
জাতীয় রপ্তানী ট্রফি ফিতরণ অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাফিনা  

ওিমানী স্মৃফত ফমলনায়তন, বৃহস্পফতিার, ২৭ িাল্গুন ১৪১৬, ১১ মার্ চ ২০১০  

 

ফিিফমল্লাফহর রাহমাফনর রাফহম  

িম্মাফনত িভাপফত,  

ফপ্রয় িহকমীবৃন্দ,  

িম্মাফনত িংিদ িদস্যগণ,  

মান্যির কূটনীফতকিগ চ,  

ফেল্প ও িফণক িফমফতর প্রফতফনফধগণ,  

জাতীয় রপ্তানী ট্রফি প্রাপকবৃন্দ,  

উপফিত সুফধমন্ডলী,  

আস িালামু আলাইকুম।  

জাতীয় রপ্তানী ট্রফি ফিতরণ অনুষ্ঠানন উপফিত িিাইনক আমার আন্তফরক শুনভচ্ছা।  

স্বাধীনতার এই মানি আফম প্রথনমই গভীর শ্রদ্ধা জানাফচ্ছ িি চকানলর িি চনশ্রষ্ঠ িাাাফল, জাফতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুফজবুর 

রহমাননর স্মৃফতর প্রফত। আফম স্মরণ করফি ৩০ লাখ েহীদ এিং ২ লাখ মা-শিাননক যাঁনদর রক্ত আর িম্ভ্রনমর ফিফনমনয় আমরা 

আমানদর ফপ্রয় স্বাধীনতা শপনয়ফি।  

িাফণজয মন্ত্রণালয় এিং রপ্তানী উন্নয়ন বুযনরার শযৌথ উনযানগ ফিগত ফতন অথ চ িিনরর অথ চাৎ ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭ 

এিং ২০০৭-২০০৮ িানলর ট্রফি একিনঙ্গ আজ ফিতরণ করা হনচ্ছ।  

এখানন একটা ফিষয় উনল্লখ করনত র্াই। ফিগত শজাট িরকানরর ৫ িিনর কৃফত রপ্তানীকারকনদর মনে এই ট্রফি ফিতরণ 

করা হয়ফন। ফিগত তত্ত্বািধায়ক িরকানরর আমনল একিনঙ্গ ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫ - এই ফতন িিনরর 

রপ্তানী  ট্রফি প্রদান করা হনয়ফিল।  

দাফয়ত্ব শনওয়ার পর পরই আফম িকল িনকয়া ট্রফি প্রদাননর ফননদ চে শদই। তারই িলশ্রুফতনত আজনকর এই অনুষ্ঠান। এখন 

শথনক প্রফত িির যানত ট্রফি ফিতরণ করা হয় তার ফননদ চে ফদনয়ফি।  

সুফধবৃন্দ,  

আফম ফিশ্বাি কফর, ব্যিিা-িাফণজযই শদনের আথ চ-িামাফজক উন্নয়ননর র্াফলকা েফক্ত। ব্যিিা-িাফণজয প্রিানরর মােনম 

আমরা শদনের ব্যাপক জননগাফষ্ঠর কম চিংিান ও আনয়র ব্যিিা করনত র্াই যানত ২০১৫ িানলর মনে দাফরনের হার িতচমান স্তর 

শথনক অনধ চনক নাফমনয় আনা যায়।  

ফিশ্বায়ন ও মুক্ত িাজার অথ চনীফতর দ্রুত ফিকানের িনল ফিশ্ব িাফণনজয প্রফতফনয়ত ব্যাপক পফরিতচন িাফধত হনচ্ছ।  

দ্রুত পফরিতচনেীল ও প্রফতনযাফগতামূলক ফিশ্ব িাফণজয ব্যিিায় টিনক থাকার জন্য িাংলানদনের অথ চননফতক কম চকান্ডনক 

গফতেীল ও িহুমূখী কনর শতালা অতযন্ত জরুফর।  

পণ্য উৎপাদন এিং রপ্তানীর দাফয়ত্ব ফেল্পনযাক্তা এিং ব্যিিায়ীনদর। িরকার শুধু িহায়তাকারীর ভূফমকা পালন করনি। 

িতচমান আমদাফন ও রপ্তানী নীফত শি লক্ষ্য িামনন শরনখই প্রণয়ন করা হনয়নি।  

রপ্তানী বৃফদ্ধনত গুনগত মানিম্পন্ন পণ্য উৎপাদননর শকান ফিকল্প শনই। এজন্য আমরা শ্রমফনভ চর রপ্তানী ফেল্প িাপন ও 

ফিনদেী ফিফননয়ানগ উৎিাহ প্রদান এিং শ্রফমকনদর দক্ষ্তা বৃফদ্ধর জন্য ব্যাপক প্রফেক্ষ্ণ কম চসূর্ী গ্রহণ কনরফি।  



এিাড়া রপ্তানী িহুমূখীকরণ ও উৎিাফহত করার লনক্ষ্য ফিফভন্ন ধরননর ইননিনটিভ প্রদান করা হনচ্ছ। র্লফত অথ চিিনর 

আমরা প্রায় িানড় ৩ হাজার শকাটি টাকার প্রনণাদনা প্যানকজ শ াষণা কনরফি। এিাড়া ব্যাংনকর সুনদর হার ১৬/১৭ েতাংে শথনক 

কফমনয় ১২/১৩ েতাংে করা হনয়নি।  

ফিনদনের িাজানর আমানদর পনণ্যর অফুরন্ত িম্ভািনা রনয়নি। ফকন্তু আজনকর প্রফতনযাফগতামূলক ফিনশ্ব িািল্য অজচন 

করনত হনল প্রনয়াজন কন ার পফরশ্রম, উদ্দীপনা এিং িময়মত িিফকছু করা।  

ফেল্পায়ন ও রপ্তাফন এনক অপনরর পফরপূরক। রপ্তাফন িাড়ানত হনল ফেল্পায়ননর শকান ফিকল্প শনই। এনক্ষ্নে িাংলানদে 

অপার িম্ভািনাময় শদে। আমানদর িিনর্নয় িড় সুফিধা আমানদর এখানন শ্রমিাজার অননক িস্তা।  

আমানদর অিকা ানমাগত সুফিধাও পয চায়ক্রনম উন্নত হনচ্ছ। ফকছু ফকছু শক্ষ্নে অসুফিধা শয শনই আফম তা িলি না। 

িতচমানন আমানদর ফিদ্যযৎ-গ্যানির  াটফত আনি। ফকন্তু এ জন্য কারা দায়ী আপনারা জাননন। ১৯৯৯ শথনক ২০০১ িানল আমরা 

দাফয়ত্ব পালনকানল জাতীয় ফগ্রনে ১৭০০ শমগাওয়াট ফিদ্যযৎ শযাগ কনরফিলাম। অথর্ র্ারদলীয় শজাট ক্ষ্মতায় এনি এক শমগাওয়াট 

উৎপাদনও িাড়ানত পানর নাই। অথর্ ফিগত িাত িিনর র্াফহদা শিনড়ই র্নলনি।  

আপনারা জাননন, ইনতামনে আমানদর িরকার ফিদ্যযৎ-জ্বালাফন খাত উন্নয়নন িি চাত্মক কম চসূফর্ হানত ফননয়নি। আমরা 

দাফয়ত্ব শনওয়ার পর ইনতামনেই প্রায় ৫৩০ শমগাওয়াট ফিদ্যযৎ জাতীয় গ্রীনে শযাগ কনরফি। এ িিনরর মনে আরও ৮০০ শমগাওয়াট 

শযাগ হনি। ২০১৪ িানলর মনে আমরা ৭ হাজার শমগাওয়াট ফিদ্যযৎ উৎপাদননর লক্ষ্যমাো ফনধ চারণ কনরফি।  

নতুন গ্যািনক্ষ্ে আফিষ্কানরর জন্যও আমরা পদনক্ষ্প ফননয়ফি। ২০০৯ িানল দাফয়ত্ব শনওয়ার পর গত এক িিনর আমরা 

২০০ ফমফলয়ন  নফুট গ্যাি জাতীয় ফগ্রনে শযাগ কনরফি। অন্তিতীকালীন ব্যিিা ফহনিনি ফিযমান শক্ষ্েগুনলা শথনকই উৎপাদন বৃফদ্ধর 

ব্যিিা শনওয়া হনচ্ছ। আগামী ২০১২ িানলর মনে আমরা আরও ৫৫০ ফমফলয়ন  নফুট গ্যাি জাতীয় ফগ্রনে শযাগ করনত পারি।  

সুফধমন্ডলী,  

িতচমান ফিশ্ব িাফণজয ব্যিিাপনায় রপ্তানী িাফণনজয আধুফনক প্রযুফক্তর ব্যিহার ক্রমাগত বৃফদ্ধ পানচ্ছ। রপ্তানীর শক্ষ্নে 

আধুফনক প্রযুু্ফক্তর ব্যিহার বৃফদ্ধ কনর রপ্তানীকারকগণনক দক্ষ্তা বৃফদ্ধর িানথ িানথ ব্যিিার খরর্ কফমনয় আননত হনি। এ লনক্ষ্য ই-

কমাি চ ও আধুফনক প্রযুফক্তর িনি চাচ্চ ব্যিহার ফনফিত করনত িরকার প্রফতজ্ঞািদ্ধ।  

আফম শদনের িকল ফেল্পপফত, ব্যিিায়ী ও উনযাক্তানদরনক িাংলানদনের তথ্য প্রযুফক্ত খানত ব্যাপক ফিফননয়াগিহ 

িম্ভািনাময় রপ্তানী ফেনল্প ফিফননয়াগ ও িাফণজয িম্প্রিারনণর জন্য উদাত্ত আহিান জানাফচ্ছ ।  

ফিগত অথ চ িিনর ফিশ্বব্যাপী মন্দা পফরফিফতনত আমানদর রপ্তানী প্রবৃফদ্ধর হার ফিল েতকরা ১০.৩১ ভাগ। গত িির 

আমানদর প্রকৃত রপ্তানী ফিল ১৫.৫৭ ফিফলয়ন মাফকচন েলার। রপ্তানী প্রবৃফদ্ধর এ হারনক ধনর রাখনত হনল রপ্তানীমুখী ফেল্প প্রফতষ্ঠাননর 

উৎপাদন ক্ষ্মতা িাড়ানত হনি, পনণ্যর গুণগতমান উন্নয়নন অফধকতর মননানযাগী হনত হনি, কারখানার উৎপাদন পফরনিে উন্নত 

করনত হনি এিং শিইিনঙ্গ কমপ্লানয়ন্স ফিষয়গুনলা প্রফতপালননর উপর অফধকতর গুরুত্ব আনরাপ করনত হনি।  

সুফধমন্ডলী,  

িাংলানদে একটি অথ চননফতক িম্ভািনার শদে। এ িম্ভািনানক কানজ লাগাননার জন্য আমানদর িরকার ফনরলি প্রনর্ষ্টা 

র্াফলনয় যানচ্ছ। উদার ও ফনয়ন্ত্রণমুক্ত ফিফননয়াগ পফরনিে সৃফষ্টর জন্য আমরা কাজ করফি। িাফণফজযক কায চক্রনম শিিরকাফর খাত 

ফনভ চর অথ চনীফত ফনফিত করার লনক্ষ্য অিকা ানমাগত ও প্রাফতষ্ঠাফনক সুনযাগ সুফিধা ফনফিতিহ আঞ্চফলক ফভফত্তনত আমদাফন-

রপ্তানী বৃফদ্ধ এিং মানিিম্পদ উন্নয়নন িফলষ্ঠ পদনক্ষ্প শনয়া হনয়নি।  

জাফতর জনক িঙ্গিন্ধু স্বাধীনতার পাোপাফে শর্নয়ফিনলন মানুনষর অথ চননফতক মুফক্ত। আমরা স্বাধীনতা শপনয়ফি ফকন্তু ৩৮ 

িিনরও শদনের মানুষ অথ চননফতক মুফক্ত পায়ফন।  

আমরা িীনরর জাফত। নয় মানির িেস্ত্র যুদ্ধ এিং ৩০লাখ েহীনদর রক্ত আর ২ লাখ মা-শিাননর িম্ভনমর ফিফনমনয় আমরা 

আমানদর ফপ্রয় স্বাধীনতা অজচন কনরফি।  

শয জাফত রক্ত ফদনয় স্বাধীনতা আননত পানর, শি জাফত কখনও ফপফিনয় থাকনত পানর না। আমরা ইচ্ছা করনলই এ শদনের 

অথ চননফতক মুফক্ত আননত পাফর।  



২০২০ িাল জফতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুফজবুর রহমাননর জন্মেতিাফষ চকী। ২০২১ িানল আমানদর স্বাধীনতার সুিণ চজয়ন্তী। 

এ িমনয়র মনে আমরা িাংলানদেনক একটি দাফরেয ও ফনরক্ষ্রতামুক্ত, িমৃদ্ধ িাংলানদে ফহনিনি ফিনশ্বর বুনক দাঁড় করানত র্াই। 

এজন্য আফম িকলনক শদেনপ্রনম উদ্বুদ্ধ হনয় একনযানগ কাজ করার আহিান জানাফচ্ছ।  

 আজ যাঁরা জাতীয় রপ্তানী ট্রফি অজচন করনলন তাঁনদর িকলনক আন্তফরক অফভনন্দন জাফননয় আমার িক্তব্য এখাননই শেষ 

করফি।  

শখাদা হানিজ  

জয় িাংলা,  জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলানদে ফর্রজীিী শহাক। 


