অভদানন  যপ্তানন ফানিজ্যে ম্ভাফনায নতুন দ্বায উজ্মাচন ওযজ্ে নাযী উজ্যাক্তাযা
এ এইচ এভ ভাসুভ বফল্লা
অভাজ্দয যনংখ্যায জ্ধ েও নাযী। অন্তযোনিও শ্রভ ংস্থা
(অআএর) প্রওানি 'য়ার্ল্ে
এভপ্লয়মভন্ট োন্ড সাশ্যার অউটলুওঃ সেন্ড ২০১৮' নযজ্াট ে নুাজ্য ২০০৮ ার সেজ্ও ২০১৭ াজ্রয ভজ্ে
নাযী ওভেংস্থাজ্নয ায ৩৫ িাং সফজ্েজ্ে, সমঔাজ্ন পুরুল ওভেংস্থাজ্নয ায সফজ্েজ্ে ১১ িাং। নাযীজ্দয
ওভেংস্থান বৃনিয সেজ্ন সদজ্ দ্রুি নফওাভান নল্পঔাজ্িয নফজ্ল ভূনভওা যজ্েজ্ে।
নফজ্ল ওজ্য
সাাও নল্পঔাি  সফাঔাজ্িয ভূনভওা নযীভ। এঔাজ্ন উজ্েঔ ওযা সমজ্ি াজ্য ,
কৃনলঔাজ্ি এঔন নাযী যনংখ্যায নফযাট এওটি ং যনেি যজ্েজ্ে। শুধু তাই নয় ব্যফা নযচারনায সেজ্ে
অভাজ্দয সদজ্য নাযীযা পরিায স্বােয যাঔজ্েন।
এভনবি, আভদাবন যপ্তাবন ফাবিমযেয মভাট এিটি
চোমরবজিং মায় এমদময নাযী উমযাক্তাযা এবিময় আমেন।
নল্পঔাজ্ি কি এও দজ্ও নাযী ওভেংস্থাজ্নয ায
৩৫ িাং বৃনি সজ্র াভনিওবাজ্ফ নাযী
ওভেংস্থাজ্নয নযভাি এঔজ্না পুরুল ওভেংস্থাজ্নয তুরনা য় সফ ওভ। াম্প্রনিও ফেযগুমরামত উজ্যাক্তা
নজ্জ্ফ নাযীজ্দয ংিি এফং যািী য় ে েনীনিজ্ি িাজ্দয ফদান উজ্েঔজ্মাগ্য াজ্য বৃনি মময়মে। ফজ্ো
উজ্যাক িি  নযচারনা  যপ্তাননমুঔী ব্যফা নযচারনা য ভাধ্যমভ নাযী উজ্যাক্তাযা মদময অর্ থনীবতয
চািামি িবতীর যাখমত ভূবভিা যাঔজ্েন।
যািীয় বল্প নীনিভারা ২০১৬ নুাজ্য , এওযন নাযী উজ্যাক্তা জ্রন এভন এওযন নাযী নমনন
ব্যনক্তকি উজ্যাজ্ক নযচানরি য় এভন এওটি ব্যফা ফা প্রনিষ্ঠাজ্নয ভানরও েফা সযনযস্ট্রায ফ যজ্েন্ট
স্টও সওাম্পাননয এন্ড পাভেজ্য ন্তর্ভেক্ত এওটি সওাম্পানন য ওভজ্ে ৫১ িাং ময়ামযয ভানরও। যািীয়
ে েনননিও ভীো ২০১৯ নুাজ্য, ফিেভাজ্ন কুটিয নল্প সভাট ৭৮ রে ব্যফাবয়ি উজ্যাজ্কয ভজ্ে ৭.২২
িাং নাযী উজ্যাক্তাযা নযচারনা ওযজ্েন।
সদজ্য নাযী উজ্যাক্তাযা পটওয়োয সডবরজ্ভন্ট, চাভো, লধ নল্প, নো যাভে, স্বাস্থে, কৃবল,
ফস্ত্রখাত ন্যান্য উৎাদন  সফা ঔাজ্ি ওায ওযজ্েন। সদজ্য নাযী উজ্যাক্তাজ্দয নযচানরি ব্যফা
প্রবতষ্ঠামন ফহু ভানুজ্লয ওভেংস্থান সৃনি ময়মে, মামদয এওটি ফজ্ো ং নাযী। িজ্ফ জ্নজ্ও নাযী উজ্যাক্তা
এঔন িথ্যপ্রযুনক্ত , ই-ওভা ে ঔাজ্ি ওায ওযায উৎা প্রদেন ওযজ্েন। নফজ্ল ওজ্য অভদানন  যপ্তানন
ফানিজ্যে নাযী উজ্যাক্তাজ্দয ংখ্যা দ্রুি বৃনি াজ্ে।
ফাংরাজ্দ জ্ি যপ্তানন ণ্যমূজ্য ভজ্ে যজ্েজ্ে সাাও
, াট  াটযাি ণ্য , চাভো 
চাভোযাি ণ্য , নচংনে, নফনবন্ন প্রযানিয ভাে আিোনদ। িজ্ফ যওায অন্তযোনিও ফাযাজ্য সদীে জ্ণ্যয
ফাযায ম্প্রাযজ্িয রজ্েে এফং যপ্তানন ঝুনেজ্ি বফনচেে অনায রজ্েে নানা ধযজ্নয উজ্যাক িি ওজ্যজ্ে।
এযআ ং নজ্জ্ফ কুটিয নল্পঔাজ্ি উৎানদি ণ্য াভিী অভাজ্দয ংস্কৃনিয কৃনি , ওারচায ঐনিে
উস্থান ওজ্য এভন ধযজ্নয ণ্য যপ্তাননয উজ্যাক িি ওজ্যজ্ে। এআ ওর নল্পঔাজ্িয উৎাদন ওাম েক্রজ্ভয
অধুননওােজ্নয ভােজ্ভ উৎাদন বৃনি  যপ্তানন ফাযায ম্প্রাযজ্িয রজ্েে পুরুল উজ্যাক্তাজ্দয াাান
নাযী উজ্যাক্তাযা চোজ্রঞ্জ ননজ্ে এনকজ্ে অজ্েন। এভন উজ্যাক ননঃজ্েজ্ প্রংায দানফদায।
াম্প্রনিও ভজ্ে কুটিযনল্প ঔাজ্ি নাযী উজ্যাক্তায ংখ্যা সফ সচাজ্ঔ োয ভজ্িা। যওাজ্যয ে
জ্ি নাযী উজ্যাক্তাজ্দয নীনি া য়িা প্রদান  িাজ্দয নুকূজ্র নফনবন্ন ধযজ্নয ওভেসূনচ িি ওযায পজ্র
এওর গুিকি নযফিেন এজ্জ্ে ফজ্র নফজ্লজ্ঞজ্দয ভিাভি। নাযী উজ্যাক্তাযা মাজ্ি সদজ্য ে েনীনিয ওর

-২ঔাজ্ি ভূনভওা যাঔজ্ি াজ্যন সযন্য নল্প ভন্ত্রিার য়, ফানিযে ভন্ত্রিার য়, ে ে নফবাক , অনে েও প্রনিষ্ঠান
নফবাক যওাজ্যয ন্যান্য ভন্ত্রিারয়  দপ্তয নফনবন্ন ধযজ্নয ওভেসূনচ ফাস্তফায়ন ওযজ্ে। অন্তযোনিও ফাযাজ্য
সদীয় জ্ণ্যয চাবদা বৃনিয যন্য সদজ্ উৎানদি জ্ণ্যয অন্তযোনিও ভান নননিি ওযায রজ্েে সদী য়
জ্ণ্যয োনক্রনডজ্টন প্রদান যওায ফহুমুঔী উজ্যাক ফাস্তফা য়ন ওযজ্ে। এযই অিং বমমফ যপ্তানন
ফানিজ্যে ওানযকনয ফাধা াযি , যািীেভান ওাঠাজ্ভা উন্ন য়ন নফশ্বফাযাজ্য সদী য় জ্ণ্যয ফাযায
ম্প্রাযজ্িয রজ্েে নফনবন্ন অন্তঃযাষ্ট্রীে, অঞ্চনরও  অন্তযোনিও ংস্থায াজ্ে াযস্পনযও স্বীকৃনি যেজ্নয
রজ্েে ওায ওযজ্ে নল্প ভন্ত্রিারজ্েয অিাধীন ংস্থা ফাংরাজ্দ োজ্ক্রনডজ্টন সফাড ে। যিামযয াাাব
নাযী উজ্যাক্তাজ্দয উন্নেজ্ন ংনিি অন্তযোনিও প্রনিষ্ঠানমূজ্য ভূনভওা প্রংায দানফ যাজ্ঔ।
অন্তযোনিও ফাযায িীব্র প্রনিজ্মানকিাপূি ে। ণ্য অভদানন  যপ্তাননজ্ি নাযী  পুরুল বনবফ থমমল ির
উজ্যাক্তামি এঔাজ্ন প্রচণ্ড প্রনিজ্মানকিা মভািাবফরা িময টিজ্ও োওজ্ি  য়। ভীোয় সদঔা সকজ্ে , অভদাননযপ্তানন ফানিযে নাযী উজ্যাক্তাজ্দয ভস্যা  চোজ্রঞ্জ পুরুল উজ্যাক্তাজ্দয তুরনা য় অমনিটা সফন। াভানযও
ব্যফস্থায ওাযজ্ি খয জ্ি ফাআজ্য অায সেজ্ে নাযীযা ফাধায ম্মুঔীন জ্ে োজ্ওন। িাোডা, প্রযুনক্তকি দেিা
যেজ্নয সেজ্ে কজ্ে নাযীযা এঔজ্না পুরুলজ্দয তুরনায় ননেময় অজ্েন।
অভদানন-যপ্তানন ফানিজ্যেয ভজ্িা নফজ্লা বয়ি সেজ্ে িথ্য প্রানপ্তয নদও সেজ্ও ও নাযী উজ্যাক্তাযা
পুরুলজ্দয যন্য নওছুটা ববেময় অজ্েন ফমর ভীক্ষায় যানা মায়। ম োপ্ত মূরধজ্নয খাটনি অভদানন-যপ্তানন
ফানিযে নযচারনায সেজ্ে অজ্যা এওটি ফজ্ো ফাধা। ব্যাংও জ্ি নাযী উজ্যাক্তাজ্দয ঋি সজ্ি নিা ফা
স্বাভীয ে জ্ি গ্যাযানন্ট নননিি ওযজ্ি  য়। নাযী উজ্যাক্তাজ্দয জ্ে এ ধযজ্নয গ্যাযানন্ট সমাকাে ওযা
জ্নও ভয় দঃাে জ্ে জ্ঠ। ণ্য  প্যাজ্ওনযংজ্েয ভাজ্ন খাটনি এওটি ফজ্ো চোজ্রঞ্জ।
অভদানন-যপ্তানন ফানিজ্যে নতুন নতুন পর নাযী উজ্যাক্তা সৃনিয ওযজ্ি িাজ্দয যন্য ঋি সুনফধা
নননিি ওযজ্ি জ্ফ। াাান অভদানন  যপ্তানন ফানিজ্যে নফননজ্োজ্কয অজ্ক এফং জ্য নাযী উজ্যাক্তাজ্দয
যন্য ঋিদািা ব্যাংজ্ওয ে সেজ্ও ওাউজ্েনরং সফা প্রদান
 িদাযনও ওযা প্রজ্োযন। ঋজ্িয যন্য
প্রজ্োযনীয় ওাকযজ্েয ংখ্যা ওভাজ্না ঋিদাজ্নয প্রনক্রো য ওযা জ্র সটি নাযী উজ্যাক্তাজ্দয
অভদানন যপ্তানন ফানিজ্যে এনকজ্ে অজ্ি নফজ্লবাজ্ফ নুপ্রানিি  উৎানি ওযজ্ফ। এোো অভদানন 
যপ্তানন ঔাজ্িয নাযী উজ্যাক্তাজ্দয যন্য বফববন্ন ধযমনয অনে েও সুনফধা ন্যান্য সুজ্মাক-সুনফধা ম্প্রানযি
ওযা সমজ্ি াজ্য। িীব্র প্রনিজ্মানকিামূরও নফশ্বফাযাজ্য অভদানন-যপ্তানন ফানিযে নযচারনায যন্য নফজ্ল
দেিা  জ্ঞান প্রজ্োযন। এ নফলজ্ে নাযী উজ্যাক্তাজ্দয সাকি দেিায উন্নেন  ব্যফস্থানা েভিা বৃনিয
যন্য নফজ্ল প্রনেি প্রদান ওযা প্রজ্োযন। অভদানন যপ্তানন ফানিজ্যে োজ্ক্রনডজ্টজ্নয গুরুত্ব  ব্যফস্থা
যওাজ্যয নফনবন্ন দজ্ে ম্পজ্ওে ওর উজ্যাক্তায ম্যওবাজ্ফ ফনি ো এওান্তবাজ্ফ প্রজ্োযন।
যওায গৃীি এওর ওাম েক্রভ  সুনফধা ওাজ্য রাকাজ্র সদীে জ্ণ্যয ভান বৃনি  অন্তযোনিও
ফাযাজ্য সদীে জ্ণ্যয চানদা অয ম্প্রানযি জ্ফ ফজ্র অা ওযা মাে।
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