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তারিখ- ১৭-০৬-২০২১
জিল্লি
ি দদপর্ দকারভড েরররস্থরি উপেগ্িনক ভাপব্ খারাপের
ু িহমানঃ দর্ক
রদপক যাপে। রব্পর্ষ কপর ব্াংলাপদর্-ভারি সীমান্ত এলাকার দিলাগুপলাপি এব্ং
দসটি দসই সব্ দিলা দর্পক আপরা অনযানয দিলা ব্া দদপর্র রব্রভন্ন প্রাপন্ত ছর়িপ়ে
ে়িপি শুু কপরপছ। মৃপির সংখযা ব্া়িপছ আক্রাপন্তর সংখযা র্িকরা রহপসপব্ দয
েররমাণ আক্রাপন্তর দসটি ব্া়িপি শুু কপরপছ। এব্ং দকারভড দর্পক রক্ষা োও়োর
দয রক্ষাকব্চ রহপসপব্ ভযাকরসন দক রব্পব্চনা করা হপিা দসই ভযাকরসন রনপ়েও
ব্াংলাপদর্ এক গ্ভীর সংকপি আপছ। এই সংকি এখন ভযাকরসন দক দকন্দ্র কপর
দয ব্াংলাপদপর্র এখন সঙ্কি দসটি ন়ে এর ব্াইপরও নানা রকম ভূ রািননরিক
সংকি ব্াংলাপদপর্ দদখা যাপে। যার দীর্রদপনর
ি
চীন এব্ং ভারপির মপধ্য দয
ভারসাময রক্ষার দয রািনীরি ব্া বব্পদরর্ক নীরি দসটি এখন খুব্ একিা সুফল ব্প়ে
আনপছ ব্পল মপন হপে না ব্রং অপনকপক্ষপেই এখন অপনক ব়্ি সংকি বিরর
করপব্ ব্পলই অপনপক মপন করপছন। এব্ং দসইসপে এব্ং দসইসপে দদপর্র
আগ্ামী অর্ব্ছপর
ি
ব্াপিি দযটি সংসপদ উেস্থারেি হপ়েপছ দসটি রনপ়ে নানা রকম
প্ররিজক্র়ো িনমপন রপ়েপছ। অপনপক মপন কপরন এই ব্াপিটি আর্পল শুধ্ুমাে
উেরিলার ব্যব্সা়েী এব্ং সরকারর কমকিি
ি াপদর ব্াপিি। এটি এখন সাধ্ারণ
মানুপষর ব্াপিি ন়ে। রেরছপ়ে ে়িা মানুপষর এখাপন দকান সুপযাগ্ ব্া সুরব্ধ্া এখাপন
দদও়ো হপ়েপছ ব্পল অপনপকই মপন কপরন না। মূলি এই সব্ রব্ষ়ে রনপ়ে আমরা
আিপক আপলাচনা করব্ার দচষ্টা করব্ আর আপলাচনা করব্ার িনয আমার ব্াপ়ে
ব্সা আপছন ব্াংলাপদর্ গ্াপমন্টস
ি
মযানুফযাকচারাস িঅযান্ড এক্সপোিি াস ি

অযাপসারসপ়ের্ন রব্জিএমইএর নব্রনব্ারচি
ি
েররচালকআব্দুল্লাহ হীল রারকব্ এব্ং
আমার ডাপন রপ়েপছন ভু-অর্নীরির
ি
দর্ক়ি ইস্ট ওপ়েস্ট ইউরনভারসটির
ি রর্ক্ষক
োরপভি কররম আব্বাসী। স্বাগ্িম আেনাপদর দু'িনপকই িৃিী়ে মাো়ে।
রম.আব্দুল্লাহ হীল রারকব্ আেনার কাছ দর্পক দকারভড েরররস্থরি আসপল রক মপন
হপে ব্াংলাপদপর্ এব্ং িীব্ন-িীরব্কার মপধ্য নিু ন একিা সমন্ব়ে সাধ্না একিা
দচষ্টায িীব্ন ও রক্ষা োপেনা। এব্ং িীরব্কার সংকিও আপছ এব্ং দসই দক্ষপে
ব্াংলাপদর্ সরকার যখন িীরব্কার প্রশ্নটিই অযাপেস করপি শুু কপরপছ। শুু
দর্পক আরএমজি দসক্টর দক অিযন্ত গুুপের সপে রব্পব্চনা়ে দনও়ো হপ়েপছ।
দিা সব্রমরলপ়েই অপনপকই মপন করপছন সংকিিা দর্পক আসপল দব্পরাপি
ব্াংলাপদর্ োরপছ না। আেনাপদর দারব্-দাও়ো এখপনা আপছ। অপনক দারব্ েূরণ
করা হপ়েপছ। সব্ রমপল আেনার কাছ দর্পক শুনপি চাই দয দকারভড েরররস্থরি
রক? রক রকম মপন হপে দকমন দদখপছন আেনারা?
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ ধ্নযব্াদ জিল্লুর ভাই। আমাপদর দকারভপদর এখপনর
ব্িিমান েরররস্থরি আসপল আনসার দিন। আমরা যারা ঢাকা়ে ব্সব্াস কররছ
আমরা শুপনরছ দয দেররপফরর়োল এরর়োপি ইনপফকর্ন রকছুিা দব্প়িপছ। এখন
অফপকাস সরকার
ি
দচষ্টা করপছ দসিাপক লকডাউপনর মাধ্যপম এব্ং দফরসরলটি
গুপলাপক এনসার কপর দমরডপকল ফযারসরলটি, অজক্সপিন ফ্লও, আইফ্লও অজক্সপিন
ব্া যিিুক সাপোিি দদও়োর। প্রাইপভিরল অপনক অরগ্ানাইপির্ন এরগ্প়ে এপসপছ
আিপক আমাপদর দকাম্পারন সািক্ষীরা়ে একিা উেপিলা স্বাস্থযকমপেপক্স প্রা়ে
চরল্লর্িা দব্ড এক্সপিন্ড সাপোিি রদলাম রব্কি ওখাপন নাম্বার অফ দডি গুপলা
র্পিি ি রছল।
জিল্লুি িহমানঃটিম গ্রুে দর্পক?
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ টিম গ্রুে দর্পক। দিাপকই ধ্রপনর আরম রসওর
অপনপকই এরগ্প়ে আসপছন। আসপল এই দয একিা চযাপলঞ্জ এিা খুব্ই আনসার
দিন এিার িনয আমরা দকউই রপ্রপে়োর রছলাম না। দদন এপগ্ইন কপম্প়োর িুুঁ
ইজন্ড়ো অর আদার কনটিি আরম ব্লব্ দসাফার গ্ভারপমন্ট ব্পলন,প্রাইপভি
দলপভল ব্পলন সব্াই সাকপসসফুরল দমাকাপব্লা করপি দেপরপছ অফপকাস ি
স্বাস্থযখাপি দব্র্ রকছু অরন়েপমর' একিা অরভপযাগ্ আপছ। এিা হ়েপিা ব্া অযাি
লািি রকছুিা আউি অফ কপরালও দদন এপগ্ইন এই মুহপূ িি আমাপদর দয ইন্ডারি
দসই োসপেরক্টভ
ি
আরম ব্লব্ দয এখন েযন্ত
ি সংক্রমপণর হার ঢাকা়ে খুব্ একিা

লক্ষয করা যাপে না রব্কি আমাপদর দয রেরসআর লযাব্গুপলা আপছ দযগুপলাপি
আমরা ও়োকিারপদর দিস্ট করর দসিার োপসপন্টি
ি
এক োপসপন্টরও
ি
রনপচ।
জিল্লুি িহমানঃ এিা খুব্ই আর্াপ্রদ দয গ্াপমন্টস
ি
ফযাক্টররগুপলা দযভাপব্ শুুর
রদক দর্পক খুপল দদও়ো হপ়েপছ দসখাপন সংক্রমণ দসই অপর্ হ়েরন
ি
ব্া ব়্ি দকান
কযািু়োরলটি খব্র আমরা োইরন। এই িা়েগ্ািা আেনার রকভাপব্ রন়েন্ত্রন
করপলন িারন আমরা গ্াপমন্ট
ি দসক্টর রনপ়ে অপনক রকপমর সমাপলাচনা আপছ
দসই আপলাচনা সরকাপরর সুরব্ধ্া আেনারা যান ও দব্রর্ োন দব্রর্। আব্ার
আেনাপদর দক রর্পর ব্াংলাপদপর্ অপনক রকপমর অিিনও আপছ সম্প্ররিকাপল
রকছু আন্তিিারিক েুরস্কাপর ভূ রষি হপ়েপছন আেনারা। সব্ রমপল একিু শুনপি
চাই দয এই দসক্টর এব্ং প্রযাকটিকযারল এখন দসক্টর অব্স্থািা রক?
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ গ্ি ব্ছর যখন ব্ন্ধ কপর দদও়ো হল এব্ং দখালা হল
অপনক রমরড়োপি অপনক কর্াব্ািিা হপ়েপছ আমরা দপ্রসাপর রছলাম। ওই সম়ে
আমাপদর সরকার এব্ং মারলপকর দয একিা দররসরলপ়েন্ট অযাটিটিউড রছল দসিা
রকন্তু আিপক এই ফলাফল িাপক আমরা দদখপি োজে। ইপকানরম যরদ ওই সম়ে
স্থরব্র হপ়ে দযি কমরেিরল িাহপল আমাপদর দয অফপকাস এক্সপোিি
ি
রকছুিা েে
কপরপছ দদন এপগ্ইন এিাও র্াকি না। দলাব্াল মাপকিি একব্ার চপল দগ্পল ওই
মাপকিিিা রফররপ়ে আনা খুব্ই রডরফকাল্ট। ওই োসপেরক্টপভ
ি
আমাপদর
রসদ্ধান্তগুপলা সটিক রছল েরব্িীপি প্রমাণ হপ়েপছ এব্ং গ্ি সপ্তাপহ এক িা়েগ্া়ে
আমাপদর রডজি দহলর্ দরফাপরন্স রদজেল দয, লুক আি গ্াপমন্টস
ি
ইন্ডারি িারা
রকভাপব্ এি দলাকপক সুন্দরভাপব্ সব্গুপলা দস্টে ফপলা কপর ফযাক্টররগুপলা
েররচালনা করপছ। দযখাপন সংক্রমণ হপে না এব্ং প্রপিযকিা ও়োকিার সুররক্ষি
অব্স্থা়ে আপছ। এিা আসপল আমাপদর িনয গ্পব্রি এখন এিাপক আসপল
এক্সাম্পল আকাপর দদখাপনা হপে। একই সাপর্ আেরন যরদ দদপখন দয দিািাল
করভড দমাকাপব্লা়ে ফযাক্টররগুপলা রনিস্ব ইরনরর্প়েটিপভ দয ব্যব্স্থাগুপলা রনপ়েপছ।
িাপদর ও়োকিারপদর স্বাস্থযপসব্া ব্া িাপদর সাপোিি দস ব্যাোপর অপনক দছাি দছাি
গ্ল্প রপ়েপছ দসগুপলা দর্ানার মি। দসগুপলা যরদ আমরা রমরড়োপক আমরা
এনকাপরি করর গ্ল্পগুপলা িু পল ধ্রার দসাপডি এগুপলা আসপল এক্সাম্পল আকাপর
নযার্নারল ব্া ইন্টারনযার্নারল ব্লপল আমাপদর দয ব্র্যাজন্ডং দসিা আপরা দব্িা েযাপ়ে
ি
যাপব্। আর ররপসন্ট দয অযাও়োডি আমরা দেলাম ইউএস জিরব্ দর্পক এব্ং
ইরর্কযাল প্রযাকটিপস আমরা ও়োপডির দসপকন্ড েজির্পন আসলাম দলাব্াল
ই়োপি। এই দুপিাই রকন্তু আমাপদর দব্ঞ্চমাকি হপ়ে দগ্ল। এিা আমাপদর িনয
একিা দরপকারিপির্ন দস রানা োিার দুর্িনা
ি
হও়োর ের আমাপদর প্রপিযকিা
ফযাক্টরর মারলপকর দয ররপ়েলাইপির্ন রছল দয আমাপদর ও়োকিারপদর ও়োরকিং

োপসর দহলর্ এন্ড দসফটি কপরাপল দসখাপন আমরা দমরসভ আমাপদর রচন্তা ধ্ারা়ে
দচইঞ্জ আমরা রনপ়ে আসরছ। এিা আরম ব্লপব্া দয রকছুিা চযাপলঞ্জ রছল আমাপদর
ইপকানরমক চযাপলঞ্জ রছল দয আমাপদর এইপয ইনফ্রািাকচার ব্া ইনপভসপমন্ট এিা
আসপল একমাে ব্ুপক ওরকম সাহস রনপ়ে নামাপি সম্ভব্ হপ়েপছ অফপকাস ি
এপকারডিং ইরনরর্প়েটিভ অনলাইন ইরনরর্প়েটিভ অলপসা দগ্ভ লি দমার দপ্রসার।
রে এন রড রস দকাড দয দচঞ্জ গুপলা এপসপছ িাপি কপর ইনপভস্টপমপন্ট নিু ন
ইনপভসপমন্টিা আমাপদর িনয দব্র্ এক্সপেজন্সভ হপ়ে দগ্পছ ফর রমড দলপভল
ফযাক্টররস ব্াি দডন এপগ্ইন এিা আমাপদরপক একিা দলাব্াল েজির্পন রনপ়ে
আসপলা। ইউ এস জি রব্ দয ও়োডিিা রব্জিএমইএ দক রদল এস এন ইনরস্টটিউর্ন
এিাও আসপল আমাপদর িনয এনকাপরি হপ়ে র্াকপব্। অফপকাস িএিা একিা
দলাব্াল েজির্রনং দয নাও দা রলডার অফ দগ্ৌওস ইরনরর্প়েটিভ এব্ং গ্রীন
কনপসপ্টিা আসপল ইি ইি আ করমিপমন্ট িু আও়োর দসাসাইটি, দনচার এন্ড
ফর আও়োর রফউচার দিনাপরর্ন। আমরা এখাপন ব্লরছ রররডউস, ররসাইপকল আ
আ…
জিল্লুি িহমানঃ ররইউস
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ ররইউস, ররসাইপকল এন্ড রররডউস। আমরা এনাজিি ব্লপি
োও়োরপক দসালার দক ইউটিলাইি কররছ। আমরা কাব্নি ফুিেৃন্ট কামাজে।
আমরা নযাচারাল ও়োিার ইউি কররছ। হারপভরস্টং কপর দরইন ও়োিার রদপ়ে
আমরা কাি কররছ। দসই ইরনরর্প়েটিভ গুপলা যখন আপরা ব়্ি ফযাক্টররপি শুু
হপ়ে যাপব্। ৫০০ ব়্ি ফযাক্টররপি শুু হপ়ে যাপব্ দযিা রকনা ইউএসজিরব্র ররপোিি
অনুযা়েী আপরা সাপ়ি ৪০০ দর্পক েপন ৫০০ ফযাক্টরর আসপছ দসা রদস ইি এ
রহউি করমিপমন্ট নি অনরল ফর আও়োর রব্িপনস ব্াি অলপসা ফর আও়োর
রফউচার দিনাপরর্ন। ইউ আর িার়েং িু রব্ দরস্পন্সাইপব্ল ফর আও়োর
ইপকারসপস্টম। উই উইল িাই িু েুি ইি এস আ কালচার। আমরা এিাপক কালচার
আকাপরর ৩৬০ রডগ্রী অযাপেপল যখন এিা আমরা প্রযাকটিস করপব্া রক ও়োকিার
রক স্টাফ, রক মযাপনিপমন্ট সব্াই এই করমিপমন্ট এর মপধ্য চপল আসপব্া। এই
প্রযাকটিস যখন হপব্ এিা রকন্তু আমার অরফস ব্া ফযাক্টরর দর্পক ব্াসা়ে রগ্প়ে
প্রযাকটিসিা হপব্। দয োরন কম খরচ করা, অেচ়ে না করা, এই জিরনসগুপলা
রকন্তু আমাপদর িনয কালচারারল দডভলে হপল ইপভন্টচু়োরল এিা কস্ট
অেটিমাইপির্ন ব্পলন আর দসরভংস ফর দা রফউচার দিনাপরর্ন ব্পলন দহল্প
করপব্।

জিল্লি
ু িহমানঃ রম.োরপভি কররম আব্বাসী রক মপন হপে দকারভড েরররস্থরি
মপধ্য এব্ং ভযাকরসন রনপ়ে দিা ব্াংলাপদর্ একিা সংকপির মপধ্য আপছ। আরম ভূ রািনীরির কর্া ব্লরছলাম দয দকার্া়ে দযন ব্াংলাপদপর্ এপস আিপক দগ্পছ। গ্ি
কপ়েক ব্ছর ধ্পর স্মািি রল মযাপনি করপি করপি করপি এখন এপস এটি টিকা়েও
প্ররিফলন হপে অনযানয প্রযুজিপি প্ররিফরলি হপে। সব্ রমরলপ়ে দকারভড এব্ং
দকারভড রমরলপ়ে যরদ আপলাচনা কপরন এব্ং আরএমজি দসক্টর িার সম্ভাব্না এব্ং
র্ংকার িা়েগ্া দকানটি আপছ দসটিও যরদ এই রািনীরির সপে রমরলপ়ে
আপলাচনার িা়েগ্া়ে রনপ়ে আসপি োপরন।
পািলেি করিম আব্বাসীঃ ভাই দিা এখাপন খুব্ ভাল কপরই গ্াপমন্ট
ি দসক্টর
আমরা কাযাব্লী
ি
দররডপমড গ্াপমন্টস
ি
এিা দরজিরলপ়েন্স দসা দররসরলপ়েন্স ব্লপি
আমরা দযিা ব্রল এিা হপে দয যি ধ্রপনর আেনার দয দুপযাপগ্র
ি
মপধ্য ব্লুন,
চযাপলপঞ্জর মপধ্য ব্লুন আরএমজি দসক্টপর যারা ব্যব্সা়েীর আপছ, যারা শ্ররমকরা
আপছ িারা হপে নিু ন নিু ন ভাপব্ সমসযা এিাপক িযাপকল করার িনয এব্ং
নিু ন নিু ন েন্থা উদ্ভাব্ন কপর দসা এখাপন একিা ইপনাপভটিভ দনস আপছ।
অরব্প়েসরল এিা একিা আর্ার ব্যাোর। রকন্তু শুধ্ুমাে দররডপমড গ্াপমন্টস
ি
রদপ়ে
দিা শুধ্ু ব্াংলাপদপর্র অর্নীরি
ি
চলপব্ না। িার িনয আমাপদর ব্াপিপির মাোিা
হপে অপনক ব়্ি। এখন ব্াপিপির হপে ৫০ িম ব্াপিি দযিা োর হল এরমপধ্য
৪.৩% জিরডরের মপিা অযাপলাপকর্ন আপছ রস্টমুপলপর্র মপিা এক অপর্ ন়ে
ি
আপরক অপর্।ি সমসযা হপ়ে দগ্পছ রিন-চারিা জিল্লুর ভাই আেরন দযপহিু ভূ রািননরিক রদপক রনপ়ে দগ্পছন আরম ওই রদপকই ব্রল। ভূ -রািনীরির একিা
দিনর্ন দযিা আপছ জিও -েরলটিকযাল প্রব্পলম দসিা দিা িাপম্পর আমপল আপগ্
দর্পকই হজেল এখন এিা সরাসরর রাগ্ঢাপগ্র দকাপনা নাই। এিা হপে এখন চীন
রারর়্ো একখাপন, ইরাকপকও ব্লপি োপরন মূলি চীন। চীন একরদপক আর
যুিরাষ্ট্র এব্ং েজিমা রব্পের দব্র্ রকছু দদর্ িারা হপে অেজিি কযানভাপস চপল
আপস। এব্ং এিা হপে অজিপের একিা িাগ্ল হপ়ে দগ্পছ। যুিরাষ্ট্র হপে িার
সব্ম়ে
ি কিৃে
ি িা ধ্পর রাখপি চা়ে। চা়েনা হপে নাম্বার ও়োন েজির্ন িাপক দেপি
চা়ে। এিা হপে সমপ়ের ব্যাোর এব্ং এখন দযিা হপ়েপছ দয যখন যুিরাষ্ট্র ব্পল দয
মানব্ারধ্কার ব্পলন ব্া এনভারপমন্টাল দচপঞ্জ, ইনভারপমন্টাল েরলউর্ন ইিযারদ
ইিযারদ রনপ়ে ব্পল ব্া িান্সফাপরজন্স রনপ়ে ব্পল চা়েনা মপন কপর দয সমাপলাচনার
িীরিা আসপল িাপদর রদপকই দধ্প়ে আসপছ। রব্ আর আই প্রপিক্ট রনপ়ে িারের
ওপদর দয দডি সাপস্টরনরব্রলটি এগুপলা রনপ়ে দিা দর্ানাই যাপে। এিা দিা আপগ্
দর্পকই রছল এখন দব্প়ি দগ্পছ। সপে সপে হপ়েপছ দকারভড ১৯ এব্ং এখন
দপ্ররসপডন্ট ব্াইপডন এপস হািার ন়ে রকন্তু ধ্ারণা করা হপ়েরছল রচপনর ব্যাোপর

একিু নমনী়ে হপব্ দদখা দগ্পছ দয িাম্প এর দচপ়ে আপরা আপগ্ররসভ এব্ং এখন
রিরন একটি ইনপভরস্টপগ্র্ন শুু কপরপছ দয দকারভড আসপল দকার্া দর্পক
অররজিনাল করা হপে। এিা রক আসপলই উহান দর্পক এপসপছ রকনা এব্ং চীন
এিাপি যপর্ষ্ট অেমারনি দব্াধ্ কপরপছ। এব্ং দদ আর িাইরকং আউি রব্েদ হপে
রক এই রকছুরদন আপগ্ জি-৭ দনর এখাপন একিা ব়্ি একিা রমটিং হল এব্ং
ইজন্ড়োপক খুব্ র্িা কপর রনপ়ে যাও়ো হপ়েরছল এখাপন এব্ং িারা এখন ব্লপছ দয
যুিরাষ্ট্র এখন অব্কািাপমাগ্ি রব্রনপ়োপগ্র ব্যাোপর িারা িাপদর একিা
অযালাপ়েন্স করপব্। এগুপলা দিা আপছই এক এ দিা হপে ভারি আর চীপনর মপধ্য
অপনকরদন ধ্পরই দিা এক ধ্রপনর একিা দিনর্ন রছল। এখাপন আপছ আব্ার
যুিরাষ্ট্র ও চীপনর মপধ্য। রব্েদ দর্পক আমরা মপন কপররছলাম দয আমরা
রনউিারলরিপি র্াকব্, দমািামুটি প্রপিযকিা দদপর্র সাপর্ ভাপলা সম্পকি রাখপব্া
এব্ং আমাপদর হপে দয এই দয দিনর্ন িা এর মপধ্য আমাপদর দকা লযািারাল
ডযাপমিিা হপব্ না। রকন্তু দকালযািারাল ডযাপমিিার রকছু আলামি আমরা োও়ো
শুু কপর দগ্রছ । প্রর্মি ভযাকরসপনর দিা আেরন অনয ভাপব্ ব্লপলন দয ইজন্ড়ো
দর্পক ওপদর রনপিপদর অব্স্থা়ে খারাে, ওরা ব্লপছন দয ভযাকরসন ইিযারদ আপগ্
ওপদরপক করপি হপব্। দিা এখাপন হপে দয দুই েপক্ষ আমাপদর এক ধ্রপনর
ভাষয। ইজন্ড়োনপদর আপরক ধ্রপনর ভাষয। ওিা একিা রকন্তু আমরা রকন্তু ওপদর
উের ভযাকরসন েুপরােুরর রডপেপন্ডন্ট রছলাম এখন চা়েনা দর্পক আনপি
দচপ়েরছলাম রসপনা-ভযাক্স আব্ার ওখাপনও একিা রব্েরি হপ়েপছ। আব্ার হপে দয
রারর়্ো দর্পক স্পুিরনক' হপব্ দকাপপ্রাডাকর্ন হপব্, আব্ার এপিাপিপনকা দর্পক
ইউপকপি আমরা এখন কী করপব্া। এখন আমাপদর এিগুপলা দলাকপক যরদ
ভযাজক্সপনর্ন রদপি হ়ে টিকা রদপি হ়ে আমাপদর দিা লাগ্পব্। আমরা এক ধ্রপনর
অরস্থরির্ীলিার মপধ্য আরছ, চযাপলপঞ্জর মপধ্য একিা। দুই আমরা এখন রকছুরদন
আপগ্ রচনা অযাম্বাপসডর এিা েুরাপনা কর্া হিাৎ কপর এখাপন দকা়োড রনপ়ে
এপলা। এিা হপে রক স্বভাব্ রসদ্ধ না। এখন চাইরনিরা রকন্তু অপনক দব্র্ী
দসনরসটিভ হপ়ে দগ্পছ জক্রটিরসিম এর প্ররি ওরা রকন্তু ওপদর অব্স্থান স্পষ্ট ভাপব্
ব্যি কপর রদপ়েপছ দয ইন্দ েযারসরফক িযাপিজির ব্যাোপর, দকা়োপডর এখাপন
যান ওপদর সাপর্ আমাপদর দয ব্া়েপলিার ররপলর্নরর্ে হুমরকর মুপখ। েপর ব্লা
হপ়েপছ িান্সপলর্ন ইিযারদ ইিযারদ ওিা অনয জিরনস। সাম্প্ররিক কাপল এিা রচন্তার
রব্ষ়ে আরম িারননা কিদূর হপব্ আমরা শুনলাম দয সাপ়ি রিন হািার দকাটি
িাকার দরলওপ়ে দযখাপন রব্রনপ়োগ্ চা়েনা করপব্। দপ্ররসপডন্ট রর্ জিং রেং ২০১৭
সাপল কপররছপলন। এখাপন রসপলি দর্পক দয চপল যাপব্ হাও়িা, আর এখাপন হপে
ঈেরদী দর্পক চপল আসপব্ আেনার ি়েপদব্েুর। এই দুইিা প্রপিপক্ট ওপদর
ইনপভস্ট করার কর্া রছল। চাইরনি এখন েুলআউি কপরপছ এখন হপি োপর ওরা

ব্লপছ দয রফজিরব্রলটি এখাপন হ়েনাই হপি োপর। রফজিরব্রলটি হ়ে নাই িাই
রব্রনপ়োগ্ কপর নাই রকন্তু এখন আেরন দদপখন চাইরনি অযাম্বারসডর ব্লুন,ব্া
রচনার রব্রনপ়োগ্
জিল্লি
ু িহমানঃ রমলাপল রকন্তু অনয…
পািলেি করিম আব্বাসীঃ এখন আমাপদর কাপছ সব্ ইনফরপমর্ন দনই।
আমরা দর্ানা যাপে িাোপনর সাপর্ আমরা ইংপরি করার দচষ্টা কররছ কারণ এিা
করপি। এিাপিা টিক এব্ং
জিল্লুি িহমানঃদসিা আব্ার ইউরন়েন ফপরস্ট রমরনস্টার ব্াংলাপদর্ এপস ব্পল
দগ্পলন দয িাোপনর সপে …
পািলেি করিম আব্বাসীঃজি এিা। িাোন হপে দকা়োপডর একিা রক
দমম্বার। অব্কািাপমাপি রব্রনপ়োপগ্র ব্যাোপর চা়েনা়ে রকন্তু অপনকরদন ধ্পর একিা
ইজঞ্জপনর মি। ইজঞ্জপনর দগ্রার্ ভাপলা এব্ং এিাপক ব্যাপলন্স করার সব্ সম়ে ভাপলা।
একিা জিরনপসর উের রডপেন্ড অন হ়ে না ভযাকরসন দর্পকও ব্ুঝপি োরলাম,
দেুঁ়োি দর্পকও ব্ুঝপি োরলাম। এখন হপে এই অব্কািাপমা রব্রনপ়োপগ্র ইপ়ে
করা হপে। রকন্তু শ্রীলংকা ব্পলন এব্ং আেনার দপ্রাগ্রাপমর ব্হুব্ার ব্পলরছ শ্রীলংকা
ব্পলন ব্পলন ব্াংলাপদর্ ব্পলন সব্ দয দদর্গুপলা আপছ যারা দকান একিা কযাপম্প
নাই । প্রপিযকিা িা়েগ্া়ে রকন্তু একিা ভূ রািননরিক চােিা আপস এব্ং ভূ রািননরিক চাপের একিা প্রভাব্ হপলা ভূ -অর্ননরিক
ি
রকভাপব্। জিও ইকনরম
েরলরসর দক্ষপে আেরন দদখপি োররছ এখাপন চা়েনার রব্আরআই এখাপন
একভাপব্ না একভাপব্ কাউন্টার কপর ইপন্দা েযারসরফক দিটিজি দাুঁ়িাপে।
একিন একিনও অব্কািাপমা রব্রনপ়োগ্ ও ব্যব্সা-ব্ারণিয ব্া ইন্টারপনি
কাপনরক্টরভটি ভযাকরসন এগুপলা রনপ়ে রকন্তু এক ধ্রপনর এখাপন কম্পম্পটির্ন হপব্।
এব্ং এিা ব্লব্ দয রদস ইি আ আনসার দিন িাইম। এব্ং িার সাপর্ সাপর্ আরও
খারাে হপিা সারা রব্পের িনয দয দকারভড দ১৯ কিরদন র্াকপব্। এই মহামারী িা
কিরদন র্াকপব্ এিা দিাপক টিক কপর ব্লপি োরপছনা। যুিরাপষ্ট্র আমরা শুপনরছ
ভযাকরসপনর্ন কপর দফপলপছ রকন্তু আমরা এখন শুনরছ দয কযারলপফারন়ো
ি এব্ং
অনযানয িা়েগ্া়ে আব্ার এখাপন দকারভড ১৯-এ মানুষ মারা যাপে। দসা এখন
নিু ন নিু ন দভররপ়েন্ট আসপছ। দডল্টা দভররপ়েন্ট ইিযারদ ইিযারদ, সাউর্
আরফ্রকান ভযাররপ়েন্ট ব্র্াজিরল়োন ভারর়োন্ট। দসা এই টিকাগুপলা কিরদন েযন্ত
ি
দপ্রাডাকর্ন হপব্ এিা রক আমরা রক দেইড এন্ড রাইি িা র্াকপব্ নারক না। এব্ং
অর্নীরি
ি
অব্স্থা উরন এখাপন ব্লপলন দয রব্ে অর্নীরি
ি
অব্স্থা রকন্তু ভেু র। এব্ং

সব্ দদর্ই এখন চাইপব্ দয রনপির অভযন্তরীণ অর্নীরিিাপক
ি
সূচাপলা করার িনয।
আমাপদর রপ্তারন িা রক হপব্ আমরা এই অব্স্থার মপধ্য রাখপব্া। এক ব্ছর সরকার
রস্টমুলাস রদপব্ দুই ব্ছর রস্টমুলাস রদপব্ কি ব্ছর ধ্পর রস্টমুলাস রদপব্। এিা রকন্তু
আমাপদর ররপসাসিা
ি রলরমপিড। এিাপি আপমররকা মিন না দয রব্রল়েনস অফ
ডলার আমরা মাপকিপি প্রপিযক ব্ছর রদপি োরব্। আমাপদর সীরমি সম্পপদর
আমাপদর এরচভপমন্ট আপছ। অিিন আপছ। এখন আমাপদর ২২৮৭ ডলার হপে
মার্ারেছু আ়ে। আমরা অপনক রকছু কপর আসরছ। অপনক দদপর্র দচপ়ে আমরা
এরগ্প়ে আরছ। রকন্তু এর মপধ্য আমাপদর রপ্তারন দযিা দররমপিন্স ব্পলন। দররমপিন্স
রকন্তু ব্া়িপছ। আমাপদর দযসব্ দলাপকরা ব্ািাপর যাপে িাপদর যাও়ো কপম দগ্পছ
প্রা়ে ৫০ ভাগ্। িার মাপন রক এিার ইপফক্ট এক, দুই ব্ছর েপর ে়িপব্। রমপডল
ইপস্ট অর্ননরিক
ি
অব্স্থা ভাপলা না দসৌরদ আররব়্োর এইসব্ িা়েগ্া়ে। এগুপলা
ফপল দয চােিা ে়িপব্ এক দুই ব্ছর ের িখন রক হপব্। আমাপদর রকন্তু এই
প্রব্পলম গুলা লং স্টযাজন্ডং প্রব্পলম। এব্ং আমাপদরপক এর িনয মধ্যপম়োরদ ব্া
দীর্পম়োরদ
ি
েযান গুপলা আপছ দকারভড ১৯পর্পক আমাপদর দব্র হও়োর িনয এব্ং
এই দয ভূ রািননরিক অরস্থরিা আপছ এিা দর্পক ব্াংলাপদপর্ যাপি দনপগ্টিভরল
এপফপক্টড না হ়ে এগুপলার রদক দর্পক এগুপলার রদক দর্পক আমাপদর একিু
দসার্যাল হপি হপব্।
জিল্লি
ি
একিা ব়্ি
ু িহমানঃ রমস্টার রারকব্ আমরা যরদ ব্রল আমাপদর অর্নীরি
রনভিরর্ীলিার িা়েগ্া হপে বিরর দোর্াক খাি। একরদপক দকারভড
িার আনসারপিনরনটি
অনযরদপক ভূ - রািনীরি আেনারা রনি়েই উেলরি করপি োরপছন দয ভূ রািনীরিপি একিা ব়্ি ধ্রপনর েররব্িিন দপ্রসাপর িীব্র্ দর্পক িীব্র্ির হপে। িার
প্রভাব্িা অর্নীরিপিও
ি
ে়িপব্। দসই িা়েগ্া়ে আেনাপদর আসপল প্রস্তুরিিা রক
রকম?
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ ধ্নযব্াদ আমরা রকছুিা আর্াব্াদী ২০২০ এব্ং ২১ এ
আমরা রব্িপনসিা হাররপ়েরছ ওিা ২২ এ রকছুিা ব্যাক করপব্। এখাপন রকছুিা
জিওেরলটিপক্সর ইপফক্টও আপছ দযমন মা়োনমাপরর দয রব্িপনসিা এব্ং ইজন্ড়োর
এই দকারভপডর দয আনসারটিরনটিিা দসিার কারপণ রকছু রব্িপনস আমাপদর
এখাপন আসপব্। ব্াি এখাপন চযাপলঞ্জ হপে সাোই দচঞ্জ। আমাপদর ইন্টার েযািান ি
অফ দয রব্িপনস ইি দগ্টিং রডফপরন্ট ইন িু রডফপরন্ট মযাগ্রনরচউি অফ দয
দকারভড। দকারভপডর দয ফাইন দব্হারভ়োর রব্কি অফ দকারভড এিাপি আেনার
১৮ মাস দুই ব্ছর মানুষগুপলা ব্াসা়ে িাপদর দয প্রারক্টস রপ়েপছ অনলাইন র্রেংপ়ের
ব্া রডফাপরন্ট েযািাপন রলরডং
ি
একিা স্টযান্ডাডি অফ লাইফ একিা এডােপির্ন এ

চপল এসপছ। এব্ং এখাপন দয েযািান গুপলা
ি
মানুষ নিু নে দেপ়েপছ প্রারক্টরসং ইপ়েপি
চপল আসপব্। দসা দদখা দগ্পছ দয আপগ্ ররপিপলর দয রফজিকযাল দপ্ররসপদন্ট অফ
দা সে এিা রকন্তু আপি আপি কপম যাপব্। আেনার ইজন্দপিক্স দযিা রকনা িারা ওরা
দলাব্াল সব্পচপ়ে ব়্ি ররপিল গ্রুে ওরা প্রা়ে গ্ি ব্ছর দকারভপডর ের ের প্রা়ে
১২০০ সে ব্ন্ধ কপর রদপলা। ব্ন্ধ কপর এই ইন্টার ইনপভস্টপমন্ট িাপদর অনলাইন
দসলসএ রনপ়ে আসপছ। এই দয অনলাইপনর অনলাইপন দুপিা চযাপনল একিা হপে
দয দডাপমরস্টক দপ্রাডাকর্নিা ওপদর ব্া়িাপি হপব্ রব্কি অনলাইপনর দয রলড
িাইম ডযাি ইি দভরর স্মল। এখন যারা দছাি দছাি এমওরকউ দফািি করপি োরপব্
সাপোিি করপি োরপব্ িাপদর কাছ দর্পকই িারা রকনপব্। দব্রর্ রদপ়ে রকনপব্ দকান
সমসযা নাই রব্কি অনলাইপনর ররপিইল এক্সপেন্স রকন্তু কম। রব্কি একিা
ররপিল এস্টাব্রলর্পমপন্টর দয ররপিল এর এডভান্স ব্া ররপিল এর দরন্টাল ব্া সযালারর
অফ দা ও়োকিার স্টাফ ওগুপলা নাই। দিা ওরা ওই কনফাপসর্নিা ওরা ওইখাপন
রদপ়ে দদ়ে। দসা িাপি কপর ওিার ইনকাপররসং একিা নাম্বার দব্প়ি দগ্পছ। এব্ং
আপরা দব্প়ি যাপব্। এখন ওরা রক করপব্ দয দদপখন উই কযান ব্াই এপফাডি িু
দব্িার প্রাইি। অর দমার এক্সপেজন্সভ প্রাইস। এখাপন একিা দলাব্াল দচঞ্জ আসপব্
ব্াইং েযািাপন রব্কি
ি
দদ়োর উইল রব্ লি অফ দলাকাল দপ্রাডাকর্ন কারমং আে িু
সাপোিি অল রদস স্মল নাম্বারস দলাব্ালই দয ইউপরারে়োনরা ইস্ট ইউপরাে দর্পক
রনপব্ এব্ং ইউপরাে দর্পকও রনপব্। রব্কি উই মাজিিনিা িারা িাপদর সাপর্ দর়্োর
করপব্ এিা আপরকিা চযাপলঞ্জ হপে ইরড গ্াডিপলস অফ দা প্রাইি। ওই নাম্বারিা
ওই রলরমপিড িাইম এর মপধ্য স্টরকি ছা়িা আর দকউই রদপি োরপব্ না। আনপলস
দকউ এিাপক রপ্রপপ্রাডাকর্ন কপর ওখাপন রাখপি োপর। দসা রদি আর লাইক
রডফপরন্ট চযাপলপঞ্জি কারমং ফর আস রব্কি আমাপদর দপ্রাডাকর্ন রমর্লজিপি
আমরা দচঞ্জ রসপস্টম এ ব়্ি ব়্ি নাম্বার দক আমরা ইপ়ে করর আপমররকা ব্া
ইউপরাপের ব়্ি ররপিল দকাম্পারনগুপলার িনয আমরা করর। দসা ররপিল দকাম্পারন
গুপলা একিা ব়্ি রকপমর চযাপলপঞ্জ ে়িপব্ এব্ং িাপদর দক ফপলা কপর আমাপদর
সাোই দচইন আমাপদর দপ্রাডাকর্ন রমর্লজি সব্রকছুপিই একিা দচঞ্জ আসপব্।
িদুেরর রকছুিা দিা দফািি ইন্ডারির দরভুযপলর্পনর কারপণ অপিাপমর্পনর ইপ়েপি
এখাপন একিা চযাপলঞ্জ আপছ আমাপদর দলাব্াল মযাপনিপমপন্টর দয রস্কল
দডপভলেপমপন্টর ব্যাোর। এখাপন আসপল অপনক কাি করপি হপব্ এব্ং সমপ়ের
সাপর্ িাল রমরলপ়ে আমরা যরদ সপচিন ভাপব্ চলপি না োরর িাহপল ইন্ডারি সাফার
করপব্।
জিল্লুি িহমানঃ জি আমরা একিু ব্াপিপির রদপক যরদ িাকাই দকমন হপলা
ব্াপিি এব্ারকার নানা রকপমর প্ররিজক্র়ো আমরা প্রব্ৃজদ্ধর কর্াই ব্রল ব্রাপের

কর্া ব্রল আকাপরর কর্া ব্রল সব্রকছু রনপ়ে একিা এক ধ্রপনর সমাপলাচনা আপছ
সামরগ্রকভাপব্ একিন অর্নীরিরব্দ
ি
রহপসপব্ রক মপন হ়ে?
পািলেি করিম আব্বাসীঃ জিল্লুর ভাই ফযাক্স এন্ড রফ্রপগ্াপ়েস এিব্ার দদও়ো
হপ়েপছ ব্াপিি দিা সব্ই ফযাক্স এন্ড রফ্রপগ্াপ়েস এব্ং ওইিা রনপ়ে ওইভাপব্
দমািাদাপগ্ যাজে না রকছু রকছু দসক্টর ধ্পর ব্রল িাহপল এিা আপরা কাপি দদপব্।
ব্াপিি এখাপন যরদ দকারভড সম়ে ব্রল ব্াপিি এখাপন সম্প্রসারণিা হপ়েপছ। এব্ং
সব্কাপলর
ি
দরকপডি প্রপিযক ব্ছরই রকন্তু ব্াপিপির মাোিা ব্া়িপছ। দিা এিা টিক
আপছ এিা এমন রকছু না। রকন্তু এখাপন দয…
জিল্লুি িহমানঃ রকন্তু দসিা আেরন যরদ ৭২ সাপলর রহসাব্ ধ্পরন দসই অপর্ দিমন
ি
ব্াপ়ি নাই।
পািলেি করিম আব্বাসীঃ দিমন ব্াপ়িরন দিমন ব্াপ়িরন দকননা এিা দি
আব্ার ররপ়েল আর নরমনা আপছ দযখাপন দিা এখন ওিা যরদ আরম ধ্রর ৬০৩৬৮১
িাকা দিা এখাপন এিা হপে এি ব়্ি একিা ব্াপিি। এরমপধ্য আব্ার খাি আপছ
অপনকগুপলা। রকন্তু আমাপদর মপধ্য অপনপক ওরা ধ্পর রনপে দয এই ব্াপিপি
র্ািরি হপব্ িা হপে ৬% ব্া ৬.২% জি রড রে এখাপন ধ্পর রনপ়েপছ। দররভরনউ
িাপগ্িি ধ্পর দরপখপছ আেনার অযাপলাপকর্ন এর িনয দরপখ রদপ়েপছ
দডভলেপমন্ট এগুপলা সব্ ফযাক্স অযান্ড রফ্রপকাপ়েন্স আপছ। এর মপধ্য দযখাপন
আমাপদর রচন্তা করার রব্ষ়ে রিন চারিা খুরর্র খব্র হপে দয ওরা হপে দয
দব্সরকারর খাপি দসখাপন হপে দয আেনার অপনক দক্ষপেই হপে দয েপরর েপরর
মাোিা এখাপন হপে দয শুল্ক আমদারন দযিা আপছ এিা ওখাপন করমপ়ে রদপ়েপছ।
দিা এই দুইিা দয ভাপলা জিরনস এব্ং এখাপন ইনেুি সাব্রস্টটিউর্পন ওরা এিাপক
এক ধ্রপনর প্রপণাদনা দদ়োর দচষ্টা কপরপছ। এিাও দরকার আপছ দকননা আমাপদর
যরদ মযানুফযাকচাররং দসক্টর যরদ না োপর িাহপল হপে গ্াপমন্টস
ি
দর্পক আমাপদর
ডাইভাররসফাই করার িনয অনযানয দসক্টর গুপলা দক আমাপদরপক ওই
ইনপফরক্টরভটি রদপি হপব্। রকভাপব্ িযাক্স হরলপড ইিযারদ ইিযারদ সব্ই আপছ।
এগুপলা টিক আপছ এগুপলা এগুপলা িা়েগ্া়ে সব্ টিক আপছ। িা আরম যরদ ২ ৪ িা
দসক্টর দর়ি দযমন হপে স্বাস্থয খাি, রর্ক্ষা খাি, আর এর ব্াইপর হপব্ হপে দয
আেনাপদর দসার্যাল চযােরলপনর আেনাপদর সামাজিক ব্লপ়ের ব্াইপর দযিা আপছ
এই রিনিাপক যরদ ধ্রর এব্ং হপে কারা ব্াপিি দর্পক দব্রর্ সুরব্ধ্া দেল না এই
চারিা এই চারিা জিরনস দনই শুধ্ু ধ্রপব্া আপি আপি কপর। আেনার স্বাস্থয খাপি
আমরা দদখরছ রক দব্র্ ব়্ি ব্াপিি দব্প়িপছ আপগ্র দচপ়ে। ১২% দব্প়িপছ আপগ্র
ব্ছপরর িু লনা়ে। এখন এই ব্ছপর আেরন দয রফনাজন্স়োল ২০২১ ২০২২ এিা হপে

৩২ হািার ৭০০ দকাটির মপিা এখাপন আপছ ৩২৭০০ দকাটি। দদপখ মপন হপে
অপনক ব়্ি ব়্ি ব্া দছাি না যরদ আেরন দদপখন প্রপিযক ব্ছরই রকন্তু আেনার
রফনাজন্স়োল ই়োর ২০১১ দর্পক ২০২২ েযন্ত
ি ফাইনাজন্স়োল হার ১৪% র্ািরি
দব্প়িপছ। রকন্তু এব্ার রকন্তু দসই িু লনা়ে োরপসপন্টন্স ও়োইি কম। টিক আপছ ব্াি
অযামাউন্টিা দব্প়িপছ। রকন্তু আমাপদর অযামাউন্ট ব্লপল দিা শুধ্ু চলপব্ না কারণ
আপগ্র ব্ছপরর দয ব্রাে িা দসিা দিা শুধ্ু ৫০% মাে খরচ করা হপ়েপছ। এব্ং
আমরা রকন্তু িখন দকারভড এর রকন্তু ধ্াক্কািা খাজে। ধ্াক্কার দভিপর রছলাম। এব্ং
দুই নম্বর হপে আমরা রক আমরা এখন দযিা কপররছ আমাপদর এিা এখন রকন্তু
দসপকন্ড রব্র্ফ চলপছ এিা রক আমরা েুপরােুরর ফযাক্টরর ইন কপররছলাম? এিাপক
যখন আমরা এিা কপরপছ এইগুপলা প্রশ্ন উপি আপস। দহাপল দিা দগ্পলন ভুপল
আমরা দিা এখাপন শুধ্ু দব্ুঁপচ যাজে। এব্ং িারের হপে দয আমরা যরদ শুধ্ুমাে
জিরডরের োরপসপন্টন্স ধ্রর িারপচপ়েও যপর্ষ্ট কম। আমরা িারন দয আমাপদর
সমেররমাণ সীমাব্দ্ধিা আপছ ব্াি স্বাস্থযখাপির ও দিা এখন হপে দয সব্পচপ়ে ব়্ি
আপরা ইনফপররিটিে রদপি হপব্। একিা হপে দয আেনার আর্ার রব্েুল রব্ষ়ে
হপে আেনার প্রপিকর্ন রেরেই দযগুলা ব্পলন মাস্ক দযগুলা ব্পলন িারেপর
ভযাকরসপনর দয র মযাপিরর়োলস আপছ এিার উের শুল্ক মূলয উটিপ়ে দদও়ো
হপ়েপছ দকা দপ্রাডাকর্পনর রদপক দযপি যাপে। ব্াি এখাপন মূল হপে দয আেনার
ইন্টানসি হপে দয আেনার ইনরিপমর্ন এর মপধ্য দয আরম দয ব্রাে িা করলাম
এিা টিক মপিা খরচ হপে না রকন্তু। হাসোিাপল কাপি খরচ ব্া়িাপনা হপে
হাসোিাল একই দলাক যাপে না রক না? এই জিরনসগুপলা হপলা দয িারের
আেনার ডািার নাস হাইপো
ি
অজক্সপিন ইিযারদ ইিযারদ এই সব্ জিরনসেে
িারের লাইফ দসরভং দমরডরসন ইজিরল এপভপলপব্ল নারক? এইগুপলাই ইনরসওর
করা। দসপকন্ড িাই যা়ে হপে রর্ক্ষা খাি। রর্ক্ষাখাপি হযাুঁ সরকার একিা এম্বারস়োস
দপ্রাগ্রাম কপরপছ দসিাপক ধ্নযব্াদ রদপিই হপব্ সাধ্ুব্াদ রদপি হপব্ দয অনলাইন
োিফম এ
ি সব্াইপক রনপ়ে আসার দচষ্টা করপছ একরদপন এিা হপব্ না দকননা আমরা
এিা িারন দয আমাপদর ইনফ্রািাকচার কাপনরক্টরভটি দযিা অব্কািাপমার উেপর
আপছ ইপলকটিরসটি ব্পলন ইন্টারপনি ব্পলন আপগ্র দচপ়ে ভাপলা হপ়েপছ। রকন্তু
এখপনা দিা ওই রকম একিা সাপোিি রনপি োপর না। এিা দিা আমরা িারন দকননা
অনলাইন িাপস দদপখরছ ছােরা হ়েপিা ব্পলপছ সযার দনপির অব্স্থা খারাে এখন
হ়েপিা স্কুপলর সব্াই দুইিা দমাব্াইল রনপ়ে আপস। এক এক ধ্রপনর এখন সমসযা
আপছ। এব্ং শুধ্ুপিা ইউরনভারসটি
ি রনপ়ে কর্া ব্লপল হপব্ কারণ দযখাপন আমাপদর
এখাপন হপে ১ লাখ ৭১ হািাপরর উেপর ১ লাখ ৭২ হািাপরর মপিা এডুপকর্ন
ইনরস্টটিউর্ন আপছ। এর মপধ্য যরদ আরম ধ্রর প্রা়ে ৪ দকাটি ছােরা আপছ নানা
নানান রর্ক্ষা স্থাপন। প্রার্রমক মাধ্যরমক ইিযারদ ইিযারদ। এরমপধ্য আেনাপক দুই

রিনিা আরম এখাপন ব্রল দয আমাপদর এখাপন ব্াপিপি ১২% এিা কপর দদও়ো
হপ়েপছ। এিা কিিুক হ়ে জিরডরের ২.০৮% দিািাল। এখন এিা যরদ আেরন
অনযানয দদপর্ দদপখন ভারপির িু লনা়ে দদপখন আফগ্ারনিাপনর িু লনা়ে দদপখন
দনোপলর িু লনা়ে দদপখন ভুিাপনর িু লনা়ে দদপখন এিা রকন্তু যপর্ষ্ট কম। দকননা
আমরা যরদ উরন দয ব্লপলন না দফািি ইন্ডারির দরভুযপলর্ন, দফািি ইন্ডারির
দরভুযপলর্ন রস্কল দডপভলেপমন্ট দরকার আপছ। দিা রস্কল দডপভলেপমন্ট এর
িনয রক হপে আমাপদর রর্ক্ষা খাপিই রদপি হপব্। শুধ্ু এই েুরুঁ র্গ্ি রর্ক্ষা না।
েুরুঁ র্গ্ি রর্ক্ষা দিকপনালজির সাপর্ ইন্ডারি দফািি ইন্ডারির দরভুযপলর্ন মাপন রক?
দলপিস্ট দযখাপন দিকপনালজি আপছ দযখাপন আটিি রফরর়্োল ইপন্টরলপিন্স আপছ
এগুপলার রদপক এখাপন করা। কমরেি অন এ দলাব্াল দস্টি। উনারা রকন্তু এখন
সারা দুরন়োর সাপর্ রসজি কপর। রকন্তু উনারা দয ব্লপছন দয রমরডপলপভল
দমপসপিস আরম ব্লব্ দয আোর দলপভপল উনাপদর ব্লরছ আোর দলপভপল আমরা
দকার্া দর্পক দকান দদপর্ আসরছ শ্রীলঙ্কা দর্পক আনপি হ়ে ব্াধ্য হপ়ে োরকিান
আনপি হ়ে অনযানয দদর্ দর্পক আনপি হ়ে দিকরনরর়্োনস আনপি হ়ে। এখন
কমপছ রকন্তু আমাপদর দয ব্যাকও়োডি সাোই দচইন দযিা আপছ আমাপদর
োপসানারল
ি
ওখাপন দরকার আপছ। িুপড এিা শুধ্ু এই একিা খাপি না
মারল্টনযার্নাল দকাম্পারনর যরদ দদপখন সব্ িা়েগ্া়ে রকন্তু একই রকম কারহনী।
এব্ং আমাপদর রস্কল দডপভলেপমন্ট এ ইনপভস্ট করার িনয একটি না দীর্পম়োরদ
ি
োন আপছ এব্ং এডুপকর্ন এর মপধ্য আেরন যরদ দদপখন আমাপদর এখাপন হপে
দয আপগ্র ব্ছর প্রা়ে ১০ হািার দকাটি িাকার মপিা এখাপন ব্রাে খরচ করা হ়েরন।
এিা রকন্তু আরম ব্লরছ না দয এিা ইো কপর করা হ়ে নাই। একিু দকারভড এর িনয
ন়ে দিা একিু সক্ষমিার অভাব্ আপছ ব্া হপে দব্িার দকাঅরডিপনর্পনর অভাব্
আপছ। এখন এব্ং আমাপদর মপধ্য অপনক দক্ষপে দযিা হপে ওই আেনার
মাধ্যরমক স্কুল গুপলা ব্পলন ব্া ইউরনভারসটি
ি গুপলা ব্পলন, এখাপন রকন্তু অপনক ৩
হািার ৪ হািাপরর মপিা স্কুল আপছ যারা অনলাইপন এখপনা ওভাপব্ অযাডিাস্ট
করপি োপর নাই। দিা কিরদন েযন্ত
ি হপব্? সরকাপরর রকন্তু এখাপন অরকব্ল আপছ
দয এখাপন ছােপদর, রর্ক্ষকপদর, স্টাফপদর হপে দয র্রীপরর ব্যাোপর। দসভাপব্
ওপদর রনরােিার িনয। রকন্তু এখাপন দযগুপলা দব্সরকারর স্কুল িাপদর রক হপব্?
িাপদরপক কী ধ্রপনর প্রপণাদনা দদও়ো হপে? এগুপলা দিা আমাপদর দয প্রাইপভি
দযগুপলা আপছ।
জিল্লুি িহমানঃ ব্রং এখনপিা দব্সরকারর রর্ক্ষা প্ররিষ্ঠাপনর উেপর ১৫% িযাক্স।
পািলেি করিম আব্বাসীঃ এব্ং এর মপধ্য দিা দব্সরকারর ইউরনভারসটি
ি হাই
আপছ। রকন্তু আরম রকছু ব্লপি োররছনা কারন এিাপি এিা হাইপকাপিি দব্াধ্হ়ে এিা

সাব্ িুরন়েপরর আন্ডারপিড আপছ ব্াি ১৫% এখন আমরা যরদ মানুষ গ়্িার এখাপন
যরদ আমরা গ়্িপি চাই িাহপল ১৫% আসপল রক এিা এিা রনপ়ে রচন্তা করা যা়ে।
মাপন এিা রক সরকার আরম আর্া করপব্া িনয আব্ার রচন্তা কপরনরন। দযখাপন
এিা একিা। আর লাস্ট ব্ািন অফ দা রলস্ট আরম যরদ এখাপন এিা ব্রল অনলাইন
এডুপকর্ন েযািফম এর
ি
মপধ্য দিা এিা ব্পলই রদলাম দাররদ্রিা হার। দাররদ্রিার হার
রনপ়ে আেরন দয ধ্রপনর রফগ্ার দনন ব্াংলাপদর্ রব্উপরা অফ দসটিরসি, ব্াংলাপদর্
রব্উপরা অফ দসটিরসি রনজে। ২০১৯ সাপল রছপলা হপে প্রা়ে ২১% ২০.৫। এখন
যরদ আেরন দদপখন রিন ধ্রপনরিা আপছ ও়োডি ব্যাংক ব্লপছ হপে দয দাররদ্রিার
হার হপ়ে দগ্পছ ৩০%. আেনার রসরেরড ব্লপছ দয ১ দকাটি ৬০ লাখ নিু ন কপর
দাররদ্র হপ়েপছ। ব্লা হপে দয ব্র্াপকর দযখাপন গ্ভপনন্স
ি অফ ইনরস্টটিউর্ন
দডভলেপমন্ট দসটিি হপ়েপছ প্রা়ে আ়িাই দকাটির মপিা। ওইখাপনর দলাক হপে
এখাপন নিু নভাপব্ দাররদ্র হপ়েপছ। এখন এই দয আমাপদর নিু ন দয সামাজিক
এখাপন দয দসার্যাল স্পানজন্ডংগুপলা দসার্যাল রসরকউররটি দনিস আপছ িাপদরপক
কী এর মপধ্য ধ্রা হপে? দসার্যাল রসরকউররটি দনিস এর মপধ্য সরর দসার্যাল
রসরকউররটি এপলাপকর্পনর মপধ্য এক-চিু র্াংর্
ি হপে দেনর্ন সরকারর
আমলাপদর িনয ব্া সরকারর কমকিি
ি াপদর িনয। িাহপল আরম কিিুকু ওপদর িনয
একাউন্ট কপররছ। এব্ং জিল্লুর ভাই দযিা একিা জিরনস না ব্লপলই নাই।
রনম্নআপ়ের দলাপকর িনয সরকার দচষ্টা করপছ এব্ং মযারচংরল যারা হপে
অনিপেনারস িাপদর িনয িাপদর িনয সরকার দচষ্টা দকননা ওনাপদর িনয ওপদর
িনয যরদ আমরা প্রপণাদনা না দদই িাহপল উনাপদর কমসংস্থান
ি
দিা মধ্যরব্িপদর
িনয রক আপছ? মধ্যরব্িপদর িনয মপন কপরন দয যারা হপে দয যাপদর চাকরর
হাররপ়ে যাপে যারা দব্কার রনপে আপগ্র িু লনা়ে আ়ে কম করপছ। িাপদরপক ওরা
রকভাপব্ চলপব্?
জিল্লি
ু িহমানঃ র্হপরর দররদ্র যারা।
পািলেি করিম আব্বাসীঃ আরব্ান দোিি যারা আপছ। এব্ং মপন কপরন দক যারা
হপে টিক কপর ব্লপিও োরপছ না। দয দছপল দমপ়েপদর টিক কপর ২-৩ মাপছর
রফস রদপি োরপছ না। এরকম কারহনী ব্হুৎ আপছ দিা উনারা আমরা এরদপক
রকভাপব্ করপব্া? আমাপদর দুপিা জিরনস দীর্পম়োরদ
ি
এিা একরদপন হপব্ না।
আমাপদর মযানোও়োর লাগ্পব্ দকািি রডরসর্ন লাগ্পব্ আমাপদর ররপসাস ি
মুরব্লাইপযর্ন লাগ্পব্ রকন্তু আমাপদর একিা হপলা দয ইউরনভাপসলি দহলর্ দক়োর
সাব্িনীন
ি
স্বাস্থযখাি। আেরন গ্রীব্ হন মধ্যরব্ি হন ব়্িপলাক হন একিা নূযনিম
স্বাস্থযখাপির দসব্া দরকার। এিা আমার কর্া না অপনপকই ব্লপছ এিা। এব্ং এিা

হপে দয আমাপদর লংিাইম একিা রচন্তা করার আমাপদর একিা খুব্ই দরকারী
আপছ।
জিল্লুি িহমানঃ রমস্টার রারকব্ আেনার কাপছ আসপব্া।
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ ধ্নযব্াদ আমরা আসপল আমদারন ইন্ডারিিা দফাকাস
কপরই ব্রল। আমাপদর দয ধ্নযব্াদ আমাপদর মাননী়ে অর্মন্ত্রীপক
ি
ইন্ডারিপক
দফাকাস করর ব্ািব্সম্মি একিা ব্াপিি হপ়েপছ ব্পল আরম মপন করর। যরদও দব্র্
রকছু না োও়োর ইপ়ে র্াপক রকন্তু আরম মপন করর দয এিা ইন্ডারি দফাকাস করার
মি একিা ব্াপিি দযিার স্টাজিটি আমাপদর দহল্প করপব্। দযমন এখাপন
দমরডপকল ইকুইেপমন্ট দপ্রাডাকর্ন কযাোরচটি রব্ডারপদর িনয একিা দিক্স
দব্রনরফি দদও়ো হপ়েপছ িাপি কপর ইন্টারনযার্নাল এব্ং দলাকালই দয আেনার
এই দপ্রাডাকর্ন ইকুইেপমন্ট গুপলার দয একিা কযাোরসটি রব্ড ব্া প্রডাক্ট
ডাইপভনরসরফপকর্পনর একিা দস্কাে জক্রপ়ের্ন করার দচষ্টা করা হপে। এিা
প্রাইপভি দলপভপলও হপে গ্ভপমন্ট দলপভপল প্রাইপভরস রদপ়ে ব্া দযখাপন এিা
একিা িযাক্স হরলপড ব্া একিা িযাপক্সর সাপোিি ইমপোিি এর উেপর হপব্। এিা রকন্তু
একিা দস্পর্ালাইিড ইন্ডারি এব্ং এই দস্পর্াল দিক্সিাইপলর ইন্ডারি সাইিিা
অযাব্াউি ২০০ রব্রল়েন ডলার দলাব্ারদ। দসা ইফ ইউ কযান দফাকাস এই দয একিু
আপগ্ ব্ললাম দয দকারভড আপসাপল রকছু রকছু দক্ষপে আমাপদর িনয অেরচুরনটি
ওপেন কপর রদপ়েপছ। রব্কি যখন ক্রাইরসস হপলা গ্ি ব্ছর িখন আপমররকান
এম্বারস ব্পলন রব্রভন্ন রডপোপমিরাও দসাস ি কররছপলা দয আদার দদন চা়েনা দকান
দসাস দর্পক
ি
এই রেরে গুপলা োও়ো যা়ে। িখন রকন্তু আমাপদর এই রকছু ফযাক্টরর
মারলক ররজিরল়োন্ট অযাটিটিউড দদরখপ়ে দব্র্ রকছু সযাম্পল সাব্রমি কপরপছ।
রডজি োগ্স ব্পলন রডপোপমটিক দিান গুপলা ব্পলন এন্ড দকাইজন্সপডন্টরল দব্র্
রকছু ভাপলা কাি হপ়েপছ। এব্ং এই সযাম্পল গুপলাই এখন ইম্প্রভ একিা
ইন্টারনযার্নাল দলপভপল চপল দগ্পছ। আমাপদর দব্র্রকছু মযানুফযাকচারার এক
রেরে এক্সপোিি করপছন। এব্ং এই মাপকিপির উেপর যপর্ষ্ট স্টারড চলপছ গ্ভপমন্ট
দলপভল দর্পক ইন্টাপনর্নাল
ি
দলপভল দর্পক প্রাইপভি ইনরস্টটিউি রস আমাপদর
ফযাক্টররগুপলা দর্পকও আমরা এখন মাস্ট দপ্রাডাকর্ন কররছ। র্িি ওভার ও়োল
গ্াউন দপ্রাডাকর্ন কররছ। এিা আমাপদর িনয একিা নিু ন অধ্যাপ়ের উপমাচন
কররছ। এখন গ্ভপমন্ট এই ব্াপিপি আমাপদর দয সাপোিি িা রদপ়েপছ দসিার িনয
আমরা অব্র্যই ধ্নযব্াদ িানাই। এব্ং একসাপর্ দব্র্ রকছু েপ়েন্ট আরম দরইি
করপি চাই দয আমরা মপন করর দয এই দয দোর্াক রর্পল্পর দয আেকারমং চযাপলঞ্জ
দসিাপক দহল্প করপব্। দসিা হপে দয আমরা রর্ক্ষাখাপি আপরকিু ব্াপিি আনা
দরকার রব্কি এই চার ইন্ডারি়োল দরভুযপলর্পন এখাপন দয রমডপলপভল

মযাপনিপমপন্টর কযাোরচটি ইনহযান্সপমন্ট োস দদখা যাপে দয রস্কল গ্যাে স্টারড
কপর রস্কপলর দয কারণ দলব্ার কস্ট ব্া়িপব্ই। আমরা যখন রমরডল ইনকাম কারর
হজে আমাপদর রলরভং স্টযান্ডাপডির েযারারমিার দস গুপলাপক সব্ ইনপডস্ক গুপলাপক
এরচভ করপি হপল আমাপদরপক এই দস্কচ আফ হপি হপব্। এখন িাহপল আেরন
ইন্ডারিিা সাসপিইপনব্ল রকভাপব্ করপব্ন? কস্ট অফ অোপরর্ন যখন দব্প়ি
যাপব্ যখন ইরফরসপ়েজন্স না ব্াপ়ি িখন আরল্টপমিরল কারণ দলাব্াল দয প্রাইরসং
দসিার সাপর্ কন্টাক কপর আেরন রব্িপনসই রনপি োরপব্ন না। দসা হাউ ডু উই ডু
দযাি ব্াই ইনজক্রজিং ইরফরসপ়েজন্স অফ দা ও়োকিার দা মযাররড মযাপনিপমন্ট িে
দলপভল রমড দলপভল এন্ড অফপকাস হযাভ
ি
ইন রলন মাপনিপমন্ট ইরনরর়্োরল এখন
রলন মাপনিপমন্টিা রক? এখন রলন মাপনিপমন্ট এই দয অেচ়ে কমাপনা ব্া
প্রপিযকিা দসক্টপর এইপয মযাপনিপমন্ট দলপভল ব্রল আর অেচ়ে ব্রল গ্যাে কপর
দিন কপর একিা দলপভপল রনপ়ে আসা এজক্সরস্টং অোপরিরপক দনি কপর রনপ়ে
আসা এিার িনয প্রচুর দিরনং দরকার। ইিস নি অযাব্াউি রগ্রভং দদম এ
সাটিি রফপকি িস অযাব্াউি রগ্রভং দদম দয রস্কল হুইচ উইল দগ্ভ দদম দা দফাকাস
স্টযািাসটি প্ররডউস দমার দসা অরফরর্ন্টরল রররডউরসং ক্রেস দসা এখাপন আসপল
একিা দমপসি ইনপভস্টপমন্ট করপি হপব্ ওই গ্িানুগ্রিক রর্ক্ষা ব্া স্কুল ব্ার়ি
এিার দকান ই়ো হপব্ না। ইন্ডারির রনপ়েি দযিা একিু আপগ্ ভাই ব্লপলন দয
আমাপদর এখাপন অপনক এক্সোটিি ি আপছ যারা অপনক ইজন্ড়ো শ্রীলঙ্কা িারকি
ইউপক দর্পক আপস এখাপন আমরা এর আপগ্ও শুপনরছ ৪-৫ রব্রল়েন ডলাপরর
একিা ইন্ডারি এখাপন আপছ এখন এই দয গ্যাে এই গ্যােিা যরদ আমরা এখাপন
এনালাইরসস করর। এই ইন্ডারিপি ইন্ডারি অযাকাপডরম অফ োিি নাররর্পের
মাধ্যপম এই ইন্ডারিপি এই ফপরন এক্সোটিি িগুলা রপ়েপছ। এপদরপক রনপ়ে যরদ
গ্ভপমন্ট একিা দমরসব্ ও়েকিফ্লও োন করপি োপর দয িু রম োুঁচ ব্ছর এখাপন
র্াকপব্ দিামাপক োুঁচ ব্ছপরর লাইপসন্স দদও়ো হপ়েপছ ও়োকি োররমি দাও়ো
হপ়েপছ এই োুঁচ ব্ছপরর মপধ্য আমার দলাকাল এক্সোটিি ি িু রম রক দয ভাপলা
কপরপছা এিার একিা রফজিকযাল ওর ইনরস্টটিউর্ন মরনিররং যরদ র্াপক দস দক্ষপে
দুই েক্ষই দব্রনরফপিড হপব্। মানুষ এখন অপনক দহলর্ কনসাস হপ়ে যাপে দসা
দদ়োর উইল রব্ লি দমার দদন আও়োর একচু়োরল লি দমার রডমান্ড অফ দহলর্
অল দদাস জিম অর স্পরস ও়োর আউিপডার দযিাপক এিপলরর়্োর ব্পল।
অযার্পলটিক দলসার দয দয দয আউিরফডিা েপ়ি দস অরফপস দযপি োপর আব্ার
জিপমও দযপি োপর। ব্া দস যাও়োর সম়ে একিু দহপি দগ্পলা ব্া এক্সারসাইি
করপলা দসা দযাি কাইন্ড অফ রফিপনস ইকুেপমন্টস অর রফিপনস দিারনংস উইল
হযাভ লি দমার রডমান্ডস। এিা মযানপমড ফাইব্াপরর মযানপমড ফাইব্ারপক এব্াপরর
ব্াপিপি আমরা দযিা প্রিাব্ দরপখরছলাম দয মযানপমড ফাইব্াপরর ফাইব্ার এর

উেপর গ্ভপমন্ট একিা যাপি এরডর্নাল ইপন্সরন্টভ দদ়ে। দসা দযাি এখানকার
ইনপভস্টপমন্টিা ব্া়িপব্ দলারল এখানিা়ে আপরা ফযাক্টরর হপব্ এব্ং দলাব্াল রডমান্ড
এর সাপর্ এই সাোইিা ব্যাপলন্স হপব্। রব্কি আরম দলাব্াল মাপকিি েজির্রনং
কিপনর যখন রররডউস ৩০% এ চপল আসরছ িখন আমাপদর দিািাল কযাোরচটি
হপে এই ৩০% দফাকাস। দিা এিাপক ব্যাপলন্স করপি হপল আমাপদর একিা
ইনফ্রািাকচারাল ব্যাপলন্স দরকার। গ্ভপমপন্টর োিি নাররর্পে ব়্ি ব়্ি
েরলপ়েস্টার ইন্ডারি করা দরকার। দযিা রকনা আমাপদরপক নন কিন দিন ব্পল
দদপব্ দলাব্ালই। এন্ড অফপকাস ি সাোই দচনএ একিা দিইন্ট এইিা এখানকার দয
ইনপভস্টপমন্টগুপলা মযারসফ হযা আেরন যরদ আমাপদর দিাপিস কমরেটির্ন
চা়েনার সাপর্ কপম্প়োর কপরন, চা়েনাপি করপোপরর্নগুপলা ব়্ি ব়্ি ব্যাকও়োডি
রলংপকি গুপলাপক সাপোিি কপর কপোপরর্ন
ি
এন্ড ফাইনযান্স ব্াই গ্ভারপমন্ট ব্পল।
এখন দদখা দগ্পছ দয আমাপদর একিা ডাইং ইউরনি ২৫ িন ব্া ৪০ িন। এখাপন
যরদ আেরন চা়েনাপি যান িাহপল একিা ডাইংইউরনি অোপরর্নিাপক
সাসপিইপনব্ল করার িনয দদ হযাভ কযাোরসটি রব্ন্ড ব্াই গ্ভারপমন্ট। দদখা দগ্পছ
৮০০ িপনর কযাোরচটি ফযাক্টরর আপছ দসা ের দয অোপরটিং দকাস্ট ওর দয োর
রকপলা আন ি দপ্রাডাকর্ন করার দয কষ্ট আমার দচপ়ে অপনক কম। রব্কি অফ দা
ব্াউক অফ অল। দসা এই দয একিা কজন্সপিন্ট সাপোিি এিা েরলরস রদপ়ে ব্রল
এিা োপসরি কযাোরচটি রদপ়ে ব্রল চাইরনি গ্ভারপমন্ট রকন্তু চাইরনি
এরাপপ্রনারপদরপক রদপে। এিা যরদ আমরা োই িাহপল দলাব্াল মাপকিপি দয
অেরচুরনটিিা হপে রব্কি অফ দকারভড দযাি উইল রব্ সাপোপিি ড দসা ব্াপিপি
এই জিরনসিা আমরা দরপখ রদপব্া।
জিল্লি
ু িহমানঃ আমরা আমরা একিু দর্ষ কপরপছন? দর্ষ প্রাপন্ত চপল এসরছ দসা
কংক্রি করব্ার িনয ২ রমরনি সম়ে।
পািলেি করিম আব্বাসীঃ ব্াপিপির উেপর?
জিল্লি
ু িহমানঃ সব্ রমরলপ়ে আর রক?
পািলেি করিম আব্বাসীঃ এখন আমাপদর ধ্পর এখন আমাপদর দযিা ফযাক্টরর
করপি হপব্ দয আমাপদর দীর্ দম়োদী
ি
মধ্যপম়োরদর দীর্পম়োদী
ি
দকারভড যিরদন
আপছ সরকার সাপোিি রদপে। রদপি র্াকপব্ রকন্তু দকারভড কিরদন র্াকপব্ আমরা
িারন না। দসা প্রর্ম প্রাপ়োররটি হপে দয দহলর্পক়োররং ইমারপিজন্স দহলর্পক়োররং
দসখাপন এখাপন ইনপভস্ট করণ। এব্ং হপে দস হপে আমাপদর ভযাকরসপনর দযিা
হপে দযিাপক হপে দকা দপ্রাডাকর্ন কপর দহাক সরকার দচষ্টা করপছ দপ্রাডাকর্ন

কপর দহাক সরকার দচষ্টা করপছ। সব্ ইো আপছ। েররপষব্া দরখার হ়েপিা ভাগ্য
হপি স্বাদ নাই। রকন্তু এখন দযিা হপে দয আমাপদরপক ইরমউরনটি িা
ইমুনাইপির্নিা ব্া়িাপনা। এব্ং দুই নাম্বার হপে আমাপদর সামপন ভূ রািননরিক
অরস্থরিা দর্পক রকরকম আেনার দনপগ্টিভ ইপফক্ট আপস এিার িনয
আমাপদরপক সিকি র্াকা এব্ং দুই এব্ং কি িা়িািার়ি রব্েব্ািাপর অর্নীরি
ি
চাো
হ়ে এইিার উেপর আমাপদর রাখা। দকননা এক ব্ছপরর মপধ্যই দয রব্ে অর্নীরি
ি
চাো হপ়ে যাপব্ এিা আমরা ব্লপি োররছনা। দুই ব্ছপরর মপিা ব্লপি োররছ। দসা
আমাপদর অভযন্তরীণ অর্নীরিিাই
ি
আমাপদর রব্রনপ়োগ্িা ব্া়িাপি হপব্। আমাপদর
দদপর্ আ়ে আর সংস্থানিা আ়ে-সংস্থান ব্া়িাপি হপব্। রপ্তারন রপ্তারন িা়েগ্া়ে
রনি়েই রকন্তু আমাপদর দদপর্র ১৭ দকাটি রব্র্াল ব্ািার দয এিা। এখাপন আপরা
হপে দয আমাপদর দলাকাল ইন্ডারিি জক্রপ়েি করপি হপব্। এব্ং এই িনয
আমাপদর দয দলাকাল আইটি ইন্ডারি দি প্রপণাদনা দদও়ো হপ়েপছ এিা সটিক
রািা়ে যাপে। এব্ং এপগ্রা-প্রপসরসং দয দপ্রাডাক্ট দদও়ো হপে এরকম ইন্ডারি
আপরা খুপুঁ ি আমাপদর সাপোিি করপি হপব্। ভরব্ষযপির িনয।
জিল্লুি িহমানঃ রমস্টার আব্দুল্লাহ অল্প রকছু সম়ে।
আব্দুল্লাহ হী িারকর্ঃ আরম মপন করর দয আমাপদর দকারভপডর দয ব্িিমান
চলমান রসচুপ়ের্ন এব্ং সামপনর রদপক যা আসপছ দসিাপক সাপোিি করপি
গ্ভপমন্ট যিিুকু সাপোিি রদপ়েপছ এিাপক করন্টরনউ রাখপি হপব্ রব্পর্ষ কপর দছাি
এব্ং মাঝারর ফযাক্টরর গুপলার এপফাটিি রব্রলটি কম। এপদর িনয গ্ভপমন্ট গ্ি ব্ছর
দয প্রপণাদনা রদপ়েপছ এিা আসপল আমরা ১৮ মাপস দফরি দদও়োর কর্া। ব্াি
এখন আমরা দদখরছ দয আসপল দকারভডিা কমরেিরল আনসাপিি ন রপ়ে দগ্পছ।
এখন আমরা অলপররড গ্িব্ছর লস কপররছ এব্ং এ ব্ছরও কররছ। এখন এমন
অব্স্থা়ে আমাপদর ফযাক্টররগুপলা দয আমরা চালাপি োররছ এিাই দব্রর্। আমাপদর
প্রর্ম ররপকাপ়েস্ট হপলা গ্ভপমন্ট এর কাপছ এই প্রপণাদনার িাইম িা আপরকিু
ব্ার়িপ়ে দদও়ো। দসা দযাি দছাি এব্ং মাঝারর ফযাক্টররগুপলা দব্ুঁপচ র্াকপি োপর এই
মুহপূ িি দব্ুঁপচ র্াকািাই আসপল মূল ফযাক্টররগুপলা িার ও়োকিার দদর দসলারর দদ়ো
এব্ং ফযাক্টররিাপক দকাপনাভাপব্ টিরকপ়ে রাখা। রব্কি এখাপন দয অডিার এর র্ািরি
আপছ িাপি কপর অোপরর্নাল লস রকন্তু িানপি হপে। এখন সব্াই সব্ার মি
কপর দচষ্টা করপছ গ্ভপমন্ট যরদ এরগ্প়ে আপস এব্ং স্বল্প এব্ং দছাি এব্ং মাঝারর
সাইপির ফযাক্টরর গুপলাপক যরদ দস্পর্াল একিা ইপন্সরন্টভ আব্ার ২ ব্ছপরর িনয
ব্া ৩ ব্ছপরর িনয রডপি়োর কপর আরন্টল দিািাল ররিামর্ন অফ দয ইপকাপনারম
দযাি উইল রব্ এ অযারপ্ররসপ়েপিব্ল একই সাপর্ আমরা মপন করর দয গ্ভপমন্ট এর
দয ননওপ়েি দব্রনরফি, দস দদখা দগ্পছ দয দেপরাল ওপক একিা ফযাক্টরর িার

দেপরাল ব্যাংপকর দর্পক দদখা দগ্পছ দয দরসরনং অপনক ফযাক্টররর দয সারাউজন্ডং
আর যরদ ইকুপ়েল সাপোিি গুপলা সাব্রসিাইি দরপি একিা দরর্ন দদও়ো যা়ে এিা
শুধ্ুমাে গ্াপমন্টপসর
ি
ইপ়ে না আরম এিা মপন কপর দয দছাি দছাি ইন্ডারি সব্াই
সাফার করপছ। রব্কি এ করমটির কারপণ দছাি দছাি ইন্ডারিগুপলা সাফার করপছ।
অফপকাস ি আমাপদর গ্ভপমন্ট অলপররড দেররপফরর গুপলাপি ব্া রভপলি এরর়ো
গুপলাপি দরর্রনং এর ব্যব্স্থা কপরপছন। ব্াি এখাপনও রকন্তু র্হপর ভাসমান প্রচুর
কমী ব্া ও়োকিার রপ়েপছ যারা আসপল এই সুপযাগ্ সুরব্ধ্া ব্জঞ্চি। দযমন আেরন যরদ
আিপক প্রোটিি ব্ল এরলপভর্পনর ইপন্ডক্সগুপলা ফপলা কপরন দসগুপলা রকন্তু েে
কপরপছ। দসা এগুপলাপক িু পল ধ্রপি হপল গ্ভপমন্ট দক এই আইরসইউ সাপোিি িা
আপরা এক্সপিন্ড করপি হপব্ দসা দযাি এরা ব্াুঁচপল আব্ার ইপকাপনারম চাো হপব্।
জিল্লুি িহমানঃ অপনক অপনক ধ্নযব্াদ রমস্টার োরপভি কররম আব্বাসী এব্ং
রমস্টার আব্দুল্লাহ হীল রারকব্। দর্ক
ি কর্া হজেল অর্নীরি
ি
দকারভড েরররস্থরি রনপ়ে
দকারভড েরররস্থরি এক ধ্রপনর চরম অরনি়েিার মপধ্য আপছ আমার অরিরর্রা
িাই ব্লরছপলন এব্ং দকারভড েরররস্থরি কর্া ব্রল রকংব্া ভযাকরসন আপলাচনা কর্া
ব্রল বব্পদরর্ক সম্পপকির কর্া ব্রল, অভযন্তরীণ রর্পল্পর কর্া ব্রল একক রনভিরিা
করমপ়ে আনপি হপব্। এব্ং ভূ রািননরিক চাপের প্রভাব্ অর্নীরিপি
ি
ে়িপি শুু
কপরপছ এব্ং দসটি করপব্ দসটি আমাপদর মার্া়ে রাখা দরকার। এব্ং আমার
অিীপির ব্লপছন দয সমি রকছু রমরলপ়ে আনসারপিনরনটিপি আমাপদর
স্বল্পপম়োদী েদপক্ষে দিা অব্র্যই রনপি হপব্ রকন্তু মধ্যপম়োরদ েররকল্পনাগুপলা
করা খুব্ই িুরী। ব্য়ে সক্ষমিা এব্ং গুণগ্ি মান অপনক দক্ষপে রনম্নগ্ামী। এটি
ব্া়িাব্ার রদপক মপনাপযাগ্ রদপি হপব্। ইন্ডারি একাপডরমক োিি নাররর্পের উের
দিার দদ়ো দরকার। রর্ক্ষা স্বাস্থয ব্াপিি ব্রাে ব্া়িাপি হপব্ এব্ং দসইসপে
দিকরনকযাল এডুপকর্ন ব্া কমমুি খী রর্ক্ষার রদপক নির রদপি হপব্। সব্িনীন
ি
স্বাস্থযপসব্া রনজিি করার কর্া ব্পলপছন। অভযন্তরীণ অর্নীরিপি
ি
রব্রনপ়োগ্
ব্া়িাপনার রদপক মপনাপযাগ্ রদপি হপব্। দর্ক
ি আমাপদর সাপর্ র্াকার িনয অসংখয
ধ্নযব্াদ আেনাপদর সব্ার িনয শুভকামনা।

