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গেবষণা �ব� িনেয় �সিমনাের ব�ারা
কম �সং�ান স�ৃ�েত এসএমই হেত পাের কায �কর শ��
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িবজেনস আওয়ার �িতেবদক: সরকার ও অন�ান� পয �ায় �থেক নানা উেদ�াগ সে�ও উৎপাদন ও
বাজারজাত পয �ােয় িবরাজমান নানা সমস�ার কারেণ অথ �নীিতেত কাি�ত ভূিমকা রাখেত পারেছ না �ু� ও
মাঝাির িশ� (এসএমই) খাত। এসব সমস�া সমাধােন বহৃৎ আি�েক উেদ�াগ �নয়া �গেল বাংলােদেশর
অথ �ৈনিতক �ব�ৃ� এবং কম �সং�ান স�ৃ�েত এসএমই এক�ট কায �কর শ�� হেয় উঠেত পাের।

যু�রা�িভি�ক উ�য়ন গেবষণা �িত�ান ইেনােভশনস ফর �পাভা�ট� অ�াকশন (আইিপএ) এবং �ধানম�ী
কায �ালেয়র এে�স ট�  ইনফরেমশন কম �সূিচ �যৗথ উেদ�ােগ আজ বহৃ�িতবার, ২৮ িডেস�র ২০১৭ ঢাকার
�হােটল ওেয়ি�েন আেয়া�জত এক �সিমনাের ব�ারা এ কথা বেলন।
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‘বাংলােদেশ এসএমই উ�য়েন �ামাণ� সংলাপ’ শীষ �ক �সিমনাের ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অথ �নীিত িবভােগর
সহেযাগী অধ�াপক অতনু রা�ানী ও যু�রােজ�র ওয়ারউইক িব�িবদ�ালেয়র িপএইচিড গেবষক পাওলা
�লােপয �পনা দু’�ট পথৃক গেবষণা �ব� উপ�াপন কেরন।

�সিমনাের ব�ারা বেলন, এসএমই খােতর উ�য়েন কায �কর গেবষণা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন ও
দাির�� িবেমাচেন �ায়ী ও উে�খেযাগ� অবদান রাখেত পাের। অন�িদেক কম �সং�ােনর জন� দ�তা স�ৃ�র
মাধ�েম ২০২১ সােলর মেধ� বাংলােদশেক মধ�ম আেয়র �দেশ উ�ীত করার ল�� অজ�েন বড় সহায়ক
হেত পাের।

�সিমনাের বাংলােদশ ব�াংেকর এসএমই ও িবেশষ কম �সূিচ িবভােগর �ধান �শখ �মাহা�দ �সিলম, ��াক
ব�াংেকর এসএমই িবভােগর �ধান �সয়দ আ�লু �মােমন, উইেমন �চ�ােরর সহ-সভাপিত সংগীতা
আহেমদ, ইেকােট� িলিমেটেডর মানবস�দ ও এিথকাল ��ডস িবভােগর ব�ব�াপক শতদল ইসলাম,
�ধানম�ী কায �ালেয়র এট�আই কম �সূিচর িবেশষ� আেনায়া�ল আিরফ খান, ইেনােভশনস ফর �পাভা�ট�
অ�াকশেনর (আইিপএ) ইমরান মিতন, আইিপএ বাংলােদেশর পিরচালক আশরাফুল হক, গেবষণা
সম�য়ক নুসরাত জাহান �মুখ ব�ব� রােখন। তারা বাংলােদেশ এসএমই খােত মূল সমস�া িচি�ত কের
তার সমাধােন উ�াবনী শ�� ও গেবষণার ব�বহাের �েয়াজনীয় িদক িনেদ�শণা �দান কেরন।

�সিমনাের আইিপএ’র পে� ইমরান মিতন, আশরাফুল হক ও নুসরাত জাহান িবিভ� �দেশ পিরচািলত
গেবষণার ফলাফল উপ�াপন কেরন এবং বাংলােদেশ তথ�িনভ�র এসএমই নীিত �ণয়েনর �েয়াজনীয়তা
ত� েল ধেরন। অনু�ােন �ম ও অথ � ম�ণালয়, িপেকএসএফ, িবিসিসআই, ��াক, সুইসক�া�,
িবেজএমএইসহ িবিভ� সরকারী ও �বসরকারী �িত�ান�েলার �িতিনিধরা এেত অংশ �নন।
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