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বিবশ্বক থেকক স্থানীয়  

মানষু ও পৃবেিীর সুনন্দ কল্যাকণর বনবমকে থেকসই-কাঠাকমাগত সংস্কাকরর উকেকযয গহৃীত বিশ্ব স্থানীয়করণ বিিস অকযষ 

আযািাকির এক অননয উকিযাগ। 
 

স্থানীয়করণ? 

সুিরূপ্রসারী অসীম সম্ভািনার একটি অনাড়ম্বর ধারণা। 
 

তুমুল্ জনবপ্রয় খািয আকন্দাল্নগুকল্া আমাকির স্পষ্টভাকি থিখাকত সক্ষম হকয়কে থে অেথনীবতকক িাসগকৃহর বনকেিতী করকত 

পারকল্ সিরকম সুবিধা বনবিত করা সম্ভি। চরম িাবরদ্র্য, জল্িায়ু পবরিতথ ন, মািকাসবি এিং প্রজাবত বিনাকযর মত 
বিপুল্ সংককে বনমবিত সভযতায়  ‘ স্থানীয়করণ ’আজ সিার জনযই মঙ্গল্জনক একটি সমাধান রূকপ আবিভূথ ত হকয়কে। 

মূল্ধারা সম্প্রচার মাধযকমর এককিাকর নাককর ডগায় কােথত থকাকনা রকম সরকাবর সহায়তা োড়াই প্রকতযকটি মহাকিকযর 

তৃণমলূ্ পেথায় থেকক ককয়ক িযক ধকর একেু একেু ককর গকড় উকঠকে  ‘ স্থানীয়করণ আকন্দাল্ন’। জনগণ আিার স্থানবভবেক 
ও মানবিক জীিনোত্রার সাকে মানানসই থসই অেথ-িযিস্থার িনুন মজিুত করার ল্কক্ষয বনবিড় তৎপরতা চাবল্কয় োকেন, 

থকননা সামাবজক ও িযবিগত সকুখর িুবনয়াি রচনা করকত পাকর একমাত্র স্থাবনক অেথনীবত। উৎপািক ও থভািার মধযকার 
বিিযমান িরূত্ব কবমকয় মানষু পরস্পর পরস্পকরর সাকে এিং মাটির সাকে বনকজকিরকক েিু ককর বনকয়কে। এোই হকল্া  ‘ সুকখর 
অেথনীবত’। 

স্থানীয়করকণর মাধযকম প্রাবিক বিপনন থকন্দ্র, কৃবষ খামার ও আঞ্চবল্ক িযিসায় সহায়তার হাত িাবড়কয় থিয়া হয়। একত 

অকেথর প্রিাহ বনজস্ব এল্াকার গবির মকধয োকক। আপনার িাস্তবিক, আবেথক ও মানবিকভাকি িসিাকসর স্থাকনই বিবনকয়াকগর 

সুকোগ ককর থিয়  ‘ স্থানীয়করণ’। থিযজ উপকরণ ও সম্পি (মনুষয এিং প্রাকৃবতক উভয় সম্পিই) িযিহার ককর পবরকিকযর 

সাকে সংহবত থরকখ ঘরিাবড় ইতযাবি বনমথাকণর আকয়াজন ককর এ িযিস্থা। এ আকন্দাল্কনর মাধযকম জিািবিবহতাহীন িানিীয় 

থকাম্পানী থেকক মখু বিবরকয় থনয়া োয়। বিবশ্বক এককচটিয়া পুুঁবজকক কর সুবিধা, ভতুথ বক ও আইনগত সুবিধা থিয়া থেকক 
সকর একস স্থাবনক িযিসা ও বযল্পকক সহায়তা প্রিাকনর বসদ্ধাি গ্রহকণর জনয রাজননবতক প্রবতকরাধ গকড় থতাল্ার উপায় 

থিখায়  ‘ স্থানীয়করণ’। 

আমরা ইবতহাকসর এক নবজরবিহীন সংককের মুহূকতথ  উপনীত হকয়বে। ককরানা মহামাবর বিবশ্বক আবেথক িযিস্থাকক ভীষণভাকি 

স্তব্ধ ককর বিকয়কে িকল্ সিাই এখন প্রচবল্ত িযিস্থার চাবল্কাযবিগুকল্ার অক্ষমতা স্বীকার করকেন। 



 

 ককরানা পরিতী    
পূকিথর অিস্থায় বিকর থগকল্? 

স্থানীয় স্ববনভথ র িযিস্থায় থেকত পারকল্? 

ককপথাকরযন কতৃথ ক প্রিল্ বনয়ন্ত্রণ 

থমৌবল্ক চাবহিা পূরকণর জনয বিবশ্বক থোগান 
িযিস্থার উপর বনভথ রযীল্তা 

পবরকিকযর নবজরবিহীন বিপেথয় 

উচ্চ হাকর প্রেুবি বনভথ র থোগাকোগ 

িহৃৎই উৎকৃষ্ট 

জঘনয প্রবতকোবগতা ও িুুঃবিিাময় জীিন 

থককন্দ্রর একেত্র ক্ষমতা  

কােথকর গণতন্ত্র 

স্থানীয় ও আঞ্চবল্ক স্ববনভথ রতার বিকক োত্রা 
পবরকিকযর সুস্বাস্থয পুনরুদ্ধার করা 
জনগকণর প্রতযক্ষ আিুঃকোগাকোগ সম্মৃদ্ধ করা 
মানকুষর পবরসর ও গবতর সমন্বকয় অেথননবতক 

কমথকাি পবরচাল্না 
থেকসই ও অেথিহ কমথসংস্থাকনর সুকোগ 

সামাবজকভাকি টিকক োকার সক্ষমতা িবৃদ্ধ 

বিশ্ব স্থানীয়করণ বিিস-২০২০ উপল্কক্ষ আমাকির সাকে বিবচত্রযপণূথ ও িণথাঢ্য জীিকনর থিয ককয়কজন গুণী িযবি েুি হকিন। 
তাুঁকির মকধয রকয়কেন-থনায়াম চমবস্ক, এবন থল্নক্স, থজায়ানা মযাবস, আইয়যান মযাকবগল্বিস্ট, এবল্স ওয়াোরস, ব্রায়ান 

একনা, থজাহান হযারী এিং চাল্থস আইনকস্টইন। এোড়াও োককিন আিজথ াবতকভাকি স্বীকৃত পবরকিয কমী-িন্দনা বযভা, থগইল্ 

ব্রাড ব্রুক, কযাবমল্া মাবরকনা, আল্-নূর ল্াধা এিং থিকয়া এককাকমাকল্ি। চল্বচ্চত্র বনমথাতাকির মকধয থেকক েুি হকিন ডযামন 

গযাকমাল্ং। এোড়াও পৃবেিীর প্রকতযক অঞ্চল্ থেকক সমৃ্পি হকিন িহু অেথনীবতবিি ও িাবয়ত্বযীল্ নাগবরকিৃন্দ।  

 

িিৃতা ও আকল্াচনা অনুষ্ঠাকনর িাুঁকক িাুঁকক সংগীত, তারকা-আল্াপ, এবনকমযন ও রাজননবতক হাসযরকসর আকয়াজন 

োককি। সরাসবর প্রকনাের পকিথর সাকে  ‘ বিবশ্বক থেকক স্থানীয় ’বযকরানাকম থঘাষণা-পত্র পকড়ও থযানাকনা হকি। 
 

আঞ্চবল্ক ও স্থাবনক পবরসকর স্থানীয়করকণর সােথক নবজর স্থাপন করা এিং আবেথক নীবতর থক্ষকত্র থকৌযল্গত পবরিতথ ন 
সূচনার জনয কীভাকি কােথকর প্রচারাবভজান চাল্াকনা োয় থস িযাপাকর সকম্মল্ন থেককই অংযগ্রহণকারীকির উকেকযয 

স্থানীয়করকণর উপকোগী িাস্তি কমথপন্থা উপস্থাপন করা হকি। সপ্তাহিযাপী একটি অনল্াইন থকাকসথরও উকবাধন হকি এই 

আকয়াজন থেকক। 

 
প্রচবল্ত িযিস্থার পবরিতথ কনর জনয এই প্রগবতময়, থপ্ররণািায়ক এিং জীিনমখুী উকিযাকগর সাকে আপনার সাগ্রহ অংযগ্রহণ 
আমাকির একাি কাময! 

থল্াকাল্ বিউচারস কতৃথক প্রচাবরত 

  


