
বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক) এর ৫৫তম প্রশতষ্ঠাবাশষ িকী  

উদবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হাশিনা  

 

ওিমানী স্মৃশত শমলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পশতবার, ২৮ আষাঢ়  ১৪১৯, ১২  জুলাই  ২০১২  

 

শবিশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম 

 

অনুষ্ঠাদনর িভা শত,  

িহকমীবৃন্দ,  

শবশিক  শরবাদরর িেস্যবৃন্দ,  

িমদবত সুশধমন্ডলী,  

                        আিিালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প করদ াদরশন (শবশিক)-এর ৫৫তম প্রশতষ্ঠাবাশষ িকী উ লদে আদয়াশিত এ অনুষ্ঠাদন 

উ শিত িকলদক আশম আন্তশরক শুদভচ্ছা ও অশভনন্দন িানাশচ্ছ।  

আি শেদক ৫৫ বছর আদে িাশতর শ তা শবশিক প্রশতষ্ঠা কদরশছদলন। িানীয় কাঁচামালশভশিক ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প 

প্রশতষ্ঠার মাধ্যদম গ্রাদমর উন্নয়নই শছল তাঁর প্রধান লেয।  

িাশতর শ তার নীশত অনুিরণ কদর আমরা '৯৬ িরকাদরর িময়  ঞ্চম  ঞ্চবাশষ িক  শরকল্পনায় গ্রামীণ অে িনীশত 

শতিীকরণ, নারী উদযাক্তা সৃিনিহ শবশ কদয়কটি কম িসূশচ বাস্তবায়ন কশর। এগুদলার মাধ্যদম ২ লাখ ৪৬ হািার উদযাক্তাদক 

প্রশশেণ এবাং ২ লাখ ৭ হািার উদযাক্তাদক ২ শত ৫১ শকাটি টাকা ঋণ শবতরণ কশর। এদত প্রায়  াঁচ লে মানুদষর কম িিাংিান 

হদয়দছ। শবএনশ -িামাত শিাট িরকার শুধু প্রশতশহাংিার বশবতী হদয় ১৮৩টি উ দিলায় শবস্তৃত শবশিদকর এ িকল প্রকল্প বন্ধ কদর 

শেয়।  

িাশতর শ তা শবশিক শশল্প নেরী েদে তুদলশছদলন। ৭৪টি শবশিক শশল্পনেরীদত প্রায় িাদে ৪ লে শলাক কাি করদছ। প্রায় 

১৫ হািার শকাটি টাকা শবশনদয়াে হদয়দছ। বছদর প্রায় ২৯ হািার শকাটি টাকার  ণ্য উৎ াশেত হদচ্ছ। এর মদধ্য প্রায় ১৭ হািার 

শকাটি টাকার  ণ্য রফতাশন হদচ্ছ। িরকার রািস্ব  াদচ্ছ। এটি িশতযই প্রশাংিার োবী রাদখ। আমরা শশল্পনেরীগুদলাদক আদরা 

েশতশীল করার উদযাে শনদয়শছ।  

সুশধবৃন্দ,  

ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প  শরবার একটি বৃহৎ  শরবার। িারাদেদশ ৯৩ হািার ক্ষুদ্র শশল্প ও ৬ লাখ ৩৬ হািার কুটির শশল্প 

রদয়দছ, শেখাদন কাি করদছ ৩৩ লাদখরও শবশী মানুষ। শবশিদকর মাধ্যদম প্রশশেণ শনদয় অদনদকই শবদেদশ চাকুশর করদছন। 

মূল্যবান ববদেশশক মুদ্রা শেদশ  াঠাদচ্ছন। আমরা শবশিদকর প্রশশেণ কাে িক্রমদক আদরা শবস্তৃত ও আধুশনক করার উদযাে শনদয়শছ। 

এছাো ব্যবিা না, শিিাইন, ফযাশন, প্যাদকশিাং, বািারিাতকরণিহ শশল্পখাদত আমরা শবদশষাশয়ত প্রশশেদণর সুদোে 

িম্প্রিাশরত কদরশছ।  

শবশিদকর নকশা শকন্দ্র হস্ত ও কারুশশদল্পর নকশায় ববশচত্র্য ও আধুশনকতা এদনদছ। এদত শবদেশী শক্রতা আকৃষ্ট হদচ্ছ। 

 দণ্যর মান বােদছ। হস্তশশল্প  ণ্য রফতাশন হদচ্ছ।  



িামোশন, শহাশিয়াশর, ইদলকট্রশনক্স ইতযাশের িন্য আমরা স্বতন্ত্র শশল্পনেরী েদে  শতালার উদযাে শনদয়শছ। ঔষধ 

ও চামো শশদল্পর িন্য দু'টি শবদশষাশয়ত শশল্প াকি এবাং শিরািেদে একটি বহুমুখী শশল্প াকি িা দনর কািও এশেদয় চলদছ। 

চামো শশল্পনেরী িা দনর কাি প্রায় শশষ  ে িাদয় রদয়দছ। বতশর শ াশাক, প্লাশিক, মুদ্রণ প্রভৃশত শিক্টদর এক্সক্লুশিভ শশল্প াকি 

িা দনর উদযাে শনয়া হদয়দছ। আমরা শবশভন্ন শবভাদে অে িননশতক অঞ্চল েোর উদযাে শনদয়শছ।  

 াব িতয চট্রগ্রাদমর িনেদণর অে িননশতক উন্নয়দনর লদেয িাশতর শ তা শবশিদকর মাধ্যদম শবদশষ কম িসূশচ গ্রহণ 

কদরশছদলন। আমরাও বৃহির  াব িতয চট্রগ্রাদম শবশিদকর মাধ্যদম ব্যা ক উন্নয়ন কম িসূশচ গ্রহণ কদরশছ। েহগ্রাম-আঙ্গরদ াতা 

শছটমহদলও শবশিদকর মাধ্যদম উন্নয়ন কম িসূশচ শনয়া হদয়দছ। রাংপুদর শতরশঞ্চ ও শবনারশশ শশদল্পর উন্নয়দন দু‘টি স্বতন্ত্র প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কদরশছ।   

সুশধমন্ডলী,  

শবএনশ -িামাত ও তত্ত্বাবধায়ক িরকার শেদশর অে িনীশতদত অচলাবিা সৃশষ্ট কদরশছল। আমরা শি অচলাবিা কাটিদয় 

তুদল শেশদক িামদনর শেদক এশেদয় শনশচ্ছ। আমরা একটি আধুশনক, যুদো দোেী ও ফদরায়াি ি লুশকাং শশল্পনীশত প্রণয়ন কদরশছ। এ 

নীশতর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শশদল্পর শবকাদশর িাদে িাদে আমরা শটক্সটাইল, িাহাি, শবদুযৎ, গ্যাি, িার, ঔষধ,  াট, 

চামোিহ িম্ভাবনাময় খাতগুদলাদক উৎিাহ শেশচ্ছ।  ণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন রফতাশন বািার সৃশষ্টদক উৎিাহ শেয়া হদচ্ছ।  

 আমরা কৃশষ, শশো, স্বািয, শোোদোে, শবদুযৎ, তথ্য-প্রযুশক্তিহ িকল শেদত্র্ ব্যা ক উন্নয়ন কম িকান্ড বাস্তবায়ন কদরশছ।  

শবশ্বমন্দা িদত্ত্বও আমাদের রফতাশন শবদেদছ। শেশী-শবদেশী শবশনদয়াে শবদেদছ। েত িাদে শতন বছদর আমরা প্রায় ৩৫০০ 

শমোওয়াট শবদুযৎ িাতীয় শগ্রদি শোে কদরশছ। শেদশ কৃশষ উৎ ােন বােদছ। কৃশষ বহুমুখীকরণ হদচ্ছ। িেক, শনৌ ও শরল দের 

ব্যা ক উন্নয়ন হদয়দছ। আমরা শবশভন্ন শিক্টদর ই-তথ্য শিবা প্রোন করশছ। িরকাদরর শিবা িনেদণর শোরদোোয় শ ৌৌঁদছ শেশচ্ছ। 

শনব িাচনী প্রশতশ্রুশত অনুোয়ী আমরা শিশিটাল বাাংলাদেশ শবশনম িাদণ ব্যা ক িফলতা অিিন কদরশছ। এর ফদল শহর ও গ্রাদমর 

ব্যবধান হ্রাি শ দয়দছ। মানুদষর শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কদমদছ। িম উন্নয়ন শনশিত হদয়দছ।  

রফতাশন ও শরশমদটন্স শবদেদছ। োশরদদ্রযর হার অদনক কদমদছ। আমাদের এ উন্নয়দন বাধা সৃশষ্টর িন্য লুদটরা, 

মাশনলন্ডাশরাং-এর োদয় অশভযুক্ত ও িশঙ্গবাদের উস্কাশনোতারা একদিাট হদয়দছ। েত অ দচষ্টাই করুক িনেদণর িন্য গৃহীত 

উন্নয়ন কম িকান্ডদক তারা োমাদত  ারদব না।  

আমরা যুদ্ধ কদর স্বাধীনতা এদনশছ। আমরা িমুদ্র শবিয় কদরশছ। আমরা মাো উঁচু কদর বাঁচদত িাশন। আমাদের টাকা 

শেদয়ই  দ্মা শিতু করব ইনিাআল্লাহ।  

সুশধবৃন্দ,  

আমরা ২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম আদয়র শেদশ  শরণত করার লেয শনদয় কাি করশছ। আশম আশা 

কশর, এ লেয বাস্তবায়দন শশল্প উদযাক্তােণ, শবশিদকর কম িকতিা কম িচারীিহ িকদল এশেদয় আিদবন। িকদলর িশিশলত প্রদচষ্টায় 

আমরা ক্ষুধা, োশরদ্রয, শনরেরতামুক্ত িাশতর শ তার স্বদের শিানার বাাংলা েদে তুলদত িেম হব।  

এ প্রতযাশা শরদখ আশম শবশিদকর ৫৫তম প্রশতষ্ঠাবাশষ িকীর শুভ উদবাধন শ াষণা করশছ।  

িকলদক আবারও শুদভচ্ছা।  

শখাো হাদফি ।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ শচরিীবী শহাক।  

... 


