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িছল িতন মােসর তে র িভি েত। eখন ছয় মােসর তে  েদখা যাে , পিরি িত বদেল েগেছ। িতিন বেলন, u  
বৃি  বাংলােদেশর বড় aজর্ন। তেব বৃি েক কীভােব a ভুর্ি মূলক, েটকসi eবং পিরেবশবা ব করা যায় 

েসিদেক েজার িদেত হেব। বৃি র সুফল সারােদেশ মানুেষর মে  ছিড়েয় িদেত হেব। শুধু ঢাকা o চ ােমর 
u য়ন ঘটােলi হেব না। াি ক পয র্ায় পয র্  সুষম aবকাঠােমার u য়ন করেত হেব। িশ ায়ন ছিড়েয় িদেত হেব 
েদেশর সব eলাকায়। eকi সে  দ  মশি  ƣতির করেত হেব। 
 
মনেমাহন কাশ আরo বেলন, েটকসi aথ র্ৈনিতক u য়েন আগামীেত িশে র িভি  বাড়ােত হেব। ƣবিচ য্ 
আনেত হেব রফতািন পে । ি  খােতর িবিনেয়াগ িনি ত করেত বসার পিরেবশ u ত করেত হেব। 
সরকােরর য় িনব র্াহ করেত রাজসব্ আয় বাড়ােত হেব। াংিকং খােতর সং াের গুরুতব্ েদoয়া জরুির। সামি ক 
aথ র্নীিত ি িতশীল রাখার জ  াংিকং খাতেক ি িতশীল রাখা খুব দরকার।  
 
eিডিবর িতেবদেন বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর aথ র্নীিতর u য়েন াংিকং খােতর a ব াপনা আগামীেত বড় 
চয্ােল  হেয় দাঁড়ােত পাের। বাংলােদেশর াংিকং খােত েখলািপ ঋেণর হার েবিশ। eখােন সুশাসন ব াo 
দুব র্ল। eর ফেল বাড়েছ মূলধন ঘাটিতর বণতা। াংিকং খােত পিরচালনায় o আiিন কাঠােমায় বড় ধরেনর 
aদ তা রেয়েছ বেল মেন কের eিডিব। 
 
সুন চয্ান হং বেলন, াংিকং খােতর দুব র্লতা কাটােত আেগর aেনক uে াগ সফল হয়িন। আগামীেত াংক 
আiেনর কেঠার েয়াগ করেত হেব। তাছাড়া করেপােরট সুশাসন িত া o ঋেণর িস াে  েযৗি কতা যাচাi 
করা েয়াজন। সরকাির াংেক eকীভূতকরেণর মেতা uে াগ েনoয়ার সময় eেসেছ।  
 
িতেবদেন বলা হেয়েছ, িনব র্াচন-পরবত  ি িতশীল রাজৈনিতক aব া বজায় থাকেল u  রফতািন বৃি র ধারা 

o বাসী আেয়র গিত েবগবান হেব। eিডিবর মেত, রফতািন খােত বৃি  3129-2৯ aথ র্বছের েবেড় দাঁড়ােব 
25 শতাংেশ। মূলত েপাশাক খােত রফতািনর oপর ভর কেরi ei বৃি  aজর্ন স ব হেব। চলিত aথ র্বছের 
েদেশ বাসী আয় বাড়েব 22 শতাংশ হাের। তেব eর পেরর aথ র্বছের তা েনেম আসেব 21 শতাংেশর ঘের।  

 


