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মমাহাম্মদ মাহমুদুল হাসাৈ 

তিল্পায়ৈ, কম থসংস্থাতৈর সুত াগ সৃতি, দাতরদ্র্য তিতমাচৈ এিং অর্ থনৈতিক উন্নয়তৈ এসএমই ির্া ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিতল্পর 

ভূতমকা ও অিদাৈ আজ তিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃি তিষয়। পৃতর্িীর উন্নি, উন্নয়ৈিীল ও অনুন্নি তৈতি থতিতষ সি মদতির অর্ থৈীতির 

মমরুদন্ড হতে ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিল্প। উন্নি মদিসমূতহ অর্ থৈীতিতি এসএমই খাতির গড় অিদাৈ  ৫০%-এর মিতি হতলও 

িাংলাতদতির তজতিতপতি এসএমই খাতির অিদাৈ ২৫%। িতি িাংলাতদতি তিল্প খাতির মতে এসএমই খাতি কম থসংস্থাতৈর 

পতরমাণ প্রায় ৮০%। কাতজই এসএমই খাি অর্ থৈীতির একটি গুরুত্বপূণ থ অংি িাতি মকাতৈা সতেহ মৈই। জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু 

মিখ মুতজবুর রহমাৈ ক্ষুদ্র্ ও কুটির তিতল্পর গুরুত্ব অনুধািৈ কতর মসই ১৯৫৭ সাতল প্রাতদতিক সরকাতরর তিল্প, িাতণজয, শ্রম ও 

তিতলজ এইি মন্ত্রী র্াকাকালীৈ সমতয় ইস্ট পাতকস্তাৈ কতেজ ইন্ডাতিজ করতপাতরিৈ িা ইপতসক প্রতিষ্ঠা কতরতিতলৈ   া িাংলাতদতি 

পরিিী সমতয় তিতসক ৈাতম পতরতচতি পায়। তিতসক হতি উতযাক্তাতদর জন্য তিল্প স্থাপতৈর জন্য প্লে িরাদ্দ মদয়া হয়। পরিিীকাতল 

ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিতল্পর আতরা তিকাি ত্বরাতিি করার জন্য ২০০৭ সাতল এসএমই ফাউতন্ডিৈ প্রতিষ্ঠা করা হয় ।  পতৈর িির  ািি 

এসএমই ফাউতন্ডিৈ এসএমইতদর উন্নয়তৈ তৈরলস কাজ কতর  াতে। 

  

কম থসংস্থাৈ সৃতি এিং জীিৈ াত্রার মাতৈান্নয়তৈ মাইতরা, ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর খািতক আতরা এতগতয় মৈয়ার লতযয ২০১৭ 

সাতল জাতিসংঘ ২৭ জুৈতক ‘আন্তজাতিক এমএসএমই তদিস’ তহতসতি মঘাষণা করার পর মর্তক প্রতিিির সারা তিতশ্ব  তদিসটি 

পাতলি হতে। িাংলাতদতি এসএমই ফাউতন্ডিতৈর উতযাতগ ২০২১ সাতল প্রর্মিাতরর মি আনুষ্ঠাতৈকিাতি ৈাৈা আতয়াজতৈর মে 

তদতয় ‘আন্তজাতিক এমএসএমই তদিস’ উদ াপৈ করা হয়। এর ধারািাতহকিায় িাংলাতদতি এিির মহামান্য রািপতি মমা: আব্দুল 

হাতমদ এর িার্চ থয়াল  উপতস্থতিতি "আন্তজথাতিক এমএসএমই তদিস ২০২২" উদ াপৈ করা হতে (িা তলখা  ায় হতয়তি)। এটি 

তিল্পখাি তিতিষ কতর এসএমই খাতির তিকাতি রাতির পৃষ্ঠতপাষকিার প্রতিফলৈ। “আন্তজথাতিক এমএসএমই তদিস ২০২২” 

উদ াপৈ িাংলাতদতির সামতিক অর্ থনৈতিক উন্নয়তৈ মদতির এসএমই উতযাক্তাতদর অিদাতৈর স্বীকৃতি প্রদাৈ করতি। এ ঘেৈা 

মদতির সামতিক  উন্নয়তৈ এমএসএমই উতযাক্তাতদর অংিিহণতক আরও মিতি উৎসাতহি করতি।  

  

এসএমই ফাউতন্ডিৈ মদতির এসএমই খাতির সামতিক উন্নয়তৈর লতযয সরকার প্রণীি তিল্পৈীতি, এসএমই ৈীতিমালা-

২০১৯, ৮ম পঞ্চিাতষ থক পতরকল্পৈা, এসতিতজ-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এিং তৈি থাচৈী ইিতিহার, অন্যান্য ৈীতিমালা, মকৌিলপত্র ও 

সরকাতরর তৈতদ থিৈার আতলাতক কা থরম পতরচালৈা করতি। ফাউতন্ডিৈ এসএমই-িান্ধি ব্যিসার পতরতিি সৃতি ও উতযাক্তা 

উন্নয়তৈর লতযয গতিষণা ও পতলতস অযািতিাতকতস, এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ৈ, প্রযুতক্ত উন্নয়ৈ, আইতসটি, প্রতিযণ ও দযিা উন্নয়ৈ, 

অযাকতসস টু ফাইন্যান্স ইিযাতদ কা থরম িাস্তিায়ৈ করতি। এিাড়া উন্নয়তৈর মূলতরািধারায় ৈারী-উতযাক্তাতদর তৈতয় আসা ও 

িাঁতদর যমিায়ৈ তৈতিি করার লতযয এসএমই ফাউতন্ডিৈ ৈারী-উতযাক্তাতদর জন্য পৃর্ক কম থসূতচ পতরচালৈা করতি। সরকাতরর 

উন্নয়ৈ রূপকল্পসমূহ িাস্তিায়তৈর লতযয ২০২৪ এর মতে জািীয় আতয় (তজতিতপ) এসএমই খাতির অিদাৈ তিযমাৈ ২৫ িিাংি 

মর্তক ৩২ িিাংতি উন্নীিকরতণর লতযয এসএমই ৈীতিমালা ২০১৯ িাস্তিায়ৈ করা হতে। 

 

জািীর তপিা িঙ্গিন্ধু মিখ মুতজবুর রহমাৈ ‘সমিা তিতিক অর্ থৈীতি’ তিরী করার উতদ্দতে ৈারী উন্নয়ৈ, যুি সমাতজর 

উন্নয়ৈ ও ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিল্প উন্নয়ৈসহ িাম উন্নয়তৈর মােতম এতদতির অর্ থনৈতিক ও সামাতজক উন্নয়তৈর জন্য ৈাৈামূখী কম থসূতচ 

প্রদাৈ কতরৈ। ‘সামাতজক ন্যায় তিচার’ ও ‘সমিার অর্ থৈীতির’ দি থৈ তৈতয় স্বাধীৈিার পর এতদিতক আত্মতৈিথরিীল করার জন্য 

সমস্ত তিল্প প্রতিষ্ঠাৈগুতলাতক জািীয়করণ করা হতয়তিল। পরিিীকাতল জািীয় উন্নয়তৈর জন্যই প্রাইতিে মসক্টর খািতক উৎসাতহি 

করা হয়। আর্ থ-সামাতজক উন্নয়তৈর জন্য সরকার ধীতর ধীতর অর্ থৈীতিতক তিরািীয়করণ  কতর এিং সি থস্ততরর জৈসাধারতণর অংি 

িহণতক তৈতিি কতর। এ কাতজর শুরুতি সরকার প্রর্তম িাম উন্নয়তৈর পদতযপ িহণ কতর। আত্মকম থসংস্থাতৈর সুত াগ তিরী করার 

সাতর্ সাতর্ ক্ষুদ্র্ ও কুটির তিল্প  তিরী ও িার জন্য প্রতয়াজৈীয় ক্ষুদ্র্ ঋণ সুতিধা পাওয়ার ব্যিস্থা কতরৈ।  

 

িাংলাতদতির অর্ থনৈতিক উন্নয়তৈ ক্ষুদ্র্ তিতল্পর ভূতমকা অৈস্বীকা থ। এ খাি ব্যতক্ত মাতলকাৈাতক উৎসাতহি কতর, মানুতষর 

সৃতিিীল িতক্ততক প্রকাি কতর এিং গতিিীল অর্ থৈীতির মমতিৈ তহতসতি কাজ কতর। এজন্যই ক্ষুদ্র্ তিল্প খািতক অিাতধকার খাি 

তহসাতি তিতিচৈা কতর সরকার তিল্প ৈীতি প্রণয়ৈ কতরতি এিং সামতিকিাতি তিল্প খাতির উন্নয়তৈর জন্য তিতিন্ন কা থকরী পদতযপ 

িহণ কতরতি। 

 

মেকসই তিল্পায়তৈর মযতত্র ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিতল্পর উন্নয়তৈর জন্য গণপ্রজািন্ত্রী িাংলাতদি সরকার এসএমই ফাউতন্ডিৈ 

প্রতিষ্ঠা কতর। সরকার গৃহীি এসএমই ৈীতি মকৌিল িাস্তিায়তৈ সহায়িা, তিতল্পান্নি ও উন্নয়ৈিীল তিতশ্ব জািীয় অর্ থনৈতিক প্রবৃতি 

এিং কম থসংস্থাৈ সৃতিতি এই ফাউতন্ডিৈ কাজ করতি। ৈারী ও সকল মশ্রণীর এসএমই উতযাক্তাতদর উৎসাতহি, উদ্বুি এিং জািীয় 

প থাতয় সুসংগঠিিকরণসহ এসএমইতদর উন্নয়তৈ ফাউতন্ডিৈ অিদাৈ রাখতি। এই ফাউতন্ডিতৈর তিিৈ হতে ক্ষুদ্র্ মাঝাতর তিতল্পর 

উন্নয়তৈর মােতম অতধক কম থসংস্থাৈ, জািীয় অর্ থনৈতিক প্রবৃতি অজথৈ এিং সতি থাপতর দাতরদ্র্ তিতমাচৈ, এিং তমিৈ হতে মুক্তিাজার 

অর্ থৈীতি এিং তিশ্বায়তৈর িিথমাৈ চযাতলঞ্জ মমাকাতিলার লতযয জািীয় অর্ থৈীতিতি তিযমাৈ ক্ষুদ্র্ ও মাঝাতর তিতল্পর উন্নয়ৈ ও 

তিকাতি িহুমূখী কম থসূতচ পতরচালৈার মােতম তৈয়তমিিাতি সহায়িা প্রদাৈ। 

 



গি এক দিতক মদতি অভুিপূি থ অিকাঠাতমাগি উন্নয়ৈ সাতধি হতয়তি,  ার সুফল মদিিাসী পাতেৈ। মমতরাতরল, 

পদ্মািহুমুখী মসতু, এতলতিতেি এক্সতপ্রসওতয়, কণ থফুলী ৈদীতি তৈতম থি িঙ্গিন্ধু োতৈল, রুপপুর পারমাণতিক তিদুযৎ মকতের মতিা 

স্থাপৈার সুফল অতচতরই মানুষ মিাগ করতি। রপ্তাতৈ িাতণতজয গতিিীলিা আৈয়তৈর লতযয আমাতদর সরকার পায়রা িের ও 

মািারিাতড় সংলগ্ন এলাকায় গিীর সমুদ্র্ িের তৈম থাণ কাজ দ্রুিিার সাতর্ এতগতয় তৈতয়  াতে। এ প্রকল্পগুতলা িাস্তিায়ৈ সম্পন্ন 

হতল িাংলাতদতির তজতিতপ রমািতয় িাড়তি র্াকতি।   

 

তৈজস্ব অর্ থায়তৈ স্বতের পদ্মা মসতু  াৈিাহৈ চলাচতলর জন্য উন্মুক্ত করা হতয়তি। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী জৈতৈত্রী মিখ হাতসৈা 

পদ্মা মসতুর উতদ্বাধৈ কতরতিৈ। এি কম সমতয় পদ্ম িহুমুখী মসতু প্রকতল্পর মি িড় প্রকল্প সম্পন্ন করতি পারা আমাতদর সযমিার 

পতরচায়ক। পদ্মা মসতু চালুর ফতল মদতির দতযণ ও দতযণ পতিমাঞ্চতলর মজলাগুতলা রাজধাৈী ঢাকার সাতর্ সরাসতর সড়ক পতর্ 

যুক্ত হতি। মদতির ম াগাত াগ ব্যিস্থা ও অর্ থৈীতিতি তিপ্লতিক পতরিিথৈ আসতি। পদ্মা মসতুর ইতিিাচক প্রিাি পড়তি মদতির 

অর্ থৈীতিতি। মসতুর দুপাতি গতড় উঠতি ৈতুৈ ৈতুৈ তিল্পকারখাৈা। ফতল দতযণাঞ্চতল তিতৈতয়াগ ও কম থসংস্থাৈও তদৈ তদৈ মিতড় 

 াতি।  

মেকসই ও গুণগি তিল্পায়ৈ িিথমাৈ সরকাতরর রাজনৈতিক অঙ্গীকার। মাৈৈীয় প্রধাৈমন্ত্রী মঘাতষি  রূপকল্প ২০২১ ও 

রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়তৈর মােতম অর্ থনৈতিক সমৃতি অজথৈ ও তিল্পখাতির গুণগি পতরিিথতৈর লযয তৈতয় তিল্প মন্ত্রণালয়সহ 

সংতিি প্রতিষ্ঠাৈগুতলা কাজ কতর  াতে। ফতল তজতিতপতি তিল্পখাতির অিদাৈ রতমই িাড়তি। ইতিামতে তজতিতপতি সাতি থক 

তিল্পখাতির অিদাৈ ৩২ িিাংি িাতড়তয় মগতি। মদতি িিথমাতৈ প্রায় ৭৮ লয এসএমই তিল্প গতড় উতঠতি। এসি এসএমই তিল্প 

তিতজতপতি িিকরা ২৫ িাগ এিং মমাে তিল্প কম থসংস্থাতৈ িিকরা ৮০ িাগ অিদাৈ রাখতি। এসএমই খাতির রমতিকািমাৈ 

ধারা অব্যাহি মরতখ আমরা ইতিামতেই স্বতল্পান্নি মদি ির্া এলতিতসর িাতলকা মর্তক উন্নয়ৈিীল মদতির কািাতর উন্নীি হতয়তি।  

 

চতুর্ থ তিল্প তিপ্লতির ফতল তিশ্বব্যাপী প্রযুতক্ত তৈি থর তিল্পায়তৈর ৈতুৈ ধারা সূচৈা হতয়তি। এধারার সাতর্ খাপ খাইতয় 

জ্ঞাৈতিতিক তিল্পায়তৈর  াত্রা মজারদার করতি তিল্প মন্ত্রণালয় ির্া সরকার কাজ করতি। তিল্পখাতির   তর্াপযুক্ত তিকাতির লতযয 

তিল্প মন্ত্রণালয় ও সরকাতরর পয মর্তক সম্ভি সি ধরতণর ৈীতি সহায়িা প্রদাৈ অব্যাহি রতয়তি। এলাকাতিতিক কাঁচামাল ও তিল্প 

সম্ভািৈা তিতিচৈা কতর তৃণমূল প থাতয় যদ্র্ ও মাঝাতর তিল্প গতড় মিালার প্রতি অিাতধকার মদওয়া হতে। পতরতিিিান্ধি সবুজ 

তিল্পায়তৈর মােতম িঙ্গিন্ধুর স্বতের মসাৈার িাংলাতক িাস্ততি রূপায়তৈর লতযয কা থরম চলতি। এতযতত্র এসএমই খািতক 

অর্ থনৈতিক অিগতির মূল চাতলকা িতক্ত তহতসতি িহণ করা হতয়তি। তিল্প মন্ত্রণালয় হতি প্রণয়ৈকৃি ‘এসএমই ৈীতিমালা 

২০১৯’  সফলিাতি িাস্তিাতয়ি হতে। উক্ত ৈীতিমালায় সরকাতরর উন্নয়ৈ রূপকল্পসমূহ িাস্তিায়তৈর লতযয ২০২৪ সাতলর মতে 

তজতিতপতি এসএমই খাতির অিদাৈ তিযমাৈ ২৫ িিাংি মর্তক ৩২ িিাংতি উন্নীিকরতণর লযয তৈধ থারণ করা হতয়তি।  

 

এসএমই ৈীতিমালায় উতযাক্তাতদর উন্নয়তৈ অর্ থপ্রাতপ্তর সুতিধা, প্রযুতক্ত সহায়িা, িাজাতর প্রতিতির সুতিধা, তিজতৈস 

সাতপাে থ, িথ্য প্রযুতক্ত প্রভৃতি তিষতয়র উতেখ রতয়তি। এসএমই খাতির উন্নয়তৈ ও এসএমই ৈীতিমালা িাস্তিায়তৈ এসএমই 

ফাউতন্ডিৈ তৈরলসিাতি কাজ কতর  াতে। ফাউতন্ডিৈ এ প থন্ত সারাতদতির তিতিন্ন এলাকায় তিতযপ্তিাতি গতড় ওঠা ১৭৭টি তিল্প 

ক্লাস্টার তচতিি কতরতি। এসি ক্লাস্টাতরর চাতহদার তিতিতি সংতিি তিল্প উতযাক্তাতদর প্রতিযণ প্রদাৈ, স্বল্প সুতদ জামাৈিতিহীৈ 

অর্ থায়ৈ, ৈতুৈ উতযাক্তা তিতর ইিযাতদ কা থরম পতরচালৈা করতি। উতযাক্তাতদর স্বাতর্ থ িতিষ্যতি এ ধরতণর কম থসূতচ আতরা 

সম্প্রসারণ করা হতি। আমাতদর মদতির মমাে এসএমই প্রতিষ্ঠাতৈর মতে প্রায় ৭১ িিাংিই িাতম অিতস্থি। িাই িামীণ অর্ থৈীতিতক 

সুদৃঢ় করার মে তদতয়ই আমাতদর এতগতয় ম তি হতি। 
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