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খবর

�সিমনাের ব ারা

বাংলােদেশর এসএমই খােতর বড় চ±ােল� Åবৃি"

িনজ  িতেবদক |  ০০:৫১:০০ িমিনট, িডেস র ২৯, ২০১৭

বাংলােদেশ ু  ও মাঝাির িশ  (এসএমই) খােত অেনক উেদ া া ব বসা করেলও অথ�ায়ন সুিবধাসহ নানামুখী িতব কতা �মাকােবলা করেত হে
তােদর। তেব ু  ও মাঝাির উেদ াগ েলার সবেচেয় বড় চ ােল  হেলা বৃি । গতকাল এক �সিমনাের এসব কথা বেলন ব ারা।

রাজধানীর ওেয়ি ন �হােটেল ‘এিভেড  ডায়ালগ অন এসএমই �ডেভলপেম  ইন বাংলােদশ’ শীষ�ক �সিমনারিট �যৗথভােব আেয়াজন কের যু রা িভি ক উ য়ন
গেবষণা িত ান ইেনােভশনস ফর �পাভািট� অ াকশন (আইিপএ) এবং ধানম ী কায�ালেয়র অ াকেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) � া াম।

বাংলােদশ ব াংেকর এসএমই ও � শাল � া াম িবভােগর ধান �শখ �মাহা দ �সিলম, বাংলােদশ উইেমন �চ ার অব কমাস� অ া  ই াি েজর
(িবডি উিসিসআই) সহসভাপিত সংগীতা আহেমদ, ইেকােট  িলিমেটেডর মানবস দ ও এিথকাল � ডস িবভােগর ব ব াপক শতদল ইসলাম, ধানম ীর
কায�ালেয়র এটুআই � া ােমর �রজা  ম ােনজেম  িবেশষ  আেনায়া ল আিরফ খান, আইিপএর িচফ িরসাচ� ও পিলিস অিফসার ইমরান মিতন, আইিপএ
বাংলােদশ পিরচালক আশরাফুল হক, আইিপএ গেবষণা সম য়ক নুসরাত জাহান এেত অংশ �নন।

�সিমনাের উপি ত �থেক ঢাকা িব িবদ ালেয়র অথ�নীিত িবভােগর সহেযাগী অধ াপক অতনু রা ানী ও যু রােজ র ওয়ারউইক িব িবদ ালেয়র পাওলা �লােপজ-
�পনা বাংলােদেশর �পাশাক খােতর ওপর িট পৃথক গেবষণা ব  উপ াপন কেরন।

আইিপর পে  ইমরান মিতন, আশরাফুল হক ও নুসরাত জাহান িবিভ  �দেশ আইিপএ পিরচািলত গেবষণার ফলাফল উপ াপন কেরন ও তার িভি েত
বাংলােদেশ তথ িনভ�র এসএমই নীিত ণয়েনর েয়াজনীয়তা তুেল ধেরন।

বাংলােদশ ব াংেকর এসএমই ও � শাল � া াম িবভােগর ধান বেলন, বাংলােদেশর ব াংক �থেক এসএমই েলার অথ�ায়ন সুিবধা খুব কায�কর ভূিমকা রাখেত
পারেছ না। অেনক ব াংক তােদর �সবা িহেসেব করেপােরট ডা েকই এমএমই ডা  িহেসেব চালাে । �দেশর এসএমই উেদ া ােদরও সমস া আেছ,
অিধকাংশই বুকস অব অ াকাউ স রােখন না। এর ভােব উ য়েনর �কােনা �কৗশলও হণ করেত পােরন না।

আইিপএর িচফ িরসাচ� ও পিলিস অিফসার ইমরান মিতন তার ব েব  িবিভ  �দেশর এসএমইিভি ক উদাহরণ ও তথ -উপা  উপ াপন কেরন। বাংলােদেশর
� াপেট এসএমইর বা বতা তুেল ধেরন। িতিন বেলন, এসএমই বৃি  বাংলােদেশ একিট বড় চ ােল ।

বিণক বাত�া কতৃ�ক সব�  সংরি ত। অনুমিত ছাড়া এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা, ছিব ও িবষয়ব  অন  �কাথাও কাশ করা �বআইিন।

স াদক ও কাশক: �দওয়ান হািনফ মাহমুদ
বাত�া ও স াদকীয় িবভাগ : িবিডিবএল ভবন (�লেভল ১৭), ১২ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

িপএিবএ : ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-�মইল: news@bonikbarta.com | িব াপন ও সাকু�েলশন িবভাগ ফ া : ৮১৮৯৬১৯

http://bonikbarta.net/bangla/
mailto:news@bonikbarta.com

