
জাতীয় রফতানি ট্রনফ নিতরণ অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

শেখ হানিিা  

ঢাকা, বৃহস্পনতিার, ২৪ চৈত্র ১৪১৭, ৭ এনপ্রল ২০১১  

 

নিিনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

অনুষ্ঠানির িভাপনত,  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

নিনভন্ন শৈম্বানরর শিতৃবৃন্দ,  

জাতীয় রপ্তািী ট্রনফ প্রাপ্তগণ,  

উপনিত সুনধমন্ডলী  

আিিালামু আলাইকুম।  

শদনের রফতানিকারকনদর উৎিানহত করার এ অিন্য অনুষ্ঠানি উপনিত িিাইনক শুনভচ্ছা জািানচ্ছ। অনভিন্দি জািানচ্ছ, 

‘জাতীয় রপ্তািী ট্রনফ' প্রাপ্ত শদনের নিনেষ্ট রফতানিকারকগণনক।  

প্রনতেক রফতানিকারকই এই ট্রনফ পাওয়ার প্রতোো কনরি। এ লক্ষ্ে অজজনি তারা উৎপাদি ও রফতানি িাড়াি। এই 

সুখময় প্রনতন ানগতার জন্য আনম িকল রফতানিকারকনক অনভিন্দি জািানচ্ছ।  

সুনধমন্ডলী,  

িানণনজে িিনত লক্ষ্মী। এ পুনরানিা প্রিাদটি িতজমাি গনতময় আধুনিক নিনেও িমুজ্জ্বল। অর্ জনিনতক, রাজনিনতক, 

িামানজক, িাংস্কৃনতক িকল শক্ষ্নত্রই িানণজে নিয়ন্ত্রনকর ভূনমকায়। নিপানক্ষ্ক, আঞ্চনলক ও আন্তজজানতক িানণজে শজাটই মূলতঃ 

প্রভানিত করনে অন্যান্য িম্পকজনক। আমরাও আমদানি-রফতানি উভয় িানণজেনক িমাি প্রাধান্য নদনচ্ছ।   

িি জকানলর িি জনেষ্ঠ িাঙ্গানল, জানতর নপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুনজবুর রহমাি ১৯৭২ িানলর জানুয়ানর শর্নকই যুদ্ধনিধ্বস্ত 

িাংলানদেনক ধ্বংিস্ত্তপ শর্নক শটনি শতালার কানজ হাত শদি। িদ্য স্বাধীি শদনে নিধ্বস্ত হওয়া রাস্তা-ঘাট, নিজ-কালভাট জ, নিদ্যেৎ 

শকন্দ্র িহ িকল অিকাঠানমা গনড় তুনলি। িন্ধ ও পনরতোক্ত নেল্প-কল-কারখািা ৈালু কনরি। ৈট্টগ্রাম ও মংলা িন্দরনক িৈল 

কনরি। শদনের উৎপাদি নদনয়ই অভেন্তরীণ ৈানহদা শমটানিার ব্যিিা কনরি।  

ভারত, রানেয়া িহ িন্ধুপ্রতীম শদেগুনলার িানর্ িাট জার শট্রড চুনক্ত কনরি। এনত িাংলানদনের পণ্য রফতানির পর্ 

উনমানৈত হয়। নতনি কৃনষ উৎপাদি বৃনদ্ধর লনক্ষ্ে পদনক্ষ্প শিি। নতনি এভানি প্রনতটি খানত স্বয়ংিম্পূণ জ হওয়ার কম জসূনৈ হানত 

শিি।  

একটা নিধ্বস্ত অর্ জিীনত মাত্র িানড় নতি িেনরর মনেই মার্া তুনল দাঁড়ানত শুরু কনর। তখিই স্বাধীিতা নিনরাধী ৈক্র এ 

অগ্রগনত স্তব্ধ কনর শদয়। তারা ১৯৭৫ িানলর ১৫ আগস্ট জানতর নপতানক িপনরিানর হতো কনর। শদে অমানিোর অন্ধকানর 

নিমনিত হয়। মুনক্তযুনদ্ধর শৈতিা, আর্ জ-িামানজক অগ্রগনত িিই শলাপ পায়। নেনল্পর অগ্রগনতও নিনমত হয়।  

আনের দেনক শদনের নকছু প্রনতভািাি, উদ্যমী ও িাহিী উনদ্যাক্তা ভঙ্গুর নেল্পখানতর হাল ধরনত এনগনয় আনিি। 

চতনরনপাষাক খাতনক তানদর শক্ষ্ত্র নহনিনি শিনে শিি। একান্ত নিজস্ব উনদ্যানগ তারা খাতটির প্রিার ঘটানত শুরু কনরি। ইউনরাপীয় 

ইউনিয়নির শদেগুনলানত Generalized System of Preference এর আওতায় প্রায় শুল্কমুক্ত রফতানির সুন াগ কানজ 

লাগাি। পাোপানে যুক্তরানের িাজানর শকাটা সুনিধা তানদরনক রফতানি বৃনদ্ধনত উৎিাহ শ াগায়।  

িব্বইনয়র দেনক নিএিনপ িরকানরর পৃষ্ঠনপাষকতায় নকছু রফতানিকারনকর উদয় হয়। লুটপাট কনর দ্রুত িম্পদ গড়াই 

এনদর একমাত্র লক্ষ্ে র্ানক। িরকানরর িহন ানগতায় এরা ১৯৯২ শর্নক ১৯৯৫ প জন্ত নজএিনপ জানলয়ানত কনর। জানলয়ানতর 



কারনণ ইউনরাপীয় ইউনিয়নি চতনরনপাষাক রফতানি িনন্ধর উপক্রম হয়। নকছু শমৌসুমী ব্যিিায়ী নৈংড়ী রফতানিনত প্রতারণার 

আেয় শিয়। এনত নহমানয়ত খাদ্য রফতানিও হুমনকর মুনখ পনড়।  

১৯৯৬ িানল িরকানরর দানয়ত্ব পাওয়ার পর পরই আমরা নজএিনপ িমস্যার একটা িম্মািজিক িমাধানির উনদ্যাগ শিই। 

আমরা ইইউ'র শিতৃবৃনন্দর িানর্ আলাপ-আনলাৈিা কনর। িাটি জনফনকট অি অনরনজি ইসুেনত স্বচ্ছতা আনি। ইইউ আমানদর ব্যিিায় 

আেস্ত হয়। নজএিনপ সুনিধা িহাল রানখ। নিট ও ওনভি শপাষানক নজএিনপ'র েতজ নেনর্ল কনর। নহমানয়ত খানদ্যর মাি নিয়ন্ত্রণ 

ব্যিিার উন্নয়ি করা হয়। চতনরনপাষাক, নহমানয়ত খাদ্য, ৈামড়াজাত পণ্য ইতোনদ নজএিনপ'র আওতায় রফতানির পর্ সুগম হয়। 

শদনের রফতানি আয় আিার িাড়নত র্ানক। ফনল আমানদর পাঁৈ িেনর রফতানি আয় প্রায় নিগুণ হয়। ২০০০-২০০১ অর্ জিেনর 

রফতানি আয় দাঁড়ায় ৬৪৭ শকাটি ডলানর।  

শদেীয় পণ্যনক নিনদনে পনণ্যর আগ্রািি শর্নক Protection িি শদেই শদয়। ১৯৯১ প জন্ত িাংলানদনেও পণ্য আমদানির 

শক্ষ্নত্র ৩৫০ েতাংনের শিনে শুল্ক নেল। নিএিনপ ক্ষ্মতায় এনি আমদানি শুল্ক কমানত র্ানক। ১৯৯৫ িানল তারা শুল্ক ৫০ েতাংনে 

িানমনয় আনি। ভারত এর সুফল তুনল শিয়।  

নিএিনপ িরকার শকাি রকম প্রস্ত্তনত োড়া ১৯৯৩ িানল  SAARC Preferential Trade Agreement িা 

‘িাপটা' চুনক্ত কনর । চুনক্ত অনু ায়ী িাকজভুক্ত শদেগুনলানত কম শুনল্ক রফতানি করনত হনল ৪০ েতাংে Local Value 

Addition প্রনয়াজি। অর্ৈ তখি িাংলানদনের শকানিা রফতানি পনণ্যরই ৪০ েতাংে Local Value Addition নেল িা। 

তাই িাংলানদে রফতানি করনত পানরনি। আমরা দানয়ত্ব নিনয় ১৯৯৮ িানল Local Value Addition ৩০ েতাংনে িানমনয় 

আনি। আমানদর পণ্য রফতানির সুন াগ সৃনষ্ট হয়।  

এখি আমরা SAFTA চুনক্তর আওতায় ভারত িহ িাকজ ভুক্ত শদেগুনলানত রফতানি িাড়ানিার উনদ্যাগ নিনয়নে। 

আমানদর রফতানি স্বার্ জ রক্ষ্ার লনক্ষ্ে Negative List শোট করার জন্য Negotiation ৈানলনয়  ানচ্ছ। এর ফনল ভারত গত 

িের িাংলানদে শর্নক ৮০ লাখ নপে চতনরনপাষাক নিিাশুনল্ক আমদানি কনরনে। এ িেরও করনি। িাকজভুক্ত অন্যান্য শদনেও 

আমানদর রফতানি িাড়নে। নিমিনটনকর মােনম দনক্ষ্ণ-পূি জ এনেয়ায় রফতানি বৃনদ্ধর উনদ্যাগ শিয়া হনয়নে।  

সুনধমন্ডলী,  

১৯৯৮ এর ভয়ািহ িন্যার কর্া আপিানদর মনি আনে। িারা শদনে পানি। তারপরও আমরা রফতানির ৈাকা িৈল 

শরনখনে। শট্রি লাইি এনলনভট কনর শট্রি ৈলাৈল িৈল শরনখনে। নিনেষ কানগ জা নিমানির ব্যিিা কনর রফতানি পণ্য এয়ার নলনটং 

এর ব্যিিা কনরনে। নিনেষ শজটির ব্যিিা কনরনে। ঢাকা শর্নক ৈট্টগ্রাম িন্দর প জন্ত পণ্য পনরিহি ব্যিিা িৈল শরনখনে।  

নিে িানণজে িংিায় ‘শকার শলিার স্টোন্ডাড জ' এর িানম আমানদর রফতানি পণ্য উৎপাদি নিনয় আপনত শতালা হনয়নেল। 

আমরা শিই িমস্যার িমাধাি কনর।  

শটক্সটাইল খানতর উন্নয়নিও অনিক ৈোনলঞ্জ নেল। িনহনি জনের আপনত িনেও আমরা কনম্পানজট নেল্প িাপিনক উৎিানহত 

কনর। উনদ্যাক্তানদর জন্য মূলধি শ াগাড় কনর। রফতানির শক্ষ্নত্র িগদ অর্ জ িহায়তা তানদর জন্যও প্রন াজে কনর। ফনল শদনে েত 

েত রফতানিমুখী কনম্পানজট শটক্সটাইল নেল্প গনড় উনঠ।  

আমরা ফরওয়াড জ নলংনকজ নেল্প িাপিনকও উৎিানহত কনর। চতনরনপাষাক খানতর উন্নয়নি কর ও শুল্ক শরয়াত, িনন্ডড 

ওনয়র হাউি সুন াগ িহ ৬১টি সুনিধা শদই। আমানদর পাঁৈ িেনর চতনরনপাষাক রফতানিনত প্রায় ৩০০ েতাংে প্রবৃনদ্ধ হয়। 

চতনরনপাষাক খানত Local Value Addition ১৯ েতাংে শর্নক ৬২ েতাংনে উন্নীত হয়। এমনিভানি রফতানির প্রনতটি খানত 

আমরা Promotional Initiatives শিই।  

এই িহন ানগতার ধারা আমরা এিারও িজায় শরনখনে। কারণ, আওয়ামী লীগ ক্ষ্মতায় আনি শদনের অর্ জিীনতনক সুদৃঢ় 

করার জন্য। িানণজে-িান্ধি পনরনিে চতনরর জন্য। আমরা ব্যিিায়ীর ভূনমকায় িয়, Facilitator এর ভূনমকা পালি কনর। আর 

নিএিনপ ক্ষ্মতায় আিনল লুটপাট, দ্যিীনত, জানলয়ানত কনর নিনজনদর শপট ভনর। অর্ জ পাৈার কনর। শদনে িন্ত্রাি, ৈাঁদািানজ, মাদক 

আর শমৌলিাদনক উনে শদয়।  



আমানদর লক্ষ্ে শদনে-নিনদনে নিনিনয়াগ িাড়ানিা। এর ফনল শদনের নজনডনপ িাড়নে। িতুি িতুি কম জিংিাি হনচ্ছ। 

আধুনিক প্রযুনক্ত আিনে। িাধারণ েনমক দক্ষ্ েনমনক পনরণত হওয়ার সুন াগ পানচ্ছ। মানুনষর অর্ জনিনতক অিিার উন্ননত হনচ্ছ। 

জিগনণর ক্রয় ক্ষ্মতা িাড়নে।   

নেল্প উনদ্যাক্তাবৃন্দ,  

এিার আমরা  খি িরকানরর দানয়ত্ব গ্রহণ কনর তখি উন্নত নিনে অর্ জনিনতক মন্দা ৈলনেল। এ মন্দা শমাকানিলার জন্য 

আমরা রফতানিকারকনদরনক দ্যই িানর প্রায় িানড় পাঁৈ হাজার শকাটি টাকার প্রনণাদিা প্যানকজ নদনয়নে। ব্যাংক  ণ 

পুিঃতফনেলীকরনণর সুন াগ নদনয়নে। ইিনডমনিটি িন্ড অিমুক্তকরনণর িময়িীমা বৃনদ্ধ কনরনে।  

খাদ্যপনণ্যর উচ্চমূল্য আমরা শদড় মানির মনে স্বাভানিক অিিায় নফনরনয় এনিনে। গত আট মাি ধনর আন্তজজানতক 

িাজানর আিার খাদ্যপনণ্যর দাম িাড়নে। আমরা ভতুজনক নদনয়, শুল্ক কনমনয়, মনিটনরং শজারদার কনর নজনিিপনত্রর দাম ক্রয় 

ক্ষ্মতার মনে শরনখনে। পাোপানে আমরা জিগনণর আয় িাড়ানিার পর্ সুগম কনরনে। িামানজক নিরাপতা শিষ্টিীর শক্ষ্ত্র 

িানড়নয়নে। গানম জন্টি েনমকনদর ন্যেিতম মজুনর ১,৬৬২ টাকা শর্নক িানড়নয় ৩,০০০ টাকা কনরনে। িরকানর ৈাকুনরজীিীনদর 

শিতি-ভাতা প্রায় নিগুণ কনরনে। গত দ্যই িেনর মার্ানপছু আয় ৬৬০ ডলার শর্নক ৭৮০ ডলানর উন্নীত হনয়নে।   

আমরা নিম্ন আয়নভাগীনদর জন্য শরেনির ব্যিিা কনরনে। শখালা িাজানর ৈাল নিনক্র এিং শফয়ার প্রাইি কাড জ ৈালু 

কনরনে।  

শদনে প্রর্মিানরর মনতা নেল্প পুনলে গঠি করা হনয়নে। েনমক-মানলক এনক অপনরর পনরপূরক। উভনয়র স্বার্ জই উভয়নক 

শদখনত হনি।              

রফতানিকারকরা আমদানিকারকনদর Compliance শ মি রক্ষ্া কনরি শতমনি েনমনকর ৈানহদাও িময়মনতা পূরণ 

করনিি িনল আনম আো কনর।  

আনম জানি, নিদ্যেৎ ও গ্যাি নিনয় আপিারা একটু িমস্যায় আনেি। এ পনরনিনতর জন্য নিএিনপ-জামাত শজাট িরকার 

দানয়। নকন্তু শদেটা শতা আমানদর িকনলর। তাই আমরা শুরু শর্নকই নিদ্যেৎ উৎপাদি বৃনদ্ধর িনিি শৈষ্টা কনর  ানচ্ছ। এ দ্যই িেনর 

িতুি কনর ১৪০৩ শমগাওয়াট নিদ্যেৎ উৎপাদি কনরনে। আনরা ৩৪টি িতুি নিদ্যেৎ শকন্দ্র নিম জানণর কাজ ৈলনে। গ্যাি উৎপাদি 

বৃনদ্ধনতও িতুি কূপ খিি এিং পাইপ লাইি িাপনির কাজ ৈলনে।  

শ াগান াগ ব্যিিার উন্নয়নি ব্যাপক কম জসূনৈ িাস্তিায়ি করা হনচ্ছ। ঢাকা-ৈট্টগ্রাম িড়কনক ৈার শলনি উন্নীত করা হনচ্ছ। 

ৈট্টগ্রাম ও মংলা শপাট জনক আনরা গনতেীল করা হনচ্ছ। শিিাখাতগুনলার উন্নয়ি করা হনচ্ছ।   

আমরা িানণজে-িান্ধি আমদািী ও রপ্তািী িীনত প্রণয়ি কনরনে। নেল্প িাপিনক উৎিানহত করার লক্ষ্ে নিনয় নেল্প িীনত 

চতনর কনরনে। িারী নেল্প-উনদ্যাক্তা সৃনষ্টনক উৎিানহত করনে। ডনিউটিও'র শদাহা রাউন্ড শর্নক িনি জাচ্চ সুনিধা আদানয়র শৈষ্টা করনে। 

রপ্তািী উন্নয়ি অিকাঠানমার উন্নয়ি করনে। উনদ্যাক্তা ও রফতানিকারকনদর িনি জাচ্চ শিিা প্রদাি নিনিত করার লনক্ষ্ে িংনেস্নষ্ট 

িরকানর প্রনতষ্ঠািগুনলানক শঢনল িাজানিা হনচ্ছ।  

সুনধমন্ডলী,  

িানণনজের নিোয়ি ও উদানরকরনণর কারনণ নিে িাজানর প্রনতন ানগতা শিনড়নে। এ প্রনতন ানগতায় টিনক র্াকা একটি িড় 

ৈোনলঞ্জ। এ ৈোনলঞ্জ শমাকানিলায় রফতানি পণ্য িহুমুখীকরণ, পনণ্যর মাি উন্নয়ি এিং নেনল্পর উৎপাদিেীলতা িাড়ানত হনি। এ 

লনক্ষ্ে নেল্প উনদ্যাক্তানদরনকই অগ্রণী ভূনমকা নিনত হনি। প্রনতটি নেনল্প গনিষণা ও উন্নয়নির জন্য আলাদা িানজট র্াকনত হনি। 

িরকার িহায়ক ভুনমকা পালি কনর  ানি।  

আমানদর শিািালী আঁে পাট তার হারানিা ঐনতহে আিার নফনর শপনত  ানচ্ছ। ৈলনত অর্ জিেনরর প্রর্ম আট মানি পাট ও 

পাটজাত পণ্য রফতানিনত ৫১ েতাংে প্রবৃনদ্ধ হনয়নে। প্রায় ৭৪ শকাটি ডলার রফতানি হনয়নে। কাঁৈাপানটর পনরিনতজ পাটজাত পণ্য 

রফতানিনক উৎিানহত করা হনচ্ছ। রাোয়ত্ব খানতর িন্ধ র্াকা পাটকলগুনলা এনক এনক ৈালু করা হনচ্ছ।  

জাহাজ রফতানিনত একটি নিরি নিপস্নি িানধত হনয়নে। িাংলানদে প্রায় ৮০টি শদনে ওষুধ রফতানি করনে। শদেীয় 

ৈানহদারও প্রায় ৯৭ েতাংে শমটানিা হনচ্ছ। ওষুধ নেনল্পর শমৌনলক কাঁৈামাল শদনে উৎপাদনির ব্যিিা করা হনচ্ছ। এ লনক্ষ্ে 



নিনিনকর উনদ্যানগ গজানরয়ায় একটি নেল্প পাকজ গনড় শতালা হনচ্ছ। নিনভন্ন শদনের িানর্ Contract Manufacturing এর 

সুন াগ গ্রহনণর জন্য উনদ্যাক্তানদর উৎিানহত করা হনচ্ছ।  

কৃনষজাত পণ্য উৎপাদি ও রফতানিনক উৎিানহত করা হনচ্ছ। স্বল্প সুনদ  ণ এিং রফতানিনত ১০ েতাংে িগদ িহায়তা 

শদয়া হনচ্ছ।  

নিে মন্দা িনেও গত অর্ জিের রফতানিনত ৪.১১ েতাংে প্রবৃনদ্ধ হনয়নে। অর্ৈ ২০০৯ িানল নিে রফতানি ২৩ েতাংে 

কনমনে। ২০১০ িানল নিে রফতানিনত ১২ েতাংে প্রবৃনদ্ধ হনয়নে। িাংলানদনের প্রবৃনদ্ধ হনয়নে ৪০ েতাংে। ৈলনত অর্ জিেনরর আট 

মানি শমাট রফতানি হনয়নে ১,৪০৭ শকাটি ডলার। ফনল শদনের িামনষ্টক অর্ জিীনত নিনতেীল রনয়নে।         

সুনধমন্ডলী,  

নিেব্যাপী নেল্পখানত আধুনিক প্রযুনক্তর ব্যিহার ক্রনমই িাড়নে। নিে উষ্ণায়ি শমাকানিলায় উন্নত শদেগুনলা Green 

Technology and Clean Production শক গুরত্ব নদনচ্ছ। এ উতরণ মসৃি করার লনক্ষ্ে আমানদরনক এখি শর্নকই উনদ্যাগী 

হনত হনি। আধুনিক প্রযুনক্ত ব্যিহার করার িামর্থ্জ অজজি করনত হনি। প্রযুনক্তনত নপনেনয় র্াকার অিকাে শিই।  

িতজমাি িরকার শদনে িানণজে-নিনিনয়ানগর অনুকূল পনরনিে সৃনষ্ট করনে। আপিারা নেল্প িাপি করুি। উৎপাদি ও 

রফতানি িাড়াি। কম জিংিাি সৃনষ্ট করুি।  দানরদ্র্ে শঘাৈানত অিদাি রাখুি। আসুি, িরকানর ও শিিরকানর খাত নমনল আমরা 

ইনিত লনক্ষ্ে এনগনয়  াই।   

সুনধমন্ডলী,  

িাংলানদে অর্ জনিনতকভানি একটি িম্ভািিাময় শদে। জানতর নপতা এই িম্ভািিানক কানজ লানগনয় একটি সুখী-িমৃদ্ধ 

শিািার িাংলা গড়নত শৈনয়নেনলি। আমরা িঙ্গিন্ধুর স্বননের শিই শিািার িাংলা গড়নত ৈাই। আমরা ২০২১ িানল স্বাধীিতার 

সুিণ জজয়ন্তী পালি করি। তখি এমি একটি শদে গড়নত ৈাই শ খানি ক্ষুধা ও দানরদ্র্ে র্াকনি িা। নিনের বুনক আত্মম জাদােীল 

জানত নহনিনি মার্া উঁচু কনর দাঁড়ানি। িাংলানদে হনি একটি উন্নত, আধুনিক, ধম জনিরনপক্ষ্ গণতানন্ত্রক শদে। একটি পরম োনন্তর 

শদে। আসুি, আমরা মুনক্তযুনদ্ধর শৈতিায় ঐকেিদ্ধ হনয় শিই লনক্ষ্ে কাজ কনর।   

পনরনেনষ জাতীয় রপ্তািী ট্রনফ প্রাপ্তনদরনক আিানরা অনভিন্দি জািানচ্ছ। িিাই ভাল র্াকুি। শদনের রফতানি আনরা বৃনদ্ধ 

পাক। এ আো ব্যক্ত কনর আমার িক্তব্য এখানিই শেষ করনে।  

শখাদা হানফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলানদে নৈরজীিী শহাক।  

......  

 


