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আমরা সবাই জািন, বাংলােদশ অথৈনিতকভােব ত এিগেয় চলেছ। বািষক বৃি র হার ইিতমেধ ই ৮
শতাংেশর অিধক অিজত হে  এবং  জাতীয় আয় মাথািপছু  ১ হাজার ৯০০ ডলােরর  ওপর। উে খ ,
ইিতমেধ ই  বাংলােদশ  িন -মধ ম  আেয়র  দেশ  পা িরত  হেয়েছ।  পাশাপািশ  দাির  কেম  এেসেছ
উে খেযাগ ভােব। বতমােন জনসংখ ার ২১-২২ শতাংশ দির  এবং ১১-১২ শতাংশ অিত দির । তেব
সংখ ার িভি েত দাির সীমার িনেচ এখেনা  ায় ৪ কািট  এবং অিত দির  ায় ২ কািট। ত পির
অিধকাংশ মা েষর আয় িন পযােয়র। তাইেতা দািরে র িব ে  যু  ঘাষণা করা হেয়েছ।

অথৈনিতক অ গিত রাি ত এবং দাির  আেরা ত কিমেয় আনার লে  নানা কমসূিচ নওয়া হেয়েছ
এবং হে । এই পিরে ি েত অিত ছােটা উেদ াগ িবেশষ ভূিমকা রাখেত পাের। সাধারণত এসএমই
( ছােটা ও মধ ম উেদ াগ)-এর ওপর জার দওয়া হয়। িক  ছােটা িশে র সং া হে  নূ নতম ৫০ লাখ
থেক সেবা  ১ কািট টাকা িবিনেয়াগ আর ২৫ থেক ৯৯ জন িমক থাকেত হেব। ছােটা সবা খােত

অব  ৫ লাখ থেক ১ কািট টাকা িবিনেয়াগ এবং ১০ থেক ২৫ জন িমক থাকেত হেব। িবিনেয়াগ বিশ
ও দ তার ঘাটিতর কারেণ এই আকােরর উেদ াগ ামা েল ব াপকভােব ছিড়েয় দওয়া স ব নয়। অথচ

ি য়াজাতকরণ ও ব বসায়িভি ক উেদ াগ টকসই দাির  িনরসন এবং দির  ও  আেয়র মা েষর
টকসই উ য়েনর পেথ এিগেয় চলার জ  েয়াজনীয়; িবেশষ কের, িবদ মান বকার  এবং িত বছর য

২০ লাখ মা ষ মবাজাের যু  হে  সই িবেবচনায়।

ছােটা উেদ াগ হেত পাের নানারকম পণ  উ পাদন ও িবপণেন। হেত পাের কৃিষজাত পেণ র উ পাদেন
যমন—ফুল, মাছ, হাঁস-মুরিগ, গ  ও ছাগল আর কৃিষপেণ র ি য়াজাতকরেণ যমন—ফল, সবিজ, ধ
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ইত ািদ ি য়াজাতকরণ। এসব কমকা  অিত ছােটা আকাের দেশর িবিভ  অ েল াপন করা স ব।
এে ে  দড়- ই লাখ টাকা থেক পাঁচ-সাত লাখ টাকা পয  ব য় করেলই একিট উেদ াগ সৃি  করা
স ব। ইিতমেধ ই এরকম উেদ াগ গেড় উঠেত  কেরেছ দেশর িবিভ  এলাকায়। স াব  ে
এ েলা পরবতীকােল ছােটা বা তার চেয় বেড়া পযােয় উ ীত হেত পাের।

ছােটা ও মাঝাির উেদ াগ স সারেণ সরকােরর নীিত আেছ তেব অিত ছােটা উেদ াগ াপেন সহেযািগতা
স সারেণ কমসূিচ এখেনা খুবই সীিমত। অব  সরকাির- বসরকাির িবিভ  িত ান িকছু িকছু ব ব া
িনে ।  এসব িত ােনর  মেধ  সরকাির খােত প ী  কম-সহায়ক ফাউে ডশন (িপেকএসএফ),  জিয়তা
ফাউে ডশন, এসএমই ফাউে ডশন ও এনিজও ফাউে ডশন উে খেযাগ । বসরকাির খােত অেনক এনিজও
এই ে  কাজ করেছ। তেব স াবনা অেনক থাকেলও অজন এখেনা সীিমত রেয়েছ।

িপেকএসএেফর চয়ারম ান িহেসেব ব মান িবষেয় এই িত ােনর কমকা  স ে  আিম সম ক অবিহত।
তাই অিত ছােটা উেদ া া সৃি েত িপেকএসএেফর েচ া স ে  িকছু কথা বলেত চাই।  িপেকএসএফ
িবগত ছয়-সাত বছর ধের অিত ছােটা উেদ াগ সৃি েত িবেশষ জার িদে । ইিতমেধ ই গেবষণার মাধ েম

ায় আড়াইশ পেণ র ১ হাজােরর অিধক  উ পাদন অ ল িচি ত করা হেয়েছ। এ েলা বিশরভাগ
ে  উেদ া ােদর িনজ চ া এবং ায়শ িনজ অথায়েন  করা হেয়েছ। কােজই বিশরভাগ ে

পেণ র মােনর িদেক তমন নজর দওয়া হয়িন। আবার ভােলা মােনর িকছু পণ  ( যমন জুতার ে )
িনেজর াি ডংেয় িবি  করেত সম া হয়। কােজই িতি ত কােনা কা ািনর মাধ েম সই কা ািনর

াি ডংেয় িবি  করেত হয়। এই অব া থেক উ রেণর জ  পেণ র মান উ য়ন করা এবং উ পাদকেদর
সংগিঠত হওয়ার েয়াজন রেয়েছ।

িপেকএসএেফর কমপিরক নার মেধ  রেয়েছ, দেশর িবিভ  অ েল স াব  উেদ া া িচি ত করা এবং
তােদর উ ু  কের তােদর পছ মেতা পণ  বা একািধক পণ  তির বা িবপণেন উেদ াগ াপেন সহায়তা
করা। এে ে  ত ণেদর িত িবেশষ নজর দওয়া হে । আর িবিভ   উ পাদন-অ েলর মেধ
স াব  ে  সহায়তা দওয়া হে , স েলার যথাযথ উ য়েনর জ । উদাহরণ প,  িসরাজগে  জুতা
তির ও যেশাের গািড়র বিড তিরর  উেদ াগেক সহায়তা দওয়া হে । উভয় ে  ব বসা উ য়ন
ক  াপন করা হেয়েছ। ক  থেক িশ ণ ও পেণ র মান উ য়েন সহায়তা দওয়া হয় এবং কােনা

সম া দখা িদেল তা সমাধােন পদে প নওয়া হয়। ইিতমেধ  এই  উ পাদন অ ল েলা যেথ
সংগিঠত হেয়েছ এবং উ পাদকেদর ব বসায় উ িত হে । উ পাদকরা ইিতমেধ  িনেজর াি ডংেয়

জুতা িবি  করেত পারেছন।

 উ পাদন অ ল ছাড়া, মূলত য প িতেত িপেকএসএফ কাজ কের তা হে  িনিদ  এলাকাসমূেহ
স াবনাময় উেদ াগ ও উেদ া া  িচি ত করা,  এই আ হীেদর -  িবষেয় যথাযথ িশ ণ দওয়া,
বাজার তথ  দওয়া, উপযু  যুি  সং েহ সহায়তা করা, েয়াজেন বাজারজাতকরেণ সহায়তা দওয়া
এবং উপযু  পিরমাণ অথায়ন করা। অথায়ন েয়াজনা সাের ১০ লাখ টাকা পয  হেত পাের। এই নতুন
উেদ া ােদর কাজ িনিবড়ভােব তদারক করা হয় এবং কােনা সম া দখা িদেল তা সমাধােন সহায়তা
দওয়া হয়। পাশাপািশ জলবায়ু পিরবতেনর অিভঘাত মাকািবলা করার জ  তােদর িশ ণ ও সহায়তা
দওয়া হয়, কননা জলবায়ু পিরবতেনর অিভঘাত িদন িদন বাড়েছ এবং াকৃিতক েযােগর ফেল যন
য় িত না  হয় বা  কম হয়, সিদেক নজর রাখা  এবং স াব  বা ব পদে প নওয়া জ ির। এসব

উেদ াগ  কৃিষখাত এবং  িবিভ  অকৃিষ  খােত  িত া  করা  হে ।  চরা ল,  উপ ল,  হাওর,  পাহাড়  ও
ীপা লসহ দেশর িবিভ  অ েল।

আেগই  বলা  হেয়েছ,  দেশর  য  এলাকায়  যসব  েব র  স াবনা  বিশ,  সই  এলাকায়  সসব  ব
উ পাদেন জার দওয়া হয়। এই সে  িপেকএসএেফর একিট বা বািয়ত ও একিট অদূর ভিব েত
বা বায়ন  করা  হেব—তা  উে খ  করেত  চাই।  বা বািয়ত  উেদ াগিট  হে  সাত ীরার  ামনগের
িভেয়তনাম থেক যুি  এেন একিট কাঁকড়ার াচাির াপন। এিট দেশ থম সফল কাঁকড়ার াচাির।
কেয়ক বছর আেগ ািপত এই াচাির থেক খামাির পযােয় পানা কাঁকড়া িবতরণ করা হে । ফেল
ইিতমেধ ই অেনক দির  পিরবার দািরে র কবল থেক মু  হেয় এিগেয় চেলেছ।

এখােন আর য উেদ াগিট িশগিগর বা বািয়ত করা হেব সিট হে  ফল—আম, আনারস, কাঁঠাল ইত ািদ
ি য়াজাতকরণ। ইিতমেধ ই উপযু  যুি  িভেয়তনাম থেক আনার উেদ াগ নওয়া হেয়েছ। থেম
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

দেশর িতনিট এলাকায় এই উেদ াগ াপন করা হেব। একই মিশেন আম, কাঁঠাল, আনারস ও অ া
ফল ি য়াজাত করা যায়। তরাং সারা বছরই একিট মিশন চালু রাখা যােব, যেহতু িবিভ  ফল 
ময়ােদ বছেরর িবিভ  সমেয় উ পািদত হেয় থােক।

অব ই িপেকএসএফ অিত দাির  িনরসেন কাজ করেছ এবং তারা যখন এিগেয় চেল তখন সই যা ায়
তােদর পােশ থেক যন তারা ত সমেয় াবল ী হয় এবং টকসই উ য়েনর িদেক যেত পাের, তা
িনি ত করার চ া কের। িপেকএসএফ বতমােন দেশর িবিভ  এলাকায় ১ কািট ৪০ লাখ পিরবােরর
সে  কাজ  করেছ।  এেদর  মেধ  অিত  দির ,  দির  এবং   আেয়র  অদির  পিরবার  রেয়েছ;
িপেকএসএফ  অব াহত  সহায়তা  িদেয়  িনি ত  করার  চ া  করেছ,  যন  যার  যার  অব ান  থেক
আথসামািজকভােব  পিরবার েলা  এিগেয়  যেত পাের  এবং  টকসই  উ য়েনর  কােফলায়  শািমল  হেত
পাের। উে খ , টকসই উ য়েনর ধারণা ও কমসূিচ জািতসংঘ কতৃক এমনভােব ণয়ন করা হেয়েছ য, এ
যা ায় সবাইেক অংশ িনেত হেব, কাউেক বাদ দওয়া যােব না। িপেকএসএফ নানা কমসূিচর মাধ েম
১৭িটর মেধ  ১৩ থেক ১৪িট টকসই উ য়ন লে র অেনক েলা ল মা া িনেয় কাজ করেছ।

n লখক :অথনীিতিবদ
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