
প্রে ববজ্ঞবি 

প্লাবিক ও াইট ইবিবিয়াবরিং খাতের উন্নয়তি দেশে প্রথম আন্তর্জাবেক মাতির প্রটকতিাবর্ প্রন্টার প্রতিতিি তে 

 

প্রেতলর প্লাবিক পণ্য আর াকা েতকৌল (াইট ইবিবিয়াবরিং) খাতের রতয়তে অপার ম্ভাবিা। আর এ ম্ভাবিা কাতর্ াবগতয় রিাবি 

বাবিতর্ে পণ্য দুটির ভূবমকা বাড়াতে উতযাগ গ্রি কতরতে রকার।  

এ তে বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র আওোধীি এক্সতপাট জ কতেটিটিভতি ফর র্ব ( EC4J) েকতের মাধ্যতম বঙ্গবন্ধু প্রলখ ভৄবর্ব বলে িগর , 

বমররাই অর্ জনিবেক অঞ্চত ১০ একর  এবিং বঙ্গবন্ধু াই-প্রটক বটি , কাবয়ানকর, গার্ীপুতর োয় পাঁচ একর র্বমর ওপর বিম জাি করা তে 

আন্তর্জাবেক মাতির দুটি অেোধুবিক প্রটকতিাবর্ প্রন্টার।  

এ উপতে গেকা মঙ্গবার বািংাতেল অর্ জনিবেক অঞ্চ কর্তজপে (প্রবর্া) ও বািংাতেল াই-প্রটক পাকজ কর্তজপতের তঙ্গ র্বম 

বরাদ্দসংক্রান্তদুটি লীজচুবি স্বাের কতরতে বাবির্ে মন্ত্রিায়।  

ভাচুজয়া প্লাটফম জ জুম ( Zoom)  এর মাধ্যতম আশ াতজি অনুষ্ঠাতি েধাি অবেবর্ বততব উপবিে বেতি বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র মািিীয় মন্ত্রী 

র্িাব টিপু ভৄিবল , এমবপ। ববতল অবেবর্ বততব উপবিে বেতি মািিীয় েধািমন্ত্রীর প্রবরকাবর খাে ববয়ক মািিীয় উপতেষ্টা , র্িাব 

ামাি ফর্লুর রমাি, এমবপ,  এবংেথ্য ও প্রযাগাতযাগ েযুবি ববভাতগর মািিীয় েবেমন্ত্রী র্িাব জুিাইে আতমে পক , এমবপ। অনুষ্ঠাতির 

ভাপবি কতরি বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র মািিীয় বচব র্িাব ড. প্রমাোঃ র্াফর উদ্দীি।  

এোড়াও র্িাব এি এম বর্য়াউ আম , ববিয়র বচব , েথ্য ও প্রযাগাতযাগ েযুবি ববভাগ , র্িাব পবি প্রচৌধুরী , বিব জাী প্রচয়ারম্যাি , 

বািংাতেল অর্ জনিবেক অঞ্চ কর্তজপে (প্রবর্া) , র্িাব প্রাতি আরা প্রবগম , ব্যবিাপিা পবরচাক (বচব) , বািংাতেল াই-প্রটক পাকজ কর্তজপে , 

র্িাব প্রমাোঃ ওবায়দু আর্ম , েকে পবরচাক (অবেবরি বচব) , এক্সতপাট জ কতেটিটিভতি ফর র্ব েকে , বাবির্ে মন্ত্রিায় , 

আব্দুলমান্নান, বিব জাী েস্য , বািংাতেল অর্ জনিবেক অঞ্চ কর্তজপে (প্রবর্া) অনুষ্ঠাতি উপবিে বেতি।  

েকে পবরচাক র্ািাি , ব জাধুবিক সুববধা ম্ববে ববশ্বমাতির এব প্রটকতিাবর্ প্রন্টারভৄত াকা েতকৌল ও প্লাবিক খাে িংবিষ্ট 

ম্যানুফোকচাবরিং খাতের বলে ভতর র্ন্য াগই েযুবিগে প্রবা , যুতগাপতযাগী েবলেি , কাবরগবর ও ব্যবাবয়ক পরামল জ প্রবা েোতির 

মাধ্যতম প্রেলীয় ক্ষুদ্র এবিং মাঝাবর বলেভতক রিাবি েম কতর প্রোা তব।  প্রিকতাল্ডারতের র্ন্য প্রন্টারগুতাতে  বি-বড বেবন্টিং ও 

বডর্াইি প্রন্টার, প্রটবিিং ও কোবতেলি ল্যাব , ইন্ডাবিয়া অতটাতমলি প্রন্টার , প্রটকতিাবর্ ইতিাতভলি ও ইিবকউতবলি প্রন্টার , ওয়াকজলপ, 

প্রমবলিলপ, াইতেরী ভবি , ববর্তি প্রন্টার ইেোবে সুববধা র্াকতব। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু াই-প্রটক বটি , কাবয়ানকর, গার্ীপুতর তনতম িিব্য 

প্রটকতিাবর্ দসন্টাশর ইশলকট্রতনক্স ও আইটি তভতিক ম্যানুফোকচাবরিং তেল্পসমূহশক প্রশ াজনী  দসবা প্রোন করা হশব। 

বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র মািিীয় মন্ত্রী র্িাব টিপু ভৄিবল বতি , বেজমাি রকাতরর ৭ম পঞ্চবাব জকী পবরকেিা ও বাবির্ে িীবে ২০১৮-২১ এ রিাবি 

বাবিতর্ে বববচত্রকরতি গুরুিাতরাপ করা তয়তে। ‘‘এক্সতপাট জ কতেতটটিভতি ফর র্ব” লী জক েকতের মাধ্যতম চামড়া , চামড়া-র্াে পণ্য , 

ফুটওয়ার, াইট ইবিবিয়াবরিং ও প্লাবিক প্রোডাক্ট ; এর চারটি খাতের মাধ্যশমরিাবি বহুভৄখীকরি পণ্য সমূশহর রিাবি বাজাশর 



েবেতযাবগোমূলক অবস্থান সৃবষ্টর তেে কার্ করা তে। প্রকশল্পরআওিা প্রতিতিিববশ্বমাতির এব প্রটকতিাবর্ প্রন্টারভৄ সংতিষ্ট খাি 

সমূশহর তবশেষি ক্ষুদ্র ও মাঝাতর তেশল্পর সক্ষমিা ও েক্ষিা বৃতিশি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করশব বশল তিতন তবশ্বাস কশরন। 

 

 

“মািিীয় েধািমন্ত্রী বিতে জবলে রিাবি বহুভৄখীকরতির েে অর্জি এ েকতের রাবর অভীষ্ট। পতণ্যর গুিগে উৎক জো অর্জি , ববযমাি 

আন্তর্জাবেক েবেতযাবগোভক বার্াতরর চাবো েন্ন যুতগাপতযাগী পণ্য বেবর , শ্রবমক-মাবক ও কারখািার ামাবর্ক ও পবরতবলগে মাি 

উন্নয়তি কার্ করতে এ েকে”, বতি বাবির্েমন্ত্রী। 

বেবি বতি , বেজমাি রকাতরর অগ্রাবধকার তা রিাবি বাবিতর্ে েবেতযাবগো সৃবষ্টর মাধ্যতম পতণ্যর বহুভৄখীকরি কতর রিাবি বৃবি করা। 

বেবর প্রপালাক বলতের পালাপাবল অন্যান্য পতণ্যর রিাবি বাড়াতে EC4J েকে রকাতরর িািাভৄখী উতযাতগর অিংল ।  

বাতিজয মন্ত্রিাল  সতিব র্িাব ড. দমাোঃ জাফর উদ্দীন বতি, রিাবি বাবিতর্ের বববচত্রো  আিয়তির মাধ্যতম েবৃবি অর্জতি রিাবি িীবেতে 

(২০১৮-২১) গুরুিাতরাপ করা তয়তে। এই িীবেমাা বাস্তবায়তি বাবির্ে মন্ত্রিায় এক্সতপাট জ কতেটিটিভতি ফর র্ব EC4J েকে  গ্রি 

কতর । বাবির্ে মন্ত্রিায় কর্তজক গৃীে এ েকেটি অিন্য। েকেটি মািিীয় েধািমন্ত্রীর সুেলিংবে ও বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র ফ্লাগবলপ েকে। 

েকতের গঠি , উতদ্দশ্য ও বাস্তবায়তির বববভন্ন অিংলগ্রিভক প্রকৌল , যা একটি ইতিাতভটিভ েকে বততব ইতোমতধ্য ববশ্বব্যািংক কর্তজক 

পুরস্কৃে তয়তে। 

 

ভৄি বাবির্ে অর্ জিীবের ফত বববশ্বক বার্ার অেেন্ত েবেদ্ববিো পূি জ তয় উঠতে এবিং প্রেোর চাবো িতুি িতুি পতণ্যর বেতক দ্রুে পবরববেজে 

তে যা োবব কতর কে িংবেি মতয় আপবি পণ্য রবরা বিবিে করতে পারতবি। োই েবেতযাবগোভক রফোবি ও অভেন্তরীি বার্াতর 

টিতক র্াকার র্ন্য পতণ্যর মাতিান্নয়ি অপবরায জ। োই পণ্য উৎপােতি িতুি িতুি কাবরগবর েযুবি , আন্তর্জাবেক বার্ার িংোন্ত ািাগাে 

েথ্য,  পতণ্যর ব্র্যাবন্ডিং েভৃবে ববতয় েতয়ার্িীয় জ্ঞাি ও েেো অর্জতির মাধ্যতম পতণ্যর মাি , উৎপােিলীো ও ববপিতি  উৎক জো অর্জি 

অপবরায জ। 

 

আর্ দুটি প্রটকতিাবর্ প্রন্টার বিম জাতির র্ন্য বাবির্ে মন্ত্রিাতয়র EC4J েকতের াতর্ বািংাতেল অর্ জনিবেক অঞ্চ কর্তজপে (প্রবর্া) এবিং 

বািংাতেল াই-প্রটক পাকজ কর্তজপতের র্বম বরাতদ্দর ীর্ চুবি তে যাতে। প্রযখাতি বিম জাি করা তব ববশ্ব মাতির প্রটকতিাবর্ প্রন্টার যার 

উতদ্দশ্য তব এক্সতপাট জ প্রড েবৃবি অর্জতি িংবিষ্ট প্রক্টর ভতর র্ন্য েযুবিগে উৎক জো , রফোবির াপ্লাই প্রচইতি অন্তর্ভ জি উৎপােিলী 

বলে খােভতর পণ্য উৎপােতি িতুি িতুি কাবরগবর েযুবির িংতযার্ি , আন্তর্জাবেক বার্ারিংোন্ত েথ্য রবরা , ব্র্যাবন্ডিং, েতয়ার্িীয় 

পরামল জ বববভন্ন প্রবা েোি করা।  

 

 

 

 


