
 

বাাংলাদেশ ইনদেস্টদেন্ট এন্ড পলললি িালেট ২০১৬ উদবাধন অনুষ্ঠান 

     

োননীয় প্রধানেন্ত্রী 

শশখ হালিনা 

র যালিিন ব্লু ওয়াটার গাদি েন শহাদটল, ঢাকা, রলববার, ১১ োঘ ১৪২২, ২৪ জানুয়ালর ২০১৬  

লবিলেল্লালহর রাহোলনর রালহে 

িহকেীবৃন্দ, 

কূটনীলিকবৃন্দ,  

িম্মালনি লবলনদয়াগকারীগণ,  

অলিলিবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুে এবাং শুে িকাল।  

‘বাাংলাদেশ ইনদেস্টদেন্ট এন্ড পলললি িালেট-২০১৬’-এর উদবাধন অনুষ্ঠাদন আপনাদের িবাইদক আন্তলরক শুদেচ্ছা। 

লবলনদয়াগ শবাি ে, লবল্ড, এফলবলিলিআই, ইন্টারন্যাশনাল লফনান্স কদপ োদরশনিহ এই গুরুত্বপূণ ে আদয়াজদনর িদে 

িাংলিষ্ট িবাইদক আলে আন্তলরক অলেনন্দন জানালচ্ছ। 

লবশ্বব্যাপী ব্যাপক অলনশ্চয়িা ও উন্নি শেশগুদলাদি েন্দািহ িকল প্রলিকূলিা উদপক্ষা কদর বাাংলাদেশ দৃঢ়িার িাদি 

গি ৭ বছর ধদর িার অি েননলিক প্রবৃলি শুধু ধদরই রাদখলন, ক্রোগিোদব িা এলগদয় লনদয় শগদছ।  

গি অি েবছদর আোদের প্রবৃলি লছল ৬ েশলেক পাঁচ-এক শিাাংশ। আদগর ৫ বছদরর গড় প্রবৃলি লছল ৬ েশলেক ২ 

শিাাংশ। আেরা চললি অি েবছদর ৭ শিাাংদশর উপদর প্রবৃলি অজেদনর লক্ষয লনদয় কাজ করলছ। অি েবছদরর অদধ েক িেয় 

শপলরদয় এদি শে ধারণা পাওয়া োদচ্ছ, িাদি আেরা    ৭ শিাাংশ প্রবৃলি অজেদন েদিষ্ট আশাবােী। 

আেরা আশাবােী এ কারদণ শে, আজদকর শে বাাংলাদেশ িা অধ ে-েশক আদগর বাাংলাদেদশর শচদয় িম্পূণ ে লেন্ন এক 

বাাংলাদেশ। আজদকর বাাংলাদেশ বেদল োওয়া বাাংলাদেশ। বাাংলাদেদশর োনুষ আজ অদনক শবলশ আত্মলবশ্বািী। শেদকান 

অিাধ্য িাধদন অদনক শবলশ আত্মপ্রিযয়ী, িঙ্কল্পবি। 

আর এটা িম্ভব হদয়দছ আোদের নীলি লন   রকদের, উদযাক্তাদের, আোদের লবদশষজ্ঞদের িদব োপলর আোদের 

িাধারণ কেীদের অলধকির েক্ষিা ও অব্যাহি িক্ষেিা অজেদনর েধ্য লেদয়।   

আোদের ব্যলক্তখাদি শেলশ ও লবদেলশ লবলনদয়াগ আকষ েদণর েক্ষিা শবদড়দছ। উদযাক্তাদের েদনাবল এবাং েক্ষিা 

শবদড়দছ। আোদের বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়দনর িক্ষেিা তিলর হদয়দছ। লনজস্ব অি োয়দন পদ্মাদিতুর েি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়দন 

শে িাহিী উদযাগ আেরা লনদয়লছ, িা আোদের িক্ষেিারই পলরচয় বহন কদর।  

লবগি ৬ বছদর আোদের বাদজদটর আকার প্রায় ৫ গুণ বৃলি শপদয় প্রায় ৩ লাখ শকাটি টাকায় উন্নীি হদয়দছ। রপ্তালন 

আয় বৃলি শপদয় হদয়দছ ৩২ েশলেক ২ লবললয়ন িলার। ২০০৫-২০০৬ অি েবছদর তবদেলশক মুদ্রার লরজাে ে লছল ৩.৪৮ লবললয়ন 

িলার। িা আজ শপৌদণ আট গুণ বৃলি শপদয় ২৭ লবললয়ন িলার ছালড়দয় শগদছ। 

বাাংলাদেদশর অি েনীলি এখন লজলিলপ’র লেলিদি লবদশ্বর ৪৫িে এবাং ক্রয় ক্ষেিার লেলিদি ৩৩িে স্থান অলধকার 

কদরদছ। 

সুলধবৃন্দ, 

আলে িব িেয়ই বদল িালক িরকার ব্যবিা করদব না। ব্যবিা করদবন ব্যবিায়ীরা। আোর িরকার ব্যবিা-বান্ধব 

পলরদবশ তিলর কদর লেদব। আেরা িাই করলছ। লবগি কদয়ক বছদর অবকাঠাদো এবাং লনয়ে-নীলির ব্যাপক িাংস্কার করা 

হদয়দছ। লবলনদয়াগ-বান্ধব পলরদবশ সৃলষ্টর জন্য আেরা িব ধরদণর উদযাগ গ্রহণ কদরলছ।  

লশল্প-কারখানা স্থাপদনর জন্য লবদ্যযৎ ও জ্বালালন অপলরহাে ে উপাোন। লবদ্যযৎ উৎপােন িক্ষেিা বৃলি শপদয় এখন ১৪ 

হাজার ৭৭ শেগাওয়াদট উন্নীি হদয়দছ। গ্যাদির তেলনক উৎপােন ২০০৬ িাদলর ১৬০০ লেললয়ন ঘনফুট শিদক বৃলি শপদয় ২ 

হাজার ৭২৮ লেললয়ন ঘনফুদট উন্নীি হদয়দছ। 

েলবষ্যদি গ্যাদির ঘাটলি শেটাদনার জন্য এলএনলজ আেোলনর পেদক্ষপ শনওয়া হদয়দছ। এজন্য এলএনলজ টালে েনাল 

লনে োদণর কাজ শুরু হদয়দছ। 



 

 

আঞ্চললক, উপ-আঞ্চললক এবাং আন্তজোলিক িহদোলগিা বৃলির জন্য আোদের প্রদচষ্টা অব্যাহি রদয়দছ। আোদের 

শজার প্রদচষ্টার ফদল এলশয়া-প্রশান্ত েহািাগরীয় অঞ্চল, েধ্যপ্রাচয, েধ্য এলশয়া, ইউদরাপীয় ইউলনয়ন, আদেলরকা, আলিকার 

িাদি আোদের অি েননলিক, িাোলজক ও িাাংস্কৃলিক িম্পদকের লেকগুলল আরও গেীর ও লবস্তৃি হদয়দছ। ব্যবিায়ী ও জনগদণর 

েদধ্য িম্পদকের নতুন োত্রা উদেলচি হদয়দছ। 

আেরা প্রলিদবশীদের িাদি আঞ্চললক িহদোলগিার এক নতুন যুদগর সূচনা কদরলছ। এর োধ্যদে িেলিি উৎপােন 

প্রলক্রয়ায় আোদের তুলনামূলক েক্ষিার সুলবধা ব্যবহার করদি িক্ষে হব।  

েলক্ষণ এলশয়া অদূর েলবষ্যদি লনলশ্চিোদব প্রবৃলির একটি বৃহৎ শকন্দ্রলবন্দুদি পলরণি হদি োদচ্ছ। ফলশ্রুলিদি 

এটিদক আর ‘‘গরীব োনুদষর িলেলি’’ লহদিদব অবলহি করার অবকাশ িাকদছ না।         

িম্মালনি লবলনদয়াগকারীগণ,  

েীঘ েদেয়াদে লবলনদয়াগ বৃলিদি আোদের িােলষ্টক ও ব্যালষ্টক নীলির লনণ োয়কগুদলাদক েিােিোদব লবন্যস্ত করদি 

হদব এবাং ঝুঁলক ও অলনশ্চয়িািমূহ েক্ষোদব শোকাদবলা করদি হদব। শেদশ আরও উন্নিির ও ব্যবিাবান্ধব পলরদবশ সৃলষ্টদি 

এ লবষয়িমূহ আোদের িকদলরই চাওয়া। 

েলেও আোদের িালব েক লবদ্যযৎ উৎপােন ক্ষেিা ১৪ হাজার শেগাওয়াট অলিক্রে কদরদছ িবুও েলবষ্যি চালহোর 

কিা লবদবচনায় শরদখ লবদ্যযৎ ও জ্বালালনখাদির িম্ভাব্য িকল উৎি শেেন শিৌর লবদ্যযৎ, বায়ু, পারোণলবক, কয়লা ও গ্যাি 

ব্যবহাদরর োধ্যদে লবদ্যযৎ উৎপােন বৃলির শচষ্টা করলছ। 

েিােি োনবিম্পে ও িাোলজক খাি উন্নয়ন লনণ োয়কিমূহ উন্নয়দন লবদশষ ব্যবস্থা শনওয়া হদয়দছ। জালিিাংঘ ও 

অন্যান্য উন্নয়ন িহদোগী িাংস্থাগুদলার কাদছ বাাংলাদেশ িাোলজক উন্নয়দন এক লবস্ময়কর উোহরণ লহদিদব লবদবলচি হদচ্ছ। 

আোদের িাোলজক সুরক্ষা শবষ্টনী       িকল েহদলর প্রশাংিা অজেন কদরদছ।  

বদোপিাগদর আোদের অফুরন্ত িামুলদ্রক িম্পে েিােিোদব ব্যবহাদরর জন্য লবলনদয়াগকারীদের জন্য উেুক্ত কদর 

শেওয়া হদয়দছ। োয়ানোর এবাং োরদির িদে িমুদ্র িীোনার লবদরাধ লনষ্পলির োধ্যদে এটি িম্ভব হদয়দছ।   ইদকানলে 

আোদের এখন নতুন িম্ভাবনার হািছালন লেদচ্ছ। 

আোদের রদয়দছ লবপুল িাংখ্যক যুব কে েশলক্ত। লবশাল বাজার, উন্নি শোগাদোগ ব্যবস্থা, ব্যলক্ত স্বাধীনিা এবাং সুদৃঢ় 

গণিালন্ত্রক ব্যবস্থা। কাে েকর বাজার অি েনীলির েিােি ব্যবহাদরর জন্য আেরা ব্যবিা বালণজয ও লবলনদয়াগ প্রিাদর প্রদয়াজনীয় 

পলরবিেন ও পিলিগি িরলীকরণ কদরলছ।        

সুলধবৃন্দ, 

ব্যলক্তখাদির নীলি লনধ োরণী লবষয়ক িেস্যািমূহ িথ্যলনষ্ট ও গদবষণার োধ্যদে লচলিি করা ও িার িোধাদনর জন্য 

আোর েপ্তর ‘প্রাইদেট শিক্টর শিেলপদেন্ট পলললি শকা-অলি েদনশন কলেটি (PSDPCC)’ নাদে একটি কলেটি গঠন কদরদছ। 

এদি িরকালর ও ব্যবিায়ী শচম্বার ও বালণজয িাংস্থািমূহ অন্তর্ভ েক্ত রদয়দছ।  

আেরা লবলনদয়াগ পলরদবশ আরও ব্যবিাবান্ধব করার লদক্ষয লবগি বছরগুললদি সুলনলে েষ্টোদব এবাং অব্যাহিোদব 

আরও িাংস্কার কাে েক্রে হাদি লনদয়লছ। গৃহীি কাে েক্রেিমূদহর েদধ্য রদয়দছ:  

- লশল্প অবকাঠাদো ও অি েননলিক অঞ্চল লনে োণ 

- জ্বালালন ও লবদ্যযৎ অবকাঠাদো লনে োণ ও এখাদি তবলচত্র আনা 

- ‘লিলজটাল বাাংলাদেশ’ এর পলরলধ ও কে েকা  লবস্তৃি করা  

- িড়ক, শরলপি, েহািড়ক এর পলরবহন ও শোগাদোগ অবকাঠাদো উন্নয়ন এবাং েলবষ্যি পলরকল্পনার অাংশ লহদিদব 

অেযন্তরীণ জলপি ও বন্দর সুলবধা বৃলি করা 

- PSDPCC, FBCCI, BUILD ধরদনর িাংস্থার োধ্যদে  লক্তখাি প্রলিলনলধদের িাদি আরও লনলবড় শোগাদোগ 

করা 

- লবলনদয়াগ পলরদবশ লবকাদশ লবলনদয়াগ প্রচার ও প্রিারকারী িাংস্থা শেেন লবলনদয়াগ শবাি ে, শবজা, লপলপলপ েপ্তর, 

িাংলিষ্ট েন্ত্রণালয়িমূদহর প্রালিষ্ঠালনক উন্নয়ন 

- আোদের গ্রাহকদের েিােি শিবা প্রোদনর জন্য কাে েক্ষে ‘একক শিবা স্থান’ সুলবধা স্থাপন 



 

 

লবলনদয়াগকারীবৃন্দ, 

অবকাঠাদোখাদি পাবললক প্রাইদেট পাট েনারশীপ-এর োধ্যদে লবলনদয়াদগর নতুন সুদোগ সৃলষ্ট কদরদছ। 

স্থানীয় ও আন্তজোলিক বাজাদর প্রলিদোলগিামূলক উৎপােন ব্যবস্থা লনলশ্চি করার জন্য বিেোদন রপ্তালন প্রলক্রয়াকরণ 

অঞ্চল ও লবদশষালয়ি অি েননলিক অঞ্চল আরও লবস্তৃি এবাং নতুনোদব তিলর করা হদচ্ছ। লবলনদয়াগ কাে েক্রে িহজীকরদণর 

লদক্ষয আেরা ইদিােদধ্য বাাংলাদেশ উন্নয়ন কর্তেপক্ষ (Bangladesh Development Authority) প্রলিষ্ঠার উদযাগ 

লনদয়লছ। 

আেরা িারাদেদশ ১০০টি অি েননলিক অঞ্চল গদড় শিালার পলরকল্পনা লনদয়লছ। ইদিােদধ্য অি েননলিক অঞ্চল তিলরর 

জন্য ৩০টি এলাকা লনব োচন করা হদয়দছ। এরেদধ্য আগােী োদি ১০টি অি েননলিক অঞ্চদলর লেলিপ্রস্তাব স্থাপন করা হদব।  

আোদের প্রধান প্রধান তবদেলশক লবলনদয়াগ খািগুদলার েদধ্য রদয়দছ লবদ্যযৎ, গ্যাি, িড়ক-েহািড়ক, শিতু, 

স্বাস্থযদিবা, ঔষধলশল্প, িমুদ্রবন্দর, লশদল্পাৎপােন, হালকা প্রদকৌশল, অদটাদোবাইল, লিরালেকি, শটক্সটাইল, চােড়া এবাং 

চােড়া-জাি লশল্প, আইলিটি, লবলেন্ন শিবািহ লবলেন্ন শেৌি অবকাঠাদো। 

আেরা িব ধরদণর শবিরকালর লবলনদয়াদগ রাজস্ব এবাং রাজস্ব-বলহর্ভ েি আকষ েণীয় প্রদণােনা লেলচ্ছ। 

লবলনদয়াগকারীদের প্রদবশ এবাং বলহগ েেন িহজ করা হদয়দছ এবাং িাঁরা িাঁদের লবলনদয়াগকৃি অি ে ও মুনাফা িহদজই শেদশ 

লনদয় শেদি পাদরন। 

আেরা চললি ২০১৬ িালদক পে েটন বছর লহদিদব উেোপন করলছ। পে েটন লশদল্প লবলনদয়াদগর জন্য লবশাল শক্ষত্র 

প্রস্ত্িি রদয়দছ। 

বাাংলাদেশ িাোলজক ও অি েননলিক অেদন অন্তর্ভ েলক্ত ও িেসুলবধা লনলশ্চি করার এক নতুন যুদগ প্রদবশ কদরদছ। 

খায-উৎপােদন আেরা স্বয়াং-িম্পূণ েিা অজেন কদরলছ। স্বাস্থয ও লশক্ষাখাদি অর্ভিপূব ে উন্নয়ন িালধি হদয়দছ। জনগদণর গড় 

আ  শবদড় ৭০.৭ বছর হদয়দছ এবাং এলশয়া প্রশান্ত েহািাগর অঞ্চদল ো ও লশশুর েদে বাাংলাদেশ িদব োচ্চ স্থান অজেন কদরদছ। 

োলরদ্রিীো হ্রাি শপদয় ২২.৪% হদয়দছ। 

আোদের উন্নয়ন অগ্রোত্রায় আপনাদের িলক্রয় অাংশীোর হওয়ার এখনই েিাি ে িেয়। শকািাও শকািাও হয়ি এখনও 

আোদের খালনকটা িীোবিিা িাকদি পাদর, লকন্তু আলে লবশ্বাি কলর আপনাদের িহদোলগিা ও পরােশ ে শপদল আেরা শিিব 

িীোবিিা দ্রুিিার িাদি দূর করদি িক্ষে হব। 

আোদের লক্ষয ২০২১ িাদলর েদধ্য বাাংলাদেশদক েধ্যে আদয়র শেদশ পলরণি করা।  ক্ষুধা, োলরদ্রয, লনরক্ষরিা দূর 

কদর বাাংলাদেশদক একটি উন্নি, িমৃি, শালন্তপূণ ে শেশ লহদিদব লবদশ্বর বুদক প্রলিষ্ঠা করা। আোদের এ পিচলায় আেরা 

আপনাদের িহদোলগিা চাই। পারস্পলরক িহদোলগিার োধ্যদেই এ লবশ্ব একলেন ক্ষুধা ও োলরদ্রযমুক্ত হদব - এ প্রিযাশা 

করলছ।  

এ িদম্মলন আপনাদের বাাংলাদেদশর লবলনদয়াদগর ক্রেউন্নলির ধারা, প্রদোজয নীলিিমূহ ও িম্ভাবনািমূহ 

পু  নুপুঙ্খোদব জানার সুদোগ তিলর কদর লেদচ্ছ। কারণ কিায় আদছ Seeing is believing - শেখাদিই লবশ্বাি। 

লবলনদয়াগ শবাদি ের শচয়ারপাি েন লহদিদব আলে আপনাদের, লবদশষ কদর শেশী ও লবদেশী লবলনদয়াগকারীদের, লনলশ্চি 

করদি চাই শে আেরা আপনাদের বাস্তবলেলিক লবলনদয়াগ প্রস্তাবনা বাস্তবায়দন িব ধরদণর িহায়িার শেওয়ার জন্য প্রস্ত্িি। 

আপনাদের লবলনদয়াদগর িদব োিে মুনাফা অজেনই আোদের কাম্য। বাাংলাদেদশ আপনার লবলনদয়াদগর সুরক্ষা ও বৃলি সুলনলশ্চি। 

কলবর োষায় বলদি হয় ‘‘...এেন শেশটি শকািাও খুদজ পাদব নাদকা তুলে...’’ 

আপনাদের িবাইদক আবারও ধন্যবাে জালনদয় আলে ‘‘বাাংলাদেশ ইনদেস্টদেন্ট এন্ড পলললি িালেট ২০১৬’’ এর শুে 

উদবাধন শঘাষণা করলছ। বাাংলাদেদশ আপনাদের অবস্থান সুখকর এবাং আনন্দোয়ক শহাক - এ প্রিযাশা করলছ। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু। 

বাাংলাদেশ লচরজীবী শহাক। 

... 


