
1 
 

অর্ থননতিক উন্নয়ননয পূফ থিথ নরো তফতননয়োগ 

মুোম্মদ পয়সুর আরভ 
 

যম যকোননো যদনয উন্নয়নন অর্ থননতিকখোনিয গুরুত্ব অননক। অর্ থননতিক উন্নয়ন নি নফ ইতিফোচক। সুপর যমন 

োওয়ো মোয় দ্রুি ও সুতফধোজনক উোনয়। এ উন্নয়ননক ত্বযোতিি কযোয একটি ফন ো উোয় নরো বফনদতক তফতননয়োগ। 

ব্যোফোফোতিজয টিতকনয় যোখনি ফনদনই ফোজোনয প্রতিনমোতগিোয প্রনয়োজন য়। মি যফত প্রতিনমোতগিো িি যফত ফোজোয 

সৃতিয োনর্ ভোনম্পন্ন উৎোদন ফো নফ, সুপর যবোগ কযনফ যদনয ফ থোধোযি। 

 

জোতিয তিো ফঙ্গফন্ধু যখ মুতজবুয যভোন যচনয়নে ন যোনোয ফোাংরো। স্বোধীনিোয সুফি থ  জয়তি ও জোতিয তিোয 

জন্িফল থ ফো মুতজফ ফনল থয এই দীপ্ত ভনয় যোনোয ফোাংরো গ োয  প্রিযয় আনযো যজোযদোয নয়নে। যদনয উন্নয়ন 

অতবমোত্রোয় ফোাংরোনদ ফন ো  যফত উ ি গতিনি এতগনয় চরনে। ৫০ ফেয ফয়ত যদটি কনযোনোয ঘোি কোটিনয় উনেনে। 

ফঙ্গফন্ধুয যোনোয ফোাংরো তফতনভ থোনি যদত তফনদত তফতননয়োগ আকল থনিয ভোধ্যনভ ফোাংরোনদনক ২০৪১ োনরয ভনধ্য  উন্নি 

যোনে তযিি কযোয রক্ষ্য তনধ থোযি কযো নয়নে।  

  

  ফঙ্গফন্ধুকন্যো  প্রধোনভন্ত্রী যখ োতনোয যনতৃত্বোধীন  যকোয িোই ব্যোক কভ থসূতচ োনি তননয়নেন। যকোনযয 

তফতননয়োগফোন্ধফ উযযোগ এফাং তনযফতিন্ন তফদ্যযনিয  যমোগোন  প্রাংনীয়, এফ উনযোনগয োোোত  অফকোেোনভোগি উন্নয়ন 

ও প্রবৃতি অজথনন ইতিফোচক ভূতভকো যযনখ চনরনে। এতয় উন্নয়ন ব্যোাংক - এতিতফয ২০২০ োনরয যভ ভোন প্রকোতি 

member fact sheet এয িথ্য অনুমোয়ী , গি ২৫ ফেনয ফোাংরোনদন দোতযদ্র্য কনভনে ৫০ িোাংনয যফত  এফাং 

এক দক ধনয অর্ থননতিক প্রবৃতি েয় িোাংনয ওনযই র্োকনে। শুদৄ িো ই নয়, তফশ্বব্যোাংক ফোাংরোনদনয 

প্রফোভোন  মৃতিয এই ধোযোনক প্রাংো কনয ফনরনে , বতফষ্যনিও অর্ থননতিক  ঋি োয়িোয জন্য তফশ্বব্যোাংক 

ফোাংরোনদনয োন র্োকনফ। প্রধোনভন্ত্রী যখ োতনোয যনতৃনত্ব ফিথভোনন ফোাংরোনদনয অভূিপূফ থ অর্ থননতিক উন্নয়ন ঠিক 

নর্ দৃপ্ত দনক্ষ্ন  এতগনয় মোনি। তফনল কনয োযো পৃতর্ফী মখন কনযোনোয যেোফনর আক্রোি িখনও প্রধোনভন্ত্রীয যনতৃনত্ব 

চরতি অর্ থফেনয ৫ দতভক ৪৭ িোাং োনয অর্ থননতিক প্রবৃতি এফাং তজতিত বৃতি যনয়নে।  

  

যদনয োভতিক উন্নয়নন জনগনিয চোতদোনক প্রোধোন্য যদওয়ো য়। যদনয ম্পদনক কোনজ রোতগনয় পূি থ উৎোদন 

ম্ভফ নর ভোে ম থোনয় যই সুপর য ৌঁনে যদওয়ো ম্ভফ। আভযো ইনিোভনধ্যই একটি সুলভ অর্ থননতিক প্রবৃতি অজথন কযনি 

ক্ষ্ভ নয়তে। এভিোফস্থোয়, যফযকোতয তকাংফো বফনদতক তফতননয়োগ ত্বযোতিি কযনি োযনর যেকই উন্নয়ন ম্ভফ। 

অর্ থননতিক উন্নয়ননয ধোযোফোতকিো র্োকনরই যকোয উন্নয়ননয অন্য যক্ষ্ত্রগুনরোয তদনক ভননোনমোগী নি োযনফ। যকোয 

এফ তফলয় ভোর্োয় যযনখ শুল্কমুক্ত ফোতিজয, শুল্ক তনতদ থিকযি এফাং তফতবন্ন নেয যপ্তোতন সুতফধোগুনরো ফো োনি। সুলভবোনফ 

তনেয তফতবন্ন কোেোনভো ও নীতিয প্রতি দৃতি তদনয়নে। 

 

       প্রধোনভন্ত্রী  যখ োতনো যদনক উন্নয়ননয ীল থ তফন্দুনি য ৌঁনে তদনি যমফ কোম থক্রভ িি কনযনেন যনফয ভনধ্য 

প্রধোনভন্ত্রীয তফনল উনযোগ অন্যিভ। এই তফনল উনযোনগয তফতবন্ন তদক এতিতজয ১৭ টি রনক্ষ্যয োনর্ ম্পৃক্ত ।  ২০৩০ 

োনরয ভনধ্য ফোাংরোনদ এতিতজ ফোস্তফোয়ননয ভোধ্যনভ ২০৪১ োনর সুখী মৃি যোনোয ফোাংরো প্রতিষ্ঠো কযনফ। ফোাংরোনদ 

শুদৄ যফযকোতয উনযোগ নয়, আিজথোতিক তফতননয়োগকোযীনদয জন্য আকল থিীয় তফতবন্নমুখী প্রস্তোনফয তযকেনো িি কনযনে। 

কোযি বফনদতক তফতননয়োগ যদনয আভদোতন ব্যয় কভোনি োোয্য কনয। ফোাংরোনদ যফ কনয়কটি ে উৎোদনন মনর্ষ্ঠ 

এতগনয়। এগুনরোয ভনধ্য প্লোতিক, কো , চোভ ো, কৃতলয কাঁচোভোর, োে, তভোতয়ি খোয (ইতর, তচাংত ), কুটিয ও ক্ষুদ্র্তে 

কোগজ, শু ৌঁেতক, ম থেন। এেো ো যোোয়তনক ও পেওয়যোনযয ভনিো নোনোন তনে বফনদতক অর্ফো যফযকোতয তফতননয়োগ 

আনযো ফো োনি নফ। 

 

    তফনদত তফতন যয়োগ আকল থনি ইনিোভনধ্য যকোয যফ তকছু দনক্ষ্ িি কনযনে। তফতননয়োনগয প্রধোন 

ফাঁধোগুনরো  কী কী  িো তচতিি কযোয উনযোগ তননয়নে যকোয। এফ ফাঁধো দূয কনয যদত তফনদত তফতননয়োগ ফো োননো নফ। 

এ রনক্ষ্য জোিীয়  তেনীতিও তফতননয়োগফোন্ধফ কযো নয়নে। এেো ো বোযি , চীন, জোোন ও যকোতযয়োয তফতননয়োগ ফো োনি ওই 

যদগুনরোয জন্য পৃর্ক অর্ থননতিক অ ঞ্চর াংযক্ষ্ি কযোয যঘোলিো যদওয়ো নয়নে। ইনিোভনধ্য প্রধোনভন্ত্রী যখ োতনো যফ 

কনয়কটি অর্ থননতিক অঞ্চর আনুষ্ঠোতনকবোনফ উনবোধন কনযনেন। তফতননয়োগ বৃতি ও িোয ভোধ্যনভ কভ থাংস্োন সৃতিয রনক্ষ্য  
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োযোনদন ১০০ টি অর্ থননতিক অঞ্চর স্োননয অনুনভোদন যদওয়ো নয়নে। ৯ টি অর্ থননতিক অঞ্চনর উৎোদন এফাং ২৮ টি 

অর্ থননতিক অঞ্চনর উন্নয়ন কোজ চরভোন যনয়নে, যমগুনরোনি প্রোয় ৪০ রক্ষ্ যরোযকয কভ থাংস্োননয সুনমোগ সৃতি নফ।  

অর্ থননতিক  অঞ্চরমূন এ ম থি  যভোে ২১০ জন তফতননয়োগকোযীয তনকে যর্নক ২৭ দতভক ৭ তফতরয়ন ভো তকথন িরোনযয 

তফতননয়োগ প্রস্তোফ োওয়ো তগনয়নে , মোয ভনধ্য তফনদত তফতননয়োনগয তযভোি প্রোয় ১ দতভক ৬ তফতরয়ন ভোতকথন িরোয। 

ভীযযোই, যোনোগোজী ও ীিোকুণ্ড উনজরোয় ৩০ োজোয একয জতভনি তযকতেি ও আদৄতনক তেোঞ্চর তননফ 

যকোতযখোনি ফ থবৃৎ অর্ থননতিক অঞ্চর ‘ফঙ্গফন্ধু যখ মুতজফ তেনগয’ গন  যিোরো নি।  

    

     যকোতয উনযোগ েো ো যফযকোতয উনযোক্তোনদয ফধযননয যফোপ্রদোন কযোয জন্য তফতননয়োগ যফোর্ি কোজ কনয র্োনক। 

যদত তফনদত তফতননয়োগকোযীযো তফতননয়োনগয মোফিীয় িথ্য, নোনোন ব্যফোতয়ক োয়িো এখোন যর্নকই তননয় র্োনক। 

তফতননয়োগ যফোনি থ কোনজয সুতফধোনর্ থ ব্যফোতয়ক প্রতিতনতধনদযও দোতয়ত্ব যদওয়ো নয় র্োনক। তফতননয়োগ আকল থনিয রনক্ষ্য  

যদন ও তফনদন যতভনোয , ওয়োকথ, যযোিনো এফাং  যেিনোয আনয়োজন ও পৃষ্ঠনোলকিো প্রদোন কযো নি। এফ 

আনয়োজননয ভোধ্যনভ নতুন তফতননয়োগকোযী তচতিি কনয তফতননয়োগ আকৃি কযো নি। তফতননয়োগফোন্ধফ তযনফনয 

উন্নতিকনে  যকোয অফকোেোনভো অন্যোন্য নীতিগি োয়িো প্রদোনন কোম থকয দনক্ষ্ িি কয যে। যদন তফনদত 

তফতননয়োগ ফো োনি তফতননয়োগ উন্নয়ন কতৃথক্ষ্ প্রনচিো চোতরনয় মোনি। তফতবন্ন াংস্কোয কোম থক্রভ অব্যোি যনয়নে , যফোয 

ভোনও ফো নে। ২০২০ োনরয ভোচ থ যর্নক ২০২১ োনরয যভ ম থি ২৪ োজোয যফো তদনয়নে ফোাংরোনদ তফতননয়োগ উন্নয়ন 

কতৃক্ষ্- তফিো। এেো ো  কর কোম থক্রনভয ৯৫ িোাং অনরোইননয আওিোয় আনো নি। এফ উনযোনগয পনর আগোভীনি 

তফনদত তফতননয়োগ ফো োনি ভূতভক যোখনফ। 

 

      ফোাংরোনদ তফতননয়োগকোযীনদয জন্য ম্ভোফনোভয়। ১৯৯৩ োর যর্নক তফনদত তফতননয়োগ প্রতিষ্ঠোননয তনফন্ধন দ্রুি 

ফো নি র্োনক। ১৯৯৬ যর্নক ’৯৯ ম থি নতুন তে প্রতিষ্ঠোন তনফতন্ধি য় ৪২৫টি (ফোাংরোততিয়ো)। ফিথভোনন যমফ খোনি 

প্রিযক্ষ্ তফনদত তফতননয়োগ যফত ঘেনে যগুনরোয ভনধ্য আনে বিতয যোোক, ফস্ত্রতে, যোয়ন, কোগজ, মন্ত্রোতি ও খুচযো 

মন্ত্রোাং, মুদ্র্ি, প্যোনকতজাং, প্লোতিকোভিী, ধোিফোভিী, খোয প্রতক্রয়োকযি, বফদ্যযতিক দ্র্ব্যোতদ, ঔলধ তে ইিযোতদ। যির ও 

গ্যো, তফদ্যযৎ, যেতরনমোগোনমোগ, তনভন্ট, যোনের ও যযস্টুনযন্ট, োোিোর ও তিতনক এফ খোনিও োম্প্রতিককোনর 

তফতননয়োগ প্রফো বৃতি োনি।  

 

        বফতশ্বক ভোভোতযনি নোনোননতিফোচক খফনযয ভনধ্যও ফোাংরোনদন যফন নে তফনদত তফতননয়োগ ( এপতিআই)। ২০২০-

২১ অর্ থফেনয যদন ৩৫০ যকোটি ১০ রোখ ( োন  ৩ তফতরয়ন) িরোনযয যোতয এপতিআই এননে। ২০১৯-২০ অর্ থফেনয 

এনতের ৩২৩ যকোটি ৩০ রোখ (৩ দতভক ২৩ তফতরয়ন) িরোয। অর্ থোৎ এক ফেনয তফনদত তফতননয়োগ যফ য নে ৮ দতভক 

৩ িোাং। এেো ো গি  অর্ থফেনয যদন তনে তফনদত তফতননয়োনগয তযভোি তের ১৭৭ যকোটি ১০ রোখ িরোয। পনর এক 

ফেনয তনে তফনদত তফতননয়োগ প্রবৃতি ৩৯ দতভক ৩৪ িোাং।  

 

 ফোাংরোনদ ব্যোাংনকয িনথ্য যদখো মোয় যম , ২০২০ োনর যভোে তফনদত তফতননয়োনগয ভনধ্য তফদ্যযৎ খোনি এননে ১৯ 

দতভক ৮ িোাং , ব্যোাংতকাং খোনি ১১ দতভক ৮ িোাং, যেক্সেোইনর ১০ দতভক ৬িোাং, যেতরকতভউতননকনন ১০ 

দতভক ১ িোাং, খোনয ১৩ িোাং এফাং অন্যোন্যখোনি ৩৪ দতভক ৭ িোাং। এই এপতিআইনয়য ভনধ্য ৩২ দতভক ৯ 

িোাংন মূর প ৌঁতজ , ৬১ দতভক ১ িোাং মুনোপো যর্নক পনযোয় তফতননয়ো গ এফাং ৬ িোাং এক যকোম্পোতন যর্নক অন্য 

যকোম্পোতনয ঋি। 

 

    যকোনযয উন্নয়ন তযকেনোমূ ফোস্তফোয়ননয জন্য প্রনয়োজনীয় তফতননয়োগ আকল থনি যকোয  োফতরক- প্রোইনবে 

োে থনোযত ততত এয আওিোয় প্রকে ফোস্তফোয়ননয তফনল গুরুত্বোনযো কযনে। ফিথভোনন ত তত কতৃথনক্ষ্য আওিোয় 

৭৬ টি প্রকে ফোস্তফোয়ননয জন্য তনধ থোতযি আনে , মোয তফ যীনি তফতননয়োনগয তযভোি ২৭ দতভক ৭৬ তফতরয়ন 

ভোতকথন  িরোয। তত তয আওিোয় একটি প্রকে  ইনিোভনধ্য ফোস্তফোতয়ি নয়নে এফাং আনযো ৬ টি প্রকে ফোস্তফোয়নোধীন 

যনয়নে। বিতয যোোক তনেয ন্যোয় অন্যোন্য যপ্তোতনমুখী তেখোনিয উৎোদন কোম থক্রভও মোনি কোিভস্ ফনেি ব্যফস্ো য  

অধীনন আনি োনয য রনক্ষ্য ফনেি ব্যফস্ো নোনক অনেোনভননয আওিোয় আনোয়ননয প্র তক্রয়ো ইনিোভনধ্য  ম্পন্ন কযো 

নয়নে। আো কযো মোয়, এটি ফোস্তফোতয়ি নর  কর প্রকোয যপ্তোতনমুখী তনেয উৎোদন ও যপ্তোতননি গতিীরিো আনফ।  
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তফশ্বব্যোাংক ও ইন্টোযন্যোনোর পোইন্যোন্প কন থোনযন (আইএপত) প্রকোতি ডুতয়াং তফজনন,২০২০ ীল থক প্রতিনফদন 

অনুমোয়ী এজ অফ ডুতয়াং : তফজনন যলোফোর ম থোাং ক-এ ফোাংরোনদনয অফস্থোন ১৯০টি যদনয ভনধ্য ১৬৮িভ।ব্যফোয তফতবন্ন 

সূচক উন্নয়নন তফনশ্বয নফ থোচ্চ ২০ টি াংস্কোযকোযী যদনয ভনধ্য ফোাংরোনদ অির্ভ থক্ত যনয়নে।  

ফোাংরোনদনয অফস্োন দ্যই অনে  অর্ থোৎ ১০০ এয নীনচ নোতভনয় আনোয জনন্য তফিো কোজ কনয মোনি।  তফতননয়োগকোযীনদয 

সুযক্ষ্োয যক্ষ্নত্র ফোাংরোনদনয অফস্থোন ৭২িভ। িোেো ো, ঋি প্রোতপ্তয যক্ষ্নত্র ফোাংরোনদনয অফস্থোন ১১৯িভ।  

 

ভোনফ উন্নয়ন সূচনকয প্রতিটি যক্ষ্নত্রই ফোাংরো যদনয এখন তফস্ময়কয োপল্য। যকোয গৃীি জনকল্যোিমুখী এ 

উনযোনগয কোযনি অর্ থনীতি , োভোতজক তযতস্থতি এফাং আিজথোতিক তফনশ্ব ফহুভোতত্রক ম্পনকথয যম ক্রভোগি উন্নয়ন োতধি 

নি িো তননদ থ কযনে সুন্দয আনরোনকোজ্জ্বর এক বতফষ্যনিয ফোাংরোনদ। যদনয উন্নয়ননয প্রতিটি খোনি ই যফযকোতয 

তফতননয়োগ প্রনয়োজন। ভোনফম্পনদয দক্ষ্িো বৃতি , তক্ষ্োখোি নোনোন খোনি যফযকোতয উনযোক্তোনদয অাংিি ফো োননো 

প্রনয়োজন। তফনল কনয গনফলিো কোনজ োযদী ও প্রততক্ষ্ি ভোনফম্পদ আভোনদয জন্য খুফই গুরুত্বপূি থ।   

# 

৩১.১০.২০২১         তআইতি তপচোয 

 


