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ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা- তিআইটিএফ ২০১১-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উ তিি িবাইদ্ক আতে ইংদ্রতর্ নতুন 

বছদ্রর শুদ্ভচ্ছা র্ানাই। নতুন বছর আ নাদ্দর িবার র্ীবদ্ন বদ্য় আনুক অনাতবল সুখ, োতন্ত এবং িদ্তি।  

আতে আো কতর এ মেলা নতুন প্রযুতি ও তবতনদ্য়াদ্গর িম্ভাবনা সৃতির োধ্যদ্ে র্ািীয় অর্ জনীতিদ্ক আরও েতিোলী 

করদ্ব।  

সুতধেন্ডলী,  

আন্তর্জাতিক  তরেন্ডদ্ল তিআইটিএফ ির্া আোদ্দর ব্যবিা-বাতিদ্র্যর গুরুত্ব তদন তদন বৃতি  াদ্চ্ছ। এ ধরদ্নর আন্তর্জাতিক 

মেলার তনয়তেি আদ্য়ার্ন নতুন নতুন  ণ্য উদ্ভাবন,  দ্ণ্যর গুনগিোন উন্নয়ন, বহুমূখীকরি এবং প্রযুতিগি দক্ষিা বাড়াদ্ি 

িাহায্য করদ্ব। নতুন নতুন আেদাতনকারক আকৃি করদ্ি  ারদ্ল একতদদ্ক মেেন আোদ্দর রপ্তাতন আয় বাড়দ্ব, মিেতন মদদ্ে 

তেল্পায়ন িরাতিি হদ্ব।  

আোর কর্া, এ মেলা ইদ্িােদ্ধ্য মদেী-তবদ্দেী উৎ াদক ও ব্যবিায়ীদ্দর েদ্ধ্য ব্যা ক িাড়া র্াগাদ্ি িের্ জ হদ্য়দ্ছ।  

সুতধেন্ডলী,  

বাংলাদ্দে এখন অর্ জননতিকভাদ্ব একটি িম্ভাবনােয় মদে। বতহতব জদ্ে বাংলাদ্দদ্ের মে দুন জাে তছল, িা কাটিদ্য় উদ্ে 

আন্তর্জাতিকভাদ্ব আেরা এ স্বীকৃতি আদায় করদ্ি িক্ষে হদ্য়তছ।  

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদ্দ আেরা েখন মদে  তরচালনার দাতয়ত্ব গ্রহি কতর, িখন প্রতিটি মক্ষদ্ে মদদ্ের অবিা তছল অিযন্ত 

নাজুক। তবপুল খাদ্য ঘাটতি আর অর্ জননতিক তব ে জদ্য় োনুষ তছল তদদ্েহারা। মূল্যস্ফীতি তছল আকােচুম্বী। ব্যবিা-বাতির্য, 

তবতনদ্য়াগ আর কে জিংিাদ্নর অবিা তছল খুবই হিাোব্যাঞ্জক।  



২০০১ িাদ্ল েখন আেরা দাতয়ত্ব মছদ্ড় মদই, িখন মদে তছল খাদ্দ্য স্বয়ংিম্পূি জ। মূল্যস্ফীতি তছল ১.৫৯ েিাংে। আেরা 

মুদ্রাস্ফীতি কতেদ্য় ৫ বছদ্রর েদ্ধ্য প্রবৃতি ৬ ভাগ করদ্ি িক্ষে হই। আেরা তবদুযৎ উৎ াদন ১৬০০ মেগাওয়াট মর্দ্ক বৃতি কদ্র 

৪৩০০ মেগাওয়াট মরদ্খ তগদ্য়তছলাে। তকন্তু এবার ক্ষেিায় এদ্ি ম লাে ৩৩০০ মেগাওয়াট। তবগি িরকার তবদুযৎ উৎ াদন না 

বাতড়দ্য় বরং ১০০০ মেগাওয়াট কতেদ্য়দ্ছ। আেরা িখন তবদুযৎ খাদ্ি প্রাইদ্ভট মিক্টরদ্ক উন্মুি কদ্র মদই। মর্নাদ্রটর-এর উ র 

ট্যাক্স তুদ্ল মদই। স্বাক্ষরিার হার আেরা ৬৫.৫ ভাগ মরদ্খ তগদ্য়তছলাে। এবার ক্ষেিায় এদ্ি ম লাে ৫০ ভাগ। আেরা মোবাইল 

খািদ্ক উন্মুি কদ্র তদদ্য়তছলাে। কতিউটাদ্রর উ র ট্যাক্স উঠিদ্য় তদদ্য়তছলাে। ২০০১ িাল  ে জন্ত উন্নয়ন এবং অর্ জননতিক িকল 

সূচক তছল িদ্ন্তাষর্নক ও উর্ধ্জমূখী।  

 ২০০১ িাদ্ল তবএনত -র্াোি মর্াট মভাট কারচুত র োধ্যদ্ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেিা দখল কদ্র।  াঁচ বছদ্রর অ োিন আর 

দুনীতির ফদ্ল মদদ্ের প্রতিটি মক্ষদ্ে মনদ্ে আদ্ি তব ে জয়। অগিিাতন্ত্রক িত্ত্বাবধায়ক িরকাদ্রর দুই বছদ্র মদদ্ে মকান উন্নয়ন কার্ 

হয়তন।  

র্নগদ্ির তবপুল িের্ জন তনদ্য় ২০০৯ িাদ্ল আেরা েখন িরকার  তরচালনার দাতয়ত্ব গ্রহি কতর িখন প্রতিটি মক্ষদ্ে 

আবার আেরা নাজুক অবিা  াই। মূল্যস্ফীতি তছল প্রায় ১১ েিাংে। তবদুযৎ ঘাটতি প্রায় আড়াই হার্ার মেগাওয়াট। মদদ্ে তছল 

তবপুল খাদ্য ঘাটতি।  

এ অবিা কাটিদ্য় উেদ্ি তবগি দুই বছর ধদ্র আেরা তনরলি মচিা কদ্র োতচ্ছ। তবেেন্দা িদ্ত্ত্বও আেরা িােতিক 

অর্ জনীতি তিতিেীল রাখদ্ি িক্ষে হদ্য়তছ এবং তনিয  দ্ণ্যর দাে তনয়ন্ত্রদ্ি রাখদ্ি ম দ্রতছ। গি অর্ জবছর তর্তিত  প্রবৃতি হদ্য়দ্ছ ৬ 

েিাংে। ববদ্দতেক মুদ্রার তরর্াভ জ এখন মরকি জ ১০ তবতলয়ন িলার। োর্াত ছু আয় ৭৫০ ইউএি িলার।  

মদদ্ের োনুদ্ষর ক্রয়ক্ষেিা না বাড়দ্ল বার্ার িম্প্রিাতরি হদ্ব না। এ প্রদ্চিায় িকলদ্ক এতগদ্য় আিদ্ি হদ্ব। আেরা 

দতরদ্র োনুদ্ষর র্ন্য কার্ কতর। ১৯৯৮ িাদ্ল িরকাদ্র র্াকাকাদ্ল বন্যার  দ্র বগ জাচাষীদ্দর কৃতষ ঋি মদই। ফদ্ল উৎ াদন বৃতি 

 ায়। বিজোদ্ন িাদ্রর দাে হ্রািিহ আোদ্দর মনওয়া তবতভন্ন  দদ্ক্ষদ্ র ফদ্ল কৃতষ উৎ াদন মবদ্ড়দ্ছ। মরকি জ তিন মকাটি ২৩ লাখ 

টন চাল উৎ াতদি হদ্য়দ্ছ। আেন উৎ াদনও খুব ভাল হদ্য়দ্ছ। কৃষদ্কর ঘদ্র ঘদ্র এখন নতুন ধান।  

১ মকাটি ৮২ লাখ কৃষকদ্ক কৃতষ কাি জ মদওয়া হদ্য়দ্ছ। োে ১০ টাকায় একর্ন কৃষক ব্যাংক তহিাব খুলদ্ি  ারদ্ছ। 

ভতুজতক এবং অনুদাদ্নর টাকা এখন িরািতর চাষীভাইদ্দর ব্যাংক একাউদ্ে র্ো হদ্চ্ছ। আেরা এ বছর কৃষকদ্দর েদ্ধ্য ১২ হার্ার 

মকাটি টাকা কৃতষঋি তবিরি করতছ।   

তবদুযৎ খাদ্ির উন্নয়দ্ন অতিদ্রুি, স্বল্প, োঝাতর এবং দীঘ জদ্েয়াদী  দদ্ক্ষ  গ্রহি কদ্রতছ। ইদ্িােদ্ধ্য ১০২১ মেগাওয়াট 

তবদুযৎ র্ািীয় গ্রীদ্ি মোগ হদ্য়দ্ছ। ৩০টি তবদুযৎ মকদ্ের তনে জাি কার্ চলদ্ছ। আরও ১০টি নতুন তবদুযৎ মকদ্ের কাে জাদ্দে মদওয়ার 

প্রতক্রয়া প্রায় চূড়ান্ত। এ বছর আরও ২ হার্ার ৩৬১ মেগাওয়াট তবদুযৎ র্ািীয় গ্রীদ্ি যুি হদ্ব, ইনোআল্লাহ। নতুন নতুন তেল্প-কল-

কারখানায় তবদুযৎ মদওয়া িম্ভব হদ্ব। িাছাড়া, ফারদ্নিড্ অদ্য়ল-এর উ র মর্দ্ক ট্যাক্স তুদ্ল তদদ্য়তছ োদ্ি তেল্প োতলকদ্দর কল-

কারখানা চালাদ্ি িেস্যা না হয়।  

তবএনত -র্াোি মর্াট িরকার ৫ বছদ্র এক মেগাওয়াট তবদুযৎ উৎ াদন করদ্ি  াদ্রতন। শুধু িা নয়, আেরা মে িব 

তবদুযৎ প্রকল্প অনুদ্োদন তদদ্য়তছলাে, মিগুদ্লাও বাতিল কদ্র মদয়। আেরা তবদুযৎ ঘাটতি মোকাদ্বলায়  ােজবিী মদে ভারি, 

মন াল, ভূটান, োয়ানোর মর্দ্ক তবদুযৎ আনার ব্যবিা গ্রহি কদ্রতছ।  

রার্ধানীর োনর্ট তনরিদ্ন আেরা মবে তকছু  দদ্ক্ষ  গ্রহি কদ্রতছ। গুতলস্তান-োোবাড়ী ফ্লাইওভাদ্রর তনে জাি কার্ 

পুদ্রাদদ্ে চলদ্ছ। কুতড়দ্ল একটি ফ্লাইওভাদ্রর তনে জাি কার্ শুরু হদ্য়দ্ছ। ঢাকা বাই াি িড়ক চালু করা হদ্য়দ্ছ।  

ঢাকা-চট্টগ্রাে েহািড়কদ্ক চার মলইদ্ন উন্নীি করার কার্ শুরু হদ্য়দ্ছ। ভতবষ্যদ্ি আেরা ৬ মলদ্ন উন্নীি করব। মনৌ-

 দ্র্র উন্নতি করা হদ্য়দ্ছ। র্য়দ্দবপুর-েয়েনতিংহ িড়কিহ আরও কদ্য়কটি িড়ক চার মলইদ্ন উন্নীি করার কার্ও হাদ্ি মনওয়া 

হদ্চ্ছ।  দ্মা মিতুর মূল তনে জাি কার্ আগােী োদ্চ জ শুরু হদ্ব, ইনোআল্লাহ।  

সুতধেন্ডলী,  

রপ্তাতনর বৃতির র্ন্য প্রতিদ্োগী মদেগুদ্লার িদ্গ গুিগি ও  তরোিগি প্রতিদ্োতগিায় টিদ্ক র্াকদ্ি হদ্ল আোদ্দর 

উৎ াদনেীলিা বাড়াদ্ি হদ্ব।  দ্ণ্যর গুিগি োন বৃতি করদ্ি হদ্ব। নতুন নতুন তির্াইন উদ্ভাবন করদ্ি হদ্ব। তবে বার্াদ্র 



চাতহদার তদদ্ক িাব জক্ষতিক নর্র রাখদ্ি হদ্ব। নতুন নতুন বার্ার সৃতির লদ্ক্ষয কার্ করদ্ি হদ্ব। হাই-ভযালু  দ্ণ্যর তদদ্ক নর্র 

তদদ্ি হদ্ব।  

তবদ্দদ্ে রপ্তাতন বাড়াদ্ি এবং তবদ্দেী তবতনদ্য়াগ আকষ জি করার র্ন্য আেরা কূটননতিক িৎ রিা মর্ারদার কদ্রতছ।  

 ইদ্িােদ্ধ্যই ইউদ্রা ীয় ইউতনয়ন তর্এিত  সুতবধা িহর্ির কদ্রদ্ছ। স্বদ্ল্পান্নি মদে তহদ্িদ্ব তহদ্িদ্ব আেরা োদ্ি 

শুল্কমুি ও মকাটামুিভাদ্ব রপ্তাতন সুতবধা  াই মির্ন্য যুিরাষ্ট্রিহ িম্ভাবনােয় মদেগুদ্লার িদ্গ আদ্লাচনা চলদ্ছ। রপ্তাতন বাতির্য 

িম্প্রিারদ্ির র্ন্য িরকার দূিাবািগুদ্লাদ্ক িতক্রয় কদ্রদ্ছ।  

িম্মাতনি ব্যবিায়ীবৃন্দ,  

িরকার ব্যবিা করদ্ব না। ব্যবিা করদ্বন আ নারা। িরকার শুধু িহদ্োতগিা তদদ্ব। মকান প্রতিবন্ধকিা র্াকদ্ল আেরা 

িা দূর করব। আ নাদ্দর মে মকান ভাল উদ্দ্যাদ্গর প্রতি আতে িের্ জন তদব। আ নাদ্দর কাদ্ছ আোর একটা অনুদ্রাধ আ নারা 

আোর শ্রতেকদ্দর তদদ্ক দৃতি তদদ্বন। িারা  তরশ্রে কদ্র েরীদ্রর ঘাে ঝতরদ্য় আ নাদ্দর িিদোলী কদ্র। িারা োদ্ি দু'মুদ্ো 

মখদ্য়- দ্র বাঁচদ্ি  াদ্র মিতদদ্ক আ নাদ্দর দৃতি রাখার অনুদ্রাধ করতছ।  

চলতি অর্ জ বছদ্র ১ হার্ার ৮৫০ মকাটি োতকজন িলার রপ্তাতনর লক্ষযোো তনধ জারি করা হদ্য়দ্ছ। নদ্ভম্বর  ে জন্ত  াঁচ োদ্ি 

৮২৮ মকাটি িলার আয় হদ্য়দ্ছ। ো গি বছদ্রর মচদ্য় ৩৬ েিাংে মবতে।  

তবতনদ্য়াগ বাড়াদ্ি ব্যাংক ঋদ্ির সুদ্দর হার আদ্গকার ১৬/১৭ েিাংে মর্দ্ক কতেদ্য় ১২/১৩ েিাংে করা হদ্য়দ্ছ। 

তবেেন্দার প্রভাব মোকাতবলায় রপ্তাতনমুখী খািগুদ্লার র্ন্য প্রর্ে প্যাদ্কদ্র্র আওিায় ৩ হার্ার ৪২৪ মকাটি টাকা প্রদ্িাদনা 

প্যাদ্কর্ মদওয়া হদ্য়দ্ছ। তবিীয় প্যাদ্কদ্র্র আওিায় ২ হার্ার  মকাটি টাকা মদওয়া হদ্চ্ছ।  

অবকাোদ্ো উন্নয়ন িরাতিি করদ্ি আেরা Public-Private Partnership (PPP) কাে জক্রে হাদ্ি 

তনদ্য়তছ। ইদ্িােদ্ধ্য এ তবষদ্য় একটি Guideline বিতর হদ্য়দ্ছ।  

আেরা আঞ্চতলক ও আন্তর্জাতিক বাতিদ্র্য বাংলাদ্দদ্ের অবিান আরও সুিংহি করদ্ি চাই। একইিাদ্র্ রপ্তাতন, 

তবতনদ্য়াগ ও তবে বাতিদ্র্য আোদ্দর অবদান বাড়াদ্ি আোদ্দর িরকার িকল প্রদ্চিা অব্যাহি রাখদ্ব।  

আতে আো কতর বিজোন রপ্তাতন প্রবৃতি অব্যাহি র্াকদ্ল আগােী ২০৩০ িাদ্লর েদ্ধ্য বাংলাদ্দে তবদ্ের ৩০টি 

অর্ জননতিকভাদ্ব েতিোলী মদদ্ের েদ্ধ্য িান কদ্র তনদ্ি  ারদ্ব।  

সুতধেন্ডলী,  

গাদ্ে জেি রপ্তাতনদ্ি বাংলাদ্দে তৃিীয় িান দখল কদ্রদ্ছ। এটা আোদ্দর র্ন্য আনদ্ন্দর খবর। আতে এর্ন্য আ নাদ্দর 

অতভনন্দন র্ানাই। আেরা তেল্পাঞ্চদ্লর র্ন্য তবদ্েি পুতলদ্ের ব্যবিা কদ্রতছ। অতিতনব জা দ্ির র্ন্য আোদ্দর ভাল ব্যবিা তছল না। 

দুদ্ে জাগ মোকাদ্বলায় ইদ্িােদ্ধ্য আেরা আধুতনক েন্ত্র াতি এদ্নতছ।  

িতবউটিও বাংলাদ্দদ্ের েি মদেগুদ্লার র্ন্য একাধাদ্র চযাদ্লঞ্জ ও সুদ্োগ দুই-ই এদ্ন তদদ্য়দ্ছ। আোদ্দর লক্ষয এ 

চযাদ্লঞ্জগুদ্লাদ্ক মোকাতবলা করা। সুদ্োগগুদ্লার পূি জ িবযবহার করা।  বাতিদ্র্যর তবোয়ন ও উদারীকরদ্ির চযাদ্লঞ্জ মোকাতবলায় 

বাতির্য িম্প্রিারি ও নতুন বার্ার সৃতির লদ্ক্ষয রফিাতনকারক এবং িরকারদ্ক নতুন নতুন মকৌেল তনদ্য় মেৌর্ভাদ্ব এতগদ্য় মেদ্ি 

হদ্ব।  

 ণ্য আেদাতনর মক্ষদ্ে তবতধ-তনদ্ষধ আদ্রাদ্ র প্রর্া বাতিদ্লর িদ্গ িদ্গ আেদাতন শুল্ক হ্রািকরি িতিউটিও'র অন্যিে 

নীতি।  

আেদাতন শুল্ক হ্রাি অব্যাহি র্াকার ফদ্ল বাংলাদ্দদ্ের েি স্বদ্ল্পান্নি মদেগুদ্লার র্ন্য সুতবধার্নক বার্ার প্রদ্বোতধকার 

স্কীদ্ের আওিায় প্রাপ্ত সুতবধা তদন তদন িঙ্কুতচি হদ্চ্ছ।  

এই  তরতিতিদ্ি আোদ্দর উৎ াদক ও রপ্তাতনকারকদ্দরদ্ক িীব্র প্রতিদ্োতগিা মোকাতবলা করার েি িাের্থ্জ অর্জন 

করদ্ি হদ্ব। এ লদ্ক্ষয উৎ াদন বৃতির  াো াতে  দ্ণ্যর োন উন্নয়ন ও আকষ জিীয় করার তদদ্ক দৃতি মদওয়া প্রদ্য়ার্ন।  

সুতধেন্ডলী,  

২০২১ িাদ্ল আোদ্দর স্বাধীনিার সুবি জর্য়ন্তী উদোত ি হদ্ব। স্বাধীনিার সুবি জর্য়ন্তীদ্ি আেরা বাংলাদ্দেদ্ক একটি 

েধ্যে আদ্য়র উন্নি মদে তহদ্িদ্ব তবে দরবাদ্র িম্মাদ্নর আিদ্ন প্রতিতষ্ঠি করদ্ি চাই। মদেদ্ক ক্ষুধা, দাতরদ্রয আর তনরক্ষরিার 



অতভো  মর্দ্ক পুদ্রাপুতর মুি করদ্ি চাই। র্াতির ত িার স্বদ্ের মিানার বাংলা গদ্ড় তুলদ্ি চাই। মেখাদ্ন র্াকদ্ব প্রতিটি 

োনুদ্ষর অন্ন, বস্ত্র, বািিান, তেক্ষা আর তচতকৎিার েি মেৌতলক অতধকার পূরদ্ির তনশ্চয়িা।  

িকদ্লর িহদ্োতগিা ম দ্ল অবশ্যই আেরা এ লক্ষয অর্জদ্ন িক্ষে হব, ইনোআল্লাহ।  

িবাইদ্ক আবারও শুদ্ভচ্ছা র্াতনদ্য় আতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাতির্য মেলা- তিআইটিএফ ২০১১ এর শুভ উদ্বাধন মঘাষিা 

করতছ।  

মখাদা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বগবন্ধু।  

বাংলাদ্দে তচরর্ীবী মহাক।  

...... 


