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িহকমীবৃন্দ, 

শেতশ-তবদেশী তবতৈদয়ােকারী, ব্যবিায়ী ও উদযাক্তােণ, 

উপতিি সুতধমন্ডলী। 

 

 আিিালামু আলাইকুম। 

বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপদের উদযাদে প্রতিতিি ১০টি অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর উন্নয়ৈ কাদর্র উদবাধৈ 

অনুিাদৈ উপতিি িবাইদক আন্ততরক অতিৈন্দৈ ও শুদিচ্ছা র্াৈাতচ্ছ। 

 আপৈারা র্াদৈৈ, ২০১০ িাদল বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল আইৈ প্রণয়ৈ কদর আমরা বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক 

অঞ্চল কর্তথপে প্রতিিা কতর। এই অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিিার লেয হদচ্ছ শেদশর অর্ থৈীতিদি অিযাুনতৈক সুতবধা-িম্বতলি 

বহুমুখী তবতৈদয়াে ধারা সৃতি কদর শেদশ তশল্পায়ৈ, কম থিাংিাৈ, উৎপােৈ ও রপ্তাতৈ বৃতি করা।  

২০৩০ িাদলর মদে শেদশর ৭৫ হার্ার একর র্তমদি ১০০টি অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিিা করা হদব। এিব অর্ থনৈতিক 

অঞ্চদল ১শকাটি শলাদকর কম থিাংিাৈ হদব এবাং এখাৈ শর্দক ৪০ তবতলয়ৈ ডলার রপ্তাতৈ আদয়র লেযমা্া আমরা তৈধ থারণ 

কদরতি।  

আমাদের এই বৃহৎ পতরকল্পৈার প্রার্তমক ধাদপ আর্ ১০টি অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর উন্নয়ৈ কার্ থক্রদমর শুি সূচৈা হদি 

র্াদচ্ছ। এগুদলার মদে শবিরকাতর উদযাদে ৬টি এবাং িরকাতর-শবিরকাতর উদযাদে ৪টি অর্ থনৈতিক অঞ্চল রদয়দি।  

শবিরকাতর অর্ থনৈতিক অঞ্চল েঠদৈ র্াঁরা এতেদয় এদিদিৈ িাঁদেরদক আতম আন্ততরক অতিৈন্দৈ র্াৈাই। পাশাপাতশ 

র্াঁরা তপতপতপ-তিতিক অর্ থনৈতিক অঞ্চল িাপদৈ আগ্রহী িাঁদেরদকও র্াৈাই আন্ততরক শুদিচ্ছা।  

একইিাদর্ তর্ টু তর্ তিতিদি অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিিায় এতেদয় আিার র্ন্য র্াপাৈ, চীৈ ও িারি িরকাদরর প্রতি 

র্াৈাই আমাদের কৃিজ্ঞিা।   

সুতধ, 

িব থকাদলর িব থদেি বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমাৈ-এর ক্ষুধা, োতরদ্র্য ও তৈরেরিামুক্ত িমৃি 

শিাৈার বাাংলা প্রতিিা করার র্ন্য আমরা তৈরলিিাদব কার্ কদর র্াতচ্ছ।  

২০০৮ িাদল তৈব থাচৈী ইশদিহাদর র্ৈেদণর তৈকট অঙ্গীকার কদরতিলাম শর্, আমরা তৈব থাতচি হদল স্বাধীৈিার 

সুবণ থর্য়ন্তীদি ২০২১ িাদল বাাংলাদেশদক মেম আদয়র শেদশ উন্নীি করব। শি লেয তৈদয়ই ২০০৯ িাল শর্দক আমরা কার্ 

কদর র্াতচ্ছ। 

র্ৈেদণর ঐকাতন্তক িহদর্াতেিায় আমরা ইদিামদেই তৈম্ন মেম আদয়র শেদশ উন্নীি হদয়তি। অর্ থনৈতিক অদৈক 

সূচদক আমরা েতেণ এতশয়ার শেশগুদলার মদে শীর্ থিাদৈ রদয়তি।  

েি বির আমাদের তর্তডতপ’র প্রবৃতির হার তিল ৬.৫১ শিাাংশ। এর আদের ৫ বিদর েড় প্রবৃতি তিল ৬.২ শিাাংশ। 

চলতি অর্ থবিদর িা ৭ শিাাংশ হদব বদল আশা করা হদচ্ছ।  োতরদদ্র্যর হার ২২.৪ শিাাংদশ হ্রাি শপদয়দি। আর অতি োতরদদ্র্যর 

হার শৈদম এদিদি ৭.৯ শিাাংদশ। 

        ২০০৬ িাদল আমাদের মার্াতপছু আয় তিল ৫৪৩ মাতকথৈ ডলার। বিথমাদৈ িা ১ হার্ার ৩১৬ মাতকথৈ ডলাদর 

উন্নীি হদয়দি। একই িমদয় ববদেতশক মুদ্র্ার তরর্াি থ তিল ৩.৪৮ তবতলয়ৈ মাতকথৈ ডলার। বিথমাদৈ িা ২৮ তবতলয়ৈ মাতকথৈ 

ডলাদরর উপদর। তবেি িাি বিদর িরকাতর-শবিরকাতরিাদব শেড় শকাটি মানুদর্র কম থিাংিাৈ হদয়দি।  



 

আমাদের তবদ্যযৎ উৎপােৈ িেমিা ১৪ হার্ার ৬০০ শমোওয়াদট উন্নীি হদয়দি। এখৈ শেদশ শকাৈ তবদ্যযদির 

শলাডদিতডাং শৈই। 

 খায উৎপােদৈ আমরা স্বয়াং-িম্পূণ থিা অর্থৈ কদরতি। স্বািযদিবা র্ৈেদণর শোরদোড়ায় শপ ৌঁদি শেওয়া হদয়দি। 

প্রিযন্ত অঞ্চদল ইন্টারদৈট সুতবধা শপ ৌঁদি শেদি। আদে শিবার র্ন্য মানুর্ ধণ থা তেদিৈ। এখৈ শিবাোৈকারী িাংিাগুদলা মানুদর্র 

বাদর বাদর শিবা শপ ৌঁদি তেদচ্ছ। আমাদের তৈর্স্ব অর্ থায়দৈ পদ্মা শিতুর মি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ৈ করতি।  

 আমাদের িকদলর ঐকাতন্তক প্রদচিার ফদল বাাংলাদেশ আর্ উন্নয়দৈর মহািড়দক এবাং উন্নয়ৈশীল শেশগুদলার র্ন্য 

উন্নয়দৈর শরাল মদডল।  

আমরা র্াতিিাংদের িহস্রাব্দ উন্নয়ৈ লেযমা্া অদৈকাাংদশ অর্থৈ করদি িেম হদয়তি। এখৈ আমরা ২০৩০ িাদলর 

মদে র্াতিিাংে শোতর্ি শটকিই উন্নয়ৈ লেযমা্া অর্থৈ করার র্ন্য িব থা্মকক প্রদচিা চাতলদয় র্াতচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী, 

 কৃতর্ আমাদের অর্ থনৈতিক উন্নয়দৈর প্রধাৈ তিতি। তকন্তু অতধক িাংখ্যক কম থিাংিাৈ সৃতির র্ন্য তশল্প িাপদৈর শকাৈ 

তবকল্প শৈই। কারণ একমা্ তশল্প-কারখাৈা িাপদৈর মােদমই স্বল্প পতরমাণ র্তমদি অতধক িাংখ্যক মানুদর্র কম থিাংিাৈ সৃতি 

করা িম্ভব।   

িদব অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিিার শেদ্ আমরা িরকাতর খাি এবাং পতিি র্তমদক প্রাধান্য তেতচ্ছ। র্ৈেণদক র্াদি 

িাঁদের েরবাতড়, কৃতর্ র্তম শর্দক তবিাতড়ি হদি ৈা হয়, অর্ থনৈতিক অঞ্চল প্রতিিার শেদ্ এ তেকটি তবদশর্িাদব ৈর্র 

শেওয়ার র্ন্য আতম তৈদে থশ তেদয়তি।  

আমাদের শেদশ এখৈও প্রচুর পতরমাদণ অৈাবােী র্তম আদি। শিগুদলা খ ৌঁদর্ শবর কদর শিখাদৈ অর্ থনৈতিক অঞ্চল 

েদড় শিালা হদব। শেদশর প্রিযন্ত অঞ্চল শর্খাদৈ তশল্প-কারখাৈা শৈই শিই ধরদণর এলাকাদক আমরা অগ্রাতধকার তেতচ্ছ।  

 তশল্প িাপদৈর ফদল র্াদি পতরদবদশর উপর তবরূপ প্রিাব ৈা পদড় শি র্ন্য অর্ থনৈতিক অঞ্চদল পতরদবশবা্ধবব 

তশল্পাঞ্চদলর উপর তবদশর্ গুরুত্ব তেতচ্ছ। অর্ থনৈতিক অঞ্চলিমূদহ শলক, র্লাধার, িবুর্ বৈায়ৈ, শকন্দ্রীয় বর্থয শশাধৈাোর রাখার 

ব্যবিা করা হদচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ, 

 বাাংলাদেদশর িেমিা এখৈ অদৈকগুণ বৃতি শপদয়দি। আমরা শর্ শকাৈ িমদয়র তুলৈায় অতধকমা্ায় তবতৈদয়াে 

আকর্ থদণ িেম। আমাদের ব্যবিায়ী/উদযাক্তােণ বিথমাদৈ অতধক েে। িাঁরা বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়দৈ িেম। একইিাদর্ 

িরকাতর কম থচাতরদেরও েেিা অদৈকগুণ বৃতি শপদয়দি।  

 এিাড়াও শেতশ-তবদেশী তবতৈদয়াে আকৃি করার র্ন্য আমরা শবশ তকছু পেদেপ তৈদয়তি। এগুদলার মদে রদয়দি  

 অবকাঠাদমা উন্নয়ৈ এবাং তবতৈদয়ােকারীদের র্ন্য িকল ইউটিতলটি িাতি থদির ব্যবিাকরণ;  

 তবতৈদয়ােবা্ধবব আইৈ, তবতধ বা ৈীতি প্রণয়ৈ; 

 তবতৈদয়ােকারীদের প্রতিদর্াতেিামূলক প্রদণােৈা প্রোৈ; 

 তবদ্যযৎ ও জ্বালাতৈ অবকাঠাদমার তবস্তৃতি িাধৈ; 

 তবতৈদয়ােকারীদের ওয়াৈ স্টপ শিবা প্রোৈ; 

 অর্ থনৈতিক অঞ্চল, হাইদটক পাকথ, তশল্প পাকথ িাপৈ; 

 েিীর িমুদ্র্বন্দর প্রতিিার উদযাে, ইিযাতে। 

সুতধমন্ডলী, 

 আমাদের িরকার শবিরকাতর খািদকই Engine of Growth মদৈ কদর। শবিরকাতর তবতৈদয়াে বৃতির র্ন্য 

আমরা িব ধরদণর অনুকূল পতরদবশ সৃতির উদযাে তৈদয়তি। ব্যাাংদকর সুদের হার কমাদৈা হদয়দি। প ৌঁতর্বার্ারদক শতক্তশালী 

করা হদয়দি। আমরা িব িময়ই আপৈাদের পরামশ থ তৈতচ্ছ।  

 আমাদের শেদশর ৈারীরা বিথমাদৈ অদৈক শেদ্ই এতেদয় শেদিৈ। আমাদের িরকার ৈারীর েমিায়দৈ তবশ্বািী। 

আরও অতধক িাংখ্যক ৈারীেণ র্াদি ব্যবিা-বাতণদর্য এতেদয় আদিৈ শির্ন্য আমরা তবতিন্ন পেদেপ গ্রহণ কদরতি।  



 

 ৈারী উদযাক্তাদের র্ন্য প্রদিযক িরকাতর ও তপতপতপ অর্ থনৈতিক অঞ্চদল র্তম বরাদ্দ রাখা হদব র্াদি িাঁরা শিখাদৈ 

তশল্প িাপৈ করদি পাদরৈ। আতম এ পর্ থাদয় তমদররিরাই অর্ থনৈতিক অঞ্চদল িাঁদের র্ন্য ২০০ একর র্তম বরাদ্দ রাখার 

শোর্ণা প্রোৈ করতি। 

 আমরা তবশ্বমাদৈর অর্ থনৈতিক অঞ্চল েদড় তুলব। তবদেশী তবতৈদয়ােকারীেদণর র্ন্য স্বতস্তকর, তৈি থরদর্াগ্য ও 

তৈরাপে আবািৈ ব্যবিা এবাং িাঁদের শিদল-শমদয়দের র্ন্য তবশ্বমাদৈর তশো প্রতিিাদৈ শলখাপড়ার ব্যবিা তৈতিি করা হদব। 

 আমাদের শুরুটা হদি হদব সুপতরকতল্পি এবাং সুিমতিি। আপৈাদের মদৈ রাখদি হদব, একটি তৈর্ভ থল সূচৈা অদধ থক 

িাফদের িমাৈ।  

বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর উন্নয়ৈমূলক কার্ থক্রম শুরু হদি র্াদচ্ছ। অর্ থনৈতিক অঞ্চলগুদলাই হদব শেদশর 

অর্ থনৈতিক কম থকাদন্ডর শকন্দ্রতবন্দু। আমাদের িকদলর শেশদপ্রম এবাং ঐকাতন্তক প্রদচিায় অর্ থনৈতিক অঞ্চলগুদলাদক এমৈিাদব 

েদড় তুলদি হদব, র্াদি এগুদলা তবদশ্বর উন্নি শেশগুদলার অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর শচদয় গুণেি মাদৈর তেক শর্দক শকাৈ অাংদশই 

কম ৈা হয়।  

 বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চলিমূদহ িদব থাচ্চমাদৈর তবতৈদয়ােবা্ধবব পতরদবশ সৃতিদি আমরা প্রতিশ্রুতিবি। এর র্ন্য 

আমার িরকাদরর পে শর্দক র্া তকছু করা প্রদয়ার্ৈ িবতকছুই করা হদব।  

আমার তবশ্বাি, বাাংলাদেদশর অর্ থনৈতিক অঞ্চলিমূদহ তবতৈদয়াদের র্ন্য শেতশ-তবদেশী তবতৈদয়ােকারী ব্যতক্ত ও 

প্রতিিাৈ এতেদয় আিদবৈ। িকল ধরদণর অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর শেদ্ই িরকাদরর পে শর্দক প্রদয়ার্ৈীয় িকল ধরদণর 

িহায়িা প্রোৈ করা হদব। 

 আসুৈ আমরা িকদল তমদল তশল্পায়ৈ, কম থিাংিাৈ ও রপ্তাতৈ বৃতির মােদম শেশটাদক িমৃতির তেদক এতেদয় তৈদয় 

র্াই। 

 আমরা আশাবােী র্াতি। মুতক্তযুি কদর ৩০ লাখ শহীদের রদক্তর তবতৈমদয় আমরা স্বাধীৈিা অর্থৈ কদরতি। শিই 

স্বাধীৈিাদক অর্ থবহ করদি হদল এখৈ প্রদয়ার্ৈ অর্ থনৈতিক মুতক্ত অর্থদৈর। আমরা মার্া উঁচু কদর বাঁচদি চাই। আমরা 

আমাদের তৈদর্দের িাগ্য তৈদর্রাই েদড় তুলদি চাই। এর্ন্য আমরা কারও কাদি তিো চাইদৈ। আমরা িহদর্াতেিা চাই।  

 আমাদের লেয ২০২১ িাদলর মদে বাাংলাদেশদক মেম আদয়র অর্ থৈীতির শেদশ পতরণি করা। এর মােদম আমরা 

শেশ শর্দক ক্ষুধা, োতরদ্র্য, তৈরেরিা দূর করদি চাই। বাাংলাদেশ একটি সুখী, িমৃি, শাতন্তপূণ থ শেশ তহদিদব তবদশ্বর বুদক মার্া 

উঁচু কদর োঁড়াদব - এটাই আমার চাওয়া। 

 িবাইদক ধন্যবাে র্াতৈদয় আতম ১০টি অর্ থনৈতিক অঞ্চদলর উন্নয়ৈ কার্ থক্রদমর শুি উদবাধৈ শোর্ণা করতি।  

শখাো হাদফর্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ তচরর্ীবী শহাক। 
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