
ডিডিডিআই'র বাাংলাদেশ ২০৩০ : স্ট্রাদেডি ফর গ্রাথ কনফাদরন্স  

উদবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

গ্শখ হাডিনা  

গ্িানারগাঁও গ্হাদেল, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৩ অরহায়ণ ১৪১৭, ০৭ ডিদিম্বর, ২০১০  

 

ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িহকমীবৃন্দ,  

উপডিত কূেনীডতকবগ গ,  

ডিডিডিআই কম গকতগাবৃন্দ,  

ব্যবিায়ী গ্নতৃবৃন্দ ও উদযাক্তাগণ,  

সুডধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম এবাং শুভ িকাল।   

Bangladesh 2030: Strategy for Growth শীষ গক আিদকর এই কনফাদরদন্স উপডিত িবাইদক 

আমার আমত্মডরক শুদভচ্ছা।  

ডিদিম্বর ডবিদয়র মাি। আডম িব গকাদলর িব গদেষ্ঠ বাাাডল, িাডতর িনক বঙ্গবন্ধু গ্শখ মুডিবুর রহমাদনর প্রডত গভীর 

েদ্ধা িানাডচ্ছ। আডম েদ্ধা িানাডচ্ছ মুডক্তযুদদ্ধর ৩০ লাখ শহীে এবাং ২ লাখ মা-গ্বানদক যাঁদের অিামান্য আত্মতযাদগর ডবডনমদয় 

আমরা আমাদের ডপ্রয় স্বাধীনতা অিগন কদরডি। আডম শহীে পডরবাদরর িেস্যদের প্রডত গভীর িমদবেনা িানাই।  

২০৩০ িাল নাগাে একটি উন্নত বাাংলাদেশ গড়দত কী ধরদনর গ্কৌশল রহণ করা প্রদয়ািন এমন একটি ডবষদয় এ 

কনফাদরন্স আদয়িদনর িন্য আডম ঢাকা ডশল্প ও বডণক িডমডতদক অডভনন্দন িানাডচ্ছ।  

আডম আশা কডর আপনাদের িকদলর মতামদতর ডভডিদত গ্য গ্কৌশলপত্র ততডর হদব, তা গ্েদশর অপার িম্ভাবনাগুদলাদক 

দ্রুত বাস্তবায়দন িহায়ক হদব।  

িম্মাডনত সুধী,  

বাাংলাদেশ একটি অপার িম্ভাবনাময় গ্েশ। এ িম্ভাবনাদক কাদি লাগাদত পারদল আমাদের কম গিাংিান ততডর, োডরদ্র্য 

ডবদমাচন এবাং িদব গাপডর মানুদষর িীবনমান উন্নয়ন িম্ভব হদব। ক্রয় ক্ষমতা বাড়দব। ডনি গ্েদশই বািার সৃডি হদব।  

আপনারা িাদনন, ডবগত িমদয় নানা কারদণ বডহডব গদে আমাদের ইদমি োরুণভাদব ক্ষডতরস্ত হদয়ডিল। বাাংলাদেশদক 

ডবদেশীরা িানত িন্ত্রাদির, িডঙ্গবাদের এবাং দুনীডতর গ্েশ ডহদিদব।  

গত ২৩ মাদি আমরা বাাংলাদেশদক গ্ি অপবাে গ্থদক মুক্ত কদরডি। বাাংলাদেদশর িামদন এখন ডবপুল িম্ভাবনার বার 

উদমাডচত হদয়দি। শুধু গ্েদশই নয়, বডহডব গদের ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান তাদের প্রডতদবেদন এ িম্ভাবনাদক গুরুদের িদঙ্গ তুদল ধদরদি।  

আন্তিগাডতক গদবষণা প্রডতষ্ঠান JP Morgan, Price Water House Coopers, Goldmen 

Sachs, S & P Moody বাাংলাদেশদক ইডতবাচকভাদব মূল্যায়ন কদরদি। তারা আমাদের ডনদিদের গ্চদয়ও আরও 

গ্িারাদলাভাদব বাাংলাদেদশর িম্ভাবনাদক ডচহ্নত কদরদি। আমাদের এিব িম্ভাবনাগুদলাদক বাস্তদব রূপোন করদত হদব।  

এখন িময় এদিদি বাাংলাদেদশর ইডতবাচক ভাবমূডতগগুদলাদক ডবে েরবাদর Branding এর মাধ্যদম উপিাপন 

করার। আপনারা ব্যবিায়ীরা এ কািটি িফলভাদব বাস্তবায়ন করদত পাদরন।  

িডতয বলদত ডক, Branding এর এ োডয়ে িঠিকভাদব পালন করদত পারদল আপনারাই িবদচদয় গ্বডশ লাভবান 

হদবন। ডবদেদশ বাাংলাদেদশর ভাল ইদমি ততডর হদল, গ্েদশ ডবডনদয়াগ আিদব, কম গিাংিান বাড়দব, মানুদষর আয় বাড়দব। 

আপনাদের মুনাফা বাড়দব।  



আপনারা লক্ষয কদরদিন, আডম যখনই গ্েদশর বাইদর যাই, একটি ব্যবিায়ী প্রডতডনডধেল িদঙ্গ ডনদয় যাই। বাইদরর 

ব্যবিায়ীদের িদঙ্গ আপনাদের িরািডর গ্যাগাদযাদগর সুদযাগ ততডর কদর গ্েই। আডম ডনদিও গ্েদশর ব্যবিা-বান্ধব পডরদবদশর কথা 

তুদল ধডর।  

সুডধবৃন্দ,  

আমরা যখন িরকার পডরচালনার োডয়ে গ্নই, তখন ডবেব্যাপী অথ গননডতক মহামন্দা চলডিল। এরফদল েডক্ষণ এডশয়ার 

অদনক গ্েদশর িামডিক অথ গননডতক পডরডিডত িঙ্কদে পদড়ডিল। ডকন্তু, আমাদের িরকাদরর ডবচক্ষণতার কারদণ বাাংলাদেদশর 

অথ গনীডতর সূচকগুদলা িদন্তাষিনক অবিায় রদয়দি।  

মহামন্দার প্রভাব কাোদত আমরা িহায়ক মুদ্র্ানীডত প্রণয়ন এবাং িামাডিক ডনরাপিা গ্বিডনর আওতা িম্প্রিারণ কডর। 

আমরা রািস্ব আহরদণ গডতশীলতা আনয়ন এবাং অথ গনীডতর ডবডভন্ন খাতদক উৎিাডহত করদত প্রদণােনা প্যাদকদির আওতায় 

আডথ গক সুডবধা প্রোনিহ নানা িাংস্কার কম গসূডচ রহণ কডর। এরফদল আমাদের অথ গননডতক প্রবৃডদ্ধর হার গত অথ গবিদর ৬ শতাাংশ 

রাখা িম্ভব হদয়দি।  

তবদেডশক মুদ্র্ার ডরিাভ গ গ্রকি গ ১১ ডবডলয়ন মাডকগন িলাদর উন্নীত হদয়দি। গ্রডমট্যান্স প্রবাহ গ্বদড়দি এবাং একটি িায়ী 

প্রবৃডদ্ধর ডেদক আমরা অরির হডচ্ছ।  

আন্তিগাডতক মুদ্র্া তহডবদলর Purchasing Power Parity Method অনুযায়ী বাাংলাদেশ ডবদের ৪৮তম 

অথ গননডতক িমৃদ্ধশালী গ্েশ। িাডতিাংঘ উন্নয়ন কম গসূডচর মানব উন্নয়ন সূচদকও বাাংলাদেশ বড় ধরদনর অরগডত অিগন কদরদি। 

উন্নয়ন ধারণার ডেক গ্থদক ডবদের ৯৫টি গ্েদশর মদধ্য বাাংলাদেদশর অবিান তৃতীয় িাদন। এো বাাংলাদেদশর প্রডতটি নাগডরদকর 

িন্য গদব গর ডবষয়।  

উন্নয়দনর এ গডতধারাদক অব্যাহত রাখদত হদল আমাদের উন্নয়ন কাদির ধারাবাডহকতা রক্ষা করা প্রদয়ািন। ডকন্তু 

আপনারা িাদনন, ১৯৯৬-২০০১ গ্ময়াদে আমাদের িময়কার অিমাপ্ত কািগুদলা পরবতী িরকার এদি কীভাদব নস্যাত কদর গ্েয়। 

ভডবষ্যদত যাদত এ ধরদনর কাি আর না হয়, গ্ি ব্যাপাদর িবাইদক িিাগ থাকদত হদব।  

িম্মাডনত সুডধমন্ডলী,  

আগামী ২০২১ িাদল বাাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবণ গিয়ন্তী উেযাডপত হদব। এ িমদয়র মদধ্য একটি উন্নত, স্বডনভ গর, 

আত্মপ্রতযয়ী বাাংলাদেশ গদড় গ্তালার িন্য আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করডি।  

এ রূপকদল্পর মূল লক্ষয হদচ্ছ ২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেশ একটি মধ্যম আদয়র গ্েদশ পডরণত করা। গ্েদশর োডরদদ্র্র 

হার ব্যাপকভাদব কডমদয় আনা এবাং গ্েদশর প্রডতটি মানুদষর গ্মৌডলক চাডহো পূরণ করা।  

রূপকল্প ২০২১ গ্ক িফল করদত হদল ডশল্পখাদত ব্যাপক প্রবৃডদ্ধ অিগন করদত হদব। পাশাপাডশ কৃডষ খাদতরও উন্নয়ন 

েরাডিত করদত হদব।  

কৃডষডভডিক ডশল্প িাপনদক অরাডধকার ডেদত হদব। ২০২১ িাদল ডিডিডপদত ডশল্প খাদতর অবোন ৪০ শতাাংদশ উন্নীত 

করদত হদব। গ্েদশর অথ গনীডতদক একটি মধ্যম আদয়র গ্েশ ডহদিদব গদড় তুলদত হদল গ্েদশর নাগডরদকর আয় মাথাডপছু অন্ততঃ 

২,০০০ মাডকগন িলার অডতক্রম করদত হদব। এটি খুব িহি কাি নয়। িরকাদরর একার পদক্ষ এটি করা িম্ভব নয়।  

এিন্য আমরা Public-Private Partnership (PPP) কায গক্রম হাদত ডনদয়ডি। ইদতামদধ্য এ ডবষদয় 

একটি Guideline ততডর করা হদয়দি। অথ গনীডতর ডবডভন্ন কম গকাদন্ড গ্বিরকাডর খাদতর িঠিক অাংশরহণ িরুডর। এ ব্যাপাদর 

একটি Platform ততডর করা হদল িরকার তাদক স্বাগত িানাদব।  

ঢাকা গ্চম্বার গ্বিরকাডর খাদতর প্রডতডনডধ ডহদিদব গ্েদশর উন্নয়দনর িন্য একটি েীঘ গদময়ােী অথ গাৎ ২০৩০ িালদক লক্ষয 

কদর Strategy প্রণয়দনর উদযাগ ডনদয়দি। আডম আশা কডর আগামী ২০ বিদর বাাংলাদেদশর অথ গনীডত ডবদে ৩০তম বৃহৎ 

অথ গনীডতর গ্েদশ পডরণত হদব। গ্েদশর মানুদষর গড় িাতীয় আয় অন্ততঃ ৬ হািার িলার হদব। আডম ঢাকা গ্চম্বাদরর এ প্রতযাশাদক 

িাধুবাে িানাই।  



তদব আমাদের ভুদল গ্গদল চলদব না, ২০৩০ এর মদধ্য আমাদের গ্মাকডবলা করদত হদত পাদর নানা প্রাকৃডতক দুদয গাগ, 

অডধক িনিাংখ্যার চাপ এবাং নগরায়ণ িমস্যা। ঢাকা পৃডথবীর অন্যতম গ্মগাডিটিদত পডরণত হদব। এর িনিাংখ্যা হদব ৩ গ্কাটির 

উপদর।  

চাষাবাে এবাং আবািদযাগ্য িডমর অভাব গ্েখা ডেদব। আবহাওয়ার পডরবতগন ও িমুদ্র্পৃদষ্ঠর উষ্ণতা গ্বদড় যাদব। এ 

পডরডিডতদত আমাদের িঠিক উন্নয়ন পডরকল্পনা রহণ করদত হদব।  

আমাদের অবকাঠাদমাগত সুদযাগ-সুডবধা বৃডদ্ধ করদত হদব। অন্যান্য িহায়ক ব্যবিা ডনদত হদব। গ্েদশ কম গিাংিান সৃডির 

গ্ক্ষদত্র এবাং গ্েকদনালডি আমাদের কাদি হস্তান্তদরর িন্য তবদেডশক ডবডনদয়াগ ডবদশষভাদব প্রদয়ািন।  

তদব, আমরা বদি নদই। আমরা ডবডভন্ন ধরদনর যুদগাপদযাগী পেদক্ষপ রহণ কদরডি। ডবদুযৎ ঘােডত বাাংলাদেদশ 

ডশল্পায়দনর পদথ প্রধান অন্তরায়। আমাদের োডয়ে রহদণর পূদব গ ডবএনডপ-িামাত গ্িাে িরকাদরর ৫ বির এবাং পরবতীদত 

তত্ত্বাবধায়ক িরকাদরর ২ বিদর ডবদুযৎ উৎপােদন পেদক্ষপ না গ্নওয়ায় আিদকর এই িঙ্কদের সৃডি হদয়দি। এমনডক গ্িাে িরকার 

আমাদের প্রণীত ডবদুযৎ প্রকল্পগুদলাও বাস্তবায়ন না কদর ডহমাগাদর গ্রদখ ডেদয়ডিল।  

আমরা োডয়ে গ্নওয়ার পর পরই ডবদুযৎ খাতদক িদব গাচ্চ অরাডধকার ডেদয়ডি। ইদতামদধ্য প্রায় ১০০০ হািার গ্মগাওয়াে 

ডবদুযৎ িাতীয় ডরদি গ্যাগ হদয়দি। আরও ৩০টি প্রকদল্পর অনুদমােন গ্েওয়া হদয়দি। আমরা আশা করডি আগামী রীষ্ম মওসুদমর 

আদগই ডবদুযদতর গ্লািদশডিাং পডরডিডত িহনীয় পয গাদয় আিদব।  

মধ্য-গ্ময়ােী পডরকল্পনার আওতায় আগামী বিদরর মদধ্য ৫,০০০ গ্মগাওয়াে এবাং েীঘ গ-গ্ময়ােী পডরকল্পনার আওতায় 

২০১৩ িাদলর মদধ্য আরও ৭,০০০ গ্মগাওয়াে ডবদুযৎ উৎপােদনর লক্ষযমাত্রা ধরা হদয়দি। এ লদক্ষয গ্বিরকাডর ডবডনদয়াগ উৎিাডহত 

করদত পেদক্ষপ গ্নওয়া হদয়দি।  

এিাড়া গ্েদশর গ্যাগাদযাগ ব্যবিার উন্নয়দনর িন্য আমরা ডবডভন্ন প্রকল্প হাদত ডনদয়ডি। পদ্মা বহুমুখী গ্িতু ডনম গাণ, ঢাকায় 

এডলদভদেি এক্সদপ্রিওদয়, মদনাদরল, িাবওদয় এবাং ওয়াোরওদয় ডনম গাদণর উদযাগ গ্নওয়া হদয়দি। ঢাকা-চট্টরাম মহািড়কদক ৪-

গ্লদন উন্নীতকরণ, গভীর িমুদ্র্বন্দর ও ডবমানবন্দর ডনম গাণ এবাং চট্টরাম ও মাংলা িমুদ্র্বন্দদরর ধারণ ক্ষমতা বৃডদ্ধ করার পডরকল্পনা 

হাদত গ্নওয়া হদয়দি।  

আমরা িব গদক্ষদত্র তথ্য-প্রযুডক্ত ব্যবহাদরর মাধ্যদম বাাংলাদেশদক ডিডিোল বাাংলাদেদশ রূপান্তডরত করার মহাপডরকল্পনা 

রহণ কদরডি এবাং ডনরলিভাদব কাি কদর যাডচ্ছ।  

আডম আশা কডর এিব কায গক্রদমর প্রডতফলন আপনারা ডশগডগরই গ্েখদত পাদবন।  

আডম িানদত গ্পদরডি, ঢাকা গ্চম্বার-এ কনফাদরদন্সর মাধ্যদম আমাদের তরুণ প্রিম আগামী ২০৩০ িাদল বাাংলাদেশদক 

কীভাদব গ্েখদত চায় তার উপর ‘Young Visionary Award' আদয়ািন কদরদি। গ্যখাদন গ্েদশর ডবডভন্ন 

ডবেডবযালদয়র তরুণ প্রিম তাদের ধারণা তুদল ধরদব।  

আডম আশা কডর এর মাধ্যদম গ্যিব Idea এবাং innovative concept তুদল ধরা হদব, তা ২০৩০ িাদল 

বাাংলাদেদশর অথ গননডতক অবিার গ্য ডচত্র আশা করা হদচ্ছ, তা বািত্মদব রূপ ডেদত িহায়ক হদব।  

সুডধবৃন্দ,  

এ গ্েশ আমাদের িকদলর। িবাইদক ডমদলডমদশ একিদঙ্গ কাি কদর গ্েশদক এডগদয় ডনদয় গ্যদত হদব। ব্যডক্ত এবাং গ্গাডষ্ঠ 

স্বাদথ গর উদবগ উদঠ, আসুন আমরা গ্েদশর মানুদষর িন্য কাি কডর। বাাংলাদেশদক িব গকাদলর িব গদেষ্ঠ বাাাডল, িাডতর িনক 

বঙ্গবন্ধু গ্শখ মুডিবুর রহমাদনর স্বপ্নলাডলত ‘গ্িানার বাাংলা' ডহদিদব গদড় তুডল।  

িবাইদক আবারও ধন্যবাে িাডনদয় আডম Bangladesh 2030: Strategy for Growth শীষ গক 

িদম্মলদনর শুভ উদবাধন গ্ঘাষণা করডি।  

গ্খাো হাদফি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ ডচরিীবী হউক।  

 


