
প োষোক শিল্পীদের গোদের প্রশিদ োশগিো ‘‘শপ্রশিয়োর ব্োাংক গর্ ব''  

- পুরস্কোর শর্িরণ অনুষ্ঠোে  

ভোষণ  

িোেেীয় প্রধোেিন্ত্রী  

পিখ হোশিেো  

ঢোকো, িশের্োর, ৫ চৈত্র ১৪১৭, ১৯ িোৈ ব ২০১১  

 

শর্িশিল্লোশহর রোহিোশের রোশহি  

অনুষ্ঠোদের িভো শি,  

িহকিীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যর্গ ব,  

র্স্ত্র ও চিশরদ োষোক উদযোক্তোবৃন্দ,  

চিশরদ োষোক শিদল্প কি বরি শ্রশিক ভোই-পর্োেরো,  

উ শিি সুশধবৃন্দ,  

আিিোলোমু আলোইকুি।  

শর্শিএিইএ আদয়োশিি চিশরদ োষোক শিল্পীদের গোদের প্রশিদ োশগিোর পুরস্কোর শর্িরণী অনুষ্ঠোদে উ শিি ির্োইদক 

শুদভচ্ছো িোেোশচ্ছ। প্রশিদ োশগিোয় শর্িয়ী ও শর্শিিদেরদক অশভেন্দে িোেোশচ্ছ।  

স্বোধীেিো ও পগৌরদর্র এ িোদি আশি স্মরণ করশি ির্ বকোদলর ির্ বদশ্রষ্ঠ র্োঙোশল িোশির শ িো র্ঙ্গর্ন্ধু পিখ মুশিবুর 

রহিোেদক।  

স্মরণ করশি িোিীয় ৈোর পেিোদক। গভীর শ্রদ্ধো িোেোশচ্ছ ৩০ লোখ িহীে এর্াং ২ লোখ শে বোশিি িো-পর্োেদক। গভীর 

িিদর্েেো িোেোশচ্ছ যুদ্ধোহি মুশক্তদ োদ্ধোদের প্রশি।  

চিশরদ োষোক কিীদের অাংিগ্রহদণ এ িঙ্গীি প্রশিদ োশগিো একটি ব্শিক্রিী আদয়োিে। শর্শিএিইএ এই প্রথি এ ধরদের 

একটি সুন্দর অনুষ্ঠোদের আদয়োিে কদরদি। পিিন্য িোদেরদক ধন্যর্োে িোেোশচ্ছ। িোথো গুঁদি কোি করদি করদি একদেদয়শি ৈদল 

আদি। এদি শিদল্পর উৎ োেেিীলিো কদি  োয়। কি বদেদত্র চর্শৈত্র আেদি িোাংস্কৃশিক ৈৈ বো অিযন্ত প্রিাংিেীয়। এদি কিীদের কোদি 

িদেোদ োগ র্োদে। শ্রশিক-িোশলক িম্পকব আদরো দৃঢ় হয়। র্োঙোশলর শৈর পৈেো রূ টি ফুদে উদে।  

সুশধিন্ডলী,  

শ্রশিকরো শিদল্পর প্রোণ। শ্রিেে শিল্প শহদিদর্ গোদি বন্টি কোরখোেোয় শ্রশিকদের গরুত্ব আদরো পর্শি। িোই িোদের মুদখ হোশি 

প োেোদেো আিোদের ির্োর লেয হওয়ো উশৈি।  

চিশরদ োষোক শিল্প পেদির প্রধোে র িোশে খোি। গি র্ির এই খোি পথদক ১,২৫০ পকোটি ডলোর আয় হদয়দি।  ো পিোে 

র িোশে আদয়র ৭৭ িিোাংি।  

ৈলশি র্ির প ব্রয়োশর   বন্ত আে িোদি চিশরদ োষোক র িোশে পথদক এদিদি প্রোয় ১,১০০ পকোটি ডলোর। পিোে র িোশে 

আদয়র ৭৪ িিোাংি।  

প্রোয় ৩০ লোখ শ্রশিক এ খোদি শেদয়োশিি।  োর প্রোয় ৮০ িিোাংিই েোরী। এর িধ্য শেদয় গ্রোি পথদক আিো েোরীরো িোিীয় 

অথ বেীশিদি অর্েোে রোখদি  োরদি। িোদের কি বিাংিোে হদচ্ছ। গ্রোিীণ েোশরদ্র্য হ্রোি  োদচ্ছ। েোরীর েিিোয়ে হদচ্ছ। িোদের 

িোিোশিক ি বোেো র্োেদি।   

চিশরদ োষোক খোি আিোদের অথ বেীশির অন্যিি ৈোশলকোিশক্ত। িোই আিরো এ খোিটির প্রিোদর অিযন্ত আন্তশরক। 

আিোদের '৯৬ িরকোদরর িিয়ও এ খোদির অদেক িিস্যো দূরীভূি কদরশি।  ো পূর্ বর্িী শর্এেশ  িরকোর সৃশি কদরশিল।  



১৯৯২ পথদক ১৯৯৫   বন্ত শিএিশ  িাংক্রোন্ত িোশলয়োশির কোরদণ ইউদরো ীয় ইউশেয়দে র িোশে র্দের উ ক্রি হদয়শিল। 

আিরো ইইউ'র পেতৃবৃদন্দর িোদথ আলো -আদলোৈেো কশর। িোটি বশ দকে অর্ অশরশিে ইসুযদি স্বচ্ছিো আশে। ইইউ আিোদের ব্র্িোয় 

আশ্বস্ত হয়। শিএিশ  সুশর্ধো র্হোল রোদখ। শেে ও ওদভে প োষোদক শিএিশ 'র িিব শিশথল কদর।  

আিরো র িোশের শর্ রীদি ৩০ িিোাংি েগে িহোয়িো শেদয়শি। উদযোক্তোরো  োদি এই অথ ব দ্রুি  োয় িো শেশিি কদরশি। 

ব্োকওয়োড ব শলাংদকি শিল্প িো দের িন্য ‘পিশৈাং গ্রযোন্ট  োদন্ড'র আওিোয় মূলধে প োগোে কশর। এির্ শর্শেদয়োগ ৭-১০ র্িদরর িন্য 

শুল্ক ও করমুক্ত কদর পেই। র্দন্ডড ওদয়র হোউি সুদ োগ প্রর্িবে কশর। ‘ডর্ল এলশি ৈোিব' এর্াং ‘উৎদি কর' রশহি কশর। 

চিশরদ োষোক খোদির িন্য আিরো এই রকি ৬১টি সুদ োগ শেশিি কশর।   

১৯৯৮ এর প্রলয়াংকরী র্ন্যোর িিয়ও আিরো র িোশের ৈোকো িৈল পরদখশি। পেে লোইে এশলদভে কদর পেে ৈলোৈল িৈল 

পরদখশি। শর্দিষ কোদগ বো শর্িোদের ব্র্িো কদর র িোশে  ণ্য এয়োর শল টিাং এর ব্র্িো কদরশি। শর্দিষ পিটির ব্র্িো কদরশি। 

ঢোকো পথদক ৈট্টগ্রোি র্ন্দর   বন্ত  ণ্য  শরর্হে ব্র্িো িৈল পরদখশি।  

শর্শ্ব র্োশণিয িাংিোয় ‘পকোর পলর্োর স্ট্যোন্ডোড ব' এর েোদি আিোদের চিশরদ োষোক উৎ োেে শেদয় আ শি পিোলো হদয়শিল। 

আিরো পিই িিস্যোর িিোধোে কদরশি।  

আিোদের  াঁৈ র্িদর চিশরদ োষোক র িোশেদি প্রোয় ৩০০ িিোাংি প্রবৃশদ্ধ হয়। দুই িিোশধক র িোশেমুখী কদম্পোশিে 

পেক্সেোইল শিল্প িোশ ি হয়। শি োর, পর্োিোি, সূিো, প্যোদকশিাং িোিগ্রী উৎ োেদের িন্য প্রচুর  রওয়োড ব শলাংদকি শিল্প প্রশিশষ্ঠি 

হয়। চিশরদ োষোক খোদি Local  Value Addition ১৯ িিোাংি পথদক ৬২ িিোাংদি উন্নীি হয়।  

এই িহদ োশগিোর ধোরো আিরো এর্োরও র্িোয় পরদখশি। কোরণ, আওয়োিী লীগ েিিোয় আদি পেিদক শকছু পের্োর িন্য। 

আর শর্এেশ  আঁিোি কদর েিিো েখল কদর। লুে োে, দুেীশি কদর শেদিদের প ে ভদর। পেদি িন্ত্রোি, ৈাঁেোর্োশি, িোেক আর 

পিৌলর্োেদক উদস্ক পেয়।  

সুশধিন্ডলী,  

শর্শ্ব অথ বনেশিক িন্দো পিোকোদর্লোর িন্য আিরো দুই র্োদর প্রোয় িোদে  াঁৈ হোিোর পকোটি েোকোর প্রদণোেেো প্যোদকি 

শেদয়শি। ব্োাংদকর সুদের হোর কশিদয়শি। ইেদডিশেটি র্ন্ড অর্মুক্তকরদণর িিয়িীিো বৃশদ্ধ কদরশি। শর্শিএিইএ পক 

Certificate of Origin ইসুয করোর েিিো পেয়ো হদয়দি।  

আিরো শ্রশিকদের ন্যযেিি িজুশর ১,৬৬২ েোকো পথদক র্োশেদয় ৩,০০০ েোকো কদরশি। পেদির অথ বনেশিক অর্িোর উন্নশি 

হদচ্ছ। িোদথ িোদথ িোনুদষর িীর্ে োত্রোর িোেও র্োেদি। গি দুই র্িদর িোথোশ ছু আয় ৬৬০ ডলোর পথদক ৭৮০ ডলোদর উন্নীি 

হদয়দি। শ্রিিীর্ীরোও  োদি এ উন্নশির  ল পভোগ করদি  োদর িো লেয রোখদি হদর্।  

আিরো শেম্ন আয়দভোগীদের িন্য পরিদের ব্র্িো কদরশি। পখোলো র্োিোদর শর্শক্র এর্াং প য়োর প্রোইি কোড ব ৈোলু কদরশি।  

পেদি প্রথির্োদরর িদিো শিল্প পুশলি গেে করো হদয়দি। গোদি বন্টি খোি িহ পকোদেো শিল্প প্রশিষ্ঠোদে পকোদেো শর্শৃঙ্খলো িহয 

করো হদর্ েো।  

শর্দুযৎ ও গ্যোি উৎ োেে বৃশদ্ধর ির্ পৈিোই আিরো কদর  োশচ্ছ। ৮ র্িদরর েোেশি পূরণ করশি। শর্এেশ -িোিোয়োি পিোে 

িরকোদরর  াঁৈ র্িদর এক পিগোওয়োে শর্দুযৎ উৎ োেেও র্োদেশে। আিরো ৪৩০০ পিগোওয়োে পরদখ পগলোি। এর্োর এদি প দয়শি 

৩৩০০ পিগোওয়োে।  

আিরো গি দুই র্িদর িোিীয় গ্রীদড ১১৫০ পিগোওয়োে শর্দুযৎ প োগ কদরশি। আগোিীকোল আদরো ২০২ পিগোওয়োে আিদর্। 

আদরো ৩২টি েতুে শর্দুযৎ পকন্দ্র শেি বোদণর কোি ৈলদি। গ্যোি উৎ োেে বৃশদ্ধদিও েতুে কূ  খেে এর্াং  োই  লোইে িো দের কোি 

ৈলদি।  

শর্গি দুই র্িদর প্রোয় ২ লোখ ২১ হোিোর পর্কোর যুর্ক-যুর্িীদক ৈোকশর পেয়ো হদয়দি। ন্যোিন্যোল িোশভ বি কি বসূশৈর প্রথি 

  বোদয় শিেটি পিলোয় ৩৫ হোিোর ৮৫২ েোরী-পুরুদষর কি বিাংিোে হদয়দি। আদরো ১৬ হোিোর ৮০০ িে েোরী-পুরুষ প্রশিেণ শেদচ্ছ। 

আিরো এ কি বসূশৈ রাংপুর অঞ্চদলর আদরো িোি পিলোয় িম্প্রিোরণ করশি। আিোদের এ কি বসূশৈ র্োস্তর্োয়দে শর্শিএিইএ 

িহদ োশগিো করদি। পিই িন্য শর্শিএিইএ পক ধন্যর্োে িোেোশচ্ছ।  

 



শিল্প উদযোক্তোবৃন্দ,  

চিশরদ োষোক র িোশের পেদত্র র্োাংলোদেি এখে শর্দশ্বর ৈতুথ ব বৃহিি র িোশেকোরক পেি। ৈীে, ইউদরো ীয় ইউশেয়ে ও 

তুরদস্কর  রই র্োাংলোদেদির অর্িোে। ইউদরোদ  ৈোরটি িোে ব শকেদল একটি অর্শ্যই 'Made in Bangladesh' থোদক। 

আিোদের এই গদর্ বর মূদল আদি শ্রশিকদের অক্লোন্ত  শরশ্রি। শ্রশিকদের কল্যোদণ আ েোরো অদেক ব্র্িো শেদয়দিে। এটি  োদি ির্ 

গোদি বন্টি এ থোদক িো শেশিি করুে।  

আ েোদের অদেদকরই ৩,০০০ েোকোর পর্শি িজুশর পেয়োর িোির্থ্ব আদি। আ েোরো পিেো কোদি লোগোে। ওভোরেোইি শর্ল 

 োদি িিয়িদিো  োয় িো শেশিি করুে। ঠিকিদিো পর্োেোি শেে। পর্শি আয় করোর িোেশিকিো পথদক পর্শরদয় আিদি হদর্।  

শ্রশিকদের শেরো িো ব্র্িো শেশিি করুে। অশধকোাংি কোরখোেোয়ই শর্কল্প শিঁশে আদি। থোকদল লোভ কী! শিঁশেদি ওেোর 

েরিোটি  শে িোয়ীভোদর্ র্ে থোদক। শ্রশিকদের শেরো িো িদৈিে করদি ইে-হোউি পেশোং এর ব্র্িো করুে। িোদেরদক িিকীকরণ 

ব্র্িোর িোদথ  শরশৈি কদর তুলুে।  োদি িরুরী  শরশিশিদি হুদেোহুশে কদর িীর্ে শেদি েো হয়।  

অশেরো ে ও অস্বোিযকর  শরদর্দি  োদি শ্রশিকদের কোি করদি েো হয় িো শেশিি করুে। শর্দেদি র্োাংলোদেদির 

শ্রশিকদের একেো সু শরশৈশি আদি। এদেরদক খুর্ িহদিই প্রশিশেি করো  োয়। আ েোরো পি সুদ োগেো গ্রহণ করুে।  

আিোদের র িোশেদি ৈযোদলঞ্জ আদি, ৈযোদলঞ্জ থোকদর্। িরকোর ও পর্িরকোশর খোি শিদল িো পিোকোদর্লো করদি হদর্। 

েতুে েতুে র্োিোর সৃশি করদি হদর্। এিন্য শর্শিএিইএ এর্াং িাংশিি প্রশিষ্ঠোেগদলোর গদর্ষণো পিোরেোর করদি হদর্। শর্শ্ব 

র্োশণিয প্রশিদ োশগিোয় টিদক থোকদি েতুে েতুে শডিোইে ও  যোিে উদ্ভোর্ে করদি হদর্। শর্দেিী পক্রিোর রুশৈ ও  িদন্দর িোদথ 

পেিীয় ঐশিদহযর িাংশিশ্রণ েেোদি হদর্। শিল্প কোরখোেোর প্রোশিষ্ঠোশেক েেিো র্োেোদি হদর্।  

'৯৬ এর িরকোদরর িিয় আিরো ইেশস্ট্টিউে অর্  যোিে এন্ড পেকদেোলশি িো ে কদরশি। এর্োর আিরো আরও ৈোরটি 

 যোিে শডিোইে ও পেশোং ইেশস্ট্টিউে িো দের কোি হোদি শেদয়শি।  

সুশধিন্ডলী,  

আিোদের স্বপ্ন ক্ষুধো ও েোশরদ্র্যমুক্ত, দুেীশি ও িন্ত্রোিমুক্ত র্োাংলোদেি গদে পিোলো। এই লদেয র্িবিোে িরকোর িেগণদক 

িোদথ শেদয় কোি করদি। আিরো র্োশণিয-শর্শেদয়োদগর প্রিোরদক িদর্ বোচ্চ অগ্রোশধকোর শেশচ্ছ। শুধু র্স্ত্র ও চিশরদ োষোক েয়, িম্ভোব্ 

িকল খোদিই শিল্পোয়ে করদি হদর্। এই প্রদৈিোয় িরকোর ির্ িিয় উদযোক্তোদের  োদি থোকদর্।  

আিরো ২০২১ িোদল স্বোধীেিোর সুর্ণ ব িয়ন্তী  োলে করদর্ো। িখে িোশির শ িো র্ঙ্গর্ন্ধু পিখ মুশিবুর রহিোদের স্বপ্ন 

অনু োয়ী র্োাংলোদেি একটি উন্নি, শর্জ্ঞোে ও প্রযুশক্ত শেভ বর িমৃদ্ধ র্োাংলোদেি শহদিদর্ গদে উেদর্। এই লেয শেদয় আিরো রূ কল্প 

২০২১ র্োস্তর্োয়ে করশি। এ লেয শর্শিএিইএ'র িেস্যগণও িোদের প্রদৈিো পিোরেোর করদর্ে। এই আিো ব্ক্ত কদর আি  োরো 

শর্িয়ী হদলে িোদেরদক পুেরোয় অশভেন্দে িোশেদয় আশি আিোর র্ক্তব্ পিষ করশি।  

পখোেো হোদ ি।  

িয় র্োাংলো, িয় র্ঙ্গর্ন্ধু।  

র্োাংলোদেি শৈরিীর্ী পহোক।  

.......  


