সোনোলর আঁশয সোনোয সে; মুলিফ ফশল ে ফোাংরোশে
সকত চন্দ্র োরেোয
োট ফোাংরোশেশয প্রধোন অর্ েকলয পর। সোনোলর আঁ নোশভ খ্যোত োটলবলিক লল্প সেশয
সফশেলক মুদ্রো আযশেয লিতী বৃিভ উৎ। ফতেভোন যকোশযয সঘোললত লনফ েোচলন ইশতোশয োট ও
ফস্ত্রলল্পশক লিোরী, লনযোে ও প্রলতশমোলগতোক্ষভ কশয ফোিোয ম্প্রোযে ও যপ্তোলন বৃলিয ভোধ্যশভ সটকই
উন্নন রক্ষযভোত্রো অিেশন ফস্ত্র ও োট ভন্ত্রেোর লনযরবোশফ কোি কশয মোশে।
ফোাংরোশেশয অর্ েনীলত, ভোি ও াংস্কৃলতশত োটখোশতয ভূলভকো অলযীভ। সেশয প্রো ৪ সকোটি
সরোক প্রতযক্ষ ও শযোক্ষবোশফ এ খোশতয উয লনবেযীর । োটখোশতয উন্নশন ফস্ত্র ও োট ভন্ত্রেোরশয লফলবন্ন
উশযোগ গ্রে কশযশে। োট লশল্পয পুনরুজ্জীফন ও আধুলনকোশনয ধোযো সফগফোন কযোয রশক্ষয ‘োট আইন,
২০১৭’, ‘িোতী োটনীলত-২০১৮’ ‘শে োটিোত সভোড়শকয ফোধ্যতোমূরক ব্যফোয আইন,২০১০’ প্রেন কযো
শশে। এ কর আইন ও নীলতভোরো ফোস্তফোশনয ভোধ্যশভ সেশয অবযন্তযীে ও আন্তিেোলতক ফোিোশয োট ও
োটিোত শে ব্যোক চোলেো বৃলিয সশশে।
ফতেভোন যকোশযয গৃীত এক নীলতয কোযশে ইশতোভশধ্য োটশেয যপ্তোলনশত ব্যাকোশয প্রবৃলি
শশে এফাং কৃলক োট লফলি কশয রোবফোন শে । চরলত ২০২০-২১ অর্ েফেশযয প্রর্ভ োতভোশ (জুরোইিোনুোলয) োট ও োটিোত ে যপ্তোলন কশয ফোাংরোশে ৭৬৫.৭৩ লভলরন ডরোয আ কশযশে। এই অাংক গত
ফেশযয একই ভশয সচশ ২৭.০৮ তোাং সফল। আয তো রক্ষযভোত্রোয সচশ প্রো ১৪.৫৭ তোাং সফল।
সানাী আঁল োট শত লরলর্শনয লফকল্প লযশফফোন্ধফ সোনোলর ব্যোগ, োটোতো শত স্বোস্থ্যম্মত
সিফ োনী, জুট-লিও সটক্সটোইর, শর সবোয ২৮২ ধযশনয ফহুমুখী োটে উদ্ভোফশনয পশর স্থ্োনী ও
লফশ্বফোিোশয োশটয ফহুমুখী ব্যফোয ব্যোক োশয বৃলি োশে। ‘শে োটিোত সভোড়শকয ফোধ্যতোমূরক ব্যফোয
আইন-২০১০’ এয প্রশোগ ও তবোগ ফোস্তফোশনয পশর োটশেয ব্যফোয ও চোলেো ব্যোকবোশফ বৃলি
সশশে। ফতেভোশন সফযকোলয ম েোশ সেোশটো ও ফশড়ো আকোশযয ফ েশভোট ২৫৯টি োটকর চোলু যশশে। ২০১৯২০ অর্ েফেশয উৎোলেত ৭৫.৬০ রক্ষ সফর কাঁচোোশটয ভশধ্য ৮.৬৪ রক্ষ সফর কাঁচোোট যপ্তোলন কযো শশে।
একই ভশ ৭৫২.৪৬ লভলরন ভোলকেন ডরোয মূল্যভোশনয ৭.৯০ রক্ষ সভলিক টন োটে লফশেশ যপ্তোলন কযো
শশে। পৃলর্ফী জুশড় োশটয কেয ও চোলেো বৃলি োওো োটচোললযো ও কাঁচো োশটয ন্যোয্য মূল্য োশেন।
চরলত োট সভৌসুশভ কাঁচো োশটয গড়েয ৩ োিোয টোকো ম েন্ত োওো মোশে, মো গত ফেশযয তুরনো প্রো ৫০
লতাাংল সফল। এয পশর োটচোললযো বলফষ্যশত অলধক লযভোশে োট চোশল আগ্রী শফ। এশত কশয সেশয
অর্ েনীলতশত োটখোশতয অফেোন আশযো সুাংত শফ ফশর আো কযো মো।
ভোনম্মত োটফীি উৎোেশন স্বাংম্পূে েতো অিেশন াঁচফেশযয িন্য কৃলল ভন্ত্রেোর এফাং ফস্ত্র ও োট
ভন্ত্রেোর সমৌর্ উশযোশগ একটি রূশযখো সতলয কশযশে । ফলকছু ঠিক র্োকশর ২০২৫ োশরয ভশধ্য ফোাংরোশে
উন্নত োটফীি উৎোেশন স্বলনবেয শফ। প্র সোিনী োটফীি াংগ্রশ আভেোলন লনবেযতো আয র্োকশফ নো। এ
োট সভৌসুভ সর্শক সযোডম্যো ফোস্তফোন শুরু শফ। ধোশ ধোশ তো আগোভী াঁচফেশয তবোগ ফোস্তফো ন কযো
শফ। ফস্ত্র ও োট ভন্ত্রেোর উচ্চপরনীর োট ফীি উৎোেশন স্বম্ভযতো অিেন এফাং ভোনম্মত োট উৎোেশন
কৃলকশেয উদ্ধুিকযে ও োতো প্রেোশনয রশক্ষয ফোলল েক উন্নন কভেসূলচ (এলডল)-এয আওতো ‘উন্নত প্রমৄলি
লনবেয োট ও োটফীি উৎোেন এফাং ম্প্রোযে’ ীল েক প্রকল্প চরভোন যশশে। প্রকল্পটি সেশয ৪৬টি সিরোয
২৩০টি উশিরো ফোস্তফোলত শে। এ প্রকল্পের মাধ্যল্পম পাটবীল্পজর আমদানন ননভভরতা হ্রা কল্পর চানল্পদর
আত্মননভভরলী কল্পর গল্পে সতাা এবাং পাট চাল্প চানল্পদর ল্পযানগতা প্রদাল্পনর নননমত্ত ৭ ক্ষ ৬৫ াজার
চানল্পক নবনামূল্পে উফলীবীজ, ার, বাাইনালক এবাং কৃনযন্ত্রপানত নবতরণ করা শে। এছাো প্রকেভুক্ত ৪
ক্ষ ২০ াজার পাট চানল্পক পাট চাল্পর উন্নত কাল্পকৌল ম্পল্পকভ প্রনলক্ষণ প্রদান করা শে। আধুলনক
প্রমৄলি এফাং উচ্চপরনীর োটফীি ব্যফোয কশয োশটয একয প্রলত পরন বৃলি সপল্পেল্পছ।

-২যোষ্ট্রোি োটকরমূশয অব্যোত সরোকোনিলনত লফযোিভোন লযলস্থ্লতয স্থ্োী ভোধোশনয রশক্ষয
যকোলয লিোশন্ত ফোাংরোশে জুট লভরস্ কযশোশযন (BJMC)-এয লনন্ত্রেোধীন ২৫টি লভশরয শ্রলভকশেয চোকুলয
অফোন সুলফধোয আওতো অফোন উৎোেন কোম েিভ ০১ জুরোই, ২০২০ তোলযখ শত ফন্ধ সঘোলেো কযো
শশে। ফতেভোশন কভেযত শ্রলভকশেয প্রোপ্য ফশকো ভজুলয, শ্রলভকশেয সনন ও আনুশতোললক এফাং স োশর্
গ্রোচুইটিয শফ েোচ্চ ২৭ লতাাংল োশয অফোন সুলফধো সেওো শশে। শ্রলভকশেয োওনো ২.০০ (দুই) রক্ষ টোকো
ম েন্ত স্ব স্ব ব্যোাংক এযোকোউশে নগশে এফাং ২.০০ (দুই) রশক্ষয ঊশবে োওনোয সক্ষশত্র ৫০ লতাাংল নগশে এফাং
ফোলক ৫০ লতাাংল লতন ভো অন্তয মুনোপোলবলিক ঞ্চত্র আকোশয সেওো শে। একই োশর্ পূশফ েয অফয
গ্রেকোযী শ্রলভকশেয প্রোপ্য কর োওনো লযশোশধয উশযোগ সনওো শশে। এখোশত যকোশযয প্রো ৭,০০০
সকোটি (োত োিোয সকোটি) টোকো ব্য শফ। শ্রলভকশেয কভোংস্থ্োন এফাং লভরগুশরোয মন্ত্রোলত ও কভেক্ষভতো
অক্ষুণ্ন যোখোয স্বোশর্ ে মতদ্রুত ম্ভফ লভরগুশরো যকোলয-সফযকোলয অাংীেোলযত্ব (PPP)/লফশেল প্রতযক্ষ
লফলনশোগ (FDI)/যকোয-যকোয ম েোশ (G2G)/ বোড়োলবলিক ইিোযো (Lease) লযশোধ িলতশত পুনঃচোলু
কযোয লফলশ উমৄু্ি িলত ও কভেশকৌর লনধ েোযে াংিোন্ত কোম েিভ চরভোন আশে। চোকুলয অফোনকৃত
শ্রলভকগেশক অগ্রোলধকোয লবলিশত পুন:লনশোশগয লযকল্পনো যশশে।
লফশ্বব্যোী ফহুমুখী োটশেয িভফধ েভোন চোলেো লফশফচনো সযশখ ফহুমুখী োট শেয প্রোয ও
লফকোশয রশক্ষয জুট ডোইবোযললপশকন প্রশভোন সেোয ( JDPC) ফহুমুখী োটে উৎোেন, ব্যফোয,
স্থ্োনী ও আন্তিেোলতক ফোিোয ম্প্রোযে ও ভোনফম্পে উন্নশন গুরুত্বপূে ে ভূলভকো োরন কশয চশরশে।
সিলডলল’য লনফলন্ধত ৭১৮িন উশযোিো যশশে, মোযো এ ম েন্ত ২৮২ প্রকোয ফহুমুখী োটে সতলয ও ১৩৫টি
সেশ ফোিোযিোতকযশে ক্ষভ শশে। িোলতাংশঘয োধোযে লযলশেয ২০১৯ োশরয সশেম্বশয অনুলিত
৭৪তভ অলধশফশনয লফশল বো প্রোকৃলতক ও উলদ্ভি তন্তু ব্যফোশযয শক্ষ গৃীত লিোন্তশক কোশি রোলগশ
ফহুমুখী োটশেয উদ্ভোফন ও ফোিোয ম্প্রোযশে সিলডলল ’য ক্ষভতো বৃলিয রশক্ষয এশক আইনগত লবলি
প্রেোশনয উশযোগ সনো শশে।
সেশয অর্ েনীলত ও ভোনফম্পে উন্নন োভোলিক লনযোিো লনলিত কযশত োটখোত উশেখশমোগ্য
অফেোন যোখশে । ২০৩০ োশরয ভশধ্য চযভ েোলযদ্রয লনমূ ের সটকই উন্নন রক্ষযভোত্রো (এলডলি) অিেশনয
সক্ষশত্র ফোাংরোশে পর শফ ফশর , আো করা যাে। এশক্ষশত্র লযশফফোন্ধফ োট গুরুত্বপূে ে ভূলভকো োরন
কযশফ। ‘রূকল্প-২০৪১’ এয আশরোশক ফোাংরোশে কোলিত ভশয ভশধ্যই উন্নত মৃি সেশ লযেত শফ
ফশর আলভ দৃঢ়বোশফ লফশ্বো কলয। িোলতয লতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুলিবুয যভোন ক্ষুধো, েোলযদ্রয, সোলে ও
ফঞ্চনোমুি ‘সোনোয ফোাংরো’ গড়োয স্বপ্ন সেশখলেশরন। িোলতয লতোয িন্তফোলল েকীশত সই স্বপ্ন পূযশে ফস্ত্র ও
োট ভন্ত্রেোর লফশল অফেোন রাখল্পছ।
#
০৪.০৩.২০২১

নপআইনি নফচার

