
 

িবশব্ াংক 

াংক 
আিরফুর রহম

 

a- a a+ 

যু রাে র রা
েদেশর নীিত
ে াগান িদি
িভেয়তনাম, 
হুমিক। oi 

aথ র্ম ী আ হ
রেয়েছ। ei
আশব্াস িদেয়
বেল আমােক
বহার বাড়

েনব, তাঁরা ত

িবশব্ াংক o
মু ফা কামাল
মেনায়ার আহ
সংবাদ সে
ভয্ােটর eকক
করা কিঠন হ
আমােদর যুি

o আieমeেফ

খােত আমূ
হমান, oয়ািশংটন 

রাজধানী oয়ািশংট
ত-েকৗশল িনেয় আ
ি েলন ‘কয়লািভি

iে ােনিশয়াসহ
সব েদশ জলবা

হ ম মু ফা কামা
i দুব র্লতা কাটােত
য়েছ। তারা eকিট
ক জািনেয়েছন। আ
ড়ােত তাঁেদর সহে
তা বেল েদেবন।

o আ জর্ািতক মু
ল, বাংলােদশ া
হেমদ, িবশব্ াংেক
লেন aথ র্ম ী বে
ক হার 26 শতাং
হেব। আমরা িতন
ি  আieমeফ ে

ফর বস কালীন

আমূল সং
েথেক    

টন িডিসেত িবশব্
আেলাচনা করিছেল
ি ক িবদুয্ৎেকে
হ িবিভ  েদেশ জা

 পিরবত র্েনর কা

াল গত বৃহ িতব
ত আমরা আieম
িট িতিনিধদল বা
আমােদর াংক 
েযািগতা েনoয়া হ
 সফটo ার ব

া তহিবেলর (আ
াংক গভন র্র ফজে
েকর িবক  িনব র্াহী
েলন, ‘বাংলােদেশ
ংশ বা বায়ন কিঠ
ন রিবিশ  ভয্ােট
েমেন িনেয়েছ। আ

রিববার। 

ন সভা 

াের আসে

াংেকর সদর দ
লন, সামেন তখন
 িবিনেয়াগ ব  ক

জাপান সরকার কয়
ারেণ মারা ক ঝু ঁ

তবার িদন েশেষ স
মeেফর সহেযািগ
বাংলােদেশ পাঠােব
খােত েযসব সম
হেব। মানবস দ
বহাের দ  জনবল

আieমeফ) বস
েল কিবর, aথ র্সি
হী পিরচালক েমাশ
শ ভয্ােটর eকক 
িঠন। িবষয়িট আম
েটর হার করেত য
আমরা আieমeফ

14 eিpল 2

সেছ আie

ের বস কালীন
ন চলিছল াপক
করা েহাক’ বেল
য়লািভি ক িবদুয্ৎ
ঝুিঁকেত আেছ। 

সাংবািদকেদর বে
িগতা েচেয়িছ। তার
ব। e ছাড়া e ব
া আেছ েসসব 

দ u য়ন o াংে
ল ƣতিরেত তাঁরা 

কালীন সভার 
িচব আবদুর রuফ
শাররফ েহােসন 
হার বসােত আi
মরা আieমeফে
যাি , যা হেব 6 
ফেক বেলিছ, eক

 

2019 

eমeফ 

ন সভার থম িদে
ক িবে াভ। িবিভ
। িবে াভকারীেদ
ৎেকে  িবিনেয়াগ

েলন, ‘বাংলােদেশ
ারা আমােদর াং
বছর আieমeেফ
সমাধােন তাঁরা ক

ংেকর আধুিনকায়ে
সহেযািগতা করে

থম িদেন  স
ফ তালুকদার, aথ
ভূiঁয়াসহ িতিন

ieমeেফর াব
েক জািনেয়িছ, e
শতাংশ, সােড় স
ক রিবিশ  ভয্াট

েন aথ র্নীিতিবদর
ভ  েদশ েথেক আ
দর িবেশষ দািব, 
গ করেছ, পিরেবে

শর াংক খােত 
ংিকং খােতর u য়
ফর ে িসেড  বা
কাজ করেবন। আ
েন েকান জায়গা 
রেবন।’ 

সময় পার কেরেছ
থ র্ৈনিতক স ক র্ 
িনিধদেলর a  স
াব িছল। িক  বা

eক র হার ভয্াট
সাত শতাংশ eবং
ট েকবল u ত িব

রা যখন িবেশব্র িব
আসা পিরেবশকম
বাংলােদশ, 
েশর জ  যা মার

িকছুটা দুব র্লতা 
য়েন সহেযািগতা
াংলােদশ সফের য
আিথ র্ক খােত যুি
েথেক সফটo া

ছন aথ র্ম ী আ হ
র্ িবভােগর সিচব 

সদ রা। িদন েশে
াংলােদেশর বা ব
ট বসােল তা কায
ং 21 শতাংশ। 
িবেশব্ বা বায়ন স

িবিভ  
রা 

রা ক 

া করার 
যােবন 
যুি র 
ার 

হ ম 

শেষ 
বতায় 
য র্কর 

স ব। 



আমােদর মেতা uদীয়মান েদশগুেলায় eখনi বা বায়ন করা যােব না। জনগণ ei হার মানেব না। আমােদর কথা েশানার পর 
আieমeফ জািনেয়েছ, আমােদর ােব তারা রািজ।’ 

3123 সােল েয ভয্াট আiনিট করা হেয়িছল, েসিট আieমeেফর ƣতির কের েদoয়া। 

আ হ ম মু ফা কামাল বেলন, াংিকং খাত পুেরাপুির aনলাiেন চেল েগেল aপরাধ aেনক কেম যােব। eক জায়গায় বেস সব 
ধরেনর ত  পাoয়া যােব। িতিন বেলন, যারা ঋণেখলািপ তােদর জ  েকােনা সুেযাগ-সুিবধা থাকেব না। তারা িবিভ  াংক েথেক 
ঋণ িনেত পারেব না। িক  াংক েথেক ঋণ িনেয় যাঁরা িঠকমেতা পিরেশাধ কেরন, ভােলা বসায়ী তাঁরা সব াংক েথেকi ঋণ 
িনেত পারেবন। াংিকং খাত aেটােমশেন েগেল eসব বা বায়ন করা স ব হেব। eেত কের াংিকং খােত aপরাধ কেম যােব। 
েখলািপ ঋেণর হারo কেম যােব। 

বাংলােদেশর সাংবািদকেদর সে  মতিবিনময় কেরন িবশব্ াংেকর দি ণ eশীয় a েলর ধান aথ র্নীিতিবদ া  িটমার। িতিন 
বেলন, বাংলােদেশ েযভােব িজিডিপর বৃি  বাড়েছ েসiভােব র ািন হে  না। তেব বাংলােদেশর িব মান aবকাঠােমােতi দুi-
তৃতীয়াংশ র ািন বাড়ােনা স ব বেল মেন কেরন িতিন। া  িটমার বেলন, িজিডিপর বৃি র হার কত শতাংশ হেলা, েসিদেক নজর 
না িদেয় বরং বৃি র েuসর িদেক নজর েদoয়া দরকার। িবেশষ কের েটকসi বৃি র oপর গুরুতব্ েদoয়া uিচত। িতিন র ািন 
খাতেক েবিশ গুরুতব্ব্ েদন। তাঁর মেত, বাংলােদেশর বৃি  দীঘ র্ েময়ােদ ধের রাখেত হেল র ািন বৃি র oপর েজার িদেত হেব। eর 
কারণ াখয্া কের িতিন বেলন, র ািনর েচেয় আমদািন েবিশ হেল ƣবিশব্ক িতেযািগতার বাজাের বাংলােদশ িপিছেয় পড়েব। বািণজয্ 
ঘাটিত বাড়েব, মু ার মান কেম যােব, ƣবেদিশক মু ার িরজােভ র্ িবরূপ ভাব পড়েব। ফেল বৃি  েটকসiভােব ধের রাখা কিঠন 
হেব। বৃি র হার িনেয় নানা িবতেক র্র িবষেয় িতিন বেলন, aনুমান সব সময় িমলেব—eমনিট নয়। বৃি  9 নািক 8 শতাংশ হেলা 
েসিট গুরুতব্ব্পূণ র্ নয়, গুরুতব্ব্পূণ র্ হেলা ei বৃি  িকভােব aজর্ন হে । তাঁর মেত, বাংলােদশ াংকেক আেরা সব্াধীনভােব কাজ করেত 
িদেত হেব।  

েদেশর র ািন বাড়ােত িতনিট িবষেয় গুরুতব্ব্ িদেয় া  িটমার বেলন, বািণজয্ uদারীকরণ o বাজারিভি ক মু ািবিনময় হার বত র্ন 
করেত হেব eবং বািণেজয্র করহার কিমেয় আনেত হেব। 

িবে ােভ aংশ েনoয়া ে স ফর িদ আেথ র্র িতিনিধ কয্াট িদ aয্াে িলস বেলন, ‘কয়লািভি ক িবদুয্ৎেক  পিরেবেশর জ  
মারা ক িতকর। িবিভ  মহেলর দািবর পিরে ি েত িবশব্ াংক eরi মে  সদ ভু  েদশগুেলায় কয়লািভি ক িবদুয্ৎেক  িনম র্ােণ 
aথ র্ায়ন ব  কেরেছ। আমরা চাi, জাপান সরকার যােত ভিব েত আর েকােনা কয়লািভি ক িবদুয্ৎেকে  aথ র্ায়ন না কের।’ 

aেয়ল েচে র িসিনয়র কয্াে iনার aয্ােল  েদাকাস বেলন, ‘জলবা  পিরবত র্েনর কারেণ বাংলােদশ a তম ঝুিঁকপূণ র্ eকিট েদশ। 
েসখােন েবশ কেয়কিট কয়লািভি ক িবদুয্ৎেকে র কাজ চলেছ, েযসব কে  জাপান, ভারতসহ কেয়কিট েদশ aথ র্ায়ন করেছ। 
আমরা চাi, পিরেবশ o িতেবেশর জ  eসব িবিনেয়াগ ব  েহাক।’ 

 


