
    
  

রফতািন িনেয় যত ভাবনা: পিরকlনা কিমশেনর pিতেবদন * িবপুল kিত েপাষােত psিত
িনেত হেব-ড. শামসুল আলম * aথর্ৈনিতক kটনীিতেত সkমতা বাড়ােনা দরকার -ড. জািহদ
েহােসন
pকাশ : 02 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

sেlাnত  েদেশর  তািলকা  েথেক  েবিরেয়  েগেল  রফতািনেত  বড়  ধরেনর  ধাkার  আশ া  করেছ  েখাদ
পিরকlনা কিমশন। 2027 সােলর পর বাংলােদেশর েমাট রফতািন বািষর্ক 11 শতাংশ হাের কমেত পাের
বেল মেন করেছ কিমশন।
eেত pায় 6 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার বা 51 হাজার েকািট টাকার েবিশ kিত হেত পাের। e িবপুল পিরমাণ
kিত সামলােত eখন েথেকi psিত িনেত হেব।
সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর (িজiিড) ‘বাংলােদশ েpিkত পিরকlনা 2021-41’ শীষর্ক eক pিতেবদেন
িবষয়িট তুেল ধরা হেয়েছ। সmpিত e pিতেবদন pধানমntী েশখ হািসনার সামেন uপsাপন করা হয়। 
e pসে  জানেত চাiেল pিতেবদন ৈতিরর দািয়tpাp পিরকlনা কিমশেনর সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড.
শামসুল আলম েরাববার যুগাnেরর কােছ শ ার িবষয়িট sীকার কেরন।
িতিন বেলন, রফতািনর েkেt eখন lমkু, েকাটা eবং িজeসিপসহ আরo েযসব সুিবধা পািc েস েলা
পুেরাপুির eলিডিস utরেণর পর আর থাকেব না।

  হািমদ-uজ-জামান
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ফেল  বড়  ধরেনর  eকিট  চয্ােল  আসেব।  েসিট  েমাকােবলার  জনয্  eখন  েথেকi  গেবষণা  o  সমীkা
পিরচালনা করা দরকার।
তাছাড়া  আরo  িক  িক  করা  যায়  েসসব  িবেবচনায়  িনেয়  আমরা  েpিkত  পিরকlনায়  িবিভn  uেদয্াগ
রাখার েচ া করিছ। িবষয়িটেক িবেশষ t েদয়া হেc । 
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 2024 সােলর মেধয্ eলিডিস (sেlাnত েদশ) aবsান েথেক বাংলােদেশর utরণ
ঘটেব বেল আশা করা হেc। pধান বাজার েলােত e সময় আনkুলয্ ধেসর কারেণ েদেশর রফতািনর oপর
েবশ চাপ পড়েব।
pাথিমক  িসমযু্েলশেনর  ফলাফেল  েদখা  যায়,  2027  সােল  iuেরাপীয়  iuিনয়ন,  কানাডা,  aেsিলয়া,
জাপান, ভারত o চীেনর বাজাের আনkুলয্হীনতার ফেল বাংলােদেশর েমাট রফতািন hাস েপেত পাের।
eছাড়া িব  বািণজয্ সংsার েবশ িকছু ছাড় 2024 সােলর পর আর পাoয়া যােব না।
তেব  iuেরাপীয়  iuিনয়েনর  আoতায়  পড়েব  না,  েযখােন  iিবe  (েগালাবা দ  ছাড়া  সব  ধরেনর  পণয্
রফতািন) সুিবধা pািpর জনয্ 2027 সাল পযর্n 3 বছেরর kািnকালীন সুিবধা aবািরত থাকেব।
সুতরাং বাংলােদশেক e িবপুল পিরমাণ kিত সামেল uঠার জনয্ যথাযথ psিত gহণ করেত হেব। 
e pসে  জানেত চাiেল aথর্নীিতিবদ o িব বয্াংেকর ঢাকা aিফেসর সােবক িলড iকেনািমs ড. জািহদ
েহােসন যুগাnরেক বেলন, বাংলােদশ aথর্ৈনিতক kটনীিতেত aেনক দবুর্ল।
eেkেt সkমতা বাড়ােত aেনক েবিশ চতুর o দk হেত হেব। দতূাবাস েলােক সিkয় করেত হেব। eক
pে র utের িতিন বেলন, eলিডিস utরণ হেলo বাংলােদশ unয়নশীল েদেশর তািলকায় থাকেব।
সুতরাং eখনo িকছু সুিবধা পাoয়ার সmাবনা আেছ। eজনয্ দiু ধরেনর psিত দরকার।
unয়নশীল  েদশ  িহেসেব  eেকবােরi  lমkু  না  হেলo  কম  l  িদেয়  যােত  পণয্  রফতািন  করা  যায়
েসজনয্ িকছু েkেt িdপািkক চুিk eবং িকছু েkেt িবিভn েজােটর সে  যুk হেত হেব।
েযসব েজাট রফতািন সুিবধা েদয়ার েkেt ভূিমকা রােখ। তেব eেkেt িনেজেদরo িকছু ছাড় িদেত হেব।
েযমন েকােনা পণয্ আমদািনেত আমরা aিরিজন িভিtক l আেরাপ কের থািক।
eেkেt l আiন সংsার কের পণয্িভিtক l আেরাপ করেত হেব। aেযৗিkক বাধা েলা দরূ করেত
হেব। েদেশর েভতর িকছু সংsার করেত হেব েযমন কাsস আiন সংsার কের পণয্ রফতািনর েkেt
সময় কিমেয় আনেত হেব।
eখন েকােনা রফতািন পণয্ জাহােজ তুলেতi সময় লােগ 2 সpাহ। eেkেt িলড টাiম কিমেয় আনেত হেব।
তাহেল  pিতেযািগতা  সkমতা  বাড়েব।  aপর  িবষয়িট  হেc,  আমােদর  িশlকারখানা েলা  কমpােয়n
করেত হেব।
েপাশাক খােত িকছু uদাহরণ ৈতির হেলo চামড়া খােত eখনo হয়িন। eরকম সংsারমূলক  কাজ করা
েগেল কম েl পণয্ রফতািনর সুিবধা হয়েতা তখনo পাoয়া যােব। 
ড.  শামসুল  আলম  বেলন,  eখন  েথেকi  পিরকিlতভােব  eিগেয়  েগেল  eলিডিসর  েযসব  চয্ােল  রেয়েছ
েস েলা েমাকােবলা সmব। রফতািন ব মখুীকরণ করা pেয়াজন।
eজনয্ েপাশাক খােতর মেতা aনয্ানয্ িশেlo সুেযাগ-সুিবধা িদেত হেব। aথর্ৈনিতক kটনীিতর পাশাপািশ
আমােদর pডাকশন েনটoয়াকর্  শk করা খুবi tপূণর্।
eখন েথেকi িবিভn পিরকlনায় eলিডিস utরেণর পরবতর্ী চয্ােল  েমাকােবলার িবিভn েকৗশল েনয়া
হেc।
তাছাড়া  aবকাঠােমা  unয়ন  eবং  সুশাসন  বিৃdসহ  aনয্ানয্  েkেt  unিতর  মাধয্েম  িবেদিশ  িবিনেয়াগ
আরo আকৃ  করেত হেব।
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গত বছর sেlাnত েদশ েথেক unয়নশীল েদেশর কাতাের oঠার েযাগয্তা aজর্ েনর sীকৃিতপt েপেয়েছ
বাংলােদশ। জািতসংেঘর কিমিট ফর েডেভলপেমn পিলিস (িসিডিপ) e sীকৃিত িদেয়েছ।
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