উচ্চ উৎাদনীরতা হাক আভাদদয অঙ্গীকায
এ এইচ এভ ভাসুভ বফল্লা
হকান হদদয অর্ থননবতক অগ্রগবতয দর্ উৎাদনীরতায উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ থ ভূবভকা যাদে। উৎাদনীরতা অর্ থননবতক
অগ্রগবতয ভান ও ধাযাফাবকতায একটি গুরুত্বপূর্ থ বনদদ থক। জ কর্ায় উৎাদনীরতা দরা পূদফ থয হচদয় কভম্পদ ব্যফায
কদয অবধক বযভাদর্ বকিংফা হফব ভানম্পন্ন ণ্য উৎাদন ও হফা প্রদান। হম হদ মত উন্নত, হ হদদয উৎাদনীরতাও
তত হফব য়। উৎাদনীরতা বনদয় দচতনতা বৃবি এফিং কৃবল, বল্প ও হফা োদত উৎাদনীরতা ফাড়াদত প্রবত ফছদযয ন্যায়
থ
এফছযও ২ অদটাফয ‘জাতীয় উাদনীরতা বদফ’ বল্প ভন্ত্রর্ারয় ও ন্যানার হপ্রাডাকটিববটি অগানাইদজন
(এনবও) এয
উদযাগ ারন কযা দে। এ ফছদযয প্রবতাদ্র দরা- ‘অপ্রবতদযাধ্য অগ্রমাত্রায় উৎাদনীরতা’।
২০৪১ াদরয ভদধ্য সুেী-মৃি উন্নত ফািংরাদদ গড়ায রদযে রূকল্প ২০৪১ ফাস্তফায়দন যকায উচ্চ উৎাদনীরতা
অজথদনয ওয বফদল গুরুত্ব প্রদান কদযদছ। এজন্য হদদয অর্ থননবতক োদতয উৎাদনীরতাদক কাবিতভাদন উন্নীত কযদত
থ
আন্তঃযকায প্রবতষ্ঠান এবয়ান হপ্রাডাবটববটি অগাবনদজন
(এবও) এফিং বল্প ভন্ত্রর্ারদয়য আওতাধীন ন্যানার হপ্রাডাবটববটি
থ
অগানাইদজন
(এনবও) হমৌর্বাদফ ন্যানার হপ্রাডাবটববটি ভাস্টাযপ্ল্োন ২০২১-২০৩০ প্রস্তুত কদযদছ। ভাস্টায প্ল্োদন ২০৩০
ার নাগাদ উৎাদনীরতায গড় ৫.৬ তািংদ উন্নীত কযায রযেভাত্রা বনধ থাযর্ কযা দয়হছ এফিং এ রযেভাত্রা অজথদন
স্বল্পদভয়াবদ, ভধ্যদভয়াবদ ও দীর্ থদভয়াবদ বযকল্পনা ফাস্তফায়দনয বিান্ত গ্রর্ কদযদছ বল্প ভন্ত্রর্ারয়।
হদদয অর্ থননবতক উন্নয়দনয ধাযাদক বিারী ও হেকই কযদত উৎাদনীরতা বৃবি কযায হকাদনা বফকল্প হনই। এজন্য
অর্ থননবতক কাম থক্রদভয বযফতথনীর বযবিবত হভাকাদফরায় উৎাদনমুেী হম-হকাদনা প্রবতষ্ঠানদক জ্ঞানবববিক মূরধন ও
প্রমৄবিয াাাব বনযফবেন্ন উদ্ভাফদনয জন্য প্রদচষ্টা অব্যাত যােদত য়। একইদঙ্গ, ববফষ্যদতও উৎাদন অব্যাত যােদত
হেকই িবতদত মাদত উৎাদন কযা য়, হ বফলদয়ও হেয়ার যাো প্রদয়াজন। উৎাদনীরতা বনদয় জাতীয় ম থাদয় দচতনতা
বৃবি এফিং অর্ থনীবতয করোদত উচ্চ উৎাদনীরতাদক উৎাবত কযদত প্রধানভন্ত্রী হে াবনায বনদদ থনায আদরাদক
প্রবতফছয ২ অদটাফয জাতীয় উৎাদনীরতা বদফ াবরত দে। এছাড়া, উৎাদনমুেী বফববন্নোত, উোত এফিং কুটিযবল্প
এএভই ও বল্প/হফা প্রবতষ্ঠান োদত উৎাদনীরতা বৃবিদত উদল্লেদমাগ্য অফদাদনয স্বীকৃবতস্বরূ প্রবতফছয ন্যানার
হপ্রাডাবটববটি অোন্ড হকায়াবরটি এবিদরন্স অোওয়াড থ এফিং ইনবস্টটিউনার এবপ্রবদয়ন অোওয়াড থ প্রদান কযা দে। যকাদযয
য দত একর ায়তায পদর অর্ থনীবতয প্রবতটিোদতয উৎাদনীরতা বৃবি াদে। ২০১৬ াদর আভাদদয জাতীয়
থ
উৎাদনীরতায প্রবৃবি বছর ফাবল থক ৩.৮ তািং। এটি এবয়ান হপ্রাডাবটববটি অগানাইদজন
(এবও)-এয দস্যভুি ২০টি
হদদয গড় উৎাদনীরতায হচদয় হফব।
উৎাদনীরতায হেকই প্রবৃবি বনবিত কযায হভৌবরক রযে বনদয় জাাদনয ায়তায় এনবও ন্যানার হপ্রাডাবটববটি
ভাস্টায প্ল্োন ২০২১-২০৩০ প্রস্তুত কদযদছ। ভাস্টায প্ল্োদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা ও উদ্ভাফনবববিক অর্ থননবতক প্রবৃবি
অজথদনয জন্য দযজনফর ও প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভা উন্নয়ন প্রাবতষ্ঠাবনক যভতা বৃবি কযা দফ। উচ্চ উৎাদনীর অর্ থনীবত
গদড় তুরদত প্রদয়াজনীয় অফকাঠাদভাগত রূান্তয ফা স্ট্রাকচাযার ট্রানপদভথদনয হকাদনা বফকল্প হনই। তদফ এয জন্য হকাদনা
সুবনবদ থষ্ট একটি উায় হনই, ফযিং উচ্চ উৎাদনীর অর্ থনীবত গদড় হতারায জন্য ফহুমুেী দদয গ্রর্ কযা প্রদয়াজন ফদর
বফদলজ্ঞদদয অববভত। হই বফদফচনায় ফহুমুেী দদযদয ভাধ্যদভ আগাভী ১০ ফছদযয ভদধ্য উৎাদনীরতা বৃবি কদয এভন
প্রবাফকমূদয ঠিক ব্যফিানা, অর্ থননবতক কাম থক্রদভয ম্ভাব্য ববফষ্যৎ প্রফর্তায বববিদত প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রর্ এফিং
প্রবৃবি অজথদনয জন্য প্রাপ্ত সুদমাগগুদরায দ্রুত ও দফ থাচ্চ ব্যফায বনবিত কযায প্রদচষ্টা চারাদনা দফ।
ভাস্টায প্ল্োদন ২০৩০ াদরয ভদধ্য ফাবল থক উৎাদনীরতায প্রবৃবি ৫.৬ তািংদ উন্নীত কযায াাাব এদযদত্র আদযা
াঁচটি গুর্গত রযে বনধ থাযর্ কযা দয়দছ। একর গুর্গত রযে অজথদন ১১টি হকৌরগত থ্রাস্ট (strategic thrust) নাি
কযা দয়হছ। প্রর্ভ রযেটি দরা উদ্ভাফনমুেী ও দয উদযাগ সৃবষ্ট উৎাদনীর উদযাগদক ম্প্রাবযত কযা। এয পদর
কাঁচাভাদরয দফ থাচ্চ ও দফ থািভ ব্যফায, অর্ থননবতক কাম থক্রদভয ম্ভাফনা ও সুদমাগদক কাদজ রাগাদনা এফিং দণ্য উচ্চমূল্য
িংদমাজন কযা ম্ভফ দফ। এজন্য ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয বদল্পয ‘কভ উৎাদন-কভ প্রবৃবি’য চক্র দত হফয কদয আনায াাাব
ফদড়া বল্প প্রবতষ্ঠানমূদয উদ্ভাফন যভতা বৃবি কযা দফ। বিতীয় রযেটি দরা উচ্চমূল্য িংদমাবজত ণ্য ও হফা
উৎাদনকাযীোত ম্প্রাযর্ কযা। এজন্য হেকই উন্নয়ন বফলদয় আদাীন নীবত ফজায় হযদে করোদতয উৎাদনীরতা

বৃবি কযা দফ, কৃবলোতদক আধুবনক ও বফবচত্রেভয় কযা দফ, বতবয হাাক উৎাদন বদল্পয ওয বনবথযতা দত হফবযদয় এদ
াভবগ্রক বল্পোতদক বিারী ও ম্প্রাবযত কযা দফ। এছাড়া, প্রর্াগত হফাোদতয উন্নবতয ভাধ্যদভ যপ্তাবনমুেী আধুবনক
হফাোত বতবয কযা দফ। তৃতীয় রযে উচ্চ যভতাবফবষ্ট ও বযীবরত ণ্য উৎাদদন যভ এভন অর্ থননবতক কাঠাদভা গদড়
হতারা। চতুর্ থ রযে ব্যফা বযচারনায় বিারী ায়ক বি (business enabler) গদড় হতারা। ঞ্চভ রযে অর্ থনীবতয
উৎাদনীরতায উন্নয়নদক হেকই কযদত বৃৎ ম থাদয়য াভবষ্টক ায়ক বি (macro enabler) বতবয কযা। এটি
ফতথভান প্রাবতষ্ঠাবনক বযদফ, অফকাঠাদভা, াভবষ্টক অর্ থনীবতয বিবতীরতা এফিং বযা ও স্বািেোদতয উন্নয়ন
বফবনদয়াগকাযীদদয আকৃষ্ট কযদত ভূবভকা ারন কযদফ।
অর্ থনীবতয উৎাদনীরতায উন্নয়দন উৎাদনমুেী কাম থক্রদভয াদর্ জবড়ত করদক দচতন দত দফ। এজন্য
উৎাদনীরতায উন্নয়নদক আদদারন বদদফ গ্রর্ কদয এয াদর্ জবড়ত কর প্রবক্রয়াহক হজাযদায কযদত দফ। বফদল
কদয, উৎাদনীরতায দঙ্গ জবড়ত বতনটি প্রধান োদগেথ গ্রুদয (শ্রভবি, উদযািা ও উৎাদনোত) বনকে হৌৌঁছাদত িংবিষ্ট
কর গুরুত্বপূর্ থ প্রবতষ্ঠান (Key institutions) ও অিংীদাযদদয একাদর্ কাজ কযদত দফ। উৎাদনীরতায উন্নয়দন
ন্যানার হপ্রাডাবটববটি কাউবন্সর দফ থাচ্চ ম থায় হর্দক প্রদয়াজনীয় বনদদ থনা প্রদান কযদফ, হমগুদরা ন্যানার হপ্রাডাবটববটি
থ
অগানাইদজদনয
ভাধ্যদভ ফাস্তফায়দনয দাবয়হত্ব র্াকদফ ন্যানার হপ্রাডাবটববটি এবিবকউটিব কাউবন্সর। এছাড়া যকাদযয
ভন্ত্রর্ারয় ও বফবাগমূ, এএভই পাউদন্ডন, বফবক, বফবএআইআয, বফএটিআই, এনএবডএ ও িংবিষ্ট অন্যান্য প্রবতষ্ঠান
এ হযদত্র প্রদয়াজনীয় ভূবভকা যােদফ।
ইবতভদধ্য উৎাদনীরতায উন্নয়দনয রযে অজথদন বফববন্নোদতয চাবদা বনরূদর্ বফদলজ্ঞদদয যাভথক্রদভ অোকন প্ল্োন
বতবযয উদযাগ বনদয়দছ ন্যানার হপ্রাডাবটববটি কাউবন্সর ও বল্প ভন্ত্রর্ারয়। কৃবল, হফা ও বল্পোদতয উৎাদনীরতায ফতথভান
অফিা বনধ থাযদর্ বযিংখ্যান ব্যেদযায শ্রভবি জবয (labour force survey) ভাধ্যদভ শ্রবভকদদয উৎাদনীরতা ম্পদকথ
তথ্য িংগ্র কযা দফ। তাছাড়া, ছাত্রছাত্রীদদয ভাদঝ উৎাদনীরতায বফলদয় ধাযর্া সৃবষ্টদত নফভ ও দভ হশ্রবর্য াঠ্যফইদয়
উৎাদনীরতা বফলয়ক যচনা অন্তভুথি এফিং উৎাদনীরতা বৃবিদত জনাধাযর্হক উৎাবত কযায রদযে িংফাদত্র,
হেবরববন অন্যান্য গর্ভাধ্যভদক কাদজ রাগাদনা দফ।
হদদয াভবগ্রক অর্ থনীবতয উৎাদনীরতায ভানউন্নয়দন তৃর্মূর ম থাদয়য জনগদর্য ভাদঝ উৎাদনীরতা উন্নয়দনয
ভদনাবাফ আযও হজাযদায কযা প্রদয়াজন। উৎাদনীরতা উন্নয়ন দরই বল্পব্যফিানা, দণ্যযভান, দণ্যয বফবচত্রোয়ন,
বল্পফজথে হ্রা ইতোবদ কর হযদত্র দযতায কাবিতভান অজথন কযা ম্ভফ দফ। উৎাদনীরতা বৃবিয রযেভাত্রা অজথদনয
ভাধ্যদভ উন্নত মৃি ফািংরাদদ গড়ায দর্ আভযা আযও দ্রুত এবগদয় হমদত যভ দফা, এোই কদরয প্রতোা।

#
২৭.০৬.২০২১
হরেক : ববনয়য তথ্য অবপায, তথ্য অবধদপতয।
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