
৩ ফাাংরাদদ লরদায ফুটওযায অ্যান্ড লরদায গুড ইন্টাযন্যানার লার সাং লা-২০১৯ অ্নুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

লখ ারনা 

ফঙ্গফন্ধু আন্তজসারতক দেরন লকন্দ্র, ঢাকা, বুধফায , ১৪ কারতসক ১৪২৬, ৩০ অ্দটাফয ২০১৯ 

রফরভল্লারয যাভারনয যারভ 

অ্নুষ্ঠাদনয বারত, 

কভীবৃন্দ, 

রল্প ও ফরণক রভরতয প্ররতরনরধফগ স, 

চাভড়া ও চাভড়াজাত দেয উৎাদক ও যপ্তারনকাযকবৃন্দ এফাং 

উরিত সুরধভণ্ডরী।  

আারামু আরাইকুভ। শুব কার। 

তৃতী ফাাংরাদদ লরদায ফুটওযায অ্যান্ড লরদায গুড ইন্টাযন্যানার লার সাং লা-২০১৯-এয উদবাধন অ্নুষ্ঠাদন 

করদক জানাই আন্তরযক শুদবচ্ছা।  

শুরুদতই আরভ শ্রদ্ধায দঙ্গ স্মযণ কযরছ স্বাধীনতায ভান িরত, ফ সকাদরয ফ সদশ্রষ্ঠ ফাঙারর, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু লখ 

মুরজবুয যভানদক। স্মযণ কযরছ জাতী চায লনতা, মুরিমৄদদ্ধয ৩০ রাখ ফীয রদ, ২ রাখ রনম সারতত ভা-লফানদক। মৄদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা কর মুরিদমাদ্ধাদদয প্ররত ারাভ।  

সুরধবৃন্দ, 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু লখ মুরজবুয যভান স্বাধীনতা উত্তয ফাাংরাদদদয অ্থ সননরতক উন্নদনয জন্য রতনটি যপ্তারন দেয 

উয রনবসয কদয মাত্রা কদযরছদরন। রতরন আাফাদী রছদরন আভাদদয কৃরলজাত ে চা, াট এফাং চাভড়া রল্পদক মথামথবাদফ 

গদড় তুরদত াযদর রল্পান এফাং যপ্তারন ফারণদজযয ি রবরত্ত ততরয দফ। একইদঙ্গ রিারী দফ কৃরলখাত। রাবফান দফন 

ফাাংরায কৃলক। রকন্তু ১৯৭৫ াদরয ১৫ই আগস্ট জারতয রতাদক রযফাদয তযায য ফাাংরাদদদয উন্নন অ্গ্রমাত্রা লথদভ মা। 

াট, চাভড়া রদল্প ধ্ব লনদভ আদ। 

আনাযা জাদনন, আভাদদয যকায লদদয অ্থ সননরতক উন্নদন রনযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ। অ্থ সননরতক উন্নদনয 

ভাধ্যদভ লদদয দারযদ্র্য রফদভাচন, কভ সাংিান সৃরি ও ভানফম্পদ উন্নন আভাদদয রক্ষ্য।  

অ্থ সননরতক মুরি, স্বরনবসযতা ও মৃরদ্ধ অ্জসদনয লম স্বপ্ন রনদ জারতয রতা স্বাধীন ফাাংরাদদদ কাজ শুরু কদযরছদরন, 

স্বাধীনতায ৫০ ফছয পূরতসয প্রাক্কাদর, আভযা সুরনরদ সিবাদফ লই রক্ষ্য অ্জসদনয দথ গুরুত্বপূণ স কদকটি ভাইরপরক স্পস কযায 

চযাদরঞ্জ গ্রণ কদযরছ। 

োরনত অ্রতরথবৃন্দ, 

রফগত প্রা ১১ ফছদয াভরিক অ্থ সনীরতয রকছু লভৌররক অ্জসন আনাদদয অ্ফরত কযদত চাই। ২০০৫-০৬ অ্থ সফছদয 

আভাদদয যপ্তারন আ রছর ১০.৫ রফররন ভারকসন ডরায। ২০১৮-১৯ অ্থ সফছদয তা ৪ গুদণয লফর বৃরদ্ধ লদ ৪৬.৮৮ রফররন 

ভারকসন ডরাদয উন্নীত দদছ। অ্ন্যরদদক একই ভদ আভদারন ১৪.৭ রফররন লথদক বৃরদ্ধ লদ ৬২.৭২ রফররন ডরাদয উন্নীত 

দদছ। 

তফদদরক মুদ্র্ায রযজাবস ২০০৫-০৬ অ্থ সফছদয রছর ৩.৫ রফররন ভারকসন ডরায। ফতসভাদন তা ৯ গুদণযও লফর বৃরদ্ধ লদ 

৩৩ রফররন ভারকসন ডরাদয লৌৌঁদছদছ। 

২০০৫-০৬ অ্থ সফছদয আভাদদয রফরনদাগ রছর রজরডর’য ২৬ তাাং। ২০১৮-১৯ অ্থ সফছদয এয রযভাণ দদছ ৩১.৫ 

তাাং।  

আইএভএপ-এয ফ সদল রজরডর’য যা্াং রকাং অ্নুমাী ফাাংরাদদ ররর’য রবরত্তদত রফদেয ২৯তভ বৃৎ অ্থ সনীরতয 

লদ। এরান লডদবরদভন্ট ব্াাংদকয ফ সদল রযাংখ্যান অ্নুমাী ফাাংরাদদ এরা ও প্রান্ত ভাাগযী অ্ঞ্চদরয 

লদমূদয ভদধ্য দফ সাচ্চ প্রবৃরদ্ধ অ্জসনকাযী লদ। আভাদদয ভাথারছু আ লফদড় দাঁরড়দদছ ১৯০৯ ভারকসন ডরাদয।  



ফাাংরাদদ য য দুফছয ৮% এয লফর াদয রজরডর প্রবৃরদ্ধ অ্জসন কদযদছ। চররত অ্থ সফছদয রজরডর প্রবৃরদ্ধয ায 

৮.২% প্রাক্করন কযা দদছ। ফাাংরাদদ রফদেয বুদক এখন উন্নদনয একটি রফস্মকয উদাযণ।  

সুধীমন্ডলী, 

গত রনফ সাচনী ইরতাদয আভযা যপ্তারন প্রবৃরদ্ধয ভাধ্যদভ কভ সাংিান সৃরি ও জাতী আ বৃরদ্ধয রফলদ গুরুত্বাদযা 

কদযরছ। এ রদক্ষ্য যপ্তারন নীরত ২০১৮-২০২১ ফাস্তফান কযা দচ্ছ এফাং এ অ্থ সফছদয ৩৬টি দে ২০% ম সন্ত নগদ াতা 

অ্ন্যান্য নীরত াতা অ্ব্াত যদদছ। লকান লকান লক্ষ্দত্র তা বৃরদ্ধ কযা দদছ। পদর যপ্তারনদত আ ক্রভাগত বৃরদ্ধ লদদছ।  

২০১৯-২০২০ অ্থ সফছদয যপ্তারন আদয রক্ষ্যভাত্রা ধযা দদছ ৫৪.০০ রফররন ডরায। আভায দৃঢ় রফো যপ্তারনয এ 

প্রবৃরদ্ধ অ্ব্াত থাকদর আভাদদয লঘারলত রক্ষ্যভাত্রা ২০২১ াদর যপ্তারন লথদক আ ৬০ রফররন ডরায ছারড়দ মাদফ। 

রফরনদাগ, ব্ফা রযচারনা ও যপ্তারন ফারণজযদক জ এফাং গরতীর কযদত সুরনরদ সি দদক্ষ্ গ্রণ কযা দদছ। 

াযাদদদ ওান-স্ট ারব স সুরফধা-ম্বররত ১০০টি অ্থ সননরতক অ্ঞ্চর আভযা প্ররতষ্ঠা কযরছ। মায ভদধ্য ১২টি অ্থ সননরতক অ্ঞ্চর 

এখন ম্পূণ স প্রস্তুত। লফরকছু রল্প-করকাযখানা লখাদন উৎাদন কাম সক্রভ শুরু কদযদছ।  

ইদতাভদধ্য আভযা একারধক টারভ সনার ও নতুন লনৌ-ফন্দয িাদনয কাজ শুরু কদযরছ। আঞ্চররক লমাগাদমাগ অ্ফকাঠাদভায 

দঙ্গ ফাাংরাদদ রনরফড়বাদফ মৄি দদছ। এয ভাধ্যদভ দরক্ষ্ণ ও দরক্ষ্ণ-পূফ স এরায লমাগাদমাদগয প্রাণদকদন্দ্র রযণত ওায 

সুদমাগ ও ম্ভাফনা আভযা সৃরি কদযরছ।  

উরিত সুধী, 

আনাযা জাদনন, যপ্তারন ফহুমুখীকযদণয অ্াং রদদফ চাভড়া ও চাভড়াজাত ে খাতদক ফাাংরাদদদয অ্থ সনীরত এফাং 

জাতী রল্প উন্নন লকৌদর একটি অ্গ্রারধকাযমূরক খাত রদদফ াংজ্ঞারত কযা দদছ। এজন্য চাভড়া ও াদুকা রল্পখাদতয 

উন্নদন রফরবন্ন উদযাগ লনওা দদছ। ভাত্র এক দক আদগও এখাদতয রাংবাগ যপ্তারন আ আত মূরত কাঁচাভার রদদফ 

ফররফ সদে চাভড়া যপ্তারন কদয। 

আভাদদয যকাদযয গত দুই লভাদদ প্রদণাদনা এফাং নীরত াতা াদুকা ও চাভড়াজাত ে কাযখানায প্রায 

ঘদটদছ। রফরনদাদগ ব্াক উৎা ততরয দদছ। এখন এই খাদতয যপ্তারন আদয প্রা ৮৩ তাাং আদছ াদুকা ও চাভড়াজাত 

ে লথদক। 

াজাযীফাদগয রযদফগত ভস্যায ভাধাদন আভাদদয যকাযই কাম সকয দদক্ষ্ গ্রণ কদয ট্যানারয রল্প 

প্ররতষ্ঠানগুদরাদক াবাদয আদৄরনক রল্প নগযীদত িানান্তয কদযদছ।  

আভাদদয যপ্তারন ফারণদজযয আকায, দেয ভাায এফাং রফণন ক্ষ্ভতা অ্দনক লফদড়দছ। যপ্তারন ফহুমুখীকযদণয রক্ষ্য 

অ্জসদনয জন্য অ্গ্রারধকাযপ্রাপ্ত চাযটি খাদতয উন্নদন ফারণজয ভন্ত্রণারদয অ্ধীদন এক্সদাট স কদম্পটিটিবদন পয জফ প্রকল্প 

ফাস্তফান কযরছ। মায ভদধ্য চাভড়া, চাভড়াজাত ে ও াদুকা রল্প অ্ন্যতভ। চাভড়াজাত দ্র্ব্ ও াদুকা যপ্তারনকাযকদদয দঙ্গ 

রফদেয আভদারনকাযকদদয লমাগাদমাগ ঘটাদনায জন্য আভযা Economic diplomacy’য উযও লজায রদরচ্ছ।  

পদর, চাভড়াজাত ে ও াদুকা রল্প গত এক দদক াট ও াটজাত েদক যপ্তারন আদ ছারড়দ রবতী বৃত্তভ 

যপ্তারন আদয খাত রদদফ রযণত দদছ। এখন এ খাদতয আ ততরয লাাদকয দযই জাগা কদয রনদদছ। গত অ্থ সফছদয এ 

খাত লথদক প্রা ১.০২ রফররন ভারকসন ডরায আ দদছ। আভাদদয ক্রভফধ সভান কাঁচা চাভড়া যফযাদয পুদযাটাই রপরনড 

লপ্রাডাট ততরয কদয যপতারন কযদত াযদর আভযা অ্নাাদ ২০২২ াদরয ভদধ্য এ খাত লথদক ৫ রফররন ভারকসন ডরায যপ্তারন 

আ কযদত ক্ষ্ভ ফ।  

আরভ আা করয, ৩ ফাাংরাদদ লরদায ফুটওযায অ্যান্ড লরদায গুড ইন্টাযন্যানার লার সাং লা-২০১৯-আদাজন এ 

খাদত যপ্তারন আ বৃরদ্ধদত গুরুত্বপূণ স অ্ফদান যাখদফ। আজদকয অ্নুষ্ঠাদন লম কর রফদদী লক্রতা ও রফরনদাগকাযী উরিত আদছন 

আরভ আহ্বান জানাদফা আনাযা ফাাংরাদদদয রফরবন্ন রল্পখাদত রফদল কদয চাভড়া ও চাভড়াজাত দেয রদল্প রফরনদাগ করুন। 

লম লকান লদদয চাইদত এখাদন রফরনদাগ কযদর আনাযা লফর রাবফান দফন, এটুকু আরভ ফরদত ারয। কাযণ, রফদদী 

রফরনদাগকাযীদদয আভযা রফরবন্ন ধযদনয সুরফধা রদদরছ, মা আয লকউ রদদত াযদফ না। তা ছাড়া আভাদদয যদদছ অ্দক্ষ্াকৃত 

স্তা শ্ররভক।   

চাভড়াজাত ে ও াদুকা রল্প লথদক কারক্সক্ষ্ত যপ্তারন আদয রক্ষ্যভাত্রা অ্জসদনয জন্য আরথ সক প্রদণাদনা আযও অ্ন্তত 

আগাভী াঁচ ফছয ফরফৎ থাকদফ। াবাদয চাভড়া রল্প নগযীয ফরধ সত প্রকদল্প আন্তজসারতক ভান ও এরডরিউরজ নদ অ্জসন 



উদমাগী কদম্পারজট চাভড়াজাত ে ও াদুকা কাযখানা গদড় লতারায জন্য কভদক্ষ্ ১৫০ একয জাগা ফযাদ্দ থাকদফ। কর 

যপ্তারন খাদতয জন্য ভান সুদমাগ ও নীরতগত াতা রনরিত কযা দফ। লম ফ তফলম্যমূরক প্ররতফন্ধকতা আদছ তা দূয কযা 

দফ। 

আভাদদয রক্ষ্য ২০২১ াদরয ভদধ্য আভযা ফাাংরাদদদক ভধ্যভ আদয এফাং ২০৪১ াদরয ভদধ্য উন্নত লদ রদদফ 

গদড় তুরফ। আভাদদয এই রক্ষ্য অ্জসদন চাভড়া ও াদুকা রদল্পয দঙ্গ জরড়ত কদর এরগদ আদফন - এটাই আভায প্রতযাা। 

এ আদাজদনয দঙ্গ ম্পৃি করদক ধন্যফাদ জারনদ আরভ ‘৩ ফাাংরাদদ লরদায ফুটওযায অ্যান্ড লরদায গুড 

ইন্টাযন্যানার লার সাং লা-২০১৯’-এয শুব উদবাধন লঘালণা কযরছ। 

লখাদা াদপজ। 

জ ফাাংরা, জ ফঙ্গফন্ধু 

ফাাংরাদদ রচযজীফী লাক। 

... 


