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োননীয় প্রধানেন্ত্রী 

মেখ হাতিনা 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক িদ্েলন মকন্দ্র, ঢাকা, শুক্রবার, ১৮ ম ৌষ ১৪২২, ০১ র্ানুয়াতর ২০১৬ 

তবিতেল্লাতহর রাহোতনর রাতহে 

অনুষ্ঠাদ্নর িভা তি, 

িহকেীবৃন্দ, 

কূটননতিকবৃন্দ, 

কে জকিজাবৃন্দ, 

ব্যবিায়ী মনতৃবৃন্দ ও রপ্তাতনকারকবৃন্দ, 

মেলায় অংেগ্রহিকারী মেেী-তবদ্েেী প্রতিতনতধবৃন্দ, 

এবং সুতধেন্ডলী। 

 আিিালামু আলাইকুে। 

োিব্যা ী আদ্য়াতর্ি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা ২০১৬-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি িবাইদ্ক আন্ততরক 

শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। আর্ ইংদ্রতর্ ২০১৬-এর প্রথেতেন। মেেবািীদ্ক ইংদ্রতর্ নববদ্ষ জর শুদ্ভচ্ছা। 

বাতির্য েন্ত্রিালয় ও রপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযদ্রার ম ৌথ উদ্যাদ্ে ধারাবাতহকভাদ্ব ২১ বাদ্রর েি এই মেলা আদ্য়ার্ন করা 

হদ্চ্ছ। এ ধরদ্ির আন্তর্জাতিক মেলার তনয়তেি আদ্য়ার্ন বাংলাদ্েেদ্ক আন্তর্জাতিক ব্যবিা-বাতিদ্র্যর অগ্রেতির িাদ্থ যুক্ত 

রাখার একটি বতলষ্ঠ উদ্যাে বদ্ল আতে েদ্ন কতর।  

ধারাবাতহক আদ্য়ার্ন প্রোি কদ্র ম , মেদ্ে-তবদ্েদ্ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলার গুরুত্ব ক্রদ্েই মবদ্ে চদ্লদ্ে। 

এই মেলায় অংেগ্রহদ্ির োধ্যদ্ে আোদ্ের মেদ্ের উদ্যাক্তােি িাঁদ্ের  দ্ের উন্নয়ন, বহুমুখীকরি, উ দ্ ােীকরিিহ েক্ষিা 

বাোদ্নার সুদ্ াে  াদ্বন। 

সুদূর অিীিকাল মথদ্ক আোদ্ের এই র্ন দ্ের  ে রপ্তাতন হদ্য়দ্ে পৃতথবীর তবতভন্ন মেদ্ে। আোদ্ের েিতলন সুনাে 

কুতেদ্য়দ্ে মেে তবদ্েদ্ের রার্েরবাদ্র। আোদ্ের উৎ াতেি  াট, চােোিহ তবতভন্ন কৃতষ ে ইউদ্রাদ্ র তেল্প-কারখানার 

কাঁচাোল তহদ্িদ্ব ব্যবহৃি হদ্য়দ্ে। 

সুতধেন্ডলী, 

ব্যবিা-বাতির্য এবং আথ জ-িাোতর্ক উন্নয়দ্নর মক্ষদ্ে আেরা দৃপ্ত- েদ্ক্ষদ্  এতেদ্য়  াতচ্ছ। বাংলাদ্েে আর্ 

উন্নয়নেীল তবদ্ে উন্নয়দ্নর মরাল েদ্েল তহদ্িদ্ব স্বীকৃি।  

আথ জ-িাোতর্ক উন্নয়ন সূচদ্ক বাংলাদ্েে উন্নয়নেীল মেেগুদ্লা মিা বদ্টই, তবদ্ের বহু উন্নি মেদ্ের তুলনায় ভাদ্লা 

করদ্ে। েক্ষি এতেয়া এবং িাকজভুক্ত মেেগুদ্লার েদ্ধ্য অদ্নক মক্ষদ্ে আোদ্ের অবিান েীদ্ষ জ। 

তবেেন্দা িদ্েও তবেি ৭ বের ধদ্র আোদ্ের তর্তেত  মবদ্েদ্ে ৬.২ েিাংে হাদ্র। েি বের বৃতি ম দ্য়দ্ে ৬.৫১ 

েিাংে হাদ্র। আেরা আো করতে চলতি বের প্রবৃতির হার ৭ েিাংে োতেদ্য়  াদ্ব।  

তবএনত -র্াোি মর্াট আেদ্লর মেষ বেদ্র োথাত ছু আয় তেল ৫৪৩ োতকজন েলার।  া আর্ মবদ্ে োঁতেদ্য়দ্ে ১ 

হার্ার ৩১৪ োতকজন েলাদ্র। ৫ মকাটি োনুষ তনম্ন আদ্য়র স্তর মথদ্ক েধ্যে আদ্য়র স্তদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ে। তবএনত -র্াোদ্ির 

মেষ বেদ্র োতরদ্যযর হার তেল ৪১.৫ েিাংে। আেরা িা কতেদ্য় ২২.৪ েিাংদ্ে নাতেদ্য় এদ্নতে। ২০০৬ িাদ্ল অতি 

োতরদ্যযর হার তেল ২৪.২ েিাংে। িা এখন কদ্ে ৭.৯ েিাংদ্ে মনদ্ে এদ্িদ্ে। 

েি ৭ বেদ্র িরকাতর-মবিরকাতর তেতলদ্য় মেে মকাটিরও মবেী োনুদ্ষর কে জিংিান হদ্য়দ্ে। মুযাস্ফীতি ৬ েিাংে।  

বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি এখন তর্তেত ’র তভতিদ্ি তবদ্ে ৪৫িে এবং ক্রয়ক্ষেিার তভতিদ্ি ৩৩িে। আেরা তনম্ন-

আদ্য়র মেে মথদ্ক তনম্ন-েধ্যে আদ্য়র মেদ্ে উন্নীি হদ্য়তে। 

সুধী, 

স্বাধীনিার  র গুটিকদ্য়ক  ে তনদ্য় িীতেি বার্াদ্র োে কদ্য়ক তেতলয়ন েলার রপ্তাতনর েধ্য তেদ্য় আোদ্ের  াো 

শুরু হয়। েীর্ জ  থ  তরক্রোয় বিজোদ্ন রপ্তাতন দ্ের বার্ার অদ্নক তবস্তৃি হদ্য়দ্ে।  



 

বিজোদ্ন আেরা ৭২৯টি  ে তবদ্ের ১৯২টি মেদ্ে রপ্তাতন করতে। ২০০৫-২০০৬ অথ জবেদ্র রপ্তাতন আয় তেল োে 

১০.৫৩ তবতলয়ন োতকজন েলার। েি অথ জবেদ্র রপ্তাতন হদ্য়দ্ে ৩১.৩ তবতলয়ন োতকজন েলার। আর্ আোদ্ের মরতেট্যান্স ১৬ 

তবতলয়ন োতকজন েলার োতেদ্য় মেদ্ে। আর তরর্াভ জ ম ৌৌঁদ্েদ্ে ২৭ তবতলয়ন োতকজন েলাদ্রর উ দ্র। 

আন্তর্জাতিক তবতভন্ন িংিা বাংলাদ্েেদ্ক তবদ্ের অিযন্ত িম্ভাবনােয় মেেগুদ্লার িাতলকার প্রথেতেদ্ক িান তেদ্য়দ্ে। 

Price Waterhouse Coopers-এর েদ্ি Next Eleven এর প্রথদ্ে থাকা বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি ২০৫০ 

িাদ্ল  তিো মেেগুদ্লাদ্ক োতেদ্য়  াদ্ব। SAARC Development Goals: Bangladesh Country Report 

২০১৩ (SDGS)’ েদ্বষিা প্রতিদ্বেন অনু ায়ী, েতক্ষি এতেয়ার অন্যান্য মেেগুদ্লার তুলনায় োতরযয দূরীকরদ্ি বাংলাদ্েে 

উদ্ল্লখদ্ াগ্য অগ্রেতি অর্জন কদ্রদ্ে। 

City Investment Research and Analysis বাংলাদ্েেদ্ক তবদ্ের দ্রুি প্রবৃতির তেদ্ক অগ্রিরোন 

মেেগুদ্লার িাতলকায় প্রথে তেদ্ক িান তেদ্য়দ্ে।  

IMF, The Wall Street Journal, JP Morgan বাংলাদ্েেদ্ক অ ার িম্ভাবনােয় মেেগুদ্লার িাতলকায় 

প্রথে িাতরদ্ি যুক্ত কদ্রদ্েন। আোদ্ের লক্ষয ২০২১ িাদ্লর েদ্ধ্য রপ্তাতন আয় ৬০ তবতলয়ন োতকজন েলাদ্র উন্নীি করা। 

তপ্রয় সুধী, 

আেরা অথ জননতিক উন্নয়দ্ন রপ্তাতন তনভ জর প্রবৃতিদ্ক গুরুত্ব তেদ্য় আিতে। িাতব জক রপ্তাতন কা জক্রে িহর্ির, বহুমুখী ও 

রপ্তাতন প্রিাদ্র িহায়িা করার র্ন্য ইদ্িােদ্ধ্য রপ্তাতন নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রিয়ন করা হদ্য়দ্ে। আেোতন কা জক্রে িহর্ির ও 

যুদ্ো দ্ ােী করার র্ন্য আেোতন নীতি ২০১৫-২০১৮ চূোন্ত করা হদ্য়দ্ে।  

দ্রুিিে িেদ্য় তর্এিত  িনে প্রোন ও র্াল িাটি জতিদ্কট বদ্ে রপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযদ্রার তর্এিত  িনে ইসুয করার 

কা জক্রে অদ্টাদ্েেন করা হদ্য়দ্ে।  

এোো রপ্তাতন বহুমুখীকরি ও বৃতিদ্ি নানা উদ্যাে গ্রহি করা হদ্য়দ্ে। অপ্রচতলি  ে রপ্তাতন উৎিাতহি করদ্ি 

২০১৫-২০১৬ অথ জবেদ্রর বাদ্র্দ্ট িাদ্ে তিন হার্ার মকাটি টাকা নেে িহায়িা প্রোদ্নর িংিান রাখা হদ্য়দ্ে।  

িম্ভাবনােয় প্লাতিক তেদ্ল্পর উন্নয়দ্ন প্রতেক্ষদ্ির র্ন্য ১০ মকাটি টাকা মথাক বরাদ্দ প্রোন করা হদ্য়দ্ে। রপ্তাতন 

তবষয়ক েদ্বষিা ও প্রতেক্ষদ্ির র্ন্য বাংলাদ্েে িদ্রন মেে ইনতিটিউটদ্ক ২৫ মকাটি টাকা মথাক বরাদ্দ মেওয়া হদ্য়দ্ে।  

অভযন্তরীি ও রপ্তাতন বাতিদ্র্য ক্ষুয ব্যবিায়ীদ্ের অতধকির িহায়িা প্রোদ্নর লদ্ক্ষয ২২৮ মকাটি টাকা ব্যদ্য় এতগ্র-

তবর্দ্নি ির মেে কতিটিটিভদ্নি প্রদ্র্ক্ট েীষ জক প্রকদ্ল্পর কার্ চলোন রদ্য়দ্ে।  

পূব জাচদ্ল ২০ একর র্তেদ্ি িায়ী মেলাদ্কন্দ্র িা ন করা হদ্ব। এর্ন্য চীন িরকাদ্রর িহায়িায় ৭৯৬ মকাটি টাকা 

ব্যদ্য় বাংলাদ্েে-চীন এক্সতর্তবেন মিন্টার তনে জাদ্ির প্রাথতেক কার্ শুরু হদ্য়দ্ে। 

এোোও রপ্তাতন বৃতির র্ন্য আেরা িারাদ্েদ্ে ১০০টি অথ জননতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যাে গ্রহি কদ্রতে। 

ইদ্িােদ্ধ্য ১৬টি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কা জক্রে এতেদ্য় চলদ্ে। 

মুু্ন্সীেঞ্জ মর্লার ের্াতরয়া উ দ্র্লার বাউতেয়ায় প্রায় ৫৫০ একর র্তের উ র ২৫৩টি কারখানা িা দ্নর উ দ্ ােী 

অিযাধুতনক োদ্ে জন্টি তেল্প  াকজ তনে জাদ্ির উদ্যাে গ্রহি করা হদ্য়দ্ে। এর্ন্য ব্যয় হদ্ব ২ েেতেক তিন তবতলয়ন োতকজন েলার। 

এ  াদ্কজ ৩ লাখ মলাদ্কর কে জিংিান হদ্ব। বেদ্র ৩ মথদ্ক ৫ তবতলয়ন োতকজন েলাদ্রর রপ্তাতন আয় হদ্ব। এর্ন্য 

BGMEA ও চীনা তবতনদ্য়ােকারী প্রতিষ্ঠাদ্নর েদ্ধ্য প্রাথতেক চুতক্ত স্বাক্ষতরি হদ্য়দ্ে।  

তপ্রয় সুধী,  

বাংলাদ্েে েতিউটিও-মি ২০১৫ িাদ্লর র্ন্য এলতেতি মকা-অতে জদ্নটর তহদ্িদ্ব োতয়ত্ব  ালন কদ্রদ্ে। মেদ্ের স্বাথ জ-

িংতিষ্ট তবষয়গুদ্লা েতিউটিও’র মনদ্োতেদ্য়েদ্ন আরও মর্ারাদ্লাভাদ্ব উত্থা দ্নর সুদ্ াে সৃতষ্ট হদ্য়দ্ে।  

স্বদ্ল্পান্নি মেে তহদ্িদ্ব বাংলাদ্েে েতিউটিও’র TRIPS চুতক্তর বাধ্যবাধকিা মথদ্ক ২০২১ িাদ্লর ৩১ জুলাই   জন্ত 

অব্যাহতি ম দ্য়তেল।  রবিীকাদ্ল িাে জাতিউটিকযালস্ TRIPS এর আওিায় অব্যাহতি অর্জন কদ্রদ্ে।  

এোো, মকতনয়ার নাইদ্রাতবদ্ি েি ১৫ মথদ্ক ১৮ তেদ্িম্বর অনুতষ্ঠি WTO Ministerial Conference-এ 

এলতেতিিহ বাংলাদ্েে রুলি অব অরতর্ন, িাতভ জি ওদ্য়ভার ও  অথ জপূি জ বাতিতর্যক এবং আইনেি সুরক্ষা  াওয়ার অঙ্গীকার 

ম দ্য়দ্ে।  



 

তবে বাতির্য িংিা িথা েতিউটিও’র আতবভ জাদ্বর িদ্ল বিজোদ্ন আন্তর্জাতিক বাতির্য আদ্ের মচদ্য় অদ্নক মবতে 

চযাদ্লতর্ং।  

আেোতন শুল্ক হ্রাি অব্যাহি থাকার িদ্ল বংলাদ্েদ্ের েি স্বদ্ল্পান্নি মেেগুদ্লার র্ন্য প্রবতিজি অগ্রাতধকারমূলক 

বার্ার প্রদ্বোতধকার স্কীদ্ের আওিায় প্রাপ্ত সুতবধা তেন তেন িঙ্কুতচি হদ্চ্ছ। এিব চযাদ্লঞ্জ মোকাদ্বলা কদ্র বাতির্য 

িম্প্রিারি ও নতুন বার্ার সৃতষ্টর লদ্ক্ষয ব্যবিায়ীবৃন্দ এবং িরকারদ্ক নতুন নতুন মকৌেল অবলম্বন করদ্ি হদ্ব।  

এোো তবতভন্ন অশুল্ক বাধাদ্ক অতিক্রে কদ্র আোদ্ের উৎ ােক ও রপ্তাতনকারকদ্ের িীব্র প্রতিদ্ াতেিা মোকাদ্বলা 

করার েি িাের্থ্জ ও িক্ষেিা অর্জন করা আবশ্যক।  

এ লদ্ক্ষয িাঁদ্েরদ্ক উৎ ােনেীলিা বৃতির িাদ্থ িাদ্থ  দ্ের োন উন্নয়ন,  দ্ের ব্রাতন্ডং ও আকষ জিীয় করার তেদ্ক 

দৃতষ্ট মেওয়া প্রদ্য়ার্ন। তনর্স্ব ব্রাদ্ন্ড রপ্তাতন করা িম্ভব হদ্ল আোদ্ের রপ্তাতনর  তরোি এবং এ খাি হদ্ি প্রাপ্ত সুতবধা 

বহুলাংদ্ে বৃতি  াদ্ব।  

আোদ্ের রপ্তাতন বহুমুখী করদ্ি হদ্ব।  াো াতে নতুন নতুন বার্ার খ ৌঁদ্র্ মবর করদ্ি হদ্ব। বতহতব জদ্ে প্রতক্রয়ার্াি 

কৃতষ দ্ের প্রচুর চাতহো রদ্য়দ্ে। আোদ্ের কৃতষতভতিক তেল্প প্রতিষ্ঠান েদ্ে তুলদ্ি হদ্ব  াদ্ি গ্রােীি অথ জনীতি েতক্তোলী হয়।  

িরকার ব্যবিা করদ্ব না। ব্যবিা করদ্বন আ নারা। আোদ্ের িরকার রপ্তাতন বৃতির র্ন্য িব রকদ্ের িহায়িা 

প্রোন কদ্র  াদ্চ্ছ এবং এ িহায়িা অব্যাহি থাকদ্ব।  

আতে দৃঢ়ভাদ্ব তবোি কতর, বিজোন রপ্তাতনর প্রবৃতির ধারা অব্যাহি থাকদ্ল িকদ্লর িতেতলি প্রদ্চষ্টায় আোেী 

২০২১ িাদ্লর েদ্ধ্য বাংলাদ্েে একটি েধ্যে আদ্য়র মেে তহদ্িদ্ব তবে োনতচদ্ে ে জাোপূি জ অবিান কদ্র তনদ্ি  ারদ্ব। আেরা 

র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্ব্যর রহোদ্নর স্বদ্ের ক্ষুধামুক্ত, োতরযযমুক্ত মিানার বাংলা প্রতিষ্ঠা করদ্ি  ারব। 

োিব্যা ী আদ্য়াতর্ি এই মেলা মথদ্ক ব্যবিায়ী, তেল্প তি, রপ্তাতনকারক, েদ্বষক ও মেেী-তবদ্েেী প্রযুক্ততবেেি 

িব জাধুতনক ধ্যান-ধারিা ও প্রযুতক্ত িিদ্কজ ধারিা তনদ্ি  ারদ্বন।  

োিব্যা ী এ মেলা সুন্দরভাদ্ব মেষ মহাক-এ প্রিযাো কদ্র আতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৬ এর শুভ 

উদ্বাধন মর্াষিা করতে। 

মখাো হাদ্ির্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্েে তচরর্ীবী মহাক। 

...  


