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িম্মাতিি অতিতিবৃন্দ,  

উপতিি ফেশী-তিয়েশী তিতিয় াগকারীগণ, 

িহকমীবৃন্দ, 

সুতধমন্ডলী, 

 

  আিিালামু আলাইকুম। 

 

তিতিয় াগ ফিার্ জ আয় াতর্ি আর্য়কর এই গুরুত্বপূণ জ আন্তর্জাতিক তিতিয় াগকারী ফ ারায়ম উপতিি িকলয়ক আতম 

আন্ততরক শুয়ভচ্ছা র্ািাতচ্ছ। 

তিিমন্দা ও অি জনিতিক মন্থরিা িয়েও তিগি দুই েশক ধয়র এতশ ার উেী মাি অি জিীতিগুয়লা ্াপক প্রবৃতধি  অর্জি 

কয়রয়ে। 

িাাংলায়েয়শর অি জিীতিও গি পাঁচ িের ধয়র গয়ে ৬ েশতমক ২ শিাাংশ প্রবৃতধি  অর্জি কয়রয়ে। 

আমায়ের অয়িক প্রতিয়িশীও তিম্ন আয় র ফেশ ফিয়ক উন্ন িশীল অি জিীতির পয়ি যাত্রা শুরু কয়রয়ে।  

এই অি জনিতিক অগ্রযাত্রা  অতধক ফেশী  ও বিয়েতশক ফিিরকারী তিতিয় াগ আকষ জণ, আঞ্চতলক িাতণর্য প্রবৃতধি  িাোয়িা 

এিাং তিতিয় াগ ধয়র রাখা তিয়শষ অিোি ফরয়খয়ে। 

তিতিয় ায়গর র্ন্য উন্মুক্ত গতিশীল অি জিীতিগুয়লা তিতভন্ন ফেশয়ক আঞ্চতলক ও িমতিি উৎপােি প্রতি া  অাংশগ্রহয়ণর 

সুয়যাগ কয়র তেয় য়ে। 

সুতধমন্ডলী, 

তিয়ির িিয়চয়  কম িাংযুক্ত অঞ্চলগুয়লার ময়ে েতিণ এতশ া একটি। তিয়ির প্রা  এক-চতুি জাাংশ র্িিাংখ্যা িাকা িয়েও 

এ অঞ্চয়ল বিয়েতশক তিতিয় ায়গর পতরমাণ িাতি জক বিতিক তিতিয় ায়গর মাত্র ২ শিাাংশ।  

তিয়ি গয়ে মািাতপছু বিতিক বিয়েতশক তিতিয় াগ আকষ জয়ণর পতরমাণ ৬৪৩ র্লার। অিচ এ অঞ্চয়ল এর পতরমাণ মাত্র ২০ 

র্লার।  

েতিণ এতশ ার আন্তঃআঞ্চতলক বিয়েতশক তিতিয় ায়গর পতরমাণ িেয়র গয়ে মাত্র ৩০০ তমতল ি র্লার। যা এ অঞ্চয়লর 

ফমাে তিতিয় ায়গর মাত্র ১ শিাাংশ।  

অিচ েতিণ এতশ ায়ি তিতিয় াগকারীয়ের র্ন্য রয় য়ে িার্ার সুতিধা এিাং মেম আয় র িমিধ জমাি র্িয়গাষ্ঠী। িািী  

ফভাক্তা চাতহো বৃতধি র কারয়ণ অভযন্তরীণ িার্ারও স্ফীি হয়চ্ছ। িহুমুখী রপ্তাতি িাোর  য়লও তিতিয় াগ আকষ জণী  হয়চ্ছ। 

িাম্প্রতিককায়ল শতক্তশালী আঞ্চতলক িহয়যাতগিার ওপর তভতি কয়র িাতণতর্যক সুয়যাগ িম্প্রিারণয়ক গুরুত্ব ফে া হয়চ্ছ।  

আঞ্চতলক অি জনিতিক িহয়যাতগিার মােয়ম অিকাঠায়মা উন্ন ি, িাতণর্য প্রিার, িার্ায়র প্রয়িশাতধকায়রর ময়িা 

চযায়লঞ্জগুয়লা ফমাকায়িলার পি উন্মুক্ত হয়চ্ছ।  



িাাংলায়েয়শর মি েতিণ এশী  ফেশগুয়লা বিতিক উন্ন য়ির ধারণাগুয়লা ফিয়ক তশিা গ্রহণ কয়র অি জনিতিক িাংস্কার 

করয়ে। প্রবৃতধি র পয়ি এতগয়  যায়চ্ছ।  

আতম িয়গাপিাগর প্রবৃতধি  তত্রভুয়র্র ওপর তিয়শষ গুরুত্ব ফেই। এই প্রবৃতধি  তত্রভূর্ চীি ও র্াপািিহ আমায়ের েতিণ ও পূি জ 

এতশ ার প্রতিয়িশীয়ের িায়ি িাতণর্য ও তিতিয় াগ িাোয়ি অনুঘেয়কর কার্ করয়ি পায়র।  

আমায়ের িাতণর্য প্রিযাশাগুয়লা িরািতর িমুয়ের িায়ি িম্পৃক্ত। ভারি ও তম ািমায়রর িায়ি অতচতিি িমুেিীমা তেল 

আমায়ের িে ধরয়ির উন্ন ি িাধা। িিজমাি িরকায়রর উয়যায়গ আমায়ের প্রতিয়িশীয়ের িায়ি এ তিষয়  একটি িন্ধুত্বপূণ জ িমাধাি 

হয় য়ে এিাং িিাই িায়ের প্রয়যার্য অাংশ ফপয় য়ে। 

এখি আমায়ের িেয়রখা ফিয়ক ৩৫৪ িটিকযাল মাইল পয জন্ত প্রাকৃতিক িম্পে অনুিন্ধাি করার অতধকার প্রতিতষ্ঠি হয় য়ে। 

“সুিীল অি জিীতি” িমুে িম্পে ্িহায়রর অিীম িম্ভািিার বার উয়ন্মাতচি কয়রয়ে। 

আমরা ফকৌশলগি িম্পকজ এিাং আঞ্চতলক মূল্য িাংয়যাগ ফচইয়ি কয় কটি িে অি জিীতির িায়ি কার্ শুরু কয়রতে। এোই 

আগামী তেয়ির উন্ন য়ির ফিাপাি িয়ল আতম ময়ি কতর।  

িমতিি উৎপােি পধি তি এিাং পারস্পতরক প্রবৃতধি  ময়র্ল িাস্তিা য়ির মােয়ম িাংতিষ্ট িি ফেশই লাভিাি হয়ি।  

আমরা এ ফ ারাময়ক আমায়ের আঞ্চতলক প্রতিয়িশীয়ের িায়ি আরও তিতিে িহয়যাতগিা এিাং আয়লাচিার মােয়ম 

িাতণর্য ও তিতিয় াগ বৃতধি র উয়ল্লখয়যাগ্য ধাপ তহয়িয়ি তিয়িচিা করতে।  

িাাংলায়েয়শ তিতিয় ায়গর অপার িম্ভািিা রয় য়ে। তিিখ্যাি িাংিা “Goldman Sachs” একতিাংশ শিাব্দীয়ি ফয 

১১টি ফেশ বিতিক প্রবৃতধি য়ি উয়ল্লখয়যাগ্য ভূতমকা রাখয়ি, িায়ের ময়ে িাাংলায়েশয়ক অন্তভু জক্ত কয়রয়ে। তিটিগ্রুপ িাাংলায়েশয়ক 

Global Growth Generator তহয়িয়ি তচতিি কয়রয়ে। 

গি পাঁচ িের ধয়র িাাংলায়েয়শর িাি জয়ভৌম ঋণমাি তিতিশীল রয় য়ে। 

ফেশী-তিয়েশী তিতিয় াগকারীবৃন্দ, 

আমায়ের িরকার েতিণ এতশ ার ময়ে িিয়চয়  প্রতিয়যাতগিামূলক ও তিতিয় াগিান্ধি বিয়েতশক তিতিয় াগ িীতি প্রিিজি 

কয়রয়ে। আমরা শিভাগ বিয়েতশক প ুঁতর্, অিাতরি ফরতমট্যান্স পতলতি এিাং িহয়র্ই মুিা া, কাতরগতর িহা িা ত  ও র যালটি ত  

প্রিযািািয়ির সুতিধা তেতচ্ছ। প্রা  িকল খাি বিয়েতশক তিতিয় ায়গর র্ন্য উন্মুক্ত করা হয় য়ে। 

আমরা ২০০৯ িাল ফিয়ক এ পয জন্ত ্িিা ী ও তিতিয় াগকারীয়ের চাতহো অনুযা ী ্াপক িাংস্কার কম জসূচী িাস্তিা ি  

কয়রতে। প্রয়ণােিামূলক তিয়শষ পেয়িপ তিয় তে। গৃহীি পেয়িপগুয়লার ময়ে রয় য়ে - 

-  তিদুযৎ ও অিকাঠায়মা খািয়ক অগ্রাতধকার প্রোি; 

- তর্তর্োল িাাংলায়েশ প্রতিষ্ঠা; 

- ফেয়শ িে তিতিয় ায়গর মােয়ম ফভৌি অিকাঠায়মা িিা, িেক, ব্রীর্ তিম জাণিহ আধুতিক ফযাগায়যাগ ্িিা গয়ে ফিালা, 

অভযন্তরীণ ফিৌপি ও িন্দর তিম জাণ, তিিমায়ির িথ্য প্রযুতক্তখাি তিম জাণ এিাং রপ্তাতি প্রতি াকরণ অঞ্চয়লর িা য়ল্যর 

ধারািাতহকিা  তিয়শষ অি জনিতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা; 

- আমরা ইয়িাময়েই পাঁচটি অি জনিতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার তিষ টি চূোন্ত কয়রতে। আরও ১৩টি অি জনিতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার 

উয়যাগ ফি া হয় য়ে। ফেয়শর আেটি ইতপয়র্য়র্ প্রা  ৩ েশতমক ২ তিতল ি র্লার তিতিয় াগ হয় য়ে। 

- ফেয়শর ্াতক্তখায়ির িমস্যাগুয়লা তচতিি করা ও ফিগুয়লা িমাধাি করা হয়চ্ছ। এলয়িয আমরা কৃতষখায়ি সুতিতে জষ্ট 

কম জকান্ড গ্রহণ কয়রতে যায়ি মূল্য িাংয়যার্য়ির িকল পয জায়  তিতিয় াগ করা যা ; 

- “তর্তর্োল িাাংলায়েশ” এর আয়লায়ক তিতিয় াগ তিিন্ধিকরণ, ফকাম্পািী তিিন্ধিকরণ, টিআইএি, র্তম চুতক্ত িম্পােি, 

বুতধি বৃতিক িম্পে তিিন্ধি অিলাইয়ি প্রোি করা হয়চ্ছ। 

িি জকায়লর িি জয়েষ্ঠ িাঙাতল, র্াতির তপিা িগিন্ধু ফশখ মুতর্বুর রহমায়ির স্বপ্ন পূরণ করয়ি আমরা িাাংলায়েশয়ক ২০২১ 

িায়লর ময়ে মেম আয় র ফেয়শ উন্নীি করার লিয তিধ জারণ কয়রতে। এ লিয অর্জয়ি আমরা তেি-রাি অক্লান্ত পতরেম করতে। 

তিতিয় াগ আকষ জয়ণর র্ন্য তিতভন্ন সুতিধা তিতিি কয়রতে। এর ময়ে আয়ে - 

- ্াতক্তখায়ির তিতিয় াগকারীয়ের িহা িার র্ন্য একটি কায জকর “One Stop Service” ফিিা প্রোয়ির ্িিা; 



- িাতণর্য িহর্ীকরয়ণর লয়িয পয়রায়িা আইি ও তিতধগুয়লা যুয়গাপয়যাগী করা; 

- িকল উৎপােি ও ফিিা খায়ি তিতিয় ায়গর র্ন্য ্তক্তখািয়ক উৎিাতহি করা; 

- কৃতষতভতিক খাি, অি জনিতিক অঞ্চল, আইতিটি, মািিিম্পে উন্ন ি ও মািিিম্পয়ের েিিা বৃতধি  করা; এিাং 

- িয়গাপিাগয়র িামুতেক ও প্রাকৃতিক িম্পে আহরণ করা। 

সুতধমন্ডলী, 

আতম িকল তিতিয় াগকারীয়ক আমায়ের উন্মুক্ত িার্ার অি জিীতি, তিতিয় াগ-িান্ধি পতরয়িশ, েি র্িশতক্ত এিাং 

ফকৌশলগি ভাল অিিায়ির সুতিধা ফি ার আহিাি র্ািাতচ্ছ।  

েতিণ-েতিণ িহয়যাতগিার আয়লায়ক িাতণর্য - তিতিয় াগ দৃতষ্টভতগ পতরিতিজি হয়চ্ছ। একটি গতিশীল ্তক্তখাি এ 

পতরিিজয়ির সুয়যাগ তিয়ি পায়র। এর মােয়ম উচ্চ ও ফেকিই প্রবৃতধি  অর্জি করা িম্ভি িয়ল আতম ময়ি কতর। 

আমায়ের িরকার অি জনিতিক উন্ন য়ির লয়িয তিতিয় াগ আকষ জণয়ক আরও তিতিয় াগ িান্ধি ও িহর্ির করয়ি 

িধি পতরকর। 

িাাংলায়েশয়ক একটি গতিশীল ও তিকাশমাি অি জিীতি তহয়িয়ি গয়ে ফিালা  অাংশ ফি ার র্ন্য আতম আপিায়ের অনুয়রাধ 

র্ািাতচ্ছ। আমার তিিাি, এই ফ ারায়মর ি লিা এই অঞ্চয়লর িাতণর্য ও তিতিয় াগ প্রবৃতধি য়ক ফিগিাি করয়ি তিয়শষ অিোি 

রাখয়ি। 

আমরা তিতিয় াগ আকষ জয়ণ তক তক সুয়যাগ সুতিধা তেতচ্ছ িা প্রিযিভায়ি যাচাই করার র্ন্য আতম আপিায়ের আমন্ত্রণ 

র্ািাতচ্ছ। 

এ আহ্বাি র্াতিয়  আতম “ইন্টারন্যাশিাল ইিয়ভস্টরি ফ ারাম ২০১৪ িাাংলায়েশ” এর শুভ উয়বাধি ফঘাষণা করতে। 

িকলয়ক ধন্যিাে। 

র্  িাাংলা, র্  িগিন্ধু 

িাাংলায়েশ তচরর্ীিী ফহাক। 

... 


