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বাড়ল? আবার uত্পাদনশীলতা বাড়েল িমেকর আয় বৃি  হoয়ার কথা। িক  সব র্েশষ খানা আয় o য় জিরেপ 
eর িতফলন েনi। িশি ত জনেগা ীর কতটা কম র্সং ান হে  তা িনেয়o  আেছ। বৃি র সব িহসাব 
কােশর দািব জানান িতিন। বৃি  হেলo ƣবষ  বাড়েছ জািনেয় িসিপিডর আেরক িবেশষ েফেলা েমা ািফজুর 

রহমান বেলন, বৃি  হে  a িদেক কম র্সং ান সৃি  হে  না। কম র্সং ান না হেল আয় বাড়েব না, সমতা আসেব 
না, ƣবষ  বাড়েব। ঋণ েখলািপেদর সুিবধা দােনর িবষেয় িসিপিডর িনব র্াহী পিরচালক ড. ফাহিমদা খাতুন 
বেলন, েখলািপ ঋণ কমার লে য্ সরকার o বাংলােদশ াংক েথেক েদoয়া সুিবধার ফেল ঋণ েখলািপরা o দুব র্ল 
াংক uত্সািহত হেব eবং িবিনেয়ােগর ে ে  তার  সংকট েদখা েদেব। 

  

 


