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আিিালামু আলাইকুম।
বানণজয মন্ত্রণালয় এবং েপ্তানি উন্নয়ি ব্যযরোে শ ৌর্ উরযারগ আরয়ানজত ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্ থ
বছরেে জাতীয় েপ্তানি ট্রনি নবতেণ অনুষ্ঠারি িবাইরক আন্তনেক শুরভচ্ছা জািানচ্ছ।
আগস্ট মাি, শোরকে মাি। আনম শ্রদ্ধা জািানচ্ছ িব থকারলে িব থরশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতে নপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুনজব্যে
েহমাি এবং ১৫ই আগরস্টে িকল েহীরেে প্রনত। স্মেণ কেনছ জাতীয় চাে-শিতা এবং মুনিযুরদ্ধে ৩০ লাখ েহীে এবং ২লাখ নি থানতত মা-শবািরক। মুনির াদ্ধারেে িালাম জািানচ্ছ।
জানতে নপতাে স্বপ্ন নছল একটি শোষণমুি, িমৃদ্ধোলী, স্বনিভথে বাংলারেে গড়াে। এজন্য নতনি পানকস্তািী
স্বস্বেোিকরেে ভ্রুকুটি উরপক্ষা করে, শজল-জুলুম িহয করে স্বাধীিতা িংগ্রারমে শিতৃত্ব নেরয়নছরলি।
থ
স্বাধীিতাে পে খি যুদ্ধ-নবধ্বস্ত বাংলারেে পুিগঠরিে
কাজ কেনছরলি বঙ্গবন্ধু, তখিই তাঁরক িপনেবারে হতযা কো
হয়। বাংলারেরেে অগ্র াত্রা শর্রম ায়। শেরে লটুপারেে োজিীনত শুরু হয়। ক্ষমতািীিো িাধােণ মানুরষে ভাগ্য পনেবতথরিে
পনেবরতথ নিরজরেে আরখে শগাছারত ব্যস্ত হরয় পরড়।
েীর্ থ একুে বছে পে ১৯৯৬ িারল আওয়ামী লীগ িেকাে পনেচালিাে োনয়ত্ব শিওয়াে পে শেরেে মানুষ প্রর্ম
উন্নয়রিে স্বাে পায়। আমো স্বল্প এবং েীর্ থ শময়ােী পনেকল্পিা গ্রহণ কনে। শেেরক খারয স্বয়ং-িম্পূণ থ কনে। নজনিিপরত্রে োম
িাধােণ মানুরষে ক্রয় ক্ষমতাে মরে নিরয় আনি। শেনে-নবরেেী নবনিরয়াগ বাড়রত র্ারক। বঙ্গবন্ধু শিতুিহ বড় বড়
অবকাঠারমা নিনমথত হয়। ভােরতে িরঙ্গ গঙ্গাে পানি চুনি, পাব থতয চট্টগ্রাম োনন্ত চুনিে মােরম প্রনতরবনে শেেগুরলাে িরঙ্গ
িম্পরকথে উন্ননত হয়।
২০০১ িারলে কােচুনপে নিব থাচরিে মােরম ক্ষমতায় এরি নবএিনপ আবাে শেেরক নপছরি নিরয় ায়। শুধু একো
উোহেণ শেই। ২০০১ িারল োনয়ত্ব হস্তান্তরেে িময় আমো নবদ্যযৎ উৎপােি ৪ হাজাে ৩০০ শমগাওয়াে শেরখ নগরয়নছলাম।
২০০৯ িারল এরি নবদ্যযৎ উৎপােি পাই ৩২০০ শমগাওয়াে। পূব থবতী ৭ বছরে এক শমগাওয়াে নবদ্যযতও নবএিনপ িেকাে এবং
তত্ত্বাবধায়ক িেকাে জাতীয় নগ্ররে শ াগ কেরত পারেনি। হতযা, িন্ত্রাি, হাওয়া ভবি সৃনি করে লুেপােিহ এমি শকাি অপকমথ
শিই তাো করেনি।
২০০৮ িারলে নিব থাচরিে পে জিগরণে নবপুল ম্যারন্ডে নিরয় আমো িেকাে পনেচালিাে োনয়ত্ব শিই। নিব থাচরিে
আরগই আমো একটি ইেরতহাে শর্াষণা কনে। শিই ইেরতহারে আমো সুনিনে থি কমথসূনচ শর্াষণা কনে। াে িাম রূপকল্প
২০২১। আনম শজলখািায় র্াকরত এই রূপকরল্পে একটি িংনক্ষপ্ত খিড়া স্বতনে করেনছলাম। জানতে নপতাে জন্মেতবানষ থকী এবং
স্বাধীিতাে সুবণ থজয়ন্তীে বছে ২০২০-২১ িারল বাংলারেে শকমি হরব, মানুরষে আর্ থ-িামানজক অবিা শকমি হরব তাে একো
রূপরেখা আমো এ ইেরতহারে তুরল ধনে।
িেকাে পনেচালিাে োনয়ত্ব নিরয় আমো রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়রিে জন্য পঞ্চবানষ থক পনেকল্পিা এবং োনেদ্রয
শমাচি শকৌেলপত্র বা নপআেএিনপ স্বতনেিহ িািা পনেকল্পিা স্বতনে কনে এবং উন্নয়ি কাজ এনগরয় শিই।

আর্ থ-িামানজক এবং অর্ থনিনতক উন্নয়রি বাংলারেে আজ নবরেে শোল মরেল নহরিরব প্রনতনষ্ঠত হরয়রছ। ২০০৯
িারল আমো খি োনয়ত্ব শিই তখি নবেব্যাপী মন্দা চলনছল। শিই মন্দাে প্রভাব এখিও পুরোপুনে কারেনি। তা িরত্বও নবগত
িারড় িাত বছরে মার্া নপছু আয় প্রায় নতিগুণ বৃনদ্ধ শপরয় ১ হাজাে ৪৬৬ মানকথি েলারে হরয়রছ। ২০০৭-০৮ অর্ থবছরে েপ্তানি
আয় নছল ১৪.১১ নবনলয়ি মানকথি েলাে। গত অর্ থবছরে তা বৃনদ্ধ শপরয় হরয়রছ ৩৪.২৪ নবনলয়ি মানকথি েলাে।
এ িমরয় েপ্তানি আরয়ে গড় প্রবৃনদ্ধ নছল প্রায় ১২.৫২ েতাংে। পনেমাণগত নেক নবরেষণ কেরল শেখা ায়, ২০১৫১৬ অর্ থবছরে বাংলারেে ৬.৯১ নবনলয়ি ইউনিে েপ্তানি করেরছ া পূব থবতী বছরে নছল ২.৪৪ নবনলয়ি ইউনিে। প্রবৃনদ্ধে হাে
১৮৩.২০ েতাংে। ইউরোে েেপতি িা হরল আমারেে েপ্তানি আয় গত অর্ থবছরে ৪০ নবনলয়ি েলাে ছানড়রয় শ ত। অব্যাহত
েপ্তানি আয় বৃনদ্ধ এবং প্রবািী ভাই-শবািরেে শেনমরেন্স বৃনদ্ধে িরল আমারেে স্ববরেনেক মুদ্রাে নেজাভথ ৩০ নবনলয়ি েলাে
ছানড়রয় শগরছ।
এিব িািরেে নপছরি আমারেে নেল্প-উরযািা এবং ব্যবিায়ীরেে করঠাে পনেশ্রম এবং উদ্ভাবিেনি শ মি কাজ
করেরছ, শতমনি আমারেে িেকারেে ব্যবিা-বান্ধব িীনত িহায়ক নহরিরব কাজ করেরছ।
আমো োনয়ত্ব শিওয়াে পে েপ্তানি বানণরজয িহায়তা প্রোরিে জন্য িগে িহায়তাে পনেমাণ বহুলাংরে বৃনদ্ধ করেনছ।
গত িাত বছরে প্রায় ২১ হাজাে শকাটি োকা িগে িহায়তা প্রোি কো হরয়রছ। ২০০৫-০৬ অর্ থবছরে িগে িহায়তাে পনেমাণ
নছল মাত্র ৬০২ শকাটি োকা, আে গত ২০১৪-১৫ অর্ থবছরে আমো ৪ হাজাে শকাটি োকা িগে িহায়তা নেরয়নছ।
েপ্তানি উন্নয়রি প্রনতটি িম্ভাব্য খারত ২০৪১ িালরক লক্ষয করে পর্িকো (Road Map) প্রণয়ি কো হরচ্ছ। েপ্তানি
নবষরয় িামনগ্রক িহায়তা প্রোি ও বানণজয িম্প্রিােরণে লরক্ষয বতথমারি যুিোষ্ট্র এবং ভােরত দ্য’টি করে উইংিহ শমাে ২১টি
বানণনজযক উইং কা থকে কো হরয়রছ।
িম্প্রনত েনক্ষণ শকানেয়াে নিউরল এবং নিঙ্গাপুরে দ্য’টি িতুি বানণজয উইং শখালা হরয়রছ। বাংলারেে ২০০৮-০৯
শর্রক ২০১৫-১৬ অর্ থবছে িমরয় বানণজয মন্ত্রণালয় ও েপ্তানি উন্নয়ি ব্যযরোে ব্যবিাপিায় নবরেরে ১৯৬টি আন্তজথানতক শমলায়
অংেগ্রহণ করে।
২০২১ িারল শেরেে েপ্তানি ৬০ নবনলয়ি মানকথি েলাে নিধ থােণ কো হরয়রছ। শুধু স্বতনে শপাোক খারত ৫০ নবনলয়ি
মানকথি েলাে আরয়ে লক্ষযমাত্রা ধো হরয়রছ।
বানণজয িম্প্রিােণ ও েপ্তানি পণ্য প্রেেথিীে জন্য চীরিে িহায়তায় মুনন্সগঞ্জ শজলাে বাউনেয়ারত প্রায় ৫৩১ একে
জনমে ওপে Bangladesh-China Friendship Exhibition Center িারম একটি অতযাধুনিক গারমথন্সি নেল্প পাকথ
নিমথাণ প্রনক্রয়া চলরছ। ৭৯৬ শকাটি োকা ব্যরয় এই শকরেে নিমথাণ কাজ ২০১৯ িারলে জুি মারিে মরে শেষ হরব। ২০৩০
িারলে মরে আমো িাোরেরে ১০০টি নবরেষ অর্ থনিনতক অঞ্চল গরড় শতালাে পনেকল্পিা গ্রহণ করেনছ। ইরতামরে ১০টিে
কাজ এনগরয় চলরছ।
নপ্রয় ব্যবিায়ী ও নেরল্পারযািাবৃন্দ,
িীনমত পরণ্যে উপে শেরেে েপ্তানি নিভথেতা শেরেে েপ্তানি বানণরজযে অন্যতম দ্যব থলতা। েপ্তানি বানণরজযে এ িমস্যা
দূে কোে জন্য পণ্য তানলকায় িতুি িতুি পরণ্যে িংর াজি এবং কম অবোি োখরছ এমি পরণ্যে েপ্তানি বৃনদ্ধে প্ররচিা
চানলরয় ানচ্ছ।
এজন্য আমো শ্রমর্ি নেল্প প্রনতষ্ঠাে উপে গুরুত্ব প্রোি করেনছ। আপিাো জারিি নবরেে উন্নত শেে এমিনক
উন্নয়িেীল শেরে শ্রমেনিে প্রকে অভাব। বাংলারেরেে জিেনি অর্ থনিনতক িম্পে। এরেরেে ৭৩% মানুষ ৪০ বছে বা তাে
শচরয় কম বয়িী। বয়স্ক মানুরষে িংখ্যানধকযতা এবং কমথঠ মানুরষে র্ােনতে কােরণ শ্রমর্ি নেরল্প নবরেে েনিোলী শেেিমূহ
ক্রমাগত নপনছরয় ারচ্ছ। বাংলারেে ারত শিই জায়গা পুেণ কেরত পারে তাে জন্য আমো শচিা চানলরয় ানচ্ছ। আমারেে
েপ্তানি খারতে শলাগাি হরচ্ছ From Shirt to Ship।
ঔষধ েপ্তানিরত বাংলারেে অতযন্ত িিল। ঔষধ একটি নবোল খারত পনেণত হরব। ইরতামরে আমো ১২২টি শেরে
েপ্তানি কেনছ। ৭ম পঞ্চবানষ থকী পনেকল্পিায় পণ্য ও বাজাে বহুমুখী কোে শক্ষরত্র নবরেষ গুরুত্ব আরোপ করেনছ।
থ
৭ম পঞ্চবানষ থকী পনেকল্পিাে োরগেিমূহ
অনজথত হরল আমো SDG-এে ৮২% লক্ষযমাত্রা িম্পূণ থরূরপ অজথি কেরত
িক্ষম হব। অনধক মূে িংর ানজত পণ্য উৎপােরি ও শেেজ কাঁচামাল নিভথে েপ্তানি পণ্য উৎপােরি আপিারেে মরিানিরবে
কোে অনুরোধ জািানচ্ছ।

এরক্ষরত্র আমারেে পােনভনিক বহুমুখী পণ্য, খাযিহ এরগ্রা প্ররিিে পণ্য, নহমানয়ত নচংনড়, আম ইতযানেে েপ্তানি
বৃনদ্ধে উরযাগ গ্রহরণে আহ্বাি জািানচ্ছ।
শ্রমর্ি আইনিটি িংনেি শিবা খারতে েপ্তানি বৃনদ্ধে প্রনতও আমো শজাে নেরয়নছ। আনম উরযািাবৃন্দরক অন্যান্য
শিবাখারতে েপ্তানিরত এনগরয় আিাে অনুরোধ জািানচ্ছ।
িেকারেে বানণনজযক কূেিীনতে িািরেে কােরণ েনিউটিও-এে নট্রপি চুনিে শময়াে ৩১ নেরিম্বে ২০৩২ িাল প থন্ত
বৃনদ্ধ কো হরয়রছ। এেিরল ঔষধ েপ্তানি বহুগুণ বৃনদ্ধ পারব। এলনেনিভুি শেেগুরলাে মরে বাংলারেেই নবেমারিে ঔষধ
উৎপােি এবং চানহো শমাতারবক েপ্তানি কেরত িক্ষম।
েপ্তানিকােকরেে েপ্তানি প্রনক্রয়া িহজতে কোে লরক্ষয এক্সরপাে থ প্ররমােি ব্যযরো (ইনপনব) এে অরোরমেি কো
থ
হরয়রছ। িরল প্রনত নমনিরে দ্য’টি করে নজএিনপ িাটিনিরকে
ইসুয কো িম্ভব হরচ্ছ। বতথমারি পৃনর্বীে ১৯৮টি শেরে ৭৪৪টি
গারমথন্টি পণ্য েপ্তানি কো হরয় র্ারক। বানণজয মন্ত্রণালরয়ে উরযারগ ন্যােিাল শট্রে শপাে থাল চালু কো হরয়রছ। এটি পনেপূণ থতা
শপরল শগাো নবরেে িরঙ্গ বানণজয িম্পনকথত তথ্য িংর ারগে িতুি নেগন্ত উরন্মানচত হরব। অনত িহরজই নবরেে শ শকাি প্রান্ত
শর্রক বানণজয নবষয়ক িিল তথ্য প্রানপ্ত িম্ভবপে হরব।
আমো েনিউটিও-এে শট্রে শিনিনলরেেি এনগ্ররমন্ট অনুস্বাক্ষে করেনছ। খাযদ্ররব্য িেমানলরিে ব্যবহাে শোধকরল্প
বানণজয মন্ত্রণালয় িেমানলি কররাল এযাক্ট, ২০১৫ প্রণয়ি করেরছ।
আমারেে অন্যতম লক্ষয হল ক্ষুধা ও োনেদ্রযমুি বাংলারেে গরড় শতালা। এ লক্ষয বাস্তয়রি আমাে িেকাে বাস্তবমুখী
িািা কমথসূনচ বাস্তবায়ি কেরছ। আমারেে িেকারেে এ স্বপ্ন বাস্তবায়রি আমো িহায়ক িকল উপায় কারজ লাগারিাে শচিা
কেনছ।
আপিারেে িবাে িহর ানগতায় অন্য শ শকাি িমরয়ে তুলিায় আমো অরিক শবেী িিলতাে োবীোে। বতথমাি
িেকাে ব্যবিা-বানণজয প্রিারেে মােরম শেরেে ব্যাপক জিরগানষ্ঠে কমথিংিাি ও আরয়ে ব্যবিা কোে শচিা কেরছ। নবগত
িারড় িাত বছরে িেকানে শবিেকানে খারত শেড় শকাটিে শবনে মানুরষে কমথিংিাি হরয়রছ। োনেরদ্রযে হাে ২২.৪% হ্রাি
শপরয়রছ। এখি আমারেে লক্ষয ২০২১ িারলে মরে বাংলারেেরক মেম আরয়ে শেরে পনেণত কো এবং ২০৪১ িারলে মরে
উন্নত-িমৃদ্ধ শেে নহরিরব গরড় শতালা।
দ্রুত পনেবতথিেীল ও প্রনতর ানগতামূলক নবে বানণজয ব্যবিায় টিরক র্াকাে জন্য আমো েপ্তানি বানণজযিহ
বাংলারেরেে িকল অর্ থনিনতক কমথকান্ডরক গনতেীল ও বহুমুখী করে শতালাে শচিা কেনছ। এ উরেরে কা থকে ও েক্ষ
আমোনি ও েপ্তানি িীনতমালা প্রণয়িিহ েপ্তানি বানণজয প্রিারে নবনবধ শকৌেল গ্রহণ করেনছ।
িকল নিয়মতানন্ত্রক বানণনজযক কমথকান্ড িেকানে িহর ানগতা অব্যাহত র্াকরব - এটুকু আনম দৃঢ়ভারব বলরত পানে।
পাোপানে আপিারেে শ রকাি গঠিমূলক পোমেথ আমো গ্রহণ কেরত নিধা কেব িা।
আজরক াঁো ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্ থবছরেে জাতীয় েপ্তানি ট্রনি শপরলি, তাঁরেে আমাে নিরজে পক্ষ
শর্রক এবং িেকারেে পক্ষ শর্রক আন্তনেক ধন্যবাে জািানচ্ছ। এ পেক আপিারেে িরঙ্গ িরঙ্গ অন্যরেেও আেও শবনে করে
পণ্য েপ্তানিরক উৎিানহত কেরব বরল আনম আোবােী।
িবাইরক আবােও শুরভচ্ছা জানিরয় আমাে বিব্য এখারিই শেষ কেনছ।
শখাো হারিজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলারেে নচেজীবী শহাক।
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