
প্রণ োদনো সুবফধোয় ঘুণয দাঁড়োণে যপ্তোবনমুখী তৈবয পোোক খোৈ 

পভোৈোোয পোণন 

 

কণযোনোকোরীন বযবিবৈয ধকর কোটিণয় আফোয ঘুণয দাঁড়োণে পদণয যপ্তোবনমুখী তৈবয পোোক খোৈ। পোোক 

কোযখোনোয় কভ মঘণ্টো এখন স্বোবোবফক ধোযোয় বপযণৈ শুরু কণযণে। তৈবয পোোক কোযখোনোয় শ্রবভকণদয কভ মঘণ্টো কণযোনোবোইযো 

ংক্রভণ য আণগয ধোযোয় বপণযণে।  পফৈন বযবিবৈও আণগয ভণৈো পদওয়ো ণে। মূরৈ: কণযোনো বযবিবৈণৈ যপ্তোবন আণয়য 

অন্যৈভ খোৈ পোোক বল্পণক চর,গবৈীর যোখণৈ প্রধোনভন্ত্রী পঘোবলৈ বফণল প্রণ োদনো সুবফধো কোণে রোবগণয়ই ঘুয দাঁড়োফোয 

সুণমোগ সৃবি য় এই বণল্প। পদণয যপ্তোবন আণয়য অন্যৈভ খোৈ পোোক বল্পণক গবৈীর এফং চর যোখণৈ শুদৄ শ্রবভকণদয 

ভজুবয বযণোণধয েন্য বৈন বকবিণৈ প্রণ োদনো পদওয়ো য় ১০ োেোয ৫০০ পকোটি টোকো। এয ভণে এই খোণৈ বনণয়োবেৈ ক্ষুদ্র ও 

ভোঝোবয  উণযোক্তোণদয েন্য ফযোদ্দ পদওয়ো য় ২০ োেোয পকোটি টোকোয প্রণ োদনো। এফ প্রণ োদনো সুবফধোয ণে যপ্তোবন আণয়য  

উয ৫% বোগ শুল্ক পযয়োৈ োণে যপ্তোবনকোযকযো। এফ গুে সুবফধো পণয়ই পোোক খোৈ ঘুণয দাঁড়োফোয োোোব  রোণখো 

শ্রবভক কভ মচোযীয দচোযনোয় মুখবযৈ ও কভ মচঞ্চর ণয় উণেণে।  

 

যপ্তোবন বৃবি, কভ মংিোন সৃবি এফং বেবিবণৈ অফদোন বৃবি পম দৃবিণকো  পেণকই পদখো পোক নো পকন পদণয 

অে মনীবৈণৈ পোোক বণল্পয অফদোন অবযীভ। স্বোধীনৈো অেমণনয ভোত্র ৭ ফেয ণয প্রোয় শূন্য পেণক শুরু কণয ৩৮ ফেণয এয 

বযবধ,ব্যোবপ্ত ঘণটণে ব্যোকবোণফ। স্বোধীনৈোয ঊলোরণে ফোংরোণদ বের কৃবলবনব ময প্রোবিক অে মনীবৈয পদ। পকফরভোত্র 

চোভড়ো,োটেোৈ দ্রব্য ও কাঁচোভোর েোড়ো পকোপনো যপ্তোবন ণ্য বের নো। এই অফিো পেণক বৈণর বৈণর গণড় ওেো পোোক বল্প আে 

ফোংরোণদণক বফণে নতুনবোণফ বযচয় কবযণয় বদণে। ফৈমভোণন নোযী পুরুল বভবরণয় প্রোয় ৪৫ রোখ কভী বনণয়োবেৈ আণে এই 

খোণৈ। মূরৈ: পোোক যপ্তোবনয কোযপ ই আভদোবন-যপ্তোবন ব্যফধোন হ্রো পণয়ণে এফং ফৈমভোন যপ্তোবন আয় বদণয় ৮০ ৈোং 

আভদোবন ব্যয় পভটোণনো ণে। পৈভবনবোণফ তফণদবক মুদ্রো বযেোব ম বৃবিণৈও পোোক বণল্পয অফদোন অবযীভ। পোোক বণল্পয 

বৃবিয োোোব পফণড় উণেণে অণনক ণমোগী বল্প কোযখোনো। োভবিকবোণফ এ বণল্পয োণে েবড়ৈ প্রোয় ৪৫ রক্ষ শ্রবভক এফং 

ণমোগী বল্প ও পফো খোণৈয শ্রবভকণদয কভ মংিোণনয পণর  প্রৈযক্ষ ণযোক্ষবোণফ প্রোয় আড়োই পেণক বৈন পকোটি ভোনুণলয 

েীবফকোয ংিোন ণয়ণে। এই কভ মমজ্ঞ দোবযদ্রযপভোচণন গুরুত্বপূ ম ভূবভকো পযণখণে। ত্তয দণক ফোংরোণদ পকফরভোত্র কাঁচোভোর 

যপ্তোবনকোযক পদ বণণফ বযবচৈ বের আয ফৈমভোণন যপ্তোবন ণণ্যয প্রোয় ৯০ ৈোংই বল্প ণ্য মো উন্নয়নীর পদণ অনন্য। 

 

োউে এবয়োন পনটওয়োকম অন ইণকোনবভক ভণিবরং (োণনভ) ও ভোইণক্রো পোইন্যোন্স অযচুবনটিে (এভএপও)-এয 

পমৌে গণফল োয়ও এভন ৈথ্য োওয়ো পগণে। ম্প্রবৈ অনুবিৈ' পোয়োট পগোবয়ং অন? পরন ফ্রভ য গোণভ মন্ট ওয়োকমোয িোণয়বযে 

:কববি কনণটক্সট' ীল মক এক ওণয়বফনোণযয গণফল োয় এই ৈথ্য তুণর ধযো য়। ফোংরোণদণয গোণভ মন্ট শ্রবভকণদয েীফন ও 

েীবফকোয ওয কববি-১৯ ভোভোবযয প্রবোফ মূল্যোয়ন কযণৈ োণনভ ও এভএপও ১৫ প্তো ধণয এক োেোয ৩৬৭ েন 

শ্রবভকণদয ওয ধোযোফোবকবোণফ েবয চোবরণয় আণে। গোণভ মন্ট ওয়োকমোয িোণয়বযে প্রকণল্পয আওৈোয় বযচোবরৈ েবযণ প্রবৈ 

প্তোণ নতুন প্রশ্ন পমোগ কযো য়। গণফল ো পরোপর তুণর ধণয ফরো য়, কণযোনোয য গৈ এবপ্রর ভোণ পুরুলণদয গড় কভ মঘণ্টো 

বের ৪৩ ঘণ্টো, মো নোযীণদয েন্য বের ৪২ ঘণ্টো। ৈণফ পভ ভো পেণক কভ মঘণ্টো ফোড়ণৈ েোণক। জুন, জুরোই ও পণেম্বণয কভ মঘণ্টো 

আফোযও ২০১৯ োণরয ভণৈো ওয়ো শুরু কণয, মো বের ভোণ ২৪৬ ঘণ্টো। এবপ্রর ভোণ শ্রবভকণদয গড় পফৈন বের ৯ োেোয ২০০ 

টোকো এফং পুরুল শ্রবভকণদয বের ১০ োেোয ১৭৫ টোকো। পণেম্বণয মো পফণড় প্রোয় ১০ োেোয ও ১১ োেোয টোকো ণয়ণে। পদণয 

পোোক খোৈ যপ্তোবনমুখী বণল্পয শ্রবভকণদয ভজুবয বদণৈ প্রধোনভন্ত্রী পখ োবনো গৈ ২৫ ভোচ ম াঁচ োেোয পকোটি টোকো 

প্রণ োদনো পঘোল ো কণযন। এ েোড়ো বৈন দপোয় শ্রবভকণদয ভজুবয বযণোণধ পভোট ১০ োেোয ৫০০ পকোটি টোকো প্রণ োদনো পদওয়ো 

য়। এযয ৫ এবপ্রর যকোয একই খোণৈয চরবৈ মূরধণনয েন্য ৩০ োেোয পকোটি টোকোয প্রণ োদনো পঘোল ো কণয। ওই ভয় 

ক্ষুদ্র ও ভোঝোবয উণযোক্তোণদয েন্য প্রণ োদনো পদওয়ো য় ২০ োেোয পকোটি টোকো। এযই ভণে পোোক খোৈ ংবিি ফ ধযণনয 

ঋ  প্রণ োদনো প্রোয় বফৈয  কযো পল ণয়ণে। 

 

কণযোনোয কোযণ  বফগৈ ভণয় পমফ বফণদব পক্রৈো ফো ফোয়োয ৈোণদয যপ্তোবন আণদ ফোবৈর ফো িবগৈ কণযণে এখন 

পইফ আণদ পুনযোয় বদণে। এণৈ নতুন কণয আোয ঞ্চোয ণয়ণে যপ্তোবনমুখী তৈবয পোোক খোণৈ। এফ কোযণ ই ঘুণয 

দাঁড়োণৈ শুরু কণযণে পদণয তৈবয পোোক বল্পখোৈ। যকোবয এফং ংবিি ভণরয নোনোমুখী ৈৎযৈোয় বপণয পণৈ মোণে 

কণযোনোয আঘোণৈ ফোবৈর ওয়ো আিেমোবৈক ক্রয়োণদ। ফণড়ো ফণড়ো পকোম্পোবনগুণরো ইণৈোভণেই ৈোণদয ক্রয়োণদ ফোবৈণরয 

বিোি প্রৈযোোণযয পঘোল ো বদণয়ণে। োোোব যকোণযয পঘোবলৈ প্রণ োদনোয টোকো যোবয শ্রবভকণদয অযোকোউণন্ট েভো 

পদওয়োয প্রবক্রয়োয় এ বণল্প কভ মযৈ প্রোয় ৪৫ রোখ শ্রবভকও এ সুবফধোয আওৈোয় আণে। ইবৈফোচক দৃবিববে পদবখণয় স্বোিযবফবধ 

পভণন কোযখোনো চোরোণনোয ব্যোোণয যকোযও ইবৈফোচক োড়ো বদণয়ণে।  
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এযই ভণে শ্রবভক-কভ মচোযীণদয পফৈন-বোৈোয েন্য পদওয়ো ঋণ য পি ববযয়ি এফং ঋ  বযণোণধয ভয়ীভো ও 

বকবিয সুণমোগ ফোড়োণনো ণে। ম্প্রবৈ ফোব েয ভন্ত্র োরয় তৈবয পোোক খোৈণক এফ সুবফধো পদওয়োয েন্য অে ম ভন্ত্র োরয়ণক 

বচঠি বদণয়ণে। অে ম ভন্ত্র োরয় এ ব্যোোণয ব্যফিো বনণে ফণর ংবিিযো েোবনণয়ণেন। ফোংরোণদব তৈবয পোোণকয ফণচণয় ফণড়ো 

পক্রৈো সুইণিনবববত্তক খুচযো বফণক্রৈো প্রবৈিোন এইচঅযোন্ডএভ ম্প্রবৈ ৈোণদয ভণনোনীৈ কোযখোনোয় ইণৈোভণে পমফ পোোক 

তৈবয ণয়ণে পফ পনয়োয পঘোল ো বদণয়ণে। একই ণে াঁটণে মৄক্তযোষ্ট্রবববত্তক ব্র্যোন্ড বববএইচ, পেনবববত্তক খুচযো বফণক্রৈো 

প্রবৈিোন ইবন্ডণটক্স, মৄক্তযোেযবববত্তক ব্র্যোন্ড ভোকম অযোন্ড পেনোয (এভঅযোন্ডএ), ফ্রোন্সবববত্তক খুচযো বফণক্রৈো প্রবৈিোন বকয়োবফ 

এফং মৄক্তযোষ্ট্রবববত্তক খুচযো বফণক্রৈো ব্র্যোন্ড টোপগ মট। এযোই ফোংরোণদব পোোণকয অন্যৈভ ীল ম পক্রৈো। এইচঅযোন্ডএভ ফোংরোণদ 

পেণক ফেণয ৩০০ পকোটি িরোণযয পোোক আভদোবন কণয েোণক। এভঅযোন্ডএ পনয় ১০০ পকোটি িরোণযয। ইবন্ডণটক্সও ১০০ পকোটি 

িরোণযয কোেোকোবে পোোক পনয়। বকয়োবফ বনণয় েোণক ৫০ পেণক ৭০ পকোটি িরোণযয পোোক। পণর ক্রয়োণদ ফোবৈর ওয়োয 

প্রোেবভক ধোক্কো োভণর বনণৈ োযণেন ফণর েোনোন উণযোক্তোযো।  
 

বফবেএভইএয ৈণথ্য পদখো মোয়, জুন-জুরোই ভোণয আণগ পম অি মোযগুণরোয যপ্তোবন য়বন, পগুণরো যপ্তোবন কযো ণয়ণে। 

পণর কভ মঘণ্টো পফণড়ণে এফং যপ্তোবনও পফণড়ণে। ৈণফ কণযোনোবোইযোণয ংক্রভণ য বিৈীয় পেউ পোোক আভদোবনকোযক 

পদগুণরোণক ক্ষবৈয মুণখ পপরণর শ্রবভকণদয েীবফকো হুভবকয মুণখ ড়ণফ। এেন্য একটি পূফ মবযকল্পনো দযকোয। োোোব 

বিবেটোর আবে মক দক্ষৈো এফং ণচৈনৈো সৃবি কোম মক্রণভয ওযও গুরুৈ পদওয়ো দযকোয। ‘শ্রবভক বনযোত্তোয কেো পবণফ পোোক 

খোণৈয শ্রবভকণদয েন্য বফববন্নবোণফ নগদ প্রণ োদনো োয়ৈো বদণয় আণে যকোয। এই সুণমোগ কোণে রোগোণৈ উণযোগী ণৈ 

ণফ পোোক খোণৈয ংবিিণদয।পদণয পোোক খোৈ আবয দণকয একটি খোৈ। পোোক বল্প পদণয বল্পোয়ণন নতুন ভোত্রো 

পমোগ কণযণে। প্রোয় ৪৫ রোখ শ্রবভক এই খোণৈ মৄক্ত ণয় উৎোদনীর কোণে অির্ভ মক্ত েোকোয় দোবযদ্রযপভোচণনও উণেখণমোগ্য 

অফদোন যোখণে। এ বল্প ম্প্রোযণ য ম্ভোফনো প্রচুয। বফপেয প্রোয় ফ পদণ বদন বদন রুবচ ম্মৈ, পটকই, বল্প মৃি পোোণকয 

চোবদো বদন বদন ফোড়ণে। ফৈমভোন বফণে এই ণণ্যয ফোেোয  প্রোয় ৫০০ বফবরয়ন িরোণযয। আণর উন্নয়ন ঘণট একটি ববনণক 

োভণন পযণখ। এই “ববন” মূরৈ দীঘ মপভয়োবদ। পৈভবন একটি “ববন”পক োভণন পযণখ ম্ভোব্য চযোণরঞ্জ বনরুন কযো এফং পই 

অনুমোয়ী চযোণরঞ্জ ফোিফোয়ণন অিয ওয়ো এখন ভণয়য দোবফ। 
 

পোোক বল্প পদণয বল্পোয়ণন নতুন ভোত্রো পমোগ কণযণে। কভ মমুখয এইবণল্প প্রোয় ৫০ রোখ শ্রবভণদয কভ মচোঞ্চল্য, 

উণযোভ, কভ মংিোন, উৎোদনীরৈোণক অির্ভ মক্ত কণয দোবযদ্রযপভোচণনয যোখণে ব্যোক অফদোন। এ বণল্পয ম্ভোফনো প্রচুয। 

পোোণকয চোবদো পকোপনোবদনই কভণফ নো। ফৈমভোণন বফণে এই ণণ্যয ফোেোয ৫০০ বফবরয়ন িরোণযয। এই ম্ভোফনোভয় এফং ক্রভ 

ম্প্রোবযৈ এই বণল্পয বফে ফোেোযণক ধযণৈ, কোণে রোগোণৈ যকোবয, পফযকোবয, ংিো ংবিি ভর, ভোবরক, এই বণল্প 

কভ মযৈ শ্রবভক কভ মচোযীয বম্মবরৈ ও আিবযক, কোম মকয উণযোগ অবযোর্য্ম। একই োণে শ্রবভণকয ভজুবয, বনযোত্তো, পৃেক 

গোণভ মণন্ট ববণরে এফং প্রমৄবক্ত উন্নয়ণনয বফলয়গুণরো গুরুত্ব পদওয়ো েরুবয। এৈবদন পক্রৈোণদয চোবদো ভণৈো ণ্য তৈবয ণয়ণে। 

স্বল্পপভয়োবদ রোণবয েন্য দীঘ মপভয়োবদ স্বোে ম গুরুত্ব োয়বন। উণবক্ষৈ ণয়ণে ণ্য তফবচত্রকয , দক্ষৈো ও গণফল ো। পণর আেও 

পকফর টিণক েোকোয পচিোই চরণে,বকন্তু এই বণল্পয ক্রভ প্রোয ও পটকই ব্যফিোনোয প্রবৈও গুরুত্ব পদওয়ো দযকোয।  কোয  

উৎোদনীরৈো ও দক্ষৈো বৃবি, উদ্ভোফন, কোণেয বযণফ সৃবি, শ্রবভক ভোবরণকয ম্পকম উন্নয়ন শুদৄ এই বল্পখোণৈয উন্নয়ণনয 

েন্যই  নয় ফযং পগোটো অে মনীবৈয স্বোণে মই েরুবয। আভোণদয ভণন যোখো দযকোয, পদণয যপ্তোবনমুখী পোোক খোৈ শুদৄ যপ্তোবন আয় 

বৃবিয েন্য নয়, যকোণযয উয অে মননবৈক বনব মযৈো ধীণয ধীণয কবভণয় বনেস্ব োণয় দাঁড়োফোয ক্ষভৈো অেমন কযো েরুবয। 

একই ণে অে মনীবৈয রোইপ রোইন, কভ মংিোণনয ম্ভোফনোভয় পোোক পক্টযণক বযফবৈমৈ বফপে পোোণকয তফবচত্রয এফং 

পক্রৈোয রুবচ ও চোবদোয বফলয়ণক গুরুত্ব বদণয় বযচোবরৈবোণফ আগোভী বদণনয চযোণরঞ্জ পভোকোবফরোয় েন্য প্রস্তুৈ কযণৈ ণফ।  

 

বফণল কণয এই খোণৈয উৎোদনীরৈো ও দক্ষৈো বৃবি, উদ্ভোফন, কোণেয বযণফ সৃবি, শ্রবভক ভোবরণকয ম্পকম 

উন্নয়ন শুদৄ এই বল্পখোণৈয উন্নয়ণনয েন্যই নয় ফযং পগোটো অে মনীবৈয স্বোণে মই এটো কযো েরুবয। আগোভী ফেযই উদমোবৈ ণফ 

ফোংরোণদণয স্বোধীনৈো অেমণনয সুফ ম েয়িী। শুদৄ টিণক েোকো নয়, পোোক বল্পণক আযও অণনক দূয, আণযো কণয়ক ধো উন্নৈ 

িণয বনণয় শ্রবভক-ভোবরক-শুবোকোঙ্খীণদয বম্মবরৈ অংিণ  সুফ ম েয়িী উদমোন কযণফ এটোই পোক প্রৈযোো। 
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পরখক : োংফোবদক, োধোয  ম্পোদক-ফোংরোণদ ক্লোইণভট পচঞ্জো েোন মোবরস্ট পপোযোভ।  

 


