ভাতাযফাড়ি মুদ্র ফন্দয উন্নয়ন : মৃড়িয থথ ফাাংরাথদথয মাত্রা
মভা. জাাঙ্গীয আরভ খান
মুদ্রথথ ফাাংরাথদথয আভদাড়ন-যপতাড়নয ায বৃড়িয াথথ াথথ ফন্দথয কথেইনায যান্ডড়রাংথয়য ড়যভাণও দ্রুত
ফািথে। চট্টগ্রাভ ফন্দয ধাযণক্ষভতায ফাইথয ড়গথয় আভদাড়ন-যপ্তাড়ন কাম যক্রভ কযথে। চট্টগ্রাভ ফন্দথযয উয অড়তড়যক্ত চা
কভাথনা এফাং ব্যাক াংখ্যক জাাজ এফাং কথেইনায যান্ডড়রাংথয়য রথক্ষয ফাাংরাথদ যকায ‘ভাতাযফাড়ি ফন্দয উন্নয়ন’ নাথভ
একটি প্রকল্প গ্রণ কথযথে। বড়ফষ্যত আন্তজযাড়তক ফাড়ণজয চাড়দাথক াভথন মযথখ ফাাংরাথদথয কাথগায যান্ডড়রাং ক্ষভতা বৃড়িয
রথক্ষয ১৬ ড়ভটায গবীযতা এফাং ৮,০০০ টিইইউ’ (ড়ফ ফুট দদথঘ যয কথেইনায) ধাযণ ক্ষভতাম্পন্ন কথেইনায জাাজ প্রথফ
সুড়ফধা বৃড়িয জন্য কক্সফাজায মজরায ভাতাযফািীথত গবীয মুদ্র ফন্দয ড়নভযাণ কযা থে। এ ফন্দথযয মাতাশ্রথয় ১৬ ড়ভটায ম যন্ত
ড্রাপথটয জাাজ প্রথফ কযথত াযথফ। পথর াভড়গ্রক ড়যফণ ব্যয় হ্রা াথফ আনুভাড়নক ১৫ তাাং। ভাতাযফাড়ি ফন্দয
িক, মযর ও নদীথ ড়দথয় াংমৄক্ত থাকথফ। ফন্দযথক মকন্দ্র কথয একটি সুড়যকড়ল্পত কাথনড়িড়বটি গথি উঠথফ। মায পথর মমমকামনা ণ্য থজ এফাং কভ খযথচই ম ৌঁথে মাথফ আভদাড়ন-যপ্তাড়নকাযথকথদয মদাযথগািায়। এ ফন্দয ড়দথয় কয়রা, ড়রক্যযড়য়ড
ন্যাচাযার গ্যা (এরএনড়জ), অড়যথাড়ধত মতর ও মতর ণ্য, ড়থভে, ড়িঙ্কায, ায, খাদ্যস্য, ড়িরণ্য এফাং স্ক্র্যা মরাা
আভদাড়ন জতয থফ।
জাান ইোযন্যানার মকা-অাথযন এথজড়িয (জাইকা) অথ যায়থন কক্সফাজায মজরায ভথখারী উথজরায়
ভাতাযফাড়ি ও ধরঘাট এরাকায় ফন্দযটি ড়নড়ভযত থফ। মন ড়যফণ ভন্ত্রণারথয়য আওতায় চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযক্ষ ‘ভাতাযফাড়ি
ফন্দয উন্নয়ন প্রকল্প’ ফাস্তফায়ন কযথফ। ভাতাযফাড়ি ফন্দয উন্নয়থন ব্যয় ধযা থয়থে ১৭,৭৭৭ মকাটি টাকা। এয ভথে জাইকায ঋণ
১২,৮৯২ মকাটি, চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযথক্ষয (ড়নজস্ব তড়ফর) ২,২১৩ মকাটি এফাং ফাাংরাথদ যকাথযয ২,৬৭১ মকাটি টাকা।
২০২৬ াথরয ড়ডথম্বথযয ভথে প্রথভ ম যাথয়য কজ মল থফ। চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযক্ষ ভাতাযফাড়ি ফন্দথযয অাং এফাং িক ও
ভািক ড়ফবাগ ভাতাযফাড়িফন্দয উন্নয়ন প্রকথল্পয িক অাং ফাস্তফায়ন কযথফ। চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযক্ষ ভাতাযফাড়ি ফন্দয
উন্নয়থনয রথক্ষয ৪৬০ ড়ভটায দদথঘ যয কথেইনায মজটি, ৩০০ড়ভটায দদঘ যযথয ভাড়িাযা মজটি এফাং ১৪.৩ ড়কথরাড়ভটায দদঘ যযথয
চযাথনর ড়নভযাণ কযথফ। চযাথনথরয গবীযতা থফ ১৬ ড়ভটায ও প্রস্থ থফ ৩৫০ ড়ভটায। এোিা ৩৯৭ ড়ভটায নথ য মেক ওয়াটায ফাঁধ
ফড়ধ যতকযণ, দু’টি কী-গ্যাড়ি মক্রণ, একটি ভাড়ি-াযা গ্যাড়ি মক্রণ, েয়টি যাফায টায়াড য গ্যাড়ি মক্রণ ও ড়তনটি টাগথফাট ক্রয়
কযথফ। চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযথক্ষয ড়নজস্ব অথ যায়থন পুণফ যান জড়ভ অড়ধগ্রণ, আয়কয, শুল্ক এফাং বযাটফাফদ ব্যয়, প্রকথল্পয
মানফান, জনফর এফাং ফাস্তফায়ন ব্যয়মূ ম্পন্ন থফ। িক ও জনথ ড়ফবাগ চাযথরন ড়ফড়ষ্ট ২৭ দড়ভক ৭ ড়কথরাড়ভটায
াংথমাগ িক, ১৭টি মোমটা-ফথিা ড়েজ (ড়েজগুথরায মভাট দদঘ যয ৭,০৯৪ ড়ভটায), এক দড়ভক েয় ড়কথরাড়ভটায ডাইক মযাড
এফাং াড়বয মযাড ড়নভযাণ কযথফ।
ড়যাংখ্যান অনুমাড়য় প্রড়তফেয ফাাংরাথদথ জাাজ আগভন বৃড়িয ায ১১ তাাংথয মফড়। ফতযভান কথেইনায
যান্ডড়রাং প্রবৃড়িয ধাযাফাড়কতায় আগাভী ২০৪১ াথরয ভথে মদথ ফাড়ল যক কথেইনায যান্ডড়রাংথয়য ড়যভাণ দাঁিাথফ ১৪০ রাখ
(১৪ ড়ভড়রয়ন) টিইইউ’ এফাং জাাথজয াংখ্যা দাঁিাথফ ৮,২০০টি। এ ড়ফপুরাংখ্যক কথেইনায ও জাাজ যান্ডড়রাংথয়য ক্ষভতা
মদথয ফতযভান মুদ্র ফন্দযগুথরায মনই। মদথ ফতযভাথন মম কয়টি মুদ্র ফন্দয যথয়থে তায মকামনাটিই গবীয মুদ্র ফন্দয নয়।
পথর অড়ধক গবীযতায (ডী ড্রাপথটয) জাাজ এফ ফন্দথযয মজটিথত ড়বিথত াথয না। তাই, অড়ধক গবীযতায জাাথজয
মজটি সুড়ফধা ড়নড়িত কযায রথক্ষয ‘ভাতাযফািী ফন্দয উন্নয়ন প্রকল্প’ ড়নভযাণ ড়ফলথয় অগ্রাড়ধকাযমূরক প্রকল্প ড়থথফ গ্রণ কযা য়
এফাং যকাথযয পাি ট্র্যাক প্রকথল্পয অন্তর্ভযক্ত কযা থয়থে। প্রকল্পটি ২০২০ াথরয ১০ ভাচ য একথনক বায় অনুথভাড়দত য়
এফাং ০৭ মভ মন ড়যফণ ভন্ত্রণারয় থত প্রাড়নক অনুথভাদন রাব কথয।
ফাাংরাথদথয উন্নয়থন জাাথনয অাংীদাড়যত্ব চায দথকযও মফড় ভথয়য। ফাাংরাথদথক মকথন্দ্র মযথখ ফথঙ্গাাগয
অঞ্চথর অথ যননড়তক ড়যকাঠাথভা ড়নভযাথণ জাাথনয একটি গুরুত্বপূণ য উথদ্যাগ ‘মফ অফ মফঙ্গর ইন্ডাড়িয়ার মগ্রাথ মফি অথ যাৎ ড়ফগড়ফ’। এটি ফাাংরাথদথ অফকাঠাথভাগত উন্নয়থন জাাথনয ফথচথয় ফথিা উথদ্যাগ। ফাাংরাথদ এফাং জাান যকাথযয ভথে ২০১৪
াথর ড়ফগ-ড়ফ এয উথদ্যাগ গ্রণ কযা য়। ড়ফগ-ড়ফ এয প্রধান মকন্দ্র ড়থথফ মফথে মনওয়া থয়থে ভাতাযফাড়িমক। এখাথন কয়রা
ড়ফদুযৎ মকন্দ্র, ড়ফথল অথ যননড়তক অঞ্চর এফাং অন্যান্য অফকাঠাথভা ড়নভযাণ কযা থে ফাড়ণড়জযক ফন্দয।
এখাথন ড়ফপুর অথঙ্কয দফথদড়ক ড়ফড়নথয়াগ থফ, াযা মদথয ব্যফা-ফাড়ণথজয নতুন গড়ত ড়পথয আথফ। ভূ-অফস্থানগত
সুড়ফধা এফাং গবীয মুদ্র ফন্দথযয ক্ষভতা থাকায় ফন্দযটি দড়ক্ষণ এড়য়ায ব্যফা-ফাড়ণথজযয অন্যতভ প্রধান মকথন্দ্র ড়যণত থফ।
এ ফন্দয ব্যফাথযয ভােথভ ফাাংরাথদ অথ যননড়তকবাথফ রাবফান থফ। ফন্দযথক মকন্দ্র কথয ড়নকটফতী এরাকায় ড়ল্পপ্রড়তষ্ঠান ও
ব্যফা-ফাড়ণথজযয প্রায ঘটথফ, উন্নয়ন মদখা মদথফ অফকাঠাথভা ও মমাগাথমাগ ব্যফস্থায়। পথর কভযস্থান ড়ফপুরবাথফ ফািথফ।
আভদাড়ন-যপ্তাড়ন বৃড়ি মথর যাজস্ব আয় ফািথফ উথেখথমাগ্য ড়যভাথণ। মদথয ব্লু ইথকানড়ভ তথা মতর-গ্যা ও অন্যান্য

-২মুদ্রম্পদ আযণ ও ব্যফাথযয সুথমাগ ম্প্রাড়যত থফ। ভাতাযফাড়িমত গবীয মুদ্র ফন্দথযয উন্নয়থনয াাাড় আধুড়নক
কথেইনাযফাী জাাজ, মখারাণ্যফাী জাাজ ও মতরফাী ট্যাঙ্কাযথক মজটিথত মবিায সুথমাগ সৃড়ষ্ট কযা থফ। ড়নিঃথন্দথ ফরা
মায় এটি মদথয াড়ফ যক অথ যনীড়তথত দফপ্লড়ফক ড়যফতযন আনথফ। স্বথল্পান্নত (এরড়ডড়) মদ মথথক উন্নয়নীর মদথ উন্নীত
ওয়ায থথ ভাইরপরক থফ নতুন এই মুদ্র ফন্দয।
ফথঙ্গাাগথযয মকার মেঁথল ভাতাযফাড়িয অফস্থান। ফাাংরাথদথয অথ যননড়তক অগ্রগড়তয ধাযাথক মফগফান কযথত
ভথখারী-ভাতাযফাড়িমক মকন্দ্র কথয ৩৪টি প্রকল্প াথত ড়নথয়থে যকায। তায অাং ড়থথফ ফদথর মাথে ড়চযথচনা
ভাতাযফাড়ি। এখাথন গথি উঠথে কয়রাড়বড়িক ড়ফদুযৎথকন্দ্র, ড়ফথল অথ যননড়তক অঞ্চর, মকার (কয়রা) মজটি, ড়রক্যযড়য়ড ন্যাচাযার
গ্যা (এরএনড়জ) টাড়ভযনার ফাড়ণড়জযক ফন্দয। চট্টগ্রাভ ফন্দয কর্তযথক্ষয অধীথন ভাতাযফাড়ি ফন্দয উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাড়য়ত
থর মদথয মতা ফথটই, বড়ফষ্যথত এই অঞ্চথরয ফাড়ণড়জযক াফ ড়থথফ আত্মপ্রকা কযথফ ভাতাযফাড়ি।
পুথযা প্রকল্প ফাস্তফায়থনয জন্য ১,২২৫ একয জড়ভ অড়ধগ্রণ কযা থফ। এ রথক্ষয ইড়তভথেই ম্ভাব্যতা মাচাই, পযাি
পাইড়ন্ডাং, এথপ্রইজর ড়ভন এফাং ঋণচুড়ক্ত ম্পন্ন থয়থে। জড়ভ অড়ধগ্রথণয াাাড় কনারট্যাে, অন্তফতীকারীন প্রকল্প
ড়যচারক ড়নথয়াগ মদওয়া থয়থে। ভাতাযফাড়ি ফন্দয উন্নয়ন প্রকথল্পয কাম যক্রভ ড়যচারনায সুড়ফধাথথ য চট্টগ্রাভ ফন্দথযয ীভানা
ফািাথনা থয়থে। চট্টগ্রাভ ফন্দথযয মাট য ড়রড়ভট ফা ফন্দথযয ীভানা াত গুথণযও মফড় ফাড়িথয় উিথয মপনী নদীয মভানা এফাং
দড়ক্ষথণ কক্সফাজায মজরায ক্যতুফড়দয়া, ভথখারী ও ভাতাযফাড়ি এরাকা ম যন্ত ম্প্রাযণ কযা থয়থে।
জাইকায ভীক্ষা প্রড়তথফদন মথথক জানা মায়, ভথখারীয ভাতাযফাড়ি ও জাাথনয কাড়ভায ভূ-প্রকৃড়ত প্রায় একই
ধযথণয। তাই ‘কাড়ভা’ ফন্দথযয ভথডথরই ভাতাযফািী ফন্দয দতড়য কযা থফ। মুথদ্রয াথথ নয়, চযাথনর দতড়যয ভােথভ
ফন্দযথক মুথদ্রয াথথ মৄক্ত কযা থফ। অথ যাৎ এটি থত মাথে ফাাংরাথদথয প্রথভ খননকৃত ফন্দয। এোিা চযাথনথর মাথত ড়র
জভথত না াথয, ম রথক্ষয মেকওয়াটায ফাঁধ ড়নভযাণ কথয াড়নয প্রফা মযাধ কযা থফ। কাড়ভায আদথর দতড়য কযা থরও
ভাতাযফাড়ি ফন্দয থফ কাড়ভা মুদ্র ফন্দথযয মথথকও আিাই গুণ ফথিা।
ফাাংরাথদ এড়গথয় মাথে। তরাড়ফীন ঝুড়িয তকভা মেথি মপথর ঘুথয দাঁড়িথয়থে মদথয অথ যনীড়ত। ড়ফশ্ব গণভােথভ
একভয় শুধু প্রাকৃড়তক দুথম যাথগয কাযথণ নাভ আত এ মদথয। এখন উন্নয়থনয নতুন ভথডর ড়থথফ আখ্যা মদওয়া থে
ফাাংরাথদথক। ভাতাযফাড়ি ফাড়ণড়জযক ফন্দয পুথযা দড়ক্ষণ এীয় অঞ্চথরয জন্য গুরুত্বপূণ য একটি প্রকল্প। এ ফন্দয ফাস্তফায়ন কযা
মগথর ড়ফশ্বব্যাাংক প্রকড়ল্পত ীল য বৃৎ অথ যনীড়তয াঁচ মদথ ফাাংরাথদথয অন্তর্ভযড়ক্ত অথনকখাড়নই তযাড়িত থফ। তাই
ভাতাযফাড়িয রূান্তযথক মদখা মায় মৃড়িয থথ ফাাংরাথদথয মাত্রা ড়থথফ।
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