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 আিিালামু আলাইকুে। 

 

 োিব্যা ী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৫-এে উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি িবাইদ্ক আন্ততেক শুদ্ভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ। নতুন বছে ২০১৫-এে প্রথে তিন আর্। আতে মিেবািীদ্ক ইাংদ্েতর্ নববদ্ষ জে শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলাে ২০িে আিে বিদ্ছ আর্। এ ধেদ্িে মেলা উদ্যাক্তা, উৎ ািনকােী, েপ্তাতনকােক 

এবাং আেিাতনকােকদ্িে একই ছািাে িদ্ল িেদ্বি হওয়াে সুদ্ াগ তিতে কদ্ে মিয়। মিেীয়  দ্েে অভযন্তেীি এবাং 

আন্তর্জাতিক বার্াে তিতেদ্ি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা িাোন্য হদ্লও অবিান মেদ্খ চদ্লদ্ছ। 

এ ধেদ্িে মেলায় মিতে-তবদ্িতে মভাক্তা মেিাো আোদ্িে মিদ্ে উৎ াতিি তবতভন্ন  দ্েে িদ্ঙ্গ প্রিযক্ষভাদ্ব 

 তেতচি হদ্ি  াদ্েন। আবাে মিেীয় উদ্যাক্তাগিও তবদ্িতে  ে ও তবদ্িতে মেিাদ্িে রুতচ, োন, চাতহিা তবষদ্য় ধােিা লাভ 

কেদ্ি  াদ্েন।   

সুধী, 

ব্যবিা-বাতির্য এবাং আথ জ-িাোতর্ক উন্নয়দ্নে মক্ষদ্ে আোদ্িে িাফল্য আর্ িব জর্নস্বীকৃি। বাাংলাদ্িে আর্ 

উন্নয়নেীল তবদ্েে উন্নয়দ্নে মোল েদ্েল।  

তবেেন্দায় উন্নি মিেগুদ্লা  খন তহেতিে মখদ্য়দ্ছ, আোদ্িে অগ্র াো িখনও মথদ্ে থাদ্কতন। তবগি কদ্য়ক বছে 

ধাোবাতহকভাদ্ব আোদ্িে তর্তেত  মবদ্েদ্ছ ৬.২ েিাাংে হাদ্ে। োথাত ছু আয় ২০০৫-০৬ অথ জবছদ্েে ৬৩০ েলাে মথদ্ক বৃতি 

ম দ্য় ১২০০  েলাদ্ে  উন্নীি  হদ্য়দ্ছ। তবদ্িতেক মুদ্রাে তের্াভ জ এখন ২২.২৩ তবতলয়ন েলাে।  

িাতেদ্দ্রযে হাে ২০০৫ িাদ্লে ৪০ েিাাংে মথদ্ক হ্রাি ম দ্য় বিজোদ্ন ২৪ েিাাংদ্ে মনদ্ে এিদ্ছ।  াঁচ মকাটিে মবতে 

োনুষ তনম্নতবত্ত মথদ্ক েধ্যতবদ্ত্ত উদ্ে এদ্িদ্ছ। িেকাতে-মবিেকাতে তেতলদ্য় ১ মকাটিেও মবতে োনুদ্ষে কে জিাংিান হদ্য়দ্ছ। 

মুদ্রাস্ফীতি গি নদ্ভম্বদ্ে িহনীয় ৬.২১ েিাাংে তছল। োয়ানোে এবাং ভােদ্িে িাদ্থ িমুদ্র তবর্দ্য়ে ফদ্ল িমুদ্র-মকতন্দ্রক ব্লু-

ইদ্কানতে িম্প্রিােদ্িে সুবি জ সুদ্ াগ তিতে হদ্য়দ্ছ।   

স্বাধীনিাে  ে গুটিকদ্য়ক  ে তনদ্য় িীতেি বার্াদ্ে োে কদ্য়ক তেতলয়ন েলাে েপ্তাতনে েধ্য তিদ্য় আোদ্িে  াো 

শুরু হয়। িীর্ জ  থ  তেেোয় বিজোদ্ন েপ্তাতন দ্েে বার্াে অদ্নক তবস্তৃি হদ্য়দ্ছ।  

বিজোদ্ন আেো ৭২৯টি  ে তবদ্েে ১৯২টি মিদ্ে েপ্তাতন কেতছ। ২০০৫-২০০৬ অথ জবছদ্ে েপ্তাতনে  তেোি তছল 

১০.১২ তবতলয়ন োতকজন েলাে। গি অথ জবছদ্ে আোদ্িে েপ্তাতনে  তেোি বৃতি ম দ্য় িাঁতেদ্য়দ্ছ ৩০.১৯ তবতলয়ন েলাদ্ে। 

অথ জাৎ তিনগুি বৃতি ম দ্য়দ্ছ। 

তবগি  াঁচ বছদ্ে আোদ্িে েপ্তাতনে গে প্রবৃতিে হাে তছল েিকো ১৪.৯০ ভাগ। আোদ্িে প্রতিদ্বেী ও প্রতিদ্ াগী 

মিেগুদ্লাে তুলনায় এই প্রবৃতি অর্জন তছল ঈষ জনীয়।  
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আতে আোবািী, িকদ্লে িতেতলি প্রদ্চষ্টায় চলতি ২০১৪-২০১৫ অথ জবছদ্ে ৩৩.২০ তবতলয়ন েলাদ্েে েপ্তাতন 

লক্ষযোো অর্জনিহ আঞ্চতলক ও আন্তর্জাতিক বাতিদ্র্য আোদ্িে অবিান আেও সুিাংহি হদ্ব। 

আোদ্িে িেকাদ্েে ব্যবিা-বান্ধব নীতিে ফদ্লই েপ্তাতনে এ অগ্রগতি িম্ভব হদ্য়দ্ছ। এ অভূিপূব জ িাফদ্ল্যে র্ন্য 

আতে িাংতিষ্ট িকলদ্ক, তবদ্েষ কদ্ে েপ্তাতনকােকদ্িে, আন্ততেক অতভনন্দন র্ানাই।  

তিতে ম াোক েপ্তাতনে মক্ষদ্ে তবদ্ে আোদ্িে অবিান তবিীয়। চীদ্নে  দ্েই আোদ্িে িান। এই অবিানদ্ক ধদ্ে 

োখদ্ি হদ্ব। ২০২১ িাদ্লে েদ্ধ্য ম াোক েপ্তাতনে  তেোি ৫০ তবতলয়ন েলাদ্ে উন্নীি কোে  তেকল্পনা আেো তনদ্য়তছ। এটা 

উচ্চাভীলাষী েদ্ন হদ্লও আতে েদ্ন কতে এই লক্ষয পূেি কো িম্ভব। এর্ন্য প্রদ্য়ার্ন আ নাদ্িে প্রদ্চষ্টা আে িেকাদ্েে 

িহদ্ াতগিা। আোে িেকাদ্েে  ক্ষ মথদ্ক িম্ভাব্য িব ধেদ্িে িহদ্ াতগিা অব্যাহি থাকদ্ব- এ তনশ্চয়িা আতে আ নাদ্িে 

তিতচ্ছ। 

তপ্রয় সুধী, 

বিজোদ্ন আন্তর্জাতিক বাতির্য আদ্গে মচদ্য় অদ্নক মবতে চযাদ্লতজাং। এই চযাদ্লজ মোকাদ্বলা কদ্ে বাতির্য 

িম্প্রিােি ও নতুন বার্াে সৃতষ্টে লদ্ক্ষয ব্যবিায়ী িোর্ ও িেকােদ্ক নতুন নতুন মকৌেল অবলম্বন কেদ্ি হদ্ব।  

তবে বাতির্য িাংিা WTO তবে বাতির্য অতধকিে উিােীকেদ্িে োধ্যদ্ে বাতির্য িম্প্রিােদ্িে লদ্ক্ষয তবতভন্ন 

কা জেে হাদ্ি তনদ্য়দ্ছ। এিব  িদ্ক্ষ  একতিদ্ক আোদ্িে িােদ্ন ম েন নতুন িম্ভাবনাে দুয়াে খুদ্ল তিদ্চ্ছ, মিেতন তবতভন্ন 

চযাদ্লদ্জেও সৃতষ্ট কেদ্ছ। 

তবে বাতির্য উিােীকেদ্িে ফদ্ল  ে আেিাতনে মক্ষদ্ে তবতধ-তনদ্ষধ আদ্োদ্ ে প্রথা উদ্ে  াদ্ব। ফদ্ল আেিাতন শুল্ক 

হ্রাি  াদ্ব। আেিাতন শুল্ক হ্রাি অব্যাহি থাকাে ফদ্ল বাাংলাদ্িদ্েে েি স্বদ্ল্পান্নি মিেগুদ্লাে র্ন্য প্রবতিজি তর্এিত  তিদ্েে 

আওিায় প্রাপ্ত সুতবধাগুদ্লা তিনতিন িঙ্কুতচি হদ্ি থাকদ্ব।  

এছাো খুব দ্রুিই আেো স্বদ্ল্পান্নি মিে হদ্ি েধ্যে আদ্য়ে মিদ্ে উন্নীি হব। িখন স্বদ্ল্পান্নি মিে তহদ্িদ্ব প্রায 

সুতবধাগুদ্লা আে আেো  াব না। এরূ   তেতিতিদ্ি আোদ্িে উৎ ািক ও েপ্তাতনকােকদ্িে িীব্র প্রতিদ্ াতগিা মোকাদ্বলা 

কোে েি িাের্থ্জ ও িক্ষেিা অর্জন কেদ্ি হদ্ব।  

এর্ন্য আোদ্িে তেল্প প্রতিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক আন্তর্জাতিক োনিম্পন্ন হদ্ি হদ্ব। প্রতিদ্ াতগিায় টিদ্ক থাকাে লদ্ক্ষয 

আোদ্িে উৎ ািনেীলিা বৃতি কেদ্ি হদ্ব। িাদ্থ িাদ্থ  দ্েে োদ্নান্নয়ন, ব্রাতন্ডাং ও আকষ জিীয় কোে প্রদ্চষ্টাদ্ক আেও 

মর্ােিাে কেদ্ি হদ্ব।  

তনর্স্ব ব্রাদ্ন্ড  ে েপ্তাতন কো িম্ভব হদ্ল আোদ্িে েপ্তাতনে  তেোি এবাং এ খাি হদ্ি প্রাপ্ত সুতবধা বহুলাাংদ্ে বৃতি 

 াদ্ব। েপ্তাতন তবদ্ে আোদ্িে অবিান িাংহি হদ্ব। 

সুতধেন্ডলী, 

অবকাোদ্ো উন্নয়দ্ন আেো িব জাত্মক মচষ্টা চাতলদ্য়  াতচ্ছ। ঢাকা-চট্টগ্রাে এবাং ঢাকা-েয়েনতিাংহ মোে ৪-মলদ্ন 

রূ ান্তদ্েে কার্ আগােী জুন োদ্িে েদ্ধ্যই মেষ হদ্ব। তবদুযৎ উৎ ািন িক্ষেিা ১৩০০০ মেগাওয়াদ্ট উন্নীি কদ্েতছ। চট্টগ্রাে 

বন্দদ্ে আে কনদ্টইনাে র্ট মনই।   

আ নাো র্াদ্নন, আেো িাোদ্িদ্ে ৮টি অথ জননতিক অঞ্চল গদ্ে মিালাে উদ্যাগ তনদ্য়তছ। তবদ্িেী তবতনদ্য়াগ 

আকষ জদ্ি তবদ্েষ  িদ্ক্ষ  তনদ্য়তছ। ২০০৯ িাল মথদ্ক গি প্রায় ৬ বছদ্ে ৬ হার্াে ৮২৩ তেতলয়ন োতকজন েলাে তবদ্িতেক 

তবতনদ্য়াগ এদ্িদ্ছ। 

এিএেই’ে প্রিাদ্ে িহর্ েদ্িজ ঋি মিওয়া হদ্চ্ছ। নােী উদ্যাক্তা তিতে কোে র্ন্য তবনা র্াোনদ্ি ২৫ লাখ টাকা 

  জন্ত ঋি মিওয়া হদ্চ্ছ। েপ্তাতনে নতুন বার্াে সৃতষ্ট হদ্চ্ছ।  

ইদ্িােদ্ধ্য কানাো, র্া ান, ভােি, িতক্ষি মকাতেয়া, অদ্েতলয়া, চীন, মেতিদ্কা, ব্রাতর্লিহ অদ্নক মিদ্ে েপ্তাতন 

মবদ্েদ্ছ। চীন, ভােি, অদ্েতলয়া, িতক্ষি মকাতেয়ািহ কদ্য়কটি মিদ্ে শুল্কমুক্ত েপ্তাতনে সুদ্ াগ সৃতষ্ট হদ্য়দ্ছ।  

আোদ্িে অথ জনীতিে প্রধান তনয়ােক েতক্ত কৃতষ। আেো ইদ্িােদ্ধ্যই খাযেস্য উৎ ািদ্ন স্বয়াং-িম্পূি জিা অর্জন 

কদ্েতছ। অতি িম্প্রতি আেো চাল েপ্তাতনও শুরু কদ্েতছ। োক-িবতর্িহ তবতভন্ন কৃতষ দ্েে েপ্তাতন বাোদ্নাে প্রচুে সুদ্ াগ 

েদ্য়দ্ছ। 
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উৎ াতিি কৃতষ ে প্রতেয়ার্াি কদ্ে েপ্তাতন কেদ্ি  ােদ্ল একতিদ্ক ম েন আেও অতধক  তেোি তবদ্িতেক মুদ্রা 

আয় কো িম্ভব, মিেতন আোদ্িে কৃষকোও  দ্েে ন্যায্যমূল্য  াদ্বন। 

এর্ন্য আেো কৃতষ প্রতেয়ার্ািকেি তেল্প প্রিাদ্েে উ ে গুরুত্ব তিদ্য়তছ। কৃতষ ও কৃতষর্াি  ে েপ্তাতনদ্ি তবদ্েষ 

সুতবধা মিওয়া হদ্চ্ছ।  

তপ্রয় ব্যবিায়ীবৃন্দ, 

 আ নাদ্িে েদ্ধ্য তকছুতকছু খাো  মলাক (ব্লাক েী ) আদ্ছ। এো োিাোতি ধনী হওয়াে মলাদ্ভ ব্যাাংক মথদ্ক ব্যবিা 

বা তেল্প িা দ্নে নাদ্ে ঋি তনদ্য় িা িমূদ্ল মলা াট কদ্ে। ব্যাাংদ্কে তকছু দুনীতি োয়ি এবাং মলাভী কে জকিজা-কে জচাতে এিব 

চদ্েে িাদ্থ র্তেদ্য়  দ্ে।  

এ ধেদ্িে র্টনা খুব মবতে না। তকন্তু দুই একটা র্টনাই পুদ্ো ব্যাাংতকাং ব্যবিা এবাং ব্যাাংক প্রোিদ্নে উ ে চেে 

মনতিবাচক প্রভাব মফদ্ল। দুদ্য়কর্দ্নে কােদ্ি ব্যাাংকােগি ম েন নাজুক অবিায়  দ্েন, মিেতন প্রকৃি উদ্যাক্তাদ্িে ঋি 

ম দ্ি মবগ ম দ্ি হয়। এ ধেদ্িে ব্যবিায়ী নােধােী মলাকদ্িে তচতিি কো আ নাদ্িেও িাতয়ত্ব। 

এ ধেদ্িে র্াতলয়াতি বদ্ন্ধে র্ন্য বাাংলাদ্িে ব্যাাংক িব জাত্মক ব্যবিা তনদ্চ্ছ। আেো নতুন নতুন আইন প্রিয়ন কেতছ। 

র্াতলয়াতি মোদ্ধ কদ্োে োতিে ব্যবিা কো হদ্চ্ছ। 

ব্যবিা কেদ্বন আ নাো। িেকাদ্েে িাতয়ত্ব অনুকূল  তেদ্বে সৃতষ্ট কো। আেো মিটাই কদ্ে  াতচ্ছ। এ ব্যা াদ্ে 

আ নাদ্িে ম দ্কান ভাল  োেে জ গ্রহি কেদ্ব িেকাে।  

 াো াতে অথ জননতিক িমৃতিে র্ন্য প্রদ্য়ার্ন োর্ননতিক তিতিেীলিা। তকন্তু আোদ্িে মিদ্েে তকছু োনুষ আদ্ছ, 

 াদ্িে মিে এবাং মিদ্েে োনুষ ভাল থাকদ্ল ভাল লাদ্গ না। একটি িল আদ্ছ  াো িট জকাট  দ্থ ক্ষেিায়  াওয়াে স্বপ্ন মিদ্খ। 

মিেদ্ক অতিতিেীল কোে র্ন্য এো আবাে ষে ন্ত্র কেদ্ছ। এো র্তঙ্গবাি, িন্ত্রািবাি তফতেদ্য় এদ্ন বাাংলাদ্িেদ্ক অকা জকে 

োষ্ট্র বানাদ্ি চায়। 

২০১৩ িাদ্ল তনব জাচদ্নে আদ্গ এদ্িে িান্ডব আ নাো মিদ্খদ্ছন। দু’তিন তিন আদ্গ হেিাদ্লে নাদ্ে এক তেতক্ষকাদ্ক 

হিযা কদ্েদ্ছ। ম দ্রাল মবাো মেদ্ে আদ্েক তেতক্ষকা ও িাঁে মছদ্ল-মেদ্য়দ্িে অতিিগ্ধ কদ্েদ্ছ।  

ব্যবিায়ীদ্িে প্রতি অনুদ্োধ, এিব অোর্কিা বন্ধ কেদ্ি আ নাোও ঐকযবি মহান। র্নগি এিব িতহাংিিা  ছন্দ 

কদ্ে না। র্নগি চায় োতন্ত ও উন্নয়ন। 

আোদ্িে লক্ষয ২০২১ িাদ্লে েদ্ধ্য বাাংলাদ্িেদ্ক েধ্যে আদ্য়ে মিদ্ে উন্নীি কদ্ে র্াতিে ত িাে স্বদ্প্নে ক্ষুধা ও 

িাতেদ্রযমুক্ত মিানাে বাাংলা তহদ্িদ্ব গদ্ে মিালা। ২০৪১ িাদ্লে েদ্ধ্য বাাংলাদ্িে হদ্ব উন্নি িমৃি মিে। 

আতে দৃঢ়ভাদ্ব তবোি কতে েপ্তাতন প্রবৃতিে বিজোন ধাো অব্যাহি থাকদ্ল আগােী ২০২১ িাদ্লে আদ্গই বাাংলাদ্িে 

একটি েধ্যে আদ্য়ে মিে তহদ্িদ্ব তবে োনতচদ্ে ে জািাপূি জ আিন কদ্ে তনদ্ব। 

আতে আো কতে োিব্যা ী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলাে োধ্যদ্ে মিেীয় উদ্যাক্তাগি েপ্তাতন  ে 

বহুমুখীকেদ্িে িাদ্থ িাদ্থ িাদ্িে  দ্েে গুিগি োদ্নান্নয়দ্ন িৎ ে হদ্বন।  

আতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৫ এে িাফল্য কােনা কদ্ে এে শুভ উদ্বাধন মর্াষিা কেতছ। িবাইদ্ক 

আবােও ইাংদ্েতর্ নববদ্ষ জে শুদ্ভচ্ছা। 

 

মখািা হাদ্ফর্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্িে তচের্ীবী মহাক। 

... 


