
pধানমntী  েশখ  হািসনা  গতকাল  বাংলােদশ  েলদার  ফুটoয়য্ার
aয্াn  েলদার  ডস  inারনয্াশনাল  েসািসর্ং  েশা  2019-eর
uেdাধনী aনু ােন চামড়ার ৈতির বয্াগ েদেখন —বাসস

     

চামড়াজাত খােত pেণাদনা আেরা 5 বছর aবয্াহত রাখার েঘাষণা
pকাশ : 31 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pধানমntী েশখ হািসনা চামড়াজাত পণয্ েথেক কািkত রpািন আেয়র লkয্ aজর্ েন আগামী পাঁচ বছর ei
খােত  আিথর্ক  pেণাদনা  aবয্াহত  রাখার  েঘাষণা  িদেয়  বেলেছন,  চামড়াজাত  পণয্  o  পাদকুািশl  েথেক
কািkত  রpািন  আেয়র  লkয্মাtা  aজর্ েনর  জনয্  আিথর্ক  pেণাদনা  আেরা  anত  আগামী  পাঁচ  বছর
aবয্াহত থাকেব।
গতকাল বধুবার সকােল রাজধানীর ব বnু আnজর্ ািতক সেmলন েকেnd ‘3য় বাংলােদশ েলদার ফুটoয়য্ার
aয্াn  েলদার  ডস  inারনয্াশনাল  েসািসর্ং  েশা-2019’-eর  uেdাধনী  aনু ােন                  pধান
aিতিথর  বkেবয্  িতিন  e  কথা  বেলন।  pধানমntী  aনু ােন  uপিsত  সব  িবেদিশ  েkতা  o

  িবেশষ pিতিনিধ
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িবিনেয়াগকারীেক েদেশর িবিভn িশl খােত, িবেশষ কের চামড়া o চামড়াজাত পেণয্র িশেl িবিনেয়ােগর
আhান জািনেয় বেলন, ‘বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ েয েকােনা েদেশর চাiেত েবিশ লাভবান হেবন।’
pধানমntী বেলন, ‘সাভাের চামড়ািশl নগরীর বিধর্ত pকেl আnজর্ ািতক মান o eলডিbuিজ সনদ aজর্ ন
uপেযাগী কেmািজট চামড়াজাত পণয্ o পাদকুা কারখানা গেড় েতালার জনয্ কমপেk 150 eকর জায়গা
বরাd েদব  eবং  iিতমেধয্ আমরা েসi জায়গা েদেখিছ।’ িতিন বেলন, ‘সব রpািন  খােতর জনয্ সমান
সুেযাগ o নীিতগত সহায়তা িনি ত করা হেব। েযসব ৈবষময্মূলক pিতবnকতা আেছ, তা দরূ করা হেব।’
pধানমntী  বেলন,  তার  সরকার  চামড়াজাত  dবয্  o  পাদকুা  রpািনকারকেদর  সে  িবে র
আমদািনকারকেদর  েযাগােযাগ  ঘটােনার  জনয্  ‘iেকানিমক  িডেpাময্ািস’র  oপর  েজার  িদেc।  ফেল
চামড়াজাত পণয্ o পাদকুািশl গত eক দশেক পাট o পাটজাত পণয্েক রpািন আেয় ছািড়েয় িdতীয় বহৃtম
রpািন আেয়র খাত িহেসেব পিরণত হেয়েছ। eখন ei খােতর আয় ৈতির েপাশােকর পেরi জায়গা কের
িনেয়েছ। িতিন বেলন, ‘গত aথর্বছের চামড়া খাত েথেক pায় 1 দশিমক 2 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার আয়
হেয়েছ। 2022 সােলর মেধয্ ei খাত েথেক 5 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার রpািন আয় করেত সkম হব।’
1996 সােল 21 বছর পর সরকার গঠন কের আoয়ামী লীগ েদেশর unয়েন কাজ কের যােc uেlখ কের
pধানমntী বেলন, ‘েদেশর unয়ন eবং দািরdয্ িবেমাচেনর মাধয্েম আমরা েদশেক eিগেয় িনেয় েযেত চাi,
কমর্সংsান  সৃি  করেত  চাi  eবং  েস  জনয্  মানবসmদ  unয়নেক  আমরা  t  িদi।’  িতিন  বেলন,
‘aথর্ৈনিতক মিুk, sিনভর্ রতা o সমিৃd aজর্ েনর েয sp জািতর িপতা েদেখিছেলন, আমরা তা বাsবায়েনর
জনয্i কাজ কের যািc। আমােদর sাধীনতার 50 বছর পূিতর্  হেব 2021 সােল। আর 2020 সােল জািতর
িপতার জnশতবািষর্কী আমরা uদয্াপন করব। আমরা eরi মেধয্ বাংলােদশেক kুধা o দািরdয্মkু েদশ
িহেসেব গেড় তুলেত চাi।’
pধানমntী তার সরকােরর pায় সােড় 10 বছেরর শাসনামেল েদেশর আথর্সামািজক unয়েনর খ িচt তুেল
ধের বেলন, 2005-06 aথর্বছের আমােদর রpািন আয় েযখােন 10 দশিমক 5 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার
িছল, তা 2018-19 aথর্বছের চার েণর েবিশ বিৃd েপেয় 46  দশিমক 88 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলাের
unীত হেয়েছ। aনয্িদেক eকi সমেয় আমদািন 14 দশিমক 7 িবিলয়ন েথেক বিৃd েপেয় 62 দশিমক 72
িবিলয়ন ডলাের unীত হেয়েছ।
েশখ হািসনা বেলন, আieমeেফর সবর্েশষ িজিডিপর যর্াংিকং aনযুায়ী বাংলােদশ িপিপিপর িভিtেত িবে র
29তম বৃহt aথর্নীিতর েদশ eবং eিশয়ান েডেভলপেমn বয্াংেকর সবর্েশষ পিরসংখয্ান aনুযায়ী eিশয়া
o pশাn মহাসাগরীয় a েলর েদশসমূেহর মেধয্ সেবর্াc pবৃিd aজর্ নকারী েদশ। িতিন বেলন, ‘আমােদর
মাথািপছু আয় েবেড় দাঁিড়েয়েছ 1909 মািকর্ ন ডলার। বাংলােদশ গত aথর্বছের 8 দশিমক 13 শতাংশ
িজিডিপ পবৃিd aজর্ ন কেরেছ। চলিত aথর্বছের িজিডিপ pবৃিdর হার 8 দশিমক 2 শতাংশ pাkলন করা
হেয়েছ।’
pধানমntী বেলন, ‘বাংলােদশ িবে র বেুক eখন unয়েনর িবsয়। কারণ ei p টা aেনেকi আমােক সব
সময়  কেরন  েয  ei  al  সমেয়র  মেধয্  আমরা  কীভােব  ei  unয়নটা  করলাম।’  িবিনেয়াগ,  বয্বসা
পিরচালনা o রpািন বািণজয্েক সহজ o গিতশীল করেত তার সরকােরর সুিনিদর্  পদেkপসমহূ তুেল ধের
pধানমntী বেলন, ‘সারােদেশ oয়ান-sপ সািভর্ স সুিবধা সংবিলত 100িট aথর্ৈনিতক a ল আমরা pিত া
করিছ,  যার  মেধয্  12িট  aথর্ৈনিতক  a ল  eখন  সmূণর্  psত।  েবশ  িকছু  িশl  কলকারখানা  েসখােন
utপাদন কাযর্kম  কেরেছ।’
রpািন বৃিdর লেkয্ েদেশর aভয্nের o আ িলক পযর্ােয় েযাগােযাগবয্বsা সmpসারেণ তার সরকােরর
পদেkপসমহূ তুেল ধের িতিন বেলন, ‘আ িলক েযাগােযাগ aবকাঠােমার সে  বাংলােদশ িনিবড়ভােব যুk
হেয়েছ।  eর  মাধয্েম  দিkণ  o  দিkণ-পূবর্  eিশয়ার  েযাগােযােগর  pাণেকেnd  পিরণত  হoয়ার  সুেযাগ  o
সmাবনা আমরা সৃি  কেরিছ।’
তার সরকােরর গত দiু েময়ােদ pেণাদনা o নীিত সহায়তায় পাদকুা o চামড়াজাত পণয্ কারখানার pসার
ঘেটেছ  eবং  িবিনেয়ােগ  বয্াপক  utসাহ  ৈতির  হেয়েছ  uেlখ  কের  pধানমntী  বেলন,  ‘eখন  ei  খােতর
রpািন আেয়র pায় 83 শতাংশ আসেছ পাদকুা o চামড়াজাত পণয্ েথেক।’ িতিন পিরেবেশর ভারসাময্
রkা eবং চামড়ািশেlর আধুিনকায়েন রাজধানীর হাজারীবাগ েথেক সাভাের আধুিনক িশlনগরীেত ei
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িশl sানাnের সরকােরর uেদয্াগ তুেল ধেরন। িবেদেশ নতুন নতুন বাজার সৃি েত তার সরকার সব সময়
সিkয়  uেlখ  কের  pধানমntী  বয্বসায়ীেদর  কাছ  েথেক  সব  ধরেনর  সহেযািগতা  pতয্াশা  কেরন  eবং
সরকােরর পk েথেকo সmব সব ধরেনর সহেযািগতার আ াস েদন।
চামড়া খােত েদিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃ  করার লkয্ িনেয় eলeফeমieিব eবং সরকােরর বািণজয্
মntণালয় েযৗথভােব িতন িদনবয্াপী ei ‘েসািসর্ং েশা’র আেয়াজন কেরেছ। বািণজয্মntী িটপু মনুিশ, বািণজয্
মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিটর েচয়ারময্ান েতাফােয়ল আহেমদ, pধানমntীর েবসরকাির িশl
o  িবিনেয়াগিবষয়ক  uপেদ া  সালমান  eফ  রহমান,  বািণজয্সিচব  ড.  েমা.  জাফর  udীন  eবং  েলদার
ফুটoয়য্ার  ময্ানফুয্াকচারাসর্  ekেপাটর্ াসর্  aয্ােসািসেয়শন  aব  বাংলােদেশর  (eলeফeমieিব)  সভাপিত
সাiফুল iসলাম aনু ােন বkৃতা কেরন। aনু ােন েদেশর চামড়ািশেlর agগিত িনেয় eকিট িভজযু্য়াল
েpেজেnশন করা হয়। pধানমntী আেলাচনা পবর্ েশেষ িবিভn পয্ািভিলয়ন o sল ঘুের েদেখন।
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