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শষ পাতা
আইএনএেমর গেবষণা

áুÁঋেণ সÄx নন ৮০ শতাংশ µাহক
িনজ

িতেবদক | ০০:৫৫:০০ িমিনট, সে

র ২১, ২০১৭

ামীণ জনেগা ীর আথসামািজক
অব ার উ য়েন ু ঋণ কমসূিচ
ভূিমকা রাখেলও বিশর ভাগ
ে ই েয়াজনমেতা ঋণ পান না
াহক। ৮০ শতাংশ
ু ঋণ হীতাই মেন করেছন,
ঋেণর টাকার অংক বাড়েল স য়,
আয়-উপাজন বৃি সহ সামি ক
উ িত ত হেব তােদর। এজন
তারা বড় ঋণ চান।
উপকূলীয় দি ণা েলর নয়
জলার ৭২িট ােম পিরচািলত এক
গেবষণা জিরেপর িভি েত এ তথ
জািনেয়েছ ইনি িটউট ফর
ইন ুিসভ িফন া অ া
ডেভলপেম (আইএনএম)।
গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওেয়
প ী কমসহায়ক ফাউে শন (িপেকএসএফ) িমলনায়তেন আেয়ািজত এক সিমনাের এ গেবষণার তথ উপ াপন কেরন আইএনএেমর সােবক িনবাহী
পিরচালক অধ াপক এমএ বাকী খলীলী।
‘িফন াি য়াল ইন ুশন অব ভালনােরবল সগেম ইন বাংলােদশ’ শীষক ওই সিমনােরর উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন ধানম ীর
অথনীিতিবষয়ক উপেদ া ড. মিসউর রহমান। ব ব রােখন আইএনএেমর িনবাহী পিরচালক ড. মু ফা ক মুেজরী, িপেকএসএেফর ব ব াপনা পিরচালক
মা. আব ল কিরম, জাপান আ জািতক সহেযািগতা সং ার (জাইকা) িভিজিটং িসিনয়র অ াডভাইজার অধ াপক সুিজ কাজুেটা এবং িপেকএসএেফর
উপব ব াপনা পিরচালক ড. জিসম উ ীন ও মা. ফজলুল কােদর। িদনব াপী এ সিমনাের আটিট িনব উপ াপন করা হয়।
সিমনাের ‘িফন াি য়াল ইন ুশন ফর িডজা ার অ া াইেমট রিজেল হাউজেহা স অ া কিমউিনিটজ’ শীষক গেবষণার তথ উপ াপন কের অধ াপক
এমএ বাকী খলীলী বেলন, চািহদা অনুসাের ু ঋণ পযা নয় বেল মেন করেছন িসংহভাগ ু ঋণ হীতা। ঋেণর পিরমাণ বা টাকার অংেক ঋণ বাড়ােল
স য়, আয়-উপাজনসহ সামি ক উ িত ত হেব বেল মেন করেছন
৮০ শতাংশ ু ঋণ হীতা। ৭০ শতাংশ ু ঋণ হীতা স দ বীমা ও ৯৮ শতাংশ হীতা া বীমা করেত আ হী। সব সুিবধা পেল ৯০ শতাংশ ঋণ হীতা
আেরা বিশ স য় করেত স ম হেবন।
গেবষণািটর জন উপকূলীয় দি ণা েলর নয় জলার ১৮িট উপেজলার ৭২িট ােম জিরপ চালােনা হয়। মাট ২ হাজার ২৫০িট পিরবােরর তথ এ গেবষণায়
িবে ষণ করা হেয়েছ।
দি ণা েলর িট াকৃিতক েযাগ িসডর ও আইলায় আিথক িতর ণী িবভাগ কের তথ উপ াপেনর মাধ েম িতিন বেলন, িতিট পিরবােরর য িত
হেয়েছ, তার ায় অেধকই বসতবািড়র িত। তেব ু ঋণ িনেয় িকছু মানুষ িতর কবল থেক াভািবক জীবেন িফের আসেত পারেলও ু ঋণ যারা
ননিন, তােদর বিশর ভাগই িফরেত পােরনিন। সাধারণ েযাগ থেক াভািবক অব ায় িফরেত স দ িবি , অ ািত ািনক ঋণ হণ, স য় ব বহার,
সরকাির ও বসরকাির িত ােনর অনুদান িকংবা মাইে ািফন া িত ােনর ঋণ িনয়েছন তারা।
আইএনএেমর এ গেবষণায় দখা গেছ, আিথক সবার বাইের িবরাট একিট অংশ এখেনা রেয় গেছ। তেব ু ঋণ িত ান েলা ঋণ ও স েয়র বাজাের
পূণ ভূিমকা রাখেছ। তাছাড়া ামা েল যসব পিরবাের ু উেদ াগ ক আেছ, তােদর গড় আয় অন েদর তুলনায় বিশ, জীবনযা ার মানও
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অেপ াকৃত উ ত।
এর আেগ সিমনােরর উে াধনী অনু ােন ধান অিতিথর ব েব ড. মিসউর রহমান বেলন, কােনা ধরেনর পূবানুমান করা যায় না িবধায় জলবায়ু
পিরবতেনর কারেণ িতর ভাবটা িব র হয়। এ কারেণ ামীণ অথনীিত সবেচেয় বিশ িত হে । তাই ামীণ ই ু ের কা ািন গঠন করেত হেব।
দেশর অথনীিতেত এখেনা অ ািত ািনক খােতর
রেয় গেছ।
সিমনাের ড. মু ফা ক মুেজরী দেশর ামীণ ও সুিবধাবি ত জনেগা ীেক আিথক সবায় অ ভু করেণ সরকাির- বসরকাির ব াংক ও আিথক
িত ান েলােক িবেশষ ব ব া নয়ার পরামশ দন। ২০৪১ সােলর মেধ উ ত দেশ পিরণত হেত চাইেল এসব জনেগা ীেক আিথক অ ভুি র আওতায়
আনেত হেব জািনেয় িতিন বেলন, তােদর িদেয় স য় করােত হেব। এজন আিথক িত ান েলার সািবক ব ব াপনায় পিরবতন আনা জ ির। তাছাড়া
ব াংক, এনিজও ও সরকাির সব িত ানেক এক হেয় কাজ করেত হেব। িপিছেয় পড়া জনেগা ী আমােদর কােছ পৗঁছেত পারেছ না। আমােদর তােদর কােছ
পৗঁছেত হেব।

বিণক বাতা কতৃক সব

সংরি ত। অনুমিত ছাড়া এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব ও িবষয়ব অন কাথাও কাশ করা বআইিন।
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