
৫ম নীট এক্সপ োজিশন-২০০৯ উপবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শশখ হোজিনো  

ঢোকো শশরোটন শহোপটল, শিোমবোর, ১৮ কোজতিক ১৪১৬, ০২ নপভম্বর ২০০৯  

 

জবিজমল্লোজহর রোহমোজনর রোজহম।  

িম্মোজনত িভো জত,  

িহকমীবৃন্দ,  

মোন্যবর কূটনীজতকবৃন্দ,  

উ জিত সুজধবৃন্দ,  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

নীট এক্সপ োজিশন ২০০৯ এর আিপকর এই অনুষ্ঠোপন উ জিত িকলপক আমোর আন্তজরক শুপভচ্ছো িোনোজচ্ছ।  

িব িকোপলর িব িপেষ্ঠ বোঙোজল, িোজতর িনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুজিবুর রহমোপনর শনতৃপে শেশ স্বোধীন হওয়োর  র ১৯৭৩ িোপল 

জবপেপশ প্রথম চোলোন  োঠোপনোর মোধ্যপম শ োশোক রপ্তোজনর শে উপযোপের সূচনো হপয়জিল, তো আি শেপশর একক বৃহত্তম রপ্তোজন খোপত 

 জরণত হপয়পি। এ িন্য আজম এ জশপের িপঙ্গ িংযুক্ত িকলপক অজভনন্দন িোনোই।   

চলমোন জবশ্ব অথ িননজতক মন্দো িপেও বোংলোপেশ নীটওয়োর ম্যোনুফ্যোকচোজরং এন্ড এক্সপ োট িোি এপিোজিপয়শন-

জবপকএমইএ'র িেস্যবৃন্দ এবং এই জশপের মোজলক-েজমকবৃন্দ অক্লোন্ত  জরেম কপর এর বোিোর ধপর শরপখপিন। এ িন্য আজম 

তাঁপেরপক আন্তজরক ধন্যবোে িোনোজচ্ছ।  

সুজধবৃন্দ,  

মুক্তবোিোর অথ িনীজতপত জশে উৎ োেপন শবিরকোজর উপযোক্তোপের ভূজমকোই মূখ্য। িরকোর শুধু িহোয়ক ও পৃষ্ঠপ োষপকর 

ভূজমকো  োলন কপর থোপক। িরকোর জবদ্যযৎ, জ্বোলোজন, অবকোঠোপমো এবং আইন-শৃঙ্খলো উন্নয়পনর মোধ্যপম উপযোক্তোপের িহোয়তো 

কপর থোপক।  

আ নোরো জনশ্চয়ই স্বীকোর করপবন, আওয়োমী লীে িরকোর িব িময়ই এ কোিটি সূচোরুভোপব কপর আিপি। আমরো েখন 

১৯৯৬-২০০১ শময়োপে িরকোপরর েোজয়পে জিলোম, তখন জবজভন্ন জশে-বোন্ধব কম িসূজচ গ্রহপণর ফ্পল এ খোপত প্রবৃজির হোর ৮ 

শতোংপশর উ পর শ  ৌঁপিজিল। শি িময় আমরো শেপশ জবদ্যযৎ উৎ োেপনর  জরমোন ১৬০০ শমেোওয়োট শথপক বৃজি কপর ৪৩০০ 

শমেোওয়োপট উন্নীত কপরজিলোম।  

জকন্তু  রবতীপত জবএনজ -িোমোত শিোট িরকোর তোপের ৫ বিপরর শোিনোমপল এক শমেোওয়োট জবদ্যযৎও উৎ োেন করপত 

 োপরজন। লুট োট, দ্যনীজত ও অব্যবিো নোর মোধ্যপম জবদ্যৎ খোতপক ধ্বংপির বোরপ্রোপন্ত জনপয় জেপয়জিল। এপের অ কপম ির অন্যতম 

প্রধোন জশকোর হপয়পি রপ্তোজনমুখী জশেখোত।  

তোপের িীমোহীন ব্যথ িতোর ফ্পল ১০ মোি আপে আমরো েখন েোজয়ে শনই তখন িোরোপেপশ জবদ্যযপতর নোজুক অবিো জবরোি 

করজিল। জশে উৎ োেন ব্যোহত হওয়ো িোড়োও ঘর-বোজড়-শিচ  োম্পগুপলো চোলু রোখো অিম্ভব হপয়   পড়জিল। আমরো েোজয়ে শনওয়োর 

 র ইপতোমপধ্য প্রোয় ৭০০ শমেোওয়োট জবদ্যযৎ িোতীয় গ্রীপে শেোে হপয়পি।  োশো োজশ শলোে ম্যোপনিপমপের মোধ্যপম েত শিচ মওসুপম 

শলোে-শশজেং  জরজিজত েতটো িম্ভব িহনীয় রোখোর শচষ্টো কপরজি। আরও ৭০০ শমেোওয়োপটর মত জবদ্যযৎ এ বিরই শেোে হপব বপল 

আশো করজি।   

আমরো ২০১৩ িোপলর মপধ্য আরও ৪,১১০ শমেোওয়োট জবদ্যযত উৎ োেপনর  জরকেনো গ্রহণ কপরজি। এর মপধ্য িরকোজর 

খোপত ২৮১০ শমেোওয়োট এবং শবিরকোজর খোপত ১৩৫০ শমেোওয়োট জবদ্যযত উৎ োেন করো হপব। ৫৩০ শমেোওয়োট ক্ষমতোিম্পন্ন ৮টি 

Rental জবদ্যযত শকন্দ্র িো পনর িন্য ইপতোমপধ্য ের ত্র আহবোন করো হপয়পি।  

 োশো োজশ জবজভন্ন নবোয়নপেোগ্য জবদ্যযত শেমন শিোলোর  োওয়োর উৎ োেপনরও ব্যবিো শনওয়ো হপচ্ছ।  



অব্যোহত গ্যোপির চোজহেো শমটোপনোর িন্য জবযমোন গ্যোি শক্ষত্রগুপলো শথপক িপব িোচ্চ গ্যোি উৎ োেপনর উপযোে শনওয়ো 

হপয়পি এবং েভীর িমুপে নতুন গ্যোি শক্ষত্র িো পনর ব্যবিো শনওয়ো হপয়পি।   

সুজধবৃন্দ,  

কম িিংিোন সৃজষ্টর িন্য প্রপয়োিন শেজশ-জবপেজশ জবজনপয়োে। এিন্য আমরো অবকোঠোপমো উন্নয়পন ব্যো ক কম িসূজচ হোপত 

জনপত েোজচ্ছ। উৎ োজেত জশে ণ্য  জরবহন িহি করোর িন্য আমরো িড়ক  থ, শন  থ এবং শরল  পথর উন্নয়ন কম িসূজচ হোপত 

জনপয়জি। ঢোকো-চট্টগ্রোম মহোিড়কপক চোর শলপন উন্নীত করোর ব্যবিো শনওয়ো হপয়পি। শেজিংপয়র মোধ্যপম শন -রুটগুপলোপক চলোচল 

উ পেোেী করো হপব। শিগুপলো জেপয় েোপত জেন-রোত চজববশ ঘেো  ণ্য  জরবহন করো েোয় শি ব্যবিোও শনওয়ো হপব।  োশো োজশ শরল 

 পথর উন্নয়পনরও ব্যবিো আমরো জনজচ্ছ।  

আ নোপের জনশ্চয়ই স্মরণ আপি, ১৯৯৮ িোপল প্রলয়ঙ্করী বন্যোয় ঢোকো-চট্টগ্রোম মহোিড়ক মোলোমোল  জরবহপনর অপেোগ্য 

হপয়  ড়পল আমরো জবপশষ কোপে িো ফ্লোইপটর মোধ্যপম রপ্তোজন  ণ্য চট্টগ্রোপম শ  ৌঁিোপনোর ব্যবিো কজর। এরফ্পল আ নোরো জবপেশী 

শেতোর কোপি িময় মত তোপের অে িোর শ  ৌঁিোপত িক্ষম হপয়জিপলন।  

এবির আমরো জবশ্ব অথ িননজতক মন্দো শমোকোপবলোয় ৪ হোিোর শকোটি টোকোর প্রপণোেনো প্যোপকি শঘোষণো কপরজি। আমেোজন 

ও জবজনপয়োে বোড়োপত ব্যোংক ঋপণর সুপের হোর আপেকোর ১৬/১৭ শতোংশ শথপক কজমপয় ১২/১৩ শতোংপশ নোজমপয় আনো হপয়পি। 

শ োশোক জশপের ২৭০টি িহ িকল রুগ্ন জশে প্রজতষ্ঠোপনর িমস্যো িমোধোপনর উপযোে শনওয়ো হপয়পি।  

সুজধ,  

আজম শিপন খুজশ হপয়জি, নীট শিক্টর শথপক ২০০৭-০৮ অথ িবিপর ৫ জবজলয়ন েলোর রপ্তোজন লক্ষযমোত্রো অজিিত হপয়পি। েত 

অথ ি বিপর ৬৫৮৩.৭০ জমজলয়ন মোজকিন েলোর রপ্তোজনর লক্ষযমোত্রোর জব রীপত নীট শিক্টর হপত ৬৪২৯.২৬ জমজলয়ন মোজকিন েলোর 

রপ্তোজন হপয়পি। জবশ্ব অথ িননজতক মন্দোর িপেও এ অিিন অতযন্ত আশোব্যঞ্জক।  

বতিমোন জবপশ্ব বোজণিয নীজতমোলো এবং শক শল আধুজনক ধোরনো বোরো  জরচোজলত। নীট খোত একটি উৎ োেনমুখী জশে 

হওয়োয়, এই জশপের িোজব িক জবকোপশ উন্নতমোপনর ব্যবিো নো, িঠিক শক শল, আধুজনক উৎ োেন ও প্রজেয়োিোতকরণ  িজত, 

আন্তিিোজতক চোজহেোর িপঙ্গ িঙ্গজতপূণ ি কমপ্লোপয়ন্স প্রজত োলন অতযন্ত গুরুেপূণ ি।  

জবপকএমইএ কোরখোনোগুপলোপত এই কমপ্লোপয়ন্সগুপলো িঠিকভোপব প্রজত োলপনর উপযোে গ্রহণ কপরপি শিপন আজম তাঁপেরপক 

ধন্যবোে িোনোজচ্ছ।  

েজমকরো হপচ্ছ আ নোপের জশপের মূল চোজলকোশজক্ত। েজমকপের েক্ষতো এবং েম একটি কোরখোনোর উন্নয়পনর িন্য 

অতযোবশ্যক। িরকোর েজমকপের অজধকোর রক্ষোপথ ি িবিময় িপচষ্ট এবং  ইপতোমপধ্যই মোজলক  পক্ষর িপঙ্গ আপলোচনো কপর শবশ 

জকছু গুরুেপূণ ি  েপক্ষ  গ্রহণ কপরপি। মূলতঃ মোজলক-েজমক সুিম্পকি বিোয় থোকপল কোরখোনোর িোজব িক কোে িেম মসৃণভোপব 

 জরচোজলত হয়।  

মপন রোখপবন, েজমকপের শশোষণ কপর জকংবো তাঁপেরপক বজিত কপর কখনই শকোন জশে শটকিই হপত  োপর নো। 

মোপেমপধ্য ততজর শ োশোক জশপে শে অিপন্তোপষর কথো শুজন, শিটো শকন হয়, তোর কোরণ আ নোপের খু ৌঁপি শবর করপত হপব। তপব, 

আজম স্পষ্ট ভোষোয় বপল জেপত চোই, আমরো শকোনেপমই এ জশপে শকোন ধরপনর অরোিক  জরজিজত িহয করব নো। তোরো মোজলক 

 ক্ষই শহোক আর েজমক নোমধোরী শকোন দ্যষ্ট চেই শহোক।  

েত ৩১ অপক্টোবর েোিীপুপর শে জবশৃংখলো সৃজষ্টর শচষ্টো হপয়জিল তো আমরো কপঠোর হোপত েমন কপরজি।  

েোরো এই খোতপক ধ্বংি করপত চোয়, তোরো শেপশর শত্রু, অথ িনীজতর শত্রু, েজমকপের শত্রু। এপের ব্যো োপর িবোইপক িতকি 

থোকপত হপব।  

কোরণ, এ জশে শেমন শেপশর প্রধোনতম রপ্তোজন খোত, শতমজন প্রোয় ২৫ লোখ েক্ষ-অেক্ষ েজমক, োঁপের প্রোয় ৮০ ভোেই 

নোরী, এখোপন িীজবকো জনব িোহ কপর।  

আজম মপন কজর শকোন িোধোরণ েজমক এ ধরপনর ধ্বংিোত্মক কোপির িপঙ্গ িজড়ত থোকপত  োপর নো।  

আ নোপের প্রজত আহবোন রোখব, আলো -আপলোচনোর মোধ্যপম িব িমস্যোর িমোধোন করুন। আমোপের িরকোর আ নোপের 

 োপশ আপেও শেমন জিল, এখনও শতমজনভোপব থোকপব।  



মোজলকবৃন্দ,  

তীব্র অথ িননজতক প্রজতপেোজেতোমূলক জবশ্ববোিোপর টিপক থোকপত রপ্তোজন শক শল আধুজনকোয়ন এবং বোিোর িম্প্রিোরণ 

কম িসূজচ গ্রহণ করো প্রপয়োিন। জবপশষ কপর আপমজরকো ও ইউপরোপ র বোিোপরর উ র জনভ িরশীলতো কজমপয় এপন অন্যোন্য শেপশর 

বোিোর শেমন িো োন, মধ্য প্রোচযিহ আজিকোর জবজভন্ন ধনী রোষ্ট্রিমূপহ নীট শ োশোক রপ্তোজনর বোিোর িম্প্রিোরণ করপত  হপব। এটো 

করো শেপল, নীট শ োশোক রপ্তোজনপত বোংলোপেশ খুব শীঘ্রই জবপশ্ব প্রথম িোন েখল করপত  োরপব।  

এিোড়োও উন্নতমোপনর জবজভন্ন তবজচত্রযিম্পন্ন নতুন শ োশোক প্রস্ত্ত্ততকরণ, েক্ষ মোনব িম্পে ততজর ও অ চয় কমোপনোর 

মোধ্যপম কোরখোনোর উৎ োেনশীলতো বৃজি করো িম্ভব। আ নোরো এ ব্যো োপর  েপক্ষ  জনন। িরকোর আ নোপের িব ধরপনর িোহোয্য 

করপব।  

রপ্তোজনবোিোর সৃজষ্টর িন্য আমোপের জবপেশী জমশনগুপলোর ভূজমকো অতযন্ত গুরুেপূণ ি। আজম বোংলোপেপশর তবপেজশক 

জমশনগুপলোপক রপ্তোজনবোিোর বৃজিপত আরও কোে িকর  েপক্ষ  গ্রহণ করোর জনপে িশ প্রেোন করজি। আমরো ইপতোমপধ্য শবশ কপয়কটি 

শেপশ নতুন জমশন শখোলোর উপযোে গ্রহণ কপরজি। এ ব্যো োপর আ নোপের  রোমশ ি থোকপল তো িরকোরপক িোনোন। আমরো প্রপয়োিনীয় 

 েপক্ষ  জনব।  

সুজধবৃন্দ,  

আমরো শেপশ একটি কল্যোণমুখী অথ িনীজত প্রবতিন করপত চোই। শেখোপন িকল মোনুষ তাঁপের নুযনতম শম জলক চোজহেো পূরণ 

করপত  োরপবন। িমোপির জবশোল অংশপক িোমোজিক অজনশ্চয়তো এবং জনরো ত্তহীনতোর মপধ্য শরপখ সুি-স্বোভোজবক অবিো শেমন 

বিোয় রোখো েোপব নো, শতমজন িোমোজিক কল্যোণ িোধন করো িম্ভব নো।  

এ কোরপণই েোজরেয জবপমোচন এবং মোনবোজধকোর জনজশ্চত করো এবং িম্পপের সুষম বণ্টপনর মোধ্যপম আমরো িোমোজিক 

জনরো ত্তো জনজশ্চত করোর ব্যো োপর কোি কপর েোজচ্ছ।  

শেপহতু অথ িনীজত একটি শেপশর চোজলকো শজক্ত আমরো তোই শেপশর ব্যবিো বোজণপিযর উন্নজত িোধপনর িন্য প্রজেয়োেত 

িটিলতোগুপলো দূর করোর কোপি িপচষ্ট হপয়জি। আমরো জনজশ্চত করপত চোই শে, শেপশর িোজব িক ব্যবিোয়ীক কোঠোপমোর উন্নজতর 

িোধপনর িন্য প্রপয়োিনীয় িবজকছু আমরো জনজশ্চত করব।  

িবপশপষ এ আপয়োিপনর িোজব িক িফ্লতো কোমনো কপর এবং আজম ৫ম নীট এক্সপ োজিশপনর উপবোধন শঘোষণো করজি।  

আ নোপের িকলপক আমোর আন্তজরক ধন্যবোে।  

শখোেো হোপফ্ি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোপেশ জচরিীবী শহোক।  

-- 

 


