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মবিমর্ল্লামহর রাহর্ামনর রামহর্ 

িহকর্ীবৃন্দ,  

মবমজএর্ইএ’র িেস্যবৃন্দ,  

কর্ মজীবী িাই-শবাদনরা,  

উপমস্থত সুমধর্ন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুর্।  

 

চট্টগ্রার্ উন্নয়ন কর্তমপক্ষ ও মবমজএর্ইএ’র শ ৌথ উদযাদে চার হাজার কর্ মজীবী নারীর জন্য ডরমর্টমরর মিমিপ্রিত্মর 

স্থাপন অনুষ্ঠাদন উপমস্থত িকলদক আর্ার আর্ত্মমরক শুদিচ্ছা জানামচ্ছ। কর্ মজীবী নারীদেরদক অমিনন্দন জানামচ্ছ।  

এই ডরমর্টমর মনর্ মাণ শুরুর র্ধ্য মেদয় প্রর্ামণত হদয়দে, কল্যাণধর্ী িরকাদরর পাোপামে চতমরদপাোক র্ামলকরাও 

িার্ামজক োয়বদ্ধতা মনমিদত আন্তমরক। পাবমলক-প্রাইদিট পাট মনারমেদপরও এটি একটি বড় উোহরণ।  

সুমধর্ন্ডলী,  

বাাংলাদেদের চতমরদপাোক মবদে সুনার্ অজমন কদরদে। আর্াদের োদর্ মন্টি মবেবাজাদর প্রমতদ ামেতা কদর এমেদয় 

 াদচ্ছ। এর মপেদন বড় ভূমর্কা পালন করদেন ৩০ লাদখরও শবেী শ্রর্জীবী র্ানুষ।  ার ৮০ েতাাংেই নারী।  

গ্রাদর্র কর্ মহীন, অবদহমলত নারীরা চাকুরী করদে। স্বাবলম্বী হদচ্ছ। তাদের ক্ষর্তায়ন হদচ্ছ। মবমনর্দয় তারা শেদের 

চবদেমেক মুদ্রা অজমদন বড় ভূমর্কা রাখদে। মেদের প্রিার ঘটাদত উদযাক্তাদের িাহি শ াোদচ্ছ। শেে লািবান হদচ্ছ। অথ মনীমত 

মবকমেত হদচ্ছ। এই নারী শ্রর্জীবীদের আবািন সুমবধা সৃমির র্াধ্যদর্ তাদের অবোনদক স্বীকৃমত শেয়া হদলা। শি জন্য 

মবমজএর্ইএদকও ধন্যবাে জানামচ্ছ।   

আমর্ আো কমর, চট্টগ্রার্ উন্নয়ন কর্তমপক্ষ এবাং মবমজএর্ইএ’র এ উদযাে অন্যান্য প্রমতষ্ঠানদকও অনুপ্রামণত করদব। 

তারাও শ্রমর্কদের কল্যাদণ নতুন নতুন পমরকেনা বাস্তবায়ন করদবন। শ্রমর্ক-র্ামলক সুিম্পকম বজায় রাখদত আদরা উদযােী 

হদবন। এর র্ধ্য মেদয়ই মেদের উৎপােনেীলতা বাড়দব।  

সুমধবৃন্দ,  

আর্রা ব্যবিা-বামণজযিহ অথ মনীমতর িব শুি কাজই চট্টগ্রার্ মেদয় শুরু কমর। আর্াদের িমুদ্র জদয়র সুফলও চট্টগ্রার্ 

মেদয় শুরু হদব। চট্টগ্রার্ হদচ্ছ, বাাংলাদেদের বামণদজযর মবোয়দনর শেটওদয়।  

আর্রা চট্টগ্রার্ বন্দরদক একটি আধুমনক বন্দদর পমরণত করার কর্ মসূচী বাস্তবায়ন করমে। কদন্টইনার টামর্ মনাদলর সুমবধা 

িম্প্রিারণ কদরমে। আজই শপাট ম শথদক প্রায় শেড় মকদলামর্টার েীঘ ম ফ্লাইওিার উদবাধন কদরমে। এর ফদল শপাদট ম পণ্য আনা-শনয়া 

িহজতর হদব। মডমজটাল পদ্ধমত ব্যবহাদরর র্াধ্যদর্ বন্দদরর িামব মক িার্র্থ্ম ও েক্ষতা বামড়দয়মে। েিীর িমুদ্র বন্দর মনর্ মাদণর 

পমরকেনা মনদয়মে।  



সুমধর্ন্ডলী,  

আর্াদের শর্াট রফতামন আদয়র প্রায় ৮০ েতাাংে আিদে চতমরদপাোক শথদক। চলমত অথ মবেদরর আট র্াদি ১ হাজার 

৫৯১ শকাটি ডলার রফতামন আদয়র র্দধ্য চতমরদপাোক শথদকই এদিদে ১ হাজার ২৫৬ শকাটি ডলার। এ রফতামন প্রমত বেরই 

বাড়দে। শটক্সটাইল ও োদর্ মন্টি মেদের প্রিার ঘটদে। কর্ মিাংস্থান বাড়দে।  

োদর্ মন্টি মেদে আর্রা  দতা এমেদয়  ামচ্ছ, প্রমতদ ােী শেেগুদলা তদতাই আর্াদের ত্রুটি ধরার জন্য িমিয় হদচ্ছ। তাই 

আর্াদেরদক বায়ারদের কর্প্লাদয়ন্স প্রমতপালন করদত  ত্নবান হদত হদব। এজন্য প্রমতটি োদর্ মন্টি র্ামলকদক আদরা তৎপর হওয়ার 

আহবান জানামচ্ছ।  

নারী শ্রমর্কদের আবািন ও পমরচ্ছন্ন জীবন- াপন মনমিত করা কর্প্লাদয়দন্সর অাংে। তাই মনমর্ মতব্য পাঁচটি েয় তলা 

িবদন িব সুদ াে সুমবধা মনমিত করার জন্য িাংমিিদের প্রমত আহবান জানাই।  

সুমধর্ন্ডলী,  

আর্রা রফতামন পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন নতুন বাজার সৃজদন মবমিন্নমুখী কর্ মসূচী বাস্তবায়ন করমে। মেে উদযাক্তা ও 

রফতামনকারকদের নেে িহায়তা মেমচ্ছ। কৃমষখাদত মবমনদয়াদের জন্য কর্ সুদে ঋণ মেমচ্ছ। এিব সুমবধা কাদজ লামেদয় নতুন নতুন 

মেে স্থাপন ও রফতামন বাড়াদনার জন্য আমর্ উদযাক্তাদের প্রমত আহবান জানামচ্ছ।  

আর্রা বাাংলাদেেদক একটি সুখী, িমৃদ্ধ, প্রযুমক্তজ্ঞান িম্পন্ন, োমন্তপূণ ম শেদে পমরণত করদত চাই। ২০২১ িাদলর র্দধ্য এ 

লক্ষয অজমদনর জন্য আর্রা কাজ কদর  ামচ্ছ। আর্াদের এ কর্ ম দজ্ঞ িকলদক অবোন রাখার আহবান জানামচ্ছ।  

            িবাইদক আবাদরা ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেে মচরজীবী শহাক।  

... 


