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শিল্প মন্ত্রণালদয়ি মাননীয় মন্ত্রী,  

মন্ত্রণালদয়ি কম শকর্শা ও কম শিািীবৃন্দ। 
 

আিিালামু আলাইকুম। 
 

শিল্প মন্ত্রণালদয়ি িকল কম শকর্শা-কম শিাশিদক আশম শুদভচ্ছা জানাশচ্ছ। বর্শমান িিকাি দাশয়ত্ব গ্রহণ কিাি 

পি আজ আশম প্রথমবাদিি মর্ শিল্প মন্ত্রণালয় পশিদি শদন এদিশি।  

এি আদগ শবগর্ শময়াদদ ২০০৯ িাদল আশম এ মন্ত্রণালদয় এদিশিলাম। এখাদন এদল প্রথদমই মদন পদে 

িব শকাদলি িব শদেষ্ঠ বাঙাশল, জাশর্ি শপর্া বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুি িহমাদনি কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ িাদল যুক্তফ্রন্ট 

িিকাদিি শিল্পমন্ত্রীি দাশয়দত্ব শিদলন। শি িময় শর্শন শিদল্পান্নয়দনি মাধ্যদম িমৃদ্ধ, উন্নর্ ও স্বাবলম্বী বাাংলাদদদিি 

স্বপ্ন শদদখশিদলন।  

শকন্তু ১৯৭৫ িাদলি ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুদক িপশিবাদি হর্যাি মধ্য শদদয় শি স্বপ্ন আি বাস্তবাশয়র্ হয়শন।  

শিাদকি মাি আগদস্ট আশম গভীি েদ্ধাি িাদথ স্মিণ কিশি িব শকাদলি িব শদেষ্ঠ বাঙাশল, জাশর্ি শপর্া 

বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুি িহমানদক। স্মিণ কিশি আমাি মা শবগম ফশজলাতুন শনিা মুশজব, আমাি শর্ন ভাই - কযাদেন 

শিখ কামাল, শল. শিখ জামাল এবাং শিখ িাদিলিহ ১৫ আগদস্টি িকল িহীদদক। আশম আিও স্মিণ কিশি জার্ীয় 

িাি শনর্া এবাং মুশক্তযুদদ্ধি িহীদদি। আশম িকল িহীদদদি রুদহি মাগশফিার্ কামনা কিশি। 

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

২০২১ িাল নাগাদ শদদি একটি িশক্তিালী শিল্পখার্ গদে শর্ালাি জন্য িিকাি শনিলিভাদব কাজ কদি 

যাদচ্ছ। শযখাদন জার্ীয় আদয় শিল্পখাদর্ি অবদান ২৮ ির্াাংি শথদক ৪০ ির্াাংদি এবাং কম শিাংস্থাদনি অবদান     ১৬ 

ির্াাংি শথদক ২৫ ির্াাংদি উন্নীর্ হদব।  

এ জন্য মানবিম্পদদি উন্নয়ন ঘটিদয় শদদিি িব ধিদনি শিদল্পি পশিদবিবান্ধব শবকাি ও উন্নয়ন ত্বিাশির্ 

কিদর্ িিকাি িমশির্ পদদেপ গ্রহণ কদিদি।  

ইদর্ামদধ্য আমিা জার্ীয় শিল্পনীশর্ ২০১০ প্রণয়ন কদিশি। শযখাদন বাাংলাদদদিি শিল্পখাদর্ি উন্নয়দন 

ব্যশক্তখার্দক শনয়ামক শহদিদব শিশির্ কিা হদয়দি। শবিিকাশি খাদর্ি দের্া ও গশর্িীলর্া বজায় িাখাি লদেয 

িিকাি িহায়ক এবাং র্দািশকমূলক ভূশমকা পালন কদি যাদচ্ছ।  

বাাংলাদদদি িহিাঞ্চল এবাং গ্রামীণ পয শাদয় দাশিদ্রযর্াি ধিণ এক িকম নয়। িহিাঞ্চদল জনিাংখ্যাি িাপ 

বােদি। গ্রামীণ অথ শনীশর্দর্ আয় বৃশদ্ধ ও কম শিাংস্থান সৃশিি মাধ্যদম মানুদষি িহিমুখীর্া কমাদনা িম্ভব। এজন্য 

গ্রামীণ পয শাদয় ক্ষুদ্র, কুটিি ও মাঝাশি শিদল্পি শবকািদক ত্বিাশির্ কিদর্ হদব।  

২০০৯ িাদল এ মন্ত্রণালয় পশিদি শদনি িময় আশম শদদিি মঙ্গাপীশের্ এলাকািহ গ্রামীণ পয শাদয় 

জনিাধািদণি আথ শ-িামাশজক অবস্থাি উন্নয়দনি জন্য শকছু শদক শনদদ শিনা প্রদান কদিশিলাম।  
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এি আদলাদক শবশিদকি মাধ্যদম শিল্প মন্ত্রণালয় শবি শকছু প্রকল্প গ্রহণ কদিদি এবাং শিিদবি বাস্তবায়দনি 

কাজ এশগদয় িলদি। ২০১২-২০১৩ অথ শবিদি শজশিশপ-শর্ ক্ষুদ্র ও কুটিি শিল্পখাদর্ি অবদাদনি হাি শিল ৫.২৭ 

ির্াাংি। ক্ষুদ্র ও কুটিি শিল্পখাদর্ কািখানা স্থাপদন উদযাক্তাি শনজস্ব ইকুইটি, ব্যাাংক ও শবশিক প্রদত্ত ঋদণি মাধ্যদম 

শমাট ১০ হাজাি ৫৪১ শকাটি টাকা শবশনদয়াগ হদয়দি। যাি মাধ্যদম ২ লাখ ৬৭ হাজাি ৭৮৭ জদনি কম শিাংস্থান সৃশি 

হদয়দি। 

নািী উদযাক্তািহ ক্ষুদ্র ও মাঝাশি শিদল্পি উদযাক্তা সৃশিি লদেয এিএমই ফাউদেিন অর্যন্ত গুরুত্বপূণ শ 

ভূশমকা িাখদি। উন্নয়দনি এ ধািা িামদনি শদনগুদলাদর্ও অব্যাহর্ িাখাি শবষদয় আশম শবদিষভাদব িহদযাগীর্া 

কামনা কিশি। 

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

বাাংলাদদি মূলর্ঃ কৃশষপ্রধান শদি। কৃশষ উৎপাদন বৃশদ্ধি লদেয ইউশিয়া িাি গুরুত্বপূণ শ ভূশমকা পালন কদি 

থাদক।  

শিল্প মন্ত্রণালদয়ি শবশিআইশি ৬টি ইউশিয়া িাি কািখানাি মাধ্যদম ইউশিয়া িাি উৎপাদন কদি থাদক। 

২০১২-২০১৩ অথ শবিদি শবশিআইশি ২৪টি বাফািগুদাম ও প্রায় ৫ হাজাি ৩৮৫ জন শিলাদিি মাধ্যদম ২২ লাখ ৪৭ 

হাজাি ১১৬ শমশিক টন ইউশিয়া িাি শদদিি প্রাশন্তক িাষী পয শাদয় সুষ্ঠুভাদব শবর্িণ কদিদি। 

িীন িিকাদিি আশথ শক িহদযাশগর্ায় ৬০০ শমশলয়ন মাশকশন িলাি ব্যদয় িাহজালাল ফাটি শলাইজাি প্রকল্প 

বাস্তবায়দনি কাজ এশগদয় িলদি। এটি বাস্তবাশয়র্ হদল িাি আমদাশনি পশিমাণ হ্রাি পাদব। 

শদদি উৎপাশদর্ এবাং আমদানীকৃর্ শিল্পপণ্য, খায ও কৃশষজার্, িিায়ন, পাট ও বস্ত্র এবাং প্রদকৌিল পদণ্যি 

জার্ীয় মান প্রণয়দন শবএিটিআই-এি কায শক্রম শবদিষ গুরুত্ব বহন কদি।  

শভজাল শবদিাধী কায শক্রম এবাং শবশভন্ন ব্যবিা প্রশর্ষ্ঠাদন িঠিক ওজন ও পশিমাপ শনশির্কিদণি মাধ্যদম 

শবএিটিআই-এি জনস্বাস্থয সুিোিহ িামাশজক উন্নয়দন উদল্লখদযাগ্য অবদান িাখাি শয সুদযাগ িদয়দি, শিটাি িদব শাচ্চ 

ব্যবহাি শনশির্ কিদর্ হদব।  

শুধু পশিিাংখ্যানগর্ শদক শদদয় এিব কায শক্রদমি িফলর্া শদখাদলই িলদব না, জনিদির্নর্া বৃশদ্ধি মাধ্যদম 

এিব অননশর্ক কাদজি শবরুদদ্ধ জনগণদক শিাচ্চাি কিাি দাশয়ত্বও শবএিটিআই-শক পালন কিদর্ হদব।  

বাাংলাদদি এযাদক্রশিদটিন শবাি শ শবশভন্ন আন্তজশাশর্ক িাংস্থাি িদস্যপদ লাভ কদিদি। ১৬টি শদিীয় ও 

বহুজাশর্ক প্রশর্ষ্ঠাদনি শটশস্টাং ও কযাশলদেিন ল্যাবদিটশিদক এযাদক্রশিদটিন িনদ প্রদান কদিদি। 

শবএিটিআই এবাং বাাংলাদদি এযাদক্রশিদটিন শবাদি শি কায শক্রম শবশ্ব বাশণদজয কাশিগিী বাধা অপিািণ কদি 

শিল্প ও বাশণজয প্রিাদি আিও কায শকি অবদান িাখদর্ পািদব বদল আিা কিশি। 

িহকমীবৃন্দ, 

শিল্প মন্ত্রণালদয়ি অধীন বাাংলাদদি ইন্সটিটিউট অব ম্যাদনজদমন্ট, শবটাক এবাং জার্ীয় উৎপাদনিীলর্া িাংস্থা 

মানবিম্পদ উন্নয়ন ও জ্ঞানশভশত্তক িমাজ গদে শর্ালাি মর্ গুরুত্বপূণ শ কাদজ শনদয়াশজর্ আদি।  

শদদিি কম শেম শবপুল জনিম্পদদক একটি সুদযাগ শহদিদব শবদবিনা কদি দ্রুর্ মানবিম্পদ গঠন ও এি 

শবকাদিি মাধ্যদম বর্শমান শবদশ্বি িযাদলঞ্জিমূহদক শমাকাশবলা কিদর্ হদব।  

‘Think globally, act locally’ এই শবষয়টি মাথায় শিদখ আমাদদি কম শপন্থা শনধ শািণ কিদর্ হদব 

এবাং উদ্ভাবনমূলক কাদজ শনদয়াশজর্ হদর্ হদব। এি জন্য শযৌশক্তকভাদবই শমধাস্বত্ব িোয় আইদনি িাংস্কাি কিদর্ 

হদব। শপদটন্ট, শিজাইন ও শিিমাকশি অশধদপ্তদিি িহায়ক আইন ও শবশধমালা প্রণয়দন আিও িশক্রয় হদর্ হদব।  

শিিমাকশি আইন ২০০৯, শভৌগশলক শনদদ শিক আইন ২০১৩ ইদর্ামদধ্য কায শকি হদয়দি। িাংশিি অন্যান্য 

আইন ও শবশধমালা যুদগাপদযাগীভাদব িাংস্কাি কিদর্ হদব।  
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একইিাদথ এই আইনিমূহদক পয শায়ক্রদম আন্তজশাশর্ক পয শাদয় অনুসৃর্ আইদনি শযমন, TRIPS, TRIMS 

এি িদঙ্গ িামঞ্জস্যপূণ শ কিদর্ হদব।  

শবশ্ব বাশণজয িাংস্থাি অন্যান্য চুশক্তি ির্শানুযায়ী স্বদল্পান্নর্ শদি শহদিদব বাাংলাদদি চুশক্ত প্রশর্পালদনি শেদে 

িমদয়ি শয িাে সুশবধা (Time Waiver) শপদয়দি, িদব শাচ্চ িদ্ব্যবহািিহ শনধ শাশির্ িমদয়ি মদধ্য আন্তজশাশর্ক মান 

অজশন কিদর্ হদব। 

িহকমীবৃন্দ, 

বাাংলাদদি শিশন ও খায শিল্প কিদপাদিিদনি শিশনকলিমূদহ মাোই শমৌসুদম ইদলক্ট্রশনক পুশজশ ব্যবস্থাপনা 

একটি মাইলফলক শহদিদব শবদবশির্ হদয়দি। এটি বাস্তবায়দনি ফদল আখ ক্রদয় স্বচ্ছর্া এদিদি এবাং কৃষদকি 

শভাগাশন্ত কদমদি।  

র্দব শিশনকলগুদলাদক লাভজনক কিদর্ শগদল উৎপাদন বহুমুখীকিদণি শদদক দৃশি শদওয়াি প্রদয়াজন 

িদয়দি। শকান শিল্প প্রশর্ষ্ঠান লাভজনক না হদল র্া আমাদদি মর্ শদদিি জন্য শবাঝা শহদিদব শবদবশির্ হয়। 

বাাংলাদদদিি শিল্পখাদর্ি প্রধান ববশিিয হওয়া উশির্ স্থানীয় শিদল্পি সুষ্ঠু শবকাি, শযখাদন সুদযাগ আদি 

শিখাদন আমদাশন-শবকল্প শিল্প স্থাপন এবাং অশধকমাোয় িপ্তানীমুখী শিদল্পি উন্নয়ন।  

উপদযাশগর্া অনুযায়ী শদদিি শবশভন্ন অঞ্চদল সুষম ও সুিমশির্ শিল্প স্থাপন ও শবকাি শনশির্ কিদর্ হদব। 

শবশিদকি ৯টি শিল্প পাকশ ও শিল্প নগিী স্থাপন বাস্তবাশয়র্ হদল অদনকাাংদি এই শবষয়টি শনশির্ হদব। 

পশিদবিবান্ধব শিল্প স্থাপদনি অাংি শহদিদব িকল কল-কািখানায় ইটিশপ িালুি পশিকল্পনা গ্রহণ কিা 

হদয়দি। ২০১৮ িাদলি মদধ্য কলকািখানািমূদহ ১০০ ির্াাংি ইটিশপ িালু হদব বদল আিা কিা যায়।  

িাজধানীি হাজািীবাগিহ শদদিি শবশভন্ন স্থাদন শবশেপ্তভাদব িশেদয় শিটিদয় থাকা ট্যানাশি শিল্পিমূহদক 

একটি পশিদবিবান্ধব স্থাদন স্থানান্তদিি লদেয িাভাদি িামো শিল্প নগিী স্থাশপর্ হদচ্ছ।  

প্রায় ৮২৮ শকাটি টাকা প্রাক্কশলর্ ব্যদয় ২০০ একি জশমি উপি শনমীয়মাণ প্রকল্পটি ঢাকা মহানগিী ও 

বুশেগঙ্গা নদীি পশিদবি দূষণ শিাদধ শবদিষ িহায়ক ভূশমকা িাখদব।  

শিদল্পাদযাক্তাদদি পশিদবিবান্ধব Green Industry বা ‘িবুজ শিল্প’ শবষদয় প্রদয়াজনীয় শনদদ শিনা প্রদান 

কিদর্ হদব। 

িহকমীবৃন্দ, 

বাাংলাদদদিি িাদথ শবশভন্ন শদদিি শবশনদয়াগ ও শিল্প িহদযাশগর্া বৃশদ্ধি উদেদে শদ্ব্পাশেক শবশনদয়াগ উন্নয়ন 

ও পািস্পশিক সুিো চুশক্ত বাাংলাদদি িিকাদিি পদে শিল্প মন্ত্রণালয় িম্পাদন কদি থাদক।  

বাাংলাদদদিি িাদথ এখন পয শন্ত ৩১টি শদদিি শদ্ব্পাশেক শবশনদয়াগ চুশক্ত স্বােশির্ হদয়দি এবাং এিফদল চুশক্ত 

স্বােিকািী উভয় শদদিি মদধ্য শবশনদয়াগ ও শিল্প শেদে পািস্পশিক িহদযাশগর্া বৃশদ্ধ শপদয়দি।  

শিল্প মন্ত্রণালদয়ি এরূপ চুশক্ত িম্পাদদনি শবষদয় কায শকি প্রদিিা আগামী শদনগুদলাদর্ অব্যাহর্ িাখদর্ হদব। 

শবযমান শবশনদয়াগ িম্পশকশর্ আইন ও শবশধ-শবধাদনি িাংস্কািিহ শভৌর্ অবকাঠাদমাি উন্নয়ন ঘটিদয় বাাংলাদদি যাদর্ 

দ্রুর্ ববদদশিক শবশনদয়াগ আকৃিকািী শদদিি র্াশলকাি িীদষ শ উদঠ আিদর্ পাদি, শিল্প মন্ত্রণালয়দক এ লদেয একটি 

িমশির্ কায শকি পদদেপ গ্রহণ কিদর্ হদব। 

শবশ্বায়দনি ফদল ইদর্ামদধ্য অকল্পনীয় ববশশ্বক পশিবর্শন ঘদটদি। পৃশথবীি প্রশর্টি িাষ্ট্র এ পশিবর্শদনি 

অশভঘার্ শমাকাশবলা কিদি। স্বদল্পান্নর্ ও উন্নয়নিীল শদিিমূদহি শেদে শবশ্বায়ন ক্রদমই একটি বে িযাদলঞ্জ শহদিদব 

আশবভূ শর্ হদচ্ছ।  

শি-৮, ওআইশি, িাকশ, শবমদস্টক ইর্যাশদ আঞ্চশলক ও অন্যান্য উপ-আঞ্চশলক িাংস্থা শযগুদলাদর্ বাাংলাদদি 

িদস্য িদয়দি, শিিব িদস্য শদদিি মদধ্য শিল্প ও বাশণজয শেদে পািস্পশিক িম্পকশ শজািদাি কিদর্ হদব।  
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িহকমীবৃন্দ, 

২০২১ িাদলি মদধ্য আমিা মধ্যম আদয়ি শদি এবাং ২০৪১ িাদলি মদধ্য উন্নর্ শদি শহদিদব শবশ্বি বুদক 

মাথা উঁচু কদি দাঁোদর্ িাই।  

এ লদেয আমিা অদনকদূি এশগদয়শি। বর্শমাদন আমাদদি মাথাশপছু আয় ১ হাজাি ১৯০ মাশকশন িলাি। 

ববদদশিক শিজাদভ শি পশিমাণ ২১ শবশলয়ন মাশকশন িলাি িাশেদয় শগদি। শবগর্ ৫ বিি ধদি প্রবৃশদ্ধি পশিমাণ     ৬.২ 

ির্াাংদিি শবশি।  

মানবিম্পদ উন্নয়দন আমিা এশগদয় যাশচ্ছ। এই মানবিম্পদদক কাদজ লাশগদয়ই আমাদদি অগ্রগশর্ শনশির্ 

কিদর্ হদব। এজন্য মানবিম্পদ উন্নয়দন িব শাশধক গুরুত্ব আদিাপ কিাি জন্য আশম িাংশিি িবাইদক শনদদ শি শদশচ্ছ। 

রূপকল্প ২০২১ শকান একটি মন্ত্রণালয় এককভাদব বাস্তবায়ন কিদর্ পািদব না। এি জন্য িাই িমশির্ 

উদযাগ। কাদজই আপনািা িবাই যশদ শনজ শনজ দাশয়ত্ব ও কর্শব্য  শনষ্ঠাি িাদথ পালন কদিন, র্দবই আমিা 

কাশির্ লদেয শপৌৌঁিদর্ পািব।  

িবাইদক একটি সুখী, িমৃদ্ধ, উন্নর্ বাাংলাদদি গোি লদেয একদযাদগ কাজ কিাি আহবান জাশনদয় আশম 

আমাি বক্তব্য শিষ কিশি। িবাইদক ধন্যবাদ। 

 

শখাদা হাদফজ 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদি শিিজীবী শহাক। 

... 


