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নিুন উরদযাক্তা েৃমিে লরযয এেইআইমি (মিলে ফে এিপ্লয়রিন্ট ইনরেস্টরিন্ট সপ্রাগ্রাি) এে েনদধােীরদেরক জািানি
ছাড়া এেএিই ঋণ সদওয়াে স াষণা আেরছ। এ েংক্রান্ত একমট নীমিিালা মিগগমেই স াষণা সদরবন বাংলারদি বাংরকে
গেনচে ফজরল কমবে।
‘এরেে টু সক্রমিট ফযামেমলমটজ ফে সেল্ফ-এিপ্লয়রিন্ট অব দযা সেইমনজ আন্িাে এেইআইমি প্ররজক্ট অব বাংলারদি
বযাংক’ িীষচক সেমিনারে প্রধান অমিমিে বক্তরবয অিচিন্ত্রণালরয়ে অমিমেক্ত েমিব ও এেইআইমি প্রকরেে মনবচাী ী
িমেিালক আব্দুে েউফ িালুকদাে এ কিা বরলন।
বাংলারদি বযাংরকে এেএিই অযান্ি সেিাল সপ্রাগ্রািে মবোগ আরয়ামজি এ সেমিনাে গিকাল বৃী েমিবাে েকারল
বযাংরকে িট্টগ্রাি অমফরেে কনফারেন্স রুরি অনুমিি ী য়।
সেমিনারে আব্দুে েউফ িালুকদাে আরো বরলন, ‘ইউরোরিে সদিগুরলারি ৭০ োগ মিযািচী সটকমনকযাল লাইরন
িড়ারিানা করে। িযান্তরে, বাংলারদরি িাত্র ১৩ োগ মিযািচী সটকমনকযাল লাইরন িড়ারিানা করে। এেইআইমি
প্রকরেে লযয ী রে িরুণরদে দযিা উন্নয়রনে িাধযরি এিএিই খারি উৎিাদনিীলিা বৃমিরি েূমিকাে োখাে
িািািামি নিুন উরদযাক্তা মী রেরব গরড় সিালা। এেইআইমি োমটচমফরকট িাকরল এেএিই ঋণ সিরি িরুণ
উরদযাক্তারদেরক সকান জািানি মদরি ী রব না। এ বযািারে একমট নীমিিালা তিমেরি কাজ কেরছন বাংলারদি বযাংরকে
গেনচে ফজরল কমবে।
মিমন আরো বরলন, ‘আমিচক মে’মিিীলিা ও দ্রবযিূরলযে মে’মিিীলিা- এ দুমট লযয মনরয় বাংলারদি বযাংক কাজ কেরছ।
প্রধানিন্ত্রীে স াষণা অনুযায়ী ২০৪১ োরলে িরধয উন্নি সদরি উন্নীি ী রি ী রল আিারদে আয় বাড়ারি ী রব। আয় না
বাড়রল িধযি আরয়ে সদরিও িমেণি ী ওয়াে েম্ভব নয়। ২০৫০ োরলে িরধয মবমজএিই গারিচন্টে েপ্তামন লযয মনধচােণ
করেরছ ৫০ মবমলয়ন িলাে। যা বিচিারনে মিগুণ। িাে ী াজাে গারিচরন্টে এ বিচিারন ৪০ লয সলাক কাজ কেরছ। ওই লযয
অজচন কেরি ী রল আরো ৩০ লয দয সলারকে প্ররয়াজন। িারদে দযিা বামড়রয় এ লযয অজচন েম্ভব।’
আব্দুে েউফ িালুকদাে জানান, সদরি কিচেি ২ লয মবরদমি বছরে ৫ মবমলয়ন িলাে মনরয় যায়। অিেমদরক, ৭০ লাখ
প্রবােী মবরদি সিরক সদরি িাঠায় িাত্র ৩০ মবমলয়ন িলাে। ফরল আিো সদরিে িরুণরদে উৎিাদনিীলিা বৃমিে মদরক
প্রধান লযয সেরখ এেইআইমি প্রকে বাস্তবায়ন কেমছ। এ প্রকরেে িাধযরি ২০২০ োরলে িরধয গারিচন্টিে, সলদাে,
মিি মবমডং, সী লি সকয়ােেী  ৯মট সেক্টরে ৫ লাখ সলাকরক প্রমিযরণে বযবে’াা কেমছ আিো। এ প্রকরে েেকারেে ৪মট
িন্ত্রণালয়, ১৫মট ইন্িামি অযারোমেরয়িন, িমেকিচ েী ায়ক ফাউরন্িিন (মিরকএেমি) এবং বাংলারদি বযাংরকে
এেএিই িাখা এক সযারগ কাজ কেরছ।’
‘এেইআইমি’ প্ররজক্ট সকা-অমিচরনিন ইউমনট এবং এেএিই অযান্ি সেিাল সপ্রাগ্রািে মবোগ কিৃচক বাস্তবায়নাধীন

প্রকরেে আওিায় মিন বছরে োো সদরি ১০ ী াজাে ২০০ িরুণ উরদযাক্তাে দযিা উন্নয়রনে লরয মবমেন্ন সেি সকারেচ
আউটরোমেচং প্রমিিারনে িাধযরি প্রমিযণ সদয়া ী রে। ৫মট সেক্টরে আইমেমট, গারিচন্টে, লাইট ইমিমনয়ামেং,
অরটারিাবাইল ও ইন্িামিয়াল ইরলকমেকযাল সিইমন্টন্যাে সিাট ১২মট সেি সকারেচ প্রমিযণ সদওয়া ী রে।
এেএিই অযান্ি সেিাল সপ্রাগ্রািে মবোরগে িী া-বযবে’াািক স্বিন কুিাে োরয়ে েোিমিরে অনুমিি সেমিনারে মবরিষ
অমিমি মছরলন বাংলারদি বযাংক িট্টগ্রাি অমফরেে িী া-বযবে’াািক োরী না সবগি। বাংলারদি বযাংরকে উি-িমেিালক
(এেএিই অযান্ি সেিাল সপ্রাগ্রািে মবোগ) সিখ আজি আলীে েঞ্চালনায় এরি স্বাগি বক্তবয োরখন বাংলারদি বযাংরকে
উি-িমেিালক (এেএিই অযান্ি সেিাল সপ্রাগ্রািে মবোগ) সিাী াম্মদ জারী দ ইকবাল।
সেমিনারে অিচিন্ত্রণালরয়ে উিেমিব ও প্রকরেে েী কােী মনবচাী ী প্রকে িমেিালক তেয়দ নামেে এেিাদ, বাংলারদি
বযাংরকে মিএেইউ, এেএআইমি প্রকরেে কিচকিচাবৃন্দ এবং মবমেন্ন বযাংক ও আমিচক প্রমিিারনে আঞ্চমলক প্রধান
কিচকিচাবৃন্দ, িট্টগ্রাি মবোরগ প্রমিযণ প্রদানকােী প্রমিিান ইউরেি বাংলারদি, শ্যািলী আইমিয়াল সটকমনকযাল
করলজ, মটএিএেএে ও উদ্দীিরনে কিচকিচা ও উরদযাক্তা ী রি আগ্রী ী প্রমিযণািচীো উিমে’ি মছরলন।

