ফাাংরাদে এখন শল্প মৃদে আদযা উন্নত
মভো: যফপকুর ইরোভ

একভয় মম মদটি তরোফফীন ঝফুঁ ি ফসসফ আখ্যোফয়ত ফছসরো এখন ফরো সে ২০৩৫ োসরয ভসে মই মদটি সত মোসে
ফফসেয ২৫তভ বৃৎ অথ থনীফতয মদ। স্বসপোন্নত মথসক মদটি এখন উন্নয়নীর মদসয কোতোসয উসে এসসছ। ফোাংরোসদ জোফতাংসঘয
স্বসপোন্নত মদসয তোফরকোভুক্ত য় ১৯৭৫ োসর। স্বসপোন্নত মথসক উন্নয়নীর মদসয অন্তভুথক্ত সত ফতনটি তথ যসয়সছ। ২০১৮ োসর
প্রথভফোসযয ভসতো ফোাংরোসদ ফতনটি তথই পূযণ কসয। সয ২০২১ োসরও ফতনটি তথ পূযসণ প্রসয়োজনীয় দক্ষতো মদফখসয়সছ ফোাংরোসদ ।
জোফতাংসঘয ফনয়ভোনুমোয়ী মকোসনো মদ য য দুটি ফি-ফোফল থক ম থোসরোচনোয় উত্তযসণয ভোনদণ্ড পূযসণ ক্ষভ সর স্বসপোন্নত মদ মথসক
উত্তযসণয চূিোন্ত সুোফয োয়। ফোাংরোসদ মই সুোফয মসয়সছ। জোফতাংসঘয ফতনটি সতথয প্রথভটি সে ভোথোফছু আয়
, এযয
ুঁ
অথ থননফতক ঝফক এফাং ফসসল ভোনফম্পদ উন্নয়ন।
শুরুসত কৃফলখোসত এসক্ষসি ফসিো ভূফভকো যোখসরও ৮০’য দক মথসক মখোসন মূর ভূফভকো যোখসত শুরু কসয ফপখোত।
কৃফল
ফনবথযতোয োোোফ মদ এখন ফপফনবথযতোয ফদসক এসগোসে। এসক্ষসি যকোসযয োয়তোয় মফযকোফয খোসতয অফদোন খুফই গুরুত্বপূণ থ।
ফজফিফসত ফসপয অফদোন প্রফতফনয়তই ফোিসছ। ফোাংরোসদ আজ এফয়োয সফ থোচ্চ প্রবৃফি অজথনকোযী মদ । যয ফতনটি অথ থফছসয ৭
তোাংসয মফফ োসয ফজফিফ প্রবৃফি অজথসনয য গত ২০১৮ -১৯ অথ থফছসয প্রবৃফি দাঁফিসয়সছ ৮ দফভক এক -াঁচ তোাং। ২০১৯ -২০
অথ থফছসয প্রবৃফি রক্ষযভোিো ফনধ থোফযত সয়সছ ৮ দফভক দুই তোাং। মদসয জনগসণয ভোথোফছু আয় দ্রুত বৃফি মসয়সছ। ২০৪১ োসরয
ভসে উন্নত ফোাংরোসদ গিোয মম প্রতযয়, ফপমৃি মদ গেসনয ভোেসভ ফোঙোফর জোফতয ম স্বপ্ন ফোস্তফোয়ন সফ ফসর, আো কযো মোয়।
কসযোনোয ক্ষফত মভোকোফফরোয় মদস ক্ষুদ্র ও কুটিযফপ এফাং ভোঝোফয খোসতয উসযোক্তোসদয এফোসযয ফোসজসে োয়তো মদওয়োয
দোফফ জোফনসয়সছন উসযোক্তোযো। এফোসযয ফোসজসে োয়তো শুধু যোজধোনীয ভসেই নয় , ঢোকোয ফোইসযও ফপ ফফকোস যকোয ভসনোসমোগী।
এজন্য যোজধোনীয ফোইসযও ফপ ফফকোস ফফফবন্ন সুফফধো মদওয়োয মচষ্টো কযসছ যকোয। মফযকোফয খোসতয ফফকোস মদসয ফপখোসত ঘেসছ
ফফপ্লফ। ক্ষুদ্র, মছোসেো, ভোঝোফয, বৃৎ, এভনফক বোফয ফসপয ফফকো ঘেসছ মফযকোফয খোসতয ভোেসভই। মদসয প্রতযন্ত অঞ্চসরও গসি উেসছ
ক্লোস্টোযফবফত্তক মছোসেো মছোসেো ফপকোযখোনো। স্বোধীনতোয য যকোফয-মফযকোফয ম থোসয় উসেখ কযোয ভসতো একভোি ফপ ফছর োেফপ।
এযয ম থোয়ক্রসভ গসি উসেসছ ততফয মোোকফপ , মো এখসনো মভোে যপ্তোফনয প্রোয় ৮০ বোগই ফনয়ন্ত্রণ কযসছ। এখোসত অন্তত যোফয ৬০
রোখ ভোনুসলয কভথাংস্থোন জফিত। আয ব্যোকওয়োি থ ফরসেজ প্রোয় ১ মকোটি ভোনুসলয কভথাংস্থোন এখোসতয ওয ফনবথযীর, মোয পুসযোেোই
মফযকোফয খোসতয ওয দাঁফিসয়। আয কৃফলফবফত্তক ফপ , যি, ফসভন্ট, ফফফবন্ন ধযসনয যাং , যোোয়ফনক, ওষুধ, জোোজবোঙো ও জোোজ
ফনভথোণফপ ফহু ফপকোযখোনো গসি উসেসছ ভসয়য ব্যফধোসন। গত এক দসক ফপোয়সন মফযকোফয খোসতয ফফফনসয়োগ মফসিসছ কসয়ক
গুণ। মফসিসছ কভথাংস্থোন। পসর আমূর ফযফতথন এসসছ যপ্তোফন খোসত। গত এক দসক যপ্তোফন আয় মফসিসছ কসয়ক গুণ। যকোফয াংস্থো
ফোাংরোসদ ইসকোনফভক মজোন অথফযটিয (মফজো) তত্ত্বোফধোসন োযোসদস গসি উেসছ ১০০ অথ থননফতক অঞ্চর। শুধু চট্টগ্রোসভয ফভসযযযোই ,
ীতোকুণ্ড ও মপনীয মোনোগোজী জুসি ৩০ োজোয একয জোয়গোয় গসি উেসছ সুফযকফপত ফঙ্গফন্ধু ফপনগযী। বৃত্তভ এ ফপনগসয ৩০টি
অথ থননফতক অঞ্চসরয উন্নয়ন কযসছ ফোাংরোসদ অথ থননফতক অঞ্চর কর্তথক্ষ (মফজো)।
২০৩০ োসরয ভসে এটিয কোজ মল সফ। অফশ্য চরফত ফছসযয ভসেই অন্তত ২০টি মদফ-ফফসদফ মকোম্পোফন উৎোদসন মমসত
কোযখোনো স্থোসনয কোজ কযসছ অফফযোভ। একভসয়য কৃফলপ্রধোন মদ সত মোসে ফপমৃি। মফজোয ফনফ থোী মচয়োযম্যোন ফন মচৌধুযী
ফসরন, মৃি ফোাংরোসদ গিসত ফসিো ভূফভকো যোখসফ অথ থননফতক অঞ্চর। ফসিো ফসিো উসযোক্তোযো এখোসন ফফফনসয়োগ কযসছন। ফঙ্গফন্ধু মখ
মুফজফ ফপনগয সফ মদসয ফসচসয় সুন্দয ফপয । তফফচিযভয় , আধুফনক ও বুজ এ ফপনগসয নতুন নতুন প্রমৄফক্ত ফনসয় আসফন
উসযোক্তোযো। ফোাংরোসদ ফযাংখ্যোন বুযসযোয (ফফফফএ) তথ্যোনুমোয়ী ২০০০-০১ অথ থফছসয মভোে মদজ উৎোদসন ফপখোসতয অফদোন ফছর
২৩ দফভক ৪ তোাং। ফ থসল ২০১৯-২০ অথ থফছসয ফজফিফসত এ খোসতয অফদোন দাঁফিসয়সছ ৩৫ দফভক ৫ তোাং। চরফত ফছসযয
মসল এটি ৩৮ তোাংস মৌুঁছোসফ ফসর, আো কযো সে।
মদসয কভথক্ষভ োসি ৮ মকোটি ভোনুসলয অন্তত ৮০-৮৫ তোাংসযই জীফফকো জফিত মফযকোফয খোসতয সঙ্গ। পসর মফযকোফয
খোতই সয় উসেসছ ফসপয চোফরকোফক্ত। মদস ফসপয াংখ্যো ৭৮ রোখ ১৮ োজোসযয মফফ। এফ ফসপয সঙ্গ জফিত অন্তত আিোই
মকোটি ভোনুল। এয পুসযোেোই মফযকোফয খোসতয োত ধসয প্রোফযত সয়সছ। ওয়োর্ল্থ এএভই মপোযোসভয তথ্যোনুোসয ফোাংরোসদস মফযকোফয

খোসতয োত ধসয ৭৮ রোখ ফসপয ভসে ৬০ রোখ ৮০ োজোযই কুটিযফপ। এ ছোিো ক্ষুদ্র ফপ ১ রোখ ১০ োজোয , মছোসেো ফপ ৮ রোখ ৫০
োজোয, ভোঝোফয ফপ ৭১ োজোয আয বৃৎ ফপ যসয়সছ ৫২ োজোয। কভথাংস্থোন সৃফষ্টসত ঞ্চভ স্থোসন থোকো ফোাংরোসদ এএভই ফপাংখ্যোয়
ফফসে প্তভ স্থোসন যসয়সছ। এখন মদস এএভই খোসত কভথাংস্থোন সয়সছ ৭৩ রোখ। এফদসক সূি জোনোন , চট্টগ্রোসভয ফভসযযযোই, ীতোকুন্ড
ও মপনীয মোনোগোজী জুসি ৩০ োজোয একসযয মফফ জফভসত সে ফঙ্গফন্ধু ফপনগযী। বৃত্তভ এ ফপনগযীসত ৩০টি অথ থননফতক অঞ্চসরয
উন্নয়ন কযসছ ফোাংরোসদ অথ থননফতক অঞ্চর কর্তথক্ষ (মফজো)। এখোসন ৬২টি মকোম্পোফনসক জফভ ফযোদ্দ মদওয়ো সয়সছ। মোোক খোসতয ৪১টি
এফাং এয ফোইসয আসযো ১০টি মকোম্পোফনয সঙ্গ জফভ ইজোযো চুফক্ত সফ। অসনক প্রফতষ্ঠোন এখন জফভ বযোে প্রোথফভক কোজ কযসছ। এফ
জোয়গোয় এফছয আসযো ২০টি ফপ ফনভথোসণয কোজ শুরুয প্রস্তুফত ফনসয়সছ। এখোসনই অন্তত ১৫ রোখ ভোনুসলয কভথাংস্থোন সফ ফসর, আো কযো
সে। এ ফপনগযীসত ফসিো ফফফনসয়োগ প্রস্তোফ ফনসয় এসসছ চীসনয ফজয়োাংসু ইয়োফোাং , ফজাং মভফিসকর মপ্রোিোক্ট (ফফফি) , ফফইফফ
ফোাংরোসদ, অসেফরয়োয এইচএ মেক , বোযসতয যোভফক এনবোয োফবথ , জোভথোন ও বোযসতয মমৌথ অাংফদোফযসত্ব পযটি গ্রু
,
মনদোযল্যোন্ডসয রোইজোি থ মপোে ,থ ফঙ্গোপুসযয ইন্টোয এফয়ো গ্রু ফফফবন্ন মকোম্পোফন। মদফ মকোম্পোফনয ভসে মভসরো ফপফনাং , ম্যোকন্স
ফপফনাং ও মেক্সেোইর , োমুদো ফুি , উত্তযো মভোেয , ফফফজএভইএ, োয়ভোন ফফচ ফযসোে থ , ম্যোপ সুজ , ফফফজএফএভইএ, এন মভোোম্মদ
প্লোফস্টক, ইপোদ অসেো, যোনোয মভোেয, োইপ োওয়োয, মিল্টো পোভথো, এফয়ো কসম্পোফজে ফভর আসযো অসনক প্রফতষ্ঠোন ফফফনসয়োসগয জন্য
প্রস্তোফ ফদসয়সছ। আয এয ফই ফফস্তৃত সফ যকোফয োয়তোয় মফযকোফয খোসতয োত ধসয। এফদসক ফঙ্গফন্ধু ফপনগযীসত মোোকফেসত
মোসে ৪১ মকোম্পোফন। এফ মকোম্পোফনয ১৫০ মকোটি িরোয ফফফনসয়োসগয প্রস্তোফ যসয়সছ।
আভোসদয অথ থনীফত কৃফলফনবথযতো মথসক মফফযসয় ফসপয ফদসক অগ্রয সয়সছ। ফপমৃি উন্নত ফোাংরোসদ গিোয রসক্ষযই
োযোসদস ১০০ ইসকোনফভক মজোন স্থোসনয কোজ চরসছ। ২০৩০ োর নোগোদ এফ অথ থননফতক অঞ্চর স্থোসনয কোজ মল সফ। ইসতোভসে
আভযো কৃফলফনবথযতো মথসক মফফযসয় ফপফনবথযতোয ফদসক ঝসুঁ কফছ। তসফ এয মছসন যকোসযয ফহুমুখী োয়তো খুফই গুরুত্বপূণ থ ভূফভকো
যোখসছ।
চরভান কদযানা ভাভাশযদতও শফশ্বেযফাদয যফ উশিশত যদদে প্রধানভন্ত্রী শখ াশনায। কদযানা বাইযাদয বাফতা
শভাকাশফরা কদযও ফাাংরাদেদয অর্ থনীশতয চাকা চর যাখদত তাঁয ভূশভকা প্রাংা কুড়াদে শফশ্বদনতাদেয। াাাশ শফদশ্বয শনীশড়ত
ভানুদলয অশধকায আোদ ফাাংরাদেদয প্রধানভন্ত্রীয এদকয য এক ফক্তব্য ও প্রস্তাফ দৃশি শকদড়দে আন্তর্থাশতক ম্প্রোদয। শুদৄ তাই ন,
স্বাধীনতায আদগ ও দয ফঙ্গফন্ধুয কূটননশতক ধীশক্ত ও দূযেশথতায শমাগ্য উত্তযাশধকাযী প্রধানভন্ত্রী শখ াশনা আন্তর্থাশতক কূটনীশতয
শেদে ফাাংরাদেদক নতুন উচ্চতা শনদ শগদেন। াশন্তপূর্ থবাদফ শফফাে ভীভাাংা, আঞ্চশরক াংদমাগ িাদনয শেদে নতুন শেগন্ত উদমাচন,
র্রফায়ু ঝশুঁ কপূর্ থ শেমূদয শনতৃত্ব প্রোন, শভানভাদযয ফাস্তুচ্যুত রাখ রাখ শযাশঙ্গা র্নদগাষ্ঠীদক ভানশফক কাযদর্ আশ্র প্রোন-এ
শফলগুদরা প্রধানভন্ত্রীয দৃঢ়তা ও দূযেশথতায শযচ ফন কদয। ফঙ্গফন্ধুয র্মত ফাশল থকী ও স্বাধীনতায সুফর্ থর্ন্তী উরদেু পৃশর্ফীয
অদনক প্রখ্যাত শনতা এফ শফলদ প্রধানভন্ত্রীয প্রাংা কদযদেন। শফদশ্ব প্রাংায আদন এখন ফাাংরাদেদয প্রধানভন্ত্রী শখ াশনা।

ছবি: িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিি বেল্পনগর

পাঠের সটর্াতী অর্ থননশতক শযলদেয শনফ থাী কশভটিয (একদনক) গত বা এর্ন্য ৪ ার্ায ৩৪৭ শকাটি টাকা ব্যদ ‘ফঙ্গফন্ধু শখ
মুশর্ফ শল্পনগয উন্নন’ প্রকল্প অনুদভােন শেওা দদে। প্রকল্পটিদত শফশ্বব্যাাংক ৩৯৬৭ শকাটি টাকা ঋর্ শেদে। প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয
আওতাধীন ফাাংরাদে অর্ থননশতক অঞ্চর কতৃথে (শফর্া) চরশত ফেয শর্দক শুরু কদয ২০২৫ াদরয শডদম্বয শভাদে প্রকল্পটি ফাস্তফান
কযদফ। প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ ‘ফঙ্গফন্ধু শখ মুশর্ফ শল্পনগয’-এয আওতাধীন শভযযাই অর্ থননশতক অঞ্চদরয াশযাশশ্বথক
এরাকা অতুাদৄশনক ও আন্তর্থাশতক ভাদনয শটকই ও শযদফ নী অর্ থননশতক অঞ্চর শদদফ গদড় শতারা দফ। পদর শেী ও
যাশয শফদেশ শফশনদাগ আকৃিকযর্, দ্রুত শল্পান, ণ্যফহুমুখীকযর্, যপ্তাশন আ বৃশে এফাং দফ থাশয মূল্যফান বফদেশক মুদ্রা উার্থদনয
সুদমাগ বতশয দফ। এোড়া, প্রকল্পটি ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ নাযী ব্যাক র্নদগাষ্ঠীয কভথাংিান দফ শফধা তা োশযদ্রুদভাচদন াক
দফ।
থ
শফর্া ও শযকল্পনা ভন্ত্রর্ার সূদে র্ানা মা, প্রকল্পটিয ভাধ্যদভ ৯৯০ েশভক ৪১ একয ভূশভ উন্নন, ১ েশভক ২৭ রাখ ফগশভটায
বৃেদযার্ ও শি-গাড থ, ইনদবস্টয ক্লাফ শনভথার্, ওান স্ট াশবথ শন্টায, ভশর্ে শনভথার্, ইভাদর্থশি শযি শন্টায, েেতা উন্নন শকন্দ্র,
শশু শযচম থা ও র্রুশয স্বািুদফা শকন্দ্র, শেদনর্ অফকাঠাদভা (স্টভথ ওাটায), ৪০ শকদরাশভটায স্যাশনদটন ও াশন যফযা শনটওাকথ,
২৮ শকদরাশভটায গ্যা াইরাইন শনটওাকথ, শনযাত্তা ব্যফিাশে এনবাযনদভন্টার ল্যাফ ও ভশনটশযাং শদস্টভ, ফর্থু শযদাধন প্লান্ট
(শইটিশ), শডস্যারাইদনন প্লান্ট, শস্টভ শনটওাকথ, ফর্থু ব্যফিানা, ফাদাগ্যা প্লান্ট, ওদস্ট শাটিাংথ পুাশশরটি, রুপট ও শলাটিাং
শারায ইতুাশেয ব্যফিা কযা দফ।

অর্ থননশতক িশফযতায ফেদযও উদেখদমাগ্য শফশনদাগ প্রস্তাফ এদদে শেদয অর্ থননশতক অঞ্চরগুদরাদত। শফর্া সূদে র্ানা মা ,
শফোশ ফেদযয র্ানুাশয-শডদম্বয ম থন্ত ৪০৮ শকাটি ডরায ফা ৩৪ ার্ায ৬৮০ শকাটি টাকা ভশযভার্ (১ ডরায ভান ৮৫ টাকা শদদফ)
শফশনদাগ প্রস্তাফ র্ভা দদে শেদয অর্ থননশতক অঞ্চরগুদরাদত। শগর
২০২০ াদরয পুদযাটা জুদড়ই কদযানায আঘাত অর্ থনীশতক
কভথকাণ্ডদক ফাধাগ্রস্ত কদযদে। াযাশফদশ্ব ফেদযয শুরুদত রকডাউন এফাং িশফযতা শুরু দরও ফাাংরাদেদ মূরত ভাচ থ ভা শর্দক শফরূ প্রবাফ
শুরু । েীঘ থদভাদে ছুটি এফাং রকডাউদনয প্রবাদফ উন্নন কভথকাদণ্ড শনদভ আদ িশফযতা। নতুন শফশনদাদগ িশফযতা শের ফেয জুদড়ই।
এয দযও আায আদরা জুশগদদে শফশনদাগ প্রস্তাফগুদরা। শফর্া গবশন থাং শফাড থ ইদতাভদধ্য ৯৭টি অর্ থননশতক অঞ্চদরয িান শনধ থাযর্ ও
র্শভয শযভার্
অনুদভােন কদযদে। এয ভদধ্য যকাশয অর্ থননশতক অঞ্চর ৬৮টি এফাং শফযকাশয অর্ থননশতক অঞ্চর ২৯টি। শফর্া সূদে র্ানা
মা, গত ফেয ভাচ থ শর্দক শডদম্বয ম থন্ত কদযানাকাদর অর্ থননশতক অঞ্চদর শফশনদাগ প্রস্তাফ র্ভা দদে প্রা  ৩১৫ শকাটি ভাশকথন ডরায
ভশযভার্ (২৬ ার্ায ৭৫৭ শকাটি টাকা)। মায ভদধ্য শফদেশ শফশনদাদগয প্রস্তাফ প্রা ৫৪ শকাটি ৫২ রাখ ডরায (৪ ার্ায ৬৩৪ শকাটি
টাকা) এফাং িানী শফশনদাগ প্রস্তাদফয শযভার্ ২৬৭ শকাটি ৫০ রাখ ডরায (২২ ার্ায ৭৩৭ শকাটি ৫০ রাখ টাকা)। ফ থদভাট শফশনদাদগয
প্রস্তাদফয শযভার্ োঁশড়দদে ২৭০৭ শকাটি ভাশকথন ডরায (২ রাখ ৩০ ার্ায ৯৫ শকাটি টাকা) প্রস্তাশফত শফশনদাগ ফাস্তফাদনয ভাধ্যদভ প্রা
১০ রাখ কভথাংিাদনয সুদমাগ সৃশি দফ ফদর, আা কযা দে।
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