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তবসতিল্লাতহর রাহিাতনর রাতহি  

সোতনি সভাপতি,  

সহকিীবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ অর্ থনীতি সতিতির সেস্যগণ,  

শেশী-তবদেশী অতিতর্বগ থ ও সুতধবৃন্দ  

আসসালামু আলাইকুি।  

বাাংলাদেশ অর্ থনীতি সতিতির ১৭িি তিবাতষ থক সদেলদন উপতিি সবাইদক আিার আন্ততরক শুদভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

আিাদের শেদশর অর্ থনীতিতবেরাই পাতকস্তান কাঠাদিার িদে চবষম্যপূণ থ দুই পাতকস্তান-এর িত্ত্ব উপিাপন কদর পূব থ 

পাতকস্তাদনর জন্য স্বায়ত্বশাতসি অর্ থনীতির কর্া বদলতিদলন। মুতিযুদ্ধ ৈলাকালীন আওয়ািী লীগ সরকাদরর উন্নয়ন পতরকল্পনা শসল 

পতরৈালনা কদরতিদলন। স্বাধীন বাাংলাদেদশ বঙ্গবন্ধুর শনতৃদত্ব শশাষণমুি, চবষম্যহীন, সুখী-সমৃদ্ধ গড়দি প্রর্ি পঞ্চবাতষ থক 

পতরকল্পনা প্রণয়ন কদরতিদলন।  

এ প্রসদঙ্গ িদন পড়দি অোপক নূরুল ইসলাি, অোপক শিাশাররফ শহাদসন, অোপক শরহিান শসাবহান ও অোপক 

আতনসুর রহিান-এর কর্া। এক বিদররও কি সিদয়র িদে িারা প্রণয়ন কদরতিদলন বাাংলাদেদশর প্রর্ি পঞ্চবাতষ থক পতরকল্পনা।  

এ শেদশর অর্ থনীতিতবেদের মূল ধারাটি শেশ ও শেদশর িানুদষর কর্া তৈন্তা কদরদিন। বাাংলাদেশ আওয়ািী লীগও এ 

শেদশর িাটি ও িানুদষর েল। শসকারদণই, অর্ থনীতিতবেদের অদনদকই গি তনব থাৈদন আিাদের তনব থাৈনী ইশদিহার ‘তেন বেদলর 

সনে' প্রণয়দন ভূতিকা শরদখদিন।  

আপনাদের এবাদরর সদেলদনর প্রতিপাদ্য তবষয় ‘‘মুতিযুদদ্ধর সুবণ থ জয়ন্তীর অর্ থনীতি¾শকিন বাাংলাদেশ শেখদি ৈাই''। 

আিাদের তনব থাৈনী ইশদিহাদরর সদঙ্গ সঙ্গতিপূণ থ এই তবষয়টি তনধ থারদণর জন্য আতি আপনাদের ধন্যবাে জানাই।  

সুতধবৃন্দ,  

আতি অর্ থনীতিশাদের িাত্র নই। িদব সাধারণ িানুদষর সাদর্ তিদশ আর সরকার পতরৈালনার অতভজ্ঞিা শর্দক আতি যা 

বুতি িাহদলা, শযসব তসদ্ধান্ত ও কায থক্রি িানুদষর কল্যাণ তনতিি কদর, োতরদ্র্য তবদিাৈন কদর এবাং প্রবৃতদ্ধদক উজ্জীতবি কদর 

শসসব কি থকান্ডই অর্ থনীতির মূল তবষয় হওয়া উতৈি।  

সুতধবৃন্দ,  

আিাদের স্বাধীনিা সাংগ্রাদির মূল লক্ষ্য তিল একটি চবষম্যহীন, অসাম্প্রোতয়ক বাাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। তকন্তু ১৯৭৫-এর 

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুদক সপতরবাদর হিযার িােদি শস স্বপ্নদকই হিযা করা হদয়দি।  

এরপর েীর্ থ ২১ বির কখনও সািতরক আবার কখনও শবসািতরক শলবাদস চস্বরশাসদকরা এদেশ শাসন কদরদি। িাদের 

মূল লক্ষ্য তিল জনগণদক শশাষণ কদর সম্পদের পাহাড় গড়া।    

অর্ থনীতিতবেরাই তহদসব কদর শেতখদয়দিন শয, যতে বঙ্গবন্ধুদক হিযা করা না হ'ি, যতে প্রর্ি পঞ্চবাতষ থক পতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ি হ'ি এবাং শসই সাদর্ যতে বঙ্গবন্ধুর অন্যিি স্বপ্ন অনুযায়ী গ্রাদি গ্রাদি কৃতষ সিবায় গদড় উঠি , িাহদল আজ আিাদের 

িার্াতপছু আয় িালদয়তশয়ার তুলনায় শবতশ হ'ি।  

তকন্তু বঙ্গবন্ধুদক হিযা কদর শেশদক কদয়ক যুগ তপতিদয় শেওয়া হ'ল। সৃতি হ'ল অর্ থনীতির দুবৃ থত্তায়ন, যা রাজনীতিদকও 

দুবৃ থত্তাতয়ি করল। গণিাতন্ত্রক ৈৈ থার পর্ রুদ্ধ করা হল। উন্নয়দনর নাদি অনুন্নয়দনর দুিৈদক্র বাঁধা পদড় শগল বাাংলাদেশ।  



বঙ্গবন্ধু হিযার ২১ বির পদর জনগদণর শভাদে তনব থাতৈি হদয় আিরা ১৯৯৬ সাদল সরকার গঠন করলাি। আিাদের পাঁৈ 

বির তিল িানুদষর জন্য সুবণ থ সিয়, তিল উন্নয়ন আর গণিদন্ত্রর সুবািাস। তনিযপ্রদয়াজনীয় তজতনসপদত্রর োি িানুদষর ক্রয় 

ক্ষ্িিার িদে তিল। কৃতষ, তশক্ষ্া, স্বািয, অবকাঠাদিা উন্নয়ন, তবদুযৎ-জ্বালাতন এবাং অর্ থনীতির সকল শক্ষ্দত্রই অতজথি হদয়তিল 

অভাতবি সাফল্য।  

২০০১ সাদলর কারচুতপর তনব থাৈদনর িােদি ক্ষ্িিায় এদস তবএনতপ-জািাি শজাে িাদের যাত্রা শুরু করল প্রতিতহাংসার 

রাজনীতি তেদয়।  

রাজনীতিদি যখন প্রতিতহাংসা প্রধান হদয় োঁড়ায়, িখন অর্ থনীতি কখনও জনকল্যাণকািী হদি পাদর না। অর্ থনীতিতবেরাই 

তহদসব কদর শেতখদয়দিন শয শজাে সরকাদরর পাঁৈ বিদর তসতন্ডদকে কদর তজতনসপদত্রর োি বাতড়দয় জনগদণর পদকে শর্দক ২ লাখ 

৮৬ হাজার ১০০ শকাটি োকা লুে করা হদয়তিল।  

তকন্তু এ শেদশর সাধারণ শখদে খাওয়া িানুষ, গ্রাদির িানুষ, তবত্তহীন, তনম্নতবত্ত, িেতবত্ত িানুষ- এসব সহয কদরতন। গি 

জািীয় সাংসে তনব থাৈন িার সুষ্পি প্রিাণ। জনগণ তেন বেদলর সনে ও রূপকল্প ২০২১ এর পদক্ষ্ রায় তেদয় আিাদের শেশ 

পতরৈালনার োতয়ত্ব তেদয়দি।  

সুতধবৃন্দ,  

আিাদের তনব থাৈনী ইশদিহার ২০০৮-এ বদলতিলাি শয জনগদণর রাদয় সরকার গঠন করদি পারদল আিরা ৫টি তবষয়দক 

অগ্রাতধকার শেব। শসগুদলা হল (১) দ্র্ব্যমূল্য বৃতদ্ধ প্রতিদরাধ এবাং তবশ্বিন্দার শিাকাতবলায় সাতব থক অর্ থননতিক তিতিশীলিা তনতিি 

করা, (২) দুনীতির তবরুদদ্ধ কায থকর ব্যবিা, (৩) তবদুযৎ ও জ্বালাতন খাি উন্নয়ন, (৪) োতরদ্র্য তবদিাৈন, এবাং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।  

আিরা দ্র্ব্যমূল্য কিাদি সক্ষ্ি হদয়তি। তবশ্বিন্দা শিকাতবলা কদর অর্ থনীতির ৈাকা সৈল শরদখতি। মুদ্র্াস্ফীতি ১১ ভাগ 

শর্দক কতিদয় ৫ ভাগ এ আনদি শপদরতি।  চবদেতশক মুদ্র্ার তরজাদভ থর পতরিাণ প্রর্িবাদরর িি ১০ তবতলয়ন ডলার িাতড়দয় শগদি।  

আিার তনজস্ব একো উন্নয়ন েশ থন আদি। আর িা হদচ্ছ শেদশর তসাংহভাগ গ্রািীন েতরদ্র্ িানুদষর উন্নয়ন। ভূতিহীন, প্রাতন্তক 

জনদগাতির উন্নয়ন। আর এজন্য আতি িদন কতর, শুধু প্রবৃতদ্ধ অজথন করদলই হদব না, এই প্রবৃতদ্ধর ফসল যাদি েতরদ্র্ িানুদষর র্দর 

শপ ৌঁদি িার উপায় শবর করদি হদব। আিাদের উন্নয়ন নীতিিালায় শস তবষয়টির উপর শবতশ শজার তেদয়তি। এ জন্য সািাতজক 

তনরাপত্তা শবিনীর আওিা বাড়াদনা হদয়দি। কৃতষ উৎপােন বাড়াদনার জন্য সাদরর মূল্য ৯০ োকা শর্দক ২২ োকা করা হদয়দি। 

কৃষকদের জন্য কৃতষকাড থ এবাং কি থসাংিাদনর জন্য ন্যাশনাল সাতভ থস ৈালু করা হদয়দি। বাড়ান হদয়দি সরকাতর কি থৈাতর-

কি থকিথাদের শবিন-ভািা।  

আতি িদন কতর উন্নয়ন একটি ধারাবাতহক প্রতক্রয়া। এজন্য গি তনব থাৈদন আিাদের তনব থাৈনী ইশদিহাদর ৫ বিদরর িদে 

সীিাবদ্ধ না শরদখ আিরা ২০২১ সাল পয থন্ত করণীয় সম্পদকথ ধারণা তেদয়তি। আিাদের ধারণাপত্রদক বাস্তবাতয়ি করার শক্ষ্দত্র 

অর্ থনীতিতবেদের গুরুত্বপূণ থ ভূতিকা রদয়দি। এ ব্যাপাদর আতি আিাদের সাহায্য ৈাই।  

তবদুযৎ র্ােতি এখনও আিরা পুদরাপুতর শিাকাতবলা করদি পাতরতন। এ ব্যর্ থিা আিাদের নয়। শজাে সরকাদরর ৫ বির 

এবাং পরবিী ২ বিদর জািীয় তগ্রদড শকান তবদুযৎ শযাগ হয়তন। বরাং অবাদধ লুেপাে হদয়দি এ খাদি। নতুন গ্যাস শক্ষ্ত্র আতব্াদরও 

শকান ব্যবিা শনওয়া হয়তন।  

আিরা বদস শনই। আিরা এসব সিস্যা সিাধাদন আন্ততরকভাদব কাজ করতি। আিাদের গৃহীি পতরকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ 

সাদলর িদে ৯০২৬ শিগাওয়াে তবদুযৎ জািীয় তগ্রদড শযাগ হদব। আিরা োতয়ত্ব শনওয়ার পর ইদিািদে ৭০০ শিগাওয়াদের িি 

তবদুযৎ জািীয় তগ্রদড শযাগ হদয়দি। ৈলতি বিদর আর সাদড় ৭ শ শিগাওয়াে তবদুযৎ শযাগ হদব। ২০১১ সাদল শযাগ হদব ১১৭৯ 

শিগাওয়াে, ২০১২ সাদল ১১৬৯ শিগাওয়াে, ২০১৩ সাদল ২২৭৫ শিগাওয়াে, ২০১৪ সাদল ১৩২০ শিগাওয়াে এবাং ২০১৫ সাদল 

২৬০০ শিগাওয়াে।  

সিদবি সুতধবৃন্দ,  

এ সদেলদন সতিতির সেস্যবৃন্দ ১২টি কি থ অতধদবশদন প্রায় ১০০টি প্রবন্ধ পাঠ করদবন। আিার অনুদরাধ আপনারা মূল 

প্রতিপাদদ্যর সাদর্ সঙ্গতি শরদখ ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়ন সাংতিি একটি তরদপাে থ প্রণয়ন কদর আিাদের কাদি পাঠাদবন।  



সাংতিি তবষয়গুদলা আিরা আিাদের জািীয় পতরকল্পনা েতলদল সাংদযাজন করদি ৈাই। আতি ‘‘রূপকল্প ২০২১'' 

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য উন্নয়ন-সাংতিি ১৪টি তবষদয়র প্রতি আপনাদের গুরুত্ব তেদি অনুদরাধ করব। তবষয়গুদলা হদচ্ছ:  

১.         বণ্টন-ন্যায্যিাসহ উচ্চির অর্ থননতিক প্রবৃতদ্ধ অজথন  

২.         অতধকির ফলপ্রে ও উৎপােনশীল কৃতষ  

৩.         অতধকির কি থসাংিান সৃতি (িজুরী ন্যায্যিাসহ)  

৪.         তশল্পায়ন: ক্ষুদ্র্, িািাতর, বৃহৎ (স্ব-কি থসাংিানসহ)  

৫.         কৃতষ-ভূতি-জলা সাংস্কার  

৬.         জনসাংখ্যাদক জনশতিদি রূপান্তর (তশক্ষ্া, প্রতশক্ষ্ণ, তবজ্ঞান-প্রযুতি জ্ঞানসহ)  

৭.         নারীর অর্ থননতিক ক্ষ্িিায়ন বৃতদ্ধর পর্-পদ্ধতি  

৮.         শতিশালী সরকাতর স্বািযদসবা খাি  

৯.         সুসাংগঠিি সািাতজক বীিা ব্যবিা (সািাতজক তনরাপত্তা শবিতন; শস্য বীিা ইিযাতে)  

১০.       উন্নয়দন জনগদণর সতক্রয় অাংশগ্রহণ তনতিি করার পর্-পদ্ধতি  

১১.        রাজননতিক, প্রশাসতনক ও তবৈাতরক সাংস্কৃতির পতরবিথন  

১২.       জলবায়ু পতরবিথদনর সাদর্ খাপ-খাওয়াদনার অর্ থননতিক কাঠাদিা  

১৩.       আঞ্চতলক অর্ থননতিক সহদযাতগিার সৃজনশীল পর্সমূহ এবাং  

১৪.        জািীয় অর্ থনীতির স্বাদর্ থ তবশ্বায়দনর সুদযাগ গ্রহদণর সদব থাচ্চকরণ।  

অর্ থনীতি সতিতির সেস্যবৃন্দ,  

আতি খুশী হদয়তি শয, এ বির আপনারা তিনজন শেশবদরণ্য গুণীদক অর্ থনীতি সতিতি স্বণ থপেক সোননা ২০১০ প্রোন 

করদিন। িাঁরা হদচ্ছন ড. স্বদেশ রঞ্জন শবাস, শাহ এসএএিএস তকবতরয়া, এবাং সাাংবাতেক বজলুর রহিান। তিনজনই প্রয়াি। আশা 

করব ভতবষ্যদিও এ উদদ্যাগ অব্যাহি র্াকদব।  

অর্ থনীতিতবেদের গদবষণা-তশক্ষ্া-প্রতশক্ষ্দণর শসন্টার অব এদেদলন্স তহদসদব স্কুল অব ইদকানতিকস এখন পৃতর্বীর বহু 

শেদশই সদব থাচ্চ স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান।  

বাাংলাদেশ অর্ থনীতি সতিতি ‘ঢাকা স্কুল অব ইদকাদনাতিকস' প্রতিষ্ঠার উদদ্যাগ তনদয়দিন। এটি একটি সুদূর প্রসারী িহৎ 

উদদ্যাগ। সরকার প্রধান তহদসদব আতি ঢাকা স্কুল অব ইদকাদনাতিকস এর অবকাঠাদিা প্রতিষ্ঠার লদক্ষ্য পাঁৈ একর সরকাতর জতি-

বরাদের শর্াষণা তেতচ্ছ। আশা কতর বাাংলাদেশ অর্ থনীতি সতিতি ও প্রতিতষ্ঠিব্য ঢাকা স্কুল অব ইদকাদনাতিকস ‘‘রূপকল্প ২০২১'' 

বাসত্মবায়দন সহায়ক শতি তহদসদব কাজ করদব।  

সবাইদক আন্ততরক ধন্যবাে জাতনদয় আতি এ সদেলদনর উদিাধন শর্াষণা করতি।  

শখাো হাদফজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ তৈরজীবী শহাক। 

--- 

 


