
১৭ তম ঢাকা আন্তর্জাততক বাতির্য মমলা-২০১২, উদ্বাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষি  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

মেখ হাতিনা  

 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাততক িদ্েলন মকন্দ্র, মেদ্েবাংলানগে, ১৮ ম ৌষ ১৪১৮, ১ র্ানুয়াতে ২০১২  

 

তবিতমল্লাতহে োহমাতনে োতহম  

 

র্নাব িভা তত,  

িহকমীবৃন্দ,  

মমলায় অংেগ্রহিকােীবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম and Happy New Year to you all.  

 

            ঢাকা আন্তর্জাততক বাতির্য মমলা-২০১২ এে উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিত িকলদ্ক আমাে আন্ততেক শুদ্ভচ্ছা 

র্ানাতচ্ছ।  

            মেেীয়  দ্েে গুিগত মান উন্নয়ন, েফতাতনে প্রিাে ও অভযন্তেীি চাতহো বৃতিে লদ্যয তিআইটিএফ এখন তবশ্ব 

বাতির্য অঙ্গদ্ন র্ায়গা কদ্ে তনদ্য়দ্ে।  

            মািব্যা ী মেেী-তবদ্েেী মেতা-তবদ্েতাে এ তমলন মমলায় এদ্ক অ েদ্ক র্ানদ্ত  ােদ্বন। চাতহো ও িেবোদ্হে 

মদ্ে একটা িমন্বয় হদ্ব। একটা বাতিতর্যক মিতু বন্ধন েতচত হদ্ব। প্রযুতি, তির্াইন, উৎ ােন মকৌেল তবতনমদ্য়ে সুদ্ াগ 

হদ্ব।  

সুতধমন্ডলী,  

            আমো িব িময়ই বাতির্য-তবতনদ্য়াদ্গে প্রিােদ্ক অগ্রাতধকাে তেদ্য় আিতে।  িব জকাদ্লে িব জদ্েষ্ঠ বাঙাতল, র্াততে 

ত তা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতর্বুে েহমান যুিতবধ্বস্ত বাংলাদ্েেদ্ক পুনগ জঠন কদ্েন,  খন িেকােী মকাষাগাে তেল শূন্য। তখন 

তততন বন্ধ,  তেতযি, ধবংিপ্রায় েত েত তেল্পদ্ক র্াতীয়কেি কদ্ে চালু কদ্েন। মেদ্েে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝাতে তেল্পদ্ক 

র্াতগদ্য় মতাদ্লন। আমোতন তবকল্প তেল্প গদ্ে উদ্ঠ। নতুন প্রর্দ্েে উদ্যািা সৃতি হয়।  

সুতধবৃন্দ,  

            ১৯৯১ িাদ্লে তবএনত  িেকাে  দ্েে আমোতন শুল্ক ৩৫০ েতাংে মেদ্ক ৪০-৫০ েতাংদ্ে নাতমদ্য় আদ্ন। 

মেেীয় তেল্প ধবংি হয়। রুগ্ন তেল্প ও মন্দ ঋদ্িে প্রো চালু হয়।  



            '৯৬ এ আমো িেকাদ্েে োতয়ত্ব মনয়াে  ে শুল্ক ব্যবিা িমন্বয় কতে। তেল্প, বাতির্য, বীমা িহ অে জনীততে প্রততটি 

খাতদ্ক চাঙ্গা কতে। মেেীয় তেল্পগুদ্লা আবাে মর্দ্গ ওদ্ঠ। মেেীয়  দ্েে বার্াে পুনরুিাে হয়।  াো াতে েফতাতন বৃতিে 

লদ্যয আমো Cash Incentive িহ তবতভন্ন সুদ্ াগ সুতবধা তনতিত কতে। শুধু তততেদ্ াোক খাদ্তই বদ্ন্ডি ওদ্য়েহাউি 

সুতবধা, িাবল এলতি চার্জ বাততল, অতগ্রম আয়কে হ্রাি িহ ৬১টি সুতবধা তেদ্য়তেলাম। তবএনত  িেকাদ্েে িময় কো 

তর্এিত  র্াতলয়াততে একটি Win-Win িমাধান কদ্েতেলাম। ফদ্ল ইউদ্ো ীয় ইউতনয়দ্ন তততেদ্ াোক েফতাতন তবগুি 

হদ্য়তেল। তচংেী িহ অন্যান্য খাদ্তে িমস্যােও িমাধান কতে।  

            আঞ্চতলক ও আন্তর্জাততক অঙ্গদ্নও বাংলাদ্েে মেেীয় স্বাে জ েযায় অতযন্ত তৎ ে তেল। তবশ্ব বাতির্য িংিা 

Core labor Standard তনধ জােদ্িে র্ন্য ILO'ে হাদ্তই কর্তজত্ব োখদ্ত বাে হয়। আমোও তেশু েম বদ্ন্ধ োতা িংিা 

ও তবতর্এমইএ'ে িাদ্ে ম ৌেভাদ্ব কম জসূচী বাস্তবায়ন কতে। তেশুদ্েেদ্ক স্কুদ্ল  াঠাই। বৃতিমূলক প্রতেযদ্িে ব্যবিা কতে। 

এভাদ্ব তবদ্েদ্ে আমাদ্েে ভাবমূততজ উজ্জ্বল হয়। েফতাতনে  ে প্রেস্ত হয়। ইউদ্ো ীয় ইউতনয়ন অস্ত্র োো আে িব  দ্েই 

শুল্কমুি প্রদ্বোতধকাে মেয়। ফদ্ল আমাদ্েে ৫ বেদ্ে েফতাতন আয় তবগুি হয়।  

সুতধমন্ডলী,  

            আমো এবাে িেকাদ্ে এদ্িও বাতির্য-তবতনদ্য়াগ প্রিাদ্ে উদ্যাগী হই। তবএনত -র্ামাত ও তত্ত্বাবধায়ক 

িেকাদ্েে অতযাচাে, তন জাতন ও  বঁধাে কােদ্ি অদ্নদ্ক ব্যবিা-বাতির্য মেদ্ক মুখ তফতেদ্য় তনদ্য়তেদ্লন। আমো 

তবতনদ্য়াগকােীদ্েে মদ্ে আিা তফতেদ্য় এদ্নতে।  

তবদ্েেী তবতনদ্য়াগ আকষ জদ্িেও উদ্যাগ তনদ্য়তে। ততন বেদ্ে ২৬৬ মকাটি িলাে এফতিআই এদ্িদ্ে।  

            মন্দা মমাকাদ্বলাে র্ন্য আমো ৩ হার্াে ৪২৪ মকাটি টাকাে প্রেম প্রদ্িােনা প্যাদ্কর্ বাস্তবায়ন কদ্েতে। এখন 

তবতীয় প্যাদ্কর্ বাস্তবায়ন কো হদ্চ্ছ। এিএমই'ে প্রিাদ্ে আমো িহর্ েদ্তজ ঋি তেতচ্ছ। নােী উদ্যািা সৃর্দ্ন তবনা 

র্ামানদ্ত ২৫ লাখ টাকা   জন্ত ঋি তেতচ্ছ। এে প্রততফলন এ বাতির্য মমলায়ও  েদ্ে। ২৩ র্ন নােী উদ্যািা এ মমলায় 

স্টল তনদ্য়দ্েন। এিএমই  ে েফতাতনে মযদ্ে Ethnic Market ও Niche (তনস্) Market োোও Super 

Market এ  াদ্ত প্রদ্বে কেদ্ত  াদ্ে মি মচিা কেদ্ত হদ্ব।  

            েফতাতনে নতুন বার্াে সৃতিে লদ্যয আমো প্রততটি সুদ্ াদ্গেই িবযবহাে কেতে। তব াতযক আদ্লাচনাে মােদ্ম 

ভােত, চীন, র্া ান, েতযি মকাতেয়া ও মালদ্য়তেয়ায় তবতভন্ন  দ্েে শুল্কমুি প্রদ্বোতধকাে তনতিত কদ্েতে। আমাদ্েে এ 

িব  েদ্য , উদ্যািা ও েফতাতনকােকদ্েে তনেলি প্রদ্চিাে ফদ্ল গত অে জবেদ্ে আমো প্রায় ২,৩০০ মকাটি িলাে 

েফতাতন কদ্েতে। প্রায় ৪২ েতাংে প্রবৃতি হদ্য়দ্ে। চলতত অে জবেদ্েে ৫ মাদ্ি ১৮ েতাংে প্রবৃতি হদ্য়দ্ে। মেতমদ্টন্স আদ্য় ৮ 

েতাংে প্রবৃতি হদ্য়দ্ে।  

            আমাদ্েে ততন বেদ্ে ইত দ্র্িগুদ্লাদ্ত ৮০ মকাটি িলাে তবতনদ্য়াগ হদ্য়দ্ে। এগুদ্লা মেদ্ক ১ হার্াে ২২ মকাটি 

িলাে েফতাতন হদ্য়দ্ে। এক লাদ্খে মবতে কম জিংিান হদ্য়দ্ে। আমো ১৯৯৬ িাদ্ল মবিেকােী ইত দ্র্ি আইন কদ্েতে। 

চট্টগ্রাদ্ম দুটি মবিেকােী ইত দ্র্ি হদ্য়দ্ে। একটি মেদ্ক েফতাতন শুরু হদ্য়দ্ে।  

সুতধবৃন্দ,  

            প্রততটি তেল্প-বাতির্য প্রততষ্ঠাদ্ন গদ্বষিা ও উন্নয়ন তবভাগ োকা প্রদ্য়ার্ন বদ্ল আতম মদ্ন কতে। এদ্ত মেতাে 

চাতহো অনু ায়ী  ে উৎ ােন িম্ভব হদ্ব। বার্াের্াতকেি িহর্ হদ্ব।  

আ নাো তবতনদ্য়াগ করুন। উৎ ােন বাোন।  দ্েে মেেীয় বার্াে সৃতি করুন। আমো ব্যবিা-বান্ধব  তেদ্বে 

বর্ায় োখদ্বা। ম  মকাদ্না চযাদ্লঞ্জ মমাকাদ্বলায় আদ্গে মদ্তাই আ নাদ্েে  াদ্ে োকদ্বা।  



মন্দাে কােদ্ি উেীয়মান অে জনীততে গ্রু  ‘BRIC' ব্রাতর্ল, োতেয়া, ভােত, চীনও তহমতেম খাদ্চ্ছ। মিখাদ্ন 

বাংলাদ্েদ্েে অে জনীতত গততেীল েদ্য়দ্ে। আমো িামতিক অে জনীততে সূচকগুদ্লাে ও ে চা   েদ্ত তেতচ্ছ না।  

            এখন গ্রাদ্মে মানুষ মখালা বার্াে মেদ্ক ২৬ টাকা মকতর্ চাল তকনদ্ত  ােদ্ে। আমো ২৪ টাকায় ওএমএি 

তেতচ্ছ। কৃষক মেদ্ক ২৮ টাকা েদ্ে তকনতে। ৮৪টি তনো িা মবিনী কম জসূচী বাস্তবায়ন কেতে। ফদ্ল গ্রাদ্মে িাধােি মানুষ 

চা মুি আদ্েন।  

সুতধমন্ডলী,  

            মন্দা মমাকাদ্বলাে মকৌেল তহদ্িদ্ব অদ্নক মেে িংেযিমূলক নীতত গ্রহি কেদ্ে।  া WTO নীততে  তে ন্থী। 

এলতিতিগুদ্লাে মুখ াে তহদ্িদ্ব আমো Special & Differential Treatment এে প্রততশ্রুততে বাস্তবায়ন চাই। 

আমো ট্যাতেফ ও নন-ট্যাতেফ বাধামুি তবশ্ব বাতির্য ব্যবিা মেখদ্ত চাই।  

            আমো তবদুযৎ িঙ্কট িফলভাদ্ব মমাকাদ্বলা কদ্েতে। ইদ্তামদ্ে প্রায় ২৯০০ মমগাওয়াট নতুন তবদুযৎ র্াতীয় 

গ্রীদ্ি যুি কদ্েতে। জ্বালাতন তহদ্িদ্ব মতদ্লে ও ে তনভজেতা কমাদ্ত আমো কয়লা তভতিক ততনটি তবদুযৎ মকন্দ্র তনম জাদ্িে 

চুতি কদ্েতে। নবায়নদ্ াগ্য তবদুযৎ উৎ ােনদ্ক এতগদ্য় তনতচ্ছ। গ্যাি উৎ ােন ৩৫০ তমতলয়ন ঘনফুট বাতেদ্য়তে। এখন 

তেতনক ২১০০ তমতলয়ন গ্যাি উৎ াতেত হদ্চ্ছ। েীঘ্রই উৎ ােন আদ্ো বােদ্ব।  

            তেযা, স্বািয, তথ্য প্রযুতি, র্নেতি েফতাতন, ম াগাদ্ াগ িহ প্রততটি মযদ্েই মেে এতগদ্য়  াদ্চ্ছ।  

            আসুন, িবাই তমদ্ল ক্ষুধা ও োতেদ্রযমুি, আত্মতনভজেেীল, বাতির্য-িমৃি োতন্তপূি জ বাংলাদ্েে গোে মােদ্ম 

র্াততে ত তাে স্বদ্েে মিানাে বাংলা প্রততষ্ঠা কতে।  

            িবাইদ্ক আবাদ্ো শুদ্ভচ্ছা র্াতনদ্য় আতম ঢাকা আন্তর্জাততক বাতির্য মমলা-২০১২ এে শুভ উদ্বাধন মঘাষিা 

কেতে।  

মখাো হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদ্েে তচের্ীবী মহাক।  

... 


