ক োভভড-১৯ : রপ্তোভি বোভিজ্যে ঘুজ্র দাঁভিজ্েজ্ে বোাংোজ্দল
কমো. আব্দু ভিফ ব ী
ক োভভড-১৯ এর োরজ্ি ভবশ্বব্যোপী বোভিজ্যে কয ক্ষভি জ্েজ্ে , িো কেজ্ বোাংোজ্দল মুক্ত িে। িজ্ব দক্ষিোর
োজ্ে পভরভিভি কমো োভবো জ্রজ্ে বোাংোজ্দল। জ্রোিোর োরজ্ি োরো ভবশ্ব যখি স্তব্ধ , িখিও বোাংোজ্দল স্বোিে ভবভি
কমজ্ি  োরখোিো চোলু রোখজ্ি কপজ্রজ্ে। কদজ্লর প্রিোি রপ্তোভিখোি তিভর কপোলো । জ্রোিোর োরজ্ি অজ্ি রপ্তোভি
আজ্দল বোভি রো জ্েজ্ে, বোাংোজ্দজ্লর পভরভিভি ভবজ্বচিোে কগুজ্ো আবোর োয য র রো জ্েজ্ে। কপোলো ভলজ্ের
ফিো ভবশ্বব্যোপী মোদৃি। কদজ্লর রপ্তোভি র প্রোে ৮১ ভোগ আজ্ এ খোি কেজ্ । াংগি োরজ্িই বোাংোজ্দজ্লর যন্য এ
ভলেখোি খুবই গুরুত্বপূি য। এভডভ গ্রোজুজ্েলজ্ির পর রপ্তোভি বোভিযে জ্ব আরও গুরুত্বপূি য।অজ্ি চেোজ্ঞ্জও োমজ্ি
এজ্জ্ে। োজ্ে োজ্ে ভবপু ম্ভোবিো ও সুজ্যোগও এজ্জ্ে কদজ্লর যন্য। ভবজ্দভল ভবভিজ্েোগ োরীরো আিো
পোজ্বি
ভবভিজ্েোগ রজ্ি।
কদজ্লর ব্যবো-বোভিযে চ রোখজ্ি চমোি ক োভভড -১৯ পভরভিভি কমো োভবোে অন্যোন্য খোজ্ির মজ্িো তিভর
কপোলো খোি রপ্তোভিমুখী ভলেজ্ ভবজ্ল প্রজ্িোদিো প্যোজ্ য কঘোিো জ্রি প্রিোিমন্ত্রী কলখ োভিো। এরমজ্ে রজ্েজ্ে
তিভর কপোলো  রপ্তোভিমুখী খোজ্ির শ্রভম কদর কবিি-ভোিো অব্যোি রোখোর যন্য ৫,০০০ ক োটি টো ো, পজ্র িো আরও
বোিোজ্িো জ্েজ্ে। ক্ষভিগ্রস্ত ভলে ও োভভয কক্টজ্রর প্রভিষ্ঠোি মূজ্র যন্য ব্যবো টিভ জ্ে রোখজ্ি স্বে সুজ্দর ওেোভ াংয
েোভপটো ঋি সুভবিো প্রদোি ৪০,০০০ ক োটি টো ো, এক্সজ্পোট য কডজ্ভপজ্মন্ট ফোজ্ের আ োর ৩.৫ ভবভেি ডোর জ্ি ৫
ভবভেি ডোজ্র উন্নীি রো এবাং এর সুজ্দর োর ১.৭৫ লিোাংজ্ল ভিি যোরি খোজ্ি ১২,৭৫০ ক োটি টো ো, রপ্তোভি োর জ্দর
ক্ষমিো বৃভির জ্ক্ষে ভপ্র -ভলপজ্মন্ট কেভডট ভরফোইন্যোন্স ভিম িোজ্মর ঋি সুভবিো চোলু রোর যন্য ৫,০০০ ক োটি টো ো,
রপ্তোভিমুখী তিভর কপো লো , চোমিোযোি পণ্য ও পোদু ো ভলজ্ের মযীি এবাং দুুঃি শ্রভম জ্দর যন্য োমোভয সুরক্ষো
োয যেজ্ম ১,৫০০ ক োটি টো ো বরোদ্দ রো জ্েজ্ে। প্রজ্েোযজ্ি জ্যোভগিো অব্যোি রোখো জ্েজ্ে। এজ্ি জ্র ভবশ্বমন্দো
অে যিীভির মোজ্েও বোাংোজ্দজ্লর রপ্তোভিখোি চ রজ্েজ্ে। ঘুজ্র দাঁভিজ্েজ্ে বোাংো কদজ্লর রপ্তোভি বোভিযে।
বোাংোজ্দজ্লর রপ্তোভি রপ্তোভি বোভিযেজ্ উৎোভি রজ্ি র োর ব্যোপ োয যেম োজ্ি কিেোর ফজ্ রপ্তোভি
বোভিজ্যের উন্নেি এবাং ম্প্রোরি ম্ভব জ্ে। াংগি োরজ্ি রপ্তোভিবোভিজ্যে উচ্চ প্রবৃভি অযযি ম্ভব জ্ে। রপ্তোভি
কক্ষজ্ে উৎো প্রদোকির যন্য র োর ২ লিোাংল কেজ্ শুরু জ্র ২০ লিোাংল পয যন্ত িগদ আভে য োেিো প্রদোি রজ্ে।
আমরো বোই যোভি , বোাংোজ্দজ্লর প্রিোি রপ্তোভি পণ্য তিভর কপোলো । রপ্তোভি আজ্ের প্রোে ৮১ ভোগ আজ্ তিভর কপোলো
খোি কেজ্ । আয ভবজ্শ্বর মজ্ে ভিিীে বৃত্তম তিভর কপোলো রপ্তোভি োর কদজ্ল র ময যোদো অযযি জ্রজ্ে বোাংোজ্দল।
িজ্ব রোিোরোভি বোাংোজ্দলর এ ফিো আজ্ভি। কদজ্ল
-ভবজ্দজ্ল অজ্ি প্রভিকূ পভরভিভি কমো োভবো জ্র
বোাংোজ্দল আয এ অবিোজ্ি এজ্জ্ে। এ ভলজ্ের উপর এজ্ র পর এ প্রভিবন্ধ িো এজ্জ্ে , বোাংোজ্দল িো দক্ষিোর
োজ্ে কমো োভবো জ্র এভগজ্ে কগজ্ে। তিভর কপোলো খো িজ্ ক ন্দ্র জ্র কবল ভ ছু ফজ্রোেোড য ও ব্যো ওেোড য উপখোি
গজ্ি উজ্েজ্ে। এ মে তিভর কপোলো খোজ্ি ব্যবহৃি োটুি কেজ্ শুরু জ্র   এজ্ক্সভরয ভবজ্দল কেজ্ আমদোভি
রজ্ি জ্িো। আয কদজ্লর চোভদো পূরি জ্র এ  এজ্ক্সভরয ভবজ্দজ্ল রপ্তোভি রো জ্ে। বিযমোজ্ি এ খোজ্ি
৪.১
য
ভমভেি শ্রভম োয রজ্ে, এর অভি োাংলই িোরী। বোাংোজ্দজ্লর যিলভক্তর প্রোে অজ্ি িোরী , এ ভবপু াংখ্য িোরী
যিলভক্তজ্ উৎপোদিলী খোজ্ি অবদোি রোখোর সুজ্যোগ জ্র ভদজ্েজ্ে তিভর কপোলো খোি। অন্যোন্য খোিগুজ্ো
রপ্তোভিমুখী জ্ মযাংিোি আরও বোিজ্ব। ভবশ্ববোভিজ্যে দক্ষিোর োজ্ে দ্রুি এভগজ্ে যো কে বোাংোজ্দল। ভবশ্ববোভিজ্যের
প্রভিজ্যোভগিোে টিজ্ েো জ্ি বোাংোজ্দল ক্ষমিো অযযি জ্রজ্ে। মজ্েোপজ্যোগী রপ্তোভিিীভি গ্রি এবাং এর ঠি
বোস্তবোেজ্ির ফজ্ বোাংোজ্দল আয ভবজ্শ্বর মজ্ে এ টি দক্ষ রপ্তোভি োর কদল ভজ্জ্ব আত্মপ্র োল রজ্ি ক্ষম
জ্েজ্ে।
বস্ত্রখোিজ্ উৎোভি রজ্ি র োর বজ্েড ওেেোরোউয সুভবিোে ; ভবিো শুজ্ে াঁচোমো আমদোভির সুভবিো ;
ব্যো টু ব্যো ঋিপে কখোর সুভবিো : হ্রোকৃি শুজ্ে কমভলিোভরয আমদোভি ; তিভর কপোলো খোজ্ি মপ্লোজ্েন্স প্রভিপোি
ভিভিি রজ্ি র োর ভবিোশুজ্ে ফোেোর কডোর ও এ াংভিষ্ট ইক্যেইপজ্মন্ট আমদোভির সুজ্যো গ জ্র ভদজ্েজ্ে; রপ্তোভিমুখী
কদলীে বস্ত্রখোজ্ি শুেবে ও ভডউটি ড্র ব্যো এর পভরবজ্িয ভব ে িগদ োেিো
৪ লিোাংল োজ্র প্রদোি রো জ্ে ;
বস্ত্রখোজ্ির ক্ষুদ্র ও মোেোভর ভলজ্ের অভিভরক্ত সুভবিো ভজ্জ্ব প্রদত্ত িগদ োেিো ৪ লিোাংল কদওেো জ্ে ; ইউজ্রোপ

-২অঞ্চজ্ রপ্তো ভির যন্য প্রচভি ৪ লিোাংল এর কবভল আরও ২ লিোাংল ভবজ্ল সুভবিো প্রদোি রো জ্ে ; রপ্তোভিমুখী
ভলজ্ের অনুক্যজ্ এক্সজ্পোট য কডজ্ভপজ্মন্ট ফোে জ্ি অভি অে সুজ্দ াঁচোমো েজ্ের যন্য ঋি প্রদোজ্ির সুজ্যোগ রজ্েজ্ে ,
বিযমোজ্ি এ ফোজ্ে প্রোে ৫ ভবভেি মোভ িয ডোর রজ্েজ্ে ; তিভর কপোলো উৎপোদি ও রপ্তোভিজ্ি ১২ লিোাংল এবাং ভগ্রি
ফেোক্টভরর কক্ষজ্ে ১০ লিোাংল জ্পযোজ্রট র োরবো রজ্েজ্ে।
রপ্তোভি পণ্যাংখ্যো বৃভি এবাং বোযোর ম্প্রোরজ্ি র োর িোিোমুখী পদজ্ক্ষপ গ্রি জ্রজ্ে। পণ্য ভভভত্ত
রপ্তোভিজ্ উৎোভি রোর জ্ক্ষে প্রভিবের এ টি পণ্যজ্ “ব যপণ্য” বো প্রডোক্ট অফ দো ইেোর কঘোিো রো ে। প্রভি
বেজ্রর মজ্িো ২০২০ োজ্ প্রিোিমন্ত্রী কলখ োভিো োইট ইভঞ্জভিেোভরাং পণ্যজ্
“পণ্যব য-২০২০” কঘোিো জ্রজ্েি।
প্রজ্িোদিো িোিোভবি িীভি সুভবিো প্রদোজ্ির ভিভমত্ত বোইোইজ্ 
, মটরোইজ্ , অজ্টোজ্মোবোই, অজ্টোপোট য,
ইজ্ ট্রভিক্স, এক্যমুজ্টর ব্যোটোভর , কোোর ফজ্টোভটি মভডউ ও কখিোজ্
“ব যপণ্য-২০২০” এর অন্তর্ভযক্ত রো
জ্েজ্ে। পণ্য বহুমুখী রজ্ির জ্ক্ষে চোমিো ও চোমিোযোি পণ্য , ফুটওেেোর (কদোর-িি কদোর), োইট ইভঞ্জভিেোভরাং,
এবাং প্লোভি খোজ্ির কট ই উন্নেজ্ির যন্য ভবশ্বব্যোাংজ্ র োেিোে
১,০১২ ক োটি টো োর কবভল ব্যজ্ে “এক্সজ্পোট য
মজ্পটিটিভজ্ি ফর যব” লী য ৬ বের কমেোভদ এ টি প্র ে বোস্তবোেি রজ্ে বোভিযে মন্ত্রিোে। এ প্র জ্ের ক্ষে
জ্ো- ভিি যোভরি খোজ্ির উৎপোভদি পজ্ণ্যর গুিগি মোজ্িোন্নেি , রপ্তোভি বোযোজ্র প্রজ্বজ্লর যন্য ভবদ্যমোি লিযোবভ
প্রভিপোি এবাং বোযোর াংজ্যোগ বৃভি রি। াংভিষ্ট খোজ্ির ব্যবোেীগি প্রিেক্ষভোজ্ব এ োজ্য জ্যোভগিো রজ্ে।
২০১৯ োজ্ এ খোিজ্ উৎোভি রোর যন্য “বোাংোজ্দল কদোর ফুটওেেোর , কদোরগুড ইন্টোরন্যোলিো কোভ যাং কলো ”
এর আজ্েোযি রো ে , প্রিোিমন্ত্রী কলখ োভিো এর উজ্িোিি জ্রি। এজ্ি কদভল
-ভবজ্দভল কেিো ভবভভন্ন
এেোজ্োভজ্েলজ্ির কিতৃবৃন্দ , স্বিোমিন্য ব্রোে , আন্তযযোভি ভমভডেো ও কেিো প্রভিভিভিগি অাংল কিি। এ প্র জ্ের মূল্য
উজ্দ্দশ্য জ্ো- চোমিো খোজ্ির রপ্তোভি উন্নেজ্ি পেি লো তিভর রো। এ প্র জ্ের আওিোে ভমররোই অে যনিভি অঞ্চজ্
বঙ্গবন্ধু কলখ মুভযব ভলে িগজ্র ১০ এ র এবাং োভেোন জ্র বঙ্গবন্ধু োইজ্ট ভটি , প্রোে ৫ এ র যভমর উপর ভিমযোি
রো জ্ে আন্তযযোভি মোজ্ির দু ’টি অিেোধুভি কট জ্িোভয কন্টোর। ইজ্িোমজ্ে যভমগুজ্ো বোভিযে মন্ত্রিোজ্ের োজ্ে
স্তোন্তর রো জ্েজ্ে।
বোভিযে যী রজ্ির জ্ক্ষে বোভিযে মন্ত্রিো ে ক োম্পোভি আইজ্ি কবল ভ ছু উজ্েখজ্যোগ্য াংজ্লোিি জ্রজ্ে।
এর ফজ্ ইয অফ ডুভোং ভবযজ্ি সূচজ্ বোাংোজ্দল ৮ িোপ এভগজ্ে কযজ্ি গুরুত্বপূি য অবদোি করজ্খজ্ে। বোাংোজ্দজ্লর
োজ্ে ভবজ্শ্বর ৪৫টি কদজ্লর মজ্ে ম্পোভদি ভিপোভক্ষ বোভিযে চুভক্ত ও অে যনিভি জ্যোভগিো এবাং এমওইউ স্বোক্ষর
রো জ্েজ্ে। যোর আওিোে খোি ভভভত্ত বোস্তবোেজ্ির মোেজ্ম রপ্তোভি বৃভির সুজ্যোগ সৃভষ্ট রো ম্ভব জ্ব।
এভডভ দস্যজ্দল ভজ্জ্ব বোাংোজ্দল উন্নি কদজ্ল প্রোে লিভোগ শুেমুক্ত ও ক োটোমুক্ত বোযোর সুভবিো পোজ্ে।
চীি, ভোরি, দভক্ষি ক োভরেো, অজ্েভেো, যোপোি, ভচভ ও েোইল্যোে জ্িও উজ্েখজ্যোগ্য শুেমুক্ত ও ক োটোমুক্ত বোযোর
সুভবিো পোওেো যোজ্ে। ফজ্ গি ২০১৮-২০১৯ অে যবেজ্র রপ্তোভি ও কবো খোজ্ি ৪৭ ভবভেি মোভ িয ডোর রপ্তোভি ম্ভব
জ্েজ্ে। অভিম্প্রভি যোভিাংঘ বোাংোজ্দলজ্ উন্নেিলী কদল ভজ্জ্ব কঘোিোর চূিোন্ত অনুজ্মোদি প্রদোি জ্রজ্ে। িো
োয য র বোর পর বোাংোজ্দল আর এভডভর্ভক্ত কদজ্লর বোভিযে সুভবিো পোজ্ব িো। উভেভখি মজ্ের পর বোাংোজ্দল
ভবভভন্ন উন্নি কদল কেজ্ ভযএভপ প্লো িোজ্ম বোভিযে সুভবিো পোবোর প্রজ্চষ্টো চোভজ্ে যোজ্ে। এেোিো বোাংোজ্দল র্ভটোজ্ির
োজ্ে ভপটিএ স্বোক্ষর জ্রজ্ে। পয যোেেজ্ম ভবভভন্ন কদজ্লর োজ্ে ভপটিএ বো এফটিএ স্বোক্ষর জ্র বোভিযে সুভবিো গ্রি
রোর যন্য োয রজ্ে বোাংরোজ্দল।
প্রভিজ্যোভগিোমূ ভবশ্ববোভিজ্যে বোাংোজ্দল এখি অজ্ি দক্ষ। পজ্ণ্যর মোি , মূল্য এবাং বোভিজ্যে দক্ষিো
অযযজ্ির মজ্িো ভবেগুজ্োজ্ি বোাংোজ্দল কবল এভগজ্ে আজ্ে। ভবভভন্ন প্রভিকূ পভরজ্বল কমো োভবো
জ্র দ্রুি এভগজ্ে
যোজ্ে বোাংোজ্দজ্লর রপ্তোভি বোভিযে।
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