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 আিিালামু আলাইকুে। 

োিব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৭-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপতিি িবাইদ্ক আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ। আর্ ২০১৭ তিস্টাদ্ের প্রথেতেন। মেেবািীদ্ক তিস্টীয় নববদ্ষ জর শুদ্ভচ্ছা। আর্দ্ক ঁরারা র্ািীয় রপ্তাতন রফিতপ মপদ্লন, 

িরাদ্ের আন্ততরক মোবারকবাে র্ানাতচ্ছ।  

গভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ িব জকাদ্লর িব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্বুর রহোনদ্ক। স্মরি করতি র্ািীয় 

চারদ্নিািহ মুতিযুদ্দ্ধর ৩০-লাখ েহীে এবং ২-লাখ তনঁ জাতিিা ো-মবানদ্ক। মুতিদ্ঁাদ্ধাদ্ের িালাে। 

সুধী, 

সুপ্রাচীন কাল মথদ্ক ব্যবিা-বাতির্য মঁ মকান মেদ্ের অথ জননতিক উন্নয়দ্নর চাতলকােতি তহদ্িদ্ব কার্ করদ্ি। োনুষ 

বাতিদ্র্যর র্ন্য এক মেে মথদ্ক আদ্রক মেদ্ে, এক েহাদ্েে মথদ্ক অন্য েহাদ্েদ্ে পাতি র্তেদ্য়দ্ি।  

প্রাচীনকাল মথদ্কই আোদ্ের এ অঞ্চল তিল িমৃদ্ধ র্নপে। আোদ্ের েিতলদ্নর খ্যাতি তিল পৃতথবীর তবখ্যাি 

রার্েরবারগুদ্লাদ্ি। আোদ্ের তিতর র্াহাদ্র্র সুনাে তিল সুদূর ইউদ্রাদ্প।  

আোদ্ের অথ জনীতির অন্যিে চাতলকােতি মবিরকাতর খাি। তেদ্ের প্রিার, রপ্তাতন খাি িম্প্রিারি ও কে জিংিান 

সৃতিদ্ি মবিরকাতর খাি গুরুত্বপূি জ ভূতেকা পালন করদ্ি। িরকার পযাতিদ্লদ্েের বা িহায়িাকারীর ভূতেকা পালন করদ্ি।    

স্বাধীনিার পর অদ্নকগুদ্লা বির আেরা ধ ুঁদ্ক ধ ুঁদ্ক পার কদ্রতি। অভাব, োতরদ্র্য, বন্যা, খরা, হাতি-চে জিার োনুষ-

এিবই তিল বাংলাদ্েদ্ের পতরতচতি। ৭৫-এর পর ঁারা ক্ষেিায় বদ্িতিল, িারা এভাদ্বই মেেদ্ক বতহতব জদ্ে পতরতচি কতরদ্য় 

িাহায্য তনদ্য় আিি; লুেপাে করি। এদ্েদ্ের োনুষ দু’মবলা মখদ্ি পাক, স্বািযদ্িবা পাক, মিদ্লদ্েদ্য়রা মলখাপিার সুদ্ঁাগ 

পাক-এিব তবষয় তনদ্য় িাদ্ের মকান োথা-ব্যথা তিল না। 

তকন্তু তবগি কদ্য়ক বিদ্র মিই তচরদ্চনা োতরদ্র্য-তিি বাংলাদ্েে বেদ্ল মগদ্ি। আর্দ্ক মঁ বাংলাদ্েদ্ে আেরা বাি 

করতি, এো তকন্তু বেদ্ল ঁাওয়া বাংলাদ্েে। এ বাংলাদ্েে আত্মপ্রিযয়ী বাংলাদ্েে। এ বাংলাদ্েদ্ের োনুষ এখন শুধ স্বপ্নই 

মেদ্খ না, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করদ্ি র্াদ্ন। 

এো তকন্তু এেতন এেতন হয়তন। আেরা স্বপ্ন মেতখদ্য়তি। স্বপ্ন বাস্তবায়দ্নর পথ মেতখদ্য়তি। আপনারা মি স্বপ্ন বাস্তবায়ন 

করদ্িন। 

১৯৭২ িাদ্ল ৬৮টি মেদ্ে োত্র ২৫টি পণ্য রপ্তাতন হি। বিজোদ্ন তবদ্ের ১৯৬টি মেদ্ে বাংলাদ্েদ্ের ৭৪৪টি পণ্য রপ্তাতন 

হদ্চ্ছ। তবদ্ের প্রায় ১০০টি মেদ্ে বাংলাদ্েদ্ের ওষুধ রপ্তাতন হয়। 

১৯৭২ িাদ্ল ৪ হার্ার ৯৮৫ মকাটি োকার অথ জনীতি তনদ্য় আোদ্ের ঁাত্রা শুরু হদ্য়তিল। বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি এখন 

প্রায় ৮ লাখ মকাটি োকারও মবতে। ধারাবাতহকভাদ্ব ৬ েিাংদ্ের মবতে প্রবৃতদ্ধ ধদ্র মরদ্খ পুদ্রা তবেদ্ক আেরা িাক লাতগদ্য় 

তেদ্য়তি। ২০১৫-১৬ অথ জবিদ্র তর্তিতপ প্রবৃতদ্ধ হদ্য়দ্ি ৭.১১%। োথাতপছু আয় ১ হার্ার ৪৬৬ োতকজন িলাদ্র উন্নীি কদ্র 

আেরা অর্জন কদ্রতি তনম্নেধ্যে আদ্য়র মেদ্ের িোন।  



 

বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি এখন তর্তিতপর তভতিদ্ি তবদ্ে ৪৪িে। ঁা ২০১৪ িাল মথদ্ক ১১ ধাপ উপদ্র এবং ক্রয় 

ক্ষেিার তভতিদ্ি ৩২িে। অথ জনীতি ও আথ জ-িাোতর্ক অতধকাংে সূচদ্কই আেরা েতক্ষি এতেয়ার এবং তনম্ন-আদ্য়র 

মেেগুতলদ্ক িাতিদ্য় মগতি।  

প্রাইি ওয়াোর হাউি কুপাি জ-এর তরদ্পাে জ অনুঁায়ী বাংলাদ্েে ২০৩০ িাল নাগাে তবদ্ের ২৯িে ও ২০৫০ িাল 

নাগাে ২৩িে অথ জনীতির মেদ্ে উন্নীি হদ্ব। তবে ব্যাংদ্কর েদ্ি অথ জননতিক ও িাোতর্ক সূচদ্ক একইিদ্ঙ্গ উন্নয়ন ঘোদ্নার 

মক্ষদ্ত্র বাংলাদ্েে রীতিেি তবস্ময়।  

বাংলাদ্েে তেক্ষা ও স্বািয মক্ষদ্ত্র উদ্ল্লখদ্ঁাগ্য অগ্রগতি অর্জদ্নর িদ্ঙ্গ িদ্ঙ্গ তবপুল র্নদ্গাতষ্ঠর খাদ্য তনরাপিা ও 

িাোতর্ক তনরাপিা তনতিি কদ্রদ্ি। খাদ্য ঘােতির মেে মথদ্ক আেরা খাদ্য রপ্তাতনকারক মেদ্ে পতরিি হদ্য়তি। এ িবতকছু 

িম্ভব হদ্য়দ্ি এদ্েদ্ের োনুদ্ষর কদ্ ার পতরশ্রে আর িরকাদ্রর র্ন-বান্ধব নীতি মকৌেদ্লর কারদ্ি।  

সুধী, 

২০০৯ িাদ্ল ঁখন িরকার পতরচালনার োতয়ত্ব মনই, িখন তবে অথ জননতিক েন্দা চলদ্ি। মিই েন্দা এখনও পুদ্রাপুতর 

কাদ্েতন। অদ্নক মেে তবেেন্দার অতভঘাি কাটিদ্য় উ দ্ি পাদ্রতন। তকন্তু আেরা িকল চযাদ্লঞ্জ মোকাতবলা কদ্র মেেদ্ক একটি 

েি তভদ্ির উপর েরাি করাদ্ি িক্ষে হদ্য়তি।  

আোদ্ের রপ্তাতন পণ্য বার্ার অদ্নক তবস্তৃি হদ্য়দ্ি। ২০০৫-০৬ অথ জবিদ্র রপ্তাতনর পতরোি তিল োত্র ১০.৫ তবতলয়ন 

িলার। ২০১৫-২০১৬ িাদ্ল বাংলাদ্েে আয় কদ্রদ্ি ৩৪.২৪ তবতলয়ন োতকজন িলার।  

২০২১ িাদ্ল ৬০ তবতলয়ন োতকজন িলার রপ্তাতনর লক্ষয তনদ্য় আেরা এতগদ্য় ঁাতচ্ছ। রপ্তাতনর এ লক্ষযোত্রা অর্জদ্নর 

লদ্ক্ষয আেরা র্ািীয় রপ্তাতন নীতি মঘাষিা কদ্রতি। রপ্তাতনদ্ি উৎিাহোদ্নর র্ন্য তবতভন্ন প্রদ্িােনা প্যাদ্কর্ মঘাষিা করা 

হদ্য়দ্ি।  

কদ্য়কটি পদ্ণ্যর রপ্তাতন বৃতদ্ধদ্ি ২% মথদ্ক ২০% পঁ জন্ত নগে িহায়িা প্রোন করা হদ্চ্ছ। তিতর মপাোক, প্লাতস্টক 

খাদ্ির রপ্তাতন প্রবৃতদ্ধ অর্জদ্নর ২ তবতলয়ন িলাদ্রর রপ্তাতন উন্নয়ন িহতবল গ ন করা হদ্য়দ্ি।  

রপ্তাতনকারকদ্ের অনুপ্রাতিি করার লদ্ক্ষয তনয়তেি র্ািীয় রপ্তাতন রফিতপ তবিরি করা হদ্চ্ছ। চীন িরকাদ্রর িহায়িায় 

পূব জাচদ্ল তনে জাি করা হদ্চ্ছ বাংলাদ্েে-চীন তেত্রী আন্তর্জাতিক কনদ্ভনেন মিন্টার। আো করতি, ২০১৯ িাদ্লর ঢাকা 

আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা এই কনদ্ভনেন মিন্টাদ্র আদ্য়ার্ন করা িম্ভব হদ্ব।  

সুধী, 

ব্যবিা-বাতির্য ও রপ্তাতন কাঁ জক্রে িহর্ করার লদ্ক্ষয িরকার বহুমুখী উদ্দ্যাগ বাস্তবায়ন করদ্ি। র্দ্য়ন্ট স্টক 

মকাম্পাতন ও পাে জিমূদ্হর মরতর্স্টাদ্রর কাঁ জালদ্য় অনলাইদ্ন মকাম্পাতন তনবন্ধন কাঁ জক্রে চালু করা হদ্য়দ্ি। রপ্তাতন উন্নয়ন 

বুযদ্রা তর্এিতপ িাটি জতপদ্কে ইসুয কাঁ জক্রে তিতর্োল পদ্ধতিদ্ি করদ্ি।  

আেোতন-রপ্তাতন তনয়ন্ত্রদ্কর কাঁ জালদ্য় SMART Office Management চালু করা হদ্য়দ্ি। ২-তেদ্নর 

েদ্ধ্য আেোতন িনেপত্র ইসুয করা হদ্চ্ছ এবং মিবাপ্রাতপ্তর িকল পঁ জাদ্য় SMS-এর োধ্যদ্ে মিবাগ্রহীিাদ্ক র্ানাদ্না হদ্চ্ছ।  

আন্তর্জাতিক বাতিদ্র্য গতি িঞ্চাদ্রর র্ন্য িম্প্রতি আেরা তবে বাতির্য িংিার Trade Facilitation 

Agreement-TFA অনুিেথ জন কদ্রতি। তবে ব্যাংদ্কর Cost of Doing Business Index, তবে 

অথ জননতিক মপারাদ্ের Global Competitive Index, Global Innovation Index ইিযাতেদ্ি 

বাংলাদ্েদ্ের অবিানদ্ক এতগদ্য় তনদ্য় ঁাওয়ার র্ন্য িরকার কার্ কদ্র ঁাদ্চ্ছ। 

সুতধেন্ডলী, 

বতহব জাতিদ্র্যর পাোপাতে অভযন্তরীি িরবরাহ ঠিক মরদ্খ দ্র্ব্যমূল্য মভািাদ্ের ক্রয়ক্ষেিার েদ্ধ্য রাখার র্ন্য িরকার 

তনরলভাদ্ব কার্ করদ্ি। এ লদ্ক্ষয বাতির্য েন্ত্রিালদ্য়র দ্র্ব্যমূল্য েতনেতরং মিল ও র্ািীয় মভািা অতধকার িংরক্ষি অতধেপ্তর 

কাঁ জক্রে পতরচালনা করদ্ি। 

 পাোপাতে র্নগদ্ির তনরাপে খাদ্যপ্রাতপ্ত তনতিি করার র্ন্য তনয়তেি মোবাইল মকাে জ পতরচালনা করা হয়।  

তবে বাতির্য িংিা WTO-এর বাতির্য উোরীকরদ্ির পদ্ল আেোতন শুল্ক হ্রাি পাদ্চ্ছ। এরপদ্ল বাংলাদ্েদ্ের েি 

স্বদ্োন্নি মেেিমূদ্হর র্ন্য প্রবতিজি অগ্রাতধকারমূলক বার্ার প্রদ্বোতধকার তিদ্ের আওিায় প্রাপ্ত সুতবধা তেন তেন িঙ্কুতচি 

হদ্চ্ছ।  



 

ইদ্িােদ্ধ্য আেরা তনম্নেধ্যে আদ্য়র মেদ্ে উন্নীি হদ্য়তি। ২০২১ িাল নাগাে আেরা েধ্যে আদ্য়র মেদ্ে উন্নীি 

হওয়ার লদ্ক্ষয এতগদ্য় ঁাতচ্ছ। এদ্ি কদ্র স্বদ্োন্নি মেেিমূদ্হর র্ন্য প্রবতিজি অগ্রাতধকামূলক বার্ার প্রদ্বোতধকাদ্রর সুতবধা 

আেরা পাব না। আোদ্ের তেে প্রতিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক মি িেদ্য়র চযাদ্লঞ্জ মোকাতবলায় িক্ষেিা অর্জন করদ্ি হদ্ব। 

উৎপােনেীলিা বৃতদ্ধর পাোপাতে পদ্ণ্যর োদ্নান্নয়ন, পদ্ণ্যর ব্রাতন্ডংও আকষ জিীয় করার তেদ্ক দৃতি তেদ্ি হদ্ব।  

তপ্রয় সুধী, 

রপ্তাতন বৃতদ্ধর লদ্ক্ষয আেরা ১০০টি অথ জননতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতি। অথ জননতিক অঞ্চলগুদ্লাদ্ি তবতনদ্য়াদ্গর র্ন্য 

তবতনদ্য়াগকারীদ্ের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষয করা ঁাদ্চ্ছ। িম্প্রতি চীদ্নর মপ্রতিদ্িদ্ন্টর ঢাকা িপরকাদ্ল ১৩.৬ তবতলয়ন িলাদ্রর 

তবতনদ্য়াগ চুতি স্বাক্ষতরি হদ্য়দ্ি।  

িমুদ্র্ র্দ্য়র পদ্ল গভীর িমুদ্র্ এলাকার তবোল অংে বাংলাদ্েদ্ের র্লিীোয় অন্তর্ভ জি হদ্য়দ্ি। িমুদ্র্তভতিক 

অথ জননতিক উন্নয়ন কে জকান্ড বাংলাদ্েদ্ের িােদ্ন খুদ্ল তেদ্ি পাদ্র উন্নয়দ্নর নুনন তেগন্ত। তবতভন্ন মেে আোদ্ের ব্লু ইদ্কানতে 

বা িমুদ্র্ অথ জনীতিদ্ি তবতনদ্য়াদ্গ গভীর আগ্রহ প্রকাে করদ্ি। 

িরকাদ্রর অব্যাহি িহায়িা, তেে োতলকদ্ের উদ্দ্যাগ, কেপ্লাদ্য়ন্স েিজপালদ্নর িৎপরিা, লাখ লাখ নারী শ্রতেদ্কর 

অিান্ত পতরশ্রদ্ের কারদ্ি বাংলাদ্েদ্ের মপাোকতেে এখন তবেবার্াদ্র িোদৃি। বিজোদ্ন রপ্তাতনর প্রায় ৮২% আদ্ি এ খাি 

মথদ্ক।  

তকন্তু শুধ মপাোকতেদ্ের েদ্ধ্য রপ্তাতন আয়দ্ক িীোবদ্ধ না মরদ্খ রপ্তাতন পদ্ণ্যও রপ্তাতনর বার্ার বহুমুখী করার উপর 

আেরা গুরুত্বাদ্রাপ কদ্রতি। আেরা ৭ে পঞ্চবাতষ জক পতরকেনায় িা আরও কাঁ জকর করার পন্থা অবলম্বন কদ্রতি।  

তবগি িাদ্ি চার েেদ্ক চােিা খাদ্ি রপ্তাতন প্রায় ৭১ গুি বৃতদ্ধ মপদ্য়দ্ি। গি অথ জবিদ্র এ খাদ্ি ১,১৬০.৯৫ তবতলয়ন 

োতকজন িলার রপ্তাতন আয় হদ্য়দ্ি। প্রথে িাতরর তবতেক ব্রান্ডিগুদ্লার চােিার্াি পণ্য এখন বাংলাদ্েদ্েই প্রস্ত্িি হয়। এ পদ্ণ্য 

প্রায় ৮৫% পঁ জন্ত মূল্য-িংদ্ঁার্ন িম্ভব হদ্য়দ্ি। 

উেীয়োন চােিা তেেখাদ্ির অন্ততন জতহি িকল িম্ভাবনাদ্ক কাদ্র্ লাগাদ্নার উদ্েদ্ে আতে আগােী ২০১৭ িাদ্লর 

র্ন্য চােিা ও পাদুকািহ চােিার্াি পণ্যদ্ক র্ািীয়ভাদ্ব বাতষ জক পণ্য বা Product of the year তহদ্িদ্ব মঘাষিা 

করতি।  

বাতষ জক পণ্য মঘাষিার মপ্রতক্ষদ্ি এ পণ্যদ্ক িবধরদ্ির িহদ্ঁাতগিা ও প্রদ্িােনা প্রোদ্নর লদ্ক্ষয িংতিি িকলদ্ক 

ঁথাঁথ ব্যবিা গ্রহদ্ির তনদ্ে জে তেতচ্ছ।  

আোদ্ের একোই লক্ষয হদ্চ্ছ বাংলাদ্েেদ্ক িমৃতদ্ধর পদ্থ এতগদ্য় তনদ্য় ঁাওয়া। ২০২১ িাদ্লর েদ্ধ্য আেরা েধ্যে 

আদ্য়র এবং ২০৪১ িাদ্লর েদ্ধ্য উন্নি-িমৃদ্ধ মেে তহদ্িদ্ব তবে োনতচদ্ত্র র্ায়গা কদ্র তনদ্ি চাই। এ স্বপ্নদ্ক বাস্তদ্ব রূপ তেদ্ি 

আসুন আেরা িবাই একদ্ঁাদ্গ কার্ কতর। 

আপনাদ্ের িবার েঙ্গল কােনা কদ্র আতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৭ -এর শুভ উদ্বাধন মঘাষিা করতি।    

মখাো হাদ্পর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্েে তচরর্ীবী মহাক। 

... 


