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উৎোদন আয উৎোদনীরতো ভফল দু'টিয োথ থ য ম্পর্ থ আভোর্দয ভোর্জ এখনও ধোযণো ভযষ্কোয ন। আভজনতো 

উৎোদন ফোড়োর্নো ভোর্নই উৎোদনীরতো ফোড়োর্নো- এভন ধোযণো ভফশ্বো  র্যন। এভনভ  মোযো উৎোদনীরতো ভনর্ 

প্রোভতষ্ঠোভন বোর্ফ  োজ  র্যন, তোর্দয ফোইর্য অন্যর্দয ভর্েও ভফল দু'টিয কভৌভর  োথ থ য এখর্নো কতভন স্বচ্ছ ন। এয  োযণ 

উৎোদনীরতো ভফলর্ প্রোভতষ্ঠোভন  অেন ভ িংফো প্রযো টি আভোর্দয কদর্ খুফ কফভ ভদর্নয ন। প্রভত ফছর্যয ন্যো  এফোযও 

ভল্প ভন্ত্রণোরর্য আওতোধীন ন্যোনোর কপ্রোডো টিভবটি অগ থোনোইর্জন (এনভও) এয উর্যোর্গ ০২ অর্টোফয ২০২০ তোভযর্খ 

কদব্যোী জোতী উৎোদনীরতো ভদফ উদমোভত র্ থোর্ । এ ফছয উৎোদনীরতো ভদফর্য প্রভতোয র্রো ‘জোভতয 

ভতোয স্বর্েয কোনোয ফোিংরো ভফভনভ থোর্ণ উৎোদনীরতো’ প্রভতোযটি আভোর্দয কদর্য জন্য ভর্োর্মোগী র্র্ছ। 

অথ থনীভতর্ত োধোযণবোর্ফ উৎোদর্নয চোযটি উ যণ ফো পযোটয কমভন- ভূভভ (land), শ্রভভ  (labour), প ুঁভজ 

(capital) ও িংগঠন/উর্যোক্তো (organisation/ entrepreneurship) ম্পর্ থ আভযো  ভর্ফভ  র্রই অফভত। এ চোযটি 

উ যণ ব্যফোয  র্য ভল্প- োযখোনো ণ্য উৎোভদত । কফোখোর্তও এই চোযটি উ যর্ণয িংভভশ্রণ থোর্ । প্রচভরত অর্থ থ 

এই চোযটি উ যণ ব্যফোয  র্য উৎোদন ফো উৎোদনীরতো বৃভি ো ফর্র োধোযণ ভোনুল ভর্ন  র্যন। ভ ন্তু উৎোদনীরতো 

ধোযণোটি আযও ভফস্তৃত ও গবীয। 

 

র্ে কনই , উৎোদনীরতো বৃভিয োর্থ উৎোদন বৃভিয এ টি কমোগসূত্র যর্র্ছ। োদোভোটোবোর্ফ ফরর্র , এ ই 

ভযভোণ শ্রভভ ,  াঁচোভোর, মন্ত্রোভত ও ভ ব্যফোয  র্য ক োর্নো  োযখোনো মভদ আর্গয কচর্ উৎোদর্নয ভযভোণ বৃভি ো , 

তোর্র উৎোদনীরতো কফর্ড় কছ ফর্র ধর্য কনো র্ফ। ভ ন্তু উৎোদর্নয উ যণ (Factors of production) কমভন: শ্রভভ , 

 াঁচোভোর, মন্ত্রোভত ও ভ ইতযোভদ বৃভি  র্য  োযখোনো উৎোদন ফোড়োর্র , উৎোদনীরতো ফোড়র্ফ নো। উৎোদনীরতো বৃভিয 

োর্থ উৎোদর্নয ভফভবন্ন উ যণ ফো পযোটর্যয দক্ষ ব্যফোয ,  াঁচোভোর ও ভর্য অচ কযোধ , শ্রভভ  ফো ভোনফম্পর্দয 

দক্ষতো,  ভ থস্পৃো ও আগ্র , ঝুঁভ মুক্ত উৎোদনফোন্ধফ ভযর্ফ এফিং উন্নত ভোনফম্পদ ব্যফস্থোনো ইতযোভদ জভড়ত। চতুথ থ ভল্প 

ভফপ্লর্ফয পর্র এয োর্থ কমোগ র্র্ছ ভযর্ফফোন্ধফ ও জ্বোরোভন োশ্রী প্রমৄভক্তয ব্যফোয , কযোফটি  কট র্নোর ভজ, ন্যোর্নো 

কট র্নোরভজ, আটি থভপভোর ইর্েভরর্জন্প নতুন নতুন প্রমৄভক্তয প্রর্োগ।  

 

উৎোদনীরতো ভফলটি মূরত ব্যফস্থোনোয ধোযণো (Management Concept) কথর্  উৎোভযত। এজন্যই কমফ 

প্রভতষ্ঠোন ণ্য ফো কফো উৎোদন  র্য, কগুর্রোয ব্যফস্থোনো ম্পৃক্ত  ভ থ তথোযো ভনর্জর্দয োযপযর্ভর্ন্পয ভোের্ভ 

উৎোদনীরতোয সূচ  উর্ধ্থমুখী যোখর্ত প্রভতভনত প্রো চোভরর্ থোর্ ন। প্রভতষ্ঠোর্নয ীল থ  ভ থ তথোয ভনজস্ব উৎোদনীরতোয 

গভত উর্ধ্থমুখী র্র এয প্রবোফ অধীনস্থ শ্রভভ - ভ থচোযীর্দয ওয স্বিংভিবোর্ফ প্রভতপভরত । ভিতী ভফশ্বমৄর্িয য ভল্প 

উৎোদন ও ব্যফো ফোভণর্জয জোোর্নয কম অবোফনী উন্নভত ঘর্টর্ছ, তো কগোটো ভফশ্বর্  আর্রোভড়ত  র্যর্ছ। কক্ষত্রভফর্র্ল অর্ন  

কদর্  উজ্জীভফত  র্যর্ছ। জোোর্নয আদর্র ফোিংরোর্দর্ও উৎোদনীরতো বৃভিয উর্যোগ কজোযদোয  যো র্চ্ছ। উৎোদনীরতো 

আর্েোরন কফগফোন  যোয প্রো চরর্ছ। উৎোদনীরতোয উন্নর্ন জোতী প্রভতষ্ঠোন ন্যোনোর কপ্রোডোভটভবটি অগ থোনোইর্জন 

(এনভও)  োজ  র্য মোর্চ্ছ। এ রর্ক্ষয জোোর্নয  োভযগভয োতো এনভও দ ফছয কভোদী ন্যোনোর কপ্রোডোভটভবটি ভোস্টোয 

প্লোন প্রণন  র্যর্ছ। এনভও’য প্রর্চষ্টো ১৯৯৫-২০১৬ োর্রয ভর্ে ফোিংরোর্দর্য শ্রভ উৎোদনীরতো ৩ দভভ  ৮ তোিং 

োর্য কফর্ড়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র এভোন কপ্রোডোভটভবটি অগ থোনোইর্জর্নয (এভও) দস্যভুক্ত এভোয ২০টি কদর্য গড় প্রবৃভিয োয ২ 

দভভ  ৫ তোিং। ভোভয ল্পনো অনুমোী, ২০২১ কথর্  ২০৩০ োর্রয ভর্ে কদর্য ফোভল থ  গড় উৎোদনীরতো ৫ দভভ  ৬ 

তোিং োর্য ফোড়োর্নো র্ফ। এয ভর্ে কৃভলখোর্ত গর্ড় ৫ দভভ  ৪ তোিং, ভল্পখোর্ত ৬ দভভ  ২ তোিং এফিং কফোখোর্ত ৬ 

দভভ  ২ তোিং োর্য উৎোদনীরতো ফোড়োর্নোয রক্ষয যর্র্ছ।   

কগোটো ভফশ্ব এখন চতুথ থ ভল্প ভফপ্লর্ফয ভে ভদর্ এভগর্ মোর্চ্ছ। এয প্রবোর্ফ ভল্প উৎোদন ব্যফস্থো এখন ব্যো  গুণগত 

ভযফতথন এর্র্ছ। ভল্প  োযখোনোয উৎোদন প্রভিো শ্রভ ফো Labour এয  জোগো প্রমৄভক্ত ও মন্ত্রোভত (Technology), ভোনফী 

দক্ষতো (Human skills), ভক্ষো ও প্রভক্ষণ (Education and training), নফোনর্মোগ্য জ্বোরোভনয (Renewable energy) ব্যফোয 

ইতযোভদ স্থোন  র্য ভনর্চ্ছ। এ ভর্য উর্যোক্তো ফো এেোযর্প্রনোযভ  নর্ন্ফ এখন ির্ভই উদ্ভোফ  (Innovators) ফো সৃজনীর 

উদ্ভোফর্ন রূোন্তয ঘটর্ছ। এগুর্রোর্  ভোনফী প ুঁভজ (Human capital), এভনভ  কক্ষত্র ভফর্র্ল োভোভজ  প ুঁভজ (Social capital) 

ভর্র্ফ ভফর্ফচনো  যো র্চ্ছ। ভোনফী শ্রভ ফো Human labour ব্যফোয  র্য আর্গ কম ভযভোণ ণ্য ফো কফো উৎোভদত র্তো, 

আদৄভন  প্রমৄভক্ত ফো মন্ত্রোভতয  ল্যোর্ণ কখোর্ন উৎোদর্নয ভযভোণ ফহুগুণ কফর্ড় কগর্ছ। পর্র ভফশ্বফোজোর্যয প্রভতর্মোভগতো ির্ভই 

তীব্র র্চ্ছ।  

 

 

 

 



-২- 

 

ফোিংরোর্দর্য কভোট জনর্গোষ্ঠীয ভফযোট অিং তরুণ। এর্দর্য তরুণ ম্প্রদো অতযন্ত ভযশ্রভী, সৃজনীর ও 

প্রমৄভক্তভনস্ক। এখোর্ন ভফভনর্োর্গয ইভতফোচ  ভযর্ফ ভফযোজ  যর্ছ। যর্র্ছ অবযন্তযীণ ভফোর কবোক্তোর্গোষ্ঠী।  র্যোনোয পর্র সৃষ্ট 

বফভশ্ব  অথ থনীভতয দূযফস্থোয ভর্েও ফোিংরোর্দ ভজভডভ প্রবৃভিয ইভতফোচ  ধোযো ফজো যোখর্ত ক্ষভ র্র্ছ। ২০১৯-২০২০ 

অথ থফছর্য কমখোর্ন ভর্ল্পোন্নত কদগুর্রোর্ত কনভতফোচ  প্রবৃভি র্র্ছ, কখোর্ন ফোিংরোর্দ ৫.২৪ তোিং ভজভডভ প্রবৃভি অজথন 

 র্যর্ছ। ভজভডভ প্রবৃভিয এই অজথন দভক্ষণ এভোয কদগুর্রোয ভজভডভ এফিং বফভশ্ব  গড় ভজভডভ প্রবৃভিয কচর্ কফভ। 

োোোভ জনগর্ণয ভোথোভছু আ কফর্ড় ২০৬৪ ডরোর্য উন্নীত র্র্ছ। বফর্দভ  মুদ্রোয ভযজোব থ ৩৯ ভফভরন ডরোয ছোভড়র্ 

কগর্ছ। 

 

যোভয ভফর্দভ ভফভনর্োর্গয জন্য দভক্ষণ এভোয কদগুর্রোয ভর্ে ফোিংরোর্দ এ টি আ ল থণী গন্তব্য।  ফতথভোর্ন 

ফোিংরোর্দ ভফর্দভ ভফভনর্োগ োযীর্দয ছর্েয তোভর ো ীর্ল থ যর্র্ছ। ফোিংরোর্দর্য অবযন্তযীণ ভফোর ফোজোয, ভফপর 

কিতোর্গোষ্ঠী, তরুণ ও সৃজনীর শ্রভভক্ত, ফেয সুভফধো এফিং প্রভতর্ফী কদগুর্রোয োর্থ ভক্তোরী  োর্নভটভবটি ভফর্দভ 

ভফভনর্োর্গয ো  ভযর্ফ বতভয  র্যর্ছ। ভফশ্বফোীয  োর্ছ ফোিংরোর্দ এখন উন্নর্নয ভভযো র। জোভতিংঘ কঘোভলত 

স্রোর্েয উন্নন রক্ষযভোত্রো (এভভডভজ) অজথর্ন োপর্ল্যয ধোযোফোভ তো ফোিংরোর্দ কট ই উন্নন অভবষ্ট (এভডভজ) অজথর্নয 

র্থ দৃঢ়তোয োর্থ এভগর্ মোর্চ্ছ।  

 

 ভল্পখোর্ত ভফর্দভ ভফভনর্োগ ফোড়োর্ত ভফর্শ্বয ভফভবন্ন কদর্য োর্থ ভল্প ভন্ত্রণোর ৫০টিযও কফভ ভিোভক্ষ  ভফভনর্োগ 

চুভক্ত ও ভর্ঝোতো স্মোয  (MoU) স্বোক্ষয  র্যর্ছ। এফ চুভক্ত ও ভর্ঝোতো স্মোযর্ য আওতো যোষ্ট্রোত্ত  োযখোনোগুর্রোয 

উৎোভদত র্ণ্যয গুণগত ভোর্নোন্নন ও ণ্য বফভচত্র যর্ণয  োজ চরর্ছ। এফ উর্যোগ ফোস্তফোভত র্র, অবযন্তযীণ চোভদো 

ভভটির্ যপ্তোভনয সুর্মোগও কজোযদোয র্ফ। এছোড়ো, কদভ-ভফর্দভ ভফভনর্োগ োভযর্দয জন্ম ১০০টি ইর্ োর্নোভভ  কজোন গর্ড় 

তুরর্ছ। এয ভোের্ভ ১ ক োটি করোর্ য  ভ থিংস্থোন সৃভষ্টয োোোভ অভতভযক্ত ৪০ ভফভরন ভোভ থন ডরোয যপ্তোভন আর্য টোর্গ থট 

যর্র্ছ। ভল্প ভন্ত্রণোরর্য আওতোধীন বিবিক বিল্পখাতে বিবিত াগ িাড়াতে ২০৩০ িাল িাগাদ ২০ হাজার একর জবিতে ৫০টি 

ইন্ডাবি াল পাকক স্থাপি করা হতি। যেখাতি ৫০ লাখ যলাতকর কি কিংস্থাি সৃবি করা হতি।  

 

 ভল্প ম্ভোফনোয ভফর্ফচনো ফোিংরোর্দ এ টি মৃি জনদ। এর্দর্  দভক্ষণ এভোয এ টি ‘অনোভফষ্কৃত যত্ন’ 

(Unexplored gem) ফর্র ভর্ন  যো । ইর্তোভর্ে এর্দর্ জোোজ ভনভ থোণ, জোোজ বোঙ্গো ও ভযোইভলিং, ওষুধ, চোভড়ো, 

ভযোভভ , প্লোভস্ট , োর ো প্রর্ ৌর, আইভটি, কটভরর্মোগোর্মোগ কফ ভ ছু ভর্ল্পয প্রোয ঘর্টর্ছ। বফভশ্ব  এফিং কদী চোভদো 

বৃভিয  োযর্ণ পটওযোয ভনভ থোণ কথর্  শুরু  র্য নফোনর্মোগ্য জ্বোরোভন, ভো ো গর্ফলণো উদীভোন খোতগুর্রোর্ত 

ভফভনর্োর্গয বভফষ্যৎ উজ্জ্বর র্ ওর্ঠর্ছ। ফোিংরোর্দ এখন ভফোর মুদ্র ীভোয অভধ োযী, মোয ভর্ে যর্র্ছ ভৎস্য, োমুভদ্র  

খোয, কতর, গ্যো প্রোকৃভত  ম্পর্দয ভফোর বোন্ডোয। মুদ্র ম্পদর্ ভি  ব্লু-ইর্ োর্নোভভ ফো সুনীর অথ থনীভত ম্প্রোযর্ণয 

সুর্মোগ এখন োর্তয মুর্ঠো।  

 

ফোিংরোর্দর্য অবযন্তযীণ ভফোর ফোজোয, জনগর্ণয িক্ষভতো বৃভি এফিং প্রচুয শ্রভভক্ত এ ম্ভোফনোর্  আযও কজোযদোয 

 যর্ছ। ভল্প  োযখোনো স্থোনোন্তর্যয সুর্মোগ  োর্জ রোগোর্ত য োয ভফভনর্োগনীভত উদোয  র্যর্ছ। এর্ত  র্য আগোভী ভদর্ন 

এর্দর্য ম্ভোফনোভ ভল্পখোতগুর্রোর্ত যোভয ভফর্দভ ভফভনর্োগ আযও ফোড়র্ফ। ভর্ল্পোন্নত কদগুর্রো কথর্  অর্ন  শ্রভঘন ভল্প 

 োযখোনো স্থোনোন্তভযত র্ফ। ফ ভভভরর্  র্যোনো ভোভোভয আোতত: ফোিংরোর্দর্য জন্য অভবো র্রও এটি োর্ফয র্ত 

চর্রর্ছ। এটি ম্ভোফনোয নতুন ভদগন্ত উর্ন্োচন  যর্ত মোর্চ্ছ। ভল্প স্থোনোন্তয আয ভফর্দভ ভফভনর্োর্গয অমৄত ম্ভোফনোয দুোয খুর্র 

ভদর্চ্ছ। এই সুর্মোগ  োর্জ রোগোর্ত কদী ভল্প  োযখোনো উৎোদন ন, উৎোদনীরতো বৃভিয প্রো কফগফোন  যো ভর্য 

অভনফোম থ দোভফ ফর্র ভর্ন  যর্ছন িংভিষ্ট ভফর্লজ্ঞয। 

 

# 

২৮.০৯.২০২০                                              ভআইভড ভপচোয 


