
বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ এ্যান্ড এ্ক্সদেঞ্জ িসিশন ভবন  

সভসিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শশখ হাসিনা  

২৪ নদভম্বি ২০১৩, িসববাি, বঙ্গবন্ধু আন্তজজাসিি িদেলন শিন্দ্র, ঢািা  

 

সবিসিল্লাসহি িাহিাসনি িাসহি  

অনুষ্ঠাদনি িভাপসি,  

িহিিীবৃন্দ,  

উপসস্থি সুসধিন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুি।  

সিসিউসিটিজ এ্যান্ড এ্ক্সদেঞ্জ িসিশন ভবদনি সভসিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠাদন উপসস্থি িিলদি আিাি আন্তসিি শুদভচ্ছা 

ও অসভনন্দন জানাসচ্ছ।   

সবশ্বায়ন ব্যবস্থায় সবসনদয়াগ, উৎপােন ও বাসণজয বৃসিদি প ুঁসজবাজাদিি গুরুত্ব সেন সেন বাড়দে। বাাংলাদেদশি 

অর্ জননসিি সবিাদশও প ুঁসজবাজাদিি অবোন বৃসি পাদচ্ছ। এ্ই অগ্রযাত্রাদি শবগবান িিাি লদযয আিিা প ুঁসজবাজাি 

সনয়ন্ত্রণিািী প্রসিষ্ঠান সিসিউসিটিজ এ্যান্ড এ্ক্সদেঞ্জ িসিশনদি শঢদল িাজাদনাি উদযাগ সনদয়সে।  

ইদিািদেই িসিশনদি পনগ জঠন িিা হদয়দে। িসিশনদি আসর্ জি স্বাধীনিা শেয়া হদয়দে। িাসিগসি অবিাঠাদিা 

উন্নয়ন িিা হদয়দে। সিসিউসিটিজ এ্যান্ড এ্ক্সদেঞ্জ িসিশন আইন এ্বাং সিসিউসিটিজ এ্যান্ড এ্ক্সদেঞ্জ আইন িাংদশাধন িিা 

হদয়দে।  

শলনদেন স্বচ্ছ ও জবাবসেসহ িিদি সিসিচ্যযয়ালাইদজশদনি িােদি িাসলিানা ও ব্যবস্থাপনা শর্দি শলনদেন পৃর্ি 

িিাি উদযাগ শনয়া হদয়দে। এ্লদযয এ্ক্সদেদঞ্জি সিসিউচ্যযয়ালাইদজশন আইন প্রণয়ন িিা হদয়দে।  

প ুঁসজবাজাি িাংসিষ্ট িািলা দ্রুি সনষ্পসিি লদযয শেশাল ট্রাইব্যযনাল গঠন িিা হদয়দে। িাসভ জল্যান্স সিদেি স্থাপন 

িিা হদয়দে।  

ক্ষুদ্র সবসনদয়াগিািীদেি স্বার্ জ িযায় সবদশষ স্কীি বাস্তবায়ন িিা হদচ্ছ। িাদেি জন্য আইসপও শি ২০ শিাাংশ শিাটা 

িাংিযণ িিা হদয়দে। িাদেি সুে িওকুদেি ব্যবস্থা শনয়া হদয়দে।  

 বাাংলাদেশ োন্ড নাদি ৫ হাজাি শিাটি টািাি এ্িটি ওদপন-এ্দন্ডি সিউচ্যযদয়ল োন্ড গঠন িিা হদয়দে। িিল 

শিাম্পানীি শশয়াি ও সিউচ্যযদয়ল োদন্ডি অসভসহি মূল্য ১০ টািা িিা হদয়দে। শিাম্পানীি সিসভদিন্ড ও শবানাি শশয়াি 

অনুদিােদনি ৩০ সেদনি িদে সবসনদয়াগিািীদেি িা প্রোন বােিামূলি িিা হদয়দে। প ুঁসজবাজাি উন্নয়ন ও 

সবসনদয়াগিািীদেি স্বার্ জ িযায় ১০ বেদিি িাোি প্ল্যান প্রণয়ন িিা হদয়দে।  

আিাদেি এ্িব পেদযদপি েদল প ুঁসজবাজাদি সস্থসিশীলিা সেদি এ্দিদে। সবশ্ব অঙ্গদন বাাংলাদেদশি প ুঁসজবাজাি দ্রুি 

সবিাশিান ও িম্ভাবনািয় সহদিদব সবদবসেি হদচ্ছ।  

সুসধিন্ডলী,  

সবগি প্রায় পাঁে বেি আিাদেি অক্লান্ত পসিশ্রদিি েদল বাাংলাদেদশি অর্ জনীসি আজ এ্িটি সুদৃঢ় সভসিি ওপি 

প্রসিসষ্ঠি হদয়দে। িািসষ্টি অর্ জনীসি অিযন্ত সস্থসিশীল িদয়দে। এ্ি প্রসিটি সূেি ইসিবােি ধািায় অগ্রিি হদচ্ছ।  

বাাংলাদেশ গি পাঁে বেি ধদি গদড় ৬ শিাাংদশি শবশী বাসষ জি প্রবৃসি অজজন িদিদে। আিাদেি এ্ অজজন এ্িন িিদয় 

হদয়দে যখন সবদশ্বি প্রায় িব শেশই অর্ জননসিি িন্দায় ভূদগদে। আিাদেি িপ্তাসন আয় ১৫ সবসলয়ন িলাি শর্দি েলসি 

অর্ জবেি শশদষ ৩০ সবসলয়ন িলাি োসড়দয় যাদব। গি অর্ জবেি আিিা ২৭ সবসলয়ন িলাদিি শবশী িপ্তাসন িদিসে।  

সবসভন্ন প্রসিকূলিা ও শেশী-সবদেশী ষড়যন্ত্র িদেও শপাশাি িপ্তাসন প্রবৃসি বাধাহীন িিদি আিিা িব ব্যবস্থা সনদয়সে। 

শিসিদটন্স প্রাসপ্ত শবদড়দে। সিজাভ জ ১৭ সবসলয়ন িলাদি উন্নীি হদয়দে। িিিািী ও শবিিিািী খাদি ব্যাপি িি জিাংস্থান হদয়দে। 

আত্মিি জিাংস্থাদনি সুদযাগ সৃসষ্ট িদিসে। িার্াসপছু আয় ৬৩০ িলাি শর্দি ১,০৪৪ িলাদি উন্নীি হদয়দে।  



বাসষ জি বাদজট প্রায় ৮৯ হাজাি শিাটি টািা শর্দি েলসি অর্ জবেদি ২ লয ২২ হাজাি ৪৯১ শিাটি টািায় উন্নীি 

হদয়দে। িিিািী খাদি সবসনদয়াদগি পাশাপাসশ শেশী-সবদেশী সবসনদয়াগও শবদড়দে।  

আিিা অবিাঠাদিা উন্নয়নদি অগ্রাসধিাি সেদয়সে। শেশ ২০০৮ পয জন্ত িািাত্মি সবদ্যযৎ ঘাটসিদি সেল। আিিা 

ইদিািদেই সবদ্যযৎ উৎপােন যিিা ১০ হাজাি শিগাওয়াদটি ল্যান্ডিািজ অসিক্রি িদিসে। শযাগাদযাগ ও পসিবহন ব্যবস্থাি 

উন্নসি হদয়দে।  

আন্তজজাসিি সবসনদয়াগ ব্যাাংি শগাল্ডম্যান িাে বাাংলাদেশদি শিসক্সদিা, ইদন্দাদনসশয়া, নাইদজসিয়া, সেসলপাইন 

প্রভৃসি শেদশি িাদর্ িম্ভাবনািয় পিবিী এ্গািটি অর্ জনীসি'ি গ্রুদপ অন্তর্ভ জক্ত িদিদে। এ্িিাপও আিাদেি বাসণজয-সবসনদয়াগ 

পসিসস্থসিি প্রশাংিা িদিদে। এ্ি বড় িািণ আিাদেি সবশাল জনদগাষ্ঠী। যাি প্রায় ৬০ শিাাংশ িি জযি।  

এ্ই জনশসক্তদি িাদজ লাসগদয় শেদশি অর্ জনীসিদি দ্রুি এ্সগদয় শনয়াি পসিিল্পনা আিিা সনদয়সে। এ্জন্য ২০১১ 

শর্দি ২০১৫ ষষ্ঠ পঞ্চবাসষ জি পসিিল্পনাি পাশাপাসশ ২০১০ শর্দি ২০২১ শপ্রসযি পসিিল্পনা বাস্তবায়ন িিসে।  

সুসধিন্ডলী,  

আিিা গ্রািীণ অর্ জনীসিদি জািীয় অর্ জনীসিি িাদর্ িম্পৃক্ত িদিসে। কৃসষ উৎপােন ব্যাপি শবদড়দে। এ্খন আি োল 

আিোসন িিদি হয় না। কৃষি ন্যায্যমূল্য পাদচ্ছ। কৃষিদেিদি আিিা বেদি ১০ হাজাি শিাটি টািা ভর্তজসি সেদয়সে। বেদি 

১৪ হাজাি শিাটি টািাি শবশী কৃসষঋণ সেদয়সে। কৃসষপণ্য িপ্তাসনদি নগে িহায়িা সেসচ্ছ। কৃসষ প্রসক্রয়াজািিিণ সশল্প 

স্থাপনদি উৎিাসহি িিসে। সশল্প, বাসণজযিহ অর্ জনীসিি প্রসিটি খাদি িিিাি প্রিযয িহায়িা সেদয়দে। েদল বাাংলাদেশ 

সবদশ্ব এ্িটি িেল অর্ জনীসি সহদিদব সবদবসেি হদচ্ছ।  

িািাসজি খািগুদলাদিও এ্ই পাঁে বেদি শেশ অভূিপূব জ অগ্রগসি িাধন িদিদে। স্বাস্থযদিবা জনগদণি শোিদগাড়ায় 

শপ ুঁদে শেয়া হদয়দে। সশশু ও িাতৃমৃর্তয হাি অদনি িদিদে। এ্জন্য বাাংলাদেশ সবশ্বব্যাপী প্রশাংসিি হদয়দে। জাসিিাংঘ পিস্কৃি 

িদিদে।  

সশযাখাদি নীিব সবপ্ল্ব িাসধি হদয়দে। সশযায় শিদয়িা আি সপসেদয় শনই। নািীি িাসব জি যিিায়ন হদয়দে। আিিা 

সনম্নআদয়ি িানুদষি খায ও পসষ্ট সনিাপিা সনসিি িদিসে। আত্মিি জিাংস্থাদনি ব্যবস্থা িদিসে। শবিাি যুব জনদগাষ্ঠীি জন্য 

প্রসশযণ ও মূলধদনি ব্যবস্থা িদিসে। োসিদদ্রযি হাি ২৬ শিাাংদশ শনদি এ্দিদে। িহস্রাব্দ উন্নয়ন লযযগুদলা পূিণ িদিসে।  

আিিা সিসজটাল বাাংলাদেশ গড়াি লদযয অদনিদূি এ্সগদয়সে। শিাবাইল শোন ও ইন্টািদনট িহজলভয িদিসে। গ্রাি 

পয জন্ত শপ ুঁদে সেদয়সে।  

সুসধিন্ডলী,  

শেদশি এ্ই অর্ জননসিি ও িািাসজি উন্নয়দনি ধািাবাসহিিা আগািী সেদনও বজায় িাখদি হদব। সবশ্বব্যাপী সবসভন্ন 

শেদশি অগ্রযাত্রাি ইসিহাি পয জাদলােনা িিদল শেখা যায়, িিিাদিি ধািাবাসহিিা বজায় র্ািদলই শিবল বাধাহীন উন্নয়ন 

সনসিি হয়। শেদশি জনগণও উন্নয়দনি স্বাদর্ জ িঠিি সিিান্ত শনদবন বদল আসি আশা িসি।  

আিিা শেশব্যাপী ব্যাপি উন্নয়ন সনসিি িদিসে। পাশাপাসশ গণিন্ত্র ও জনগদণি অসধিািদি স্থায়ী রূপ সেদয়সে। 

মুসক্তযুদিি আেশ জ পনঃপ্রসিষ্ঠা িদিসে। বহু প্রিযাসশি যুিাপিাধীদেি সবোি শুরু হদয়দে।  

আিাদেি লযয, ২০২১ িাদলি িদে বাাংলাদেশদি এ্িটি ক্ষুধামুক্ত, োসিদ্রযমুক্ত, িমৃি শেশ সহদিদব গদড় শিালা। 

জাসিি সপিাি স্বদেি শিানাি বাাংলা প্রসিষ্ঠা িিা। অর্ জনীসি যি িমৃি হদব প ুঁসজবাজাি িদিা বড় হদব। শেশ এ্সগদয় যাদব। 

উন্নয়ন শটিিই হদব। বাঙাসল জাসিি স্বাধীনিাি স্বে পূিণ িহজ হদব।  

পসিদশদষ প ুঁসজবাজাদি ক্ষুদ্র ও নর্তন সবসনদয়াগিািীদেি সবসনদয়াগ িদেিনিা বাড়াদি আিও িায জক্রি গ্রহদণি 

আহ্বান জানাই। যাদি িাদেি সবসনদয়াগ-ঝুঁসি হ্রাি পায়। এ্দি সবসনদয়াগিািী, উদযাক্তা ও অর্ জনীসি লাভবান হদব।  

িবাি িঙ্গল িািনা িদি শশষ িিসে।   

শখাো হাদেজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ সেিজীবী শহাি।  

... 


