
বাটেক্সট া ২০০৯ উটবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসিনা  

ঢাকা, বৃহস্পসিবার, ২১ কাসিিক ১৪১৬, ০৫ নটভম্বর ২০০৯  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

িম্মাসনি িভা সি,  

িহকমীবৃন্দ,  

কূেননসিক সমেটনর িদস্যবৃন্দ,  

তিসর শ াোক ও বস্ত্র সেল্প মাসিকগণ,  

সেল্প-বাসণজ্য অঙ্গটনর প্রসিসনসধবৃন্দ,  

সবটদেী শেিা ও সবসনটয়াগকারীগণ,  

উ সিি সুসধবৃন্দ,  

আিিািামু আিাইকুম।  

বাাংিাটদে শ াোক প্রস্ত্তিকারক ও রপ্তাসনকারক িসমসি সবসজ্এমইএ আটয়াসজ্ি ২০িম বাটেক্সট ার উটবাধনী 

অনুষ্ঠাটন উ সিি িবাইটক আসম শুটভচ্ছা জ্ানাসচ্ছ।  

         তিসর শ াোকসেল্প আমাটদর প্রধানিম রপ্তাসনখাি। অর্ িনীসির অন্যিম চাসিকােসি, িক্ষ শ্রসমটকর কম িিাংিাটনর 

অবিম্বন।  

           চিমান সবশ্ব অর্ িননসিক মন্দা িটেও আমাটদর শে কয়টি রপ্তাসনখাি িাটদর অগ্রোত্রা অব্যাহি শরটখটে, িাটদর 

মটে রপ্তাসনমুখী তিসর শ াোক সেল্প অন্যিম। এজ্ন্য আসম সবসজ্এমইএ-শক আন্তসরক ধন্যবাদ জ্ানাসচ্ছ। শ াোক সেল্পটক 

আন্তজ্িাসিক  ে িাটয় উন্নীি করার জ্ন্য এ সেটল্পর মাসিক, শ্রসমক ও িাংসিষ্ট িকিটক অসভনন্দন জ্ানাসচ্ছ।  

সুসধমন্ডিী,  

শদটের তবটদসেক মুদ্রার প্রায় ৮০% অজ্িনকারী এই খাি প্রিযক্ষভাটব প্রায় ৩৫ িক্ষ শ্রসমটকর কম িিাংিাটনর 

ব্যবিা কটরটে, োর প্রায় ৮০ েিাাংেই নারী।  টরাক্ষভাটব প্রায় সিন শকাটি শিাক এ সেটল্পর িটঙ্গ জ্সিি।  

 এই সেল্প শদটের অবটহসিি নারী িমাটজ্র সবরাে অাংটের কম িিাংিান কটর নারীর ক্ষমিায়ন, িামাসজ্ক মে িাদা 

ও ভারিাটের সুটোগ সৃসষ্ট কটরটে, ো অন্য শকান সেটল্প সবরি।  

সুসধবৃন্দ,  

ক্ষুধা ও দাসরদ্রযমুি, দুনীসি ও িন্ত্রািমুি িমৃদ্ধ ও উন্নি বাাংিাটদে গটি শিািা আমাটদর প্রধান িক্ষয। বিিমান 

িরকার এই িক্ষযটক িামটন শরটখই কাজ্ কটর োটচ্ছ।  

অর্ িনীসিই একটি শদটের প্রধান চাসিকােসি। িাই প্রসেয়াগি জ্টিিিাগুটিা দূর কটর শদটের ব্যবিা-বাসণটজ্যর 

উন্নয়নটক িরকার িটব িাচ্চ অগ্রাসধকার সদটয়টে।  



১৯৯৬-২০০১ িাটি েখন আমরা িরকাটর সেিাম, িখনও আমরা সেল্পায়নটক প্রধান এটজ্ন্ডা সহটিটব সনটয় কাজ্ 

কটরসেিাম। সবটেষ কটর, শি িমটয় র িাসনমুখী তিসর শ াোক সেটল্পর উন্নয়টন অটনকগুটিা িমটয়া টোগী ও বাস্তবিম্মি 

 দটক্ষ  গ্রহণ কটরসেিাম।  

আ নাটদর সনশ্চয়ই মটন আটে, শদটের শ াোক সেটল্পর সবকাটের উ যুি  সরটবে সৃসষ্টর িটক্ষয আমরা 

রপ্তাসনকারকটদর আমদাসনর জ্ন্য ‘ডাবি এিসি চাজ্ি'  দ্ধসি রসহি কটরসেিাম। আমদাসন ও রপ্তাসনর শক্ষটত্র খরচ 

কমাটনার িটক্ষয প্রসি এিসি'র জ্ন্য সরস্ক বন্ড এবাং সডউটি বটন্ডর বােবাধকিা উঠিটয় শনওয়ািহ শজ্নাটরি বটন্ডর ব্যবিা 

প্রবিিন কটরসেিাম। শবিরকাসর খাটি রপ্তাসন প্রসেয়াকরণ অঞ্চি প্রসিষ্ঠা িাংোন্ত আইন আমরাই িাংিটদ  াে 

কটরসেিাম।                   

১৯৯৬ িাটি শ াোকসেল্প GSP িাংোন্ত জ্টিিিায়  টি, ো আমরা দুরদসে িিার িটঙ্গ শমাকাসবিা কটরসেিাম।  

১৯৯৮ িাটির েিাব্দীর প্রিয়ঙ্করী বন্যায় ঢাকা- চট্টগ্রাম মহািিক  াসনটি ডুটব োনবাহন চিাচটির অনু টোগী 

হটয়  িটি আমদাসন ও রপ্তাসন অব্যাহি রাখার জ্ন্য শরি  র্, শেসর, Chartered Flight এবাং িামসরক 

সবমাটনর মােটম মািামাি  সরবহন ব্যবিা সনটয়সেিাম।  

পূব িবিী িরকার কর্তিক আটরাস ি উৎিকর আমাটদর িরকাটরর আমটিই রসহি করা হটয়সেি। সবশ্ব বাসণটজ্য 

প্রসিটোগী শদেিমূটহর িটঙ্গ প্রসিটোসগিায় টিটক র্াকটি হটি তিসর শ াোক সেল্পখাটি ১৫-২০ েিাাংে ব্যয় িাংটকাচন 

জ্রুসর সবটবচনা কটর আমরা িরকাসর ব্যাাংক কর্তিক Acceptance Charge উঠিটয় সদটয়সেিাম।  

উ সিি ভদ্রমসহিা ও মটহাদয়গণ,  

আমাটদর িরকাটরর বয়ি এক বেরও হয়সন। এরই মটে শদটের অর্ িননসিক উন্নয়ন সবটেষ কটর িাসব িক 

ব্যবিাসয়ক কাঠাটমার উন্নসি িাধটণর জ্ন্য শবেসকছু  দটক্ষ  আমরা গ্রহণ কটরসে। রপ্তাসনটক উৎিাসহি করটি সিন বের 

শময়াসদ আমদাসন-রপ্তাসন নীসি শ াষণা করা হটয়টে। সেল্প ও ব্যবিা-বান্ধব এ নীসিটি মূল্যিীমাটক বাইটর শরটখই এিসি 

শখািা ব্যসিটরটক তিসর শ াোক সেল্প কারখানায় কাঁচামাি ও মূিধনী েন্ত্র াসি আমদাসনর ব্যবিা রাখা হটয়টে।  

শ াোক সেল্প মাসিকগটণর দী িসদটনর দাবী সেি ব্যাাংটকর সুটদর হার কামাটনার। পূটব ি ১৪ শর্টক ১৮ েিাাংে সুদ 

প্রদান করটি হি। বিিমাটন িা হ্রাি কটর আমরা ১৩%-এ সনধ িারণ কটরসে।  

আ নারা জ্াটনন, সবগি িমটয় অটনক শ াোক সেল্প উটযািা ইনটডমসনটি বন্ড অবমুি করটণর িময়িীমা 

 র র সিনবার বৃসদ্ধ করার  রও অবমুি করটি  াটরন সন সবধায় কাস্টম সডমাটন্ডর িম্মুখীন হটয়সেটিন এবাং িাটদর 

আমদাসন-রপ্তানী কাে িেম বন্ধ কটর শদওয়া হয়।  

বিিমান িরকার দাসয়ত্ব শনওয়ার  র সবসজ্এমইএ িরকারটক ইনটডমসনটি বন্ড অবমুিকরটণর িময়িীমা পুনরায় 

বৃসদ্ধ করার প্রস্তাব কটর। জ্ািীয় রাজ্স্ব শবাড ি শেষবাটরর মি পুনরায় ৪৫ সদন িময় বৃসদ্ধ কটর। েটি অটনক উটযািা 

কাস্টম সডমান্ড হটি অব্যাহসি  াটচ্ছন।   

আমরা শ াোক সেটল্পর শ্রসমকটদর জ্ন্য শরেসনাং ব্যবিা চালু কটরসে। উটযািাটদর আন্তজ্িাসিক প্রসিটোসগিায় 

টিটক র্াকার জ্ন্য শজ্নাটরেটরর িাইটিন্স সে রসহি কটরসে। এিব  দটক্ষ  শ াোক সেটল্পর প্রসি বিিমান িরকাটরর 

আন্তসরকিারই বসহিঃপ্রকাে।  

সুসধমন্ডিী,  

আসম আনসন্দি শে, সবসজ্এমইএ শ াোক সেল্প শ্রসমকটদর উন্নয়টন সবসভন্ন কল্যাণমুখী  দটক্ষ  গ্রহণ কটরটে। 

মাসকিন State Department of Labour এর শিটেম্বর ২০০৯ এর সরট াটে ি বিা হটয়টে শে, বাাংিাটদটের 

শ াোক সেটল্প শকান সেশু শ্রসমক সনটয়াসজ্ি শনই। এজ্ন্য আসম শ াোক সেটল্পর উটযািাগণটক ধন্যবাদ জ্ানাই।  



 সবসজ্এমইএ শ্রসমকটদর স্কুি  ড়ুয়া শেটিটমটয়টদর জ্ন্য বৃসত প্রদান প্রর্া চালু কটরটে, ো সনিঃিটন্দটহ প্রোংিার 

দাবীদার। সবসজ্এমইএ শ্রসমকটদরটক ১২টি শমসডকযাি শিন্টাটরর মােটম সবনামূটল্য সচসকৎিা শিবা, প্রজ্নন স্বািয িম্পটকি 

 রামে ি প্রদান করটে, িাটদর জ্ন্য গ্রু  বীমা চালু কটরটে, কনসিসিটয়েন-কাম-আরসবটেেন কসমটির মােটম শ্রসমকটদর 

শবিন-ভািা িাংোন্ত অসভটোগ সনষ্পসত করটে।  

আসম আনসন্দি শে, সবসজ্এমইএ ইউএনএেস  এর িাটর্ শেৌর্ভাটব ‘‘শ াোক সেটল্পর শ্রসমকটদর প্রজ্নন স্বাটিযর 

উন্নয়ন, শজ্ন্ডার িমিা এবাং নারীর ক্ষমিায়ণ'' েীষ িক একটি প্রকল্প গ্রহণ কটরটে। এ প্রকটল্পর আওিায় িারা শ্রসমকটদরটক 

স্বািয সবষয়ক সবসভন্ন  রামে ি, প্রসেক্ষণ এবাং সচসকৎিা সদটচ্ছন।  

 াো াসে, এই প্রকটল্পর আওিায়  সরবার  সরকল্পনা এবাং এইচআইসভ/এইডি সবষটয়ও শ্রসমকটদর মটে 

িটচিনিা সৃসষ্ট করটেন।  

সবসজ্এমইএ শ্রসমকটদর দক্ষিা এবাং কারখানার উৎ াদনেীিিা বৃসদ্ধর জ্ন্য সজ্টিটজ্ড এর িটঙ্গ অ র একটি 

প্রকল্প গ্রহণ কটরটে। শ াোক সেটল্প িহটোসগিা প্রদাটনর জ্ন্য আসম ইউএনএেস এ এবাং সজ্টিটজ্ডটক ধন্যবাদ জ্ানাই।  

সবসজ্এমইএ িার িদস্যভুি িকি কারখানায় ন্যযনিম মজুসর বাস্তবাসয়ি কটরটে। শ্রম মন্ত্রণািটয়র উটযাটগ 

শ াোক সেটল্পর মাসিক, শ্রসমক এবাং িরকার প্রসিসনসধ বৃটন্দর স্বাক্ষসরি সত্র ক্ষীয় চুসির অসধকাাংে েিিই বাস্তবায়ন করা 

হটয়টে। এজ্ন্য আসম সবসজ্এমইএ-শক ধন্যবাদ জ্ানাই।  

সবসজ্এমইএ শ্রসমকটদর জ্ন্য িাসভ িি বুকও চালু কটরটে। এ উটযাগটক স্বাগি জ্ানাসচ্ছ।  

আমাটদর মটন রাখটি হটব শ্রসমকরাই উৎ াদনমুখী সেটল্পর মূি চাসিকােসি। শ্রসমটকর দক্ষিার উ রই 

কারখানার উন্নসি সনভ ির কটর। কারখানা ও শ্রসমক এটক অ টরর  সরপুরক। শ্রসমক ভাি র্াকটি কারখানা ভাি র্াকটব। 

আ নাটদর প্রসি আমার অনুটরাধ, শ্রসমকটদর জ্ন্য আরও শবসে শবসে কল্যাণমূিক  দটক্ষ  গ্রহণ করুন।  

সুসধমন্ডিী,  

আমরা িক্ষয করসে, গাটম িন্টি সেটল্প সবশৃঙ্খিা সৃসষ্টর চোন্ত চিটে। সকন্তু আমরা শকান অ েসির চোন্ত িেি 

হটি সদব না। গাটম িন্টি সেটল্পর শৃঙ্খিা রক্ষায় িরকার বদ্ধ সরকর। শিজ্ন্য সেল্পাঞ্চটি আমরা ইন্ড্রাসিয়াি পুসিে  ও সেল্প 

শগাটয়ন্দা বাসহনী গটি শিািার  সরকল্পনা সনটয়সে। গাটম িন্টি সেটল্প অসিসিেীিিা সৃসষ্টর স েটন  মদদদািাটদরটক খ ুঁটজ্ 

শবর করা হটব। এ ব্যা াটর আ নাটদর িহটোসগিা দরকার।  গাটম িন্টি মাসিকটদর সনজ্ সনজ্ প্রসিষ্ঠাটনর শৃঙ্খিা রক্ষা 

করটি হটব। িরকার আ নাটদর িহটোসগিা করটব।  

সুসধমন্ডিী,  

আমরা  ‘‘ন্যােনাি  িাসভ িি এর আওিায় প্রসি  সরবাটরর একজ্ন শবকার িদস্যটক চাকুসর প্রদান কম িসূসচ'' গ্রহণ 

কটরসে। আমাটদর সনব িাচনী ইেটিহাটরর প্রসিশ্রুসি অনুোয়ী এ কম িসূসচ শদটের সবরাে জ্নেসির জ্ন্য কম িিাংিাটনর সুসবধা 

সনসশ্চি করটব বটি আমাটদর দৃঢ় সবশ্বাি।  

আসম সবসজ্এমইএ শনর্তবৃন্দটক ধন্যবাদ জ্ানাই, িাঁরা এই কম িসূসচ বাস্তবায়টন আমাটদর িটঙ্গ অাংেীদার হওয়ার 

ব্যা াটর আগ্রহ প্রকাে কটরটেন। িরকার এই বাটজ্টে শে Public Private Partnership এর তবপ্লসবক 

সচন্তাধারার অবিারণা কটরটে, িার িেি বাস্তবায়টন সবসজ্এমইএ-শক এসগটয় আিার জ্ন্য ধন্যবাদ জ্ানাই।  

সবসজ্এমইএ িভা সি িার বিটব্য সবসজ্এমইএ  সরচাসিি শেসনাং শিন্টারগুটিার  াো াসে আরও অসধক 

িাংখ্যক শেসনাং শিন্টার প্রসিষ্ঠা কটর প্রসেক্ষণ প্রদাটনর মােটম শবকার জ্নেসির কম িিাংিাটনর শক্ষত্রটক আরও িম্প্রিাসরি 

করার জ্ন্য িরকাটরর িহটোসগিা শচটয়টেন। এ ব্যা াটর আসম আ নাটদরটক িকি ধরটনর িহটোসগিা প্রদাটনর আশ্বাি 

সদসচ্ছ।  



সবসজ্এমইএ ইনসস্টটিউে অব েযােন এন্ড শেকটনািসজ্ (সবআইএেটি)'র মােটম সবসজ্এমইএ Mid Level 

Management সবষটয় শেসনাংিহ মানব িম্পদ উন্নয়টন কাজ্ কটর োটচ্ছ। সবআইএেটিটক একটি পূণ িাঙ্গ 

সবশ্বসবযািটয় রূ  শদওয়ার সবষটয় িরকার আ নাটদর িব ধরটনর িহটোসগিা করটব।  

সুসধমন্ডিী,  

চট্টগ্রাম বন্দর এটদটের আমদাসন-রপ্তাসনর প্রাণ শকন্দ্র। এই বন্দটরর গসিেীিিা আনটি  িরকার বদ্ধ সরকর। 

চট্টগ্রাম বন্দটরর িাসভ িি চাজ্ি কসমটয় আনা োয় সকনা িা  রীক্ষা করার জ্ন্য আসম শনৌ- সরবহন মন্ত্রণািয়টক সনটদ িে 

সদসচ্ছ।  

সবসভন্ন কারটণ রুগ্ন হটয়  িা শ াোক সেল্প প্রসিষ্ঠানগুটিা পুনরায় চালু করা শগটি জ্ািীয় অর্ িনীসিটি িারা 

অবদান রাখটি িক্ষম হটব। বাসণজ্য মন্ত্রণািয় কর্তিক সচসিি ২৭০টি রুগ্ন শ াোক সেল্প প্রসিষ্ঠাটনর ঋণ পুনিঃিেসেসিকরণ 

ও পুনব িািটনর ব্যা াটর অনসিসবিটম্ব প্রটয়াজ্নীয় উটযাগ গ্রহটণর জ্ন্য আসম অর্ ি মন্ত্রী মটহাদয়টক অনুটরাধ জ্ানাসচ্ছ।  

িম্মাসনি সুসধবৃন্দ,  

সবশ্ব মন্দা সকছুো হটিও বাাংিাটদটের তিসর শ াোক সেটল্প প্রভাব শেটিটে। এ ব্যা াটর িরকার িম্পূণ িরূট  

অবসহি। আমরা মন্দা শমাকাটবিায় োক্সটোি ি গঠন কটরসে। প্রটণাদনা প্যাটকজ্ সদটয়সে। আোর কর্া, ইটিামটেই সকছু 

সকছু শদে মন্দা  সরসিসি শমাকাসবিা করটি িক্ষম হটয়টে। আমাটদর শ াোক সেটল্পর বৃহৎ বাজ্ার মাসকিন যুিরাষ্ট্রও মন্দা 

 সরসিসি কাটিটয় উঠটে।  

শুধু আটমসরকা ও ইউটরা  নয়, আমাটদর নতুন নতুন বাজ্ার খ ুঁজ্টি হটব। অটিসিয়া, আটজ্িসন্টনা, ব্রাসজ্ি, 

শমসক্সটকা ও দসক্ষণ আসিকা আমাটদর একটি বি বাজ্ার হটি  াটর।  

যুিরাষ্ট্রিহ সবসভন্ন শদটে রপ্তাসন  টের অবাধ প্রটবোসধকার সনসশ্চি করা এবাং রপ্তাসন  টের বমুমুখীকরণ করা 

শগটি শদটের বাসণজ্য সচত্র  াটে োটব। এ ব্যা াটর আ নারা কাজ্ করুন। িরকার আ নাটদর িকি িহটোসগিা প্রদান 

করটব।  

আমরা মাসকিন যুিরাটষ্ট্রর শুল্কমুি বাজ্াটর প্রটবোসধকাটরর জ্ন্য কাজ্ করসে। চিসি মাটির শেটষ শজ্টনভায় 

সবশ্ব বাসণজ্য িাংিার মন্ত্রী  ে িাটয়র িটম্মিটন আমরা এই দাবী আবারও তুটি ধরব।  

প্রসিটোসগিায় টিটক র্াকটি হটি শুধু শ াোক তিসরই নয়, শ াোটকর সডজ্াইন ও েযােটন আধুসনকিার শোঁয়া 

আনটি হটব। প্রাসিষ্ঠাসনক দক্ষিা বািাটি হটব। সবটদেী শেিার রুসচ ও  েটন্দর িটঙ্গ শদেীয় ঐসিটহযর িাংসমশ্রণ  োটি 

হটব।  

উ সিি ব্যবিায়ী ও সেল্প উটযািাগণ,  

শুধুমাত্র িরকাটরর  টক্ষ সবপুি জ্নটগাসষ্ঠর কম িিাংিান করা িম্ভব নয়। আ নারা এসগটয় আসুন। নতুন নতুন সেল্প 

িা ন করুন। সবসনটয়াগ বািান। আমরা আ নাটদর িহটোসগিা করব। ইটিামটেই আমরা সবদুযৎ, গ্যািিহ অন্যান্য 

অবকাঠাটমা উন্নয়টন উটযাগ গ্রহণ কটরসে।   

আ নাটদর একো অনুটরাধ জ্ানাব। শুধু মুনাো অজ্িনই শেন আ নাটদর মূি িক্ষয না হয়। মুনাো অজ্িটনর 

 াো াসে জ্নকল্যাটণর সদটক দৃসষ্ট সদন। এ শদে আমার-আ নার িকটির। িব িকাটির িব িটশ্রষ্ঠ বাঙাসি, জ্াসির জ্নক 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজ্বুর রহমাটনর শনর্তটত্ব আমরা যুদ্ধ কটর এ শদে স্বাধীন কটরসে। িাখ েহীটদর রটি রসিি এ শদে। এ 

শদটের মানুষ কখনই দুদ িোগ্রস্ত র্াকটি  াটর না।  

আগামী ২০২১ িাি আমাটদর স্বাধীনিার সুবণ িজ্য়ন্তী। ২০২০ িাটি জ্াসির জ্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজ্বুর রহমাটনর 

জ্ন্মেিবাসষ িকী।  আমরা ২০২১ িাটির মটে বাাংিাটদেটক একটি দাসরদ্রয, ক্ষুধা, অসেক্ষামুি িমৃদ্ধ শদে সহটিটব গটি 



তুিটি চাই। িব নাগসরটকর জ্ন্য উন্নি জ্ীবন সনসশ্চি করটি চাই। আসুন, এই স্বপ্ন, সভেন - ২০২১ বাস্তবায়ন করটি 

একিাটর্ কাজ্ কসর।  

িবটেটষ, সবসজ্এমইএ'র িকি িদস্য, শ্রসমক, শেিা এবাং িাংসিষ্ট িবাইটক আন্তসরক শুটভচ্ছা জ্াসনটয় আসম 

২০িম বাটেক্সট া'র শুভ উটবাধন শ াষণা করসে।  

আ নাটদর িবাইটক আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হাটেজ্।  

জ্য় বাাংিা, জ্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংিাটদে সচরজ্ীবী শহাক।  

--- 


