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েশখ হািসনা বেলন, eকিট দ  িবিনেয়াগ েগা ী গেড় তুলেত েদশ াপী িবিনেয়াগ িশ া কায র্ ম a াহত রেয়েছ। iিতমে  
বাংলােদশ eকােডিম ফর িসিকuিরিটজ মােক র্ট (িবeeসeম) িত া করা হেয়েছ। পুিঁজবাজাের ি েকি ক িবিনেয়াগকারীেদর 
aংশ হণ বাড়ােনার েয়াজনীয়তার oপর গুরুতব্ আেরাপ কের িতিন বেলন, েদেশর পুিঁজবাজার eখনo ি  ে িণর িবিনেয়াগকারীর 
oপর িনভ র্রশীল। িতিন শি শালী পুিঁজবাজার গঠেন ƣদনি ন েলনেদেন ািত ািনক িবিনেয়াগকারীর aংশ হণ বাড়ােনার oপরo 
গুরুতব্ আেরাপ কেরন। 
 
পুিঁজবাজােরর স সারেণ তার সরকােরর িবিভ  পদে প তুেল ধের ধানম ী বেলন, 312৯-31 aথ র্বছের িবিনেয়াগকারীেদর 
করমু  লভয্াংেশর আেয়র সীমা 36 হাজার েথেক 61 হাজার টাকায় u ীত করা হেয়েছ। নতুন িফ ড iনকাম িফ াি য়াল 
ডা সহ িবিভ  ধরেনর ব  চালুর uে াগ েনoয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, সরকার িবeসiিসর স মতা বাড়ােত জনবল বৃি সহ 
েয়াজনীয় পদে প িনেয়েছ।  িবিনেয়াগকারীেদর জ  েণাদনা ােকেজর সফল বা বায়ন a াহত রেয়েছ uে খ কের িতিন 

বেলন, ঢাকা ক e েচে  িবেদিশ েকৗশলগত িবিনেয়াগকারীর a ভুর্ি  িনি ত করা হেয়েছ। েভ ার কয্ািপটাল o iম া  ফা  
গঠেনর জ  বাংলােদেশর aভয্ ের o আ জর্ািতক পয র্ােয় িবিনেয়াগকারীেদর aংশ হণ বাড়েছ। েদেশর দাির য্ িবেমাচেন তার 
সরকার িনরলস েচ া a াহত েরেখেছ uে খ কের েশখ হািসনা বেলন, বাংলােদশ সব্ে া ত েদশ েথেক u য়নশীল েদেশ 
u রেণর সকল শত র্ পূরণ কেরেছ। িতিন বেলন, '3134-35 সােলর মে  আমরা িজিডিপ বৃি র হার 21 শতাংেশ u ীত করার 
লে য্ কাজ করিছ।' 
 
সরকােরর েবসরকাির খাতেক uৎসািহত করায় েদেশ েদিশ eবং িবেদিশ িবিনেয়াগ মানব্েয় বৃি  পাে  uে খ কের িতিন বেলন, 
eকi সে  েদেশর aভয্ ের িবিভ  ে িণেপশার মানুেষর মে  নারী-পুরুষ, াম-শহর o a লিভি ক ƣবষ  কেম আসেছ। িতিন 
বেলন, াiসoয়াটার হাuস কুপারেসর িরেপাট র্ aনুযায়ী 3141 সাল নাগাদ বাংলােদশ হেব 39তম বৃহ ম aথ র্নীিতর েদশ। 
iিতমে  বাংলােদশ দি ণ eিশয়ায় িদব্তীয় বৃহ ম aথ র্নীিতর েদেশ পিরণত হেয়েছ। 
 
বত র্মান সরকার 3131 সােলর 28 মাচ র্ েথেক 3132 সােলর 37 মাচ র্ সময়েক 'মুিজব বষ র্' িহেসেব েঘাষণা কেরেছ uে খ কের েশখ 
হািসনা 3152 সােলর মে  বাংলােদশেক u ত-সমৃ  েদেশ পিরণত করার মা েম সকেলর সি িলত য়ােস ব ব র সব্ে র 'েসানার 
বাংলােদশ' গেড় তুলেত স ম হেবন বেলo দৃঢ় আশাবাদ  কেরন। 
 
aনু ােন আরo ব  েদন িবeসiিস েচয়ার ান ড. খায়রুল েহােসন o eিডিবর কাি  িডের র মনেমাহন কাশ। েসিমনাের 
েদেশর u য়েন পুিঁজবাজােরর ভূিমকা শীষ র্ক eকিট িভিডo ডকুেম াির দশ র্ন করা হয়।  
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