
Dhaka Apparel Summit-2017 উদ্বোধন অনুষ্ঠোন 

     

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

শেখ হোসিনো 

প্যোন প্যোসিসিক শিোনোরগাঁও শহোদ্েল, ঢোকো, েসনবোর, ১৩ িোল্গুন ১৪২৩, ২৫ শিব্রুয়োসর ২০১৭ 

সবিসমল্লোসহর রোহমোসনর রোসহম  

িম্মোসনত িভোপসত, 

িহকমীবৃন্দ, 

ILO Deputy Director General Mr. Gilbert Houngbo, 

ততসর শপোেোক ও বস্ত্র সেল্প মোসলকগণ, 

উপসিত সুসধমন্ডলী। 

 আিিোলোমু আলোইকুম and a very Good Morning to you all. 

BGMEA-এর উদ্যোদ্গ সবতীয়বোদ্রর মত আদ্য়োসিত Dhaka Apparel Summit- 2017-এর উদ্বোধন 

অনুষ্ঠোদ্ন িবোইদ্ক স্বোগত িোনোসি। 

ভোষো আদ্ন্দোলদ্নর এই মহোন মোদ্ি আসম স্মরণ করসি অকুদ্তোভয় বীর ভোষো েসহদদ্দর। গভীর শ্রদ্ধো িোনোসি ভোষো 

আদ্ন্দোলদ্নর অন্যতম পসিকৃত, িব বকোদ্লর িব বদ্শ্রষ্ঠ বোঙোসল, িোসতর সপতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমোনদ্ক। স্মরণ করসি 

িোতীয়   চোর-শনতো, মহোন মুসিযুদ্দ্ধর ৩০ লোখ েসহদ ও ২ লোখ সনর্ বোসতত মো-শবোনদ্ক।  

এ বির সবসিএমইএ ‘Together for a better tomorrow’ প্রসতপোয সনদ্য় আদ্য়োিন কদ্রদ্ি Dhaka 

Apparel Summit-2017। এিন্য আসম সবসিএমইএ-শক আন্তসরক ধন্যবোদ িোনোসি। 

সুসধবৃন্দ, 

িোসতর সপতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুসিবুর রহমোন অি বননসতকভোদ্ব একটি িমৃদ্ধ বোাংলোদ্দদ্ের স্বপ্ন শদদ্খসিদ্লন। িোসতর 

সপতোর ক্ষুধো ও দোসরদ্র্যমুি বোাংলোদ্দে গদ্ে শতোলোর লদ্যয আমরো রূপকল্প ২০২১ শ োষণো কদ্রসি। 

এই রূপকল্প অনুর্োয়ী ২০২১ িোদ্লর মদ্ে দোসরদ্দ্র্যর হোর ১৫ েতোাংদ্ে নীদ্চ নোসমদ্য় আনো হদ্ব এবাং বোাংলোদ্দে হদ্ব 

মেম আদ্য়র শদে। আর এটি বোস্তবোয়ন করদ্ত হদ্ল প্রদ্য়োিন শদদ্ে ব্যোপক সেল্পোয়ন এবাং কম বিাংিোদ্নর সুদ্র্োগ ষ্সক করো।  

সুসধমন্ডলী, 

শপোেোকসেল্প আি সনিঃিদ্ন্দদ্হ শদদ্ের অি বননসতক উন্নয়দ্নর অন্যতম চোসলকোেসি। আমোদ্দর রপ্তোসন আদ্য়র প্রোয়          

৮০ েতোাংেই আদ্ি এই খোত শিদ্ক। প্রতযযভোদ্ব প্রোয় ৪০ লোখ শ্রসমদ্কর কম বিাংিোদ্নর ব্যবিো হদ্য়দ্ি এ খোদ্ত। র্োর মদ্ে 

প্রোয় ৮০ েতোাংেই নোরী। পদ্রোযভোদ্ব প্রোয় চোর শকোটিরও শবসে মোনুষ এ সেদ্ল্পর উপর সনভ বরেীল।  

 শপোেোকসেদ্ল্পর উন্নয়ন ও সবকোে, সবদ্েষ কদ্র এর আন্তিবোসতক বোিোর িম্প্রিোরদ্ণ সবসিএমইএ অগ্রণী ভূসমকো 

পোলন কদ্র আিদ্ি। পোেোপোসে আমোর িরকোরও প্রদ্য়োিনীয় নীসত িহোয়তো এবাং প্রদ্ণোদনো সদদ্য় র্োদ্ি।  

দী বসদদ্নর দোবী অনুর্োয়ী আমরো সবসিএমই’শক C.O ইসুয করোর যমতো প্রদোন কদ্রসি। শপোেোকসেদ্ল্পর স্বোদ্ি ব 

BGMEA University of Fashion and Technology িোপদ্নর চূেোন্ত অনুদ্মোদন শদওয়ো হদ্য়দ্ি। শেকিই 

উন্নয়দ্নর িন্য শপোেোকসেল্প িম্পসকবত মসন্ত্রিভো কসমটিও গঠন কদ্র সদদ্য়সি। 

২০১৪ িোদ্ল তৃতীয় শময়োদ্দ িরকোর গঠন করোর পর শিদ্ক শপোেোকসেদ্ল্পর স্বোদ্ি ব শবেসকছু পদদ্যপ গ্রহণ কদ্রসি। এ 

সেদ্ল্প অসগ্রম আয়কর ১.৫০ েতোাংে শিদ্ক কসমদ্য় দেসমক িোত শূন্য েতোাংে করো হদ্য়দ্ি। ততসর শপোেোকসেদ্ল্প কদ্প বোদ্রে 

কদ্রর হোর ৩৫% শিদ্ক কসমদ্য় ২০% কদ্রসি। সনরোপদ কম বপসরদ্বে ষ্সকর িন্য রপ্তোসনমুখী শপোেোকসেদ্ল্প সপ্র-শিসিদ্কদ্েড 

সবসডাং-এর কাঁচোমোল ও অসি-সনব বোপক র্ন্ত্রপোসতর আমদোসন শুল্ক প্রতযোহোর করো হদ্য়দ্ি।  

সবএনসপ-িোমোত শিোদ্ের িন্ত্রোি এবাং ধ্বাংিোত্মক কোর্ বকলোদ্পর িদ্ল ষ্ক যসত পুসষদ্য় সনদ্ত িোমসয়কভোদ্ব িকল 

শপোেোক রপ্তোসনদ্ত ০.২৫% হোদ্র সবদ্েষ প্রদ্ণোদনো সদদ্য়সি। শপোেোক শ্রসমকদ্দর ন্যযনতম মজুসর ৩ হোিোর েোকো শিদ্ক বৃসদ্ধ 

কদ্র ৫ হোিোর ৩ে েোকো কদ্রসি। 



 

মোসলক-শ্রসমক িম্পকব উন্নয়দ্ন আমরো ব্যোপক পদদ্যপ সনদ্য়সি। শ্রসমক-মোসলক শিৌহোযবপূণ ব িম্পকব িোপন, 

শ্রসমকদ্দর আইনগত অসধকোর সনসিতকরণ এবাং শ্রম কল্যোদ্ণ বহুসবধ কম বসূসচ শর্মন-শ্রমকল্যোণ িোউদ্ন্ডেন এবাং রপ্তোসনমুখী 

সেদ্ল্প কম বরত শ্রসমকদ্দর িন্য কল্যোণ তহসবল গঠদ্নর উদ্যোগ সনদ্য়সি।  

কল-কোরখোনোর কম বপসরদ্বে উন্নয়ন ও সনরোপত্তো সনসিত করোর িদ্ন্য কল-কোরখোনো ও প্রসতষ্ঠোন পসরদে বন 

অসধদপ্তরদ্ক েসিেোলী কদ্রসি। ন্যন্যতম মজুসর কসমেন েসিেোলী করো, রপ্তোসন প্রসিয়োিোতকরণ অঞ্চদ্ল শ্রসমকদ্দর ইউসনয়ন 

করোর অসধকোর প্রদোন, শ্রম আইন িাংদ্েোধন এবাং শ্রম সবসধমোলো িোসরর মোেদ্ম শ্রসমকদ্দর অসধকোর িাংরযদ্ণর ব্যবিো করো 

হদ্য়দ্ি। শপোেোকসেল্পিহ সেল্প এলোকোয় সনরোপত্তো প্রদোদ্নর িন্য ইড্রাসোসায়োল পুসলে গঠন করো হদ্য়দ্ি। 

শপোেোকসেদ্ল্পর উদ্যোিোরো র্োদ্ত ২ েতোাংে সুদ্দ ঋণ সনদ্য় শ্রসমকদ্দর িন্য সনিস্ব িসমদ্ত ডরসমেসর িোপন করদ্ত 

পোদ্রন, শি ব্যবিোও কদ্র সদদ্য়সি।  

আি ব-িোমোসিক উন্নয়দ্ন বোাংলোদ্দে এখন সবদ্ে ‘শরোল মদ্ডল’। গত বির ৭.১ েতোাংে হোদ্র প্রবৃসদ্ধ অসিবত হদ্য়দ্ি। 

তবদ্দসেক মুদ্র্োর সরিোভ ব ৩২ সবসলয়ন ডলোর িোসেদ্য় শগদ্ি। রপ্তোসন আয় ৩৪.২৪ সবসলয়ন ডলোদ্র শপৌৌঁদ্িদ্ি।  

গত ৮ বিদ্র ৫ শকোটিরও শবসে মোনুষ সনম্নসবত্ত শিদ্ক মেসবদ্ত্ত উদ্ঠ এদ্িদ্ি। বতবমোদ্ন মোিোসপছু আয় ১,৪৬৬ ডলোর। 

শমদ্রোদ্রল ও সবআরটি প্রকদ্ল্পর কোি চলদ্ি। িয়দ্দবপুর- ময়মনসিাংহ ও ঢোকো- চট্টগ্রোম মহোিেকদ্ক ৪-শলদ্ন উন্নীত করো 

হদ্য়দ্ি। ২০১৮ িোদ্ল পদ্মো শিতুদ্ত র্োনবোহন চলদ্ব। 

সুধী, 

রোনো প্লোিো দু বেনোর পর সনরোপদ, ঝৌঁসকমুি ও কমপ্লোদ্য়ন্ট কোরখোনো গদ্ে শতোলোই শপোেোকসেদ্ল্প িবদ্চদ্য় বে 

চযোদ্লঞ্জ সহদ্িদ্ব শদখো সদদ্য়সিল।  

আমরো িকদ্লর িহদ্র্োসগতোয় শি চযোদ্লঞ্জ শমোকোসবলো করদ্ত িযম হদ্য়সি। সবসিএমইএ, িরকোর, শদসেয় ও 

আন্তিবোসতক িাংিোিহহ, উন্নয়ন িহদ্র্োগী- িবোই সমদ্ল একটি সনরোপদ ও শেকিই সেল্প গেোর পদ্ি এসগদ্য় র্োসি। বোাংলোদ্দে 

শপোেোকসেল্প সবদ্ে আি শরোল মদ্ডল। 

২০২১ িোদ্লর মদ্ে বোাংলোদ্দেদ্ক মেম আদ্য়র শদদ্ে উন্নীত করোর লযয সনদ্য় আমরো কোি কদ্র র্োসি। এদ্যদ্ে 

শপোেোকসেল্প অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব ভূসমকো পোলন করদ্ত পোদ্র। র্সদও সবদ্ের শপোেোক বোিোদ্র বোাংলোদ্দদ্ের অবিোন সবতীয়, সকন্তু 

বোস্তবতো হদ্ি, এখোদ্ত বোাংলোদ্দদ্ের অাংেীদোসরত্ব মোে ৫.১%।  

সবে বোিোদ্র আমোদ্দর পণ্যিোমসগ্রর চোসহদো কীভোদ্ব বোেোদ্নো র্োয়, শি ব্যোপোদ্র আমোদ্দর কোি করদ্ত হদ্ব। স্বল্প, 

মে ও দী ব শময়োসদ পসরকল্পনো প্রণয়ন করদ্ত হদ্ব। এিন্য আপনোদ্দর িহদ্র্োসগতো চোই। 

শপোেোকসেদ্ল্পর উদ্যোিোগণ, 

আপনোরো স্বোধীনতোর সুবণ বিয়ন্তীদ্ত ৫০ সবসলয়ন মোসকবন ডলোর রপ্তোসন আদ্য়র লযযমোেো সনধ বোরণ কদ্রদ্িন। এ 

চযোদ্লঞ্জ শমোকোসবলোয় আমোর িরকোর প্রদ্য়োিনীয় িহোয়তো প্রদোন করদ্ব। ইদ্তোমদ্েই আমরো সবদুযৎ উৎপোদন িযমতো ১৫ 

হোিোর ৩০০ শমগোওয়োদ্ে উন্নীত কদ্রসি। ২০২১ িোদ্লর মদ্ে ২৪ হোিোর শমগোওয়োে সবদুযৎ উৎপোদন করো হদ্ব। গ্যোদ্ির িঙ্কে 

শমোকোসবলোর িন্য এলএনসি েোসম বনোল িোপদ্নর উদ্যোগ শনওয়ো হদ্য়দ্ি। 

িোরোদ্দদ্ে সবদ্েষ অি বননসতক অঞ্চল প্রসতষ্ঠোর কোি চলদ্ি। ঢোকোয় ও চট্টগ্রোদ্ম ২টি সবদ্েষ অি বননসতক অঞ্চল 

সবসিএমইএ’শক শদওয়ো হদ্ব। ৪-শলন সবসেক ঢোকো-চট্টগ্রোম মহোিেকদ্ক ৬-শলদ্ন উন্নীত করোর সবষয়টি আমোদ্দর পসরকল্পনোয় 

রদ্য়দ্ি। 

সুসধমন্ডলী, 

শপোেোকসেল্পদ্ক সনরোপদ করোর িন্য আন্তিবোসতক পর্ বোদ্য় শবেসকছু উদ্যোগ শনওয়ো হয়। গৃহীত উদ্যোদ্গর আওতোয় 

ইদ্তোমদ্ে ৩ হোিোর ৮৬৯টি কোরখোনো পসরদে বন করো হদ্য়দ্ি।  

এগুদ্লোর মদ্ে মোে ৩৯টি কোরখোনোয় ত্রুটি পোওয়ো শগদ্ি এবাং শিগুদ্লো বন্ধ কদ্র শদওয়ো হদ্য়দ্ি। অবসেক 

কোরখোনোগুদ্লোদ্ত সনরোপত্তো উন্নয়দ্ন িাংস্কোর কোর্ বিম চলদ্ি।  

িাংস্কোর কোর্ বিম বোস্তবোয়দ্নর িন্য সবপুল অদ্ি বর প্রদ্য়োিন। এ ব্যোপোদ্র সবসভন্ন িোন্ড ও শিতোগণ িহোয়তো করদ্ত 

পোদ্রন। িরকোদ্রর পয শিদ্ক িহদ্র্োসগতো অব্যোহত িোকদ্ব।  



 

আমোদ্দর রপ্তোসন আয় বৃসদ্ধ করদ্ত হদ্ল পদ্ণ্যর তবসচে এবাং পদ্ণ্যর বোিোর িম্প্রিোরণ করদ্ত হদ্ব। একইিদ্ঙ্গ 

বতবমোন পণ্যিোমসগ্রদ্ত অসধক হল্য িাংদ্র্োিন করদ্ত হদ্ব। আমোদ্দর রপ্তোসন পদ্ণ্যর তোসলকো খুব দী ব নয়, অদ্নকেো 

শপোেোকসেল্প-সনভ বর। আবোর আমোদ্দর রপ্তোসন হলতিঃ উত্তর আদ্মসরকো এবাং পসিম ইউদ্রোদ্পর কদ্য়কটি শদে-সনভ বর। রপ্তোসনর 

শযদ্ে এমন পসরসিসত ভোদ্লো নো। আমোদ্দর রপ্তোসনদ্র্োগ্য পদ্ণ্যর তোসলকো বৃসদ্ধর অদ্নক সুদ্র্োগ রদ্য়দ্ি। পোেোপোসে আমোদ্দর 

নতুন নতুন শদদ্ে রপ্তোসনর সুদ্র্োগ ততসর করদ্ত হদ্ব। এ ব্যোপোদ্র আসম রপ্তোসনকোরকদ্দর আরও মদ্নোদ্র্োগী হওয়োর অনুদ্রোধ 

িোনোসি। আপনোরো এসগদ্য় আসুন, িরকোর িব ধরদ্ণর িহোয়তো সদদ্ব। 

আসম শিদ্নসি, ঢোকো এযোপোদ্রল িোসমে-২০১৭ চলোকোদ্ল শবে সকছু অসধদ্বেদ্নর আদ্য়োিন করো হদ্য়দ্ি। আসম আেো 

কসর, এিব অসধদ্বেন শিদ্ক প্রোপ্ত সুপোসরেগুদ্লো একটি উন্নততর বোাংলোদ্দে গেোর পদ্ি আমোদ্দর আরও একধোপ এসগদ্য় সনদ্য় 

র্োদ্ব। আসম ঢোকো এযোপোদ্রল িোসমে-২০১৭-এর িোসব বক িোিল্য কোমনো করসি। 

সবসিএমইএ’র িকল িদস্যিহ এ সেদ্ল্পর িদ্ঙ্গ িম্পৃি শ্রসমক, শিতো এবাং অন্যোন্য িবোইদ্ক আন্তসরক শুদ্ভিো 

িোসনদ্য় আসম ঢোকো এযোপোদ্রল িোসমে-২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন শ োষণো করসি। 

আপনোদ্দর িবোইদ্ক আবোরও ধন্যবোদ। 

শখোদো হোদ্িি। 

িয় বোাংলো, িয় বঙ্গবন্ধু 

বোাংলোদ্দে সচরিীবী শহোক। 

... 


