
 

’36 সােলর মে  কম র্ ম জনেগা ীর শতভাগ কম র্সং ান 
কািশত: 12 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

 আieমeফ িতিনিধর সে  ƣবঠেক aথ র্ম ী 

াফ িরেপাট র্ার ॥ নানা বাধা-িব  সে o বাংলােদেশর aথ র্নীিত েযভােব eেগাে  তা শংসােযাগয্। বাংলােদেশর েডট টু িজিডিপ 
পৃিথবীর মে  a তম কম। eটা eকিট সরকােরর aথ র্ৈনিতক ি িতশীলতােক িনেদ র্শ কের। িবশব্ াপী aথ র্ৈনিতক ম া সে o 
বাংলােদশ গত 21 বছের সরকােরর ধারাবািহক সাফে  8 শতাংেশর oপের বৃি  aজর্েন সমথ র্ হেয়েছ eবং 3129-2৯ aথ র্বছের 8 
দশিমক 97 শতাংশ বৃি  aজর্ন কেরেছ। আমরা 312৯-31 aথ র্বছের 9 দশিমক 36 শতাংশ িজিডিপ বৃি  aজর্েনর তয্াশা 
করিছ বেল জানান aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল। 

রিববার দুপুের েশের বাংলা নগের ম ীর দফতের আ জর্ািতক মু া তহিবেলর (আieমeফ) আবািসক িতিনিধ র য্াগনার গুডমু সন-
eর সে  েসৗজ  সা াতকােল aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল eসব কথা বেলন।  

ম ী বেলন, বত র্মােন বাংলােদেশর মাথািপছু আয় দাঁিড়েয়েছ 2৯1৯ মািক র্ন ডলার। আমরা eটা িবশব্াস কির বাংলােদশ aবকাঠােমা 
খােত েযভােব eেগাে  তা aিচেরi িশ  িবিনেয়াগেক আরo েবিশ আকষ র্ণ করেব।  

ম ী আieমeফেক জানান, সরকার চাiেছ 3136 সােলর মে  কম র্ ম জনেগা ীেক শতভাগ কম র্সং ােনর িন য়তা িদেত। সরকার 
আশা করেছ uে িখত কম র্সং ান ƣতির হেল জাতীয় পয র্ােয় দািরে য্র হার 27 ভােগ েনেম আসেব। eে ে , কম র্সং ান ƣতিরেত 
সরকার কািরগিরভােব দ  মানব স দ গেড় তুলেব। eছাড়াo েয়াজনীয় aবকাঠােমা ƣতিরেত সরকার য় বাড়ােব যােত 
েবসরকারী খাত েবিশ মা ায় aথ র্ৈনিতক বৃি  aজর্েন ভূিমকা রাখেত পাের। সরকার ফা  য্াক ক গুেলা যথাসমেয় বা বায়েন 
সবেচেয় গুরুতব্ িদে । সবেশেষ েয কাজিট সরকার গুরুতব্ িদে  তা হেলা aভয্ রীণ স দ aজর্েন দ তা েদখােনা। eটা িঠক 
আমােদর টয্া -িজিডিপ aনুপাত eখনo কাি ত পয র্ােয় েপৗঁছায়িন। তেব eে ে  েয়াজনীয় সং ােরর ব া করা হেব। ম ী o 
আieমeেফর আবািসক িতিনিধ র য্াগনার গুডমু সন রাজসব্ খাত সং াের aেটােমশেনর িবষেয় আieমeেফর সে  eনিবআেরর 
ক িট িনেয় আলাপ-আেলাচনা কেরন।  

ম ী বেলন, আগামী 2 জুলাi েথেকi নতুন ভয্াট আiন বা বায়ন করেব সরকার। আগামী জুলাiেয় বা বায়ন হেত যাoয়া ভয্াট 
আiেন eকািধক র থাকেব, eে ে  িসে ল েরেটর পিরবেত র্ সহনীয় মাি পল েরট থাকেব। eছাড়া িনতয্ েয়াজনীয় পে র 
ে ে  েকান ভয্াট িদেত হেব না। e আiেনর আoতায় ভয্াট আদােয় ফাঁিক েরােধ iেলক িনক িফসকাল িডভাiস বা ieফিড 
বহার বা তামূলক করা হেব।  

বাংলােদেশর বৃি  ি িতশীল o শি শালী হে  বেল ম  কেরেছ আ জর্ািতক aথ র্ তহিবল (আieমeফ)। বাংলােদেশ সামািজক 
সূচক u ত হেয়েছ, মু া ীিত কেমেছ, েবেড়েছ ƣবেদিশক মু ার িরজাভ র্। তেব রাজসব্ ঘাটিত eখনo মাঝাির পয র্ােয় রেয়েছ। বােজট 
ণয়ন eবং eর বা বায়ন ি য়া আরo u ত করার মা েম বােজেটর িবশব্াসেযাগয্তা আরo সমৃ  করার সুেযাগ রেয়েছ। aথ র্ম ী 

আieমeেফর কায র্ েমর শংসা কেরন eবং বাংলােদেশর aথ র্ৈনিতক u য়েনর সহেযািগতার জ  ধ বাদ জানান। 


