উন্নত শল্প মৃদ্ধ-সোনোয ফোাংরো শফশনভমোসন জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধু’য বোফনো
সভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ
জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোন ১৯৭২ োলরয ১০ জোনুোশয শফজীয সফল শপলয আলন স্বোধীন
ফোাংরোলদল। শনলজলে শনলোশজত েলযন স্বলেয সোনোয ফোাংরো গড়োয েোলজ। সদলয
জনগণলে শনল যোষ্ট্রী
পৃষ্ঠলোলেতো শুরু েলযন অথ মননশতে মুশিরোলবয াংগ্রোভ। সখ মুশজবুয যভোন তাঁয সুদূযপ্রোযী শচন্তো বোফনো সথলে
মৄদ্ধশফধ্বস্ত সদল অথ মননশতে বুশনোদ ি শবশিয য দাঁড় েযোলনোয জন্য কৃশল  শল্প শফল্পলফ ঝাঁশল লযন। এেটি
উন্নত শল্প-মৃদ্ধ সদ গঠলন তাঁয শছলরো এেটি স্বতন্ত্র বোফনো। আয সই বোফনো সথলেই শল্প  শল্পোলনয জন্য গ্রণ
েলযন নোনো মুখী শযেল্পনো। ফঙ্গফন্ধুয সই শযেল্পনোয পলর সদ আজ স্বলল্পোন্নত সদলয েোতোয সথলে উন্নীত ল
উন্ননীর সদলয েোতোলয োশভর ললছ। ফোাংরোলদ
আজ সেেই শল্পো লনয শদলে ধোশফত। প্রধোনভন্ত্রী সখ
োশনোয সনতৃলে ফোাংরোলদ ২০৪১ োলর উন্নত সদলয ভম মোদো অজমলনয লথ অগ্রযভোন।
োশেস্তোন নোভে যোলষ্ট্রয জন্মরগ্ন সথলেই এেলচোখো োশেস্তোশন োেলগো ষ্ঠী ফোাংরোলদলে (তদোশনন্তন পূফ ম
োশেস্তোনলে) শুরু সথলেই ফশিত েযশছলরো। এই বফললেয শফলল ফঙ্গফন্ধু ফ মদো লচতন শছলরন । ফঙ্গফন্ধু অনুধোফন
েলযশছলরন এই বফললেয যোজননশতে  োভোশজে ভোত্রোয োোোশ অথ মননশতে ভোত্রো শছলরো প্রফর। শফলল েলয
শল্প-ফোশণলজেয বফলে শছলরো চযভ ম মোল। আয স েোযলণই জোশতয শতো স ভ োশেস্তোন যেোলযয ‘সপডোসযর
েলরোর অফ ইন্ডোশিজ অেোক্ট’ এয তীব্র শফলযোশধতো েলযশছলরন। শতশন ভলন েযলতন , এই আইলনয ভোধ্যলভ শল্প খোলতয
শনন্ত্রণ প্রোলদশে যেোযলে ো েোটিল পুলযোপুশয শিভ োশেস্তোলনয োলত তুলর সদ ো লশছর। ১৯৫৩ সথলে
১৯৫৬ ভেোলর শিভ োশেস্তোলনয ১৫০টি বৃৎ শ ল্প ইউশনলেয জন্য সেন্দ্রী যেোয ৩৫ সেোটি েোেো ফযোদ্দ
েলযশছর। অন্যশদলে পূফ ম োশেস্তোলন ৪৭টি বৃৎ শল্প ইউশনলেয জন্য ফযোদ্দ েযো লশছর ভোত্র ২ সেোটি েোেো। সখ
মুশজবুয যভোন এই বোফ বফলেমূরে অফস্থোয শযফতমন ঘটিল এ সদলয ভোনুললয বোলযোন্নলন দৃঢ়প্রশতজ্ঞ শছলরন।
তোই শতশন মখন পূফ ম োশেস্তোলনয প্রোলদশে যেোলযয শ্রভ , ফোশণজে  শল্প ভন্ত্রণোরলয দোশে সলশছলরন , তখন
লফ মোচ্চ সচষ্টো েলযলছন এ সদলয শলল্পয শফেোলয শযলফ শনশিত েযলত। প্রোলদশে যেোলযয ফোশণজে  শল্পভন্ত্রী
শললফ তাঁয প্রস্তোফনোয োয -াংলে শছলরো এ যেভ : প্রোলদশে যেোয আভদোশনয রোইলন্স ইসুে েযোয েভতো
োলফ; োে, তুরো  বতশয সোলোলেয ভলতো শল্পগুলরোয শনন্ত্রণ থোেলফ প্রোলদশে যেোলযয োলত ; আভদোশন-যপ্তোশন
প্রধোন শনন্ত্রলেয এেটি েোম মোর স্থোশত লফ পূফ ম োশেস্তোলন
; োপ্লোই এফাং সডলবরলভন্ট শডোে মেলভলন্টয
ভোশযচোরলেয এেটি পৃথে েোম মোর পূফ ম োশেস্তোলন স্থোশত লফ ; এফাং তেযো ৫০ বোগ বফলদশে মুদ্রো মোলফ পূফ ম
োশেস্তোলন। তথ্যসূত্র: (ফঙ্গফন্ধুয উন্নন বোফনো এফাং আগোভী শদলনয ফোাংরোলদ , ড. আশতউয যভোন, বদশনে ইলিপোে,
২৬ ভোচ ম ২০১৯)
তৎেোশরন পূফ ম োশেস্তোলনয িোৎদ অথ মনীশতয অন্যতভ প্রধোন বফশষ্টে শছর যোজননশতে বফলে এফাং
কৃশলয উয অশতভোত্রো শনবমযীরতো। এ সপ্রেোলে শলল্পোন্নলনয ভোধ্যলভ আত্মশনবমযীর োয রলেে জোশতয
শতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোন ১৯৫৭ োলর মৄিফ্রন্ট যেোলযয শ্রভ , ফোশণজে  শল্পভন্ত্রী থোেোেোলর সদলয ক্ষুদ্র
শল্পশফেোলয জন্য তৎেোশরন গণশযললদ পূফ ম োশেস্তোলন ক্ষুদ্র শল্প েযলোলযন (ইশে) প্রশতষ্ঠোন শফর উত্থোন
েলযন। মো আইন শললফ ো  ঐ ফছয ১৪ ভোচ ম এফাং েোম মেয  এেই ফছলযয ৩০ সভ। স্বোধীনতো উিযেোলর
ইশলেয নোভ শযফ মতন েলয ফোাংরোলদ ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প েযলোলযন (শফশে) েযো  (তথ্য সূত্র : ফোাংরো
শশডো)। ফঙ্গফন্ধুয োলত গড়ো শফশলেয ভোধ্যলভ গ্রোভ -গলে োজোয োজোয শল্প প্রশতষ্ঠোন স্থোশত ললছ। জোশতয
শতোয এ সুদূযপ্রোযী উলযোলগয জন্যই শল্পখোত ফতমভোলন জোতী অ থ মনীশতলত এে গুরুেপূণ ম স্থোন দখর েলয আলছ।
আজ সদল শল্পোন  শল্প খোলতয সেেই উন্নন শফেোল জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধুয ফোস্তফশবশিে  ন্যঙ্গত নীশত
প্রশতপরন সদখলত োশি। ফঙ্গফন্ধু সনো উলযোলগয ধোযোফোশেতোয যেোশয  সফযেোশয খোলত দেতো 
গশতীরতো বৃশদ্ধয ভোধ্যলভ এেটি শল্পমৃদ্ধ উন্নত সদ শফশনভমোলণ শল্প ভন্ত্রণোর শনযরবোলফ েোজ েলয মোলি।
জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোন শুদৄ এেটি স্বোধীন োফ মলবৌভ যোষ্ট্র প্রশতষ্ঠো েলযনশন
, এেটি
মৃদ্ধোরী জোশত গঠলন শল্প-েরেোযখোনো স্থোলনয ভোধ্যলভ শল্পোন শফেোল অফদোন সযলখলছন। এেটি জোশতলে উন্নত
মৃশদ্ধয লথ এশগল শনলত শল্প -েোযখোনোয সম শফেল্প সনই তো জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধু অনুধোফন েযলত সলযশছলরন

-২ফলরই এ খোত ম্প্রোযলণ অগ্রণী ভূশভেো সযলখলছন। সদ স্বোধীনতোয লয শতশন সজোয শদলশছলরন সদলয ফ মত্র
সছোলেো-ফলড়ো শল্প গলড় সতোরো আয সই োলথ উলযোিো বতশয েযো য। যোষ্ট্রী পৃষ্ঠলোলেতো দোশযদ্রে শফলভোচলনয
রড়োইলে এশগল শনল মোন ফঙ্গফন্ধু। শল্পোলন ভূশভ ব্যফস্থো নো আমূর াংস্কোয , শল্পশফেোল নতুন নতুন উলযোগ
গ্রণ, ক্ষুদ্র উলযোিোলদয প্রলণোদনো প্রদোন , কৃশলয আদৄশনেোলন ভশিত েভমসূশচ গ্রণ েলযন। মৄদ্ধশফধ্বস্ত সদলে
ম শল্প শফেোলে অন্যতভ খোত শললফ গ্রণ েলযন। তাঁয দূযদী শচন্তোবোফনোয েোযলণ আভযো আজ
পুনগঠলন
ভধ্যভ
আলয সদলয ভম মোদো আয ২০৪১ োলরয ভলধ্য উন্নত সদলয ভম মোদো অজমলনয লথ।
ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোন চো শল্পলে লফ মোচ্চ গুরুে শদলশছলরন। স্বোধীনতোয আলগ ফোাংরোলদ চো সফোলড ময
প্রথভ ফোঙোশর সচোযেোন শছলরন জোশতয শতো ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোন। শতশন
ফোাংরোলদ চো সফোলড ময তৃতী
সচোযেোন শললফ ৪ জুন ১৯৫৭ সথলে ২৩ অলক্টোফয ১৯৫৮ ম মন্ত প্রথভ ফোঙোশর শললফ শতশন দোশে োরন েলযন।
শতশন ভশতশঝর ফোশণশজেে এরোেো ৩টি প্লে শনল চো সফোলড ময প্রধোন েোম মোর স্থোন েলযন। স্বোধীনতোয য শফধ্বস্ত চো
শল্পলে পুনরুজ্জীশফত  পুনফ মোশত েলযন ফঙ্গফন্ধু। ১৯৭২ লত ১৯৭৪ ভল জোশতয জনে ফঙ্গফন্ধু যেোয চো শল্পলে
সুদৃঢ় অফস্থোলন আনলনয রলেে নগদ বতুশম ে প্রদোন েলযন  বতুশেম মূলে োয যফযো েলযন। শতশন শফধ্বস্ত চো
েোযখোনোগুলরোয উন্নলন বোযলতয অথ ম োতো ৩০ রোখ রুশয চো মন্ত্রোশত আভদোশন েলযন। জোশতয শতো চো ফোগোন
ভোশরেলদযলে ১০০ শফঘো ম মন্ত ভোশরেোনো াংযেলণয অনুভশত সদন। এভনশে এলদলয চো চোললয উন্নলন চো
গলফলণোলে অগ্রোশধেোয শদলশছলরন ফঙ্গফন্ধু। শতশন জোনলতন গলফলণো ছোড়ো চোলয উন্নন ম্ভফ ন। তোই শতশন
আোলভয সেোেরোই চো গলফলণো সেলন্দ্র য আদলর ফোাংরোলদ চো গলফলণো সেলন্দ্রয নোভ শযফতমন েলয এেটি পূণ মোঙ্গ
গলফলণো ইনশিটিউলে রুোন্তশযত েলযন। তাঁয এ দূযদী শদ্ধোলন্ত চো গলফলণো ইনশিটিউে আজ অন্যতভ জোতী
গলফলণো ইনশিটিউে। তথ্যসূত্র: (শিল্প সম্প্রসারণে বঙ্গবন্ধুর অবদান, একুণি টেশিশিিন, ২৯ জানুোশয ২০২০)
ের োশেস্তোশন উলযোিো  ব্যফস্থোেযো তোলদয শনন্ত্রলণ থোেো প্রশতষ্ঠোনগুলরোয েোেো -ো  অন্যোন্য
উেযণ োলথ েলয শনল চলর মোো স্বোধীনতোয য য ফঙ্গফন্ধু ফলড়ো ফলড়ো ব্যোাংে  ফীভো প্রশতষ্ঠোন
, োে 
শচশনের এফাং সেক্সেোইর েোযখোনো যোষ্ট্রীেযণ েলযশছলরন। এয প্রো
থশভে পরোপর শছলরো শতেই চভেপ্রদ।
স্বোধীনতোয প্রথভ ফছলযয ভলধ্যই সদলয োেেরগুলরো তোলদয েভতোয ৫৬ তোাং উৎোদন েযলত শুরু েলযশছলরো।
সেক্টেোইর শভর, েোগজ ের এফাং োয েোযখোনোগুলরোয জন্য এ অনুোত সফলড় দাঁশড়লশছলরো মথোক্রলভ ৬০ তোাং, ৬৯
তোাং এফাং ৬২ তোাং। ফগুলরো েোযখোনোলতই োশেস্তোন আভলরয সচল সফশ সফশ উৎোদন শুরু লশছর।
ফঙ্গফন্ধুয ভধ্যভ  দীঘ ম -সভোশদ শযেল্পনো শছর ব্যশি খোলতয শফেোলয জন্য উমৄি শযলফ সৃশষ্ট েযো।
প্রথভ িফোশল মে শযেল্পনো এফাং য স্বোধীন ো সদলয জোতী ফোলজে প্রস্তোফনোগুলরোয শদলে তোেোলরই এয প্রভোণ
সভলর। ১৯৭৫-৭৬ অথ মফছলযয ফোলজে ফিৃতো তৎেোশরন অথ মভন্ত্রী ড . এ আয ভশিে উলিখ েলযন সম , ‘‘পুশুঁ জ
শফশনলোলগ অনুকূর শযলফ সৃশষ্টেলল্প , যেোয চরশত অথ মফছলযয শুরুলত সফযেোশয পুশুঁ জ শফশনলোলগয ঊধ্বীভো ২৫
রে ইলত শতন সেোটি েোেো উন্নীত েলযন এফাং সফযেোশযখোলত েলেটি নতুন শল্প গশড়ো সতোরোয অনুভশত সদো
ইোলছ’’ (ফোলজে ফিৃতো , ১৯৭৫-৭৬, পৃ: ৫)। তোছোড়ো ফঙ্গফন্ধু যেোলযয আভলরই োশেস্তোশনলদয সপলর মোো
১৩৩টি শল্প প্রশতষ্ঠোন ভোশরেলদয শপশযল সদো । ৮২টি ব্যশিভোশরেো এফাং ৫১টি ভফোলয শনেে শফশক্র েযো
। পসর সফোঝোই মোলি সম ‘শডলযগুলরন’-এয প্রথভ ম মো শুরু  ফঙ্গফন্ধুয আভলরই। শতশন প্রকৃত অলথ মই শছলরন
এেজন ফোস্তফফোদী নীশত -শনধ মোযে। তোই যফশতমলত শনশিতবোলফই শতশন োভোশজে সুশফচোলযয শফলটি ভোথো সযলখ
অথ মনীশতয উদোশযেযলণয আয উলযোগ শনলতন। এ েথো শনশিতবোলফই
ফরো মো সম ফোস্তফশবশিে শল্প নীশতয
আলরোলে ফঙ্গফন্ধু ফোাংরোলদলে অন্তর্ভমশিমূরে উন্নলনয লথ এশগল শনল মোশিলরন।
ফঙ্গফন্ধু সখ মুশজবুয যভোলনয স্বলেয সোনোয ফোাংরো গড়োয েোলজ দৃঢ়প্রশতজ্ঞ প্রধোনভন্ত্রী সখ োশনো।
প্রধোনভন্ত্রী সখ োশনোয সনতৃলে ফোাংরো সদ আজ উন্নলনয ভোড়লে অগ্রযভোন। ফ -দ্বী শযেল্পনো ২১০০ এয
বৃিয সপ্রেোলে ২০৩১ োলরয ভলধ্য উচ্চ-ভধ্যভ আলয সদলয ভম মোদো এফাং ২০৪১ োলরয ভলধ্য উন্নত সদলয ভম মোদো
অজমলনয সম স্বে ভোননী প্রধোনভন্ত্রী আভোলদয সদশখললছন তো ফোস্তফোন েযলত ফঙ্গফন্ধুয সে েই শল্পোন বোফনোলে
োভলন এলন এশগল সমলত লফ। স স্বে ফোস্তফোলন দরফর শনশফ মললল ফোই এেোলথ েোজ েযলত লফ , বতশয েযলত
লফ সেেই শল্পোনশবশিে অথ মনীশত।
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