বাাংলাদেশ ব্র্যান্ডাং – সম্ভাবনা অদেষণ
ব্র্যাড শব্দটি বযবসা, বান্ণজ্য ও ন্বপণদনর সাদে ওতদরাতভাদব জ্ন্িত । এর আইনী রন্তশব্দ ট্রেডমার্ক । ন্বশ্বায়ন ও তেয রযু ন্ির বযাপর্ উৎর্দষকর র্ারদন
বতক মাদন ব্র্যাড এর গুরুত্ব বহুলাাংদশ বৃ ন্ি ট্রপদয়দে । The American Marketing Association (AMA) রেত্ত সাংজ্ঞা অনু যায়ী ব্র্যাড হদে এর্টি নাম,
শব্দ, ন্িহ্ন, রতীর্, নর্শা ন্র্াংবা এ সর্ল উপাোদনর সাংন্মশ্রণ যার মাধ্যদমএর্জ্ন ন্বদেতার পণয বা ট্রসবা অনয এর্জ্ন ন্বদেতার পণয বা ট্রসবা ট্রেদর্
সহদজ্ পৃ ের্ র্রা যায় । রদতযর্ ব্র্যাড এর এর্টি বতনতত্র ভ ভাবম্ ন্তক রদয়দে । আধ্ু ন্নর্ ন্বপণদনর জ্নর্ Philip Kotler এর মদত “ ব্র্যাড ভাবম্ ন্তক ( Brand
image) হল এর্টি ন্বদশষ পদনযর রন্ত ট্রভািাদের আসন্ি (Liking) ” । ট্রোর্াদন অনযানয ব্র্যাড এর ন্বর্ল্প গ্রহণদযাগ্য পনয োর্া সদেও গ্রাহর্রা তাদের
ন্বশ্বস্ততা ও পেদের ন্ভন্ত্তদত এর্টি ন্বদশষ ব্র্যাড এর পনয েয় বা বযবহার র্দর োদর্ । উোহরণবতনরূপ ট্রমাবাইল এর ট্রেদে আদপল এর আইদ ান, শার্ক এর
ট্রবলায় মার্ক স অযাড ট্রেন্সর, সু গ্ন্ির ট্রেদে ন্েন্িয়ান ন্ডয়র, াস্ট ু দডর ট্রেদে ট্রর্এ ন্স, ট্রর্ামলপানীয় ন্হসাদব ট্রর্ার্াদর্ালা, র্ন্ র ট্রেদে স্টারবাক্স
, গ্ািীর ট্রেদে র্দয়ার্া, ট্রর্ন্লন্ভশন এর ট্রেদে সন্ন ইতযান্ে ।
জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং ( Nation Branding)
জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং বলদত সান্বকর্ভাদব জ্ান্তদর্ অেকাৎ এর নাগ্ন্রর্, সাংস্কৃন্ত, ঐন্তহয, সু শাসন, রপ্তানী, ন্বন্নদয়াগ্, পযকর্ন ও অন্ভবাসনদর্ বু ঝায় । এটি
তুলনামু লর্ভাদব এর্টি নতুন ধ্ারণা । ১৯৯৬ সাদল ন্ব্র্টিশ ট্রনাদবল ন্বজ্য়ী ও রখ্যাত নীন্ত উপদেষ্টা সাইমন এনহল্ট রেম জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং শব্দটি উদ্ভাবন
র্দরন। জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং ধ্ারনাটি পাবন্লর্ ন্ডদলামযান্সর এর্টি অপন্রহাযক ন্ের্ । অদনর্ উন্নত রাষ্ট্র ট্রযমন আদমন্রর্া, র্ানাডা, যু িরাজ্য ও পন্িম ইউদরাদপর
অন্ধ্র্াাংশ ট্রেশসমু হ, েঃ আন্ির্া, ন্সঙ্গাপু র, হাংর্াং, িীন, জ্াপান, েঃ ট্রর্ান্রয়া, অদেন্লয়া এবাং ন্নউন্জ্লযাড জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর উত্তম িিকা (Best Practice)
র্দর োদর্। জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং ন্বদেশী সরাসন্র ন্বন্নদয়াগ্,বান্নজ্য,পযকর্ন এমনন্র্ অনয ট্রেদশর সাদে রাজ্ননন্তর্ সম্পর্ক উন্নয়দন অণু ঘর্র্ (Catalyst) ন্হসাদব
র্াজ্ র্দর । এটি ইন্তবাির্ বা ট্রনন্তবাির্ হদত পাদর । জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর উদেশয ম্ লত পাাঁিটি:






রপ্তানীর পন্রমাণ বৃ ন্ি
পযকর্দনর ন্বর্াশ
ট্রেদশ ন্বদেশী ন্বন্নদয়াগ্ আর্ষকণ
ট্রেদশর ইন্তবাির্ ও সঠির্ ভাবম্ ন্তক তুদল ধ্রা
আন্তজ্কান্তর্ভাদব রাজ্ননন্তর্ ও কূর্ননন্তর্ সম্পর্ক উন্নীত র্রা

এই উদেশযসম্ হ ব্র্যাড সনাির্রন ( Brand Identity) ও ব্র্যাড ভাবম্ ন্তক ( Brand image) রন্তষ্ঠায় তাৎপযকপ্ণক ভ্ন্মর্া পালন র্দর োদর্ ।
বযবসান্য়র্ দৃন্ষ্টদর্াণ ট্রেদর্ ন্বন্ভন্ন ট্রেশ তাদের জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং লরস্ র্রার লদেয অদনর্ সৃ জ্নশীল ও আর্ষকণীয় ট্রলাদগ্া সম্বন্লত ট্রলাগ্ান বযবহার র্দর
আসদে । ট্রযমনঃ ট্রেন: “Everything Under the Sun,", মাল্য়ন্শয়া: Malaysia, Truly Asia," দুবাই: The Jewel in the Desert," ন্সঙ্গাপু র :
"Uniquely Singapore,"ইন্ডয়া: "Incredible India," োইলযাড : "Amazing Thailand, শ্রীলাংর্া : "Sri Lanka: The Pearl of the Indian
Ocean"। ট্রর্ন্লন্ভশদনর ন্বজ্ঞাপন, ন্বন্ভন্ন পন্ের্া বা মযাগ্ান্জ্দন এ সব জ্নন্রয় ট্রলাগ্ান সহদজ্ই দৃন্ষ্টদগ্াির হয় । এ ট্রলাগ্ানসম্ হ বতন বতন ট্রেদশর ব্র্যান্ডাং ও
পযকর্ন ন্শল্প সম্প্রসারদণ ন্বপণন ট্রর্ৌশদলর অনযতম হান্তয়ার ন্হদসদব বযবহৃত হদয় োদর্ । ন্নদে র্দয়র্টি ট্রেদশর জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর উোহরণ ট্রেয়া হল ।
ন্সঙ্গাপু র:জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর সবকদশ্রষ্ঠ উোহরণ ন্সঙ্গাপু র । ন্র্ভাদব এর্টি মৎসয গ্রামদর্ (Fishing village ) ন্বদশ্বর অনযতম রধ্ান পযকর্ন, বান্ণজ্য ও ট্রনৌ
পন্রবহন ট্রর্দে রূপান্তন্রত র্রা যায় তা রমান র্রদত সেম হদয়দে এই ট্রেশটি । সু শাসন, দেশদরম, ট্ররন্সদডন্ট ন্ল কুয়ান ইউ এর সু েে ট্রনতৃত্ব এবাং
ভারত ও রশান্ত মহাসাগ্দরর মাঝামান্ঝ ভু-ট্রর্ৌশলগ্ত ( Geo-strategic ) গুরুত্বপ্ ণক অবস্থান এর র্ারদন এটি সম্ভব হদয়দে ।
ভারত: ২০০২ সাদল ভারত পযকর্ন সম্প্রসারণ, ন্বন্নদয়াগ্ ও রপ্তানী আয় বৃ ন্ির লদেয “Incredible India” ন্শদরানাদম রিারণা শুরু র্দর । রিারান্ভযানদর্
( Campaign) র্াযকর্র ও গ্ন্তশীল র্রার জ্নয বন্লউদডর রখ্যাত নায়র্ আন্মর খ্ানদর্ ব্র্যাড আইর্ন বা অযাম্বাদসডদরর োন্য়ত্ব রোন র্রা হয় । ট্রস ট্রেদর্
ন্তন্ন ভারদতর ববন্িেযময় ও সমৃ িশালী সাাংস্কৃন্তর্ ঐন্তহয তুদল ধ্রার জ্নয পৃ ন্েবীর রায় সবকে বযাপর্ রিারনা িান্লদয় যাদেন । তা োিা এ র্াদজ্
রাজ্ন্নন্তন্বে, অেকনীন্তন্বে,আমলা,বযবসায়ী সাংগ্ঠন সদবকাপন্র ন্রন্ট ও ইদলক্ট্রন্নর্ ন্মন্ডয়ার সন্িন্লত রয়াস রন্ণধ্ানদযাগ্য ।
র্দলান্ম্বয়া: র্দলান্ম্বয়া ন্বশ্ববযাপী মাের্পািার, ট্রগ্ন্রলাযু ি, সত্র ভাসী র্মকর্াণ্ড, িাাঁোবান্জ্ ও দুনীন্তর অভয়ারণয ন্হসাদব পন্রন্িত । সম্প্রন্ত এই ট্রনন্তবাির্
ভাবম্ ন্তক পন্রবতক দনর লদেয র্দলান্ম্বয়ার সরর্ার র্াজ্ র্দর যাদে । এ জ্নয “ট্রর্াদর্ন ন্নভক র অেকনীন্ত” এর স্থদল “ ব্র্যান্ডাং র্দলান্ম্বয়া ” ট্রলাগ্ান বযবহাদরর
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উদেযাগ্ গ্রহণ র্রা হদয়দে । রােন্মর্ভাদব এর অাংশ ন্হসাদব "Flowers make you smile, flowers brighten your day, and flowers come from
Colombia"বানী বযবহার র্রা হদয়দে । এই র্মকস্িী সা লয অজ্কদনর পাশাপান্শ The New York Times, The Wall Street Journal সহ ন্বন্ভন্ন
আন্তজ্কান্তর্ ট্ররদস বযাপর্ সাংবাে মাধ্যম সম্প্রিার ( Media coverage) পায় ।
২০০৮ সাদল বাাংলাদেশ রেম জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং রিারান্ভযান শুরু র্দর । ব্র্যান্ডাং এর ট্রলাগ্ান ন্নধ্কান্রত হয় “Beautiful Bangladesh” এবাং ট্রলাদগ্া বা ন্িহ্ন
ন্স্থর র্রা হয় সমু দের ট্রেউ এর উপদর উেীয়মান স্ যক । ট্রস ট্রেদর্ বাাংলাদেশ পযকর্ন ট্রবাডক এদেদশর নয়নান্ভরাম রার্ৃন্তর্ ট্রসৌেযক ও অপার সম্ভাবনাদর্ প্াঁ ন্জ্
র্দর “Beautiful Bangladesh” নাদম রিারনা িান্লদয় যাদে ।
জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং স্ ির্ ( National Brand Index)
জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং স্ ির্ জ্ান্ত বা ট্রেশ ব্র্যান্ডাং এর ববন্শ্বর্ অবস্থান পন্রমাদপর জ্নয বযবহৃত হয় । এটি পন্রমাদপর ন্নণকায়র্ বা মানেণ্ড েয়টি : মানু ষ, সু শাসন,
রপ্তানী, পযকর্ন, সাংস্কৃন্ত ও ঐন্তহয, ন্বন্নদয়াগ্ এবাং অন্ভবাসন । ট্রেশ ও জ্ান্তদভদে এই মানেণ্ডসম্ দহর মদধ্য তারতময পন্রলন্েত হয় । বাাংলাদেদশর ব্র্যাড
ট্রর্ৌশলীগ্ণদর্ ( Brand strategists) এই সর্ল ন্নণকায়র্ ন্বদবিনায় ট্ররদখ্ ইন্তবাির্ ভাবম্ ন্তক রন্তষ্ঠার লদেয ন্নদোি ন্বষদয়র উপর সা লয ও
অগ্রগ্ন্তসম্ হ উপস্থাপন র্রদত হদব ।
খ্ােয সাংস্কৃন্ত: ট্রেশীয় রিন রনালী (Cuisine) জ্নসদিতনতা সৃ ন্ষ্টর ট্রেদে শন্িশালী মাধ্যম হদত পাদর । জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর অাংশ ন্হদসদব ঐন্তহযবাহী
বাাংলাদেশী খ্াবার ন্বদশ্বর ন্বন্ভন্ন বতননামধ্নয ট্ররস্টুদরন্ট ও আন্তজ্কান্তর্ ট্রিইন ট্রহাদর্লসম্ দহর খ্ােয তান্লর্ায় ট্রমনু য ন্হদসদব অন্তভুকি র্রা ট্রযদত পাদর ।
তাোিা ঐন্তহযবাহী বাাংলাদেশী খ্াবাদরর উপর উি ট্ররস্টুদরন্ট বা ট্রহাদর্লসম্ দহ রেশকনীর আদয়াজ্ন র্রা সম্ভব । পযকর্ন উন্নীতর্রদণ ট্ররস্টুদরন্ট এবাং
ট্রহাদর্লসম্ দহর ট্রনর্ওয়ার্ক বযবহাদর আমাদের অন্ধ্র্ ট্রর্ৌশলী ও যত্নবান হদত হদব । সু খ্ােয ট্রভাজ্ন ন্বেযার (Gastronomy) উপর ট্রেদনর অন্ভজ্ঞতা
পরীন্েত এবাং আন্তজ্কান্তর্ভাদব রশাংন্সত । এটি ট্রস ট্রেদশ জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর অনযতম হান্তয়ার ন্হসাদব বযবহৃত হদয় োদর্ । এ ন্বষদয় ট্রসখ্াদন রন্শেদনর
বযবস্থা আদে । Gastronomy ন্বষদয় রন্শেণ গ্রহন র্রদল সু বতনাদু বাাংলাদেশী খ্াবাদরর মাধ্যদম ব্র্যান্ডাং এর রিারণার ট্রেদে নতুন মাো (New
Dimension) ট্রযাগ্ র্রা যায়।
সাংস্কৃন্ত ও ঐন্তহয: বাাংলাদেদশর ববন্িেযময় এবাং সমৃ িশালী সাংস্কৃন্ত ও ঐন্তহযদর্ আন্তজ্কান্তর্ভাদব তুদল ধ্রদত হদব । ইদতামদধ্য একুদশ ট্র ব্রুয়ারী
আন্তজ্কান্তর্ মাতৃভাষা ন্েবস ন্হদসদব ন্বশ্ববযাপী বতনীর্ৃন্ত ট্রপদয়দে । পদহলা ববশাখ্ আমাদের এর্টি সাবকজ্নীন উৎসব যার মাধ্যদম আমরা বাঙ্গান্ল সাংস্কৃন্ত ও
ঐন্তহয তুদল ধ্রদত সেম ।
মানু ষ: বাাংলাদেদশর মানু ষ পন্রশ্রমী, র্ষ্টসন্হষ্ণু এবাং সাংযমী । সাম্প্রোন্য়র্ সম্প্রীন্তর (Communal Harmony) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাাংলাদেশ । এদেদশর মানু ষ
অল্পদতই সন্তুষ্ট, সোহাসয এবাং অন্তন্ে পরায়ণ ।
পযকর্ন : পযকর্র্দের আর্ৃষ্ট র্রার মত বাাংলাদেদশ অদনর্ আর্ষকণীয় স্থান রদয়দে । নয়নান্ভরাম রার্ৃন্তর্ ট্রসৌেযক মন্ণ্ডত পৃ ন্েবীর সবকবৃহৎ সমু ে বসর্ত
র্ক্সবাজ্ার, সবকবৃহৎ মযানদগ্রাভ বন সু েরবন (UNESCO র্তৃকর্ World Heritage Site ন্হসাদব ন্িন্হ্নত), কুয়ার্ার্া, ন্সদলদর্র িা বাগ্ান, বােরবাদনর
অপরূপ সবু জ্ পবকতমালা ও ঝনকা সহদজ্ই পযকর্র্দের আর্ৃষ্ট র্রদত সেম । রন্তবের পৃ ন্েবীর ন্বন্ভন্ন রান্ত ট্রেদর্ পযকর্র্গ্ণ ট্রয সর্ল রত্নতান্ের্
ন্নেশকনসম্ হ অবদলার্দনর জ্নয বাাংলাদেশ স দর আদস তন্মদধ্য নওগ্াাঁ ট্রজ্লার পাহারপু দরর ট্রবৌিন্বহার, বগুিার মহাস্থানগ্দরর রািীনতম রত্নতান্ের্
ন্নেশকন ও কুন্মল্লার ময়নামন্তর ন্বলু প্তরায় রাজ্বাংদশর ধ্বাংসাবদশষ অনযতম । পাহারপু দরর ট্রবৌিন্বহার UNESCO র্তৃকর্ ন্বশ্ব ঐন্তহয স্থান (World
Heritage Site) ন্হদসদব ট্রঘান্ষত হদয়দে । রাজ্ধ্ানী োর্ার লালবাগ্ ট্রর্ল্লা, ট্রসানারগ্াাঁ, আহসান মন্িল, হদসন্ন োলান, সাতগ্ম্বুজ্ মসন্জ্ে এবাং োদর্শ্বরী
মন্েদরর মত ট্রবশ ন্র্েু েশকনীয় স্থাপনা ও স্মৃন্তস্থম্ভ রদয়দে যা সঠির্ভাদব রিার র্রদত পারদল অদনর্ ট্রবশী ন্বদেশী পযকর্র্দের সমাগ্ম হদব । পন্রসাংখ্যান
অনু যায়ী ভ্রমদনর জ্নয পযকর্র্দের তৃতীয় জ্নন্রয় ট্রেশ ট্রেন রন্ত বের জ্ানু য়ারী মাদস রাজ্ধ্ানী মান্েদে ন্ তুর (Fitur) নাদম ন্বশাল পন্রসদর আন্তজ্কান্তর্
পযকর্ন ট্রমলার আদয়াজ্ন র্দর োদর্। এটি পযকর্ন ট্রপশাোরসহ অগ্ন্ণত েশকর্দের ন্মলনদমলায় পন্রণত হয় । উি ট্রমলায় ন্বদশ্বর রায় সর্ল ট্রেশ
সন্েয়ভাদব অাংশগ্রহণ র্দর োদর্ । বাাংলাদেশ ২০১২ সাল ট্রেদর্ ন্নয়ন্মতভাদব উি ট্রমলায় অাংশগ্রহণ র্দর আসদে । ন্ তুর বাাংলাদেশ ব্র্যান্ডাং এর রিার
ও রসাদরর জ্নয এর্টি উপযু ি লার্ মক বা মাধ্যম হদত পাদর । এই ট্রমলা ট্রেদর্ই পযকর্র্রা তাদের পরবতী পযকর্দনর গ্ন্তবয ন্নধ্কারণ র্দর োদর্ । এই
সু দযাগ্ যোেকভাদব র্াদজ্ লান্গ্দয় বাাংলাদেশ পযকর্ন ট্রবাডক রিুর সাংখ্যর্ ন্বদেশী পযকর্র্দর্ বাাংলাদেশ স দরর জ্নয আর্ৃষ্ট র্রদত পাদর ।
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বতন্র ট্রপাশার্ ন্শল্প এবাং অনযানয রপ্তানী: বাাংলাদেদশ রপ্তানী ন্শল্পসমু হ রবৃ ন্ি ও ন্বন্নদয়াদগ্র ম্ ল িান্লর্াশন্ি । বাাংলাদেশ বতক মাদন ৩০ লে ন্বন্লয়দনর পনয
সামগ্রী রপ্তানী র্দর োদর্ । ২০২১ সাল নাগ্াে রপ্তানীর পন্রমাণ ৫০ লে মান্র্কন ডলাদর উন্নীত র্রার পন্রর্ল্পনা রদয়দে । Wal Mart, H&M, Zara,
Mango বা অনয ট্রর্ান খ্ু িরা ন্বদেতা ট্রহার্, Made in Bangladesh র্যাগ্ ন্বদেদশ রায় সবকে দৃন্ষ্টদগ্াির হয় । আমাদের বতরী ট্রপাশাদর্র গুনগ্ত মাণ
উত্তম । ন্বশ্ববযাপী অেকননন্তর্ মো সদেও গ্াদমকন্টস ট্রসক্টদর আমাদের রাজ্বতন আদয়র ধ্ারা ঊধ্বকমু খ্ী । তাোিা তেয রযু ন্ি( IT), হাল্কা যত্র ভাাংশ ( Light
Engineering), ওষু ধ্ ও জ্াহাজ্ ন্নমকাণ ন্শল্প বাাংলাদেদশর সম্ভাবনাময় ও উেীয়মান রপ্তানী ট্রসক্টর ।
ন্শো :বাাংলাদেদশ রােন্মর্, মাধ্যন্মর্ এবাং উচ্চ মাধ্যন্মর্ ন্শোর মান েমােদয় বৃ ন্ি পাদে । রােন্মর্ স্কুদল োে োেীর ভন্তকর হার প্ দবকর ট্রয ট্রর্ান সমদয়র
ট্রিদয় ট্রবশী । তাদের জ্নয দুপদর ন্মড ট্রড ন্মল র্মকস্িীর মাধ্যদম ন্বনামু দলয খ্াবার পন্রদবশন র্রা হদে । সরর্ার রন্ত বের জ্ানু য়ারী মাদসর রেম ন্েদনর
মদধ্য োে-োেীদের জ্নয ন্বনাম্ দলয নতুন বই ন্বতরণ র্রদে । তা োিা বাাংলাদেদশ এখ্ন অনলাইদন সর্ল পাবন্লর্ পরীোর লা ল রর্ান্শত হদয়
োদর্। বতক মাদন বাাংলাদেদশ বতনােরতার হার ৫৭.৭ % ।
বতনাস্থয: বতনাস্থয খ্াদত বাাংলাদেদশর অগ্রগ্ন্ত অতযন্ত সদন্তাষজ্নর্ । গ্ত পাাঁি বেদর নাগ্ন্রর্দের উন্নত ট্রসবা রোদনর লদেয এই ট্রসক্টদর রিুর উদ্ভাবনীম্ লর্
(Innovative) র্াযকেম বাস্তবান্য়ত হদয়দে । মত্র ভণালয় এবাং বতনাস্থয অন্ধ্েপ্তর ট্রেদর্ সরাসন্র ন্িন্র্ৎসর্দের উপন্স্থন্ত ও েু টি বযবস্থাপনা স্ ক্ষ্মভাদব
পযকদবেদণর জ্নয অনলাইন েু টি বযবস্থাপনা র্মকস্িী রবন্তকত হদয়দে । দল সহদজ্ই ট্রর্দে বদস তাদের উপন্স্থন্ত সম্পদর্ক ন্নন্িত হওয়া যাদে । তাোিা
এখ্ন ন্বন্ভন্ন ন্িন্র্ৎসা ট্রসবা ও পরামদশকর গ্রহদনর জ্নয রতযন্ত অঞ্চল ট্রেদর্ র্ষ্ট র্দর ট্ররাগ্ীদের আর উপদজ্লা বতনাস্থয ট্রর্ে ন্র্াংবা উপদজ্লা হাসপাতাদল
আসার রদয়াজ্ন হয় না । ট্ররাগ্ীরা অনলাইদন ডািাদরর র্াজ্ ট্রেদর্ ঘদর বদসই ন্বনাম্ দলয ন্িন্র্ৎসা ট্রসবা বা পরামশক গ্রহন র্রদত পাদর । ট্রমন্ডর্যাল ভন্তক
পরীোয় অনলাইন ট্ররন্জ্দেশান িালু হদয়দে । সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাোর (Millennium Development Goal) বতনাস্থয সাংোন্ত রায় সর্ল র্যাদর্গ্রীদত
ন্বদশষত মাতৃ ও ন্শশু মৃ তুযর উদল্লখ্দযাগ্য হাদর হ্রাদসর ট্রেদে বাাংলাদেদশর অগ্রগ্ন্ত রশাংসনীয় । বতনাস্থয সদিতনতার র্ারদণ আমাদের গ্ি আয়ু ট্রবদি
োাঁন্িদয়দে ৭১ এ । ন্শশু টির্াোন র্মকস্ন্ির (Child Immunization Programme) সা লযও আন্তজ্কান্তর্ভাদব বতনীর্ৃত । বাাংলাদেশ বতক মাদন শতভাগ্
ট্রপান্লওমু ি ।
ন্বন্নদয়াগ্: ন্শল্পনীন্ত ২০১০ এর আদলাদর্ ন্বন্নদয়াগ্ উৎসান্হত র্রার জ্নয রিুর সাংখ্যর্ রদণােনার ট্রঘাষণা র্রা হদয়দে । অবর্াঠাদমাগ্ত সু ন্বধ্া রোদনর
জ্নয সরর্ার ন্বদশষ অেকননন্তর্ অঞ্চল, ন্শল্প পার্ক , হাইদর্র্ পার্ক এবাং ট্রবসরর্ান্র ইন্পদজ্ড স্থাপন র্দরদে । অেকননন্তর্ অঞ্চলসম্ হ স্থানীয়, ন্বদেশী
উদেযািা, রন্তষ্ঠান ন্র্াংবা সাংগ্ঠন র্তৃকর্ ন্পন্পন্প এর ন্ভন্ত্তদত রন্তষ্ঠা র্রা যাদব । ন্বদুযৎ ঘার্ন্ত র্মাদনার জ্নয ট্রবসরর্ান্র ট্রসক্টদরর ন্বদুযৎ উৎপােন
ট্রর্াম্পান্নসম্ হদর্ (আইন্পন্প, আইএসন্প) োন্য়ত্ব রোন র্রা হদে । ট্রসৌর এবাং বায়ুিান্লত ন্বদুযৎ উৎপােন উৎসান্হত র্রার জ্নয ন্বদশষ রদণােনার ট্রঘাষণা
র্রা হদয়দে । সরর্ার উন্নত ও অনু ন্নত অঞ্চদলর জ্নয র্যাক্স হন্লদড ( Tax Holiday) অন্তভুকি র্দরদে । বাাংলাদেদশর সরাসন্র ন্বদেশী ন্বন্নদয়াগ্
তাৎপযকপ্ণভ
ক াদব বৃ ন্ি ট্রপদয়দে । ন্বন্নদয়াগ্ বািব নীন্তমালার র্ারদন এটি সম্ভব হদয়দে ।
ট্ররন্মদর্ন্স: রবাসী বাাংলাদেশীরা তাদের র্ষ্টান্জ্কত উপাজ্কদনর ন্সাংহভাগ্ অেক (দরন্মদর্ন্স) বাাংলাদেদশ ট্রররণ র্রদে । ন্বশ্ব অেকননন্তর্ মো সদেও
ট্ররন্মদর্ন্স এর পন্রমাণ েমােদয় বৃ ন্ি পাদে । এটি গ্রামাঞ্চদল োন্রে হার হ্রাদস গুরুত্বপ্ ণক ভ্ন্মর্া পালন র্রদে । লেণীয় ট্ররন্মদর্ন্স এর রবাহ ন্বগ্ত
েশদর্র ট্রিদয় রায় েয় গুণ ট্রবশী । ২০১৫ সাদল ট্ররন্মদর্ন্স এর পন্রমাণ রায় ১৪ লে ন্মন্লয়ন মান্র্কন ডলাদর উন্নীত হদয়দে ।
আেক-সামান্জ্র্ উন্নয়দন উদল্লখ্দযাগ্য অবোন রাখ্দত সেম হওয়ায় বাাংলাদেশদর্ বতক মাদন উন্নয়দনর ট্ররাল মদডল ন্হদসদব আখ্যান্য়ত র্রা হয়। এমন্ডন্জ্
লেযমাো অজ্কদনর ট্রেদেও বাাংলাদেদশর অগ্রগ্ন্ত সদন্তাষজ্নর্ । ট্রহনন্র ন্র্ন্সিাদরর ‘Bottomless basket’ বা তলান্বহীন ঝু ন্রর বাাংলাদেশ আজ্দর্
ন্বদশ্বর ৪৩ তম অেকনীন্ত যার বতক মান মাোন্পেু আয় ১৩১৪ ন্বন্লয়ন মান্র্কন ডলার এবাং অেকননন্তর্ রবৃ ন্ির হার ৬.৩ % । রবাসী বাাংলাদেশীরা তাদের
র্ষ্টান্জ্কত উপাজ্কদনর অেক ট্রেদশ পাঠাদেন । যু িরাষ্ট্র ও ইউদরাদপর রন্তদযান্গ্তাম্ লর্ বাজ্াদর ট্রপাশার্ সরবরাদহর ন্ের্ ট্রেদর্ বাাংলাদেদশর অবস্থান
ন্িতীয় । িীদন মজ্ু রী বৃ ন্ি পাওয়ায় ট্রলাবাল ব্র্যাড ট্রযমন ওয়ালমারর্ বা র্ন্মন্হলন্ গ্াদরর জ্নয বাাংলাদেশ বতক মাদন এর্টি উপযু ি ও জ্নন্রয় গ্ন্তবযস্থল।
পরামশকর্ারী রন্তষ্ঠান McKinsey বাাংলাদেশদর্ পরবতী িীন ন্হদসদব আখ্যান্য়ত র্দরদে । বাাংলাদেদশর বতক মান ট্রপাশার্ ন্শল্প রপ্তানীর পন্রমাণ ১৮ লে
ন্বন্লয়ন মান্র্কন ডলার ট্রেদর্ ২০২০ সাল নাগ্াে বৃ ন্ি ট্রপদয় রায় ন্েগুন হদব মদমক তারা ভন্বষযৎ বানীও র্দরদে । সমদয়র পন্রেমায় বাাংলাদেশ আজ্দর্
'Export power house' এ পন্রণত হদয়দে । “Made in Bangladesh” ট্রলদবল এখ্ন যু িরাষ্ট্র ও ইউদরাপ এর রখ্যাত ন্রদর্ইল ট্রস্টাদরর ট্রশদল্ভ ট্রশাভা
পাদে । ন্বশাল জ্নসাংখ্যা সদেও বাাংলাদেশ খ্াদেয বতনয়াংসম্প্ ণকতা অজ্কন র্রদত সেম হদয়দে। এ োিা রার্ৃন্তর্ দুদযকাদগ্র ট্রেশ ন্হসাদব আন্তজ্কান্তর্ভাদব
পন্রন্িত ( ট্রনন্তবাির্ অদেক ) বাাংলাদেশ আজ্দর্ দুদযকাগ্ রস্তুন্ত ট্রমার্াদবলায় ন্বদশ্ব সবদিদয় ট্রবশী সেমতা অজ্কন র্দরদে । ট্রস র্ারদন বাাংলাদেশ এর্টি
সন্হষ্ণু ও র্মকেম (Resilient) জ্ান্ত ন্হদসদব আন্তজ্কান্তর্ বতনীর্ৃন্ত ট্রপদয়দে । সু নান্মর পদর জ্াপাদন দুদযকাগ্ বযবস্থাপনা সাংোন্ত আন্তজ্কান্তর্ সদিলদন
দুদযকাগ্ ট্রমার্াদবলায় র্রনীয় সম্পদর্ক ন্বদশষজ্ঞ মতামত রোদনর জ্নয বাাংলাদেশদর্ ন্বদশষ অন্তন্ে ন্হদসদব আমত্র ভণ জ্ানাদনা হয় । জ্ান্তসাংঘ শান্ন্তরো
ন্মশদন (UN Peace Keeping Mission) বাাংলাদেদশর রন্তরো বান্হনীর সেসযরা অদনর্ সু নাম ও খ্যান্ত অজ্কন র্দরদে। শান্ন্তরো ন্মশদন সশস্ত্র ও
3

পু ন্লশ বান্হনীর র্মকর্তক া ও বসন্নর্ ট্রররদণর ন্ের্ ট্রেদর্ (সাংখ্যার ন্ভন্ত্তদত) বাাংলাদেদশর অবস্থান রেম । আন্তজ্কান্তর্ ন্েদর্দর্ বাাংলাদেদশর ট্রখ্দলায়ািরা
তাদের েীিা বনপু ণয রেশকন র্দর ন্বশ্ববযাপী অদনর্ জ্নন্রয়তা ট্রপদয়দে । বতক মাদন ন্েদর্দর্র ট্রসরা অলরাউনডার বাাংলাদেদশর সান্র্ব আল হাসান যা
ন্নঃসদেদহ আমাদের জ্নয অতযন্ত গ্দবকর ও আনদের ন্বষয় ।
উন্নয়দন উদল্লখ্দযাগ্য অগ্রগ্ন্ত সদেও ববন্শ্বর্ ম্ লযায়দন ( Global benchmarking) বাাংলাদেশ এখ্নও জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এ র্ান্িত অবস্থাদন ট্রপৌাঁোদত
পাদরন্ন । জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর অবস্থান উন্নীত র্রদণ ন্নদোি সু পান্রশসম্ হ অনু সরণ র্রা যায় ।
১। পররাষ্ট্র মত্র ভনালদয়র বন্হঃ রিার ন্বভাগ্(External Publicity Division) উইাং ট্রর্ এডহর্ ন্ভন্ত্তদত বাাংলাদেদশর উজ্জ্বল ভাবম্ ন্তক গ্ঠদনর োন্য়ত্ব
রোন র্রা হদয়দে । এটিদর্ সন্তযর্ার অদেক র্াযকর্র র্রদত হদল এডহর্ এর পন্রবদতক স্থায়ীভাদব ন্বনযাস্ত র্রদত হদব । রন্তদবশী ট্রেশ ভারদতর Indian
Council for Cultural Relations and the External Publicity Division এর আেদল এটিদর্ ট্রেদল সাজ্াদত পারদল এটিদর্ র্াযকর্র ও গ্ন্তশীল
র্রা সম্ভব ।
২। অনাবান্সর্ বাাংলাদেশী বাাংলাদেশদর্ রন্তন্নন্ধ্ত্ব র্দর োদর্ । বাাংলাদেশ সম্পদর্ক আন্তজ্কান্তর্ মহদল ট্রনন্তবাির্ বা ভ্রান্ত ধ্ারণা পন্রবতক দনর জ্নয
তাদেরদর্ যোেকভাদব র্াদজ্ লাগ্াদনা যায় ।
৩। ন্বদেদশ অধ্যায়নরত বাাংলাদেশী োে/োেী এবাং ন্শোদেদে ন্বন্ভন্ন পযকাদয়র গ্দবষর্গ্ণ তাদের বতনীয় অবস্থান ট্রেদর্ বাাংলাদেশদর্ রন্তন্নন্ধ্ত্ব র্রার জ্নয
এন্গ্দয় আসদত পাদর । এোিাও জ্াতীয় ন্েদর্র্ বা অনযানয েীিােদলর সেসয অেবা ন্বদনােন জ্গ্দতর রখ্যাত তারর্া ন্শল্পীদের জ্াতীয় ভাবম্ ন্তক রন্তষ্ঠায়
সরর্ার সিযবহার র্রদত পাদর ।
৪। বাাংলাদেশ ন্মশনসম্ হ ন্বদেদশ এর্ র্ুর্দরা বাাংলাদেশ ন্হসাদব পন্রন্িত । তাই ন্মশদনর মানযবর রাষ্ট্রদূতসহ পররাষ্ট্র মত্র ভনালদয়র র্মকর্তক া ন্বদশষত
র্মান্শকয়াল র্াউদন্সলরগ্ন বাাংলাদেশ ব্র্যান্ডাং এর ট্রেদে অগ্রনী ভ্ন্মর্া পালন র্রদত পাদর । দূতাবাদসর লন্ব ন্র্াংবা অন্তন্ের্দে বাাংলাদেদশর মযাপ,
ঐন্তহযবাহী পণয ট্রযমন নর্ন্শর্াাঁো , পার্জ্াত সামগ্রী, ন্বন্ভন্ন স্মৃন্তন্িহ্ন ( souvenir), বই ও মযাগ্ান্জ্ন রেশকদনর বযবস্থা র্রদল দূতাবাদস আগ্ত ন্বদেশী
অন্তন্ে, বযবসায়ী ও ট্রসবাগ্রহণর্ারীদের বাাংলাদেশ সম্পদর্ক এর্টি ইন্তবাির্ মদনাভাব সৃ ন্ষ্ট হদব ।
৫ । সু েে ন্বপণন ট্রর্ৌশল অবলবম্বদনর র্ারদন র্াতার, সাংযু ি আরব আন্মরাত, তুরস্ক, ন্সঙ্গাপু র, হাংর্াং এবাং অদেন্লয়া তাদের জ্াতীয় পতার্াবাহী
উদিাজ্াহাজ্ Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific ও Quantas ট্রর্ জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর র্াদজ্
সু ষ্ঠুভাদব পন্রিালনা র্দর অভাবনীয় সা লয অজ্কন র্দরদে । দল বন্ণকত উদিাজ্াহাজ্সম্ হবতন বতন ট্রেদশর রন্তন্নন্ধ্ত্ব র্রদত সেম হদয়দে । বাাংলাদেশ
ন্বমানদর্ অনু রূপভাদব জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং এর র্াদজ্ বযবহার র্রা যায় । তদব এর রেম পেদেপ ন্হসাদব ন্বমানদর্ এর্টি লাভজ্নর্ রন্তষ্ঠাদন পন্রনত র্রা
রদয়াজ্ন ।
৬ । জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং জ্নন্রয় ও সু পন্রন্িত র্দর ট্রতালার জ্নয বান্ণজ্য মত্র ভনালদয়র আওতাধ্ীন রপ্তানী উন্নয়ন বু যদরা ( Export Promotion Bureau) রন্ত
বের ট্রেদশ ন্বদেদশ এর্র্ ও ট্রযৌে বান্ণজ্য ট্রমলার আদয়াজ্ন র্দর োদর্ । এটিদর্ ন্র্ভাদব আরও উদ্ভাবনীম্ লর্, র্াযকর্র ও লাভজ্নর্ভাদব ন্বশ্ববযাপী
উপস্থাপন র্রা যায় ট্রস লদেয নতুন পন্থা বা ট্রর্ৌশল খ্ুাঁ দজ্ ট্রবর র্রদত হদব ।
৭। ন্বন্ভন্ন আন্তজ্কান্তর্ ট্রসন্মনার, ন্সমদপান্জ্য়াম, র্নদভনশন, সাাংস্কৃন্তর্ ও েীিা অনু ষ্ঠাদন অাংশগ্রহদনর জ্নয বাাংলাদেশ ট্রেদর্ উপযু ি রন্তন্নন্ধ্ ট্রররণ
র্রা রদয়াজ্ন । আমাদের ট্রেদশর ব্র্যাড সম্পদর্ক হালনাগ্াে তেয সঠির্ভাদব তুদল ধ্রার জ্নয বেমান্সর্ বা ষাণ্মান্সর্ আন্তজ্কান্তর্
ন্নউজ্ ট্রলর্ার/ বু দলটিন রর্াশ র্রা ট্রযদত পাদর ।
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যু িরাষ্ট্র সম্পদর্ক ন্িন্তা র্রদল রেদমই ট্রযমন স্টযািু অ ন্লবাটিক, িান্স সম্পদর্ক আইদ ল র্াওয়ার, যু িরাদজ্যর র্াওয়ার ব্র্ীজ্, ট্রনোরলযাডস এর ট্রেদে
টিউন্লপ, ন্মশদরর ন্পরান্মড, ভারদতর তাজ্মহল, গ্রীদসর এর্দরাপন্লস, ইতান্লর র্দলান্সয়াম, িীদনর রািীর, ও মালদয়ন্শয়ার র্ুইন র্াওয়াদরর রন্তেন্ব
আমাদের দৃশযপদর্ ট্রভদস ওদঠ, ট্রসরূপ বাাংলাদেশ ব্র্যান্ডাং এর ট্রেদেও এমন এর্টি সু ন্নপু ণ ট্রর্ৌশল অবলম্বন র্রদত হদব যাদত পযকর্র্দের মানসপদর্
বাাংলাদেশ সম্পদর্ক “রূপসী বাাংলা”( Beautiful Bangladesh) রন্তেন্ব ু দর্ উদঠ । এর্টি র্াযকর্র জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং রিারান্ভযান (Campaign) ট্রেদশর
অেকননন্তর্ রবৃ ন্ি ত্বরান্েত র্দর । আমাদের অবশযই মদন রাখ্দত হদব ট্রয পৃ ন্েবীর রায় ১৯৫ টি ট্রেশ ন্বন্নদয়াগ্র্ারী, পযকর্র্ এবাং নাগ্ন্রর্দের আর্ৃষ্ট র্রার
জ্নয রাণান্তর রদিষ্টা িান্লদয় যাদে । তাই বাাংলাদেদশর জ্নয এর্টি সু পন্রর্ন্ল্পত জ্ান্ত ব্র্যান্ডাং রিারান্ভযান অতযন্ত জ্রুরী ও সমদয়র োবী । এ লদেয
ব্র্যাডদর্ৌশলীদের অদনর্ ট্রবশী উদেযাগ্ী ও তৎপর হদত হদব । বাাংলাদেদশর সা লয ও অগ্রগ্ন্তর হালনাগ্াে তেয ও পন্রসাংখ্যান আন্তজ্কান্তর্ ট্র ারাদম
সঠির্ভাদব উপস্থাপন র্রদত হদব । ব্র্যান্ডাং রিারান্ভযাদনর র্াদজ্ ট্রেদশ ন্বদেদশ ন্বন্ভন্ন পযকাদয়র নাগ্ন্রর্দের সম্পৃ ি র্রা রদয়াজ্ন । আন্তজ্কান্তর্
ভাবম্ ন্তক, সু নাম ও অননয জ্াতীয় পন্রিয় তুদল ধ্রার ট্রর্ৌশল সম্পদর্ক পৃ ন্েবীর ট্রনতৃস্থানীয় ও রন্তদবশী ট্রেশসম্ হ ট্রেদর্ বাাংলাদেদশর অদনর্ ন্র্েু ন্শেনীয় ।
ব্র্যান্ডাং স ল র্রার লদেয বাাংলাদেশদর্ এর্টি সবকজ্নন্বন্েত ও সমদয়াপদযাগ্ী ট্ররাডমযাপ রণয়ন র্রদত হদব । ভারত, োইলযাড, িীন, মালয়ন্শয়া এর্
েশর্ প্ দবক ব্র্যান্ডাং এর যাো শুরু র্দর স ল হদয়দে । তাই ২০২১ সাদলর মদধ্য মধ্যম আদয়র ট্রেদশ রূপান্তরসহ এন্শয়ান র্াইগ্ার ন্হদসদব সু রন্তন্ষ্ঠত র্রদত
হদল বাাংলাদেশদর্ অনন্তন্বলদম্ব এর্টি শন্িশালী ব্র্যান্ডাং রিারান্ভযান আরম্ভ র্রদত হদব ।

ট্রমাহািাে নান্ভে শন্ উল্লাহ
র্মান্শকয়াল র্াউদন্সলর
বাাংলাদেশ দূতাবাস
মান্েে, ট্রেন
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