
িভশন ২০৪১ বা ‘আমরা পাির’ ল�� অজ�েনর পথ  
শামস্  রহমান  

অথ �নীিতর মানদে� বাংলােদশ এক�ট দির� েদশ। তােত কার েকান সে�হ েনই। তেব �ঠক ততটা নয় 
যতটা িছল এক যুগ পূেব �। এ সমেয় উ�িত হেয়েছ অথ �ৈনিতক ও সামা�জক ে�ে�। িনঃসে�েহ  অেনক 
সমস�া িবদ�মান। ধম �া� অপশ��র বার বার মাথাচাড়া িদেয় উঠা; অিনয়ম, দুন�িত - িব�র। বত�মান 
িবে�র ে��াপেট উ�ত িবে�ই এসব অেনক সমস�াই িবদ�মান, আর তৃতীয় িবে�র এক�ট �ে�া�ত 
েদেশ েসটা থাকা অ�াভািবক িকছ�  নয়। এতদ সেত�ও, েমােটই অিতর��ত হেব না যিদ বাংলােদেশর 
গত দশকেক বণ্ �না করা হয় উ�য়ন, অ�গিত, অজ�ন আর সাফেল�র সময়কাল িহেসেব। আর এই 
সাফেল�র উপর ভর কের বাংলােদশ �ে�া�ত েদেশর তািলকা েথেক উ�য়নশীল েদেশ উ�রেণর 
েযাগ�তা অজ�ন কেরেছ। িনঃসে�েহ এ উ�রণ বাংলােদেশর জন� এক�ট অথ �পূণ � মাইলফলক। এই 
অজ�েন েগৗরব েযমন আেছ, পাশাপািশ আেছ চ�ােল�। মধ�ম আেয়র েদশ িহেসেব �িত�া ও েটকসই 
উ�য়ন এেজ�া  বা�বায়েনর জন� দৃঢ় জাতীয় েনতৃ�, দরূদিশ �তা ও িবচ�ণ নীিত ও কায ��ম অত�� 
���পূণ �। উ�য়েনর ধারা েবগবান রাখেত গত এক যুেগর অজ�ন আর খ�ািতর উপর ভর কের িভশন 
২০৪১ বা ‘আমরা পাির’ ল�� অজ�েনর েকৗশল ও প�া েকমন হেব, েসটাই চলিত কােলর ��?   

��েত বাংলােদেশর অজ�ন িকছ�  পিরসংখােনর মােঝ েদখা যাক।  

‘বাে�ট েকস্ ’ েথেক ‘বুল েকেস’  

েয মােস আমােদর িবজয় অ�জ�ত হয়, �ঠক েস মােসই (৬ িডেস�র ১৯৭১) মািক�ণ �শাসন 
বাংলােদশেক ‘বাে�ট েকস’ বা ‘তলািবহীন ঝুিড়’ িহেসেব িচি�ত কের (South Asian Crisis, The Foreign 
Relations of the United States series for 1969-1976, Document 235, Volume XI)। তারপর হত�ার 
মােঝ িনব �ািচত সরকােরর উৎখাতন, সামিরক অভ� ��ান, পালটা অভ� ��ান, দুঃশাসন আর কুশাসন, েসই 
সােথ িবকৃত ইিতহাস আর উপনেবিশক েচতনায় েঘরা পিরেবেশ েকেটেছ এক ল�া সময়।   

গত একযুেগর ইিতহাস িভ�। বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক সাফেল� স�িত যু�রা� িভি�ক সংবাদ মাধ�ম 
দ� ওয়াল ি�ট জান �াল ম�ব� কের েয বাংলােদশ আজ আর ‘বাে�ট েকস’ নয়, বরং ‘Bangladesh is 
Becoming South Asia’s Economic ‘Bull Case’ (Bird, Wall Street Journal, 3 March, 2021)। বাে�ট 
েকস্  েথেক ‘বুল েকেস’ উ�রণ েমােটই সহজ িছল না। দৃঢ় রাজেনৗিতক েনতৃ� আর স�ঠক অথ �ৈনিতক 
ও সামা�জক পদে�েপ ধােপ ধােপ এেসেছ এ অজ�ন।  

নীেচ উে�িখত িকছ�  পিরসংখােনই পির�ার হেব আমােদর ধারণা।  

দ’হাজার নয় সেন বাংলােদেশর মাথািপছ�  নিমনাল উৎপাদন (�জিডিপ) িছল ৭০২ মািক�ন ডলার। গত 
এক দশেক ি��েণর েবশী হেয় ২০১৯ এেস তা দািড়েয়েছ ১ হাজার ৮৫৬ মািক�ন ডলাের যা পািক�ান 
েথেক �ায় ৩১ শতাংশ েবশী । এবং স�িত ভারতেকও ছািড়েয় েগেছ। আ�জ�ািতক মু�া তহিবেলর 
(আইএমএফ) িহেসব অনুযায়ী, ২০২০ সােল বাংলােদেশর মাথািপছ�  �জিডিপ িছল ১ হাজার ৯৬১ ডলার 
এবং ভারেতর িছল ১ হাজার ৯২৯ ডলার। ইিতহােস এই �থমবােরর মেতা বাংলােদেশর মাথািপছ�  
নিমনাল উৎপাদন ভারেতর মাথািপছ�  উৎপাদন ছািড়েয় েগেছ। আইএমএফ পূব �াভাস অনুযায়ী, ২০২১ 
সােল চলিত মূেল� বাংলােদেশর মাথািপছ�  �জিডিপ হেব ২ হাজার ১৩৯ ডলার। আর একই সমেয় ভারেতর 
মাথািপছ�  �জিডিপ হেব ২ হাজার ১১৬ ডলার (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2021/April)। উে�খ� েয, মা� পাচঁ বছর আেগও ভারত বাংলােদশ েথেক �জিডিপেত ২৫ 
শতাংশ েবিশ এিগেয় িছল।  েসই সােথ এ তথ�ও আমােদর মেন রাখেত হেব েয �ীল�ার মাথািপছ�  
�জিডিপ ২০২০ সােল িছল ৩৭০০ ডলার, আর চীেনর �ায় ১১ হাজার ডলার।  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April


২০০৯ সােল বাংলােদেশর িরজাভ� িছল মা� ৫ িবিলয়ন ডলােরর কাছাকািছ তা আজ উেঠ এেসেছ ৪০ 
িবিলয়ন ডলােরর ঘের। এর মােন, পূেব � েযখােন ৈবেদিশক মূ�ার িরজাভ� িদেয় িতন মােসর আমদািন ব�য় 
েমটােত রা� িহমিসম েখত, আজ �ায় আট মােসর আমদািন ব�য় পিরেশােধর জন� পয �া�।    

বাংলােদেশর মাথািপছ�  উৎপাদেনর �মাগত অ�গিতর �িত ইি�ত কের েদেশর অেনক রাজনীিতক, 
রাজেনৗিতক িবে�ষক এবং েসই সােথ েকান েকান িবেশষ� �ায়ই ম�ব� কের থােকন েয �জিডিপ 
‘িকছ� ই না’ বা ‘সব িকছ�  নয়’। অেনক রাজনীিতকেদর ‘িকছ� ই না’ ম�ব��ট �া�। আর এটা ‘সব িকছ�  
নয়’ – েস েতা অবশ�ই, আর তা সকেলই জানা । েসটাই িক �াভািবক নয়? এক�ট মা� পিরমােপ িক 
সবিকছ�  মাপা স�ব? তেব, ধনতাি�ক অথ �ৈনিতক ে��াপেট �জিডিপ অথ �নীিতর পিরমােপর এক�ট 
�ধান সূচক, তা অ�ীকার করার উপায় আেছ িক?  

এবার অন� সূচেকও েদখা যাক।  

জনগেণর গড় আয়ু, িশ�া এবং জীবনযা�ার মান, এই িতন সূচেকর সম�েয় গ�ঠত মানব উ�য়ন 
সূচেকও (Human development index) বাংলােদশ ও পািক�ােনর অব�ােনর পাথ �ক� পির�ার। সব �েশষ 
২০১৯ সােলর কাি�-র �া��ংেয় বাংলােদেশর মানব উ�য়ন সূচেকর অব�ান িছল ১৩৩, আর পািক�ােনর 
অব�ান িছল ১৫৪ েত। ভারত এই র �া��ংেয় ১৩১ ন�ের েথেক এখেনা বাংলােদেশর ওপের (UNDP, 
Human Development Report 2020, New York, US 2020)। তেব, বাংলােদশ এবং  ভারেতর মােঝর দরূ� 
�মশ কেম আসেছ। 

িব� �ুধা সূচেকও �িত বছরই বাংলােদেশর অব�ার উ�িত েচােখ পড়ার মত। জনসংখ�ার অপু��র 
হারসহ চার�ট মানদে� গ�ঠত ‘িব� �ুধা সূচক-২০২০’ �িতেবদেন ১০৭ �ট েদেশর মেধ� বাংলােদেশর 
অব�ান িছল ৭৫-েত। আেগর িতন বছের বাংলােদেশর অব�ান িছল যথা�েম ৮৬, ৮৮ ও ৯০। এ 
�িতেবদন অনুযায়ী পািক�ােনর অব�ান ৮৮ তম এবং ভারেতর অব�ান ৯৪ তম (2020 Global Hunger 
Index by Severity, https://www.globalhungerindex.org/ranking.html)। 

পািক�ান বা ভারেতর সােথ অথ �ৈনিতক ও সামা�জক সূচেকর ত� লনামূলক আেলাচনা েকান ভােবই দ� 
�কােশর অিভ�ায় নয়। �ধুই জানা এবং েবাঝা �িতেবশী েদেশর ত� লনায় বাংলােদেশর অব�ান। সব 
েদশই অথ �ৈনিতক ও রাজৈনিতক অ�েন ‘উইন-উইেন’র মেনাভাব িনেয় সহেযািগতার হাত বাড়ােব 
এবং তােত উপকৃত হেব উপমহােদেশর সকল সমাজ, েসটাই কাম�।   

তেব, পািক�ােনর সােথ ত� লনার অন� এক�ট মা�া আেছ। ১৯৪৭ েথেক ১৯৭0 পয �� এই ২৫ বছর 
পািক�ান অথ �ৈনিতকভােব বাংলােদশ েথেক েশাষণ কেরেছ িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার (Zillur Rahman 
Khan, ‘March movement of Bangladesh: Bengali struggle for political power’, The Indian Journal of 
Political Science, vol. 33, no. 3, 1972)। েসই েশাষণ চািলেয় যাওয়ায় আসে� েমেত উেঠিছল ১৯৭১’এ 
এবং নশৃংসভােব হত�া কেরেছ ৩০ ল� বাংগািল। এখােনই েশষ নয়। বাঙািল জািতর �িত পািক�ানীেদর 
মনভাব িছল বণ � ৈবষম�মূলক এবং জািতিবে�ষ �লভ। স�িত পািক�ািন এক কলািম� ৈদিনক ডন 
প্��কায় িলেখেছন -  “[I] went to school during the 1950s and 1960s and grew up surrounded by 
unconcealed racism. Short and dark Bengalis were reputedly good only for growing jute and rice and 
catching fish. … as children we were made to imagine that all good Muslims and real Pakistanis are tall, 
fair, and speak chaste Urdu. ….” (Pervez Hoodbhoy, Why Bangladesh Overtook Pakistan, Dawn, 9 Feb 
2019)।    

পূব � পািক�ােনর বাংগািল মুসলমানেদর িন�জােতর মানুষ এবং মুসলমান িহেসেব ভাবা �ধু েয প��ম 
পািক�ােনর সাধারন নাগিরকেদর মােঝই সীমাব� িছল, তা নয়। প��ম পািক�ােনর শাসক েগা��ও 
ভাবেতা একই ভােব। ে�িসেড� েমাহা�দ আইয়ুব খান তার আ�জীবনী িভি�ক �� Friends Not 
Masters’এ বা�ািলেদর “downtrodden races” বেল উপহাস কের (p. 193, Friends Not Masters, 
Mohammad Ayub Khan,1967)।  এ কারেণই আজ কােলা, েবেট ধান ফলােনা আর মাছ ধরার মানুেষরা 
অথ �ৈনিতক উ�য়েন েয ল�া, ফস �া খা�ট মুসলমান আর পািক�ািনেদর েথেক এিগেয় েগেছ তা বলার 



তািগদ েবাধ কেরিছ মা�। তেব এটাও সত�, �ধু এিগেয় যাওয়াই বড় কথা নয়, এই সাফল�েক �টিকেয় 
রাখাই �ধান িবষয়। এবং চ�ােল�টা েসখােনই।  

আ�িব�াস েথেক ‘আমরাও পাির’  

অথ �ৈনিতক এবং সামা�জক িবষয়ক পিরসংখ�ান�িল �ধুই সংখ�া নয়। িকংবা, �ধুই উ�য়েনর দৃশ�মান 
েকান ব� নয়। এসব �ভাব েফেলেছ মানুেষর মন�া��ক দৃ��ভি�র উপর । তা েথেক জািতর মােঝ জ� 
িনেয়েছ এক ধরেণর আ�িব�াস। আর আ�িব�ােসর সহজ মােন – “আমরাও পাির”। অন� অেথ �, এর 
মােন - অন� েদশ বা সমাজ যা করেত েপেরেছ, েদরীেত হেলও, আমরাও েপেরিছ।  

 িনজ� অথ �ায়েন বড় বড় অবকাঠােমা িনম �ােণ স�মতার অপর  নাম – “আমরাও পাির”। জািতর 
জনেকর হত�ার িবচার করেত পারার অপর নাম “আমরাও পাির”। নূের�ােগ �র মত যু�াপরাধী ও 
মানবতািবেরাধীেদর কাঠগড়ায় দাড়ঁ করােনার অপর নাম “আমরাও পাির”। ব�ব�ুর ৭ মােচ�র ভাষণ 
সব �কােলর (গত ২৫০০ বছেরর) ে�� ভাষেণর আ�জ�ািতক �ীকৃিতর অপর নাম “আমরাও পাির”। 
ভারেতর �ভাবশালী ৈদিনক টাইমস অব ই��য়ার ১৪ অে�াবর ২০২০ স�াদকীয় িনবে�র িশেরানাম 
“Look East, India: Bangladesh is about to get past India economically. There are lessons for us”। এ 
িশরনােমর মােনও - “আমরাও পাির”। বাংলােদেশর বািলকা �েম ৈতির েপাষাক উ�ত িবে�র হাই 
ি�েটর ��াে�র গােয় ‘Made in Bangladesh’ েশাভা পাওয়ার মােনও – “আমরাও পাির”।  

অতীেত আরও একবার ‘আ�িব�ােস’ েজেগ উেঠিছল বাংলার মানুষ। েসটা িছল ১৯৭০-৭১’এ। 
জািতর জনক “জয় বাংলা’য়” জনগেণর মােঝ জািগেয়িছল আ�িব�াস। েয আ�িব�ােস জে�িছল 
আ�িনয়�েণর শ��। যার মােঝ অ�জ�ত হেয়েছ বাংলােদেশর রাজৈনিতক �াধীনতা। বত�মান সরকােরর 
জাগােনা আ�িব�ােস ধােপ ধােপ বাংলােদশ অজ�ন কের চেলেছ অথ �ৈনিতক �াধীনতা। তেব এটাই েশষ 
কথা নয়। িভশন-২০৪১ বা�বায়েন িক িক করণীয়, তার েকৗশলগত অব�ান েনয়ার এখনই সময়। 

‘আমরাও পাির’ েথেক ‘আমরা পাির’ 

আগামী কুিড় বছের উ�ত েদেশর পয �ায় েপৗ�ছােনার জন� ‘আমরাও পাির’ েথেক ‘আমরা পাির’েত 
উ�রণ অপিরহায �। ‘আমরাও পাির’ আর ‘আমরা পাির’ – দু�ট বাক�াংশ কাছাকািছ �নােলও, তােদর 
মােঝর তারতম� ও তাৎপয � ব�াপক। েবাঝার জন� এক�ট �াকােড�র উদাহরণ িদ��, যা অেনেকই 
বাংলােদেশর গণমাধ�ম েদেখেছন। এ বছেরর ��েত বাংলােদেশ যখন েকািভেডর �টকা েদওয়া �� হয়, 
তখন �বািস বাংলােদিশ এক যুবক ঢাকা িফের এক�ট �াকাড� হােত রাজপেথ দািঁড়েয়িছল। আর তােত 
িলখা িছল “েকািভড �টকা েদওয়ার জন� িবেদশ েথেক েদেশ এেসিছ”। আর এই অনুভূত আ�িব�ােসর 
ধারণােক বা�েব �প েদওয়ার মােনই হে� – “আমরা পাির”। তার মােন, অন�রা েযখােন অপারক, 
েসখােন আমরা স�ম। েকািভড �টকার ব�াপাের েদশ হয়েতা পুরপির পািরিন িবিভ� বিহ:� কারেণ, তেব 
িনঃসে�েহ েকািভড �টকা �দােনর যা�া এক�ট ইিতবাচক িবভােবর জ� িদেয়িছল। এ েথেকই েবাঝা যায়, 
‘আমরাও পাির’ েথেক ‘আমরা পাির’ উ�রেণর পথ অিধকতর ক�ঠন। এ উ�রেণ �েয়াজন 
অবকাঠােমাসহ, িশ�া, �া�� ে�ে� ব�পক উ�িত সাধেনর মােঝ জনগনেক ‘উ�াবনী মানব স�েদ’ 
(ইেনােভ�টভ ম�ানপাওয়ার) �পা�িরত করা। তার জন� �ধু মা� রা��য় পয �ােয় নয়, রা� কাঠােমার 
সকল পয �ােয় েনতৃে� দরূদিশ �তা, িবচ�ণ েকৗশল ও নীিত িনধ �ারণ ���পূণ �।   

‘আমরা পাির’ ল�� অজ�েনর পথ 

িভশন ২০৪১ বা ‘আমরা পাির’ ল�� অজ�েনর পথ েকমন হেব, রা��য় েকৗশল ও নীিত িনধ �ারণ হেত হেব 
তারই িনিরেখ। ‘আমরাও পাির এবং ‘আমরা পাির’ এই দুেয়র িম� েকৗশেল অ�গিতর পথ খুজেত হেব। 
কিভেডর এই দুঃসমেয়ই ক�ঠন িস�া��িল িনেয় অ�সর হেত হেব। এই লে�� এখােন সুিনিদ�� 
কেয়ক�ট প�া ও েকৗশেলর অবতারণা করিছ।   

 



এক) অথ �ৈনিতক  স�মতা ও  িবেদশী িবিনেয় াগ   

গত এক দশেক েদেশ ি�িতশীল অথ �ৈনিতক �ব�ৃ� সে�ও, এ অ�েলর অন�ান� েদেশর ত� লনায় 
বাংলােদেশ িবেদশী িবিনেয়াগ (এফিডআই) হেয়েছ ত� লনামূলকভােব কম। ২০১৯ সােল বাংলােদেশ ২.৯ 
িবিলয়ন মািক�ন ডলােরর িবিনেয়ােগর ত� লনায়, ভারত, ইে�ােনিশয়ায়,  িভেয়তনােম িবিনেয়াগ হেয়েছ 
যথা�েম ৫০.৬ িবিলয়ন, ২৩.৯ িবিলয়ন এবং ১৭.১ িবিলয়ন মািক�ন ডলার। বাংলােদেশ এফিডআই 
�বােহর হার �জিডিপর মা� ১ শতাংশ, যা এিশয়ার েদেশ�েলার �ায় সব �িন�। েকািভড চলাকালীন 
সমেয়ও এিশয়ার উ�য়নশীল েদশ�িলেত িবেদশী িবিনয়াগ ব�ৃ� েপেয়েছ, অথচ, বাংলােদশ �ত�ািশত 
িবিনয়াগ আকষ �েণ ব�থ � হেয়েছ। ২০২০ সােল, েযখােন িভেয়তনােম িবিনেয়াগ হেয়েছ �ায় ১৬ িবিলয়ন, 
ভারেত �ায় ৬৪ িবিলয়ন, ইে�ােনিশয়ায় আনুমািনক ১৯ িবিলয়ন, েকে�ািডয়া ৩.৬ িবিলয়ন মািক�ন 
ডলার, েসখােন বাংলােদেশ হেয়েছ মা� ২.৬ িবিলয়ন মািক�ন ডলার (World Investment Report 2021, 
UNCTAD)। 

িব� ব�াংেকর ‘ইজ অব ড� ইং িব�জেনস’ ২০২০ এর সূচেক ভারেতর �ান েযখােন ৬৩, েসখােন 
বাংলােদেশর ১৬৮ (World Bank, Doing Business 2020)। ওয়া�� ইেকানিমক েফারােমর ে�াবাল 
ক���ট�টভেনস সূচেকও বাংলােদশ িপিছেয় - ১৪১ েদেশর মেধ� বাংলােদেশর �ান ১০৫এ। এেত েকান 
সে�হ েনই সরকার িবিনেয়ােগ উৎসািহত করেত আ�িরক। তাই সরকারী সং�া�েলা িবিভ� উদার নীিত 
�হণ করা সহ িবিনেয়ােগর এক�ট �িতেযািগতামূলক পিরেবশ সৃ��র জন� েবশ িকছ�  নীিত সং�ার ও 
�েণাদনা বা�বায়ন কেরেছ। েসই সােথ িবিনেয়াগ সািমট, িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল গঠন, েরাড েশা সহ 
িবিভ� �চারমূলক কায ��ম চািলেয়েছ। ২০১৯ এর সূচেকর ত� লনায় ‘ইজ অব ড� ইং িব�জেনস’ ২০২০ 
এর সূচেক ৮ �ান উপের উেঠেছ, তবুও মেন হে� িবিনেয়াগকারীেদর আ�া অজ�েন এসব যেথ� নয়। 
কারণ িবিনেয়ােগর জন� সবেচেয় েবিশ ব�ব�ত দু�ট ৈবি�ক সূচক —  ‘ইজ অব ড� িয়ং িবজেনস’ এবং 
ে�াবাল ক���ট�টভেনস ইনেড�’এ বাংলােদশ যেথ� িপিছেয়। ওই সূচেক বাংলােদেশর অব�ান দুই 
অে�, অথ �াৎ ১০০– এর িনেচ নািমেয় আনার জন� বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন কতৃ�প� (িবডা) কাজ 
কের যাে� সত�, তেব অব�ােনর আ� উ�য়ন আবশ�ক। েয ১০ �ট িবষয় এবং ৪১ �ট িনেদ�শেকর উপর 
িভি� কের ‘ইজ অব ড� িয়ং িবজেনস’ এর  র �া��ং ৈতির হয় তা পরী�া কের উ�য়েন পদে�প িনেত 
হেব। েসই সােথ এটাও মেন রাখা �েয়াজন েয, িবে�র বহ�  েদশ উপমহােদশ বলেত এখনও ভারতেকই 
বুেঝ এবং বুঝায়। িবিনেয়ােগর �� এেল িবিনেয়াগকািররা ভারতেক িঘেরই �� কের; তারপর 
উপমহােদেশর অন� েদশ িনেয় ভােব যা ভারত ও বাংলােদেশর িবিনেয়ােগর পিরমাণ েথেকই �তীয়মান। 
বাংলােদেশর ভাবমূিত �র উ�িতর মধ�িদেয় িবেদশী িবিনেয়াগকািরেদর কােছ আমােদর স�েক� এ ধারণা 
েঘাচােনা জ�রী।   

�� াব  ১ - িবেদশী িবিনেয়াগ আকৃ� করার জন� ‘ইজ অব ড� িয়ং িবজেনস’ এবং ‘ে�াবাল 
ক���ট�টভেনস ইনেড�’এর অেপ�াকৃত দবূ �ল অথচ তাৎপয �পূণ � িবষয়�িল িনধ �ারণ এবং জ�রী 
িভি�েত েস�িলর উ�য়েনর পদে�প েনওয়া।   

 দইু ) িশ�া ও  মানবস�দ ৈতির   

অবকাঠােমা, আমলাতি�ক জ�টলতা, দুব �ল আথ �-সামা�জক অব�া, দুন�িত,  অনু�ত অথ � ও পু�ঁজবাজার, 
জ�টল কর িসে�ম, িস�া� �হেণ িবল�, এই যাবতীয় সমস�া বােদও, আজ বাংলােদেশর যা সবেচেয় বড় 
সমস�া তা হে� স�ঠক জনবল খুেঁজ পাওয়া এবং তােদর উৎপাদনশীলভােব কােজ লাগােনা। �াথিমক 
িশ�া স�সারেণ এবং িল� ৈবষম� �ােস উে�খেযাগ� অ�গিত হেয়েছ, তােত সে�হ েনই।  িক� 
আমােদর িশ�া ব�ব�া এবং পাঠ��ম মানব স�দ উ�য়েনর ল�� পূরেণ ততটা লাগসই নয় বেল 
িবেশষ�েদর ধারণা। সরকার, িশ�া �িত�ান এবং িশ�খােতর মেধ� েযাগােযাগ এবং সহেযািগতার 
অভাব রেয়েছ, যার েনিতবাচক �ভাব পরেছ আধুিনক িশে�র জন� মানস�� ও দ� মানব স�দ 
ৈতিরর ে�ে�। অভাব পূরেণর জন�, েপাশাক, েট�টাইল, বািয়ং হাউস, েটিলেযাগােযাগ, তথ� �যু�� 
ইত�ািদ িশ� চালােনার জন� �িতেবশী েদশ েথেক �চ�র সংখ�ক িবেদশী েপশাদার এবং �যু��িবদ 



আমদািন করা হেয়েছ এবং হে�, ফেল বাংলােদেশর অথ �নীিত �িত বছর পাচঁ িবিলয়ন ডলােরর অিধক 
অথ � হারাে� (২৫ েফব্�য়ারী, ২০১৭, িদ েডইিল �ার)।  

েসিমনার, িসে�া�জয়ােম ই�াি� ৪.০ স�িক�ত �যু��র ��ে�র কথা বলা হে� �ঠকই, িক� েসই সব 
�যু��র বা�বায়েনর জন� েয মানব স�েদর �েয়াজন, তা িকভােব ৈতির করা যায়, েসিদেক েতমন 
নজর েদওয়া হে� িক? স�িত বাংলােদেশর উ�য়ন গেবষণায় বলা হেয়েছ েয ২০২৫ সাল নাগাদ 
বাংলােদেশর িবিভ� খাত েযমন, ৈতির েপাষাক, আইিস�ট েথেক, িনম �াণ, খাদ� ���য়াকরণ, পয �টন, 
হালকা �েকৗশল, �া�� েসবা, জাহাজ িনম �ান আর ঔষদ ৈতির পয �� �ায় ৭ েকা�ট �িশ�ন�া� দ� 
জনশ�� এবং ব�ব�াপেকর �েয়াজন হেব (বাংলােদশ �িতিদন, ১৯ জানুয়ারী ২০১৯)। তাহেল পাস কের 
�ধু সনদ�া� হেলই চলেব না, হেত হেব িশ�া�া�। এ ব�াপাের �ধানমি�র দফতের অবি�ত ন�াশনাল 
ি�লস্  েডিভলভেম� কাউ��ল ���পূণ � ভূিমকা রাখেত পাের। তেব কাউ��ল’েক  েঢেল সাজােনা 
এবং গিতশীল করা �েয়াজন বেল িবেশষ�েদর ধারণা।    

েসই সােথ িব�িবদ�ালয়�িলেক এিগেয় আসেত হেব। স�িত িবে�র িব�িবদ�ালেয়র জিরেপ �থম ৮০০ 
িব�িবদ�ালেয়র মােঝ বাংলােদেশ েকান িব�িবদ�ালয়ই জায়গা কের িনেত পােরিন। র �া��ং িনেয় 
িব�জনেদর নানান মত। েকউ বেলন - এর িপছেন ছ� ঁটার �েয়াজন েনই। েকউ বেলন – এটা  �াসংিগক 
নয়। র �া��ং’এর িপছেন ছ� টার �েয়াজন েনই, তেব, �ধু র �া��ং �াসংিগক মানদ��িল যথাথ �ভােব 
সে�াধন করেল এমিনেতই র �া��ং ধােপ ধােপ উপের উঠেব। েসিদেক িক আমরা মেনােযাগী? েযমন, 
িশ�াদােনর মান ও পিরেবশ; গেবষণার �কািশত সংখ�া ও সুনাম এবং সাইেটশন বা গেবষণার উদ্ধিৃত, 
এই িতন�ট মানদে�র িদেক নজর িদেলই যেথ�। এককথায়, িশ�ক ও গেবষেকরা গেবষণার মধ� িদেয় 
পুেরােনা ও নত� ন �ান অজ�ন করা এবং েসই �ানট� কু িশ�কতার মাধ�েম ছা�েদর কােছ িবতরণ করা। 
এট� কু িন�য়ই �াসংিগক, আর এট� কুই সমােজর চাওয়া। আর এট� কু করেলই র �া��ং উপের উঠেব। এ 
প�ায় লাগসই মানব স�দ স�ৃ�র মাধ�েম একিদেক অভ��রীণ চািহদা পূরণ, অন�িদেক িবেদেশ 
িবিনেয়াগ স�ব। এখােন মেন রাখা �েয়াজন েয, বাংলােদেশর �ধান দু�ট অথ �ৈনিতক চািলকাশ��র 
এক�ট ‘েরিমেট�’, মােন বাংলােদশী �বাসীেদর উপা�জ�ত অথ � েদেশ পাঠােনা, যার �ধান উৎস 
মধ��াচ�। আজ মধ��ােচ� ই�াি� ৪.০ �যু��র বা�বায়েন েসখানকার উৎপাদন এবং েসবা মূলক 
�িত�ােন ধীের ধীের মানব স�দ চািহদার পিরবত�ন ঘটেছ, যার সােথ তাল িমিলেয় মানব স�দ ৈতিরর 
ে�ে� মেনািনেবশ করা বা�নীয়, যিদ েরিমেটে�র পিরমাণ ধের রাখেত িকংবা তােত ব�ৃ� চাই।    

বাংলােদেশ সরকাির িব�িবদ�ােয়র সংখ�া প�ােশর অিধক। গত দশ বছের গেড় িশ�াখােত সরকােরর 
বরা� িছল �জিডিপ’র মা� ১.৩, যা দি�ন এিশয়ার েদেশর ত� লনায় সবেচেয় কম (িব� ব�াংক, ২০২০)। 
তাই, িব�িবদ�ালয় খােত অেথ �র েজাগােন েকৗশিল হওয়া অপিরহায �। �ধু মানস�� ও দ� মানব স�দ 
ৈতিরর জন�ই নয়, েদেশ-�বােস বাংলােদেশর ইিতবাচক ভাবমূিত � সৃ��র �য়ােস বাংলােদেশর অ�ত এক 
েথেক চার�টর িব�িবদ�ালেয়র িবে�র �থমসািরর ৫০০ িব�িবদ�ালেয়র মােঝ জায়গা কের েনওয়া 
জ�রী। তাই প�াশ�ট িব�িবদ�ালয় েথেক �ধু মা� চার�ট িব�িবদ�ালয় েযমন, এক�ট সাব �জনীন, এক�ট 
�েকৗশলী, এক�ট িচিকৎসা এবং এক�ট কৃিষ িব�িবদ�ালয় িনেয় �� হেত পাের িবে�র �থমসািরর ৫০০ 
িব�িবদ�ালেয়র মােঝ জায়গা কের েনওয়ার যা�া। েদেশ আজ য�ত�ভােব উ�তর গেবষণা হে�, যার 
মান িনেয় িনেজরাই স��হান। েদেশর �ধান িব�িবদ�ালয়�িলেতই গেবষণায় েচৗয �বিৃ�র খবর �ায়ই 
খবেরর কাগেজ েদখা যায়। তাই, েদেশর উ�তর গেবষণার মান িন��ত করার জন� ��ািবত চার�ট  
িব�িবদ�ালেয় ২০ েথেক ৪০ শতাংশ িশ�াথ� ‘মা�াস � বাই িরসাস �’ এবং িপএইচিড ��ােমর িশ�াথ� 
এবং বািক িশ�াথ�রা আ�া�াজেুয়ট ��ােমর সােথ জিড়ত থাকেত পাের। নত� ন এই প�া অবল�েন 
অিত �তু গেবষণার �কািশত সংখ�া ও সুনাম এবং সাইেটশন বাড়ােনা স�ব যা র �া��ং উ�রেণ সহায়ক 
হেব। আর এই �েচ�ায় সফলতা এেল, তার �ভাব পরেব অন� িব�িবদ�ালেয়র উপর। 

�� াব  ১ - দ� মানব স�েদর অভ�রীণ চািহদা পূরেণ ন�াশনাল ি�লস্  েডিভলভেম� কাউ��েলর 
ভূিমকা ���পূণ � । তাই, �েয়াজেন কাউ��েল অবকাঠােমাগত পিরবত�ন এেন েঢেল সাজােনা এবং 
গিতশীল করা।   



�� াব  ২ -মধ��ােচ� মানব স�দ চািহদার পিরবত�েনর িদেক নজর েরেখ এবং েসখানকার অথ �নীিতেত 
ই�াি� ৪.০ �যু��র ��� িবেবচনায় িনেয় লাগসই মানব স�দ ৈতিরর �য়ােস ন�াশনাল ি�লস্  
েডিভলভেম� কাউ��েলর েকৗশল িনধ �ারণ করা।  

�� াব  ৩ - �ধু মানস�� ও দ� মানব স�দ ৈতিরর জন�ই নয়, েদেশ-�বােস বাংলােদেশর ইিতবাচক 
ভাবমূিত � স�ৃ�র �য়ােস বাংলােদেশর অ�ত এক েথেক চার�ট িব�িবদ�ালেয়র িবে�র �থমসািরর ৫০০ 
িব�িবদ�ালেয়র মােঝ জায়গা কের েনওয়া অপিরহায �। তাই, এক�ট সাব �জনীন, এক�ট �েকৗশলী, এক�ট 
িচিকৎসা এবং এক�ট কৃিষ িব�িবদ�ালয় িচি�ত করণ, একােডিমক িলডারিশপ �াপন, েদশ-িবেদশ েথেক 
মানস�� ও দ� িশ�ক িনেয়াগ কের িবে�র �থমসািরর ৫০০ িব�িবদ�ালেয়র মােঝ জায়গা কের 
েনওয়ার যা�া �� করা অত�� জ�রী।  

িতন) ‘ে�ইন-েগইন’ েকৗশল ও  মানব  স�দ সং�হ 

মানব স�দ ৈতির এক�ট সময় সােপ� ব�পার। তাই েদেশর অভ�ের মানবস�দ ৈতিরর পাশাপািশ 
অন� েকান েকৗশেল মানব স�দ আহরণ করা স�ব িকনা েস ভাবনাও জ�রী। েসই ভাবনা িক ‘ে�ইন-
ে�ইন’ েক ‘ে�ইন-েগইন’ এ �পা�েরর েকৗশল িঘের হেত পাের? 

সে�হ েনই, িবে�র সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদেশর িবিভ� খােত উ�য়ন হে�। ৈতির হে� পারমাণিবক 
িবদু�ৎ েক� েথেক নদীর তলােদেশ টােনল। িক� ব�বসা �িত�ান সহ অন�ান� �িত�ান পিরচালনার 
ে�ে�ই দ� কম� সংকেট ভ� গেছ। িদন িদন এ সংকট বাড়েছ, েযন উ�য়েনর সােথ তাল িমিলেয় দ� 
কম� সংকট আরও তী�তর হে�। আজ এ সংকট েমাকােবলায় বহ�  �িত�ানই �িমক আমদানী করেছ 
�িতেবশী েদশ েথেক। দ� �মশ��র এ সংকট �ধু �িত�ান চালােনার �িতব�কতাই ৈতির করেছ না, 
বাংলােদেশর �ূত �ব�ৃ� অজ�েনও বাধারঁ স�ৃ� করেছ।    

আজ পিৃথবীর িবিভ� েদেশ অিভবাসী বা �বাসী হেয় বসবাস করেছ �ায় ১০ িমিলয়ন বাংলােদশী। 
সংখ�াটা েবশ বড়। তারা দ�ও। িবিভ� েপশায় িনেয়া�জত। ডা�ার, ই��িনয়ার, আইনিবদ, অথ �নীিতিবদ, 
কৃিষিবদ, িশ�ক, িব�িবদ�ালেয়র একােডিমক, ব�ব�াপনা এবং আই �ট িবেশষ�, েসবা �দানকারী এবং 
সফল ব�বসায়ী। িভশন ২০৪১ ল�� অজ�েন আজেকর বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক ে��াপেট ‘ে�ইন-
েগইন’েক িবিনেয়ােগর পয �ায় ভাবা যায় িক? বলাবাহ� ল�, ‘ে�ইন-েগইন’ েকৗশল মানব স�দ 
আহরনেণর এক অফূর� ভা�ার। �েয়াজন �ধু স�ব� কের স�ঠক েমধােক স�ঠক জায়গায় কােজ 
লাগােনা। আর তা করার জন� সরকােরর নীিত-িনধ �ারকেদর এিগেয় আসেত হেব।  

বা�বায়েনর জন� উ�ত িবে� অব�ানরত িবিভ� ে�ে� যথা, িশ�া, �া��, অথ �নীিত, �যু��, কৃিষসহ 
িবিভ� িবষয়ক িবেশষ�েদর িনেয় এক�ট Global Network of Bangladeshi Experts (সংে�েপ GNOBEX) 
গঠন করা েযেত পাের। িবেশষ�েদর েডটা-েবস এবং িবেশষ�-�টম ৈতিরেত িবিভ� েদেশ অবি�ত 
বাংলােদেশর িমশন সম�য়কারীর ভূিমকা িনেত পাের। বাংলােদেশর িবিভ� �িত�ান যথা িশ�া, �া�� 
েসই সােথ েমগা �েজে� িবেশষ�রা �টম-েবিসেস অংশ িনেত পাের। িবেশষ�েদর �ারা গ�ঠত এ 
জাতীয় �টম উ�ত েদেশর দ�তা এবং অিভ�তার মাধ�েম হাড� এবং সফট্  উভয়ই ধরেণর দ�তাই অিত 
অ� সমেয় আমােদর অথ �নীিতেত িবকীণ � করা স�ব যা িভশন ২০৪১ ল�� অজ�েন অত�� জ�রী। 
�বাসী িবেশষ�েদর েদেশর �িত মম�েবােধর কারেণ তােদর �েচ�ায় ‘মাি��ায়ার এেফ�’ 
পিরলি�ত হওয়ার স�াবনাও উ�ল।      

�� াব  ১ - িভশন ২০৪১ ল�� অজ�েন ‘ে�ইন-েগইন’েক ইিতবাচক দৃ�� ভি�েত েদখা এবং আ�জ�ািতক 
বািণেজ�র আমদািন বা িবিনেয়ােগর িবেবচনায় েনওয়া জ�রী। ে�ইন-েগইন’ েকৗশল অবল�েন েমধা 
স�ব� কের স�ঠক েমধা স�ঠক জায়গায় কােজ লাগােনার জন� সরকােরর নীিত-িনধ �ারকেদর এিগেয় 
আসা বা�নীয়।  

 



চার) কূটৈনিতক  িমশন এবং অথ �ৈনিতক  কূটনীিত  

দতূাবাস এবং কনসু�েলট িমেল �বােস বাংলােদেশর িমশন রেয়েছ শতািধক। িমশন�িল িবে�র িবিভ� 
েদেশর সােথ কূটৈনিতক সুস�ক� �াপন, স�সারন, িভসা �দান, পাসেপাট� নবায়ন, েসই সােথ 
নানািবিধ কােজ জিড়ত থােক। তেব এটাও হয়েতা সত�, িমশন�িলর ��� এবং কােজর পিরিধ তােদর 
অব�ান িবেশেষ িভ�। েযমন, মধ��ােচ� এক ধরেনর, আর প��মা েদেশর ে�ে� অন� ধরেনর। আিম 
িন��ত, েয েকান সং�ার মত িমশেনর কম ��মতা মূল�ায়ন (পাফ�েম �� এ�াইযাল) বেল মানদ� আেছ 
যার িনিরেখ তােদর কায ��ম িবন�� হয়। বাংলােদেশর ২০৪১  িভশনেক সামেন েরেখ িমশন�িলর 
ভূিমকার কথা িবেবচনায় িনেয়, তােদর কায ��েমর িবন�াস আর কম ��মতা মূল�ায়েনর মানদে� 
পিরবত�েনর আবশ�িকতা আেছ িক? যিদ থােক, তাহেল  দতূাবােসর অভ�রীণ কাঠােমাগত পিরবত�েনর 
আবশ�িকতাই বা কতট�কু?   

�� দু�ট �ধানম�ী েশখ হািসনার দু�ট িদকিনেদ�শনার আেলােক পয �ােলাচনা করা েযেত পাের। �থম 
িদকিনেদ�শনায় �ধানম�ী অথ �ৈনিতক কূটনীিতর ��ে�র উে�খ কেরন। িতিন বেলন, “এক সময় 
আমােদর কূটনীিতটা রাজৈনিতক িছল। এখন এটা হেয় িগেয়েছ অথ �ৈনিতক, অথ �াৎ আমােদর ��� 
এখন অথ �ৈনিতক কূটনীিতেত” (িবিডিনউজ২৪.কম, ২২ নেভ�র ২০১৮)। �ধানম�ীর ব�েব�র মােন 
এই নয় েয রাজৈনিতক কূটনীিতর ��� কেম েগেছ। বর�, এর মােন, রাজৈনিতক কূটনীিতর 
সুস�েক�র উপর ভর কের অথ �ৈনিতক কূটনীিতেক সামেন এিগেয় েনওয়া। রাজৈনিতক কূটনীিত েয 
অথ �নীিতর সােথ জিড়ত তার দৃ�া� চীন-আে�িলয়া স�ক�। গত পিঁচশ বছর অে�িলয়া চীেনর সােথ ‘এক 
ধরেণর’ রাজৈনিতক স�ক� বজায় েরেখ অথ �নীিত েজারদার কের। স�িত কিভড িনেয় দু’েদেশর 
মােঝ রাজৈনিতক জ�টলতা বােড় এবং তার েনিতবাচক �ভাব পেড় অে�িলয়ার অথ �নীিতেত। অন�িদেক, 
ভারেতর েকায়ােড� অ�ভ� ��� অে�িলয়ার সােথ ভারেতর বািণেজ� ইিতবাচক �ভাব েফলেছ।  

ি�তীয় িদকিনেদ�শনা �ধানম�ী েশখ হািসনা সরাসির িমশন �ধানেদর উে�শ� কের বেলেছন। িতিন 
বেলন, “… িবিভ� েদেশ আমােদর অ�া�ােসডর ও হাই কিমশনার যারা, তােদর একটা দািয়� থাকেব েয েয 
েদেশই থােকন, েসই েদেশ আমােদর েকান পণ�টা েযেত পাের, েকান পণ�টার মােক�ট আেছ েস�েলা 
একট�  খুেঁজ েবর করা …”(িবিডিনউজ২৪.কম, ২২ নেভ�র ২০১৮)। গত স�ােহই �ধানম�ী এ িবষয়�টর 
��ে�র পুনরাবিৃ� কেরন এবং বেলন, “… কী কী পণ� আমরা উৎপাদন করেত পাির এবং র�ািন করেত 
পাির, েসটাও গেবষণা কের েবর করেত হেব” (�থম আেলা, ২৬ েশ অে�াবর, ২০২১)। 

�ধানম�ীর �থম িদকিনেদ�শনা �ােট�জক এবং ি�তীয় িদকিনেদ�শনা অেপেরশনাল, যা �ােট�জক 
ল�� অজ�েন সহায়ক হেব। 

�ধানম�ীর দু�ট িদকিনেদ�শনা অথ �বহ করার জন� দতূাবােসর কায ��ম এবং কম ��মতা মূল�ায়েনর 
মানদে� পিরবত�ন এবং েসই সােথ দতূাবােসর অভ��রীণ কাঠােমাগত পিরবত�েনর �েয়াজন আেছ বেল 
িবেশষ�েদর ধারণা। েমাটা দােগ, িবেদিশ িবিনেয়ােগর স�বনা, পণ� এবং মানব স�দ র�ািনর সুেযাগ, 
পয �টন �সাের সহায়ক সহ অথ �ৈনিতক অন�ান� িবষেয়র িবে�ষেণ েকান েদশ কত েবিশ ���পূণ � তা 
িনধ �ারণ করা েযেত পাের এবং তার িবচাের িনধ �ািরত হেত পাের দতূাবােসর ��� এবং েসই সব 
দতূাবাসেক েঢেল সাজােনার �েয়াজনীয়তা। েযমন, অথ �ৈনিতক কম �কাে�র স�সারেণর কারেণ 
দতূাবােসর কমাস � উইং’েক শ��শালী ও সুসংহত করা। পয �টন �সােরর জন� সাং�ৃিতক েক� �িত�া 
করা। সাং�ৃিতক েকে�র মাধ�েম েদেশর ইিতহাস, সং�ৃিত িবেদশীেদর কােছ ত� েল ধরা, েসই সােথ েদশ 
েথেক সাং�ৃিতক দল েযমন, স�ীত ও নতৃ�, না� েগা�� আম�ণ কের িবিভ� সাং�ৃিতক অনু�ােনর 
মাধ�েম বাংলােদেশর সং�ৃিত িবেদশীেদর জন� �দশ �েনর ব�ব�া েনওয়া। বাংলােদেশর েকান দতূাবাস 
িকংবা কনসু�েলেটর অিধেন েকান সাং�ৃিতক েক� আেছ িকনা আমার জানা েনই। তেব আমার িব�াস, 
বাংলােদেশর ভাবমূিত � গড়া ও স�সারেণ এর �ভাব হেব ব�াপক।  

অে�িলয়ার Lowy Institute, এিশয়া পাওয়ার সূচক (Asia Power Index) নােম �িত বছর এক�ট িরেপাট� 
�কাশ কের, যার উে�শ� স�দ এবং �ভাব পিরমাপ কের এিশয়ার রা� ও অ�েলর আেপি�ক শ��র 



র �া��ং িনধ �ারণ করা (Asia Power Index – Key findings 2020, Lowy Institute, Sydney, 2020)। �ধানত 
িতন�ট িবষয় েযমন, অথ �ৈনিতক স�মতা (এবং তার �ভাব), সামিরক স�মতা (এবং তার �ভাব), এবং 
সাং�ৃিতক �ভােবর উপর িভি� কের এই সূচক ৈতির হয়। ২০২০ িরেপােট� যু�রা�, চীন, রািশয়া, ও ভারত 
সহ এিশয়ার ২৬ �ট রা� ও অ�েলর র �া��ং’এ বাংলােদেশর অব�ান ১৮-েত এবং চার �মতা �েরর 
িবন�ােস বাংলােদশ ৪থ � �ের বা মাইনর �মতার েদেশ�িলর অ�ভ� ��। েদেশর বত�মান অথ �ৈনিতক 
ে��াপেট এবং পররা� নীিতর িনিরেখ সামিরক স�মতা (এবং তার �ভাব) ব�াপকভােব বাড়ােনার 
�েয়াজনীয়তা েনই বলেলই চেল। তেব, িভশন ২০৪১ লে�� অথ �ৈনিতক স�মতা ব�ৃ� জ�রী আর 
েসখােনই অথ �ৈনিতক কূটনীিতর সংি��তা্র �াসি�কতা। িবেদিশ িবিনেয়াগ, পণ� এবং মানব স�দ 
র�ািনর সুেযাগ স�ৃ�্র মাধ�েম অথ �ৈনিতক স�মতা বৃ��েত দতূাবাস ���পূণ � ভ� িমকা রাখেত পাের। 
েসই সােথ সাং�ৃিতক �ভাব স�সারেণর ে�ে�ও ভ� িমকা রাখেত পাের, যার �ভােব সৃ� েদেশর 
ইিতবাচক ভাবমূিত � অথ �ৈনিতক স�মতা ব�ৃ�েতও সহায়ক হেব। নীিত-িনধ �ারকরা এই ‘উৎকষ � চ�েক’ 
িবেবচনায় েনেব বেল আমার িব�াস।  উে���, স�িত বাংলােদশ ও অে�িলয়ার মেধ� ‘ে�ড অ�া� 
ইনেভ�েম� ে�মওয়াক� অ�াের�েম�’ বা সংে�েপ ‘TIFA’ �া�িরত হয় যা বাংলােদেশ অে�িলয়ার 
িবিনেয়ােগর পথ সুগম করেব (িবিডিনউজ২৪ডটকম, ১৫ েসে��র ২০২১)। অে�িলয়ায় বাংলােদেশর 
দতূাবাস েথেক পূেব � কখেনা এই ধরেণর উেদ�াগ েনওয়া হেয়েছ বেল আমার জানা েনই। TIFA’এর উেদ�াগ 
েনওয়া এবং তা সফলতার সােথ স�� করার জন� অে�িলয়ার দতূাবােসর হাই কিমশনার সহ অন�ান� 
কম �কত�ারা সাধুবাদ পাওয়ার দািবদার। হয়েতা ইিতমেধ� িবে�র অন�ান� দতূাবাসও এই ধরেণর পদে�প 
িনে� বা ভিবষ�েত েনেব, েসটাই আমােদর কাম�।  

�� াব  ১ - িবেদিশ িবিনেয়ােগর স�বনা, পণ� এবং মানবস�দ র�ািনর সুেযাগ, পয �টন �সাের সহায়ক 
সহ অথ �ৈনিতক অন�ান� িবষেয়র িবে�ষেণ েকান েদশ কত েবিশ ���পূণ � তা িনধ �ারণ করা এবং েসই 
সব েদেশর দতূাবাস�িলর �েয়াজনীয় অবকাঠােমা েঢেল সাজােনা �েয়াজন। 

�� াব  ২ - িভশন ২০৪১ ল�� অজ�েন িবেদিশ িবিনেয়াগ, পণ� এবং মানব স�দ র�ািনর সুেযাগ স�ৃ�্র 
মাধ�েম বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক স�মতা ব�ৃ�েত দুতাবােসর ভ� িমকা ���পূণ � । েস কারেণ, 
দতূাবাস�িলর অথ �ৈনিতক কূটনীিত েজারদার করা জ�রী। 

�� াব  ৩ - �বােস সাং�ৃিতক �ভাব স�সারেণর ে�ে� দুতাবাস উে�খেযাগ� ভ� িমকা রাখেত পাের, যার 
�ভােব স�ৃ েদেশর ইিতবাচক ভাবমূিত � অথ �ৈনিতক স�মতা ব�ৃ�েতও সহায়ক হেব, েযমন পয �টন খাত। 
নীিত-িনধ �ারকেদর এই ‘উৎকষ � চ�’ িবেবচনায় েনওয়া ���পূণ �।    

পাচঁ) ৈতির  েপাশাক  খাত  – েমইড-ইন বাংলােদশ  েথেক  �া�  বাংলােদশ  

বাংলােদেশর �ধান দু�ট অথ �ৈনিতক চািলকাশ��র এক�ট ৈতির েপাশাক খাত। আিশর দশেকর ��েত 
যার র�ািনর যা�া �� হয় মা� ১২ হাজার ডলার িদেয়, আজ তা গত চি�শ বছের দািঁড়েয়েছ ৩১.৪৫ 
িবিলয়ন ডলাের। এই খােত ৩৫০০ অিধক কারখানা স��য়, েযখােন চার ল� কািরগর কােজ িনেয়া�জত, 
যােদর েবিশর ভাগই নারী।   

ৈতির েপাশাক খােতর �ত�� অবদান অথ �ৈনিতক হেলও, এই খােতর সামা�জক, িশ�া ও আ�জ�ািতক 
ব�বসার ে�ে� পেরা� অবদানও খােটা কের েদখার সুেযাগ েনই। েযমন, নারী �মতায়ন। গত পাচঁ 
দশেক নারী অিধকার আদােয়র রাজৈনিতক আে�ালন যতটা অবদান রাখেত েপেরেছ, তার েচেয় েঢর 
েবিশ েরেখেছ ৈতির েপাশাক খাত তােদর মােঝ িশ�া, সেচতনতা ও �াধীনতা েবাধ স�ৃ�র মােঝ। েসই 
সােথ কেলজ বা িশ�া �িত�ান িমড-ম�ােনজারেদর ব�ব�াপনা-দ�তা অজ�েন যা অবদান েরেখেছ, তার 
েচেয় েবিশ েরেখেছ েপাশাক খাত।  

তেব এটা সত�, গত চি�শ বছর বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খাত �ধানত আ�জ�ািতক �াে�র জন� 
েপাষাক ৈতির কের আসেছ। বাংলােদেশর ২০৪১  িভশনেক সামেন েরেখ দীঘ � চার দশেকর অিভ�তােক 
কােজ লািগেয় এই খাত ভাবেত পাের িক আর এক ধাপ এিগেয় যাওয়ার – From Made in Bangladesh to 
Brand Bangladesh? অথ �াৎ, বাংলােদেশর িনেজ� �া� িব�বাজাের ছাড়া। তােত ‘আমরাও পাির’ 



�পা�িরত হেব ‘আমরা পাির’েত। তােত অথ � সহ সুনাম আসেব যা বাংলােদেশর ইিতবাচক ভাবমূিত � 
ৈতিরেত সহায়ক হেব।  

িনেজ� �া� ৈতিরেত উ�াবন �মতা বা দ�তা অপিরহায �। তাই কাজ�ট েমােটই সহজ নয়। তেব 
আমােদর সামেন েস দ�তা অজ�েনর দৃ�া� েয েনই তা নয়। েযমন চীন বা ভারত। আজও চীনেক �নেত 
হয় কিপরাইট ল�েনর বদনাম। তার মােঝই �যু�� খােত িনেজ� ও অিভনব িডজাইন িনেয় িব�বাজাের 
এেসেছ Huawei। ভারেতর বিলউড আরও এক�ট উদাহরণ। েজন অি�েনর উপন�াস অবলে� ইংের�জ 
িসেনমা Pride and Prejudice’এর আেদােল ৈতির বিলউেডর Bride and Prejudice পিৃথবীর দশ �েকর কােছ 
অেনক েবিশ জনি�য়তা লাভ কেরেছ। েসেহত� , বাংলেদেশর ৈতির েপাশাক খােতর পে� িব�বাজাের 
িনেজ� �া� িনেয় আসা অস�ব িকছ�  নয়।   

��াব ১ - েদেশর ২০৪১  িভশনেক সামেন েরেখ দীঘ � চার দশেকর অিভ�তােক কােজ লািগেয় এখনই 
সময় বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর আর এক ধাপ এিগেয় যাওয়া – From Made in Bangladesh to 
Brand Bangladesh। অথ �াৎ, বাংলােদেশর িনেজ� �া� িব�বাজাের ছাড়া।    

আজ েথেক ২০৪১ কুিড় বছর। মেন হেত পাের অেনক সময়। বা�েব,২০৪১  িভশেনর ল�� অজ�ন, তথা 
উ�ত িবে�র �ার �াে� েপৗ�ছার জন� কুিড় বছর েতমন দীঘ � সময় নয়। উ�য়েনর িভি� ৈতির হেয়েছ। 
তেব েস ধারা েবগবান করেত স�ঠক েকৗশল অবল�ন করার এখনই সময়। সরকার, সরকােরর নীিত 
িনধ �ারক, েবসরকাির বািণ�জ�ক �িত�ােনর িস�া� �হণকারী এ �বে� বিণ �ত সুিনিদ�� েকৗশল�িল 
ইিতমেধ� �হণ কের না থাকেল, শী�ই িবেবচনায় েনেবন বেল আশা করিছ। 

_________________________________________________________ 
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