
২০১০-২০১১ অর্ থ বছরেে জাতীয় েপ্তানী ট্রফি ফবতেণ অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাফিনা  

ওিমানী স্মৃফত ফমলনায়তন, ঢাকা, বুধবাে, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ২০ নরভম্বে ২০১৩  

 

ফবিফমল্লাফহে োহমাফনে োফহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

ফেল্প ও বফণক িফমফতে প্রফতফনফধবগ থ,  

জাতীয় েপ্তানী ট্রফি প্রাপকবৃন্দ,  

উপফিত সুফধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

২০১০-২০১১ অর্ থবছরেে জাতীয় েপ্তাফন ট্রফি ফবতেণ অনুষ্ঠারন উপফিত িবাইরক আন্তফেক শুরভচ্ছা জানাফচ্ছ।  

শদরেে েপ্তাফনকােকরদে উৎিাফহত কোে জন্য বাফণজয মন্ত্রণালয় এবং েপ্তাফন উন্নয়ন বুযরো শ ৌর্ভারব প্রফত বছে এ 

ট্রফি প্রদারনে আরয়াজন করে র্ারক।  াঁো এ ট্রফি শপরয়রছন আফম তাঁরদে অফভনন্দন জানাফচ্ছ। আফম আো কফে, এ পুেস্কাে 

অন্যরদেও উৎিাফহত কেরব।  

ক্ষুধা ও দাফেদ্র্যমুক্ত বাংলারদে গড়াে লক্ষ্য ফনরয় আমো কাজ করে  াফচ্ছ। আমারদে মত জনবহুল শদরেে দ্রুত 

উন্নয়রনে জন্য েপ্তাফন বাফণজয অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। কােণ প্রচফলত ও অপ্রচফলত পণ্য েপ্তাফনে মাধ্যরম একফদরক শ মন কম থিংিান 

সৃফি কো  ায়, শতমফন শদরেে অবকাঠারমা উন্নয়রনে জন্য প্ররয়াজনীয় ববরদফেক মুদ্র্া আয় কো িম্ভব হয়।  

আমো শদরেে ব্যবিা-বাফণজয িম্প্রিােরণে জন্য বাফণজয উদাফেকেণ নীফত গ্রহণ করেফছ। ৫-বছে শময়াদী ২০১২-১৫ 

আমদাফন-েপ্তাফন নীফত প্রণয়ন কো হরয়রছ। েপ্তাফন বৃফিে জন্য গ্রহণ কো হরয়রছ নানামুখী শকৌেল।  

ফবশ্ব অর্ থননফতক মন্দা, উন্নত ফবরশ্বে বাজােগুরলারত চাফহদা হ্রািিহ নানামুখী শনফতবাচক পফেফিফত শমাকাফবলা করে 

ফবগত ৪ বছে ধরে আমারদে গড় বাফষ থক েপ্তাফন বৃফি শপরয়রছ ১৬ েতাংে হারে।  

আমারদে িফিফলত প্ররচিাে িরল এ িমরয় আমারদে েপ্তাফন ১৫.৫৭ ফবফলয়ন মাফকথন ডলাে শর্রক বৃফি শপরয় ২৭.০৩ 

ফবফলয়ন মাফকথন ডলারে উন্নীত হরয়রছ।  

ববফশ্বক অর্ থননফতক মন্দাে শনফতবাচক প্রভাব শমাকাফবলায় আমো ২টি প্ররণাদনা প্যারকজ বাস্তবায়ন করেফছ। এে 

আওতায় ৩ হাজাে ৫৪২ শকাটি টাকা প্ররণাদনা প্রদান কো হরয়রছ। পাটজাত পণ্য, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, ফচংফড়, বস্ত্রিহ 

১৭টি খারত এই নগদ িহায়তা প্রদান কো হয়।  

েপ্তাফন পণ্য বহুমুখীকেণ এবং নতুন বাজাে সৃফিে লরক্ষ্য আমো কা থকে পদরক্ষ্প গ্রহণ করেফছ। এেিরল ভােত, চীন 

ও দফক্ষ্ণ শকাফেয়ায় আমারদে পণ্য শুল্কমুক্ত প্ররবোফধকাে লাভ করেরছ। জাপান আমারদে ফনটওয়াে পণ্য েপ্তাফনে শক্ষ্রে 

ফজএিফপ সুফবধা ফদরত রুলি অব অফেফজরনে েতথ ফতন ধাপ শর্রক ২ ধারপ ফেফর্ল করেরছ। িরল জাপারন শপাোক েপ্তাফন 

ব্যাপকভারব বৃফি শপরয়রছ।  

গ্রামীণ কাঁচামালফভফিক এবং ক্ষুদ্র্ ও কুটিে ফেল্পফভফিক পণ্য উৎপাদন উৎিাফহত কোে জন্য  ‘‘এক শজলা এক পণ্য'' 

কম থসূফচে আওতায় আগে কাঠ, আতে, োবাে, মাটিে টাফলিহ ফবফভন্ন অপ্রচফলত পণ্য েপ্তাফনরক উৎিাফহত কো হরয়রছ।  

আপনাো জারনন, ফবশ্বায়ন ও মুক্ত বাজাে অর্ থনীফতে ক্রমফবকারেে কােরণ ফবশ্ব বাফণরজয প্রফতফনয়ত ব্যাপক 

পফেবতথন হরচ্ছ। দ্রুত পফেবতথনেীল ও প্রফতর াফগতামূলক ফবশ্ব বাফণজয ব্যবিায় টিরক র্াকাে জন্য আমো েপ্তাফন বাফণজযিহ 

বাংলারদরেে িকল অর্ থননফতক কম থকান্ডরক গফতেীল ও বহুমুখী করে শতালাে শচিা কেফছ।  

বাংলারদরেে স্বার্ থ ফবরবচনায় শেরখ ডফিওটিও'ে বাধ্যবাধকতা অনু ায়ী শদরেে বাফণজয নীফতমালা আধুফনকায়ন ও 

িহজীকেরণে প্ররয়াজনীয় পদরক্ষ্প গ্রহণ করেফছ। ব্যাপক জনরগাষ্ঠীে এই শদে শ্রমঘন ফেল্পরক গুরুত্ব প্রদান করেফছ।  



আপনাো জারনন ফবরশ্বে উন্নত শদে এমনফক উন্নয়নেীল শদরে শ্রমেফক্তে প্রকট অভাব শদখা ফদরচ্ছ। বয়স্ক মানুরষে 

িংখ্যা বাড়রছ এবং কম থক্ষ্ম মানুরষে ঘাটফতে কােরণ শ্রমঘন ফেরল্প ফবরশ্বে েফক্তোলী শদেিমূহ ক্রমাগত ফপফছরয় পড়রছ।  

বাংলারদে  ারত শিই জায়গা পূেণ কেরত পারে তাে জন্য আমো শচিা চাফলরয়  াফচ্ছ। জাহাজ ফনম থাণ ফেরল্প আমো 

পৃষ্ঠরপাষকতা কেফছ। আমাে িেকারেে আমরলই বাংলারদে জাহাজ েপ্তাফনে মাধ্যরম তাে হাোরনা শগৌেব পুনরুিাে কেরত 

িক্ষ্ম হরয়রছ।  

আজ বাংলারদে শুধুই ফেপ শেফকং শদে নয়। জাহাজ ফনম থাণকােী শদেও বরট। জাহাজ েপ্তাফনরত িহায়তাে জন্য 

প্ররণাদনা ফহরিরব ৫ েতাংে নগদ িহায়তা প্রদান করে আিফছ।  

আইফিটি খাতরক শুধুমাে শদরেে উন্নয়রনে মাধ্যম ফহরিরবই আমো ফবরবচনা কফেফন। আইফিটি িংফিি শিবাখারতে 

েপ্তাফন বৃফিে প্রফতও আমো শজাে ফদরয়ফছ। আমাে িেকারেে আমরলই আইফিটি শিবাখারতে েপ্তাফন ১০০ ফমফলয়ন মাফকথন 

ডলাে অফতক্রম কেরত িক্ষ্ম হরয়রছ।  

মাফলক ও শ্রফমরকে মরধ্য িদ্ভাব বতফেে জন্য িকল প্রকাে প্রয়াি অব্যাহত শেরখফছ। কাঁচামাল আমদাফন ফনভ থে শদরেে 

েপ্তাফন পরণ্যে মূল্য প্রফতর াগী অবিান সুদৃঢ় কোে জন্য এক্সরপাট থ শডরভলপরমন্ট িারন্ডে পফেমাণ ১ হাজাে ফমফলয়ন মাফকথন 

ডলারে উন্নীত করেফছ।  

এরত েপ্তাফনকােকগণ নগদ ববরদফেক মুদ্র্ায় বতথমারন মাে েতকো ৩ ভাগ সুরদ কাঁচামাল ক্ররয়ে জন্য েপ্তাফন ঋণ 

পারচ্ছন।  

ফপ্রয় শবিেকাফে উরযাক্তাবৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ িেকাে িবিময়ই ব্যবিা-বাফণজয প্রিারে প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রহণ করে আিরছ। আফম িবিময়ই 

বরল র্াফক ব্যবিা কেরবন ব্যবিায়ীগণ। িেকারেে দাফয়ত্ব তাঁরদে িহায়তা কো। আমো ফবগত ৫ বছে এ কাজটিই করে 

 াফচ্ছ।  

বাংলারদরেে উরযাক্তাগণ পফেশ্রমী এবং শমধাবী। শ রকান শদরেে উরযাক্তারদে িারর্ আপনাো পাল্লা ফদরয় 

প্রফতর াফগতায় টিরক র্াকায় শ  িমর্ থ, তাে প্রমাণ ইরতামরধ্যই আপনাো ফদরয়রছন।  

আপনারদে অক্লান্ত পফেশ্ররমে িরল আজ আমারদে শপাোক ফেল্পখাত ফবরশ্ব ফিতীয় িারন উরঠ এরিরছ।  

শপাোক ফেরল্পে শ্রফমকরদে জন্য শবতনভাতা বৃফিে শঘাষণা শদওয়া িরেও আমো শদখফছ শকান শকান মহরলে 

প্ররোচনায় শকউ শকউ ফবশৃঙ্খলা সৃফিে শচিা কেরছ। আফম স্পি ভাষায় বরল ফদরত চাই, শদরেে বৃহিে স্বারর্ থ আমো এ ধেরণে 

কম থকান্ড বেদােত কেব না।  

মাফলকরদে আহ্বান জানাব, আপনাো কােখানাগুরলারত কাউফিফলং এে ব্যবিা করুন। অরনক িময় িাধােণ শ্রফমকো 

অরন্যে প্ররোচনায় ভুল পরর্  ায়।  

শপাোকফেল্পরক আমারদে েক্ষ্া কেরত হরব। এখারতে িারর্ শুধু শদরেে অর্ থনীফতই জফড়ত নয়, এ ফেরল্পে উপে ৪০ 

লাখ গ্রামীণ শ্রফমরকে জীবনজীফবকা ফনভ থেেীল।   

আপনারদে শ্রম এবং শমধা আে িেকারেে িহায়তা-এ দু'শয়ে িফিফলত প্ররচিায় আমো বাংলারদেরক অর্ থনীফতভারব 

এক অন্যেকম উচ্চতায় ফনরয় শ রত পাফে।  

সুফধবৃন্দ,  

ফবগত প্রায় পাঁচ বছরেে িকরলে িফিফলত প্ররচষ্ঠায় আমো আর্ থ-িামফজক সূচকগুরলা ইফতবাচক ধাো বজায় োখরত 

িক্ষ্ম হরয়ফছ। এটা হয়ত আেও ভাল হত,  ফদ না ফবরোধীদল অর ৌফক্তক হেতাল-অবরোধ ফদরয় ফবশৃঙ্খলা সৃফি কেত।  

তা িরত্বও আমো ৬ েতাংরেে উপে প্রবৃফি বজায় োখরত শপরেফছ। শদরেে ববরদফেক মুদ্র্াে ফেজাভ থ ১৭ হাজাে 

ফমফলয়ন মাফকথন ডলাে ছাফড়রয় শগরছ।  

মার্াফপছু আয় ২০০৮ িারল ফছল ৬৩০ ডলাে। এখন তা শবরড় ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হরয়রছ। ৫শকাটি দফেদ্র্ মানুষ 

মধ্যফবি শশ্রণীরত উন্নীত হরয়রছ। দাফেদ্র্য ফবরমাচরনে জন্য আমো িাউর্-িাউর্ পুেষ্কারে ভূফষত হরয়ফছ।  

ফবগত িারড় ৪ বছরে ফবদুযৎ উৎপাদন ক্ষ্মতা ১০ হাজাে শমগাওয়ারটে মাইলিলরক শপৌৌঁরছফছ। আো কেফছ আগামী 

গ্রীরে শদরে আে শকান শলাড-শেফডং র্াকরব না।  

ঢাকা ও চট্টগ্রারম একাফধক ফ্লাইওভাে ফনম থাণ কো হরয়রছ। শমরট্রারেল ফনম থারণে কা থক্রম এফগরয় চলরছ। বড় বড় 

শিতু ফনম থাণ কো হরয়রছ। ফডফজটাল বাংলারদে আজ আে স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। পদ্মারিতু ফনফম থত হরব। শকোণীগরেে 



পানগাঁও-এ অভযন্তেীণ করন্টইনাে টাফম থনারলে উরিাধন কো হরয়রছ। নদীপরর্ িহরজই এখন কনরটইনাে ঢাকায় আনা িম্ভব 

হরব।  

শদরেে প্রফতটি ইউফনয়রন তথ্য ও শিবা শকন্দ্র চালু কো হরয়রছ। গ্রারমে মানুষ ইন্টােরনট ব্যবহাে কেরত পােরছ।  

ফপ্রয় ব্যবিায়ী শনতৃবৃন্দ,  

আপনাো  খনই আমাে কারছ শ  দাবী ফনরয় এরিরছন, আফম শচিা করেফছ তা পূেণ কেরত। কােণ, আমাে একটাই 

চাওয়া শদেটা অর্ থননফতকভারব এফগরয়  াক। মানুরষে কম থিংিান শহাক। শদরেে মানুষ ভাল র্াকুক।  

৩০ লাখ েহীরদে েক্ত আে ২ লাখ মারবারনে িম্ভ্ররমে ফবফনমরয় আমো আমারদে ফপ্রয় মাতৃভূফমে স্বাধীনতা শপরয়ফছ। 

িব থকারলে িব থরশ্রষ্ঠ বাঙাফল, জাফতে ফপতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুফজবুে েহমারনে আজীবরনে স্বপ্ন ফছল একটি ক্ষুধা, দাফেদ্র্য ও 

শোষণমুক্ত শিানাে বাংলা প্রফতষ্ঠা কোে।  

আমো বঙ্গবন্ধুে স্বরপ্নে শিানাে বাংলা প্রফতষ্ঠাে জন্যই কাজ কেফছ। আসুন, আে ফবরভদ নয়, অননকয নয়, িবাই 

কাঁরধ কাঁধ ফমফলরয় শদোটরক বঙ্গবন্ধুে স্বরপ্নে শিানাে বাংলায় পফেণত কফে।   

আজরক  াঁো ২০১০-২০১১ অর্ থবছরেে জাতীয় েপ্তাফন ট্রফি শপরলন, তাঁরদেরক আবােও আন্তফেক শুরভচ্ছা জাফনরয় 

আমাে বক্তব্য এখারনই শেষ কেফছ।  

শখাদা হারিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারদে ফচেজীবী শহাক। 

 


