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সির্দ্য়র এই মোদ্ি আসম গভীর শ্রদ্ধোর িোদ্ে স্মরণ করসি িি জকোদ্লর িি জদ্শ্রষ্ঠ িোঙোসল, র্োসির সপিো িঙ্গিন্ধু শেখ মুসর্বুর 

রহমোনদ্ক। িাঁর শনতৃদ্েই িোঙোসল র্োসি স্বোধীনিো ি্রামোম ও মুসুদ্দ্ধ কদ্র শদেদ্ক স্বোধীন কদ্র। 

স্মরণ করসি, সিে লক্ষ েহীদ ও র্োিীয় চোর শনিোদ্ক। িমদ্িদনো র্োনোসি, দ্দ্ধোহি মুু্সুদ্ োদ্ধো ও িম্ভ্রম হোরোদ্নো দুই লক্ষ 

িোঙোসল নোরীর প্রসি। 

প্রেমিোদ্রর মদ্িো সিসর্এমইএ’র উদ্যোদ্গ আদ্য়োসর্ি সিনসদনব্যোপী Dhaka Apparel Summit এর উদ্বোধন 

অনুষ্ঠোদ্ন উপসিি িকলদ্ক আমোর আন্তসরক শুদ্ভিো ও অসভনন্দন র্োনোসি। 

সুসধমন্ডলী,  

র্োসির সপিো িমৃদ্ধ শিোনোর িো্লো গড়োর স্বপ্ন শদদ্খসিদ্লন। িোই, স্বোধীনিোর পর পর দ্দ্ধসিধ্বস্ত িো্লোদ্দেদ্ক পুনগ জঠন 

কদ্রন। সিসন  রামোম ও েহদ্রর অে জননসিক তিষম্য শ োচোদ্ি একটি আধুসনক কৃসষ ব্যিিো গদ্ড় শিোলোর উদ্যোগ শনন। সিসন িন্ধ ও 

সিধ্বস্ত সেল্প-কোরখোনো রোদ্ের আওিোয় এদ্ন এগুদ্লো চোলু কদ্রন। সিদ্দেী শকোম্পোনীর মোসলকোনোধীন গ্যোিদ্ক্ষিগুদ্লো েয় কদ্র 

রোেোয়ে কদ্রন।  

র্োসির সপিোর পদোঙ্ক অনুিরণ কদ্র আমরোও শদদ্ের আে জ-িোমোসর্ক উন্নয়নদ্ক অরামোসধকোর সদদ্য়সি। ২০০৯ িোল শেদ্ক 

‘‘রূপকল্প-২০২১’’ িোস্তিোয়ন করসি। আমরো অে জনীসিদ্ি গদ্ড় ৬ দেসমক ২ েিো্ে প্রবৃসদ্ধ অর্জন কদ্রসি। দোসরদ্যের হোর ২৪ 

েিো্দ্ে নোসমদ্য় এদ্নসি। আগোমী পাঁচ িিদ্র আমরো িো ১০ েিো্দ্ে নোসমদ্য় আনোর লদ্ক্ষে কোর্ করসি।  

তিসর শপোেোক খোি িো্লোদ্দদ্ের গি জ। রপ্তোসন আদ্য়র প্রোয় ৮০ েিো্ে আদ্ি এ খোি শেদ্ক। এ খোদ্ি প্রোয় ৪০ লক্ষ 

শ্রসমদ্কর কম জি্িোন হদ্য়দ্ি।  োর প্রোয় ৮০ েিো্েই রামোমীণ নোরী। এিি নোরীর অে জননসিক ক্ষমিোয়দ্নর ফদ্ল শদদ্ের দোসরযে দ্রুি 

হ্রোি পোদ্ি। 

শপোেোক খোি প্রিোদ্রর ফদ্ল িোসি জক শিিোখোি সিকসেি হদ্য়দ্ি। অরাম ও পশ্চোৎ ি্দ্ োগ সেল্প গদ্ড় উদ্ঠদ্ি। রপ্তোসনমুখী 

কদ্ম্পোসর্ট শটক্সটোইল সেল্প গদ্ড় উঠোয় তিসর শপোেোদ্ক শদেীয় মূল্য ি্দ্ োর্নও শিদ্ড়দ্ি। শদদ্ের প্রোয় ২০ েিো্ে মোনুষ প্রিেক্ষ 

ও পদ্রোক্ষভোদ্ি এ খোদ্ির ওপর সনভ জরেীল।  



 

 

সুসধবৃন্দ, 

শপোেোক খোি নব্বইদ্য়র দেক শেদ্ক সিসভন্ন প্রসিকূলিো শমোকোদ্িলো কদ্র এসগদ্য়  োদ্ি। আওয়োমী লীগ িরকোর 

িিিময়ই এ খোদ্ির পোদ্ে শেদ্কদ্ি। িমস্যো িমোধোন কদ্রদ্ি। আসে জক প্রদ্ণোদনো ও নীসি-িহোয়িো সদদ্য়দ্ি। আমরো এই িহোয়ক 

ভূসমকো অব্যোহি রোখদ্িো। িরকোর সহদ্িদ্ি এটোই আমোদ্দর দোসয়ে িদ্ল আমরো সিশ্বোি কসর।  

আমোদ্দর ’৯৬ িরকোদ্রর িময় তিসর শপোেোকিহ রপ্তোসনমুখী সেদ্ল্পর উন্নয়দ্ন অদ্নকগুদ্লো িমদ্য়োপদ্ োগী পদদ্ক্ষপ 

সনদ্য়সিলোম। শদেীয় সেদ্ল্পর স্বোে জ ি্রক্ষণ কদ্রসিলোম। সেদ্ল্পর প্রিোর সনসশ্চি কদ্রসিলোম। ফদ্ল শদে আে জ-িোমোসর্কভোদ্ি এসগদ্য় 

সগদ্য়সিল।  

২০০৯ িোদ্ল আমরো  খন িরকোদ্র আসি িখন সিশ্বমন্দো চলসিল। আমরো মন্দো শমোকোদ্িলোয় দ্রুি পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সি। 

উৎপোদন ও ব্যিিো-িোসণদ্র্ের উন্নয়দ্ন শিেসকছু কম জসূচী রামহণ কদ্রসি। প্রদ্ণোদনো প্যোদ্কর্ িোস্তিোয়ন কদ্রসি। সিসভন্ন নীসি-িহোয়িো 

সদদ্য়সি। ফদ্ল সিশ্বব্যোপী রপ্তোসন কমদ্লও আমোদ্দর রপ্তোসন শিদ্ড়দ্ি।  

আমরো সিদুেৎ উৎপোদন ক্ষমিো ৩২০০ শমগোওয়োট শেদ্ক প্রোয় ১১ হোর্োর শমগোওয়োদ্ট উন্নীি কদ্রসি। িড়ক, শনৌ ও শরল 

শ োগোদ্ োগ ব্যিিোর ব্যোপক উন্নয়ন কদ্রসি। তদসনক গ্যোি িরিরোহ ১৭০০ সমসলয়ন  নফুট শেদ্ক প্রোয় ২৫০০ সমসলয়ন  নফুদ্ট 

উন্নীি কদ্রসি। 

শদদ্ের সিসভন্ন িোদ্ন ১৮টি অে জননসিক শর্োন প্রসিষ্ঠোর কোর্ শুরু হদ্য়দ্ি। মুন্সীগদ্ে একটি গোদ্ম জন্টস ি ইদ্কোদ্নোসমক শর্োন 

িোপদ্নর উদ্যোগ শনয়ো হদ্য়দ্ি। ৮টি ইসপদ্র্দ্ি সিসনদ্য়োগ িোড়দ্ি। 

শ্রসমক কল্যোদ্ণ আমরো শিেসকছু পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সি। শপোেোক শ্রসমকদ্দর ন্যেনিম মজুসর ১ হোর্োর ৬৬২ টোকো শেদ্ক ৫ 

হোর্োর ৩০০ টোকোয় উন্নীি কদ্রসি। 

শপোেোক শ্রসমকিহ কম জর্ীিী ল্যোকদ্টটি্ মোদ্দরদ্ক মোসিক ভোিো শদয়ো হদ্ি। সেল্পোঞ্চদ্ল সনরোপত্তো সনসশ্চি করদ্ি সেল্প 

পুসলে গঠন করো হদ্য়দ্ি। সিসর্এমইএদ্ক িোটি জসফদ্কট অি অসরসর্ন ইসুে করোর ক্ষমিো শদয়ো হদ্য়দ্ি। BGMEA University 

of Fashion and Technology চোলু করো হদ্য়দ্ি।  

এিোর িরকোর গঠন করোর পর আমরো শপোেোক সেদ্ল্পর উন্নয়দ্ন শিেসকছু পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সি। অরামীম আয়কর ০.৮০ েিো্ে 

শেদ্ক কসমদ্য় ০.৩০ েিো্ে কদ্রসি। সনরোপদ কম জপসরদ্িে সৃসির লদ্ক্ষে রপ্তোসনমুখী শপোেোক সেদ্ল্প  সপ্র-শফসিদ্কদ্টি সিসড্দ্য়র 

কাঁচোমোল ও অসি-সনি জোপক  ন্ত্রপোসির আমদোসন শুল্ক প্রিেোহোর কদ্রসি। তিসরদ্পোেোকিহ শিেসকছু রপ্তোসন খোদ্ি নগদ িহোয়িো 

সদসি।  

শ্রম আইনদ্ক দ্দ্গোপদ্ োগী করো হদ্য়দ্ি। শ্রসমকদ্দর শপেোগি স্বোিে ও সনরোপত্তো সনসশ্চি করো হদ্য়দ্ি। শেি ইউসনয়ন গঠন 

প্রসেয়ো িহর্ করো হদ্য়দ্ি। মোসলক-শ্রসমক িম্পকজ উন্নয়ন এি্ শ্রসমকদ্দর সুদ্ োগ-সুসিধো বৃসদ্ধর ব্যিিো করো হদ্য়দ্ি। শ্রসমকদ্দর 

দক্ষিো বৃসদ্ধর র্ন্য ৫০ শকোটি টোকোর িহসিল গঠন করো হদ্য়দ্ি। নোরী শ্রসমকদ্দর র্ন্য িরসমটরীর ব্যিিো করো হদ্য়দ্ি।  

িরকোদ্রর পোেোপোসে সিসর্এমইএ শপোেোক শ্রসমকদ্দর কল্যোদ্ণ কোর্ করদ্ি। স্কুল, শমসিকেোল শিন্টস োর, হোিপোিোল, 

গ্রুপিীমো, শেি ইউসনয়ন ি্েোন্ত পরোমে জক শিল, প্রসেক্ষণ ইিেোসদর ব্যিিো কদ্রদ্ি। শ্রসমকদ্দর সিদ্নোদদ্নর র্ন্য িঙ্গীি 

প্রসিদ্ োসগিোর আদ্য়োর্ন করদ্ি। 

সুসধমন্ডলী,  

শ দ্কোদ্নো সেদ্ল্পর অরাম োিো শটকিই করদ্ি গদ্িষণো ও উন্নয়ন একোন্তভোদ্ি অপসরহোর্য্জ। আসম আনসন্দি শ  সিসর্এমইএ 

আইএলও’র িহদ্ োসগিোয় Center of Excellence for Bangladesh Apparel Industry িোপদ্নর উদ্যোগ সনদ্য়দ্ি। 

উন্নিির ব্যিিোপনো এি্ সেদ্ল্পর শকৌেলগি মোন উন্নয়দ্ন অব্যোহি গদ্িষণো ও প্রসেক্ষণ প্রদোদ্নর মোধ্যদ্ম এটি একটি কো জকর 

প্রসিষ্ঠোদ্ন পসরণি হদ্ি িদ্ল আসম সিশ্বোি কসর।  

আমরো শ্রসমদ্কর সনরোপত্তো এি্ কোরখোনোয় সনরোপদ উৎপোদন ব্যিিো সনসশ্চি করদ্ি চোই। িোই িরকোর, সিসর্এমইএ, 

শদেীয় ও আন্তর্জোসিক ি্িো িমসিিভোদ্ি সনরোপদ, শটকিই ও কমপ্লোদ্য়ন্টস  কোরখোনো িোপন সনসশ্চি করসি। পসরদে জক সনদ্য়োগ 

সদদ্য়সি। আসম দৃঢ়ভোদ্ি সিশ্বোি কসর, আমরো এ চেোদ্লে শমোকোদ্িলোয় িফল হদ্িোই। 

আমরো আনসন্দি শ , শপোেোক কোরখোনো সনরোপদ করোর লদ্ক্ষে ইসিমদ্ধ্য অেোকি জ, অেোলোদ্য়ন্স এি্ ন্যোেনোল অেোকেন 

প্লেোদ্নর আওিোয় ২ হোর্োর ১৯৩টি কোরখোনো পসরদে জন করো হদ্য়দ্ি। অসধকো্ে কোরখোনোই ত্রুটিমুুভোদ্ি পসরচোসলি হদ্ি। অিসেি 



 

 

কোরখোনোগুদ্লোদ্ি সনরোপত্তো উন্নয়দ্ন ি্স্কোর কোর্ দ্রুি এসগদ্য়  োদ্ি। এ ব্যোপোদ্র ি্সিি িকলদ্কই িহদ্ োসগিোর মদ্নোভোি সনদ্য় 

এসগদ্য় আিোর আহ্বোন র্োনোই।   

িো্লোদ্দে সিদ্শ্বর সবিীয় বৃহত্তম তিসরদ্পোেোক রপ্তোসনকোরক শদে। এটি হয়ি অদ্নদ্ক পিন্দ কদ্র নো। িোই িোরো শপোেোক 

খোদ্ির সিরুদ্দ্ধ ষড় দ্ন্ত্র সলপ্ত রদ্য়দ্ি। এই শদেী-সিদ্দেী ষড় ন্ত্রকোরীদ্দর ব্যোপোদ্র শপোেোক মোসলক, শ্রসমক, সিদ্দেী িোয়োর ও 

শভোুো িকলদ্কই িিকজ েোকোর আহ্বোন র্োনোই।  সদ শকোদ্নো িমস্যো হয় আমরো িো িমোধোন করদ্ি পোরদ্িো।  

িো্লোদ্দে এসগদ্য়  োদ্ি। িোই প্রসিদ্ োসগিোও িোড়দ্ি। সিশ্বিোর্োদ্র প্রসিদ্ োসগিোয় টিদ্ক েোকদ্ি উৎপোদনেীলিো 

িোড়োদ্ি হদ্ি। সির্োইদ্ন নতুনে আনদ্ি হদ্ি। নতুন িোর্োর সৃসি করদ্ি হদ্ি।  

আমরো আেো কসর, সিদ্শ্বর েীষ জিোনীয় শেিো প্রসিষ্ঠোনগুদ্লো আমোদ্দর পোদ্ে েোকদ্ি। কোরণ, িোদ্দর কোদ্ি িো্লোদ্দদ্ের 

শপোেোকই শিরো। এ অিিো ধদ্র রোখদ্ি সিসর্এমইএ’শক আরও উদ্যোগী হদ্ি হদ্ি।  

সুসধমন্ডলী, 

িরকোর তিসর শপোেোদ্কর িোর্োর িম্প্রিোরদ্ণ শিেসকছু পদদ্ক্ষপ সনদ্য়দ্ি। এর ফদ্ল ইউদ্রোপীয় ইউসনয়ন, নরওদ্য়, 

সুইর্োরল্যোন্ড ও র্োপোন শপোেোক রপ্তোসনদ্ি সর্এিসপ’র রুলি অি অসরসর্ন সেসেল কদ্রদ্ি। ভোরদ্ি ৪৬টি পণ্য শুল্কমুু সুসিধো 

পোদ্ি। চীদ্ন আমরো প্রোয়  ৯৮ েিো্ে পদ্ণ্যর শুল্কমুু প্রদ্িেোসধকোর পোসি। িোসর্দ্ল িো্লোদ্দে দূিোিোি িোপন করো হদ্য়দ্ি।  

এিি সুদ্ োদ্গর পূণ জ িবেিহোর সনসশ্চি করদ্ি শপোেোক রপ্তোসনকোরকদ্দর প্রসি আহ্বোন র্োনোসি। আপনোরো নতুন নতুন 

িোর্োর অনুিন্ধোন করুন। িরকোর আপনোদ্দর পোদ্ে েোকদ্ি। 

সিশ্বিোর্োদ্র আমোদ্দর শপোেোক রপ্তোসনর শেয়োর িোড়োদ্ি হদ্ি। শিই িোমর্থ্জও আমোদ্দর আদ্ি। িো িোস্তদ্ি রূপ সদদ্ি স্বল্প, 

মধ্য ও দী জ শময়োসদ পসরকল্পনো িোস্তিোয়ন করদ্ি হদ্ি।  

আমরো আরও সিদুেৎ ও গ্যোি উৎপোদদ্নর উদ্যোগ সনদ্য়সি। সিদুেৎ আমদোসনর ব্যিিো কদ্রসি। িন্দদ্রর দক্ষিো বৃসদ্ধর 

উদ্যোগ সনদ্য়সি। আপনোরো সিসনদ্য়োগ িোড়োন।   

সুসধমন্ডলী, 

আর্দ্কর এ অনুষ্ঠোদ্ন অদ্নক শেিো ও শেিো প্রসিসনসধ আদ্িন। িোদ্দর প্রসি আমোর অনুদ্রোধ, আপনোরো পদ্ণ্যর দোম 

িোড়োন। িোহদ্ল আমোদ্দর শ্রসমক ভোই-শিোনরো আরও স্বোিন্দেময় র্ীিদ্নর অসধকোরী হদ্িন। িখন িিোই উন্নয়দ্নর িমোন অ্েীদোর 

হদ্ি। 

এই িদ্েলদ্নর পোেোপোসে ‘‘অেোলোদ্য়ন্স’’ International Trade Expo for Building and Fire Safety 

2014 েীষ জক প্রদে জনীর আদ্য়োর্ন কদ্রদ্ি। শির্ন্য িোদ্দরদ্ক ধন্যিোদ র্োনোই। সকছু সিষদ্য় আদ্লোচনোও অনুসষ্ঠি হদ্ি।  ো শপোেোক 

খোদ্ির উন্নয়দ্ন িহোয়ক হদ্ি িদ্ল আসম মদ্ন কসর। 

সিসর্এমইএ ২০২১ িোদ্লর মদ্ধ্য শপোেোক রপ্তোসন িিজমোদ্নর ২৪ দেসমক ৫ সিসলয়ন িলোর শেদ্ক ৫০ সিসলয়ন িলোদ্র 

উন্নীি করোর লক্ষে সনধ জোরণ কদ্রদ্ি। শির্ন্য সিসর্এমইএদ্ক আন্তসরক ধন্যিোদ র্োনোসি। 

আমোদ্দর লক্ষে, ২০২১ িোদ্লর মদ্ধ্য িো্লোদ্দেদ্ক একটি মধ্যম আদ্য়র শদদ্ে উন্নীি করদ্িো। ২০৪১ িোদ্লর মদ্ধ্য 

িো্লোদ্দেদ্ক উন্নি শদদ্ের প জোদ্য় সনদ্য়  োদ্িো। র্োসির সপিোর স্বদ্প্নর শিোনোর িো্লো গদ্ড় তুলদ্িো। এর্ন্য ব্যোপক সেল্পোয়ন ও 

কম জি্িোদ্নর সুদ্ োগ সৃসি করদ্ি হদ্ি। িোই আমরো সিসনদ্য়োদ্গর উত্তম পসরদ্িে সৃসিদ্ক অরামোসধকোর সদদ্য়সি। শিই সুদ্ োগ রামহণ 

করোর র্ন্য আসম শদেী-সিদ্দেী সিসনদ্য়োগকোরীদ্দর প্রসি আহ্বোন র্োনোসি।  

িিদ্েদ্ষ, আসম ঢোকো Dhaka Apparel Summit, Center of Excellence for Bangladesh Apparel 

Industry এি্ International Trade Expo for Building and Fire Safety 2014 এর শুভ উদ্বোধন শ োষণো 

করসি। 

িিোইদ্ক ধন্যিোদ।  

শখোদো হোদ্ফর্। 

র্য় িো্লো, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িো্লোদ্দে সচরর্ীিী শহোক। 

... 


