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োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

মেখ হাতিনা  

েঙ্গলবার, ১৮ ম ৌষ ১৪১৯, ১ র্ানুয়ারী ২০১৩, মেদ্র বাাংলা নগর, ঢাকা  

 

তবিতেল্লাতহর রাহোতনর রাতহে  

অনুষ্ঠাদ্নর িভা তি,  

িহকেীবৃন্দ,  

মেলায় অাংেগ্রহিকারীবৃন্দ,  

সুতধেন্ডলী,  

                        আিিালামু আলাইকুে।  

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা ২০১৩ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি িকলদ্ক নববদ্ষ জর শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

মেেীয়  দ্ের গুিগি োন উন্নয়ন, রপ্তাতনর প্রিার ও অভযন্তরীি চাতহো বৃতির লদ্যয তিআইটিএফ একটি কার্ জকর 

বাতিতর্যক কে জকাদ্ন্ড  তরিি হদ্য়দ্ে। প্রতি বেরই এর গুরুত্ব বাড়দ্ে।  

োিব্যা ী মেেী-তবদ্েেী মেিা-তবদ্েিার এ তেলন মেলায় এদ্ক অ রদ্ক র্ানদ্ি  ারদ্বন। চাতহো ও িরবরাদ্হর েদ্ে 

িেন্বয় হদ্ব। বাতিতর্যক মিতু বন্ধন রতচি হদ্ব। প্রযুতি, তির্াইন ও উৎ ােন মকৌেল তবতনেদ্য়র সুদ্র্াগ হদ্ব। উদ্যািারা  দ্ের 

োন উন্নয়ন, বহুমুখীকরি ও প্রতিদ্র্াতগিা-িাের্থ্জ বাড়াদ্নার সুদ্র্াগ  াদ্বন।  

সুতধেন্ডলী,  

িব জকাদ্লর িব জদ্েষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির ত িা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্বুর রহোন যুিতবধ্বস্ত বাাংলাদ্েেদ্ক পুনগ জঠন কদ্রন। িখন 

িরকারী মকাষাগার তেল শূন্য। িার রও তিতন বন্ধ,  তরিযি, ধ্বাংিপ্রায় েি েি তেদ্ের অতভভাবকত্ব গ্রহি কদ্রন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও 

োঝাতর তেেখািদ্ক িচল কদ্রন। বার্ জার চুতির োেদ্ে  ে রপ্তাতনর  থ উন্মুি কদ্রন। নতুন প্রর্দ্ন্মর উদ্যািা সৃতি কদ্রন। 

র্াদ্ের অদ্নদ্কই আর্ প্রতিতষ্ঠি তেে তি-ব্যবিায়ী।  

স্বাধীনিাতবদ্রাধী চে ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ আগস্ট র্াতির ত িাদ্ক তনে জেভাদ্ব হিযা কদ্র। িারা োে জাল ল' তেদ্য় 

অববধভাদ্ব রাষ্ট্রীয় যেিা েখল কদ্র। যুিা রাধী-স্বাধীনিাতবদ্রাধীদ্ের আেয়-প্রেয় মেয়। িাংতবধানদ্ক যি-তবযি কদ্র। 

বাঙাতলর অিাম্প্রোতয়ক মচিনায় আঘাি হাদ্ন।  াো াতে অথ জনীতিদ্ক  ্গু  কদ্র। রাষ্ট্রায়ত্ব খাদ্ির তেে-কল-কারখানা 

মবিরকারীকরি কদ্র। মবিরকারী খাি এ র্ন্য প্রস্ত্তি তেল না। ফদ্ল তেেখাি ধ্বাংি হয়। িখন কৃতষখািও অবদ্হলার তেকার হয়।  

মেদ্ের কৃতষ ও তেেখািদ্ক ধ্বাংদ্ির মচিা িারা ১৯৯১ িাদ্লও অব্যাহি রাদ্খ। আেোতন শুল্ক কতেদ্য় বাাংলাদ্েেদ্ক 

তবদ্েেী  দ্ের বার্াদ্র  তরিি কদ্র। িারা  ার্ তেেদ্ক ধ্বাংি কদ্র। ১৯৯৪ িাদ্ল তবশ্বব্যাাংদ্কর িাদ্থ ‘‘বাাংলাদ্েে জুর্ মিক্টর 

এির্াস্টদ্েন্ট মেতির্'' চুতি কদ্র। েিজ তেল  ার্কলগুদ্লা বন্ধ কদ্র তেদ্ি হদ্ব। তবতনেদ্য় ২৪৭ তেতলয়ন িলার ঋি  াদ্ব। ম দ্য়দ্ে 

োত্র ৫২ তেতলয়ন িলার। প্রতিোদ্ন আেের্ীিহ রপ্তাতনমুখী  ার্কলগুদ্লা বন্ধ কদ্র মেয়। বাাংলাদ্েে  ার্র্াি  দ্ের রপ্তাতন 

বার্ার হারায়।  

িাদ্ের তর্এিত  র্াতলয়াতির কারদ্ি ইউদ্রা ীয় ইউতনয়দ্ন আোদ্ের তিতর ম াোক রপ্তাতন বন্ধ হওয়ার উ েে হদ্য়তেল। 

তচাংতড় রপ্তাতন বন্ধ হদ্য়তেল। িরকার  তরচালনায় ব্যথ জিার কারদ্ি িারা তবদ্েেী তবতনদ্য়াগ আকৃি করদ্ি  াদ্রতন। বাাংলাদ্েে খায 

ঘার্তির মেদ্ে  তরিি হদ্য়তেল।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯৯৬-এ আেরা িরকাদ্র এদ্ি তেে ও বাতির্য খাদ্ি শৃঙ্খলা তফতরদ্য় আতন। যুদ্গা দ্র্াগী তেেনীতি ও আেোতন-রপ্তাতন 

নীতি কতর। মবিরকারী ইত দ্র্ি প্রতিষ্ঠার র্ন্য আইন কতর। ঢাকা ও চট্টগ্রাে ইত দ্র্ি িম্প্রিারি কতর। নতুন ইত দ্র্ি প্রতিষ্ঠা 

কতর।  



তবদ্েেী তবতনদ্য়াগ আকষ জদ্ির র্ন্য আতথ জক প্রদ্িােনা ও িহায়িা মেই। মেেীয় তবতনদ্য়াগকারীদ্ের র্ন্য মূলধন মর্াগাড় 

কতর। তবতভন্ন সুদ্র্াগ-সুতবধা মেই। অবকাঠাদ্ো গদ্ড় তুতল। গ্যাি ও তবদ্যযৎ উৎ ােন বাড়াই।  

আোদ্ের  াঁচ বেদ্র রপ্তাতন তবগুি হয়। মর্ক্সর্াইল ও তিরী ম াোক খাদ্ি ব্যা ক প্রিার ঘদ্র্। ব্যাকওয়াি জ ও ফরওয়াি জ 

তলাংদ্কর্ ইন্ডাস্ট্রী িাত ি হয়। নতুন নতুন  ে রপ্তাতন িাতলকায় অন্তর্ভ জি হয়। মেে খাদ্য উবৃত হয়।   

ইউদ্রা ীয় ইউতনয়দ্নর িাদ্থ আদ্লাচনা কদ্র শুল্ক ও মকার্ামুি রপ্তাতন সুতবধা আোয় কতর। িারা অস্ত্র োড়া িব  দ্েই 

শুল্কমুি প্রদ্বোতধকার মেয়। তবশ্ব বাতির্য িাংিায় স্বদ্োন্নি মেেগুদ্লার স্বাথ জ রযা কতর। উন্নি ও উন্নয়েীল তবদ্শ্ব শুল্কমুি রপ্তাতনর 

প্রতিশ্রুতি আোয় কতর।  

আেরা তেশুেে বদ্ন্ধ োিা িাংিা ও তবতর্এেইএ'র িাদ্থ মর্ৌথভাদ্ব কে জসূচচী বাস্তবায়ন কতর। তবদ্েদ্ে বাাংলাদ্েদ্ের 

ভাবমূতিজ উজ্জ্বল হয়। রপ্তাতনর  থ প্রেস্ত হয়।  

তবএনত -র্াোি মর্ার্ মেদ্ের িব অর্জনই ধ্বাংি কদ্র মেয়। িারা হিযা, তনর্ জািন, লুর্ াদ্র্ ব্যস্ত থাদ্ক। মেেদ্ক িন্ত্রািী-

র্ঙ্গীবােী রাষ্ট্র তহদ্িদ্ব তবদ্শ্বর কাদ্ে  তরতচি কদ্র। খায ঘার্তির মেদ্ে  তরিি কদ্র।  

সুতধেন্ডলী,  

২০০৯ িাদ্ল আেরা র্খন িরকাদ্র আতি িখন তবশ্বেন্দা চলতেল। মেদ্ে আতে জ-ব্যাকড্ িত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্রর অিযাচার, 

তনর্ জািন ও ধর াকদ্ড়র কারদ্ি ব্যবিায়ী-তবতনদ্য়াগকারীরা হাি গুটিদ্য় বদ্ি তেদ্লন। আেরা িাদ্ের েদ্ে আিা তফতরদ্য় এদ্নতে। 

ব্যবিা বাতিদ্র্য স্বাভাতবক  তরদ্বে সৃতি কদ্রতে।  

আোদ্ের িরকার বরাবরই ব্যবিা-বান্ধব। এ িরকার ব্যবিায়ীর ভূতেকায় অবিীি জ হয় না। ব্যবিা-বাতির্য বৃতিদ্ি 

িহায়িা কদ্র। আেরা েন্দা মোকাদ্বলায় দ্যটি প্রদ্িােনা প্যাদ্কর্ বাস্তবায়ন কদ্রতে। একটি যুদ্গা দ্র্াগী ও উদ্যািা-বান্ধব 

তেেনীতি করা হদ্য়দ্ে। ২০টি খািদ্ক থাস্টজ মিক্টর তহদ্িদ্ব তচতিি করা হদ্য়দ্ে। এিব খাদ্ি তবতনদ্য়াদ্গ তবদ্েষ প্রদ্িােনা মেয়া 

হদ্চ্ছ। আধুতনকীকরি ও অদ্র্াদ্েেদ্নর ফদ্ল চট্টগ্রাে ও োংলা বন্দদ্র কাদ্র্র গতি মবদ্ড়দ্ে।  

আেরা িম্ভাবনােয় এলাকাগুদ্লাদ্ি িািটি অথ জবনতিক অঞ্চল গদ্ড় মিালার উদ্যাগ তনদ্য়তে। তবদ্েেী তবতনদ্য়াগ আকষ জদ্ি 

তবদ্েষ  েদ্য  তনদ্য়তে। চার বেদ্র ৩৮২ মকাটি িলার তবদ্েতেক তবতনদ্য়াগ এদ্িদ্ে।  

এিএেই'র প্রিাদ্র িহর্ েদ্িজ ঋি মেয়া হদ্চ্ছ। নারী উদ্যািা সৃর্দ্ন তবনা র্াোনদ্ি ২৫ লাখ র্াকা  র্ জন্ত ঋি মেয়া 

হদ্চ্ছ। এর প্রতিফলন এ বাতির্য মেলায়ও  দ্ড়দ্ে। ৪৬ র্ন নারী উদ্যািা এ মেলায় স্টল তনদ্য়দ্েন। গিবার তেল ২৩ র্ন।  

রপ্তাতনর নতুন বার্ার সৃতি হদ্য়দ্ে। ইদ্িােদ্ে কানািা, র্া ান, ভারি, েতযি মকাতরয়া, অদ্স্ট্রতলয়া, চীন, মেতক্সদ্কা, 

ব্রাতর্লিহ অদ্নক মেদ্ে রপ্তাতন মবদ্ড়দ্ে। চীন, ভারি, অদ্স্ট্রতলয়া, েতযি মকাতরয়ািহ কদ্য়কটি মেদ্ে শুল্কমুি রপ্তাতনর সুদ্র্াগ সৃতি 

হদ্য়দ্ে।  

রপ্তাতনদ্ি ১৯ েিাাংে প্রবৃতি হদ্য়দ্ে। চার বেদ্র রপ্তাতন ১৪ তবতলয়ন িলার মথদ্ক ২৪ েেতেক ৩০ তবতলয়ন িলাদ্র উন্নীি 

হদ্য়দ্ে। চলতি অথ জবের  াঁচ োদ্ি ১০ তবতলয়ন িলাদ্রর অতধক রপ্তাতন হদ্য়দ্ে।  ে বহুমুখীকরদ্ি আোদ্ের উদ্যাগগুদ্লা িফল 

হদ্য়দ্ে। ওষুধ, প্লাতস্টক ও রাবারর্াি  ে, ফাতন জচার, র্লর্ান, তিরাতেকি প্রভৃতি  দ্ের রপ্তাতন মবদ্ড়দ্ে। মেেীয় চাতহোও 

মবদ্ড়দ্ে।  

কৃতষ প্রতেয়ার্ািকরি তেে প্রিারদ্ক অগ্রাতধকার তেদ্য়তে। কৃতষ ও কৃতষর্াি  ে রপ্তাতনদ্ি তবদ্েষ সুতবধা তেতচ্ছ। ফদ্ল 

কৃতষিহ অপ্রচতলি  দ্ের রপ্তাতন মবদ্ড়দ্ে। গি অথ জবেদ্র ৪০ মকাটি িলাদ্রর কৃতষ ে রপ্তাতন হদ্য়দ্ে।  

সুতধবৃন্দ,  

মভৌি অবকাঠাদ্ো উন্নয়দ্ন ব্যা ক তবতনদ্য়াগ কদ্রতে।  াবতলক-প্রাইদ্ভর্- ার্ জনারেীদ্ র োেদ্েও অবকাঠাদ্ো গদ্ড় 

মিালা হদ্চ্ছ।  

িড়ক, মরল ও মনৌ মর্াগাদ্র্াগ ব্যবিার ব্যা ক উন্নতি হদ্য়দ্ে। ঢাকা-আতরচা িড়ক চারদ্লদ্ন উন্নীি হদ্য়দ্ে। ঢাকা-চট্টগ্রাে, 

ঢাকা-েয়েনতিাংহ ও নবীনগর-চন্দ্রা িড়ক চারদ্লদ্ন উন্নীি করার কার্ দ্রুি এতগদ্য় চলদ্ে।  

৩৭৫০ মেগাওয়ার্ যেিার ৫২টি তবদ্যযৎ মকন্দ্র তনতে জি হদ্য়দ্ে। তবদ্যযৎ িরবরাহ ৩২০০ মেগাওয়ার্ মথদ্ক ৬৩৫০ 

মেগাওয়াদ্র্ উন্নীি হদ্য়দ্ে। তবদ্যযৎ উৎ ােন যেিা ৮৪২৫ মেগাওয়াদ্র্ উন্নীি হদ্য়দ্ে। আোদ্ের তনব জাচনী ইেদ্িহাদ্র মেয়া 



লদ্যযর মচদ্য়ও মবেী তবদ্যযৎ উৎ ােন কদ্রতে। িাি বেদ্রর ঘার্তি এবাং নতুনভাদ্ব সৃি ব্যা ক চাতহো মের্াদ্ি ৪৯২৭ মেগাওয়ার্ 

যেিার আরও ২৭টি তবদ্যযৎ মকন্দ্র তনে জািাধীন আদ্ে। আেোতন কার্ জেেও হাদ্ি তনদ্য়তে।  

কয়লা ও গ্যাি-তভততক তিনটি বড় তবদ্যযৎ মকন্দ্র তনে জাদ্ির উদ্যাগ মনয়া হদ্য়দ্ে। দ্যই হার্ার মেগাওয়ার্  ারোিতবক 

তবদ্যযৎ উৎ ােদ্নর র্ন্য রাতেয়ার িাদ্থ চুতি হদ্য়দ্ে। মিৌর তবদ্যযৎ উৎ ােনদ্ক উৎিাতহি করা হদ্চ্ছ।  

গ্যাদ্ির উৎ ােন তেতনক ৫০০ তেতলয়ন ঘনফুর্ মবদ্ড়দ্ে। আদ্রা গ্যািদ্যত্র আতবষ্কৃি হদ্য়দ্ে। নতুন উদ্তালন কূ  খনন 

করা হদ্য়দ্ে। বদ্ঙ্গা িাগদ্র মিল-গ্যাি অনুিন্ধাদ্ন ব্লক মর্ন্ডার মেয়ার উদ্যাগ মনয়া হদ্য়দ্ে।  

সুতধেন্ডলী,  

অথ জবনতিক কে জকান্ড ব্যা ক বৃতি  াওয়ায় গদ্ড় িাদ্ড় েয় েিাাংে প্রবৃতি হদ্য়দ্ে। েীঘ জদ্েয়াদ্ে প্রবৃতি অর্জদ্ন বাাংলাদ্েে 

এখন তবদ্শ্বর  ঞ্চে েীষ জ মেে।  তিো তবদ্শ্ব বাাংলাদ্েেদ্ক ভতবষ্যৎ প্রবৃতি-ইতিন তহদ্িদ্ব মেখা হদ্চ্ছ। তবতশ্বক মর্াগাদ্র্াগ িাের্থ্জ 

সূচচদ্ক বাাংলাদ্েে েয় ধা  এতগদ্য়দ্ে।   

২০১২ িাদ্ল মরকি জ ১৪ তবতলয়ন িলার মরতেদ্র্ন্স এদ্িদ্ে। তবদ্েতেক মুদ্রার তরর্াভ জ প্রায় ১৩ তবতলয়ন িলাদ্র উন্নীি 

হদ্য়দ্ে। িরকারী খাদ্ি ৫ লয ও মবিরকারী খাদ্ি ৭৫ লয কে জিাংিান হদ্য়দ্ে। োনুদ্ষর আয়-মরার্গার মবদ্ড়দ্ে। তবদ্শ্বর নােকরা 

প্রতিষ্ঠানগুদ্লা আোদ্ের িােতিক অথ জবনতিক নীতি ও উন্নয়ন মকৌেদ্লর প্রোংিা কদ্রদ্ে।  

আেরা কৃতষ, স্বািয, তেযািহ আথ জ-িাোতর্ক প্রতিটি মযদ্ত্র ব্যা ক উন্নয়ন কদ্রতে। োথাত ছু আয় ৬৩০ িলার মথদ্ক 

৮৫০ িলাদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ে।  াঁচ মকাটির মবেী োনুষ তনম্নতবত মথদ্ক েেতবদ্ত উদ্ঠ এদ্িদ্ে। মেে-তবদ্েদ্ের তবতভন্ন িাংিা 

আোদ্ের এ অগ্রর্াত্রাদ্ক েদ্িল তহদ্িদ্ব তবদ্বচনা করদ্ে।  

ব্যবিায়ী-তবতনদ্য়াগকারীবৃন্দ,  

বাাংলাদ্েদ্ের অথ জনীতির এ তবোল িাফদ্ে আ নাদ্ের র্দ্থি অবোন রদ্য়দ্ে। আ নারা তবশ্ব প্রতিদ্র্াতগিা-িাের্থ্জ অর্জন 

কদ্রদ্েন। ব্যা ক কে জিাংিান করদ্েন। েতেকদ্ের সুদ্র্াগ-সুতবধা তনতিি করদ্েন। শুল্ক ও কর তেদ্য় িরকার  তরচালনায় 

িহদ্র্াতগিা করদ্েন। আ নাদ্েরদ্ক অতভনন্দন র্ানাই। আোদ্ের সৃি সুদ্র্াগ-সুতবধা কাদ্র্ লাতগদ্য় উৎ ােন, কে জিাংিান ও 

রপ্তাতন আদ্রা বাড়াদ্নার র্ন্য আ নাদ্ের প্রতি আহবান র্ানাতচ্ছ।  

সুতধেন্ডলী,  

তবশ্বোতন্ত প্রতিষ্ঠায় আোদ্ের ‘‘র্নগদ্ির যেিায়ন ও উন্নয়ন েদ্িল'' র্াতিিাংদ্ঘ  াে হদ্য়দ্ে। এটি বাাংলাদ্েদ্ের র্ন্য 

একটি অনন্য মগৌরব। েতযি এতেয়ার েদ্ে বাাংলাদ্েে হদ্ব িবদ্চদ্য় োতন্তপূি জ মেে। আেরা র্ঙ্গীবাে েেন কদ্রতে। যুিা রাধীদ্ের 

তবচারকার্ চলদ্ে। মকউ র্াদ্ি আর োনবিাতবদ্রাধী অ রাধ করার িাহি না  ায় িা তনতিি কদ্রতে।  

আসুন, মুতিযুদ্ির মচিনা ধারি কদ্র িবাই তেদ্ল ক্ষুধা-োতরদ্রযমুি, িমৃি, োতন্তপূি জ বাাংলাদ্েে গদ্ড় তুতল। র্াতির 

ত িার স্বদ্ের মিানার বাাংলা প্রতিষ্ঠা কতর।  

িবাইদ্ক ধন্যবাে র্াতনদ্য় আতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা ২০১৩ এর শুভ উদ্বাধন মঘাষিা করতে।  

মখাো হাদ্ফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্েে তচরর্ীবী মহাক। 


