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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

অনুষ্ঠাটনর িভা সি,  

িহকমীবৃন্দ,  

কূেননসিক সমেটনর িদস্যবৃন্দ,  

তিসর শ াোক ও বস্ত্র সেল্প মাসলকগণ,  

সবটদেী শেিা ও সবসনটয়াগকারীবৃন্দ,  

উ সিি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

সবসিএমইএ আটয়াসিি ২৪িম বাটেক্সট া'র উটবাধনী অনুষ্ঠাটন উ সিি িকলটক আমার আন্তসরক শুটভচ্ছা িানাসচ্ছ। 

শুরুটিই আসম িাভাটরর মম মাসন্তক দুর্ মেনায় সনহি শ্রসমক ভাই-শবানটদর রুটহর  মাগটিরাি এবং আহি ও অসুিটদর দ্রুি আটরাগ্য 

কামনা করসি।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা ২০০৯ িাটলর িানুয়াসরটি িরকাটর আসি। িখন শদটের সবসনটয়াগকারী ও ব্যবিায়ীরা শিনা-িমসথ মি িত্ত্বাবধায়ক 

িরকাটরর হয়রাসনর ভটয় হাি গুটিটয় বটি সিটলন।  সিমা সবটি ভয়াবহ আসথ মক িঙ্কে ও অথ মননসিক মন্দা শুরু হটয়টি। শদটের 

শমাে রপ্তাসন আটয়র প্রায় ৮০ ভাগ অিমনকারী তিসর শ াোক খাি সবিবািাটর প্রসিকূল অবিার মুটখামুসখ।  

িাই আমরা িরকাটরর শুরুটিই ব্যবিায়ী, সবসনটয়াগকারী ও রপ্তাসনকারকটদর মটে আিার  সরটবে সিসরটয় আসন। মন্দা 

শমাকাটবলায় প্রটণাদনা প্যাটকি বাস্তবায়ন কসর। বাটিটে কর অবকােিহ সবসভন্ন সুসবধা শদই। যাটি বাংলাটদটের  ণ্য সবি 

প্রসিটযাসগিায় টিটক থাকটি  াটর। আমাটদর এিব উটযাগ এবং গাটম মন্টিিহ রপ্তাসনকারকটদর িসিসলি প্রটেষ্টায় আমরা অিযন্ত 

িিলভাটব সবিমন্দা শমাকাটবলা কটরসি। রপ্তাসন আয় ২০০৮ িাটলর ১৫ সবসলয়ন ডলার শথটক ২০১২-১৩ অথ মবিটর ২৭ দেসমক 

শূন্য সিন সবসলয়ন ডলাটর উন্নীি হটয়টি। েলসি অথ মবিটরর প্রথম সিন মাটি ২১ দেসমক ২৪ েিাংে প্রবৃসি হটয়টি।  

আমরা সেল্প প্রিাটর অবকাঠাটমা উন্নয়ন কটরসি। সবদুযৎ ও গ্যাি উৎ াদন বাসিটয়সি। কযা টিভ সবদুযৎ উৎ াদন িহি 

কটরসি। িিক, শরল ও শনৌ শযাগাটযাগ ব্যবিার ব্যা ক উন্নয়ন কটরসি। ঢাকা ও েট্টগ্রাম মহানগরীটি ফ্লাইওভার ও বাই াি িিক 

সনম মাটণর িটল  ণ্য  সরবহন িহি হটয়টি। শবিরকাসর খািমুখী সেল্পনীসি প্রণয়ন কটরসি। নতুন রপ্তাসন  ণ্য ও নতুন বািার সৃসষ্টর 

িন্য প্রটণাদনা প্রদাটনর ব্যবিা করা হটয়টি। েট্টগ্রাম বন্দটরর আধুসনকীকরণ ও দক্ষিা বািাটি Container Terminal 

Management System োলু কটরসি।  

শ্রমর্ন শ াোক খাি আমাটদর অথ মনীসির িন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম। এ খাটির প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রসমটকর ৮০ েিাংেই নারী। 

শ াোক সেল্প প্রিাটরর িটল গ্রামীণ নারীর ক্ষমিায়ন হটয়টি। দাসরদ্র্য দূর হটয়টি। নারী ও সেশু স্বাটিযর উন্নসি হটয়টি। িাটদর 

িন্তানরা স্কুটল শযটি  ারটি। নারীর এ উন্নয়নটক বাধাগ্রি করটি কুেেী মহল িৎ র আটি। িারা নানা অযুহাটি শ াোক খাটির 

অগ্রযাত্রা সবসিি করটি োয়। এটদর অ টেষ্টা শমাকাটবলায় িরকার-শ্রসমক-মাসলক িকলটক ঐকযবি থাকটি হটব। 

উৎ াদনেীলিা বািাটি িৎ র হটি হটব।  

বিমমান িরকার ব্যবিা কটর না। ব্যবিার িহায়িাকারী। আমাটদর '৯৬ িরকাটরর িময়ও আমরা শ াোক খাটির 

উন্নয়টন ৬২টি সুসবধা শদই। সবএনস  িরকাটরর সৃষ্ট সিএিস  িমস্যার িিানিনক িমাধান কসর।  



১৯৯৮ ভয়াবহ বন্যার িময়ও রপ্তাসনর োকা িেল রাসখ। প্রাইটভে ইস টিড আইন কসর। ঢাকা ও েট্টগ্রাম ইস টিড 

িম্প্রিারণ কসর এবং োরটি নতুন ইস টিড িা ন কসর।  

সুসধমন্ডলী,  

সবিব্যা ী সেটল্পর একটি অন্যিম েযাটলঞ্জ সেল্প দুর্ মেনা। এ েযাটলঞ্জ শমাকাটবলায় প্রসিকারমূলক ব্যবিা গ্রহটণর শকাটনা 

সবকল্প শনই। এটি ক্ষয়ক্ষসি কম হয়। আমরা '৯৬ িরকাটরর িময়ই শ াোক সেটল্প সবকল্প সিঁসি সনম মাণ বােিামূলক কসর। অসি 

সনব মা টণ কারখানাগুটলার সনিস্ব ব্যবিার  াো াসে শদেব্যা ী িায়ার িাসভ মি ও সিসভল সডটিন্সটক েসিোলী করা হটয়টি। 

আধুসনক যন্ত্র াসি িংটযািন করা হটয়টি।  

িাভাটরর অনাকাসিি দুর্ মেনার  র শিনাবাসহনীর শনতৃটত্ব  সরোসলি উিার িৎ রিা সবিব্যা ী প্রেংসিি হটয়টি। 

দুর্ মেনায় সনহিটদর  সরবারটদর প্রায় ১২ শকাটি োকা অনুদান শদয়া হটয়টি। আহিটদর সেসকৎিা ও অন্যান্য িহায়িা সহটিটব প্রায় 

৭ শকাটি োকা িাহায্য শদয়া হটয়টি। পুনব মািটনর ব্যবিা করা হটয়টি। বাসণসিযক ও আবাসিক ভবটনর সবসডং শকাড প্রসি ালটন 

সবটেষ ব্যবিা শনয়া হটয়টি। শদটের িব কারখানার ত্রুটি সনধ মারটণ সবটেষজ্ঞ কসমটি গঠন করা হটয়টি। নতুন  সরদে মক সনটয়াগ 

করা হটয়টি। মাসলক ও শ্রসমকটদর দুর্ মেনা সবষয়ক িটেিনিা বািাটনার উটযাগ শনয়া হটয়টি।  

িরকার গাটম মন্টি  ল্লী িা টনর উটযাগ সনটয়টি। মুন্সীগটঞ্জর বাউসেয়ায় ৫৩১ একর িসমর উ র গাটম মন্টি ইটকাটনাসমক 

শিান িা টনর কাি শুরু হটয়টি। প্লেগুটলা ধাট  ধাট  উটযািাটদর মটে হস্তান্তর করা হটব।  

শ াোক সেটল্পর িন্য ভািায় শফ্লার শেি ব্যবহাটরর উ র আটরাস ি ১৫ েিাংে ভযাে প্রিযাহার করা হটয়টি।  সরটবে 

দূষণটরাটধ ইটিস  িা টন যন্ত্র াসি আমদাসন শুল্কমুি করা হটয়টি। ইটিস 'র কযাসমকযালি আমদাসনর শক্ষটত্র ৩ েিাংটের 

অসিসরি িকল শুল্ক-কর মওকুি করা হটয়টি।  

বাংলাটদে সবটির সবিীয় বৃহত্তম তিসর শ াোক রপ্তাসনকারক শদে। আমাটদর  ণ্য উৎ াদন ব্যবিা না ও মানও েীষ ম 

 য মাটয়র হটি হটব। এ িন্য প্রটিযক গাটম মন্টি মাসলকটক উন্নি প্রযুসি-শকৌেল প্রটয়াটগ আরও আন্তসরক হওয়ার আহ্বান িানাই।  

সুসধমন্ডলী,  

            িাসির স িার আদটে ম গিা আওয়ামী লীগ িবিময়ই শ্রসমক-বান্ধব একটি রািননসিক দল। শ্রসমকটদর ন্যায্য অসধকার 

প্রসিষ্ঠা করায় আমরা িবিময়ই িৎ র আসি। শকাটনা প্রকার দাবী িািাই আমরা ২০১০ িাটল আমরা মজুরী শবাড ম গঠন কসর। 

গাটম মন্টি শ্রসমকটদর ন্যযনিম মজুসর ৮২ েিাংে বাসিটয় ৩ হািার োকা কসর। শবিন আরও বাসিটয় শদয়ার িন্য মাসলকটদর 

অনুটরাধ কসর।  

            শ াোক শ্রসমকটদর িন্য শরেসনং ব্যবিা োলু কসর। িটল মূল্যস্ফীসির প্রভাব িাটদর ও র  টিসন। িাটদর িন্য িায়ী 

শরেসনং ব্যবিা প্রবিমটনর উটযাগ শনয়া হটচ্ছ। নারী গাটম মন্টি শ্রসমকটদর িন্য ঢাকা ও েট্টগ্রাটম ডসম মেসর সনম মাণ করা হটচ্ছ।  

            বিমমান িরকাটরর আমটলই প্রথমবাটরর মটিা গাটম মন্টি নারী শ্রসমকিহ কম মিীবী দসরদ্র্ ল্যাকটেটিং মা'শদর িন্য 

মাসিক ৪০০ োকা হাটর ভািা শদয়া হটচ্ছ। িাটদর িন্তানটদর  সরেয মা, স্বািযরক্ষা ও সেক্ষা সুটযাগ সৃসষ্ট করা হটয়টি।  

            িাধারণিঃ ৫ বির  র  র মজুরী শবাড ম গিতি হয়। সক্তু  শ্রসমকটদর আরও শবেী সুসবধা সনসিটি আমরা ৩ বিটরর 

মটেই নতুন মজুরী শবাড ম গঠন কটরসি। আো কসর, েীঘ্রই শ্রসমক ও মাসলক  টক্ষর কাটি গ্রহণটযাগ্য একটি নতুন মজুরী কাঠাটমা 

এই শবাড ম শর্াষণা করটব। শ্রসমকটদর আরও উৎিাহ সনটয় উৎ াদন বৃসিটি মটনাটযাগী হটবন। এটি শ্রসমক-মাসলক-শদে আরও 

শবেী উ কৃি হটব।  

            শ্রম আইন িংটোধন কটর এটক িমটয়া টযাগী করা হটয়টি। আন্তিমাসিক শ্রম িংিার কনটভনেন প্রসি ালন করা 

হটয়টি। কারখানা ও শ্রসমক এটক অ টরর  সরপূরক। িাই, কারখানা বটন্ধর শকাটনা প্রটরােনায় প্রভাসবি না হওয়ার িন্য শ্রসমক-

মাসলক িবাইটক িৎ র হটি হটব। সেটল্পর স্বাটথ ম প্রথমবাটরর মটিা শদটে সেল্প পুসলে গঠন কটরসি। প্রটয়ািটন িাটদর িহায়িা 

সনন। িবুও সেটল্পর শকাটনা ক্ষসি হটি শদটবন না।  

            অটনক িময় সেল্প ধ্বংটি নােকিামূলক কম মকান্ড োলাটনা হটয়টি। এিব ষিযটন্ত্রর সবরুটি িকলটক ঐকযবিভাটব 

শিাচ্চার হটি হটব। গাটম মন্টি সেটল্প অসিসিেীলিা ও সবশৃিলা সৃসষ্টর শেষ্টার সবরুটি িকলটক িৎ র থাকটি হটব।  

 



সুসধমন্ডলী,  

শ াোক সেল্প  টণ্যর মান উন্নয়ন সনসিি করটি সবসিএমইএ ইউসনভাসি মটি অব িযােন এন্ড শেকটনালসি িা টনর 

অনুটমাদন সদটয়সি। আমরা শদটের প্রসিটি শিলায় এবং অটনক উ টিলায় দক্ষ মানব িম্পদ সৃসষ্টর লটক্ষ প্রসেক্ষণ ইনসিটিউে 

োলু কটরসি। সেসক্ষি শ োিীবী সৃসষ্টর মােটম শদেীয় োসহদা শমোটনার িাটথ িাটথ দক্ষ িনেসি রপ্তাসনর  থও সুগম হটব।  

আন্তিমাসিক বি বি শেিা প্রসিষ্ঠানগুটলার কাটি বাংলাটদটের শ াোকই শিরা  িন্দ। এটি ধটর রাখটি হটব। ভাল  ণ্য 

িিতক িমটয় প্রসিটযাসগিা মূটল্য িরবরাহ করার িামর্থ্ম ধটর রাখার মটেই আমাটদরটক সবিবািাটর টিটক থাকটি হটব। এিন্য 

শ াোক সেটল্পর মাসলকটদর এসগটয় আিটি হটব। লক্ষয অিমটন সনরন্তর শেষ্টা োসলটয় শযটি হটব।  এ লটক্ষয িরকার আ নাটদরটক 

প্রটয়ািনীয় িহটযাসগিা প্রদান করটব।  

িরকার রপ্তাসন বািার িম্প্রিারণ এবং শুল্কমুি রপ্তাসনর সুটযাগ বৃসির শেষ্টা অব্যাহি শরটখটি। ইটিামটেই ইউটরা ীয় 

ইউসনয়ন, নরওটয়, সুইিারল্যান্ড ও িা ান শ াোক রপ্তাসনটি সিএিস 'র রুলি অব অসরসিন সেসথল কটরটি। যুিরাটের বািাটর 

সিএিস  সুসবধা সিটর শ টি িরকার কাি করটি। ভারটি ৪৬টি  ণ্য শুল্কমুি সুসবধা  াটচ্ছ। েীটন আমরা প্রায় ৯৫ েিাংে  টণ্যর 

শুল্কমুি প্রটবোসধকার  াসচ্ছ। ব্রাসিটল বাংলাটদে দূিাবাি িা ন করা হটয়টি। এিব সুটযাটগর েিভাগ িবযবহাটর উটযািাটদর 

উটযাগী হওয়ার আহ্বান িানাই।  

নতুন নতুন বািার সৃসষ্টর প্রটেষ্টা অব্যাহি রাখটি হটব। যাটি সবটি তিসর শ াোক বািাটর আমাটদর শেয়ার বিমমাটনর ৪ 

দেসমক ৮ েিাংে শথটক ২০২১ িাটলর মটে ২৫ েিাংটে উন্নীি হয়। যাটি ২০২১ িাটলর মটে সবটির বৃহত্তম তিসর শ াোক 

রপ্তাসনকারক শদটে উন্নীি হটি  াসর। এিন্য স্বল্প, মে ও দীর্ ম শময়াসদ  সরকল্পনা গ্রহণ করটি হটব।  য মাপ্ত িরওয়াড ম ও শবকওয়াড ম 

সলংটকি ইন্ডাসি িা ন করটি হটব। শদেীয় মূল্য িংটযািন িটব মাচ্চ  য মাটয় সনটয় শযটি হটব।    

সুসধমন্ডলী,  

সবগি প্রায়  াঁে বিটর শদে আথ ম-িামাসিকভাটব ব্যা ক উন্নসি িাধন কটরটি। দাসরটদ্র্র হার ২৬ েিাংটের সনটে শনটম 

এটিটি। এিন্য বাংলাটদে আন্তিমাসিকভাটব পুরস্কৃি হটয়টি। এমসডসি অিমটন বাংলাটদে িিল হটয়টি। বাংলাটদে আি 

উন্নয়নেীল সবটির িন্য শরাল মটডল। আমাটদর এ অিমনগুটলা ধটর রাখটি হটব। যাটি রূ কল্প ২০২১ অনুযায়ী আমরা স্বাধীনিার 

সুবণ ম িয়ন্তী উদযা টনর আটগই ্ষুধধামুি, দাসরদ্র্যমুি, োসন্তপূণ ম ও িমৃি বাংলাটদে গটি তুলটি  াসর। িাসির স িার শিানার 

বাংলা গিার স্বপ্ন পূরণ করটি  াসর।  

এ লক্ষয অিমটন গাটম মন্টি মাসলক ও শ্রসমকটদর অগ্রণী ভূসমকা  ালন করটি হটব। িরকাটরর উটযাগগুটলা যাটি ব্যাহি 

না হয় শিসদটকও লক্ষয রাখার িন্য িকটলর প্রসি আহ্বান িানাই।  

এবারও বাটেক্সট া আমাটদর তিসর শ াোটকর বািার িম্প্রিারটণ িক্ষম হটব, এ আো শরটখ আসম ২৪িম বাটেক্সট া'র 

আনুষ্ঠাসনক উটবাধন শর্াষণা করসি।  

আ নাটদর িবাইটক আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হাটিি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাটদে সেরিীবী শহাক। 


