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মিমিয়া মিমিজ
স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরণ হল্ে েোাংলোল্েল্শর জন্য দ ৌরে ও সম্মোল্ের বেষয়মোেেীয় অর্ থমন্ত্রী
ঢোকো, ০৬ দেব্রুয়োবর ২০২১: মোেেীয় অর্ থমন্ত্রী জেোে আ হ ম মুস্তেো কোমোল, এেবসএ, এমবি েল্লল্েে দে
স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরণ হল্ে েোাংলোল্েল্শর জন্য একটি দ ৌরে ও সম্মোল্ের বেষয়।
‘Effective Partnership with the Private Sector for Sustainable
Graduation’ শীষ থক একটি অেলোইে কমথশোলোয় প্রধোে অবতবর্র েক্তব্য প্রেোেকোল্ল মোেেীয় অর্ থমন্ত্রী
েল্লে দে “উত্তরল্ণর এই দ ৌরে ও বরমো িবরমোিেল্েোগ্য েয়”।
েোাংলোল্েশ সরকোল্রর অর্ থনেবতক সম্পকথ বেভো (ই আর বি)উক্ত কমথশোলো আল্য়োজে কল্র।
মোেেীয় অর্ থমন্ত্রী আরও েল্লে দে “স্বল্পোন্নত দেশ দর্ল্ক উত্তরণ হল্ে জোবতর জেক েঙ্গেন্ধু দশখ মুবজবুর
রহমোল্ের স্বল্ের দসোেোর েোাংলোর সেল েোস্তেোয়ে। একই সল্ঙ্গ এটি মোেেীয় প্রধোেমন্ত্রী দশখ হোবসেোর দেতৃল্ে
বে ত েেরগুল্লোল্ত েোাংলোল্েশ দে অভূতপূে থ উন্নয়ে সোধে কল্রল্ে তোরই স্বীকৃবত”।
কমথশোলোয় বেল্শষ অবতবর্ বহল্সল্ে উিবিত বেল্লে মোেেীয় েোবণজয মন্ত্রী জেোে টিপু মুেবশ ও অর্ থ বেভোল্ র
বসবেয়র সবিে জেোে জেোে আব্দুর রউে তোলুকেোর। কমথশোলোয় সম্মোবেত অবতবর্ বহল্সল্ে উিবিত বেল্লে
এেবেবসবসআই-এর সভোিবত জেোে দশখ েজল্ল েোবহম। কমথশোলোয় সভোিবতে কল্রে প্রধোেমন্ত্রীর কোে থোলল্য়র
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিডি ডিষয়ক) এোং স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরণ সাংক্রোন্ত জোতীয় টোস্ক ফ োস স-এর সভোিবত
বমজ জুল্য়েো আবজজ।
মোেেীয় অর্ থমন্ত্রী আরও েল্লে দে সোম্প্রবতক েেরগুল্লোল্ত পৃবর্েীল্ত েখেই অর্ থনেবতক সাংকট এফসদে, সে
সাংকল্টর সময়ই েোাংলোল্েশ খুে দৃঢ়ভোল্ে দমোকোল্েলো করল্ত দিল্রল্ে।
একইভোল্ে স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরণ িরেতী সমল্য়র িবরেবতথত িবরবিবতর সোল্র্ খোি খোইল্য় েোাংলোল্েশ
এব ল্য় েোল্ে েল্ল বতবে আশোেোে ব্যক্ত কল্রে।
একই সোল্র্ স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত খোি খোইল্য় দেেোর জন্য বতবে দেল্শর দেসরকোবর খোল্তর ল্েষণো ও উন্নয়ল্ের
সক্ষমতো বৃবির উির আরও দেশী েজর দেেোর আহেোে জোেোে।
কমথশোলোয় েক্তব্য প্রেোেকোল্ল মোেেীয় েোবণজয মন্ত্রী জেোে টিপু মুেবশ েল্লে দে উত্তরণ িরেতী সমল্য় বেবভন্ন
আন্তজথোবতক সহোয়তোসমূহ হ্রোস িোওয়ো সোল্িল্ক্ষ েোাংলোল্েশল্ক এখে দর্ল্কই প্রস্তুত হল্ত হল্ে।
বতবে আরও েল্লে দে উত্তরণ িরেতী সমল্য় জন্য প্রস্তুবতর লল্ক্ষয েোাংলোল্েশল্ক এখে দর্ল্কই বেবভন্ন দেল্শর
সোল্র্ মুক্ত েোবণজয চুবক্ত স্বোক্ষল্রর জন্য আল্লোিেো শুরু করল্ত হল্ে।
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ই আর বি সবিে বমজ েোবতমো ইয়োসবমে তাঁর উিিোিেোয় উত্তরণ িরেতী সমল্য় েোাংলোল্েল্শর জন্য বক বক
সুল্েো ও সম্ভোেেো ততবর হল্ে তো উল্েখ কল্রে। একই সোল্র্ সরকোর দেসরকোবর খোল্তর সল্ঙ্গ বেবেড় সহল্েোব তো
ও আলোিআল্লোিেোর মোধ্যল্ম স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরল্ণর লল্ক্ষয বক বক প্রস্তুবত গ্রহণ করল্ে তোও বতবে তাঁর
উিিোিেোয় তুল্ল ধল্রে। ডতডি িলেি সরকোর িোডতসংলের কোলে ফকোডিি-১৯ এর ক্ষডত কোটিল ়ে উঠো, ৮ম
পঞ্চিোডষ সক পডরকল্পিো িোস্তিোয়ি এিং সহিিোলি ফেকসই উন্নয়ি অিীষ্ঠ অিসলির েলক্ষে উত্তরণ পূি সিতী
স্বোিোডিক ৩ িেলরর স্থদল আরও ২ িের েবধ থত সময়সহ ৫ িের প্রস্তুডতকোে ফেল ়েলে। বতবে উল্েখ কল্রে দে
সরকোর আসন্ন সমল্য় দেসরকোবর খোল্তর প্রবতবেবধল্ের সল্ঙ্গ বেবেড় আলোি আল্লোিেোর মোধ্যল্ম স্বল্পোন্নত দেশ
হল্ত উত্তরণ মসৃণ ও দটকসই করোর লল্ক্ষয একটি ক্রোবন্তকোলীে দকৌশল প্রস্তুত করল্ে।
অর্ থ বেভোল্ র বসবেয়র সবিে জেোে আব্দুর রউে তোলুকেোর তাঁর েক্তল্ব্য উত্তরণ িরেতী সমল্য়র সোল্র্ খোি
খোইল্য় দেেোর লল্ক্ষয দেল্শর জে ল্ণর কমথেক্ষতো বৃবি এোং বশক্ষো ব্যেিোল্ক দঢল্ল সোজোল্েোর প্রল্য়োজেীয়তোর
উির গুরুে আল্রোি কল্রে।
একই সল্ঙ্গ বতবে রপ্তোবের েতুে েোজোর অনুসন্ধোল্ের জন্য প্রল্য়োজেীয় প্রল্ণোেেো প্রেোে, স্টোট থআি সমূহল্ক
প্রল্য়োজেীয় সহোয়তো প্রেোে এোং ব্যেসো সহজীকরণ সূিল্ক েোাংলোল্েল্শর অেিোে উন্নীতকরল্ণর উির দজোর দেে।
েোবণজয মন্ত্রণোলল্য়র সবিে িঃ ফমোোঃ িো র উদ্দীি জোেোে দে সরকোর ইল্তোমল্ধ্যই বেবভন্ন দেল্শর সোল্র্ মুক্ত
েোবণজয চুবক্ত স্বোক্ষল্রর জন্য আল্লোিেো শুরু কল্রল্ে।
এেবেবসবসআই- এর সভোিবত জেোে দশখ েজল্ল েোবহম আসন্ন সমল্য় স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরল্ণর জন্য
প্রণীতব্য ক্রোবন্তকোলীে দকৌশল প্রণয়ল্ের দক্ষল্ে দেসরকোবর খোল্তর সবক্রয় অাংশগ্রহণ প্রতযোশো কল্রে। বতবে
স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরল্ণর দপ্রক্ষোিল্ট দেসরকোবর খোল্তর সক্ষমতো বৃবির উির দজোর দেে এোং এল্ক্ষল্ে
সরকোল্রর সহল্েোব তো কোমেো কল্রে।
ততবর দিোশোক বশল্পর সাং ঠে বেবজএমইএ-এর সভোিবত বমজ রুেোেো হক, িোমড়ো ও িোমড়োজোত বশল্পর সাং ঠে
এলএেএমইএবে এর সভোিবত জেোে দমোঃ সোইফুল ইসলোম, েোাংলোল্েশ ঔষধ বশপ সবমবতর বসবেয়র ভোইস
দপ্রবসল্িন্ট জেোে দমোঃ আেদুল মুক্তোবের, েল্রে ইেল্ভস্টরস দিম্বোর অে কমোস থ এন্ড ইন্ডোবি এর সভোিবত বমজ
রুিোবল দিৌধুরী, দমল্রোিবলটোে দিম্বোর অে কমোস থ এন্ড ইন্ডোবি- এর সভোিবত বমজ বেহোে কবের, ঢোকো দিম্বোর
অে কমোস থ এন্ড ইন্ডোবি- এর সভোিবত জেোে বরজওয়োে রহমোে, বেল্কএমইএ-এর সহ সভোিবত জেোে দমোঃ
হোল্তম এোং বরসোি থ অযোন্ড িবলবস ইবন্টল্গ্রশে ের দিল্ভলিল্মন্ট-এর সভোিবত িঃ দমোঃ আব্দুর রোজ্জোক সহ
দেসরকোবর খোল্তর বেবভন্ন সাং ঠল্ের উচ্চ িে থোল্য়র প্রবতবেবধবৃন্দ ও সরকোল্রর সাংবিষ্ট বেবভন্ন মন্ত্রণোলয় ও
সাংিোসমূল্হর উচ্চ িে থোল্য়র কমথকতথোবৃন্দ উক্ত কমথশোলোয় অাংশগ্রহণ কল্রে।
উলেখ্য ফ িোংেোলেশ গত ২০১৮ সোলের মোে স মোলস অনুডষ্ঠত ডস ডি ডপ- এর সি সলশষ ডিিোডষ সক প সোলেোেিো
সিোয় প্রথমিোলরর মলতো স্বলল্পোন্নত ফেশ হলত উত্তরলণর মোিেণ্ড পূরলণ সক্ষম হলয়ডেে। িোডতসংলের
ডিয়মোনু োয়ী, ফকোি ফেশ পরপর দু’টি ডিিোডষ সক প সোলেোেিোয় উত্তরলণর মোিেণ্ড পূরলণ সক্ষম হলে স্বলল্পোন্নত ফেশ
হলত উত্তরলণর সুিোবরশ লোভ কলর।
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বস বি বি এর সে থল্শষ তথ্য উিোত্ত অনুেোয়ী আসন্ন বেেোবষ থক িে থোল্লোিেো সভোয় েোাংলোল্েশ পুেরোয় উত্তরল্ণর
মোেেণ্ডসমূহ পূরল্ণ সক্ষম হল্ে েল্ল আশো করো হল্ে। দসল্ক্ষল্ে বতে দর্ল্ক িাঁি েেল্রর প্রস্তুবতমূলক সময় দশল্ষ
েোাংলোল্েশ আনুষ্ঠোবেকভোল্ে স্বল্পোন্নত দেল্শর তোবলকো দর্ল্ক দেবরল্য় আসল্ে।
স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরণ বেঃসল্ন্দল্হ সমগ্র জোবতর জন্য একটি দ ৌরল্ের বেষয়। একই সল্ঙ্গ এটি সোম্প্রবতক
েেরগুল্লোল্ত মোেেীয় প্রধোেমন্ত্রী দশখ হোবসেোর সরকোল্রর সুেক্ষ ও দূরেশী েীবতমোলো এিং িেল্ক্ষিসমূল্হরও
েবহঃপ্রকোশ।
তল্ে উত্তরণ িরেতী সমল্য় েোাংলোল্েশ আন্তজথোবতক েোবণল্জযর দক্ষল্ে িোড়ডত প্রডতল োডগতোর সম্মুখীে হল্ত িোল্র।
এই দপ্রক্ষোিল্ট দেসরকোবর খোল্তর প্রবতবেবধল্ের সোল্র্ স্বল্পোন্নত দেশ হল্ত উত্তরল্ণর প্রভোেসমূহ সম্পল্কথ
আল্লোিেো ও িে থোল্লোিেো করেোর জন্য উক্ত কমথশোলোটি আল্য়োজে করো হয়।
কমথশোলোয় উত্তরল্ণর সম্ভোব্য প্রভোে এোং তাঁর মোেো ও প্রকৃবত সম্পল্কথ বেস্তোবরত িে থোল্লোিেো করো হয়। একই
সোল্র্ উক্ত উত্তরল্ণর সম্ভোব্য প্রভোে কোটিল্য় উঠোর জন্য গৃহীতব্য িেল্ক্ষিসমূহ সম্পল্কথও কমথশোলোয় আল্লোকিোত
করো হয়। আসন্ন প্রস্তুবতমূলক সমল্য় েোাংলোল্েশল্ক দে Transition Strategy েো ক্রবন্তকোলীে দকৌশল
ততবর করল্ত হল্ে দসই ব্যোিোল্র আসন্ন করণীয়সমূহ বক হল্ত তো বেল্য়ও উক্ত কমথশোলোয় আল্লোিেো করো হয়।

End
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