চতুর্ থ শল্পশফপ্লফ ও ফাাংরাদেদয প্রস্তুশি
জাদরুর ইরাভ
ভয়ভনশাংদয বালুকায় এনবয় গ্রুদয টেক্সোইর কাযখানায় ৪২০ টি টযাফে কাজ কযদে। টযাফে ব্যফাদযয পদর
কাযখানাটিয উৎােন আদগয টচদয় অদনক বৃশি টদয়দে। এনবয় গ্রুদয এ কাযখানাটিদি টেক্সোইদর উৎােন শুরু য় ২০০৮ ার
টর্দক। এখাদন াধাযণ শ্রশভকযাই কাজ কযদিা। ফস্ত্র উৎােন প্রশিয়ায় ভাদেভদেই রাইদনয সুিা শেদে মায়। শ্রশভকদেয শনজ
াদি সুিায় টজাো রাগাদি অদনক ভয় টরদগ মায়। এদি উৎােন ব্যাি য়। কর্তথক্ষ ২০১৯ াদর এ ভস্যা ভাধাদনয জন্য
াধাযণ শ্রশভদকয জায়গায় টযাফে ব্যফায শুরু কদযন। টযাফে টচাদখয রদকই শেদে মাওয়া সুিা টজাো রাশগদয় টেয়। এদি
উৎােন ব্যাি য় না। শেনদদল কর্তথক্ষ িাদেয কাশিি উৎােন াদে। ভয়ভনশাংদয বালুকায় এনবয় গ্রুদয এ কাযখানাটি
শফদেয ইউএশজশফ শরড নেপ্রাপ্ত প্রর্ভ ফস্ত্র কাযখানা। এ কাযখানায় ৪২০ টি টযাফে কাজ কদয। িাদেয শনয়ন্ত্রদণয জন্য ১৪ টি কন থায
যদয়দে। কাযখানাটিদি প্রশিশেন ৫ ি েন টডশনভ সুিা উৎােন য়। টযাফেগুদরা জাভথাশন ও সুইজাযল্যান্ড টর্দক আভোশন কযা
দয়দে। এগুদরায প্রশিটিয োভ গদে ৬ রাখ ইউদযা। াধাযণ টভশনাশযদজয তুরনায় টযাফে ব্যফাদয আনুভাশনক চাযগুণ টফশ
শফশনদয়াগ কযদি য়। িদফ একফায শফশনদয়াদগয য নতুন কদয আয শফশনদয়াদগয টিভন প্রদয়াজন য় না। ১০ জন শ্রশভদকয কাজ
একো টযাফে কযদি াদয। পদর টযাফে ব্যফায তুরনামূরক অদনক াশ্রয়ী। াদে শিন াজায টকাটি োকা শফশনদয়াদগয এ
কাযখানাটিদি শ্রশভক াংখ্যা ভাত্র এক াজায। আভাদেয টেদ েক্ষ জনফদরয অবাফ যদয়দে। প্রমৄশি শযচারনায় েক্ষ শ্রশভক
তিশযদি গুরুত্ব শেদি দফ। শ্রশভদকয কাজ টযাফে শেদয় কযাদর উৎােদন ভয় ও অদর্ থয াশ্রদয়য াাাশ উৎাশেি দণ থয
টকায়াশরটি বাদরা য়।
চতুর্ থ শল্পশফপ্লফ আভাদেয টোযদগাোয় কো নােদে। ইশিভদেই আভযা টই দর্ই ােদি শুরু কদযশে। ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয িথ্য ও টমাগাদমাগ প্রমৄশি শফলয়ক উদেষ্টা জনাফ জীফ ওয়াদজে ফদরদেন ' চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফ শফেদক টনর্তত্ব টেদফ
ফাাংরাদে এো টকাদনা স্বপ্ন নয়, ফাাংরাদেদয টই ক্ষভিা আদে।''এযই ধাযাফাশকিায় আভাদেয যকাশয - টফযকাশয কর
প্রশিষ্ঠানই এরদক্ষে ইশিভদেই কাজ শুরু কদয শেদয়দে।
ভানুদলয কাজ কযদে টযাফদে। শফকা, নগদে ভােদভ ফেদর টগদে প্রচশরি ব্যাাংশকাং ব্যফস্া। াঠাও ফা উফাদযয শনজস্ব
টকাদনা গাশে টনই, অর্চ মাত্রী শযফদণয প্রচশরি কর ধাযণা িাযা াদে শেদয়দে। আশর ফাফায শনজস্ব টকাদনা ণ্য টনই, অর্চ
এভন টকাদনা ণ্য টনই মা িাযা শফশি কদয না। টপবুদকয শনজস্ব টকাদনা কদেে টনই, িবুও াভাশজক টমাগাদমাগ ভােভ শদদফ
িাদেয তুরনা টনই, পশুঁ জ ফাজাদয িাদেয অফস্থান অদনক উদয। কৃশল ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ কৃশল ম্প্রাযণ অশধেপ্তয টর্দক 'কৃলদকয
জানারা' অোদয ভােদভ কৃলকদেয টফা শেদে। ভূশভ ভন্ত্রণারয় নাভজাশযয প্রচশরি িশিয শযফদিথ ' ই- নাভজাশয' িশি চালু
কদয জনগণদক টফা শেদে। জনগণ ঘদয ফদই োদভরামুিবাদফ দ্রুি জশভয নাভজাশযয সুদমাগ াদে। এ কাদজয স্বীকৃশি শদটফ
ফাাংরাদে প্রর্ভফাদযয ভদিা জাশিাংদঘয দফ থাচ্চ ভম থাোপূণ থ ' ইউনাইদেড ন্যান াফশরক াশবথ অোওয়াড থ-২০২০' অজথন
কদযদে। এশআই ' রূাশর' প্রমৄশিয ভােদভ 'প্যাোন থ অোনারাইশ' ও 'আইওটি' ব্যফায কদয ভৎস্যচাশলদেয শেদে অদোভাইজড
যাভথ টফা।' পশর' নাদভ শডশজোর কৃশল টফাও শেদে এশআই।
প্রর্ভ শল্পশফপ্লফ য় ১৭৮৪ াদর। ফাষ্পীয় ইশিন ভানুদলয াদি তুদর শেদয়শের গশিদক। মাশন্ত্রকীকযদণয ভােদভ মাত্রা শুরু আধুশনক
শল্পায়দনয শেদক, ফাদে কয়রা ও ইস্পাদিয ব্যফায। মূরি াশন আয ফাদষ্পয ব্যফায কদয উৎােন বৃশি য় এ শফপ্লদফয ভােদভ।
এয এক ফেদযযও কভ ভদয়য ভদে ১৮৭০ াদর য় শিিীয় শল্পশফপ্লফ। তফদ্যেশিক ফাশি ভানুলদক টেয় এক আদরাশকি শফে।শফদ্যৎ
ব্যফায কদয গণ-উৎােদনয নতুন অোয় শুরু য়। ১৯৬৯ াদর শফেফাীয টেখদরা র্তিীয় শল্পশফপ্লফ। ইোযদনে শফেদক এদন শের
াটিয মুদঠায়। কশিউোদযয ব্যফায দরা শুরু। র্তিীয় শল্পশফপ্লদফয উয বয কদয এখন শফেফাীয াভদন চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয
েধ্বশন।
চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয ধাযণাটি ২০১৩ াদরয ১ এশপ্রর জাভথাশনদি আনুষ্ঠাশনকবাদফ উস্থান কযা য়। এযও আদগ ২০১১
াদর এটি প্রর্ভ আদরাচনায় আদ। এযয টর্দক এ শফলদয় শফদলজ্ঞ ভদর ব্যাক আদরাচনা শুরু য়। চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয পদর
ভানুদলয জীফদন শক প্রবাফ টপরদফ িা শনদয় শফদলজ্ঞ ভর দ্যই বাদগ শফবি দয় েদে। একের শফদলজ্ঞ ভদন কদযন চতুর্ থ
শল্পশফপ্লদফয পদর ভানুদলয জীফনভান আদগয তুরনায় অদনক ফােদফ,ণ্য যফযা প্রশিয়ায় শডশজোর প্রমৄশিয ব্যফাদয আনদফ
ব্যাক শযফিথন। অন্যের ভদন কদযন চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয পদর ভানুদলয কাজ টযাফে শেদয় কযাদনা দফ,এদি টফকাযত্ব ভস্যা টেখা
টেদফ।

-২অভিা ও োশযদ্র্ে শযশস্থশি বয়াফ আকাদয টেখা টেদফ। শ্রভ ফাজাদয ব্যক শযফিথন দফ পদর উন্নয়নীর টেগুদরাদি ভস্যা
টেখা টেদফ। চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয পদর ফাাংরাদেদয তিশয টাাক শদল্পয ৬০ িাাং, আফাফত্র শদল্পয ৫৫ িাাং, প্রশিয়াজাি
কৃশলণ্য শদল্পয ৪০ িাাং, চাভো ও জুিা শদল্পয ৩৫ িাাং এফাং টফা শদল্পয ২০ িাাং টরাক কভথীন দয় েদফ ভদভথ
এক জশযদ ফরা দয়দে। শফদে ২০৩০ াদরয ভদে ৮০ টকাটি টরাক টফকায দয় মাদফ। অন্যশেদক ১ ি টকাটি নতুন কভথাংস্থান
সৃশষ্ট দফ। বশফষ্যদি প্রচশরি অদনক চাকশয র্াকদফনা,টখাদন সৃশষ্ট দফ নতুন চাকশয। আয এজন্যই শক্ষাপ্রশিষ্ঠানগুদরায়
আইশটিশবশিক শক্ষাদক গুরুত্ব টেওয়া দয়দে।
চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয সুশফধা অসুশফধা দ্যদোই আদে। ভস্যাগুদরা ভাধান কদয সুদমাগগুদরাদক কাদজ রাগাদি দফ। চতুর্ থ
শল্পশফপ্লদফয টপ্রক্ষাদে শফেব্যাী উৎােন প্রশিয়ায় জ্বারাশন াশ্রয়ী প্রমৄশি,ন্যাদনা টেকদনারশজ,কৃশত্রভ বুশিভিা নতুন নতুন
প্রমৄশিয প্রদয়াগ ফােদে। পদর টেদ উৎাশেি শল্পণ্য আন্তজথাশিক ফাজাদয িীব্র প্রশিদমাশগিায মুদখামুশখ দে এফাং দফ। এফ
চেদরজ্ঞ টভাকাশফরায় যকাশয টফযকাশয করদক ভশিিবাদফ এশগদয় আদি দফ। ইদিাভদে যকাদযয শফশবন্ন ভন্ত্রণারয় টর্দক
নানাযকভ শযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দে এফাং দে।
যকাদযয আইশটি শফবাগ কাম থকয ভূশভকা ারন কযদে। ইদিাভদে ১ াজায ৬ ি ইউশনয়ন শডশজোর টোদয
অটিকোর পাইফায কোফদরয ভােদভ দ্রুিগশিয ইোযদনে াংদমাগ টেওয়া দয়দে, ইউশনয়ন ম থাদয় প্রাশন্তক গ্রাদকয শনকে শিন
াজাদযযও টফশ ইোযদনে াংদমাগ টেওয়া দয়টে। ইউশনয়ন  NMS এ এখন াংমৄি ২ াজায ৫ দিয টফশ। াযা টেদয
থ
এক াজাদযযও টফশ টভধাফী িরুণ ও িরুণীদেয উেীয়ভান প্রমৄশি(Emerging Technology) অর্ থাৎ আটিশপশয়ার
ইদেশরদজশন্প (AI),ইোযদনে অফ শর্াংক (IoT), ব্লকদচইন,টযাফটিক্স, শফগ ডাো, টভশডকোর স্ক্রাইফ,াইফায শশকউশযটি ইিোশে
শফলদয় প্রশক্ষণ টেওয়া দয়দে এফাং দে। ফাাংরা বালাদক আন্তজথাশিক শযদয ( Global Platform) প্রশিষ্ঠায রদক্ষে
ফাাংরা আইশএ কনবাে থায ধ্বশন তিশয কদয জনাধাযদণয জন্য উন্ুি কযা দয়দে ওদয়ফএদে Ipa.bangla.gov.bd ও
www.bangla.gov.bd) বালা প্রমৄশি ও কৃশত্রভ বুশিভিা শফলয়ক প্রমৄশিয প্লোেপভথ। ফাাংরা বালায় তিশয কযা নতুন নতুন
টফা এখাদন াংমৄি কযা দে, মা দজই াওয়া মাদফ। ফধযদনয প্রশিফন্ধীদেয জন্য ৩৫০ টি অশডদয়া ও শবশডদয়া টিউদোশযয়ার
তিশয কযা দয়দে। প্রশিফন্ধীদেয জন্য আন্তজথাশিক ওদয়ফ কদেে এদক্সশশফশরটি গাইড রাইন অনুমায়ী শফদল
অশবগম্য(Accessible) পেওয়োয ইভদাশযয়া উন্নয়ন কযা দয়দে। আইশটি টাজীফীদেয ব্র্যান্ড ইদভজ আন্তজথাশিক
শযভণ্ডদর বৃশিয উদযাগ টনওয়া দয়দে।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী টখ াশনায শনদে থনায় ফাাংরাদেদয উন্নয়দনয অশবমাত্রায় শডশজোর ফাাংরাদেদয সুশফধা এখন য
টর্দক প্রাশন্তক গ্রাভ ম থাদয় শফস্তৃি দয়দে। শফে প্রমৄশি খাদি টনর্তত্ব শেদি তিশয দে ফাাংরাদে। চতুর্ থ শল্পশফপ্লদফয এ শন্ধক্ষদণ
জািীয় উন্নয়ন ও অগ্রগশিয জন্য একটি ভদয়াদমাগী কাম থকয শযকল্পনা শনদয় ক্ষুধা োশযদ্র্েমুি সুখী মৃি টানায ফাাংরাদে
গোয প্রিোদয় এশগদয় চরদে ফাাংরাদে।
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