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সামাজিক ব্যবসা জনভে িাম মান পার্ মাভমভের 

জিকার ও ড. ইউনূভসর মভে ববঠক 

 

সামাজিক ব্যবসা জনভে ববঠক কভরভেন িাম মান পার্ মাভমভের প্রেজসভডে ওল্ফগ্াাং শভেবভর্ এবাং প্রনাভবর্িেী েভেসর মুহাম্মদ ইউনূস। গত ৬ই 

নভেম্বর তাভদর মভে এ ববঠক হে। িাম মান পার্ মাভমভের প্রেজসভডভের বাজর্ মভনর বুভেসটাগ কার্ মার্ভে ববঠভক সামাজিক ব্যবসা োড়াও দাজরদ্র্য, 

ক্ষুদ্র্ঋণ, প্রবকারত্ব ও তরুণ সমাভির মভতা গুরুত্বপূণ ম জবজেন্ন ইস্যয জনভে আভর্াচনা হে। জিকার শভেবভর্ ১৯৭২ সার্ প্রেভক বুভেসটাভগর সদস্য 

জর্জন িাম মাজনর ইজতহাভস সবভচভে দীর্ মতম সমে পার্ মাভমে সদস্য জহভসভব প্রদভশর প্রসবা কভর আসভেন। জতজন ২০১৭ সার্ প্রেভক বুভেসটাভগর 

প্রেজসভডে জহভসভব দাজেত্ব পার্ন করভেন। তাঁভক দুই িাম মাজনর একত্রীকরভণর মূর্ স্থপজত জহভসভব জবভবচনা করা হে। জতজন চযাভের্র প্রকাহর্ ও 

চযাভের্র প্রমরভকভর্র সবভচভে র্জনষ্ঠ রািননজতক সহভর্াগী। জতজন ইজতপূভব ম চযাভের্র  প্রমরভকভর্র সরকাভর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অে মমন্ত্রী জহভসভবও 

কাি কভরভেন।  

েভেসর ইউনূস ও জিকার শভেবভর্র মেকার এই ববঠক এক র্ণ্টারও প্রবজশ স্থােী হে। জিকার শভেবভর্ ক্ষুদ্র্ঋভণর একিন জবজশষ্ট সমে মক। 

তাঁভদর এই ববঠভক েভেসর ইউনূস সামাজিক ব্যবসার তাজিক ও ব্যবহাজরক জবষেগুভর্া জনভে তাঁর সভে জবস্তাজরত আভর্াচনা কভরন এবাং 

জবদ্যমান অে মননজতক কাঠাভমার পুনজব মন্যাভসর েভোিনীেতা তুভর্ ধভরন। জতজন বতমমান অে মননজতক ব্যবস্থা কীোভব সমািভক ধ্বাংভসর পভে জনভে 

র্াভে তা ব্যাখ্যা কভরন এবাং সামাজিক ব্যবসা সম্বভে জতজন িাম মাজনভত প্রর্ জবপুর্ আগ্রহ র্ক্ষ্য কভরভেন প্রস জবষভেও জিকারভক অবজহত কভরন। 

 

েসেত, সামাজিক ব্যবসা একাভডজমো সভম্মর্ন ২০১৯ উপর্ভক্ষ্ েভেসর ইউনূস এখন বাজর্ মভন অবস্থান করভেন। েজতবের আভোজিত এই 

ববজিক সভম্মর্ভন সামাজিক ব্যবসার তি এবাং জবিব্যাপী সামাজিক ব্যবসার উপর জবজেন্ন গভবষণা জনভে আভর্াচনা ও জবভেষণ করা হভে োভক। 

সভম্মর্ভন সামাজিক ব্যবসার উপর জশক্ষ্াদান ও গভবষণার সভে যুক্ত অোপক ও গভবষকগণ সামাজিক ব্যবসার জবজেন্ন জদক জনভে আভর্াচনা 

কভরন এবাং এ জবষেক জবজেন্ন গভবষণা কম ম উপস্থাপন কভরন। বাজর্ মভন অবজস্থত এ বেভরর একাভডজমো সভম্মর্ভন পৃজেবীর জবজেন্ন প্রদশ প্রেভক 

২৩টি গভবষণা কম ম উপস্থাজপত হে। জবভির ৩১টি প্রদভশর ৮১টি জবিজবদ্যার্ভে অবজস্থত ইউনূস প্রসাশ্যার্ জবিভনস প্রসোরসমূভহর অভনক গুরুত্বপূণ ম 

েজতজনজধ এ বেভরর একাভডজমো সভম্মর্ভন প্রর্াগ  প্রদন। 

 


