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 বন্দেনগেী িট্টগ্রাম তথা ট্রিরশে অন্যতম প্রািীন বাদিজয েংগঠন দিটাগাং ট্রিম্বাে অব কমাে ড এন্ড ইন্ডাদি দনদম ডত 

ওয়ার্ল্ড ট্রেড ট্রেন্টারেে উরবাধন এবং ট্রিম্বারেে শতবর্ ড উিযাপন অনুষ্ঠারন উপদিত েকলরক আদম শুরভচ্ছা জানাদচ্ছ। 

আজ দিটাগাং ট্রিম্বারেে জন্য একটি গরব ডে দিন। দবরেে অরনক বড় বড় শহরেে ন্যায় িট্টগ্রারমও ওয়ার্ল্ড ট্রেড ট্রেন্টাে 

িাদপত হল। বাংলারিশ দবরেে উন্নত ট্রিশগুরলাে কাতারে োদমল হওয়াে ট্রেরে আেও একধাপ এদগরয় ট্রগল। 

আজ বঙ্গবন্ধু মুযোল, বঙ্গবন্ধু এদভদনউ, কিমতলী ফ্লাইওভাে ও বাইপাে এবং দেং ট্রোরডে দনম ডাি কারজে উরবাধন 

কো হল। লালখান বাজাে হরত শাহ্ আমানত আন্তজডাদতক দবমান বন্দে পয ডন্ত এদলরভরটড এক্সরপ্রেওরয় দনম ডাি প্রকরেে 

দভদিপ্রস্তে িাপন কো হল। েবদমদলরয় িট্টগ্রামবােী তথা ট্রিরশে জন্য আজ একটি আনরন্দে দিন। 

সুদধমন্ডলী, 

ওয়ার্ল্ড ট্রেড ট্রেন্টাে ট্রয ট্রকান ট্রিরশে জন্যই অথ ডননদতক েমৃদিে প্রতীক। এই ট্রেন্টারে ট্রিরশে েকল েপ্তাদন পণ্য একই 

ছারিে নীরি প্রিশ ডরনে ট্রয ব্যবিা েরয়রছ তা এক কথায় অোধােি। দবরিশীো এখারন এরে আমারিে পরণ্যে গুিগত মান 

েম্পরকড জানরত পােরব যা আমারিে েপ্তাদন বৃদি কেরব। এই দবশাল ও েমরয়াপরযাগী উরযাগ গ্রহি এবং তা বাস্তবায়রনে 

জন্য আদম দিটাগাং ট্রিম্বাে ট্রনতৃত্বরক আন্তদেকভারব ধন্যবাি জানাদচ্ছ। 

িট্টগ্রাম ব্যবো-বাদিরজযে ট্রেরে শত শত বছরেে ঐদতরহযে অদধকােী। আেব, িীন, পর্তডগীজ, ট্রেদনে ও দিটিশেহ 

পৃদথবীে দবদভন্ন ট্রিরশে বদিকো িট্টগ্রারম এরে ব্যবো-বাদিজয করেরছন। এেফরল দবরেে দবদভন্ন ট্রিরশে োরথ আমারিে 

বাদিজয েম্পকড বৃদি ট্রপরয়রছ।  

১৯০৬ োরল প্রদতদষ্ঠত দিটাগাং ট্রিম্বাে অব কমাে ড এন্ড ইন্ডাদি এই শহরেে বাদিদজযক ঐদতরহযে অন্যতম অংশীিাে। 

প্রদতষ্ঠালগ্ন ট্রথরক িট্টগ্রাম অঞ্চরলে ব্যবোয়ী৬ েমারজে বহুমুখী উন্নয়ন কায ডক্রম বাস্তবায়রনে পাশাপাদশ দবদনরয়াগ বৃদি, 

দশোয়ন, আমিাদন-েপ্তাদন, কম ডেংিান, োজস্ব ও কে েংদিষ্ট দবদভন্ন অথ ডননদতক কায ডক্ররম দিটাগাং ট্রিম্বাে েেকােরক 

েহরযাদগতা দিরয় আেরছ।  

 ট্রভৌরগাদলক অবিানগত কােরি িট্টগ্রারমে গুরুত্ব অপদেেীম। পৃদথবীে অতযন্ত েম্ভাবনাময় দু’টি অথ ডননদতক ট্রজাট োকড 

এবং আদেয়ারনে েংরযাগিল এই িট্টগ্রাম। তাই আঞ্চদলক ট্রযাগারযাগ উন্নয়রনে ট্রেরে এবং অথ ডননদতক কম ডকান্ড েম্প্রোেরিে 

ট্রেরে এই শহরেে গুরুত্ব অতযদধক।  

আমো গত ৭ বছরে িট্টগ্রারম নর্তন নর্তন েড়ক ও ফ্লাইওভাে দনম ডািেহ এ নগেীে ট্রযাগারযাগ ও অবকাঠারমাগত 

খারত ব্যাপক উন্নয়ন করেদছ। ঢাকা-িট্টগ্রারমে হাইওরয়ে ৪ ট্রলরনে কাজ ট্রশর্ হরয়রছ। এই হাইওরয়রক ৮ ট্রলন কোে কাজও 

শুরু কো হরব। 

আমো কি ডফুলী টারনল দনম ডাি কেদছ যারত কি ডফুলীে দুইপারড় োংহাইরয়ে আিরল ‘‘One city two town” 

দহরেরব গরড় র্তলরত পাদে। 



 

 িট্টগ্রাম বন্দে এ বছে ২০ লে টিইউএে হযান্ডদলং এে লেযমাো অজডন করেরছ। আমো বন্দরেে েেমতা বৃদিে 

লরেয ৬ দক.দম. িীঘ ড ট্রব-টাদম ডনাল দনম ডারিে কাজ শুরু কেরত যাদচ্ছ। 

 িট্টগ্রারমে গ্যাে েেবোহ বৃদি কেরত আমো মরহশখালীরত এলএনদজ টাদম ডনাল দনম ডারিে প্রদক্রয়া শুরু করেদছ। 

মরহশখালী ট্রথরক িট্টগ্রাম পয ডন্ত মূল পাইপ লাইন বোরনাে িেপরেে অনুরমািন ট্রিয়া হরয়রছ। আমো মরহশখালীরত 

কয়ালাদভদিক ১৩২০ ট্রমগাওয়াট েমতােম্পন্ন দবদুযৎ ট্রকন্দ্র িাপন কেদছ। বন্দে সুদবধারক কারজ লাদগরয় ট্রিশী-দবরিশী 

দবদনরয়াগ আকর্ ডরিে মাধ্যরম দশোয়রনে লরেয আমো দমরেেেোইরয় ১টি এবং আরনায়াোয় ২টি ট্রেশাল ইকরনাদমক ট্রজান 

িাপরনে দেিান্ত চূড়ান্ত করেদছ। 

সুদধবৃন্দ, 

শুধু িট্টগ্রাম নয় আমো গত ৭ বছরে ট্রিশব্যাপী ট্রয উন্নয়ন করেদছ তা ইরতাপূরব ড ট্রকান েেকাে কেরত পারেদন। 

বাংলারিশ আজ তলাদবহীন ঝুদড় নয়। আমারিে আজ অরন্যে কারছ হাত পাতরত হয় না। দনরজরিে ভাগ্য দনরজোই পদেবতডন 

কেদছ। বতডমারন আমো ৭২৯টি পণ্য দবরেে ১৯২টি ট্রিরশ েপ্তাদন কেদছ। ২০০৫-২০০৬ অথ ডবছরে েপ্তাদন আয় দছল মাে    

১০.৫৩ দবদলয়ন মাদকডন ডলাে। েপ্তাদন আয় বৃদি ট্রপরয় ৩২.০২ দবদলয়ন ডলারে উন্নীত হরয়রছ। আে দেজাভ ড ট্রপৌৌঁরছরছ           

২৭ দবদলয়ন মাদকডন ডলারেে উপরে। 

পদ্মা ট্রের্তে মত বৃহৎ প্রকরেে কাজ আমো দনরজরিে অথ ডায়রনই শুরু করেদছ। োজধানী ঢাকা, বন্দেনগেী িট্টগ্রামেহ 

ট্রিরশে বড় বড় শহেগুরলাে োস্তাঘাট, নাগদেক সুরযাগ-সুদবধা আমো ব্যাপকভারব বাদড়রয়দছ। 

ট্রযাগারযাগ ও তথ্য-প্রযুদি দবরভিমুি বাংলারিশ দবদনম ডারি আমো অঙ্গীকাোবি। আজ গ্রারম বরে মানুর্ োো 

দবরেে োরথ ট্রযাগারযাগ কেরত পােরছ। কদমউদনটি দিদনক, ইউদনয়ন স্বািযরকরন্দ্রে মাধ্যরম প্রতযন্ত অঞ্চরল স্বািযরেবা ট্রপৌৌঁরছ 

ট্রিওয়া হরয়রছ। মানুর্ দবনামূরে ৩০ পরিে ঔর্ধ পারচ্ছন। ৫ হাজাে ২৭৫টি দডদজটাল ট্রেন্টাে প্রদতষ্ঠাে মাধ্যরম ২০০ ধেরিে 

দডদজটাল ট্রেবা প্রিান কো হরচ্ছ। 

আমো খারয স্বয়ংেম্পূি ডতা অজডন করেদছ। দবরিরশ িাল েপ্তাদন কেদছ। ২০১৪-১৫ অথ ডবছরে ৩ ট্রকাটি ৮৪ লাখ       

১৮ হাজাে ট্রমদেক টন খায-শস্য উৎপািন হরয়রছ। দবদুযৎ উৎপািন েেমতা বৃদি ট্রপরয় এখন ১৪ হাজাে ৭৭ ট্রমগাওয়াট। 

দবদুযৎ ট্রকরন্দ্রে েংখ্যা ১০০ অদতক্রম করেরছ। 

এ বছরেে পয়লা জানুয়াদে দশোথীরিে মারে প্রায় ৩৩ ট্রকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজাে ৭৭২টি বই দবনামূরে দবতেি 

করেদছ। প্রাথদমক ট্রথরক দডগ্রী পয ডন্ত ১ ট্রকাটি ২৮ লাখ দশোথীরক বৃদি ও উপ-বৃদি ট্রিওয়া হরচ্ছ। 

আমারিে মাথাদপছু আয় ট্রবরড় িাঁদড়রয়রছ ১ হাজাে ৩১৪ মাদকডন ডলারে। আমারিে ক্রয় েমতা ট্রবরড়রছ। িাদেরযযে 

হাে করমরছ। আমো ১২৩ ভাগ পয ডন্ত ট্রবতন বৃদি করেদছ।  

৫ ট্রকাটি মানুর্ দনম্ন-আরয়ে স্তে ট্রথরক মধ্যম আরয়ে স্তরে উন্নীত হরয়রছ। িাদেরযযে হাে ৪১.৫ শতাংশ ট্রথরক কদমরয় 

২২.৪ শতাংরশ নাদমরয় এরনদছ। েেকাদে ও ট্রবেেকাদেভারব ট্রিড় ট্রকাটি মানুরর্ে িাকদে হরয়রছ। বাংলারিশ আজ দনম্ন মধ্য 

আরয়ে ট্রিশ। উন্নয়রনে ট্রোল মরডল। 

সুদধমন্ডলী, 

বাংলারিশ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অগ ডানাইরজশন (ডদিউটিও)-ট্রত ২০১৫ োরলে জন্য এলদডদে ট্রকা-অদড ডরনটে দহরেরব িাদয়ত্ব 

পালন করেরছ। ট্রিরশে স্বাথ ড-েংদিষ্ট দবর্য়গুরলা ডদিউটিও’ে ট্রনরগাদেরয়শরন আেও ট্রজাোরলাভারব উত্থাপরনে সুরযাগ সৃদষ্ট 

হরয়রছ।  

তরব দবোয়রনে এই যুরগ আন্তজডাদতক বাদিজয আরগে ট্রিরয় অরনক ট্রবদশ িযারলদজং। এেব িযারলজ ট্রমাকারবলা করে 

বাদিজয েম্প্রোেি ও নর্তন বাজাে সৃদষ্টে লরেয েেকারেে পাশাপাদশ ব্যবোয়ীরিেরক আদম আেও এদগরয় আোে আহ্বান 

জানাই। 

আদম আশা কদে িট্টগ্রাম ট্রিম্বারেে ব্যবোয়ীগি ট্রিশীয় ও আন্তজডাদতক ব্যবো-বাদিরজযে ট্রেরে দনরজরিে পণ্য ও 

ট্রেবাে মান এবং উৎপািনশীলতা বৃদি কেরব। পাশাপাদশ পরণ্যে িাদন্ডং ও পণ্য আকর্ ডিীয় কোে দিরকও দৃদষ্ট দিরত হরব। 

েপ্তাদন বহুমুখী কেরত হরব। নর্তন নর্তন বাজাে খ ৌঁরজ ট্রবে কেরত হরব।  

আমারিে েেকাে ব্যবো-বান্ধব েেকাে। আমো দনরজো ব্যবো কদে না। আমারিে েেকাে ট্রিরশে ব্যবো-

বাদিরজযে উন্নয়রন েব েকরমে েহরযাদগতা করে যারচ্ছ এবং এ েহরযাদগতা অব্যাহত থাকরব। 



 

 আদম দিটাগাং ট্রিম্বাে অব কমাে ড এন্ড ইন্ডাদিে উিরোিে েমৃদি এবং এে শতবর্ ড উিযাপন উপলরে আরয়াদজত 

েকল কম ডসূদিে োদব ডক োফে কামনা কেদছ। আমাে প্রতযাশা, এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড ট্রেন্টাে িট্টগ্রামেহ ট্রিরশে োদব ডক ব্যবো-

বাদিজয তথা অথ ডননদতক উন্নয়রন তাৎপয ডপূি ড ভূদমকা োখরব। েকরলে েদিদলত প্ররিষ্টায় আমো বাংলারিশরক েব ডকারলে 

েব ডরেষ্ঠ বাঙাদল, জাদতে দপতা বঙ্গবন্ধু ট্রশখ মুদজবুে েহমারনে স্বরেে ট্রোনাে বাংলায় পদেিত কেরত েেম হব। 

েকলরক আবােও ধন্যবাি জাদনরয় আমাে বিব্য এখারনই ট্রশর্ কেদছ।  

ট্রখািা হারফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলারিশ দিেজীবী ট্রহাক 

... 


