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আিিালামু আলাইকুে।
২৩িে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা-২০১৮-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন িবাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। ২০১৮ িাদ্লর আর্ প্রথে
তেন। িবাইদ্ক র্ানাতচ্ছ নতুন বছদ্রর শুদ্ভচ্ছা।
আতে গভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ িব জকাদ্লর িব জদ্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্বুর রহোনদ্ক। স্মরি করতছ র্ািীয়
চারদ্নিা, মুতিযুদ্দ্ধর ৩০-লাখ েতহে এবং ২-লাখ তনর্ জাতিিা ো-মবানদ্ক। মুতিদ্র্াদ্ধাদ্ের িালাে।
মেদ্ের ব্যবিা বাতিদ্র্যর প্রিাদ্র ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা গুরুত্বপূি জ ভূতেকা ালন কদ্র আিদ্ছ। মেলায় অংেগ্রহদ্ির
োধ্যদ্ে মেেীয় উদ্যািাগি একতেদ্ক িাঁদ্ের নতুন ণ্য প্রেেজনীর সুদ্র্াগ ান, অন্যতেদ্ক মেেী-তবদ্েেী মেিাদ্ের রুতচ ও চাতহোর
একটি তচত্রও িাঁরা ম দ্য় থাদ্কন। ফদ্ল দ্ণ্যর োদ্নান্নয়ন ও বহুমুখী করার সুদ্র্াগ সৃতি হয়। মেলায় অংেগ্রহদ্ির োধ্যদ্ে তবদ্েেী
অংেগ্রহিকারীগিও আোদ্ের ব্যবিা-বাতির্য এবং তবতনদ্য়াদ্গর তরদ্বে িম্পদ্কজ ইতিবাচক ধারিা লাভ করদ্ি াদ্রন।
সুতধ,
প্রাচীনকাল মথদ্ক তবদ্েেী বতিকদ্ের কাদ্ছ আোদ্ের এই ভূখন্ড তছল আকষ জিীয় র্ায়গা। েিলা ও িাঁদ্ির কা দ্ের র্ন্য
তবদ্েেী বতিদ্করা এ বাংলায় াতে র্তেদ্য়দ্ছন। আোদ্ের েিতলদ্নর সুনাে ছতেদ্য়দ্ছ পৃতথবীর তবতভন্ন মেদ্ে, তবখ্যাি
রার্েরবারগুদ্লাদ্ি। আোদ্ের তিতর র্াহাদ্র্র সুনাে তছল সুদূর ইউদ্রাদ্ ।
১৯৪৭ িাদ্ল মেে তবভাদ্গর র াতকস্তান নােক রাদ্ে বাঙাতলরা রার্ননতিক বঞ্চনার াো াতে অথ জননতিক মোষদ্ির
তেকাদ্র তরিি হয়। তেক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃতষ, অবকাঠাদ্ো উন্নয়নিহ িকল মক্ষদ্ত্রই পূব জ বাংলাদ্ক বতঞ্চি করা হয়। এখানকার তেল্পকলকারখানা, অথ জনীতি িবতকছু তনয়ন্ত্রি করি তিোরা। আোদ্ের উ াতর্জি তবদ্েতেক মুদ্রা তিে াতকস্তাদ্নর উন্নয়দ্ন ব্যয় করা
হি।
র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্বুর রহোন এই বঞ্চনার তবরুদ্দ্ধ প্রথে মিাচ্চার হন। রার্ননতিক-অথ জননতিক বঞ্চনার
িংগ্রােদ্ক তিতন ৬-েফার োধ্যদ্ে স্বাতধকার আদ্ন্দালদ্ন তরিি কদ্রন।
র্াতির ত িার স্বপ্ন তছল স্বাধীনিার াো াতে অথ জননতিক মুতি অর্জন। আর্দ্ক আেরা স্বাধীন র্াতি। স্বাধীনিার র
জ েদ্নাদ্র্াগী হন। াো াতে তেল্প-উৎ ােদ্নর তেদ্ক নর্র মেন। তিতন তিোদ্ের মফলা র্াওয়া
র্াতির ত িা যুদ্ধতবধ্বস্ত মেে পুনগঠদ্ন
কলকারখানাগুদ্লা র্ািীয়করি কদ্রন। তিতন োত্র িাদ্ে তিন বছর রাে ক্ষেিায় তছদ্লন। এই অল্প িেদ্য় তর্তিত প্রবৃতদ্ধর হার
েিকরা ৭ ভাদ্গর উ দ্র উদ্ঠ তগদ্য়তছল। তকন্তু ’৭৫- রবিী িরকারগুদ্লা মি িব কলকারখানা াতনর োদ্ে তবতে কদ্র মেয়। িারা
োনুদ্ষর উন্নয়দ্নর তরবদ্িজ তনদ্র্দ্ের ভাদ্যান্নয়দ্ন ব্যস্ত তছল।
১৯৯৬ িাদ্ল িরকার তরচালনার োতয়ত্ব তনদ্য় আেরা মবিরকাতর খাদ্ির উন্নয়দ্ন কার্ শুরু কতর। আেরা নতুন নতুন
উদ্যািা সৃতির তিদ্ধান্ত তনই। আোদ্ের নীতিগি তিদ্ধান্ত তছল, িরকার তনদ্র্ ব্যবিা-বাতির্য করদ্ব না, তকন্তু িহায়দ্কর ভূতেকা ালন
করদ্ব। আোদ্ের উদ্যাদ্গর ফদ্লই আর্ মেদ্ে মবিরকাতর খাি ব্যা ক প্রিার লাভ কদ্রদ্ছ।
১৯৭১ িাদ্ল োত্র ৪ হার্ার ৯৮৫ মকাটি টাকার অথ জনীতি তনদ্য় র্াত্রা শুরু হয় বাংলাদ্েদ্ের। আর এখন আোদ্ের অথ জনীতির
তরোি প্রায় ৮ লাখ মকাটি টাকারও মবতে। বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি এখন তবদ্ের ৪৬িে বৃহত্তে অথ জনীতি। তবগি প্রায় ৯ বছর ধদ্র

ধারাবাতহকভাদ্ব ৬ েিাংদ্ের মবতে প্রবৃতদ্ধ ধদ্র রাখদ্ি িক্ষে হদ্য়তছ। শুধু িাই না, তবগি দুই বছর ধদ্র িা ৭ েিাংে অতিেে
কদ্রদ্ছ। গি অথ জবছদ্র তর্তিত প্রবৃতদ্ধ তছল ৭.২৮ েিাংে।
এখন আেোতন ব্যদ্য়র ৭৫ েিাংে অভযন্তরীি আয় মথদ্ক মেটাদ্না হদ্চ্ছ। োথাত ছু আয় ১ হার্ার ৬১০ োতকজন িলাদ্র
উন্নীি। অথ জনীতি ও আথ জ-িাোতর্ক অতধকাংে সূচদ্ক আেরা েতক্ষি এতেয়ার মেেগুতলদ্ক ছাতেদ্য় মগতছ। মর্ াতকস্তান আোদ্ের
বতঞ্চি কদ্রতছল, আর্ িারা আথ জ-িাোতর্ক িকল সূচদ্ক আোদ্ের ত ছদ্ন দ্েদ্ছ।
সুতধেন্ডলী,
তবে ব্যাংদ্কর েদ্ি অথ জননতিক ও িাোতর্ক সূচদ্ক একই িদ্ঙ্গ উন্নয়ন ঘটাদ্নার মক্ষদ্ত্র বাংলাদ্েে রীতিেি তবস্ময়। প্রাইি
ওয়াটার হাউি কু াি জ বদ্লদ্ছ Next Eleven এর প্রথদ্ে থাকা বাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতি ২০৫০ িাদ্ল তিো মেেগুদ্লাদ্কও ছাতেদ্য়
র্াদ্ব।
‘City Investment Research and Analysis’ বাংলাদ্েেদ্ক তবদ্ের দ্রুি প্রবৃতদ্ধর তেক মথদ্ক অিযন্ত িম্ভাবনােয়
মেেগুদ্লার িাতলকায় প্রথেতেদ্ক স্থ্ান তেদ্য়দ্ছ। এভাদ্ব IMF, The Wall Street Journal, JP Morgan Chase এবং
Morgan Stanley বাংলাদ্েেদ্ক অ ার িম্ভবনােয় মেেগুদ্লার িাতলকায় প্রথে িাতরদ্ি যুি কদ্রদ্ছন। এটা তনিঃিদ্ন্দদ্হ আোদ্ের
র্ন্য অিযন্ত বে অর্জন।
বিজোদ্ন আেরা ১৯৯টি মেদ্ে ৭৫০টি ণ্য রপ্তাতন করতছ। ২০১৬-২০১৭ িাদ্ল আোদ্ের রপ্তাতনর তরোি তছল প্রায় ৩৪.৮৫
তবতলয়ন িলার। চলতি ২০১৭-১৮ অথ জবছদ্র লক্ষয ধরা হদ্য়দ্ছ ৪১ তবতলয়ন িলার। আতে আো করতছ, এই লক্ষযোত্রা অর্জদ্নর োধ্যদ্ে
আঞ্চতলক ও আন্তর্জাতিক বাতিদ্র্য আোদ্ের অবস্থ্ান আরও সুিংহি হদ্ব।
বিজোন প্রতিদ্র্াতগিামূলক তবদ্ে আোদ্ের প্রতিদ্র্াগী মেেিমূদ্হর িদ্ঙ্গ ব্যবিা বাতিদ্র্য টিদ্ক থাকদ্ি হদ্ল আোদ্ের েক্ষিা
বাোদ্ি হদ্ব। বাতির্য িম্প্রিারি ও নতুন বার্ার সৃতির লদ্ক্ষয আোদ্ের কার্ করদ্ি হদ্ব।
আেরা ইদ্িােদ্ধ্য তনম্নেধ্যে আদ্য়র মেদ্ে উন্নীি হদ্য়তছ। ২০২১ িাল নাগাে আেরা েধ্যে আদ্য়র মেদ্ে উন্নীি হওয়ার
লদ্ক্ষয এতগদ্য় র্াতচ্ছ। িখন স্বদ্ল্পান্নি মেেিমূদ্হর র্ন্য তর্এিত সুতবধা থাকদ্ব না। তবতভনি অশুল্ক বাধাদ্কও অতিেে করার প্রস্ত্ত্ততি
তনদ্ি হদ্ব। আোদ্ের উৎ ােক ও রপ্তাতনকারকদ্ের িীব্র প্রতিদ্র্াতগিা মোকাতবলা করার েি িাের্থ্জ ও িক্ষেিা অর্জন করদ্ি হদ্ব।
প্রতিদ্র্াতগিায় টিদ্ক থাকদ্ি হদ্ল আোদ্ের তেল্প প্রতিষ্ঠানগুদ্লাদ্ক উৎ ােনেীলিা বৃতদ্ধর িদ্ঙ্গ িদ্ঙ্গ দ্ণ্যর োদ্নান্নয়ন,
ব্রাতন্ডং ও আকষ জিীয় করার তেদ্ক দৃতি তেদ্ি হদ্ব। তনর্স্ব ব্রাদ্ন্ড রপ্তাতন করা িম্ভব হদ্ল আোদ্ের রপ্তাতনর তরোি এবং এ খাি মথদ্ক
আয় বহুলাংদ্ে বৃতদ্ধ াদ্ব।
আোদ্ের চলতি মেয়াদ্ে ১২টি মেদ্ে নতুন দূিাবাি স্থ্া নিহ নতুন ১৭টি তেেন মখালা হদ্য়দ্ছ। এিব তেেন মখালার প্রধান
উদ্েশ্য হদ্চ্ছ আোদ্ের ব্যবিা-বাতিদ্র্যর প্রিার। এছাো আোদ্ের প্রায় িকল দূিাবাদ্ি অথ জননতিক োখাদ্ক েতিোলী করা হদ্য়দ্ছ।
আতে ব্যবিায়ীদ্ের িাঁদ্ের দ্ণ্যর বার্ার িম্প্রিারদ্ির র্ন্য এিব োখার সুতবধা গ্রহদ্ির অনুদ্রাধ র্ানাতচ্ছ।
সুধী,
তেদ্ল্পাৎ ােন এবং রপ্তাতন বৃতদ্ধর লদ্ক্ষয আেরা ১০০টি তবদ্েষ অথ জননতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতছ। অথ জননতিক অঞ্চলগুদ্লাদ্ি
তবতনদ্য়াদ্গর র্ন্য তবদ্েেী তবতনদ্য়াগকারীদ্ের উৎিাতহি করা হদ্চ্ছ। ২০১৬ িাদ্ল চীদ্নর মপ্রতিদ্িদ্ের ঢাকা িফরকাদ্ল ১৩.৬ তবতলয়ন
িলাদ্রর তবতনদ্য়াগ চুতি স্বাক্ষতরি হদ্য়দ্ছ। িম্প্রতি অথ জননতিক অঞ্চলগুদ্লাদ্ি কার্ জেে শুরু করার র্ন্য কদ্য়কটি প্রতিষ্ঠাদ্নর িদ্ঙ্গ
চুতি স্বাক্ষতরি হদ্য়দ্ছ।
তিতর ম াোকখাদ্ির র চােো ও চােোর্াি দ্রব্য আোদ্ের তবিীয় বৃহত্তে রপ্তাতন দ্রব্য। এ তেদ্ল্পর ব্যা ক উন্নয়দ্নর লদ্ক্ষয
২০১৭ িাদ্ল চােো খািদ্ক আেরা ‘‘Product of the Year’’ মঘাষিা কদ্রতছলাে। ঢাকা মথদ্ক চােো তেল্প িাভাদ্র স্থ্ানান্তর
করা হদ্য়দ্ছ। মিখাদ্ন মকন্দ্রীয় বর্জয মোধনাগার স্থ্া ন করা হদ্য়দ্ছ।
কাঁচা চােো রপ্তাতনর তরবদ্িজ চােোর্াি ণ্য রপ্তাতনর উ র মর্ার তেদ্ি হদ্ব। আেরা দ্ণ্য র্ি মবতে মূল্য িংদ্র্ার্ন
করদ্ি ারব আেরা িি মবতে লাভবান হব এবং কেজিংস্থ্ান সৃতি হদ্ব।
বাংলাদ্েদ্ের ঔষধ তেল্প একটি উচ্চ প্রযুতির তেল্প। মেদ্ের চাতহোর ৯৮% মর্াগান তেদ্য় বিজোদ্ন যুিরাে, যুিরার্য,
ইউদ্রা ীয় ইউতনয়ন এবং অদ্েতলয়ািহ েিাতধক মেদ্ে ঔষধ রপ্তাতন করা হদ্চ্ছ।
ঔষধ তেদ্ল্পর উন্নতির লদ্ক্ষয আেরা মুতিগদ্ে এ তেদ্ল্পর কাঁচাোল উৎ ােন াকজ স্থ্া দ্নর কার্ শুরু কদ্রতছ।

তবে বার্াদ্র বাংলাদ্েদ্ের ঔষধ তেল্পদ্ক ের্ জাোর আিদ্ন প্রতিতষ্ঠি করার লদ্ক্ষয আতে ২০১৮ িাদ্লর র্ন্য কাঁচাোলিহ
ঔষধদ্ক ‘‘Product of the Year’’ মঘাষিা করতছ। আোর তবোি, তিতর ম াোক তেদ্ল্পর েি এ তেদ্ল্পও অতচদ্রই আেরা
িম্মানর্নক আিদ্ন অতধতষ্ঠি হব।
সুতধেন্ডলী,
অবকাঠাদ্ো খাদ্ি আোদ্ের উদ্যাগ ইদ্িােদ্ধ্য সুফল বদ্য় আনদ্ি শুরু কদ্রদ্ছ। তবদুযদ্ির উৎ ােন িক্ষেিা ৩২০০
মেগাওয়াট মথদ্ক মবদ্ে ১৬ হার্ার মেগাওয়াদ্ট উন্নীি হদ্য়দ্ছ। রূ পুর ারোিতবক তবদুযি প্রকদ্ল্পর কার্ চলদ্ছ। আেরা তনর্
অথ জায়দ্ন দ্মা মিতুর তনেজাি কার্ এতগদ্য় তনদ্য় র্াতচ্ছ। ঢাকায় মেদ্রাদ্রদ্লর কার্ চলদ্ছ। ঢাকা-চট্টগ্রাে এবং ঢাকা-েয়েনতিংহ
েহািেক চার-মলদ্ন উন্নীি করা হদ্য়দ্ছ। ঢাকা-টাঙ্গাইল েহািেক চার-মলদ্ন উন্নীি করার কার্ চলদ্ছ।
একটা িেয় তছল বাংলাদ্েদ্ের তরতচতি তছল বন্যা, খরা, েঙ্গার মেে তহদ্িদ্ব। বাংলাদ্েে োদ্নই ভুখা-নাঙা োনুষ। তবদ্েে
মথদ্ক িাহায্য না ম দ্ল বাদ্র্ট তিতর হি না। আর্ মি অবস্থ্া মনই। এখন আেরা কারও িাহাদ্য্যর আোয় বদ্ি থাতক না। আেরা
তনদ্র্দ্ের াদ্য় োঁোদ্ি তেদ্খতছ। আেরা োথা উঁচু কদ্র বাঁচদ্ি তেদ্খতছ।
আসুন, িকদ্লর িতম্মতলি প্রদ্চিায় ২০২১ িাদ্লর েদ্ধ্য বাংলাদ্েেদ্ক েধ্যে আদ্য়র এবং ২০৪১ িাদ্লর েদ্ধ্য উন্নি-িমৃদ্ধ
মেে তহদ্িদ্ব গদ্ে তুতল।
িবাইদ্ক আবারও ধন্যবাে র্াতনদ্য় আতে ‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা ২০১৮-এর শুভ উদ্বাধন মঘাষিা করতছ।
মখাো হাদ্ফর্।
র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদ্েে তচরর্ীবী মহাক।
...

