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বোাংলোভেি আজ উন্নেভনর শবস্মে। অর্ থনীশির প্রশিটি খোভি কোশিক্ষি অগ্রিশি অশজথি হওেোে শবশ্ববোসী বোাংলোভেিভক আজ দেোস্ট ইেোশজথাং কোশি 

শহভসভব স্বীকৃশি শেভে। শবভশ্বর সবভচভে দ্রুি বর্ থনিীল অর্ থনীশির দেভির িোশলকোে বোাংলোভেভির অবস্থোন এক নম্বভর। বোাংলোভেভির এ উন্নেভনর 

র্োরো অব্যোহি রভেভে এ দেভির সফল প্রর্োনেন্ত্রী, জোশির জনভকর কন্যো, জনভনত্রী দিখ হোশসনোর সুভ োগ্য দনতৃভের হোি র্ভর।  োর শেশিমূল রচনো 

কভর শিভেশেভলন িোরই শপিো, বোাংলোভেভির স্বোর্ীনিোর রূপকোর, হোজোর বেভরর দেষ্ঠ বোঙোশল জোশির জনক বঙ্গবন্ধু দিখ মুশজবুর রহেোন। 

স্বোর্ীনিোর পর পরই যুদ্ধশবধ্বস্ত বোাংলোভেিভক ক্ষুর্ো ও েোশরদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ রোভে পশরণি করোর লভক্ষয জোশির শপিো বঙ্গবন্ধু দিখ মুশজবুর 

রহেোন শিিীে শবপ্লভবর কে থসূশচ হোভি শনভেশেভলন। এ কে থসূশচর মূল উভেশ্য শেল, দেিীে কাঁচোেোল ও সম্পে ব্যবহোর কভর েেঘন শিল্পোেভনর 

েোধ্যভে বোাংলোভেিভক অর্ থননশিকেোভব সমৃদ্ধ করো। খোিশেশিক উৎপোেনিীলিো বৃশদ্ধ এবাং উৎপোশেি পভের গুণিি েোভনর উৎকর্ থ সোর্ন শেল 

বঙ্গবন্ধুর শিল্পোেন শচন্তোর দকন্দ্রশবন্দু। িোর শিল্পেি থভনর অনুকরভণ প্রর্োনেন্ত্রী জনভনত্রী দিখ হোশসনোও রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ দঘোর্ণো কভর 

বোাংলোভেিভক সমৃশদ্ধর দসোনোশল শেিভন্ত দপ ৌঁভে শেভি শনরন্তর প্রেোস চোশলভে  োভেন। এর ফভল বোাংলোভেি উন্নেভনর েহোসড়ক র্ভর দ্রুি এশিভে 

 োভে। জোশিসাংভঘর সোম্প্রশিক মূল্যোেভন বোাংলোভেি সোফভল্যর সভঙ্গ এলশডশস দর্ভক উন্নেনিীল দেভির িোশলকোে অন্তর্ভ থক্ত হভেভে। শবশ্বব্যোাংভকর 

মূল্যোেভন আেরো শনম্নেধ্যে আভের দেি শহভসভব স্বীকৃশি দপভেশে। 

বিথেোন সরকোভরর শবিি এক েিভক বোাংলোভেভির শিল্প খোভি ব্যোপক অগ্রিশি সোশর্ি হভেভে। কৃশর্শেশিক অর্ থনীশি দর্ভক দেভির অর্ থনীশি দ্রুি 

 োত্রো শুরু কভরভে শিল্পশেশিক অর্ থনীশির শেভক। দেোট দেিজ উৎপোেভন (শজশডশপ) দবভড়ই চভলভে শিল্প খোভির অবেোন। বোাংলোভেি পশরসাংখ্যোন 

বুযভরোর িথ্য অনু োেী, ২০০০-০১ অর্ থবেভর দেোট দেিজ উৎপোেভন শিল্প খোভির অবেোন শেল ২৩ েিশেক ৪ িিোাংি। ওই সেভের পর দর্ভক এর 

অবেোন বোড়ভি র্োভক। ২০০৯-১০ অর্ থবেভর এর হোর দবভড় োঁড়োে ২৬ েিশেক ৮ িিোাংভি। ২০১০-১১ অর্ থবেভর শিল্প খোভি প্রবৃশদ্ধর হোর শেল ২৭ 

েিশেক ৩৮ িিোাংি, ২০১৭-১৮ অর্ থবেভর এর অবেোন আরও দবভড় োঁড়োে ৩৩ েিশেক ৭ িিোাংভি। িি অর্ থবেভর শিল্প খোভির অবেোন ৩৪ 

েিশেক ৪ িিোাংি প্রভক্ষপণ করো হভেশেল। ২০১৯-২০ অর্ থবেভর এ খোভি অবেোন ৩৫ েিশেক ৫ িিোাংি করোর লক্ষযেোত্রো শনর্ থোরণ করো হভেভে। 

শিল্প খোভির পোিোপোশি দসবো খোভির অবেোনও বোড়ভে শজশডশপভি। এ পশরশস্থশিভক অগ্রিশির লক্ষণ শহভসভব দেখভেন শবশি্ট  অর্ থনীশিশবেরো। 

িোরো বলভেন, বোাংলোভেি র্ীরিশিভি দৃঢ় ও শস্থশিিীল কৃশর্প্রর্োন অর্ থনীশি দর্ভক একটি শিল্পশেশিক অর্ থনীশির দেভি পশরণি হভে,  ো েধ্যে 

আভের অর্ থনীশির দেভি রূপোন্তশরি হওেোর অন্যিে পর্। 

দটকসই শিল্প খোি েোড়ো অর্ থননশিক সমৃশদ্ধ অজথন সম্ভব নে। একই সভঙ্গ েশবষ্যৎ প্রজভের সুরক্ষোে শিল্পোেন প্রশিেো পশরভবিবোন্ধব হওেো 

বোঞ্ছনীে। এ বোস্তবিো শবভবচনোে দেিব্যোপী পশরভবিবোন্ধব সবুজ শিল্পোেভনর র্োরো দজোরেোভর দিখ হোশসনোর বশলষ্ঠ দনতৃে ও  ভর্োপযুক্ত শনভে থিনোে 

শিল্প েন্ত্রণোলে অগ্রোশর্কোর শেশিভি কোজ কভর  োভে। এরই েভধ্য জোিীে শিল্পনীশি ২০১৬ প্রণেভনর ফভল দেভি জ্ঞোনশেশিক শিল্পোেভনর নতুন 

র্োরো সূচনো হভেভে। এসএেই খোভির উন্নেন, গুণিি েোন অবকোঠোভেো সৃশ্ট , দের্োসম্পভের সুরক্ষো, শিল্প উদ্ভোবন, অযোভিশডভটিনসহ শিল্পোেন 

প্রশিেোর সভঙ্গ সাংশি্ট  অনুঘটকগুভলোর অগ্রিশির র্োরো অব্যোহি রভেভে। একই সভঙ্গ দটকসই দবসরকোশর খোি িভড় তুলভি সম্ভব সব র্রভনর 

নীশিসহোেিো শেভে  োভে সরকোর। এভি দেভির শিল্প খোি উজ্জীশবি হভে। 

চলশি অর্ থবেভরর বোাংলোভেি পশরসাংখ্যোন বুযভরোর (শবশবএস) সোেশেক শহসোব অনু োেী অর্ থননশিক প্রবৃশদ্ধ ৮ েিশেক ১৩ িিোাংি। িি অর্ থবেভরর 

চূড়োন্ত শহসোভব প্রবৃশদ্ধ হে ৭ েিশেক ৮৬ িিোাংি। বৃহৎ শিনটি খোভির েভধ্য শিল্প খোভির প্রবৃশদ্ধ বৃশদ্ধ দপভে ১৩ েিশেক শূন্য ২ িিোাংভি 

োঁশড়ভেভে,  ো ২০১৭-১৮ অর্ থবেভর শেল ১২ েিশেক শূন্য ৬ িিোাংি। শিল্প খোভির চোরটি খোভির েভধ্য শনে থোণ খোভি প্রবৃশদ্ধর হোর সোেোন্য কভে 

দিভলও খশনজ ও খনন খোি, শবদুযৎ, গ্যোস ও পোশনসম্পে এবাং ম্যোনুফযোকচোশরাং খোভি প্রবৃশদ্ধ দবভড়ভে। এর েভধ্য েোঝোশর ও বৃহৎ শিভল্পর অবেোন 

২০ েিশেক ১৯ িিোাংি। িি বেভর এটি শেল ১৯ েিশেক শূন্য ৭ িিোাংি। 



প্রর্োনেন্ত্রী দিখ হোশসনোর িশিিীল দনতৃভে েীঘ থভেেোশে পশরকল্পনো গ্রহণ, এেশডশজ অজথন, এসশডশজ বোস্তবোেনসহ শিক্ষো, স্বোস্থয, শলঙ্গসেিো, কৃশর্, 

েোশরদ্র্যসীেো হ্রোস, িড় আয়ু বৃশদ্ধ, রপ্তোশনমুখী শিল্পোেন, ১০০টি শবভির্ অর্ থননশিক অঞ্চল, দপোিোকশিল্প, ঔর্র্শিল্প, রপ্তোশন আে বৃশদ্ধসহ নোনো 

অর্ থননশিক সূচভক এশিভেভে বোাংলোভেি। শিন বের র্ভর বোাংলোভেি ৭ িিোাংভিরও দবশি শজশডশপ প্রবৃশদ্ধ অজথন করভে। একই সভঙ্গ ববভেশিক মুদ্র্ো 

শরজোে থ ৩৩ শবশলেন ইউএস ডলোর েোশড়ভে দিভে। এ দেভির বিশর দপোিোকশিল্প শবভশ্ব শিিীে স্থোন অশর্কোর করোর পোিোপোশি চোল উৎপোেভন 

বোাংলোভেি চতুর্ থ, েোে ও সবশজ উৎপোেভন তৃিীে, জনিশক্ত রপ্তোশনভি পঞ্চে এবাং দরশেট্যোন্স আহরভণ বোাংলোভেি অ্ট ে স্থোভন রভেভে। 

শিল্প ও দসবো খোভির অগ্রিশির ওপর শনে থর কভর স্বভল্পোন্নি দেি (এলশডশস) দর্ভক বোাংলোভেভির উন্নেনিীল দেভি উিরণ ঘভটভে। জোশিসাংভঘর 

অর্ থননশিক ও সোেোশজক উন্নেন নীশিসাংিোন্ত কশেটি (শসশডশপ) এলশডশস দর্ভক বোাংলোভেভির উিরভণর দ োগ্যিো অজথভনর আনুষ্ঠোশনক দঘোর্ণো 

দেে। এলশডশস কযোটোিশর দর্ভক উিরভণর জন্য েোর্োশপছু আে, েোনবসম্পে সূচক ও অর্ থননশিক েঙ্গুরিো সূচকÑ এ শিনটি সূচভকর দ  দকোভনো 

দুটি অজথভনর িিথ র্োকভলও বোাংলোভেি শিনটি সূচভকর েোনে-দ ই উন্নীি হভেভে। জোশিসাংভঘর অর্ থননশিক ও সোেোশজক কোউশন্সভলর (ইভকোসক) 

েোনে- অনু োেী এ দক্ষভত্র একটি দেভির েোর্োশপছু আে হভি হভব কেপভক্ষ ১ হোজোর ২৩০ েোশকথন ডলোর, বিথেোভন বোাংলোভেভির েোর্োশপছু আে 

িোর দর্ভক অভনক দবশি অর্ থোৎ ১ হোজোর ৯০৯ ডলোর। েোনবসম্পে সূচভক ৬৬ প্রভেোজন হভলও বোাংলোভেি অজথন কভরভে ৭২ েিশেক ৯। 

অর্ থননশিক েঙ্গুরিো সূচক হভি হভব ৩২ িিোাংি বো এর কে, দ খোভন বোাংলোভেভির রভেভে ২৪ েিশেক ৮ িিোাংি। 

বোাংলোভেভির দপোিোকশিভল্পর পোিোপোশি প্রসোর ঘভটভে আবোসন, জোহোজ, ওষুর্ ও প্রশিেোজোিকরণ খোদ্যশিভল্পর। বোাংলোভেভির রপ্তোশন পভের 

িোশলকোে দ োি হভেভে জোহোজ, ওষুর্ ও শবশেন্ন প্রশিেোজোি খোদ্যসোেগ্রী। বোাংলোভেভির আইটিশিল্প বশহশব থভশ্ব অভূিপূব থ সুনোে কুশড়ভেভে। সম্প্রশি 

২০১৩-১৪ অর্ থবেভর বোাংলোভেভির আইটি শিল্প ১০ দকোটি েোশকথন ডলোর রপ্তোশন আে েোশড়ভে দিভে। শবিি কভেক বেভর দেভি প্রোে ১০ লোখ ক্ষুদ্র্ 

ও েোঝোশর শিল্প িভড় উভঠভে। এসব এসএেই শিল্প শজশডশপভি ২৩ িিোাংি এবাং দেোট শিল্প কে থসাংস্থোভন ৮০ িিোাংি অবেোন রোখভে। 

বশহশব থভশ্ব স্বোর্ থোভের্ী েহভলর দনশিবোচক প্রচোরণো সভেও বোাংলোভেভির বিশর দপোিোকশিল্প খোভি ইশিবোচক প্রবৃশদ্ধর র্োরো বজোে রভেভে। বোাংলোভেি 

এখন বিশর দপোিোক রপ্তোশনভি শবভশ্ব শিিীে স্থোন অশর্কোর কভর আভে। ২০১৭-১৮ অর্ থবেভর বিশর দপোিোক খোি দর্ভক বোাংলোভেভির রপ্তোশন আে 

হভেভে ৩০ েিশেক ৬১ শবশলেন ডলোর। ২০১৬-১৭ অর্ থবেভর এর পশরেোণ শেল ২৮ েিশেক ১৫ শবশলেন ডলোর। বশহশব থভশ্ব একই র্রভনর 

দনশিবোচক প্রচোরণো সভেও সরকোর এবাং উভদ্যোক্তোভের দৃঢ়িোে বোাংলোভেশি চোেড়োশিল্প খোি অব্যোহি প্রবৃশদ্ধর পভর্ এশিভে  োভে। িি এক েিভক 

আেোভের জুিো রপ্তোশনর পশরেোণ ৭ গুণ দবভড়ভে। 

বোাংলোভেি পশরসাংখ্যোন বুযভরো দ  শহসোব শেভেভে, িোভি দেখো  োে বৃহৎ, ক্ষুদ্র্ ও েোঝোশর এই শিন র্রভনর শিভল্পরই আভির বেভরর দচভে প্রবৃশদ্ধ 

েোভলো। দসখোভন রপ্তোশনমুখী খোি ও অেযন্তরীণ শিল্প খোি দুভটোই এশিভেভে। সরকোভরর চলশি দেেোভে জোিীে আভে শিল্প খোভির অবেোন ৪০ 

িিোাংি এবাং এ খোভি েেিশক্ত ২৫ িিোাংভি উন্নীি করোর লক্ষযেোত্রো শনর্ থোরণ করো হভেভে। এ লক্ষয অজথভন দ্রুি শিল্পোেভনর েোধ্যভে আেেোশন 

পভের শনে থরিীলিো হ্রোস ও রপ্তোশন বোড়োভি গুরুে দেওেো হভব। নোরীভের শিল্পোেভনর মূল র্োরোে শনভে আসো, প ৌঁশজঘন শিল্প স্থোপভনর পশরবভিথ 

েেঘন শিল্প স্থোপন, কুটির, ক্ষুদ্র্ ও েোঝোশর শিল্প খোভির সম্প্রসোরণ, পশরভবিবোন্ধব শিল্পোেন িভড় তুলভি অগ্রোশর্কোর দেওেো হভব। দবসরকোশর 

খোভির শবকোভি নীশিসহোেিো দেওেোর শসদ্ধোন্ত শনভেভে সরকোর। 

আিোেী পাঁচ বেভরর জন্য শিল্প েন্ত্রণোলে দর্ভক স্বল্প ও েীঘ থভেেোশে এসব কে থভক িল শনর্ থোরণ করো হভেভে। কে থপশরকল্পনোর েভধ্য েীঘ থশেন দর্ভক 

দলোকসোভন র্োকো সরকোশর কোরখোনো লোেজনক করভি গুরুে দেওেো হভব। চলশি দেেোভে একটি শেিন শনর্ থোরণ কভর শিল্প েন্ত্রণোলে কোজ শুরু 

কভরভে। সরকোশর কোরখোনো লোেজনক করভি এবাং বন্ধ কোরখোনো চোলুভি অগ্রোশর্কোর দেওেো হভব। সোভরর সরবরোহ শনশিি করো, গুণিি েোভনর 

লবণ উৎপোেন, শচশনর বোজোর স্বোেোশবক রোখভি সরকোশর শচশনকভলর উৎপোেভনর স্বোেোশবক র্োরো বজোে রোখভিও শনশবড়েোভব কোজ করভে 

সরকোর। দেিীে শিল্প খোভি দ  উন্নেভনর র্োরো সূশচি হভেভে দিখ হোশসনো সরকোভরর শনশবড় পশরচ থোে সোেভন এ র্োরো আরও দবিবোন হভব 

শনিঃসভেভহ। বোাংলোভেি হভব এশিেোর অন্যিে িশক্তিোলী শিল্পপ্রর্োন দেি। েশক্ষণ এশিেোর েভধ্য বোাংলোভেি হভে উঠভব অন্যিে ম্যোনুফযোকচোশরাং 

হোব। শিল্পশনে থর এ অর্ থনীশির ওপর ের কভরই বোাংলোভেি ২০২১ সোভলর েভধ্য েধ্যে আভের দেি এবাং ২০৪১ সোভলর েভধ্য উন্নি-সমৃদ্ধ দেভি 

পশরণি হওেোর লক্ষয শনর্ থোরণ কভর সোেভনর শেভক এশিভে  োভে িরির কভর। 

ড. এ. দক. আবদুল দেোভেন : পররোেেন্ত্রী, িণপ্রজোিন্ত্রী বোাংলোভেি সরকোর 

 


