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উপসিি িবাইরক আমাে আন্তসেক শুরভচ্ছা।  

সিরিম্বে সবজরয়ে মাি। ১৬ই সিরিম্বে জাসি ৪৬িম মহান সবজয়সিবি উদ যাপন করেরে। আসম িব েকারলে িব েরেষ্ঠ 

বাঙাসল, জাসিে সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুে েহমারনে প্রসি গভীে েদ্ধা জানাসচ্ছ। েদ্ধাে িরঙ্গ স্মেণ কেসে, মুসক্তযুরদ্ধে ৩০ 

লাখ েহীি এবং ২ লাখ সনয োসিি মা-শবানরক।  

SDG ২০৩০ ও পেবিী ২০৪১ িাল নাগাি একটি উন্নি বাংলারিে গড়াে শকৌেল সনধ োেরণ আন্তজোসিক এই 

কনফারেন্স আরয়াজরনে জন্য ‘ঢাকা শেম্বাে অব কমাি ে এন্ড ইন্ডাসিরক’ অসভনন্দন জানাসচ্ছ।  

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

যুক্তোজযসভসিক বহুজাসিক প্রসিষ্ঠান প্রাইি ওয়াোে হাউি কুপােি Price Water House Coopers(PWC) 

২০১৫ িারলে প্রসিরবিরন বলা হরয়রে-২০৩০ িাল নাগাি বাংলারিে হরব সবরেে ২৯িম এবং ২০৫০ িাল নাগাি সবরেে 

২৩িম বৃহৎ অর্ েনীসিে শিে।  

এ লক্ষ্য অজেরন শেকিই অর্ েননসিক উন্নয়ন, সেল্পায়ন, বাসণরজযে প্রিাে, শেসমরেন্স বৃসদ্ধ, শযাগারযাগ অবকাঠারমা 

উন্নয়ন, সেক্ষ্া-স্বািযরিবা উন্নয়রনে মাধ্যরম কাসিি কম েিংিান সৃসি কেরি হরব।  

অংেগ্রহণমূলক উন্নয়রনে ধাোয় ২০৩০ িারলে মরধ্য বাংলারিে সবরে একটি িাসেদ্র্যমুক্ত শিে সহরিরব স্বীকৃসি অজেন 

কেরব। এই লক্ষ্য ূরেরণ সবসনরয়াগ ি্াবনা বৃসদ্ধ, কম েিংিান সৃসি ও ব্যবিাে পসেরবে উন্নয়ন, কস্ট অব ডুসয়ং সবজরনি 

হ্রািকেণ ও অগ্রাসধকােমূলক সেরল্প বিেমান িেকারেে ননসিক ও আসর্ েক িহায়িা অব্যাহি েরয়রে।  

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

২০০৯ িারল িেকাে গঠরনে পেই আমো রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়রনে কারজ হাি শিই। িেকাে গৃহীি কম েসূেীে 

ফরল গি করয়ক বেে বাংলারিে সনেবসচ্ছন্নভারব ৬%-ে শবেী সজসিসপে প্রবৃসদ্ধ ও িাম্প্রসিক িমরয় ৭.১১% সজসিসপ প্রবৃসদ্ধ 

অজেন করে।  

২০২১ িারলে লক্ষ্যমা্ািহ জাসিিং  কতৃেক গৃহীি SDG ২০৩০ এে লক্ষ্যিমূহ জািীয় পসেকল্পনায় অন্তর্ভ েক্ত করে 

৭ম পঞ্চবাসর্ েকী পসেকল্পনা বাস্তবায়ন কোে ব্যাপক কম েযজ্ঞ গ্রহণ কো হরয়রে।  

এই শিে জাসিে সপিা স্বাধীন করে সিরয় শগরেন। এই শিরেে প্রসিটি মানুর্ অন্তি দু’শবলা শপে ভরে শখরি পােরব। 

শোরগ সেসকৎিা পারব, সেক্ষ্া পারব, মার্া শগোঁজাে ঠোঁই পারব- িেকাে শি লক্ষ্য বাস্তবায়রনই কাজ করে যারচ্ছ।  

কুুঁরড়  ে বাংলারিরে র্াকরব না, এই শ ার্ণা সিরয়সেলাম। এখন আে কুুঁরড়  ে শিখা যায় না। িাোরিরেে ২ লাখ 

৮০ হাজাে গৃহহীনরক আেয়ণ প্রকরল্পে আওিায় সবনা পয়িায়  ে-বাসড় সনম োণ করে শিয়াে প্রকল্প িেকারেে বাস্তবায়নাধীন 

েরয়রে। 



 

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

শবিেকাসে খাি অর্ েনীসিে অন্যিম োসলকােসক্ত। িেকাে শবিেকাসে খারিে উন্নয়রনে জন্য Private Sector 

Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) গঠন, সুিংহি সেরল্পান্নয়রনে জন্য 

Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), Bangladesh Investment Development 

Authority (BIDA), িকল অবকাঠারমা উন্নয়রনে জন্য PPP অসফি, শিসে ও সবরিসে শবিেকাসে সবসনরয়াগ উন্নয়রন 

িমরয়াপরযাগী সেল্পনীসি, েপ্তাসননীসি এবং িংসিি অবকাঠারমাগি সুসবধা সনসিিকেরণ উরযাগ সনরয়রে। 

সবরিসে সবসনরয়াগ যারি আরি িাে জন্য ব্যাপক কম েসূসে বাস্তবায়ন করে যাসচ্ছ। িমগ্র বাংলারিে জুরড় আমো 

১০০’টি সবরের্ অর্ননসিক অঞ্চল গরড় শিালাে উরযাগ সনরয়সে। শযখারন শিসে-সবরিসে সবসনরয়াগ হরব। সেল্প কলকােখানা 

গরড় উঠরব এবং কম েিংিারনে সৃসি হরব। 

২০২১ িারল আইটি শিক্টরে ১০ লাখ শলারকে কম েিংিান এবং এ শিক্টে শর্রক ৫ সবসলয়ন িলারেে পণ্য েপ্তাসন 

কোে োরগ েে সনরয় কাসলয়ানকরে ৩৫৫ একে জসমে ওপে সপসপসপ’ে সভসিরি হাই-শেক পাকে সনম োণ কো হরচ্ছ।    

আসম আপনারিে আেিত্ম কেসে, স্বচ্ছ ব্যবিাপনাে মাধ্যরম আমো শবিেকাসে খারিে উন্নয়রন আসর্ েক, নীসিসনধ োেণ 

ও ব্যবিাবান্ধব পসেরবে গঠরন আমারিে িেকারেে িহরযাসগিা অব্যাহি র্াকরব। 

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

২০৪১ িারল আমারিে অর্ েনীসি এসেয়াে আঞ্চসলক অর্ েনীসিে শকন্দ্রসবন্দুরি পসেণি হরব। িানীয় Supply Chain 

এবং Global Value Chain আঞ্চসলক, উপ-আঞ্চসলক শযাগারযাগ ও িংরযাগ সৃসিরি উরল্লখরযাগ্য ভূসমকা োখরব।  

আসম সবোি কসে, আমারিে অনুসৃি উন্মুক্ত অর্ েনীসি উপ-আঞ্চসলক ও আন্তজোসিক অর্ েননসিক িম্পকে উন্নয়ন এবং 

ব্যবিা-বাসণজয ও সবসনরয়াগ িম্প্রিােরণ Win-Win অবিান নিসে করে িাফরেে নতুন সিগন্ত উরন্মােন কেরব।  

২০৩০ িাল নাগাি এিসিসজ’ে লক্ষ্যমা্ািমূহ অজেরনে লরক্ষ্য আন্তজোসিক ও প্রসিরবেী বন্ধুপ্রিীম শিেিমূরহে িারর্ 

পােস্পসেক িহরযাসগিাে িম্পেক উন্নয়ন জরুসে। এোড়া, সবসিআইএম, সবসবআইএন, িাকে, আসিয়ান, সবএমিরেক, িারিক 

এবং ূরব ে ইউরোপ পয েন্ত বাংলারিেী পরণ্যে প্ররবোসধকাে দ্রুি ও উন্নি আঞ্চসলক িহরযাসগিা, আন্তজোসিক শযাগারযাগ, ব্যবিা 

ও বাসণসজযক কায েক্রমরক আেও িহজিে ও গসিেীল কেরব।  

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

বাংলারিে িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্মা্া (MDGs) অজেরন অিাধােণ িাফে অজেন করেরে। একইভারব শেকিই উন্নয়ন 

লক্ষ্যমা্া (SDGs 2030) এে সুসনসি েি লক্ষ্যিমূহ ২০৩০ িারলে মরধ্যই অজেন করে বাংলারিে সবেব্যাসপ SDGs 

বাস্তবায়রনও শোল মরিল সহরিরব পসেসেি হরব।  

আগামী ২০৪১ িারল বাংলারিে স্বাধীনিাে ৭০িম জয়ন্তী উিযাপন কেরব। আমো দৃঢ়ভারব সবোি কসে, ২০৪১ 

িারলে মরধ্য বাংলারিে ২.৫ সিসলয়ন িলারেে অর্ েনীসি হরব এবং জনপ্রসি মার্াসপছু আয় প্রায় ১২,৬০০ িলারে উন্নীি হরব।  

একই িরঙ্গ আমারিে েপ্তাসন আয় ৩৫০ সবসলয়ন িলাে অসিক্রম কেরব এবং শিসেয় সবসনরয়ারগে পাোপাসে সবরিসে 

সবসনরয়ারগে পসেমাণ বিেমান ২.৫ সবসলয়ন মাসকেন িলাে শর্রক বৃসদ্ধ শপরয় প্রায় ১৩০ সবসলয়ন মাসকেন িলারে উন্নীি হরব।                        

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

২০৪১ িারলে মরধ্য বাংলারিেরক একটি উন্নি অর্ েনীসিরি পসেণি কেরি সবেব্যাংক কতৃেক প্রণীি Cost of 

Doing Business Index, World Economic forum কতৃেক প্রণীি Global Competitive Index, 

জাসিিং  কতৃেক প্রণীি Human Development Index এবং অন্যান্য িংিা কতৃেক প্রণীি Global Innovation 

Index িহ Logistics Performance Index এ বাংলারিরেে অবিান উন্নয়রন িেকাে সুদূেপ্রিােী লক্ষ্য সনরয় কাজ 

কেরে।  

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

িাসেদ্র্যিীমা ২০০৫ িারল র্াকা ৪০% শর্রক কসমরয় ২০১৫ িারল ২২ িেসমক ৪%এ নাসমরয় আনা হরয়রে। 

মার্াসপছু আয় বিেমারন ১৪ে’ ৬৬ মাসকেন িলাে হরয়রে। ২০০৫-০৬ িারল শযখারন েপ্তাসন আয় সেল ১০ িেসমক ৫ সবসলয়ন 

মাসকেন িলাে শিখারন বিেমান অর্ েবেরে িা ৩৪ সবসলয়ন িলারে শপৌুঁেরে। নবরিসেক মুদ্র্াে মজুি বিেমারন ৩২ সবসলয়ন 

মাসকেন িলাে। আমারিে উন্নয়ন প্রকরল্পে ৯০% সনজস্ব অর্ োয়রনই বাস্তবায়ন কেসে।  



 

সবদুযৎ ও জ্বালাসন খারিে উন্নয়ন বাংলারিরেে অর্ েনীসিরক আেও েসক্তোলী ও শবগবান কেরব। গি িারড় ৭ বেরে 

শিরে ১০৫টি নতুন সবদুযৎরকন্দ্র নিসে করে আমো সবদুযৎ উৎপািরনে পসেমাণ ১৫ হাজাে শমগাওয়ারে উন্নীি করেসে। শিরেে 

৭৮% মানুর্ এখন সবদুযরিে সুসবধা শভাগ কেরে। শিরে অফগ্রীি এলাকাে ৪৫ লক্ষ্ শিালাে শহাম সিরস্টম িাপন কো হরয়রে। 

আমারিে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী আগামী ২০২১ িারলে  মরধ্য শিরেে েিভাগ মানুর্রক সবদুযৎ সিরি িক্ষ্ম হব, 

ইনোআল্লাহ।  

২০৪১ িারলে মরধ্য ৬০,০০০ শমগাওয়াে সবদুযৎ উৎপািরনে লক্ষ্য সনরয় আমো কাজ কেসে। গ্যারিে গড় উৎপািন 

নিসনক ১,৭৪৪ সমসলয়ন  নফুে হরি বৃসদ্ধ শপরয় বিেমারন নিসনক ২,৭৪০ সমসলয়ন  নফুরে উন্নীি হরয়রে।  

আমো ফাস্টে িাক প্রকল্প গ্রহণ করেসে। গভীে িমুদ্র্বন্দে, পােমাণসবক সবদুযৎ শকন্দ্র, কয়লাসভসিক সবদুযৎ প্রকল্প, 

শমরিারেল, আন্তঃরিেীয় শেল প্রকল্প এবং এলএনসজ োসম েনাল সনম োরণে উরযাগ শনওয়া হরয়রে। বঙ্গবন্ধু স্যারেলাইে ও 

কণ েফুসল নিীে িলরিরে শিরেে প্রর্ম োরনল সনম োরণে কাজ এসগরয় শনয়া হরচ্ছ। সনজস্ব অর্ োয়রন পদ্মারিতু সনম োণ কো হরচ্ছ। 

আসম সবোি কসে, এ িকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হরল আমারিে অর্ েনীসি আেও েসক্তোলী হরব। 

উপসিি সুসধবৃন্দ, 

ঢাকা শেম্বাে-এই কনফারেরন্সে মাধ্যরম আগাসম ২০৪১ িারলে বাংলারিরেে উন্নয়ন লক্ষ্যমা্া অজেরন প্ররয়াজনীয় 

রূপরেখা, innovative concept ও েযারলঞ্জিমূহ শমাকাসবলায় প্ররয়জনীয় সিকসনরি েেনা তুরল ধো হরব। আজ শয 

শকৌেলপ্ নিসে হরব, িারি শিরেে উিীয়মান ি্াবনাগুরলারক তুরল ধো হরব।  

অর্ েননসিক উন্নয়ন প্রিরঙ্গ জাসিে সপিা ১৯৭৪ িারলে ১৫ সিরিম্বে জাসিে উরদেশরযে  শিয়া ভার্রণে অংে সবরের্ 

উবৃি কেসে- বঙ্গবন্ধু বরলসেরলন, ‘‘ঊসনে’ে একািে িারলে সিরিম্বে মারিে ১৬ িাসেরখ আমারিে োজননসিক স্বাধীনিা 

িংগ্রারমে িমাসপ্ত এবং অর্ েননসিক মুসক্তযুরদ্ধে শুরু। এই যুরদ্ধ এক মেণপন িংগ্রাম আমো শুরু করেসে। এই িংগ্রাম অরনক 

শবেী িময়িারপক্ষ্ ও কিিাধ্য। িরব আমো যসি ঐকযবদ্ধ শর্রক করঠাে পসেেম কসে এবং িৎপরর্ র্াসক িরব, ইনোআল্লাহ 

জয় আমারিে অসনবায ে।’’  

এ শিে আমারিে িকরলে। িবাইরক একিরঙ্গ কাজ করে শিেরক এসগরয় সনরয় শযরি হরব। ব্যসক্ত এবং শগাসষ্ঠ 

স্বারর্ েে ঊরবে উরঠ। আসুন, আমো শিরেে মানুরর্ে জন্য কাজ কসে। বাংলারিেরক জাসিে সপিাে স্বরেে ‘শিানাে বাংলা’ 

সহরিরব গরড় তুসল।  

 ঢাকা শেম্বাে আরয়াসজি New Economic Thinking : Bangladesh 2030 and Beyond িরেলরনে 

শুভ উরবাধন শ ার্ণা কেসে। িবাইরক ধন্যবাি।  

শখািা হারফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলারিে সেেজীবী শহাক। 

... 


