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মানুষেক দাির য্সীমা েথেক েবর কের আনেত eকমত েপাষণ কেরন িবশব্ aথ র্ৈনিতক েনতারা। e কাজিট 
সু রভােব সফল করেত িতিট েদশেক িনজসব্ েকৗশল o কম র্পিরক না (aয্াকশন য্ান) জরুির িভি েত 
ণয়েনর আহব্ান জানােনা হেয়েছ। িবশব্ aথ র্নীিতেত eক ধরেনর ম ার পূব র্াভাস িবরাজ করেছ বেল ƣবঠেক 

আভাস েদয়া হয়। পাশাপািশ e মুহূেত র্ ƣবিশব্ক বািণজয্ াস পাoয়া eবং িবিনেয়ােগর স াবনা কেম যাoয়ার 
িবষয়েকo তুেল ধরা হয়। e জ  চাকিরর বাজার কমেছ o ঋণ দুব র্লতা a াহত আেছ। নানা সূচক পয র্ােলাচনা 
কের eগুেলা u য়নশীল েদশগুেলার জ  ঝুিঁকপূণ র্ বেলo ম  করা হয়। e uেদব্গগুেলা িনেয় িবশব্ াংক কাজ 
করেছ বেল ƣবঠক বলা হয়। ƣবঠেক িবশব্ aথ র্নীিতর িদকগুেলা তুেল ধের বলা হয়- u য়নশীল েদশগুেলার মানুষ 
নানা ধরেনর সম ার মুেখামুিখ হে । 3129 aথ র্বছের েশষ েকায়াট র্াের বৃি  িতন দশিমক িতন শতাংশ 
কেমেছ। ƣবঠেক বাংলােদশo িবিভ  াব u াপন কেরেছ। িবেশষ কের েরািহ ােদর বত র্মান aব ান তুেল ধের 
সহায়তা চাoয়া হেয়েছ। েদেশ আধুিনকমােনর িশ া ব া গেড় েতালার জ o সহায়তা চাoয়া হেয়েছ। 

e ছাড়া বড় কে র কাজ ত বা বায়েন aথ র্ায়ন করেত আহব্ান করা হেয়েছ। িবেদিশ িবিনেয়ােগর আহব্ান িছল 
বাংলােদেশর প  েথেক। িবশব্ াংক-আieমeেফর বস কালীন ƣবঠক সে  জানেত চাiেল aথ র্ম ী আ হ ম 
মু ফা কামাল বেলন, বাংলােদেশর প  েথেক aেনকগুেলা iসুয্ তুেল ধরা হেয়েছ। িশ া খােত সবেচেয় েবিশ 
সহায়তা চাoয়া হয়। ƣবঠেক াংিকং খাত িনেয়o আেলাচনা হেয়েছ। 

 


