জাতীয় অর্থ নীতততত কুটিরতিল্প
এস এম মুকুল

বহুকা থথকক আমাকের কারুশলল্পীকের উৎপাশেত কুটির  স্তশলল্পজাত পণযামগ্রী থেলীয় বাজার পৃশথববযাপী মােৃত কয়
আকে। থেলবযাপী কুটির  স্তশলল্প খাকতর প্রাকরর থয বযাপক ুকযাগ  ম্ভাবনা রকয়কে এ খাকতর শলল্প ইউশনট ংখযার ক্রমবৃশিই
এর প্রমাণ বন ককর। তথয থথকক জানা যায়, ১৯৬১ াক থেকল কুটির  স্তশলকল্পর ংখযা শে েুই াখ ৩৫ াজার, ১৯৯১ াক চার
াখ পাাঁচ াজার, ২০০৫ াক এ ংখযা বৃশি থপকয় োাঁশিকয়কে প্রায় পাাঁচ াখ ৭৭ াজার। আর বতত মাকন পশরংখযান বুযকরার শাকব
থেকল কুটিরশলকল্পর ংখযা আট াখ ৩০ াজাকরর অশিক। এ শলল্পকক শঘকর কমতংস্থান কয়কে ২৯ াকখর থবশল মানুকর। আবার
থেলজ উৎপােকন কুটিরশলকল্পর অবোন প্রায় ৫০ াজার থকাটি টাকা। থেকলর শলল্প খাকত অগ্রগশতর পকথ কুটিরশলকল্পর এ অবস্থান
শনিঃকেক শুভ ক্ষণ। ১৯৮৫ াক প্রকাশলত শবশককর কারুপল্লী গ্রকে উকল্লখ আকে Ñ থ ময় থেলবযাপী চার াজার ২২৫টি
কারুপল্লীকত ২৯ িরকনর পণযামগ্রী উৎপাশেত কতা। এব কারুপল্লীর মকিয মৃৎশলল্প, তাাঁতশলল্প, পাটি  মােুর ততশর, গনা,
নকশলকাাঁথা, কাকের স্তশলল্প, পাটজাত পণয, কাাঁা-শপত  চামিার স্তশলল্প শে অনযতম। তকব ময়  চাশোর পশরকপ্রশক্ষকত
অকনক কারুপল্লীর অশস্তত্ব থযমন শবুপ্ত কয়কে, থতমশন নতু ন নতু ন অকনক কারুপল্লী গকি উকে এ শলকল্পর শবকাকল নতু ন ম্ভাবনা
জাশগকয়কে।
এবার আা যাক কুটিরশলকল্পর শবপ্লব  াফয-ম্ভাবনার শবকয়। কুশিয়ার গিাই-তীরবতী কুমারখাীকত গকি উকেকে থেকলর শিতীয়
বৃত্তম তাাঁকতর বাজার ‘কাপুশিয়া াট’। াট  তাাঁতশলল্পকক শঘকর এখানকার বশকেু । এমনশক াকটর শেন থরাববার বন্ধ থাকক এ
এাকার স্কু -ককজ। কুমারখাীকত স্তচাশত ৪০ াজার  শবেুযৎচাশত নয় াজার তাাঁত রকয়কে। এ শলকল্পর পর শনভত র ককর প্রায়
থেি াখ তাাঁশত, শ্রশমক-কমতচারী জীশবকা শনবতা ককর। টাঙ্গাইকর মিুপুকর কাগাকের থখা আর আনারকর পাতা থথকক আাঁল োশিকয়
ততশর ুতায় কাপি ততশর কে। এ কাজটি করকে থমকনানাইট থন্ট্রা কশমটি (এমশশ) নামক একটি থবরকাশর ংস্থা। জানা যায়,
শফশপাইন ককয়কটি থেকল আকরা আকগই এ িরকনর উপাোন থথকক কাপি ততশর করক বাংাকেকল এ িরকনর উকেযাগ এই প্রথম। এ
কার থখা আর আনারকর পাতার ততশর কাপি থথকক থেখা শেকয়কে রফতাশন আকয়র ম্ভাবনা।
বশরলাকর আগগঝািায় কচু শরপানা শেকয় ততশর কাগজ থেকলর শবশভন্ন স্থান শবকেকল পাোকনা কে। এ কাকজ ই অঞ্চকর ১৫০

জন অায় েশরদ্র মশা কাজ ককর জীবন-জীশবকা শনবতা ককর থাককন। ১৯৯৩ াক উপকজার কাুরপার নামক স্থাকন থবরকাশর
ংস্থা থমকনানাইট থন্ট্রা কশমটি (এমশশ) ১০ জন অায়-েশরদ্র মশাকের শনকয় কচু শরপানা শেকয় ‘শববতত ন’ নাকমর যান্ডকমইড
থপপার কুটিরশলকল্পর ততশরর কাজ শুরু ককর। এ োিা আকমশরকা, কানাডা, ইতাশ, জামতাশন, ফ্রান্স, থডনমাকত , থেন, শনউশজযান্ড 
জাপাকন এ কাগজ থথকক উৎপাশেত পণয রফতাশন করা য়। বতত মাকন শববতত ন কুটিরশলল্প এক একর জশমর পর পাাঁচটি ভবন শনমতাণ
ককর যান্ডকমইড থপপার শলকল্পর কাজ চাাকে। জানা যায়, প্রশত বের কমপকক্ষ এক থকাটি টাকার পণয শবশক্র কে। ইউকরাকপ যাকে
বগুিার কাাু উপকজার পাাঁচখুর গ্রাকমর ততশর তাপাতার স্তশলল্প পণয। জানা থগকে, বগুিায় ততশর স্তশলল্প নজর থককি শনকয়কে
ইংযান্ড, থডনমাকত , ইতাশ, নরকয় শবশভন্ন থেকলর। শবস্ময়কর শলল্পগনপুণয  শবরাট এক ম্ভাবনার েরজা খুক থগকে। শুিু থেকল
নয়, আন্তজতাশতক অঙ্গকন প্রকবল ককরকে বাংার কাোমাটির খাাঁটি থানা বাংার টাই। থপািামাটির থানায় তালা থককট থগকে
মৃৎশলল্পীকের। এটি আিুশনক শলকল্পর একটি নতু ন প্রয়া। থচাকখ পিার মকতা াফয। শনভৃ ত কুটিকর কাশয়ক পশরশ্রকমর মকিয রকয়কে
উল্লা-থকাা। মাটি আর পাশন শমশলকয় বানাকনা কে তু তু ক কাো। থরাকে শুকাকনা কে। পুশিকয় ততশর করা কে মাটির থানা।
আকে আমাকের তলশল্পক ঐশতয কুশমল্লার খাশে। এ শলল্পটাকক শঘকর কুশমল্লায় গকি উকেকে শবলা বাজার। কুশমল্লা োিা ঢাকা, চট্টগ্রাম,
খুনা, রাজলাী বি বি লকর বতত মাকন ততশর কশথত এ খাশে বা খদ্দকরর বযাপক প্রার কে। যমুনার চর এাকায় ািারণ
তাপাতা  েকনর ততশর ডাা  চাুনামগ্রী অকনক পশরবাকর একনকে েতা, থেকলর জনয একনকে তবকেশলক মুদ্রা। ‘ডাাখযাত’
াপুশনয়া গ্রাকমর নাম কয়জকন জাকনন। থকব গ্রামই নয়, উপকজার প্রায় ২০ গ্রাকমর ককয়ক াজার নারী-পুরু ডাা বা ঝু শি অথবা
বাকস্কট ততশরর স্তশলকল্পর কঙ্গ শনকজকের ভাগয জশিকয় থফককেন। আর নারী াকতর কাশরগশর থোাঁয়ায় তাপাতা  েকনর ততশর ই
রকমাশর পণয আজ থেকলর ীমানা থপশরকয় ুের
ূ ইউকরাকপ যাকে। ১৯৯০ া থথককই ঢাকা যাশন্ডক্রাফট, ান থেড যাশন্ডক্রাফট,
বাংাকেল যাশন্ডক্রাফট থবল ককয়কটি থবরকাশর ংস্থা এ শলকল্পর পর কাজ করকে। াপুশনয়া, মশপুর, কামশরচা, থগাাইবাশি,
বাগিা, তাজপুর, থপাঁচু, টু শনপািা  ভাটগাশি গ্রাকম প্রায় ৯০০ নারী এবং এ উপকজার ভবানীপুর, আশমনপুর, থোনকা 
থবগাি প্রায় শতন াজার নারী এ থপলার কঙ্গ যুক্ত রকয়কেন, পালাপাশল ককয়কজন পুরু এ শলকল্পর কঙ্গ জশিত। ঝাকাঠির
লীত পাটি থেকলর অনযতম একটি কুটিরশলল্প  থগৌরবময় ঐশতয। ঝাকাঠির াশচাপুর, রামনগর, শকফাইতনগর, ডরলঙ্কর,
াইাকাঠি, রই, বাােুরপুর, াংগর, নীগঞ্জ, থকাঞ্চ  কাজকাটি গ্রাকমর ২০০ একরজুকি েশিকয় আকে প্রায় এক াজারটি পাইত্রা
বাগান। এব গ্রাকম পশরকশল্পতভাকব পাইত্রা চা করা য়। আর এ পাইত্রা শেকয়ই ততশর য় লীত পাটি। এ থজার প্রায় ৬০০ পশরবার
রাশর পাটিশলকল্পর কঙ্গ জশিত। এ োিা পকরাক্ষভাকব লীত পাটির পর শনভত র ককর থবাঁকচ আকে আকরা ককয়ক াজার পশরবার।
জানা থগকে, প্রায় ১৫০ বের আকগ এ অঞ্চক লীত পাটির কাাঁচামা পাইত্রা চা শুরু য়। তারপর ক্রকম এর প্রার ঘকট থজার
শবশভন্ন এাকায়। বতত মাকন এটি অথতকরী শলকল্প পশরণত কয়কে। কুটির শলকল্পর াফয ম্ভাবনার খবর এত অল্প পশরকর থল করার
নয়।
আমরা জাশন একময় আমাকের স্তশলকল্পর বাজার শে শুিু ইউকরাকপর ককয়কটি থেকল। স্বািীনতা-উত্তর এ খাকত থেকলর রফতাশন আয়
শে মাত্র ০.৩ শমশয়ন টাকা। নব্বই েলকক এ খাকতর আয় বৃশি থপকয় োাঁিায় ২১১ শমশয়ন টাকায়। তারপর ঊর্ধ্তমুখী কুটির
শলকল্পর রফতাশন বাজার। নতু ন নতু ন ংকযাজন এ শলকল্পর ম্ভাবনাকক পুনজতাগরণ ঘটিকয়কে। এ িারাবাশকতায় বতত মাকন বাংাকেকলর
স্ত  কুটিরশলল্পজাত পকণযর প্রিান বাজার কে যুক্তরাজয, কানাডা, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জামতাশন, ইতাশ, থনোরযান্ড, থবশজয়াম,
অশিয়া, থেন, ফ্রান্স, থডনমাকত , অকিশয়া, নরকয়, ুইজারযান্ড, ংযুক্ত আরব আশমরাত, শফনযান্ড, ুইকডন  েশক্ষণ
আশফ্রকা শবশভন্ন থেকল। এ শলল্প বাজাকরর পশরবযাশপ্ত শবকাকলর গশতিারা ম্ভাবনার েরজা খুক শেকয়কে। তথয অনুন্ধাকন থেখা থগকে,
কুটিরশলল্পগুকার বুশনয়াশে অবস্থান গ্রামাঞ্চকক থকন্দ্র ককরই। তকব মকয়র পশরবতত কনর কঙ্গ কঙ্গ তরুণ-তরুণীকের থমিালশক্ত, ৃজনী
ক্ষমতা আর প্রযুশক্তর আশঙ্গন থপকয় কুটিরশলকল্পর ীমানা গ্রাম থথকক মফস্ব এমন প্রিান লরগুকাকত ডাপাা থমককে। ক্ষু দ্র 

কুটিরশলল্প প্রশতষ্ঠানগুকায় উৎপাশেত পকণযর বাজারমূয ৩৯ াজার ৫৩৮ থকাটি টাকা। আকরক তকথয জানা থগকে, মাত্র ৩৫ লতাংল
কুটিরশলল্প শবশককর তাশকাভু ক্ত, বাশক ৬৫ লতাংলই তাশকার বাইকর। বকচকয় থবশল ক্ষু দ্র  কুটিরশলকল্পর প্রশতষ্ঠান রকয়কে ঢাকা
শবভাকগ প্রায় আিাই াখ। বকচকয় কম শকট শবভাকগ প্রায় ২৮ াজার। তা োিা বশরলা শবভাকগ প্রায় ৫২ াজার, চট্টগ্রাকম এক
াখ ১৬ াজার, খুনা প্রায় এক াখ ২৩ াজার, রাজলাী এক াখ ৩০ াজার, রংপুকর প্রায় ৮৩ াজার ক্ষু দ্র  কুটিরশলল্প প্রশতষ্ঠান
রকয়কে। এব প্রশতষ্ঠাকনর ৯৬ লতাংলই একক মাশকানা এবং ৩ লতাংল থযৌথ মাশকানায় প্রশতশষ্ঠত। শলল্প খাকত রফতাশন বৃশির
জনযই থেকলর কুটির  স্তশলকল্পর প্রার ঘটাকনা প্রকয়াজন। স্বল্পপুাঁশজকত অশিক কমতংস্থান, আয়  উৎপােন বাশণকজয আকরা অকনক
থবশল অবোন রাখকত পাকর। এ জনয ই খাকত শবেযমান মযাগুকা শচশিত ককর তা মািাকনর কক্ষয বাস্তব  কাযতকর উকেযাগ
থনয়া থযকত পাকর। শবশক  ইশপশব অনযানয রকাশর এবং থবরকাশর ংস্থা  প্রশতষ্ঠাকনর মন্বকয় থেডশভশত্তক প্রশলক্ষণ
কাযতক্রকমর মািযকম েক্ষ জনলশক্ত ততশর, উকেযাক্তা ৃশি, পুাঁশজ ায়তা, থেল-শবকেকল থমা  প্রেলতনীর আকয়াজন, উৎপাশেত
পণযামগ্রীর বাজার খুাঁকজ থবর করা প্রভৃ শত বহুমাশত্রক আকয়াজকন কুটিরশলল্প শবকাকল বযাপক উকেযাগ গ্রণ করা েরকার।
থখক : কাশমস্ট

