োথজত হলয়থেল। থেতু ব বতমমোলন থববব্ব্যোপী দসেসই উন্নয়লনর লক্ষেমোত্রো 

(SDG) বোস্তবোয়লনর পসভূথমলত E-9  দ োরোলমর সেস্যরোষ্ট্রসমূলহর থশক্ষো থবষয়ে  (SDG4) লক্ষে অজমলনর 

েো মের দেৌশল থনি মোরলের প্রয়োলস আগোমী ৫-৭ দ ব্রুয়োথর, ২০১৭ প্রিমবোলরর মত E-9 সলেলন বোাংলোলেলশ 

অনুথিত হলত  োলে। আগোমী ৫ দ ব্রুয়োথর, ২০১৭, সেোল ১০:০০ সোয় দহোলসল দরথিসন ব্লু ঢোেোলত এর  

উলবোিন েরলবন মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী দশখ হোথসনো। এেোড়োও উলবোিনী অনুিোলন দগস্ট অব অনোর থহলসলব 

উপথিত িোেলবন ইউলনলকো’র মহোপথরচোলে থমজ ইথরনো দবোলেোভো এবাং সেস্যরোষ্ট্রসমূলহর থশক্ষোমন্ত্রী ও 

উর্ধ্মতন েম মেতমোগে ৩ (থতন) থেন ব্যোপী এ সলেললন অাংশগ্রহে েরলবন। 
 

উললখ্য, E-9  দ োরোলমর বতমমোন সভোপথত পোথেস্তোন। ৫ দ ব্রুয়োথর উলবোিলনর থেন  ঢোেোর এ সলেললন বোাংলোলেলশর 

থশক্ষোমন্ত্রীলে আনুিোথনেভোলব সভোপথতর েোথয়ত্ব হস্তোির েরো হলব। আরও উললখ্য, বোাংলোলেশ এ প মি E-9 এর 

সভোপথত থহলসলব েোথয়ত্ব পোলন েলরথন এবাং Ministerial Review Meeting আলয়োজন েলরথন। E-9 

দেশগুললো থবলবব্র অলি মে জনসাংখ্যোর প্রথতথনথিত্ব েরলে বললই ঢোেোর আসন্ন এ সলেললন E-9  দ রোলমর গুরুত্ব ও 

প্রলয়োজনীয়তো  িো িভোলব তুলল িরো হলব। 
 

আসন্ন E-9  সলেললন সেস্যরোষ্ট্রসমূলহ SDG-4 বোস্তবোয়লনর দরোিম্যোপ সম্বথলত ‘Dhaka Declaration’ গৃহীত 

হওয়োর েিো রলয়লে। এর পলর ৬ই দ ব্রুয়োথর দবলো ১:০০ ঘটিেোয় দহোলসল দরথিসন ব্লুলত সাংবোে সলেলন অনুথিত 

হলব। 

 

SDG বোস্তবোয়লনর দপ্রক্ষোপলস ঢোেোয় আসন্ন E-9 দ োরোলমর মন্ত্রী প মোলয়র সলেলন অতেি গুরুত্ব বহন েলর। এ 

সলেললনর মোধ্যলম এই আিজমোথতে সাংিোর গুরুত্ব ও প্রলয়োজনীয়তো তুলল িরোর চমৎেোর সুল োগ রলয়লে। পোশোপোথশ 

স লভোলব এ সলেলন আলয়োজলনর মোধ্যলম বোাংলোলেলশর ভোবমূথতম উজল ল হলব। এ িরলনর সলেলন েরলত দপলর 

বোাংলোলেশ আনথদত ও গথব মত।  


