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 শর্াকাবহ আগস্ট মাদি আণম িব শকাদলি িব শদেষ্ঠ বাঙাণল, জ্াণিি ণপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুণজ্বুি িহমানদক গভীি েদ্ধাি িাদে 

স্মিি কিণি। স্মিি কিণি ১৫ আগস্ট ও ২১ আগদস্টি িকল র্হীদদক। 

শদদর্ি অে শননণিক উন্নয়ন কিাই আমাদদি িিকাদিি প্রধান লক্ষ্য। এজ্ন্য বাণিজ্য মন্ত্রিালদয়ি ভূণমকা িবদিদয় শবর্ী। 

বাণিদজ্য বিদি লক্ষ্মী।  

শদদর্ি উৎপাদন ও শভাক্তা িাণহদাি িাদে িামঞ্জস্য শিদখ আমদাণন নীণি এবাং িপ্তাণন িহায়ক নীণি প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন, 

দ্রব্যমূদেি ণিণির্ীলিা বজ্ায় িাখা, শভাক্তাি অণধকাি প্রণিষ্ঠা কিা, মুক্ত বাজ্াি কাঠাদমাদি জ্নবান্ধব বাজ্াি ব্যবিাপনা গদে 

শিালা, ব্যবিায়ী িাংগঠনগুদলাদক িহদ াণগিা কিা এই মন্ত্রিালদয়ি প্রধান কাজ্। 

জ্াণিি ণপিা ১৯৫৬ িাদল বাণিজ্য, ণর্ল্প, েম ও ণভদলজ্ এইড মন্ত্রী ণিদলন। ণিণন আট মাি দাণয়ত্ব পালন কদিন। িািপি 

মণন্ত্রত্ব শিদে দল শগািাদনায় মদনাণনদবর্ কদিন।  

এই স্বল্প িমদয়ি মদে ণিণন বাঙাণল জ্াণিি বাণিজ্য ও ণর্ল্প স্বাে শ িাংিক্ষ্দি ণবণভন্ন পদদক্ষ্প ণনদয়ণিদলন। ণবণিক, 

এফণডণিিহ ণবণভন্ন িাংিা প্রণিণষ্ঠি কদিদিন।  

আমিা শদর্জ্ উৎপাদন বৃণদ্ধি ধািা অব্যাহি িাখা, পদেি মূে ও িিবিাহ ণিণির্ীল িাখা, বাজ্াি ব্যবিাি িাব শক্ষ্ণিক 

প শদবক্ষ্ি কিাদক গুরুত্ব ণদদয়ণি। শভাক্তা অণধকািদক প্রাণিষ্ঠাণনক রূপ ণদদয়ণি। শভাক্তা অণধকাি আইন প্রিয়ন কদিণি। শভাক্তা 

অণধকাি অণধদপ্তি প্রণিষ্ঠা কদিণি। ইদিামদে এই অণধদপ্তি শজ্লা প শাদয় ণবস্তৃি হদয়দি। উপদজ্লা প শাদয়ও শভাক্তা অণধকাি কণমটি 

গঠিি হদয়দি।  

ণনিাপদ খাদ্য িিবিাহ ণনণিি কিাি লদক্ষ্য “ণনিাপদ খাদ্য আইন” প্রিয়ন কিা হদয়দি। “ফিমাণলন ণনয়ন্ত্রি আইন” 

প্রিয়দনি উদদ্যাগ শনয়া হদয়দি।  

শভাগ্যপদে শভজ্াল ও ক্ষ্ণিকি িািায়ণনক প্রদয়াগ শিাদধ আইদনি প্রদয়াগ ণনণিি কিদি হদব। এজ্ন্য শমাবাইল শকাট শ ও 

বাজ্াি মণনটণিাং শজ্ািদাি কিদি হদব। 

িিকাি ব্যবিা কদি না। আমিা ব্যবিায়ীদদি ব্যবিায়ী ণহদিদব ণবদবিনা কণি। ব্যবিাি নাদম বাজ্াদি কৃণিম িাংকট সৃণি 

কিাি প্রদিিা আমিা কদঠাি হাদি দমন কদিণি। িাই  গি িমজ্াদন ণজ্ণনিপদিি দাম বাদেণন।  

মুক্তবাজ্াি ব্যবিায় শভাক্তা িাণহদাি ওপি পে উৎপাদন ও িিবিাহ ণনভশি কদি। উৎপাদন ও িিবিাহ কণমদয় বাজ্াদি 

িাংকট সৃণি কদি ইচ্ছামদিা দাম শনয়া মুক্তবাজ্াি নয়। িাই িিকাি-ণনধ শাণিি খুিিা ও পাইকািী দাম ণনণিদি শেিা-শভাক্তা 

িকলদক িদিিন হদি হদব।  



িপ্তাণন শক্ষ্দি আমিা ব্যাপক িাফে অজ্শন কদিণি। ২০০৮-০৯ এ আমাদদি িপ্তাণন আয় ণিল ১৫ দর্ণমক ৫৬ ণবণলয়ন 

ডলাি। গি অে শবিদি িপ্তাণন আয় হদয়দি ৩০ দর্ণমক ১৭ ণবণলয়ন ডলাি। ৯৪ র্িাাংর্ প্রবৃণদ্ধ হদয়দি।  

আমিা ১৯৯৬ িিকাদিি িময়ও িপ্তাণন আয় ৩ দর্ণমক ৮৮ ণবণলয়ন ডলাি শেদক ৬ দর্ণমক ৪৭ ণবণলয়ন ডলাদি উন্নীি 

কণি। ভয়াবহ বন্যা, ণবএনণপ’ি িমদয়ি ণজ্এিণপ জ্াণলয়াণি ও ণিাংেী িপ্তাণনদি দুনীণি িামাল ণদদয় আমিা িপ্তাণন আয় প্রায় ৬৭ 

র্িাাংদর্ বাোদি িক্ষ্ম হদয়ণিলাম। 

িপ্তাণন বৃণদ্ধি ফদল িব ধিদিি ণর্দল্পি ব্যাপক প্রিাি ঘদটদি। নতুন কম শিাংিান হদয়দি। মানুদষি আয়-শিাজ্গাি শবদেদি। 

েয়ক্ষ্মিা শবদেদি। ফদল শভাক্তা িাণহদা শবদেদি। শদর্ীয় বাজ্াি িম্প্রিাণিি হদয়দি। 

জ্নগিদক িােয়ী মূদে পে ও শিবা শপ ৌঁদি শদয়াি লদক্ষ্য জ্াণিি ণপিাি ণনদদ শর্নায় ১৯৭২ িাদল শেণডাং কদপ শাদির্ন অব 

বাাংলাদদর্ (টিণিণব) প্রণিণষ্ঠি হয়। আমিা টিণিণব’ি গুদাম ধািি ক্ষ্মিা ১১ হাজ্াি টন শেদক প্রায় ৪৪ হাজ্াি টদন উন্নীি কদিণি। 

ণডলাি িাংখ্যা ১৪০ জ্ন শেদক ৩০০৪ জ্দন উন্নীি কিা হদয়দি। 

মুণিগদঞ্জি গজ্াণিয়ায় প্রায় ৫৩১ একি জ্ণমি উপি “গাদম শন্টি ণর্ল্পপাকশ” িাপন প্রণেয়া িলমান আদি। 

িা উৎপাদন েমর্ বৃণদ্ধ পাদচ্ছ। ২০১৩ িাদল শিকড শ পণিমাি ৬৬ দর্ণমক ২৬ ণমণলয়ন শকণজ্ িা উৎপন্ন হদয়দি। 

আমিা আমদাণন-ণবকল্প ও িপ্তাণনমুখী ণর্ল্প িাপনদক উৎিাণহি কিণি। িপ্তাণনদি নগদ সুণবধািহ ণবণভন্ন প্রদিাদনা শদয়া 

হদয়দি। গি পাঁি বিদি আমদাণনও শবদেদি। 

আমদাণনি তুলনায় িপ্তাণনদি শবণর্ প্রবৃণদ্ধ হওয়ায় আমাদদি বাণিজ্য ঘাটণি কদমদি। িলণি ণহিাদব ণিণি শবদেদি।  া 

িামণিক অে শনীণি ণিণির্ীল িাখদি ব্যাপক অবদান িাখদি। 

িিকাি িপ্তাণন বাজ্াি িম্প্রিািি ও িপ্তাণন পে বহুমুখীকিদি ণবণভন্ন িহায়িা ণদদচ্ছ। অপ্রিণলি পে িপ্তাণন ও নতুন 

বাজ্াি সৃজ্দন নগদ িহায়িা শদয়া হদচ্ছ। এলদক্ষ্য শবিিকািী খাদিি িাদে িমণিিভাদব কা শকি উদদ্যাগ গ্রহদিি জ্ন্য মন্ত্রিালদয়ি 

প্রণি আহ্বান জ্ানাই।  

তিণি শপার্াক আমাদদি িপ্তাণনি প্রধান খাি। শপার্াক ণর্দল্প ণনিাপদ উৎপাদন ও েণমদকি অণধকাি িক্ষ্ায় িিকাি অিযন্ত 

আন্তণিক। এ লদক্ষ্য শপার্াক ণর্ল্প মাণলক ও েণমকদদি আিও দাণয়ত্বর্ীল হওয়াি আহ্বান জ্ানাই। 

এলণডণি হদয়ও আমিা ণবদেি ণিিীয় বৃহত্তম শপার্াক িপ্তাণনকািক শদর্। িাই আমাদদি শপার্াক খাি ণবেবাজ্াদি ব্যাপক 

প্রণিদ াণগিা শমাকাদবলা কিদি। আমাদদি অগ্র ািা ণিণমি কিদি আন্তজ্শাণিক িোন্ত ও ষে ন্ত্র কম হদচ্ছ না। এিব িোন্ত 

শমাকাদবলাি িামর্থ্শ আমাদদি অজ্শন কিদি হদব। এজ্ন্য ণবে বাণিদজ্যি প্রণিটি ণবষদয় ণনয়ণমি নতুন াান আহিদিি ণবকল্প শনই। 

িপ্তাণনি শক্ষ্দি শদদর্ি ভাবমূণিশ িমুজ্জল িাখদি িকলদক আিও ণনষ্ঠাবান হদি হদব।   

ণবে বাণিজ্য িাংিাি শনদগাণর্দয়র্াদন বাাংলাদদর্  াদি িদব শাচ্চ লাভবান হদি পাদি শিজ্ন্য িাব শক্ষ্ণিক গদবষিা কিদি 

হদব। শদদর্ি বিশমান ও ভণবষ্যৎ বাণিজ্য িামর্থ্শ িম্পদকশ িাংণিি িকদলি স্বচ্ছ ধািিা োকদি হদব।  

বাাংলাদদর্ এখনও স্বদল্পান্নি শদর্। ণকন্তু আণিকান এলণডণিগুদলাি মদিা নয়। িািা প্রধানি ণর্ল্প কাঁিামাল ও মেবিী পে 

িপ্তাণন কদি। আমিা মূলি ম্যানুদফকিাণিাং পে িপ্তাণন কণি। িাই আমাদদি স্বাে শ ণভন্ন। ণবে বাণিজ্য আদলািনায় এণদদকও লক্ষ্য 

িাখদি হদব।  

িাদকশি (১৯৮৫) আওিায় িাপটা, SAPTA(১৯৯৩) হদয়দি। িাফটা, SAPTA (২০০৪) হদয়দি। িাকশ এণগ্রদমন্ট অন 

শেড ইন িাণভ শদিি (২০১০) হদয়দি। ণকন্তু িাকশ বাণিদজ্যি শকাদনা পণিবিশন হয়ণন।  

িাদকশি শমাট বাণিদজ্যি মাি ৫ র্িাাংর্ হয় শজ্াটভুক্ত শদর্গুদলাি মদে। িাও এ বাণিদজ্যি বে অাংর্ই বাাংলাদদর্ 

আমদাণন কদি। িাকশ শদর্গুদলাদি বাাংলাদদদর্ি িপ্তাণন বাোদনাি প্রণিবন্ধকিাগুদলা ণিণিি কদি িা ণনিিদনি উপায় খুজ্দি হদব। 

শিািািালান শিাধ ও পে পণিণিণিকিদিি লদক্ষ্য বাাংলাদদর্-ভািি িীমাদন্ত দুটি বড শাি হাট িালু কিা হদয়দি। আিও িািটি 

বড শাি হাট িালুি উদদ্যাগ শনয়া হদয়দি। ভািদি িপ্তাণন বৃণদ্ধি লদক্ষ্য আিও উদদ্যাগ ণনদি হদব।   

আঞ্চণলক ও ণবেবাণিজ্য িম্প্রিািদি অশুল্ক বাধা বে িমস্যা। এিব বাধা শদর্দভদদ ণভন্ন ণভন্ন হয়। এই বাধাগুদলা ণিণিি 

কিদি হদব। বাধা অপিািদি কিিীয় ণনধ শািি কিদি হদব। শক র্ল ঠিক কিদি হদব। এ লদক্ষ্য বাণিজ্য মন্ত্রিালয়দক উদদ্যাগী ভূণমকা 

ণনদি হদব। 



আমিা িানীয় কাঁিামাদলি ণভণত্তদি ক্ষুদ্রর ও কুটিি ণর্ল্প িাপনদক উৎিাণহি কিণি। িানীয়ভাদব উৎপাণদি এিব পে শদদর্ 

বাজ্ািজ্ািকিি এবাং ণবণভন্ন শদদর্ িপ্তাণন কিাি উদদ্যাগ ণনদি হদব। এদি নতুন উদদ্যাক্তা সৃণি হদব। শদর্ও অে শননণিকভাদব 

লাভবান হদব। 

িিকাি এিএমই উদদ্যাক্তা সৃজ্নদক অগ্রাণধকাি ণদদচ্ছ। নািী উদদ্যাক্তা সৃণিি লদক্ষ্য িহজ্ র্দিশ ঋি শদয়া হদচ্ছ। এিব 

ণর্ল্পপে িপ্তাণনি সুদ াগ বাোদি পািদল নািীি অে শননণিক ক্ষ্মিায়ন ণনণিি হদব। 

িপ্তাণন বৃণদ্ধি লদক্ষ্য ণবদদদর্ বাাংলাদদদর্ি ণমর্নগুদলাদক আিও িণেয় হদি হদব। প্রদিযদকি দাণয়ত্বদক জ্বাবণদণহি 

আওিায় আনদি হদব। প্রদমার্নাল কম শকা  শজ্ািদাি কিদি হদব। ণমর্নগুদলাি িপ্তাণন টাদগ শদটি পার্পাণর্ ওই শদদর্ি বাণিজ্য-

ণবণনদয়াগ িাংিা ও প্রণিষ্ঠাদনি িাদে ণিপাণক্ষ্ক আলাপ-আদলািনািও টাদগ শট শদয়া শ দি পাদি। ণনয়ণমি মণনটণিাং কিদল টাদগ শট 

পূিি িহজ্ হদব। 

ণবদদদর্ ণবণভন্ন বাণিজ্য শমলায় বাাংলাদদর্ অাংর্গ্রহি কদি। এ অাংর্গ্রহিদক আিও অে শবহ কিদি কা শকি পদদক্ষ্প ণনদি 

হদব। 

িপ্তাণন পে বহুমুখীকিদি িদব শাচ্চ গুরুত্ব ণদদি হদব। িপ্তাণন িহায়িাদক নতুন পে উৎপাদদনি িাদে িমৃ্পক্ত কিদি হদব। 

আমিা শদদর্ি আে শ-িামাণজ্ক উন্নয়দন দদলি অে শননণিক পণিকল্পনাি আওিায় ষষ্ঠ পঞ্চবাণষ শক পণিকল্পনা, শপ্রণক্ষ্ি 

পণিকল্পনা এবাং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন কিণি। 

আমিা ণনব শািনী ইর্দিহাি বাস্তবায়ন কিণি। আমাদদি লক্ষ্য, ২০২১ িাদলি মদে বাাংলাদদর্দক একটি মেম আদয়ি শদদর্ 

উন্নীি কিা এবাং ২০৪১ িাদলি মদে উন্নি শদদর্ি প শাদয় ণনদয়  াওয়া। শিই লক্ষ্য বাস্তবায়দনি মােদম আমিা জ্াণিি ণপিাি 

শিানাি বাাংলা গোি স্বপ্ন পূিি কিদবা। িকলদকই ণনজ্ ণনজ্ শক্ষ্দি অবদান িাখাি আহ্বান জ্ানাই। 

 আপনাদদি িবাইদক ধন্যবাদ। 

 

জ্য় বাাংলা, জ্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদর্ ণিিজ্ীবী শহাক। 

... 


