
এসএমই ফাইনান্সিং ফফয়ার ২০০৯ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

ফেখ হান্সনা  

প্যান প্যান্সন্ফক ফসানারগাঁও ফহাদ্েল, মঙ্গলবার, ০৮ ন্িদ্সম্বর ২০০৯, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৬  

 

ন্বসন্মল্লান্হর রাহমান্নর রান্হম  

সম্মান্নত সভাপন্ত  

উপন্িত সহকমীবৃন্দ  

আন্থ িক প্রন্তষ্ঠাদ্নর েীষ ি কম িকতিাবৃন্দ  

উপন্িত ব্যবসায়ী ফনতৃবৃন্দ ও এসএমই উদ্যাক্তাগণ;  

সুন্ধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

ঢাকা ফেম্বার অব কমাস ি অযান্ড ইন্ডান্ি (ন্িন্সন্সআই) এবিং এসএমই ফাউদ্ন্ডেন আদ্য়ান্িত এসএসই ফাইনান্সিং ফফয়ার - ২০০৯ এর 

শুভ উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপন্িত সকলদ্ক আন্ম শুদ্ভচ্ছা িানান্চ্ছ। ক্ষুদ্র ও মাঝান্র ন্েল্প উদ্যাক্তাদ্ের উৎসান্হত করা এবিং ন্েল্পায়দ্নর মাধ্যদ্ম 

ফেেি উৎপােন বৃন্ি এবিং কম িসিংিান সৃন্ি বতিমান সরকাদ্রর অন্যতম লক্ষ্য।  

আন্ম আো কন্র ঢাকা ফেম্বার এবিং এসএমই ফাউদ্ন্ডেদ্নর এ উদ্যাগ সরকাদ্রর লক্ষ্য অিিদ্নর পথদ্ক সহি করদ্ব। আন্ম এ দুই 

সিংগঠদ্নর কম িকতিাদ্ের ধন্যবাে িানাই।  

আন্ম ফিদ্ন অতযন্ত খুন্ে হদ্য়ন্ি ফে, ঢাকা ফেম্বার অব কমাস ি অযান্ড ইন্ডান্ি-র প্রায় পাঁে হািার সেস্য প্রন্তষ্ঠান ফেদ্ে প্রায় ন্বে লাখ 

কম িসিংিাদ্নর সুদ্োগ সৃন্ি কদ্রদ্ি। ফেদ্ের অথ িনীন্তদ্ত তাঁদ্ের এ অবোদ্নর িন্য ঢাকা ফেম্বার অব কমাস ি অযান্ড ইন্ডান্ির সকল সেস্যদ্ক 

িানাই আন্তন্রক অন্ভনন্দন।   

সম্মান্নত সুন্ধবৃন্দ,  

এসএমই খাতদ্ক নীন্ত ও গদ্বষণা সমথ িনসহ এ খাদ্তর উন্নয়দ্নর িন্য এসএমই ফাউদ্ন্ডেন প্রন্তষ্ঠা করা হদ্য়ন্িল। এর কম িকান্ড 

ভন্বষ্যদ্ত আরও গন্তেীল হদ্ব বদ্ল আন্ম আো কন্র। আন্ম আরও আো কন্র ফে, ন্িন্সন্সআই এবিং এসএমই ফাউদ্ন্ডেদ্নর এ ধরদ্নর ফেৌথ 

কম িসূন্ে ক্ষুদ্র ও মাঝান্র উদ্যাক্তাদ্ের অথ িনীন্তর মূল ধারায় ন্নদ্য় আসার ফক্ষ্দ্ে ন্বদ্েষভাদ্ব ভূন্মকা রাখদ্ব এবিং সরকান্র ও ফবসরকান্র 

খাদ্তর ফেৌথ উদ্যাগ বাস্তবায়দ্নর একটি অনন্য মদ্িল ন্হদ্সদ্ব পন্রগন্নত হদ্ব।  

আমরা িান্ন, ক্ষুদ্র ও মাঝান্র ন্েল্পই একটি ফেদ্ের অথ িনীন্তর ফমরুেন্ড। আমাদ্ের ফেদ্ের ন্েল্পাঙ্গদ্ন প্রায় ৯৫ েতািংেই ক্ষুদ্র ও 

মাঝান্র ন্েল্প। ব্যাপক কম িসিংিাদ্নর সুদ্োগ সৃন্িসহ রপ্তান্নদ্োগ্য পণ্য উৎপােদ্নর মাধ্যদ্ম ক্ষুদ্র ও মাঝান্র ন্েল্প ফেদ্ের অথ িনীন্তদ্ত গুরুত্বপূণ ি 

অবোন রাখদ্ি। ন্কন্তু আমাদ্ের ফেদ্ে খামার বন্হভূ িত ক্ষুদ্র এবিং মাঝান্র ন্েদ্ল্পর অথ িায়ন অদ্নকািংদ্ে ব্যন্ক্তগত এবিং পান্রবান্রক সঞ্চয় 

ন্ভন্িক।  

তদ্ব বতিমাদ্ন ব্যািংক ও ঋণোনকারী আন্থ িক প্রন্তষ্ঠানসমূহ এদ্ক্ষ্দ্ে এন্গদ্য় আসদ্ত শুরু কদ্রদ্ি। ক্ষুদ্র ও মাঝান্র ন্েদ্ল্পর উন্নয়দ্ন 

বতিমান বিদ্র আমরা ফবে ন্কছু উদ্যাগ ন্নদ্য়ন্ি। এসএমই খাদ্ত প্রেি ঋদ্ণর ন্বপরীদ্ত তফন্সলী ব্যািংক ও আন্থ িক প্রন্তষ্ঠানসমূহদ্ক 

পুনঃঅথ িায়ন সুন্বধা প্রোদ্নর উদ্েদ্ে বািংলাদ্েে ব্যািংক প্রবন্তিত ১০০ ফকাটি োকার তহন্বল বতিমাদ্ন ৬০০ ফকাটি োকায় উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। 

১৯ ফে এন্প্রল ২০০৯ ফথদ্ক কৃন্ষখাত, এসএমই গৃহায়ন ও বান্ণিয ঋদ্ণর সদ্ব িাচ্চ সুদ্ের হার বান্ষ িক ১৩ ভাদ্গ ন্নধ িারণ করা হদ্য়দ্ি ো 

পে িায়ক্রদ্ম আরও কন্মদ্য় আনার প্রদ্েিা ফনওয়া হদ্ব।  



সিংন্িি সকদ্লর সদ্ঙ্গ আদ্লােনা কদ্র নতুন ন্েল্পনীন্ত-২০০৯ প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি ো খুব েীঘ্রই ফ াষণা করা হদ্ব। এর মাধ্যদ্ম 

আমরা িাতীয় আদ্য় ন্েদ্ল্পর অবোন বতিমান ২৮ েতািংে ফথদ্ক ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য ৪০ েতািংদ্ে উন্নীত করদ্ত োই এবিং এখাদ্ত ন্নদ্য়ান্িত 

শ্রমেন্ক্তদ্ক ১৬ েতািংে ফথদ্ক ২৫ েতািংদ্ে উন্নীত করদ্ত োই।  

ন্েল্প খাত সম্প্রসারদ্ণর িন্য নতুন ন্েল্পনীন্তদ্ত ন্বন্ভন্ন কাে িকর পেদ্ক্ষ্প ফনওয়া হদ্য়দ্ি। নতুন ন্েল্পনীন্তদ্ত অদ্নকগুদ্লা খাতদ্ক 

ন্বদ্েষ অগ্রান্ধকার খাত ন্হদ্সদ্ব ন্েন্িত করা হদ্য়দ্ি।  

সম্মান্নত সুন্ধবৃন্দ,  

            আপনারা িাদ্নন আমাদ্ের এসএমই খাদ্ত মূলধদ্নর অপে িাপ্ততা, উচ্চ সুদ্ের হার, উন্নত প্রযুন্ক্ত ও কান্রগন্র জ্ঞাদ্নর অভাব, পণ্য 

ববন্েেকরদ্ণর অভাব এবিং ঋদ্ণর ন্বপরীদ্ত বন্ধকী িমা ইতযান্ে সমস্যা রদ্য়দ্ি। এসব সমস্যা সমাধাদ্ন আমরা ইদ্তামদ্ধ্য ফবে ন্কছু পেদ্ক্ষ্প 

ন্নদ্য়ন্ি। প্রন্তটি ব্যািংক ও আন্থ িক প্রন্তষ্ঠানদ্ক এসএমই সান্ভ িস ফসন্টার ফখালার অনুমন্ত ফেওয়া হদ্য়দ্ি।  

ন্বশ্ব ব্যািংক এসএমই ন্েল্পখাদ্ত পুনঃঅথ িায়দ্নর িন্য ১০ ন্মন্লয়ন মান্কিন িলারসহ বািংলাদ্েেদ্ক ১১২.৩২ ফকাটি োকার তহন্বল 

সরবরাহ কদ্রদ্ি। এ তহন্বল হদ্ত ১৪টি ব্যািংক ও ১৪টি আন্থ িক প্রন্তষ্ঠানদ্ক ২,৩৪১ টি উদ্যাক্তা প্রন্তষ্ঠাদ্নর ন্বপরীদ্ত ফমাে ২০৬ ফকাটি ৩৯ 

লাখ োকা পুনঃঅথ িায়ন সুন্বধা প্রোন করা হদ্য়দ্ি।  

আন্ম ব্যািংক ও আন্থ িক প্রন্তষ্ঠানসমূদ্হর পন্রোলনা পষ িেদ্ক অনুদ্রাধ করব এসএমই উদ্যাক্তাদ্ের Collateral Free 

Loan ফেওয়ার িন্য এবিং ঋদ্ণর সুে ফেৌন্ক্তক পে িাদ্য় রাখার িন্য।  

আমাদ্ের ফেদ্ের ফমাে িনসিংখ্যার অদ্ধ িদ্কর ফবেী নারী। ন্কন্তু আত্মন্নভ িরেীল নারীর সিংখ্যা খুব ফবেী নয়। আমাদ্েরদ্ক ক্ষুদ্র ও 

মাঝান্র ন্েদ্ল্পর ব্যাপক উন্নয়দ্নর মাধ্যদ্ম আত্মন্নভ িরেীল নারীর সিংখ্যা বাড়াদ্ত হদ্ব এবিং অন্ধক কম িসিংিাদ্নর ব্যবিা করদ্ত হদ্ব।  

সম্মান্নত সুন্ধবৃন্দ,  

            বতিমাদ্ন বািংলাদ্েদ্ের সামন্গ্রক অথ িননন্তক পন্রন্িন্ত সম্পদ্কি আন্ম ন্কছু বলদ্ত োই। বািংলাদ্েদ্ের অথ িননন্তক অবিা ন্বগত 

বিরগুদ্লার তুলনায় এখন অদ্নক ভাল। ২০০৭-০৮ অথ িবিদ্র বািংলাদ্েদ্ের ফমাে রপ্তান্ন আয় ন্িল ১৪.১১ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার, ো ২০০৮-০৯ 

অথ িবিদ্র ৯.৩৪ েতািংে ফবদ্ড় ১৫.৫৭ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলাদ্র োঁড়ায়।  

অপরন্েদ্ক বািংলাদ্েে ব্যািংদ্কর ন্রদ্পাে ি অনুোয়ী ববদ্েন্েক মুদ্রার ন্রিাভ ি ১৭ নদ্ভম্বর ২০০৮ এ ন্িল ৫.০৪ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার। 

১৭ নদ্ভম্বর ২০০৯ এ তা ফবদ্ড় োঁন্ড়দ্য়দ্ি ১০.২৩ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার। এ সময় ন্বন্ভন্ন প্রন্তকূলতা সদ্েও ববদ্েন্েক ফরন্মট্যাদ্সর পন্রমাণ 

বৃন্ি ফপদ্য়দ্ি। ২০০৭-০৮ অথ িবিদ্র প্রবাসীদ্ের পাঠাদ্না ফরন্মট্যাদ্সর পন্রমাণ ন্িল ৭.৯১ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার। ২০০৮-০৯ অথ িবিদ্র তা 

বৃন্ি ফপদ্য় ৯.৬৯ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলাদ্র োঁন্ড়দ্য়দ্ি।   

২০০৭-০৮ অথ িবিদ্র ফমাে আমোন্ন ব্যদ্য়র পন্রমাণ ন্িল ২১.৬৩ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার ো ২০০৮-০৯ সাদ্ল োঁড়ায় ২২.৫১ 

ন্বন্লয়ন মান্কিন িলাদ্র। বান্ষ িক গড় মুদ্রা স্ফীন্তর হারও এ সমদ্য় হ্রাস ফপদ্য়দ্ি। গত জুলাই মাদ্স মুদ্রা স্ফীন্তর হার ৬.০৪ েতািংে ফথদ্ক 

আগস্ট মাদ্স ৫.৬০ েতািংদ্ে কদ্ম আদ্স।  

সরকাদ্রর গৃহীত ফবে ন্কছু পেদ্ক্ষ্দ্পর ফদ্ল ফেদ্ের ফেয়ার বািাদ্রর অবিা বতিমাদ্ন অদ্নক ভাল হদ্য়দ্ি। ক্ষুদ্র ন্বন্নদ্য়াগকারীদ্ের 

মদ্ধ্য ন্বন্নদ্য়াদ্গর আিা বতিমাদ্ন ন্ফদ্র এদ্সদ্ি। গত ১৯-১১-২০০৯ তান্রদ্খ ঢাকা স্টক এক্সদ্েদ্ের ফমাে মাদ্কিে কযান্পোলাইদ্িেন ন্িল 

২৫.৬৪ ন্বন্লয়ন মান্কিন িলার - ো ফেদ্ের ফমাে ন্িন্িন্পর ৩২.৪৬ েতািংে। এ পন্রসিংখ্যান ফথদ্ক বুঝা োয় ফে ফেদ্ের অথ িননন্তক উন্নয়দ্ন 

ফেয়ার বািাদ্রর ভূন্মকা বাড়দ্ি।  

আমরা আমাদ্ের ন্নব িােনী ইেদ্তহার অনুোয়ী োন্রদ্রয ন্বদ্মােন এবিং ধনী-েন্রদ্দ্রর ববষম্য কমাদ্নার উপর সদ্ব িাচ্চ অগ্রান্ধকার প্রোন 

কদ্রন্ি। েন্রদ্র িনদ্গাষ্ঠীর সান্ব িক উন্নয়দ্নর লদ্ক্ষ্য সরকান্র ও ফবসরকান্র পে িাদ্য় কম িসিংিান সৃন্ি ও আয় বৃন্িমূলক ন্বন্ভন্ন কম িসূন্ে 

সফলভাদ্ব বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ।  

ন্িন্িোল বািংলাদ্েে গড়া বতিমান সরকাদ্রর ন্নব িােনী অঙ্গীকার। সমাদ্ির সকল স্তদ্র তথ্য প্রযুন্ক্তর ব্যবহার ও প্রদ্য়াগ এবিং e-

governance, e-commerce প্রবতিদ্নর মাধ্যদ্ম আমাদ্ের জ্ঞানন্ভন্িক সমাি সৃন্ির স্বপ্ন বাস্তবান্য়ত হদ্ব। এর মাধ্যদ্ম ন্েন্ক্ষ্ত 

তরুণ সমাি খু ুঁদ্ি পাদ্ব কম িসিংিাদ্নর সুদ্োগ।  



সুন্ধবৃন্দ,  

ন্বন্নদ্য়াগ হ‘ল ন্েল্পখাত সম্প্রসারদ্ণর প্রধান উপাোন। তাই ন্বন্নদ্য়াগ বৃন্ির িন্য আমরা ফবে ন্কছু যুদ্গাপদ্োগী পেদ্ক্ষ্প ন্নদ্য়ন্ি। 

িাতীয় আদ্য়র প্রবৃন্ির হার অিিদ্ন প্রদ্য়ািনীয় ন্বন্নদ্য়াগ ন্নন্িত করার িন্য Public-Private-Partnership-PPP-এর 

মাধ্যদ্ম ন্বন্নদ্য়াগ কাে িক্রমদ্ক উৎসান্হত করার লদ্ক্ষ্য বাদ্িদ্ে ২ হািার ১০০ ফকাটি োকা বরাে রাখা হদ্য়দ্ি।  

রপ্তান্ন বমুমুখীকরণ এ সরকাদ্রর লক্ষ্য। সরকার ১৩ টি পণ্যদ্ক রপ্তান্ন সহায়তা ন্েদ্য় থাদ্ক। রপ্তান্ন খাদ্তর সহায়তার িন্য 

সিংদ্োন্ধত বাদ্িদ্ে ৪৫০ ফকাটি োকা নগে বরাে রাখা হদ্য়দ্ি। ন্বশ্ব মন্দার প্রভাব ফমাকান্বলায় আমরা একটি ন্বদ্েষ প্রদ্ণােনা প্যাদ্কিও 

ফ াষণা কদ্রন্ি। অন্ধকতর ক্ষ্ন্তগ্রসত্ম ন্তনটি খাদ্তর ভর্তিকী প্রোদ্নর হার বাড়াদ্না হদ্য়দ্ি।  

বতরী ফপাোক ও বস্ত্রখাদ্ত আমরা ফবে ন্কছু সহায়তা অব্যাহত ফরদ্খন্ি ফসগুদ্লা হ‘ল: বদ্ন্ডি ওয়ার হাউি সুন্বধা - োর মাধ্যদ্ম 

রপ্তান্নকারক ন্বনাশুদ্ে কাপড় বা অন্যান্য কাঁোমাল আমোন্ন করদ্ত পাদ্রন। োঁরা এই সুন্বধা পান না তাঁদ্ের িন্য ন্িউটি-ড্র-ব্যাক সুন্বধা 

ফেওয়া হদ্য়দ্ি। সুতা উৎপােনকারীদ্ের স্বাদ্থ ি তুলা আমোন্নর উপর শূন্য শুে হার রদ্য়দ্ি।  

সুন্ধবৃন্দ,  

            ২০২১ সাদ্ল স্বাধীনতার সুবণ িিয়ন্তীদ্ত আমাদ্ের ফেেদ্ক একটি মধ্যম আদ্য়র ফেদ্ে পন্রণত করার িন্য আমরা ন্বন্ভন্ন ধরদ্নর 

যুদ্গাপদ্োগী পেদ্ক্ষ্প গ্রহণ কদ্রন্ি। আপনারা িাদ্নন ফে, ন্বদুযৎ  ােন্ত বািংলাদ্েদ্ে ন্েল্পায়দ্নর পদ্থ প্রধান অন্তরায়। বতিমাদ্ন আমাদ্ের গড় 

ন্বদুযদ্তর োন্হো ৫ হািার ফমগাওয়াে। ২০২১ সাল নাগাে ফেদ্ের ন্বদুযৎ োন্হো ২০ হািার ফমগাওয়াে ধদ্র ন্নদ্য় ন্বদুযৎ উৎপােন বৃন্ির 

েথােথ পেদ্ক্ষ্প গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। ২০১১ সাদ্লর মদ্ধ্য ৫ হািার ফমগাওয়াে এবিং ২০১৩ সাদ্লর মদ্ধ্য ৭ হািার ফমগাওয়াে ন্বদুযৎ 

উৎপােদ্নর পন্রকল্পনা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি এবিং এ লদ্ক্ষ্য ন্বন্ভন্ন ধরদ্নর পন্রকল্পনা এবিং ফবসরকারী ন্বন্নদ্য়াগ উৎসান্হতকরদ্ণর লদ্ক্ষ্য 

পেদ্ক্ষ্প ফনওয়া হদ্য়দ্ি। পাশ্বিবতী ফেেগুদ্লা ফথদ্ক ন্বদুযৎ আমোন্ন করা োয় ন্কনা ফস সম্ভাবনাও োোই করা হদ্চ্ছ। সম্প্রন্ত ভুোন সফদ্রর 

সময় আন্ম ফস ফেে ফথদ্ক িলন্বদুযৎ আমোন্নর ন্বষদ্য় আদ্লােনা কদ্র এদ্সন্ি।  

সম্মান্নত সুন্ধবৃন্দ,  

ঢাকা নগরীর োনিে ন্কছুো লা ব করার িন্য আমরা অন্ফদ্সর সময়সূন্ে পন্রবতিন কদ্রন্ি। এ িাড়াও ন্বন্ভন্ন ব্যবিা ফনওয়া হদ্চ্ছ 

োদ্ত কম ি ন্টার ক্ষ্ন্ত কন্মদ্য় আনা োয়। এ ব্যাপাদ্র আন্ম আপনাদ্েরদ্ক সুন্েন্ন্তত সুপান্রে ফপে করার িন্য আহবান িানাই। ফেেবাসীর 

কাদ্ি আমার আদ্বেন এ ফেে সকদ্লর, সবাই ন্মদ্লন্মদ্ে একসদ্ঙ্গ কাি করদ্লই ফকবল এদ্েেদ্ক এন্গদ্য় ন্নদ্য় োওয়া সম্ভব হদ্ব।  

আন্ম ন্িন্সন্সআই এবিং এসএমই ফাউদ্ন্ডেনদ্ক আবারও ধন্যবাে িানাই এসএমই ফাইনান্সিং ফফয়াদ্রর মত একটি সমদ্য়াপদ্োগী ও 

গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান আদ্য়ািন করার িন্য। আন্ম আো কন্র ফে, এ ফফয়াদ্রর মাধ্যদ্ম এসএমই সহায়তা প্রোনকারী সবগুদ্লা প্রন্তষ্ঠান একটি 

Networking Platform পাদ্ব োর মাধ্যদ্ম এসএমই অথ িায়দ্ন ন্বরািমান অদ্নক সমস্যা সমাধাদ্নর উপায় ফবন্রদ্য় আসদ্ব।  

আন্ম ফিদ্নন্ি ন্কছু On-The-Spot Project Financing Agreement-এ ফফয়াদ্র স্বাক্ষ্ন্রত হদ্ব এবিং এ 

প্রকল্পগুদ্লা ইদ্নাদ্ভটিভ, ফলবার ইনদ্েনন্সভ এবিং প্রতযন্ত অঞ্চদ্ল অবন্িত। এ ধরদ্নর Concept ফক আন্ম ন্বদ্েষভাদ্ব প্রেিংসা কন্র। 

ন্বন্ভন্ন Match-Making ন্মটিিং এবিং ন্বষয়-ন্ভন্িক ফসন্মনার SME-ফক সফল হদ্ত এবিং উদ্যাক্তাদ্েরদ্ক নুতন এবিং 

Innovative উদ্যাগ গ্রহদ্ণ উৎসান্হত করদ্ব বদ্ল আন্ম মদ্ন কন্র।  

আন্ম আো কন্র ন্িন্সন্সআই ও এসএমই ফাউদ্ন্ডেন তাদ্ের এ ধরদ্নর কম িকান্ড ভন্বষ্যদ্ত আরও ফিারোর করদ্ব এবিং এর মাধ্যদ্ম 

ফেদ্ে সৃন্ি হদ্ব হািারও এসএমই।  

            সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাে িান্নদ্য় আন্ম SME Financing Fair - 2009 এর শুভ উদ্বাধন ফ াষণা করন্ি এবিং এর 

সব িাঙ্গীন সাফল্য কামনা করন্ি।  

ফখাো হাদ্ফি  

িয় বািংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বািংলাদ্েে ন্েরিীবী ফহাক।  

 


