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আieনeেমর েসিমনার

kdুঋণ পািরবািরক কমর্সংsান বাড়ায়

পািরবািরক পযর্ােয় বাড়িত কমর্সংsান ৈতির কের kুdঋণ। তেব e েkেt eকi পিরবােরর নারী-পুrেষরা সমান sেযাগ পান
না। eমন পযর্েবkণi uেঠ eেসেছ ‘gামীণ পযর্ােয় কমর্সংsান o মজুিরর oপর kুdঋেণর pভাব’ শীষর্ক eক গেবষণায়।
রাজধানীর বঙ্গবnু আnজর্ািতক সেmলন েকেnd গতকাল বুধবার iনিsিটuট aব মাiেkাফাinাn (আieনeম) আেয়ািজত
eক েসিমনাের ei গেবষণার ফল pকাশ করা হয়। গেবষণািট কেরেছন যkুরােজয্র uলsার িবশব্িবদয্ালেয়র unয়ন
aথর্নীিতর aধয্াপক o আieনeেমর aিতিথ গেবষক eস আর oসমানী।
আieনeম o পlী কমর্-সহায়ক ফাuেন্ডশেনর (িপেকeসeফ) েচয়ারময্ান কাজী খলীkjমান আহমেদর সভাপিতেt
েসিমনাের পয্ােনল আেলাচক িছেলন bয্াক িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক মাহবুব েহােসন, আnজর্ািতক ম সংsার (আieলo)
সােবক িবেশষ পরামশর্ক িরজoয়াnল iসলাম, বাংলােদশ unয়ন গেবষণা pিত ােনর (িবআiিডeস) গেবষণা পিরচালক
rিশদান iসলাম রহমান, iেকানিমক িরসাচর্ grেপর (iআরিজ) িনবর্াহী পিরচালক সাjাদ জিহর, ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র
aথর্নীিত িবভােগর aধয্াপক েসিলম রায়হান pমুখ।
মূল pবেn বলা হয়, kুdঋণ পাoয়া eকিট পিরবাের ঋণ না পাoয়া eকিট পিরবােরর তলুনায় কমর্সংsান ১৯ শতাংশ েবিশ
হয়। kুdঋণ পাoয়া eকিট পিরবার বছের গেড় pায় ৫৩ িদন েবিশ কােজর sেযাগ পায়। তেব kুdঋণ না পাoয়া পিরবােরর
েচেয় kুdঋণ পাoয়া পিরবােরর পুrেষরা গেড় ৪২ দশিমক ৬ িদন o নারীরা আট িদন েবিশ কােজর sেযাগ পান।
eকiভােব েযসব পিরবার uৎপাদনশীল খােত kুdঋণ বয্বহার কের তােদর বছের গড় কমর্িদবস বােড় ৬৩ িদন। আবার েযসব
পিরবার anৎপাদনশীল খােত kুdঋণ বয্বহার কের তােদর কমর্িদবস ৪১ িদন বৃিd পায়।
গেবষণায় মজুিরর েkেt kুdঋেণর pভাব তেুল ধের বলা হয়, gামাঞ্চেল মজুিরর oপর kুdঋেণর grtপূণর্ iিতবাচক pভাব
রেয়েছ। eকিট gােম kুdঋণ িবতরণ িdgণ হেল মজুিরর হার ৪৬ শতাংশ পযর্n বােড়। তেব মজিুরর e pবৃিd েকবল ভরা
েমৗsেমi (িপক িসজন) হেয় থােক।
রাঙামািট বােদ বাংলােদেশর সব েজলার ৬ হাজার ৩০০ পিরবােরর তথয্-uপাt িনেয় গেবষণািট করা হেয়েছ। েসিমনাের
sাগত বkবয্ েদন আieনeেমর িনবর্াহী পিরচালক eম e বাকী খলীলী।
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